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دارين العلي
لفت نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون 
الفني���ة ورئي���س اللجنة الوطني���ة حلماية طبقة 
األوزون د.س���عود الرشيد الى ان من أهم املشاريع 
التي تضمنتها خطة ادارة التخلص النهائي من مواد 
الكلورو فلورو كربون املس���تنفذة لطبقة األوزون 
هو تدريب مفتشي اجلمارك واجلهات املعنية ملنع 
التجارة غير املشروعة والذي بدأ العمل فيه مع بداية 
عام 2004 حيث ش���مل التدريب املدققني واملفتشني 
اجلمركيني في املنافذ املختلف���ة البرية والبحرية 
واجلوية مب���ا في ذلك املنطقة احلرة باالضافة الى 
موظفني من اجلهات املعنية كالهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة للصناعة. كالم الرش���يد جاء خالل 
مش���اركته في الدورة التدريبية ملوظفي اجلمارك 

للرقابة على املواد املس���تنفذة لألوزون الت���ي تنظمها وحدة األوزون 
الوطنية بالتنس���يق مع برنامج األمم املتحدة للبيئة � املكتب اإلقليمي 
لغرب آسيا، وبالتعاون مع االدارة العامة للجمارك والتي تختتم اليوم 
حيث حضر حفل االفتتاح نائب املدير العام في االدارة العامة للجمارك 
واملنسق االقليمي لبرنامج التخلص من املواد املستنفذة ببرنامج األمم 
املتحدة للبيئة م.أمين الطالوني ونائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
الكابنت علي حيدر. وقال الرش���يد ان من أهم نتائج التدريب استخدام 
موظفي اجلمارك للطرق واألس���اليب واألجهزة التي مت التدريب عليها 
والكشف عن حاالت عدم تطابق املستندات مع الشحنات الواردة من حيث 
النوع او الكمية او نقاوة ومكونات املواد املستوردة، وقد مت ادراج هذه 
احلاالت في تدريب املراحل الالحقة. واعتبر ان التجارة غير املشروعة 
من اهم حتديات االتفاقيات البيئية األخرى كبازل وCITES وستوكهولم 
وروت���ردام وغيرها ولذا قامت وحدة األوزون في الهيئة العامة للبيئة 
بالتنس���يق مع برنام���ج األمم املتحدة للبيئة لدول غرب آس���يا بإعداد 

منه���ج خاص باالتفاقيات البيئية لتدريس���ها ضمن 
متطلبات التخرج للموظف اجلمركي ذلك بناء على طلب 
االدارة العامة للجمارك، وذلك اميانا منها بأهمية منع 
التحايل على قوانني الدولة في الوارد والصادر وجميع 
االتفاقيات البيئي���ة ذات العالقة بالتجارة وبتعاون 
وتضافر اجلهات املختلفة في الدولة لتفعيل ما يسمى 

باجلمارك اخلضراء.
ولفت الى ان املرحلة املقبلة من التعاون بني »البيئة« 
و»اجلمارك« هي االنطالق للتحدي األكبر وهو التخفيض 
التدريجي والتخلص التام من املواد الهيدرو كلورو 
فلورو كربونية والتي تشكل ركيزة أساسية في قطاعات 
التكييف والتبريد واالسفنج في ضوء التحديث الذي 
ادخل على بروتوكول مونتريال لتسريع التخلص من 
هذه املواد، واميانا منا بقدرة رجال ومنتسبي االدارة 
العام���ة للجمارك على مواجهة التحديات االقليمية والدولية واخلاصة 
بالقضايا البيئية. وكان الرشيد قد اوضح في مقدمة كلمته انه بالرغم 
من التعدد الواسع في استخدامات املواد املستنفذة لطبقة األوزون فقد 
استطاع بروتوكول مونتريال من خالل قراراته وتعديالته توحيد جهود 
كثير من دول العالم واملنظمات الدولية املعنية بشؤون البيئة من اجل 
احلد من اس���تخدام تلك املواد، وذلك بفضل التع���اون الدولي والدعم 
الفن���ي واملالي وااللتزام مبا جاء ببنوده مما ادى الى تخفيض مجموع 
ما مت انتاجه واس���تهالكه من املواد املستنفذة وبشكل ملحوظ. واشار 
الى ان املجلس األعل���ى للبيئة في الهيئة العامة للبيئة في الكويت قد 
حرص منذ بداية االنضمام لبروتوك���ول مونتريال في عام 1992 على 
تفعيل دور الدولة في احلد من استيراد املواد املستنفذة لطبقة لألوزون 
والرقابة املستمرة على جتارتها، وكان لها السبق الدولي في وضع نظام 
للحصص منذ عام 1994 مما س���اهم كثيرا في جناح اخلفض التدريجي 

للمواد املقيدة في بروتوكول مونتريال.

