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  أعلنت بلدية الكويت أمس االثنني 
توقيعها عقدا ل��دراس��ة تأهيل ثالثة 
مواقع مغلقة لردم النفايات في مناطق 
)ال��ق��ري��ن وجليب ال��ش��ي��وخ وشمال 

الدائري السابع(.
وقال املدير العام للبلدية املهندس 
أحمد املنفوحي في كلمة عقب توقيع 
العقد البالغة قيمته 431 ألف دينار 
ك��وي��ت��ي )ن��ح��و 4ر1 م��ل��ي��ون دوالر 
ام��ري��ك��ي( ان��ه ميتد لنحو 24 شهرا 

ويوزع على سبعة مراحل زمنية.
وأض����اف امل��ن��ف��وح��ي أن ال��دراس��ة 
تتضمن ثالثة م��ح��اور أول��ه��ا أرشفة 
وت��وث��ي��ق ال��ت��ق��اري��ر وامل��س��ت��ن��دات 
وال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ستعد م��ن خ��الل 
مشروع الدراسة فيما يتضمن احملور 
الثاني حت��دي��د ال��ب��دائ��ل واخل��ي��ارات 
املالئمة لتأهيل كل موقع في حني يهتم 
احملور الثالث بتحديد بدائل وخيارات 

استغالل تلك املرادم بعد تأهليها.
وأش��ار ال��ى ض��رورة اع��ادة تأهيل 
بعض مواقع ردم النفايات وذلك جتنبا 

الي مشكالت صحية وبيئية. املدير العام للبلدية املهندس أحمد املنفوحي في كلمة عقب توقيع العقد

بلدية الكويت توقع عقدا لتأهيل ثالثة مواقع لردم النفايات 
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»القوة البحرية« تنفذ اليوم تدريبات 
بالذخيرة احلية 

  أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أمس االثنني تنفيذ 
القوة البحرية تدريبات بالذخيرة احلية في الفترة 
من 25 إلى 26 ابريل اجلاري من الساعة السابعة 

صباحا حتى اخلامسة مساء.
ودع��ت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة باجليش الكويتي في بيان صحافي مرتادي 
البحر من هواة الصيد والتنزه الى توخي احليطة 

واحل��ذر اذ سيقام التدريب على مسافة 16ر5 ميل 
بحري شرق رأس اجلليعة إمتدادا جلزيرة قاروه 
مبسافة ستة أميال بحرية شرق رأس الزور إمتدادا 
إلى جزيرة أم امل��رادم.  وش��ددت على ض��رورة عدم 
اقتراب املواطنني واملقيمني من مرتادي البحر من 
منطقة تنفيذ التدريبات العسكرية الفترة املعلنة 

حرصا على سالمة اجلميع.

»األبحاث« يستضيف خبراء من الوكالة 
الذرية لتحديث خطة األمن النووي 

  أعلن معهد الكويت لالبحاث العلمية أمس االثنني 
استضافته خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
خالل الفترة من 2 الى 4 مايو املقبل بهدف حتديث 
برنامج اخلطة الوطنية املتكاملة لالمن النووي 

لالعوام )2017 2020-(.
وقال ضابط االتصال الوطني مع الوكالة الدكتور 
ن��ادر العوضي في تصريح صحافي ان اخلبراء 
سيقومون بزيارات ميدانية الى مؤسسات الدولة 
املعنية باملساهمة ف��ي برنامج اخلطة الوطنية 
املتكاملة لالمن النووي للوقوف على احتياجاتهم 
وكيفية حتسني االطار القانوني القائم دعما لالمن 

النووي واحلماية املادية للمواد املشعة.

 واك��د العوضي اهتمام معهد االب��ح��اث بدعم 
اخلطة الوطنية املتكاملة لالمن النووي التي تعد 
مبنزلة االطار التنفيذي الفعال والداعم لنهج الدولة 
الشامل لالمن ال��ن��ووي ف��ي تغطية االحتياجات 
الوطنية احلالية واملستقبلية واالولويات بطريقة 
منهجية مع التركيز بشكل خاص على بناء القدرات 

املستدامة.
وذكر ان اخلطة الوطنية املتكاملة لالمن النووي 
ساهمت كثيرا في تعزيز االمن الشامل للبالد عبر 
توفير القدرات املؤسسية والبشرية والتقنية في 
مختلف جوانب االم��ن النووي مبا في ذلك مراقبة 

وتأمني املصادر املشعة.

شاركت جلنة البيئة في جمعية املهندسني 
الكويتية في فعاليات ي��وم األرض » التي 
أقامتها كلية العلوم احلياتية بجامعة 
الكويت، حيث قام رئيس اللجنة املهندس 
محمد الهاشمي وأعضاء اللجنة املهندسة 
بثينة الشمالي وامل��ه��ن��دس عبد العزيز 
دروي��ش واملهندسة أسماء العنزي بعرض 
جهود اجلمعية في احلفاظ على البيئية ورفع 
مستوى الوعي املجتمعي خالل مشاركتهم 

باملعرض املصاحب لهذه الفعاليات.
وق��ال رئيس اللجنة البيئية باجلمعية 
املهندس محمد الهاشمي في تصريح صحفي 
إن مشاركة » املهندسني« بهذه الفاعلية 
تكرس ح��رص اجلمعية على املساهمة في 
التنمية املجتمعية وزي��ادة الوعي للحفاظ 
على مواردنا البيئية ودميومتها، الفتا الى أن 
برامج اللجنة البيئية للموسم القادم ستزيد 
من تفاعل املهندسني وتوسع آف��اق عملهم 

التطوعي في مختلف املواقع.
وأوضح الهاشمي: إن اللجنة تعد العدة 
إلط��الق ملتقاها البيئي الثالث، مبشاركة 
اجلمعيات والفئات والهيئات املجتمعية 
املختلفة، معربا عن األم��ل في أن تشاركنا 

الهيئة العامة للبيئة في رعاية هذا امللتقى.
وت��وج��ه ال��ه��اش��م��ي ال���ى مجلس إدارة 
اجلمعية على جتديد ثقته ودعمه اللجنة 

البيئية، مؤكدا أن عطاءنا التطوعي ينبع 
م��ن احساسنا ب��ض��رورة أن نكون فاعلني 
ف��ي احل��ف��اظ على بيئتنا بكافة الوسائل 

املمكنة ومبا هو متاح من امكانيات للمجتمع 
املدني ال��ذي المناص عن دوره في التنمية 

املجتمعية.

أعضاء جمعية املهندسني خالل استقبالهم الشيخ دعيج الصباح أثناء تفقده للفعالية

»املهندسني« شاركت بفعاليات يوم األرض

الهاشمي: ملتقى بيئي لرفع مستوى الوعي لدى اجلمهور
خريطة توضح مكان الرماية


