
اخلميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

(املرحلة الرابعة)

ناصر صباح األحمد التقى عددًا من أيتام بيت الزكاة املتميزين دراسيًا

علــى االســتمرار بتفوقهم 
الدراســي حتــى التخــرج، 
ليصبحــوا عناصــر فاعلة 
في مجتمعاتهم، لتعمل على 

االرتقاء واخلير لبلدانهم.

صباح االحمد ساملا معافى 
الى ارض الوطن.

وختامــا، قــال العتيبي 
يهــدف  امللتقــى  هــذا  إن 
األيتــام  تشــجيع  إلــى 

االيتام لســموه العديد من 
الكلمــات والفقــرات التــي 
خصوا ســموه بهــا والتي 
لم تخل مــن الدعاء بعودة 
صاحب السمو االمير الشيخ 

كما أعرب الشيخ ناصر 
صباح االحمد عن مشــاعر 
احلب واملــودة التي يكنها 
لأليتام، حيث تبادل سموه 
مــع أبنائه احلديــث وقدم 

األحمد واحلضور واأليتام، 
وأثنى علــى لفتته الكرمية 
باالنضمــام للقاء وحرصه 
على متابعة أيتام البيت رغم 

تواجده خارج البالد.

لبنــان. البوســنة، مصــر، 
السنغال، وتنزانيا.

في البدايــة، ألقى مدير 
عام بيت الزكاة كلمة رحب 
فيها بالشيخ ناصر صباح 

التالية: سريالنكا، كمبوديا، 
األردن، البحرين، كوسوڤا، 
اندونيسيا، النيجر، تايلند، 
ألبانيا، السودان، الصومال، 
اجلبــل األســود، قرقيزيا، 

جريــا على عــادة بيت 
الزكاة بإقامة ملتقى خاص 
أليتام بيت الزكاة املتميزين 
دراســيا واســتقبالهم في 
الكويت، ونظــرا للظروف 
العاملية التي فرضتها جائحة 
كورونا على حركة الســفر 
وتنظيم األنشطة االجتماعية 
عامة، قام بيت الزكاة بتنظيم 
لقاء مرئي عبر منصة زووم 
أيتام  اإللكترونية، جمعت 
البيت مــع الشــيخ ناصر 
صبــاح األحمــد بحضــور 
مدير عام بيت الزكاة محمد 
العتيـــــبي، ونائــب املدير 
العام للخدمات االجتماعية 
د.ماجد العــــازمي، ومدير 
إدارة النــــشاط اخلارجــي 
عــادل اجلري، ومراقـــــب 
كفالة األيتام وطلبة العلم 
التركيــت،  الرحمــن  عبــد 
ورئيس قسم األيتام شريفة 
إلــى  الزمامــي، باإلضافــة 

مشرفي األيتام.
كما شارك في اللقاء عدد 
من األيتام ممثلني عن الدول 

«البيت» نّظم لقاًء مرئياً عبر منصة «زووم» اإللكترونية أليتام امللتقى السنوي التاسع

قيادات بيت الزكاة خالل اللقاء

جانب من االيتام املشاركني باللقاء الشيخ ناصر صباح االحمد مع املشاركني في اللقاء

الشيخ ناصر صباح االحمد خالل اللقاء مع عدد من االيتام

اليتيم لـ «األنباء»: ال ميكن ألي شركة استيراد املواد الكيميائية دون رخصة ومكان مناسب للتخزين 

نقوم مبعاينة ومطابقة املواد قبل اإلفراج عنها وجتري متابعة تخزينها والتخلص من مخلفاتها

البيئة: ال مواد كيميائية تدخل البالد دون موافقتنا

دارين العلي 

«ال مــواد كيميائية تدخل 
البالد إال مبوافقة الهيئة العامة 
للبيئة، سواء كانت خطرة أو 
غير ذلك ومتر بعدة إجراءات من 
التحري والتدقيق والفحص قبل 
اإلفراج عنها والسماح بإدخالها 
إلى البالد ومن ثم متابعتها من 
قبل اإلدارات املعنية في الهيئة 

كل وفق اختصاصه». 
هذا مــا أكده رئيس قســم 
الكيميائيــة في  الفحوصــات 
الهيئــة العامة للبيئة عبداهللا 
اليتيــم خــالل تقريــر أعدته 
«األنباء» حول اإلجراءات التي 
متر بها عمليــات إدخال املواد 
الكيميائية إلى البالد وكيفية 

