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د.وليد الطبطبائيد.هالل الساير

العقيد الركن خالد عايد وبعض الضباط

الشيخ د.صباح جابر العلي مع منتسبي احلرس الوطني خالل اللقاء

»الحرس الوطني« 
منح أنواط الخدمة 

لعدد من الضباط
ق���ام قائد التعليم العس���كري 
بالتكليف باحلرس الوطني العقيد 
أنواط  الركن خالد عاي���د بتقليد 
الهيئة  اخلدمة لعدد من ضب���اط 
العسكرية، والتي تفضل مبنحها لهم 
صاحب السمو األمير القائد األعلى 
للقوات املس���لحة الشيخ صباح 
االحمد تقديرا جلهودهم وخدماتهم 

في مجاالت الدفاع الوطني.
وهنأ العقيد الركن خالد عايد 
احملتفى بهم وطالبهم مبواصلة البذل 
والعطاء حفاظا على امن الكويت 
العزيزة ورفعة شعبها الوفي في 
ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد.

استقبل مدير عام مؤسسة املوانئ د.صباح جابر العلي 
الدفعة الثانية من كوادر احلرس الوطني التي أنهت الدورة 
التدريبي����ة في »املوانئ« على قيادة الرافعات اجلس����رية 
والتي استمرت على مدى 3 أشهر وضمت 14 متدربا. وعّبر 
املتدربون من كوادر احلرس الوطني عن شكرهم ملؤسسة 
املوانئ وفريق التدريب التابع لها ملا قدموه من وقت وجهد 
في اجناز الدورة التدريبية على أكمل وجه وحرصهم التام 
على نقل خبراتهم املهنية الطويلة في مجال قيادة الرافعات 

اجلسرية. وقال املتدربون ان فريق التدريب املكون من 9 
أعضاء بينهم متدربتان إلى جانب املش����رفني العامني على 
الدورة من مينائي الش����ويخ والش����عيبة سليمان حبيب 
وجمعان مهدي العازمي من »ميناء الش����عيبة« ورؤساء 
الفرق حمد العجمي وعبيد الدرعي ساهموا بشكل فعال في 
تهيئة اجلو املناسب للمتدربني وجتهيز امليناء والرافعات، 
وذلك بالتنسيق مع إدارة الصيانة، التي ساعدت في عملية 
استخراج التصاريح من ميناء الشويخ. وأعربوا عن شكرهم 

ملدير عام »املوانئ« ملتابعته املستمرة لعمليات التدريب يوما 
بيوم مما ساهم في امتام الدورة وظهورها بالوجه املشرف، 
مشيرين الى االستعدادات املتكاملة لدى املؤسسة التي وفرتها 
لعناصر احلرس الوطني من جتهيز قاعات للتدريب النظري 
والتجهيزات الالزمة للمتدربني وحرص إدارة املؤسسة على 
ان يتم التدريب في مينائي الشويخ والشعيبة لإلملام التام 
بجميع ظروف العمل في امليناءين وكيفية التعامل معهما 

في الظروف الطارئة وأوقات األزمات.

الكويت تستضيف االجتماع البيئي لدول »التعاون« االثنين
تستضيف الكويت االجتماع التنسيقي البيئي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي يوم االثنني املقبل 
لبحث جملة من القضاي���ا البيئية التي تهم دول 

املجلس يستمر يومني.
وصرحت مصادر كويتية لوكالة انباء الشرق 
االوسط بالكويت امس ان االجتماع سيكون على 
مستوى وكالء الوزراء املعنيني بالبيئة بدول املجلس، 

مشيرة الى انه سيناقش قضايا التغير املناخي.
واضافت املص���ادر ان التغير املناخي بات امرا 
واقعا نتيجة النبعاثات الغازات البيئية الناجمة 
عن االنشطة البشرية ، كما ان دول مجلس التعاون 
كغيرها من بلدان العالم لن تكون مبنأى عن آثار 
التغيرات املناخية، موضحة ان دول املجلس تتأثر 

ايضا ببعض االجراءات والتوصيات التي تتخذها 
دول العالم خالل املؤمترات الدولية.

