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الناش���ط السياسي  طالب 
خال���د الش���ليمي احلكومة أال 
تكون حجر عث���رة من خالل 
املب���رر لقانون  التصدي غير 
اسقاط الفوائد الذي اقره مجلس 

االمة مؤخرا.
وقال ان الشعب الكويتي قال 
كلمته ل���ذا وجب على اجلميع 
احترام ارادة الش���عب، ونحن 
نذكرهم بالقول ذاته ان الشعب 
الكويتي ومن خالل ممثليه وبذات 
االغلبية التي حتدثوا عنها قد 
قرر الغاء الفوائد الربوية التي 
اثقلت كاهل املواطنني ودمرتهم 

ويجب ان يحترموا ارادة الشعب ورغبته التي 
تتماشى وتعاليم ديننا احلنيف واال تقوم احلكومة 
ب���رد هذا القانون، وان يتعاطوا مع القضية من 
جوانب امنية واجتماعية وانس���انية ال ان يتم 
التعاطي معها على انها قضية سياسية حتمل 
طابعا رقمي���ا فقط ويتم التعاطي بها من خالل 
االرقام املالية دون النظر للجوانب االجتماعية 
وانعكاساتها السلبية والتي مع االسف مت جتاهلها 

من قبل احلكومة.
واشار الشليمي في تصريحه ان املواطن بات 
يئن من هذه الفوائد الربوية وهذه املش���كالت 

املالية التي اوجدتها احلكومة 
بتواطؤها مع البنوك التي نحرت 
املواطن من الوريد الى الوريد 
املرك����زي  البنك  مبباركة من 
ال���ذي اكتفى ب���دور املب���ارك 
التي  للخط���وات االجرامي���ة 
اتخذت البنوك بحق املواط���نني 
واض���اف اود ان الفت نظ����ر 
النواب الذين القوا املسؤولية 
على البنك املركزي فقط، اليس 
البنك املركزي جهة حكومي���ة 
وان كانت املسؤولية على البنك 
املرك�������زي، اال حتت���اج هذه 
القائمني  املسؤولية مل��حاسبة 
على البن���ك املركزي بدال م���ن معاقبة املواطن 

املغلوب على امره؟
ومن ناحية اخرى ابدى خالد الشليمي اسفه 
العميق ملا حدث م���ن تقاعس حكومي وبعض 
النواب في اجللسة التي كان املقرر من خاللها اقرار 
احلقوق املدنية واالجتماعية للبدون، معتبرا ان 
ما حدث في مجريات اجللسة وما تبعها من عدم 
اقرار هذا القانون االنساني لهو امر معيب ومشني 
بحق الكويت كدولة موقعة على اتفاقيات دولية 
ملزمة بتطبيقها ناهيك عما متثله هذه القضية 

االنسانية من بعد اجتماعي خطير.

الدعيج: جهود بيت الكويت لألعمال الوطنية واضحة 
في الحفاظ على تراثنا األصيل في مختلف المجاالت

جمعية بيئية تدعو لتشريع قانون للرعي يراعي الجوانب البيئية
دعت جمعية بيئية امس الى سن وتشريع قانون لتنظيم 
الرعي في البيئ����ة البرية الكويتية بحيث يراعي اجلوانب 

البيئية مبا فيها مصلحة األرض واحليوان واالنسان.
وقال رئيس جمعية الطي����ور الكويتية م.عبدالرحمن 
الس����رحان ل� »كونا« ان البيئة البرية الكويتية تعاني من 
تدمير يتمثل بقطع النباتات والرعي اجلائر وتغيير املعالم 
الطبيعية ألرضنا »وال نزال نتأخر يوما بعد يوم في حماية 
هذه البيئة ان لم تسن املؤسسة التشريعية القوانني الالزمة 

واملناسبة حلمايتها«.
وأوضح ان هناك فئة استغلت ضعف القوانني واملراقبة 
فدأبت اخيرا على قلع النباتات من البيئة البرية من جذورها 
بواس����طة آالت احلفر وبيعها في س����وق العلف والبعض 
يسقط اش����جار التحريج من اجل ان يجمع أغصانها علفا 
حليواناته »وهذه املمارس����ات السلبية مشاهدة وموجودة 

لكن يجب أن تتوقف«.
وضرب مثاال في املنطقة املسموح بها للرعي وهي شمال 
طريق الساملي من اجلهراء حتى مركز حدود الساملي وايضا 
غرب طريق العبدلي من اجلهراء ملركز حدود العبدلي قائال 
انها »تتعرض لرعي جائر من غير حسيب وال رقيب طوال 
العام واآلن بعد سقوط االمطار يتزايد عدد جواخير األغنام 

واالبل فيها التي تنتظر بدورها بزوغ النباتات لتنال منها 
قبل ان تكبر ويحني وقت رعيها«.