الشويب: استيراد الغاز المسال لتغطية االحتياجات من الكهرباء في الصيف
أكد الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ان 
مؤمتر معاجلة البحيرات النفطية سيدرس على مدى 4 أيام كيفية معاجلة 
هذه البحيرات بأسلوب بيئي مالئم، معربا عن أمله في ان يتم التعرف 

على أفضل التكنولوجيا املستخدمة في هذا املجال من خالل املؤمتر.
وأشار الشويب خالل كلمة ألقاها في افتتاح منتدى معاجلة البحيرات 
النفطية مبركز حبارى مبنطقة األحمدي، الى ان شركة نفط الكويت قامت 
بجهد كبير خالل الس����نتني املاضيتني وتواصلت مع عدد من الشركات 
بهدف الوصول الى أفضل السبل ملعاجلة البحيرات النفطية التي تغطي 
14 ألف كيلومتر مربع في الكويت آمال ان تتم االستفادة من هذه األوراق 
والنتائج وتتحول الى خطوات عملية. وقال الشويب ان املؤسسة ستبدأ 
استيراد الغاز الطبيعي املسال بداية من أول أبريل املقبل وحتى نهاية 
أكتوبر املقبل لتغطية احتياجات البالد من الطاقة الالزمة لتوليد الكهرباء 

خالل فصل الصيف الذي يصل فيه االستهالك الى الذروة.
وقال الش����ويب في رده على س����ؤال ل� »كونا« انه سيتم االستيراد 

مبعدل 500 ألف قدم مكعب يوميا ومن خالل شركات عاملية.
من جانبه، أكد رئي����س الهيئة العامة للتعويضات امني عام اللجنة 
املركزية لإلش����راف على مش����اريع إعادة تأهيل البيئة خالد املضف ان 
األمم املتحدة وضعت توصيات وضوابط إلعادة تأهيل البيئة الكويتية 
املتضررة من احلرب، مش����يرا الى ان منتدى إع����ادة تأهيل البحيرات 
النفطية والتربة امللوثة بالنفط والذي يستمر خالل الفترة من 22 الى 
25 اجلاري يبحث احدث التقنيات العاملية املستخدمة في إعادة تأهيل 
البحيرات النفطي����ة والتربة امللوثة بالنفط، من أجل اخلروج بتقنيات 

قابلة للتطبيق على أرض الواقع بعد موافقة األمم املتحدة عليها.
وأش����ار املضف الى انه مت إعداد آلية للتعاون والتنسيق مع القطاع 
النفطي، وباقي الش����ركات وعلى األخص الهيئة العامة للبيئة والهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء واملاء ووزارة 
الدفاع، وهي خطة وافق عليها الش����ركاء وأقرته����ا جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات من خالل املراجعني املس����تقلني وهم مجموعة من اخلبراء 

الدوليني مت تعيينهم ملساعدة جلنة األمم املتحدة للتعويضات في تقومي 
ومتابعة برامج ومشاريع إعادة تأهيل البيئة.

وفي كلمته، ألقى د.رضا احلس����ن، مدير البرامج في نقطة االرتباط 
الوطني����ة الكويتية الض����وء على اخللفية العلمية ملش����كلة البحيرات 
النفطي����ة والتربة امللوثة بالنفط، وعالقة الذخيرة احلية بإعاقة عملية 
التقييم السليم لطبيعة هذه البحيرات ومكوناتها وبالتالي إعاقة مشاريع 
معاجلتها. وأشار د.احلسن الى ان أهداف املنتدى تشمل مناقشة توصيات 
جلنة األمم املتحدة للتعويضات، وتقدمي مناهج بديلة للمعاجلة والتنمية 
املس����تدامة للمراجعني املس����تقلني التابعني لألمم املتحدة خالل التقييم 
املبدئ����ي ملناهج جلنة األمم املتحدة للتعويضات، واالنتفاع من خبرات 
املؤسس�������ات الوطنية واخلبراء اإلقليمي����ني والدوليني للوص��ول الى 
أفض����ل س����بل املعاجلة والتنمية املستدامة للمناطق املدمرة، وتطوير 
استراتيجية استكمال إعادة الت���أهيل ملعاجلة التربة، باالضافة إلى عدد 

من املواضيع االخرى ذات العالقة.

