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فهد سالم العلي: دور مشهود لتعاونية 
»عبداهلل المبارك« في خدمة أبناء المنطقة

المهدي: نقل آخر 50 نزياًل من دار التأهيل
االجتماعي في الصليبخات إلى جنوب الصباحية

حمد العنزي
اق���ام مجلس ادارة جمعي���ة عبداهلل املبارك 
التعاونية مأدبة عش���اء مساء امس االول على 
ش���رف رئيس احتاد القنوات العربية اخلاصة 
الش���يخ فهد س���الم العلي وذلك بديوانية امني 
الصندوق بجمعية ضاحية عبداهلل املبارك محمد 

اخلميلي.
جاء ذلك بحضور العديد من الش���خصيات 
وجمع غفير من اهالي منطقة عبداهلل املبارك، 

حيث تخلل احلفل تب���ادل االحاديث اجلانبية 
ووجهات النظر فيما بني ابناء املنطقة والشيخ 
فهد سالم العلي عن بعض القضايا واالحتياجات 
الضرورية التي تهم سكان املنطقة خاصة انها 
حديثة االنشاء وحتتاج لفترة من الوقت الجناز 

اغلب خدماتها التي يحتاجها االهالي.
وقد اشاد الشيخ فهد سالم العلي بالدور املتميز 
الذي تقوم به جمعية عبداهلل املبارك في خدمة 

ابناء املنطقة في مختلف املجاالت.

في حفل عشاء أقامه مجلس إدارة جمعية المنطقة

)أسامة البطراوي(الشيخ فهد سالم العلي وعيد النصافي في ديوانية محمد اخلميلي 

جانب من احلضور في ديوانية محمد اخلميلي

)أحمد باكير(متابعة من احلضور

خالد املهدي

بشرى شعبان
اعلن مدير ادارة املعاقني خالد 
امله����دي ان االدارة س����تنهي هذا 
االس����بوع نقل ابناء دار التأهيل 
االجتماعي )رجال( من الصليبخات 

الى مجمع جنوب الصباحية.
وقال في تصريح ل� »األنباء« 
انه مازال 50 ابنا من ابناء الدار في 
مجمع الصليبخات من ذوي االعاقة 
الى مجمع  الشديدة سيتم نقلهم 
الصباحية عل����ى مرحلتني اليوم 

وغدا في كل مرحلة 25 نزيال.
وأوض����ح ان النقل الى جنوب 
الصباحية مؤقتا حلني االنتهاء من 

اعادة تأهيل وترميم الدار، مبينا ان 
تأخير انتقال هذه املجموعة بسبب 
حتضير وجتهي����ز مجمع جنوب 
الصباحية مبا يتالءم مع حاالت 

االعاقة الشديدة.
وعل����ى صعيد آخر، كش����ف 
املهدي عن اعتذار االدارة عن عدم 
اس����تقبال طلبة التدريب امليداني 
للخدمة االجتماعية والنفسية من 
جامعة الكويت واملعاهد التطبيقية 
هذا العام، وذلك متاشيا مع القرار 
الوزاري بضرورة اتخاذ االجراءات 
الوقائية ملنع تفشي مرض انفلونزا 

اخلنازير داخل الدور.

العوضي: نتوقع موجات من المد األحمر في المنطقة 
خالل المرحلة المقبلة وأولها بدأ أمس األول في ُعمان

خالل الندوة اإلقليمية لالنفجار العددي للطحالب الضارة »المد األحمر«

المضحي: الكويت رائدة إقليميًا نظرًا لخبرتها في حوادث المد األحمر وطرق عالجها

منى فرج د. صالح املضحي

علي حسن

د. عبدالرحمن العوضي

يجدر بدول املنطقة تكثيف العمل 
والتعاون للحد من مصادر التلوث 
املسببة لهذه احلوادث والتعامل 
مع كل العوامل التي تؤدي الى 
انتشار ظاهرة املد األحمر، السيما 
الكائنات الدخيلة الغازية التي 
تنتقل ال����ى املنطقة عبر حركة 
النقل البحري في مياه التوازن 
او بواسطة نش����اطات اخرى، 
وذلك للمحافظ����ة على املنطقة 
البحري����ة الت����ي تعتبر عصب 
احلياة وأهم مص����ادر مواردنا 

احلية والطبيعية.