وقال السرحان ان النباتات الدائمة )االشجار( انتهت من 
الب����راري »ولم يبق منه اال القليل في احملميات كما ان هذا 
القليل الباقي يتعرض للخلع من جذوره إلطعام احليوانات 
وهذا الفعل ي����دل على عدم معرفة بأهمية املصلحة العامة 
فتنظي����م الرعي هو من مصلحة اجلميع وترك احلبل على 

الغارب مهلكة لألرض واحليوان واالنسان«.
ورأى ان احلل يتم بس����ن قان����ون للرعي بحيث ينص 
على تنظيم الرعي وذلك بوقف����ه ملدة محددة كافية لتنمو 
النباتات الى مس����توى محدد ثم يسمح بالرعي ملدة وعدد 
محددين مسبقا أي ان الرعي يكون بتصريح وبعدد محدد 
من احليوانات ووقت محدد حسب حتمل األرض وهذا من 
شأنه ان يعود بالنفع العام على احليوان واالنسان واالرض 

وما عليها من كائنات حية.
وأضاف ان في باقي أوقات السنة حتبس احليوانات في 
اجلواخير وال تبقى في البر ترعى كل شيء ولو طبق هذا 
األمر قبل 50 سنة ألصبح احلال افضل، مشيرا الى ان هذا 

النظام معمول به في الدول املتقدمة.
وقال السرحان ان من املقترحات لهذا القانون ان مينع 

الرعي في األرض املجهدة لسنة او اكثر حتى تعود حلالها 
الطبيعي وه����ذه األماكن واملراعي عموم����ا يجب ان متنع 
السيارات من الدخول اليها ملا لها من سلبيات كثيرة فتفكك 
التربة بسبب مرور السيارات يضعفها ويقلل من حيويتها 
وخصوبتها. وأكد اهمية التوعية في هذا الشأن، مضيفا انه 
يجب ان تكون هناك نظرة مس����تقبلية للبيئة في الكويت 
يتطرق لها برنامج تلفزيوني واذاعي وكذلك القاء احملاضرات 
والتوعية عن طريق طبع املطويات والوس����ائل وتوزيعها 
في االماكن العامة ومدارس وزارة التربية والتعليم العالي 
وكذلك اس����تخدام تلفزيون الدولة الرس����مي للتحذير من 

مخالفة قانون الرعي والتوعية به بشكل عام.
ودعا الى التوسع في انشاء احملميات الطبيعية واالكثار 
منها فهي تساعد في احلفاظ على الكائنات احلية الباقية في 
بيئتنا فهي تراث نورثه لألجيال القادمة ونحمي األرض ومن 
عليها فتعود الكائنات احلية تعيش بها بأمان مع مالحظة 
ان تتبع احملميات هيئة رس����مية واح����دة لها نظام موحد 
الدارتها وهذه احملميات ستكون مفيدة للجميع فال مانع من 
ان يدخلها الناس للتجول والتمتع بطبيعتها وجوها بحيث 
يدخلونها راجلني وال يتركون بها شيئا مما ادخلوه بها وال 

يبيتون بها ومن ضمنهم املهتمون بالرصد البيئي.

وقال الشيخ مبارك الدعيج ان 
»كونا« ستواصل دعمها املستمر 
الحتادات طلبة الكويت ومساندة 
جهودها خلدمة ابناء الكويت في 

اخلارج.
واكد اهمية الدور الذي يقوم 
به ابناء الكويت في اخلارج والذي 
يعكس الوجه احلضاري املشرق 
للدولة ودميوقراطيتها العريقة 

واملتميزة.
البذال  ومن جانب���ه اش���اد 
باملس���اندة االعالمية املتواصلة 
التي تق���وم بها »كونا« من اجل 
دعم االحتاد وابراز اجلهود التي 
يقوم بها كما اشاد مبصداقيتها في 
نقل االخبار وحرصها على نشر 

احلقائق مبوضوعية كاملة.
واك���د ان الوكالة متثل رافدا 
اساس���يا للطلب���ة الكويتي���ني 
الدارس���ني باخلارج في معرفة 

اخبار الكويت.

سر الهيئة يوسف العنزي.
ومت خالل اللقاء بحث العديد 
م���ن املوضوعات الت���ي تتعلق 
باجلهود التي يبذلها احتاد طلبة 
الكوي���ت فرع اململك���ة املتحدة 
وايرلندا والنشاطات التي يقوم 

بها.

