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محليات

ً
الفاضل :الكويت تتقدم  72مركزا في األمن السيبراني
إنشاء مركز وطني لتعزيز أمن البنية التحتية وإدارة األزمات اإللكترونية
سيد القصاص

ايجاد حلقة
تواصل بين
المتخصصين
والمهنيين
لتبادل الخبرات
وتطوير
القدرات
زمان

أعلن وزيــر الكهرباء والماء وزير
الـنـفــط د .خــالــد ال ـفــاضــل ،ع ــن تـقــدم
الكويت في مؤشر األمن السيبراني
ال ـعــال ـمــي وال ـ ــذي ارت ـف ــع ب ـم ـعــدل 72
مــركــزا ،مضيفا ان هناك المزيد من
الـجـهــود لتحقيق تميز أكـبــر خــال
األعوام القادمة ،منها اإلعداد إلنشاء
مركز وطني لألمن السيبراني يساهم
بتعزيز أمــن البنية التحتية ،ويقدم
خدماته لكافة مؤسسات الدولة لبناء
وتـعــزيــز قــدرات ـهــم الــدفــاعـيــة وإدارة
األزمات اإللكترونية.
جاء ذلك خالل حفل افتتاح مؤتمر
األم ــن السيبراني الخليجي الثاني
الــذي أقيم تحت رعاية سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك
صباح أمس في فندق راديسون بلو.
وق ــال الفاضل فــي كلمة االفتتاح
إن ح ـكــومــة ال ـكــويــت أولـ ــت األهـمـيــة
ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى لـ ـلـ ـمـ ـخ ــاط ــر وال ـ ـجـ ــرائـ ــم
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت
ال ـه ــاج ــس األكـ ـب ــر لـلـكـثـيــر م ــن دول
العالم ،وأصبحت تستهدف األفــراد
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات والـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة
الحيوية كالكهرباء والماء ووسائل
النقل ،وأنظمة االتصاالت ،والقطاع
المالي والمصرفي ،والخدمات الطبية
وغيرها.

●

جانب من مؤتمر األمن السيبراني
وأض ـ ــاف :إن ـن ــا أصـبـحـنــا نــواجــه
أن ـ ـمـ ــاطـ ــا جـ ـ ــديـ ـ ــدة وم ـ ـت ـ ـط ـ ــورة مــن
االخ ـ ـتـ ــراقـ ــات ف ــي ك ــل ي ـ ــوم ،وب ــات ــت
حاجتنا ملحة للتعامل معها بكل
جدية ،للتوصل إلى الحلول وتطوير
الـ ـق ــدرات وإع ـ ــداد الـخـطــط الــوقــائـيــة
للتصدي لها.
وتابع :لذلك جاءت أولى مبادرات
الحكومة الكويتية في االستراتيجية
الــوطـنـيــة لــأمــن الـسـيـبــرانــي والـتــي
رسـ ـم ــت م ـن ـظ ــوم ــة أمـ ـ ــن س ـي ـب ــران ــي
وطنية وشاملة ،وحــددت لتنفيذها

خريطة طريق متكاملة تتطلب عمال
جادا وجهدا مكثفا ومتوصال خالل
السنوات الثالث القادمة.
وبـيــن أن الـجــرائــم اإللكترونية ال
تقتصر عـلــى األفـ ــراد والـمــؤسـســات
إنما تتعدى ذلك لتهديد أمن الدولة
وســامــة مــرافـقـهــا واقـتـصــادهــا مما
يستوجب علينا تسخير كافة القدرات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ،وت ــأه ـي ــل الـ ـم ــوارد
ال ـب ـش ــري ــة وت ـح ـس ـي ــن الـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
التعامل مع قضايا األمن السيبراني
ل ـل ـحــد م ــن ال ـم ـخ ــاط ــر اإلل ـك ـتــرون ـيــة

وزير اإلعالم يحيل
مديرين إلى التقاعد

ال ـم ـه ــددة الق ـت ـصــاد ال ــدول ــة واألم ــن
الوطني.
بدورها ،شددت رئيسة الجمعية
الكويتية ألمن المعلومات صفاء زمان
عـلــى أهـمـيــة إقــامــة ه ــذه الـمــؤتـمــرات
الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـس ـل ـيــط ال ـض ــوء
ع ـل ــى أمـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـم ـشــاكــل
ال ـ ـتـ ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ــدول ف ـ ــي ه ــذا
الشأن ،وإيجاد الحلول لها ،وايجاد
حـلـقــة ت ــواص ــل بـيــن المتخصصين
والمهنيين في مجال أمن المعلومات
لتبادل الخبرات وتطوير القدرات.

