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العنزي: تمديد مهمة منسق شؤون األسرى
إلى يوليو فرصة حقيقية لمعرفة مصير المتبقين

صبيح يشيد بتصدي الكويت لتسريب
بضائع إسرائيلية إلى أسواقها

أسامة دياب
أش���اد رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الش���هداء األسرى 
واملفقودين الكويتية فايز العنزي مبا ورد عن السكرتير العام 
ل���أمم املتحدة وحث���ه للعراق على مضاعف���ة جهوده لتحقيق 
تقدم في قضية األسرى واملفقودين الكويتيني، معتبرا توصية 
السكرتير العام بتمديد مهمة منسق شؤون األسرى واملفقودين 
واملمتلكات الكويتية ال���ى يوليو فرصة حقيقية ملعرفة مصير 

العدد املتبقي من أسرانا واحلصول على رفاتهم.
وأوضح العنزي ان التقدير واالهتمام الذي حتظى به قضية 
األس���رى واملفقودين هو نتاج طبيعي جلهود الديبلوماس���ية 
الكويتية واملتمثلة ف���ي وزارة اخلارجية واجلهات املعنية في 
متابعة القضية، مش���يرا الى ان اجلمعية لن يهدأ لها بال حتى 
تعرف مصير آخر أسير كويتي ولن تألو جهدا في التنسيق مع 

اجلهات املعنية داخل الكويت في هذا الصدد.

دمشق � كونا: أشاد االمني العام املساعد جلامعة 
الدول العربية لقطاع فلسطني واالراضي العربية 
احملتلة السفير محمد صبيح أمس مبوقف الكويت 
احل���ازم بالتصدي حملاوالت تس���ريب بضائع 
اسرائيلية الى أسواقها داعيا الدول العربية الن 
حتذو حذو الكويت التي تعتبر »قدوة« في هذا 

الشأن.
وجاءت اشادة الديبلوماسي العربي في تصريح 

ل�»كونا« على هامش اجتماع���ات املؤمتر ال�83 
لضباط اتصال املكاتب االقليمية العربية ملقاطعة 

اسرائيل الذي بدأ أمس مبشاركة الكويت.
وقال صبيح ان قرار اجلامعة العربية مازال 
نافذا وهو يقضي بااللتزام الكامل باملبادرة العربية 
للسالم وانه ال تطبيع مع اسرائيل اال بعد السالم 
مضيفا ان هذا القرار مت التأكيد عليه خالل قمة 

الكويت االقتصادية والتنموية واالجتماعية.

فايز العنزي

حمد العنزي
حتت رعاية ش���ركة »غلف اكسبريس« احدى 
شركات مجموعة البابطني افتتح صباح امس مهرجان 
الزيوت واالطارات والبطاريات في قسم البنشر التابع 
جلمعية االندلس والرقعي التعاونية بحضور رئيس 
واعضاء مجلس ادارة اجلمعية ونائب رئيس شركة 
»غلف اكس���بريس« احمد رمضان ومدير الشركة 
وفريق املبيعات واخلدمات وحتدث بعد حفل االفتتاح 
نائب رئيس شركة »غلف اكسبريس« احمد رمضان 
وقال: ان اختيار ش���ركة »غلف اكسبريس« وهي 
احدى شركات مجموعة البابطني لرعاية املهرجان 
نظرا للخبرة املتميزة التي تتمتع بها الشركة في 
مجال اخلدمات حيث متلك الش���ركة عدد 8 مراكز 
خدمة منتشرة في جميع مناطق الكويت ومزودة 
باملعدات احلديثة وفريق عمل متدربا وهي تعتبر 

االفضل في منطقة الشرق األوسط.
واشار الى ان شركة »غلف اكسبريس« واحدة 
من الش���ركات الرائدة بالكويت والتي تتعامل مع 
عدة منتجات في مجال لوازم السيارات مثل الزيوت 
واالطارات والبطاريات ومنتجات العناية بالسيارات.. 
الخ، كما ان الش���ركة هي امل���وزع املعتمد لزيوت 
»توتال« وحصتها بس���وق الكويت متثل 10% كما 
 40 W5 ان منتج���ات توتال ذات جودة عالية مثل
 50 W15 ،%100 كوارتز 9000 ذات تقنية سنتاتيك
كوارتز 4×4 تكنولوجيا سنتاتيك لسيارات الدفع 
الرباعي 4×4 وهي متوافرة في ش���ركة توتال وال 

