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نائب وزير خارجية اليونان زار معهد األبحاث رئيس مركز المراقبة البيئية أكد أن لجنة تأهيل مواقع النفايات تقوم بإنشائها ويبدأ تشغيلها قبل منتصف العام

تشارك في االجتماع الدولي الذي تعقده األمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العمانية غدًا

تنسيق كويتي ـ يوناني لتشكيل لجنة مشتركة 
لتطبيق بنود اتفاقية التعاون بين البلدين

األحمد لـ »األنباء«: محطة الوفرة ستنهي عهدًا دام 40 عامًا 
من التخلص من المخلفات الصناعية السائلة بطرق غير آمنة

»الخط األخضر«: مقترح بيئي أمام المنظمة الدولية 
سيسهم في إدارة األزمات والكوارث

 دارين العلي
كشف رئيس مركز املراقبة 
البيئية في الهيئة العامة للبيئة 
محمد األحمد في تصريح خاص 
لـ »األنباء« عن اقتراب الكويت 
من إنهاء عهد دام 40 عاما من 
التخلص من املخلفات السائلة 
بطرق غير آمنة في مواقع غير 
مخصصة لهذا الغرض وذلك 
مع بدء تشغيل محطة معاجلة 
املخلفات الصناعية السائلة التي 
يتم إنشاؤها عند الكيلو 30 في 
منطقة الوفـــرة قبل منتصف 

العام احلالي.
ولفت إلى أن احملطة ستكون 
عالمة بارزة من عالمات جناح 
العمل البيئي في البالد وإضافة 

 دارين العلي
تشـــارك جماعـــة الخـــط 
االخضر البيئية ممثلة بشخص 
رئيســـها خالـــد الهاجري في 
الذي تعقده  الدولي  االجتماع 
االمم المتحـــدة بالتعاون مع 
الحكومة العمانية في مسقط 
غدا بناء على ترشـــيح مكتب 
االمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
االنسانية )أوتشا( لمشاركة 

الجماعة.
وأعلنت الجماعة عن طرحها 
وتبنيها لمقترح بيئي كويتي 
ذي طابـــع دولـــي متخصص 
سيساهم كثيرا في ادارة االزمات 
والكـــوارث الطبيعيـــة وغير 
الطبيعية التي تتعرض لها دول 
العالم، خالل االجتماع، كاشفة 

جديدة لنجاحات جلنة تأهيل 
مواقع مرادم النفايات التابعة 
ملجلس الـــوزراء والتي تضم 
كال من الهيئـــة العامة للبيئة 
وبلدية الكويت وجلنة متابعة 
القـــرارات األمنية في مجلس 
الوزراء والهيئة العامة للصناعة 
ووزارة األشغال والتي ارتأت 
إنشـــاء هذه احملطـــة بعد أن 
تدارست مشكلة التخلص من 
النفايات السائلة الصناعية في 
املواقع غير املخصصة بيئيا مثل 
املكب على طريق ميناء عبداهلل 
ـ الوفرة عند الكيلو 14 مبساحة 
كيلومتـــر مربـــع حيث قامت 
اللجنة بدراسة كل أنواع املياه 
الواردة ومصادرها وكمياتها 

في بيان صادر لها عن نجاحها 
في تحقيق تعاون دولي جديد 
مع احدى اهم المنظمات التابعة 
المتحدة والمتخصصة  لألمم 
في العمل في مناطق الكوارث 

واالزمات.
واضـــاف البيان ان جماعة 
الخط االخضر البيئية ستطرح 
فكرة بيئية كويتية في غاية 
االهمية تعتبر المنظمة الدولية 
بأمس الحاجة لها إلدارة األزمات 
والكوارث التي تتعرض لها دول 
المقترح  العالم، حيث يتمثل 
بإنشاء بنك دولي للمعلومات 
يختص بجمع وتحليل وتدقيق 
وتوفير المعلومات التي تحتاج 
اليها االمم المتحدة ودول العالم 
إلدارة االزمـــات والكـــوارث، 

