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م.محمود كرم

الكابنت علي حيدر

م.محمد العنزي

د.صالح املضحي

م.خالد اخلزي

»األشغال«: فتح الدائري السادس مؤقتًا
إلى حين استكمال معالجة االنهيار األرضي

بعرض 1 متر وانخفاض نحو 15 سم

انهيار جديد على الدائري الثالث
ما ان متكنت الوزارة من معاجلة االنهيار الذي 
حدث على الدائري السادس وفتح الطريق مرة 
أخرى، إال وحدث انهي���ار جديد، كان هذه املرة 
في طري���ق الدائري الثالث مقابل منطقة حولي 
وحتديدا عند مدخل شارع العثمان. مصدر أمني 
أبلغ »األنباء« ان محيط احلفرة التي ظهرت على 

الثالث يبلغ نحو 1 مت���ر فيما يصل عمقها الى 
15سم، الفتا الى ان 3 دوريات تابعة لنجدة حولي 
انتقلت الى موقع احلفرة بإيعاز من وكيل وزارة 
الداخلية لش���ؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي للتعامل معها وجتنيب مرتادي الطريق 

الوقوع فيها.

هذه األمور تحدث في معظم 
المشاريع وخاصة ان مثل هذه 
االعمال تقوم بها الوزارة منذ 
اكثر من 25 سنة، وبالتالي ليس 
هذا جديدا على الوزارة، حيث 
لم تحدث مثل هذه المشكلة من 

قبل اطالقا.
وأكد أنه جار التحقيق مع 
المقاول المشرف على هذا العقد 
أقواله، مؤكدا أن هناك  وأخذ 
تقريرا سيتم رفعه الى وزير 
االش���غال خالل ال� 48 ساعة 
القادم���ة. وقال الحمد هلل انه 
لم تقع حوادث وإصابات جراء 
ه���ذا الهبوط، حيث ان العمل 
جار على قدم وس���اق العادة 

الوضع كما كان عليه.

هؤالء اخلبراء التابعون للشركة 
معدات بسيطة خاصة بتنظيف 
الرم����ال والصخور واخللجان 
التي تتسم بها تلك الشواطئ 

املتضررة.
وكرر حيدر الشكر لرئيس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك على تزويد 
فريقه مبروحية ستسمح بكشف 
كامل املنطق����ة البحرية للتأكد 
من خلوها من أي بقع نفطية 
متبقية، مؤكدا ان عملية تنظيف 
الصخور والشواطئ ستنتهي 

خالل اليومني املقبلني. 
وأكد ان البقع النفطية التي 
تسربت بعيدة جدا عن محطات 
التحلية وانحصرت املشكلة اآلن 
في الشاطئ سابق الذكر بعد قيام 
شركة نفط الكويت بشفط كامل 
الكمية املتسربة من مياه البحر، 
مشددا على ان حوادث كهذه قد 
قلت نسبتها كثيرا عن األعوام 
السابقة اذ انه وخالل عام كامل 
لم حتدث سوى حادثة واحدة 

يجري احتواؤها حاليا.

املكاتب إذا ثبت تواطؤها أو عدم 
التزامها أو عدم مهنيتها وحرفيتها، 
موضحا أن املكتب يجب أن ميتلك 
خبراء ومستشارين وفنيني وأجهزة 
قياس ومحط���ات رصد صاحلة 
للعمل. وأضاف أن تقارير املكاتب 
إلى املجلس  االستشارية سترفع 
األعلى للبيئة في سبتمبر املقبل 
لعرض ما مت اجنازه من قبل تلك 
املصانع ومن ثم مناقشته.  من جهة 
أخرى، أكد العنزي استمرار متسك 
الهيئة باحللول اجلذرية ملجرور 
الغزالي، ورأى أن جتزئة املجرور 
إلى مجارير متعددة تصب في جون 
الكويت ال ميثل حال للمشكلة، وإمنا 
يزيد من األحمال البيئية على جون 
الكويت، الفتا إلى أن التقرير الذي 
صدر مؤخرا عن وزارة األش���غال 
بخصوص وضع تصور عن احللول 
لهذه املشكلة يتضمن حلول بعيدة 
وقصيرة املدى متسائال: هل هذا 

