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دارين العلي 
أثنى مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي على مبادرة وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان بإقامة مشروع بيئي يهدف الى تخفيف 
االنبعاثات الصادرة عن محطات القوى وتقطير 

املياه.
وقال املضحـــي في تصريح لـ »األنباء« انه 
من املهم جـــدا ان تصدر املبادرات عن الوزراء 
انفسهم في هذا الشـــأن، اذ ان الهيئة ترى أنه 
ال ميكن ان تتم مشـــاريع التنمية على حساب 
البيئة، مشـــيرا الى ان الهيئة محظوظة جدا، 
اذ نالت موافقة ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
بتعديل أي مشروع ميكن ان يشكل عبئا بيئيا 

حتى لو زادت تكلفته.
ولفت الى انه من املعلوم للجميع ان انبعاثات محطات القوى 
تشـــكل أضرارا بيئية، خصوصا في محطتي الدوحة الشرقية 
والغربية وهو أمر مشـــاهد للعيان، مشيرا الى ان معاجلة هذه 
االنبعاثات تتم عبر تقنية االمتصاص للكبريت أو السلفر قبل 

خروجه من مداخن احملطة عبر سحبه وإعادة 
تدويــره وهذا ما متت مناقشتــه فــي اجللســة 

األخيرة مع الوزير د.بدر الشريعان.
وحتدث د.املضحي عن أمر اعتبره في غاية 
األهمية وهو مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشـــؤون االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
واالسكان الشيخ احمــد الفهــد التــي أطلقهــا 
بداية الشهر اجلاري بــأن يكــون التوجه لدى 
املؤسســة العامة للرعاية السكنية نحو املباني 
اخلضراء منـذ بدايـة تصميم اي مشروع حتى 

تنفيذه بالكامل.
ولفت الى انه ومباشرة بعد اطالق املبادرة 
مت تشكيل جلنة وطنية تضم اجلهات املعنية 
بهذا الشأن الستثمار كود املباني اخلضراء وقد 
عقدت هذه اللجنة اول اجتماعاتها األســـبوع املاضي في مبنى 
الرعاية السكنية للتباحث في هذا الشأن بهدف التوصل الى ان 
تكون جميع املباني التي ستبنى في البالد خالل املرحلة املقبلة 

مباني خضراء صديقة للبيئة.

المضحي: تخفيض انبعاثات محطات الكهرباء 
مشروع رائد يسهم في تخفيف العبء البيئي

الوزان: ال مشاكل كهربائية خالل رمضان
ونأمل أن توقع عقود البصمة هذا األسبوع

التأخير كان بسبب استفسارات روتينية من ديوان المحاسبة

دارين العلي
أمل الوكيل املساعد ملراكز املراقبة والتحكم في وزارة الكهرباء 
واملاء م.علي الوزان ان يتم توقيع عقود البصمة هذا األسبوع، 
مشـــيرا الى ان تأخيرها يأتي بسبب استفسارات روتينية من 

ديوان احملاسبة.
وقال الــوزان ان مختلــف اجلهــات احلكوميــة طبقت نظام 
البصمـــــة وبالتالــي لن يطول الوقت حتى البدء بتنفيذها في 
»الكهرباء« بانتظار موافقة ديوان احملاسبة على بنود املناقصة. 
وفي شــــأن آخر أكد الـــوزان انه ال أخطار ممكنـــة على التيار 
الكهربائــي خــالل الشهــر الفضيــل إذ مر منتصف الشهر من 
دون مشـــاكل تذكر، الفتا الى انه اذا استمر الوضع على ما هو 
عليـــه فيما خص احلرارة وحجم االســـتهالك فليس هناك من 
مشـــكلة في اإلنتاج لتغطية حجم االستهالك الذي يتزايد عادة 

في شهر رمضان.

لجنة الستثمار كود المباني الخضراء تماشيًا مع مبادرة الفهد

م.علي الوزان

د.صالح املضحي 

معالج�ة االنبعاثات عبر تقنية االمتص�اص للكبريت قبل خروجه

المطوع: ندعو 
المحسنين لدعم 

حلقات »المنابر«
ليلى الشافعي

أعلن املنسق العام حلملة 
»خيركم« التســـويقية التي 
أطلقتها جلنة املنابر القرآنية 
عماد املطوع عن طرح املنابر 
حلملة »خيركم« التسويقية 
املبارك،  خالل شهر رمضان 
الذي يقبل فيه املسلمون على 
جميع أنـــواع اخلير، ومنها 
الصدقات والتبرعات ملثل هذه 
احلمالت واملشاريع القرآنية 
التي تعـــود باخلير واألجر 
الدنيا  فـــي  والثواب عليهم 
واآلخرة، ودعا أهل اخلير الى 
دعم حلقات »املنابر«، حيث 
انها ينتسب إليها نحو 2000 

طالب وطالبة.