واش���ارت في ذلك الى قمة كوبنهاغن االخيرة 
التي عقدت في شهر ديسمبر املاضي.

ولفتت املصادر الى ان االجتماع سيناقش ايضا 
البيئة البحرية اخلليجية وقضايا التلوث في الهواء 
اضافة الى البرامج التدريبية والتنسيقية بني دول 
املجلس واهتمام دول املجلس بالتعاون املباشر مع 

البنك الدولي فيما يتعلق بالبيئة البحرية.
واوضحت ان التوصيات التي سيتوصل اليها 
االجتماع سترفع الى االجتماع الوزاري البيئي لدول 
مجلس التعاون اخلليجي املقرر عقده بالكويت في 

شهر مايو املقبل.

»الموانئ« دربت عناصر من الحرس الوطني على الرافعات الجسرية
عددهم 14 متدربًا على مدى 3 أشهر

الساير: ازدياد الحمل البيئي لمصادر التلوث المحيطة بأم الهيمان
أوجب على الحكومة إيقاف تراخيص أي نشاط صناعي جديد

آخر تطورات التلوث البيئي 
في أم الهيمان بديوان الطبطبائي

يقيم د.وليد الطبطبائي في ديوانه الكائن مبنطقة 
كيفان قطعة 6، ش���ارع النابغة، منزل رقم 25 وذلك 
 في متام الس���اعة الثامنة مس���اء يوم الس���بت ندوة

ح���ول آخر تط���ورات التلوث البيئي ف���ي منطقة أم 
الهيمان.

أعلن وزير الصحة د.هالل 
الس���اير ان منطقة ام الهيمان 
تتأثر من حني إلى آخر بامللوثات 
الغازية، مؤكدا ان وجود روائح 
ال يعني ان املنطقة ملوثة أو أن 
نسب قياس الغازات قد تعدت 
احلدود القياسية املسترشد بها 

في املناطق السكنية.
ج���اء ذل���ك ف���ي رد وزير 
الصح���ة على س���ؤال للنائب 
وليد الطبطبائي حول التلوث 
البيئي في ضاحية أم الهيمان، 
وفيما يلي نص اسئلة النائب 
الطبطبائي وردود وزير الصحة 

عليها:
ه��ل اتخ��ذت احلكوم��ة أي 
للمحافظة  وق��رارات  إج��راءات 
على البيئة في هذه املنطقة وحل 
مشكلة التلوث؟ إذا كانت اإلجابة 

باإليجاب يرجى بيان ذلك.
دأبت الهيئة العامة للبيئة من 
خالل تواجدها باملنطقة منذ عام 
1995 على تقييم وضع املنطقة 
الهواء  بيئيا من ناحية جودة 
اجلوي ودراسة سلوك الغازات 
املنبعثة من املصادر احمليطة 
وتأثره���ا بالعوام���ل املناخية 
املصاحب���ة، ويحيط باملنطقة 
العدي���د من مص���ادر التلوث، 
فمن الشمال الشرقي إلى الشمال 
الغربي توج���د مصافي تكرير 
البترول )3 كم( ومنطقة غرب 
ميناء عبداهلل الصناعية )2 كم( 
النفط مبنطقة املقوع  وحقول 
)8 كم(، وم���ن اجلهة الغربية 
النفط مبنطقة  توجد حق���ول 
برق���ان )9 كم(، وم���ن اجلهة 
النفط  اجلنوبية توجد حقول 
مبنطقة الوفرة )30 كم(، وتأثر 
املنطقة ب���أي من هذه املصادر 
يعتمد على بع���د املصدر عن 
املنطقة وكمية ونوعية الغازات 
املنبعثة من املصادر والظروف 
املناخية املصاحبة، ففي الفترة 
من 1995 حتى عام 2005 قامت 
العام���ة للبيئة برصد  الهيئة 
ملوثات الهواء االساسية ومنها: 
 H2S غاز كبريتيد الهيدروجني
 � SO2 ثاني أكس���يد الكبريت �

غاز امليثان CH4 � أول أكس���يد 
النيتروجني NO � ثاني أكسيد 
النيتروج���ني NO2 � مجموعة 
 THC الهيدروكربونية االبخرة 
� غاز دون امليثان n-CH4 � غاز 
 ،O3 غاز األوزون � NH3 األمونيا
باالضافة الى العوامل املناخية 
املصاحبة وهي سرعة واجتاه 
الري���ح � الرطوبة النس���بية � 
درجة احلرارة، وقد متت مقارنة 
نتائج القياس في ضاحية علي 
القياس  السالم بنتائج  صباح 
في محطات الرصد األخرى في 
املناطق الس���كنية مثل الرابية 
واملنصورية فلوحظ ان نسبة 
الغازات التي تعدت حدها القياسي 
املسترشد به في ضاحية علي 
صباح السالم تعتبر منخفضة 
مقارنة باحملطات األخرى إذا ما 
قورنت بنتائج قياس غاز دون 
امليثان في املنصورية أو كبريتيد 
الهيدروجني في منطقة الرابية 
)سابقا(، وقد أخذت الهيئة العامة 
للبيئة على عاتقها اهمية موقع 
ضاحية علي صباح السالم، فمع 
النش���اط الصناعي في  زيادة 
املنطقة احمليطة بها زادت كمية 
املنبعثة، كما ظهرت  امللوثات 
نوعيات أخرى من الغازات مما 
دعا الهيئة العامة للبيئة في عام 
2006 الى استحداث نظام جديد 
لقياس امللوثات الغازية يسمى 
 Differential Optical  )DOAS(
 ،Absorption Spectroscopy
وقد مت تركيب نظامني ثابتني 
لقياس ملوثات الهواء الغازية 
أحدهما غرب املنطقة واآلخر في 
الشمال، وتعتبر هاتني احملطتني 
إنذار مبكر لرصد  مبثابة خط 
امللوث���ات املنبعثة من القطاع 
النفطي والقطاع اخلاص، كما 
أن النظام له القدرة على حتديد 
نسب التلوث اجلوي بطول قد 
يصل الى 1 كيلومتر، باالضافة 
الى قدرته على قياس ملوثات 
الهواء األساسية املذكورة سابقا 
وامللوث���ات الهيدروكربوني���ة 
املرتبطة باألنشطة الصناعية 
والتي لها تأثي���ر صحي مثل 

أو بأخرى عل���ى جودة الهواء 
في املنطقة.

وما ن���ود التأكيد عليه هنا 
أن وجود روائ���ح ال يعني ان 
املنطق���ة ملوثة او ان نس���ب 
قياس الغازات قد تعدت احلدود 
القياس���ية املسترش���د بها في 

املناطق السكنية.
ومبعنى آخر ال ميكننا القول 
ان املنطق���ة ملوثة ولكن نؤكد 
على ازدياد احلمل البيئي ملصادر 
التلوث احمليطة بضاحية علي 
صباح الس���الم وذلك مبقارنة 
نتائج القياس السابقة باحلالية 
مما اس���توجب علين���ا ايقاف 
ترخيص أي نش���اط صناعي 
جديد أو زيادة في خطوط انتاج 
اي مصنع من املصانع القائمة 
في املناطق الصناعية احمليطة 
السالم،  بضاحية علي صباح 
الرقابة على املصانع  وتشديد 
املوج���ودة من خالل دراس���ة 
انبعاثاتها ومقارنتها باملعايير 
الدولية ووضع احللول الهندسية 

املناسبة لتقليل انبعاثاتها.
هل توجد اس��تراتيجية بيئية 
واضحة املعالم واالهداف وقابلة 

للتطبيق على ارض الواقع؟
للهيئة استراتيجية واضحة 
الى جانب ما تقوم به من مشاريع 
وبرامج س���نوية تنفذ من قبل 
االدارات الفنية وفقا مليزانيات 
توضع لهذا الغرض وبالتعاون 
والتنسيق مع اجلهات احلكومية 

األخرى.
نتائج التلوث البيئي الصحية 
امللحوظ��ة على س��كان املنطقة 

بشكل دقيق:
جار حاليا تنفيذ مش���روع 
 World املس���ح الصحي العاملي
Health Survey بالكويت حسب 
توصيات منظمة الصحة العاملية 

