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الحرس الوطني: قبول 50 متقدمًا من أصل 476 اجتازوا االختبارات
العنجري: المقبولون سينخرطون في كلية علي صباح السالم لمدة 3 سنوات ويتخرجون برتبة مالزم

جانب من الطلبة املقبولني العميد عماد العنجري مع جلنة القبول

د.بدر الشريعان خالل لقائه السفير الياباني

مش����عل األحم����د ووكيل احلرس 
الوطني اللواء ناصر الدعي، وفيما 

يلي أسماء املقبولني:
عبدالعزي����ز فيص����ل صالح   ٭

السبيعي
فهد محمد مسفر العجمي  ٭
عمر خالد علي اللوغاني  ٭

فهد مطلق خلف العتيبي  ٭
عبداللطي����ف ن����واف مرزوق   ٭

احلسيني
يوسف نبيل يوسف النهام  ٭

محمد راجح عويض العجمي  ٭
فهد سعيد مبارك الهاجري  ٭

احمد حمد رشدان الشحومي  ٭

عبداهلل فهاد صقر العازمي  ٭
خالد خليل إبراهيم البناي  ٭

ع����وض  مس����لط  عب����داهلل   ٭
العنزي

عمر وليد إبراهيم علي  ٭
ناصر عماد ناصر الناصر  ٭

س����عود عب����داهلل يعق����وب   ٭

احمد طالل راشد إدريس  ٭
عب����داهلل مب����ارك عب����داهلل   ٭

العتيبي
فهد سعود راشد احلملي  ٭

محم����د  عني����زان  معي����ض   ٭
البصيري

عبدالعزي����ز غ����ازي كدموس   ٭
الديحاني

خالد صباح قاطع الظفيري  ٭
عبدالرحم����ن فهد عبدالرحمن   ٭

العجمي
سالم خالد احلميدي اخلالدي  ٭

طالل يحيى احمد العبيد  ٭
محمد مطلق غامن املطيري  ٭

غنيم ناصر غنيم الزيد  ٭
حمد محمد شريدة العدواني  ٭

فهد عامر محمد العجمي  ٭
جزا ناصر جزا املطيري  ٭

عبدالعزي����ز س����عود متل����ع   ٭
املطيري

فهد محمد سيف النامي  ٭
سلطان مطر عماش الرشيدي  ٭

يوسف براك يوسف ياسني  ٭
حمد مبارك عبداهلل العجمي  ٭

فواز ناصر محمد العتيبي  ٭
محمد خالد عبداهلل العازمي  ٭

عبدالعزي����ز محم����د خميس   ٭
الشويعر

مساعد فهد مساعد املجرن  ٭
تركي طالل برجس املشاري  ٭

سريع عبداهلل نهار الهاجري  ٭

عبدالوهاب نبي����ل عبداملجيد   ٭
اإلبراهيم

ناصر بدر ناصر العصيمي  ٭
ناصر محمد عواد الشمري  ٭
احمد سعد محمد الديحاني  ٭

عذبي علي جابر املري  ٭
مبارك صالح مبارك العازمي  ٭

الصفي
عب����داهلل حم����ود عب����داهلل   ٭

الرشيدي
ثامر فالح مفرح العازمي  ٭

إبراهي����م  يوس����ف  حس����ن   ٭
الكندري

علي حسن علي العجمي  ٭

أعلنت الرئاسة العامة للحرس 
الوطني ان جلنة اختيار الضباط 
من املتقدمني لالنضمام الى صفوف 
احلرس الوطني من حملة شهادة 
الثانوية العامة »اختارت 50 متقدما 
من أصل 476 اجتازوا اختبارات 
القب����ول واملقابل����ة الش����خصية 
وحصلوا على معدالت مرتفعة«.

