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وفد الطالبات الكويتيات املتفوقات خالل جولة في آثار بعلبك

د. محمد صادقي وبسام رعد مع وفد الطالبات

رياض الصانع

م.جاسم البدر

الصانع: عدم نشر الالئحة الزراعية في الجريدة الرسمية 
يبطل عمل لجنة اإلزاالت في تدمير الزراعات التجميلية

»الزراعة«: 10 حدائق جديدة في 9 مناطق سكنية
على مساحة 166 ألف متر مربع

أكد احملامي رياض الصانع ان الالئحة الزراعية 
الصادرة من املجلس البلدي 2005 ـ 2009 والتي 
تقوم جلنة االزاالت بتدمير الزراعات بحجة تطبيقها 

باطلة قانونا لعدم نشرها باجلريدة الرسمية.
وتابع: ان ما تقوم به جلنة االزالة من تدمير 
للنباتات بحجة انها مخالفــــة لالئحة الزراعية 
الصادرة من املجلس البلدي لسنة 2005 ـ 2009 
مخالف للقانون فضال عن ان تلك اللجنة ستقوم 
بتنفيذ القرار الصادر من املجلس البلدي وبلدية 
الكويت في املرحلة املقبلة وبإزالة األسوار الزراعية 
التي حتيط باحلدائق خارج املنازل في املناطق 
الســــكنية ـ او يقوم املواطن بتحويل االســــوار 
الزراعية احملاطة أمام منزله الى شجيرات تبعد 

كل شجرة عن األخرى ثالثة أمتار.

وســـبق ان تناولنا هذا املوضوع في عددنا 
األول من مجلة امليزان فضال عن االستغاثة التي 
سبق ان ارسلناها لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بشأن تلك التعديات ملا لها 
من مخالفة لقانـــون البيئة وأود ان انصح مرة 
اخرى وأحذر من ان جلنة االزالة لم تلتزم باحلكم 
الصادر عن القضاء الكويتي الذي نص على الغاء 
الئحة البناء رقم 30 لســـنة 1985 بســـبب عدم 
نشرها في اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( في 
املدة احملددة قانونا وهذا يسري بطبيعة احلال 
على بقية اللوائح الصادرة من املجلس البلدي 
2005 وحتى تاريخه األمر الذي ال يعطي احلق 
للجنة االزالة في تنفيذ الئحة الزراعة الصادرة 

منه 2005.

للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية قرارا يقضي 
بالعمل بأحكام الالئحة التنفيذية 
لقانون »نظام« املبيدات في دول 
التعاون لدول اخلليج  مجلس 
العربيـــة مـــع إلغـــاء اللوائح 
والقرارات املخالفة ألحكام هذه 
الالئحة، على ان ينشر هذا القرار 
الرسمية ويعمل به  باجلريدة 

من تاريخ نشره.
الفصل  الالئحة في  وتنص 
الثاني منها على ان تنشأ بالهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الســـمكية جلنة تسمى »جلنة 
تسجيل املبيدات الزراعية تكون 
مسؤولة عن تسجيل املبيدات 
الزراعية فـــي الكويت والقيام 

باملهـــام التي توكل إليها ضمن 
بنود الالئحة.

الالئحـــة  حـــددت  وقـــد 
اختصاصـــات اللجنة املشـــار 
إليها فيما يلي: دراسة طلبات 
التســـجيل للمبيد الزراعي أو 
إعادة التسجيل له املقدمة الى 
الهيئة ومراجعتها والبت فيها، 
واعتماد مناذج تسجيل املبيدات 
الزراعيـــة، حتديـــد املبيدات 
الزراعية التي يسمح بإدخالها 
ضمن برنامج التسجيل، اعتماد 
تقييـــم أداء وفاعليـــة وتأثير 
املبيـــدات الزراعية املســـجلة 
على صحة اإلنسان واحليوان 
والبيئة، إصدار التوصيات بشأن 
املوافقـــة على تســـجيل املبيد 
الزراعي من عدمه، وضع القواعد 
والطرق املتعلقة باحلفاظ على 
سرية املعلومات، وكيفية حفظ 
السجالت وحتديد من له حق 
االطالع عليها، دراســـة وبحث 
تراخيص تصنيع واســـتيراد 
وتخزين واســـتعمال املبيدات 
الزراعيـــة وإصدار التوصيات 
بشأنها، وضع السياسة العامة 
لتصنيع واستيراد واستخدام 
الزراعيـــة وإصدار  املبيـــدات 
التوصيـــات الدوليـــة املهتمة 
بهذا املوضوع لالســـتفادة من 
كل ما يستحدث في هذا املجال، 

