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تحدث في ثالث ندوات الصالون اإلعالمي عن الواقع السياسي الكويتي وقضية التنمية

الصانع: النعرات الطائفية فتنة ال تبقي وال تذر ويجب التصدي لها
الحراك الطالبي س�يفرز كوادر قادرة على إحداث نهضة ش�املة تعم الكويت في جميع المجاالت ونحن س�عداء بممارسة شبابنا هذا العمل

استضاف الصالون االعالمي 
االثنني املاضي االمني العام للحركة 
الدستورية االس����المية د.ناصر 
الصانع في ثالث ندوات الصالون 
حيث تناول الصانع اوضاع احلركة 
السياسية في الفترة الراهنة كما 
حتدث عن الواقع السياسي الكويتي 
من وجهة نظره، كما تناول قضية 
التنمية وشخص بعض االسباب 
التي يراها سببا في تأخر عجلة 

التنمية في الكويت.
البداية حت����دث الصانع  وفي 
عن مفه����وم الصالونات ومتيزها 
بوجه عام عن الندوات سواء كانت 
صالونات سياس����ية او ثقافية او 
ان الصالون  الى  اعالمية، مشيرا 
الندوة،  في طرحه يختلف ع����ن 
النخب  فالصالون يتميز بوجود 
الفكرية في شتى املجاالت كما يتميز 
ايضا بعمق الط����رح وقوته على 

مستوى القضايا املختلفة.

الممارسة الطالبية

واشار الصانع في اطار تقييمه 
للوضع احلالي في الكويت الى ان 
تشخيص الوضع في الكويت دائما 
ما يتغير بتغير املشخصني، واآلن 
فالتشخيص يكاد يكون متطابقا 
س����واء عند السياس����يني او عند 
االعالميني او عند املواطنني حتى 
عند ش����رائح مختلفة من الشعب 
الكويتي لم يكن له����ا اي اهتمام 
باالوضاع السياس����ية، بل حتى 
الواحدة،  العائلة  على مس����توى 
مش����يرا الى ان هذه هي الكويت 
بشخصيتها وحيويتها مهما اختلفنا 
في االوضاع السياس����ية او حتى 
اختلفنا في مسألة تأخر التنمية 

في بالدنا.
واكد الصانع ان ذلك هو احدى 
سمات الشخصية الكويتية، مشيرا 
في حديثه ال����ى االنتخابات على 
مستوى جامعة الكويت وان الطالب 
ميارس����ون العمل السياس����ي في 
محيطهم حيث قال ان هذا مشهد 
تفتقر اليه الكثير من دول املنطقة، 
ونحن اليوم ننعم باحلرية وسعداء 
بأن نرى ش����بابنا ميارسون هذا 

العمل.
كما اكد الصانع على اهمية ما 
اس����ماه باحلراك الطالبي، مشيرا 
الى ان هذا احلراك الطالبي سيفرز 
للكويت كوادر قادرة على احداث 
نهضة شاملة تعم الكويت في جميع 

املجاالت.

تراجع التنمية

ارجع الصانع القلق السياسي 
الذي يصيبنا في الكويت الى سؤال 
واحد من وجهة نظره وهو: ملاذا 
الكويت متراجعة على مس����توى 

التنمية؟ حيث قال الصانع ان هذا 
السؤال قد حاول البعض ان يحمل 
مجلس االمة وزره، والبعض اآلخر 
حمل احلكومة وزره، بينما حمله 
آخرون الطراف اخرى، ولكننا في 
األخير نعيش حتت سقف واحد 

هو الكويت.
واكد الصانع ان الكل يدفع ثمن 
تأخر التنمية، فالكويت تشهد تأخرا 
تنمويا في مختلف القطاعات، وانه 
ليس هناك جهود حقيقية لتسريع 
عجلة التنمية واحلصيلة النهائية 
للجه����ود املبذول����ة ال ترتقي ابدا 

ملستوى الطموحات.

