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وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن
من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 
ال�صروري��ة  ملحط��ات التحوي��ل الثانوية، مم��ا �صيرتتب عليه قط��ع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

الوقترقم املحــطـــةالتاريخاليوم

2010/11/6ال�سبت
ال�ساملية 34 )ق10( - خيطان 113 )ق60(

جنوب الدوحة )القريوان( 72 )ق3(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/7الأحد

ميدان حويل 3 )ق1( - عبداهلل املبارك )غرب 

اجلليب( 66 )ق7( - قرطبة 27 )ق1( - 

القريوان 73 )ق3( - جابر العلي 12 )ق3(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/8الثنني

الرميثية 7 )ق6( - عبداهلل املبارك 155 )ق2( 

- قرطبة 10 )ق4( - القريوان 79 )ق3( - جابر 

العلي 13 )ق13(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/9الثالثاء

�سلوى 15 )ق11( - عبداهلل املبارك 156 )ق2( 

- النزهة 1 )ق2( - م�سرف 43 )ق6( - 

الأندل�س 69 )ق13( -  جابر العلي 14 )ق13(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/10الربعاء

�سلوى 76 )ق11( - عبداهلل املبارك 157 )ق2( 

- النزهة 16 )ق2( - الرو�سة 15 )ق3( - 

القريوان 39 )ق2( -  جابر العلي 15 )ق13(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/11اخلمي�س

�سلوى 49 )ق4( - قرطبة 6 )ق1( - القريوان 

44 )ق2( -  جابر العلي 16 )ق13( - عبداهلل 

ال�سامل 4 )ق1(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

ال�سامية 1 )ق1(2010/11/12اجلمعة
من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�سلحة العامة.

 الصقعبي: طلبنا خبراء من األمم المتحدة لتقييم الوضع البيئي في «أم الهيمان»  
 من أجل إيجاد حلول عملية بهدف عرضها على الحكومة 

 األمم المتحدة: الكويت في المركز الـ ٤٧ في التنمية البشرية 

 تقرير: العرب سيواجهون ندرة المياه بحلول عام ٢٠١٥  

 «البيئة» تنظم حملة لتنظيف شاطئ الشويخ غداً 

 القاهرة ـ رويترز: حصلت الكويت على 
املركــــز الـ ٤٧ ضمن فئة التنمية البشــــرية 
املرتفعة في تقرير التنمية البشــــرية لعام 
٢٠١٠ والذي تصدره األمم املتحدة ونشــــر 
أمس حتت عنوان «الثروة احلقيقية لألمم: 

مسارات إلى التنمية البشرية).
  وقال التقرير ان الدول العربية احتكرت 
نصف املراكز العشرة األولى في سرعة معدل 
التنمية البشرية على مستوى العالم خالل 
العقود األربعة املاضية لكن ال ميكن التهوين 
من اثر احلروب والصراعــــات على عملية 

التنمية في املنطقة.
  وأضاف التقرير: ان سلطنة عمان جاءت 
في املركز األول على مستوى العالم بني ١٣٥ 
دولة تناولها التقرير في معدل التحســــن 

الذي حققته باملقارنة مع ما كانت عليه عام 
.١٩٧٠

  وجاءت السعودية في املرتبة اخلامسة 
وتونس السابعة واجلزائر التاسعة واملغرب 

العاشرة.
  وأوضح التقريــــر ان مصدر هذا التقدم 
ليس ايرادات النفط والغاز كما قد يفترض 
وامنا هو نتيجة لالجنــــازات الكبيرة التي 
حققتها هذه البلــــدان في الصحة والتعليم 
اي فــــي البعدين غير املرتبطني بالدخل من 

دليل التنمية البشرية.
  وفيما يتعلــــق بترتيب دليــــل التنمية 
البشرية لهذا العام جاءت االمارات في املركز 
األول بني الدول العربية وفي املرتبة الـ ٣٢ على 
الصعيد العاملي مما يجعلها في فئة البلدان 

ذات التنمية البشرية املرتفعة جدا، وحلت 
قطر والبحرين في املركزين ٣٨ و٣٩.