محمد راتب
أعلنت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية انها 
أنهت جتهيز واعداد كل املتطلبات 
الفنية إلنشـــاء عدد 10 حدائق 
عامة على مساحة تقدر بـ 166238 
مترا مربعا في مناطق: صباح 
الناصـــر، العارضية، الزهراء، 
جابر االحمد، النهضة، ضاحية 
الشـــيخ علي صباح الســـالم، 
الصباحية، ضاحية الشيخ فهد 
االحمد، وبيان. مشيرة الى ان 
املشروع في مراحله االولى التي 
تتضمن االعمال االستشـــارية 
والدراســـة والتصاميم واعداد 
الوثائق والتي سيتم إسنادها 
ألحـــد املكاتب االستشـــارية 
املتخصصة والتي يتوقع اجنازها 
خالل عام من تاريخ االســـناد 
ومـــن ثم الدخول فـــي مرحلة 
الطـــرح والتنفيذ الفعلي لهذه 
احلدائق. وأضافت ان ذلك يأتي 
في اطار خطط وبرامج الهيئة 
املعدة سلفا لتنفيذ واقامة عدد 
الكبرى اخلدمية  من املشاريع 
والتنموية في القطاعات الزراعية 
املختلفة بهدف خدمة املواطنني 
والفئات املستهدفة التي تعمل في 

االنشطة الزراعية املختلفة.
من جهة اخرى أصدر م.جاسم 
البدر رئيس مجلس اإلدارة العام 

حتديد املعايير املقبولة كيميائيا 
وبيولوجيـــا وبيئيا للمبيدات 
الزراعية التي ميكن التصريح 
بها ووقف استيراد او استخدام 
اي مبيد زراعي يثبت انه جتاوز 
تلك املعايير او ان اســـتخدامه 
ميثل خطرا على صحة اإلنسان 
او احليوان او البيئة بأي شكل 
من األشكال، حتديد االحتياطي 
االستراتيجي العام واحتياطي 
الطوارئ الـــذي يجب توفيره 
بصفة دائمة ملدة 6 أشهر على 
األقـــل، بحث ودراســـة إصدار 
تراخيص مزاولة املهنة لفنيي 
مكافحـــة احلشـــرات واآلفات 
الزراعيـــة وإصدار التوصيات 
بشأنها وكذلك طلب جتديدها، 
النظر فيما يرتكبه املرخص لهم 
من مخالفـــات ألحكام القانون 
الالئحـــة وإصدار  ومواد هذه 
التوصيـــات بشـــأنها، إصدار 
التوصيات بشـــأن منح بعض 
التفتيش على  العاملني سلطة 
مخـــازن املبيـــدات الزراعيـــة 
ومحالت البيع والتداول وكذلك 
مراقبة استخدام املبيد الزراعي 
في احلقل بصفـــة عامة وقبل 
احلصاد بصفة خاصة، تأهيل 
إنتاج وتعبئة وإعادة  مصانع 
تعبئة املبيدات الزراعية واملخازن 

التابعة للمصانع والشركات.

رعد: صندوق التنمية مّول مشروعًا حيويًا الستكمال سوق تراثي في بعلبك
بعلبك )شرق لبنان( ـ كونا: 
أكد رئيس بلدية بعلبك بسام رعد 
عمق العالقات املميزة والتاريخية 
التي جتمع بني الشعبني الكويتي 
واللبنانــــي وتطورهــــا خــــالل 

السنوات األخيرة.
وأعرب رعد خالل استقباله 
الكويتيــــات  الطالبــــات  وفــــد 
املتفوقات الزائر الى لبنان حاليا 
في رحلته األولى التي ينظمها 
الصنــــدوق الكويتــــي للتنمية 
العربيــــة بعنوان  االقتصادية 
»كن مــــن املتفوقني« عن عرفان 
وتقدير أهالــــي بعلبك للكويت 
أميرا وحكومة وشعبا لوقوفها 
بجانب لبنان بكل مناطقها خاصة 
مدينة بعلبك من خالل تقدميها 
جملة من املساعدات والقروض 

لها.
ونــــوه بتمويــــل الصندوق 
وجهوده احلثيثة لتنفيذ مشروع 
الرئيسي ملدينة بعلبك  املدخل 
وذلــــك في إطــــار تنمية املدينة 
سياحيا واجتماعيا واقتصاديا 
ووضعها ضمن املدن املتطورة 
املنطقــــة وفي  فــــي  احلديثــــة 

لبنان.
وقــــال رعــــد ان الصندوق 
ساهم أيضا في متويل مشروع 
حيوي الستكمال سوق تراثي 
في قلب املدينة إلعطائها منظرا 
جماليا تاريخيا وحيويا والذي 
بدوره يخدم الدورة االقتصادية 
للمدينة الى جانب متويل الرعاية 
اإلسالمية وهي مؤسسة ملساعدة 
أبناء الفقراء بالتعليم واالحتضان 
والتنشــــئة وتأمني مستقبلهم 
وغيرها من املشاريع احليوية.

وأعرب عــــن األمل ان ميول 
الصنــــدوق مشــــروعات أخرى 
مستقبال في بعلبك مثل مشروع 
يخــــدم الثقافة والســــياحة في 
املدينة وهو عبارة عن مشروع 
»معرض ملدينــــة بعلبك ملائـة 
عام« الى جانب مشاريع أخرى 

حيوية.
من جهتــــه دعا نائب رئيس 
البلدية د.خالــــد الرفاعي أهالي 
الــــى زيــــارة بعلبك  الكويــــت 
لالصطيــــاف فيهــــا واعتمادها 

كمدينة سياحية صيفية السيما 
انها توفر كل العوامل السياحية 
املختلفــــة ســــواء الثقافيــــة أو 
التاريخية أو الدينية الى جانب 
انها تعتبر مشــــروعا حضاريا 
وانســــانيا يعمق العالقات بني 

البلدين.
من ناحيته قال ممثل الصندوق 
الكويتي د.محمد صادقي خالل 
اللقــــاء ان الهدف من زيارة وفد 
الى مدينة  املتفوقات  الطالبات 
بعلبك هو استمرار تعزيز عالقات 
املــــودة واحملبة بني الشــــعبني 
الكويتي واللبناني السيما في 

البقاع.
وأضــــاف »نحــــن فخورون 
بأهل البقاع الذين أتاحوا فرصة 
للكويت الكتشاف هذا املخزون 
اإلنساني واإلسالمي والعربي من 
الناحية الثقافية والتاريخية«.

وبني ان مساهمة الصندوق 
في متويل مشاريع مدينة بعلبك 
تأتي من إميانه بان هذه البقعة 
من لبنان هي أســــاس للتنمية 
االقتصاديــــة واالجتماعية فيها 
مؤكــــدا ان وجــــود الصندوق 
الهدف منه  واختياره املشاريع 

وفد الطالبات الكويتيات المتفوقات التقى رئيس بلدية بعلبك في لبنان

حلوي: دعم الكويت لمشروع شمال سيناء 
رفع عدد السكان إلى 750 ألف نسمة

العقاب: »كن من المتفوقين« يكرس مهارات 
التفوق للمشاركين ويعزز الحس الوطني

بورسعيدـ  كونا: قال وكيل وزارة الري رئيس 
قطاع الري في ســـيناء م.حلمي حلوي ان الدعم 
الكويتي املقدم عبر الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية ملشـــروع استصالح أراضي 
شمال سيناء أسهم في زيادة عدد سكان املنطقة 

الى 750 ألف نسمة.
واوضح على هامش زيارة أعضاء برنامج »كن 
من املتفوقني« ملشروع استصالح أراضي شمال 
سيناء ان الهدف من املشـــروع هو زيادة نسبة 
التوطني في املنطقة عبر استصالح 400 ألف فدان 

للزراعة والتعمير.
وذكـــر ان اجمالي ما قدمه الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية للمشروع في مختلف مراحله 
يبلغ 45 مليون دينار كان آخرها متويل إنشـــاء 
احملطة الـ 16 التي تخدم 14500 فدان بتكلفة إجمالية 

تقدر بحوالي 255 مليون جنيه.
وقال ان ادارة املشروع أطلقت اسم املغفور له 
الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح أمير الكويت 
الراحل على أكبر مرافق املشـــروع وهو البحيرة 
)الترعـــة( التي يصل طولها الـــى 175 كيلومترا 
عرفانـــا باجلهود الكويتية والدعم الســـخي من 

الشعب الكويتي إلمتام هذا املشروع.

