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نالت المركز األول عن مشروع أسواق المباركية

الحصان أصر على السفر إلى أميركا

الكويت تحصد جائزة مجلس التعاون
للعمل البلدي

وزير األشغال :نتائج التحقيق

,,

الرومي :مسيرة
العمل الخليجي
حققت العديد
من اإلنجازات
ونتطلع للمزيد
من الطموحات
• جانب من اجتماع وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون

كتب �ضاحي العلي:
قال وزير اال�شغال العامة وزير
ال��دول��ة ل�ش�ؤون البلدية ح�سام
ال���روم���ي :ان ال��ك��وي��ت تت�رشف
با�ست�ضافة �أعمال االجتماع احلادي
وال��ع����شري��ن ل���ل���وزراء املعنني
ب�ش�ؤون البلديات يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي �سائلني املولى
عز وجل �أن يلهمنا ال�سداد،وي�أخذ
ب�أيديناجميعا ملا فيه اخلري وان
يكلل �أعمالنا وجهودنا بالنجاح.
واو�ضح الرومي يف االجتماع الذي
مت خالله تكرمي بلدية الكويت

بجائزة جمل�س التعاون اخلليجي
للعمل ال��ب��ل��دي ب����دول جمل�س
التعاون اخلليجي بدورتها الثانية
حل�صولها ع��ل��ى امل��رك��ز الأول
«�أ�سواق املباركية» من قبل الأمني
ال��ع��ام ملجل�س ال��ت��ع��اون لدول
اخلليج د.عبد اللطيف لزياين �إن
االجتماع ي�أتي يف اطار التعاون
اخلليجي وا���س��ت��ك��م��ا ً
ال مل�سرية
تاريخية جت�سد روح التعاون
امل�شرتك بني �أ�شقائنا يف اخلليج.
و�أكد �أن م�سرية العمل اخلليجي
امل�شرتك م�ضى عليها نحو �أربعة
عقود حققنا خاللها العديد من

(تصوير حمدي شوقي)

الإجن��ازات �إال �أن الطريق مازال
طوي ً
ال لتحقيق طموحات قادتنا
وتطلعات �شعوبنا ،و�إن ا�ستمرار
هذه امل�سرية املباركة وم�ضاعفة
�إجنازاتها و�صيانة مكت�سباتها
لن يتحقق �إال بتوحيد وت�ضافر
اجلهود والعمل امل�شرتك وتبادل
اخلربات يف جمال العمل البلدي
بني دولنا و�صوال �إلى الغايات
املن�شودة والنتائج املرجوة
لتحقيق نقلة نوعية على �صعيد
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��م��ران��ي��ة للبيت
اخلليجي وحماكاة طموح و�آمال
�شعوبنا.

واو�ضح الرومي �أن اليوم نحمل
على عاتقنا م�س�ؤولية تر�سيخ
الهوية اخلليجية امل�شرتكة يف
جم��ال العمل البلدي وا�ستكمال
م�سرية التعاون اخلليجي امل�شرتك
واحلفاظ على مكت�سباته والتن�سيق
فيما بيننا ملواجهة التحديات
االقليمية احلالية وامل�ستقبلية،
وب��ح��ث ك��ل ال�����س��ب��ل والآل���ي���ات
وامل��ق�ترح��ات ال��ت��ي حتقق تلك
الأه���داف بغية الو�صول للمزيد
من الإجن��ازات مبا يحقق التقدم
والرخاء والتطور ل�شعوبنا وهو
�أقل ما ت�ستحقه منا.

المنفوحي :مستمرون في تحسين بيئة األعمال
كتب �ضاحي العلي:
�أعرب مدير عام البلدية �أحمد املنفوحي عن �سعادته لعودة الكويت
جمددا لريادتها يف احل�صول على اجلوائز ،م�ؤكد ًا �أن هذا الأمر لي�س
بجديد وال غريب ،على الكويت التي تعترب �سباقة يف مثل هذا التناف�س
اخلليجي الذي ينعك�س فعلي ًا على تعميم امل�شاريع الناجحة يف الكويت،
وباقي دول اخلليج.
و�أ�ضاف املنفوحي �أن «الفوز باملركز الأول �إ�ضافة لتقرير حت�سني

بيئة الأعمال الذي �صدر م�ؤخر ًا ب�أن بلدية الكويت م�ستمرة وموا�صلة يف
ال�صعود بتح�سني بيئة الأعمال وهي م�ؤ�رشات تنعك�س على �أداء البلدية
ب�شكل عام ،وهذا يدل �أننا ن�سري بالطريق ال�صحيح» ،م�شريا �إلى �أن
«البلدية خالل م�شاركاتها يف امل�سابقات ال�سابقة مل يحالفها احلظ يف
احل�صول على اجلوائز ،والآن عادت الكويت من جديد».
و�أعلن املنفوحي عن طرح م�سابقة جديدة « ،»20 - 20والتي تتعلق
بتهيئة بيئة الأعمال لذوي الهمم ،وكيفية قيام البلديات يف م�ساعدة
�أ�صحاب الهمم لينخرطوا يف العمل.

