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األحمد: طالبنا بإعادة النظر في تخصيص 
جنوب القيروان حفاظًا على البيئة

عاطف رمضان

قال رئيس مجلــس اإلدارة ومدير عام 
الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد 
إن «الهيئة» طالبت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية وبلدية الكويت بالنظر في املخطط 
الهيكلي لألرض املالصقة للمنطقة املشجرة 
في القيــروان وتوزيعها علــى املواطنني، 
مشــيرا إلى دعم «الهيئــة» إليجاد مناطق 
سكنية مناسبة ومواقع ال تتعرض للتيارات 
الهوائية وأن وجود املسطحات اخلضراء 
سيساهم في احلماية من التغيرات املناخية 

خاصة الغبار.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش 
املؤمتــر الصحافي الذي عقد امس في مقر 
«الهيئة»، حيث وقعت الهيئة العامة للبيئة 
مذكرة تعــاون مع حاضنة «إيكو» للبيئة 

والطاقة املتجددة.
وأشــار األحمــد إلــى تضافــر اجلهود 
لدعم القضية اإلسكانية وتوفير القسائم 
السكنية للمواطنني واملســاهمة في إزالة 
العراقيــل، مضيفا أن الهيئــة دعت بلدية 
الكويت واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
إلى النظر في األراضي املجاورة لألراضي 
الزراعية في جنوب القيروان لتكون بديال 

سكنيا للمواطنني.
وقال إن الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســمكية حافظــت على ٨٠ ألف 
شــجرة معمرة في جنوب القيروان، وقد 
رفضنــا إبادتها، نظرا ألهميتها في حماية 
البيئــة، وهناك أرض مالصقة لها حســب 
الهيكل التنظيمي مخصصة لتكون حديقة 

عامة.
وفي سؤال عن دور الهيئة في موضوع 
تدويــر اإلطارات، قــال األحمد: إن مصانع 

تدويــر اإلطارات تعمل بشــكل ســليم في 
إعادة تدويــر اإلطارات التــي جرى نقلها 
من أراضي جنوب سعد العبداهللا، والعمل 
مستمر مع اجلهات املعنية إليجاد تراخيص 
ملصانع إعادة تدوير جميع أنواع املخلفات 

في أراضي الدولة.
وعن االتفاقية مع حاضنة أعمال املشاريع 
البيئية «إيكو» أفاد األحمد بأنها تستمر ملدة 
٥ ســنوات، وسيتم العمل من خاللها على 
دعم أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وإيجاد فرص عمل في مجال البيئة، مشيرا 
إلى احلاجة لعدة أنواع من املشاريع، أهمها 
مشاريع التوعية وتدوير املخلفات زيادة 
القطاع األخضر واملستعمرات املرجانية.

وقال إن الهيئة تدعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة واملشاريع الهادفة حلماية البيئة 
وتنميتها، مشــيرا إلى أن هذه احلاضنات 
تقوم بدور كبير الحتواء املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة وتطوير أعمالها.
وأضــاف أن هذه املذكرة ستســهم في 
تشــجيع التحول نحو االقتصاد األخضر 
في الكويت واملساهمة في إيجاد فرص عمل 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في الشأن 
البيئي، معربا عن شكره حلاضنات األعمال 

الحتوائها مثل هذه املشاريع.
ولفت إلى ان الهيئة تسعى دائما لدعم 
مؤسسات املجتمع املدني والشركات العاملة 

في املجال البيئي.
من جانبه، قال رئيس حاضنة «إيكو» 
للبيئة والطاقة املتجددة جاسم العبوه إن 
توقيع مذكرة التفاهم يعطي مسؤولية كبيرة 
على عاتق احلاضنة وذلك ملساعدتها على 
حتسني بيئة الكويت وان يكون للحاضنة 
دور في حتسني املشــاريع الشبابية التي 

تخص البيئة.