  وضمت فئة التنمية البشــــرية املرتفعة 
الكويت في املركز ٤٧ وليبيا ٥٣ والسعودية 

٥٥ وتونس ٨١ واألردن ٨٢ واجلزائر ٨٤.
  وفي فئة التنمية البشــــرية املتوســــطة 
جــــاءت مصر في املركز ١٠١ ثم ســــورية ١١١ 

واملغرب ١١٤.
  وضمت فئة التنمية البشرية املنخفضة 
اليمن ١٣٣ وموريتانيا ١٣٦ والسودان ١٥٤.

  وذكر التقرير ان مستوى متثيل املرأة 
فـــي البرملانات العربية ارتفع من ١٨٪ عام 
١٩٨٠ الى ٢٧٪ عام ٢٠٠٨ لكن البلدان العربية 
التزال تشـــهد قيودا على حـــق املرأة في 

التصويت. 

  بيروت ــ يـــو بي آي: حذر 
تقرير من تراجـــع حصة الفرد 
العربي من املياه خالل السنوات 

املقبلة.
  وذكر التقرير الذي قدم خالل 
مؤمتر املنتـــدى العربي للبيئة 
والتنمية املنعقد في بيروت أن 
املنطقـــة العربية هـــي من أفقر 

مناطق العالم في املياه.
الســـكان    وبســـبب زيـــادة 
وتضاؤل اإلمـــدادات يتوقع أن 
يصل معـــدل حصة الفرد خالل 
سنوات قليلة «إلى أدنى درجات 

الفقر املائي احلاد».

  ولفت التقرير الى ان ١٣ دولة 
عربية ترد على الئحة الدول الـ١٩ 

األفقر في املياه بالعالم.
  مضيفا ان كمية املياه املتوافرة 
للفرد في ثماني دول هي اليوم 
أقل من ٢٠٠ متر مكعب سنويا 
أي أقل من نصف الكمية املعتبرة 
«ندرة حادة في املياه»، وينخفض 
الرقـــم إلى مـــا دون الـ ١٠٠ متر 

مكعب في ست دول.
  وأشار التقرير الى انه في سنة 
٢٠١٥ ستبقى فوق خط ندرة املياه 
أي أكثر من ١٠٠٠ متر مكعب للفرد 
دولتان عربيتان فقط هما العراق 

والسودان إذا استمرت اإلمدادات 
من تركيا وإثيوبيا على مستواها 

احلالي.
  والحظ التقرير أن نسبة تفوق 
الـ ٤٣٪ من املياه املستخدمة في 
املنطقة تصرف بال معاجلة بينما 
ال يعاد استخدام نسبة تفوق الـ 

٢٠٪ منها.
  ويحذر التقرير من أن العرب 
سيواجهون بحلول سنة ٢٠١٥ 
وضعية «ندرة املياه احلادة» حيث 
تنخفض احلصة الســـنوية من 
املياه للفرد إلى أقل من ٥٠٠ متر 

مكعب.

  ويقل الرقم أكثر من ١٠ مرات 
عن املعدل العاملي الذي يتجاوز 

٦٠٠٠ متر مكعب للفرد.
  كما أن املصادر املائية في العالم 
العربـــي التي يقع ثلثاها خارج 
حدود املنطقة يتم استغاللها إلى 

أقصى احلدود.
  ومـــع ازدياد الطلـــب مقابل 
تناقـــص املـــوارد يصبـــح من 
الضـــروري وامللـــح تطبيـــق 
«االســـتخدام الرشـــيد» ملوارد 
امليـــاه وتطوير مـــوارد جديدة 
كالتكنولوجيات املبتكرة لتحلية 

املياه. 

 دارين العلي
  أعلنت مديرة ادارة العالقات العامة واإلعالم 
في الهيئة العامة للبيئة ابتسام العبيد ـ في 
بيان صحافي نشرته الهيئة مبناسبة اليوم 
العاملي ملنع اســـتخدام البيئة في احلروب 
والصراعات العسكرية وذكرى إطفاء آخر بئر 
نفط مشتعلة في ٦ نوفمبرـ  عن تنظيم الهيئة 

بالتعاون مع اجلمعيـــة اليابانية الكويتية 
حملة لتنظيف شـــاطئ الشويخ إعالنا منها 
عن رفض تدمير البيئة ومواردها الطبيعية، 
وتأكيدا على دورها في احلفاظ على البيئة 
ومشاركة املجتمع الدولي في قضايا البيئة 
ونشر الوعي البيئي لدى الشرائح املختلفة في 
املجتمع الكويتي للتعبير عن احترام البيئة 