توجد في أي من ش���ركات الزيوت األخرى وكذلك 
W20 50 كوارتز 5000 تكنولوجيا منيرال حملركات 

البنزين.
واضاف انه بخصوص اطارات دنلوب فهي حتتل 
املركز رقم 1 في سوق الكويت وهي معروفة بجودتها 
وه����ذه االطارات معتم����دة من قب����ل جميع صانعي 
 »BMW« السيارات اليابانية واالميركية واالوروبية مثل
ومرسيدس وجاكوار واودي وهي مضمونة ملدة سنة 
عن العيوب املصنعية، اما اطارات ماكسس ذات اجلودة 
الراقية والسمعة الطيبة لدى املستهلكني فهي معروفة 
بجودتها »ركب التاير وانساه«، مشيرا الى ان حصتها 
بالسوق بتزايد مستمر واالطار مدعوم بفريق مبيعات 
وفري����ق خدمة ذي خبرة جيدة، واملعلوم ان اطارات 
ماكسس مصنفة رقم 11 عامليا ضمن شركات االطارات 

العاملية ولسنة 2008.
واوض���ح ان اطارات في���درال ذات تكنولوجيا 
متميزة جيدة وخبرة فنية ملدة 20 عاما من التعاون 
الفني مع شركة اطارات دنلوب اليابانية ومدة 20 
عاما مع ش���ركة بريجس���تون اليابانية، مبينا ان 
بطاريات G.S وهي موجودة بس���وق الكويت منذ 
60 عاما وتتمتع مبكانة جيدة وان عمل الشركة األم 
يزيد على 120 عاما كما ان جميع االحجام متوافرة 
اليابانية واالوروبية والكورية وهي  وللسيارات 
مضمونة ملدة سنة. واشار الى ان اجلمعية حرصت 
على اطالق ه���ذا املهرجان وذلك لتوفير املنتجات 

اجليدة وباسعار تنافسية.

ملك سوازيالند: زيارتي للكويت ناجحة بكل المقاييس
بشرى الزين

أعرب مل���ك س���وازيالند 
مس���واتي الثالث عن سعادته 
بالزي���ارة التي ق���ام بها الى 
الكوي���ت، مش���يرا ال���ى انها 
كان���ت فرصة للق���اء صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وعدد من املس���ؤولني 

الكويتيني.
وأضاف امللك السوازيالندي 
ان هذه الزيارة حققت الهدف 
املرجو منها، معبرا عن فخره 
باالفتتاح الرس���مي لس���فارة 
بالده لدى الكويت الذي تزامن 
مع االحتف���ال بالعيد الوطني 
للمملكة والذي مت تأجيله الى 

حني الزيارة.
وقال مس���واتي الثالث في 
كلم���ة أثناء افتتاح الس���فارة 
الس���وازيالندية باجلابري���ة 
بحض���ور مستش���ار الديوان 
أبواحلس���ن  األمي���ري محمد 
ان ه���ذا احلدث يؤك���د عمق 
العالق���ات بني الكويت وبالده 
وستكون السفارة حلقة وصل 

افتتح رسميًا سفارة بالده واحتفل بالعيد الوطني للمملكة

)أسامة البطراوي(مسواتي الثالث وحرمه ود.محمد أبواحلسن وحرمه وضاري العجرانملك سوازيالند ومحمد أبواحلسن خالل جولة في السفارة )أحمد باكير(

 الفريق الركن طيار فهد األمير متوسطا اخلريجني

القوة الجوية احتفلت بتخريج دورتي
»طيارين تحويلية اف اي 18« و»مدرب قتال جوي«

بالتوفيق س����ائال املولى عز وجل أن يحفظ الكويت 
بقيادة صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات 
املس����لحة الشيخ صباح األحمد وس����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد. والقى آمر قاعدة أحمد اجلابر 
اجلوية كلمة أعطى فيها نبذة عن املناهج والدروس 
والتدريبات العملية التي تلقاها منتسبو هذه الدورات 
خالل فترة دراستهم والتي شملت دروسا عسكرية 

