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محليات

»حولي« أطلقت احتفاليتها باألعياد الوطنية
أطلقت محافظة حولي أمس األول احتفاليتها 

بأعياد الكويت الوطنية متمثلة في العيد 
الوطني الـ55 والذكرى الــ25 لتحرير 

والذكرى العاشرة لتولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم. 

وتتضمن االحتفالية التي أطلقت حتت رعاية 
محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ 

أحمد النواف وتستمر حتى األول من شهر 
مارس املقبل تنظيم حملة لتعزيز الوحدة 

الوطنية بهدف دعم اللحمة الوطنية ووقوف 
الكويتيني صفا واحدا خلف قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 

نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد. 

وفضال عن ذلك أطلقت محافظة حولي ضمن 
احتفالياتها ايضا حملة لترشيد استهالك 
الكهرباء واملاء من شأنها حث املواطنني 

واملقيمني في احملافظة على ترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية واملاء والتوعية بأهميتهما 
ودورهم في استدامتهما يتخللها العديد من 

برامج التوعية الهادفة إلجناح احلملة. 
ومن ضمن فعاليات االحتفالية أيضا تنظيم 
حفل تكرمي الفائزين بجائزة محافظة حولي 
للتميز لعام 2016 وتعنى بتكرمي املتميزين 

ممن أضافوا إجنازات للكويت في حفل 
تكرميي برعاية وحضور محافظ حولي في 

17 اجلاري.

الشيخ فيصل احلمود في مقدمة احلضور في االحتفال  )شانافاس قاسم(

أطلق احتفاالت »الفروانية« باملناسبة

احلمود: األعياد الوطنية تستذكر أمجاد الشعب
عادل الشنان 

 أطلقت محافظة الفروانية أمس األول اولى 
فعاليات احتفاالتها الكبرى واملميزة بذكرى 
مرور 10 سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم، والذكرى الـ 55 الستقالل 
الكويت ومرور 25 عاما على التحرير وذلك 

في مجمع األڤنيوز.
 وتضمن االحتفال الذي اقيم حتت رعاية 
وحضور محافظ الفروانية الشـــيخ فيصل 
احلمود وبحضور عدد من الشخصيات البارزة 
باحملافظة والديبلوماسيني، ووسط جموع 
غفيرة من املواطنـــني واملقيمني، العديد من 
الفقرات التي تعزز حب الوطن ورسم البهجة 
والسرور على املتواجدين. وبهذه املناسبة 
أكد الشيخ فيصل احلمود أن هذه املناسبات 
العزيزة هي تذكير بأمجاد وإجنازات شعب 

الكويـــت الطموح في ظـــل قيادته احلكيمة 
والذي ســـطر أعظم قصص الكفاح والصبر 
واإلخالص لبناء وطن متميز، وجتسيد روح 
الوطنية.   وأضـــاف أن احتفاالت احملافظة 
باألعياد الوطنية تعتبر رسالة حب وعطاء 
في عشـــق الوطن الغالي تسطرها احملافظة 
للشعب الكويتي الكرمي واملقيمني األوفياء، 
معربا عن خالص تهانيه لصاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد وسمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
واحلكومة الرشـــيدة ولكل الكويتيني بهذه 
املناسبات الغالية. وثمن جهود كل اجلهات 
املشاركة والقائمة على تنظيم االحتفاالت التي 
تساهم في إجناح الفعاليات، داعيا املولى عز 
وجل أن يدمي الكويت دار أمن وأمان ومحبة 

وسالم وأن يدمي فرحة الشعب الكويتي.

حتت رعاية وزير التجارة والصناعة وبحلة جديدة وفعاليات متنوعة ألول مرة في الكويت

انطالق فعاليات مهرجان »فيستفال سيتي« مساء غد األحد
برعايـــة وزيـــر التجـــارة 
والصناعة د.يوسف العلي تنطلق 
في السابعة والنصف من مساء 
يوم غد األحد فعاليات مبهرجان 
»فيستفال سيتي« والذي تنظمه 
شـــركة باور ميديـــا للدعاية 
واإلعالن في القرية التراثية بحلة 
جديدة وفعاليات متنوعة ألول 
مرة في الكويت إلدخال البهجة 
والســـرور في نفـــوس جميع 
أفراد االسرة حملاكاتها احدث ما 
توصل اليه الترفيه العاملي وذلك 
ضمن احتفاالت البالد باألعياد 
الوطنية واالحتفـــال بالذكرى 
الـ 55 للعيد الوطني والذكرى 
العاشرة لتولي صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم فـــي البالد. وأكد 
املدير التنفيذي لشـــركة باور 
ميدا للدعاية واإلعالن املنظمة 
للمهرجان قيس العلي ان اللجنة 
العليا املنظمة للمهرجان حرصت 
علـــى جلب العديـــد من الفرق 
العاملية التي ستحدث فرقا في 
الترفيه في الكويت كونها تشارك 
للمرة األولى في الكويت من أجل 
رسم االبتســـامة على الوجوه 
وإدخال الفرحة في النفوس من 
خالل تقدم فقـــرات متميزة مت 
اختيارها بعناية لتناسب األذواق 
الكويتية الباحثة دائما عن كل 
ما هو جديد ومشوق بفعالياته 
املتنوعة، وعروضه األكروباتية 