خالل توقيع الهيئة مذكرة تعاون مع حاضنة «إيكو» لدعم أصحاب املشاريع الصغيرة

(محمد هاشم) الشيخ عبداهللا األحمد وجاسم العبوه خالل توقيع االتفاقية 

توزيع مليون كيس صديق للبيئة
على اجلمعيات التعاونية واألسواق املوازية

مبناســبة اليوم العاملي 
مــن  اخلاليــة  لألكيــاس 
البالســتيك، أطلقت الهيئة 
العامة للبيئة مجددا حملتها 
التوعويــة «كويــت خالية 
من البالســتيك» للتشجيع 
على اتباع ثقافة استهالكية 
صديقة للبيئة عبر توزيع 
مليون كيس صديق للبيئة 
علــى اجلمعيات التعاونية 

واألسواق املوازية.
وفي هذا السياق، أكدت 
مدير إدارة اإلعالم والعالقات 

العامــة فــي الهيئــة العامة للبيئة شــيخة 
اإلبراهيــم أن الهيئة حريصة على احلد من 
اســتخدام األكياس البالستيكية مما دفعها 
إلى إطالق حملة توزيع مليون كيس صديق 
للبيئة على اجلمعيات التعاونية واألسواق 
املوازيــة وذلك لرفع الوعــي البيئي واحلد 
من األضرار البيئية الناجمة عن اســتخدام 

األكياس البالستيكية.
وعن خصائص األكياس، قالت اإلبراهيم 

إنها ال حتتوي على أي مواد 
بالقوة  بالستيكية وتتميز 
إذ يتحمــل الكيــس الواحد 
١٠ كيلوغرامــات ويــذوب 
فــي املاء كليا، كما أنها غير 
ســامة وليس لها أي ضرر 
على الكائنات احلية أو املاء 

أو التربة.
الهيئة  وأضافت: تتقدم 
بدعــوة  للبيئــة  العامــة 
جميع اجلمعيات التعاونية 
واالسواق املوازية الستبدال 
أكياس البالســتيك بأخرى 
صديقة للبيئة ومصنوعة من املواد القابلة 
للتحلــل والغيــر ســامة، مبينــة أن معظم 
االكياس البالستيكية املستعملة حاليا أحادية 
االســتعمال أي تســتخدم ملرة واحدة فقط 
حيث متثل مخلفاتها عبئا كبيرا على البيئة 
ألنها غير قابلة للتحلل، محذرة من عواقبها 
الســلبية على صحة اإلنســان، مشيرة الى 
استمرار الهيئة في تنظيم احلمالت التوعوية 

بقصد إعداد جيل واع بيئيا.

«البيئة»: حملة  تهدف للحد من األضرار الناجمة عن استخدام األكياس البالستيكية

شيخة اإلبراهيم

مصدر خاص لـ«األنباء»: توجه للسماح لشركات
الفئة األولى باستقدام العمالة اجلديدة بنسبة كاملة

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى 
العاملة أن مجلس إدارة الهيئة ســيناقش خالل 
اجتماعه اليوم عددا من املقترحات اخلاصة بتنظيم 
سوق العمل، مضيفا أنه ضمن املقترحات املعدة 
لالعتماد من املجلس فتح باب اســتقدام العمالة 
من اخلارج جلميع الشركات واملؤسسات املصنفة 
ضمن الفئة األولى في تقدير االحتياج بشكل كامل، 
وذلك ضمن شــروط محددة منها عدم الســماح 
بتحويــل هذه العمالة إال بعد مرور ٣ ســنوات، 
وأن يكــون التحويل على ذات نشــاط الشــركة 

املستقدمة للعامل.
وذكر املصــدر أن الهدف من هذا اإلجراء منع 
استغالل بعض الشركات مليزة االستقدام الكامل 
من اخلــارج بجلب عمالة وافدة ليســت بحاجة 
فعلية إليها، وتركها للتحويل إلى أنشطة وقطاعات 
أخــرى مكتظة ممــا يترتب عليه زيــادة العمالة 
الهامشــية في الســوق وبالتالي اســتمرار خلل 

التركيبة السكانية.
وأوضح املصدر أن املجلس ســيناقش أيضا 
مقترحا بتوحيد اإلجراءات والضوابط اخلاصة 
ببعــض األنشــطة واملهن الفنيــة لتكون واحدة 

داخل جميع إدارات العمل املوجودة في احملافظات 
الست، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية واملساواة 

بني الشركات وجتنب أي مزاجية بهذا الصدد.
األنشطة املصنفة ضمن الفئة األولى:

تشــمل الفئة األولى القطاعات املستثناة من 
النسب احملددة سابقا وتضم ٢١ نشاطا وهي:

١ - الشــركات اململوكــة بالكامل للحكومة أو 
التي تساهم فيها مبا ال يقل عن ٢٥٪.

