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إعداد: دارين العلي
خلصت الدراس����ة الت����ي اجراها 
الباحث واالكادميي في علوم البيئة 
د.مبارك العجمي حتت عنوان »طريق 
أم الهيمان وتل����وث الهواء« إلى ان 
انتشار االمراض اخلطيرة بني سكان 
الكويت وتركزها في محافظة األحمدي 
ومنها تشوه األجنة واألورام اخلبيثة 
وأمراض اجلهاز التنفسي سببه األول 
التأكيد  الهواء مع  والرئيسي تلوث 
على العالقة الوثيق����ة بني العوامل 
الهوائية  امللوثات  املناخية وتركيز 

على ضاحية ام الهيمان.
التي نشرت في  العجمي  دراسة 
كت����اب يتألف من 147 صفحة والتي 
استقى فيها العجمي املعلومات من 
مصادر متنوعة تطرقت في فصولها 
السبعة إلى ايكولوجيا الكويت وتلوث 
الهواء ومظاهر ومخاطر تلوث الهواء 
والعوامل اجلوية احمل����ددة لكثافة 
وتش����تيت امللوثات تضمنت فصال 

كامال.
وأوصت الدراسة ايضا بدمج احللول 
ذات اجلوانب الطبيعية باحللول ذات 
اجلوانب التكنولوجية للقضاء على 
التلوث الهوائي في محافظة االحمدي 

والكويت بشكل عام.

وخاضت الدراس���ة في تفاصيل 
القضي���ة في أم الهيم���ان فتناولت 
التضاريس واملوق���ع حيث تعتبر 
املنطق���ة ش���به جافة حتي���ط بها 
املناطق الشمالية من الشمال والشرق 
والغرب، ومبا ان املنطقة خالية من 
التضاري���س الطبيعية فإن الرياح 
تهب عليها بشكل افقي وسريع من 
مصادر التلوث الصناعي حتى تصل 
بها إليها مما يزيد من ش���دة تركيز 

امللوثات.
ولفتت الدراس����ة الى ان منطقة 
ام الهيم����ان اذا تعرضت للرياح من 
اجلنوب فه����ي ال تتأث����ر بامللوثات 
ألنه����ا تعتبر رياحا مش����تتة اما اذا 
جاءت الرياح من الشمال او الشرق 
او الغرب فيكون التلوث حادا على 
املنطقة وخاصة عندما تكون الرياح 

خفيفة.
وأشارت الدراسة الى انه وبفعل 
حركة الرياح فإن امللوثات تصل الى 
سطح االرض ويكون تأثيرها حادا 
على األماكن املفتوحة والشوارع اكثر 
امللوثات  املغلقة وتبقى  من االماكن 
الكيميائية عالقة في اجواء ام الهيمان 
في مستوى سطح االرض الى مستوى 

الف متر.
وذكرت الدراسة ان ارتفاع درجة 
حرارة اجلو وكذل����ك ارتفاع درجة 
حرارة جدران املباني في ام الهيمان 
يس����اعدان على تش����تيت امللوثات 

الهوائية نهارا بفعل نشاط الرياح، 
اال ان تغير سرعة الرياح احمللية ليال 
يؤدي الى حدوث ظاهرة االنقالب في 
احلرارة مما يعرض ام الهيمان الى 
تلوث بيئي حاد يستمر حتى شروق 
الشمس في اليوم التالي، باالضافة الى 
القرب الشديد للضاحية من مصادر 
التلوث كاملناطق الصناعية والنفطية، 
مشيرا الى ان طريقة دوران الرياح 
في املنطقة تؤدي الى ارتفاع امللوثات 
الغازية وهبوط امللوثات الكيميائية 
التي قد تتجمع في زوايا الشوارع في 

حال كانت مغلقة.
وذكرت الدراس����ة ان ضاحية ام 
الهيمان وبسبب كثافة امللوثات فيها 
والتي تعتمد على عوامل عدة منها 
التضاريس والرياح ودرجة احلرارة 
وتخطيط املدن ال تصلح للس����كن، 

مشيرة الى عدة حلول وقائية واخرى 
جذرية للحد م����ن التلوث والقضاء 
عليه منها زراعة االشجار وتكوين 
دوام����ات هوائي����ة طبيعية واخرى 
صناعية لتشتيت امللوثات، اما احللول 
اجلذرية فتتمث����ل في عزل امللوثات 
وتغيير صفاتها وزيادة ارتفاع املداخل 
واستخدام طاقة الرياح كطاقة بديلة 