ترتيب األولويات

واضاف الصانع ان احد اسباب 
تراجع التنمية يكمن في عدم وجود 
عمل سياس����ي منظم في الكويت 
يستطيع ان يرتب االولويات، ومن 
االسباب القوية ايضا والتي ادت 
لتأخ����ر عملية التنمية وتراجعها 
غياب املب����ادرة احلكومية، وقال 
الصانع ان����ه لو نظرنا الى الدول 
احمليط����ة بنا لوجدن����ا ان عملية 
التنمية فيها دائما ما ترتبط باحد 
االسماء في احلكومة والتي يكون 
لها مساهمات مباشرة ومؤثرة في 
احداث التنمية وتطوير قطاعاتها، 
مؤك����دا ان س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد رجل 
مجتهد ويبذل الكثير من احملاوالت 
ولكن في املقابل لم نستطع ان جند 
– وعلى مدار ثالث سنوات – ثمار 

جهد احلكومة التنموي.
ووج����ه الصان����ع ن����داء لكل 
املخلصني في الكويت واملتخصصني 
ولكل القوى السياس����ية واعضاء 
مجلس االمة والنش����طاء وممثلي 
منظم����ات املجتم����ع املدن����ي بأن 
يجتمعوا مع����ا ويبحثوا في أمر 
التنمية وملاذا هي متوقفة؟ وماذا 
ينقصنا كي نقوم باحداث تنمية 

شاملة في الكويت.

برامج الحكومة

اما بخصوص برامج احلكومة 
وخططها املقدمة الى مجلس االمة 
فقد اشار الصانع الى ان احلكومة � 
عندما كان عضوا في املجلس � قدمت 
الى مجلس االمة خطتها التنموية 
وبعد فترة تبني ان هذه اخلطة هي 
مجرد اطار للخطة فقط وليست 
خطة موضوعة، هي مجرد تصور 
فقط، اما بخصوص رد احلكومة 
على ذلك فقد قال الصانع »كان الرد 
غريبا ان قالت احلكومة ان اخلطة 
كبيرة جدا ومليئة بالتفاصيل ولم 
نرد ان نش����غلكم بها، وهذا طبعا 
ش����يء ال يقبل فال ميكن لوثيقة 
ستحدد مستقبل البلد لسنوات اال 

او رجع الزمن للوراء لكان تعامل 
معها بشكل مختلف، مؤكدا على 
ان »االستفاد املهمة وهي في نفس 
الوقت نصيح����ة اقدمها الخواننا 
الذين هم في س����نة اولى برملان � 
على حد تعبيره � انه اذا كنت حتلم 
بشيء حتققه لبلدك فالبد وان ترتب 
له وصفة كاملة من العمل وذلك من 
خالل تكوين حتالف داخل املجلس 
يؤمن بطرحك، والبد من ان يكون 
هناك اتص����ال مع احلكومة تتأكد 
من خالله ان طرحك مقبول لديها 
وان لم يكن فلتحاول«، وقد ضرب 
الصانع مثال على ذلك مبش����روع 
قانون التعيني املركزي للكويتيني 
وان ه����ذا الطرح لم ي����ر النور اال 
بعد ان عرض على صاحب السمو 
االمير عندما كان س����موه رئيسا 
للوزراء ثم بع����د ذلك صدر قرار 
مجلس الوزراء بتاريخ 1999/8/8 
بإلغاء صالحيات مجلس االمة في 
التعيني ويكون التعيني عن طريق 
ديوان التعيني املركزي، وهذا موقف 
يحسب لصاحب السمو االمير النه 
منع به جيشا للتكسب على حساب 
املواطن، وبالتالي كل تعينات الدولة 

صارت عن طريق الدولة.