٢ - املستشفيات واملستوصفات واملراكز الطبية 
والعيادات اخلاصة.

٣ - املختبرات والصيدليات الطبية والرعاية 
املنزلية (مهن فنية متخصصة).

٤ - البنوك وشركات التأمني وشركات االستثمار 
والفنادق.

٥ - اجلامعات والكليات األهلية.
٦ - املدارس اخلاصة ومعاهد التدريب األهلية 

(الهيئة التدريسية).
٧ - دور احلضانة (مهن فنية).

٨ - األندية الرياضية واالحتادات وجمعيات 
النفع العــام واجلمعيات التعاونيــة والنقابات 

العمالية واملبرات والوقف اخليري.
٩ - املنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.

١٠ - شركات الطيران احمللية واألجنبية ووكالء 
اخلطوط اجلوية والبحرية.

١١ - املكاتب االستشارية الهندسية والقانونية 
واملالية (مهن فنية متخصصة).

١٢ - مكاتــب احملطــات اإلعالميــة الداخليــة 
واخلارجية.

١٣ - الزراعة والصيد والرعي.
١٤ - دور الصحافــة والقنــوات التلفزيونية 
واإلذاعية والصحف واملجالت الورقية واإللكترونية 

غير اإلعالنية.
١٥ - وكالء السيارات املعتمدون.

١٦ - البصريات (مهن فنية متخصصة).
١٧ - شركات الصيرفة املعتمدة من بنك الكويت 

املركزي.
١٨ - تدريــب الطيران شــراعي وتدريب قفز 

حر (مهن فنية).
١٩- املستثمر األجنبي املعتمد من هيئة تشجيع 

االستثمار.
٢٠ - اليخــوت وقوارب النزهــة التي ال تقل 

عن طول ٦٠ قدما.
٢١ - قوائــم املتميزين وفقا لالئحة تصنيف 
الشركات بالقطاعني األهلي والنفطي وفق القرار 

اإلداري ١٠٢٣ لسنة ٢٠١٦.

وفق شروط تتضمن عدم التحويل إال بعد مرور ٣ سنوات وعلى النشاط نفسه

مت املوسى: نقابة «القوى العاملة» كرَّ
حقق إجنازات مشهودة في ميكنة خدمات الهيئة

بشرى شعبان

أقامــت نقابة العاملني في 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
حفل تكرمي ملدير عام الهيئة 
أحمــد املوســى الــذي تقــدم 
باســتقالته فــي نهايــة مدة 
خدمتــه األولــى كمديــر عام 
للهيئــة، وقبــول االســتقالة 
مــن اجلهات املختصــة، وقد 
أقيم احلفل في مسرح الهيئة 
وحضره نــواب املدير العام 
ومديرو اإلدارات وعدد كبير 

من موظفي الهيئة.
وألقى رئيس مجلس إدارة 
نقابــة العاملــني فــي الهيئة 
عبــداهللا املطيري كلمة تقدم 
فيها بأسمى آيات الشكر والثناء 
علــى جهــود أحمد املوســى 
تقديرا ملســيرته فــي خدمة 
الهيئــة، ومــا مت حتقيقه من 
إجنازات مشهودة خالل فترة 
توليه منصــب املدير العام، 
والتي كان من أبرزها النقلة 
النوعيــة في تقــدمي خدمات 
الهيئــة بصــورة إلكترونية 
دعمــا لتوجهــات الدولة في 

وإرســاء دعائــم القانون بني 
جميع املوظفــني، متمنني له 
دوام التوفيــق خالل املرحلة 
املقبلة، وفي نهاية احلفل قام 
أعضــاء النقابــة بتقدمي درع 
تكرميية تعبيرا عن التقدير 

