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طرح مدينة المطالع اإلسكانية على مكاتب 
استشارية عالمية خالل األسابيع المقبلة

حمد العنزي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية نيتها طرح مشروع مدينة 
املطالع االسكانية على مكاتب استشارية هندسية 
عاملية خالل األسابيع املقبلة وذلك من أجل دراسة 
اجلدوى االقتصادية الكاملة للمشروع وأيضا لتحديد 
نسب البناء وس����واء السكني او االس����تثماري او 

التجاري.
وأشارت املصادر الى ان املدينة ستشتمل على ضواحي 
سكنية بحدود 18 ألف وحدة سكنية موزعة على النحو 
التالي بواقع عدد 5400 بيت حكومي، اضافة لعدد 12.600 

ألف قسيمة سكنية مبساحة 400م2.
ورأت املصادر ان املدينة سيتم تنفيذها وذلك وفق 
القانون املقترح املعد بحيث ستمنح الدولة املدونة في 
تأسيس الشركة املساهمة التي ستتولى تنفيذ مشاريع 
املدن االسكانية ومنها مدينة املطالع النموذجية، وبينت 

ان أهم ما يتضمنه القانون اجلديد مساهمة شركات القطاع 
اخلاص بنسبة 50% من رأس املال والنسبة األخرى %50 
للمواطنني والتنافس بني شركات القطاع اخلاص باملزاد 
العلني لشراء أكثر األسهم احملدد لها 50%، وإطالة مدة 
استثمار املشروع حيث ميكن ان يصل الى أكثر من 40 
عاما ويجوز للدولة اقراض الشركات املساهمة بقروض 
ميسرة تس���دد على فترات طويلة، ويجوز للدولة ان 

تتحمل تكاليف تنفيذ أجزاء من املشروع.
وأضافت املصادر أن املش���روع يعد من أهم املواقع 
املميزة ف���ي حالة تنفيذه لقربه من املناطق احلضرية 
ولكونه جاذبا ألصحاب الطلبات خصوصا في ظل تزايد 
النمو العمراني للبالد والتوسع الذي أصبح يسير ويتجه 
الى املناطق الشمالية، موضحة ان املدينة تعد من أكبر 
املدن الشاملة واملتكاملة والتي تضم أعدادا هائلة ستؤدي 
بالتأكيد للتقلي���ل من مدة االنتظار ألصحاب الطلبات 

اإلسكانية املقيدين في سجالت املؤسسة.

تضم 18 ألف وحدة سكنية منها 5400 بيت حكومي و12.600 قسيمة سكنية بمساحة 400م2

 »البلدية« وافقت على تخصيص 155 موقعًا 
إلنشاء محوالت لدعم الشبكة الكهربائية

»الصحة العالمية«: الكويت لم تحقق المؤشر 
الثاني لجودة ترصد الشلل الرخوي الحاد

حنان عبدالمعبود
حذرت منظمة الصحة العاملية من استمرار ظهور 
حاالت شلل األطفال في كل من السودان وباكستان 
وأفغانس����تان. وقالت املنظمة ف����ي تقريرها الذي 
سيناقش����ه وزراء الصحة في إقليم شرق املتوسط 
خالل االجتماع السابع واخلمسني للجنة اإلقليمية 
لشرق املتوسط والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة 
من 3 الى 6 أكتوبر 2010، أن باكستان أبلغت املنظمة 
عن 89 حالة ش����لل أطفال عام 2009 منها 60 حالة 
من النمط األول و28 حالة من النمط الثالث وحالة 
واح����دة فقط هي مزيج بني النمطني األول والثالث، 
كما أبلغت أفغانستان عن 38 حالة منها 15 حالة من 
النمط األول و22 حالة من النمط الثالث، وحالة واحدة 

أيضا جتمع بني النمطني، بينما أبلغت السودان عن 
40 حالة لعام 2009.

وأشار تقرير املنظمة الذي سيناقشه الوزراء الى 
أهمية تطبيق استراتيجيات استئصال شلل األطفال 
واملتضمنة التطعيم الروتيني والتكميلي، وترصد 
الشلل الرخوي احلاد، واالهتمام بشبكة املختبرات 
االقليمية وحتسني جودة حياة املصابني بشلل األطفال. 
وذكرت املنظمة في تقريرها أن هناك 4 دول بإقليم 
شرق املتوسط لم حتقق املؤشر الثاني جلودة ترصد 
الش����لل الرخوي احلاد حيث كانت النسبة املئوية 
للحاالت التي أخذت منها عينات كافية من البراز أقل 
من الهدف الذي يبلغ 80% في أربع دول من االقليم 

وهي الكويت، لبنان، جيبوتي، واملغرب.