تخزينها ومتابعتها.
وقال اليتيم إنه وفق القانون 
ليس هناك أي مادة سواء خطرة 
أو غير خطرة تدخل البالد دون 
موافقة الهيئــة العامة للبيئة 
وأي شركة تســتورد أي مواد 
كيميائية يجب أن تكون مؤهلة 
ولديها رخصة الســتيراد هذه 
املواد وكذلك إمكانية التخزين 

باشتراطات معينة وفق قانون 
حماية البيئة. وشدد على أنه 
ليس هناك تخزيــن ألي مواد 
كيميائية في املخازن اخلاصة 
باملنافذ وعلى الشركات تسلم 
شــحناتها ونقلهــا خــالل ٣ 
أيــام على األكثــر، إال في حال 
تعرضت هذه الشحنة للحجز 
لعدم مطابقتهــا للمواصفات، 
وهذا األمــر نادر احلصول في 
البالد، حيث يتم حجزها وفق 
اشــتراطات مؤسســة املوانئ 
واإلدارة العامــة للجمارك في 
أماكــن مخصصــة، لذلك على 
أن يتــم التعامل معها بشــكل 
سريع. ولفت إلى أنه في حال 
وصول أي مادة كيميائية إلى 
أي من املنافذ وليســت داخلة 
في نظام الهيئة العامة للبيئة 
أي في نظام اإلفراج اجلمركي 
اخلاص باملواد كيميائية، يتم 
حجزهــا ويتــم التواصــل مع 
اجلمارك بنظام جمركي يضم 
مختلف اإلدارات املعنية حلني 
تقدمي الشركة جميع املتطلبات 
والشروط، وجميع هذه األمور 
تتــم إلكترونيــا علــى أن يتم 

االنتهــاء من جميــع إجراءات 
الفحــص واملطابقــة بأســرع 
وقت ممكن ال يتعدى اليومني، 
وذلك حرصا على عدم انتظار 
هذه الشحنات مدة طويلة في 
مخــازن املنافــذ. وحــول دور 
مركز املختبرات التحليلية، قال 
اليتيم إن املركز وحتديدا قسم 
الكيميائية لديه  الفحوصــات 
مهمــة دقيقة جــدا وال تقتصر 
على اجراء التحاليل للعينات 
وامللوثــات وإمنــا التدقيــق 
واملطابقــة والفحــص للمواد 
الكيميائيــة املســتوردة إلــى 
الدولة، حيث يتوزع املوظفون 
على خمســة منافــذ، البحرية 
الشعيبة والشــويخ) واملنفذ 
اجلوي املطــار واملنافذ البرية 
(الصليبية والنويصيب) على 
مدى الـ ٢٤ ســاعة ووظيفتهم 
التدقيق على كل املواد الداخلة 
إلى البالد وفحصها ومطابقتها 
مع األوراق اخلاصة بالشــركة 
وفحــص محتوياتهــا ومن ثم 
اعتمادهــا. وفند مراحل العمل 
واإلجــراءات التــي متــر بهــا 
الشــحنات قبل اإلفراج عنها، 

الفتا إلى أن العمل مقســم إلى 
مرحلتني: األولى تتعلق بإدارة 
السالمة الكيميائية في الهيئة 
التــي تســتقبل املعلومات من 
الشركة املستوردة والتأكد من 
وجــود رخصة ومــكان مالئم 
للتخزين، ثم تتم املوافقة على 
استيرادها، في املرحلة الثانية 
بعد وصول الشحنة وتتم في 
مركــز املختبــرات، حيث تتم 
مطابقــة املعلومات مــع املواد 
املستوردة ومع أجهزة الفحص 
وإذا كانت مطابقة يتم اعتمادها 
وإدخالهــا للكويــت ومراقبــة 
تخزينهــا عبــر إدارة الرقابــة 
والتفتيش التي تراقب عملية 
التخزين التي لها اشــتراطات 
خاصة. ولفت إلى أنه بعد نقل 
الشركة لشحناتها من املنافذ إلى 
مخازنها اخلاصة تستمر متابعة 
الهيئــة العامة للبيئــة عليها 
عن طريق اإلدارة املتخصصة 
وهي التفتيش والرقابة وكذلك 
«السالمة الكيميائية» وفي حال 
كان املخزن غير مالئم لتخزين 
املواد الكيميائية وغير مطابق 
لالشتراطات تتم مخالفته فورا 

وإلزام الشركة بتعديل أوضاعها. 
وأوضــح أن لدى الهيئة فريق 
مفتشــني مختصــني يقومون 
بالتفتيش على هــذه املخازن 
وفق قانون حماية البيئة والذي 
أفرد مواد صريحة وواضحة ٢٢ 
و١٨ اخلاصة بتداول وتخزين 
املواد الكيميائية، الفتا إلى أن 
املفتشــني يقومــون بزيــارات 
دوريــة ومفاجئــة للتأكد من 
سالمة التخزين، وكذلك عملية 
التخلص من املخلفات الكيميائية 
سواء السائلة أو الصلبة وفق 

قانون حماية البيئة.

