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الدكتور عبدالرحمن عبداهلل العو�ضي

ومجل�س الأمناء واللجنة التنفيذية والأمانة العامة

ال�سيد / خالد يو�سف املرزوق واأبنائه
واأ�سرة املـرزوق والغـانـم الكـرام

�سائلــني املوىل القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

وليد خالد يو�سف المرزوق
لوفاة فقيدهم املغفور له

يتقدمون بخال�ص التعازي واأ�سدق املوا�ساة من

رئي�ص املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية

حيدر لـ »األنباء«: جميع المشاريع التي ستنفذها الحكومة 
يجب أن ترافقها موافقات بيئية مبنية على أسس علمية

»الخارجية« تعقد مؤتمرًا صحافيًا اليوم حول
المنتدى الخليجي - األوروبي المزمع عقده 7 و8 مارس

اعلنت وزارة اخلارجية انها ستعقد مؤمترًا صحافيًا 
في الس���اعة التاس���عة والنصف صباح اليوم مبقر 
الوزارة وذلك لالعالن عن عقد املؤمتر اخلامس للمنتدى 
اخلليجي - االوروبي »Eurogolfe Forum« خالل الفترة 
من 7 وحتى 8 مارس املقبل وسيعقد هذا املؤمتر في 
ظل الرئاستني الكويتية ملجلس التعاون واالسبانية 

لالحت���اد االوروبي، وحتت الرعاية الكرمية لس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

وسيتحدث في هذا املؤمتر الصحافي عن اجلانب 
الكويتي مدير عام املعهد الديبلوماسي الكويتي رئيس 
جلنة اعداد وتنظيم هذا املؤمتر الس���فير عبدالعزيز 
الش���ارخ بينما يتحدث عن اجلانب االوروبي سفير 

اس���بانيا لدى الكويت حيث ان بالده ترأس الدورة 
احلالية لالحتاد االوروبي وسفير االحتاد االوروبي لدى 
مجلس التعاون واملقيم في الرياض، والبروفيسور 
جيل كيبل وهو اكادميي فرنسي بارز ويشغل كرسي 
 Sciences Po دراسات الشرق االوسط في املعهد الفرنسي

واملكلف باالعداد لهذا املؤمتر من اجلانب االوروبي.

دارين العلي
أكد نائب مدير ع���ام الهيئة العامة للبيئة 
الكابنت علي حي���در إدراج العديد من البرامج 
البيئي���ة في برنامج عم���ل احلكومة في ال� 4 

سنوات املقبلة.
وقال في تصريح خاص ل� »األنباء« ان من 
ابرز هذه املشاريع اخلاصة بتلوث الهواء واملياه 
ودراس���ة احلمل البيئي في البالد بشكل عام 
باالضافة الى تطوير العديد من التش���ريعات 
والقوانني اخلاصة بالهيئة وتطوير العديد من 

مختبرات الهيئة وتشغيل اجلديد منها.
ولفت الى انه خالل الفترة املقبلة سيشهد 
العمل البيئي تطورا الفتا حيث سيتم تنفيذ 
عدد من املشاريع ضمن برنامج العمل وبدعم 
كامل من احلكومة حيث سيتم تطبيق القوانني 

بشكل جدي بهدف تأهيل البيئة الكويتية بشكل كامل ومحاسبة 
املخالفني للقوانني البيئية.

وشدد على ان املشاريع التي ستقوم بها احلكومة ضمن برنامج 
عملها يجب ان يرافقها موافقات بيئية مبنية على اسس علمية 
وفقا لدراس���ات كاملة بهذا الشأن، مشيرا الى ان هذه املشاريع 
يجب ان تكون مغطاة بدراسات مردود بيئي كاملة للتأكد من 

انه ليس لها اي نتائج سلبية على البيئة.
وفي هذا الصدد اكد حيدر ان الهيئة العامة للبيئة س���تضع 
يدها بيد احلكومة للش���روع في بناء املشاريع البيئية ومنها 
وحدات الوقود النظيف املزمع انتاجها في القريب العاجل من 
خالل القطاع النفطي، مش���يرا الى ان ذلك يعتبر مطلبا محليا 

واقليميا ودوليا وفقا لالتفاقيات التي تعتبر 
الكويت عضوا فيها.