القبول  وأوضح رئيس جلنة 
مدير الهيئة االدارية العميد عماد 
العنجري ان املقبولني سينخرطون 
ف����ي كلية عل����ي صباح الس����الم 
العسكرية ملدة 3 س����نوات ليتم 
تخرجهم برتبة مالزم في احلرس 
الوطني على ان تكون خدمتهم في 

الوحدات املقاتلة.
اللجنة  ان  العنج����ري  وأك����د 
»وضعت في اعتبارها االجراءات 
واألس����س واملعايير التي تضمن 
العدالة للجميع، وذلك استنادا الى 
توجيهات القيادة العليا للحرس 
الوطني ممثلة بسمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي ونائب 
الش����يخ  الوطني  رئيس احلرس 

 الشريعان والسفير الياباني بحثا
التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

 »األبحاث« رصدت زلزالين في اليابان
وجزر اندامان بقوة 6.4 و7.6 ريختر

سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزالزل التابعة 
ملعهد الكويت لالبحاث العلمية االثنني املاضي 

زلزالني في كل من اليابان وجزر اندامان.
وقال مدير ادارة البيئة والتنمية احلضرية 
د.ضاري العجمي في تصريح صحافي ان الشبكة 
قد سجلت زلزاال بقوة 6.4 على ساحل جزيرة 
هونشو اليابانية، وحدث هذا الزلزال في متام 
الساعة 11.07.07 مساء بتوقيت الكويت، على 
عمق 26 كيلومتر بباطن االرض، وقد استغرقت 
املوجات السيزمية الناجتة عنه 695 ثانية حتى 
وصلت الى محطات الش���بكة الوطنية لرصد 
الزالزل بالكويت حيث يبعد مركز الزلزال مسافة 
8252 كيلومترا عن مدين���ة الكويت، يقع هذا 
الزلزال على بعد 170 كم جنوب غرب العاصمة 

اليابانية طوكيو.
كما اشار العجمي الى ان الشبكة قد سجلت 
ايضا في اليوم نفس���ه زلزاال آخ���ر بقوة 7.6 
بشمال جزر اندامان الهندية في احمليط الهندي 
وحدث هذا الزلزال في متام الساعة 10.55.39 
مساء بتوقيت الكويت، على عمق 33.1 كيلومترا 
بباطن االرض، وقد استغرقت املوجات السيزمية 
الناجتة عنه 488 ثانية حتى وصلت الى محطات 
الشبكة الوطنية لرصد الزالزل بالكويت حيث 
يبعد مركز الزلزال مسافة 4941 كيلومترا عن 
مدينة الكويت، يقع هذا الزلزال على بعد 260 
كم ش���مال مدينة بورت بلير في جزر اندامان 
وعل���ى بعد 2295 كم جنوب ش���رق العاصمة 

الهندية نيو دلهي.

اس���تقبل وزي���ر الك�هرباء وال�م���اء د.ب�در 
الش�ريعان بمكتبه بالوزارة صباح امس السفير 
اليابان���ي المعتمد لدى الكويت ماساتوش���ي 

موتو.

وقد تم خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية، 
وبح���ث القضايا ذات االهتمام المش���ترك بين 
البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف 

المجاالت.

الشريع: نسبة التلوث في أم الهيمان 19 ضعف الحد 
المسموح به عالميًا و1399 حالة يعانون من مرض الربو
العوض�ي: عدم التنس�يق بي�ن هيئتي البيئ�ة والصناعة ي�ؤدي إلى مش�اكل بيئية 

»معك« نظمت ندوة »البيئة الكويتية أمانتنا« واقتراح بزرع مليون سدرة

)أنور الكندري(م.أحمد الشريع ود.جاسم العوضي وأنور الرشيد وسارة النومس خالل الندوة

املواطنون يهتمون بزراعة أفضل انواع النخيل في منازلهم

خصوصا انه اذا قلت الكفاءة تزداد 
امللوثات.

واضاف العوضي ان بر الكويت 
يعاني من تدهور بيئي كبير بسبب 
اقامة املخيمات األمر الذي جعل كل 
ش����يء معدوما في البيئة البرية 
كما ان هناك مشكلة بعدم وجود 
تنسيق بني الهيئة العامة للبيئة 
وهيئة الصناعة في عملية احتواء 
املشاكل البيئية، خصوصا ان البيئة 
السليمة تقدم لنا مجتمعا سليما 
قادرا على العطاء في املس����تقبل 
كم����ا ان هناك خلل ف����ي القانون 
البيئي احلالي فوضع على شكل 
قص ولزق وال يتناسب مع حجم 
املشاكل البيئية في البالد وهنا ال 
الوم هيئة البيئة النها تس����لمته 
من وزارة الصحة كما ان املشكلة 
االخرى بالروتني احلكومي الذي ال 
يؤهل املوظف خصوصا ان الطالب 
يتخرج ويضعونه في مكان يقيم 
فيه من دون وجود خبرة كافية.

