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 مسلم أكد أن وزارته جاهزة منذ يناير املاضي لتزويد احملطة بالتيار 

 «الكهرباء» ترد على «األشغال»: تأخير تشغيل 
محطة مشرف مسؤوليتكم

 «إيكيا» حتتفل بيوم األرض
  وحماية الطبيعة واحلفاظ على املاء 

ان مسؤولي وزارة األشغال لم 
أرادوا أيضا  يكتفوا بذلك وامنا 
حتميلنا مسؤولية تأخير تشغيل 
احملطة حاليا، وعلى الرغم من ذلك 
آثرنا السكوت في البداية لدرجة 
طفح فيها الكيل من تكرارهم لهذه 
النغمـــة، لذلك أردنـــا من خالل 
تصريحنا توضيح احلقائق ال 
أكثر من ذلك وال أقل حتى يتحمل 
كل طـــرف مســـؤولياته كاملة، 
خصوصا ونحـــن مقبلون على 

تنفيذ مشاريع خطة التنمية.
  ولفت املسلم الى حجم اجلهود 
التي تبذلها وزارة الكهرباء واملاء 
الجناز مشاريع وزارة األشغال، 
مشيرا الى ان وزارة الكهرباء واملاء 
قامت فـــي ٢٠٠٩ بإيصال التيار 
الكهربائي حملطات وزارة األشغال 
في منطقتي كبد والوفرة اليصال 
املياه ملزارع الوفرة، وبالتالي فإن 
اي مشـــكلة حتول دون وصول 
املياه الى تلك املناطق تتحملها 
وحدها وزارة األشـــغال وليس 
الكهرباء كما يدعي البعض أحيانا 

للهروب من حتمل املسؤولية.
  وتابع: قامت وزارة الكهرباء 
واملاء أيضا في عام ٢٠٠٩ بإيصال 
التيار الكهربائي حملطة الرقعي، 
وكذلك قامت خالل العام احلالي 
بإيصال التيار الكهربائي حملطة 

العقيلة.
 ٭  دارين العلي

التزاما كبيرا نحو احلفاظ على 
البيئـــة، وذلك ضمـــن جوهر 
املســـؤولية االجتماعيـــة التي 
تتبناها ايكيا في جميع برامجها، 
وحققت ايكيا الكويت جناحات 
طيبـــة في هـــذا املجـــال حيث 
استطاعت تخفيض استهالكها 
الكهرباء واملـــاء على مدار  من 

السنوات املاضية.
  اجلدير بالذكـــر أن ايكيا قد 
اســـتثمرت في جميع العاملني 
معها حلثهم على مبادرات التنمية 
املستدامة، كما تنظم ايكيا أيضا 
ورش عمل عبر اإلنترنت التي 
بدورها تساهم في زيادة الوعي 

لتلك املبادرات.
الكويت  ايكيا    وإن مبـــادرة 
للتنمية املستدامة، تعكس في 
جوهرهـــا مســـاهمة ايكيا في 
حماية الطبيعة ودورها في خلق 
وعي أكبر نحو البيئة. وتلتزم 
ايكيا كذلك باالستخدام الدقيق 
واحملدود للطاقة، بل تشـــجع 
موظفيها وشركاءها ومورديها 
على اتباع السياسة نفسها في 

التوفير حلماية البيئة. 

بذلت جهـــودا متواصلة طوال 
العام املاضي الى ان وصلت في 
يناير املاضي ملرحلة اجلاهزية 
التامة واستعدادها اليصال التيار 
الكهربائي للمحطة في اي حلظة 
يطلب منها ذلك، مشيرا الى ان 
املشكلة ليست في وزارة الكهرباء 
واملاء كما تدعي بعض األطراف 
األخرى، وامنا التأخر من وزارة 

