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1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:
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ابن النفي�س

ابن �ســـــــيــنــــا

ابوبكر الرازي

�س: من مكت�صف الدورة الدموية ال�صغرى ؟
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المدير العام للبيئة يؤكد أن فرق التفتيش ستعمل على مدى 24 ساعة لمنع المطاعم والمحالت من إلقاء مخلفاتها في البحر

المضحي: محطات مؤقتة لرفع وضخ مياه الصرف الصّحي تساهم
بنقل 13% من المياه بسرعة قياسية للتناكر وصواًل إلى الرقة والعارضية

تناكر تنقل مياه الصرف حملطتي الرقة والعارضية

تقييم كامل للشواطئ

جهود لهيئة البيئة لضمان عدم تلوث الهواء

جانب من اجلولة التفتيشية للهيئة العامة للبيئة على محالت ومطاعم الساملية املشاركون في فريق التفتيش السباحة والصيد مازاال ممنوعني في املناطق امللوثة

»األش�غال« وّزعت 132 مضخة في حولي للتقليل من كميات تدفق مياه الصرف ومساعدة الفنيين في محطة مشرف على الوصول للمضخات بأسرع وقت

ال نفوق ألسماك الميد والموجود نوع من البكتيريا ومنع الصيد والسباحة يشمل نسبة 5% من المياه اإلقليمية وهما مسموحان في بقية المياه

الفريق الكوري متواجد حاليًا في معهد األبحاث ويجري تجارب البكتيريا على عينات من التربة البحرية وفي حال نجاح التجربة س�يتم تطبيقها فورًا

حذر املدير العام للهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي أصحاب 
املطاعم من مخالفة االشتراطات 
الصحية مؤكدا أن فرق التفتيش 
بالهيئة س����تعمل على مدى 24 
ساعة ملراقبة املطاعم ولن تتهاون 

في مخالفة املتجاوزين.
جاء تصريح املضحي املتحدث 
الفنية  اللجنة  الرسمي باس����م 
اخلاصة مبشكلة مضخة مشرف 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
بعد احلملة التفتيشية التي قامت 
بها الهيئ����ة العامة للبيئة على 
احملال التجاري����ة واملطاعم في 

الساملية الليلة املاضية.
وأكد انه مت تفعيل الضبطية 
القضائي����ة وحترير العديد من 
املخالفات على اكثر من 40 مطعما 
خالل ساعة ونصف الساعة مؤكدا 
أن أصحابها سيحالون الى اجلهات 
القانونية نتيجة ما قاموا به من 
استغالل لهذا الظرف الذي يتطلب 

تكاتف كل اجلهود.
وعن املخالفات التي وقع فيها 
اصحاب املطاعم ذكر ان الكثير 
من املطاعم تسكب الزيوت في 
املناهل دون وجود فالتر متنع 
تراكم الزيوت وهو مؤشر خطير 
ملشاركة تلك املطاعم في عملية 

التلوث البحري.
واك����د املضح����ي ان احلملة 
التجارية  على املطاعم واحملال 
ستستمر من قبل الهيئة العامة 

انه عندما تتوقف العملية سيتم 
تقييم كامل للوضع وكيفية اعادة 
تأهيل الش����واطئ والس����واحل 

الكويتية بعد هذه املشكلة.
وأضاف ان شواطئ الكويت 
حلسن احلظ ضحلة املياه وان 
تأثير اش����عة الش����مس احلارة 
واملعاجلة الطبيعية لها ستساعد 
على حل املشكلة مجددا التأكيد 
على مواصل����ة الهيئة جهودها 
وتنس����يقها مع جهات حكومية 
عدة حلل مشكلة تعطل محطة 
مياه الصرف الصحي في منطقة 

مشرف.
واشاد املضحي بجهود العاملني 
في الهيئة العامة للبيئة مشيرا 
الى انهم بذل����وا جهودا حثيثة 
على مدار الس����اعة مبش����اركة 
اخوانهم في ال����وزارات املعنية 
إلعادة تش����غيل محطة مشرف 

الى سابق عهدها.
وأثنى املضح����ي على الدور 
العديدة  الذي تقوم به اجلهات 
املشاركة كوزارة االشغال ووزارة 
الصحة واالدارة العامة لالطفاء 
وش����ركة النف����ط باإلضافة الى 
جلنة متابع����ة القرارات االمنية 
في مجلس الوزراء وجلنة تأهيل 
النفاي����ات )اللجنة  مواقع ردم 
الثالثية( ومركز العمل التطوعي 
التي تعمل على مدار الس����اعة 
للمساهمة قدر االمكان في حل 

املشكلة.