أكد في افتتاح منتدى معالجة البحيرات النفطية استيراد 500 ألف قدم مكعبة يوميًا ومن خالل شركات عالمية بدءًا من أبريل حتى أكتوبر

 )محمد ماهر(م. عادل التركي متحدثا في ديوانية »األشغال«
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خالد املضف سعد الشويب

)سعود سالم(د.ناجي املطيري وصالح القالف يوقعان االتفاقية 

التركي: »المناقصات« استبعدت المقاول المتسبب 
في كارثة مشرف من تنفيذ مشروع ميناء بوبيان

الرشيد: التجارة غير المشروعة للمواد المستنفذة 
لـ »األوزون« أهم معوقات االتفاقات البيئية

»األبحاث« يشارك في رئاسة الجلسات وتقديم 
أوراق علمية  في مؤتمر الخليج التاسع للمياه

صرح د.محمد الراشد مدير إدارة موارد املياه 
في معهد االبحاث العلمية بان اإلدارة تشارك 
حاليا في مؤمتر اخلليج التاسع للمياه والذي 
يعقد في مدينة مسقط في سلطنة عمان خالل 
الفترة 22 - 25 مارس اجلاري حتت عنوان: 
»اس����تدامة املياه في دول مجلس التعاون... 
احلاجة إل����ى تعريف اجتماع����ي واقتصادي 
وبيئ����ي«. حيث يأتي ه����ذا املؤمتر واملعرض 
املصاحب له ضمن األنش����طة األساسية التي 
تقيمها جمعية علوم وتقنية املياه اخلليجية 

بالتعاون مع وزارة البلديات اإلقليمية وموارد 
املياه بالسلطنة واألمانة العامة ملجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية. 
وأوضح د.الراشد أن وفدا من إدارة موارد 
املياه باملعهد يش����ارك في هذا املؤمتر والذي 
يعقد كل سنتني في إحدى دول مجلس التعاون. 
ويتكون الوفد من ستة باحثني برئاسة د.محمد 
الراشد مدير إدارة موارد املياه وعضوية كل من 
الباحثني محمد السنافي، ود.فنسنت كوتويكي، 
ود.سعود الش����مري، وسمير بوحمد، وأحمد 

الصيرفي، حيث س����يترأس د.محمد الراش����د 
اجللسة العلمية الس����ابعة من املؤمتر والتي 

ستكون بعنوان إدارة موارد املياه اجلوفية.
ومن جانب آخر صرح أخصائي األبحاث في 
إدارة موارد املياه محمد السنافي بأن املشاركة 
في مثل هذه االجتماعات اخلليجية ذات الطابع 
العاملي املميز تعتبر فرصة فريدة لتبادل اخلبرات 
والتعرف على التجارب واحللول اخلاصة بإدارة 
املوارد املائية، مما يعود بالنفع والفائدة على 

املشاركني والبلدان التي ميثلونها.

دانيا شومان
القى الوكيل املساعد لقطاع 
املشاريع الكبري م.عادل التركي 
الكرة مبلعب جلنة املناقصات 
املركزية بشأن استبعاد املقاول 
الذي كان سببا بكارثة مشرف 
من تنفيذ جميع مشاريع الدولة 
ومنها مشروع ميناء بوبيان 
البحري وال���ذي تبلغ قيمته 

مليار دوالر. 
واضاف التركي في املؤمتر 
الصحافي الذي عقده في ديوانية 
وزارة األشغال صباح امس أن 
قضية استبعاد املقاول املذكور 
من تنفيذ مشروع ميناء بوبيان 
جاء نتيجة قرار اللجنة وهو 
قرار ال ينازعها احد عليه وقد 
ارتأت ذلك من خالل تقصيره 
في تنفيذ مشروع محطة مشرف 
للص���رف الصحي على الرغم 
من عدم صدور قرار ادانة من 

القضاء جتاهه.