بأي أسلوب حضاري، والتي عانت من جراء 
تأثير احلروب والعمليات العسكرية فلم يسلم 
النبات او احليوان من التلف والضرر، كما 
تلوثت التربة على مساحات كبيرة واسعة 
وأعماق مختلفـــة، األمر الذي يتطلب إيجاد 
الوســـائل إلعادة تأهيل األراضي املتدهورة 

باستخدام طرق صديقة للبيئة.

 سلطنة عمان األولى على العالم في معدل التحسن الذي حققته بالمقارنة مع عام ١٩٧٠ 

 المهندي: الدسلكسيا تختلف من حالة ألخرى 
 حنان عبدالمعبود

  أكدت املعاجلة في اجلمعية الكويتية للدسلكسيا مرمي املهندي ان كل 
حالة من احلاالت التي تعاني الدسلكسيا (صعوبة القراءة والكتابة) لها 
طريقة عالج خاص، مبينة ضرورة تعامل املعلم مع كل حالة من احلاالت 
التي يدرسها من الطالب املتعثرين في القراءة بطريقة تختلف من طالب 
آلخر. جاء ذلك خالل احملاضرة التي عقدتها جمعية الدسلكسيا في مقرها 
مبنطقة العمرية مساء امس االول. وطالبت املهندي املعلمني بأن يكون لديهم 
أدوات لـــكل حالة من احلاالت التي يتعامل معها ألن االدوات هي العنصر 
الرئيسي التي تساعد وتعجل في القضاء على مشكلة عسر القراءة، فإن 
املعلم من غير أدوات ال يقدر على معاجلة احلالة التي يتعامل معها، ألن 
االدوات هي الطريق االمثل حلل املشـــكلة في املقام االول، مشيرة الى ان 
لـــكل حالة من احلاالت أدواتها اخلاصة بها. قالت املهندي: البد من زيادة 
معرفة أولياء أمور االطفال باملشاكل التي يعاني منها اطفالهم في ضرورة 
الكشـــف املبكر لعدم قدرة أطفالهم على القراءة والكتابة، ألن معرفة ذلك 
مبكرا تكون أســـهل في حل هذه املشكلة وأسرع وأفضل من التأخر، ألنه 

كلما كان التدخل مبكرا كانت االستجابة أسرع في العالج لدى االطفال. 

 عرضت رؤيتها في ندوة «الكوميديا وشروطها تاريخيًا»

ف إلضحاك البشر تنفيساً عن همومهم   الحوطي: الكوميديا توظَّ
والهجاء ثم الكوميديا املكتملة او 
الرفيعة، باالضافة الى الكوميديا 
التراجيدية ومن خالل كل شكل 
الى اشكال متفرعة كما  ينقسم 
الكاريكاتيـــر واملوقف  ذكرنـــا 

واحلب.
قـــال رئيس املكتب    بدوره، 
الثقافـــي لـــدى االردن د.عطية 
جدعان الشمري في تصريح لـ 
«كونا» ان املشـــاركة الكويتية 
الفاعلة فـــي مثل هذه امللتقيات 
تعزز مهنية املســـرح الكويتي 
مـــا يعود بالنفع على مســـيرة 
هذا املســـرح ليعود رائدا على 
مستوى الوطن العربي كما كان 
في ستينيات وسبعينيات القرن 

املاضي.
  واضـــاف «نشـــارك في هذه 
االنشطة لتعزيز الدور الثقافي 
للمكتب في االردن وللتعرف على 
الثقافية املشرقة لهذا  اجلوانب 
البلد ونعرف بثقافتنا ودورنا 

احلضاري».
  وأكد أهمية الرؤية التي تقدمها 
د.احلوطي، وقال «نتمنى ان تزداد 
هذه املشاركات واملساهمات الثقافية 
الكويتية»، مشددا على «ضرورة 
دعم املشاركات الكويتية الفنية 
في مثل هـــذه املنتديات لدورها 
في تعزيز التواصل والترابط بني 

املسرحيني العرب». 

