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الجسار: مشاريع الكهرباء ال ُتعتمد إال بعد أخذ الموافقات البيئية الالزمة 
دارين العلي 

الكهرباء  اكد وكي���ل وزارة 
واملاء م.أحمد اجلسار ان جميع 
مشاريع الوزارة ال يتم اعتمادها 
اال بعد اخ���ذ املوافقات البيئية 
الالزمة واجراء عدة دراس���ات 
للمردود البيئي وإلزام املقاول 
املعايير  بتنفيذ املشروع وفق 
الت���ي وضعته���ا »البيئة« مع 
الدائمة واملباشرة من  املتابعة 

قبل الوزارة ألعمال املقاول.
كالم م.اجلسار جاء ردا على 
ما اوردته االستاذة  في الكيمياء 
احليوية ف���ي جامعة الكويت 
د.ملياء جوهر حياة التي قدمت 
عرضا مرئيا ع���ن »تطبيقات 
الطاقة الشمسية لتقليل التلوثات 
على صحة االنسان« في الوزارة 
امس بحضور عدد من الوكالء 
املساعدين ضمن خطة الوزارة 
الكهرباء  لالستفادة من توليد 

عبر الطاقات البديلة.
وقال م.اجلسار عقب العرض 
ان ما جاء فيه من تقنيات خاصة 
باالستفادة من الطاقة الشمسية 
سيكون محل دراسة لالستفادة 
منها في ح���ال اثبتت جدواها 
مش���يرا الى ان اهتمام الوزارة 
بالطاقات البديلة والتي تعتبر 
الطاقة الشمسية احد مصادرها 
ويتوق���ع لها مس���تقبل جيد 
في توفير الطاق���ة الكهربائية 

الغذاء ال���ذي نتناوله والهواء 
الذي نستنشقه مليئة باملواد 
املسرطنة التي ارتفعت نسبتها 
بعد االحت���الل العراقي وغرق 

السفن وجتفيف األهوار.
واكدت انه م���ن الضروري 
التوجه نحو الطاقات املتجددة 
ب���دل االعتماد عل���ى البترول 

من السفن الغارقة واطفاء ابار 
النفط باستخدام مياه البحر.

ال���ى ان كل محطة  ولفتت 
كهربائية تنت���ج 200 الى 300 
ميغاواط تلوث البيئة احمليطة 
مبعدل 750 الى 900 الف طن من 
امللوثات مشيرة الى ان مساحة 2 
كيلومتر احمليطة باحملطة تخلو 

للمش���اريع التنموي���ة الت���ي 
ستحتاجها املرحلة املقبلة.

وكانت د.ملياء جوهر حياة 
قد اس���تعرضت امللوثات التي 
تتع���رض لها البيئ���ة البرية 
والبحري���ة واجلوي���ة ج���راء 
النفط في عمليات  اس���تخدام 
توليد الطاقة الفتة الى ان املياه 

الطاقة  االحفوري في تولي���د 
ألنه يسبب التلوث في املصدر 
الوحيد للغذاء في الكويت وهو 
البحر مشيرة الى ان الشواطئ 
الكويتية وخصوصا الشمالية 
منها ملوثة بنسبة 100 مرة عن 

الشواطئ اخلليجية.
وحتدث���ت ع���ن آث���ار هذه 

من اي نوع م���ن انواع احلياة 
بسبب ارتفاع درجة حرارة املياه 
التي نخرج الى البحر من هذه 
احملطات الى 44 درجة في حني ان 
املعدل الطبيعي يجب أال يتجاوز 

ال� 28 درجة.
وقدمت عدة مناذج الستخدام 
الطاقة الشمس���ية ف���ي توليد 

امللوثات على االنسان كارتفاع 
حاالت االجهاض وموت األجنة 
والعقم وانخفاض سن البلوغ 
عند الفتيات الى سن السابعة 
وارتفاع نسب سرطانات املخ 
وغيرها مؤك���دة ان ذلك نتج 
اليورانيوم املنضب  ايضا عن 
بنسبة 6% والفوسفات املنبعث 

الطاق���ة الكهربائي���ة مع���ددة 
جتارب ناجحة لدول مختلفة 
منها االمارات العربية املتحدة 
مش���يرة الى انها ال تدعو الى 
اغالق محطات الطاقة احلالية 
وامنا االس���تفادة من التجارب 
الصديقة للبيئة للمساهمة في 
انتاج الطاقة في البالد بأساليب 

متنوعة غير ضارة بيئيا.
واوضحت ان الدراسة التي 
عملت عليها منذ 15 عاما ركزت 
على البيئة البحرية ألهميتها في 
البالد كون البحر املصدر األول 
للغذاء مشيرة الى ان الكويت 
تعهدت امام املجتمع الدولي عام 
1999 باحلفاظ على نظافة البيئة 