اإلفراج عنها يتم بعد عدة إجراءات ومطابقة املواصفات وال يسمح بتخزينها في املنافذ

(متني غوزال) عبداهللا اليتيم متحدثا إلى الزميلة دارين العلي  عبداهللا اليتيم

جائزة سالم العلي للمعلوماتية تكّرم
٣٠ فائزًا مبسابقة «شفت الكويت٨» 

منحت جائزة ســمو الشــيخ سالم العلي 
الصباح للمعلوماتية ثالثني ألف دوالر للفائزين 
الثالثني الذين فازوا مبســابقة شفت الكويت 
الثامنة خالل القرعة التقنية التي أجرتها عبر 
انستغرام وسط حشد من املتابعني واملشاركني 
واملتنافســني. وقد بلغ عدد بلــدان الفائزين 
٩ بلــدان، فمن اجلمهوريــة اليمنية فاز (٩) 
مشاركني وهم: محمود أحمد يحيى، بالل عبده 
محمد، منيب أحمد عبد الرحيم، أماني عبداهللا 
محمــد، صالح الديــن داود املصباحي، أنور 
حسان عبداهللا، إميان علي محمد، عبدالرحمن 

محمد محمد، مازن عادل العريفي.
ومن جمهورية مصر العربية فاز (٨) 
مشــاركني وهم: عفاف عبدالفتاح محمد، 
عبد الاله حمدي محمد، أحمد فتحي سند، 
محمد فوزي متولي، محمد جنيب خلف، 
كــرمي عطية عبده، أحمد حســني روبي، 

محمد ناصر عبد اللطيف.
ومن الكويــت فاز (٧) مشــاركني وهم: 
فاطمة طالل العنزي، ذياب عويض الديحاني، 
عبدالوهاب نبيل العريفان، أحمد رجا منهل، 
مبارك سالم نافع، رمي خالد املضيان، شيخة 

هاشم العبيدان.
وفــاز مشــارك (١) مــن كل مــن اململكة 
األردنية الهاشمية، ودولة فلسطني، واململكة 
املغربيــة، واململكــة العربية الســعودية، 
وجمهورية السودان، واجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية وهم: مازن صحبي 
عبد الغني (األردن)، إيناس ســامي النجار 
(دولة فلســطني)، جميلة الضمير (اململكة 
املغربية)، منتهى علي العبد اللطيف (اململكة 
العربية الســعودية)، جمال محمود رحمة 
(جمهورية الســودان)، عــادل عبدي عادل 

(اجلمهورية اجلزائرية).

قائد احلماية والتعزيز في «احلرس»
تفقد قوة الواجب في محجر «األشغال»

قام قائد احلمايــة والتعزيز في احلرس 
الوطني العميد الركن حمد سالم أحمد بزيارة 
تفقدية إلى قوة الواجب املكلفة بتأمني محجر 

وزارة األشغال العامة مقابل ستاد جابر.
ونقل العميد الركن حمد سالم إلى القوة 
حتيات وتقدير القيادة العليا للحرس الوطني 
ممثلة بسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي، ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد، ومتابعة وكيل احلرس 
الوطنــي الفريــق الركن م. هاشــم الرفاعي، 
واعتزازهم بالدور الوطني الذي يؤديه رجال 
احلرس الوطني في الصفوف األولى للتصدي 
لڤيــروس كورونا املســتجد (كوفيد - ١٩)، 

وتقــدمي الدعم واإلســناد إلخوانهــم في كل 
جهات الدولة. وأوضح أن كل املهام التي يقوم 
بها رجــال احلرس الوطني منذ بداية األزمة 
الصحية تنطلق من توجيهات القيادة العليا 
للحرس الوطني بتسخير كل إمكانيات احلرس 
الوطني وقوته البشرية لدعم وإسناد أجهزة 
الدولــة، وتفعيال لبروتوكــوالت واتفاقيات 
التعاون املوقعة بني احلرس الوطني ووزارات 
ومؤسســات الدولة املختلفة، وفي مقدمتها 
وزارة والصحة، داعيا قوة الواجب إلى اليقظة 
واالنتبــاه وااللتزام بأداء املهام، وأن يكونوا 
صورة مشــرفة للحــرس الوطني من خالل 

تعاملهم الراقي مع اجلمهور.

جانب من الزيارة

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت


