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األحمد لـ »األنباء«: إحكام الرقابة على انبعاثات المصانع عبر أجهزة ثابتة بقراءة لحظية
خالل عام وذلك ضمن مشروع إنشاء مركز المراقبة البيئية الذي ينتهي بعد عامين ونصف العام

فتح بوابـة الكويت اإللكترونيـة البيئية المـزودة بجميع البيانـات والخرائط والمشـاكل البيئية منذ 30 عامـًا وحتى اليـوم أكتوبر المقبل

املراقبة البيئية ضرورة حلياة خالية من امللوثات محمد األحمد

ألف دينار شامال التعاقد مع مكتب 
استش���اري محايد يقوم باملراقبة 
على تنفيذ املشروع باإلضافة إلى 
تأسيس وتطوير البنية التحتية 
واألجهزة والبرامج والش���بكات 
االلكترونية وانشاء قاعدة البيانات 
اجلغرافي���ة وعملي���ات التدريب. 
ولفت إلى أن املشروع في مراحله 
املقبل���ة س���يقوم بتطوير مناذج 
وتطبيقات بيئية وتركيب شاشات 
إدخال واس���تدعاء تفصيلية لكل 
املستخدمني أما املرحلة األخيرة فتتم 
عبر تأس���يس نظام لدعم صناعة 
القرار البيئي الفتا إلى أنه وبهدف 
حتقيق أفضل النتائج املرجوة من 
اتفاقيات  املشروع مت توقيع عدة 
تعاون مع أكثر من هيئة ووزارة 
لضمان تدفق املعلومات كما سيتم 
توقيع اتفاقية في أبريل املقبل مع 
معهد تكنولوجيا البيئة األميركي 
لالستفادة من خبراته في هذا املجال 
فضال عن التعاقد مع القمر الصناعي 
الفرنسي )سبوت( لتصوير الكويت 
بشكل احترافي ودقيق والتركيز 
على البقع التي تعاني مشاكل بيئية 
والقيام بتدقيق مس���احي أرضي 
إلنشاء خرائط مفصلة وواضحة.

دارين العلي
املراقبة  أعلن رئيس مرك���ز 
في الهيئ���ة العامة للبيئة محمد 
األحمد ان الهيئة على بعد خطوات 
من إح���كام الرقابة على املصانع 
املنبعثة  التلوث  ومتابعة نسب 
منها وذلك بش���كل حلظي بهدف 
معرفة حج���م امللوثات الصادرة 
منها لتفادي ارتفاعها عن النسب 

احملددة عامليا.
وقال األحمد في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان ذلك سيتم عبر ربط 
مداخن املصانع ذات االرتفاع 150 
أو 200 متر بالهيئة عبر أجهزة 
خاص���ة ثابتة تس���مح بالقراءة 
املس���تمرة النبعاث���ات املصانع 
بواسطة شاشات خاصة في الهيئة 
قادرة على تعقب امللوثات املنبعثة 

من املداخن.
ولفت الى ان ذلك س���يبدأ في 
مصانع الش���عيبة خ���الل العام 
للق���رار 2004/6  احلالي وفق���ا 
ال���ذي يؤكد عل���ى أهمية الربط 
االلكتروني مع الهيئة وذلك بعد 
اطالع مجلس الوزراء على الفكرة 
وقد مت اعتمادها حيث سيتم اعداد 
الفنية متهيدا لطرح  املواصفات 

البيئية التي مت جمعها لتش����كيل 
قاعدة بيانات ع����ن تاريخ العمل 
البيئي في الكويت واملشاكل البيئية 
مبينة باخلرائط واجلداول واألرقام 
حيث سيستفيد منها مراكز األبحاث 
واملؤسس����ات احلكومية والقطاع 

اخلاص واملجتمع املدني.

تكلفة المشروع

وقال األحمد ان تكلفة املشروع 
مبرحلته األولى تبلغ مليون و260 

على مستوى العالم.

بوابة الكويت اإللكترونية البيئية

أبرز أوجه املشروع قال  ومن 
األحمد انه بحلول ش����هر أكتوبر 
املقبل س����يتم فتح بوابة الكويت 
االلكترونية عبر شبكة االنترنت 
التي ستكون مبنزلة مرجع بيئي 
متميز حيث ستزود بكل املعلومات 
البيئية من مختلف اإلدارات العاملة 
في املجال البيئي وجميع البيانات 

املش����روع من قبل املوظفني عدا 
الدورات التدريبية املت�خصصة 
واالس�����تعانة مبستشارين في 
نظ����م املعلومات اجلغرافية من 
كندا والواليات املتحدة وأل�مانيا 
بهدف حتقيق ما يليق بتاريخ 
الب����الد البيئ����ي حي����ث تعتبر 
الكوي����ت أول دول����ة بيئية في 
املنطقة عب����ر حتويل البي�انات 
إلى صيغ����ة الكترونية متقدمة 
ترفع من التقييم البيئي للدولة 

للدولة في نط���اق عمل املراقبة 
البيئية.

مدة المشروع

وأوضح األحمد ان املشروع 
سينتهي العمل به بعد 30 شهرا 
املنفذة خاللها  ستقوم الشركة 
بتدريب مبرمجني متخصصني 
في نظ����م املعلومات اجلغرافية 
واالستش����عار عن بع����د بهدف 
خل����ق أس����اس ق����وي إلدارة 

والتي تع���ود ألكثر من 30 عاما 
بهدف إنش���اء خريط���ة بيانات 

متكاملة عن البالد.
وبني ان املشروع بات اآلن في 
مرحلة اعداد اخلرائط التفصيلية 
وتقييم الوضع البيئي مش���يرا 
الى التعاون م���ع جميع ادارات 
البيئة في وزارات الدولة في هذا 
الشأن حيث سيتم وضع شاشات 
خاصة في تل���ك اإلدارات بهدف 
إنشاء شبكة معلومات متكاملة 

املناقصة تلزمي املشروع.