األشغال.
  وأضاف املسلم: على الرغم من 
تأخر وزارة األشغال في تسليم 
وزارة الكهرباء واملاء املخططات 
النهائية حملطة مشـــرف اال ان 
وزارتنا ضاعفت جهودها وجهود 
امكانياتنا  مهندسينا ووضعنا 
ووقتنا وأعطينا محطة مشرف 
صفة األولوية لتعويض تباطؤ 
وزارة األشـــغال حتى متكنا في 
يناير املاضي من اجناز األعمال 
املطلوب منا اجنازها لتوصيل 
التيار الكهربائـــي في اي وقت 

يطلب منا.
  وقال املسلم في البداية ومنذ 
وقوع األزمة كانت هناك تسريبات 
يروجها مسؤولو وزارة األشغال 
الكهربائية  مفادها ان احملوالت 
التابعة لـــوزارة الكهرباء واملاء 
هي التي تسببت في وقوع أزمة 
مشـــرف ولكننا لم نعّلق على 
هذا األمر الى ان وضحت األمور 
وبانت جلية للعيـــان، مضيفا 

من ٢٢ اجلاري وحتى ٢٢ أبريل 
املقبل.

  ولتركيز الضوء على أهمية 
احلفاظ على البيئة، ســـيعمل 
الكويت على  ايكيـــا  معـــرض 
إطفاء جميع األضواء واألجهزة 
الكهربائية غير الضرورية ملدة 
ساعة وذلك يوم ٢٦ اجلاري، هذا 
وسيقوم معرض ايكيا الكويت 
بتنظيم مسابقات رسم لألطفال 
من عمر ٥ الى ١٥ سنة، وبينما 
سيستمتع األهالي بالتسوق في 
أركان معرض ايكيا، ســـيكون 
بإمـــكان أطفالهـــم التعبير عن 
الرســـم  قدراتهم اإلبداعية في 
من خـــالل املشـــاركة في هذه 
املسابقات التي تتمركز فكرتها 
حول مناسبة ساعة األرض، يوم 

األرض واحملافظة على املاء.
  ومع اختتام شهر االنشطة يوم 
٢٢ أبريل سيتم اإلعالن عن أسماء 
الفائزين في مسابقات الرسم في 
ايكيا، وسينال الفائزون جائزة 
تكرميية تقديرا إلبداعهم الفني 

املتميز.
العالم  ايكيا حـــول    وتولي 

 نفى الوكيل املســـاعد لقطاع 
شبكات التوزيع الكهربائية في 
وزارة الكهربـــاء واملاء م.صالح 
املسلم صحة التصريحات التي 
جاءت على لسان عدد من مسؤولي 
وزارة األشغال منذ أيام يحّملون 
فيها «الكهرباء» مسؤولية تأخر 
تشغيل محطة مشرف للصرف 
الصحـــي، محّمال «األشـــغال» 

مسؤولية هذا التأخير.
  وقال املســـلم فـــي تصريح 
صحافي ان وزارة الكهرباء واملاء 

 أعلنت ايكيا الكويت ـ شركة 
األثاث السويدية الرائدة عامليا 
ومحليـــا ـ عـــن اســـتعداداتها 
لالحتفال بيوم األرض وأنشطة 
احملافظة على املاء، وذلك ابتداء 

 م.صالح املسلم

 على هامش متثيله النائب األول لرئيس الوزراء في افتتاح أنشطة معرض الشهر البيئي 

 املضحي: خطة وزراء البيئة في «التعاون» جاهزة ألي طارئ 
إشعاعي قد يحدث على مستوى املنطقة

 أعلن مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.صــــالح املضحي عن 
اجتماع سيعقد قريبا مع احتاد 
التعاونيــــة بهدف  اجلمعيــــات 
حتقيق غايــــة «الكويت خالية 
من اكياس البالســــتيك ٢٠١٢»، 
مشيرا الى تشكيله جلنة مبشاركة 
عدد من اجلهات احلكومية منذ 
توليــــه ادارة الهيئة لهذا الهدف 
بناء عليه دراسة اعدها في العام 
٢٠٠٧ عن اكياس البالستيك في 
اجلمعيات التعاونية حيث تبني 
ان اجلمعيات تستهلك ما يقارب 
املليون و٣٠٠ الف كيس يوميا، 
الفتا الى ان اجلمعيات ليســــت 
الوحيدة التي تستخدم االكياس 

امنا هي مصدر رئيسي.
  وقال، علــــى هامش متثيله 
النائــــب األول لرئيــــس مجلس 
الدفاع ورئيس  الوزراء ووزير 
املجلس األعلى للبيئة الشــــيخ 
جابر املبارك في افتتاح انشطة 
البيئي حول موضوع  الشــــهر 
البضائع املستوردة من اليابان، 
انه من اختصاص وزارة التجارة 
وبلدية الكويت، الفتا الى اجتماع 
سيعقد قريبا مع وزارة التجارة 
حول املنتجات الكيميائية التي 
تأتينا من شــــرق آســــيا، ألنها 
ضمن اختصاص الهيئة، مؤكدا 
ان خطة الطوارئ التي اقرت في 
اجتمــــاع وزراء البيئة في دول 
مجلس التعاون جاهزة ألي طارئ 
اشعاعي قد يحدث على مستوى 

املنطقة.
البيئي، قال    وحول الشــــهر 
انه من اكبــــر االحداث التي تتم 
حاليا وما مييزه هو املشــــاركة 
الكثيفة من قبل القطاع اخلاص 
والناشطني البيئيني، بهدف حماية 
البيئة، شيء يفرحنا اكثر، ألن 
هذه الرسالة كبيرة وضخمة ال 
ميكن ان تقوم بها جهة واحدة، 
فهيئة البيئة من مهمتها الرقابة 
البيئية ونشــــر الوعي البيئي، 
لكن من دون مســــاهمة القطاع 
اخلــــاص واالهلــــي ال تتم هذه 
الرسالة، االمر اآلخر هي الثقافة 
الوطنية واحلس باملســــؤولية 
مــــن قبل القطــــاع اخلاص رغم 
تكبــــده لبعض املصروفات، من 
خالل اجراءات تطوعية خلفض 
انبعاثاتهم وحتسني صورة البالد 

خارجيا.
  ومتنى ان ينجح هذا الشهر 
ملا فيه مــــن انشــــطة وزيارات 
ميدانيــــة ملــــدارس وجامعــــات 
وتشجيع الناشــــطني البيئيني، 
وهذا ما سيشجعنا على تكرار 
هذه الفعالية، ونحن نعلم ان دول 
مجلس التعاون تطبق جتاربنا 
بعد ان ننجح بها، وهذه التجربة 

حديثة في دول املجلس.
  وكان املضحي قد القى كلمة 
نيابة عن الشــــيخ جابر املبارك 

الكويت الســـبت   تشـــهد 
املقبـــل وملدة ٣ أيام أنشـــطة 
ملتقـــى الكويت االول لالعالم 
االجتماعي الذي يعتبر االول من 
نوعه الذي يناقش ويبحث واقع 
وتأثيرات االعالم االجتماعي على 
مختلف مناحي احلياة اليومية 
التطورات  ومستقبله في ظل 

الهائلة التي يشهدها.
  وقال رئيس اللجنة املنظمة 
للملتقى مشـــاري املطوع في 
مؤمتـــر صحافي عقـــده بهذه 
املناسبة ان مجموعة من أكبر 
االســـماء في عالـــم االقتصاد 
الكويتي سترعى احلدث، وفي 
مقدمتها الشريك االستراتيجي 
شركة زين لالتصاالت املتنقلة 
وبنك الكويت الدولي والشركة 
الكويتية للمشروعات الصغيرة، 
وشركة كيا للسيارات وفولفو، 
ذلك الى جانب جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا والراعي 
االعالمي جريـــدة وتلفزيون 
الوطن، هـــذا بالتعاون مع ٥٢ 
وجمعية الهندســـة والبترول 
ورابطة طلبة جامعة اخلليج 
الوطنـــي لطلبـــة  واالحتـــاد 

الكويت.
الذي  ان املؤمتر    وأضـــاف 
تســـتضيفه جامعـــة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا يهدف الى 
نشر ثقافة التواصل الفعال من 
خالل االعالم احلديث للمؤسسات 
واالفراد ومواكبة التوجه العاملي 
ومستقبل االعالم في التواصل 

االجتماعي الفعال.
الى  امللتقـــى    كما يســـعى 
التجـــارب  االســـتفادة مـــن 
الناجحة للمؤسسات واالفراد 
وكيفيـــة تطبيقهـــا في العمل 
واإلحاطـــة مبســـاحة احلرية 
واالطر القانونية التي حتد من 

قضية مــــن اخطر القضايا التي 
يواجهها العالم اليوم.