للمصادر التقليدية.
الدراس����ة الض����وء على  وألقت 
ف����ي محافظة  املنتش����رة  االمراض 
االحمدي وأبرزها االمراض اخلبيثة، 
حيث يع����زى ارتفاع معدل الوفيات 
ب����االورام اخلبيثة ف����ي عامي 1986 
املنبعثة، حيث  الكميات  الى  و1993 
بلغت: مليونا ومائتي الف طن سنويا 
وثمامنائة واثنني وسبعني الف طن 
س����نويا ايضا من امللوثات الغازية 
والكيميائية عل����ى التوالي، وكانت 
نسبة املعدل 28.9 و27.9 وهما أعلى 

سنتني منذ عام 1980 - 1998.
وحتدثت عن معدل الوفيات ملرضى 
االورام اخلبيثة ف����ي الكويت خالل 
االعوام ما قبل 1994 والتي بلغت في 
ع����ام 1980 حوالي 30.8% وفي 1983 
حوالي 31.3% وفي 1986 حوالي %28.9، 

وفي 1993 حوالي %27.9.
وهذه املعدالت تعتبر متدنية، اذا 
قورنت بعدد السكان والذي يتراوح 
ما بني 1.5 ملي����ون و2 مليون خالل 
السنوات املذكورة أعاله، ولكن بعد 

مرور اكثر من خمس عش����رة سنة 
أي من عام 1993 الى عام 2009 جند 
ان الوضع والنس����بة تغيرا ويعزى 
ذلك الى ان مشكلة أم الهيمان بدأت 
في عام 1998 وتفاقمت في عام 2000 
والدراس����ات تؤكد ان التعرض الى 
امللوث����ات الكيميائي����ة املنبعثة من 
النف����ط واملصانع  مصاف����ي تكرير 
الكيماوية ومحطات الطاقة ملدة خمس 
سنوات على االقل أو اثنتي عشرة سنة 
على االكثر يزيد من وفيات مرضى 
السرطان بنس����بة 289% ويزيد من 
وفيات سرطان الثدي بنسبة %550 
ويزيد من وفيات امراض القلب بنسبة 
334%، ويزيد من جميع الوفيات لكل 

االمراض بنسبة %325.
نالحظ ان هناك تفشيا ألمراض 
السرطان بصورة كبيرة مع ارتفاع 
نسبة التلوث وزيادة امللوثات لدرجة 
ان مستشفى مكي جمعة وهو الوحيد 
في الكويت للعالج ال يكفي بس����بب 
املتزايد، هذا بخالف  معدل االصابة 
املرض����ى املبتعثني للعالج باخلارج 
وبخالف املرضى الذين يعاجلون في 
مستشفيات خاصة بناء على خطة 
وزارة الصح����ة، لذا فإننا نعتقد انه 
مع نهاية هذا العام 2009 س����تكون 
نسبة االصابة )مبعدل الضعف( وثلثا 
املصابني من محافظة االحمدي وربع 
املصابني في محافظة االحمدي هم من 

اهالي ام الهيمان.

»طريق أم الهيمان وتلوث الهواء« دراسة حول الملوثات وانتشار األمراض الخبيثة

غالف الكتاب

ناصر صباح األحمد: البد من العمل الجماعي النتشال الكويت من األمراض غير المعدية
حنان عبد المعبود

افتتح وزير الديوان األميري 
الش���يخ ناصر صب���اح األحمد 
مؤمتر »أولويات البحث العلمي 
في أمراض الس���كر واألمراض 
املزمنة غي���ر املعدية« كما قام 
بجولة باملعهد عقب ذلك، وقال 
الشيخ ناصر صباح األحمد في 
تصريح صحافي، ان فكرة إنشاء 
معهد دس���مان ألبحاث وعالج 
السكر هي فكرة عظيمة، نبعت 
من إصرار صاحب السمو األمير 
على أن يكون املجتمع قادرا على 
أن يتحمل التحول اجلديد الذي 
يسمى التنمية املستدامة، وقال 
»ال ميكن أن تكون هنالك تنمية 
مستدامة من دون شعب قادر، 
وهذا أملنا. ألننا شعب يعاني من 
مشاكل السمنة والسكر، ولعل 
وعسى أن يساهم هذا املركز في 
التحول املنشود، حتى وان كان 
ببطء، لكن الب���د من أن يكون 
للمعهد تأثي���ر على كل املراكز 

