
السبت 28 اغسطس 2010 7محليات
خالل حفل قرقيعان الهيئة العامة للبيئة

المضحي: 4 تقارير حول عشيرج والمنطقة الجنوبية 
ومجرور الغزالي والقطاع النفطي إلى »األعلى للبيئة«

دارين العلي 
كشف مدير عام الهيئة العامة 
للبيئ���ة د.صالح املضحي عن 4 
تقارير رفعت الى املجلس األعلى 
للبيئة خالل اجتماعه ظهر أمس  
األول في القضايا األربع الرئيسية 
التي ناقشها خالل اجتماعه األخير 
في مايو املاض���ي وهي مصانع 
منطقة عشيرج والوضع البيئي 
في املنطق���ة اجلنوبية ومجرور 
النفط���ي،  الغزال���ي والقط���اع 
حي���ث طلب تقارير خاصة بهذه 

القضايا.
وقال املضح���ي في تصريح 
للصحافيني خالل حفل القرقيعان 
الذي نظمته ادارة العالقات العامة 
في الهيئة العامة للبيئة مساء أمس 
األول ان التقرير اخلاص مبجرور 
الغزالي يتضمن حال جذريا وفق 
ما طلب املجلس من وزارة األشغال 
بإع���داده خالل 3 أش���هر، وفعال 
قامت الوزارة بذلك وسيتم عرض 
التقرير على املجلس األعلى الذي 

سيتخذ قراره بشأنه.
أم���ا مصانع عش���يرج فلفت 
املضحي الى انه سبق للمجلس 
األعلى ان اتخذ قرارا بها منذ العام 
2005 بإزالة املنطقة بالكامل ومت 
الطلب من  في االجتماع املاضي 
وزارة التج���ارة تقريرا خالل 14 
يوما باخلطوات الفعلية الكفيلة 
بتفعي���ل ق���رار اإلزالة بس���بب 
تأثيره���ا الس���لبي عل���ى جون 
الكويت مش���يرا الى ان التقرير 
الذي سيرفع يتضمن توصيات 
معينة وبرنامج���ا زمنيا لإلزالة 
الفت���ا الى ان ال تعويضات تدفع 
الى أصحاب املصانع ألن العقود 
مع أمالك الدولة نص واضح بان 
الدولة يحق لها إعادة أمالكها متى 
وجدت ذلك ضروريا خصوصا بعد 
اكتشاف املناهيل اخلفية التي تؤثر 
سلبا على جون الكويت الفتا الى 
الدراسات املعاجلة البيئية للمكان 
ستتم بعد اتخاذ املجلس األعلى 
التقرير املرفوع  لقراره بش���أن 

بطرق اإلزالة.
أما فيم���ا يتعل���ق باملنطقة 
اجلنوبية فقال املضحي انه سبق 
ان طلب املجلس من أحد مصانعها 
الذي س���بق وأغلق مرتني وهو 
»األولى للحديد« لصهر احلديد 
ان يق���دم تقري���را للنائب األول 
ال���وزراء وزير  لرئيس مجلس 
الدفاع ورئي���س املجلس األعلى 
للبيئة الشيخ جابر املبارك حول 
تغيير التكنولوجيا املتبعة فيه 
كليا واال سيغلق نهائيا وبالفعل 
رفع هذا املصنع التقرير املطلوب 
حيث اس���تبدل املصنع تقنيته 
بأخرى املانية ال تسمح بخروج 
األبخرة خلارج املصنع وستتم 
مناقش���ته في االجتماع ليتخذ 

املجلس قراره بها 
أما التقرير الرابع فكان حول 
القط����اع النفطي مش����يرا الى ان 
التواصل مع شركة نفط اخلليج 
أثمر تشكيل جلنة قامت بالدراسات 
لتجد ان هناك جتاوزات في منطقة 
الوفرة رفع تقرير بخصوصها الى 
املجلس يتضم����ن عدة توصيات 
بناء على هذه املخالفات وسيعلق 
املجلس عليها. وفي س����ياق آخر 
املبان����ي اخلضراء  وحول جلنة 
ق����ال ان الهيئة تنتظر مش����اركة 
اجلهات املعنية مشيرا الى تسلمه 
لكود املباني اخلضراء من وزارة 
الكهرباء الفت����ا الى ان الهيئة لن 
تتوانى في هذا املجال س����واء في 
مشاريع املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بناء على مبادرة نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
واإلسكان الش����يخ أحمد الفهد أو 
بالنسبة للمشاريع اإلنشائية التي 
تتطلب دراس����ة مردود بيئي من 
قبل الهيئة.  وفيما خص املشاريع 
البيئية التي تسعى وزارة الكهرباء 

