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الكويت توقع إعالن  كارتاهينا 

نحو عالم خاٍل من األلغام

بسبب الصيد الجانبي

مراد: قلق عالمي من فقدان 
أكثر من 20 مليون طن من األحياء البحرية

الشمري: الحكومة بحاجة إلى جراحة 
عاجلة الستئصال عناصر الفساد

املؤمتر االس���تعراضي الثاني 
الكويت بتنفيذ  تأكيدا اللتزام 
بنود هذه االتفاقية وملا حتمله 
بالغ���ة للمجتمع   من أهمي���ة 
الدولي وال���دول األطراف في 
االتفاقية، وتعنى هذه االتفاقية 
بالتخلص من األلغام املضادة 
لألفراد وتطهير أراضي الدولة 

منها.
يذكر ان الكويت انضمت الى 
الوثيقة ف���ي 30 يوليو 2007 
وأصبحت االتفاقية نافذة اعتبارا 

من االول من يناير 2008.

من االلغام املضادة لالفراد.
ف���ي  الكوي���ت  وش���اركت 
االجتماعات التي حملت عنوان 
»كارتاهينا نحو عالم خال من 
األلغام« بوفد ترأسه سفيرنا 
لدى ڤنزويال والس���فير فوق 
املقيم  العادة واملف���وض غير 
لدى جمهورية كولومبيا يوسف 
القبندي وامللحق الديبلوماسي 
عبدالعزي���ز العومي والنقيب 

حقوقي احمد الغزالي.
ووقع السفير القبندي اعالن 
ال���ذي متخض عن  كارتاهينا 

 اك���دت الكوي���ت االهتمام 
بقضي���ة ن���زع االلغ���ام وأثر 
جتربته���ا املريرة نتيجة غزو 
النظام العراقي السابق عام 1990 
وم���ا نتج عنه من اثار كارثية 
متثلت في وجود عدد هائل من 
االلغام ما اصاب عددا كبيرا بهذا 
السالح الفتاك الذي امتدت اثاره 
الى االنسان والبيئة  السلبية 

على حد سواء.
وقال بيان من سفارتنا في 
ڤنزويال تلقت »كونا« نسخة منه 
ان كلمة الكويت امام اجتماعات 
املؤمتر االس���تعراضي الثاني 
لل���دول االطراف ف���ي اتفاقية 
حظر استعمال وتكديس وانتاج 
ونقل األلغ���ام املضادة لألفراد 
وتدمير تلك األلغام التي عقدت 
في مدينة كارتاهينا بكولومبيا 
خالل الفترة من 29 نوفمبر الى 
4 ديس���مبر برعاي���ة الرئيس 
الكولومب���ي الب���ارو أوليفي، 
بينت مدى حرصها على االيفاء 
بالتزاماته���ا وتطهير أراضيها 
من هذه االلغام املزروعة، كما 
أكدت تكريس اجلهود والعمل 
من اجل التخلص من مخزونها 

اعتبر نائب املدير العام للهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
د.حيدر مراد اختياره من منظمة 
األغذية والزراعة )فاو( ضمن 
13 خبي���را عامليا لوضع خطة 
دولية الدارة مصايد األسماك في 
العالم مبنزلة شهادة للكويت 
تقديرا لها وحلضورها الفاعل 

في مواجهة القضايا الدولية.
ف���ي تصريح  وقال م���راد 
ل�»كونا« ان اختياره ضمن فريق 
اخلبراء الدوليني للمشاركة في 
اللجنة الدولية ملصايد األسماك 
ملعاجلة مشكلة الصيد اجلانبي 
بعد مساهمته في مجال تنمية 
الثروة السمكية »يعد تعزيزا 
لوجود دولة الكويت في احملافل 
الدولية واعترافا بإسهامات ودور 
كوادرها العلمية على املستوى 

االقليمي والدولي«.
وذكر ان اللجنة التي اختتمت 
اعمالها أول من امس مبقر )فاو( 
في روما بحثت القلق العاملي ازاء 
فقدان أكثر من 20 مليون طن من 
األحياء البحرية بسبب الصيد 

أكد الناشط السياسي خليل 
الش���مري ان احلكومة خرجت 
عن نطاق التغطية ودخلت في 
غيبوبة أفقدتها القدرة على وضع 
وتنفيذ خطط تنمية وتطوير 
املجتم���ع الكويت���ي مما جعل 
التدهور يطول جميع قطاعات 
اخلدم���ات واإلنتاج، وأصبحت 
احلكوم���ة بحاجة ال���ى عملية 
جراحي���ة عاجلة الس���تئصال 
عناصر أوجه الفس���اد وإعادة 