العميق منهم جتاهه.
بــدوره، توجــه احملتفى 

السابقة هند الصبيح والوزيرة 
السابقة مرمي العقيل، وغيرهما 

من وزراء وقياديني.
وتوجه املوســى في كلمة 
إلــى  اتصفــت بالوجدانيــة 
العاملني في الهيئة مبختلف 
الوظيفيــة، مــن  املســميات 
نواب للمدير العام واملديرين 
واملراقبني ورؤســاء األقسام 
وجميع املوظفني، متمنيا لهم 
االســتمرار في العمل بنفس 
روح الفريــق الواحد والهمة 
واملثابرة على نفس نهج العمل 

خلدمة الكويت وأهلها.
وختم بالتأكيــد على أنه 
عمــل جاهــدا علــى تطبيــق 
القوانــني واللوائــح فــي أي 
قرار، السيما ما يتعلق بشؤون 
املوظفني، متمنيا أن يسامحه  
أي موظف شــعر أنه تعرض 
لظلم ما خــالل فترة وجوده 
في مســؤوليته، مشــيرا إلى 
أن جميــع العاملني اخوة له 
والقوانني هي التي حتكم أي 

قرار.
وختم بكلمة «شــكرا لكم 
جميعا.. أنتم كفيتم ووفيتم».

به أحمد املوسى بكلمة شكر 
فيها النقابة وجميع العاملني 
في الهيئة، مشيدا بجهود كل 
العاملني حتى حققت الهيئة 
نقلة نوعية في ميكنة جميع 
خدماتها والتي البد من توجيه 
الشــكر لكل من وضع اللبنة 
األولى لذلك، ومنهم الوزيرة 

أقامت احتفاالً وداعياً بعنوان «كفيت ووفيت» مبناسبة تقاعده

(محمد هاشم) أحمد املوسى ونواب املدير العام ومديرو إدارات «القوى العاملة» وعدد من العاملني 

اإللكترونية  إرساء احلكومة 
وميكنــة اخلدمــات لتحقيق 
السرعة في إجناز املعامالت. 
وأشاد مجلس النقابة بحجم 
التعاون والتجاوب مع أحمد 
املوســى خالل مــدة خدمته، 
ومبــا أبداه من حــرص دائم 
نحو حتقيق املساواة والعدالة 

نقابة العاملني في الهيئة تقدم درعا تقديرية إلى أحمد املوسى

«الصحة»: إتاحة اجلرعة التنشيطية الثانية
من لقاح «كوفيد -١٩» لتعزيز املناعة وفق ضوابط

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة الجرعة 
التنشــيطية الثانية مــن لقاح كوفيد-١٩ 

لتعزيز المناعة وفق ضوابط.
وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه الجرعة 
لبعض الفئات في المجتمع ومنها من هم 
عرضة لإلصابة بالمرض الشديد في حال 
التقاط العدوى، وذلك بعد مرور فترة زمنية 
ال تقل عن ٤ أشهر من الجرعة التنشيطية 
األولــى، وينصح بأخذهــا لجميع الفئات 
العمريــة التي تفوق ٥٠ ســنة في الوقت 
الحالي، والفئة العمرية من ١٢ ســنة وما 
فوق من أصحاب نقص المناعة المتوسط 
أو الشــديد، مثل مرضى الســرطان الذين 
يخضعــون للعالج الكيمــاوي، ومرضى 

زراعــة األعضاء الذين يتلقــون عالجات 
لتخفيــض المناعة، أو من يتلقى جرعات 
عالية من الكورتيزون، وغيرها من الفئات 

وفقا لتقييم الطبيب المعالج.
كما أشــارت الــوزارة إلى ضرورة أخذ 
الجرعــة التنـشــيـــطية األولــى لألفراد 
البالغين ١٢ سنة فما فوق وفقا للتوصيات 
المناعــة  العلميــة والعالميــة، لتعزيــز 
المكتسبة من الجرعات األساسية (األولى 

والثانية).
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أهمية 
أخذ الجرعات األساسية (األولى والثانية)، 
وذلك للفئة العمرية بدءا من ٥ سنوات فما 
فوق، لتقليل احتمالية اإلصابة الشــديدة 
بالمرض، متمنية للجميع موفور الصحة 

والسالمة.

