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«البيئة» ستفحص املركبات ونسب االنبعاثات الصادرة عنها وسترفق كشفًا مبلف الفحص الفني
نظام فحص االنبعاثات سيكون بحسب نوع وحجم املركبة فلكل منها معيار محدد وطنيًا ودوليًا

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

موظفو «البلدية» هّنأوا املعجل وشكروا الفارس

د.رنا الفارس عبدالعزيز املعجل

تقــــدم مـوظــــفو 
البلدية بأســمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى 
الدولة لشؤون  وزير 
البلديــة عبدالعزيــز 
املعجل مبناسبة نيله 
الثقة السامية وتوليه 
حقيبــة وزارة الدولة 
لشؤون البلدية، داعني 
اهللا ان يوفقه ويعينه 

على حمل األمانة.
وفي سياق متصل، 
تقدم املوظفون بجزيل 

الشكر واالمتنان لوزيرة الدولة لشؤون 
البلدية السابقة د. رنا الفارس جلهودها 
املبذولة طوال فترة توليها حقيبة وزارة 

الدولة لشؤون البلدية واالجنازات التي 
قدمتها في خدمة الكويت وشعبها، متمنني 

لها دوام النجاح والتوفيق.

حتديد ٢٣ موقعًا ملوسم التخييم احلالي

عقدت جلنة دراســة وحتديث املواقع 
املخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي 
ملوسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ اجتماعها الثاني أمس 
برئاسة رئيس اللجنة ونائب املدير العام 
لشؤون قطاع محافظتي حولي واألحمدي 
فهد الشــتيلي وحضور ممثلــي اجلهات 

املعنية مبواقع التخييم.
وعقب االجتماع، قال الشــتيلي إنه مت 
تعديل املواقع التي طرحت خالل االجتماع 
الســابق بإضافة ٣ مواقع جديدة وسيتم 
اعتمادها خالل األيام القادمة بعد موافقة 
كل اجلهات املعنية، ليصبح العدد اإلجمالي 
نحــو ٢٣ موقعــا، فضال عن اســتعراض 
األحــكام والشــروط املتبعة في موســم 
التخييم الذي سيبدأ من ١٥ نوفمبر حتى 
١٥ مارس إلى جانب استعراض املراسالت 

الواردة للجنة.
وأضاف الشــتيلي أن اللجنة في إطار 

تواصلها وتنســيقها مع اجلهات املعنية 
بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل 
الراحة لرواد البر لقرب موســم التخييم 
الربيعي استعرضت الضوابط واالشتراطات 
واإلجراءات اخلاصة بتراخيص املخيمات، 
مؤكدا التقيد بعدم إقامة أي مخيم قبل فتح 
باب الترخيص الذي ســيتم اإلعالن عنه، 
وفي غير املواقع احملددة للتخييم من قبل 
اللجنة جتنبا لإلزالة من قبل الفرق امليدانية 
التي مت تشكيلها على مستوى احملافظات 
ملسح جميع املواقع وجتهيزها وتنظيفها.
ودعــا ممثلــي اجلمعيــات التعاونية 
لالجتماع الثالثــاء املقبل ٢٥ اجلاري في 
متام الساعة ١١٫٠٠ صباحا، الختيار مواقع 
لهم ضمن املواقــع املعتمدة واحملددة من 
قبل اللجنة إلقامة أسواق مركزية وأماكن 
ترفيهيــة، وذلك مبحافظــة حولي خلف 

جمعية حولي - الدور السابع.

الشتيلي دعا ممثلي اجلمعيات لالجتماع الثالثاء املقبل الختيار مواقع األسواق

فهد الشتيلي مترئساً اجتماع جلنة املخيمات

األحمد: ال جتديد ألي مركبة ال تتناسب انبعاثاتها مع املعايير

دارين العلي

كشف مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد عن 
اقتراب موعد فتح أظرف املزايدة 
اخلاصة بالشركات املتقدمة إلدارة 
وتشــغيل مراكز الفحــص الفني 
التابعة لــوزارة الداخلية لقياس 
نســبة انبعاثات الســيارات قبل 

جتديد دفتر املركبات.
وقــال األحمــد فــي تصريــح 
صحافــي على هامــش حضوره 
امس تدشــني أول مدرســة بيئية 
مســتدامة فــي الكويــت بثانوية 
اجلزائر في منطقة الشــامية انه 
يجري حاليا استكمال اإلجراءات 
املرتبطة باملزايدة، الفتا الى اتفاقية 
تعــاون مــع وزارة الداخلية بهذا 
الشأن وسيتم على اساسها تطبيق 

اآللية قريبا.
وأضاف أن «البيئة» ســتقوم 
بفحص املركبات ونسب االنبعاثات 
الصادرة عنها واصدار كشف عن 
حالة كل مركبة وارفاقه في ملف 
الفحــص الفنــي للمركبة ملالءمة 
نســبة انبعاثاتها وفــق البيانات 
والذي سيحدد التجديد للسيارة من 
عدمه، مشيرا الى ان نظام فحص 