واملسرحية املبهرة.
وقـــال ان املهرجـــان الذي 
سينطلق غدا بحضور حشد كبير 
من املواطنني واملقيمني الباحثني 
عن الترفيه الهادف ويســـتمر 
لغاية اخلامس من شهر مارس 
في القرية التراثية بالتعاون مع 
شركة أرض املعارض يتضمن 
العديد من االستعراضات العاملية 
مبشاركة الشخصيات الكرتونية 
احملببـــة لدى األطفـــال لتقدمي 
جرعة ترفيهية حافلة بالتنوع 
واالستعراضات العاملية املمتعة، 
حيث مت اختيار العروض التي 
ستقدم خالل املهرجان من عدد من 
الدول حول العالم إلسعاد رواده 

من املواطنني واملقيمني.
وقال ان اللجنة العليا قامت 
بانتقاء أكثـــر من 15 فعالية مت 
إعدادها بدقة، ورســـم خريطة 
برامجها لترضي جميع األذواق، 

خاصة العروض األكروباتية التي 
عبر فرق فنية محترفة ذات شهرة 
عاملية في عالم االســـتعراض، 
فضال عن أكثر مـــن 250 فنانا 
عامليا يقدمون أروع ما لديهم من 
عروض مبهجة تدخل السعادة 
على نفوس رواد املهرجان. وأشار 
الى ان املهرجان يقام على مساحة 
30000 متر مربع ويشمل ستة 
مناطـــق متخصصـــة مختلفة 
مبشاركة أكثر من 250 عارضا 
من مختلف دول العالم إلظهار 
الكويت في أبهى صورها وإبراز 
إجنازاتها على مدى سنوات حقق 
خاللها اهل الكويت العديد من 
اإلجنازات التي سجلت بأحرف 

من نور في تاريخها احلديث.
وقـــال ان أحد أهـــم أهداف 
مهرجان »فيستفال سيتي« هو أن 
جتمع أفراد األسرة في مكان واحد 
في أجواء عائلية مثالية، حيث 

يجد اآلباء متعتهم في التسوق 
في أكثر من 300 موقع للعرض، 
واألطفال يجـــدون متعتهم في 
مدينة األلعـــاب وركن األطفال 
الذي يحتوي على عروض يومية 
لشخصياتهم احملببة، باإلضافة 
إلى العديد من األنشـــطة التي 
سيجدونها في منطقة األطفال، 
والعديد من املطاعم املختلفة التي 
ترضي جميع األذواق من مختلف 

مطابخ العالم.
وقال انه مت تقسيم فيستفال 
سيتي إلى ستة أماكن مختلفة 
منهـــا منطقة املطاعـــم، حيث 
يتواجد أكثر من 20 اختيارا من 
مختلف األنواع. منطقة املقهى 
الشعبي وهي املنطقة ذات الطابع 
التراثي الكويتي، مشيرا الى ان 
هناك منطقة مسرح البحيرة وهي 
أيضا منطقة للمطاعم العاملية، 
حيث يســـتمتعون بوجباتهم 
من عشرة مطاعم عاملية خالل 
مشـــاهدتهم للعـــروض على 
مســـرح البحيرة، أما بالنسبة 
للمسرح الرئيسي فسوف يحوي 
عروضا عاملية ستنال إعجاب 
اجلمهور ومنطقة األطفال التي 
ستحتوي على عروض يومية 
لشخصياتهم احملببة الشهيرة 
مثل فروزن واملينيون واملغامرون 
وترانسفورمرز، باإلضافة إلى 
العديد من األنشطة املخصصة 

لألطفال.