واشار الى املشاريع التي من شأنها تأهيل 
القطاع النفطي بشكل كامل مثل مشروع املصفاة 
الرابعة التي تعتبر من ارقى املصافي النفطية 
على املس���توى العاملي كونها صديقة للبيئة 
ووفقا ألس���س بيئية سليمة وضعت من قبل 
مستش���ارين عامليني وخبراء متخصصني في 

هذا املجال.
وحتدث ايضا عن املشاريع املزمع انشاؤها 
في الدولة كالط���رق اجلديدة وتطوير بعض 
الطرق االخرى التي من شأنها تخفيف ضغط 
احلركة املرورية التي تسبب املشاكل البيئية 

كاحلوادث والضجيج وغيرها من االمور.
ولفت حيدر الى ان من ابرز املشاريع التي 
تطالب بها الهيئة واملدرجة حالي���ا في برنامج عمل احلكومة 
بناء محطات معاجلة للوقود الثقيل املستخدم حاليا في توليد 
الطاقة الكهربائية لتخلصيه من النس���بة العالية من الكبريت 
الذي يحتويه، مش���يرا الى ان محط���ة الكهرباء اجلديدة التي 
يتضمنها برنامج العمل س���تكون صديقة للبيئة الستخدامها 

الغاز الطبيعي في توليد الطاقة.
وحول تخصيص ميزانية مناسبة لبرامج الهيئة قال مازالت 
هناك مناقش���ات ومفاوضات مع وزارة املالية لوضع اولويات 
تنفيذ برنامج عمل احلكومة معلنا عن اقصى درجات التعاون 
للوصول الى الغاية املنشودة وهي حتقيق البرنامج وتغطية 

املدة احملددة وفقا للخطة املوضوعة.

أكد أن برنامج عمل الحكومة يتضمن عددًا من البرامج الخاصة بالبيئة 

إنشاء محطات لمعالجة الوقود الثقيل المستخدم في توليد الكهرباء لتقليل نسبة الكبريت

علي حيدر

سفينة األبحاث 
تختتم رحلة المسح 

الثانية في مياه الخليج
قال الباحث العلمي في دائرة 
الزراعة البحرية والثروة السمكية 
في معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.محس���ن احلسيني ان سفينة 
األبحاث »باحث 2« أنهت رحلة 
املسح الثانية في مياه اخلليج.

وأض���اف لوكال���ة األنب���اء 
الكويتية )كونا( ان السفينة وبعد 
انتهائها من مشروع املسحني األول 
والثاني تتطلع الى املسح الثالث 
املقرر القيام به في مارس املقبل. 
الذي يرأس  وأوضح احلسيني 
مشروع »مسح األسماك القاعية 
في اخلليج العربي وخليج عمان« 
الذي نفذه املعهد حتت إش���راف 
التعاون  العامة ملجلس  األمانة 
لدول اخلليج العربية ان السفينة 
وصلت الى ميناء الشويخ بعد 
رحلة اس���تمرت نحو ش���هرين 
الش���هر بهدف مس���ح  ونصف 
األسماك القاعية بواسطة شباك 
اجلر اخللفي واملسبار الصوتي 
في 114 موقعا في مياه اخلليج.  
وأفاد بأن السفينة بدأت املسح 
ب� 18 موقعا في املياه الكويتية 
ث���م اجتهت مباش���رة الى املياه 
البحرينية حيث مت مسح تسعة 
مواقع في مياه مملكة البحرين 
و15 موقعا في املياه القطرية و24 
موقعا في مي���اه دولة اإلمارات 
العربية املتحدة و21 موقعا في 
مياه سلطنة عمان بعدها قامت 
مبسح 27 موقعا في مياه اململكة 

العربية السعودية.