  وأكـــدت د.احلوطـــي أهمية 
الثورة الصناعية والتقدم العلمي 
والنظريات التكنولوجية وقالت 
ان كل هـــذه العوامل كان للفن 
ان يواكب مســـيرتها فأصبحت 
الكوميديا توظـــف في األغلب 
األعم إلضحاك البشـــر تنفيسا 
التي زادت بزيادة  عن همومهم 
إيقاع الطبيعة الذي حركه اإلنسان 

بوسائله املختلفة.
الكوميديـــا    وعـــن عالقـــة 
بالتراجيديـــا، قالت د.احلوطي 
انها موضوع معقد اتخذ أشكاال 
عديدة متباينة فمـــن كوميديا 
الفـــارس فالتهكم  الى  العادات 

يأتي بحيل شتى ومنها حركات 
أشبه بالكوميديا دون ان يعرف 
ذلـــك. ولكنهـــا كانـــت حركات 

عفوية.
  وقالت ان العروض العشوائية 
التي قدمها اإلنسان سابقا ما لبثت 
ان قننت على شكل مسرحية لها 
حدودها وعرفت باسم املسرحية 
التي كانت تقدم مع  الساتيرية 
الثالثيات التراجيدية كنوع من 

التسلية بعد عرض مأساوي.
  وأضافت ان الكوميديا استقلت 
عـــن التراجيديـــا او العروض 
الثالثية وأصبـــح لها فيما بعد 

كاتب محترف متخصص.

ليس باملعنى الكامل للســـوء إذ 
ان املضحك ما هـــو إال فرع من 
فروع القبـــح فقوامها نوع من 
أنـــواع النقـــص او القبح ليس 
مؤملا وال هداما فالقناع الكوميدي 
قبيح مشـــوه ولكنه ال ينطوي 

على ألم».
  وأشـــارت الى ان الكوميديا 
بشكلها املتعارف عليه قد عرفه 
اإلنســـان األول حينما جلأ الى 
محاكاة رحالت الصيد أمام جماعة 
من املشاهدين وأخذ يقص عليهم 
كيف مت له احلصول على فريسته 
التي لم تكن باالمر السهل بل انه 
لكي يحصل عليها كان عليه ان 

 عمان ـ كونا: عرضت عضو 
هيئة التدريس في املعهد العالي 
للفنـــون املســـرحية د.نرمني 
احلوطي رؤيتها حول الكوميديا 
ضمن ندوة فكريـــة عقدت في 
عمان امس بعنوان «الكوميديا 
وشـــروطها تاريخيا» نظمتها 
وزارة الثقافة األردنية بالتعاون 

مع نقابة الفنانني األردنيني.
  وقالت د.احلوطي خالل الندوة 
التـــي حضرها رئيـــس املكتب 
الثقافـــي لـــدى االردن د.عطية 
جدعان الشمري وامللحق الثقافي 
د.يحيـــى عبداخلضر عبدال ان 
«الكوميديا هي الشكل الذي يعتمد 
على الطرب البريء واالستسالم 

للدعابة».
التي    وأضافت فـــي رؤيتها 
حملت عنوان «رغبة االنســـان 
الضاحك بالتغييـــر» ان كل ما 
فـــي الكوميديا مضحك ويبعث 
علـــى لذة نابعة مـــن نقص في 
الشخصية ليس مؤملا وال هداما 
وله نتائج غير ضارة نســـبيا 
تتصف عادة «بالفشـــر والكذب 

والتهريج واجلنب».
  وعرضت د.احلوطي ســـردا 
تاريخيـــا للكوميديا وقالت ان 
أرســـطو في كتاب «فن الشعر» 
يعرف الكوميديا بانها «محاكاة 
ألشـــخاص أدنـــى مرتبة ولكن 

 مرمي املهندي 

 د.نرمني احلوطي خالل مشاركتها في الندوة

 معهد فوزية السلطان 
ينظم مسابقة
  للمشي اليوم

 حتت رعايــــة وزير الصحة 
د.هالل الساير ينظم معهد فوزية 
السلطان للتأهيل الصحي مسابقة 
مشي ملسافة ١٠ كيلومترات حتت 
 The Kuwait Run Qشــــعار «٨
Vision ٢٠٢٠» وستنطلق املسابقة 
غدا السبت في الساعة السابعة 
صباحــــا حتى الثانية عشــــرة 
ظهرا، وصرح مســــؤول صحي 
بأن الهدف من هذه املسابقة زيادة 
الوعي الصحي واللياقة البدنية 
التبرعات  للمشــــاركني وجمع 
الرؤية ٢٠/٢٠  لصالح مشاريع 
احلق في االبصار بالتعاون مع 
جامعة الكويت وبرعاية بعض
الشركات والســــفارات املنظمة 

