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الشيخ خالد الفاضل ومشيرة أبو غالي

خالل النصف الثاني من العام الحالي الشطي: مبرة اآلل 
واألصحاب ال تتدخل 

في السياسة

ليلى الشافعي
اكد نائ����ب رئيس مبرة اآلل 
ان  الش����طي  واألصحاب خليل 
املبرة كثيرا ما اعلنت في الصحف 
واملجالت والعديد من املناسبات 
واللقاءات الصحافية واالعالمية 
عن رسالتها الوسطية التي تهدف 
الى نشر تراث اآلل واألصحاب 
رضي اهلل عنهم مبا يحمل هذا 
التراث من اخ����الق ومعامالت 
وعالقات سامية تهدف املبرة من 
وراء ذلك ال����ى االقتداء بهديهم 
الكرمي ونشر مناقبهم وتراثهم 
والترضي عنهم كبعد عبادي في 
رسالة املبرة باالضافة الى البعد 
الوطني باتخاذ العالقة احلميمية 
ب����ن اآلل واألصح����اب منوذجا 
للوحدة الوطني����ة والربط بن 
املجتمعات االسالمية واالفراد مبا 
يدعم البعد الوطني التي تهدف 
اليه املبرة من جهة والتصدي الى 
الطائفية والغلو من جهة اخرى 
بإبراز احلقائق التاريخية بعيدا 
عن الغل����و والتطرف واختالق 
املفاهيم اخلاطئة في تاريخ اآلل 
واألصحاب. واستأنف: ال تتدخل 
املبرة من قري����ب وال من بعيد 
في االمور السياسية، وليست 
السياسة واس����بابها من اهداف 
املبرة، الن السياس����ة لها اهلها 
واربابها، وليس هذا من ش����أن 
املبرة، وكذلك ليس من اهداف 
املبرة وال من شأنها التدخل في 
النزاعات الطائفية وال الوقوف 
الى جانب طرف على حس����اب 

الطرف اآلخر.

أبوغالي: الكويت ستستضيف المؤتمر السنوي 
لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة

غير ان الكويت من الدول الداعمة 
للعمل العربي املشترك لذا تقدمت 
باقتراح الستضافة اول منتدى 
للمس���تثمر الشاب الذي يقيمه 

املجلس في الكويت.
وقد اعتمد املجلس اقتراحا 
ينص عل���ى تنظي���م »الرالي 
العربى للشباب« وتستضيفه 
اململكة العربية السعودية كما 
وافق على اطالق مشروع »تراثي 
اص���ل عروبتي« للحفاظ على 
التراث والهوي���ة العربية في 
كل ال���دول العربية والبدء في 
تنفيذ مشروع »الشركة القابضة 

لالستثمارات للشباب«.
ووافق املجلس ايضا على 
اقتراح بإصدار سلسلة قصصية 
حتت مس���مى »رموز« بحيث 
تتضمن مجموع���ة اصدارات 
عن حياة القادة والشخصيات 
املؤثرة ف���ي مجتمعنا العربي 

وتعد رموزا للشباب.

دعا اليه صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد.

من جانبه اشاد الشيخ خالد 
التي يبذلها  الفاضل باجلهود 
مجلس الشباب العربي للتنمية 
املتكاملة في س���بيل حتقيق 
االه���داف املرجوة منه معتبرا 
اياه منوذجا مصغرا جلامعة 
ال���دول العربي���ة حيث يضم 
مختلف الدول العربية فضال عن 
مناذج من الشباب الواعي املؤمن 
بأهمية العروبة وتأصيل مفاهيم 
الوح���دة العربي���ة واالهتمام 

بالعمل العربي املشترك.
وقال ان الش���باب الكويتي 
الس���مو  ينتهج نهج صاحب 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
ازاء القضايا العربية ومسيرة 
العمل العربي املشترك السيما ما 

يتعلق منها بقطاع الشباب.
واكد ان صاحب السمو األمير 
خير راع وداعم للشباب الكويتي 

واضافت ابوغالي ان حرص 
الكويت على االنضمام لعضوية 
املجلس الذي يض���م 19 دولة 
عربية امنا يعكس الدور العربي 
والقومي الذي تقوم به ازاء دعم 
القضايا العربية ومسيرة العمل 

العربي املشترك.
وثمن���ت الرعاي���ة والدعم 
اللذين تقدمهما الكويت للشباب 
واالهتمام بقضاياهم مشيرة 
الرعاية  ال���ى  الوقت ذاته  في 
التي يقدمها صاحب  السامية 
الس���مو األمير الشيخ صباح 