  وقــــال ان البيئة في العصر 
احلالي متر بأدق مراحلها في كل 
دول العالم على اختالفها وألسباب 
تتنوع وتختلف من دولة ألخرى 
مشيرا الى ان تدني مستوى الوعي 
البيئي املجتمعي في الكويت سبب 
رئيسي في إحلاق األذى والضرر 

بالبيئة.
افتتــــاح احلدث    وتضمــــن 
معرضا يشــــارك فيــــه عدد من 
اجلهات احلكوميــــة منها بلدية 
الكهرباء واملاء  الكويت ووزارة 
والهيئة العامة للبيئة واملؤسسة 
العامة للرعاية الســــكنية وعدد 
الدولية كاملنظمة  من املنظمات 
التنمويــــة للطاقــــة املتجــــددة 
اضافة الى عدد من الشركات في 
القطاع اخلاص املعنية بالبيئة 
والطاقات املتجددة مثل الشركة 
املتحدة لصناعة احلديد وشركة 
إيكويت للبتروكيماويات وشركة 
ايسكو للصناعات وشركة الداو 
للمشاريع البيئية وشركة عارف 
للطاقة القابضة وشركة الهدف 
األخضر ومصنع الكويت الهندسي 

للطاقة الشمسية.
  وعقب االفتتاح بدأ أول انشطة 
الشهر البيئي بندوة حملت عنوان 
«البيئة والتنمية» ترأسها رئيس 
املنظمة اإلقليمية حلماية البيئة 
البحرية د.عبدالرحمن العوضي 
الذي قال ان البيئة اليوم باتت 
في مرحلة الالعودة واصفا خطوة 
الشهر البيئي باخلطوة اجلريئة 
جدا حيث ستبرز امكانيات جديدة 
ستؤثر في حياتنا. ولفت الى ان 
االنسان استغل البيئة بشكل سيئ 
وصوال الى مرحلة ال ميكن اعادتها 
الى ما كانت عليه، الفتا الى اهمية 
مناقشة قضية البيئة والتنمية 
فالبعد االقتصادي يهيمن على 
البيئة مهما حاولنا عكس ذلك ألن 
االنسان لم يصل الى اآلن لكيفية 
حماية البيئة وفي الوقت نفسه 
االستمرار في التنمية وصناعة 
الطاقــــة البديلة املدخل الى هذه 

املوازنة.
  مدير ادارة العالقات الدولية 
الكويتية  البترول  في مؤسسة 
عاطــــف اجلميلي قدم محاضرة 
التنمية املســــتدامة في  حــــول 
اطار اتفاقية تغير املناخ مقدما 
رؤية نفطية مشيرا الى مفهوم 
التنمية املستدامة ومقدما شرحا 
التفاقية تغير املناخ الفتا الى العد 
التنموي، ومشيرا الى بروتوكول 
كيوتو الذي يتحدث عن التنمية 
املستدامة والنظيفة والذي يحارب 
من قبــــل الدول األوروبية كونه 
يحمل لغة ملزمة ملن يوقع عليه 
وهــــو بالفعل اجناز بيئي يجب 

احملافظة عليه والدفاع عنه.
 ٭  دارين العلي

اجلميـــع للتعـــرف على رواد 
االعالم احلديث واألكثر تأثيرا 
في شبكات التواصل االجتماعي 
والتعرف أيضـــا على قوانني 
التواصـــل املؤثـــر والفعـــال 
مباشرة من الشخصيات األكثر 

تفاعال.
انه سيتم    وأوضح املطوع 
خـــالل امللتقـــى اســـتعراض 
مجموعة من القصص والتجارب 
اخلاصة بالشركات األكثر تفاعال 
التواصل  في اســـتراتيجيات 

االجتماعي واالعالم احلديث.
  وحول أبرز املستهدفني من 
حضور امللتقـــى، قال املطوع 
ان امللتقـــى مفتـــوح حلضور 
الشـــخصيات اجلماهيريـــة 
واملشـــاهير (أصحاب أعمال، 
فنانني، رياضيني، سياسيني.. 

