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احللول الواقعية لـ «املياه الراكدة» في مدينة
صباح األحمد السكنية تنتظر االعتمادات املالية

دارين العلي

أكــدت مصــادر مطلعــة 
احللــول  أن  لـ«األنبــاء»، 
الواقعيــة املطلوب تطبيقها 
في موقع املياه الراكدة مبدينة 
صباح األحمد السكنية وفقا 
ملا طلبه مجلس الوزراء في 
اجتماعه مؤخرا حتتاج الى 
موافقة وزارة املالية وتوفير 
االعتماد املالي لالنتهاء منها.
وقالت املصادر انه حتى 
نهاية األسبوع املاضي ليس 
هنــاك أي اعتمــادات ماليــة 
بشأنها، الفتة الى أن الهيئة 
العامة للبيئة رصدت تقصيرا 
العاملة  واضحا من اجلهات 
فيهــا في متابعة املشــاريع، 
السيما ما يرتبط مبخرجات 

على تطوير املوقع يجب أن 
يكون سريعا، وذلك باعتماد 
املالية املخصصة  امليزانيــة 
للمشروع والبدء في تطبيقه 
لنقل املياه الراكدة إلى املوقع 
املخصــص لبنــاء محطة أم 
الهيمان ملعاجلة مياه الصرف 
الصحي التي ستخدم املدينة 
وتخلصها من جتمعات املياه، 
مبينــة أن اجلهــات املعنية 
عليهــا متابعة عمل محطات 
املعاجلة املؤقتة والتأكد من 
مخارجهــا وتصفيــة امليــاه 
بالشــكل املطلــوب ملواجهة 
شكاوى املواطنني من انتشار 
الروائح واحلشــرات، والتي 
تتطلــب متابعتهــا أيضــا 
الستخدام املبيدات احلشرية 

املناسبة.

وتبني حتســن جودة املياه، 
إال انها مازالت دون املستوى 
املطلــوب مــا يعتبــر تعديا 
على البيئة، وعليه ســجلت 
محاضر مخالفات وأخطرت 
اجلهــات املعنية فــي الدولة 
بذلك. وأشارت إلى أن العمل 

املياه التــي ال تكون بدرجة 
نقاوة أو تعرضت للتصفية 
الكافية من محطات املعاجلة 
املؤقتة املوجودة في املصدر.
الهيئــة  أن  وأوضحــت 
قامت مؤخرا بقياس نســبة 
التراكيــز في امليــاه الراكدة 

جانب من املياه الراكدة في مدينة صباح األحمد السكنية

العبداجلادر إلدراج تصميم املواقع اإللكترونية 
ضمن األنشطة املسموح بها في السكن االستثماري

قدم عضو املجلس البلدي فهد العبداجلادر 
اقتراحــا بــإدراج نشــاط تصميــم املواقــع 
اإللكترونية ضمن األنشطة املسموح بها في 
مناطق السكن االستثماري. وقال العبداجلادر 
وفقا للقرار الوزاري رقم ٢٠٦ لســنة ٢٠٠٩
بشــأن تنظيم أعمال البناء باجلدول رقم ٢

اخلاص باالشتراطات واملواصفات اخلاصة 
بأبنية السكن االستثماري خارج مدينة الكويت 
وداخلها، والذي حدد االستعماالت التجارية 
املســموح بها في مباني السكن االستثماري 
بالطابق األول والثاني لألغراض التالية:عيادات 
ومختبــرات طبية، خياط ســيدات، صالون 

ســيدات، معاهد أهليــة، مكاتب هندســية، مكاتب محاماة، 
استشارات طبية ونفسية، ومعاهد لياقة بدنية، وقد أضيف 

لها مؤخرا نشاط مكتب تدقيق حسابات. 
وملا كان نشاط تصميم املواقع اإللكترونية من األنشطة التي 

تلقى إقباال من املواطنني سواء املستثمرون 
منهم في هذا النشــاط أو املســتفيدون منه 
ومعظمهم من فئة الشباب وأسوة باألنشطة 
املسموح بها في مناطق السكن االستثماري 
واملذكورة آنفا، ودعما وتشــجيعا وتيسيرا 
على أصحاب املشــاريع الصغيــرة الذين ال 
يستطيعون في بداية نشاطهم استئجار مكاتب 
في املجمعات التجارية نظرا الرتفاع القيمة 
اإليجارية بها قياسا على القيمة اإليجارية في 
بنايات السكن االستثماري، لذا أقترح اآلتي: 
إدراج نشــاط تصميم املواقــع اإللكترونية 
واألنشــطة املشــابهة ضمــن االســتعماالت 
التجارية املسموح بها في الطابقني األول والثاني في مباني 
السكن االستثماري وفقا لالشتراطات واملواصفات اخلاصة 
بأبنية الســكن االســتثماري خارج مدينة الكويت وداخلها 

نظرا للحاجة املاسة لهذا النشاط.

