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السفيرة األميركية شاركت في اليوم العاملي للبيئة بـ »املارينا«

جونز: الكويت والواليات املتحدة في مقدمة
الدول املستهلكة للمياه والطاقة واألكثر تلوثًا

أكدت الس����فيرة األميركية في 
الكويت ديبورا جونز ان الكويت 
والوالي����ات املتح����دة تواجه����ان 
البيئي����ة نفس����ها،  التحدي����ات 
وتعتبران م����ن الدول األعلى في 
النفايات وثاني أكسيد الكربون، 
وكلتاهما تستهلكان املياه والطاقة 

بشكل كبير.
وقدمت الس���فيرة األميركية 
خالل مش���اركتها في االحتفال 
العامل���ي للبيئة وال���ذي أقامته 
احلملة التوعوية للتغير املناخي 
حتت رعاية السفيرة األميركية 
وبنك برقان وبالتعاون مع شركة 
الهدف األخضر، وكان ذلك ظهر 
أمس في مجم���ع املارينا قدمت 
ش���كرها للمنظمني، مشيرة الى 
ان البيئة اليوم أصبحت من أهم 
املواضيع التي تهم الرأي العام 
العاملي، حيث أصبح هناك اجتماع 
س���نوي في اخلامس من يونيو 
ملناقشة قضايا البيئة، الفتة الى 
ان العديد م���ن القضايا البيئية 
متثل خط���را، كما ذكرت وزيرة 
اخلارجي���ة األميركية هيالري 
كلينتون عام 2009 عندما حتدثت 

عن التغير املناخي.
وقالت جونز ان الكويت ليست 
املناخية،  التغي����رات  بعيدة عن 
مشيرة الى ان العواصف الرملية 
التي تضرب الكويت حتمل تلوثات 
صناعية، هذا الى جانب تغير في 
مس����توى املياه، ومعاناة احلياة 
البحرية من مخلفات السفن وهذا 
ما يؤدي الى تدمير احلياة البحرية 
والنفايات التي تقضي على الثروة 

السمكية.
وأكدت جونز انه على اجلميع 
التعاي����ش مع املش����اكل البيئية 
وب����ذل اجلهود من خ����الل اتباع 
بعض احللول البس����يطة كاطفاء 
املكيفات عند اخلروج من املكتب 
وترشيد صرف املياه، الى جانب 
غس����يل الس����يارات مرت����ني في 
االسبوع واحضار حقائب خاصة 
لدى التس����وق بدال من األكياس 

البالستيكية.
وأش����ارت جونز الى خطوات 
أخرى محلية وعاملية ميكن القيام 
بها مستشهدة بحملة »ابقاء أميركا 

وإمنا كانت بيئية«، الفتة الى ان 
اجليل املقبل سيقوم بالتغيير.

واضافت »سأغادر الكويت نهاية 
الشهر اجلاري وسأفتقد الشعب 
الكويتي حيث حققت الكويت تقدما 
كبيرا في بعض املواضيع أهمها 

البيئة«.
وكان املنظم����ون وه����م طلبة 
كويتيون ومتطوعون في مجال 
البيئ����ة قام����وا بتجمي����ع املواد 
البالس����تيكية لتدويره����ا، كم����ا 
سيجمعون التبرعات لزرع االشجار 

في الكويت.
ومن جهتها قالت منسق عام 
احلملة التوعوية للتغيير املناخي 
عالية الش����عالن »ان يوم البيئة 
العاملي هو أحد أنش����طة برنامج 
األمم املتحدة البيئي ويعتبر من أهم 
األحداث الدولية التي حتتفل بها 
جميع دول العالم ليقاس حضارة 
وتقدم ال����دول باهتمامها بالبيئة 