«معهد األبحاث» :مشروع لمعالجة

روائح مياه صرف المستشفيات
�أجن��ز مركز �أب��ح��اث املياه
التابع ملعهد الكويت للأبحاث
العلمية م�رشوعا ملعاجلة
املركبات امل�سببة للروائح
الناجتة ع��ن مياه ال�رصف
اخلارجة من امل�ست�شفيات.
وق��ال مدير برنامج تقنيات
م��ع��اجل��ة م���ي���اه ال����صرف
و�إعادة ا�ستخدامها يف املركز
ع��ادل احل��داد� ،إن��ه مت تنفيذ
درا�سة بحثية لتقييم كفاءة
التخل�ص من غ��ازي كربيتيد
ال��ه��ي��دروج�ين والأم��ون��ي��ا
امل�سببني الرئي�سيني للروائح
الناجتة ع��ن مياه ال�رصف
للم�ست�شفيات.
و�أ���ض��اف �أن الدرا�سة �شملت
جمع عينات من مياه ال�رصف
التابعة مل�ست�شفى ال��والدة
مبنطقة ال�صباح ال�صحية ثم
و�ضع هذه العينات داخل جهاز املفاعل البيولوجي
م��ع م���واد ع�ضوية بكتريية ت��ع��رف باحلم�أة
الن�شيطة.
و�أو�ضح �أنه بعد ذلك تتم عملية التهوية ب�إدخال
كمية حم��ددة من الأوك�سجني لتن�شيط البكترييا
للتخل�ص من امللوثات واملركبات امل�سببة للروائح
وخ�صو�صا غازي كربيتيد الهيدروجني والأمونيا.
وذكر �أن النتائج املخربية �أظهرت �أن معدل كفاءة
التخل�ص من غازي الأمونيا وكربيتيد الهيدروجني
بلغت  97.4و %93على التوايل ما يجعل مياه

• إحدى مراحل املشروع

�رصف امل�ست�شفيات �ضمن احل��دود امل�سموح بها
من قبل الهيئة العامة للبيئة بالكويت ،مبينا �أن
من �أهم نتائج هذه الدرا�سة �أن املياه الناجتة بعد
املعاجلة تكون �صاحلة لري املزروعات.
و�أ�شار �إلى �أن الدرا�سة ذاتها �أو�صت ب�إعادة هذه
ال��ت��ج��ارب على وح���دات معاجلة موقعية ذات
�سعات جتريبية �أكرب ملياه �رصف امل�ست�شفيات
للح�صول على النتائج املرجوة لو�ضع الت�صاميم
واملوا�صفات ل��وح��دات معاجلة ب�سعات كبرية
ال�ستخدامها يف جميع م�ست�شفيات الكويت.

كتب �أحمد يون�س:
�أكد وزير الأ�شغال العامة وزير
الدولة ل�ش�ؤون البلدية ح�سام
الرومي على اهمية الو�صول �إلى
خطة وحلول متكاملة مع اجلهات
امل�شاركة لإيجاد احللول الالزمة
للم�شاكل التي طر�أت خالل مرور
البالد مبوجة �أمطار ،الفتا الى ان
امل�س�ؤولية ال�سيا�سية امللقاة على
عاتقه حتتم اداء الدور املطلوب
منه ب�شكل كبري وحيوي.
وا�ضاف الرومي خالل امل�ؤمتر
ال�صحايف ال���ذي ع��ق��ده ووزي��ر
االع�لام حممد اجل�بري بح�ضور
ممثلني ع��ن اجل��ه��ات احلكومية
املخت�صة فيما يتعلق بغرفة
عمليات هطول االمطار «لقد قمنا
بو�ضع خطة متكاملة ناجحة
ملكافحة مو�سم االمطار وتاليف
ال�سلبيات ل�ضمان ع��دم تكرار
االخ��ط��اء ،مو�ضحا ان��ه اجتمع
بالقيادات يف � 25أكتوبر املا�ضي
وحثهم على ت�لايف االخ��ط��اء»،
م�شري ًا �إل��ى �أن الق�صور موجود
ولذلك �شكلت جلنة للتحقيق،
و�ستظهر نتائجها و�سنعلن عنها
امام اجلميع بكل �شفافية و�سي�شمل