البصيرة إليها.
وقال الش���مري ان احلكومة 
تصر على ان تنفرد باتخاذ القرار 
دون الرجوع الى مجلس األمة، 
وليس لديها النية من مد جسور 
التعاون بني السلطتني، خاصة في 
مشاريع التنمية والتطوير، والتي 
حتاول جاهدة فرضها من خالل 
أجندة قامت بوضعها، ال تلبي 
طموح���ات املواطن، وال ترتقي 
بالكويت الى مصاف الدول األكثر 
تنمي���ة وتطورا، ومع ذلك فهي 
تلقي باللوم على مجلس األمة 
وتتهم���ه بأنه من يعوق خطط 
التنمية الت���ي ال وجود لها إال 
في مخيلتها فقط، وهناك الكثير 
من األدلة التي تؤكد هذا النهج 
احلكومي وفي مقدمتها محاولتها 
تأجيل جلسة االستجوابات أو 
حتويل اجللسة الى سرية ومن 
خالل التصويت الس���ري ألنها 
تقدم العديد من التنازالت للنواب 
احلكوميني لضمان وقوفهم الى 
جانب احلكومة حلجب احلقيقة 

عن الرأي العام.
انه منذ  الى  واشار الشمري 
الثمانيني���ات وهناك مش���كلة 
بيئية تعاني منها بعض املناطق 
الكويتية نتيجة توطني العديد 
من املصانع بالقرب من املناطق 
الس���كنية، ومع ذلك لم حترك 
احلكومة س���اكنا لدراس���ة هذه 
املشكلة ومحاولة إيجاد حلول 
لها، رغم املؤشرات واالحصائيات 
التي تؤكد انتشار األمراض املزمنة 

تعان���ي فع���ال من االس���تنزاف 
املفرط.

وأوضح أن جلن���ة اخلبراء 
الدوليني شكلتها منظمة األغذية 
والزراع���ة بقرار جلنتها ملصايد 
األس���ماك ف���ي م���ارس املاضي 
استجابة لدعوة االجتماع العام 
لألمم املتح���دة الذي حث الدول 
الدولي���ة على احلد  واملنظمات 
ثم القضاء على الصيد اجلانبي 
الذي يعتبر هدرا هائال لألحياء 

البحرية.
وأفاد بأن اللجنة وضعت خالل 
اجتماعاتها مشروع خطة دولية 
للحد والقضاء على الصيد اجلانبي 
وتتضمن خطوطا توجيهية تعتمد 
عليها الدول في صياغة برامجها 
الوطنية إلدارة مواردها البحرية 
واالس���تغالل األمث���ل للمصايد 

السمكية.
وأوضح أن الكويت التي أدركت 
السياسية مبكرا أهمية  قيادتها 
احلفاظ على ثروتها الس���مكية 
أصدرت مرسوما أميريا خاصا عام 

1980 للحد من الصيد اجلانبي.

اجلانبي لسفن صيد األسماك 
العالم  والربيان على مستوى 
سنويا فيما يقدر هذا الهدر في 
دول مجلس التعاون بنحو 200 

ألف طن.
واشار مراد الى مخاطر وأضرار 
الصيد اجلانبي الذي يهدد التنوع 
البيولوجي ومخزونات األسماك 
والربيان فيم���ا يقلل من فرص 
التنمية املس���تدامة طويلة األمد 
ملصايد األس���ماك والربيان التي 

في هذه املناطق نتيجة هذا التلوث 
البيئي احلادث، رغم مناشدات 
أعضاء مجلس األمة والناشطني 
واملهتمني الذين طالبوا بضرورة 
نقل هذه املصانع بعيدا عن املناطق 

السكنية دون جدوى.
واض���اف ان آلي���ات العمل 
افتق���دت حتدي���د  احلكوم���ي 
األولويات وتلمس احتياجات 
املواط���ن ورفع املعان���اة عنه، 
وهو اله���دف الرئيس���ي الذي 
تس���عى اليه جميع احلكومات 
في العال���م إال حكومة الكويت، 
التي ترى املواطن وهو يعاني 
يوميا من جميع جوانب حياته، 
دون ان تكون لها برامج أو خطط 
أو لوقف  ملعاجلة هذا الوضع، 
التدهور احلاد في البنية التحتية 
التي وصلت ال���ى حد ال ميكن 
السكوت عنه أو القبول به، ومن 
الغريب ان تكون الكويت في وقت 
من األوقات مزارا ألشقائنا من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
لالطالع عل���ى بنيتها التحتية 
ونقل جتربتها، ثم تصبح الكويت 
في ذيل قائمة األشقاء من حيث 
التحديث والتطوير، وليس أدل 
على ذلك من التطور الهائل في 
قطاع التعليم وبناء اجلامعات 
املتميزة التي انتشرت من حولنا، 
الكويت يسعون  أبناء  وأصبح 

الى االلتحاق بها.