دارين العلي
وافقت البلدية عل����ى تخصيص 155 موقعا في 
مناطق متفرقة لوزارة الكهرباء واملاء إلنشاء محوالت 
توزيع كهربائية لتقوية وتدعيم ش����بكة التوزيع 

الكهربائية.
وقال مدير إدارة شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء 
واملاء م.عبدالوهاب التركي ان موافقة بلدية الكويت 
على طلب وزارة الكهرباء واملاء تخصيص تلك املواقع 
جاءت بعد سلسلة اجتماعات للجنة الثنائية التي 

مت تشكيلها لهذا الغرض.
ولفت الى انه س����بق أن تقدمت وزارة الكهرباء 
واملاء بطلب تخصيص 138 موقعا إلنشاء محوالت 
لبلدية الكويت، إال ان الطلب قوبل في بدايته بشيء 
من التعثر الى ان مت تش����كيل جلنة ثنائية جمعت 
بين����ي ممثال عن وزارة الكهرب����اء واملاء وبني مدير 

إدارة التنظيم في بلدي����ة الكويت م.عمار املقطوف 
وجاء فرج املوافقة.

وبني التركي ان هناك مواقع أخرى ال تتبع 
بلدية الكويت، مث���ل املواقع التي تتبع الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية واملواقع التي 
تتبع وزارتي التربية واألوقاف والتي تنتظر 
الوزارة أخذ املوافقات عليها، مش���يرا الى انه 
جار حاليا التنس���يق مع وزارة التربية ألخذ 
موافقتها على تخصي���ص مواقع داخل بعض 
املدارس، كما يجري التنسيق ايضا مع وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية لتخصيص مواقع 

داخل ساحات املساجد.
وأشار الى موافقة الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية على تخصيص 11 موقعا داخل حدائق مناطق 

الرقعي واألندلس والقادسية.

وزير الصحة يحدد شروط وآلية العمل بوحدات 
طفل األنبوب في القطاعين الحكومي  واألهلي

بها وان يكون ممارسا للعمل في 
مج����ال طفل االنبوب من تاريخ 
حصوله على شهادة التخصص، 
كما انه لش����غل وظيفة رئيس 
مختبر طفل األنبوب: ان يكون 
حاصال على ش����هادة الدكتوراه 
في مجال تخصصه ولديه خبره 
ثماني سنوات، ويتبع وحدة طفل 

األنبوب فنيا وإداريا.
ولف����ت القرار ال����ى انه تقع 
املسؤولية على رئيس وأطباء 
وحدة طفل االنبوب بالقطاعني 
احلكومي واالهلي، فيما يخص 
متابعة تنفيذ االشتراطات الواردة 
بالق����رار املذك����ور، مع ضرورة 
الت����زام وحدات طف����ل االنبوب 
بوضع س����جل خاص باحلاالت 
التي يتم وصف االدوية احملرضة 
للتبييض لها على ضوء ما سبق، 
عل����ى ان تقدم نس����خة من هذا 
السجل بظرف سري للجنة العليا 
املشكلة لالشراف على تنفيذ هذه 
االشتراطات كل شهر، والتي تقوم 
بدورها بوضع سجل الكتروني 
لتسجيل جميع حاالت التلقيح 
الصناع����ي واطفال االنابيب في 
القطاعني احلكومي واالهلي في 
الكوي����ت، ويك����ون للجنة حق 
املفاجئ على وحدات  التفتيش 
طفل االنابيب بالقطاعني للتأكد 
من تنفيذ الق����رار، مع ضرورة 
االخذ بعني االعتبار ان وحدات 
طفل االنابيب التي يتم انشاؤها 
القطاع احلكومي  مبستشفيات 
تتبع فنيا قسم النساء والتوليد 

في مستشفى الوالدة.

واحلكومي »للجنة العليا املشكلة 
لإلش����راف عل����ى تنفي����ذ هذه 
اتخاذ اإلجراءات  االش����تراطات 

الالزمة«.
واشترط القرار على العاملني 
بوحدات طفل األنبوب انه يلزم 
لشغل وظيفة رئيس وحدة طفل 
األنب����وب: ان يكون مبس����توى 
اختصاصي أمراض نساء وتوليد 
فما فوق وحاصال على ش����هادة 
تخصص ملدة سنتني في مجال 
املراكز  األنابيب من احد  أطفال 
املعترف بها وخبرة ال تقل عن 
خمس سنوات متواصلة في مجال 
طفل االنبوب تس����بق مباشرة 
رئاسته للوحدة، كما يلزم لشغل 
وظيفة اختصاصي طفل أنبوب 
ان يكون مبستوى اختصاصي 
امراض نساء وتوليد فما فوق 
وحاصال علي شهادة تخصص 
ملدة س����نتني في مج����ال اطفال 
االنابيب من احد املراكز املعترف 

اطفال انابيب � عقم � الخ( للدعاية 
دون احلصول على ترخيص في 
هذا املجال، مشددا على ضرورة 
ابالغ االطباء عن أي حمل ثالثي 
فما فوق، او تهيج مبايض او أية 
مضاعفات اخرى نتيجة استخدام 
األدوية احملرضة للتبويض، مما 
يس����تدعي معه دخول املريضة 
للمستشفى في القطاعني االهلي 

مرور س����نة كاملة من احملاولة 
الطبي  التعريف  للحمل حسب 
للعقم، مع حظر استخدام تلك 
األدوية دون وجود سبب طبي 

يستدعي االستعمال.
وأشار القرار إلى انه تتم عملية 
التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب 
فقط في مراكز ووحدات أطفال 
األنابيب املرخصة من الوزارة، 
ويحظر إجراء حتضير عينات 
املني ف����ي العيادات اخلاصة أو 
املختبرات غير املرخصة ملثل هذه 
العمليات، مضيفا انه يجب ان 
يتم حفظ ملفات مرضى وحدات 
طفل األنابيب بشكل منفصل عن 
باقي ملفات املرضى باملستشفى، 
حفاظا على سرية عالج اخلصوبة 

للمرضى.
ودع����ا القرار ال����ى ضرورة 
النساء والتوليد  جتنب طبيب 
في القطاعني احلكومي واالهلي 
استخدام مسميات )اختصاصي 

حنان عبدالمعبود
اصدر وزير الصحة د.هالل 
الس����اير ق����رارا وزاريا يقضي 
بوضع الشروط الفنية الواجب 
توافرها في آلية العمل بوحدات 
طفل األنبوب بالقطاعني األهلي 
واحلكومي، حيث جاء في القرار، 
انه ال يتم صرف األدوية احملرضة 
للتبويض عن طريق الفم مثل 
»الكلوميد«، اال عن طريق وصفة 
طبية موقعه من قبل اختصاصي 
نساء وتوليد فما فوق، كما يجب 
صرف األدوية احملرضة للتبويض 
عن طريق اإلبر عن طريق طبيب 
اختصاصي أطف����ال أنابيب فما 
فوق، ومرخص له في مجال طفل 
األنابيب من وزارة الصحة مع 
البروتوكوالت اخلاصة  مراعاة 
النوع من العالج ومراعاة  لهذا 
درجة االس����تجابة عند املرحلة 
النهائية لتفادي احلمل املتعدد.

كما شدد القرار على أن يتم 
هذا النوع م����ن العالج »أدوية 
ف����ي مراكز  التبوي����ض« فقط 
األنابي����ب املرخصة من  أطفال 
وزارة الصحة مع مراعاة درجة 
االستجابة عند املرحلة النهائية 
لتفادي احلمل املتعدد، مش����ددا 
على مراعاة عدد األجنة املنقولة 
لتفادي احلمل املتعدد، على أن 
يتم نقل عدد ال يزيد عن اثنني من 
األجنة للسيدات دون سن )35( 
عاما، ونقل عدد ال يزيد عن ثالثة 
للسيدات من سن )35( عاما فما 
فوق، محذرا من اللجوء إلى أي 
من طرق العالج السابقة إال بعد 

