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اإلعالن عن نتائج مناقصات عقود النظافة قريباً  في ختام المسابقة الثقافية التاسعة للبحوث لطلبة المدارس الثانوية

الكويت قدمت ورقة عمل خالل مشاركتها في أسبوع المياه السنغافوري الدولي

صفر: توقيع مناقصة مشروع بوبيان األسبوع المقبل الشريعان: وضع تشريعات وقوانين لحماية مصادر المياه من التلوث

85% نسبة استهالك المياه العذبة في المساكن بالكويت
سنغافورةـ  كونا: قدمت وزارة األشغال في مؤمتر أسبوع 
املياه السنغافوري الدولي 2010 ورقة عمل تضمن تاريخ 
الكويت في مجال معاجلة مياه الصرف الصحي واالستفادة 

القصوى من تلك املياه بعد معاجلتها.
وأوضح التقرير الذي قدمه ممثل وزارة االشغال العامة 
في املؤمتر رئيس قســــم متابعة محطة تنقية الصليبية 
عادل الصفار ان الكويــــت ذات مناخ صحراوي قاس جدا 
وشــــديد اجلفاف وتعتبر مصادر املياه املتوافرة شحيحة 
جدا إن لم تكن معدومة حيث تنعدم األنهار ويندر هطول 

األمطار فيها.
وأضاف التقرير انه األهمية القصوى تكمن في ايجاد 
مصادر بديلة للمياه ومن أهم هذه املصادر املياه املعاجلة 
وهي من املياه املتجددة الناجتة عن معاجلة مياه الصرف 

الصحي.
واعتبر التقرير ان اســــتهالك الفرد في الكويت مقارنة 
مبعظم دول العالم مرتفع جدا ما يؤدي الى ارتفاع في كميات 
مياه الصرف الصحي، مبينا ان استهالك املياه العذبة في 

املساكن يصل الى %85.
وأوضح ان الكويت من الدول الرائدة في نظام الصرف 
الصحي حيث أولت الدولة اهتماما كبيرا في توفير اخلدمات 
الصحية وعليه قامت وزارة األشغال منذ الستينيات بتنفيذ 
وتطوير خدمات الصرف الصحي حيث بدأ استخدام املياه 
املعاجلة في مشاريع التشجير ومزارع األعالف منذ أكثر 

من 30 سنة.
وأشار الى ان املياه املعاجلة أصبحت في الوقت احلالي 
املصدر الرئيسي لري املشاريع الزراعية بجميع أنواعها ومنها 
مزارع العبدلي والوفرة ونادي الصيد والفروسية وحتريج 

مدينة الكويت وضواحيها وبحيرة ام الرمم وغيرها.
وذكر التقرير مرافق وزارة األشغال ومحطات التنقية 
احلالية واملســــتقبلية واحملطات الرئيسية كمحطة تنقية 
الصليبية التي تصل سعتها التصميمية القصوى الى 425 

ألف متر مكعب يوميا.
وأوضح ان محطة تنقية الصليبية هي اكبر محطة في 

العالم ملعاجلة مياه الصرف الصحــــي بطريقة التناضح 
العكسي والتي أنشئت بنظام )بي.او.تي(.

وأضاف التقرير ان محطة تنقية الرقة التي تصل سعتها 
التصميمية الى 180 ألف متر مكعب يوميا، مبينا أن هناك 
مخططا خلروجها من اخلدمة وانشاء محطة بديلة لها في 
املنطقة اجلنوبية من البالد في عام 2020 وبســــعة تغطي 

جميع املناطق اجلنوبية.
وأوضح ان محطة تنقية اجلهراء تعمل بسعة تصميمية 
تبلغ 65 ألف متر مكعب يوميا، مبينا انه سيتم خروجها 
من اخلدمة خالل عام 2011 بعد االنتهاء من احملطة اجلديدة 
في منطقة كبد ومن اصغر احملطات محطة تنقية ام الهيمان 

بسعة تصميمية تبلغ 27 ألف متر مكعب يوميا.
وأضاف ان الوزارة تعمل على انشاء محطات مستقبلية 
كمحطة تنقية املنطقة اجلنوبية بسعة تصميمية قصوى 
تصــــل الى 400 الف متر مكعب يوميــــا واآلن في مرحلة 
التصميــــم لتحل محل محطة الرقــــة وأم الهيمان في عام 

.2020
وذكر التقرير انه في أواخر السبعينيات قررت احلكومة 
الكويتية اقامة مشروع متكامل لالستفادة من املياه املعاجلة 

ثالثيا حيث مت اجناز املشروع بالكامل في عام 1984.
وأضاف انه وبعد رفع درجة املعاجلة من الثنائية الى 
الثالثية مــــع التعقيم بالكلور وصل انتاج املياه املعاجلة 
ثالثيا الى نحو 270 الف متر مكعب في اليوم من محطات 

التنقية املختلفة.
وأفــــاد انه وفي نهاية التســــعينيات اجتهت احلكومة 
الــــى انتاج املياه املعاجلة رباعيا وعليه مت في أواخر عام 
2004 تشغيل محطة تنقية الصليبية حيث تتم معاجلة 
مياه الصرف الصحي معاجلة رباعية باســــتخدام تقنية 

التناضح العكسي.
وتضمــــن التقرير نبذة عن مشــــاريع االســــتفادة من 
املياه املعاجلة في الكويت كاملشاريع الزراعية التجميلية 
ومشاريع الزراعة االنتاجية والبحيرات االصطناعية مشاريع 

استثمارية أخرى.
وأشــــار التقرير الى أهم املعوقات لالستفادة من مياه 
الصرف الصحي املعاجلة مثل عدم وجود توعية عن ماهية 
هذه امليــــاه ونوعيتها وكيفية االســــتفادة منها واجلانب 

الديني والنفسي لإلعادة استخدام هذه املياه.
وأضاف ان النظرة املستقبلية لالستفادة القصوى من 
املياه املعاجلة تأتي في االستفادة من تلك املياه املعاجلة 
رباعيا في اخللطات اخلراسانية وحث الشركات والقطاع 
اخلاص على اســــتخدامها في عملياتها اليومية كالغسيل 

والتبريد وغيرها.
وأوضح ان معاجلة مياه الصرف الصحي هي ضرورة 
بيئية سواء استغلت هذه املياه املعاجلة في مجال الزراعة 
وخالفه ام لم تستغل، مبينا ان املعاجلة الثالثية هي مرحلة 
متقدمة ولها فائدة بيئية وميكن استخدامها في أغراض الري 

والزراعة وغيرها من االستخدامات األخرى ذات الصلة.
وذكر التقرير ان كميات املياه املعاجلة ثالثيا من محطات 
الرقــــة واجلهراء وام الهيمان تقدر بـ 310 آالف متر مكعب 
في اليوم، مشــــيرا الى ان كمية املياه املعاجلة رباعيا من 
محطة تنقية الصليبية تصل الى 340 ألف متر مكعب في 

اليوم وذلك حسب قراءات عام 2009.

عبدالهادي العجمي
أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشــــريعان ان التعاون 
البناء واملستمر بني اجلهات احلكومية في ترشيد استهالك 
املياه العذبة وحسن استغاللها في البالد أمر تتطلبه املرحلة 

احلالية.
جــــاء ذلك خالل رعايته حفل ختام املســــابقة الثقافية 
التاســــعة للبحوث لطلبة املدارس الثانوية التي نظمتها 
الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة 

التربية حتت شعار »مياه نظيفة من اجل عالم صحي«.
واضاف في كلمة ألقاها عنه الوكيل املســــاعد للشؤون 
املالية بوزارة الكهرباء واملــــاء نايف الدبوس ان التوعية 
الثقافية التي تقوم بها الوزارة تؤســــس لغرس املفاهيم 
املائية لدى النشء وتقوم على خطوات جادة ومســــتمرة 