نظرية وعملية.
وقام رئيس األركان العامة للجيش على اثر ذلك 
بتوزيع الشهادات واجلوائز على اخلريجني واملتفوقني 
منهم. كما استمع بعد ذلك اليجاز حول مترين »رماح 
اخلليج 4« ومدى اس����تعداد القوة اجلوية الكويتية 
لهذا التمرين اخلليجي املش����ترك حيث بارك جهود 
القوة اجلوية والدفاع اجلوي في االعداد والتخطيط 

للتمرين متمنيا لهم النجاح.
حضر حفل التخرج عدد من أعضاء مجلس الدفاع 

العسكري وقادة اجليش.

احتفلت القوة اجلوية التابعة للجيش  بتخريج 
دورة »طياري����ن حتويلية اف اي 18« ودورة »مدرب 
قتال جوي« بقاعدة أحمد اجلابر اجلوية حتت رعاية 
وحضور رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
طيار فهد االمير. وهنأ الفريق فهد االمير في كلمة له 
باملناسبة اخلريجني بحصولهم على النتائج الطيبة 
داعيا اياهم الى االس����تفادة من التعليم العس����كري 

للنهوض مع زمالئهم اآلخرين باجليش.
وق����ال ان »ما تقومون به من عمل بعد أن تنتهوا 
من هذه الدورة في التخصصات املختلفة ليصب دائما 
في اجلاهزية القتالية للجيش الكويتي ويؤهلكم دوما 

ألداء مهامكم بكل كفاءة واقتدار«.
وحثهم على مواصلة العم����ل بحماس وعطاء ال 
ينض����ب والوفاء كما العهد بهم دوما »أوفياء للوطن 
ولقائده املفدى توظفون مهاراتكم القتالية للدفاع عن 

الوطن وحماية استقالله في مهامكم«.
ونقل لهم حتيات النائ����ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك والتمنيات 

دارين العلي
اعلن مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي عن رصد 
ب����وادر للمد االحم����ر في منطقة 
احليشان الواقعة بني ميناء الدوحة 
ومحطة الدوحة وذلك اثر جولة 
استكشافية نظمتها الهيئة امس 
شاركت فيها وسائل اعالم مختلفة 
بناء على اخبارية من الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية بوجود 

الظاهرة في تلك املنطقة.
وبالفعل ظه����رت بقع حمراء 
متناث����رة في مي����اه البحر، قال 
املضح����ي إنها نتيج����ة الزدهار 
ن����وع من الهوائ����م النباتية ذات 
صبغية حمراء اللون غير سامة، 
وفقا للعينات التي اخذتها الهيئة 
ف����ور ورود  مس����اء امس االول 

االخبارية.
وقال املضحي ان خطورة هذه 
املوجات من املد االحمر تكمن في 
الى  الهوائم  اع����داد  حال وصول 
معدالت مرتفعة جدا تفوق ال� 10 
ماليني خلية ف����ي الليتر املكعب 
الواحد قد تؤدي الى تقليل نسبة 
االكسجني في املياه وبالتالي نفوق 

االسماك.
واك����د املضح����ي ان العينات 
التي اخذتها الهيئة مس����اء امس 
االول وصباح امس اش����ارت الى 
ان اعدادها ف����ي  انخفاض، الفتا 
الى ان الهيئة ستس����تمر في اخذ 
العينات للتأكد من عدم خطورة 
ازدهار هذه الهوائم وحتولها الى 
ظاهرة وبالتالي سوف يتم استدعاء 
الوطنية لنفوق االسماك  اللجنة 

التخاذ االجراءات الالزمة.
ولف����ت املضحي الى ان جولة 
امس اتت الطالع وسائل االعالم 