واملاء الى القيام بها أشاد املضحي 
مببادرة الوزير د.بدر الشريعان 
الفتا الى ان اضافة 6000 ميغاواط 
من الكهرباء خ����الل األعوام ال� 4 
املقبلة ال ش����ك له م����ردود بيئي 
سلبي معني وبالتالي بادر وزير 
الى اتخاذ هذه اخلطوة  الكهرباء 
التي تتألف من 3 مشاريع األول 
وهو عبارة ع����ن توليد الكهرباء 
من احلرارة الناجتة عن املولدات 
احلرارية والثاني عبر امتصاص 
الس����لفر والكبريت قبل خروجه 
خارج احملطات والثالث اصطياد 
ثاني اوكسيد الكربون الذي تصدره 
احملطات قبل وصوله الى الفضاء 
وهذا يتماشى مع اتفاقيات التغير 
املناخي وبالتالي س����يتم متويله 
من قبل الصندوق اخلاص بهذه 
االتفاقيات. الفتا الى ان االجتماع 
األخير مع وزير الكهرباء مت االتفاق 
على دراسة مسودة اقتراحني مت 
تقدميهما حول التقنيات س����الفة 
الذكر وخالل اسبوعني اي بعد العيد 

سيتم اعطاء رأي الهيئة بها 
وبالعودة الى حفل القرقيعان 

فقد حتدث عنه مدير ادارة العالقات 
العامة بالوكالة د.مبارك العجمي 
ال���ذي لفت ال���ى انها مناس���بة 
اجتماعي���ة تعكس حرص مدير 
عام الهيئة د.صالح املضحي على 
توطيد أواصر الصداقة واحلب 
واإلخ���اء ب���ني موظف���ي الهيئة 

وعائالتهم.
ولفت الى ان البرنامج يتضمن 
العدي���د م���ن األس���ئلة الدينية 
والتراثي���ة وعدد م���ن الفقرات 
والبرام���ج اخلاص���ة باألطفال 
بهدف ادخال الفرحة الى قلوبهم 
باإلضافة الى نشر بعض املفاهيم 

البيئية. 
وقال ان احلفل يأتي بناء على 
تعليمات املضحي الذي يود دائما 
تنظيم نوع من اللقاءات والبرامج 
التفاعلي���ة للتواصل والتعارف 
العالقة بني  وتوطي���د أواص���ر 
إيجابا  الهيئة مما يؤثر  موظفي 
على األداء العملي موجها الشكر 
للمدي���ر العام ول���كل من حضر 
الهيئة  من قيادي���ي وموظف���ي 

والصحافيني احلاضرين.

د.املضحي مداعبا طفلة خالل احلفل

د.بدر الشريعان خالل اجتماع مجلس وكالء »الكهرباء واملاء«

الوزير د. بدر الشريعان وم. علي الوزان وم. صالح املسلم خالل تفقدهم مركز املراقبة والتحكم

تناول إفطاره مع قياديي »الكهرباء« في مركز تحكم المدينة لمتابعة انقطاع التيار عن بعض المناطق

الشريعان إلنشاء أنفاق تسّهل اكتشاف
أعطال الكهرباء وإصالحها بأسرع وقت

»الوكالء« استعرض 3 آليات لعالج انبعاثات القوى الكهربائية

للعام الـ 23 على التوالي

المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة
يطلق قوافل الخير في المحافظات المصرية

القاهرة ـ هناء السيد
حتقيق����ا للتآلف والتراحم 
والتواصل والتكافل االجتماعي 
بني افراد املجتمع االسالمي، اطلق 
الكويتي للمشروعات  املكتب 
اخليرية ف����ي القاهرة للع��ام 
ال� 23 على التوالي مسيرت���ه 
اخليري�������ة قواف���ل اخلي���ر 
مبناس����بة ش����ه���ر رمض����ان 
املبارك في عدد من احملافظ���ات 