سفيرنا في فنزويال يوسف القبندي

مسجد في قرية جابر األحمد

لقطة جماعية للخريجني

د.حيدر مراد

خليل الشمري

منطقة أثرية جانب من عملية التنقيب عن اآلثار

العنزي: الكويت سباقة في فعل الخير

حاكم اتشيه: نتمنى استمرار المساعدات الكويتية

تخريج دورة التفتيش الوقائي بالحرس الوطني

بحضور ركن عمليات وتدريب االس���ناد القتالي 
باحلرس الوطني العقيد الركن سعد احلجرف احتفل 
في معسكر الصمود بتخريج دورة التفتيش الوقائي 
والتي عقدت في وحدة التفتيش الوقائي والتخلص 

من املتفجرات.
وقام مشرف الدورة النقيب قايد السويط بتقدمي 

ايجاز عن هذه الدورة والتي تضمنت التدريب على 
تفتيش اآلليات واالش���خاص وكيفي���ة التعامل مع 
املدني���ني والتدريب على تفتي���ش املناطق املفتوحة 
واملناطق اآلهلة وغير اآلهلة وكيفية السيطرة على 

نقاط التفتيش.
وفي نهاية احلفل قام العقيد الركن سعد احلجرف 

بتكرمي خريجي الدورة وألقى كلمة اشاد فيها بالقائمني 
على هذه الدورة وحثه���م على بذل املزيد من اجلهد 
والعطاء لتطوير قدراتهم في املجال ليتسنى لهم القيام 
بالدور املهم امللقى على عاتقهم بتأمني املواقع احليوية 
واملهمة في هذا الوطن الغالي في ظل القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو االمير وسمو ولي عهده.

كواالملبور � كونا: أعرب حاكم اقليم اتشيه االندونيسي ارواندي 
يوس���ف عن امله في استمرار حكومة الكويت في تقدمي مساعداتها 
االنسانية واملادية لالقليم مشيدا بدورها الكبير في تطوير املنطقة 

الى جانب اطراف خارجية اخرى.
وقال في تصريح لوكالة االنباء االندونيس���ية امس »نحتاج الى 
تكثيف املساعدات لرفع وتنمية االقتصاد والبنية التحتية لالقليم 
الن الساق الواحدة ال ميكنها الوقوف والتوازن« شاكرا الدعم الكويتي 
املس���تمر لالقليم وذلك بعد افتتاحها وحدات سكنية لضحايا كارثة 

سونامي مؤخرا.
ومتنى عدم توقف املس���اعدات الكويتية القليم اتشيه املتضرر 
من كارثة س���ونامي حيث لم تزل عملية اعادة البناء مستمرة منذ 
وقوع الكارثة في ديس���مبر 2004 مفيدا بأن املساعدات القادمة من 
الكويت وبلدان اخرى ساعدت على دعم العالقات بني اتشيه واملجتمع 

الدولي.
من جهته وعد سفيرنا لدى اندونيسيا ناصر العنزي في تصريح 
مماثل بان املساعدات الكويتية لن تتوقف وستستمر لتنمية وتطوير 
اقليم اتشيه طبقا حلاجة الشعب مفيدا بأن الكويت مستعدة للوقوف 

مع شعب اتشيه وتلبية حاجاته.
وذكر ان حكومة دولة الكويت دائما سباقة الى فعل اخلير خصوصا 
في اقليم اتشيه ولم تواجه اي مشاكل في توزيع املساعدات االنسانية، 
مشيدا بالتعاون الكبير واجلهود اجلبارة التي تبذلها حكومة اتشيه 

لتسهيل عملية التوزيع والوصول الى احملتاجني واملتضررين.
يذكر ان الس���فير العنزي ورئيس جمعية الهالل االحمر برجس 
البرجس وحاكم اقليم اتشيه قاموا بافتتاح املجمع السكني للشيخ 
جابر االحمد في اقليم اتشيه مؤخرا حيث يضم هذا املجمع 150 وحدة 
س���كنية و70 وحدة تضم اجهزة ومع���دات ثقيلة حلاالت الطوارئ 

ووحدة متكاملة لتصفية املياه و500 قارب لصيد االسماك.

