
أطلقت بلدية الكويت أم��س األح���د حملة 
)خلها نظيفة( بهدف االرتقاء مبستوى النظافة 
العامة في جميع محافظات البالد وإيصال 
رسالة مجتمعية بأهمية احملافظة على النظافة 
وض��رورة مساهمة وتعاون اجلميع في رفع 

مستوى النظافة العامة.
وق��ال��ت إدارة العالقات العامة بالبلدية 
في بيان صحفي إن احلملة تنطلق بالتزامن 
مع استالم أف��رع البلدية في محافظات البالد 
للمعدات واالليات لعقود النظافة اجلديدة وبدء 

العمل بها من قبل شركات التنظيف وتسخير 
كافة اجلهود واإلمكانيات لرفع األداء واالرتقاء 

مبستوى النظافة.
وأضافت أن البلدية شكلت فريقا إعالميا 
لتغطية ك��ل م��ا يتعلق بتنفيذ ه��ذه احلملة 
ال��واس��ع��ة عبر املنصات اإلع��الم��ي��ة املختلفة 
إضافة إلى حسابات البلدية في مواقع التواصل 
االجتماعي فضال عن بث الفالشات التوعوية 

اخلاصة بالئحة النظافة.
وأش���ارت إل��ى تخصيص البلدية ملفتشني 

من إدارتي النظافة والسالمة لتكثيف عمليات 
التفتيش عبر جوالت ميدانية لرصد املخالفات 

وحترير محاضر املخالفات بشأنها.
وبينت أن احلملة تركز على أهمية زيادة 
ال��وع��ي املجتمعي م��ن خ��الل تضافر اجلهود 
احلكومية والشعبية ومساهمة وت��ع��اون 
املواطنون واملقيمون معها للحد من املظاهر 

السلبية واملخالفات املتعلقة بالنظافة العامة.
م��ن جانبه ق��ال نائب امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع 
اخلدمات في بلدية الكويت خلف املطيري وفقا 

للبيان إن احلملة التي ستستمر ستة أسابيع 
انطلقت بعد توقيع العقود اجلديدة مع شركات 
التنظيف التي باشرت أعمالها حسب اخلطة 
التي وضعتها البلدية ووفقا للعقود املبرمة مع 

شركات التنظيف جلميع محافظات البالد.
وأوضح املطيري أن العقود اجلديدة تتضمن 
أعمال خدمات النظافة العامة من »كنس آلي 
وي��دوي« وجتميع ونقل النفايات إلى األماكن 

املخصصة من جميع املناطق الدولة.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه العقود ستنفذ من قبل 

شركات محلية متخصصة بأعمال التنظيف 
عقب كشف اللجنة الفنية املختصة بالبلدية 
على جاهزيتها والتأكد من مطابقة اآلليات 

والسيارات والتجهيزات الواردة بالعقود.
وذكر أن عدد الشركات التي ستقوم بأعمال 
خ��دم��ات النظافة العامة 17 ش��رك��ة محلية 
موضحا أنها ستقوم بتنفيذ 17 عقدا كل على 

حدة مبحافظات البالد الست.
من ناحيته قال مدير إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة 

مشعل العازمي وفقا للبيان أن العقود اجلديدة 
فيها نقلة نوعية ستصل بخدمات النظافة إلى 
أعلى مستوى لتالئم البيئة الكويتية مشيرا 
بهذا اخلصوص إلى إدخال البلدية آليات جديدة 

ووضع معايير ومواصفات فنية خاصة.
وأوض��ح أن��ه مت اختيار ه��ذه اآلليات عقب 
دراسة أجراها الفنيون في جلنة النظافة وبعد 
أخذ طلبات احملافظات بتوفير آليات ومعدات 
لتغطية محافظاتهم من ناحية النظافة وعدم 

تكدس النفايات.
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العامة النظافة  مبستوى  لإلرتقاء 

بلدية الكويت تطلق حملة »خلها نظيفة« في جميع محافظات البالد

السيبراني األمن  مؤمتر  فعاليات  افتتاح  خالل 

يحمي  السيبراني  األمن  جهوزية  تعزيز  األذينة: 
اإللكترونية الهجمات  من  ويحد  الدولة  اقتصاد 

أك��د رئيس الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات الكويتية سالم األذينة 
سعي الهيئة لتعزيز مستوى جهوزية 
األمن السيبراني حلماية اقتصاد الدولة 
واحل��د من الهجمات اإللكترونية وتقليل 

