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ناش���د رئيس مجلس ادارة 
القار  الدس���مة وبنيد  جمعية 
التعاونية احمد املعراج وزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد 
اع���ادة افتتاح مخفر الدس���مة 
املواطن  وانش���اء مركز خدمة 
ف���ي املنطقة أس���وة باملناطق 

األخرى.
وقال املع���راج في تصريح 
صحافي: ان االسراع في اعادة 
مخفر الدس���مة الى العمل بعد 
هجره ألكثر من عامني وانشاء 
مركز خدمة املواطن واملختارية، 
بات أمرا ف���ي غاية الضرورة، 

حيث ان املنطقة واسعة وتش���مل بنيد القار والشريط الساحلي 
والش���عب البحري اضافة الى منطقة اجلزي���رة اخلضراء وحي 

السفارات.
وتابع املعراج ان حال قاطني الدسمة وبنيد القار ال تختلف عن 
ح���ال املناطق األخرى التي يفتتح بها مخفر ومراكز خدمة ليلية، 
فاحلوادث تقع بني الفترة واألخرى، ووجوده يحد من هذه املشاكل 

ويسهم في بث األمن واألمان في املنطقة.
وبني رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية 
ان أقرب مخفر للمنطقة موجود في الدعية واملنصورية، ووصول 
الدورية ملوقع احلادث � ال قدر اهلل � يتطلب وقتا، متس���ائال: »ما 
املانع من اعادة العمل مبخفر الدسمة املهجور، مع العلم ان قاطني 
املنطقة طالبوا أكثر من مرة بذلك عبر رفع كتب لوزارة الداخلية؟«، 
وقال: »كلنا أمل في ان يتسع صدر وزير الداخلية ويصدر أوامره 

بأسرع وقت ممكن إلعادة احلياة الى مخفرنا املهجور«.

د.محمد العنزي

حمد جابر العلي والجاسر بحثا رفع نسبة الرفاه للمواطن الخليجي
التقى سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشيخ حمد جابر 
العلي امس محافظ مؤسسة النقد السعودي ورئيس مجلس إدارة 

املجلس النقدي اخلليجي د.محمد اجلاسر.
وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( انه تقدم خالل اللقاء بتهنئة د.محمد اجلاسر بثقة اخوانه 
رؤس���اء البنوك املركزية ومحافظي مؤسس���ات النقد اخلليجية 

بانتخابه رئيسا ملجلس ادارة املجلس النقدي اخلليجي.

وأوضح الشيخ حمد جابر العلي ان اللقاء تناول اهمية الدور 
املن���وط باملجلس النقدي اخلليجي في تهيئ���ة االرضية الالزمة 
نحو حتقيق التكامل االقتصادي وما يترتب عليه من رفع نسبة 
الرف���اه للمواطن اخلليجي وحتقي���ق طموحاته في اجناز عملته 
اخلليجية املوحدة ف���ي اقرب وقت ممكن وزيادة حضور وتأثير 
الدول االعضاء كقوة فاعلة في احملافل الدولية ومؤسسات صنع 

القرار االقتصادي العاملي.

وجوده يساعد على نشر األمن واألمان في المنطقة

المعراج يناشد »الداخلية«
 إحياء مخفر الدسمة المهجور

»الخط األخضر« تعلن تاريخ مبايعة 
وجلوس األمير يومًا للبيئة

دارين العلي
في خطوة تهدف الى نش���ر 
الوعي البيئي بني أفراد املجتمع، 
أعل���ن رئيس جماع���ة اخلط 
األخضر للبيئة خالد الهاجري 
باسم جميع الناشطني في املجال 
البيئي حتدي���د تاريخ مبايعة 
وجلوس صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد املوافق 
29 يناير يوما للبيئة الكويتية 

في كل عام.
الهاجري في مؤمتر  وأشار 
صحاف���ي عقدته جماعة اخلط 
األخضر البيئية امس في فندق 

هوليداي ان داون تاون الى انه شرف عظيم وال يعادله شرف بيئي 
آخ���ر ان تعلن جماعة اخلط األخضر البيئية بعد 10 س���نوات من 
إش���هارها ان يوم مبايعة وجلوس صاحب السمو هو يوم البيئة 
الكويت���ي، مؤك���دا ان »حتديد يوم وطني للبيئ���ة يعتبر من أهم 
اإلجنازات التاريخية الكويتية ملا لهذا اليوم من أهمية في نش���ر 
الوعي البيئي بني أفراد املجتمع وطرح اإلجنازات البيئية وتعريف 

اجلميع بأهمية دوره في حماية البيئة«.
وأوض���ح ان االحتفال الذي س���تقيمه جماع���ة اخلط األخضر 
البيئية في املركز العلمي 26 اجلاري سيتضمن عرضا مميزا ألهم 
إجنازات صاحب السمو األمير البيئية وشرحا وافيا لدوره الكبير 
في خدمة البيئة احمللية واإلقليمية والدولية، مضيفا ان »املتتبع 
ملس���يرة صاحب الس���مو األمير يجده قد قضى سنوات عمره في 
سبيل نشر السالم بني دول العالم أجمع، حيث استطاع بحكمته 
وحنكته السياس���ية نزع فتيل أزمات كثي���رة حول العالم كادت 

تتطور الى حروب تدمر البيئة واإلنسانية«.