للحدث.
  وأفاد املنظمون بأن املسابقة 
ستنطلق من املركز العلمي بشارع 
اخلليج العربي داعني من يرغب 
في املشاركة الى احلضور قبل 
االنطالق، واشار الى انه ستكون 
هناك جوائز للمشــــاركني بعد 

انتهاء املسابقة. 

 في احتفال مستشفى مبارك باليوم العالمي للسكتة الدماغية 

 العبدالغني: تعزيز الوعي الصحي للفرد أولوية عالمية 

وفي كل عام يقع االختيار على شعار عالمي للتعريف بالسكتة 
الدماغية ونشر الوعي الصحي حول طبيعة هذا المرض وكيفية 

عالجه والوقاية منه.
 ١ in واشـــارت الى ان شـــعار عام ٢٠١٠ هو ١ في كل ٦ او ٦   
والمقصود به تسليط الضوء على حقيقتين: الحقيقة االولى ان 
شخصا واحد بين كل ٦ اشخاص معرض للوفاة بسبب االصابة 
بالسكتة الدماغية اما الحقيقة الثانية فهي ان كل ٦ ثوان شخص 

ما في مكان ما معرض لالصابة بالسكتة الدماغية. 

 حنان عبدالمعبود
  أفاد مدير مستشـــفى مبارك الكبيـــر د.خالد العبدالغني بأن 
الخدمات الصحية في اغلـــب دول العالم تمر بمرحلة انتقالية 
تتطلب اعادة ترتيب االولويات وتطبيق بعض قواعد التخطيط 
االســـتراتيجي ونظم الجودة الحديثة لتقييم الخدمات والعمل 
على تطويرها، وعلى رأس هذه االولويات مفهوم تعزيز الصحة، 
والـــذي يهدف الى المحافظة على الصحة وتقويتها عبر نشـــر 
الوعي الصحي، الذي يساعد على الوقاية من االمراض، وتشجيع 

اكتساب العادات الصحية السليمة.
  جاء هذا خالل االحتفال الذي اقيم بمستشـــفى مبارك الكبير 
بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية، وقال العبدالغني ان 
االمراض المزمنة اصبحت تشـــكل وباء يهدد حياة الشـــعوب، 
ويســـتهلك ميزانيات الدول ومنها السمنة، ارتفاع ضغط الدم، 
امراض القلب، السكر، ولما كانت هذه االمراض تؤثر في سلوك 
الفرد وعاداته الغذائية واالنفعالية ونشاطه البدني، اتت اهمية 
الوقايـــة وتعزيز الصحة واصبح التركيز على رفع مســـتوى 
الوعي الصحي للمواطـــن، للنهوض بصحته وصحة المجتمع 
وهـــو امر توليه المنظمات العالميـــة الصحية ووزارة الصحة 
باهتمام شـــديد، حيث نجد ان اي فرد في المجتمع هو صاحب 
القرار في اختيار نوع الســـلوك الـــذي ينتهجه في حياته وهو 
المســـؤول االول عن صحته وصحة اطفاله. من جانبها، قالت 
اختصاصية العالج الطبيعي، عبير التجلي ان هذا االحتفال يأتي 
ضمن سلســـلة من التجمعات الدولية المقامة سنويا الحياء ما 
 World Srtoke Day يعرف باليوم العالمي للســـكتة الدماغية او

 جانب من املشاركني في االحتفال  (قاسم باشا) 

