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 حاج كويتي علقوا بمطار جدة500) نحو 3(تحديث
حمام

 مواطنین يكسرون أنف مالزم ب'حولي'3
نظرا للنقص الشديد في مخزونه

مصدر كل الفتن
الكويت ضیف شرف مھرجان القاھرة لإلعالم العربي

البراك مؤكدا والؤھم وإخالصھم:
«الحرس»: الشیعة والسّنة سواسیة ويعاملون

ككويتیین ومسطرة تحكم المناصب القیادية حتى من
«أبناء األسرة» .. وتسكین كادر الخبراء وبحث زيادات

مالیة لفئات جديدة .. وتنسیق نیابي إلعادة نادى
االستقالل و رفض االستفزاز الحكومي.. و«الداخلیة»
تعترف بـفضیحة أكاديمیة سعد العبداهللا .. والرماية
الكويتیة أصابت الذھب مرتین .. عناوين من صحف

السبت
عودة الحجاج بعدسة ((اآلن))

تكبیر الخط

م.أحمد الشريع
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ملف تلوث 'أم الھیمان' في األمم المتحدة
الشريع: مواجھة ممثل الكويت بالوثیقة عبر التحقیق معه

PM 11:25:26  اآلن - متابعة: أحمد السالم   4/11/2010

البالد في  المتجددة  الطاقة  لمحاضرة  دعوته  ھامش  على 
ــس اللجنة البیــئـیة في ضاحیة علي صباح باألمس، قام رئـی
السالم (ام الھیمان) م.أحمد الشريع بتسلیم رئیس مجلس

منظمة   التابعة للمیثاق العالمي لألمم المتحدةREDOإدارة 
من االمم المتحدة تطلب المساعدة والتدخل السريع  وثیقة 

نسمة45لحل الكارثة البیئیة والصحیة التي تؤثر على   الف 
في ضاحیة علي صباح السالم.

لـ خاص  تصريح  في  الشريع  سیتموأفاد  الكتاب   
وبناءا المتحدة  لألمم  العالمي  المیثاق  رئیس  الى  تقديمه 
األمم في  الدائم  الكويت  ممثل  مع  التحقیق  سیتم  علیه 

المتحدة.

الوقوف علىوبین الشريع ان الشكوى تناشد فیھا المجتمع الدولي النظر الى ھذه الكارثة بعین انسانیة و
 الف نسمة يسكنون المنطقة وذلك بعد حالة يأس من45ابعادھا، ومن ثم التدخل السريع للحفاظ على ارواح 

مناشدة الجھات الحكومیة الرسمیة اليقاف ھذه الكارثة.

صباح ال سالم (اموأوضح الشريع ان الوثیقة التي وجھتھا اللجنة، تم شرح وضعیة التلوث في ضاحیة علي 
ر من خالل اجھزة حكومیة  رصدھا  تم  والتي  حجم التلوث البیئي  والمعدالت المرتفعة في  سمیةالھیمان) 

 ضعفا الحد المسموح به دولیا، ناھیك عن وجود بعض الملوثات المحرمة دولیا19تثبت ان معدل التلوث تجاوز 
والكثی مثل فورمالداھايد  من الملوثات  والتولوين وغیرھما  مثل البنزين  من الملوثاتفي المناطق السكنیة  ر 

مباشرا وتؤدي الى االصابة بأمراض الجھاز التنفسي والجلد وان صحیا  واع السرطاناالخرى التي تؤثر تأثیرا 
وكذلك دورھا في حاالت اجھاض الحمل المبكر.
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