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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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كــــــــوبون اليــــــوم الع�سرون

�سمحان

املهــــــلب

مطريان

�س: ما هو ��شم �أ�شهر بوم كويتي ؟

خالل ندوة »كارثة مشرف.. الحقيقة والحل« في ديوان الخواري

العمير: ضرورة محاسبة المتسبب الحقيقي في كارثة مشرف
اللجنة البيئية في مجلس األمة ستعرف الحقائق في القضية سواء من األجهزة الحكومية أو من خالل لجنة التحقيق البرلمانية

د.صالح العجيري وحامد االبراهيم يتحدثان في ندوة التغير املناخي وانعكاساته على الكويت

انتقد خالل ندوة في الجمعية الجغرافية المبالغة في التعامل مع إنفلونزا الخنازير

العجيري: تأثير مياه الصرف الصحي على البحر 
يتوقف على الكميات الضخمة المصروفة فيه

دارين العلي
قال العال���م الفلكي د.صالح 
الالفت  العجيري ان »الش���يء 
والذي نالم عليه هو ان الكويت 
دولة صغيرة وبذات الوقت غنية 
ولكن لديها مشاكل متعددة«، الفتا 
الى ان التجارب قد علمتنا بأن 
األمور س���تأتي بأعجب وأغرب 

مما نتصور.
العجي���ري خ���الل  وأم���ل 
ن���دوة »التغير  محاضرته في 
املناخي وتأثيراته على الكويت« 
في اجلمعية اجلغرافية امس األول 
ان تتمكن املعدات والتوجيهات 
الكيميائية والعالجية املستخدمة 
في حل التلوث احلاصل في مياه 
البحر في الفت���رة احلالية من 
تأدية املبتغ���ى الفتا الى انه ما 
كان يرمى في البحر في املاضي لم 
يكن له تأثير كبير نظرا لكميته 
القليلة جدا والتي ازدادت اليوم 
مع زيادة حجم السكان وبالتالي 
فإن الكمي���ات التي ترمى اليوم 
بف���ارق أضعاف ما كان يحصل 
في املاضي لذلك فإن لها تأثيرا 

كبيرا على البيئة البحرية.
وانتقد املبالغة التي يتم فيها 
التعامل مع انفلونزا اخلنازير، 
مشيرا الى ان جميع ضحاياه هم 
من املرضى ذوي األمراض املزمنة 
وان من ميوت في حوادث السير 
هم أكثر بكثير من هؤالء الذين 
يقضون بهذا املرض الذي ميكن 

ان يعالج باألدوية والعقاقير.
العجيري من  وفلكيا قل���ل 
أهمية ما يشاع عن سقوط األجرام 
السماوية على األرض، الفتا الى 
ان اخل���وف من األمر غير مبرر 

التحقيق في القضية من قبل جلنة 
حتقيق برملانية، كاشفا عن إعادة 
تشكيل جلنة الشؤون البيئية في 

دور االنعقاد املقبل.
وقال العمير، هل معقول ان تقف 
محطة بهذا احلجم عن العمل بهذه 
الطريقة، وأين أجهزة الرصد في 
الهيئة وملاذا ال تعمل هذه األجهزة 
قبل حدوث املشكلة، وهل من املعقول 
محطة بهذه الكلفة وبهذه األهمية ال 
تكون فيها خطة طوارئ إال سكب 
مياه املجاري في البحر، مشددا على 
أن اللجنة البيئية في مجلس األمة 
ستعرف احلقائق في هذه القضية 
سواء من األجهزة احلكومية أو من 
خالل جلن����ة التحقيق البرملانية. 
وأوضح أن الهيئة العامة للبيئة 
ومن خالل مراس����التها تؤكد أنه 
ال يج����وز إعطاء تصريح بإضافة 
أي منش����أة في منطقة الشعيبة 
وبعد ذلك أعطت موافقة إلقامة 14 
مصنعا فهل هذا منطقي ومعقول؟ 
مش����يرا إلى أن ظاهرة املد األحمر 
التي حدثت في العام 1999، رمبا 
تكون بسبب سكب مياه الصرف 
الصحي من وزارة األشغال في ذلك 
الوقت حينما قطع وزير األشغال 
حينئذ فه����د امليع إجازته ملتابعة 