 صورة من كتاب اللجنة التطوعية  م.أحمد الشريع  غدير الصقعبي 

  محمد هالل الخالدي ـ محمد راتب 
  أكدت السكرتير العام للمنظمة 
التنمويــــة للطاقة املتجددة غدير 
الصقعبــــي انهــــا تلقت شــــكوى 
رسمية من رئيس اللجنة البيئية 
لضاحية علي صباح الســــالم (ام 
الشــــريع حول  الهيمان) م.احمد 
الوضع البيئــــي في املنطقة يبني 
فيها خطورة الكارثة البيئية التي 
تتعرض لها «ام الهيمان» وتداعياتها 
على الصحة العامة لساكني هذه 
املنطقــــة، وأضافــــت في تصريح 
خاص لـ «األنباء» انها قامت بدورها 
مبخاطبة رئيــــس امليثاق العاملي 
لألمم املتحدة السير مارك ستيوارت 
وطلبت منه عرض املوضوع على 
االمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون، وطلبت االستعانة بخبراء 
األمم املتحدة ليس من أجل توصيف 
الوضع في أم الهيمان، ألننا نعرف 
جميعا هذا الوضع وامنا من اجل 
إيجاد حلول عملية سريعة ملعاجلة 
الوضــــع البيئي الســــيئ في «أم 
الهيمان» وأكدت انها ستقوم فور 
انتهاء فريق اخلبراء من مهمتهم 
باقتراح احللول املناسبة بعرضها 
على احلكومة من اجل اختيار احلل 

االنسب واملباشرة فيه. 
الكويت  ان    وذكرت الصقعبي 
فــــي األمم املتحدة  دولة عضــــو 
وملتزمة دائما مبــــا عليها جتاه 

هذه املنظمة ومن حقها ان تطلب 
خبراء األمم املتحدة ملساعدتها في 
إيجاد احللول البيئية املناســــبة، 
مشــــيرة الى ان األمم املتحدة هي 
التي ستتحمل تكاليف مهمة خبراء 

البيئة في هذه املهمة.
   يذكر ان الشكوى التي عرضها 
أم  البيئية ملنطقة  اللجنة  رئيس 
الهيمــــان تضمنــــت عرضا ألهم 
املخاطــــر الصحية التــــي يعاني 
منها أبناء املنطقة، ومنها التسبب 
بأمراض احلساسية والربو وأنواع 
كثيرة من السرطانات واإلجهاض 
املبكــــر، حيث حتتــــوي امللوثات 
على معدالت مرتفعة من الغازات 
السامة وامللوثة تفوق ١٩ مرة احلد 
املسموح به دوليا، وأكدت الشكوى 
ان اللجنة قد طرقت أبواب صناع 

القرار في الكويت منذ أكتوبر ٢٠٠٣ 
دون فائدة.

  وكان رئـيــس اللجنة البيــئـية 
في ضاحية علي صباح السالم 
الشـــريع  الهيمان) م.أحمد  (ام 
قد أعلـــن ان اللجنة البيئية في 
ضاحية علي صباح السالم وجهت 
الى السكرتير  وثيقة رســـمية 
العام للمنظمة التنموية للطاقة 
املتجددة غدير الصقعبي تناشد 
فيها املجتمع الدولي النظر الى هذه 
الكارثة بعني انسانية والوقوف 
على ابعادهـــا، ومن ثم التدخل 
السريع للحفاظ على ارواح ٤٥ 
الف نسمة يسكنون املنطقة وذلك 
بعد حالة يأس من مناشدة اجلهات 
احلكومية الرسمية اليقاف هذه 

الكارثة.

  ومن خالل الوثيقة التي وجهتها 
اللجنة، مت شرح وضعية التلوث 
في ضاحية علي صباح الســــالم 
(ام الهيمــــان) واملعدالت املرتفعة 
في حجم التلوث البيئي والتي مت 
رصدها من خالل اجهزة حكومية 
رســــمية تثبت ان معدل التلوث 
جتاوز ١٩ ضعفا احلد املســــموح 
به دوليا، ناهيك عن وجود بعض 
امللوثات احملرمة دوليا في املناطق 
السكنية مثل البنزين والتولوين 
امللوثــــات مثل  مــــن  وغيرهمــــا 
فورمالداهايد والكثير من امللوثات 
التي تؤثر تأثيرا صحيا  االخرى 
مباشرا وتؤدي الى االصابة بأمراض 
اجلهاز التنفســــي واجللد وانواع 
السرطان وكذلك دورها في حاالت 

اجهاض احلمل املبكر. 


