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البدر: 49 حديقة مغلقة ومكيفة ومجهزة بمالعب 
ومقاهٍ وأدوات ترفيه موزعة على مناطق الكويت

التراثية وستكون مجانية بالكامل للجميع.
وفي رده على سؤال لـ »األنباء« عن ان كان هناك مشروع 
جاد بالتعاون مع إكساد للتخلص من الرياح احململة باألتربة؟ 
أجاب م.جاسم البدر بأن هذا األمر مدرج ضمن مشاريع الهيئة 
الضخمة التي ستقوم بتنفيذها ضمن اخلطة اخلمسية، حيث 
سيتم هذا املشروع املتكامل في منطقة شمال غرب الكويت، 
مؤكدا انه تبعا للدراسات العلمية املتخصصة التي أجرتها 
الهيئة وتقارير اخلبراء العامليني، فإن هذه املنطقة هي املصدر 
األول واألساســــي الذي تزحف منه الرمال باجتاه الكويت، 
إضافــــة إلى بعض املناطق األخرى التــــي تثار فيها الرمال 
بالتزامن مع بعض الظروف املناخية اخلاصة. متوقعا ان 
يكون تنفيذ هذا املشروع نهاية لعهد الرياح احململة باألتربة 

والتي تشهدها الكويت بني احلني واآلخر.

بنك النخيل المثمر

من جانبه، أكد مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
د.طارق الزدجالي، أن زيارته للكويت تأتي في سياق التباحث 
مع الهيئة العامة للزراعة لتعزيز التعاون مع املنظمة ومناقشة 
عدة مشــــاريع متعلقة بالقطاع السمكي، إضافة إلى بعض 

املشاريع املتعلقة بالنخيل وأخرى باملراعي.
وفي رده على سؤال لـ »األنباء« عن إن كانت هناك اتفاقيات 
أبرمــــت خالل زيارته للكويت مع الهيئــــة العامة للزراعة، 
أجاب د.الزدجالي بــــأن الكويت تعتبر عضوا في املنظمة، 
وأن العمل مشــــترك، بناء على خطة تعتمد كل سنتني من 
قبل اجلمعية العمومية للمنظمة، وعلى ضوء ذلك، تكون 
هناك أنشطة ومشــــاريع توزع على الدول العربية، وفيما 
يخص الكويت، كشف عن مناقشات مع الهيئة بخصوص 
بعض املشاريع اخلاصة بالنخيل املثمر وذلك إلنشاء مشروع 

بنك نخيل التمر.

عن طريق األقمار الصناعية، إضافة إلى 3 اتفاقيات تتناول 
حتسني سالالت الثروة احليوانية.

وأوضح البــــدر أنه مت عقد اجتماعــــات مع جلنة إزالة 
التعديات فيما يخص األراضي اململوكة للهيئة في املناطق 
اجلديدة واملزمع إنشاء حدائق عامة عليها، وتعدي بعض 
املواطنني عليها، الفتا إلى أن الهيئة ملزمة باإلشراف على 
جميع حدائق الكويت وجميع الساحات املخصصة لها من 
قبل البلدية، ولكن التأخير في إنشــــاء احلدائق يرجع إلى 
تأخير اإلنفاق املالي، كاشفا أنه اعتبارا من أول شهر أبريل 
املقبل فإن هناك نحو 49 قســــيمة في جميع أنحاء الكويت 
ســــيتم تخصيصها إلنشــــاء حدائق عليها وإضفاء عوامل 
جذب للمواطنني، حيث ستقوم الهيئة بإنشاء صاالت مغلقة 
ضمن حديقة واحدة في كل منطقة، بحيث تكون مكيفة في 
الصيف ومغلقة في الشتاء وذلك لرواد املناطق من جميع 
الشــــرائح العمرية وخصوصا كبار السن، وسيتوافر فيها 
مقاه ومالعب رياضية كبيرة وألعاب أطفال وبعض العروض 