سبل العالج والوقاية

بدورها حتدثت مديرة ادارة 
املوارد احلية في الهيئة العامة 
للبيئة منى فرج عن اهداف الندوة 
وأبرزه����ا التعريف بظاهرة املد 
االحمر ومدى خطورتها وتكاثرها 
وحركتها في مياه البحر واالسباب 
املؤدية الى انتشارها وطرح سبل 
العالج والوقاي����ة منها، داعية 
الى بناء نظام حماية من تأثير 
امللوثات الضارة ومنع امتدادها 

الى البيئة البحرية.
ولفت فرج ال����ى ان محاور 
الندوة تتوزع على 5 جلس����ات 
تتناول مختلف القضايا املتعلقة 
بهذه الظاهرة يقدمها 15 محاضرا 
م����ن مختل����ف ال����دول وبعض 
املتخصصني البيئيني إلفادة 50 
عضوا في املنظمة بهدف تبادل 
اخلبرات ووضع جميع التجارب 
في الدول التي أصابها مد أحمر 

فيما سبق على طاولة البحث.

دورات اليونسكو

اليونسكو هنريك  أما ممثل 
انفولسن فتحدث بدوره عن عدة 
ابحاث أجريت عن هذه الظاهرة 
ملعرفة مصادرها، وكذلك مت العمل 
على دراسة استخدام التقنيات 
الالزمة للتعامل معها ومعاجلة 
املي����اه املصاب����ة به����ا وكيفية 
حتجيمها. وقال ان اليونس����كو 
ومن����ذ 20 عاما تقي����م الدورات 
واألبحاث والتجارب حول هذه 
املسألة بهدف التوصل الى نتائج 
ايجابية لعالجها دون اضرار على 
البيئة البحرية باالضافة لدراسة 
العالقة بني طبيعة املياه وتكوين 
الطفيليات والطحالب الضارة 

املسببة للنفوق.

بشرى شعبان
اعلن مدير ادارة املسنني علي 
العليا  اللجنة  حس���ن ورئيس 
جلائ���زة البغلي لالبن البار عن 
عقد راعي اجلائزة ابراهيم طاهر 
البغلي مؤمت���را صحافيا اليوم 
س���يعلن خالله اسماء الفائزين 
في اجلائزة لعام 2009، باالضافة 
الى اعالن اسماء الشخصيات التي 
سيتم تكرميها من ابناء الكويت 

البررة.
واضاف حسن: كما سيتطرق 
راع���ي اجلائ���زة الس���تعراض 
اللجنة  التي اتخذتها  اخلطوات 
العليا خالل العام وانشطة احلفل 

اخلتامي.

حسن: مؤتمر صحافي 
للبغلي إلعالن فائزي 

»االبن البار«

)أنور الكندري(حضور ديبلوماسي في املؤمتر الصحافي متابعة من احلضور

الركيبي: ندعم فكرة إقامة المتحف اإلسالمي في الكويت
العميري: بيت الكويت لألعمال الوطنية مَعْلم وطني

أكد أهمية رعاية العمل التطوعي

يوسف العميري نايف الركيبي

له الشيخ سالم صباح السالم 
الذي جن���د نفس���ه لخدمة 
الكويت وأهلها ولعب دورا 
كبيرا في البحث عن أسراها 

لدى النظام البائد.
من جانبها عرضت شركة 
انترو العالمية التي يقع مقرها 
في تركيا نبذة عن المشروع، 
المبنى سيتخذ  ان  موضحة 
من كلم���ة »محمد« ش���كال 
له، مضي��فة ان الم�ش���روع 
سيشمل المراحل المهمة من 
عصور الحضارة اإلسالمية 
حيث سيتم ش���رحها وبثها 
التقنيات  من خالل اح���دث 

العالمية.
وذكرت ان المتحف سيضم 
عدة صاالت تتمتع باحتوائها 
على تقنيات عالية تس���مح 
للمشاهد بمعايشة األحداث 

المهمة والتأثر بها.