محمد راشد

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان
وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة لشؤون الشباب
محمد الجبري ،أصــدر أمــس ق ــرارا بإحالة
مــديــريــن إل ــى ال ـت ـقــاعــد ،مــوض ـحــة أن هــذه
الـخـطــوة تــأتــي اسـتـكـمــاال ل ـق ــرارات مماثلة
سابقة.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى أن ال ـقــرار شمل
إح ــال ــة مــديــر إدارة ه ـنــدســة اس ـتــديــوهــات
اإلذاعة في قطاع الشؤون الهندسية فوزي
ال ـخ ـم ـيــس ،وك ــذل ــك م ــدي ــر إدارة ال ـخــدمــات
اإلعــام ـيــة فــي ق ـطــاع الـتـخـطـيــط اإلعــامــي
والتنمية المعرفية ،باسل الزمانان ،الذي
س ـبــق أن ش ـغــل أك ـث ــر م ــن إدارة ف ــي قـطــاع
الصحافة والنشر والمطبوعات ،الفتة إلى
أن الوزير الجبري اتخذ عدة قرارات مشابهة
صــدرت منذ أكثر مــن شهر ،قضت بإحالة
 68مديرا ومراقبا ورئيس قسم في مختلف
قطاعات الوزارة ،إلى التقاعد.
وتوقعت المصادر ،صدور قرارات تسكين
شــواغــر لـعــدد مــن الــوظــائــف اإلشــرافـيــة في
بعض القطاعات خالل األسبوعين القادمين،
الس ـي ـمــا ب ـعــد إح ــال ــة مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
شاغلي تلك الوظائف إلى التقاعد ،مشيرة
إلى ان ملف إحالة من تنطبق عليه قرارات
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء إلـ ــى ال ـت ـقــاعــد ف ــي وزارة
اإلعــام ،يأتي في مقدمة اهتمامات الوزير
الجبري خالل المرحلة المقبلة.

«اإلعاقة» :بدء استقبال ملفات التعليم  17الجاري مؤتمر الشبكات الكهربائية :الكويت
األنصاري ل ـ ةديرجلا  :للعام الدراسي الجديد ويستمر حتى  14مايو المقبل بحاجة إلى  38غيغاواط عام 2026
•
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جورج عاطف

ك ـش ــف ن ــائ ــب م ــدي ــرة الـهـيـئــة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة لقطاع
الخدمات التعليمية والتأهيلية
أنور األنصاري ،عن بدء استقبال
طـلـبــات ذوي اإلع ــاق ــة الــراغـبـيــن
في فتح ملف تعليمي وتأهيلي
للطلبة ال ـج ــدد لـلـعــام ال ــدراس ــي
ً
( ،)2021/2020م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
عملية االستقبال ستكون متاحة
ً
اعتبارا من  17الجاري حتى 14
مايو المقبل ،وفق اللوائح والنظم
المعمول بها داخل الهيئة.
وأوضح األنصاري لــ"الجريدة"
أنه ينطبق على الطلبة المحولين
م ـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة ب ـك ـت ــاب
رس ـم ــي إلـ ــى ال ـه ـي ـئــة ،ويــرغ ـبــون
ف ــي ال ـت ـس ـج ـيــل ،ذات ال ـت ــواري ــخ
ً
الـمــذكــورة ،مـشــددا على ضــرورة
توافر المستندات المطلوبة ،وهي
الـنـمــوذج الـخــاص بفتح الملف،
وصـ ـ ــورة ع ــن شـ ـه ــادة ال ـم ـي ــاد،