تفاصيل القضية.
ومن جهته، قال كبير مهندسي 
الهندسة الصحية في وزارة األشغال 
م.محمود كرم، إن احملطة واحدة 
من بضع محطات عميقة تعمل في 
الكويت، مؤكدا أنه متت ترس����ية 
العام  املقاول في  املش����روع على 
2002 وبدأ التسلم اجلزئي في 10 
يوليو 2006، وكانت هناك مشكلة 
في حوائط بعض الس����راديب في 

احملطة حيث انها تعاني من خرير، 
مش����يرا إلى أن احملطة بعمق 38 
مت����را ومتت معاجل����ة املوضوع 
وش����كلت جلنة حتقي����ق في عهد 
الوزير الس����ابق ملعرفة املتسبب 
في هذا اخللل، وجاءت نتائج اللجنة 
ان املس����ؤولية يتحمله����ا املقاول 
واملستشار مناصفة، الفتا إلى أن 
الوزارة قامت في شهر يوليو من 
العام احلالي بفحص املضخات من 
خالل شركة عاملية، وتبني أن احملطة 
بحالة جيدة، ولكن حدثت بعض 
األعطال الكهربائية في املضخات 
ومن ثم عطب ف����ي بعض القطع 
اإللكترونية، ومت استدعاء الشركة 
املصنعة لهذه القطع، وأثناء إصالح 

هذه القطع بتاريخ 23 أغس����طس 
املاض����ي حدث خلل ف����ي البوابة 
الرئيسية في احملطة، ما أدى إلى 
تدفق مي����اه الصرف الصحي إلى 
غرف احملطة، وكان همنا األول هو 
عدم طفح مياه املجاري في املنازل 
أو الشوارع، الفتا إلى أنه مت عمل 

محطات تنقية متنقلة.
ومن جهته قال م.محمد العنزي 
من الهيئة العامة للبيئة إن وزارة 
األشغال كانت مضطرة لتحويل 
مياه الصرف الصحي إلى البحر، 
الفتا إلى أن الكميات التي تسكب 
في البحر بش����كل يومي تتراوح 
بني 180 و200 ألف متر مكعب من 
مياه الصرف الصحي، موضحا ان 

هناك تنس����يق مستمرا مع معهد 
العلمية لتقييم  الكويت لألبحاث 
اآلث����ار البيئية، مؤك����دا أن هناك 
إجراءات في حق وزارة األشغال، 
بناء على قانون الهيئة لسنة 1995 
واإلجراءات واللوائح البيئية، الفتا 
إلى أن الهيئة ستتخذ إجراءات ضد 
وزارة األش����غال التي ألقت مبياه 
الصرف الصحي في البحر، مشددا 
على إن مياه الش����رب في الكويت 
آمنة وصاحلة لالستهالك اآلدمي، 
مؤكدا أن الهيئة تتابع بشكل دوري 
جودة املياه شماال وجنوبا، الفتا 
إل����ى أن الهيئة تقوم بأخذ عينات 
من مي����اه البحر بش����كل يومي، 
والوضع مستقر حتى اآلن، مؤكدا أن 
الهيئة حذرت كإجراء احترازي من 
السباحة والصيد من موقع ديوانية 
الفنطاس،  الصادين حتى شاطئ 
ناصحا بعدم الصيد والس����باحة 
حتى شاطئ الفحيحيل، حفاظا على 
صحة املواطنني ومرتادي البحر في 
هذه األماكن. ومن جهته قال رئيس 
احتاد صيادي األسماك يوسف بن 
سبت ان نس����بة الزئبق مرتفعة 
جدا في جون الكويت، مشيرا إلى 
أن مياه املجاري التي صرفت في 
البحر خالل األيام املاضية ستزيد 
من معدالت التلوث في البحر ومن 

ثم تؤدي إلى نفوق لألسماك.