وبدوره ق����ال امني عام منظمة 
مظلة العمل انور الرشيد ان موضوع 
البيئة بات من اهم املواضيع التي 
يهتم بها العالم السيما ان القضايا 
البيئية متعلقة ومرتبطة بصحة 
االنسان فبوجود بيئة سليمة سنجد 
انسانا سليما لذلك حرصنا على 
التطرق لهذه القضية املهمة، مؤكدا 
انه قبل 5 س����نوات طرحت فكرة 
مشروع بيئي بزرع مليون شجرة 
سدرة واختياري لشجرة السدرة 
كونها له����ا عالقة وجدانية بيئية 
وهي تتحمل احلرارة الشديدة وال 
حتتاج الى تكلفة لكن هذه الفكرة لم 
تتنب من اي جهة لذلك امتنى تفعيل 
هذه الفكرة مرة اخرى ليتم العمل 
بها من جديد خصوصا ان املرحلة 

املقبلة تتطلب التشجير.

دارين العلي
اعلن رئي����س اللجنة البيئية 
التطوعي����ة لضاحية علي صباح 
السالم )أم الهيمان( م.احمد الشريع 
الس����الم  ان ضاحية علي صباح 
تعاني من عبء بيئي 19 ضعف احلد 
املسموح به عامليا بسبب اجلسيمات 
العالقة في الهواء والتي تتكون من 
مختلف املركبات الكيميائية امللوثة 
وفق دراسات اعدها معهد االبحاث 

في العام 2005.
ولفت الشريع في الندوة التي 
الكويتي  العمل  نظمتها منظم����ة 
»معك« مساء اول من امس في مقرها 
الكويتية  حتت عنوان »البيئ����ة 
امانتنا« وس����ط حضور عدد من 
املهتمني بالشأن البيئي منهم د.سعد 
بن طفلة ومدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي ود.جاسم 
العوضي الى ان ام الهيمان تعاني 
من روائح مزعجة بشكل متواصل 
وذلك نتيجة كثرة مصادر التلوث 
على املس����توى الصناعي او على 
النفايات الصلبة  مستوى مرادم 
والسائلة التي حتيط املنطقة السيما 
ان جنوب البالد يحتوي على 98 
مصنعا األمر ال����ذي يجعل اهالي 
املنطقة يستنشقون تلك الروائح 
املزعجة التي حتمل مواد كيميائية 
خطرة على الصحة العامة، مبينا 
ان الهيئ����ة العامة للبيئة والهيئة 
العام����ة للصناعة عجزتا س����واء 
بقصد او من غير قصد عن كشف 
هذه املشاكل البيئية التي حتيط 
منطقة علي صباح السالم السيما 
ان هن����اك تقارير صدرت في عام 
1994 من وزارة الصحة تأكد فيها 
أن منطقة ام الهيم����ان ال تصلح 

كمنطقة سكنية.
واوضح ان انش���اء ضاحية 

ان ينقلوا السكان ملناطق اكثر امانا، 
مشيرا الى ان القانون هو الوسيلة 
حلل قضيتنا فنحن طالبنا نواب 
الدائرة اخلامسة من خالل اللجنة 
البيئية البرملانية بتقدمي اقتراح 
بقانون القراره السيما ان مصانع 
املنطقة اجلنوبية ال تلتزم باملعايير 
البيئية فهمها الربحية على حساب 
الناس وستكون مطالبنا  صحة 
حاض���رة في لقائنا م���ع النواب 
كما نتمنى ان حتل القضية دون 
اللجوء الى السلطة القضائية سواء 
ان  العاملية خصوصا  او  احمللية 
الوضع البيئي ال يبشر بخير كما 
ان التقارير ايضا ال تبشر باخلير 
فالوضع البيئي في البلد مخيف 
السيما ان بعض التقارير اشارت 
الى انخفاض نسبة االكسجني في 
الكويت فضال عن تقارير وزارة  
الصحة التي اشارت الى ان نسبة 
الرب���و في مناطق الكويت حتمل 
رقم عشري لكن منطقة ام الهيمان 
كان عدد حاالت الربو فيها وصل 
الى 1399 حالة وهذا مؤشر خطير 
يش���ير الى أن املنطق���ة موبوءة 

بيئيا.