اإلخوان المسلمون

وعن سؤال حول ارتباط احلركة 
الدستورية بحركة االخوان املسلمني 
اكد الصانع على ان احلركة هي كيان 
سياسي اسالمي مستقل وليس لها 
اي ارتباط تنظيمي خارجي، مؤكدا 
على ان احلركة لها عالقات مثلها 
في ذلك مثل اي تنظيم آخر على 
مستوى العالم، مضيفا: قد نتفق في 
الطروحات واالفكار ولكننا ليس لنا 
اي ارتباط تنظيمي خارجي ونحن 

حركة كويتية مستقلة.
اما بخصوص جمعية االصالح 
االجتماعي فه����ي جمعية خيرية 
اجتماعي����ة حتمل نف����س االفكار 
والتوجهات ولكن نشاطها منحصر 
في العمل اخليري االجتماعي وليس 
لها اي ارتباط تنظيمي مع احلركة 

الدستورية.
من جانب آخر طالب الصانع بان 
تقوم جهات االختصاص بتوثيق 
مرحلة الغزو والتحرير، مش����يرا 
الى ان د.صال����ح الفضالة كان قد 
تقدم بفكرة حول ما يعرف بفكرة 
الى »بانوراما  البانوراما، مشيرا 
حرب أكتوب����ر« في مصر وما لها 
من اهمية في عملية التوثيق احلي 
جلزء مهم من تاريخ مصر املعاصر، 
مؤكدا على ان تاريخ الدول ليس 
عرضة للظن او التخمني او االجتهاد 
الشخصي ولكنه مواد موثقة تقوم 
على توثيقها جهات مختصة من 
اجل احلف����اظ على التاريخ، ومن 

ناحية اخرى فإن هذه البانوراما 
ستعطي صورة واقعية لألحداث 
التاريخي����ة للش����باب الذي����ن لم 
يعاصروا هذه األحداث التاريخية 

املهمة من عمر الكويت.

نتائج الحركة

وفي اجابته عن س����ؤال حول 
الدس����تورية في  تعث����ر احلركة 
نتائج االنتخابات االخيرة وعدم 
قدرتها على حتقيق نتيجة جيدة 
انعكاسا ملواقف  وهل هذا يعتبر 
احلركة االخيرة من اس����تجوابها 
لرئيس مجلس الوزراء الذي اعتبره 
البعض اس����تجوابا مستهلكا من 
حيث تضمنه قضايا قد مت طرحها 
م����ن قبل نواب آخري����ن، وقد اكد 
الصانع على ان احلركة قد كونت 
فريقا لتقييم مسألة االخفاق في 
االنتخابات ومعرفة اس����باب هذا 
االخفاق، مش����يرا الى ان احلركة 
تواجه مشاكلها بشجاعة وتعترف 
بالتقصير ان كان هناك تقصير ما، 
والدليل على ذلك ان االمني العام 
السابق للحركة قدم استقالته عقب 

اعالن نتائج هذه االنتخابات.
من ناحية اخرى، اكد الصانع 
على ان االستجواب رمبا اثر على 
نتائج االنتخابات ولكن على الرغم 
من ذلك فإن مقدمي االس����تجواب 
جنحوا ف����ي االنتخابات املاضية 
ماع����دا م.عبدالعزيز الش����ايجي، 
وبناء على ذلك فال نس����تطيع ان 
نقر بأن االس����تجواب كان سببا 
مباشرا لتراجع نتائج االنتخابات 

االخيرة بالنسبة للحركة.
وقد طال����ب الصانع، من جهة 
الكويت بدراس����ة  اخرى، جامعة 
الظاهرة السياسية في البالد وتقييم 
الوضع السياسي واالنتخابي من 
خالل دراس����ة اكادميية يقوم بها 
متخصصون كي نستطيع ان نرى 
الوض����ع برؤية س����ليمة وعلمية 
ومحايدة.ام����ا فيما يخص وضع 
احلركة السياس����ي على مستوى 
التواجد فقد اشار الصانع الى ان 
هناك مقياسني رئيسيني يتم من 
خاللهما تقييم احلضور السياسي 
حلركة م����ا او حزب ما، األول هو 
التمثيل وهو عبارة عن عدد املقاعد 
التي حصل عليها احلزب، واحلركة 
اخفق����ت على مس����توى التمثيل، 
واملقي����اس الثاني هو الش����عبية 
واش����ار الصانع الي انه ال ميكن 
تقييم احلركة في هذا املقياس نظرا 
لعدم امتالك األرقام احلقيقية للحكم 
على هذه النقطة، ووعد الصانع بأن 
يتم نشر نتائج التقرير الذي جتريه 
احلركة لتقييم نتائج االنتخابات 
األخيرة وان هذا التقرير سينشر 

عقب االنتهاء منه.

