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سفينة األسطول الباكستاني »طارق«
تقوم بزيارة ودية إلى الكويت 13 ـ 17 الجاري

العالية  الكف���اءة  على معدالت 
والتمي���ز الت���ي متثل الس���مة 
األساسية لالسطول الباكستاني، 
وستغتنم السفينة هذه املناسبة 
من اجل عمل تدريبات مشتركة 
مع قوات االسطول الكويتي في 
الزيارة. وس���يقوم قائد  نهاية 
الكابنت فيصل رسول  السفينة 
لودهي أثناء اقامته في الكويت 
بزيارة ودية الى القوات البحرية 
الكويتية، وس���تتم اقامة حفل 
استقبال يوم 16 ديسمبر 2009 
على منت السفينة يحضره كبار 
الشخصيات املدنية والعسكرية 
في احلكومة الكويتية، وأعضاء 
الديبلوماسي وأصحاب  السلك 
املقام الرفيع في الكويت وأبناء 

اجلالية الباكستانية.

الباكس���تاني »ط���ارق« مؤهلة 
للقي���ام بجميع امله���ام بكفاءة 
عالية ومواجهة أي حتديات في 
البحر، ومهمة سفينة االسطول 
الباكستاني »طارق« هي احلفاظ 

األس���لحة واجهزة االستشعار، 
وتس���تطيع ان حتم���ل عل���ى 
متنه���ا طائ���رة هيليكوبتر من 
ط���راز Alouette يقودها الكابنت 
شهباز أكرم وسفينة األسطول 

تقوم سفينة االسطول البحري 
الباكستاني »طارق« بزيارة ودية 
الى الكويت ف���ي الفترة من 13 
إلى 17 ديسمبر اجلاري وسميت 
السفينة بهذا االسم تيمنا بالقائد 
املس���لم العظيم طارق بن زياد 
الذي فتح جبل طارق مما أدى الى 

انتشار اإلسالم في أوروبا.
وسفينة االسطول الباكستاني 
»طارق« مجهزة للمشاركة في 
عمليات ASW وبعد انضمامها الى 
االسطول الباكستاني مت تزويدها 
بعدد من أنظمة األسلحة وأجهزة 
التي ساهمت في  االستش���عار 
تطوير قدراتها اخلاصة بالدفاع 
اجلوي. وفي الوقت احلالي فإن 
سفينة االس���طول الباكستاني 
بالكامل  »طارق« مت حتديثه���ا 
في باكستان وتزويدها بأحدث 

»ASW« مجهزة بأحدث األجهزة للمشاركة في عمليات

القائد شهباز أكرمالكابنت فيصل رسول لودهي

العجمي: نقل المصانع إلى النعايم
ال يحل مشكلة التلوث في أم الهيمان

3 � استخدام الصفوف الشجرية 
لصد امللوثات.

4 � تكوي����ن دوام����ات هوائية 
صناعية بواسطة الهوائيات.

5 � زيادة ارتفاع مداخن املصانع 
ومصافي تكرير النفط ومحطات 
الطاق����ة الى 250 مت����را لتصبح 
امللوثات أعلى من منطقة االنقالب 
احلراري وتصبح امللوثات خاضعة 
لتيارات الهواء العليا التي تأخذه 

بعيدا عن الكويت.
األساليب اجلذرية

1 � عزل امللوثات وتنقيتها عن 
طريق فصلها وعزلها قبل انطالقها 
للجو باس����تخدام وسائل علمية 
منه����ا عرف التنقية النس����يجية 
واملرس����بات اإللكتروستاتيكية 
الدائرية  أو  والتنقية االعصارية 

وأخيرا استخدام املكشط املبلل.
2 � التغيير من صفات امللوثات 
وتعتمد هذه الطريقة على حتويل 
الى  امللوثات قبل انطالقها للجو 
مركب����ات غير س����امة عن طريق 

أكسدتها.

دارين العلي
ق����ال الباحث واألكادميي في 
البيئة د.مب����ارك مناع  عل����وم 
العجمي ان نقل املصانع من أم 
الهيمان إلى النعامي ال يحل مشكلة 

التلوث.
وقال العجمي ردا على ما تفضل 
به مدير عام هيئة البيئة والذي 
نشر في بعض الصحف أمس بشأن 
نقل بعض مصانع القطاع اخلاص 
حول ضاحية أم الهيمان إلى منطقة 

النعامي، يسعدنا الرد مبا يأتي:
ان هذا القرار غير مجد وغير 
نافع وال يحل مشكلة التلوث بسبب 
التالي: ان املش����كلة تتركز حول 
كمية ونوعي����ة وكثافة انبعاثات 
املصان����ع وليس عدده����ا، ان ام 
الهيمان تتأثر بامللوثات من مصانع 
القطاع اخلاص ومن مصافي تكرير 
النفط ومن محطات الطاقة ومن 
الصناعات النفطية، ان ام الهيمان 
ال تصلح للس����كن ألنها تقع في 
الريح من منطقة الشعيبة  مهب 
الصناعية واألحمدي الصناعية 
ويزي����د من ترك����ز امللوثات فيها 
عوامل املوقع واملوضع والعوامل 

الطبوغرافية واملناخية.
ويج����ب اللجوء واس����تخدام 
احللول العلمية املقترحة وتكمن 
في أساليب وقائية وأخرى جذرية 

مثل: األسباب الوقائية:
1 � زراعة األشجار الصنوبرية 
والنفضية وخاصة نوعي الدردار 
البيئة  واجلميز والتي تناس����ب 

الكويتية ومناخها.
2 � تكوي����ن دوام����ات هوائية 
طبيعية بواسطة زراعة األشجار 

الطويلة.

اقترح حلواًل علمية للمشكلة

مبارك مناع العجمي

الرفاعي يقّدم أوراق اعتماده
سفيراً للبالد لدى اليونان

البدر: »هوشي« بوابة أساسية
لتعزيز التعاون االقتصادي مع ڤيتنام

»األشغال«: إنجاز مركز ضاحية األندلس 
والرقعي بمساحة 201768 متراً مربعاً

أثينا � كونا: قدم س����فيرنا لدى اليون����ان رائد الرفاعي امس اوراق 
اعتماده لرئيس جمهورية اليونان كارلوس بابولياس. وذكرت سفارتنا 
لدى اليونان في بيان صحافي ان السفير الرفاعي نقل حتيات صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد وحرص سموه على تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني. واعرب الرئيس اليوناني من جهته عن 

متنياته للسفير الكويتي بالتوفيق والنجاح في مهامه.

كواالملبور � كونا: التقى قنصلنا العام في مدينة هوشي منه بجمهورية 
ڤيتنام االشتراكية جنيب البدر بسكرتير عام احلزب الشيوعي في مدينة 
هوشي منه لو ثان هاي بحضور نائب املدير العام الدارة وزارة اخلارجية 
جنوين هونغ لني. وافاد البدر، في اتصال هاتفي مع »كونا« امس بأنه مت 
خالل اللقاء بحث سبل تعزيز العالقات مع مدينة هوشي منه في املجاالت 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية واستعراض سبل تشجيع االستثمار 
وتعزي����ز التبادل التجاري بني البلدين الصديقني. وقال البدر ان مدينة 
هوش����ي منه تعد بوابة اساسية في مجال االقتصاد والتعاون التجاري 
وذلك ملا تشهده من منو اقتصادي اضافة الى ما يوفره اقتصاد ڤيتنام 
من فرص استثمارية وعوامل مشجعة للمشاريع، معربا عن امله في ان 
تشهد العالقات بني البلدين الصديقني نقلة نوعية على صعيد العمل في 

املجال التجاري والسياحي وتنشيط املبادرات االستثمارية.

أعلنت وزارة األشغال العامة انها أجنزت مركز ضاحية األندلس والرقعي 
الواقع بني الدائرين الرابع واخلامس باجلزء الواقع بني منطقتي األندلس 
الس����كنية والرقعي مبساحة إجمالية تقدر ب� 201768 مترا مربعا. وقال 
مدير إدارة العالقات العامة بالوزارة حميد يوسف بوشهري انه مت تشكيل 
جلنة فنية من الوزارة واإلطفاء ووزارة املالية ومختار األندلس والرقعي 
للكشف عن أعمال العقد اخلاص ملبنى السوق املركزي ومحالت التجزئة 

باملركز بغرض التسلم املؤقت حسب مواصفات وشروط العقد.

الربيعة من المطار إلى المستشفى العسكري
ثم إلى النيابة بعد قضائه 8 أعوام في »غوانتانامو«

سيتبع معه نفس اإلجراءات المتخذة مع المعتقلين السابقين

قبلة من فوزي إلى والده
ذكر خال��د العودة ان ف��وزي الربيعة قبل��ه كثيرا لدى 
وصوله، ثم وضع قبلة على جبينه، وقال له: »هذه القبلة من 
فوزي ابن��ك«، كما ان كل املوجودين في معتقل غوانتانامو 
يعلمون بك وبجهودك الكبيرة في نصرة قضيته حتى انهم 
كانوا يتوقعون خروج املعتقلني الثالثة على الطائرة نفسها، 

كما وصف الربيعة العودة باالخ الكبير.

ذك��ر الع��ودة ان الربيعة اراد ان يس��لم 
اخوان��ه قميصا منه لتس��ليمه لوالدته حتى 
تعلم ان��ه ع��اد، خصوصا انه��ا مريضة ال 
تس��تطيع الذهاب الى املستشفى العسكري، 
وقال ان ام��ن الدولة كانوا متعاونني في هذا 
املوضوع ألنه غير مسموح له ان يعطي شيئا 

من اغراضه ال��ى اخوانه اال انهم ذهبوا معه 
الى مكان حقيبته جللب القميص وس��محوا 
الخوانه بأخذه لتس��ليمه الى والدته، وشبه 
هذا االمر بحادثة سيدنا يوسف گ عندما 
اعطى قميصه الخوانه ليس��لموه الى والده 

الضرير.

خالد العودة 

احملامي جاسر اجلدعي احملامي عماد السيف

فؤاد الربيعة 

قميص من الربيعة إلى أمه

األميركية قد أعلن أن الس����لطات 
نقلت اثنني من معتقلي غوانتانامو 
أحدهما جزائري واآلخر فلسطيني، 
إلى دولتني أوروبيتني هما فرنسا 
وهنغاريا، واملعتقل األول هو صابر 
األحمر وه����و جزائري، وقد متت 
تبرئته م����ن كل تهم االرهاب من 
جانب محاك����م عدد من الدول من 
بينها الواليات املتحدة، وهو ثاني 
محتجز ينقل الى فرنسا، إذ نقل 
اجلزائري األخض����ر بومدين إلى 

فرنسا ايضا في مايو املاضي.
أما املعتقل الثاني، فقد مت نقله 
إلى هنغاريا، وهو فلسطيني من 
الضفة الغربية لم يتم ذكر اسمه، 
وفق����ا مل����ا أعلنت����ه وزارة العدل 
االميركية، التي اكدت ان احلكومة 
الهنغاري����ة »طلبت عدم االفصاح 

عن هويته ألسباب أمنية«.
ويوم االثن����ني املاضي اعلنت 
السلطات االميركية وااليطالية أن 
سجينني تونسيني نقال الى ايطاليا، 
حيث ستجري محاكمتهما عن تهم 

لم يكشف عنها بعد.

الوقت الكافي ألهله لاللتقاء بهم.
يذكر أن الواليات املتحدة اطلقت 
سراح ما يزيد على 550 معتقال من 
غوانتانامو منذ عام 2002، وأرسلت 
معظمه����م إلى دول مث����ل ألبانيا 
واجلزائر وافغانس����تان والنمسا 
وبنغالديش والبحرين وايطاليا 
والعراق وليبيا والسعودية ومصر 

والسويد والسودان واليمن.
وكان مسؤول في وزارة العدل 

هذه السنوات من االعتقال.
وعن إجراءات ما بعد العودة قال: 
»ذهب اآلن الى املستشفى العسكري 
ثم النيابة العامة وس����يلتقي بعد 
قلي����ل زوجته وأبناءه« وش����كر 
العودة وزارة الداخلية وأمن الدولة 
وخص بالذكر الوكيل املساعد ألمن 
الدولة الش����يخ عذبي الفهد الذي 
يهتم باملوضوع شخصيا وأعطى 
تعليماته الستقبال الربيعة واعطاء 

الربيعة عل����ى راحته مع اخوانه 
داخل الباص ليتسامروا اكثر من 
ثلث ساعة، واشار العودة الى ان 
الربيعة حم����د اهلل على عودته، 
كما تكلم عن تعامل طاقم الطائرة 
التي أقلته الى الوطن حيث كانوا 
متعاونني معه وعلى درجة عالية 
من الرقي. واضاف: لذلك نش����يد 
بتعاملهم مع فؤاد كواحد من أبناء 
الوطن ويحتاج لرعاية خاصة بعد 

بيان عاكوم
مشهد يعجز اإلنسان عن وصفه 
حني اختلطت الدموع باالبتسامة 
والفرح واالبتهاج والتقبيل احلار، 
هذا وصف رئيس اللجنة الشعبية 
ألهال����ي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة مشهد استقبال املعتقل 
في قاعدة غوانتانامو فؤاد الربيعة 
الذي ع����اد امس الى أرض الوطن 

بعد غياب دام 8 سنوات.
الطائرة وصلت عند الثالثة إال 
ربع، كما ذكر العودة ل� »األنباء« 
وكان في استقباله على أرض املطار 
الدولي كبار الضباط ومسؤولون 
من أمن الدولة الى جانب أخويه 
س����امي ويحيى الربيع����ة وابنيه 

عبداهلل ومحمود.
ووصف العودة املشهد بالقول: 
»كنا ننتظره عند ب����اب الطائرة 
وعندما خرج بدت عيناه تبرقان 
وكأنه غير مصدق انه وصل الى 
وطنه حيث يرم����ق حوله املكان 

بنظرات اندهاش وفرح«.
وتابع: »تق����دم اخوانه وكان 
مشهدا مؤثرا ال ميكن ملن يشاهده 
إال وتدمع عيناه، ثم استقبله ولداه 
محمود وعبداهلل ومن كثرة التقبيل 
والعناق سقط »العقال« والغطرة 
عن رأسه.وعن صحة الربيعة قال 
»بدا بصح����ة جيدة جدا ومرتاحا 
وكان يرت����دي دشداش����ة وغطرة 
وعق����اال وكان يتحدث بكل هدوء 
إال انه كان يريد في وجوه األحبة 
ان يتحدث معهم جميعا ويقبلهم 

جميعا في حلظة واحدة.
وق����ال الع����ودة ان رجال أمن 
الدولة كانوا على درجة عالية من 
الرقي واإلنس����انية، حيث تركوا 

تأجيل دعوى رئيس الوزراء ضد محمد الجاسم
إلى 7 يناير لضم القرص المدمج

التي قام دفاع الشاكي بتفريغها، 
مقررا أن هذا دفاع أولي قبل تقدمي 

الدفاع املوضوعي.
وترافع احملامي عماد السيف 
مؤكدا أنه عندما طلب من احملكمة 
تفريغ الق���رص املدمج فإن هذا 
تأكي���د على رغبته في س���ماع 
احملكم���ة كل ما قيل في الندوة، 
حيث ان م���ا قمنا بتفريغه نذر 
يسير مما قاله اجلاسم في حق 
سمو رئيس الوزراء. مضيفا أن 
طل���ب تفريغ القرص يصب في 
صالح موكله الذي اتهمه اجلاسم 

بأنه يتعدى على املال العام.
وقال السيف: نعم لقد قدمنا 
بالغ���ا وقدمنا ش���كوى للنيابة 
العامة، وال أرى فارقا بني البالغ 
والشكوى، فهناك تسلسل منطقي 
لألحداث. وقرر السيف أنه مكث 
مع رئيس النيابة ملدة أربع ساعات 
ونصف وكأنه متهم يتم التحقيق 
معه ول���م يتركه مدي���ر نيابة 
العاصمة إال وقد أسمعه كل كلمة 
قالها اجلاسم واعتبرها الشاكي 

قذفا وتفسيره لهذه األلفاظ.

النيابة الزميل مقدم البالغ ضد 
اجلاسم )يقصد احملامي السيف( 

شاهدا.
كم���ا أن الدع���وى جاءت في 
البداية على ش���كل بالغ وليس 
شكوى للنيابة العامة. وقرر أن 
احملامي الس���يف قدم بالغه في 
11/3 دون أن يك���ون لديه وكالة 
عن سمو رئيس مجلس الوزراء 
بينما قام س���مو رئيس الوزراء 
بعمل الوكالة له في 11/5 وهذا أمر 

ال ينطلي على فطنة احملكمة.
وطلب اجلدع���ي عدم قبول 
الدعوى لبطالن صحيفة االتهام 
مقررا أن القرص املدمج اخلاص 
بالندوة مت تفريغه من قبل وكيل 
الشاكي وقد أغفل 531 كلمة من 
محتويات���ه، ومت تقدمي التفريغ 
العامة والتي أخذت به  للنيابة 
لألسف الشديد. وتساءل اجلدعي: 
كيف اعتمدت النيابة العامة على 

هذا التفريغ كدليل اتهام؟
وطلب أصليا احلكم بعدم قبول 
الدعوى. واحتياطيا تسليم موكله 
نسخة من تفريغ القرص املدمج 

مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية الثانية 
مبحكمة اجلنح أمس برئاس���ة 
القاضي عصام الفهد وأمانة سر 
محم���د عبدالفتاح بتأجيل نظر 
الدعوى املرفوعة من سمو رئيس 
مجل���س الوزراء ض���د احملامي 
والكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم 
املقبل لالطالع  جللسة 7 يناير 
على ما قدمه دفاع اجلاسم وتقدمي 
مذكرة من النيابة العامة وضم 
احلرز اخلاص بالدعوى )القرص 