وقضاياها.
واضافت »يعد هذا احلدث والذي 
سيسجل باسم الكويت واملشاركني 
لدى البرنامج البيئي لألمم املتحدة 
تعبي����را عن الكويت ملس����اندتها 
للجهود الدولية للقضايا البيئية 
الفتة الى ان ه����ذا احلدث مبثابة 
رسالة من احلملة التوعوية للتغير 
املناخي للعالم اجمع بأن الكويت 
أكث����ر من مجرد دولة نفطية وان 
هناك اشخاصا بالكويت يعشقون 
العمل التطوعي ويهتمون بالقضايا 

البيئية.
بيان عاكوم  ٭

حول العالم بإعادة التدوير للنفايات 
بالتع����اون مع ال����دول املضيفة، 
مبينة أن هناك نحو 20 متطوعا 
من الس����فارة األميركية انضموا 
ملتطوعني كويتيني وزرعوا األشجار 

في منطقة صباح السالم.
وقال����ت جون����ز »من����ذ فترة 
استضفت بعض الشباب الكويتي 
وسألتهم عن تطلعاتهم املستقبلية 
والتي لم تكن سياسية أو اقتصادية 

نظيفة« التي قامت بها زوجة أحد 
الرؤساء األميركيني السابقني.

حيث استطاعت تلك احلملة ان 
تغير من بعض السلوكيات كإلقاء 
النفايات على الطرقات وذكرتنا اننا 
جميعا بإمكاننا أن نحمي البيئة.
وشددت جونز على ضرورة 
أن يتمتع املواطنني بثقافة ووعي 
للتغير املناخي مشيرة الى مبادرة 
سفارات الواليات املتحدة األميركية 

ديبورا جونز وممثل بنك برقان بشير جابر خالل قطع كيكة احلفل درع تذكارية من احلملة التوعوية للتغير املناخي للسفيرة جونز   )متني غوزال(

بآلية وكيفية التمويل للشركات 
املساهمة التي ستتولى تنفيذ 
املش����روع. وقال ان����ه من بني 
املواقع املخصصة للمؤسسة 
ويجري العمل عليها أيضا مدينة 
املطالع التي تصل مساحتها الى 
)10264( هكتارا بعدد وحدات 
سكنية خاصة تقدر ب� 21 ألف 
وحدة، مشيرا الى انه مت إسناد 
أعمال الدراسات الفنية ودراسات 
اجلدوى االقتصادية لهذه املدينة 
»للمستشار العاملي« في ابريل 

املاضي.
وذكر م.السعيد ان »املستشار 
العاملي« س����يقدم مخططا عن 
نسب واس����تعماالت األراضي 
ملدين����ة املط����الع والتكلف����ة 
التقديرية الجنازها فضال عن 
حتديد رأسمال الشركة املساهمة 
التي ستتولى اجناز املشروع 
وف����ق نظ����ام »BOT«، مضيفا 
ان املؤسس����ة بانتظار اصدار 
التشريع اخلاص بآلية وكيفية 
التمويل للشركات املساهمة التي 
س����تتولى تنفيذ هذا املشروع 

أيضا.
واستعرض من بني املواقع 
املخصصة ويجري العمل عليها 
القدمي«  ايضا موقع »اخليران 
الذي تبلغ عدد قسائمه حوالي 
465 قسيمة مبساحات مختلفة 
حيث قامت املؤسس����ة بتسلم 
القس����ائم من وزارة األشغال 
العامة في هذه املدينة وقامت 
بإعادة تخطيطها على أساس 
قس����ائم موحدة مبساحة 600 
متر مربع للقس����يمة الواحدة 
ليصبح العدد النهائي للقسائم 

السعيد: »السكنية« تعمل على مواقع إسكانية 
حالياً وتتوقع تسلم مواقع جديدة مستقبالً

»السكنية« تستقبل طالبي التخصيص
في مدينة سعد العبداهلل بدءًا من 8 اجلاري

دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس 
املواطنني أصحاب الطلبات اإلس���كانية حتى 
تاريخ 28 فبراير 1997 وما قبله ومن الراغبني 
في احلصول عل���ى بيوت حكومية في مدينة 

سعد العبداهلل الى مراجعتها.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي امس انها 
ستبدأ باستقبال املواطنني ابتداء من يوم األربعاء 

املقبل املوافق 8 اجلاري في الدور األرضي من 
مبنى املؤسسة في منطقة جنوب السرة.