والـبـطــاقــة الـمــدنـيــة ل ــأب ول ــأم،
وص ــورة عــن الجنسية األصلية
لألم إذا كان الطالب غير كويتي،
ً
فضال عن صورة شخصية حديثة
لـلـطــالــب ،وصـ ــورة ع ــن الـشـهــادة
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ل ـل ـع ــام الـ ـس ــاب ــق ،إن
وجــدت ،وتقارير طبية ونفسية،
واخ ـت ـبــار ذكـ ــاء حــديــث لطلبات
دخول المدارس.
وذك ــر أن ــه ب ـشــأن المستندات
الـمـطـلــوبــة لـفـتــح مـلــف تأهيلي،
يجب توافر االستمارة الخاصة
بفتح الملف ،وصورة عن شهادة
الميالد ،والبطاقة المدنية لألب،
والجنسية األصلية لألم حال كان
ً
الـطــالــب غير كــويـتــي ،فـضــا عن
صورة شخصية حديثة للطالب،
واختبار ذكاء أقل من  70في المئة.
ً
ولـفــت إل ــى أن هـنــاك شــروطــا
ي ـجــب ت ــواف ــره ــا لـلـحـصــول على
الخدمة ،وهــي ،أن يكون الطالب
كويتي الجنسية أو من أم كويتية،
وأن ي ـكــون لــديــه ش ـه ــادة إثـبــات

المعلم المعتدى عليه يتنازل
عن الشق الجنائي ضد الطلبة
●

فهد الرمضان

بادر المعلم المعتدى عليه من أحد أولياء األمور وأبنائه إلى التنازل عن
الشق الجنائي ضد الطلبة ،وذلك حرصا على مصلحتهم ،في حين ترك
الشق المتعلق بولي األمر في عهدة وزارة الداخلية لحدوث هذه الواقعة
ً
في مقر عمل المعلم ،مما يعد تعديا على موظف عام أثناء تأدية عمله.
وعلمت "الجريدة" من مصادرها أن هذا المعلم ،التابعة مدرسته لمنطقة
ً
األحمدي التعليمية ،كان حريصا على عدم إلحاق األذى بالطلبة وتعريض
مستقبلهم للضياع في حال تم استكمال االجراءات القانونية ضدهم في
الشق الجنائي.
وأوضحت المصادر أن االدارة المدرسية ستتخذ االجراءات القانونية
بحق الطلبة المدانين بتحويلهم إلى مجلس النظام ،لتقرير نوع العقوبة
الواجب اتخاذها بحقهم.
من جانب آخر ،أكد مدير األنشطة التربوية بمنطقة حولي التعليمية د.
ماجد العلي أهمية تثقيف طالب المرحلة الثانوية حول الفرص الوظيفية
المتوفرة في سوق العمل ،ليتمكنوا من تحديد توجهاتهم وطموحاتهم
ً
المستقبلية لما بعد الدراسة الثانوية ،مشيرا إلى أن وزارة التربية تولي
ً
ً
هذا الجانب اهتماما كبيرا من خالل المعارض والفعاليات التي تقام
لهذا الغرض.
جاء ذلك خالل معرض الفرص الدراسية العاشر ،الذي نظمته إدارة
منطقة حــولــي أمــس بمشاركة جامعة الكويت ومجموعة مــن ممثلي
الجامعات والكليات الخاصة ووزارة الداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء
وحشد كبير من طالب المرحلة الثانوية.
وقال العلي إن المعرض أقيم بهدف إطالع طالب المرحلة الثانوية على
الفرص المتاحة لهم لاللتحاق بالجامعات بعد التخرج ،وكذلك معرفة
بعض األمــور المتعلقة بشروط القبول والتسجيل والبعثات الدراسية
الداخلية.