السياسية هو وجود مجاميع من 
املواطنني تكون قوى سياس����ية 
وكتال برملانية تتنافس في تقدمي 
طروحاتها والشعب يختار ويفاضل 
بني هذه الطروحات املقدمة ويؤيد 
ما يراه مناسبا وموافقا ملصلحة 

الوطن واملواطن.
واضاف الصانع في هذا الصدد 
ان »احلالة الكويتية السياسية في 
املصطلح السياسي االكادميي هي ما 
يعرف بدميوقراطية بال احزاب وهي 
حالة فريدة في العالم، الن وجود 
هذه االحزاب مينح املواطن املزيد من 
االختيارات وفق اجندات مطروحة 

من قبل االحزاب املتنافسة«.

م����ن ناحية اخرى اكد الصانع 
على ان الكويت تشهد حراكا اعالميا 
مميزا يتمتع بقسط كبير من احلرية 
ولكنه في املقابل شدد على ضرورة 
اال تكون هذه احلرية اداة لش����ق 
الص����ف او اس����تغاللها لتصفية 
حسابات شخصية واهمال قضايا 
الوطن، فقد قال »اننا نشكر اهلل 
على هذا السقف االعالمي املفتوح، 
ولكن لالسف في الفترة االخيرة 
بدأنا نس����مع نبرة غير طيبة من 
البعض الذين يركزون على النعرات 
الطائفية ومحاوالت شق الصف 
ومتزيق النسيج الوطني، وهذا بال 
شك آفة ثمنها غال جدا والسكوت 

تتم مناقشتها في البرملان وبالتالي 
هذا شيء ال ميكن قبوله في مجتمع 

يريد ان ينمو«.
وفي نفس االطار اشار الصانع 
الى انه وحتى امس فإن هناك بعض 
التصريحات لبعض النواب بشأن 
خطة احلكومة اخلمسية تقول ان 

ما قدم اليهم شيء هزيل.
هذا وقد طالب الصانع احلكومة 
بان تضع امام الناس خطة حتترم 
عقولهم وترضي طموحهم، مضيفا 
أن����ه البد للحكوم����ة ان يكون لها 
برنامج تعرفه الناس ومن ناحية 
اخرى فإن ذلك سيساعد على فرز 
من يدعم التنمية ويريدها حقيقة 
للكويت ممن يعيق عملية التنمية 

ويقف حائال دون حتقيقها.

القوى السياسية واألحزاب

وفي اطار حديثه عن الوضع 
السياس����ي واملرجعية السياسية 
فقد اكد الصانع عل����ى ان القوى 
الكويت قد تراجع  السياسية في 
تأثيرها اليوم بشكل كبير وارجع 
هذا التراجع في تأثير هذه القوى 
السياسية الى جو التنافس على 
املستوى السياسي فقد قال الصانع 
ان »هذا التراجع شيء طبيعي في 
ظل هذا اجلو التنافسي، وفي كل 
العالم فاحلراك السياس����ي  دول 
موجود ولكن����ي اعتقد ان القوى 
السياسية في الكويت كانت دائما 
لها مرجعية خاصة عندما تكون 
هنالك ازم����ة، واآلن ال يوجد هذا 
السياس����ية في  التأثي����ر للقوى 
الكويت«. واك����د الصانع على ان 
البديل الذي يعوض غياب القوى 