سيوقف مياه املجرور؟ 

مخالف���ات البالد، لذا يأتي املكتب 
كمساعد لها، مشيرا إلى الدور الذي 
قامت به املكاتب االستشارية خالل 
فترة امتدت ل� 3 أش���هر تضمنت 
قيامها بأعمال تدقيق على املصانع، 
الكاملة  التفتيش  توازي عمليات 
عل���ى خطوط اإلنت���اج والعمالة 
ودراسات املردود البيئي السابقة 
واالنبعاثات الداخلية واخلارجية 
والقراءات اخلاصة بتلك االنبعاثات، 
على أن تقدم ف���ي تقرير متكامل 
يوضح الصورة الواقعية احلالية 
للمصنع. وأش���ار العنزي إلى أن 
املكاتب املعتمدة من الهيئة عددها 
12 مكتبا، بعد أن مت إعادة تقييما 
مؤخرا، وبعضها ألغي من القائمة، 
وبعضها خفض تصنيفها من الدرجة
A إلى الدرجة B، وهذا تأكيد على 
أن هذه املكاتب محاسبة من قبلنا، 
وتخضع لتقييم سنوي من قبل 
جلنة مختصة لهذا الغرض، مؤكدا 
على إلغاء الهيئة لترخيص احد هذه 

الحتواء املش����كلة وقد وصلت 
األم����ور الى مرحل����ة مطمئنة 
حي����ث ان الوض����ع اآلن حتت 

السيطرة.
أما عن معاجلة الش����واطئ 
فقال حيدر انها ستبدأ صباح 
اليوم بع����د وصول خبراء من 
البحرين مساء امس عمال بنص 
البترول  اتفاقية بني مؤسسة 
العاملية  الش����ركات  واح����دى 
املتخصصة حيث سيصطحب 

»النفط« و»البترول« 
و»الموان�ئ« و»البلدي�ة« 
مع�ًا  تعم�ل  و»البيئ�ة« 
المشكلة..  الحت���واء 
والوضع تحت السيطرة

متر بني شاطئي املنقف والكوت 
مبا فيها من شاليهات وبيوت 

خاصة.
وأكد في الوقت نفس����ه ان 
جميع األمور حتت الس����يطرة 
والتسرب قد توقف من مضخة 
الشحن التي أصابها خلل على 
الرصيف اجلنوبي، مشيرا الى ان 
شركة النفط ومؤسسة البترول 
ومؤسسة املوانئ وبلدية الكويت 
والهيئة العامة للبيئة تعمل معا 

ملعايير أجه���زة الرصد والرقابة، 
ودور املكتب هنا هو تقدمي تقرير 
عن إجراءات املصنع في تركيب كل 
هذه املعدات. وأضاف العنزي: من 
املهام األخرى للمكتب تقدمي تقرير 
كامل ح���ول »التقييم البيئي«، إذ 
نظرا لتفاوت فرق التفتيش وقلة 
عدد أفراده���ا ال ميكنها رصد كل 

للبيئة الكابنت علي حيدر، مشيرا 
الى ان التسرب منذ بدايته كان 
مبقدار 10 براميل حاولت شركة 
نفط الكويت احتواءه والسيطرة 
عليه وفعال بدأت مبكافحته ولكن 
عمليات امل����د واجلزر والرياح 
اجلنوبية الغربية التي حدثت 
في فترة التسرب أدت الى دخول 
بقع����ة نفطية الى داخل البحر 
ثم عادت مع املد الى الش����اطئ 
ما أدى الى تلوث حوالي 400 

دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.ص����الح املضحي في 
تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
قضية التس����رب النفطي على 
ش����واطئ أبوحليف����ة يجري 
احتواؤها بعد قيام شركة نفط 
الكوي����ت ومؤسس����ة البترول 
التي  الكميات  الوطنية بشفط 
تسربت إلى مياه البحر، والعمل 
يجري ملعاجلة شاطئ املنقف 

الذي تضرر بفعل التسرب.
وش����كر د.املضحي رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك على 
سرعة االستجابة لتزويد الهيئة 
مبروحية تابعة لوزارة الدفاع 
بهدف إجراء جولة جوية للتأكد 
من عدم وصول بقع إلى الداخل 
وكذلك مراقبة الشواطئ اخلاصة 

األخرى. 
أم����ا التفاصيل فقد كش����ف 
عنها ل� »األنباء« رئيس اللجنة 
الوطنية ملكافحة التلوث البحري 
ونائب مدير عام الهيئة العامة 

أعل����ن مدي����ر إدارة البيئ����ة 
الصناعية ورئيس فرق التفتيش 
في الهيئة العامة للبيئة م.محمد 
العن����زي عن تش����كيل جلنة من 
اخلبراء من جامعة الكويت والهيئة 
العام����ة للبيئ����ة ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية وبعض املختصني 
البيئيني برئاسة مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي، 
مهمتها مراجعة تقييم الدراسات 
والتقارير التي قامت بها املكاتب 
االستش����ارية املكلف����ة باملراقبة 
على مصان����ع املنطقة اجلنوبية 
بعد انقض����اء مهلة ال� 3 اش����هر 
املمنوحة لها لتحسني أوضاعها مبا 
يتطابق مع االشتراطات واملعايير 

البيئية.
ولف���ت العنزي ف���ي تصريح 
للصحافي���ني ان الهيئ���ة مازالت 
الدراسات والتقارير  تنتظر هذه 
من املكاتب مؤكدا استمرار الهيئة 
مبتابعة مصانع الشعيبة الغربية 

واإلج���راءات الت���ي اتخذتها هذه 
املصانع بخصوص إعداد دراسات 
التقييم البيئي لها من خالل املكاتب 
االستشارية املعتمدة من قبل الهيئة، 
كذلك إجراءات إزالة مخالفاتها، الفتا 
إل���ى بعض املصان���ع التي أزالت 
املخالفات احملررة بش���أنها خالل 
الفترة املاضية، وقدمت تقاريرها 
للهيئة بهذا اخلصوص، وهي على 

الشكل التالي:
التقرير األول: وهو تقرير إزالة 
املخالفة التي تتم عن طريق املكتب 
االستشاري البيئي املعتمد من قبل 
الهيئة، ذلك حتقيقا ملبدأ الشفافية 
وتأكيدا عل���ى أن اإلجراءات التي 
يقوم بها املصنع مهنية وحرفية 
بشكل صحيح، موضحا أن املهام 
األساس���ية للمكتب االستشاري 
تق���دمي تقرير حول م���ا حرر من 
مخالفات للمصنع، مبا يخص عدم 
أو عدم  امتالكه وحدات معاجلة، 
وجود أجهزة حتكم، أو مخالفته 

الوسطى في الدائري السادس 
على مسار الخطوط.

وأضاف بأن التحليل األولي 
لس���بب الهبوط اثبت هروب 
التربة من حول األنابيب خالل 
دفع هذه األنابيب مما نجم عنه 
هبوط للتربة ومن ثم هبوط 
لالسفلت وقد تم اعادة الطريق 
إلى حين اس���تكمال  مؤقت���ا 
سحب الماكينات ووضع مادة 
أسمنتية حول االنابيب ومن 
ثم سيتم عمل »كشط« كامل 
بعرض الشارع وإعادة السفلتة 
حسب مواصفات الوزارة.  من 
جانبه قال رئيس مهندس���ي 
الصيان���ة الصحي���ة بوزارة 
االشغال م.محمود كرم ان مثل 