وتبينت حجم اخلطورة الناجمة 
عنها، وأضاف ان اللجنة طرحت 
مناقصة إلنشـــاء احملطة فور 

وذلـــك لتوفير الوقت والجهد 
والتكاليـــف وتحقيق اقصى 
اداء ايجابي ممكن لفرق االغاثة 
واالنقـــاذ والمعالجة البيئية، 

ورود النتائـــج وهـــي محطة 
مركزية للطوارئ الســـتقبال 
الســـائلة  ومعاجلة املخلفات 
ومعاجلتها بطريقة ثالثية وقد 
باتـــت اآلن احملطة في مراحل 
متقدمة مـــن اإلجناز الفتا إلى 
أنه متت مراعاة االشـــتراطات 
البيئيـــة والفنية  واملعاييـــر 
اخلاصـــة بالهيئة وبـــوزارة 
األشـــغال عند البدء في إنشاء 

احملطة.
وأوضح األحمد أنه من املقرر 
أن تستقبل احملطة جميع أنواع 
املخلفات السائلة الصناعية من 
املناطق  مختلف املصادر مثل 
الصناعية أو معسكرات اجليش 
البلديـــة والقطاع  ومســـالخ 

حيث يساهم هذا المقترح في 
انقـــاذ المتضررين في مواقع 
الكـــوارث مع توفيـــر البيئة 
اآلمنة والسليمة لهم. مشددة 
على ان السبب الرئيسي لعرقلة 
عمليات االنقـــاذ واالغاثة في 
الدول المنكوبة يكمن في عدم 
توافر المعلومات الكافية لدى 
فرق االنقاذ واالغاثة، مما يؤدي 
الى بطء في معالجة الكوارث 

واالزمات.
وأشارت الخط االخضر الى 
ان الناشط البيئي خالد الهاجري 
سيقدم خالل االجتماع شرحا 
وافيا حـــول االنجاز الكويتي 
العالمي الفريد من نوعه الذي 
حققته الجماعة والمتمثل في 
الخريطة )أغسطس 90( التي 

النفطـــي ومـــن املصانع التي 
ال متتلـــك محطات معاجلة أو 
تضررت محطاتها لســـبب أو 
آلخر مثل أعمـــال الصيانة أو 

احلوادث الطارئة.
البيئية لفت  الناحية  ومن 
اللجنة قامت  إلـــى أن  األحمد 
بالتعاقـــد مـــع أحـــد املكاتب 
االستشارية إلجراء دراسة تقييم 
للموقع قبل اختياره ومت اعتماد 
املوقع من قبـــل الهيئة العامة 
للبيئة باعتباره موقعا مثاليا 
مبا يحقق عـــدم تأثر املناطق 
احمليطة باحملطة التي تنشـــأ 
على أسس بيئية متقدمة متت 
فيها مراعاة جودة الهواء واملياه 
اجلوفية في منطقة املشروع.

تحدد ادوار مؤسسات المجتمع 
المدني البيئية وغير البيئية 
في مناطق الحروب والنزاعات 

المسلحة.
وأضاف البيان بأن االجتماع 
الذي تعقـــده األمم المتحدة في 
مسقط على مدى 3 أيام يعتبر 
األول في منطقة الشرق األوسط 
وســـيتم بمشـــاركة العديد من 
الخبـــراء والمتخصصيـــن من 
الدولية  المنظمـــات  مختلـــف 
المعنيـــة بالعمل فـــي مناطق 
الكوارث واألزمات، حيث يأتي 
هذا االجتماع في ظل سلسلة من 
الكوارث واألزمات مثل الزالزل 
والبراكين والعواصف باإلضافة 
إلى الحروب والنزاعات المسلحة 
التي يتعرض لها العالم اجمع.