االنبعاثات ســيكون بحسب نوع 
وحجم املركبــة فلكل منها معيار 
محــدد وطنيــا ودوليا، وســيتم 
تعميم البيانات لنســب الفحص 
على منفذي القياس سواء في هيئة 
البيئة أو الشركات العاملة مبجال 

الفحص الفني.
وذكر أن الشركات ستتأكد من 
صالحية عوادم السيارات، مبينا 
انــه وبحســب االتفاقيــة املبرمة 
مع وزارة الداخليــة فإنه لن يتم 
جتديد أي دفتر مركبة غير مطابقة 
للمعايير والبيانات اخلاصة بقياس 

نسبة االنبعاثات.
وبالعودة الى تدشني أول مدرسة 
بيئية مستدامة في الكويت أعلن 
األحمد انهــا بثانوية اجلزائر في 
الشامية وذلك بالتعاون مع وزارة 
التربية ومبادرة «نحميها» بهدف 
حتقيق االستدامة من خالل املدارس 
ورفــع األمن الغذائي فــي الدولة 
والتشــجيع علــى الزراعة، داعيا 
خالل اطالق برنامج تأهيل املدارس 
البيئية املستدامة الى العمل على 
كل املســتويات واملراحل ملواجهة 
القضايا البيئية التي يتقدمها شح 
املياه والتصــدي لتغيرات املناخ 
وتوفير االستقرار لألجيال القادمة، 

مؤكدا السعي نحو زيادة املدارس 
املستدامة وتطبيق البصمة البيئية 
والتعامل بشكل حريص مع املوارد 

الطبيعية.
الدور التربوي

بدوره، أثنى الوكيل املســاعد 
لألنشطة التربية في وزارة التربية 
فيصل املقصيد على جهود «البيئة» 
العام لتشــجيع  بقيــادة مديرها 
مدارس الوزارة مبا يخص الشأن 

البيئي.
ومتنــى املقصيــد العمل على 
حتويــل مدارس التربيــة لتكون 
صديقة للبيئة، مبينا أن هناك خطة 
طموحة حتى ٢٠٣٥ لتكون الكويت 

حاضنة بيئية في كل مرافقها.
من جانبه، أعلن رئيس جمعية 
املياه الكويتيــة د.صالح املزيني 
انه جرى ترشيح ثانوية اجلزائر 
للحصــول علــى جائــزة «العلم 
األخضــر» وهي املــرة األولى في 
fee الكويت بالتعاون مع منظمة

الدولية.
مــن جهتهــا، أشــارت مديــرة 
ثانويــة اجلزائــر دينــا العتيقي 
الــى ان املدرســة تعتبــر األولى 
على مســتوى الكويت التي متلك 

برنامجا مستداما، وانها ستكون 
مركزا تدريبيــا لبرنامج املدارس 

وخطة التنمية ٢٠٣٥.
من ناحيتها، ذكرت ممثل مبادرة 
«نحميها» سعاد اجلاراهللا ان هناك 
دعمــا كبيرا واساســيا من وزارة 
التربية منذ العام ٢٠١٣ للمبادرة 
حيث تســعى الى ايجاد املدارس 
البيئية لتحقيق األهداف االمنائية.

وذكــرت اجلــاراهللا ان دخول 
البيئــة املســتدامة فــي املناهــج 
الدراســية مهم جدا لدعم الطلبة 
وتنميــة اجلانــب البحثي، حيث 
يتم العمل من خالل فرق طالبية 
إلدارة األمن الغذائي والطاقة واملياه 
والكهرباء، ما يحسن األداء واملعرفة 

املستقبلية لهم.
وفي السياق ذاته، استعرضت 
نائب رئيس جمعية املياه الكويتية 
منى الرز أهداف مؤسسة التعليم 
البيئي، الفتة إلى أنها أكبر منظمة 
تعليم بيئي في العالم، وتنشــط 
في أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم، 
ونالــت الكويــت عضويتهــا منذ 
يونيو ٢٠٢١، موضحة أن جمعية 
املياه الكويتيــة املمثل احلصري 
للمنظمــة من خالل برامجها التي 
تهدف إلى خلق عالم أكثر استدامة.

خالل تدشني أول مدرسة ضمن برنامج تأهيل املدارس البيئية املستدامة في ثانوية اجلزائر بالشامية

قسم النباتات العطرية في املدرسةالشيخ عبداهللا األحمد وفيصل املقصيد ود.صالح املزيني خالل جولة في «ثانوية اجلزائر»  (أحمد علي)

العتل: تأهيل كوادرنا واستقطاب خبرات محترفة في «السالمة»
اتفقت جمعية املهندسني 
الكويتية ومجلس محترفي 
 ،«BCSP» السالمة املعتمدين
علــى التعــاون لالرتقــاء 
الكفاءة ملمارسي  مبعايير 
السالمة والصحة والبيئة، 
مؤكدين ضرورة حتســني 
ممارسات السالمة ومواجهة 
التحديات ومنح شــهادات 
دوليــة للمتخصصني في 