تأثيرها على األفراد واملؤسسات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها األذينة بافتتاح 
فعاليات مؤمتر األم��ن السيبراني 2019 
أم��س ال��ذي تنظمه شركة )ب��ي أونالين( 
املتخصصة ف��ي خ��دم��ات تكنولوجيا 
املعلومات بالتعاون مع شركة )فيرايزون( 

التكنولوجية.
وق���ال األذي��ن��ة: »إن��ن��ا أم���ام حت��د كبير 
للتصدي للمخاطر اإللكترونية« مشيرا إلى 
أن حماية البنى التحتية احليوية للكويت 
من أولويات تنفيذ االستراتيجية الوطنية 

لألمن السيبراني.
وأضاف أن تلك احلماية تتم عبر اتخاذ 
سياسة اإلدارة االستباقية التي سيقوم 

املركز الوطني لألمن السيبراني بتحديدها 
مع اجلهات احلكومية ومساعدتهم على 
تطوير وسائل الدفاع املالئمة قبل وقوع 

الكوارث.
وأك��د دعم الهيئة لكل اجلهود الرامية 
لنشر التوعية الوطنية ح��ول الهجمات 
اإللكترونية وكيفية التصدي لها وتأهيل 
الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتهم مبجاالت 
األمن السيبراني لتأمني بيئة معلوماتية 

موثوقة ومرنة وآمنة.
وأف��اد أن الهيئة تسعى إلى بناء ثقافة 
متكن املجتمع بالكويت من تفهم املخاطر 
والتهديدات وتطوير املناهج التعليمية 
في املدارس واجلامعات جتسيدا لرؤيتها 

املتمثلة في ترسيخ مكانة رائدة دوليا في 
قطاع االتصاالت واملعلومات.

وأوض���ح أن حجم اخل��س��ائ��ر امل��ادي��ة 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال��ه��ج��م��ات وال��ت��ه��دي��دات 
اإللكترونية ح��ول العالم بلغ نحو 45 
مليار دوالر أمريكي عبر مليوني حادثة 
اخ��ت��راق إلكترونية ف��ي ع��ام 2018 ما 
يتطلب ض��رورة تفعيل االستراتيجيات 
واخلطط املستقبلية للتعامل معها وتفادي 

اخلسائر.
من جهته قال مدير املبيعات والتسويق 
في شركة )بي أونالين( الشيخ مبارك فهد 
الصباح في كلمة مماثلة: إن تهديدات األمن 
السيبراني واملسؤولني عنها في تطور 

مستمر ما يتطلب تطوير أدوات ذات فاعلية 
الستخدامها ضد االختراقات واملخاطر.

وذك���ر أن ف��ع��ال��ي��ات امل��ؤمت��ر ستركز 
على الكشف عن التحديات التي تواجهها 
املؤسسات والشركات في جميع أنحاء 
العالم في مجال األمن السيبراني وإيجاد 
احللول لها. ويناقش املؤمتر على مدى 
يومني أه��م التحديات وأب���رز التغيرات 
التي تطرأ باستمرار في مجال االتصاالت 
وتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات مب��ا يتوافق 
واالهتمام العاملي السيما مع ازدياد وتيرة 
الهجمات السيبرانية وحجم الضرر الناجم 
عنها الذي يؤثر سلبا على اقتصاد وأمن 

الدول.

جانب من احلضور

»التقدم العلمي« تطلق مبادرة 
جديدة لتحفيز الشباب في 

التكنولوجيا واالبتكار
أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 )KFAS Inspo( مبادرة جديدة بعنوان
تستهدف إل��ه��ام ال��ش��ب��اب وحتفيزهم في 
مجاالت ع��دة اهمها العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار.
وقالت املؤسسة في بيان صحفي أمس إن 
هذه املبادرة تتضمن سلسلة من احملاضرات 
يلقيها نخبة مم��ي��زة م��ن ش��ب��اب الكويت 

واألكادمييني من اصحاب الكفاءات.
وأض��اف��ت أن امل��ب��ادرة تستهدف شريحة 
الشباب الكويتي لزيادة شغفهم بالعلوم 
والتكنولوجيا وتشجيعهم على مواصلة 
العطاء والبحث العلمي وتعزيز الثقافة 
العلمية واالس��ت��ف��ادة م��ن خ��ب��رات رج��االت 

الكويت من الرعيل األول.
وأوضحت أن املبادرة تتضمن حوارات مع 
شخصيات كويتية ملهمة حققت إجن��ازات 
مهمة ف��ي م��ج��االت العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار وساهمت في بناء الكويت وحتقيق 
نهضتها وتعزيز مسيرة التنمية وتطوير 