ايام تؤكد جناح اخلطة املوضوعة 
من خالل إنش����اء محطة الضخ 
والرف����ع في املس����يلة وتوفير 
مضخ����ات ف����ي محافظة حولي 
اضافة الى اجلهود املبذولة من 
كل اجلهات املعني����ة حلل هذه 

املشكلة.
وق����ال املضح����ي ان الهيئة 
تأخذ العينات من البحر وتقوم 
بتحليلها بش����كل يومي وتتابع 
تأثير استمرار عملية ضخ املياه 
غير املعاجلة ف����ي البحر مبينا 

نوع من البكتيريا وهي موجودة 
بالفعل باملياه لكن لم تصل الى 

حد نفوق االسماك.
وقال انه من����ذ اول يوم من 
توقف محطة مش����رف للصرف 
الصحي مت منع الصيد والسباحة 
مؤكدا ان هناك مراقبة مستمرة 
من الهيئة العامة للبيئة للسواحل 
كما الهيئة العامة للثروة السمكية 
تراق����ب البح����ر ايض����ا واملنع 

املفروض.
وأشار الى ان املنع يشكل %5 
من املياه االقليمية للكويت بحيث 
تكون املراقبة سهلة كما ان الصيد 

مفتوح في بقية مياه البحر.
وأضاف املضحي ان التحذير 
من السباحة والصيد من ديوانية 
الصيادين ال����ى الفنطاس الذي 
اش����ار اليه بيان الهيئة العامة 
الى اآلن وحتى  للبيئة مستمر 
صدور تعليمات اخرى موضحا 
ان التل����وث الي����زال يقف عند 
الفنطاس وهو محاصر ومستقر 

بهذه املنطقة.
وأشار الى ان محاصرة املياه 
بالقرب من الفنطاس ملدة خمسة 

يقلل ايضا نسبة التلوث مؤكدا ان 
احلكومة ممثلة بوزارة االشغال 
العامة حريصة على حل املشكلة 
في اسرع وقت ممكن السيما ان 

االمر يتعلق بصحة املواطنني.
وأكد ان اجلهود احلالية تتركز 
على ضرورة اس����تمرار اعمال 
الصيانة الت����ي يقوم بها فريق 
الطوارئ حملاولة احتواء مشكلة 
محطة ضخ مياه الصرف الصحي 
ف����ي منطقة مش����رف ومحاولة 
تش����غيلها واعادتها مرة أخرى 

الى وضعها الطبيعي.
وفيما يخص الفريق الكوري 
اش����ار املضحي الى انه متواجد 
حاليا في معهد الكويت لالبحاث 
بحيث يجري جتارب البكتيريا 
على عينات مأخوذة من التربة 
البحرية في الكويت فان جنحت 
فانه سيتم تطبيقها على البيئة 

البحرية في الكويت.
وحول ما اثير عن نفوق اسماك 
امليد نفى املضحى ذلك موضحا ان 
الهيئة العامة للبيئة تأخذ بشكل 
مستمر عينات من االسماك ويتم 
حتليلها مشيرا الى ان ما اثير هو 

التي  املياه  املسيلة لرفع وضخ 
انش���ئت اخيرا ساهم بنقل %13 
من مياه الصرف بسرعة قياسية 

الى التناكر.
واوض���ح ان كمي���ة املي���اه 
املسحوبة حاليا من خالل محطة 
تفريغ الصهاريج اجلديدة تبلغ 
ما يتراوح بني 8000 و13000 متر 
مكعب يوميا مبا يعادل تقريبا من 
8 الى 13% من نسبة املياه الكلية 
مبينا ان املياه توجه الى محطات 
معاجلة مياه الصرف في محطتي 

الرقة والعارضية.
وق���ال املضح���ي ان وزارة 
االش���غال وضعت امس حوالي 
132 مضخ���ة ش���فط وزعت في 
محافظة حولي وذلك للتقليل من 
كميات تدفق مياه الصرف الصحي 
موضحا ان مثل هذه االمور تساعد 
الفنيني في محطة مشرف للصرف 
الصحي للوصول باسرع وقت 
الى املضخات واالنتهاء من هذه 

املشكلة.
وذك����ر املضح����ي ان احملطة 
املؤقتة ستساهم في التقليل من 
ضخ مياه املجاري الى البحر ما 

هي الساملية.
وحول احلملة التفتيشية ذكر 
انه خالل االيام املاضية مت رصد 
كمي����ة لبعض املخلفات لم تكن 
موجودة في الس����ابق مبينا ان 
نوعيتها تؤك����د وجود ملوثات 

اخرى غير املنزلية املعروفة.
وش���دد املضحي على اهمية 
تضافر اجلهود كافة على املستوى 
احلكومي واملستوى الشعبي من 
واجب املسؤولية الوطنية سواء 
كان الش���خص مواطنا او مقيما 
للتخفي���ف من الض���رر نتيجة 
تعطل محطة مشرف ملياه الصرف 

الصحي.
وقال املضحي ل� »كونا« ان ما 
تقوم به اجلهات املعنية كل من 
موقعه يأتي للمحافظة على صحة 
املواطنني واملقيمني في الكويت كما 
ان احملافظة على البيئة البحرية 
تعد من االولويات ايضا وتتطلب 

التعاون للمحافظة عليها.
وفيما يخص محطة مشرف 
ملياه الص���رف الصحي ذكر ان 
اجلانب املش���رق هو ان وجود 
احملط���ات املؤقتة مث���ل محطة 

للبيئة ملن����ع مثل هذا التصرف 
الذي ينم عن ع����دم الوعي مبا 
تسببه هذه املخلفات من زيادة 
في التلوث نتيجة ما حتمله من 

مخلفات ضارة على البيئة.
وعن س����بب اختيار منطقة 
الساملية في احلملة التفتيشية 
قال ان كل محافظة حولي خاضعة 
للتفتيش اال ان منطقة الساملية 
تعد من اخفض نقطة في محافظة 
حولي وأي طف����ح في محافظة 
حولي فان اول منطقة تتأثر به 

)محمد ماهر(