إلخ).
  وأضاف ان امللتقى مفتوح 
أيضا حلضور مسؤولي الشركات 
واملؤسسات التي تسعى لتكوين 
شبكة تســـويقية متفاعلة مع 
العمالء بصورة مباشرة لترويج 
العالمة التجارية أو نشر آخر 
األخبـــار أوال بـــأول أو قياس 
رأي اســـتطالعي، بأقـــل جهد 
الى  ووقت وتكلفة، باالضافة 
أصحاب املدونات وكتاب الزوايا 
واملؤلفني واملفكرين واملدرسني 

واملدربني.
  ويشارك في امللتقى مجموعة 
من االعالميني وخبراء التسويق 
في مقدمتهم اخلبير العاملي جيرد 
ليونهارد ود.ســـاجد العبدلي 
ومحمد الدالل ود.عبداهللا املطوع 
وهند الناهض وعبداهللا بوفتني 
وخالد الزنكي وهيا الشـــطي 
العثمـــان وعبدالوهاب  وعمر 

العيسى.
 ٭  عادل الشنان
 ٭ 

انتشار استخدام اجليل اجلديد 
من هـــذه الهواتف فيما يعرف 
باآليفون والبالك بيري والتي 
التواصل  أدوات  أهـــم  تعتبر 

االجتماعي.
  وحول التسجيل في املؤمتر، 
قال املطـــوع ان ذلك ميكن ان 
امللتقى  يتم من خالل موقـــع 
www.kw- على االنترنت وهو

.socialmedia.com
  وأشار املطوع الى ان امللتقى 
يعتبر أكبر جتمع في الكويت 
يلتقي فيه مع متابعي تويتر 
وأصدقـــاء الـ «فيس بوك» في 
مكان واحد، باالضافة الى كونه 
احلدث الذي يسعى الى مناقشة 
دور الشبكات االجتماعية التي 
غيرت مجريات العالم وكيفية 

التعامل معها.
  وأضاف ان امللتقى سيتيح 
أمام  الفرصة  وللمرة االولـــى 

اكد فيها ان األنشطة البيئية ال 
ميكن ان تؤتــــي ثمارها اال حني 
تصبح حماية البيئة واحملافظة 
عليهــــا جزءا اصيــــال من ثقافة 
الفرد واســــلوب حيــــاة يعيش 
وفقها الناس. وقال ان احلكومات 
واملنظمــــات األهلية ال ميكن ان 
تقوم بحمايــــة البيئة من خالل 
التشريعات والقوانني فقط ألن 
حمايــــة البيئة هي التزام فردي 
قبل ان تكــــون التزاما جماعيا، 
التركيــــز على تنمية  لذا يجب 
الشــــعور الفردي باملســــؤولية 
نحو البيئــــة، خاصة ان العالم 
بصناعاته املتطورة يفرز نوعا 
جديدا من امللوثات ما يستوجب 
البحث الدائم عن حلول ابداعية 
البدء باستغالل  ملكافحتها مثل 
مصادر الطاقة البديلة واملتجددة 
الشــــمس واألمــــواج  وطاقــــة 

واملنتجات الصديقة للبيئة.
  واوضح ان برنامج الشــــهر 
البيئي وما يتضمنه من انشطة 
تهدف الى نشــــر الوعي البيئي 
املعــــارض والندوات  من خالل 