أمير زكي � فرج ناصر
يبدو أن قدوم شهر رمضان 
بدأ يسبب قلقا لوزارة األشغال 
العام  مع بداية شهر رمضان 
السابق حدثت مشكلة محطة 
مشرف، وباألمس وقبل أسبوع 
من قدوم الش���هر ه���ذا العام 
حدث هب���وط أرضي مفاجئ 
الدائري السادس،  في طريق 
أدى إلى إغالقه لمدة 24 ساعة 
وخاصة أمام المركبات المتجهة 

إلى الجهراء.
وقد نت���ج عن هذا الهبوط 
حدوث حالة طوارئ في وزارة 
األشغال، حيث قامت بتسكير 
منطقة الهبوط األرضي الذي 
حدث في الحارة الوسطى في 
مسار طريق الدائري السادس 
تس���كيرا مؤقتا على أن يتم 
اليوم قص »القار« وتركيبه 
مرة أخرى، ه���ذا وتم افتتاح 
الطريق امام سالكيه في الساعة 

2 ظهرا.
المس���اعد لقطاع  الوكيل 
الهندس���ة الصحي���ة م.خالد 
الهبوط حدث  ان  الخزي قال 
خالل تنفيذ خطوط للصرف 
الصحي الخاصة بمحطة تنقية 
الجه���راء الجدي���دة في كبد، 
واثن�����اء اس���تخدام اجهزة 
 micro -( الحفر تحت األرض
Tunles( حدث هبوط للحارة 

الخ�زي: الهبوط نتج خالل اس�تخدام أجه�زة حفر أرضية 
لتنفيذ خطوط الصرف الخاصة بمحطة تنقية الجهراء الجديدة

حي�در: التس�رب بعيد عن محط�ات التحلي�ة والضرر محص�ور في ش�اطئ المنقف
خبراء تابعون لشركات عالمية سيبدأون تنظيف الشاطئ اليوم والعملية تستمر يومين 

أكدت عدم حدوث مثيله في الكويت منذ ربع قرن

المضحي ل� »األنباء«: شفط كميات النفط المتسربة من البحر 
ومروحية من »الدفاع« للتأكد من خلو المنطقة من أي بقع

العمل يجري على قدم وساق لمعالجة شاطئ المنقف الذي تضرر من التسرب

لجنة لدراسة تقارير التزام مصانع الشعيبة باالشتراطات البيئية 
مدير إدارة البيئة الصناعية أكد انتظار »الهيئة« للدراسات التقييمية 

»الدراسات اإلسالمية« تعلن أسماء الفائزين
 في مسابقة المرافئ الصيفية اإللكترونية 

الصقعبي: دور المعلم محوري في تنشئة األجيال

أعلنت ادارة الدراس���ات االسالمية في وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية انه مت اجراء سحب 
مسابقة املرافئ الصيفية االلكترونية للعام 2010 
والتي نظمتها على موقعها على شبكة االنترنت 
www.douralquran.com حت���ت عنوان »مرافئ 
الدراسات.. رفعة ومتيز للذات« خالل الفترة من 

4 الى 29 يوليو املاضي.
وقام بإجراء السحب على جوائز املسابقة رئيس 
قسم االنشطة الثقافية واالجتماعية عبداهلل العبيد 
بحضور عدد من رؤساء االقسام وسط حضور 
كثيف من قبل اجلمهور، مبينا انه مت فرز االسماء 
الفائزة عن طريق برنامج خاص بإدارة الدراسات 
االس���المية معد ومبرمج لفرز وحصر الفائزين 

منهم والسحب عليهم بشكل عشوائي.
وقال مراقب االنشطة واخلدمات املساندة في 
ادارة الدراسات االسالمية بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية فهد اخلزي ان ادارة الدراسات االسالمية 
استهدفت حتقيق عدة اهداف من اطالق املسابقة 
من اهمها حث دارسينا واوالدنا ذوي الهمم العالية 
على املشاركة في املسابقات وزيادة حصيلتهم 
العلمية ليعرفوا داره���م العلمية كما يعرفون 
دارهم املنزلية وزيادة معرفتهم بدارهم احلبيبة 