الرياضية في البلد حتى يصبح 
العمل جماعيا النتشال الكويت 
في الس���نوات املقبل���ة من هذا 
املرض غير املعدي واملتس���بب 
اليومية غير  به منط احلي���اة 

الصحي.
ومن جانبه قال نائب مدير 
معهد دس���مان ألبح���اث عالج 
الس���كر د.عبداهلل بن نخي، ان 
األمراض املزمن���ة غير املعدية 
كثي���رة ومنها أم���راض القلب 
والسمنة، وكذلك األمراض التي 
تصيب الكلى، وأشار إلى املؤمتر 
الذي عقد منذ عدة أسابيع كان 
يختص باإلجراءات التي تتخذ 
ملنع اإلصابة باألمراض املزمنة، 
بينما مؤمتر اليوم يهتم بأولويات 
البحث العلم���ي، وما ميكن أن 
نخرج به من نتائج تساعد على 
القضاء على هذه األمراض، فمن 
املعروف مثال أن السكر والسمنة 
الرئيسية  العوامل  والقلب من 
األولى التي تعد سببا للوفاة في 

العالم بصورة عامة وفي منطقتنا 
بصورة خاصة، ومعدالت اإلصابة 
بالسكر والسمنة وأمراض القلب 
من أعلى املع���دالت في العالم، 
ولهذا نهدف للخروج بتوصيات 
حت���دد التوج���ه البحثي الذي 
يساعد في االزدياد املطرد لهذه 

األمراض.
وأضاف، سيتم خالل املؤمتر 
مناقشة أحدث الدراسات العاملية 
النهاية س���تكون هناك  وف���ي 
توصيات علمية، يقوم الفريق 
الذي ينفذه���ا بتحديد أولوية 
التنفيذ لهذه التوصيات، وغالبا 
سيقوم املعهد بتبني جزء كبير 

من هذه التوصيات.
وع���ن الزائري���ن املدعوين 
حلضور املؤمتر قال بن نخي، بلغ 
عدد األطباء 11 زائرا من مختلف 
الت���ي لها عالقة  التخصصات 
بالسكر واألمراض املزمنة، وقد 
حضروا من جامعة هارفارد في 
أميركا، وعيادة جوسلني كلينك 

املختصة بعالج السكر في بوسطن 
ولها عالقة مع جامعة هارفارد، 
الى  الزائرون  وينقسم األطباء 
أطباء وباحثني ومتخصصني في 
التوعي���ة والتدريب والتثقيف 

بصورة عامة.
وع���ن دور معهد دس���مان 
لألبحاث في التوعية قال ان خطة 
التوعية موجودة، وقد كان هناك 

نشاط كبير
 خالل الستة أشهر املاضية، 
والذي سيس���تمر، كما سنركز 
في الفترة القادمة على املدارس 
واألجيال الصاعدة، حيث سنقوم 
بزي���ارات متبادل���ة للمدارس 
وندعوهم لزيارة املعهد بهدف 
البدني  النشاط  الدعوة لزيادة 
التغذية  والتعري���ف بأمن���اط 
الصحي���ة، وتف���ادي مخاط���ر 
االختيارات السيئة وخاصة في 
األكل، ففي النهاية السمنة وقلة 
احلركة مرتبطة بنوعية الطعام 

الذي يتناوله الشخص.

افتتح مؤتمر البحث العلمي في أمراض السكر

)أحمد باكير(

»السكنية«: توزيع 1061 قسيمة سكنية في مدينة صباح األحمد 
وشمال غرب الصليبخات من 15 الجاري حتى 18 يناير المقبل

حمد العنزي
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
انها انته���ت من اعداد جدول التوزيعات 
املقترحة لقس���ائم مدينة صباح االحمد 
وشمال غرب الصليبخات، مشيرة الى انها 
ستقوم بتوزيع ما مجموعه 1061 قسيمة 
سكنية موزعة على الشكل التالي: 440 
قسيمة سيتم توزيعها في مدينة صباح 
االحمد و621 قسيمة ستوزع بشمال غرب 
الصليبخ���ات، وذلك خالل الفترة من 15 
اجلاري حتى 18 يناير املقبل، حيث سيتم 
توزيعها جميعا على املخططات واخلرائط 
في اطار خطة املؤسسة املقبلة، وذلك قبل 
االنتهاء من البنية التحتية رغبة منها في 

تقليص فترة االنتظار.