عليها سيكلف املجتمع الكثير«.
الى حتذيرات صاحب  مشيرا 
السمو االمير والنداءات التي اطلقها 
س����موه من اجل عدم العبث بهذا 
الوتر احلس����اس الن هذه فتنة ال 
تبقى وال ت����ذر، ومتنى ان تكون 
هناك مواجهة ملثل هذه الفنت واال 
او لتصفية  تكون مادة للتراشق 
احلس����ابات، مشددا على انه مهما 
كانت هناك حرية البد ان تقيد هذه 
احلرية فيما يخص العبث بالوحدة 

الوطنية ومحاوالت شق الصف.
واختتم الصانع مقدمته بالتأكيد 
على ان احلركة الدس����تورية اآلن 
في طور تكوين مكتبها السياسي 
موجها الشكر لكل االخوة واالخوات 
من خارج نط����اق احلركة والذين 
النصح واالرشاد،  قدموا للحركة 
معتبرا هذه املشاركة وساما على 
صدر احلركة مضيفا »ونحن نؤيد 
هذا الشعور الطيب ونحترم كل من 
يوجه لنا نقدا موضوعيا ونشكرهم 
عليه فنحن بش����ر ولسنا مالئكة 

معرضون للخطأ«.

سنة أولى برلمان

وقد وجه االمني العام للملتقى 
االعالمي العربي ماضي اخلميس 
والذي ادار هذه الندوة ثالثة اسئلة 
للصانع حسب التقليد املتبع في 
ندوات الصالون، وكان الس����ؤال 
االول حول اذا كان الصانع قد اخذ 
موقفا من املواقف او قرارا مغايرا 
لقناعاته الشخصية رضوخا لرأي 
احلركة باعتباره احد ممثليها، فقد 
اك����د الصانع على انه كانت هناك 
قرارات قد اخذها ولو تبدلت االمور 

د.ناصر الصانع وماضي اخلميس

)أنور الكندري(متابعة من احلضور للندوة الثالثة للصالون اإلعالمي

الحرك�ة الدس�تورية كي�ان سياس�ي إس�المي مس�تقل ولي�س له�ا 
أي ارتب�اط تنظيم�ي خارج�ي ولس�نا ج�زءًا م�ن تنظيم اإلخ�وان المس�لمين

نطالب الحكومة بأن تضع أمام الناس 
خطة تحت�رم عقولهم وترض�ي طموحاتهم

أشارت إلى تصميم »دوم« خاص وضعه المهندسون الكويتيون

العتيبي: مشاركة دولية في معرض غير ربحي 
سيصاحب مؤتمر الطاقة البديلة نوفمبر المقبل

املهندس���ني  أعلنت جمعية 
الكويتي���ة اقامته���ا ملع���رض 
متخصص في ش���ؤون الطاقة 
غير ربحي سيصاحب أنشطة 
مؤمتر »الطاقة البديلة ضرورة 
أم خيار؟« والذي يعقد برعاية 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد في الفترة من 1 
إلى 6 نوفمبر املقبل وتصاحبه 
أنش���طة اجلمعي���ة العمومية 
الدول���ي للمنظمات  لالحت���اد 
التاب���ع ملنظم���ة  الهندس���ية 
اليونس���كو واملعروف باس���م 

»الويفو«.
وقالت رئيسة جلنة املعرض 
م.عذاري العتيبي: ان اجلمعية 
قررت اقام���ة هذا املعرض بعد 
ان تلقت عددا من الطلبات من 
الشركات ومنظمات عاملية في 
املانيا واالرجنتني وسويس���را 
لوضع أجنحة خاصة لتعرض 
جهوده���ا في مج���االت الطاقة 
ان املجال  البديل���ة، مضيف���ة 
مفتوح أيضا ملشاركة اجلهات 
املتخصصة من شركات ومنظمات 

معنية بالطاقة البديلة.
العتيب���ي: ان  واوضح���ت 
اجلمعية قررت اقامة هذا املعرض 
بهدف غير ربحي، وامنا التاحة 
الفرصة للباحث���ني واملهتمني 
بشؤون الطاقة البديلة ملتابعة 
أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا 
الطاقة وخاصة الطاقة الصديقة 
للبيئ���ة من خالل عرضها على 
املش���اركني في املؤمتر والذين 
يتجاوز عددهم 3000 مهندس 
وباحث ومتخص���ص بقضايا 
الطاقة من نحو 95 دولة أكدت 