مركز مراقبة متطور

وقال ان ذلك يتم ضمن مشروع 
الهيئة بإنشاء مركز مراقبة بيئية 
متطور س���يمر بتس���عة مراحل 
إنشائية مت االنتهاء من املرحلتني 
األولى والثانية اخلاصتني بجمع 
البيانات البيئية منذ فترة بعيدة 
سواء فيما يتعلق بالهواء والبحار 
املتعلقة  البيئية  القضاي���ا  وكل 

»تعاونية الفردوس« تبدأ اليوم
التسجيل على رحلة العمرة

انطالق مخيم »لنجعله أجمل وطن« 
في »نسائية اإلصالح« اليوم

محمد راتب
أكد رئيس جمعية الفردوس 
التعاونية عبداهلل النصافي، 
ان اجلمعية س���تنظم رحلة 
عمرة للمساهمني تستغرق 3 
أيام، على ان يبدأ التسجيل 
اليوم األحد الفتا الى ان هذه 
الرحلة تعتبر من األنشطة 
الت���ي تقدمه���ا اجلمعي���ة 

للمساهمني.
النصاف���ي »وفرنا  وقال 
جميع احتياج���ات املعتمر 
املس���اهم انطالقا من مبدئنا 
القائ���م على توفي���ر جميع 

أسباب الراحة«، مضيفا ان هناك العديد من األنشطة واخلدمات 
التي ستقدم للمساهم بعد رحلة العمرة، منها مهرجان تسويقي 
وخفض لألس���عار وذلك لتخفيف العبء على املستهلك. وقال: 
ان خدماتنا لن تقف عند هذا احلد، بل س���تكون هناك مفاجآت 
قريبة للمساهم، ألننا نعتبره العمود الفقري واألساسي لتطوير 
اجلمعية وذلك من خالل اقباله على الش���راء من جمعيته، مما 
يزيد مبيعاتها، وبالتالي ينعكس ذلك على األرباح وكذلك تطوير 

الفروع واملنشآت التابعة للجمعية.
وبنينّ النصافي ان اجلمعية دائما تضع املساهم نصب أعينها 
قبل كل شيء، وحترص على ان يكون دائما راضيا عن األسعار 
واخلدمات التي تقدمها اجلمعي���ة، الفتا الى ان مجلس اإلدارة 
وضع خطة يستهدف من خاللها الوصول الى األهداف املنشودة 

من إنشاء اجلمعية.
وطمأن املساهمني الى ان قوة املركز املالي للجمعية ممتازة، 
وذلك من خالل التع���اون بني أعضاء مجلس اإلدارة والعاملني 
فيها، وقال: »ال توجد مركزية لدينا وكل شخص يعمل في مكانه 
املناس���ب على تطوير عمله، ليبدع كل صاحب اختصاص في 

اختصاصه«.

تقيم اللجنة النسائية في 
جمعية االصالح االجتماعي 
برنامجا تدريبيا حول صناعة 
العطور العربية والفرنسية 
للمحاضرة سهام التناك في 
اط����ار تنمية ق����درات املرأة 
الكويتية، ضمن البرامج التي 
اعدتها اللجنة ملوسم هذا العام 
وذلك في مقرها بالش����امية 
خالل الفترة املس����ائية بدءا 

من غد االثنني.
وعلى صعيد متصل اكدت 
النسائية في  اللجنة  مديرة 
جمعية االصالح االجتماعي 

غدير السابج تسجيل عشرات الفتيات الراغبات في االنضمام 
الى املخيم الشتوي في »نادي سنايا للفتيات« والذي ينطلق 
اليوم ويستمر حتى الثالث من فبراير للفئة العمرية من 9 � 13 
سنة حتت شعار »لنجعله أجمل وطن«، مشيرة الى ان تربية 
الن����شء على حب الوطن والوالء له وغرس القيم من ش����أنها 
ان تع����زز هذا الوالء وتزيد من حب الكويت في قلوب فتياتنا 
وحتثهن على احملافظة عليها وخدمتها بش����تى اجلوانب وهو 
هدف سام نسعى نحو حتقيقه، سيما ان صاحب السمو األمير، 
حفظه اهلل، دعا الى االهتمام بالنشء وغرس حب الوطن والوالء 

له في قلوب أبنائنا الطلبة.
وأش����ارت السابج الى ان املخيم الشتوي يضم سلسلة من 
البرامج املصممة لتحفيز روح الش����باب عن طريق تش����جيع 
الفتيات على االنخراط بصورة فعالة في خدمة املجتمع لتأدية 
مساهمات تنموية وحضارية تصنع مستقبال جميال للكويت، 
موضح����ة ان هناك ثالثة اهداف للمخيم تتمثل في تش����جيع 
الفتيات وحتفيزهن للمش����اركة في خدمة املجتمع ومساعدة 
الفتيات الصغيرات على تعلم كيفية تقدمي مس����اهمات قيمة 
ألسرهن ومجتمعهن، من خالل البرامج التدريبية والتربوية 
اضافة الى تقدمي أمثل����ة مرئية للفتيات تعد مبثابة قدوة عن 
طريق التعرف على س����بل خدمة املجتمع الذاتية التي يحتذى 

بها من قبل مثيالتهن طالبات املرحلة املتوسطة.

النصافي: المساهم العمود الفقري لزيادة األرباح
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غدير السابج