«المزارعين» :إنجاز المعامالت
بمعارض الوفرة  ...األحد

• عبدالله الدماك

• حسام الرومي

التحقيق �أي�ض ًا املتقاعدين من
اجلهات امل�س�ؤولة ،منوها الى
انه قدم تعليمات لفرق الوزارة
باال�ستنفار واال�ستعداد لأية حاالت
قد حتدث.
و�أو���ض��ح ال��روم��ي ان �سبب عدم
التجديد لوكيل وزارة اال�شغال
عواطف الغنيم هو ل�ضخ الدماء
اجلديدة يف الوزارة.
وفيما يتعلق مبدير هيئة الطرق
احمد احل�صان قال الرومي انه مت
رف�ض �سفره المريكا اال انه �أ�رص
على ال�سفر ،وقلت له ابعث احد ًا

بدي ً
ال عنك اال ان��ه ق��ال �س�أخرج
ب�إجازة مر�ضية فقلت له ال احد
مينع م��ن �أخ���ذ اج���ازة مر�ضية
اذا ك��ان مري�ض ًا ومل اعطة اذن ًا
ر�سمياً.
وحذر الرومي املواطنني من ربط
م��رازمي البيوت ب�شبكة ال�رصف
ال�صحي ما يت�سبب بطفح كبري عند
الأمطار ،مو�ضحا ا�ستعداد الفريق
ب�آليات من تناكر وم�ضخات مياه
وتوزيع الفرق يف املحافظات.
م��ن جهته ،ق��ال وزي���ر االع�لام
حممد اجل�ب�ري ان��ه بتعليمات
من �سمو رئي�س ال��وزراء ال�شيخ
جابر امل��ب��ارك حث �سموه على
اي�ضاح ال�صورة كاملة للمواطنني
واملقيمني عن االمطار ،وجميع
اجلهات املخت�صة ح�رضت كاملة
للبحث يف �آخر التطورات و�أخذ
املعلومات من اجلهات وتو�صيلها
للجمهور ولدينا  7مرا�سلني لنقل
االخبار �أو ًال ب�أول لبث الطم�أنينة
للجميع ،معلنا عن ت�شكيل جلنة
م�شرتكة م��ن اجل��ه��ات املعنية
لبحث الطرق وقت الأمطار ويف
خمتلف االح���وال اجل��وي��ة التي
تتعر�ض لها البالد وتعمل على
مدار ال�ساعة.

«الصحة» تعلن حالة الجهوزية
في المستشفيات
�أ���ص��در وزي��ر ال�صحة ال�شيخ با�سل ال�صباح،
تعليماته ملديري املناطق ال�صحية وامل�ست�شفيات
ب����إع�ل�ان ح��ال��ة اال���س��ت��ع��داد واجل���ه���وزي���ة يف
امل�ست�شفيات حت�سبا لتقلبات الطق�س يف ال�ساعات
املقبلة.و�أو�ضح الوزير ال�شيخ با�سل ال�صباح

يف ت�رصيح �صحايف �أن��ه دع��ا مديري املناطق
وامل�ست�شفيات �إلى توخي احليطة واحلذر و�أ�صدر
تعليماته لهم ب�إعالن حالة اال�ستعداد واجلهوزية
يف امل�ست�شفيات حت�سبا لتقلبات الطق�س خالل
ال�ساعات املقبلة.