بدوره قال رئيس قسم العلوم 
البيئية في جامعة الكويت د.جاسم 
العوض����ي ان مش����كلة منطقة ام 
الهيمان او غيرها من مناطق اخرى 
في الكويت سببها سوء تخطيط 
منذ 30 عاما السيما عندما اقاموا 
التي  منطقة الشعيبة الصناعية 
ه����ي قريبة من ع����دد من املناطق 
اجلنوبية في البالد، خصوصا ان 
البيئة تتعلق بالبر واجلو والبحر 
وليس����ت مختصره على واحدة 
فاذا جئنا الى القطاع النفطي فهو 
مصدر التنمي����ة لذا كان يفترض 
وجود توازن بيئي بني املس����اوئ 
البيئية وب����ني والفوائد التنموية 
خصوصا اننا نعتمد بنسبة %90 
على مورد النفط، مبينا ان مشاكل 
البيئ����ة متنوعة فمنذ 30 عاما لم 
تكن تلك املشاكل موجودة بسبب 
ان تعداد السكان ال يتعدى املليون 
اال ان زيادة نسبة السكان حتتاج 
الى زيادة ف����ي حرق مواد نفطية 
ناهيك ع����ن وجود املصافي وهي 
م����ن ظواهر االقتصاد اال ان هناك 
لوما على القطاع النفطي كونه لم 
يطور آليات عملية تصفية النفط 

علي صباح الس���الم جاء بقرار 
سياس���ي ولم ي���راع مالحظات 
اخلبراء واملهتمني بالشأن البيئي 
السيما ان وزير الصحة السابق 
د.عبدالرحمن العوضي حذر من 
انشاء مدينة سكنية بسبب التلوث 
البيئي املوجود في املنطقة، مؤكدا 
ان اللجنة البيئية التطوعية تعمل 
حلل هذه املشكلة مع كل السلطات 
في البلد ومنهم اعضاء مجلس امة 
الذين نسمع منهم كالما معسول 
ومبج���رد وصوله���م للبرملان 
يتناس���ون وعودهم وعهودهم، 
األمر ال���ذي جعلنا نحن كلجنة 
تطوعية نضع معهم عهد وميثاق 
للتوقي���ع عليه الس���يما هذا ما 
حصل مع نواب الدائرة اخلامسة 
فجميعهم وقعوا هذا امليثاق وذلك 
ليتم بعد ذلك تقييمهم مبا قاموا 
به في قضيتنا البيئية في منطقة 

ام الهيمان.
وطالب الشريع احلكومة بأن 
تتحرك حلل هذه القضية االنسانية 
السيما ان 40 ألف مواطن مهددون 
بخطر االمراض اخلطيرة فاما ان 
تنتقل املصانع الماكن بعيدة واما 

االخالص والسعمران والبريم والزهدي وحالوي من أنواع النخيل المفضلة لدى المواطنين
قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية انها تهدف منذ انشائها الى ايجاد انواع 
من النباتات واألشجار من مختلف البيئات النباتية 
وأقلمتها لتتواءم مع الظروف املناخية لإلنتاج 
او للتسوير. وأضافت الهيئة في دراسة علمية 
عن شجرة الهجليج انه ثبت علميا ان لها اهمية 
اقتصادية ويستفاد منها في عملية التسوير وفي 

مشاريع التشجير ملكافحة التصحر.
وأكدت انه من التجارب العلمية لتلك الشجرة 
وجود مجموعة منها في شكل حزام داخل مباني 

الهيئة العامة لشؤون الزراعة.
وأوضحت ان اغصان الشجرة تستخدم كخشب 
وقود او خش����ب أثاث واألوراق كمرعى للثروة 
احليوانية ويس����تخرج من تلك الشجرة زيوت 

تستعمل في صناعة مستحضرات التجميل.
وقالت ان الش����جرة لها فوائد وأهمية طبية 
معتمدة خصوصا مع تطور االستخدام التقليدي 
لألعشاب الطبية وفي الصناعات الطبية مما يفتح 

افاقا جديدة ومتطورة في مجال االستثمار.
وأفادت بان طول الش����جرة من 7 الى 15 مترا 
وهي متوسطة احلجم وسرعان ما تستعيد اوراقها 

بعد اشتداد اجلفاف وتتميز بلحاء قوي.