الذي تقدمه الوكالة الى الهيئات 
واملؤسسات الوطنية ومساعدتها 

في حتقيق أهدافها.
كما اس���تقبل الشيخ مبارك 
الدعيج امس رئيس الهيئة االدارية 
الحتاد طلبة الكويت فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا علي البذال وامني 

ورعاي���ة الفنون التي تس���جل 
التاريخ الكويتي.

أع���رب العميري  من جانبه 
لل���دور االعالمي  عن تقدي���ره 
الذي تقوم به »كونا« في خدمة 
القضايا التي تهم الكويت وحتقق 
مصاحلها مشيدا بالدعم االعالمي 

استقبل رئيس مجلس االدارة 
املدير العام لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( الشيخ مبارك الدعيج امس 
رئي���س بيت الكوي���ت لألعمال 

الوطنية يوسف العميري.
ومت خالل اللقاء الذي حضره 
ايضا عضوا مجلس امناء البيت 
د.سلمان العسعوسي ومصطفى 
العوض���ي بح���ث ال���دور الذي 
تقوم به وكالة األنباء الكويتية 
)كونا( في دعم جمعيات النفع 
العام وجهودها املبذولة خلدمة 

املجتمع.
وأكد الش���يخ مبارك الدعيج 
حرص الوكالة على ابراز الدور 
الذي تقوم به مختلف اجلمعيات 
والهيئ���ات الوطنية التي تهدف 
الى خدمة الكويت مشيدا بجهود 
بيت الكوي���ت لألعمال الوطنية 
في احلفاظ على التراث الكويتي 
االصيل في مختل���ف املجاالت 

التقى وفدًا من اتحاد الطلبة - فرع المملكة المتحدة وإيرلندا 

خالد الشليمي

الشيخ مبارك الدعيج خالل لقائه يوسف العميري ود.سلمان العسعوسي ومصطفى العوضي

الشليمي: على الحكومة أال تكون 
حجر عثرة أمام إسقاط فوائد القروض

وفد دولي يزور البالد لتقييم إدارة األرصاد
ي����زور وفد م����ن املنظمة 
العاملي����ة لالرص����اد اجلوية 
الكويت بناء على دعوة موجهة 
العام����ة للطيران  االدارة  من 
املدني خالل الفترة من 9 الى 
14 الشهر اجلاري لعمل تقييم 
ومس����ح فني وتقن����ي الدارة 

االرصاد اجلوية.
وذكر مدير ادارة االرصاد 
اجلوية باالدارة العامة للطيران 
املدن����ي محمد كرم جوهر في 
تصريح ل����� »كونا« ان الوفد 
الزائ����ر يض����م مجموعة من 
اخلبراء في مجاالت مختلفة 
من مج����االت العمل في حقل 

علم االرصاد اجلوية.
واوضح انه يتش����كل من 
رئيس اللجنة العربية الدائمة 

لألرصاد اجلوية جلامعة الدول 
العربي����ة والوكيل املس����اعد 
خلدمات األرصاد اجلوية في 
البحري����ن عبداملجيد  مملكة 
عيسى واملدير االقليمي آلسيا 
وجنوب غرب احمليط الهادي 
في املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوي����ة د.توكيوش����ي تويا 
ود.ين����كا اديبايو م����ن ادارة 
التخطيط والتدريب في املنظمة 
وهنغ م����وك من ادارة البحث 
العلمي. وقال جوهر ان الوفد 
س����يقوم بعمل تقييم ومسح 
فني وتقن����ي الدارة االرصاد 
اجلوية بع����د التطورات التي 
ش����هدتها االدارة ف����ي معظم 
االجهزة واالنظمة التشغيلية 
خالل السنوات القليلة السابقة 

للوقوف على مدى مواكبة هذه 
التطورات والتحديثات للتقدم 
التقني والعلمي والفني الذي 
يشهده علم االرصاد اجلوية 
في كل االصعدة والقتراح ورفع 
توصي����ات تهدف الى تطوير 
االداء في هذا القطاع احليوي 
واض����اف ان االدارة العام����ة 
للطي����ران املدني حرصت في 
السنوات األخيرة على توفير 
التقنيات  كل ما يل����زم م����ن 
احلديثة واملتط����ورة الدارة 
االرصاد اجلوية ليتسنى لها 
مواكبة املتطلبات العصرية 
لعلم االرصاد اجلوية ولتمكني 
املختصني في هذا املجال من 
تقدمي خدمات ومنتجات عالية 

اجلودة والكفاءة.