محمد راتب
كشف رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية، م.جاسم البدر، ان الهيئة 
بصدد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع ضخمة بالتعاون مع 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية، في جميع أنحاء الكويت، 
واالستعانة باخلبرات املوجودة لديها، إضافة إلى التنسيق 

مع وزارة املالية بشأن دعم الكويت للمنظمة.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي على هامش حفل الغداء 
الذي أقامته الهيئة ظهر أول من أمس في مطعم الصنوبر، على 
شرف مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية د.طارق 
الزدجالي، وبحضور مدير مركز إكساد د.رفيق صالح، ومدير 
الشــــؤون اإلدارية واملالي في املركز د.نصرالدين العبيد، 
ونائب مدير عام الهيئة لشؤون الثروة النباتية، د.فيصل 
صديقي، ونائب املدير العام لشؤون الثروة احليوانية نبيلة 
العلي. وقال البــــدر: »ان املنظمة التي تتخذ من اخلرطوم 
مقرا لها، تعتبر مبثابة بيت اخلبرة العربي على املستوى 
الزراعي«، معربا عن ســــعادته بوجود مديرها، ومؤكدا ان 
هناك مشاريع سنوية تتم بالتعاون مع املنظمة، ويتم تبادل 
اخلبرات والتعاون معها في هذا املجال، وقال: »نحن مقبلون 
على تعاون مثمر في القريب العاجل في عدة مشاريع، مع 
االســــتعانة بخبراتها التي نحتاجها في الهيئة«، الفتا إلى 
أنه متت مناقشة بعض األمور مع د.طارق وهم في املنظمة 
مستعدون للتعاون معنا بهذا اخلصوص، إضافة إلى التشاور 

مع وزارة املالية بخصوص الدعم املادي للمنظمة.
وفي رده على ســــؤال لـ »األنباء« عــــن أهم التطورات 
التي طرأت على االتفاقيات الثماني مع »إكساد«، والتي هي 
في إطار التوقيع عليها، أجــــاب البدر بأنه جار التحضير 
ملســــودات االتفاقيات الـ 5 التي تتعلق بالنباتات الفطرية 
واملراعي واألراضي القاحلة والتصحر والتوزيع اجلغرافي 

ترقبوا نهاية عهد الرياح المحملة باألتربة قريباً

م. جاسم البدر متحدثا للصحافيني

محمد راتب
ش��ددت نائبة املدير العام لشؤون 
الث��روة احليواني��ة نبيل��ة العلي على 
ان الهيئ��ة العامة للزراع��ة لن تتوانى 
في اتخاذ اإلج��راءات الالزمة وتطبيق 
بح��ق  املمكن��ة  العقوب��ات  أقص��ى 
اجلواخير املخالفة لألنش��طة املرخص 
له��ا من قب��ل الهيئة، والت��ي تنضوي 
حتت مظل��ة تنمية الث��روة احليوانية 
وسد حاجة الس��وق، وناشدت البلدية 
التحري واتخاذ اإلجراءات الالزمة في 

هذا اخلصوص.
بجول��ة  قيامه��ا  بع��د  وكش��فت 

اس��تطالعية على منطقة كبد مع بعض 
فرق التفتيش التابعة للهيئة، عن رصد 
مخالفات جس��يمة من قب��ل أصحاب 
اجلواخير، وذلك من خالل اس��تخدام 
تل��ك اجلواخي��ر للترفي��ه او تخزين 
البضائع او ممارس��ة بعض األنش��طة 
املخالفة مثل »البقاالت« و»مسالخ ذبح«، 
مضيف��ة ان اجلولة تناولت املرور على 
13 قطاعا، ومتت زيارة بعض اجلواخير 
املخالفة حس��ب معلومات الهيئة، وذلك 
للتأكد من مخالفتها، وبالفعل، مت رصد 
مخالفات كبيرة باجلواخير التي متكنت 
الهيئة من دخولها، الفتة الى انه سيتم 