واضاف ان الكويت تبنت جتهيز أهم مراحل 
املشروع وهي النفق الرئيسي الذي مير حتت قناة 
السويس وثالث محطات رئيسية لرفع منسوب 
املياه اجلارية في املشروع وبعض محطات الصرف 
وورشة الصيانة املركزية اضافة الى محطة رمانة 

لتوليد الكهرباء.
وذكر حلوي ان فكرة انشاء هذا املشروع بدأت 
منذ أيام الرئيس املصري الراحل أنور الســـادات 
لكنها لم تنفذ ومت البدء بدراسة اجلدوى للمشروع 
عام 1991 ودشن أول أعماله في عام 1994 واليزال 
املشروع في طور اإلجناز بعد ان قطع شوطا كبيرا 

في السنوات املاضية.
واعرب عن شكره للكويت حكومة وشعبا على 
اجلهود الكبيرة التي تبذل في ســـبيل إمتام هذا 
املشـــروع وغيره من املشاريع األخرى في مصر 
مؤكدا عمق العالقـــات الكويتية – املصرية على 

مختلف األصعدة.
واســـتعرض الوفد خـــالل اجلولة مع ممثلي 
محافظة بورسعيد أهم مؤسسات ومعالم احملافظة 
السيما املشاريع التنموية املدعومة من الكويت عبر 
الصندوق الكويتي للتنمية بهدف رفع املستوى 

املعيشي واالقتصادي لسكان احملافظة.

 قال مشرف وفد املتفوقني من وزارة التربية مساعد 
العقاب املشارك في برنامج »كن من املتفوقني« الذي 
ينظمه الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية ان 
البرنامج يكرس مهارات التفوق لدى املشاركني بهدف 

االستمرار في تفوقهم الدراسي والعملي.
وأوضح العقاب ان برنامج الرحلة متنوع اجلوانب 
ليرضي جميع اهتمامات املشاركني ويحفل بأنشطة 
ثقافية واجتماعية وسياحية تعمق العديد من املعاني 
لدى املتفوقني أهمها تعزيز احلس الوطني والتمثيل 
املشــــرف لبالدهم عند املشاركة في مختلف احملافل 
الدولية. وذكر ان أهداف الرحلة والوسائل املطروحة 

لتحقيق هذه األهداف تنسجم متاما مع أهداف وزارة 
التربية التي تسعى الى حتقيقها مع التالميذ طوال 
العام الدراسي، مؤكدا ان هذه الرحلة حتقق عددا من 
األهداف التربويــــة والثقافية في مدة قصيرة وهو 
املكسب األهم لدى التالميذ. وقال ان زيارة املشاريع 
التنموية التي ساهمت فيها الكويت عبر الصندوق 
الكويتي للتنمية واالطالع علــــى آثارها االيجابية 
خلفت في نفوس املشــــاركني معاني متميزة أهمها 
الفخــــر مبا قدمته الكويت في مجــــال تقدمي العون 
لألشــــقاء واألصدقاء والوقوف معهم الســــيما عند 

حدوث األزمات.

الدخول الى مشــــاريع أساسية 
حيويــــة منها الطــــرق واملراكز 
الصحية واملستشفيات واملدارس 
واملراكز االجتماعية التي تخدم 

كل شرائح طبقات املجتمع.
وأعرب د.صادقي عن فخره 
بهذه املشاركة التي تعتبر تكملة 
التنموية مع لبنان  للمســــيرة 
السيما في هذه املدينة العريقة، 
الكويتي  ان الصنــــدوق  مؤكدا 
سيستمر في دعم مشاريع التنمية 
فيها. وأوضح ان الهدف من متويل 
هذه املشاريع هو حتسني الوضع 
املعيشي واخلدمي مبينا وجود 
مشــــاريع مت حتديدها في دعم 
وتعزيز البنية التحتية في هذه 

املناطق.
الطالبات  وأفاد بان زيــــارة 
تعتبــــر بداية زيــــارات يقدمها 
الصندوق لتعزيز روابط احملبة 
بني الشعبني اللبناني والكويتي. 
يذكر ان وفد الطالبات الكويتيات 
املتفوقات في الصف الـ 11 يزور 
لبنــــان حاليا في رحلته األولى 
التــــي متتد أســــبوعا وينظمها 
الصندوق لالطالع على مشاريعه 

عن قرب.