شهدت مسيرة طويلة للمركبات من الداخلية والدفاع والنفط والتربية والشؤون واإلعالم واحلرس واإلطفاء

»األحمدي« دشنت احتفاالتها باألعياد الوطنية  بكرنڤال وعروض فنية

وأشـــار إلى أن االحتفاالت 
الوطنية هذا العام »ســـتكون 
مميزة« حيث ســـتقيم وزارة 
اإلعـــالم بالتعـــاون مع مكتب 
الشهيد واملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب احتفاال ضخما 
يوم 24 فبراير اجلاري في حديقة 
الشهيد ورفع العلم أمام متحف 

بيت القرين. 
وبني مصطفـــى أن الوزارة 
ســـتنظم أيضا حفـــال ضخما 
لأللعاب النارية يقام في األول 
من مارس املقبل في موقع أبراج 
الكويت إلى جانب احتفاالت هال 
فبراير في صالة التزلج ومراكز 

والتنســـيق مع كل محافظات 
البـــالد من أجل اظهـــار ونقل 
االحتفاالت الوطنية التي دشنتها 
احملافظات مبشاركة واسعة من 
املواطنني وعائالتهم فضال عن 
زوار الكويت من مواطني دول 

مجلس التعاون اخلليجي. 
وذكـــر أن احتفال محافظة 
األحمدي »وكمـــا عودتنا هي 
منوذج للكويـــت املصغرة من 
خالل تقدميهـــا عروضا فنية 
مثلت شرائح ومكونات املجتمع 
الكويتي بصورة املاضي اجلميل 
الى  واحلاضر األجمل وصوال 

املستقبل املشرق« 

التسوق املختلفة.  بدوره، قدم 
التنفيذي لشـــركة  الرئيـــس 
نفـــط الكويت جمال جعفر في 
تصريح مماثل لـ »كونا« نيابة 
عن كل العاملني بالشركة خالص 
التهنئـــة والتبريكات الى مقام 
صاحب الســـمو األمير وسمو 
نائب األمير وولي العهد األمني 
وإلى الشعب الكويتي مبناسبة 
األعياد الوطنية، سائال املولى 
أن يدمي على الكويت نعمة األمن 

والرخاء واالستقرار. 
وقال جعفر إن الشركة تشارك 
وتساهم في احتفاليات احملافظة 
املختلفة باعتبارها الشريك الدائم 
عبر تقدميها التسهيالت والدعم 
الالزم وتزيني مدينة األحمدي 
وتنظيمها مجموعة من االنشطة 

الترفيهية والثقافية. 
العام  املدير  أكد  من جهته، 
ملديرية أمن محافظة األحمدي 
باإلنابة العميد عبداهلل سفاح 
الداخلية كل  اتخاذ وزارة  املال 
االستعدادات والتدابير األمنية 
من أجل تأمني وتنظيم ســـير 
مركبات املواطنـــني واملقيمني 
وعائالتهم بكل سهولة ويسر 
مـــن وإلى مواقـــع االحتفاالت 
الـــى جانب توفير  باحملافظة 
عدد من حافالت النقل باملواقع.  
وأضاف املال أن مواقع االحتفاالت 
تشهد كذلك تواجدا أمنيا مكثفا 
باالستعانة مع الفرقة النسائية 
الدفاع  الداخلية وفرق  لوزارة 
املدني واإلسعاف واإلطفاء لتأمني 
سالمة الزوار على أن تستمر هذه 
االستعدادات طوال أيام االحتفال 

باألعياد الوطنية. 
العام  املدير  بدوره، أشـــاد 
السابق لإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء متقاعد جاسم املنصوري 
الرائـــع لالحتفالية  بالتنظيم 
ومشاركة املؤسسات الرسمية 
واألهلية في إبراز جناحات البالد 

مبختلف امليادين. 
واستذكر املنصوري مشهد 
قدوم األهالي من مختلف مناطق 
الكويت لالجتماع كل يوم جمعة 
مبدينة األحمدي في ستينيات 
القرن املاضي للتنزه واالستمتاع 

في طبيعتها وأجوائها.