األسماك منى فرج فأكدت ان أهمية 
مراقبة الهيئة للظاهرة تكمن في 
رصد اعدادها بش����كل دائم، وفي 
ح����ال وصلت الى أرق����ام حرجة 
يتم اس����تدعاء اللجن����ة الوطنية 
لنفوق األس����ماك الستنفار خطة 
استراتيجية معينة وهي حتديد 
مدى الس����مية وإجراءات مراقبة 
األس����ماك ومنع الصي����د واقفال 
األس����واق في احل����االت اخلطرة 
باالتفاق مع اجلهات املعنية، وذلك 
ألسباب لها عالقة بصحة اإلنسان، 
مش����ددة على ان هذه اخلطة يتم 
تطبيقها في حال مت رصد هوائم 
ضارة مسببة للمد األحمر، ومؤكدة 
ان ما يظهر اليوم في جون الكويت 
هو من األنواع غير السامة والتي 
ظهرت سابقا وبأعداد فاقت ال� 10 
ماليني خلية ف����ي الليتر املكعب 
الواحد، ولكنها لم تؤد الى نفوق 
في األسماك، الفتة الى عدم وجود 
طريقة للتدخ����ل واحلد من هذه 
الظاهرة في حال ثبت عدم سميتها 
ألنها ظاهرة طبيعية تظهر ذاتيا 
وتختفي ذاتيا ورمبا تستمر من 

األسبوع حتى 15 يوما.
وقد مت خالل اجلولة اخذ عينات 
جديدة لتحليله����ا في مختبرات 
الهيئة وشارك في اجلولة إضافة 
ال����ى مدير عام الهيئ����ة د.صالح 
املضحي مدير إدارة املوارد احلية 
منى فرج وكبي����ر اختصاصيي 
البيئة البحرية د.منى حسني ومدير 
إدارة رصد تل����وث البحار حمزة 
كرم ومدير ادارة العالقات العامة 
د.احمد املوسى وعدد من وسائل 
اإلعالم، وقد مت اطالع اإلعالم على 
حقيقة ما ظهر من مد أحمر ومدى 

انتشاره.

عل����ى حقيقة الوضع، مؤكدا عدم 
وج����ود اي نفوق في االس����ماك، 
ومش����يرا الى ان ه����ذه الظاهرة 
طبيعية وميكن ان حتصل في هذا 
الوقت من العام متاشيا مع الظروف 

املناخية املناسبة لظهورها.
واكد ان الكويت ووفق املنظمة 
االقليمية حلماية البيئة البحرية 
من دول الريادة في التعامل مع املد 
االحمر حلصول حوادث نفوق فيها 
في عامي 1999 و2001 وهي قادرة 
على التعامل مع االمر عبر حتديد 
املصدر وفقا لنتائج العينات التي 

يتم اخذها.
وشدد املضحي على عدم ارتباط 
ما ش����وهد من مد احمر في جون 
الكويت بتس����رب مياه الصرف 
الصحي من مش����رف، مؤكدا انها 
ليست من االسباب الن مياه مشرف 
لم تص����ل الى املنطقة التي يظهر 
فيها اليوم بوادر املد االحمر، الفتا 
الى ان فت����رة حضانة هذا النوع 
من الهوائم في شهري 9و10 حيث 
تتناسب الظروف املناخية معها، 
مؤكدا ان خطورته تكمن في ازدياد 

مع بلوغ درجة حرارة املياه بني 
20 و25 درج����ة، ودرجة ملوحة 
املياه 36 غراما في الليتر، مؤكدة 
ان كل العينات التي تأخذها الهيئة 
تالحظ فيها نسبة األكسجني وعدد 
الهوائم واملواد املوجودة فيها، الفتة 
الى ان ارتفاع أعداد هذه الهوائم 
بشكل هائل باملاليني ميكن ان يؤدي 
الى نقص األكسجني وبالتالي الى 

النفوق.
وأش����ارت الى ع����دة اجراءات 
إدارية تتخ����ذ في حال رصد بقع 
من املد األحمر وهي أخذ العينات 
وحتليلها ملعرفة نوعها وأعدادها 
وان كانت ظاهرة مد أحمر أم ازدهار 