االحمد لفئة الشباب.
ولفتت الى مشاركة مجلس 
الشباب العربي للتنمية املتكاملة 
في القمة االقتصادية العربية 
العام  الكويت  التي عقدت في 
املاضي حي���ث كان للمجلس 
ع���دة اقتراح���ات م���ن اهمها 
انشاء صندوق لدعم املشاريع 
الصغيرة واملتوس���طة والذي 

القاهرة � كونا: قالت رئيسة 
الشباب  ادارة مجلس  مجلس 
املتكاملة  العرب���ي للتنمي���ة 
الكويت  ان  ابوغالي  مش���يرة 
ستستضيف املؤمتر السنوي 
السادس للمجلس والذي يعقد 
حتت عنوان »املنتدى العربي 
االول للمستثمر الشاب« وذلك 
في النص���ف الثاني من العام 

احلالي.
واضافت ابوغالي في ختام 
اجتماعات املجلس الليلة قبل 
املاضي���ة ان املكتب التنفيذي 
للمجلس وافق خالل اجتماعاته 
على اقتراح ممثل الكويت في 
املجلس باس���تضافة املؤمتر 
السنوي السادس للمجلس على 
ان يعقد في النصف الثاني من 

العام احلالي.
التنفيذي  املكت���ب  وق���رر 
العربي خالل  ملجلس الشباب 
الرئيس  اجتماعاته ترش���يح 
املصري حسني مبارك جلائزة 
»القدوة لعام 2010« ومنحه لقب 
حكيم االمة نظرا حلكمته في 
حل القضايا العربية واالسالمية 
واالفريقية عل���ى ان يتم ذلك 
بالتنس���يق مع االم���ن العام 
العربية عمرو  الدول  جلامعة 

موسى.
كما وافق اعض���اء املكتب 
اقتراح يقضي  التنفيذي على 
ب���ان يت���م اختي���ار عاصمة 
عربية للش���باب سنويا حيث 
يقوم خاللها الشباب بزيارتها 
والتعرف على معالم العاصمة 

واملشاريع الشبابية فيها.
واشادت ابو غالي باملشاركة 
الفاعل���ة ملمثل���ي الكويت في 
مجلس الشباب العربي والتي 
توجت باختيار رئيس جمعية 
الكويتية �  الصداقة الطالبية 
املصرية الش���يخ خالد فاضل 
الصباح ملنصب نائب رئيس 

مجلس ادارة املجلس.

خالل زيارة قام بها إلى خور عبداهلل

المضحي: فحص التربة والمياه القريبة من »عين زالة« و»الرميلة« إلقامة ميناء بوبيان

أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي 
اليوم انه س���يتم فحص املاء والتربة للس���فن املدمرة 
الواقعة بالقرب م���ن جزيرة بوبيان حتضيرا لتجهيز 

املنطقة القامة ميناء بوبيان.
وق���ال خالل زيارته الى خور عبداهلل ان الهدف من 
الزيارة هو االطالع على املنطقة وفحص املاء والتربة 
وبخاصة املنطقة التي ش���هدت غرق س���فينتن كانتا 
محملتن بالوقود منذ ع���ام 1991 وملعرفة مدى تلوث 
املنطقة وتأثرها بتلك امللوثات وهل ستحتاج الى عالج 
وتهيئة وذلك القامة ميناء بوبيان الذي عرضت املناقصات 

بشأنه وفتحت املظاريف.
وتابع بانه من شروط عقد انشاء ميناء بوبيان ان 
يقوم من ترسو عليه املناقصة بازالة هاتن السفينتن 
العراقيتن وهم���ا )عن زالة والرميل���ة( اللتن كانتا 
مخصصتن لنقل الوق���ود ومت تدميرهما خالل حرب 

حترير الكويت عام 1991 القامة املشروع.
وق���ال انه مت اخذ عين���ات من الترب���ة واملاء على 
اعتب���ار ان العينات التي مت اخذها في الس���ابق تؤكد 
ان بقايا الزيت والوقود اللذين تس���ربا من السفينتن 
مت���ت معاجلتهما وكذلك الوقود الذي كان موجودا في 

اخلزانات مت شفطه، مشيرا الى انه مت التعامل مع هذا 
االمر وقبل ان تنشأ الهيئة العامة للبيئة وهو منذ ايام 