رفع تقرير مص��ور عن تلك املخالفات 
الى اجله��ات املختص��ة، وذلك التخاذ 
واصفة  الصارمة،  القانونية  االجراءات 

هذه املخالفات ب� »غير املقبولة أبدا«.
العلي على  وخالل اجلولة اطلع��ت 
س��ير العمل مع املراقب��ني في املنطقة 
اإلداري  وضعه��م  عل��ى  لالطمئن��ان 
ونظامه��م املال��ي وحض��ور املوظفني 
والتزامه��م بعمله��م، وكان��ت جمي��ع 
األمور جتري بالشكل السليم، وقالت: 
ان هذا أم��ر يثلج الصدر، ونحن نثني 
على الش��باب الكويت��ي عموما لتقيده 

والتزامه بالعمل.

وفي ردها على س��ؤال ل� »األنباء« 
عن أقص��ى العقوب��ات التي س��يتم 
اتخاذه��ا بح��ق اجلواخي��ر املخالفة، 
لفتت العلي الى ان الرخصة ستسحب 
م��ن صاحب العالقة، ف��ي حني انه اذا 
تقدم بطلب تظلم والتماس خالل املدة 
القانونية، فإن هناك اجراءات تقتضي 
إعادة الكشف مرة ثانية، وإذا ثبت انه 
أزال املخالفة فسنعطيه فرصة اخرى، 
أما اذا ثبت تكرار املخالفة فس��نتخذ 
اإلج��راءات الصارم��ة تالفيا حلدوث 
اي عملية تالع��ب، او مد وجزر بهذه 

اجلزئية.

»الزراعة« تحصد مخالفات جسيمة في جواخير كبد وتتوعد أصحابها بسحب الرخص

بيت الزكاة ينّظم الندوة التاسعة عشرة 
لقضايا الزكاة المعاصرة أول مارس

الكويت تشيد بمبادرات غامبيا
لصيانة وتعزيز حقوق اإلنسان

د.عيسى زكي عيسى.
واشار الشطي الى ان بيت 
الزكاة قـــد دأب على عقد هذه 
الندوة سنويا حيث عقدت حتى 
اآلن ثماني عشرة ندوة في عدة 
دول اسالمية مختلفة، ومتت 
مناقشة العديد من قضايا الزكاة 
املعاصرة ومتخض عنها العديد 
من الفتاوى والتوصيات، ولعل 
ابرز مـــا صدر عنها هو كتاب 
دليل االرشادات حملاسبة زكاة 
النموذجي  القانون  الشركات 

للزكاة.
واوضح د.الشطي ان الندوة 
ستناقش عدة موضوعات هي 
زكاة عقود االمتياز االجتاهات 
الفقهية في زكاة الديون والرأي 
الراجح فيهـــا، زكاة العقارات 
حتـــت التطوير، االشـــكاالت 
فـــي زكاة االصول  الـــواردة 

الثابتة.

وضعت خططا لتطوير التعليم 
ومنها سياسة التعليم الوطنية 
للفتـــرة 2000 ـ 2015 وكذلك 
الســـعي في حتقيق االهداف 

االمنائية لاللفية.
واوضح ان تقرير غامبيا 
استعرض عددا من التحديات 
والقيود التي تواجهها في اعمال 
السياســـات املتعلقة بحقوق 
االنســـان، الســـيما ما يتصل 
منهـــا بتوفير احلماية للطفل 
واملرأة ومكافحة االجتار بالبشر 

وتطوير السلك القضائي.
التي  واشـــاد باملنهجيـــة 
اتبعتهـــا غامبيـــا فـــي اعداد 
تقريرها الوطني الذي يعكس 
ادراكها بأهمية تعزيز احلقوق 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
والثقافية والسياسية واملدنية 
في ظل تطور واتساع التعامل 

مع قضايا حقوق االنسان.