خالل حفل توزيع المكرمة األميرية على المشاركين في رحلة الغوص الـ 30

وزير الشباب :القيادة السياسية حريصة
على إحياء الموروث الشعبي البحري
�أك���د وزي���ر الإع��ل�ام وزي���ر الدولة
ل�����ش��ؤون ال�شباب حممد اجل�بري،
حر�ص القيادة ال�سيا�سية على �إحياء
امل��وروث ال�شعبي البحري لإبقائه
حا�رضا يف الوجدان والذاكرة.
و�أعرب عن اعتزاره وت�رشفه باحل�ضور
نيابة ع��ن ممثل �سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد� ،سمو ويل العهد
ال�شيخ نواف الأحمد ،يف حفل توزيع
املكرمة الأمريية ال�سامية للنواخذة
واملجدمية والبحارة امل�شاركني يف
رحلة �إحياء ذكرى الغو�ص الـ«.»30
وقال� :إن رحلة الغو�ص وعلى مدى
�سنواتها الثالثني املا�ضية اكت�سبت
ح�ضور ًا مهما على ال�ساحتني املحلية
والإقليمية لت�صبح منا�سبة ينتظرها
جميع املهتمني وت��ع��اق��ب عليها
�أبنا�ؤنا جي ًال بعد جيل مب�شاركة �سفن
مهداة من �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،والأمري الراحل ال�شيخ
جابر الأحمد.
من جانبه قال رئي�س النادي البحري
الريا�ضي فهد الفهد� :إن احياء ذكرى
الغو�ص تنطلق من الدور الوطني الكبري
للنادي يف جمال �إحياء الرتاث البحري
وت��أت��ي ام��ت��داد ًا للدعم الكبري الذي
يحظى به النادي من القيادة ال�سيا�سية
يف تخليد ذكرى الآباء والأجداد لتبقى
�صورة حية يف النفو�س.

تعويضات ألصحاب المباني الواقعة
ضمن مشروع السكك الحديدية

الفحص الفني للسيارات ...اليوم

قال رئي�س احتاد املزارعني عبدالله الدماك انه ب�إمكان املزارعني �إجناز
معامالت عمالهم الزراعيني لدى وزارة الداخلية ووزارة ال�ش�ؤون بدء ًا من
يوم الأحد املقبل عرب معار�ض االحتاد يف الوفرة والعبديل.
و�أعلن نائب رئي�س جمل�س الإدارة ح�سني بن �صامل انه �سيتم الفح�ص الفني
لل�سيارات اخلا�صة باملزارع اليوم يف متام الثالثة ع�رص ًا �أمام مقر معر�ض
االحتاد مبنطقة الوفرة الزراعية.

في كارثة األمطار ستعلن بكل شفافية

�أكد وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي ،دعمه
الكامل للمزارعني ليقوموا بدورهم على الوجه الأكمل مبا ي�سهم يف
حتقيق التنمية الزراعية امل�ستدامة.وقالت هيئة الزراعة يف بيان
عقب ا�ستقبال اجلربي لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد الكويتي
للمزارعني متمنيا لهم كل التوفيق يف القيام مبهام عملهم.
و�أع��رب عن �أمله يف ا�ستمرار التعاون بني الهيئة العامة ل�ش�ؤون
للزراعة والرثوة ال�سمكية واحتاد املزارعني بغية تذليل العقبات
التي قد تعرت�ض املزارعني وتقدمي كافة �أ�شكال الدعم لهم.
وق��ال اجل�بري �إن «ال��زراع��ة» م�ستمرة يف تنفيذ خططها الرامية
للنهو�ض باجلانب الزراعي واجلوانب احليوية الأخرى.
وحول م�رشوع ال�سكك احلديدية قال اجلربي «�ستكون هناك تعوي�ضات
لأ�صحاب املباين املرخ�صة الواقعة �ضمن نطاق امل�رشوع وكذلك
تخ�صي�ص �أرا�ض بديلة لأ�صحاب احليازات».

• محمد اجلبري مكرما ً فهد الفهد

«اإلعالم» تطلق البث التجريبي

لقناة «الطفل»  ...األسبوع المقبل
�أعلنت وزارة الإع�ل�ام اطالقها
البث التجريبي لقناة «الطفل»
اجلديدة بعد غد الأح��د ،وذلك
ا���س��ت��ع��داد ًا ل�لاف��ت��ت��اح والبث
الر�سمي تزامنا مع االحتفال
بالأعياد الوطنية.
وقال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
التلفزيون بالتكليف �سعود
اخل���ال���دي� ،إن ه���ذه اخلطوة
ت�أتي بتوجيه ودع��م من وزير
الإع�ل�ام وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ال�شباب حممد اجل�بري ،الذي
�شدد يف �أك�ثر من منا�سبة على

�أهمية �إن�شاء قناة تلفزيونية
حملية تعنى ب�ش�ؤون واهتمامات
الطفل.
و�أ���ض��اف اخل��ال��دي �أن القناة
ت�ستهدف �سد احتياجات الطفل
م��ن ال��ث��ق��اف��ة وامل��ع��رف��ة عرب
برامج منوعة تتنا�سب وطبيعة
املجتمع ،م�ؤكد ًا �أنها �ستعمل
وف��ق �آلية ترتكز على توجيه
خطاب �إعالمي يت�سق وق��درات
االطفال وي�ساعد يف تن�شئة جيل
واع يف ظل االنفتاح االعالمي
الكبري من حولنا.