املصري��ة.
وقال مدير املكتب الكويتي 
للمشروعات اخليرية في القاهرة 
اسماعيل عبداهلل الكندري ان 
املكتب قام هذا العام بتوزيع ما 
يقرب من 15000 وجبة مطهية، 
باالضافة الى اعداد ما يقرب من 
7000 كرتونة رمضانية حتتوي 
على وجبات غذائية جافة ومواد 
متوينية متنوعة مت توزيعها 
على اسر االيتام املكفولني لديه 
باالضافة الى االسر الفقيرة في 
25 منطقة مختلفة تش����مل 15 
محافظ����ة من خالل مش����روع 
الذي يس����تمر  افطار الصائم 
على مدار الشهر الفضيل ويأتي 
ذلك ضمن مشروعات املكتب 
املوسمية السنوية التي يقوم 
بتنفيذها بالتعاون مع اجلهات 
الرسمية املعنية في جمهورية 

مصر العربية.
واشار الى ان املشروع يأتي 
بتموي����ل من جه����ات كويتية 
مختلف����ة منه����ا بي����ت الزكاة 
الكويت����ي والهيئ����ة اخليرية 
االس����المية العاملية وعدد من 
املتبرعني واصح����اب االيادي 

البيضاء من الكويت.

دارين العلي
على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء 
من مناطق الروضة والقادسية وعبداهلل السالم 
والدعي����ة والنزهة عصر أول من أمس نتيجة 
خروج املغ����ذي الواصل بني محطتي التحويل 
اجلابرية )أ( وحولي )أ( طالب وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان بضرورة تكثيف اعمال 
الصيانة واالصالح وإنهاء اي مشاكل من شأنها 

ان تؤثر مستقبال على شبكة النقل.
الشريعان الذي تابع ووكيل الوزارة م.احمد 
اجلسار والوكيل املساعد ملراكز املراقبة والتحكم 
م.علي الوزان والوكيل املساعد لشبكات التوزيع 
م.صالح املسلم من مركز التحكم الفرعي ملنطقة 
املدينة عملية اعادة التيار الى جميع املناطق 
التي غاب عنها أصر عل����ى تناول اإلفطار مع 
قياديي ال����وزارة في مركز حتكم املدينة حلني 
إعادة التيار الذي عاد بالفعل بعد ساعتني من 

انقطاعه.
 وأوصى الش����ريعان بدراسة إنشاء انفاق 
إليصال خدمات الدولة لفائدتها في تسهيل عملية 
اكتشاف وإصالح االعطال بسرعة مقارنة بالطرق 
املعمول بها حاليا التي يتطلب الكشف عن مكان 

العطب فيها بعضا من الوقت واجلهد.
وأش����اد الوزير بدور العاملني في طوارئ 
شبكات النقل والتوزيع ملا بذلوه من جهد في 
إعادة التيار بأسرع وقت ممكن وتزويد جزء من 
منطقة النزهة مبولدات ديزل، مناشدا جمهور 
املستهلكني التعاون مع الوزارة من خالل ترشيد 
االستهالك في تلك املناطق الى ان يتم اصالح 

اخللل بصورة نهائية.
وبدوره أرجع الوكيل املساعد لقطاع مراكز 
املراقبة والتحكم م.علي الوزان س����بب خروج 

املغذي الواصل بني محطتي حتويل اجلابرية 
)أ( وحولي )أ( بق����درة اجمالية 130 ميغاواط 
والذى أدى الى قطع التيار الكهربائي عن املناطق 
سالفة الذكر الى ارتفاع االحمال على املغذيات 
املتبقية بعد خروج مغذي جهد 132 كيلوڤولت 
في وقت سابق، وحتديدا في تاريخ 18 من الشهر 
اجلاري يربط ب����ني محطتي حتويل اجلابرية 
)أ( والروضة )أ(، مؤكدا ان الوزارة ممثلة في 
الفرق الفنية استطاعت بتوجيهات من الوزير 
الشريعان والوكالء اعادة التيار الى تلك املناطق 
في اقل من ساعتني عن طريق حتويل االحمال 
الى مغذيات بديلة وتزويد بعض اجزاء منطقة 

النزهة مبولدات ديزل حلني إعادة التيار لها.