ومسائية، وسيشـــارك فيها 
العلمـــاء والفقهاء  نخبة من 
واملتخصصني في الشـــريعة 
واالقتصـــاد واحملاســـبة من 
عدة دول اسالمية، وسيترأس 
جلسات الندوة رئيس الهيئة 
العامليـــة للزكاة  الشـــرعية 

التجمع  اجلمعيات وحريـــة 
واحلماية من التمييز.

واضاف املطيري ان غامبيا 
قطعت شوطا كبيرا في مجال 
توفيـــر التعليم للجميع على 
الرغم من االمكانيات احملدودة 
املتوافرة لدى احلكومة، حيث 

تستضيف العاصمة العمانية 
مسقط في االول من مارس املقبل 
الندوة التاسعة عشرة لقضايا 
الزكاة املعاصرة والتي ينظمها 
بيت الزكاة الكويتي بالتعاون 
مع وزارة االوقاف والشؤون 
الدينية بسلطنة عمان الشقيقة، 
وسيترأس وفد بيت الزكاة نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة 

املستشار راشد احلماد.
وحول هذا املوضوع صرح 
مديـــر ادارة العالقات العامة 
واالعالم في بيت الزكاة د.خالد 
الشطي بأن هذه الندوة تستمر 
ملدة ثالثة ايام وستشتمل على 
الى  اربع جلســـات باالضافة 
جلســـتي االفتتاح واخلتام، 
وتقـــام على فترتني صباحية 

جنيڤ ـ كونا: اشاد وفدنا 
امـــس  املتحـــدة  لـــدى االمم 
باملبادرات التي اتخذتها غامبيا 
في مجال صيانة وتعزيز حقوق 
االنســـان منذ املصادقة على 
دســـتورها عام 1997 ودعاها 
ملواصلة جهودها ملكافحة الفقر 
واالستمرار بتوفير احلقوق 

االساسية ملواطنيها.
وقال الســـكرتير االول في 
وفد الكويت لدى االمم املتحدة 
طالل املطيري، في كلمة القاها 
امـــام الفريق العامـــل املعني 
الشـــاملة  الدورية  باملراجعة 
الوطنـــي حلقوق  للتقريـــر 
االنسان في غامبيا، ان دستور 
1997 احتوى على مواد توفر 
الضمانـــات لصيانـــة حقوق 
االنســـان في غامبيـــا مبا في 
ذلك صيانة احلريات االساسية 
كحرية التعبير وحرية تكوين 

الحماد يترأس وفد البالد إلى مسقط

دعتها لمواصلة جهودها لمكافحة الفقر

د.خالد الشطي

طالل املطيري

النائب صالح عاشور والشيخ فهد سالم العلي يهنئان السفير اإليراني

جنتي: إيران ال تعول على »ڤيتو« الصين والعقوبات لم تؤثر سابقاً ولن تؤثر مستقبالً
بشرى الزين

قال وكيـــل وزارة اخلارجية باإلنابة 
فيصل املشـــعان ان العالقات الكويتية ـ 
االيرانية تشـــهد تطورا كبيرا جتسدها 
زيارات كبار املسؤولني في كال البلدين، 
مذكرا بالزيارة التي قام بها سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وكذلك 
زيارة عدد من املســـؤولني االيرانيني الى 

الكويت.
وأشـــار املشعان لدى حضوره احلفل 
الذي اقامه الســـفير االيراني علي جنتي 
مبناســـبة احياء الذكرى الــــ 31 للثورة 
االسالمية االيرانية مساء اول من امس الى 
ان ذلك يؤكد حسن العالقات بني اجلانبني 