هذا املجال.
جاء ذلك في مذكرة تفاهم 
وقعهــا رئيــس اجلمعية 
م.فيصل العتل مع رئيس 
املجلس لوسي ستوكل في 
حفل خاص نظمه املجلس 

في دبي مؤخرا.
وقال العتل في تصريح 
صحافي إن املذكرة تهدف 
الى تطوير كفاءة املهندسني 
والعاملني في مجال السالمة 
والصحة والبيئة بالكويت، 
ونســعى لالســتفادة من 

الفتا الى ان مــذكرة التفاهم 
تعــزز مبــادرة اجلمعيــة 
لالعتماد املهني في مختلف 
التخصصات، وســيمكننا 

اجلهات املتخصصة في هذا 
املجال.

املذكــرة  أن  وأضــاف 
ستتيح أيضا للمهندسني 
الكويتيني وغير الكويتيني 
احلصــول على شــهادات 
معتمدة لالحترافية في هذا 
املجال بدعم من اجلمعية، 
مضيفا أنه مت تطوير عدد 
البرامــج املتخصصة  من 
التي سيتم طرحها مستقبال 
للمهندســني  وســتقدم 
الكويتيني عروضا خاصة 

للمشاركة فيها.
وأشار إلى أن التنسيق 
سيكون مع أعلى املستويات 
في املجلس وإقامة فعاليات 
وبرامــج مشــتركة ولــن 
نتــوان في اســتقطاب كل 
اخلبرات العاملية للســوق 
احمللية لالرتقاء باالعتماد 
املهنــي الهندســي في كل 

التخصصات.

العمــل مــع املتخصصني 
لتحسني ونقل التكنولوجيا 
وممارسات السالمة املثلى 
الى السوق الكويتي ودعم 

خالل توقيع جمعية املهندسني مذكرة تفاهم وشراكة إستراتيجية مع مجلس محترفي السالمة

م.فيصل العتل وفريقا «املهندسني» ومجلس محترفي السالمة خالل حفل التوقيع

املجلــس  هــذا  خبــرات 
العاملــي لوضــع معاييــر 
خاصة مبتطلبــات العمل 
في هذا املجــال بالكويت، 

بدء املوسم من ١٥ نوفمبر حتى ١٥ مارس املقبل

«التطبيقي»: استمرار التسجيل للمشاركة
بيوم امللصق حتى نهاية أكتوبر

أعلنت مديرة إدارة البحوث واالستشارات 
بالهيئــة العامة للتعليــم التطبيقي والتدريب 
فاطمة النجار عن اســتقبال اإلدارة العديد من 
الرغبات للمشــاركة في يوم امللصق والنشــر 
العلمي من خــالل امللصقــات العلمية وأوراق 
النشــر في املجالت العلمية احملكمة املفهرسة 

من الباحثني بالهيئة حســب ضوابط وشروط 
التقدمي، مؤكدة أن باب التسجيل سيظل مفتوحا 
حتى نهاية أكتوبر اجلاري من خالل رابط التقدمي 
على صفحة اإلعالنات باملوقع الرسمي للهيئة.
وأضافــت النجار أن يوم امللصق والنشــر 
العلمي سيقام برعاية وحضور مدير عام الهيئة.

مشاركة كويتية 
في املخيم الكشفي العاملي

عبدالعزيز الفضلي

شــاركت جمعية الكشــافة الكويتية في املخيم الكشفي 
العاملي عبر االنترنت والالسلكي والذي يقام سنويا في أكتوبر 
من كل عام. وفي هذا السياق، قال أمني عام جمعية الكشافة 
إبراهيم العيد إن املخيم شــهد مشاركة جميع الكشافني من 
مختلف دول العالم إلجراء اتصاالت من خالل وسائل هواة 
الالسلكي وإشارات الراديو على املوجات القصيرة وبعض 
احملادثات املباشرة عبر االنترنت، مشيرا إلى انه مت خالله 
تبادل األفكار واخلبرات بني الكشافني على مستوى أكثر من 
١٣٠ دولة مشاركة. وأوضح العيد انه مت التواصل مع أكثر 
من ٦٠ دولة مــن دول العالم، منوها الى أن املخيم تخللته 
برامج ترفيهية كشــفية بني الفرق األهلية وجوالة الكويت 
وكشافة وزارة التربية بالتعاون مع جمعية هواة الالسلكي، 
كما تضمن املخيم إقامة جلنة احلماية من االذى باجلمعية 
ورشــة عمل بعنوان «كيف أحمي نفسي من األذى» وقدمها 

القائد خالد مال اهللا ونالت استحسان املشاركني.
وأضاف: في نهاية املخيم يحصل املشــارك على شهادة 
مشاركة ولوجو املخيم العاملي جوتا جوتي، معربا عن بالغ 

شكره وتقديره جلميع املشاركني في املخيم.

كشافة الكويت خالل املشاركة في فعاليات املخيم

ملشاهدة الڤيديو