إعاقة صــادرة عن الهيئة العامة
لـشــؤون اإلعــاقــة ،وأال يقل عمره
في  31ديسمبر من العام الدراسي
عن  3سنوات.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أرجـ ـ ــع األنـ ـص ــاري
الـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــة ألعـ ـ ـ ـ ــداد
ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـعــاق ـيــن الـمـسـجـلـيــن
لـ ـ ــدى الـ ـحـ ـض ــان ــات وال ـ ـم ـ ــدارس
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات والـ ـم ــراك ــز ال ـتــي
تـعـمــل تـحــت مـظـلــة الـهـيـئــة ،إلــى
زيــادة الوعي لدى أولياء األمور،
ال ــذي نجحت الهيئة فــي نشره،
فضال عن ضــرورة تعلم أبنائهم
ً
حتى ما بعد  21عاما ،موضحا
أن قانون إنشاء الهيئة لم يمض
عليه  10سنوات ،غير أنها دأبت
خ ــال ه ــذه الـسـنــوات إل ــى تنبيه
وزيــادة وعي ذوي المعاقين بأن
التعليم والتأهيل شــرط الزامي
لـكــل مــن ي ـحــرص عـلــى مستقبل
ابنه المعاق.
وأكــد األن ـصــاري أن المجتمع
الكويتي واع بأهمية هــذا األمــر،

●

أنور األنصاري

ً
حرصا منه على مستقبل األبناء
المعاقين ،ولضمان حياة كريمة
ً
ً
لهم مستقبال ،مشيرا إلى أن زيادة
أعــداد الطلبة حدا بنا إلى زيادة
ميزانية الـقـطــاع للسنة المالية
المقبلة ( )2021/2020إلــى 45.5
مليون دينار ،بواقع  6.5ماليين
عن الميزانية الحالية.

سيد القصاص

ق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة المنظمة
لمؤتمر الكويت األول للشبكات
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة الـ ــذك ـ ـيـ ــة ورئـ ـي ــس
جمعية المهندسين فيصل العتل،
إن تــوص ـيــات مــؤت ـمــر الـشـبـكــات
الكهربائية الذكية الذي أقيم تحت
رعاية وزير الكهرباء والماء وزير
النفط د .خالد الفاضل أكدت حاجة
الكويت الى  38غيغاوات بحلول
عام  2026علما أن قــدرة محطات
الـ ـ ـ ــوزارة ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــا اآلن 20
محطة  19غيغاواط.
وأوض ـ ــح ال ـع ـتــل ف ــي تـصــريــح
صحافي أن ثمة ضرورة لمواجهة
هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـلــزم
مضاعفة انتاج الكهرباء ،الفتا الى
أن اللجنة العلمية برئاسة الدكتور
بدر الطويل دعت في توصياتها
إلــى ايجاد حلول حديثة تساهم
في جعل حركة إجراءات "تخطيط
وت ـص ـم ـيــم وإجـ ـ ـ ـ ــراءات الـتــرسـيــة

والتنفيذ لمحطات تسير بشكل
أكثر حرفية وجودة بوقت مناسب
من خالل التوجه نحو فكر الطاقة
ال ـحــديــث ،الـ ــذي تعتبر منظومة
الشبكة الذكية جزءا مهما منه.
وبـ ـ ـ ــدوره قـ ــال رئ ـي ــس الـلـجـنــة
العلمية للمؤتمر الــدك ـتــور بــدر
ال ـ ـطـ ــويـ ــل ،إن هـ ـ ــذه ال ـت ــوص ـي ــات
هـ ــي خ ــاص ــة األوراق الـعـلـمـيــة
والمشاركة الثرية لنحو  35باحثا
ومختصا يمثلون أكثر من ست
عشرة دولة أجنبية وعربية.
وذك ــر أن الـتــوصـيــات اعتبرت
أن الكويت بحاجة إلــى أن تعزز
م ـح ـطــات ـهــا ب ـس ـعــة تـ ـع ــادل سعة
"العشرين محطة" التي تم إنشاؤها
خـ ـ ــال مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب س ـت ـي ــن عــامــا
ف ــي ف ـتــرة قليلة ج ــدا ال تـتـجــاوز
سبعة أع ـ ــوام ،وه ــو تـحــد وطني
استراتيجي.
وقال" :تبين من خالل الدراسات
أن وزارة الكهرباء والماء تحتاج
إل ــى سبعة أع ــوام إلنـشــاء محطة