البحرية.
واتهم���ت املهندس���ني ف���ي 
»األشغال« العاملني على اعداد 
مخططات جسر الصبية بشراء 
ش���هاداتهم حي���ث تفتقر هذه 
املخططات للمواصفات البيئية 
الواج���ب اتباعها في مثل هذه 
املشاريع مشيرة الى ان البلدية 
تخطت الهيئ���ة العامة للبيئة 
بإنشاء مختلف املشاريع التي 

حتتاج الى موافقات بيئية.
وحذرت القائمني على مشروع 
جسر الصبية من خطورة الردم 
ملسافة 13 الف كيلو منتقدة ردهم 
بان هذا امر هندسي وال عالقة 

للبيئة به.

خالل محاضرة عن استخدام الطاقات البديلة في توليد الكهرباء

شهادة تقدير ألحد اخلريجني

اخلريجون خالل تأدية القسم العميد ركن زايد عبداهلل ناصر والعميد ركن هاشم عبدالرزاق مع اخلريجني

تكرمي أحد اخلريجنيتسليم الكأس ألحد اخلريجني

م.أحمد اجلسار ود.ملياء جوهر حياة مع املشاركني في احملاضرة

وضع المؤشر الكهربائي تحسن 
واالحتياط بلغ 1700 ميغاواط

دارين العلي
حتس���ن وضع املؤشر الكهربائي 
أمس إذ بلغ املعدل األقصى لالستهالك 
في وقت الذروة 9400 ميغاواط وبفارق 
350 ميغاوات ع���ن يوم امس االول 
الذي بلغ فيه االستهالك ام�س 9750 
ميغ�����اواط والم��س حينها املنطقة 

احلمراء.
وبلغ حج���م االنتاج الكلي للبالد 
م���ن مختل��ف الوح�����دات العامل��ة 
ام��س حوال��ي 11100 ميغ��اواط اي 
ان االحتي��اط املوج��ود يس��اوي 1700 
ميغاواط وهذا ما أعطى مساحة من 

األمان بالنسبة للمؤشر الكهربائي.

مشعل األحمد للخريجين: واثق من قدرة رجال الحرس على الذود عن وطنهم 
والتضحية من أجله بكل ما أوتوا من قوة لتبقى رايته عالية وقامته مرتفعة

حتت رعاية نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد، 
وبحضور نائب وكيل احل���رس الوطني العميد ركن زايد عبداهلل 
ناصر ممثال عن راعي احلفل، احتفل في قاعة الشهداء في معسكر 
الصمود بتخريج دورة الطلبة الضباط وضباط الصف االختصاص 
رقم 21 والتي نظمتها قيادة التعليم العسكري، بحضور كبار القادة 

والضباط باحلرس وأهالي اخلريجني.
وألقى نائب وكيل احلرس الوطني كلمة راعي احلفل الشيخ مشعل 

األحمد نائب رئيس احلرس الوطني هنأ فيها اخلريجني قائال:
انه ملن دواعي الس���رور ان أهنئكم عل���ى جناحكم وتخرجكم 
في »دورة الطلب���ة الضباط وضباط الصف االختصاص رقم 21«، 
وانضمامكم الى اسرة احلرس الوطني، كما أثمن لكم ما حققتموه من 
تفوق ونتائج باهرة، كانت ثمرة اجتهادكم وحرصكم على التحصيل 
العلمي، وااللتزام ببرامج التدريب، واحلفاظ على الضبط والربط، 

والتمسك بالسلوكيات واللوائح وتنفيذ االوامر والتعليمات.
وأضاف: ان قيادتنا السياسية الرشيد بقيادة راعي نهضتنا وقائد 
مسيرتنا صاحب السمو األمير القائد االعلى للقوات املسلحة حترص 
دائما على تكرمي ابنائها اخلريجني، س���واء في املجال العسكري أو 

املدني، ألنهم عماد هذا الوطن وركيزة تقدمه.
ووجه حديث���ه للخريجني قائال: واعلم���وا ان تكرميكم يحمل 

دالالت نبيل���ة على مدى حرصنا على تقدير أبنائنا العس���كريني 
املتفوق���ني، فقد اعتدنا ان نكرم املتفوقني واملبدعني من منتس���بي 
احلرس الوطني، فاجعلوا هذا التكرمي دافعا لبذل املزيد من اجلهد 

الصادق والعمل الدؤوب.
وليكن كل منكم عل���ى يقني انه لبنة جديدة أضيفت الى صرح 
احلرس الوطني التليد، وانكم نلتم شرف االنضمام الى اخوان لكم 