في قرار تضمن صرف األدوية وأماكن عمل التلقيح الصناعي

مراعاة عدد األجنة المنقولة لتفادي الحم�ل المتعدد وأن يكون العالج في المراكز المرخصة من »الصحة«

د.هالل الساير

حنان عبدالمعبود
علم��ت »األنباء« م��ن مص��ادر مطلعة أن 
اجتماع��ا عقد امس بني اعضاء اللجنة الصحية 
مبجل��س األمة، النائبة د.روال دش��تي والنائب 
مبارك الوعالن والنائبة د.اسيل العوضي، وبني 
وكي��ل وزارة الصحة باإلنابة د.قيس الدويري 
نائبا عن وزي��ر الصحة ومدي��ر إدارة العالج 
باخلارج د.محمد املش��عان ملناقش��ة املخالفات 

اخلاص��ة مبكاتب العالج باخل��ارج في كل من 
بريطانيا وفرنسا وأملانيا.

وأوضح��ت املص��ادر ان��ه ثبت��ت بع��ض 
املخالف��ات، والتي اختصت بتج��اوزات ألحد 
العاملني ب��اإلدارة وكذلك أحد أعض��اء اللجنة 
العليا للع��الج باخلارج، مما دعا اعضاء اللجنة 
إلصدار قرار بإرسال وفود برملانية الى املكاتب 
بالدول السابق ذكرها لفحص املعامالت هناك.

وفود برلمانية لمناقشة تجاوزات مكاتب فرنسا وألمانيا وبريطانيا

الوطيان: »الصحة« تهتم بالجانب العالجي للعيون وتفتقد »الوقائي«

»سوبربج« قنبلة بكتيرية جديدة نشأت بالهند واكتشفت في بريطانيا
من املمكن ان يستغرق شهورا أو سنوات، 
لكن انتشارها هو الشيء املؤكد«، »إنها أشبه 

بقنبلة موقوتة«.
وقد أشار نوردمان الى ان هذه البكتيريا 
توجد في الهند الدولة الكبيرة التربة اخلصبة، 
حيث التعداد املهول من السكان الذي يصل 
الى 1.3 مليار نسمة، وبذلك ميكنها التنقل 
ذهابا وإيابا بس����هولة وسط هذا التشتيت 
في البالد الواسعة النطاق. إن ما يسمى ب� 
»سوبربج« لقبت ب� »إن دي إم � 1« )اختصارا 
لنيودلهي ميتالو � بيتا � الكتاماز � 1( ويبدو 
ان مشتقاتها قد نشأت في الهند ومت اكتشافها 

للمرة األولى في بريطانيا في عام 2007.
وكانت البكتيريا قد جذبت اهتمام وسائل 
اإلعالم عقب نش����ر دورية البحث النسيت 
البريطاني����ة والتي ذكرت ان »الس����ياحة 
العالجية« قد جلبت البكتيريا الى بريطانيا. 
وكانت أولى حاالت الوفاة اثر عدوى على 
صلة بالسوبربج، املواطن البلجيكي الذي 
تلقى عالجه في مستشفى في باكستان عقب 

تعرضه حلادث مروري.

على مدى األشهر املقبلة، وثانيا لفحص جميع 
املرضى الذين يتم إدخالهم ألي نظام صحي 
معني«، وذلك في أكبر عدد ممكن من الدول. 
كما اضاف »ال نعرف في الوقت الراهن مدى 
السرعة التي تنتشر بها هذه الظاهرة، فاألمر 

وج����اء اإلعالن ع����ن البكتيريا اجلديدة 
في تصريح لرئيس قس����م علوم اجلراثيم 
والڤيروسات والبكتيريا مبستشفى بكتري 
بفرنسا د.باتريس نوردمان حيث قال »هناك 
حاجة ملحة، أوال لوضع نظام مراقبة دولية 

حنان عبدالمعبود
ع����دوى املستش����فيات ليس����ت جديدة 
مبكان، فهي كما يتضح من اسمها تختص 
باملستشفيات وتتواجد بها مهما كانت درجات 
العناية باملستشفى ونظافته وتعقيمه، ألن 
من املعروف عامليا انه البد من تواجد بكتيريا 
مقاومة لبعض أنواع املضادات احليوية، ما 
يصعب عالجها، إال ان وجود هذه البكتيريا 
يكون على حسب درجة االهتمام بالتنظيف 
والتعقيم والتطهير، وكانت الكويت شهدت 
منذ سنوات حادثة إصابة أطفال خدج بعدوى 
من املستشفى نتيجة اإلصابة بإحدى البكتيريا 
التي تنتقل في املستشفيات واالسم املختصر 
لها »مارسا«، وهي بكتيريا شديدة املقاومة 

للمضادات احليوية.
ولكن ناقوس اخلطر العاملي دق منذ يومني 
مع إعالن العلماء عن وجود بكتيريا جديدة 
مقاومة جلميع أن����واع املضادات احليوية 
املعروفة أطلق عليها »سوبربج«، ما يشكل 
تهديدا عامليا يس����تدعي استنفار السلطات 

الصحية مبختلف بلدان العالم.

إعالن سباق »Run Q8« السنوي بتنظيم مؤسسة فوزية السلطان و»أجيليتي«

تنضم لعدوى المستشفيات وتختلف بمقاومتها لكل أنواع المضادات الحيوية

مش���اريعها املختلفة لدعم برامج 
صحة العيون، وزيادة الوعي العام 
بش���أن عوامل اخلطر التي تؤدي 
إل���ى اإلعاقة البصري���ة، وتنظيم 
األنش���طة التوعوية للعاملني في 
مجال الصحة واملجاالت األخرى ذات 
الصلة، وتيسير البحوث العلمية 
بشأن العمى واإلعاقة البصرية في 

الكويت.
وأك���دت أن كل 5 ثوان يصاب 
ف���رد بالعمى عاملي���ا، وكل دقيقه 
يصاب طفل بالعمى، مش���يرة إلى 
أن حوالي 314 مليون شخص حول 
العالم يعيشون بإعاقة بصرية أو 
بكف بصر، حيث ان 45 مليون فرد 
في العالم مصابون بالعمى أو كف 
البصر حسب آخر التقديرات، بينما 
269 مليونا مصابون بإعاقة بصرية، 
أي مبعدل زيادة بني مليون ومليوني 
فرد لكل سنة في املصابني بالعمى، 
كذل���ك هناك 145 مليون ش���خص 
يعانون من إعاقة بصرية بس���بب 
حاجتهم لنظارات طبية لتصحيح 
النظ���ر. وأكدت أن 80% من حاالت 

العمى ميكن عالجها أو تفاديها.
وأضاف���ت بوحيمد أنه في عام 
2020 تصل زيادة املصابني بالعمى 
إلى 75 مليون فرد إذا لم يتم اتخاذ 
اخلطوات الصحيحة لتفادي ذلك، 
مشيرة إلى أن عالج مسببات العمى 
البص���ر تعتبر أفضل  وتصحيح 
طريقة فعالة النفقات وغير مكلفة 

من طرق الرعاية الصحية. 

والتي ج���رت أثناء املؤمتر العلمي 
األول ف���ي الكوي���ت لدراس���ة هذا 
املوضوع، ومن خالل هذه املبادرة 
كنا نأمل أن جنمع اجلهود في منع 
أش���كال العمى التي ميكن جتنبها 
كجزء من احلملة العاملية »البصر 
2020: احلق ف���ي اإلبصار«، وهي 
مبادرة مش���تركة ملنظمة الصحة 
الدولية للوقاية  العاملية والوكالة 
من العمى )IAPB( بدعم من هيئات 
األمم املتحدة األخرى، احلكومات، 
وهيئ���ات رعاية صح���ة العيون، 
ومهنيي مجال الصحة، املؤسسات 
واألفراد العاملني معا للقضاء على 

العمى حول العالم.
وأضاف���ت أن »مب���ادرة صحة 
العيون للجميع« تهدف من خالل 

فقط، ونحن نعاني من نقص العيادات 
اخلاصة بالعيون في الرعاية األولية، 
ولكن هناك خطة مت وضعها ملعاجلة 
هذا النقص على الوجه األمثل. من 
جانبها أكدت استش���اري أمراض 
الش���بكية مبركز البحر واألستاذة 
بجامعة الكويت د.منال بوحيمد أن 
عدد احلاالت التي راجعت احلوادث 
مبركز البحر للعيون خالل أغسطس 
املاضي بلغت 10 آالف مريض، مشددة 
على أهمية الدور الوقائي في تقليل 