«لوياك» نظمت رحلة استكشافية في عمان
للفائزين ببرنامج «كن لريادة األعمال» بالتعاون مع «هوساك»
●

فهد الرمضان

خ ـ ـ ــاض ريـ ـ ــاديـ ـ ــو "ل ـ ــوي ـ ــاك"
ت ـج ــرب ــة م ـم ـت ـعــة فـ ــي سـلـطـنــة
عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ،ب ـ ـعـ ــد ق ـ ـ ـضـ ـ ــاء رحـ ـل ــة
ا س ـت ـك ـش ــا ف ـي ــة ف ـ ــي وادي ظــم
وج ـبــل ش ـمــس م ــع "ه ــوس ــاك"،
ألربـ ـع ــة أيـ ـ ــام م ــن  30أك ـتــوبــر
حـتــى  2الـ ـج ــاري ،وبـمـشــاركــة
 11منتسبا من "لوياك" ،حيث
خــاضــوا تجربة فــريــدة تهدف
إلى تعزيز مهارات مثل القيادة
واالعتماد على النفس والعمل
كـفــريــق واحـ ــد لتحقيق هــدف
مشترك.
وقالت مشرفة الرحلة فجر
القديري ،الموفدة من "لوياك"،
إن ه ــذه الـمـغــامــرة ُمـنـحــت من
ُ
"لوياك" للفائزين ببرنامج "كن
ل ــري ــادة األعـ ـم ــال االجـتـمــاعـيــة
 ،"2019والذي يأتي بالتعاون
م ــع كـلـيــة ب ــاب ـس ــون ،وبــرعــايــة
الراعي البالتيني بنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي ،وال ـ ــراع ـ ــي الــذه ـبــي
شركة زين ،والراعي البرونزي

شركة أجيليتي ،وباستضافة
م ــرك ــز الـتـعـلـيــم الـمـسـتـمــر في
الجامعة األميركية.
وأضافت القديري" :أردنا أن
تـكــون جــائــزة بــرنــامــج كــن لها
قيمة في نفوس الشباب ،لذلك
اتـجـهـنــا إل ــى ه ــوس ــاك ،ونحن
مـتــأكــدون مــن أن ه ــذه الرحلة
ستحقق العديد مــن الخبرات
الشخصية والعملية للشباب".
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ع ـ ـبـ ــر م ـم ـثــل
"هـ ـ ــوسـ ـ ــاك" خ ــال ــد ج ـع ـف ــر عــن
سعادته بتنظيم هــذه الرحلة
لمنتسبي لــويــاك ،قــائــا" :لقد
كنا معجبين جــدا بكل العمل
ال ــذي أنـجــزتــه لــويــاك عـلــى مر
ال ـس ـن ـيــن ،فـنـحــن ف ــي هــوســاك
نــؤ مــن بالقيم ا لـتــي يستقيها
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب وج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع ف ـ ـئـ ــات
المجتمع ،مــن خــال الرحالت
االستكشافية ،وتلمسنا التأثير
اإليجابي لهذه الرحالت على
شخصيات المشاركين معنا،
وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـث ــل فـ ــي تـحـسـيــن
الصحة واكتساب العديد من

المشاركون في الرحلة
المهارات العملية والحياتية،
وهو ما يدفعنا لالستمرار بما
نقوم به".
بدورها ،أوضحت الريادية
ُ
نـجــد الـشـهــاب أن بــرنــامــج كــن
كــان مــن أفضل التجارب التي
ح ـظ ـي ــت بـ ـه ــا عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق،

واكـتـسـبــت الـثـقــة واستمتعت
بكل ثانية في البرنامج ،بحيث
أوضحت أنها من خالل الرحلة
خــاضــت الـعــديــد مــن التجارب
واكتسبت العديد من المهارات.
وتــابـعــت ال ـش ـهــاب" :ل ــم أكــن
أتــوقــع أنني فــي يــوم سأتمكن