.WHO
ما احلل��ول املقترحة ملواجهة 
هذه املشكلة مع بيان ما مت منها، 

وما يتم؟ وبيان األسباب؟
اتخذت الهيئة العامة للبيئة 
العديد من اإلجراءات ملواجهة 

هذه املشكلة، منها:
� مت التنس���يق مع اجلهات 
النفطية والصناعية املسؤولة 
عن املنش���آت القائمة باملنطقة 
اجلنوبية من البالد بشأن تنفيذ 
بعض املشاريع البيئية للحد من 
انبعاث امللوثات الغازية وخاصة 
في احلاالت الطارئة والتي قد 

البنزين � إثيل بنزين � إكسيلني 
� فورمالدهيد � أس���يتالدهيد � 

فينول � تولوين.
ومن خالل متابعة وحتليل 
البيانات اتضح ان املنطقة تتأثر 
من ح���ني إلى آخ���ر بامللوثات 
الغازي���ة، حي���ث تعتمد كمية 

ونوعية امللوثات على املصدر 
املؤث���ر والعوام���ل املناخي���ة 
ب���أن نتائج  املصاحب���ة علما 
القي���اس في بعض االحيان لم 
تتجاوز املعايير االسترشادية 
اخلاصة بالهيئة العامة للبيئة 

في املناطق السكنية.

وزيادة عل���ى ذلك ففي عام 
2007 مت استحداث مختبر متنقل 
بنظام ال� )DOAS( لعمل مسح 
ميداني على املناطق الصناعية 
احمليطة بضاحية علي صباح 
السالم ومعرفة ما يصدر منها 
من ملوثات ق���د تؤثر بطريقة 

تتعرض لها هذه املنشآت.
� قامت الهيئة العامة للبيئة 
بتموي���ل عدد من الدراس���ات 
واألبح���اث اخلاص���ة بتقييم 
جودة الهواء في ضاحية علي 
الس���الم بالتعاون مع  صباح 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
حيث مت خالل هذه الدراسة عمل 
مسح ميداني للمنطقة السكنية 
واملناطق الصناعية واملجاورة 
لها ومن ثم تعيني مس���تويات 
تركيز امللوثات الغازية املختلفة 
باس���تخدام اجه���زة قي���اس 

مختلفة.
� انشاء مركز لالستجابات 
الس���ريعة مبنطقة الش���عيبة 
التابع للهيئ���ة العامة للبيئة: 
ان الهيئة العامة للبيئة بصدد 
جتهيز املركز وسيضم مختبرات 
لالدارات الفنية، حيث سيقوم 
املركز مبراقبة املنطقة اجلنوبية 
ورص���د االنبعاثات وامللوثات 
الناجتة عن املصانع واملصادر 

امللوثة للبيئة.
� يقوم فريق متخصص من 
الهيئة العامة للبيئة من مختلف 
االدارات بعمل زيارات ميدانية 
للمصان���ع املختلف���ة وحترير 
مخالفات للمصانع التي ال تلتزم 
بتنفي���ذ االش���تراطات البيئية 
الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون 

إنشاء الهيئة العامة للبيئة.
� الزام املصانع باس���تخدام 
التكنولوجيا احلديثة والصديقة 
للبيئ���ة الت���ي تقل���ل انبعاث 
امللوثات م���ن مصادرها ويتم 
دراستها من قبل مختصي الهيئة 

العامة للبيئة.
� الزام املصانع بتركيب وحدات 
معاجلة للنفاي���ات الصناعية 
الس���ائلة وايقاف الصرف الى 

البحر دون معاجلة.
� الزام املصانع التي حتتوي 
على أفران باستخدام الكهرباء 

والغاز الطبيعي.
� الزام املصانع واملصافي التي 
حتتوي على مداخن بتركيب فالتر 
لهذه املداخن للحد من امللوثات 

الغازية واالنبعاثات.

أعلن أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع المسح الصحي العالمي حسب توصيات منظمة الصحة العالمية

احد املصانع في ضاحية علي صباح السالم »ام الهيمان«