وأوض���ح العميري ان بيت 
الكويت لألعمال الوطنية أصبح 
معلما من معالم الكويت ودرسا 
يعلم لألجي���ال القادمة معنى 
صمود الشعب الكويتي وكفاحه 

ضد الظلم.
الكويت  وأضاف ان بي���ت 
لألعمال الوطنية يستقبل 200 
طالب وطالبة في اليوم الواحد 
كما يستقبل جميع وفود الدولة 

والجيوش العابرة.
وذكر ان البيت تعدى نطاق 
الكويت باتفاقياته مع أكثر من 8 
دول أوروبية وعربية وإسالمية 
كي ينشر قضايا الكويت العادلة 
وتاريخها وحضارتها، موضحا 
ان المرحلة التي وصل لها البيت 
أتت بدعم وتشجيع سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 

المحمد.
وأشاد العميري بدور المغفور 

من خ���الل متطوعين يبذلون 
جهودهم ويعملون دون انتظار 

أي مقابل مادي.
من جانبه، قال رئيس بيت 
الكويت لألعمال الوطنية يوسف 
العميري ان هذا المشروع يعد 
جديد مشاريع البيت الوطنية 

والثقافية الذي اخذ على عاتقه 
النظام  كشف حقائق وجرائم 
العراقي البائد، مضيفا ان البيت 
»جس���د ملحمة ف���ي تاريخنا 
المعاصر وهي وحدة ووطنية 
الش���عب الكويتي في مواجهة 

العدوان الغاشم«.

عرض بيت الكويت لألعمال 
الوطنية أمام عدد من السفراء 
واإلعالميين وبحضور وكيل 
ديوان س���مو رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون المحلية نايف 
الركيبي مشروع متحف بيت 

الكويت االسالمي.
وقال الركيبي في كلمة في 
العرض الذي تم خالل مؤتمر 
صحافي امس ان بيت الكويت 
لألعمال الوطني���ة يقوم على 
العمل التطوعي الذي يستحق 
الرعاية من الدولة، معربا عن 
األمل في توسيع رقعة االعمال 
التطوعي���ة التي من ش����أنها 
الكويت  اإلسهام في رفع اسم 

عاليا.
وأشاد الركيبي بفكرة اقامة 
المتحف اإلسالمي في الكويت، 
موضح���ا ال���دور الكبير الذي 
يقوم به بيت االعمال الوطنية 

العامة  الهيئة  واضاف: سعت 
للبيئة وبدعم سياس����ي كبير من 
احلكومة الكويتية الى ادارة مصادر 
التلوث في البيئة البحرية وتعزيز 
قدراتها الوطنية في مجاالت التعامل 
مع حوادث نفوق االسماك ورصد 
ومراقبة ظواهر املد االحمر حيث 
قامت الهيئة العامة للبيئة باتخاذ 

العديد من االجراءات.
وحت����دث املضحي ع����ن هذه 
االجراءات وابرزها حتديد وادارة 
مص����ادر التلوث االساس����ية في 
البيئة البحري����ة واحلد من كمية 
امللوثات العضوية التي تصل الى 

مياه البحر.
ورص����د الطحالب الضارة في 
املياه االقليمية ومتابعة ظواهر املد 
االحمر وذلك ضمن برنامج الهيئة 
العامة للبيئ����ة للمراقبة الدورية 

للبيئة البحرية.
وتعزي����ز ق����درات وامكانيات 
االدارات املعني����ة وخصوصا في 
مجاالت تصنيف الطحالب الضارة 
وادارة االزمات باالضافة الى جتهيز 

املختبرات املعنية وانشاء املختبرات 
املساندة، وتشكيل جلنة وطنية 

ملكافحة حاالت نفوق االسماك.

تعاون مختلف القطاعات

واش����ار الى ان الهيئة العامة 
للبيئة تنتهج اس����لوب املشاركة 
والتعاون م����ع مختلف قطاعات 
الدولة مبا في ذلك القطاع احلكومي 
وغير احلكومي ومؤسسات املجتمع 
املدني والقط����اع اخلاص التخاذ 
القرارات الالزمة للحفاظ على البيئة 
البحرية ومع االخذ بعني االعتبار 
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية 
لهذه القرارات. ولفت الى ان الهيئة 
تتعاون مع عدة منظمات اقليمية 
وعاملية متخصص����ة بالظاهرة، 
مشيرا الى انه في ظل التزايد املطرد 
لظاهرة املد االحمر في العديد من 
مناطق العالم وفي املنطقة البحرية 
للمنظمة االقليمية حلماية البيئة 
البحرية وما يترتب على ذلك من 
البحرية وخسائر  اضرار للبيئة 
اقتصادي����ة وتأثيرات اجتماعية، 