مشاريع عمالقة

وأشار الى أن مشاريع قطاع 
املشاريع الكبرى هي من املشاريع 
العمالقة التي تتم خارج حدود 
املناطق الداخلية، مشيرا الى أن 
القطاع يعكف حاليا على تنفيذ 
ثالثة مشاريع ومنها مشروع 
ميناء بوبيان البحري ومشروع 
مدينة اخليران ومشروع آخر 

لتطوير جزيرة فيلكا.
واكد عدم وجود اي مخاوف 
ارتفاع منسوب  من احتمالية 
مياه البحر والضرر مبشروع 
تطوير جزيرة بوبيان، مبينا 
ان الوزارة قامت باعداد دراسة 
وافية حول املشروع بالتعاون 
مع احد املستشاريني العامليني 
املتخصصني الذين اجروا دراسة 
حول نسبة االمواج وارتفاعها 
التيارات احمليطة  ومس���توى 

باجلزيرة.
مشيرا الى ان قطاع املشاريع 
العديد  الكبرى قد قام باجراء 
التغيرية على  م���ن االوام���ر 
بعض الش���ركات الت���ي تقلل 
اوامر  قيمة املش���اريع ومنها 
تغيري���ة على املق���اول املنفذ 
ملشروع ميناء بوبيان جتاوزت 
املليون دينار بهدف احلفاظ على 
التي  العام واالشتراطات  املال 
الى  الوزارة، مشيرا  وضعتها 
ان القطاع قد عمل ايضا اوامر 
تغيرية ملشروع مدينة اخليران 
ألف دينار  اجلديدة بقيمة 36 
وذلك وفق احلاجة، الفتا الى ان 
مشاريع القطاع مركبة وضخمة 
وحتتاج الى وجود قرية متكاملة 
وقريبة من املشروع لتكون مقرا 
لسكن املوظفني والعمال وبعض 
االستعماالت االخرى، مبينا ان 
الوزارة تعمل حاليا على اخذ 
املوافقات املبدئية النشاء القرية 
في منطق���ة الصبية من خالل 
توقيع االتفاقية اخلاصة بهذا 

الشأن.
واض���اف التركي: ان قطاع 
الكب���رى يق���وم  املش���اريع 
باملس���اهمة ف���ي تنفيذ خطط 
ومش���اريع التنمية العمرانية 
ق���رارات تكليف من  مبوجب 
مجلس الوزراء، مشيرا الى انها 
متتاز بأنها ذات بعد جغرافي 
إلى  انه���ا متتد  ونوعي حيث 
املواقع البعيدة نسبيا عن قلب 
مناطق العمران القائمة لتشكل 
نواة للتوسع والنمو واالمتداد 
العمراني، ففي اجلنوب جاري 
إنشاء مدينة اخليران اجلديدة 
وفي الش���مال ج���اري تطوير 
جزيرة بوبيان وإنشاء ميناء 
بوبيان البحري ومدينة امليناء 

السكنية التابعة له.

مشروع تطوير بوبيان

وفيما يخص مشروع تطوير 

جزيرة بوبيان وإنشاء ميناء 
بوبيان البحري أشار التركي 
الى ان املشروع يقع في الشمال 
الشرقي من الكويت حيث ميكن 
الوصول لها عن طريق جسر 
بوبيان املؤقت وتعادل مساحة 
اجلزيرة 5% من مساحة الدولة، 
تبعا ألحوال املد واجلزر حيث 
تبلغ مس���احتها 850 كم2 في 
حالة اجلزر و400 كم2 في حالة 
أعلى مد كما يبل���غ ارتفاعها 
األقصى 4م عن متوسط سطح 

البحر.
مضيفا ان تطوير اجلزيرة 
»حاليا غير مأهولة« لتصبح 
واجهة بحرية تنافسية ومركز 
نشاط اقتصادي إقليمي ومحورا 
رئيسيا للنقل اإلقليمي كشبكة 
نقل متعددة الوسائط وتأسيس 
مجتمع س���كني، وزيادة عدد 
املنتجعات ومناطق االستجمام 
والترفيه في البلد واحملافظة 
على البيئة الطبيعية وحماية 
مصادرها مل���ا لها من جوانب 

حضارية.