وأوضحت ان األوراق الرس���مية املطلوب 
احضارها تتمثل في شهادة راتب حديثة وكتاب 
حديث من بنك التس���ليف واالدخار وشهادة 
للس���جل العقاري م���ن وزارة العدل وصور 

البطاقات املدنية ألفراد األسرة.

بعد التعديل 280 قسيمة.
وأوض����ح ان العم����ل جار 
الوفرة  أيض����ا عل����ى موق����ع 
حيث ان املش����روع القائم قبل 
التعديل يشمل وحدات سكنية 
مخصصة للمؤسسة بعدد 568 
قسيمة مبساحة 400 متر مربع 
اضافة الى وحدات سكنية غير 
مخصصة للمؤسسة باملساحة 
نفسها بعدد 440 قسيمة، مشيرا 
الى ان����ه مت تعديل القس����ائم 
املخصصة للمؤسسة لتصبح 
346 قسيمة مبساحة 600 متر 
مربع و24 قسيمة مبساحة 400 
متر مربع ليكون اجمالي عدد 
الوحدات السكنية في املشروع 
3714 قسيمة مع اضافة توسعة 
للمش����روع بعدد 2904 قسائم 

مبساحة 600 متر مربع.

أك����د نائ����ب املدي����ر العام 
التخطيط والتصميم  لشؤون 
في املؤسس����ة العامة للرعاية 
الس����كنية م.فهد الس����عيد ان 
املؤسس����ة تعم����ل حاليا على 
مواق����ع وهن����اك مواقع اخرى 
تتوقع املؤسس����ة تسلمها في 
املرحلة املقبلة. وقال م.السعيد 
ل� »كونا« امس ان هذه املواقع 
تصنف ب����ني مواقع مخصصة 
العمل  للمؤسس����ة ويج����ري 
عليها حالي����ا وبني مواقع تتم 
دراس����تها بالتنسيق مع امالك 
الدولة وبلدية الكويت، اضافة 
الى املواقع املتوقع تخصيصها 
للمؤسسة في القريب العاجل 
ومواقع قيد الدراسة في البلدية 
لتخصيصها مستقبال للمؤسسة. 
وأوض����ح ان من ب����ني املواقع 
املخصصة للمؤسسة ويجري 
العمل عليها مدينة اخليران التي 
تبلغ مساحتها 139 كيلومترا 
مربعا بعدد وحدات س����كنية 
تقدر ب����� 35 ألف وحدة، مبينا 
انه مت اعتماد املخطط الهيكلي 
للمدينة ونس����ب استعماالت 
وتوزي����ع اراض فيها واصدار 
التنظيمية لها اضافة  املوافقة 
الى اعداد املخططات التفصيلية 

لبعض مكوناتها.
ان����ه مت االنتهاء من  وذكر 
الدع����وة  وض����ع مس����تندات 
للمزايدة على مدينة اخليران 
واملؤسس����ة بانتظ����ار اعتماد 
الالئحة التنفيذية كما مت االنتهاء 
من دراسة اجلدوى االقتصادية 
ان املؤسسة  للمشروع، مبينا 
م.فهد السعيدبانتظار اصدار التشريع اخلاص 

»برقان« يحتفل بيوم البيئة العاملي
أعلن بنك برقان عن اختتام رعايته مؤخرا ملبادرة 

»كويت للتغيير« والتي هدفت للمشاركة في االحتفال 
باليوم العاملي للبيئة وذلك لزيادة التوعية املجتمعية 
بالسلوكيات الضارة بالبيئة وضرورة تغييرها من 