مسيرتها التعليمية والعلمية.
وبينت أن احملاضرات تتضمن استقطاب 
متحدثني من فئة الشباب ممن حققوا إجنازات 
مهمة على االص��ع��دة احمللية واإلقليمية 

والعاملية إلب��راز عطاءاتهم أم��ام نظرائهم 
من شريحة الشباب وحتفيزهم على املزيد 
من اجلهد والبذل والعطاء لتحقيق النجاح 

والتميز.
وأفادت املؤسسة أنها تستعد لتنظيم اربع 
 )KFAS Inspo( فعاليات ضمن مبادرة
في النصف الثاني من العام احلالي ستعقد 
أوالها في 16 أكتوبر مبركز )جابر األحمد( 
ال��ث��ق��اف��ي وت��رك��ز ع��ل��ى ج��ه��ود وإجن����ازات 
الباحثني الكويتيني الدكتور بسام الفيلي 

وياسر عبد الرحيم في مجال الفضاء.
ولفتت إلى أن هذه املبادرة تأتي حتقيقا 
الستراتيجية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
)2017–2021( التي تهدف إلى دعم وتطوير 
منظومة العلوم الوطنية والتكنولوجيا 
واالبتكار ودع��م وتطوير القدرات العلمية 
والتقنية للقطاع اخلاص واملساهمة في بناء 

اقتصاد املعرفة.
وأش��ارت إل��ى أنها دشنت في ع��ام 2017 
مبادرة )KFAS Links( وهي سلسلة من 
احملاضرات وحلقات النقاش التي تعقد على 
م��دار العام مستهدفة تعزيز نشر العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار عبر خلق منصة 

تفاعلية يتبادل خاللها أفراد املجتمع املعرفة.

احتاد املزارعني يستنكر إيقاف 
النظام اآللي أمام املزارعني 
الستكمال إجراءات عمالهم

استنكر رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني 
عبدالله ال��دم��اك ماتقوم ب��ه شركة الضمان 
الصحي من إيقاف النظام اآللي أمام املزارعني 
الستكمال إج���راءات عمالهم من ي��وم االثنني 
املاضي مطالبة بزيادة الضمان الصحي إلى 
خمسني دينار ب��دال من خمسة دنانير وهذا 
مناف لقرار مجلس الوزراء الذي منح املزارعني 
عما بتخفيض الضمان الصحي إل��ى خمسة 
دنانير بدال من خمسون دينار واستمر العمل 
لسنوات وال نعلم ملاذا قامت الشركة بإيقافه 

دون الرجوع ألحد  .
وقال الدماك: إن ماتقوم به شركة الضمان 
الصحي تسعى من خالله إل��ى الربحية من 
وراء املزارع الكويتي الذي يعمل ليل نهار من 
أج��ل املساهمة في توفير األم��ن الغذائي فهل 
هذا جزاءه ورد املعروف له خاصة وأن املزارع 
الكويتي يحظى بدعم واض��ح من احلكومة 
وعلى رأس��ه��ا سمو رئيس مجلس ال���وزارء 
الشيخ جابر املبارك الصباح الذي أكد ملجلس 
إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني عندما قمنا 
بزيارته األسبوع املاضي أن تعليماته واضحة 
وصريحة جلميع الوزراء فتح أبواب مكاتبهم 
جلموع املزارعني وتخليص معامالتهم وهذا 

أقل دعم يقدم لهم .
وطالب الدماك وزير الصحة  بدعم املزارع 
الكويتي و إص��دار أمر عاجل لشركة الضمان 
الصحي بفتح النظام أم��ام املزارعني إلدخال 
بياناتهم وإعادة األمر كما كان قبل يوم االثنني 
امل��اض��ي وه���ذا ليس أم��ر صعب على وزي��ر 
الصحة للعمل بالقرار الوزاري ومجلس إدارة 
االحتاد الكويتي للمزارعني في مطالباته هذه 
من أجل أن يعمل املزارع الكويتي بكل أريحية 
وال تشغله مثل تلك املشاكل التي حلولها 

موجودة .
وناشد الدماك سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر امل��ب��ارك دع��م أبنائه وإخ��وان��ه 
امل��زارع��ني م��ن خ��الل إل���زام ش��رك��ة الضمان 
الصحي تنفيذ ق��رار مجلس ال��وزراء اخلاص 
بتخفيض الضمان الصحي للمزارع الكويتي 
إلى خمسة دنانير بدال من خمسني دينارا والتي 
تسعى شركة الضمان الصحي اليوم لعرقلة 
هذا األمر وعلى رئيس وأعضاء مجلس األمة 
محاسبة كل من يقصر في تنفيذ تلك القرارات 
وأن يقفوا إل��ى جانب أكثر من 3000 م��زارع 

كويتي متضرر من تلك الشركة.