وقالت املؤسسة ان مدينة صباح االحمد 
تعتبر من اوائل املدن املتكاملة )املكتفية 
ذاتيا( التي تقوم على تنفيذها املؤسسة، 
وتبلغ مساحة املدينة 3500 هكتار وتقع 
على طريق ميناء عبداهلل � الوفرة، وتبعد 
65 كلم من مدينة الكويت، ويحيط باملدينة 
طريق دائري بعرض 70 مترا، كما يحيط 
باملش���روع حزام شجري كثيف بعرض 
100 مت���ر عازل حلماية املدينة من اآلثار 

البيئية السلبية.
وتش���تمل املدينة على عدة مكونات، 
حيث حتتوي على 5 ضواح سكنية للسكن 
اخلاص تشمل 9574 وحدة سكنية، 2201 
بيت و7373 قسيمة مساحة كل منها 6000 
متر مربع وتتوافر في الضواحي جميع 

املرافق العامة من مدارس مبختلف انواعها 
ومراكز ضاحية ومساجد ومراكز صحية 
ومخافر شرطة ومحالت جتارية فرعية 

ومحطات وقود.
وتنقسم الضواحي السكنية للمدينة 
ال���ى الضاحي���ة A,B,C,D,E حيث تضم 
الضاحي���ة A ع���دد 2201 بي���ت بينم���ا 
 C 1728 قسيمة، والضاحية B الضاحية
 D عدد قسائمها 1561 قسيمة والضاحية
2131 قس���يمة والضاحية E عددها 1950 

قسيمة سكنية.
وأشارت املؤسسة الى ان املدينة حتتوي 
ايضا عل ى احملور اخلدمي الذي يشتمل 
على أنشطة متعددة منها خدمات تعليمية 
وصحية ودينية وأفرع لوزارات الدولة 

املختلفة وخدم���ات رياضية وجتارية، 
باالضافة الى منطقة صناعية وترفيهية 

وضاحية للسكن اخلاص.
أما مشروع شمال غرب الصليبخات، 
فأوضحت املؤسسة انه يعتبر أحد املشاريع 
االسكانية اجلديدة والتي تتميز بالقرب من 
االمتداد العمراني، وتقدر مساحة املشروع 
ب� 236.51 هكتارا وتش���مل 1736 وحدة 
سكنية مقسمة الى 1030 قسيمة و396 بيتا 

و310 شقق مبساحة 400 متر مربع.
ويضم املش���روع املرافق العامة مثل 
10 مدارس مبختلف املراحل و7 مساجد 
ومركز ضاحية ومركز صحي ومقس���م 
هاتف وفرع غاز ومخفر شرطة وغيرها 

من اخلدمات.

الملتقى العلمي التاسع للعالج الطبيعي 15 الجاريانتهت من إعداد جدول التوزيعات للقسائم الجديدة

محاضرات عن المستجدات التشخيصية والعالجية اليوم

البحوه: إنفلونزا الخنازير ولقاحها على أقراص مدمجة

الكويت تقدم مليون دوالر لمفوضية الالجئين

صرح مدير إدارة العالج الطبيعي بوزارة الصحة 
د.نبيل احلنيف بأنه حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الساير وحضور وكيل الوزارة املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املس����اندة د.قيس الدويري س����يعقد امللتقى 
العلمي التاسع للعالج الطبيعي حتت شعار »العالج 

الطبيعي.. علم التعافي وفن التأهيل« في الفترة من 
15 وحتى 17 اجلاري بفندق النخيل.

واوضح د.احلنيف ان املؤمتر سيشارك فيه خبراء 
واستشاريون عامليون متخصصون في العالج الطبيعي 

من جامعة مالبور باستراليا.