دار العلم واالميان في بلدهم الكويت.
وأس���فرت عملية سحب جوائز املسابقة عن 
فوز امين محمد محمود باجلائزة االولى وقدرها 
250 دينارا، وفوز جراح ظاهر باجلائزة الثانية 
وقدرها 220 دينارا، اما الفائز الثالث فهو سالم 
ف���الح العجمي 200 دين���ار، والرابع عادل علي 
اجلريوي 180 دينارا، واخلامس محمد علي سلطان 
160 دينارا، والسادس جناح ادريس ابراهيم 140 
دينارا، والسابع حسن االمير احمد 120 دينارا، 
والثامن حليمة منصر عفيف 100 دينار، والتاسع 
عالء جمال قاسم 80 دينارا، ومن الفائز العاشر 
حتى الثالثني 50 دينارا وهم: كمال سعدالدين احمد 
� ناني السيد ابراهيم � سمير محمد قسطنطني � 
خلود علي عبداهلل � نواف عبيد العنزي � انوار 
عبدالعزيز الكدموس � سيد فرحان عبدالظاهر � 
احمد عبداهلل حفني � احمد عزت الصاوي � عماد 
الدين محمد � حنان عبدالعزيز محمد املهنا � سعد 
فرحان العنزي � تهاني كرمي العنزي � راوية حسن 
جنيب � احمد س���امي عبدالسالم � احمد السيد � 
اشرف عبدالفتاح الشرقاوي � احمد عبداجلواد 
جودة � احمد محم���د عطية � علي ابراهيم علي 

اسماعيل وعادل علي االسود.

قال مدير ادارة الصناديق الوقفية في االمانة 
العامة لألوق���اف منصور الصقعبي ان حملة 
»معلمي س���ر متيزي« لالشادة بجهود املعلم 
وتكرميه جاءت كجزء م���ن اعتراف املجتمع 
بفضل املعلم بعد فضل اهلل سبحانه وتعالى 
في حفظ االجيال املتالحقة في الكويت ودور 
املعلم احملوري في تنشئة هذه االجيال على حب 
الفضيلة ومكارم االخالق والتمسك بالسلوكيات 
االيجابية واحملافظة على عالقة االحترام واحلب 

املشتركة بني املعلمني والطالب.
وأشار الى ان االمانة العامة لالوقاف قامت 
بتقدمي كل أوجه الدعم واملساندة ملشروع غراس 

منذ انطالقته االولى، وذلك اميانا منها بدوره 
االساس���ي على الصعيد املجتمعي وتعزيزا 
للجهود التي يبذله���ا لوقاية املجتمع وفئات 
الشباب على وجه اخلصوص من آفات املخدرات 
وما يرتبط بها من أضرار بالغة، مبينا ان االمانة 
العامة لألوق���اف عملت على مختلف اجلهات 
الرس���مية على دعم إنشاء وتشغيل مشروع 
»غراس« للتوعية بأضرار املخدرات، حيث يعد 
املش���روع أبرز صور الشراكة والتحالف بني 
مؤسسة الوقف والعديد من اجلهات الرسمية 
واالهلي���ة في مجال تنمي���ة املجتمع وتوفير 

الرعاية ألفراده.