عبر هذه املسابقة للعام التاسع على التوالي.
وأشــــار الى اجلهود املكثفة التي تقوم بها الوزارة في 
توفير املياه للمستهلكني وهي ذات تكاليف باهظة اضافة 
الى متابعة نوعيتها، وذلك ضمن برامج وخطط مدروسة 
تتعاون فيها اجلهات الرســــمية االخــــرى بالدولة لتأمني 

وتوفير مياه الشرب.
وذكــــر ان االهتمام بحماية مصادر امليــــاه من التلوث 

بدأ يتعاظم مــــن خالل وضع تشــــريعات وقوانني بيئية 
حتقق احلفاظ على نوعية املياه وصالحيتها لالستخدامات 

املختلفة.
واضاف: جعل اهلل املاء أصل احلياة ومنشــــأها، حيث 
يكتسب هذا املورد أهمية كبيرة على كل املستويات، مشيرا 
الــــى ان هناك ما يقــــارب 1.2 مليار انســــان محرومني من 
املياه الصاحلة للشــــرب في العالم باالضافة لعدم توافر 
مرافق صحية حقيقية لقرابة 2.5 مليار انسان، لذلك فإنه 
يجب التعاون بني جميع الدول للمحافظة على هذا املورد 

وحمايته من التلوث.
وزاد: من هنا جاء اهتمام املختصني في شؤون املياه بهذا 
املوضوع املهم، حيث انصب اهتمامهم على حماية املياه من 
التلــــوث. ولفت الى ان احملافظة على مياه اخلليج العربي 
من التلوث بشتى أنواعه سواء من مياه الصرف الصحي أو 
مخلفات الصناعة أو مخلفات ناقالت النفط وغير ذلك هي 
حماية للمصدر الرئيسي للمياه العذبة ألغلب دول مجلس 
التعاون اخلليجي ويتطلب ذلك تكاتف جميع اجلهات ذات 
العالقة في الكويت حتى ينعم جميع من على هذه االرض 

الطيبة باملياه الصاحلة.
وقال ان قضية املياه وكيفية تقنينها واحملافظة عليها 

استحوذت على اهتمام العالم بأسره، فكان البد من االدراك 
الكامل حلجم هذه املشــــكلة ومقدار التحدي الذي يواجهنا 
وهذه هي اخلطوة االساســــية لوضع احللول لتنمية هذا 
املورد املهم واحلفاظ عليه من خالل حســــن استغالل هذه 
املياه وكيفية توزيعها بالشكل الذي يكفل التصدي لعملية 

تفاقم هدرها.
وأضاف ان اجلهــــود املكثفة التي تقوم بها الوزارة في 
توفير املياه للمستهلكني جهود كبيرة ذات تكاليف باهظة 
باالضافة الى متابعة نوعيتها ضمن برامج وخطط مدروسة 
تتعاون فيها مع اجلهات الرسمية االخرى لتأمني وتوفير 

مياه الشرب.
وأشار الى ان التعاون البناء واملستمر بني وزارة الكهرباء 
واملاء واجلهات املختصة االخرى في ترشيد استهالك املياه 
العذبة وقليلة امللوحة وحسن استغاللها املائي أمر تتطلبه 
املرحلة احلالية، ولفت الى ان التوعية الثقافية التي تقوم 
بهــــا الوزارة مع وزارة التربية فــــي غرس املفاهيم املائية 
لدى النشء هــــي خطوات جادة وعملية مســــتمرة حتث 
عليها الوزارة ومن بينها هذه املســــابقة التي تقام سنويا 
وللعام التاســــع على التوالي بدعم من مؤسســــة الكويت 

للتقدم العلمي.