خالل مبادرات متعددة حتمي البيئة.
وجرت أنشطة ختام هذه احلملة في مجمع مارينا 

مول وحضرتها السفيرة األميركية في الكويت 
ديبورا جونز، حيث مت استعراض أهم األنشطة التي 

تركزت في رسائلها على حماية الطبيعة.
وعن هذه املشاركة، قال رئيس مديري التسويق ـ 
مدير عام بالوكالة في بنك برقان بشير جابر: »إن 

اليوم العاملي للبيئة هو حدث يهم جميع البشر على 
اختالف أماكنهم وانتماءاتهم في احلياة ليكونوا 

أكثر اهتماما بجعل الطبيعة أكثر اخضرارا والبيئة 
أكثر صحية حلماية األجيال القادمة، ويؤمن البنك 

بضرورة الدعم القوي واملستمر للمبادرات البيئية 
التي لها تأثير مباشر وفعال على املجتمع، وإننا 

نشجع األفراد والهيئات واملؤسسات على املساهمة 

دوما في هذه األنشطة البيئية بهدف رفع مستوى 
الوعي«. وأضاف جابر قائال: »كان تركيز حملة يوم 

البيئة العاملي لهذا العام على الغابات باعتبارها من 
أهم العناصر الطبيعية التي ترمز إلى احلماية والعمل 
واألمان الذي متنحه للسكان واملجتمعات التي تعتمد 
في حياتها على هذه الغابات، التي بدورها تعد الرئة 
اخلضراء لكوكب األرض، وهي مساهم في حماية 

البشرية أينما كانت في أنحاء الكرة األرضية«.
وشمل اليوم اخلتامي للمبادرة عرضا ملختلف 

األنشطة التي شملت توزيع األكياس القابلة إلعادة 
التدوير، وكذلك القيام بجمع النفايات الورقية 

والبالستيكية والقيام بإعادة تدويرها لتوضيح مدى 
أهمية التدوير في تقليل حجم النفايات، وكذلك إلبراز 

أهمية دور الفرد في حماية البيئة.
وقام املشاركون في هذه احلملة بزراعة 100 شجرة 

في منطقة الوفرة وذلك تأكيدا على أهمية زيادة 
املساحات اخلضراء وتركيز مفهوم مجتمع صديق 

للبيئة.

العواصف الرملية التي 
تضرب الكويت حتمل 

تلوثات صناعية

العاملون في القطاع النفطي ينتظرون الزيادات املستحقة
في  العاملني  رواتب  زيادة  الكويتية  البترول  مؤسسة  إدارة  مجلس  إقرار  مت  حينما  خيرا  النفطي  القطاع  في  العاملون  استبشر  لقد 

القطاع النفطي ، بعد التأكد من أحقية العاملني في تلك الزيادة بناء على الدراسات العلمية واجتماعات اللجان املالية املتخصصة 

والتي أخذت وقتها الكافي خالل الشهور املاضية، وبعد كل هذه الدراسات التي أكدت أحقية العاملني في زيادة رواتبهم ، وبعد تشكيل 

احلكومة اجلديدة بفضل الله واعتماد تشكيل املجلس األعلى للبترول  .

ونحن في اتحاد عمال البترول و صناعة البتروكيماويات 

نوجه رسالة واضحة ال لبس فيها إلى المجلس األعلى للبترول ونطالب

باملوافقة على ما مت اعتماده من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بشأن الزيادة العامة للرواتب ومنحها صفة االستعجال إحقاقًا 

وإنصافًا جلميع املخلصني من أبناء هذا القطاع عصب اقتصادنا الوطني .

حفظ الله الكويت و أميرها و شعبها من كل مكروه
و أدام علينا نعمة األمن و األمان و وفقنا الله  و إياكم ملا فيه رفعة وطننا الغالي.

املجلس التنفيذي الحتاد عمال البترول و صناعة البتروگيماويات

المجلس األعلى للبترول