»المهندسين« استكملت 
استعداداتها لألنشطة الرمضانية

اكدت جمعية املهندسني اس����تكمال استعداداتها القامة مجموعة من 
االنش����طة التي عودت املهندسني واملهندسات عليها خالل شهر رمضان 
املبارك، مضيفة انها ماضية في العمل على تقوية العالقات والتواصل 
مع كل املتطوعني واملتطوع����ات وخاصة العاملني في اللجان والروابط 
التخصصية. واوضح رئيس جلنة العالقات العامة باجلمعية م.عبداهلل 
احلشاش: ان انشطة اجلمعية تشتمل ايضا على رحلة عمرة هي الثامنة 
للمهندسني واملهندسات وعوائلهم ستنطلق يوم 18 اجلاري وتستمر الربع 
ليال وستكون االقامة في احد الفنادق املجاورة للحرم املكي الشريف، كما 
تشتمل الدورة الرمضانية السنوية على بطولة في كرة القدم للمهندسني 
والتي ستبدأ في الثاني والعشرين من الشهر اجلاري، ومسابقة القرآن 
الكرمي في الثالث والعشرين منه، ومعرض هوايتي الرمضاني في الفترة 
م����ن 19 الى 21 اجلاري باالضافة الى حفل القرقيعان البناء املهندس����ني 
واملهندسات. واكد رئيس العالقات العامة ان باب املشاركة مفتوح لكل 

املهندسني واملهندسات للمشاركة في هذه االنشطة.

بلدية الكويت
اإدارة املناق�صات والعقود 

اإعالن عن طرح املزايدة رقم 2011/2010/7

اخلا�صة بتوفري خدمات الت�صوير والطباعة
للمراجعني يف مبنى بلدية مبحافظة اجلهراء

اإعـالن رقم )2010/106(

مدير عام البلدية

بتوفري  اخلا�صة   2011/2010/7 رقم  املزايدة  طرح  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

عن  اجلهراء  مبحافظة  بلدية  مبنى  يف  للمراجعني  والطباعة  الت�صوير  خدمات 

طريق املزايدة بالظرف املختوم.

الدخول يف  والراغبة يف  الأعمال  هذه  املتخ�ص�صة يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  فعلى 
املناق�صات  مراقبة   - والعقود  املناق�صات  )اإدارة  الكويت  بلدية  مراجعة  املزايدة  هذه 

واملزايدات( اأثناء الدوام الر�صمي للح�صول على وثائق املزايدة  مقابل مبلغ  50 دينارًا 

)فقط خم�صون دينارًا لغري( وهذا املبلغ غري قابله للرد باأي حال من الأحوال .

االجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين ح�صلوا على وثائق  املزايدة �صيعقد 
 2010/8/24 املوافق  الثالثاء  يوم  �صباح  من  والن�صف  العا�صرة  ال�صاعة  متام  يف 

العا�صمة واجلهراء  البلدية مبحافظتي  العام لقطاع فرعي  املدير  نائب  يف مبنى 

بال�صويخ ال�صناعية ولأي ا�صتف�صار ميكن الت�صال على هاتف : 24581136.

املناق�صات  اإدارة  يف  املوجود  اخلا�ص  ال�صندوق  يف  العطاءات  مظاريف  تـو�ضـــع 
والعقود باملبنى الإداري - الدور العا�صر يف موعد اأق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة والن�صف 

من ظهر يوم الثنني املوافق 2010/9/6 وهو اآخر موعد لقبول العطاءات ، على اأن 

يودع مع العطاء تاأمني اأويل ل يقل عن 2% )اثنان باملائة( من قيمة العطاء.

مدة �ضريان العطاء ت�ضعون يومًا تبداأ من تاريخ ف�ض املظاريف

الهيئة العامة ل�صئون الق�صر

اإعــــالن

ر  تعلن الهيئة العامة ل�صئون الق�صّ
عــــــن

ن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوعني  ملدة  وذلك 

الهيئة  تدعو  وعليه  الإعــالن،  هذا 

هذه الأ�صر ملراجعة مبناها مبنطقة 

املحددة  املدة  خالل  لال�صتالم  �صرق 

اأعاله.

توزيع كوبونات املوؤونة الرم�صانية

بالإ�صافة اإىل احلقيبة املدر�صية على 

الأ�صر امل�صتحقة للم�صاعدات الدورية

)محمد ماهر(فتح طريق الدائري السادس في موقع االنهيار مؤقتا حلني استكمال معاجلته وفي اإلطار االنهيار قبل غلقه