دانيا شومان
استغرب رئيس اللجنة البيئية 
في مجلس األمة د.علي العمير من 
تقليل البعض بشأن التلوث الكبير 
الذي يحدث للبحر، مشيرا إلى أن 
محاوالت التهوين من جرمية إلقاء 
9 آالف تنكر مج����اري في البحر 
أمر  أن األمر ع����ادي  وتأكيده����م 
يثير القلق، متسائال، عن طبيعة 
البيولوجي����ة للبحر  املضاف����ات 
وتأثيراته����ا على البحر واألحياء 
البحرية، وملاذا جلأت الهيئة العامة 
للبيئة إلى االستعانة بخبراء من 
كوري����ا اجلنوبية، وأوضح أن ما 
حصل في قضية محطة مش����رف 
ال يع����د قضية فنية فق����ط، إمنا 
تنموي����ة أيضا فتكاليف إنش����اء 
احملطة زادت عن ال����� 56 مليون 
دينار، وهي مصممة وفق أحدث 
املواصفات، وف����ي ليلة وضحاها 
تخرج عن العمل، مش����يرا إلى أن 
ذلك أمر يستحق منا جميعا الوقوف 

أمامه، ومعرفة أسبابه.
وش����دد د.العمير ف����ي كلمته 
خ����الل ن����دوة »كارثة مش����رف.. 
احلقيقة واحلل«، والتي استضافها 
مساء أمس األول ديوان د.فوزي 
اخلواري في منطق����ة بيان، على 
ضرورة محاسبة املتسبب في هذه 
الكارثة، وأن يكون كبش الفداء هو 
اجلاني احلقيقي في هذه القضية، 
مش����ددا على أنه يجب أن يتحمل 
املسؤولية من يستحقها واملتسبب 
فيها، س����واء كان وزير أو وكيال 
أو أي شخص آخر، متسائال، ملاذا 
ال نص����ل إلى املقاول للمس����اعدة 
على فهم االستفسارات، مستغربا 
الكالم الذي قيل عن أن إلقاء مياه 
الصرف الصحي ف����ي البحر أمر 
عادي، مؤكدا أن ذلك غير صحيح 
على اإلطالق وغير عادي وليس 
هناك أي دولة جت����رؤ على فعل 

مثل هذه الكارثة.
وأشار إلى أن 15 نائبا وقعوا 
على طلب حتقيق في القضية، الفتا 
إلى أنه التقى بعض الوزراء وأكدوا 
له أن جلنة التحقيق الوزارية في 
احملطة ستصدر تقريرها وتعلن 
نتائ����ج التحقيق في مدة أقصاها 
من 3 أسابيع إلى شهر، مشيرا إلى 
أنه مع بداية دور االنعقاد سيتم 

األحواش وعلى االسطح وكانت 
هناك رطوبة تلطف اجلو وأمطار 
نظيفة جتمع وتستخدم للشرب، 
كما ان غبار أمس أنظف من غبار 
اليوم بعد ان غابت أشياء كثيرة 
من صح���راء الكويت كالعرفج  
واألزهار حتى عن أسطح املباني 
داخل املدينة حيث كانت تكسوها 
األعشاب واألزهار وكانت هذه 
املنازل باردة في الصيف ودافئة 
في الشتاء ألنها مبنية من الطني 
ولم نكن بحاج���ة الى املكيفات 
التي نراها اليوم والتي تسبب 

الكثير من املشاكل.
بدوره أكد أمني سر اجلمعية 
حام���د اإلبراهي���م ان اجلمعية 
حريصة على طرح كل القضايا 
واملواضيع البيئية املناخية والتي 
لها تأثي���ر صحي على املواطن 
الكويت���ي موضح���ا ان خبراء 
األرصاد اجلوي���ة حذروا خالل 
األيام املاضية من احتمال حدوث 
كارثة بيئي���ة في الكويت وهي 
نفوق األسماء في املياه الكويتية 
نتيجة ارتفاع الرطوبة وهبوب 
الرياح اجلنوبية والتلوث احلاصل 
في محطة مشرف. وحول مدى 
تأثير هذه التغيرات املناخية على 
انتشار انفلونزا اخلنازير قال ان 
الكويت كغيرها ستشهد موجة 
جديدة من انتشار الڤيروس حيث 
تشير التوقعات الى انها ستتزامن 
مع نهاية فصل الصيف ودخول 
اخلريف مع تغير درجات احلرارة 
والرطوبة، مطالبا اجلهات املعنية 
باتخاذ جميع االجراءات الالزمة 
لتجنب حدوث مثل هذه الكوارث 