مجلس حماية البيئة.
واضاف انه خالل اجلولة االستكش���افية وجد عددا 
من النق���اط واخذ الفريق التابع للهيئة العينات اال ان 
هناك ترسبات التزال عالقة وبخاصة بداخل اخلزانات 
مشيرا الى ان هذا االمر متوقع النه البد ان تبقى بعض 

الرواسب البسيطة على اجلدران.
واكد حرصه والفريق املرافق له على اخذ العينات 
ملعرفة كمية التلوث بحال وجد وذلك للتأكد من نسب 
الزي���وت املتبقية وايضا التربة على اعتبار ان االرض 
طينية وع���ادة كلما قل قطر احلبيبات كان متس���كها 
بامللوث���ات اكثر واكبر ومعاجلتها تتطلب جهدا ووقتا 

كبيرين.
وقال انه بح���ال مت العثور على ملوثات او ما ترك 
من ملوثات سلبية على املنطقة فاننا نحتاج الى اعادة 
تأهيلها مرة اخرى من خالل االتفاق مع مستشار عاملي 
متخصص لدراسة الوضع إلعادة تأهيل املنطقة التي 
تأثرت بفعل امللوثات، مبينا ان هذا االمر سيتضح بعد 

ازالة السفن الغارقة.

وأفاد بان هناك اقتراح���ا مت رفعه ملجلس الوزراء 
يتعلق بايجاد مناطق صناعية بالقرب من احلدود وهي 
غالبا ما تكون افضل للصناعات الثقيلة، مشيرا الى ان 
معظم دول العالم تشيد مصانعها للصناعات الثقيلة 

على املناطق احلدودية.
وأكد »نحن بدورنا نسعى الى تخفيض االنبعاثات 
او احلمل البيئي بتلوث الهواء بعدة مناطق ليس فقط 
بجن���وب الكويت وامنا احلمل البيئي بجنوب الكويت 
مرتفع اضافة الى ان هناك مناطق صناعية اخرى يوجد 

بها حمل بيئي مرتفع«.
وأكد ان نقل املصانع الى املناطق احلدودية سيقلل 
من نسب اخلطر وانه ميكن السيطرة على اي مشكلة قد 
تقع كما ان تأثيراتها على االنسان قليلة ولذا عندما مت 
اختيار غرب منطقة اجلهراء »وتبعد نحو 30 كيلومترا عن 

احملافظة« وهي ليست قريبة عند املناطق السكنية.
وقال »من املعروف ان محافظة اجلهراء كبيرة جدا 
ولم نقل اننا سننقل املصانع من اجلنوب الى محافظة 
اجله���راء وهذا امر غير صحي���ح وامنا االمر هو نقلها 
ال���ى مناطق حدودية بغض النظر عن تبعيتها الى اي 

محافظة«.

وقال انه سيتم نقل املصانع الثقيلة ومن ثم املتوسطة 
اما اخلفيفة فإن اثرها السلبي محدود ويكون وهو في 
اطار بيئة العمل فبالتالي امر تأثيرها بسيط جدا على 
املناطق السكنية، مشيرا الى انه سيتم العمل على نقل 
املصان���ع الثقيلة خالل الس���نتن املقبلتن عندما يتم 
عمل البنية التحتية لنقلها ومن ثم سيتم نقل املصانع 

املتوسطة بحال اكتملت البنى التحتية لها.
وبن ان الهيئة وقعت على اتفاقيات تفاهم مع شركات 
النفط الكويتية وكان محتواها مشددا ونصت بنودها 
عل���ى التزام القطاع النفطي مبا جاء بها من نقاط »في 
السابق كنا نراقب القطاع النفطي بشكل عادي اما اآلن 
فاننا نراقب بش���كل اكبر بحسب العقد املبرم بيننا«، 
مؤكدا جدي���ة الهيئة في احملافظة عل���ى زيادة جودة 

الهواء بالكويت.
وأضاف ان املجلس األعلى للبيئة عقد اجتماعن 
خالل اسبوعن وهي املرة االولى التي حدثت فيما 
سيعقد اجتماعا ثالثا خالل هذا الشهر وهذه لم حتدث 
سابقا بتاريخ الكويت سواء للمجلس األعلى للبيئة 
او اي مجل���س آخر ما يدل على اجلدية املطلقة في 
تنفيذ القوانن وبخاصة فيما يتعلق بتقيد املصانع 

