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خبراء يابانيون في »أم الهيمان« وشواطئ المسيلة والبدع بدعوة من »البيئة« تماشياً مع طلب »البيئة النيابية«:

الوضع البيئي في الكويت أفضل من اليابان وآثار 
حادثة مشرف على البيئة البحرية أكبر من المتوقع 

الخياط: محطات رصد الهواء في »أم الهيمان« تؤكد تراجع معدالت التلوث في المنطقة 
الموسى: دراسة تقييم الوضع في »أم الهيمان« والبيئة البحرية ستقدم إلى لجنة البيئة النيابية

الوفد الياباني متجوال في ام الهيمان

مناقشة لوضع البيئة البحرية 

اخلبراء اليابانيون يتحدثون للصحافيني توجيه االهتمام بالتشجير

)كرم ذياب(د.أحمد املوسى مرافق الوفد

وزيرا األشغال والكهرباء يبحثان 
سبل االستفادة من المياه المعالجة

د.فاضل صفر ود.بدر الشريعان لدى اجتماعهما إلى قيادات »األشغال« و»الزراعة« و»الكهرباء«

 بحث وزير األش���غال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ووزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الش���ريعان سبل االس���تفادة القصوى من املياه 

املعاجلة واملياه التحت سطحية.
جاء ذلك خالل اجتماع تنسيقي عقده الوزير 
د.صفر مع الوزير د.الش���ريعان بحضور وكيل 
األشغال ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية بهدف تقليل استخدام املياه 

العذبة. ومت خالل االجتماع التشديد على االستفادة 
القصوى من املياه املعاجلة بش���كل عام، إضافة 
الى تش���كيل جلنة مصغ���رة ملتابعة التوصيات 

وحتقيق األهداف.
حضر االجتماع مسؤولون من قطاع الهندسة 
الصحية بوزارة األشغال العامة ووزارة الكهرباء 
واملاء والهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 

السمكية.

دارين العلي 
بدأ اخلبراء اليابانيون الذين 
وصلوا البالد مس����اء الس����بت 
املاضي بدعوة من الهيئة العامة 
للبيئة بجوالتهم امليدانية على 
املناطق البحرية املتضررة من 
جراء حادثة محطة مشرف وعلى 
محطات رصد تلوث الهواء في 
منطق����ة »أم الهيم����ان« بهدف 
تقييم األوضاع البيئية ووضع 
توصيات حللول ممكنة وطرق 

معاجلة فعالة.

أسباب الزيارة

وأكد مستش����ار االتفاقيات 
البيئية في الهيئة العامة للبيئة 
د.احمد املوسى ان هذه اخلطوة 
جاءت بطلب من الكويت أثناء 
زيارة وزير اخلارجية الشيخ 
اليابان  إل����ى  د.محمد الصباح 
اخيرا حيث كان مدير عام الهيئة 
الوفد  د.صالح املضحي ضمن 
املرافق وقام مبحادثات مع وزارة 
البيئة اليابانية طلب مبوجبها 
عددا من اخلبراء لتقييم الوضع 
البيئي في القضايا سالفة الذكر 
وذلك متاشيا مع مطلب جلنة 
البيئ����ة النيابية بجهة محايدة 
لتقييم الوضع في »أم الهيمان« 

ومشرف.
ولفت املوسى الى ان الفريق 
الذي يتألف م����ن 4 خبراء في 
مجاالت التلوث البحري والتربة 
والهواء قد اجتمع مع اإلدارات 
املعنية أمس األول واطلع منها 
على الوضع العام حيث أوضحت 
اإلدارات م����ا ه����و املطلوب من 
الفري����ق بالتحديد في مختلف 

املجاالت.
وقال ان الفريق سيبدأ جوالته 
امليداني����ة وس����يقوم مبختلف 
األنش����طة من س����حب عينات 
وحتليلها ودراستها إلقامة دراسة 
شاملة تتضمن تقييما للوضع في 
»أم الهيمان« واملنطقة البحرية 
املتضررة من حادثة مشرف كما 
تتضمن احللول املقترحة وطرق 
املمكنة إلعادة األمور  املعاجلة 
إلى سابق عهدها حيث سترفع 
الدراسة الى الهيئة التي بدورها 
ستسلمها الى اللجنة البيئية في 

مجلس األمة.
وأش����ار الى ان هذه الزيارة 
تأتي في إطار التعاون والتنسيق 
بني الكويت واليابان في القضايا 
البيئية، وانها ستستمر حتى 
اخلميس املقبل وتتضمن جدوال 
متواصال من العمل حلني انتهاء 

اخلبراء من إعداد الدراسة.

مجارير »البدع«

وكان اخلبراء قد بدأوا عملهم 
امليداني بزيارة صباح أمس الى 
إدارة رص����د التل����وث البحري 
في البدع حي����ث قاموا بجولة 
على مج����رور اخلطابي »دوار 
البدع« وعلى مجرور س����اس 
»شارع األقصى« وعلى مجرور 
املس����يلة الس����تطالع الوضع 

املنطق����ة دون ملوثات وتقدمي 
توصيات للهيئة العامة للبيئة 
بكيفية اع����ادة البيئة البحرية 

الى طبيعتها.
وعن طرق املعاجلة املقترحة 
للتربة املترسبة قال انه ميكن 
وضع أنابيب خاصة تعمل على 
س����حب امللوثات املوجودة في 
التربة وهي طرق مجربة وميكن 

تطبيقها.

محطات »أم الهيمان«

ثم انتقل اخلبراء بعدها إلى 
محطات رصد تلوث الهواء في 
املنطقة اجلنوبية وخاصة تلك 
املتخصص����ة برصد الهواء في 
منطق����ة »أم الهيمان« لالطالع 
على الق����راءات لتقييم الوضع 

العام هناك.
وأوضح مشرف محطات رصد 
تلوث الهواء في الهيئة العامة 
للبيئة شريف اخلياط ان هدف 
زيارة اخلب����راء اليابانيني الى 
محطات رصد تلوث الهواء في 
»أم الهيمان« هو االطالع املبدئي 
على القراءات املسجلة في هذه 
احملطات عن امللوثات الصادرة 
عن مصانع الش����عيبة الغربية 

والقطاع النفطي.
 واكد اخلياط على تراجع في 
معدالت التلوث حسب ما تؤكده 
احملطات الثالثة التابعة للهيئة 
في املنطقة، مشيرا الى ان الزيادة 
في معدل التلوث تكون بشكل 
متقطع وتنعدم خالل ساعات 
قليلة، على غرار ما يحدث في 
معظم مناطق البالد. وأشار الى 
ان احملط����ات الثالثة املوجودة 
متطورة بحيث ترصد أكثر من 
20 ملوثا في حني ان احملطات 
املناطق  األخرى في مختل����ف 
الداخلية تقيس فقط ما يقارب 
6 ملوثات مما يدل على اهتمام 
الهيئة بوضع التلوث احلقيقي 

للمنطقة.

الكويت أقل تلوثًا من اليابان

أما اخلبير الياباني املختص 
الهواء هادش����ي  في ملوث����ات 
كاس����ي فأعرب عن س����عادته 
لزيارة الكويت التي تأتي تلبية 
لدعوة من قب����ل الهيئة العامة 
للبيئة، موضحا ان اجلولة في 
»أم الهيمان« اس����تهدفت قراءة 
مبدئية لالنبعاثات في املنطقة، 
مشيرا الى اعداد تقرير يشمل 
الناجتة عن  الق����رارات  جميع 
اجلولة وتقيي����م جودة الهواء 
في املنطقة، موضحا ان التقرير 
سيقدم الى وزارة البيئة اليابانية 
التي ستقوم بدورها مبخاطبة 
الهيئة العامة للبيئة في الكويت 
بالتوصي����ات لب����دء العمل بها 
والنتائج التي خلص إليها الوفد 
الياباني. وبحكم متابعته السابقة 
للوضع البيئي في البالد أكد ان 
الوضع البيئي في الكويت أفضل 
م����ن الوضع البيئي في اليابان 

خالل السنوات املاضية.

وتقييمه ووضع جدول زمني 
ألخذ العينات في أوقات مختلفة 
وحتليلها بهدف معرفة الوضع 
بدقة تامة. وحضر خالل اجلولة 
إضافة الى املوس����ى واخلبراء 
مهندسون من اإلدارات املعنية 
وهي إدارة التلوث البحري وإدارة 
التربة واألراضي القاحلة وإدارة 
تلوث املياه وإدارة املوارد احلية 
التي اجتمع����ت أمس األول مع 
اخلبراء وأبلغتهم ما هو املطلوب 

منهم بشكل مفصل.

تقييم وضع البيئة البحرية

وخالل اجلولة قال اخلبير 
البحري  التلوث  ف����ي  الياباني 
وعضو فري����ق املركز الياباني 
البيئ����ي في اخلارج  للتعاون 
كازوهيرو يوشيدا ان »املشكلة 
اكبر من املتوقع« مش����يرا الى 
مالحظة ترسب كميات كبير من 
احلمأة والطمي، الفتا الى ان هذا 
األمر يحصل أحيانا في اليابان 
مع زيادة ح����دة األمطار ولكن 

يختلف األمر هناك ألن املنطقة 
مغلقة أما ف����ي الكويت فاملكان 
الذي يصب فيه الصرف الصحي 
مفتوح وعند توقف انس����كاب 
البحرية  البيئ����ة  الصرف فان 
الش����فاء ومعاجلة  قادرة على 

نفسها بنفسها.
ولفت الى ان الفريق سيعمل 
على وضع خطة مراقبة خالل 
وجوده في الب����الد بهدف حل 
املش����كلة ووضع حد للتلوث 
احلاض����ر والعمل عل����ى إعادة 

م.حسام الطاحوس 

 أكد الوكيل املساعد لهندسة 
املش���اريع اإلنشائية في وزارة 
الطاحوس  األشغال م.حس���ام 
ال���وزراء على  موافقة مجلس 
استقطاع 90 ألف متر مربع من 
األراضي التابعة لوزارة الصحة 
وتخصيصها إلنشاء مستشفى 

خاص بالشرطة.
وقال م.الطاحوس ل� »كونا« 
ان األرض التي مت اس���تقطاعها 
تقع في اجلزء األخير من منطقة 
الصباح الصحية مقابل مبنى 
وزارة الصحة، مبينا ان العمل 
يجري حاليا من خالل التنسيق 
بني اجلهات ذات العالقة ملعرفة 
ما اذا كان األمر يستلزم اتخاذ 
قرار من املجلس البلدي بحكم 
اختصاصه في نقل ملكية األراضي 
من جهة الى أخرى واستيفاء كل 

االشتراطات القانونية.
وأوض���ح ان هذه اإلجراءات 
س���تتم من خالل التنسيق بني 
البلدية واجلهة املس���تفيدة من 
املشروع لضمان عدم توقفه في 
أي مرحلة من مراحله نتيجة عدم 
استكمال اإلجراءات واالشتراطات 

الشرطة تضمنت التركيز على 
معاجلة احلوادث التي يتعرض 
لها أف���راد ومنتس���بو الوزارة 
التي تلحق  ونوعية اإلصابات 
إلى  بهم جراء طبيع���ة عملهم 
جانب الرعاية الطبية مبفهومها 

العام.
وأضاف ان وزارة األش���غال 
تس���ير في مرحل���ة جيدة في 
مثل هذه النوعية من املشاريع 
واالستفادة من التجارب السابقة 
في طرح مشروع مستشفى جابر 
الذي وفر لل���وزارة املعلومات 
اجليدة في كيفية إعداد املستندات 
ومتابعة أعمال التنفيذ للوصول 

الى أفضل النتائج.
وأوض���ح م.الطاح���وس ان 
وزارة األش���غال كجهة منفذة 
س���تعمل على ط���رح وتنفيذ 
املش���روع بناء على املتطلبات 
التي حتددها اجلهة املستفيدة 
وفق املقاييس التي تكفل تنفيذه 
بالشكل املطلوب وفي اقرب وقت 
ممكن متوقعا ان تصل تكلفة بناء 
ألف دينار  الى 250  املستشفى 

للسرير الواحد.

الالزمة. وأش���ار م.الطاحوس 
الى ان وزارة األش���غال تنتظر 
حاليا تسلم املستندات والوثائق 
اخلاصة باملشروع وكذلك قرار 
املجل���س البل���دي م���ن اجلهة 
املس���تفيدة حتى تكون قادرة 
على مراسلة املكاتب االستشارية 
للقيام بأعمال التصميم ومن ثم 

طرح وتنفيذ املشروع.
وبني ان املتطلبات األولية التي 
الداخلية  حرصت عليها وزارة 
بخصوص مش���روع مستشفى 

استقطاع 90 ألف م2 من األراضي التابعة 
لـ»الصحة« إلنشاء مستشفى خاص بالشرطة

ديوان الخدمة يدعو 128 مواطنة لمراجعته 
غدًا األربعاء الستكمال مستندات التوظيف

تهاني مرزوق مبارك العيسى  ٭
عليا غصاب سعد املطيري  ٭

نوف عبداهلل علوش مطلق  ٭
لطيفة ساير قحطان الظفيري  ٭

حصة محمد فهد العتيبي  ٭
جزعة شفاقة هدل احلبالني  ٭

عبير مكي سالم القالف  ٭
أنوار شالل بليبيص هويدي  ٭
موضي حسن دحيم العتيبي  ٭
شيخة متعب ماجد املطيري  ٭