العوضي: دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات 
في مجال البحث العلمي بين الكويت وبريطانيا

 دانيا شومان
اســــتقبل نائب املديــــر العام 
للمعلومات ملعهد الكويت لألبحاث 
العوضي، ونائب  العلمية د.نادر 
املدير العام لشؤون األبحاث باملعهد 
د.محمد سلمان، وفدا من املجلس 
الثقافي البريطاني، يضم كال من 
د.باري مورغان مستشار التعليم 
العالي، وسالي وارد املدير االقليمي 
الثقافي  للمشــــاريع في املجلس 
اللقاء  البريطاني، ومتت خــــالل 
مناقشة عدد من القضايا العلمية 
والبحثية.ومن جهته استعرض 
د.نادر العوضي أهم أنشطة املعهد 
البحثية واداراته العلمية واجنازاته 
الهامة على الصعيد احمللي واإلقليمي 
والدولي، وأكد على ضرورة التعاون 
الدولي وتبادل اخلبرات بني الكويت 
واململكة املتحدة، مما ينعكس إيجابا 

على البحث العلمي في الكويت.
من جهته قــــدم مورغان نبذة 
مختصــــرة عن املجلــــس الثقافي 
البريطانــــي، وأهــــم إجنازاتــــه 

األكادميية والعاملية، حيث أشار 
الــــى ان املجلس يعــــد من إحدى 
املنظمات البريطانية الدولية التي 
توفر العديد من الفرص في مجال 
التعليم، ويعمل جاهدا على انشاء 
عالقــــات ثقافية بني الدول، وعبر 
عن سعادته الكبيرة بزيارة املعهد، 
مؤكدا ان هذا الصرح العلمي من 

املؤسسات العلمية التي تفخر بها 
الكويت، ويضم نخبة من الطاقات 
العلمية والبحثية املاهرة، متمنيا 
استثمار هذه الطاقات خلدمة برامج 
التنمية، واعــــرب عن رغبته في 
التعاون مــــع املعهد ملا فيه رفعة 
شأن البحث العلمي بني املؤسستني 

العلميتني.

 أعلن وزير األشــــغال العامة 
البلدية  الدولة لشــــؤون  ووزير 
د.فاضــــل صفــــر ان توقيع عقد 
مناقصة مشــــروع بناء مشروع 
البحري ســــيتم  مينــــاء بوبيان 
أثناء  املقبل.جاء ذلك  األســــبوع 
اســــتقبال الوزيــــر صفــــر أمس 
وفد شــــركة »هيونداي للهندسة 
واملقاوالت« الكورية ضم الرئيس 
واملدير التنفيذي آمي جونغ آيوم 
ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس 
التنفيذي للعمليات لتقسيم الشعبة 
التجارية في اخلارج هو ساجن كيم 
ومدير عام الشركة ـ فرع الكويت 
جوزيف بيو ووكيل الشركة وائل 
جاسم الصقر. وذكر بيان صحافي 
لبلدية الكويت ان اجلانبني بحثا 
مجاالت التعاون على صعيد تنفيذ 
املشــــاريع احليويــــة ومنها بناء 
مشروع بوبيان البحري باعتباره 
الى جانب  الكبرى  أحد املشاريع 
التعاون في تنفيذ  ســــبل زيادة 
املشاريع املستقبلية. وقال الوزير 
صفر حسبما نقل عنه البيان انه 
»متت ترسية مناقصة بناء مشروع 
بوبيان البحري في املوقع اجلديد 
على شركتي اخلرافي للمقاوالت 
وهيونداي للهندســــة واملقاوالت 
وسيتم التوقيع على عقد املناقصة 
األسبوع املقبل«. وأكد الوزير صفر 
امتام احلصول على كل املوافقات 
من اجلهــــات الرقابية في الدولة 
لتنفيذ هذا »املشــــروع احليوي« 
عبر هذه الشــــركات العمالقة.من 