فريق بلدية الكويت ضمن حملة »خلها نظيفة«

أجنز مركز أبحاث املياه التابع 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
مشروعا بحثيا علميا بعنوان 
)تقييم وح��دات جتارية حقلية 
ملعاجلة م��ي��اه ال��ص��رف واع���ادة 
استخدامها( وذلك بالتعاون مع 

اإلدارة العامة لإلطفاء.
وق��ال املعهد في بيان صحفي 
إن ه��ذا البحث ج��زء م��ن اخلطة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة مل��رك��ز أب��ح��اث 
املياه إليجاد حلول لندرة املياه 
بالكويت وذلك من خالل التخلص 
م��ن امل��ل��وث��ات امل��ص��اح��ب��ة ملياه 
ال��ص��رف وت��وف��ي��ر م��ص��در مائي 

متجدد لالستخدامات الزراعية.
وأض���اف املعهد أن ال��وح��دات 
احلقلية ملعاجلة وإعادة استخدام 
مياه الصرف تعتبر حال مناسبا 
للمنشآت في املناطق النائية وغير 
املرتبطة بشبكة مياه الصرف 

الصحي في البالد.
وأوض���ح أن ال��ه��دف م��ن هذه 
ال��دراس��ة تقييم وق��ي��اس كفاءة 
وح��دت��ني ملعاجلة مياه الصرف 
وإع��ادة استخدام املياه الناجتة 
للري مبوقعني مختلفني تابعني 
ل��إلدارة العامة لالطفاء احدهما 
مبنطقة األح���م���دي الصناعية 

واالخر مبنطقة الصبية.
وأش���ار إل��ى أن مياه الصرف 
ال��ص��ح��ي ال���داخ���ل���ة ل��وح��دت��ي 
املعاجلة احلقلية في كال املوقعني 
امل���ذك���وري���ن ت��ع��ت��ب��ر متوسطة 

التلوث.
وب�����ني أن ن���س���ب���ة ح��اج��ة 
األكسجني البيوكيميائي املتطلبة 
لتحليل امل��واد البيولوجية إلى 
األكسجني الكيميائي لتحليل تلك 
املواد الكيميائية في الوسط املائي 
تساوي 6ر0 في املئة مما يسهل 
معاجلتها بالطرق البيولوجية 

التقليدية.
ولفت إلى أن وحدتي املعاجلة 

متكنتا من مواكبة النسب املقبولة 
للهيئة العامة للبيئة الكويتية 
فيما يتعلق بإزالة املعادن الثقيلة 
وذلك على الرغم من أن الوحدتني 

غير مصممتني لهذا الغرض.
وأف���اد أن الوحدتني متكنتا 
أيضا من خالل تقييم كفاءة إزالة 
امللوثات ب��إزال��ة نسب ضئيلة 
ال��ى متوسطة بالتخلص من 
النيتروجني الكلي والفسفور 
الكلي حيث تفاوتت هذه النسب 
بني 15-47 باملئة كما متت ازالة 
املواد العالقة واملتطايرة الكلية 
بنسب ت��ت��راوح ب��ني 38-12 

باملئة.

وذكر املعهد أن املركز أوصى 
برفع كفاءة الوحدتني احلقليتني 
ملعاجلة مياه الصرف وتطبيق 
ب��رن��ام��ج ال��ص��ي��ان��ة ال��دوري��ة 
ومراقبة أداء الوحدتني عن كثب 

لكي تكون املعاجلة مستقرة.
وأوض���ح أن امل��رك��ز اوص��ى 
كذلك بإعادة تصميم الوحدات 

بطريقة متنع ان��ت��ق��ال عملية 
ال��ت��ه��وي��ة وت���داخ���ل عمليات 
امل��ع��اجل��ة واس��ت��ب��دال مرحلة 
التعقيم املمثلة باألشعة فوق 
ال��ب��ن��ف��س��ج��ي��ة ب���إح���دى ط��رق 
االك��س��دة احل��دي��ث��ة مم��ا يرفع 
ك��ف��اءة امل��ي��اه املعاجلة وإع��ادة 

استخدامها بشكل صحي وآمن.

بالتعاون مع »اإلطفاء«

الصرف  مياه  ملعاجلة  بحثيًا  مشروعًا  ينجز  »األبحاث« 

مخطط توضيحي لعمليات وحدة املعاجلة احلقلية

عبدالله الدماك 

بدء عمليات التنظيف في احملافظات الست 

سالم األذينة متحدثاً

جانب من عملية جمع عينات مياه الصرف الصحي