خالدة علي مبروك ارشيد  ٭
مديحة مبارك سعد البواردي  ٭

نهاء عيد محمد العنزي  ٭
ضحى محمد حسني اخلزيعل  ٭

عذاري نزال مرزوق خلف  ٭
جنالء سعيد محمد العجمي  ٭

مرزوقة معدي ميزر العازمي  ٭
مشاعل حسني محمد الزعابي  ٭

نادية نزال مرزوق عومير  ٭
نوال نزال مرزوق عومير  ٭

الطاف حمد خضير العنتري  ٭
تهاني محمد يحيى البغدادي  ٭

بزة عوض مزعل الفضلي  ٭
ليلى اديغم حنيان الرشيدي  ٭

دالل حميد جواد االمير  ٭
كرمية فضالة ضويف برجس  ٭
حنان عوض عبداهلل العازمي  ٭
موضي طرجم ظاهر الهجاج  ٭

 ٭ عزيزة احلميدي راضي الشمري
صاحلة غالي مطلق الفرحان  ٭

خزن����ة س����حم مب����ارك راض����ي   ٭
الرشيدي

نورة محمد فالح غازي  ٭
نورة علي خالد الدوسري  ٭

 ٭ حنان اعيادة سلمان العازمي
العنود جفني عبداهلل املري  ٭
زينب فاضل علي علي مراد  ٭

 ٭ عائشة ملحق زايد الديحاني
حترير نايف عبداهلل الشقيحي  ٭

ليلى سعد محمد السعيد  ٭
دالل نايف ماضي العازمي  ٭

اش����واق رش����يد عب����د اله����ادي   ٭
املطيري

اس����ماعيل  عب����داهلل  س����عاد   ٭
الفيلكاوي

وسمية بطاح صميع العازمي  ٭

شهد حسن زبن املطيري  ٭
مرزوقة رفاعي علي العازمي  ٭
جواهر مطلق حمود العازمي  ٭
اجلازي سيف ناصر العجمي  ٭
عهود جاسم خلف احلسيني  ٭

سارة محمد فهد العجمي  ٭
معالي حسني عواد العنزي  ٭

عائشة مشعل جاسي العازمي  ٭
منيرة عبداهلل سيف الودعاني  ٭

انوار دغيم عاصي الضفيري  ٭
عزيزة وارد فياض عمر  ٭

ضبية فهد محمد العجمي  ٭
خلود نادر نايف احلربي  ٭

جواهر ناصر مبارك العازمي  ٭
زعلة عايض خشمان  ٭

لولوة شباب رفاعي الديحاني  ٭
 ٭ س����ارة عب����د اله����ادي س����عود 

العجمي
علية عبادي يتيم الثويني  ٭

اماني سعد احلميدي العتيبي  ٭
يس����رى عبد االمي����ر محمد رفيع   ٭

معرفي
طرايف جلوي شنار املطيري  ٭

ندى نصار علي اخلالدي  ٭
ابراهيم  زهرة سيد عبداهلل سيد   ٭

الرفاعي
منى مزيد صحن الساعي  ٭

 ٭ رمي عارف ضاري العنزي
 ٭ بشاير خالد يوسف احلجي

نورية سعود مبارك محمد  ٭
لطيفة مطلق حمود العازمي  ٭

وضيح����ان  عب����داهلل  بش����اير   ٭
الرشيدي

سارة محمد مبارك الشطي  ٭
بشاير علي محمد العجمي  ٭

شريفة كرمي ثاني صايل  ٭
نادية صاهود جعيثن الصليلي  ٭
وضحة صاهود علوش املطيري  ٭

عهد جفران محسن احلسيني  ٭
سارة سعد عبدالرحمن السعيد  ٭

سارة عبداهلل محمد شاهني راشد  ٭
منيرة محمد ثقيل اخلالدي  ٭

سهام مشرف ابراهيم العنزي  ٭
لطيفة احمد جاسم التويتان  ٭
عزيزة شحاذة محمد العنزي  ٭
منيرة جمال محمد البصيري  ٭