املخالفة بالقوانن.
وأض���اف ان النائب االول لرئي���س الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك الصباح طلب من الهيئة رفع 
تقريرها خالل نهاية الشهر اجلاري ملعرفة مدى التزام 
املصانع التي مت اغالقها ومت ابالغها من قبل الهيئة العامة 
للصناعة وانه سيتم الكشف عليها الظهار مدى التزامها 
ولذلك فان اجتماعا ثالثا للمجلس األعلى سيعقد بهذا 

الشأن لتبيان مدى التزام املصانع بقرار االغالق.
وقال ان لم يتم التزام املصانع باالغالق فسيتم تفعيل 
القوانن مرة اخرى عليها وملدة اسبوع آخر، مؤكدا ان 

هناك جدية كبيرة في تطبيق القوانن.
وأشار انه بحال لم يلتزم املصنع باالغالق فان املجلس 
األعلى س���يحيله الى احملكمة الكلية التي س���يطالبها 

بإغالق املصنع نهائيا.
وقال املضحي انه خالل احلملة املاضية على املنطقة 
الصناعية فان عمليات التفتيش مستمرة ومتواصلة، 
مش���يرا الى انه تصل بعض االحيان ش���كاوى من ان 
بعض املصانع تعمل خالل ساعات الليل بأقصى طاقاتها 
االنتاجية ولذلك فقد قامت فرق التفتيش بالكشف على 

هذه املصانع.

أخ�ذ عين�ات م�ن الس�فينتين العراقيتي�ن للتأكد من ع�دم وجود ملوث�ات وفي ح�ال العث�ور عليها فالب�د من إع�ادة التأهيل م�رة أخرى
نق�ل المصان�ع إل�ى المناط�ق الحدودي�ة س�يقلل نس�ب الخط�ر ويمّك�ن م�ن الس�يطرة عل�ى أي مش�كلة

إغالقه�ا ت�م  الت�ي  المصان�ع  الت�زام  م�دى  لمعرف�ة  الج�اري  الش�هر  نهاي�ة  تقريره�ا  رف�ع  »البيئ�ة«  م�ن  طل�ب  المب�ارك  جاب�ر 
إحدى السفينتني في خور عبداهلل د.صالح املضحي خالل اجلولة في خور عبداهلل

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�شابقة من ع�شرين �شوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�شة �أ�شئلة يتم ن�شرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�شر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�شر جميع �الأ�شئلة �لع�شرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�شاركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�شرين �شوؤ�اًل.

پ ي�شرتط �الإجابة على �الأ�شئلة �لع�شرين من خالل �لكوبونات �الأ�شلية �ملن�شورة وتو�شع يف ظرف و�حد وتر�شل �إىل �ملكان �ملخ�ش�ص.

پ يحق للم�شرتك �إر�شال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�شم و�حد.

پ تو�شع �الجابات يف �ل�شندوق �ملخ�ش�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�شهد�ء �الأ�شرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�شيمة 28.

�أو تر�شل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�شفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�شليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�شرت�ك يف �مل�شابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�شرورة من �أهايل �ل�شهد�ء.

پ �شيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�شول على ن�شخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »2« تن�شر من 11 فرباير وحتى 15 فرباير 2010

اأول �شحنة نفط كويتية ؟ 1 - متى مت ت�شدير 
❏ �أ - 1952             ❏ ب - 1950       ❏ ج - 1946

2 - متى مت تاأ�شي�س مدينة الأحمدي النفطية ؟
❏ �أ - 1945             ❏ ب - 1950       ❏ ج - 1948

3 - من هو حاكم الكويت امللقب باأبو الد�شتور ؟
❏ �أ - مبارك �ل�شباح             ❏ ب - عبد�هلل �ل�شامل       ❏ ج - �شباح �ل�شامل

اأو ل من رفع علم الكويت يف مبنى هيئة الأمم املتحدة ؟ 4 - من هو امل�شئول الكويتي الذي كان 

❏ �أ -  �شباح �ل�شامل �ل�شباح     ❏ ب - �شباح �الأحمد �ل�شباح     ❏ ج - �شعد �لعبد�هلل �ل�شباح

5 - متى تقلد ال�شيخ / عبداهلل ال�شامل مقاليد احلكم  ؟

❏ �أ - 25 فرب�ير 1950           ❏ ب - 25 فرب�ير 1952      ❏ ج - 25 فرب�ير 1953

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ �جلو�ئز مب�شاهمة من 

خليل الشطي