جانب آخر أشار الوزير صفر الى 
استمرار االجتماعات املكثفة لفريق 
عمل متكامل من اجل مراجعة جميع 
العطاءات املتعلقة مبناقصات عقود 
النظافة اجلديدة حيث يتم حتليل 
جميع هذه العطاءات التي تلقتها 
البلدية وفق أسس وضوابط على 
ان يتم اإلعالن عن النتائج عقب 
االنتهاء منها بالكامل.الى ذلك تفقدت 
جلنة الطوارئ في وزارة األشغال 
العامة مشــــروع الدائــــري األول 
لالطالع علــــى اإلجراءات املتخذة 
في املشروع السيما في مجال األمن 
والسالمة. وقالت الوزارة في بيان 
صحافي ان اللجنة خالل زيارتها 
للمشــــروع اطلعت على إجراءات 
السالمة سواء للعاملني او للمشروع 
إضافة الــــى اإلجراءات التنفيذية 
لتفعيل إجراءات األمن والسالمة 
وذلك ضمن سلسلة زيارات قامت 
بها اللجنة ملشاريع عدة لالطالع 
على ســــبل تطبيق خطط األمن 
واإلجراءات الفعلية لتنفيذها على 
ارض الواقع.وذكر البيان ان اللجنة 
تقوم بإعداد تقرير شــــامل حول 
أســــس ومعايير األمن والسالمة 
مبا يكفــــل تعميمها وإدراجها في 

جميع مشاريع الوزارة.
وأوضح انه انطالقا من حرص 
الوزارة على تطبيق وتنفيذ مثل 
هــــذه اإلجــــراءات في املشــــاريع 
واستكماال للبرامج التوعوية فقد 
عقد جهاز مشروع مستشفى جابر 
األحمد دورة تنشيطية للعاملني 

باملوقع حول اإلســــعافات األولية 
بهدف زيادة املعرفة التوعوية لديهم 
حرصا على السالمة العامة ومتاشيا 

مع برنامج تنمية املجتمع.
وفــــي اطار جتديــــد وصيانة 
خدمات ومرافق وزارة االشــــغال 
العامة مبا يكفل تطوير ورفع كفاءة 
تلك اخلدمات.وقع د.فاضل صفر 
عقدين: االول عقد مشروع اعادة 
تأهيل مسجد الدولة الكبير ومجمع 

الوزارات.
وتتضمن اعمال العقد رفع كفاءة 
العناصر االنشائية مبجمع الوزارات 
ومعاجلة لعناصر العزل مبسجد 
الدولة الكبير وجميع أعمال ترميم 

مباني املشروع الظاهرة.
وتبلغ القيمة االجمالية للعقد 
2.586.729/327 دينــــارا )فقــــط 
مليونــــان وخمســــمائة وســــتة 
وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة 
وعشرون دينارا كويتيا و327 فلسا 

ال غير(.
والتالي عقد تشغيل وصيانة 
مضخات وخطوط وشبكة توزيع 

املياه املعاجلة ملزارع العبدلي.
وتتضمن أعمال العقد انشــــاء 
وصالت جديدة ملــــزارع العبدلي 
ونقل بعض الوصالت من موقعها 
الى مواقــــع اخرى لتوزيعها على 
القيمة االجمالية  املزارع.وتبلــــغ 
للعقــــد 1.729.200/000 دينــــار 
)فقط مليونان وسبعمائة وتسعة 
وعشرون ألفا ومائتا دينار كويتي 

ال غير(.