البيئية والصحية. جانب من احلضور

حيث يهب���ط على األرض جرم 
س���ماوي كل 155 س���نة. وقال: 
الكويت ستصبح في ربيع دائم 
دون صيف او شتاء وذلك بعد 
نحو 150 سنة وهذا خاضع لدورة 
األرض بالنسبة للشمس، مشيرا 
الى انه ستأتي حقبة من الزمن 
تبرد فيها الشمس وبالتالي يكون 
املناخ معتدال دائما اما اذا اقتربت 

الشمس فكل شيء سيحترق.
وحتدث العجيري عن زيادة 
التصحر على األرض حيث تبدلت 
املس���احات املزروع���ة باألبنية 
وانتشرت ظاهرة االحتطاب من 
الغابات مما يعرقل احلياة على 
األرض ويساهم في زيادة األمطار 
احلمضية التي توقع بأنها ستزيد 
في املستقبل مما يؤثر على احلياة 
والنبات وكذلك على األبنية التي 
تتفتت بفع���ل كثرة األحماض. 
وحت���دث العجيري ع���ن البقع 
الشمسية التي تظهر كل 11 عاما 

وتؤثر على احلقول املغناطيسية 
واالتص���االت واملواصالت كما 
تؤثر على املناخ والتلوث البيئي 
والضوئي، مستطردا الى فتحة 
طبقة األوزون التي إذا اتسعت 
فستسمح بدخول األشعة القاتلة 
الى األرض ما يؤدي الى ازدياد 
كبير في األمراض السرطانية. 
وأجرى العجي���ري مقارنة بني 
املاض���ي واحلاض���ر حيث كان 
اجلو نظيفا ولطيفا وخاليا من 
القمامة واألوساخ وحيث كانت 
املياه قليلة جدا وش���حيحة اذ 
يكفي ما يس���تخدم الفرد اليوم 
في مرة واح���دة ما يكفي عائلة 
في يوم كامل، ولكن ما يحصل 
اليوم هو هدر غير مبرر للمياه، 
الفتا الى ان الطفرة االقتصادية 
لها ثمن وثمنها هو زوال املاضي 

اجلميل.
وقال »فيما مضى كنا نعيش 
ملدة 7 أش���هر خارج املنازل في 
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اعلن نائب املدير العام في 
الهيئ���ة العامة للبيئة الكابنت 
علي حيدر أم���س ان معدالت 
سكب املياه في البيئة البحرية 
انخفضت بنسبة 50% بفضل 
اجلهود املكثفة التي تقوم بها 

اجلهات املعنية.
وقال حيدر، ف���ي لقاء مع 
وكالة االنباء الكويتية )كونا(، 
ان وزارة االشغال العامة قامت 
مع جلنة تأهي���ل مواقع ردم 
النفايات ف���ي مجلس الوزراء 
املرادم، مضيفا  باعادة تأهيل 
أنه مت التوصيل الى تخفيض 
في سكب املياه في البحر بنسبة 

50% بعد ان كان يس���كب بالبحر حوالي 180 ألف 
متر مكعب يوميا.

وأضاف ان هذا التخفيض في سكب املياه يرجع 
الى طريقة ونوعية املعاجلة التي تقوم بها وزارة 
األش���غال إضافة الى نتائ���ج التحاليل التي تقوم 
بها الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمي���ة، مبينا ان معدالت التلوث انخفضت الى 

النسبة املسموح بها.
وعن طريقة املعاجلة، ذكر أنه مت إنشاء محطة 
تفريغ الصهاريج التي ساهمت في معاجلة مشكلة 
الصرف الصحي حيث يتم س���حب ما يتراوح بني 
8000 و13000 متر مكعب يوميا من املياه املسحوبة 
مبا يعادل من 8 الى 13% من نس���بة املياه الكلية، 
مبينا ان املياه توجه ال���ى محطات معاجلة مياه 

الصرف في محطتي الرقة والعارضية.
واوضح ان القطاع الثاني يتمثل بسحب املياه 
من مجاري االمطار املكشوفة بقدرة استيعابية ال 
تقل عن 8 صهاريج في ان واحد مما يرفع الطاقة 
االستيعابية للمحطة بشكل اجمالي الى 25 صهريجا 
في الوقت نفسه بطاقة اجمالية تبلغ 45 ألف متر 
مكعب تتمثل فيما يزيد على ثلث الكمية املوجهة 