أطلقـــت محافظة األحمدي 
الكويت  احتفاالتهـــا بأعيـــاد 
الوطنية أمس األول في حديقة 
)6 نوفمبـــر( التابعة ملعرض 
شـــركة نفط الكويت وتستمر 
يومني وتتضمن عروضا فنية 
ومسابقات لألطفال وعروضا 
للطيران الشراعي التابع للنادي 

العلمي واأللعاب النارية. 
وأعرب محافـــظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد في تصريح 
للصحافيني لدى اطالق االحتفالية 
عن سعادته باملشاركة الواسعة 
لألهالي واألســـر في احتفالية 
احملافظة، مثمنا اجلهود املبذولة 
من القطاعات الرسمية واألهلية 
الفعاليـــات وظهورها  الجناح 

بأجمل صورة. 
وجدد الشيخ فواز التهنئة 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وإلى سمو نائب 
األمير وولي العهد وإلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك مبناسبة مرور 55 
عاما على االستقالل و25 عاما 
على التحرير وعشـــرة أعوام 
على تولي سمو األمير مقاليد 
احلكم.  وشـــهدت االحتفاالت 
مسيرة طويلة للمركبات التي 
متثل عددا من اجلهات احلكومية 
الداخلية والدفاع  مثل وزارات 
والنفط والتربية والشـــؤون 
االجتماعية واإلعالم فضال عن 
إلى  الوطني واإلطفاء  احلرس 
جانب الفرق الشـــعبية الفنية 
الكويتية واخلليجية ومعرض 
لألسر الكويتية املنتجة وركن 

للمقهى الشعبي. 
من جهته، قال الوكيل املساعد 
لشـــؤون التلفزيـــون بوزارة 
اإلعالم يوســـف مصطفى في 
تصريح لـ »كونا« على هامش 
االحتفالية إن الوزارة شـــريك 
الرسمية  أساسي لكل اجلهات 
والشعبية وتلعب دورا أساسيا 
في إبراز نهضة الكويت مبختلف 
املناســـبات  املجاالت وفي كل 

والفعاليات. 
 وأضاف مصطفى أن وزارة 
االعالم وتلفزيون الكويت قاما 
طوال األشهر املاضية باالجتماع 

الشيخ فواز اخلالد والشيخ مبارك فواز اخلالد ويوسف مصطفى وجمال جعفر في مقدمة احلضور 

)أحمد علي(الشيخ فواز اخلالد يؤدي العرضة  الشيخ فواز اخلالد في جناح »األنباء«  

مصطفى: »اإلعالم« 
شريك أساسي 

لكل اجلهات 
الرسمية والشعبية 

وتلعب دوراً أساسيًا 
في إبراز نهضة 

الكويت

تقسيم فيستفال 
سيتي إلى ستة 

أماكن مختلفة
منها منطقة 

املطاعم

تنسيق مع القوى العاملة لتحديد مدة إقامة العمالة

تأسيس مركز دراسات األمن البيئي قريباً

مهدي: أكثر من 140 ألف عامل يدخلون 
البالد في مشاريع اخلطة احلالية

العجمي لـ »األنباء«: إبعاد 10 وافدين 
بسبب إضرارهم بالقطاع النباتي

في ســـوق العمـــل بالقطاع 
اخلـــاص، قال انهـــم عقدوا 
اجتماعات وحوارات مطولة مع 
املسؤولني في جامعة الكويت 
خالل الزيارات األخيرة بشأن 
مخرجات التعليم واملتمثلة 
بربط تخريـــج الطلبة وفقا 
الحتياجات وتطلبات السوق، 
وأنهم ينتظرون حاليا ان تقدم 
اجلامعة ما يسمى باملشاريع 
القابلة للتطبيـــق املتعلقة 
بالتخصصات البينية مثل 
التخصصات العلمية واإلدارية 
النادرة الغير موجودة حاليا 
في سوق العمل مثل الدراسات 

االكتوارية.

بيئية خاص بنا ســـتكون 
آلية معينة وســـتدفع  ذات 
في أماكـــن معينة نظرا ألن 
الغرامـــات البيئية ال تؤول 
الى وزارة املالية وفق القانون 
وإمنا تـــؤول إلى الصندوق 

البيئي.

جعل العملية اكثر ســـهولة 
ووضوحا، كما ان هناك تنسيقا 
مع القوى العاملة من خالل 
جلنة التركيبة السكانية من 
أجل اطالعهم وتنبيههم ألعداد 
وحجم العمالة التي ستدخل 
البالد إلجناز املشاريع، مضيفا: 
»نحن نعرف حجم احتياج 
تلك املشاريع للعمالة ونعرف 
أيضا متى يزداد ويقل عددهم 
بناء على املشاريع القائمة، 
ولهذا فإن تواصلنا معهم هو 
لضمان عدم التأخير في دخول 
تلك العمالة إلجناز املشاريع 
التنموية«. وأشار إلى أن ابرز 
التحديات التي تواجه مشروع 
الوقود البيئي تتمثل في العدد 
الكبير للعمال الذين يحتاجون 
للسكن بالقرب من املشروع، 
مضيفـــا أن املجلس البلدي 
ســـاعدهم في ذلك من خالل 
الســـماح ببناء مساكن لهم، 
غير أن وزارة الصحة قلصت 
عدد مراكز الفحص الطبي في 
الهند ومعظم العمالة من الهند 
وهذا سيتسبب بتأخير عدد 
العمال الداخلني على املشروع، 
متمنيا أن تتفهم الوزارة هذه 
األمور الن املشروع بحاجة 