«جهراء البلدي» أوصت بمواقع لمخيمات العائالت والمسنين
●

توليد كهربائية واحــدة ،وتعتبر
هذه المدة طويلة جــدا ،وستكون
عائقا كبيرا في تحقيق تطلعات
الوطن المستقبلية ،وال تتناسب
مـ ــع مـ ـش ــاري ــع الـ ـع ــال ــم ال ـح ــدي ــث،
وت ـس ـت ـحــق أن ي ـق ــرع ل ـهــا جــرس
اإلن ـ ـ ـ ــذار إليـ ـج ــاد حـ ـل ــول حــديـثــة
تساهم في تسريع انشاء محطات
اإلن ـت ــاج الـكـهــربــائــي بشكل أكثر
حرفية وج ــودة وبــوقــت مناسب،
وهذا لن يتحقق إال بالتوجه نحو
فكر الطاقة الحديث".
وذكـ ــر ال ـطــويــل ،أن ال ــدراس ــات
الـمـقــدمــة ف ــي الـمــؤتـمــر أوضـحــت
أن الـعــدادات الذكية جــزء مهم في
منظومة الكهرباء الحديثة ،وهي
خ ـط ــوة مـهـمــة ق ــام ــت ب ـهــا وزارة
الكهرباء والـمــاء ،ولكن الـعــدادات
الــذك ـيــة فــري ـســة سـهـلــة لــاع ـتــداء
اإلل ـك ـت ــرون ــي بـسـبــب تصميمها
التجاري ،حتى إن منطقة الخليج
ال ـع ــرب ــي تـعـتـبــر م ـي ــدان ــا خصبا
لالعتداء اإللكتروني.

محمد الجاسم

أقــامــت لجنة مـحــافـظــة ال ـج ـهــراء في
الـمـجـلــس ال ـب ـل ــدي ،أمـ ــس ،ورشـ ــة عمل
لمناقشة مــوا قــع المخيمات الربيعية
في المحافظة.
وأك ــد رئ ـيــس الـلـجـنــة أح ـمــد هــديــان،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن ال ـل ـج ـنــة
أوصــت بعدة توصيات ،أهمها إضافة
م ــواق ــع ت ـخـي ـيــم ج ــدي ــدة ف ــي ال ـمـنــاطــق
خلف محطتي و قــود منطقتي النسيم

والـ ـعـ ـي ــون ،وجـ ـن ــوب س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه،
عـلــى أن يـتــم تخصيصها لـكـبــار السن
والعائالت.
وبين هديان أن اللجنة أوصت كذلك
بتعديل البند رقــم  12مــن قــرار اللجنة
المكلفة للقيام باختصاصات المجلس
البلدي ،بحيث يكون التأمين  100دينار
ف ـقــط ب ــدال م ــن  300ل ـكــل  1000م ـتــر أو
أقــل ،تسترد بعد إزالــة المخيم ونظافة
الموقع.
وذك ـ ـ ـ ــر أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أوص ـ ـ ـ ــت أي ـض ــا

بتخصيص مواقع ألصحاب المشاريع
الـصـغـيــرة ،وتــوفـيــر حــاويــة قمامة لكل
م ـخ ـي ــم ،ع ـل ــى أن تـ ـص ــرف مـ ــع إص ـ ــدار
الترخيص ،وتخصيص أكثر من موقع
للجمعيات التعاونية لزيادة التنافس
بينها ،بما يصب في مصلحة المواطن،
وعدم احتكار أي جمعية لموقع محدد.
وأشــار إلى التوصية بزيادة النقاط
األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـخ ــدمـ ـي ــة ل ـح ـف ــظ ال ـن ـظ ــام
واآلداب العامة التي تتكون من البلدية
والداخلية واإلطفاء والصحة ،وااللتزام

بقرار المجلس البلدي ،وااللتزام بإقامة
ال ـم ـخ ـي ـم ــات ال ــرب ـي ـع ـي ــة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المسموح بها فقط ،والتي تبدأ من 15
الجاري حتى  15مارس المقبل.
واسـ ـتـ ـغ ــرب هـ ــديـ ــان غـ ـي ــاب ال ـه ـي ـئــة
الـعــامــة للبيئة عــن ورش ــة الـعـمــل ،التي
تـ ــدخـ ــل ضـ ـم ــن صـ ـمـ ـي ــم ع ـم ـل ـه ــا ف ـي ـمــا
يـ ـخ ــص ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة فــي
المناطق البرية ،السيما أن دورها كان
مهما و حـســا ســا فيما يتعلق بموسم
المخيمات الربيعية.