بهدف تبادل الخبرات في مجال استخدام التكنولوجيا اإللكترونية

انطالق المنتدى الثاني للخدمات 
اإللكترونية في دول التعاون 26 الجاري

دارين العلي
اعلن رئيس اللجنة العليا للمنتدى الثاني للخدمات االلكترونية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي د.حمد الرشيد عن انطالق املنتدى 
في معهد الكويت لالبحاث العلمية بني 26 و28 اجلاري حتت عنوان 
»التكنولوجي���ا االلكترونية خبرات وجت���ارب« بتنظيم جمعية 
املهندسني ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد االبحاث وبرعاية 

الشيخة د.انوار الصباح.
وقال خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد امس في املعهد لالعالن 
عن املنتدى، انه يعمل على ثالثة محاور خالل ايامه الثالثة وهي 
املؤمتر وورش العمل واملعرض، الفتا الى ان املؤمتر سيركز على 
تبادل التجارب في مجال التبادل بني اآللة واالنسان، مشيرا الى ان 
هناك كما هائال من االدوات التكنولوجية االلكترونية التي ال يصار 
الى استخدامها بسبب اجلهل بها، اما بسبب عدم وجود املعلم على 

استخدامها في منطقتنا او بسبب عدم وجود املتعلمني.
واش���ار الى ان كل دولة من الدول املش���اركة ستطرح جتاربها 
في هذا املجال، مش���يرا الى ان املؤمتر وورشات العمل تخرج عن 
املس���توى النظري لتدخل في املجال العملي حتى يتمكن االنسان 
من التعرف على ما ميكن ان تقدمه له التكنولوجيا االلكترونية، 
مشيرا الى وجود 150 مشاركا مسجال حتى اآلن في جلسات املؤمتر 

وورش العمل.
ولف���ت الى ان املنتدى يهدف الى ايج���اد البيئات املالئمة لنقل 
التجارب واخلبرات في مجال تطبيق احلكومة االلكترونية وتقدمي 
بعض اخلبرات والتجارب في مجاالت متعددة مرتبطة بالنواحي 
االدارية والفني���ة وايجاد قناة مثالية ب���ني القطاعات احلكومية 
املختلفة واملستثمرين في انظمة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
باالضافة الى املساهمة بتطوير نظم املعلومات واالطالع على احدث 

النظم املعلوماتية.
بدوره، حتدث رئيس اللجنة العلمية م.نادر معرفي عن ورش 
العمل التي ستضم عددا كبيرا من املتخصصني في مختلف املجاالت 
وتتوزع على 12 ورشة تتناول مشروع انشاء البوابة االلكترونية 
في الكويت واس���تخدام تكنولوجيا املعلومات في ميكنة االعمال 
ودور تكنولوجيا املعلومات واالعالم في بناء املجتمع باالضافة الى 
عدد كبير من املوضوعات ذات الصلة بالرقابة البيئية واستخدام 
التقنيات احلديثة في تطوير املوارد البش���رية واخلدمات العامة 

وغيرها من القضايا.

أحمد املعراج

خالد الهاجري

دارين العلي
كش���ف مدير ادارة البيئة الصناعية 
في الهيئة العامة للبيئة د.محمد العنزي 
ان مشكلة جديدة اكتشفتها الهيئة أثناء 
تفتيشها على مصانع منطقة عشيرج، حيث 
تبني ان معظم تلك املصانع لديها مخازن 
تس���تخدم لبعض الصناعات اخلفيفة، 
حيث رصدت الهيئة فيها مخالفة واضحة 
للمعايير البيئية فيما خص مسألة الربط 

بالصرف الصحي.
وأوضح العنزي ان الصرف الصحي 
الناجت عن هذه املصانع يصل مباش���رة 
ودون معاجلة الى البيئة البحرية، وحتديدا 
الى جون الكويت وهذا ما س���تقف عنده 
الهيئة بشكل جدي ملا لذلك من ضرر على 

البيئة البحرية.
ولف���ت الى ان ذل���ك مخالفة صريحة 
وواضحة لقانون إنشاء الهيئة والالئحة 

التنفيذية للهيئة حتت قرار رقم 210 فيما 
يخص حماية البيئة البحرية وهذه املادة 
تعطي احل���ق للهيئة مبعاقبة املخالفني، 
خصوصا ان الهيئة متش���ددة في قضية 
البيئي���ة على جميع  القوان���ني  تطبيق 

املخالفني.
وفي قضية إغالق املصانع ال� 3 التي 
رفع تقرير بشأنها الى مجلس ادارة الهيئة 
أوضح ان املصنعني املهددين باإلغالق في 

أمغرة والري يعمالن ف���ي إعادة تدوير 
الزيوت املستعملة )احملروقة( وان احدهما 
توجد بحقه عدة مخالفات وكتب رسمية 
وإنذارات بتغيير طريقة العمل وحتسينها 
ومطابقة املعايير البيئية منذ 10 سنوات 
ولكن دون جدوى، مشيرا الى انه في حال 
عدم حتس���ني أوضاع هذه املصانع بعد 
عقوبة اإلغالق فسيتم حتويل املسألة الى 

اإلدارة العامة للتحقيقات.

»البيئة« رصدت مخالفات واضحة للمعايير ومس�تمرة في تطبيق القانون على المخالفين
العنزي: مخازن عشيرج ُتستخدم للصناعات الخفيفة.. وصرفها الصحي ال ُيعالج