وحرصهما على تعزيزها واالرتقاء بها.
ومـــن جهته أعرب الســـفير االيراني 
علـــي جنتي عـــن ســـعادته بتوافد عدد 
كبير من الشـــيوخ والـــوزراء والنواب 
السياســـية واالقتصادية  والشخصيات 
الكويتية الى السفارة االيرانية ملشاركة 
االيرانيني احتفالهم، موضحا ان ذلك يبرز 
عمق العالقات املتجذرة التي تربط بالده 
والكويت متمنيا مزيدا من التقدم واالزدهار 

للكويت.
وعلى صعيد الدعوة الى فرض عقوبات 
دوليـــة على ايران ومـــدى امكانية وقف 
»الڤيتو« الصيني لها قال جنتي: ان ايران 

ال تعول على »الڤيتو« الصيني ملنع صدور 
قرار مجلس األمن الدولي بزيادة العقوبات 
على ايران مع مطالبة الرئيس االميركي 
باراك أوباما بذلك والتحذير الروسي اجلديد 
من خطورة برنامج ايران النووي، مضيفا 
ان بالده ال تعول على احد فالعقوبات لم 

تؤثر في السابق ولن تؤثر مستقبال.
وفـــي رده علـــى ما جاء على لســـان 
وزير اخلارجية الروســـي وحتذيره من 
اخلطوة املقبلة التي ستقدم عليها ايران 
في برنامجها النووي قال جنتي ان روسيا 
تتخذ مواقف متفاوتة مع ايران من جهة 
والدول األوروبية من جهة اخرى، مؤكدا 
في الوقت ذاتـــه ان العالقات االيرانية ـ 

الروسية طيبة وممتازة.
وأوضح السفير جنتي ان جميع دول 
العالم على علم بالغايات السلمية للبرنامج 
النووي االيراني، الفتا الى ان بدء ايران 
بزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة %20 
مت بحضور ممثل الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، مضيفـــا ان بعض الدول الكبرى 
ال تريد ان حتصل دولة من العالم الثالث 

على تقنية الوقود النووي.
بدوره عبـــر محافظ منطقة األحمدي 
الشـــيخ د.إبراهيم الدعيج عـــن تهانيه 
للجمهورية االســـالمية االيرانية قيادة 
وحكومة وشعبا، مؤكدا العالقات التاريخية 

التي جتمع الكويـــت وايران، داعيا قادة 
املنطقة الى العمل من اجل ضمان استقرارها 
والعالم، مبينا ان االســـالم رسالة محبة 

وسالم تنشد اخلير والتقدم.
من جانبه، أوضح النائب صالح عاشور 
ان ايـــران دولة كبرى فـــي املنطقة ولها 
تأثيرها السياسي واالجتماعي واالقتصادي 
على الدول املجاورة، مشـــيرا الى حرص 
جميع دول املنطقة اضافة الى ايران على 
ضمان استقرار االجواء نتيجة انعكاس 
ذلك على االمور السياسية واالجتماعية، 
الفتا الى ان دول املنطقة تتجه حاليا الى 

مرحلة جديدة من االستقرار.
وفي تعليقه على رفض عدد من النواب 
الرســـائل التحذيرية التي أطلقها رئيس 
مجلس الشورى االيراني علي الريجاني 
لدى زيارته الى الكويت قال عاشور: ان 
زيارات املسؤولني االيرانيني الى الكويت 
مرحب بها على املستوى احلكومي، مبينا 
ان االختالف في وجهات النظر أمر طبيعي 
في بلد تسود فيه مساحة كافية من احلرية 
ليبدي اجلميـــع آراءهم، الفتا الى وجود 
قناعة شاملة بدور هذه الزيارات في تقوية 
العالقات وضمان أمن وســـالمة منطقة 

اخلليج.
أما النائب عدنان عبدالصمد، فاعتبر 
ان الضجة القائمة حاليا حول املشـــروع 

النووي االيراني مبررة، موضحا انه اذا ما 
استطاعت ايران تطوير برنامجها النووي 
السلمي، فهناك تخوف عاملي من جلوء دول 
اخرى مما يعرف بدول العالم الثالث الى 