أعداد املرضى واملراجعني.
وقالت د.بوحيمد في عام 2006 
قدم���ت جامعة الكويت مش���اريع 
»مبادرة صح���ة العيون للجميع« 
من خالل املراجعة اإلس���تراتيجية 
خلدمات صحة العيون في الكويت 

أك���دت مدي���ر اإلدارة  بدورها 
املركزية للرعاي���ة األولية بوزارة 
الصحة د. رحاب الوطيان، أن الصحة 
العالجي في  تهتم كثيرا باجلانب 
مجال العيون، مش���يرة إلى افتقاد 
اجلان���ب الوقائ���ي وع���دم وجود 
برام���ج وقائية واضح���ة، مثمنة 
الكويت ومؤسسة  مبادرة جامعة 
فوزية السلطان وشركة أجيليتي، 
في االهتمام بجانب الوقاية والذي 
سيتيح الفرصة لعمل مسح يتضمن 
5000 ش���خص من جميع مناطق 
الكويت عبر الوحدة املتنقلة التي 

سيوفرونها.
وفي رد للوطيان عن العيادات 
اخلاصة بفح���ص العيون مبراكز 
الرعاية األولية قالت هناك عيادتان 

حنان عبدالمعبود
مبشاركة منظمة الصحة العاملية 
والوكالة الدولية للوقاية من العمى، 
ورعاية مش���روع جامعة الكويت 
Vision 2020، أعلنت مؤسسة فوزية 
السلطان للتأهل الصحي، وشركة 
 Run Q8 أجيليتي، عن تنظيم سباق
السنوي األول، وسيقام سباق هذا 
العام في 6 نوفمبر 2010 الذي سيقام 
حتت رعاية وزير الصحة د. هالل 
الساير. جاء هذا اإلعالن خالل مؤمتر 
صحافي حضره ممثل���و اجلهات 
الراعية واملنظمة، وبينت املتحدثة 
عن مؤسسة فوزية السلطان، ألينور 
العيسى أن السباق عبارة عن نشاط 
سنوي لنشر الوعي الصحي ودعم 
جهات طبية ومساعدتها على حتقيق 
أهدافها اإلنسانية ونشر الوعي جتاه 
قضايا صحية هامة، ونشر العادات 

الصحية الصحيحة في املجتمع.
وأش���ارت إلى انه سيتم تبني 
قضية صحية مختلفة في كل عام 
إللقاء الضوء عليها واملساهمة في 
تفعيل اجلهود لنشر الوعي الصحي 

عنها في املجتمع الكويتي.
من جهت���ه أوض���ح مدير أول 
دائرة املسؤولية املجتمعية بشركة 
أجيليتي فرانك كالري أن السباق 
سيكون للركض واملشي ملسافة 10 
كيلومترات ابتداء من املركز العلمي 
الكورنيش  الى نادي  الساملية  في 
الصحي والع���ودة مرة أخرى إلى 

املركز العلمي.

)كرم دياب( ألينور العيسى ود.منال بوحيمد ود.فرانك كالري ود.رحاب الوطيان 

البكتيريا بحاجة إلى نظافة دائمة ملنع انتشارها

الشريع: القضاء مالذ أهالي أم الهيمان ضد التلوث
التي متأل س���ماء أم الهيمان قد 
اقاموا دع���وى قضائية ضد كل 
من تسبب في هذا التلوث الذي 
يدم���ر صحة س���كان الضاحية 
سواء كانوا أصحاب مصانع أو 
أصحاب مصالح على حس���اب 
ام الهيم���ان، هذا وجلأ أهالي ام 
الهيمان للقضاء بعد ان يئسوا من 
التفاعل احلقيقي سواء من اعضاء 
السلطة التنفيذية أو بعض أعضاء 
السلطة التشريعية، فعلى مدى 
10 سنوات � هي عمر تلك النكبة 
� والتي كان���ت حافلة بالوعود 
والعهود التي سودت بها صفحات 
اجلرائد والتي لم جتد لها على 
أرض احلقيق���ة طريقا فالتلوث 
في ازدياد واملصانع تزداد برغم 
جمي���ع التوصيات التي اقر بها 
رئيس مجلس الوزراء في العام 
1994 ثم ع���ام 2004 وأخيرا في 

العام 2008.