فهد العبداجلادر

القريفة: األمن الغذائي مسؤوليتنا جميعًا

محمد راتب

أكد مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســمكية م.مشعل القريفة أن 
على موظفي الهيئة مسؤولية مضاعفة 
خالل املرحلة املقبلة لتطبيق التوجيهات 
والتوصيات من القيادة الرشيدة وسمو 
رئيس الوزراء والوزير عبدالعزيز املعجل 
بتحقيق األمن الغذائي واإلجناز والعمل 
اجلاد املشترك، مشــددا على أن املنجز 
سيكون محل احترام وتقدير من اجلميع. 
جاء ذلك خالل استقباله في مكتبه عددا 
من املوظفني الذين قدموا التهاني بتعيينه 

في منصبه اجلديد مديرا للهيئة، حيث 
قام باالستماع إلى تظلماتهم وشكاواهم 
والقرارات التعســفية املتخــذة بحقهم 
ســابقا، واعــدا إياهــم بإنصافهم ودفع 

املظالم وإعادة احلقوق إلى أهلها.
وذكر القريفــة أن توجيهات الوزير 
املعجل تضمنت أنه ال مجال للمجاملة أو 
التهاون في االلتزام بالتعليمات والقرارات 
وتطبيــق القانون علــى اجلميع، داعيا 
إياهم إلى املزيد من اإلجناز وإنهاء حالة 
الركود التي تعيشــها الهيئة إلى العمل 
كخلية نحل في جميع القطاعات الزراعية 
والتجميليــة واحليوانية. وشــدد على 

حرص املعجل على أن تضطلع «الزراعة» 
مبهامها على أكمل وجه وتكون عنصرا 
محوريا في عملية التنمية بالتنسيق مع 
اجلهات املعنية، موضحا أن الوصول إلى 
األهداف املنشــودة ال يكون إال بتضافر 

اجلهود والعمل بروح الفريق الواحد.
واجلديــة  النزاهــة  أن  وأوضــح 
واملصداقية فــي العمل خصال ال ميكن 
التنــازل عنها، وســتكون هناك تقارير 
إجناز شــهرية ملكافأة املجد ومحاسبة 
املقصر، فالكويت حتتاج إلى املخلصني 
العاملني الذين يقدمون املصالح العامة 

على الشخصية.

أكد خالل لقائه عدداً من املهنئني بتعيينه في منصبه أن املنجزين محل احترام وتقدير

م.مشعل القريفة م.مشعل القريفة متحدثاً إلى مجموعة من موظفي الهيئة عبدالعزيز املعجل

«كيدزانيا» في محمية اجلهراء.. مرح وثقافة بيئية

تشــارك «كيدزانيا» فــي املنطقة 
اإلداريــة مــن محميــة اجلهــراء في 
استقبال الضيوف والزوار وخصوصا 
من األطفال بهدف املساهمة في تنمية 
الوعي البيئي لديهم، حيث تواجدت 
في افتتاح احملمية بركن خاص مجهز 
بالكثيــر مــن األنشــطة والفعاليات 
وبفريــق زرع البســمة على وجوه 

األطفال والزوار.
وفي هذه املناســبة، قالت ممثلة 
إدارة التســويق في «كيدزانيا» أمل 
بقشي ان املشاركة تأتي من منطلق 
املســؤولية االجتماعية التي تتمتع 

بها الشركة وخصوصا ان أنشطتها 
موجهة لألطفال، وذلك بهدف املشاركة 
في غرس املفاهيم البيئية واحملافظة 

عليها في نفوسهم.
مشــاركة  ان  بقشــي  وذكــرت 
«كيدزانيا» في محمية اجلهراء جاءت 
لدعم جهود اجلهات احلكومية ممثلة 
فــي الهيئــة العامة للبيئــة إليصال 
املفاهيــم البيئيــة واإلضــاءة عليها 
للنشء لكي تصبح ثقافة عامة تتمتع 

بها األجيال املقبلة.
ولفتت إلى ان «كيدزانيا» ستقدم 
لزوار احملمية مــن األطفال عددا من 

األنشطة التي تساهم في تنمية وعيهم 
بأهمية حماية البيئة وتعريفهم على 
أنــواع النباتات والطيــور وغيرها، 
مشــيرة إلى انه سيتم أيضا تنظيم 
حمالت لزراعة األشجار في احملمية 
مــع األطفال خالل األســابيع املقبلة 

إضافة إلى عدة أنشطة أخرى.
وأوضحت ان لدى مجموعة الشايع 
قسما خاصا بالعمل البيئي يختص 
بحمالت الزراعة وتنظيف الشواطئ 
وغيرها من األنشطة التي تساهم بدعم 
اجلهــود املبذولة فــي مجال احلفاظ 

على البيئة من كل األطراف.

بقشي: سنقوم بتنظيم حمالت لزراعة األشجار في احملمية مع األطفال

«كيدزانيا» تسعى لغرس املفاهيم البيئية في نفوس األطفال مبساهمة «جوتن»

«كيدزانيا» تهدف إلى رسم البسمة على وجوه األطفال

مشاركة متميزة في الفعاليات

جانب من األنشطة             (أحمد علي)

ملشاهدة الڤيديو

النزاهـة واجلديـة واملصداقية خصال ال ميكـن التنازل عنهـا.. وتقارير إجناز شـهرية ملكافأة املجّد 

تأجيل قرعة كلية علي الصباح العسكرية إلى ١٢ اجلاري
أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش 
عن تأجيــل قرعة كلية علــي الصباح 
العســكرية للمتقدمني لدفعــة الطلبة 
الضبــاط (٤٩) التــي كان مقرر عقدها 

امــس (الســبت) املوافــق ٥ نوفمبــر 
اجلاري إلى يوم السبت ١٢ منه، وذلك 
ملراجعة ملفــات املتقدمني للكلية بناء 
على قرار وزارة الداخلية اخلاص بإلغاء 

التحفظات األمنية عن املواطنني. ويأتي 
قرار التأجيل حرصا من رئاسة األركان 
العامــة للجيش على إتاحــة الفرصة 
لدخول أكبر عدد من املتقدمني للقرعة.

ملراجعة ملفات املتقدمني بعد إلغاء التحفظات األمنية