تدريب الكوادر الفنية والهندسية في »الكهرباء« 
على أحدث وسائل التكنولوجيا في المصانع

 دارين العلي
قامت إدارة التطويــــر اإلداري والتدريب بوزارة 
الكهرباء واملاء بتنظيــــم برامج تدريبية تخصصية 
ملهندسي وفنيي الوزارة خارج الكويت ضمن خطة 
الوزارة للــــدورات اخلارجية للربع األخير من العام 
التدريبي 2009 في كل من اليابان والسويد.وتهدف 
هذه الدورات لتدريب الكوادر الفنية والهندســـية 

على أحدث وسائل التكنولوجيا مبصانع الشركات 
العاملية املصنعة ضمن إطار التدريب العملي، وذلك 
ملواكبة التطورات احلديثة وتأهيل الكوادر الوطنية 
الفنية، حيث قامت اإلدارة بتنظيم البرنامج التدريبي 
Water management training course خالل الفترة 
من 2009/11/12 حتى 2009/12/1 ملدة 3 أسابيع في 

اليابان لـ 10 من مهندسي وفنيي الوزارة.

 دارين العلي
ضمن برنامج زيارته الى الكويت 
التي تواصلت على مدار يومي 19 و20 
اجلاري، قام نائب وزير اخلارجية 
اليوناني ســــبيروس كوفيلوس 
بزيارة الى معهد الكويت لألبحاث 
العلمية صبــــاح األربعاء املاضي، 
حيث اســــتقبله مدير عام املعهد 
د.ناجي املطيري ونائب املدير العام 
للمعلومات نادر العوضي، ونائب 
املدير العام لألبحاث د.محمد سلمان. 
وبعد مراسم االستقبال والترحيب، 
ُعقد اجتماع حضــــره من باحثي 
املعهد كل من: د.ســــالم احلجرف، 
د.أسامة الصايغ، ود.مأمون حلبي، 
د.عبدالنبي الغضبان، حيث تبادل 
اجلانبان معلومات حول نشــــاط 
البحــــث العلمي والتطوير في كل 
من الكويت واجلمهورية اليونانية، 
وقد أشــــار الضيف اليوناني الى 
املؤسسات الوطنية التي متارس 
نشاط البحث والتطوير وما تضطلع 

به من برامج بحثية، حيث أوضح 
ان هناك 15 جامعة في اجلمهورية 
اليونانية، باالضافة الى 7 مراكز 
بحثية تختص مبجاالت متعددة 
ومتنوعة منهــــا: الزراعة، البيئة 
البحرية، الثروة السمكية، كما أشار 
الى واحد من املراكز املهمة يختص 
بأبحاث ودراسات الطاقة البديلة. 
كما قــــدم مدير عام املعهد د.ناجي 
املطيري عرضا حول نشاط املعهد 
وبرامجه ومالمح من إجنازاته، كما 
استعرض املطيري بعض املعلومات 
املتعلقة بخطة التحول االستراتيجي 
للمعهد وتوجهاتها وما تتضمنه 
من برامــــج بحثية خصوصا تلك 
البديلة والبيئة  املتعلقة بالطاقة 
البحرية والثروة السمكية.كما بحث 
اجلانبان بعــــض البنود اخلاصة 
باتفاقية التعاون العلمي والتقني 
بني الكويت وجمهورية اليونان التي 
مت توقيعها 19 يناير اجلاري، وهي 
واحدة من املسائل التي تصدرت 

أهداف زيارة الضيف اليوناني الى 
الكويت، والتي جرى ترتيبها بني 
اجلانب اليوناني ووزارة اخلارجية 
الكويتية.واشــــار ضيف الكويت 
الى ان هناك تنســــيقا مع اجلانب 
الكويتي لتشكيل جلنة مشتركة 
لتطبيق بنود اتفاقيــــة التعاون 
واعتماد برنامج تنفيذي يتم إدراجه 
ضمن بروتوكوالت محددة وكذلك 
متابعة التقدم الذي يتحقق بتنفيذ 

االتفاقية.
ومن جانبه أكد معهد الكويت 
التام  لألبحاث العلمية استعداده 
إلجناز عدد من املشاريع املشتركة 
وفقا لبنــــود االتفاقية، وقد دارت 
مباحثات نائــــب الوزير اليوناني 
واملسؤولني في املعهد حول ما ترتبه 
االتفاقية من صور وأشكال تعاون 
بني اجلانبني الكويتي واليوناني 
في مجال األبحاث العلمية خاصة 
أبحاث ودراسات الطاقة املتجددة 

وأبحاث البيئة البحرية.