ووزير االسكان ووزير الصحة 
ومدير الهيئة العامة للبيئة ومدير 

الهيئة العامة للصناعة.
البيئي���ة  اللجن���ة  وكان���ت 
التطوعية بضاحية علي صباح 
الس���الم ومعها أهالي الضاحية 
الذين تضرروا بش���كل مباشر 
من جراء استنش���اقهم للسموم 

أصدر رئيس اللجنة البيئية 
التطوعية لضاحية علي صباح 
السالم م.أحمد الشريع بيانا حول 
تلوث أم الهيم���ان جاء فيه: مت 
باألمس � 15 اجلاري � وامس االولى 
نظر أولى اجللسات في القضية 
املقدمة م���ن اهالي ضاحية علي 
صباح السالم )ام الهيمان( ضد 
37 من أصحاب املصانع في منطقة 
الش���عيبة الغربية والتي ثبتت 
مخالفتهم خالل عملية املس���ح 
البيئي والصناعي االخير ملجلس 
ال���وزراء وكذلك ض���د القيادات 
التنفيذية في الدولة والتي كانت 
املسؤولة عن تردي الوضع البيئي 
للضاحية والذي أدى إلى وقوع 
ضرر بالغ على احلالة الصحية 
لس���كان أم الهيمان وهم رئيس 
مجلس ال���وزراء والنائب األول 
الدفاع ورئيس املجلس  ووزير 
االعلى للبيئ���ة ووزير التجارة 

م.أحمد الشريع

الكويت تحتفل باليوم العالمي لألوزون اليوم
أعلن مدير إدارة رص����د تلوث الهواء في الهيئة 
العامة للبيئة د.سعود الرشيد احتفال الكويت مع 
سائر دول العالم اليوم باليوم العاملي لألوزون التزاما 
باالتفاقيات الدولية وملش����اركة املجتمع الدولي في 

احملافظة على البيئة.
وقال الرش���يد الذي ي���رأس اللجنة الوطنية 
حلماية طبق���ة األوزون في تصريح صحافي ان 
احتفال الكويت بهذا اليوم يصادف ذكرى توقيع 
بروتوكول مونتريال الذي وقع في اليوم ذاته عام 
1987، مشيرا الى ان االحتفال يقام هذا العام حتت 
شعار )حماية طبقة األوزون.. احلكم واالمتثال 

في أفضل احلاالت(.
وذك����ر ان الكوي����ت احدى ال����دول املوقعة على 
البروتوك����ول اخلاص بحماية طبق����ة األوزون من 
املواد املستنفذة من بني 196 دولة وأصدرت العديد 
من القوان����ني والتش����ريعات للحد من اس����تخدام 
املواد املس����تنفذة لطبقة األوزون، وأوضح ان هذه 
التش����ريعات تتجلى في معاجلة أوجه املمارسات 
غير املشروعة للتعامل مع أجهزة التبريد والتكييف 

والرغ����اوي التي تس����تخدم مواد مس����تنفذة لهذه 
الطبقة وكبح جماح االجتار غير املشروع في مواد 
)الهيدروكلوروفلوروكربون � الفريون 22( واعداد 
برامج االسترجاع والتدوير لهذه املواد والتشجيع 
على استخدام التقنيات البلدية وزيادة برامج التوعية 

العامة جلميع شرائح املجتمع.
وأشار الرشيد الى تتويج تلك اجلهود بحصول 
الوحدة واللجنة الوطني����ة حلماية طبقة األوزون 
في الهيئة على جائزة ودرع التميز لعام 2008 من 
وكالة حماية البيئ����ة األميركية والتي متنح للدول 
التي تساهم مساهمة فعالة في احلفاظ على طبقة 
األوزون والتعاون البيئي الدولي. وقال ان الرؤية 
املس����تقبلية للجنة الوطنية حلماية طبقة األوزون 
تتمثل في احملافظة عل����ى االمتثال الذي مت إجنازه 
واالس����تعداد للمرحلة املقبل����ة وحتدياتها املتعلقة 
مبواد الهيدروكلورفلوركابرون التي تدخل في نطاق 
واسع لالستخدامات في الكويت بالتكييف والتبريد 
والرغاوي واالسفنج وكذلك زيادة الوعي حول بدائل 

هذه املواد وتقنياتها الصديقة للمناخ والبيئة.