)قاسم باشا( الزميل نايف احلربي مع ابنته نورة   نايف الدبوس مكرما إحدى الفائزات

د.نادر العوضي ود.محمد سلمان خالل االجتماع

عنوان ورقة عمل الوفد الكويتي في أسبوع املياه

)أسامةالبطراوي( د.ضاري العجمي ود.جاسم العلي خالل الندوة  

خالل ندوة الجمعية الجغرافية حول مشكلة التصحر

العجمي: صيانة التربة وإعادة تأهيل الغطاء النباتي للحد من الغبار والرمال
 عادل الشنان

أكد مدير إدارة البيئة والتنمية احلضرية في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية د.ضاري العجمي 
قيام املعهد بعدد كبير من األبحاث والدراسات 
لظاهرة التصحر للوقوف على أسبابها وطرق 
عالجها على املستوى احمللي باإلضافة إلى دراسة 
املنطقة بشكل عام والدول املجاورة بشكل خاص 
لتأثيرها أيضا على منطقتنا من حيث التصحر، 
جاء ذلك خالل ندوة أقامتها اجلمعية اجلغرافية 
مســــاء أمس األول بعنوان »مشكلة التصحر« 
بحضور عدد من املهتمني بشؤون البيئة وعدد 

من خبراء األرصاد اجلوية.
وقال العجمي ان العواصف الترابية تنتشر 
في صحاري األقاليم اجلافــــة وعندما تتوافر 
األسباب الطبيعية كالرياح القوية ولها صفة 
االســــتمرارية تكون قادرة على حمل املفتتات 
الصخرية من رمال دقيقة و»غرين« ملســــافات 
طويلة قد متتد ملئات الكيلومترات )بسرعات 
تزيد على 40كم/ ساعة معظم األحوال( أو فترات 
من اجلفاف قد متتد لعدة سنوات )كما حدث في 
الكويت في عقد الثمانينيات من القرن املاضي 
وموسم 2008/2007( ينجم عنها استنزاف رطوبة 
التربة وارتفاع درجة حرارتها وتفكك حبيباتها 
وجفاف ما تبقى عليها من غطاء نباتي أو مصادر 

طبيعية نشطة للغبار.
وبني العجمــــي أن الكويت تتعرض بحكم 
موقعها اجلغرافي وظروفها املناخية وطبيعتها 
اجليولوجية واجليومورفولوجية وخصائص 
تربتها وسمات غطائها النباتي وأمناط استخدامات 
أراضيها جلميع أنــــواع الظواهر الترابية من 
عواصف وغبار متصاعد وغبار عالق، وتشكل هذه 
الظواهر في مجموعها حسب الدراسات السابقة 
154 يوما من أيام السنة في املتوسط ومتثل في 
العواصف الترابية أقل الظواهر حدوثا )27 يوما 
في العام في املتوسط( والغبار املتصاعد هو أكثر 
تكرارا )69 يوما في العام في املتوسط( والغبار 
العالق )58 يوما في العام في املتوسط(.وأوضح 
العجمي انه على املســــتوى احمللي هناك وفرة 
في املصادر الطارئة للغبار والرمال مثل األكوام 
الهائلة من التربة املفككة التي يتم استخراجها 
من باطن األرض أثناء أعمال احلفر املصاحبة 
للمشاريع اإلمنائية بصحراء الكويت مثل طريق 
اجلهراء والصبيــــة وطريق اجلهراء والعبدلي 
وطريق كبد أمــــا وفرة املصادر الدائمة للغبار 
والرمــــال فتكون على مجموعة من األشــــكال 
األرضية التي تتكون من تربة مفككة يســــهل 
انتقالها بفعل الرياح مثل املســــطحات الرملية 
والكثبان الرملية واألودية اجلافة واملنخفضات 

والسبخات )الصحراوية والساحلية( واملسطحات 
املائية وغيرها، موضحا ان من أهم هذه املصادر 
الدائمة احملتملة للغبار والرمال بالكويت هي 
األجزاء اجلنوبية من جزيرة بوبيان )خاصة 
في فصل الصيف( واملنطقة املمتدة بني أم نقا 
ورأس الصبية حيث تتعامــــد األودية اجلافة 
مع االجتاه الســــائد واألودية اجلافة القاطعة 
لواجهة جال الزور ومنحدراتها اخللفية وبخاصة 