دعا لضرورة دمج النصب التذكارية مع الثقافة الحديثة

رئيس بعثة پولندا لآلثار: بدء دراسة حول اآلبار القديمة 
في الصبية واالستمرار في التنقيب عن المدافن

إيمان العوضي ـ كونا
قال رئيس بعثة اآلثار الپولندية البروفس���ور 
بيوتر بيلنس���كي انه على شعوب منطقة اخلليج 
تعلم كيفية العيش مع النصب التذكارية ودمجها 

مع الثقافة احلديثة كذكرى من املاضي.
وتق���وم البعثة الپولندية الت���ي دعيت لزيارة 
الكوي���ت منذ عامني بعد توقي���ع اتفاقية التنقيب 
عن اآلثار ملدة خمس���ة اعوام مع املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدراسة قبل البدء ببناء 

مدينة احلرير في منطقة الصبية.
ومنذ ذلك الوقت قامت البعثة بالتنقيب عن عدد 
كبير من املدافن، باالضافة الى بئر مياه صحراوية 
والتنقيب عن مستعمرة تعود الى االلفية اخلامسة 
بنيت على الطراز املعهود لدى فترة حكم حضارة 

العبيد.
وقال بيلنسكي ل� )كونا( »ليس كل ما مت تنقيبه 
يس���تحق احلفاظ عليه ولكن يجب توثيقه بشكل 

مناسب«.
وأضاف بيلنسكي، وهو رئيس معهد دراسات 

البحر املتوس���ط والش���رق املركز الپولندي آلثار 
البحر املتوس���ط في جامعة وارس���و »للكويتيني 
احلق في االفتخار ببئر املاء التي اكتشفت وتعتبر 
أفضل من بعض املواقع التاريخية في الكويت، اذ 
ان بناءها دقيق ومتوازن« ويش���ير الى ان »الذين 
عاش���وا هنا كانوا ميتلكون مهارات بناء وحس���ا 

هندسيا جيدا«.
وقال ان وجود بئر املاء وفوهة واس���عة والذي 
يعتقد انه يعود الى الفترة 2000 قبل امليالد و1500 
بعد امليالد يدل على كونها واحدة من سلسلة آبار 
بني���ت لدعم وتزويد القوافل باملاء أو ضمان املياه 

للقبائل.
ومن ضمن العمليات التي تعمل عليها البعثة 
الپولندية للتنقيب عن اآلثار، وهي مستعمرة قدمية 

تعود الى االلفية اخلامسة.
وقال بيلنسكي ان هذه املستعمرة تعود الى االلفية 
اخلامسة ألن الفريق الكويتي املشارك في عمليات 
التنقيب عثر على قطع فخارية تعود الى حضارة 
العبيد جنوب العراق خالل احلضارة العراقية القدمية 

التي امتدت من عمان الى البحر املتوسط.
واضاف »اكتش���فنا شيئا يشبه بناء من عصر 
العبيد وهو باحلقيقة منوذج للمعابد السامورية 

يتألف من أكثر من 20 غرفة«.
وذكر »ميكننا االعتماد في االكتشاف على بيانات 
مكتوبة او اجابات ألسئلتنا ألن حضارة العبيد كانت 
من آخ���ر احلضارات التي لم تكن تعرف التدوين، 

ولهذا علينا اعادة بناء التاريخ مما بحوزتنا«.
وقال ان املستعمرة عكست آثارا من احلضارة 
العراقية القدمية التي أثرت على املنطقة التي تغير 
الصورة العامة للخليج مبينا »عندما تبنى البيوت 
على شكل من أشكال الثقافة، فهذا يعني قبول األفكار 

املوضوعة وراء اخلطة«.
وعن املدافن التي كان���ت املهمة االولية للبعثة 
الپولندية قال البروفسور انه يوجد ما ال يقل عن 
ألفي مدفن في الصبية، وعلى الرغم من ان بعضها 

متت سرقته فان بعضها بقي غير عرضة للمس.
واضاف ان »البعثة تسعى الى املدافن التي لم 
متس للمس���اعدة على حتديد فترته���ا ألنها تلقي 

الضوء على س���كانها من جانب الكويت وطريقة 
حياتهم وأكلهم ومتوسط العمر«.

وحول الفترة الزمنية التي تعود لها هذه املدافن 
قال بيلنسكي انه من الصعب حتديدها حاليا الن 
األدوات احلديثة املستخدمة تعمل فقط على النماذج 
غير امللوثة، مبينا انه على س���بيل املثال االمطار 
تضيف عناصر جديدة ممكن ان تؤثر على التحاليل 
املخبري���ة، االمر الذي من ش���أنه ان يعطي نتائج 

غير دقيقة.
واضاف انه بش���كل عام ميكن القول ان املدافن 
ف���ي الصبية تعود الى ما ب���ني 1000 و 4000 عام 

قبل امليالد.
وح���ول املهمة املقبلة لبعث���ة التنقيب قال انه 
بالتعاون مع زمالء كويتيني سيبدأون دراسة حول 
اآلبار القدمية في الصبية واالستمرار في التنقيب 

عن املزيد من املدافن.
يذك���ر ان البعثة الپولندي���ة لدى وصولها الى 
الكويت كانت تتألف من ستة اعضاء، إال ان العدد 

توسع ليصل الى 15 شخصا.