المخطط الهيكلي للجزيرة

ان  الترك���ي عن  وكش���ف 
املخط���ط الهيكل���ي للجزيرة 
يقسمها إلى أربع مناطق ومنها 
احملمي���ات الطبيعية وامليناء 
واملناطق السياحية وبحيرة 
الى  بوبيان السكنية، مشيرا 
ان مراحل تنفيذ مشروع ميناء 
بوبيان البحري تتم من خالل 
تقسيم مراحل تنفيذ امليناء إلى 
ثالث مراحل زمنية تبدأ عملية 
تشغيل امليناء بعد االنتهاء من 
املرحلة األولى ويستمر تنفيذ 
املراحل أثناء التشغيل، مشيرا 
الى ان املرحلة األولى وتنقسم 
إلى ثالثة أجزاء اجلزء األول: 
إنشاء الطريق واجلسر ومعاجلة 
التربة بقيمة 118.000.00 دينار 
تصميم وإنشاء طريق مزدوج 
خالل اجتاهني بطول 31 كم كل 
اجتاه يحتوي على ثالث حارات 
مرور يربط هذا الطريق امليناء 
الرئيس���ية  البحري باألرض 
ويشمل جس���را للطريق عبر 
خور الصبية بط���ول 1.5 كم 
وعمل رصيف خط سكة حديدية 
32.27 كم يربط ميناء بوبيان 
الرئيس���ية  املقترح باألرض 
وحاجز حماية بارتفاع 2.5م 
الش���مالية  على طول احلافة 

ملسار السكة احلديدية.
وفيما يخص اجلزء الثاني 
من تصميم وإنشاء ميناء بوبيان 
البحري سعة 4 مراس وتصميم 
12 مرسى إلمكانية زيادتها إلى 
16 مرسى يتم التنفيذ حسب 
احلاجة الفعلية بقيمة تقديرية 
330.000.00 دينار هذا باالضافة 
الى تصمي���م وتنفيذ واجناز 
امليناء بعمق 16 م مع تصميم 
لكل من أحواض امليناء والقناة 
املالحية بعمق 14.5 م واملشروع 
مت طرحه مبناقصة )2008/4( 
في 2009/6/14 ومت اإلقفال في 

2010/1/24 وجار حاليا دراسة 
العطاءات في ال���وزارة ومدة 
تصميم وتنفيذ املشروع ثالث 
سنوات ونصف السنة لألربعة 

مراس فقط.
وأما بالنسبة للجزء الثالث 
فهو عبارة عن اعمال تعميق املمر 
املالحي والقناة املالحية بقيمة 
تقديرية 320.000.00 دينار، 
مشيرا الى ان التاريخ املتوقع 
للط���رح في يونيو 2011 � مدة 
التنفيذ 27 شهرا، هذا باالضافة 
الى انش���اء املباني الرئيسية 
لتشغيل امليناء )مباني خدماتية 
تلبي احتياجات امليناء(، مشيرا 
الى ان التاريخ املتوقع للطرح 
اغس���طس 2011 � مدة التنفيذ 

27 شهرا.
وفيما يخص املرحلة الثانية 
الى توسعة  للمشروع، أشار 
امليناء بإنش���اء عدد 8 مراس 
اضافية لتكون السعة االجمالية 
عدد 24 مرسى، مؤكدا ان املرحلة 
الثالثة لتوسعة امليناء بإنشاء 
عدد 36 مرسى لتكون السعة 
االجمالية 60 مرسى، التاريخ 

املتوقع 2033.
وفيم���ا يخ���ص العق���ود 
املطروح���ة للتنفيذ ونس���ب 
االجناز، فأش���ار الى انه جار 
تنفيذ عق���د )تصميم وتنفيذ 
واجن���از وصيانة( وملحقاته 
2006/6 و2006/7 للمرحل���ة 

االولى اجلزء االول.
وأش���ار الى انه جار حاليا 
التجهيز لدراسة العطاءات في 
الوزارة للعقد 2008/4 )تصميم 
وتنفيذ واجناز وصيانة أعمال 
امليناء( للمرحلة االولى اجلزء 
الثاني ولم يتم ترسيته بعد، 
حيث مت طرحه في 2009/6/14 

ومت االقفال في 2010/1/24.
وفيما يخ���ص االتفاقيات 
املطروح���ة للتنفيذ ونس���ب 
االجناز، فأش���ار الى انه جار 
أ/2005/4/1  اتفاقي���ة  تنفي���ذ 
)مراجعة التصميم واالشراف 
عل���ى تنفيذ مش���روع ميناء 
البح���ري للمرحلة  بوبي���ان 
االولى � اجل���زء االول( وجار 
تنفيذ اتفاقية أ/2005/5 )تطوير 
التصميم ملشروع ميناء بوبيان 
للمرحلة االولى � اجلزء الثاني 
الثانية  والثال���ث واملرحلتني 

والثالثة(.
التحديات  ان  التركي  واكد 
التي تواجه التنفيذ هي حتديات 
فنية وغيرها وصعوبات التربة 
والوصول اليها داخل اجلزيرة 
وبعد منطقة العمل عن مناطق 

العمران.