مش���اركتها في أنشطة املؤمتر 
واجلمعي���ة العمومية لالحتاد 

الدولي للمنظمات الهندسية.
واضافت رئيس���ة اللجنة: 
املهندس���ني واملهندس���ات  ان 
وضعوا تصميما خاصا لقبة 
»دوم« هي األكب���ر من نوعها 
في الشرق األوسط ستوضع 
باملنطقة احملاذية لقاعة الراية 

حيث يقام املؤمتر، مش���يرة 
الى ان التصمي���م الذي عكف 
املهندس���ون الكويتيون  على 
وضع���ه يهدف ال���ى االرتقاء 
مبستوى طرق العرض بعيدا 
عن املعارض التقليدية ويتضمن 
مساحات واسعة ومبقاسات غير 
تقليدية. ودعت العتيبي اجلهات 
الراغبة الى املشاركة واالتصال 

املباش���ر باجلمعية، موضحة 
ان املتطوع���ني واملتطوع���ات 
من املهندس���ني واملهندس���ات 
الرغبات  س���يقومون بتلبية 
املتاحة  حس���ب االمكاني���ات 
للمشاركة في هذا املعرض وان 
أولوية خاصة ستكون جلهات 
والش���ركات املتخصص���ة في 

قضايا الطاقة البديلة.

التصميم املبدئي لقبة املعرضعذاري العتيبي

دورة تدريبية عن تصميم المشافي الخضراء في »المهندسين«
تقيم رابطة املهندسيين الطبييين، إحدى الروابط 
التخصصية في جمعية املهندسن بالتعاون مع مبادرة 
الكويت للصحة دورة تدريبية بعنوان »املستشييفى 
األخضر«، وذلك في الفترة من 2009/10/31 الى 2009/11/1 
وتهدف الى إعطاء فكرة عامة عن املستشفيات اخلضراء 
Green hospitals والدور الذي تلعبه في احلفاظ على 
الطاقة من خالل االسييتغالل األمثل للطاقة، باالضافة 
الى كيفية حتويل املستشييفى احلالي الى مستشفى 

أخضر.
وتسييتهدف الدورة املهندسن بكل تخصصاتهم، 

املعمارين، والعاملن في مجال الزراعة الصحية مثل: 
األطباء، املمرضن، فنيي املختبرات، العاملن في البيئة، 
صناع القرار والسياسييات باالضافة الى املهتمن في 

مجال الرعاية الصحية والبيئة.
ويحاضر في الدورة عدد من املستشارين العاملين 
في تصميم املشافي اخلضراء منهم: أندريه عون والسير 
جون سويفت من مؤسسيية كانون ديزان األميركية 
املتخصصة في مثل هييذه األعمال، وميكن للراغبن 
التسييجيل في هذه الدورة زيارة املوقع اإللكتروني 

.www.kse.org.kw جلمعية املهندسن الكويتية

خالل لقاء حواري في رابطة االجتماعيين

المطر: يجب االعتراف بأن كارثة مشرف خطأ حكومي 
واألشغال تتحمل 90% من المسؤولية و10% على المقاول

 رندى مرعي
أكد الناشط البيئي د.حمد املطر ان وزارة 
األشغال تتحمل 90% من املسؤولوية في كارثة 
مشرف البيئية وان 10% من هذه املسؤولية 
تقع على عاتق املق���اول معتبرا انها جرمية 

ال أخالقية.
كالم املط���ر جاء خالل لقاء حواري حتت 
عنوان »بيئتنا في خطر« في رابطة االجتماعيني 
جمعه بأعض���اء الرابطة الذين أبدوا اهتماما 
واسعا بالشأن البيئي الذي حتدث املطر عن 
جميع جوانبه واألزمات البيئية التي تشهدها 
الكويت وأسباب ازدياد هذه األزمات واملخاطر 
في ظل غي���اب هذا القطاع ع���ن األولويات 