الى ذلك، يهتم عدد من املواطنني بزراعة افضل 
انواع النخيل ف����ي منازلهم وأجودها وبخاصة 
االخالص والسعمران والبرمي والزهدي وحالوي 
والبرحي ويسعون الى توزيع ما تنتجه اشجار 
النخل من ثمار )الرطب( على االهل واالصدقاء. 
وتعد زراعة النخيل من املجاالت الزراعية املهمة 
نظرا لتعلق الكويتيني بش����جرة النخيل نظرا 
ألهميتها الدينية واجلغرافية والتاريخية باعتبارها 
من أقدم األش����جار التي زرعها واستخدمها في 

غذائه.
وما ان ينضج اخل����الل ويصبح رطبا حتى 
متتلئ الدواوين واملنازل بسالل الرطب في تقليد 
محبب ُجبل علي����ه الكويتيون منذ مدة طويلة 

وتوارثوه عبر األجيال.
وأجمع بعض املواطنني ل����� »كونا« على ان 
توزيع الرطب بني األهل واألصدقاء سمة كويتية 
قدمية يحرص اجلميع على توارثها واستمرارها 
حيث ال تدخل الى أي منزل او ديوانية اال ويقدم 

لك طبقا من البلح من منزل جار او قريب.
وقال سالم العصيمي )60 عاما( وهو من هواة 
زراعة النخيل ان الكثير من ابناء الكويت يعملون 
على زراعة افضل أنواع النخيل في منازلهم نظرا 

ملا حتظى به هذه الشجرة من تقدير واهتمام.
وأضاف العصيمي ان التباهي بشجرة النخيل 
يكون على ثالثة انواع من التمر هي »البرحي« 
و»اخلالص« و»الس����كري« وهي أفضل األنواع 
التي تتم زراعتها في الكويت واملناطق القريبة 

منها.
وذكر أن الرطب االخالص يعتبر أهم وأفضل 
األنواع على االطالق لكونه منتجا محليا وسعره 
في متناول اجلميع، كما أن موائد االفطار والدواوين 
الكويتية ال تزهو من دون هذا النوع من التمور، 
مشيرا ايضا الى اهمية البرحي وحب الكويتيني 

له.
وقال ان من املعروف أن شجرة النخيل من أقدم 
أشجار الفواكه في العالم وذكرت في القرآن والكتب 
الس����ماوية األخرى لذلك فإن زراعتها والتباهي 
مبا تنتجه من ثمار وتوزيعه على االصدقاء يعد 

شيئا جيدا ومحببا من اجلميع.
من جانبه، قال فيصل الكندري ان الكويتيني 
اعتادوا االعتناء بشجرة النخيل املنزلية وعدم 
الزراعة بجانبها واستخدام افضل انواع السماد 

اجليد لكي تنتج رطبا جيدا في اغلب املواسم.
وأضاف الكندري ان حديث الدواوين ال يخلو 

هذه االيام من االشادة برطب الصديق الفالني او 
العائلة الفالنية ويتناقلون احيانا أحاديث عن 
عدم تفوق ش����خص ما ه����ذا العام في احلصول 
على الرطب اجليد نظرا لعدم اهتمامه بش����جرة 

النخيل في منزله.
وأوض����ح ان لش����جرة النخيل ف����ي الكويت 
خصوصية محببة وهي من أقدم االش����جار في 
العالم كما انها من من معالم تراث الكويت لذلك 
تبقى ثماره����ا الطبق املفضل لدى الكثيرين من 

دون ان ينافسها أي طعام حديث.
من جهته، قال احمد العنزي ان ثمار شجرة 
النخيل مكون أساس����ي ف����ي موائد رمضان وال 
ميكن االس����تغناء عنه اضافة الى وجودها في 
املناسبات العامة واخلاصة واالهتمام باستخدامها 
في انواع مختلفة م����ن احللويات وتقدميها في 

اطباق متميزة والفتة.
وتلقى ش����جرة النخيل اهتمام����ا كبيرا على 
املستويني الرسمي والشعبي وتوجيها رسمية 
بضرورة زراعتها واالهتمام بأنواعها وحتسني 
مواصفاتها اضافة الى االهتمام بأحدث التطورات 
العلمية اخلاصة به����ا وتوفير الوقاية والعالج 

الفوري لها من األمراض الشائعة.