سبقوكم في حمل أسمى رسالة، وهي رسالة الدفاع عن الوطن.
وأض���اف: انه ليس بغريب على احل���رس الوطني ان يضم بني 
جنباته ضباطا وضباط صف متفوقني علميا وعمليا، لذلك عليكم 
كخريجني جدد مبواصلة اجلهود املتفاني���ة في أعمالكم ومهامكم 
التي س���توكل اليكم من اخوانكم القادة، وعليكم باالستفادة منهم 
والنهل من خبراتهم، والتدريب املس���تمر بال كلل أو ملل، والسعي 

الدائم الى رفع كفاءتكم.
واعلموا ان وطننا العزيز أمانة في اعناقنا جميعا، وقد ارتضينا 
جميعا ان نكون في خدمته، فعليكم ان تبروا بقسمكم وتلتزموا به 
قلبا وقالبا، وتكونوا أوفياء للوطن وقائده، وأنا على ثقة تامة بأن 
رج���ال احلرس الوطني من أمثالكم قادرون على الذود عن وطنهم 
والتضحية من أجله بكل ما أوتوا من قوة، تدفعهم الى ذلك عقيدة 
راس���خة وعزمية قوية، لتبقى راية وطنن���ا العزيز عالية تناطح 

السحاب، وقامته مرتفعة تضارع قمم اجلبال.
وفي ختام كلمته كرر تهنئته وتقديره للخريجني ملا بذلوه من 
جهد التحصيل العلمي والتدريب العس���كري، مشيرا الى ان فرحة 
التخرج ليست فرحة لهم فحسب، بل هي فرحة لنا جميعا، نهديها 
الى قادتنا ووطننا العزيز، داعيا اهلل أن يدمي على وطننا احلبيب 
نعمة األمن واألمان في ظل قيادة صاحب السمو األمير القائد األعلى 

للقوات املسلحة وسمو ولي العهد.
ثم قام بتوزيع اجلوائز والشهادات على اخلريجني وألقى قائد 
التعليم العس���كري العميد الركن هاش���م عبدالرزاق سيد يوسف 
كلمة بهذه املناسبة جاء فيها: في إطار خطة التأهيل العلمي لقيادة 
التعليم العس���كري والوحدات التابعة لها حتتفل مدرسة تدريب 
الضباط بتخريج دورة الطلبة الضباط االختصاص رقم 21 والتي 
التحق���ت بتاريخ 15 نوفمبر 2009 بعدد 22 طالبا ضابطا وعدد 10 

ضباط صف اختصاص.
وأضاف ان الوطنية ليست شعارا بل شعور وانتماء، وحب الوطن 
ليس بدلة عس���كرية بل تضحية وفداء وعمل وإخالص ولتحقيق 
األهداف التي حددتها قيادتنا احلكيمة، فقد تلقى اخلريجون تدريبات 
عسكرية على علوم تتصل بأعمالهم الالحقة وتنوعت بني تدريبات 
نظرية جادة وعلمية ش���اقة وكان منهاجنا خالل التدريب اجلدية 

واالنضباط وإتقان األداء اجليد مبا يضمن حسن االستيعاب والتطبيق 
مع تنمية مشاعر االنتماء والوالء وتنمية روح التضحية.

وق���ال ان أمن بلدنا احلبيب يعتمد على أبنائه بعد االتكال على 
اهلل ع���ز وجل لذلك حت���رص قيادتنا احلكيم���ة على جلب أحدث 
أنواع األس���لحة واملعدات وتهيئة القوى البش���رية املدربة وذات 
الكفاءة العالية بفضل التأهيل العلمي اجليد والراقي س���واء داخل 
الكوي���ت أو االبتعاث الى اخل���ارج ليكونوا قادرين بإذن اهلل على 
الوف���اء بواجباتهم وحمل أمانة الدفاع ع���ن الوطن واحلفاظ على 

أمنه وسالمة أرضه.
ووج���ه عددا من الوصايا للخريج���ني قائال: إن احلب احلقيقي 
للوطن يتجلى في احلرص على قيم املجتمع وأمنه واحملافظة على 
أهله والدفاع عن حماه، وحب اإليثار وان تكونوا بارين بقس���مكم 

الذي ستقسمون.
وان تكونوا عند حس���ن ظن قيادتنا الكرمية املتمثلة في سمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس 

الوطني.
وعرفانا باجلميل نشكر كل من ساهم في تأهيل هؤالء اخلريجني 
سواء من التعليم العسكري أو الوحدات األخرى فقد أدوا دورا مهما 

في تأهيلهم.. ووجه الشكر للحضور في ختام كلمته.

الحرس الوطني احتفل بتخريج »الطلبة الضباط وضباط الصف االختصاص رقم 21«