الخيران الجديدة

وفيما يخص مشروع مدينة 
اخليران اجلديدة، أشار التركي 
الى ان املشروع يقع على بعد 90 
كلم تقريبا جنوب مدينة الكويت 
باجلهة الشمالية الغربية من 
طريق النويصيب )40( بجوار 
منتجعات اخليران، ويبعد عن 

وكيل »األشغال« المساعد لقطاع المشاريع أكد أن ال مخاوف من احتمال ارتفاع منسوب البحر

خالل مشاركته في دورة تدريب موظفي الجمارك إلحكام الرقابة عليها

المطيري: مشروع بناء نموذج لمبنى مستدام 
مرحلة تاريخية من التعاون مع القطاع الخاص

البناء  ان  الى  الدراسة مش���يرا 
سيكون من املباني الذكية التي 
تعمل بالتحكم األوتوماتيكي الفتا 
الى انه سيتم توصيل شبكة املياه 
الى مكان ملعاجلة املياه بيولوجيا 
وإعادة اس���تخدامها في الزراعة 

وأحواض االسماك.
ولفت املطيري الى ان اخلطة 
املقبل���ة للمعه���د تتضم���ن 29 
مشروعا بحثيا املشروع احلالي 
احدها حيث سيتم االنتقال إلى 
مشاريع اخرى كمشاريع النانو 
وغيرها بعد االنتهاء من املبنى 

املستدام.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة 
الشركة صالح القالف ان دراسة 
التكلفة ومدة إجناز املش���روع 
مازالت قيد الدراسة، مشيرا الى 
ان املبن���ى يتكون م���ن 3 أجزاء 
وسيقسم بني جزء سكني وآخر 
تعليمي وآخر إداري وسيراعى في 
تصميمه التراث املعماري الكويتي 
املتعلق بالنواحي البيئية ونوعية 
الشبابيك وحركتها واجتاهاتها 
وغيرها م���ن االمور التي تصب 

في صالح التجربة.

القرار في عملية التنمية وميكن ان 
يكون مرجعا ايضا للدول املجاورة 
كونه املشروع األول من نوعه في 
املنطقة ولف���ت املطيري الى ان 
وزارات الدولة املعنية ومتخذي 
القرار فيها كاإلسكان والتربية 
واألشغال وغيرها سيكونون على 
تواصل واطالع على كل مراحل 

وعدد من املهندسني في الشركة 
واملديرين في املعهد وقال املطيري 
عقب التوقيع ان هذا املبنى من 
شأنه ان يكون جاذبا لكثير من 
االستخدامات كونه مصمم كبناء 
مستقل بحد ذاته ميكن لو قدمت 
الدراسة التجريبية نتائج مدعومة 
علميا ان يس���تند اليه اصحاب 

دارين العلي
مشروع جتريبي هو األول من 
نوعه في املنطقة من شأنه - لو 
قدم نتائج مدعومة علميا - ان 
يشكل مرجعا مهما ومستندا علميا 
ألصحاب القرار في عملية التنمية 
املستدامة واملشروع هو منوذج 
ملبنى مستدام في الكويت سيتم 
بناؤه على ارض خصصت له في 
العلمية  الكويت لألبحاث  معهد 
عن طريق شراكة مهمة وصفها 
مدير عام املعهد د.ناجي املطيري 
بأنها تأتي في مرحلة تاريخية 
من التعاون مع القطاع اخلاص، 
بني املعهد وشركة صالح القالف 
لالستشارات الهندسية بهدف بناء 
مبنى مس���تقل بحد ذاته يحوي 
كل مصادر الطاقة املولدة ذاتيا 
او بالطاقات البديلة كالشمسية 

وطاقة الرياح.
توقي���ع اتفاقية التعاون بني 
الدراس���ة  املعهد والقالف حول 
التجريبية لنموذج مبنى مستدام 
في الب���الد مت امس ف���ي املعهد 
بحضور د.ناجي املطيري ورئيس 
مجلس إدارة الشركة صالح القالف 

توقيع اتفاقية تعاون بشأنه بين »األبحاث« و»القالف لالستشارات الهندسية« أمس

قلب العاصمة حوالي 85 كلم 
وهو قريب من احلدود الكويتية 
� السعودية ومت تنفيذ املشروع 
بناء على مرسوم بالقانون رقم 

7 لسنة 1989.