احلكومية.
وقال املطر انه يجب االعتراف بأن قضية 
مشرف خطأ حكومي وان تأتي احلكومة بشركة 
مختصة تعالج املسألة ولكن على الرغم من 
املشاكل البيئية والصحية التي خلفتها هذه 
الكارثة اال انها حتما زادت من الوعي البيئي 
لدى الناس وذلك ألنه غالبا ما تكون املشاكل 
البيئية ال ترى بالعني املجردة كما كان احلال 
عليه في مسألة مشرف. وأعلن املطر ان األسبوع 
القادم ستعقد منظمة السالم األخضر )مسك( 
جمعية عمومية تطرح مش���اريعها وأهدافها 

مؤكدا ان هذه املنظمة من تتوانى في القيام بأي 
مبادرة تخدم البيئة وتعالج مشاكلها السيما 
انها جتمع حولها عددا كبيرا من املتطوعني من 
الغواصني واملهتمني باملشاكل البيئية، وقال 
املطر انه ال يريد ان يتم إشهار هذه املنظمة 
وذلك ألنها ال تخدم أية جهة سياس���ية ولن 
تقبل التقيد بأي ش���كل من األشكال الرقابية 

التي قد تعيق العمل البيئي.
وحتدث املطر خالل اللق���اء عن مختلف 
أنواع التلوث التي تعاني منها الكويت بدءا 
باملش���كلة التي خلفها ح���رق 700 بئر أثناء 
الغزو الصدامي والذي صرفت على خلفيته 
األمم املتحدة 3 ملي���ارات دينار للتعويض 
شرط ابراز تقارير موثقة، غير ان هذا امللف 
اليزال شائكا، وتساءل: من املسؤول عن تفعيل 

هذا امللف؟
وتابع املطر قائال ان 9 ماليني متر مكعب 
من التربة الكويتية ملوثة ما يؤدي الى تلوث 
املنتجات الزراعي���ة، وليس هناك مختبرات 
متنقلة تراقب صحة هذه املنتجات األمر الذي 
يحمل معه الكثير م���ن األمراض مضيفا ان 
التلوث يحمل معه أمراضا سرطانية وهي ال 
تشمل فئة دون أخرى بل كل الناس. وحتدث 
املطر عن تلوث الهواء مستشهدا مبنطقة أم 

الهيمان التي تصل فيها نسبة الهواء امللوث 
الى 700% ما يحتم اخالء هذه املنطقة كونها 
غير آهلة ويجب التعويض على األهالي بشتى 
الوس���ائل املتاحة حفاظا على صحتهم، هذا 
اضافة الى مشكلة تلوث املياه قائال ان مياه 
الكويت تتصف بالركود وذلك بسبب وجود 
جزيرة بوبيان ومضيق هرمز، وبالتالي فإن 
التخل���ص من هذا التل���وث يحتاج الى 200 
سنة واملشكلة هنا ال تتعلق بالثروة السمكية 
وحس���ب بل بالثقافة املائية والسمكية التي 
تتميز بها الكويت وبحسب اليابان فإن قيمة 
جون الكويت املالية تعادل ما ينتج منه. وأكد 
د.املطر ان احلرب القادمة في مختلف أنحاء 
العالم هي حرب مياه وليس���ت حربا نفطية 
أو جغرافية لذلك يجب احلفاظ على الثروة 
املائية التي منتلكها وجتنيبها الكم الهائل من 
امللوث���ات مثل األمونيا كما حصل في قضية 
كارثة مش���رف. وأكد ان مياه الشفة التزال 
صاحلة وهي تخضع ل� 36 فحصا يوميا في 
وزارة الكهرباء ولكن إذا استمر واقع التلوث 
كما هو عليه فحتما ستصبح املياه غير صاحلة 
خصوصا اننا نقترب من املد األحمر ونسير 
باجتاه اخلطر شيئا فشيئا إذ اننا قطعنا %50 

من هذا الطريق.
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