املمتدة في اجتاه شــــمال غرب- جنوب شرق 
)اجتاه مواز للرياح الشمالية الغربية السائدة( 
والسهل الفيضي لوادي الباطن وروافده الشرقية 
والغربية والتكوينات املنتشــــرة فوق أرضية 
املنخفض األوسط )الهوميلية – الوفرة( الذي 
يشكل املمر الطبيعي للرمال واألتربة بالكويت 
والذي يبدأ داخل األراضي العراقية باإلضافة الى 
االستخدامات اخلاطئة لألراضي املتجسدة في 

االستخدامات اخلاطئة لألراضي بالسماح بالرعي 
في املناطق الشمالية الغربية من البالد.

وأشار العجمي الى أن التوصيات والتدابير 
الواجب اتخاذها للحد من الغبار والرمال الزاحفة 
على املستوى العاملي تكون بتنفيذ بنود اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحــــة التصحر التي انضمت 
إليها 193 دولة من دول العالم وبنود اتفاقيات 
التنوع البيولوجي وتغيــــر املناخ، من خالل 
تنظيم استخدامات األراضي والتوسع في إقامة 
األحزمة اخلضراء وبرامج حفظ وصيانة التربة 
وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي اما على 
املستوى اإلقليمي فتكون من خالل تشجيع تنفيذ 
البرامج واملشروعات املشتركة بني دول املنطقة 
ومنها دراسة الظواهر الترابية وحتديد املصادر 
احمللية واإلقليمية للغبار والتعرف على طبيعة 
الغبار والظروف املتحكمة في نشأته وارحتاله 
)سورية، االردن، السعودية، العراق، الكويت( 
ودراسة التركيب املعدني للغبار بالكويت والعراق 
وإمكانية حمله ملواد مشعة )العراق والكويت( 
وعمل مشاريع األحزمة اخلضراء وبرامج تثبيت 
الرمال املتحركة وتنمية الغطاء النباتي )سورية، 
األردن، السعودية، العراق، الكويت( باالضافة 
الى التخفيف من آثــــار الغبار من خالل إقامة 
املناطق احملميــــة باملناطق احلدودية بني دول 

املنطقة.
من جانبه عرف د.جاســــم محمد العلي من 
جامعــــة الكويت التصحر بالتغيــــر بالتوازن 
اإليكولوجي في البيئات اجلافة وشــــبه جافة 
ويطلق البعض تعبير »صحراء اإلنسان« على 
املناطق املتصحرة والكثير من الكتاب والعلماء 
يطلقون كلمة التصحر علــــى تدهور األمناط 
املختلفة للحياة النباتية مبينا أن الصحاري هي 
أقاليم مناخية ذات طبيعية قاسية تنعكس على 
املظاهر البيولوجية فيها وأن مشكلة التصحر 
في الكويت لها عدة عوامل منها املوقع اجلغرافي 
بحيث تقع الكويــــت بني دائرتي عرض 28.45 
و30.05 شمال خط االستواء مما له االثر الواضح 
في ظهور مدى التأثير املداري احلار عليها كما 
تقع الكويت في اجلزء الشــــمالي الشرقي من 
شبه اجلزيرة العربية وجعلها جزءا من النطاق 
الصحراوي الضخم املمتد في قارتي آسيا وأفريقيا 

فغلبت على مناخها صفة القارية 
باالضافة الى أن النســــبة املئوية لسطوع 
الشمس في الكويت هي 71% في املتوسط على 
مدار الســــنة لذلك تعتبر الكويت من املناطق 
الشديدة احلرارة في العالم كما تتباين درجة 
احلرارة بني 50 درجة مئوية في الصيف والصفر 

املئوي في الشتاء.

د.فاضل صفر خالل استقباله الوفد الكوري