تطوير قدراتها النووية السلمية.
واضاف عبدالصمـــد: ان دول مجلس 
التعاون اخلليجي تسعى حاليا الى النظر 
في مشـــاريع خاصة بالطاقـــة النووية 
الســـلمية في اطار التوجه العاملي نحو 
التقليل من االعتماد على النفط، معتبرا 
جناح ايران في تطوير برنامجها النووي 
مبنزلة جناح جلميع دول العالم الثالث 
آمال جتاوز ايران للتحديات التي تواجهها، 
كـــي تصل الى مرحلة توافق مع املجتمع 

الدولي.
وتابع: ال مبـــرر لتخوف دول منطقة 
اخلليج من البرنامـــج النووي االيراني، 
الســـيما ان مشـــروع الطاقة هـــذا وجد 
بتأييد أميركي قبل قيام الثورة االسالمية 

االيرانية.
كما وصـــف عبدالصمـــد تصريحات 
البعض بتأييد شيعة الكويت للبرنامج 
النووي االيراني يقوم على حقيقة تأييدهم 
إليران على حساب وطنهم بأنها نوع من 
الدعايـــات املغرضة من الـــدول الغربية 
ومحاوالت لتحجيم تطوير مشاريع الطاقة 

في ايران.

المشعان في احتفال الذكرى الـ 31 للثورة اإلسالمية اإليرانية: العالقات الكويتية ـ اإليرانية تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجاالت
)سعود سالم( حضور حاشد خالل االحتفال

عبدالصمد: ال مب�رر لتخوف دول الخليج من البرنامج النووي اإليراني ألن المش�روع وجد بتأييد أميركي
األمن الوطني الكويتي

في تعليقه حول مساهمة الكويت في إقامة مستشفى في البصرة اعرب النائب عدنان عبدالصمد 
عن ترحيبه مبثل هذا املشروع، مبينا ان السلطات الكويتية تقدم مساعدات اخرى كثيرة، مشيرا الى 
ان ش��يئا يصب في صالح األمن الوطني الكويتي يجب عدم التردد فيه، الس��يما اذا كان يساهم في 

حل املنازعات ومنها العالقات احلدودية بني الكويت والعراق.

رسوم غرفة التجارة
طال��ب النائب عدن��ان عبدالصمد غرفة التجارة والصناعة باعادة النظر في قضية الرس��وم التي 
تفرضه��ا ومدى قانونيتها، مش��يرا الى انه اذا كان األمر يحتاج الى تش��ريع فيجب ان يقدم النواب 
اقتراحا بقانون او تبادر احلكومة الى تقدمي مش��روع قانون حلس��م هذه املشكلة. وذكر عبدالصمد 
انه اول نائب اثار هذه القضية السيما بعد ان بدأت الغرفة بزيادة الرسوم التي حتصلها من أصحاب 
االجازات التجارية، مش��يرا الى ان ذلك مت بحثه مع وزير التجارة الس��ابق صالح خورش��يد والذي 

اعتبر انه ال يحق للغرفة حتصيل مثل هذه الرسوم.

القروض والبدون.. بتوافق السلطتين
قال النائب عدنان عبدالصمد ان احلكومة كانت مصرة على شروطها بالنسبة لظروف املعسرين 
وبع��د ان طرح رئي��س اللجنة املالية النائب يوس��ف الزلزلة بعض التعديالت واص��رار وزير املالية 
مصطفى الش��مالي على الضوابط السابقة حدث اخلالف مع اللجنة املالية. وذكر ان العمل جار حاليا 
على ايجاد نوع من املرونة مع وزير املالية حلل القضية، مؤكدا ان معاجلة قضيتي القروض والبدون 

تستند الى توافق السلطتني التشريعية والتنفيذية.

وكيل وزارة اخلارجية باإلنابة فيصل املشعان والشيخ د.إبراهيم الدعيج يشاركان السفير اإليراني قطع كعكة االحتفال