الى البحر.
واضاف حيدر ان شواطئ الكويت حلسن احلظ 
ضحلة املياه وان تأثير اش���عة الش���مس احلارة 
واملعاجلة الطبيعية لها والتيارات املائية ستساعد 

على حل املشكلة.
وقال حيدر ان نتائج النموذج احلس���ابي دلت 
على ان انتش���ار امللوثات بشكل مركز بالقرب من 
السواحل وعلى امتداد رأس االرض بالساملية الى 

املسيلة وبالقرب من الفنطاس 
كما ان تراكيز امللوثات مركزة 
ايضا بالقرب من مخارج مياه 

الصرف الصحي.
وذكر انه مت تشكيل اربعة 
فرق الخ���ذ العينات البحرية 
واجراء التحاليل ومن تلك الفرق 
فريق الهيئة العامة للبيئة الذي 
يقوم باخذ عينات من مخارج 
مياه الص���رف الصحي وعلى 
مسافة حوالي 100 متر، مضيفا 
ان نتائ���ج التحاليل اش���ارت 
الى وجود انخفاض في نسبة 

امللوثات.
واضاف ان الفريق الثاني من 
معهد الكوي���ت لالبحاث العلمية واخذ عينات من 
البحر من مسافة 900 متر كما اخذ عينات من قاع 
البحر ودلت النتائج ايضا على انخفاض بنس���بة 

التلوث في البحر.
وقال حيدر ان فريق وزارة االشغال يأخذ عينات 
بشكل مستمر على مدار الساعة اضافة الى الفريق 
الرابع من الهيئة العامة للبيئة ايضا ملتابعة ظاهرة 
املد االحمر ومدى وجودها. وطمأن املواطنني الى ان 
التراكيز بدأت تنخفض، مضيفا ان اللجنة املكلفة 
تعمل بشفافية كاملة وهي تطلع املواطنني واملقيمني 
على كل التفاصيل املتعلقة مبواجهة هذه املشكلة 
والتعامل معها بصورة جادة وواقعية وواضحة.

وحول محطة مشرف للصرف الصحي اوضح 
ان اجلهود متواصلة للوصول الى املضخات الجراء 
الالزم، مضيفا انه س���يتم تبدي���ل املضخات وان 
املضخات اجلديدة جاهزة للتركيب بأس���رع وقت 

ممكن.
وعن مياه الشرب أكد ان مياه الشرب صاحلة 
وال يوج���د فيها مخاطر موضح���ا ان الفحوصات 
مستمرة حملطات التحلية للتأكد من سالمة املياه 

على مدار الساعة.
واكد ان االس���ماك خالية من أي تلوث موضحا 
ان الفحص املخبري في كل اجلهات املعنية أثبت 

خلو األسماك من أي مرض.
وقال ان كل اجلهات املعني���ة لم تأل جهدا في 
مواجهة تل���ك احلالة الطارئ���ة وقامت بتكريس 
وتخصي���ص كل االمكانات املتاح���ة لديها العادة 
تشغيل محطة مش���رف للصرف الصحي واعادة 

الوضع الى ما كان عليه سابقا.

الكابنت علي حيدر

حيدر: انخفاض معدالت سكب المياه في البحر
بنسبة 50% واألسماك خالية من التلوث

فريق الغوص سيتوصل لحل لمشكلة محطة مشرف خالل ساعات
فرج ناصر

أكد مصدر مس���ؤول بوزارة االشغال ان 
فريق الغوص الكويتي س���يتوصل الى حل 
ملش���كلة محطة مش���رف للصرف الصحي 
خالل س���اعات، وذلك من خالل وضع سدة 
متنع تسرب املياه من احملطة. واكد املصدر 

وصول الدفعة االولى من قطع الغيار اخلاصة 
باحملطة متهيدا لتركيبها وتش���غيل احملطة 

تشغيال جزئيا.
في السياق نفسه، أفادت النتائج املخبرية 
ان حالة البحر ممتازة وسليمة من أي تلوث 

جراء كارثة احملطة.

كرم: حوائط بعض السراديب عانت من خرير وُشكلت لجنة تحقيق 
في عهد الوزير السابق وحُملت المسؤولية للمقاول والمستشار مناصفة