وبني الوزان ان االنقطاع حدث ايضا نتيجة 
ارتفاع االحمال على بقية املغذيات والتي هي 
في األصل مغذي����ات قدمية مضى على عمرها 
40 عام����ا بعد خروج املغ����ذي الذي يربط بني 
محطتي اجلابرية والروضة اجلاري إصالحه 
حاليا )اول من أمس(، متوقعا ان يتم اصالحه 
ظهر اليوم )ظهر اجلمعة( وإعادة الوضع الى 

ما كان عليه قبل خروج احملطة.
ولفت الى انه جار حاليا حتديد موقع اخللل 
للمغذي املعطوب الذي تسبب في قطع التيار 
عن تل����ك املناطق للبدء في إصالحه، مبينا ان 
حتديد مكان العطب يحتاج الى بعض الوقت 

لوجود هذا الكيبل على عمق سبعة أمتار.

ضمن توجه وزارة الكهرباء واملاء لوضع 
استراتيجية للتعامل مع انبعاثات الغازات 
الدفيئة من محطات القوى الكهربائية، عقد 
مجلس وكالء الوزارة يوم االربعاء املاضي 
اجتماعا بحضور الوزير د.بدر الشريعان 
ملناقشة احللول املقترحة واملشاريع املمكن 
تنفيذها في هذا املجال. وتضمن االجتماع 
إلقاء محاضرة علمية عن التحس���ينات 
البيئية املمكنة ملعالج انبعاثات محطات 
القوى الكهربائية وتأثيرها على التغيرات 
املناخية، والتي تعتمد على 3 آليات أهمها 
آلية التنمية النظيفة، وآلية املرونة التي 
تتيح عمليات التجارة في وحدات خفض 
االنبعاثات، وآخرها آلية التنفيذ املشترك. 
وقد مت االطالع على معايير االنبعاثات 
الدولية ومدى مواكبة الكويت لها، وكذلك 
أهمية تنفيذ خطة السيطرة على النسب 
املسموح بها دوليا، واحلد من زيادة انبعاث 
الغازات غير الصديقة للبيئة من احملطات 

الكهربائية.

  خروج المغذي الواصل بين محطتي تحويل الجابرية )أ( وحولي )أ( قطع التيار 
عن أجزاء من الروضة والقادسـية وعبداهلل السـالم والدعيـة والنزهة أمس األول

)كرم ذياب(د.صالح املضحي ومبارك العجمي خالل اللقاء

وذلك وفق ال�شروط التالية:

اأن يكون املتقدم لديه ترخي�ص �شاري املفعول يف جمال اال�شتثمار املطلوب.  - 1
اأن يكون املتقدم �شاحب اخت�شا�ص يف الن�شاط.  - 2

تقدم الطلبات يف اإدارة اجلمعية با�شم �شاحب الرتخي�ص نف�شه وال تقبل التوكيالت.  - 3
اإدارة اجلمعية  النموذج املخ�ش�ص لذلك لدى  املطلوبة على  بامل�شتندات  الطلبات مدعمة  تقبل   - 4
يف منطقة مبارك الكبري ق )4( وذلك اأثناء الدوام الر�شمي نظري ر�شم قدره )50( د.ك خم�شون 

2010/9/7 ولن  2010/8/29 وحتى نهاية دوام يوم  دينار غري قابلة للرد، وذلك اعتبارًا من 

تقبل الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد املوعد املحدد.

�شوف يتم االختيار للمتقدم باأعلى دعم مادي ب�شيك م�شدق با�شم اجلمعية.  - 5
امل�شتندات املطلوبة:

1 - �شورة البطاقة املدنية.     2 - �شورة اعتماد التوقيع �شاري املفعول لنف�ص الرتخي�ص املقدم للن�شاط.
3 - �شورة الرخ�شة التجارية �شارية املفعول لنف�ص الن�شاط.

4 - �شيك م�شدق بقيمة )250 د.ك( مائتان وخم�شون دينار كويتي ترد يف حالة عدم الفوز.
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جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية

املدير املعني