رعى حفل االفتت����اح قد لفت الى 
انه قد مت اختيار الكويت من قبل 
املجلس الوزاري للمنظمة االقليمية 
حلماية البيئة البحرية دولة ريادة 
حلوادث نفوق االس����ماك بالدول 
االعضاء نظرا خلبرتها في مجال 
التعامل مع حوادث نفوق االسماك 
ورصد الطحالب الضارة وذلك بعد 
ان تعرضت حلوادث متتالية لنفوق 

االسماك.

نفوق 1999

النفوق  وذكر املضحي حاالت 
التي مرت بها البالد وكانت اوالها 
عام 1999 بسبب ازدهار احد انواع 
 Karenia« الطحالب الضارة من نوع
selliformis« واملسببة للمد االحمر 
والذي ادى الى نفوق نحو 130 طنا 

من االسماك.
واحلادث الثاني عام 2001 بسبب 
احد ان����واع البكتيري����ا املمرضة 
 Streptococcus« لالسماك من نوع
algalactae« والذي ادى الى نفوق 

نحو 2600 طن من االسماك.

دارين العلي
توقع األمني التنفيذي للمنظمة 
اإلقليمية حلماية البيئة البحرية 
د.عبدالرحمن العوضي ان تشهد 
الشواطئ اخلليجية خالل الفترة 
املقبلة موجات متع����ددة من املد 
األحم����ر ال����ذي بدأ يظهر مس����اء 
امس االول على شواطئ سلطنة 

عمان.
كالم العوضي جاء في تصريح 
للصحافيني على هامش مشاركته 
ف����ي افتت����اح الن����دوة االقليمية 
لالنفجار العددي للطحالب الضارة 
)املد األحمر( التي تنظمها الهيئة 
العامة للبيئة بالتنسيق مع املنظمة 
االقليمية حلماية البيئة البحرية 
واملنظمة احلكومية الدولية لعلوم 
احمليطات حتت رعاية رئيس الهيئة 
د.ص����الح املضحي وحضور عدد 
من املتخصصني من دول مجلس 
التعاون اخلليجي واملتخصصني في 
املجال البيئي من الدول االعضاء في 
املنظمة االقليمية للبيئة البحرية. 
وقال العوضي ان دول املنطقة التي 
أنشأت مرافق للتخلص من مخلفات 
السفن التي تعتبر من أبرز اسباب 
انتشار الظاهرة هي ايران وعمان 
وكانت هناك مح����اوالت من قبل 
السعودية ولكنها لم تنجح، مرجعا 
ذلك الى اجلهل السائد في املنطقة 
بطبيعة هذه الظاهرة ومدى تأثيرها 
على الكائنات البحرية، داعيا دول 
املنطقة الى اتخاذ خطوات فعالة 
للحد من انتشار هذه الظاهرة في 
اننا  الى  ش����واطئ املنطقة، الفتا 
تعودنا على ع����دم اتخاذ مواقف 
جدية اال بع����د وقوع الكارثة كما 

حصل مؤخرا في مشرف.
وأضاف: ال ينق����ص منطقتنا 
البحرية كوارث جديدة اذ يكفيها 
ما تعانيه من تلوث ومش����كالت 
بحرية، خصوصا ان مياه اخلليج 
مغلقة وال تتجدد اال كل 5 سنوات 
ومع ندرة األنهار واألمطار وسوء 
املياه اجلوفية واعتماد  استخدام 
اغلبية دول املنطقة واولها الكويت 
على حتلية مياه البحر إلنتاج مياه 
الش����رب فإن مصدر املياه يصبح 
بخط����ر اذا اصابت البحر موجات 
مد احمر ألنها ال تزول عند درجة 
غليان التحلية وهذا ما يضع دول 

املنطقة أمام حتد كبير.
وكان رئي����س الهيئ����ة العامة 
للبيئ����ة د.ص����الح املضحي الذي 