خلق فرص عمل

وأش���ار الى أن الهدف من 
املشروع يأتي خللق مجتمع 
عمراني جديد يتمتع بخدمات 
صناعية وجتارية وس���كنية 
النمو  للمس���اهمة في دف���ع 
االجتماعي واالقتصادي بخلق 
فرص عمل وحياة في األماكن 
غير املأهولة للكويتيني واالشقاء 
السعوديني، حيث تعد األعمال 
التنفيذية التي قام بها القطاع 
هي اللبنة األولى إلنشاء منطقة 
اخليران السكنية مبكوناتها من 
بنى حتتية ومرافق عامة، الفتا 
الى ان فريق عمل قام بتنفيذ 
اتفاقيات املنطقة املقس���ومة 
العربية  الكويت واململكة  بني 
السعودية مع مستشار عاملي 
بالتع���اون م���ع مكتب محلي 
بتاريخ 2002/1/12 بدء أعمال 
اتفاقية ألجل دراسة وتطوير 
وتصميم واإلشراف على تنفيذ 
البنية التحتية ملشروع القسائم 
السكنية بالقطع 2 و3 و7 من 
الضاحية األول���ى في مدينة 
اخليران اجلديدة البالغة 1305 
قسائم واملخصص منها 840 
قسيمة لألش���قاء السعوديني 
وذلك تعويضا لهم بحكم عملهم 
النفطية 465  الش���ركات  في 
الكويتيني  قسيمة للمواطنني 
يتم تسليمها للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية لتوزيعها على 
مس���تحقي الرعاية السكنية، 
مش���يرا الى انه مت االتفاق مع 
أربعة مكاتب محلية ألجل دراسة 
وتطوير وتصميم املباني العامة 
للقطع الثالثة وتصميم الهيكل 
التنظيمي ملركز الضاحية وبعد 
ذلك تكليف مسؤولية تنفيذ تلك 
إلى وزارة األشغال  املشاريع 
ممثلة في قطاع املشاريع الكبرى 
وستكون املنطقة جاهزة في 

شهر يوليو املقبل.

اتفاقية لمساندة التنفيذ

واشار الى ان الوزارة بصدد 
توقيع اتفاقية ملساندة تنفيذ 
مش���روع بوبيان م���ن خالل 
اس���تخدام افضل املواصفات 
القياسية والتقنيات احلديثة، 
السيما ان االش���غال ال متلك 
التخصصات في مجال املواني، 
االمر الذي استدعى االستفادة 
من املكاتب االستشارية اخلاصة 
بهذا املجال، مشيرا الى ان لدينا 
حاليا في القطاع مهندسني اثنني 
فقط ملباش���رة مشروع ميناء 

بوبيان البحري.
ولفت التركي الى ان االشغال 
تعمل للتنس���يق م���ع وزارة 
الكهرب���اء للتعاون في توفير 
الطاقة الكهربائية للميناء، مؤكدا 
ان االشغال لديها خيارات اخرى 
منها انش���اء محطة كهربائية 
اال ان هذه  خاصة للمشروع، 
الفك���رة التزال قيد الدراس���ة 
في الوقت احلالي، خاصة ان 
املرحلة االول���ى لن يكون لها 
تأثير على شبكة الكهرباء الفتا 
الى انه في حال وصول املشروع 
الوزارة  التاسع فإن  للمرسى 
ستكون بحاجة النشاء محطة 

كهربائية خاصة بامليناء.
وفيم���ا يخ���ص حواف���ز 
املهندس���ني واملوظفني، اشار 
الترك���ي الى ان االش���غال قد 
خاطبت ديوان اخلدمة املدنية 
بشأن تلك احلوافز منذ سنة، 
املالية  املزايا  ان  الى  مش���يرا 
احلالي���ة وه���ي 30 دينارا ال 
حتفز املوظفني على االنخراط 

في العمل في تلك املشاريع.