والدورات التدريبية وورش العمل 
بهدف وضع نواة جديدة للعمل 
البيئي السليم والتوجه نحو اعادة 
صياغة الثقافة البيئية بأكملها، 
مطالبا اهل االختصاص بتحمل 
البيئية مبن فيهم  مسؤوليتهم 
اجلهات احلكومية واخلاصة التي 
يقع على عاتقها توجيه املجتمع 
وتوعيته لتصبح حماية البيئة 
عادة يومية والتزام طوعي على 
مســــتوى األفراد وتأطير العمل 
البيئي من خالل قانون بيئي جديد 

يتناغم مع خطة التنمية. 
  وأضاف «اذا كنا منلك النية 
الصادقة للسعي في مشروعنا 
االنســــاني والوطني فعلينا ان 
نواجه املشــــكلة بكل جرأة دون 

جتميل او تزييف».
  وكان للرعاة كلمة القاها رئيس 
الشــــركة املتحدة  ادارة  مجلس 
لصناعة احلديد عواد اخلالدي، 
معتبرا ان املشاركة في انشطة 
البيئي تشكل منوذجا  الشــــهر 
فريــــدا من التمــــازج والتضافر 
للعمل املشــــترك على مناقشة 

استخدام االعالم االجتماعي في 
الكويت.

  وأشار املطوع الى التطورات 
التي شهدها ما بات يعرف باسم 
االعالم االجتماعي والذي كان 
االنترنت عموما وموقع الفيس 
بوك الشـــهير وراء انتشـــاره 
ومدى مساهمته في كثير من 
التي باتت  اليومية  املتغيرات 
حترك مختلـــف أوجه احلياة 

اليومية.
  اإلنترنت والهواتف النقالة

  وقال املطـــوع ان االرضية 
القويـــة واألســـس والبنيـــة 
التـــي تتمتع بها  االساســـية 
الكويت فـــي مجال االتصاالت 
ساهم في انتشار وتأثير االعالم 
الكويت  اجلديد، حيث تعتبر 
من أكثر البلدان على مستوى 
العالـــم اســـتخداما لالنترنت 
والهواتـــف املتنقلة الى جانب 

(كرم ذياب)  د.صالح املضحي ود.عبدالرحمن العوضي يفتتحان املعرض البيئي  

 جانب من املؤمتر الصحافي مللتقى الكويت األول لإلعالم االجتماعي

 «حماية البيئة» تدعو لرفض متديد موسم البر
 دعت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة وزير البلدية د.فاضل صفر الى رفض قرار املجلس البلدي 

الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١ والقاضي بتمديد فترة املخيمات الربيعية الى نهاية شهر ابريل املقبل 
رفضا قاطعا وااللتزام باملوعد احملدد، وهو ٣١ مارس من كل عام.

  واستغربت اجلمعية في بيان لها عدم اضطالع اعضاء اللجنة البيئية في املجلس البلدي 
مبسؤولياتهم جتاه رفض هذا القرار، خصوصا مع اآلثار البيئية السلبية الكبيرة التي تواجهها 

البيئة البرية الكويتية، والتي تعتبر من أكثر البيئات تضررا داخل الكويت.
  كما دعت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة وزير البلدية لاللتزام بتوجهات مجلس الوزراء الداعية 
الى حتديد مناطق محددة للتخييم في البالد مبا مينح بقية املواقع بالبيئة البرية الفرصة للتعافي 

بعيدا عن الضغوط الشديدة التي تواجهها خالل موسم التخييم، في ظل االنعدام شبه الكلي 
للغطاء النباتي والتأثر الشديد للحياة الفطرية.

 ٭  دارين العلي
 ٭ 

 برعاية «زين» وبنك الكويت الدولي والشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة

 انطالق ملتقى الكويت لإلعالم االجتماعي السبت املقبل

 املطوع: نخبة 
من خبراء اإلعالم 

والتسويق يناقشون 
مستقبل اإلعالم 
االجتماعي في 

مقدمتهم اخلبير 
العاملي جيرد 

ليونهارد
 

 حماية البيئة هي 
التزام فردي قبل
  أن تكون التزامًا 

جماعياً 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن
من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 

ال�صروري��ة  ملحطات التحويل الثانوية,  مم��ا �صيرتتب عليه قطع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.
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