م ــن ال ـص ـع ــود إلـ ــى ق ـمــة جـبــل،
وأن أم ـ ـشـ ــي مـ ـس ــاف ــة طــوي ـلــة
جــدا ،وأعتقد أن هذه التجربة
أضافت لي ولزمالئي الكثير،
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــززت مـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــارات الـ ـعـ ـم ــل
الـ ـجـ ـم ــاع ــي عـ ـن ــدن ــا ،وأت ـم ـن ــى
تكرارها في المستقبل".

سلة أخبار
محافظ األحمدي :جاهزون ً
الستقبال موسم التخييم غدا

أكد محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد ،أن العمل بروح
الفريق الواحد بمثابة الركيزة
األساسية لموسم تخييم
ناجح وآمن.
وأعرب الخالد ،في تصريح
صحافي ،بمناسبة انطالق
ً
موسم التخييم غدا ،عن
االرتياح لجاهزية االجهزة
المعنية في محافظة االحمدي
وعبر التنسيق المشترك
والمتابعة مع القطاعات ذات
الصلة بالمحافظة.
وأهاب الخالد بالمخيمين
االلتزام بالشروط التي
حددتها البلدية للحصول
على الترخيص لعدم الوقوع
في مخالفات أو جزاءات
وغرامات منذ مباشرة
التخييم الى حين اخالء موقع
المخيم ،وتجنب المساءلة
القانونية الناتجة عن تلك
المخالفات.
ودعا المحافظ المخيمين الى
االلتزام بمواقع التخييم وعدم
الخروج عن اطارها وتجنب
الظواهر السلبية المرصودة
خالل مواسم السابقة.

الدعيج :دور مهم لـ «كونا»
بالخارج في خدمة البالد
أكد رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لـ"كونا" الشيخ
مبارك الدعيج ،أمس ،أهمية
مكاتب "كونا" في الخارج
لخدمة المصالح العليا
للبالد .وأضاف الدعيج،
في تصريح صحافي ،عقب
زيارة تفقدية لمكتب "كونا"
في لندن ،أن مكاتب الوكالة
الموجودة في الخارج تعتبر
داعما رئيسيا لعمل السفارات
الكويتية ،خصوصا انها
تتالقى عند هدف واحد هو
خدمة الكويت.
وأكد أهمية التواصل بين
المكتب والسفارة الكويتية
في لندن وجميع المكاتب
التابعه لها ،فضال عن
الحرص على متابعة األخبار
التي تهم نشاط الوكالة،
بما يعزز مكانتها اإلقليمية
والدولية ،مع االلتزام
بمعايير المصداقية والحياد
والشفافية التي تحرص
"كونا" على نشرها.

«السكنية» :استدعاء الدفعة
الرابعة في «جنوب صباح»
أعلنت المؤسسة العامة
للرعاية السـكنية أنها ستقوم
بتوزيع الدفعة الرابعة من
الضاحية  N11مـن القسائم
الحكومية في مشروع جنوب
مدينة صباح األحمد ،التي
تشتمل على  153قسيمة
بمساحة  400م 2للمخصص
لهم حتى تاريخ .2016/ 2/ 4
وقالت المؤسسة ،في بيان
أمس ،إنها حددت َ
يومي
ً
األحد واالثنين موعدا
لتوزيع بطاقات القرعة على
أن يكون الثالثاء واالربعاء
ً
موعدا لتوزيع بطاقات
االحتياط ،داعية المواطنين
المخصص لهم قسائم
حكومية في هذه المنطقة
والمدرجة أسماؤهم إلى
ً
الحضور شخصيا إلى مبنى
المؤسسـة في منطقة جنوب
السرة الساعة التاسعة
ً
صباحا في المواعيد
المحددة.