ألكثر من 40 ألف عامل.
وحول اخلطوات بشـــأن 
رفع نسبة العمالة الوطنية 

وأكد أن الشرطة البيئية 
متواجدة في كل مكان ومنها 
املخيمات واحملميات وشركات 
البتـــرول قائـــال: زمالئـــي 
موجودون في بر كاظمة وفي 
الكيلو 8 في بر املطالع لرصد 
املخالفات وإحالة املتسببني 
بقطع األشجار واألعشاب إلى 

احملاكمة.
وحـــول دور رجل األمن 
في الشرطة البيئية ورصده 
ملخالفـــات التدخـــني ورمي 
املخالفات في األماكن املمنوعة 
قال العجمي : نعم بالتأكيد 
فإننا نستخدم بعض اجلهات 
تقوم بتطبيـــق مخالفاتها 
الفورية سواء بلدية الكويت 
الهيئة  او  او وزارة الصحة 
العامة للزراعـــة في البحر 
والثـــروة الســـمكية ولكن 
إجراءاتنا هي إحالة املخالف 
الى مخفر املنطقة املختص 
مكانيا إلى حني إعداد مخالفات 

رندى مرعي 

كشف األمني العام لألمانة 
العامة للتخطيط والتنمية 
د.خالـــد مهدي عـــن أنه من 
املتوقع أن يدخل البالد أكثر 
من 140 ألف عامل في مشاريع 
اخلطة احلاليـــة، مؤكدا أن 
هذا العدد هو احلد األقصى 
الذي ميكـــن أن يصلوا إليه 
في فترات معينة من السنة 
والتي تكون عادة خالل مايو 
ويونيو ويوليو، حيث يتم 
التنبؤ بحجـــم العمالة من 
خالل البيانات احليوية التي 
يتم إرسالها من قبل القائمني 
على تنفيذ تلك املشـــاريع 
والتي يتم من خاللها وضع 
التصورات والنسب التقديرية 
وحتديد املدد الزمنية والتي 
عن طريقها يتـــم التواصل 
مع اجلهات املعنية من اجل 
إيجاد القدرة على استيعابها 
في أضيق األوقات واحلدود 
املمكنة، مشـــيرا إلى أن تلك 
العمالة ســـتخرج من البالد 
ويتقلـــص عددهـــا بعد أن 
تنهي عملها. وتابع مهدي أن 
التنسيق األخير مع القوى 
العاملـــة كان جادا وواضحا 
فيما يتعلق بخروج العمالة 
بعد االنتهاء من أعمالها، وهذا 

آالء خليفة

إدارة شرطة  أعلن مدير 
البيئة بوزارة الداخلية املقدم 
حسني العجمي عن انه سيتم 
تأسيس مركز دراسات حتت 
مسمى مركز دراسات األمن 
البيئي لدراسة كل احلاالت 
التـــي تتعلق  واملســـارات 
البيئـــي ولتقدمي  باجلانب 
افضـــل احللـــول والعالج 

للحفاظ على البيئة
وقال العجمي في تصريح 
خاص لـ »األنباء«: قمنا يوم 
امس بإبعاد 10 أشخاص خارج 
انهم يعملون  البالد بسبب 
في شركة لتجميل األراضي 
اخلضراء والزراعة التجميلية 
ولكنهم ضبطوا باستغالل 
تلك األراضي وقطع األشجار 
وبيعها والعبث بها واإلضرار 
بالقطاع النباتي املوجود في 

الكويت بشكل عام. 

خالد مهدي

املقدم حسني العجمي

اخلالد بحث مع وزير ياباني املستجدات اإلقليمية والدولية
لندن ـ كونا: التقى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد مع 
وزير الدولة للشؤون اخلارجية في اليابان يوجي موتو.
وعقد اللقاء اخلميس املاضي على هامش أعمال املؤمتر الدولي الرابع لدعم الوضع اإلنساني في 
سورية الذي يعقد أعماله في العاصمة البريطانية لندن.
وبحث اجلانبان سبل توطيد العالقات الثنائية بني البلدين في كل املجاالت وآخر املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية باإلضافة إلى القضايا محل االهتمام املشترك.