ينظم املستشفى األميري اليوم 
مؤمترا علميا حول أحدث املستجدات 
التشخيصية والعالجية في مجال 
الطب الباطني. وقالت رئيسة قسم 
الباطنية في املستش����فى د.نادية 
العلي ان املؤمتر يتضمن مجموعة 

من احملاضرات العلمية مبشاركة 
مجموع����ة من أبرز استش����اريي 
العلي  الباطني. واوضحت  الطب 
ان املشاركني سيحصلون على ست 
نقاط من النوع األول لنظام التعليم 
الطبي املستمر التابع ملعهد الكويت 

لالختصاصات الطبية. واضافت ان 
هذا املؤمتر يعد فرصة جيدة الطباء 
الباطنية واملراكز الصحية األولية 
لالطالع على احدث التطورات في 
مجال عالج الس����منة والس����كري 

واجللطات الوريدية .

حنان عبدالمعبود
كشفت مدير ادارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة 
د.عبير البحوه عن اجتماع عقدته مع املجلس التنسيقي 
لتعزيز الصحة، وقامت بتوزيع أقراص مدمجة حتوي 
جميع املعلومات املتعلقة مبرض انفلونزا اخلنازير 
منذ ظهوره حتى اآلن، باالضافة الى معلومات مهمة 
عن لقاح انفلونزا اخلنازير. ولفتت الى ان توزيع هذه 

االقراص جاء بهدف توحيد احملاضرات والندوات عن 
املرض سواء في املدارس أو احملاضرات التي يشارك 
فيها االطباء وقالت البحوه ان االدارة حريصة ان تكون 
هناك اقراص باللغ����ة العربية واخرى باالجنليزية، 
مشيرة الى ان ادارة تعزيز الصحة مستمرة في عقد 
ندوات ف����ي املدارس للتوعية ضد م����رض انفلونزا 

اخلنازير.

جنيڤ � كونا: اعلنت الكويت 
امس انها ستقدم مساهمة طوعية 
استثنائية بقيمة مليون دوالر 
ملفوضية االمم املتحدة السامية 
لشؤون الالجئني لعام 2010 لدعم 

انشطتها ووالياتها االنسانية.
ج���اء هذا االع���الن في كلمة 

الكوي���ت خالل مؤمت���ر اعالن 
التبرعات الذي عقدته املفوضية 
التي  الالجئني  السامية لشؤون 
الثالث في  الس���كرتير  القته���ا 
الدائم للكويت لدى االمم  الوفد 
املتحدة الشيخة جواهر اإلبراهيم. 
وذكرت الشيخة جواهر االبراهيم 

ان بالدها تقدم هذه املس���اهمة 
الطوعية السنوية املنتظمة لدعم 
جهود املفوضية السامية لالجئني 
لتحسني اوضاع الالجئني ورفع 
املعاناة االنس���انية للمشردين 
داخلي���ا والفئات املس���تضعفة 

االخرى في شتى انحاء العالم.

جدول بالتوزيعات المقترحة لقسائم صباح األحمد وشمال غرب الصليبخات

القرعةاالحتياطتوزيع البطاقاتاإلعالنالعددالقطعةالمنطقةم

االربعاء واخلميسالثالثاء 1712009/12/15-شمال غرب الصليبخات1
االربعاء 2009/12/23االثنني 162009/12/21 و2009/12/17

الثالثاء 2010/1/5الثالثاء 2009/12/29االحد واالثنني 27 و2009/12/28الثالثاء C1962009/12/22صباح االحمد2

الثالثاء 2010/1/12االحد 2010/1/10االربعاء واخلميس 6 و2010/1/7الثالثاء 2362009/12/29-شمال غرب الصليبخات3

الثالثاء 2010/1/19االحد 2010/1/17االربعاء واخلميس 13 و2010/1/14االثنني C2442010/1/11صباح االحمد4

الثالثاء 2010/1/26االحد 2010/1/24االربعاء واخلميس 20 و2010/1/21االثنني 2142010/1/18-شمال غرب الصليبخات5

أعدها الباحث األكاديمي مبارك العجمي وتتألف من سبعة فصول وتتضمن نتائج وحلوالً مقترحة

الشيخ ناصر صباح األحمد والشيخة شيخة العبداهلل يتوسطان بعض املشاركني في افتتاح مؤمتر البحث العلمي 

كتاب

د.مبارك العجمي