 ٭ شيماء مجيد عباس دشتي
 ٭ معالي جطلي محمد املطيري

حصة وليد فيصل املشاري  ٭
شيخة ابراهيم جاسم القالف  ٭
مرمي سالم سليمان اخلشان  ٭

 ٭ شيخة عبداهلل جعفر جعفر
خزنة فالح فالح ردعان العازمي  ٭

رنا مقعد عبداملنعم العتيبي  ٭
شوق أنور بدر املوينع  ٭

دالل محمد علي السمحان  ٭
نبيلة سعد سالم احلمدان  ٭

جميلة مساعد عبالن املطيري  ٭
سميرة عبدالعظيم هاشمي نزاد   ٭

فيروز ابادي
ضحى هاشم محمد العنزي  ٭

نوير عايض ضاوي العتيبي  ٭
عفيفة علي عبداهلل الشمري  ٭
حورية مجدل غنيم املاجدي  ٭

رمي عب����د الرض����ا محم����د عل����ي   ٭
التراكمه

شيخة فالح دغيم العازمي  ٭
فاطمة معجب جدوع الرشيدي  ٭

نادية فهد تومي العجمي  ٭
نورة مناحي صلبوخ املطيري  ٭

زهرة س����يد جعفر س����يد عباس   ٭
سيد علي

صفاء علي طالب عبدالرحمن  ٭
يسرى عبيد قطيم املطيري  ٭

نورة حمد محمد العجمي  ٭
نورة عقاب نزال الهاجري  ٭
كافي بردي مناحي ظاهر  ٭
شيمة حمد ناجي عوض  ٭

بدور وليد سالم البرجس  ٭
 ٭ ابرار نهار حامد املطيري

امان مشبب محسن املطيري  ٭
حنان هاشم محمد التراكمه  ٭

بدرية ماطر مجبل مطير  ٭
انفال طرجم ظاهر الهجاج  ٭

وضحة عبداهلل عوض اخلضير  ٭
ليلى مدلول عبد  ٭

هدى فالح رفاعي املطيري  ٭
حسناء سماح صاهد الرشيدي  ٭

قمرة مرزوق مبارك العازمي  ٭
بدرية احمد حمد الهاجري  ٭

شيماء قاسم دهمه  ٭
تهاني ناصر عبيد املطيري  ٭

أعلن ديوان اخلدمة املدنية أسماء 128 مواطنة مدعوات ملراجعته غدًا األربعاء الستكمال مستندات التوظيف، 
متهيدًا لترشيحهن للعمل في الوزارات واجلهات احلكومية:

اللجنة البيئية في أم الهيمان تشيد بخطوة »البيئة« 
لالستفادة من خبرات عالمية  لتقييم الوضع في المنطقة

أشاد رئيس اللجنة البيئية التطوعية م.أحمد الشريع 
ببدء العمل بتحليل جودة الهواء في ضاحية علي صباح 
السالم من قبل خبراء يابانيني مت استقدامهم لتعويض 
النقص امللحوظ في اخلب��رات واملعدات التحليلية في 

الهيئة العامة للبيئة.
وقال الش��ريع ان هذه اخلطوة ب��دأت متأخرة جدا 
رغم اننا منل��ك الكثير من املعطيات واألرقام التي هي 
خير ش��اهد على هذا التلوث، وق��ام بها معهد الكويت 
لألبحاث العلمية وكذلك جامع��ة الكويت والتي حددت 
بشكل واضح نوعية امللوثات وكمياتها التي مت رصدها في 
سماء الضاحية السكنية مبقاييس تفوق احلد املسموح 

به محليا ودوليا.
ومتنى الشريع من اجلهاز التنفيذي في الدولة القائم 

على متابعة دراس��ة وحتليل هذه اجلولة للخبراء ان يتمتعوا بالشفافية وان يدعوا اللجنة 
البيئية التطوعية لالنضمام واملشاركة لكي يتم تبادل بعض املعطيات والتي متت معايشتها 
على أرض الواقع من باب اخلبرات الهندسية احمللية واملتوافرة في اللجنة البيئية التطوعية 
وكذلك لكي نضمن نحن وأهالي أم الهيمان ان هذه اجلوالت امليدانية للخبراء اليابانيني انها 
ليست كالتي متت في شهر يونيو 2004 والتي كانت برعاية غرفة جتارة وصناعة الكويت 

لكي تكون مخرجاتها بهرجة صورة التلوث ملصلحة أصحاب احد املصانع املتنفذين.
وقال الش��ريع في نهاية تصريحه اننا اآلن من��د أيدينا لكي نتعاون بواقيعة وان نبعد 

العمل السياسي عن الرأي والعمل الفني.

م.أحمد الشريع