أشارت إلى أهميتها لبعض الفئات في املجتمع خاصة ممن هم عرضة لإلصابة باملرض الشديد في حال التقاط العدوى

فرح دشتي وكيلة
لـ «األدوية والتجهيزات الطبية»

عبدالكرمي العبداهللا

أصدر وزيــر الصحة 
د.خالــد الســعيد قــرارا 
بتكليف م. فرح دشــتي 
الهندســة  ادارة  مديــر 
الطبيــة مبهــام الوكيــل 
املساعد لشؤون األدوية 
والتجهيــزات الطبيــة، 

م. فرح دشتيباإلضافة إلى عملها.

وزير إيطالي: نعمل لتسريع
إعفاء الكويتيني من «الشنغن»

ســورينتو ـ كونا: أكد 
وزيــر الســياحة اإليطالي 
ماسيمو غارافاليا احلرص 
علــى تســهيل اســتقبال 
الســائحني الكويتيــني في 
إيطاليا والعمل على تسريع 
ملف إعفائهم من تأشــيرة 

«شنغن» األوروبية.
جاء ذلك خالل تصريح 
غارافاليا لـ «كونا» مبناسبة 
اختتام أعمال «القمة العاملية 
للسياحة الشبابية» األولى 
منظمــة  نظمتهــا  التــي 

السياحة العاملية في ضيافة إيطاليا مبدينة 
ستورينتو السياحية الشهيرة مبشاركة ١٣٠ 
من الفتية والشــباب من ٦٠ دولة أعضاء 

في املنظمة التابعة لألمم املتحدة.
وحول طلب إعفاء السائحني واملسافرين 
الكويتيني من تأشــيرة «شــنغن» والذي 
تدعمه إيطاليا قال غارافاليا إننا «كما أكدنا 
خالل القمة فإننا نسعى الى تسريع امللف 
اخلاص بتأشيرة «شنغن» والذي ظل بطيئا 
منذ وقت وندرك متاما أهمية حله وننظر 

في حتفيز اكتماله املنشود».
وبخصــوص مبادرة القمة في ســياق 
إنعاش السياحة عقب عامني من اجلائحة، 
شــدد الوزير على أن هذا هو «أول مؤمتر 
للســياحة الشبابية يتم تنظيمه مع األمم 

عــن  معربــا  املتحــدة»، 
سعادته وترحيب إيطاليا 
باستضافته بشكل خاص 
نظــرا ألن أولئك الشــباب 
هــم جيــل القــرن اجلديد 
والذي يرسم مالمح سياحة 

املستقبل.
شــباب  ان  واعتبــر 
هــذا اجليــل «يوجهــون 
خيــارات أســرهم وهــم 
أنفسهم ســائحون»، لذلك 
فمن األساســي بالنســبة 
ألولئك الذين يعملون في 
قطاع الســياحة التعــرف على احتياجات 
ورغبــات الشــباب وفهم ما هــي رؤيتهم 
لســياحة املســتقبل. ورأى أن املؤشــرات 
األولية للحوارات التي جرت مع املشاركني 
الذين تراوحت أعمارهم من ١٢ إلى ١٨ سنة 
«مشجعة بشكل خاص وقد برز تركيزهم 
على العالم الرقمي ومن الضروري القول 
انــه جيل ولد مع اإلنترنــت وفي متناوله 
كل هذه األدوات الذي تتيحها الشبكة فمن 
الضــروري فهم لغتهم ومواءمة العروض 
الســياحية معها». ومن هذا املنظور، لفت 
وزيــر الســياحة اإليطالية إلــى محورية 
موضوع «االستدامة» الذي «يجب رؤيته 
مبجمله وهو ليس موضة بل نهج سلوكي 
متكامل يتم من خالله توجيه االختيارات».

ماسيمو غارافاليا

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