املدمج(.
وقد بدأت وقائع اجللسة بأن 
طلب دفاع سمو رئيس مجلس 
الس���يف  الوزراء احملامي عماد 
تفريغ وع���رض القرص املدمج 
املتضمن ما مت بالندوة من قذف 
لرئيس الوزراء، بينما عبر احملامي 
جاس���ر اجلدعي عن استعداده 
للدفاع فأذنت له احملكمة، وهنا 
قرر احملامي السيف أنه سيعلق 
على مرافعة اجلاسر ولم متانع 

احملكمة.
وترافع اجلدعي، الذي حضر 
عن اجلاس���م مع احملاميني عبد 
اللطيف صادق وعبداحملس���ن 
العتيقي، مقررا أن هذه القضية 
سياسية فاملتهم رجل سياسي 
للنخاع ويكتب في الصحافة منذ 
أكثر من ثالثني عاما وله مواقف 

مشرفة في تاريخ الكويت.
وأضاف اجلدعي: هناك مئات 
القضايا قد رفعت مؤخرا بغرض 
الضغط على الكتاب والسياسيني 
الشرفاء ملنعهم من التعبير عن 
النقد للحكومة. وقرر أن هناك 
أخطاء جس���يمة وقع���ت فيها 
النياب���ة العامة حي���ث اعتبرت 

الحملة الوطنية الشعبية تشيد بنجاح االستجوابات
أك���دت احلملة الوطنية الش���عبية على جناح 
الدميوقراطية وقال أمني سر احلملة الوطنية الشعبية 
محمد العثم���ان ان الدميوقراطية بالكويت كانت 
في  اختبار حقيقي خالل جلس���ة االس���تجوابات 
الثالثاء املاضي، حيث كان العالم اجمع يطلع على 
هذه الدميوقراطية والت���ي اثبتت للعالم جناحها 
بعد هذا االختبار وصعود  رئيس مجلس الوزراء 
للمنصة والتي تعد س���ابقة تاريخية حتدث ألول 
مرة ومتثل الدميوقراطية احلقيقية. كذلك صعود 

الوزراء إلى املنصة وحرصهم على تفنيد محاور 
االس���تجواب دليل آخر على جناح الدميوقراطية 
واالستمرار في تقبل مالحظات النواب ومعاجلة 
أوجه اخلطأ. وأشاد العثمان باحلوار الهادي والراقي 
الذي حتلت به تلك االس���تجوابات سواء من قبل 
الوزراء أو النواب، مش���يرا الى ان املرحلة املقبلة 
تتطلب التعاون بني احلكومة واملجلس لإلس���راع 
ف���ي حل القضايا خاصة في ظ���ل عدم وجود  اي 

مبررات لتعطيل التنمية في البالد.

العودة: الربيعة بـدا بصحة جيدة ومرتاحاً جداً وكأنه لم يصـدق وجوده على أرض الوطن
والدمـوع بالفـرح  ممزوجـًا  حـارًا  اسـتقبااًل  اسـتقبلوه  وأبنـاؤه  الربيعـة  إخـوان 
الربيعة للعودة وألهله: أحمد اهلل على عودتي وطاقم الطائرة عاملني كفرد من أفراد الوطن

نبذة عن تاريخ سفينة األسطول الباكستاني »طارق«
سميت سفينة األسطول البحري الباكستاني »طارق« بهذا االسم 
تيمنا بالقائد املسـلم العظيم طارق بن زياد الذي فتح جبل طارق 

مما ادى الى انتشار االسالم في اوروبا.
 HMS التي كانت تسمى سابقا DDG-181 »والسفينة »طارق
AMBUSCADE هي السفينة الثالثة في األسطول الباكستاني التي 
تأخذ نفس االسم، وقد التحقت هذه السفينة باخلدمة في 28 يوليو 
عام 1993 في Devonport, Plymouth باململكة املتحدة، 

ووصلت الى باكسـتان في 18 نوفمبر 1993، وهي النوع األول من 
 Yarrow Ltd, طراز الفرقاطة 21 التي مت تصنيعها من قبل شركة
Glasgow ومت تشغيلها في 17 يناير 1973 وقد انضمت للعمل 
حتت اسم HMS AMBUSCADE في األسطول امللكي في 5 
سبتمبر 1975 وكانت السفينة السابعة في األسطول امللكي التي 
تأخذ نفس االسم وخالل عملها خاضت جميع مظاهر حياة السفن 

.Falkland احلربية مبا فيها احلرب في جزر