لهوائم معينة.
ولفتت د.منى حسني الى وجود 
برنامج لإلنذار املبكر للهيئة يتم 
من خالله جمع عينات بشكل دائم 
من املناطق التي سبق ان ظهر فيها 
مد أحمر أو يتوقع ان تتكرر فيها 
الظاهرة بهدف الرصد املبكر لهذه 

الظاهرة ان وجدت.
اما مديرة إدارة املوارد احلية 
ومقرر اللجن����ة الوطنية لنفوق 

اعداده الى اكثر من 10 ماليني خلية 
ف����ي الليتر املكعب مما يؤدي الى 
نقص في األكسجني وبالتالي يحدث 
نفوق، الفتا الى انه في حال مت ذلك 
فإن اخلطط املتبعة في نفوق 2001 

و199 ستطبق اليوم.
وش����اركت ف����ي اجلولة كبير 
البحرية  البيئ����ة  اختصاصي����ي 
د.منى حسني التي أشارت الى ان 
األمر حتى اآلن هو ازدهار لنوع 
من الهوائم النباتية البحرية الذي 
يظهر في مياه الكويت منذ زمن 
بعيد، حيث مت رصد 54 حالة عبر 
السنوات العشر األخيرة ولكنها 
لم تؤد الى نف����وق، مؤكدة ان ما 
يظهر اليوم لم يصل حلد الظاهرة 
كون البقع صغيرة ولم تتجاوز 
عدد اخلاليا ال� 300 ألف في الليتر 
املكعب الواحد، وهي في انخفاض 
كما تش����ير نتائج العينات التي 

تستمر الهيئة في أخذها.
ولفتت ال����ى ان هذه الظاهرة 
طبيعية جدا لن����وع من الهوائم 
النباتي����ة ذات الصبغية احلمراء 
تدعى »ماريونكتا روبرا«، ويظهر 

أخذ عينات من مياه البحر لنقلها الى املختبراتد. صالح املضحي يراقب مياه البحر

تعاونية األندلس والرقعي تطلق
مهرجان الزيوت واإلطارات

خالل جولة بحرية أكد فيها عدم ارتباط الظاهرة بحادثة مشرف

المضحي: بوادر »المّد األحمر« تظهر في جون الكويت
ما تم رصده ظاهرة طبيعية لهوائم نباتية ذات صبغية حمراء غير س�امة تظهر عادة في مياه الكويت

تنموية في بالده، ان مشاريع 
الصندوق توج���د في مملكة 

سوازيالند منذ 15 عاما.
وكان برفقة ملك سوازيالند 
حرمه امللكة وعدد من الوزراء 

في احلكومة السوازيالندية.
حضر حفل االستقبال عدد 
من الس���فراء وأعضاء السلك 
املعتمدي���ن  الديبلوماس���ي 

بالكويت.

مهمة نحو تدعيم العالقات بني 
البلدين الصديقني.

م���ن جهت���ه، قال س���فير 
سوازيالند سينوترا دالميني 
ب���الده  ب���ني  العالق���ات  ان 
والكويت متطورة و»نأمل في 
استمرارها على النحو األفضل 
في املس���تقبل«، مشيدا بدور 
الصن���دوق الكويتي للتنمية 
العربي���ة في إقامة مش���اريع 

زيارت���ه كان���ت ناجحة بكل 
املقاييس، مش���يرا الى  تبادل 
الزيارات بني مسؤولي البلدين 
موضحا ان بالده تس���عى الى 
تطوير ه���ذه العالقات ملا هو 

أفضل.
بدوره، أشاد وزير خارجية 
الكويت  س���وازيالند باهتمام 
بتطوير العالق���ات مع بالده، 
مبينا ان افتتاح السفارة خطوة 

بني الش���عبني السوازيالندي 
والكويتي وستزيد من تعزيز 
العالقات بني البلدين الصديقني، 
مشيرا الى ان الكويتيني الذين 
يرغبون في التعرف على مملكة 
سوازيالند لن يجدوا أي صعوبة 
في احلصول على التأشيرة أو 

معلومات عن بالده.
كما أكد خالل حفل استقبال 
أقيم في فندق ش���يراتون ان 