 فريق الغوص في جزر املالديف

جانب من زيارة وزير خارجية اليونان ملعهد األبحاث ولقائه د.ناجي املطيري

التناكر تفرغ حمولتها في مواقع غير آمنة بحيرات من املخلفات الصناعية السائلة

تدريب الكوادر الفنية والهندسية

فريق الغوص ينجز تجربة عالمية ناجحة لزراعة المرجان في جزر المالديف
مت اجناز اول جتربة كويتية 
رائدة ملعاجلة الدمار الواقع على 
الشعاب املرجانية، واملؤثر على 
البيئة البحرية واجلزر املرجانية، 
وذلك بعمل جتربة حقيقية لزراعة 
شعاب مرجانية بأحدث الطرق 
العلمية وابســـطها.وحول هذه 
افاد مسؤول املشاريع  التجربة 
البيئية بفريق الغوص باجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة محمود 
اشكناني بأن الفريق متكن، وهلل 
احلمد، من امتام دورة تخصصية 
لعملية زراعة املرجان بطريقة 
العنكبوتية للشعاب  احملميات 
املرجانية، والتي مت اعتمادها من 
قبل الكثير من املنظمات املعنية 
باملرجان كأفضل واسهل وسيلة 
ملعاجلة الدمار الالحق بالشعب 
املرجانيـــة بســـبب االعاصير 
السلبي على  البشري  والتأثير 
اثبتت  ان  البحرية، بعد  البيئة 
التجارب النجاح الكبير والسريع 
لنمو املرجان وتكوين الشعاب 
املرجانية.وبني اشكناني ان فكرة 
املشـــروع تعتمد علـــى تثبيت 
الشـــتالت املرجانيـــة بإحكام 
علـــى املجســـمات العنكبوتية 
املعاجلة مبواد طبيعية مالئمة 
للبيئة البحرية ومشجعة لنمو 
املرجان، كمـــا انها تهيئ مواقع 
مفضلة لالسماك وبعض الكائنات 
البحرية االخـــرى، ومن ناحية 
اخـــرى ســـهولة التعامـــل مع 

احملميات.

وأشار اشكناني الى ان اربعة 
من اعضاء الفريق شاركوا بهذه 
التجربة واجنـــزوا أول محمية 
عنكبوتية باسم الكويت في جزر 
املالديف بالتعـــاون مع املركز 
العلمي العاملي سي مارك بجزيرة 
النـــدا واملتخصـــص باالبحاث 
انه  والتجارب بهذا املجال، كما 
يحتـــوي على جملـــة من كبار 
املتخصصني بالعلوم البحرية.

واوضـــح ان فريق الغوص 
قـــام بتوثيـــق هـــذه التجربة 
تصويريـــا ســـواء تلفزيونيا 
او بالصور وســـيقوم بنشرها 
العربية واالجنليزية  باللغتني 
في مواقع الفريق باالنترنت كما 
وثق ايضا بعض جوانب احلياة 
البحرية في عدة مواقع للشعاب 
املرجانية املنتشرة على بعض 
اجلزر املالديفية مستخدما اربع 
كاميـــرات ڤيديو وفوتوغرافية 
حديثة.ويذكر ان فريق الغوص 
منذ بداية عمله عام 1986 سعى 
بجهود اعضائه املتطوعني الجناز 
عشرات املشاريع البيئية اجلادة 
النقاذ وتأهيل الشعاب املرجانية 
بالكويت وبرز بأعمال رائدة حاز 
مـــن خاللها على تكـــرمي دولي 
آخره عام 2009 مبدينة اورالندو 
بالواليات املتحدة االميركية، كما 
ان موقع الفريق باالنترنت بلغ 
زواره اكثر من 50 ألف زائر منذ 
إعالن مشروعه التوعوي كويت 

تيوب في يوليو 2009.
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