
محليات
اجلمعة ١٨ اكتوبر ٢٠١٩

06

جانب من عملية جتهيز اإلطارات إلعادة التدوير

إعادة تدوير اإلطارات إلخالء املوقع وتسليمه إلى »السكنية«

تنسيق بني »البيئة« و»البلدية« لتحديد مواقع التخييم
قال الشــيخ عبداهلل األحمد إن 
الهيئة العامة للبيئة تنسق حاليا مع 
البلدية لتحديد مواقع التخييم قبل 

بدء املوسم املقبل.
ولفت في رده على سؤال حول 
التحضيرات للموسم الى أنه سيتم 
توزيع شــتالت على املخيمات مما 

سيساهم في زيادة الغطاء األخضر 
في الدولة، آمال من املواطنني احملافظة 
على البيئة من أجل مستقبل أفضل 

ألجيالنا.
وأوضح أن فرق الهيئة والبلدية 
ستكون منتشــرة بشكل مستمر 
لرصد أي مخالفات والتأكد من أن 

األوضاع البيئة كما يجب، كما ان بلدية 
الكويت ستقوم بدورها في وضع 
التخييم لتسهيل  حاويات مبناطق 
التخلص مــن النفايات، متمنيا من 
اجلميع االلتزام باالشتراطات البيئية 
وعدم وضع األرضيات االسمنتية 

واحلفر بجانب املخيمات.

توزيع شتالت على املخيمات لزيادة الغطاء األخضر

)قاسم باشا( جانب من موقع إطارات »أرحية« وفي اإلطار الشيخ عبداهلل األحمد خالل جولته باملوقع  

إزالة 20 إلى 40 مليون إطار من »أرحية« لتسليمها إلى »السكنية« خالل عام

دارين العلي

تســلمت الهيئــة العامة 
للبيئــة صبــاح أمس موقع 
إطــارات أرحية مــن الهيئة 
العامــة للصناعــة وذلــك 
إزالــة االطارات  الســتكمال 
متهيدا لتسليمها الى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وفق 

قرارات مجلس الوزراء.
وقال املدير العام للهيئة 
العامة للبيئة ورئيس مجلس 
االدارة الشيخ عبداهلل األحمد 
إن الهيئة تسلمت املوقع من 
إزالة  »الصناعة« الستكمال 
االطــارات، موجهــا الشــكر 
لـ»الصناعــة« على ما قامت 
به من جهود خالل السنوات 

السابقة.
وأضــاف األحمــد، فــي 
تصريــح صحافــي علــى 
هامــش تســلم املوقع، أنه 

للمصانــع التي تســتغلها 
فــي صناعــات معينــة أو 
استغاللها في شركة اسمنت 
الكويــت لتحويلها لطاقة، 
الفتا إلى أن اإلطارات احلالية 

وجود عدة مبادرين يهتمون 
بالتعامل مع هذه اإلطارات 
وســيتم اعتمــاد األفضــل 
واألسرع للمساهمة بشكل 
أسرع لتسليمها الى الهيئة 

مــن مكب ارحيــة لإلطارات 
في فترة سريعة وتسليمها 

الى »السكنية«.
بدوره، قــال نائب املدير 
العام للهيئة العامة للصناعة 
م.محمــد العدوانــي انــه مت 
تسليم موقع ارحية للهيئة 
العامــة للبيئــة الســتكمال 
إزالة االطارات بعد ان قامت 
»الصناعــة« بإزالة أكثر من 

3٠ مليونا منها.
وذكر العدواني ان الدراسة 
التي وضعتها البلدية أكدت 
وجــود ١4 مليون إطار فقط 
وحــددت مدة ســتة اشــهر 
الزالتها وبالفعل قامت الهيئة 
بإزالة هذه الكمية خالل املدة 
اال ان »الســكنية«  احملددة، 
أجرت دراسة اخرى للموقع 
وتبني لها ان الكمية املوجودة 
تفــوق 5٠ مليــون اطار، ما 
اســتدعى تأهيــل شــركات 

التي ستعمل »البيئة« على 
إعادة تدويرها تتراوح بني 
٢٠ و4٠ مليون إطار، وسيتم 
التعامل معهــا خالل فترة 
ال تتجاوز العام، الفتا الى 

العامــة للرعاية الســكنية 
إلقامة مساكن عليها.

وأكد أنه ســيتم التعاون 
مع بلدية الكويــت والهيئة 
العامــة للصناعــة لالنتهاء 

جديــدة إلزالة كميــات اكبر 
من االطارات بلغت نحو 3٠ 

مليون إطار. 
ولفت الى ان الهيئة كلفت 
مــن قبل مجلــس الــوزراء 
باالشــراف على املوقع الذي 
كان اساسا مسؤولية البلدية 
وقد مت حتديد مساحات في 
الساملي إلنشاء مصانع إعادة 
التدوير للشركات التي تبنت 
عمليــه تقطيــع االطــارات، 
واكتفــت »الصناعة« حاليا 
باعداد هذه االطارات، وبالتالي 
قام مجلس الوزراء بتحويل 
املسؤولية الى الهيئة العامة 
للبيئة، مبينــا ان االطارات 
التي متت اعادة تدويرها نحو 
3٠ مليون اطار واملتبقي نحو 
٢٠ مليونا ومت تسليم املوقع 
للبيئــة بالكامل للعمل على 
اســتكمال املهمة املوكلة من 

قبل مجلس الوزراء.

األحمد أكد خالل تسلم »البيئة« موقع إطارات »أرحية« من »الصناعة« أن اإلطارات سترسل إلى املصانع الستغاللها في صناعات معينة أو حتويلها إلى طاقة

مشكلة إطارات »أرحية« أوشكت على االنتهاءالشيخ عبداهلل األحمد وفريق الهيئة العامة للصناعة خالل تسلم املوقع 

ســيتم تطهير املنطقة من 
اإلطــارات وتســليمها الى 
»الســكنية« فــي غضــون 
فتــرة لن تتجاوز الســنة، 
وســتحول هــذه اإلطارات 

العدواني: »الصناعة« قامت بإعادة تدوير أكثر من 30 مليون إطار من »أرحية«لدينا عدة مبادرين يهتمون بالتعامل مع اإلطارات وسيتم اعتماد األفضل واألسرع

ملشاهدة الڤيديو

تتقدم بصادق العزاء واملواساة إلى

عائلة بو قريص الگرام
لـوفاة فقيدها املغفـور لــه بـإذن اهلل تعـالـى  

خالد يوسف حمد بو قريص
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان


