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تقوم وزيرة الدولة لشؤون 
اوروب����ا والفيدرالي����ة في والية 
باڤاريا االملانية امييال مولر بزيارة 
للكويت يومي 28 و29 اجلاري، 
وتعد والي����ة باڤاريا واحدة من 
الواليات االحتادي����ة ال� 16 التي 
تتكون منها املانيا.وس����تلتقي 
الوزيرة امييال مولر وزير الصحة 
د.هالل الساير ووزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان وغيرهما من 
الشخصيات، كما ستعقد الوزيرة 
مولر والوفد املرافق لقاءات في 
غرفة جت����ارة وصناعة الكويت 

وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، كما ستقوم 
الوزيرة مولر مع السفير االملاني في الكويت د.ميشائيل 
فوربس بافتتاح معرض »املعالم السياحية االملانية 
املدرجة على قائمة اليونس����كو للتراث العاملي« في 

مجمع األڤني����وز مقابل دين آند 
ديلوكا وذلك اليوم الساعة 6 مساء.

ويقول السفير االملاني تعليقا على 
زيارة الوزيرة ان والية باڤاريا 
ذات اقتصاد مزدهر وتراث ثقافي 
مهم.وتعد زيارة الوزيرة واحدة 
من ابرز انشطة االسبوع االملاني 
في الكويت، الذي تنظمه السفارة 
االملانية في الكويت بالتعاون مع 
مجلس السياحة الوطني االملاني، 
وبدعم من بي.ام.دبليو ولوفتهانزا 
ودين آن����د ديل����وكا، وتتضمن 
االنشطة االخرى االسبوع االملاني 
في دين آند ديلوكا اعتبارا من يوم غد الثالثاء واحلملة 
الترويجية للس����ياحة االملانية في فندق جي دبليو 
ماريوت الس����اعة 12.30 يوم الثالثاء، باالضافة الى 

حفل استقبال في منزل السفير االملاني.

 بشرى الزين
أكد سفير البوسنة والهرسك 
لدى البالد ياسني رواشدة اهمية 
التعاون الثقافي واالعالمي بني 
بالده والكويت.وأشاد رواشدة 
في تصريح ل� »األنباء« باهتمام 
وزارة االعالم ممثلة في شخص 
الش����يخ فيصل  الوزارة  وكيل 
املالك به����ذا التعاون الذي يزيد 
في التعريف بني شعبي البلدين 

الشقيقني.
وأشار رواش����دة الى ان لقاء 
وكيل وزارة االعالم الشيخ فيصل 

املالك تطرق الى تبادل املعارض بني البلدين لتسليط 
الضوء على اجلوانب الفنية والثقافية التي يزخر 
بها البلدان، اضافة الى بحث وتنشيط أوجه التعاون 
وامكانية اقامة معرض ثقافي بوسني في الكويت.
كما متت االش����ارة خالل اللقاء ال����ى الدورة املقبلة 
ملؤسسة البابطني الثقافية التي ستعقد في سراييڤو 

نهاية العام احلالي. الفتا الى ان 
هذا احلدث من شأنه ان يزيد في 
دعم عالقات التعاون الثقافية بني 
البلدين، منوها »باملؤمتر الدولي 
حول الثقافة« الذي ستستضيفه 
سراييڤو ضمن دورة مؤسسة 
البابط����ني، مؤكدا ان هذا احلدث 
س����يكون حلقة جيدة في مجال 
تطوير التبادل الثقافي واالعالمي 

بني البوسنة والكويت.
وذكر رواشدة مبشاركة الكويت 
في مهرجان شتاء سراييڤو الذي 
أقيم في نهاي����ة فبراير املاضي، 
مبينا انها كانت بداية طيبة حلضور ثقافي كويتي 
أظهر قيم حضارة قادرة على التكيف مع متطلبات 
العصر وما تعبر عنه م����ن أصالة وغنى حضاري 
تعرف عليها الشعب البوس����ني، آمال في استمرار 
وتطوير هذا التعاون الثنائي بني الكويت والبوسنة 

والهرسك.

50 صحافيًا يزورون مزرعة 
»بيروحاء الكويت« في غزة

قطاع غزة: اكد د.عصام 
الفلي���ج ان مكت���ب جلنة 
»الرحمة العاملية« الكويتية 
في قطاع غزة استقبل وفدا 
صحافيا زائرا لالطالع على 
التي  الزراعية  املش���اريع 
تنفذها اللجنة في القطاع 
حتت اشراف وزارة الزراعة 
الفلسطينية، ورافق الوفد 
الصحاف���ي وزير الزراعة 
د.محم���د  الفلس���طيني 
رمضان اآلغا، وضم الوفد 
الصحافي نحو 50 صحافيا 
من مختلف وسائل االعالم 

احمللية والعربية والدولية.
واستمع الوفد الزائر خالل زيارته الى شرح مفصل من مدير 
مكت���ب جلنة »الرحمة العاملية« الكويتية في فلس���طني م.كمال 
مصلح، عن مراحل انش���اء مزرعة »بيروحاء الكويت« للنخيل 
التي تضم نحو 14 ألف نخلة من أجود انواع النخل، مشيرا الى 
ان تكاليف املزرعة البالغة مساحتها نحو 170 دومنا بلغت حتى 
اآلن نحو 1.4 ملي���ون دوالر ممولة من جلنة »الرحمة العاملية« 

الكويتية.
وق���ال م.مصلح ان »الرحمة العاملية« تكفلت بزراعة 50 الف 
نخلة في املزرعة خالل مراحل زراعتها اخلمس، مشيرا الى انه 

مت االنتهاء من املرحلتني االولى والثانية.
وبني م.مصلح ان الهدف من اقامة مزرعة »بيروحاء الكويت« 
املساهمة في توفير األمن الغذائي، والتنمية املستدامة، وتوفير 
فرص عمل، خصوصا مع ارتفاع نسبة البطالة بسبب احلصار 
االس���رائيلي القائم منذ ثالث سنوات، ونتيجة قاسية للقصف 
االسرائيلي االجرامي العام املاضي »الرصاص املسكوب« الذي دمر 

اكثر من ثالثة آالف مصنع ومشغل، فعاش الناس بال عمل.
واس���تعرض م.مصلح العديد من املشاريع الزراعية االخرى 
التي تنفذها »الرحمة العاملية« الكويتية، والتي منها مش���روع 
»حدائق ذات بهجة« التي تضم 14 ألف شجرة فواكه، اضافة الى 
»دفيئات االعن���اب«، و»مزرعة الرحمة لالبقار«، مبينا ان جلنة 
»الرحمة العاملية« الكويتية تولي اهتماما خاصا وكبيرا للمشاريع 

الزراعية لذات الهدف.

د.عصام الفليج

أكد مطابقة النتائج المخبرية لما جاء في وزارة الصحة

وزيرة من والية باڤاريا األلمانية تزور الكويت

أكد أهمية تبادل المعارض الثقافية واإلعالمية مع الكويت

المضحي: مياه أبراج وأكوا غلف وأروى وأكوافينا 
وإيه.بي.سي سليمة.. ونتائج »الروضتين« اليوم

افتتاح معرض »المعالم السياحية األلمانية المدرجة 
على قائمة اليونسكو للتراث العالمي« في األڤنيوز اليوم

السفير البوسني: إقامة »المؤتمر الدولي للثقافة« نهاية العام

الصالون اإلعالمي يستضيفه اليوم

مجدداً.. »الهالل األحمر« تزكّي البرجس رئيساً
زّكت جمعية الهالل االحمر امس 
مجل����س ادارتها اجلديد برئاس����ة 
برجس البرجس وذلك في اجتماع 
اجلمعية العمومية التي عقدت امس 
ملناقشة امليزانية التقديرية للجمعية 
وميزانية السنة املنتهية والتقرير 
االداري. وقال البرجس ل� »كونا« 
عقب االجتماع ان بعض األعضاء 
في اجلمعية ابدوا بعض املقترحات 

التي من شأنها تطوير سير عمل 
اجلمعية، مشيرا الى موافقة اجلمعية 
العمومية على امليزانية التقديرية 
للجمعية لعام 2010. من جهة اخرى 
يحل البرجس ضيفا على الصالون 
اإلعالمي في ندوته مساء اليوم وذلك 
باملقر املؤقت للصالون في اليرموك 
ق4 الش����ارع األول، منزل رقم 36، 

باجتاه شارع املشاة.

 دارين العلي
أك���د مدير عام الهيئ���ة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي أن الفحوص املخبرية 
التي أجرتها الهيئ���ة على املياه املعدنية 
لش���ركات املياه مثل أب���راج واكوا غلف 
واروى واكوافين���ا وايه.بي.س���ي جاءت 
نتائجها سليمة ومطابقة لنتائج فحوصات 

مختبرات وزارة الصحة.
ولفت خالل املؤمت���ر الصحافي الذي 
عقده صباح أمس في مقر الهيئة العامة 
للبيئة، الى ان »إجراء فحص املياه املعدنية 
لتلك الشركات هو من صميم اختصاص 
وزارة الصح���ة إال ان الفحوص���ات التي 

اجرتها الهيئة كان���ت لزيادة االطمئنان 
من سالمتها«.

وقال انه »مازال هناك مياه الروضتني 
وه���ي تخضع لعملي���ات الفحص كونها 
مياها جوفية وعملي���ة فحصها تختلف 
عن غيرها«، مشيرا إلى أن النتائج ستظهر 
اليوم، مبينا أن »شركات املياه املعدنية 
التي خضعت للفح���ص كانت متعاونة 
جدا مع عاملي الهيئة العامة للبيئة، كما 
أن تلك الش���ركات توجد لديها مختبرات 
لفحص املي���اه، االمر الذي يؤكد حرصها 

على صحة الناس«.
واوض���ح املضحي أن »إدارة املياه في 

هيئة البيئة تقوم بني فترة وأخرى بفحص 
عينات من مياه الشرب املعدنية التي تؤخذ 
من أماكن مختلف���ة وجميع الفحوصات 
السابقة واحلالية سليمة ونحن بدورنا 
نطمئن الناس بان يشربوا من تلك املياه 
وما أثير حول بعضها ما هو إال إشاعات 
ال أكثر، لذا يجب على اجلميع أن يأخذوا 
األخبار من مصادرها الرئيسية«، مشيرا 
إلى ان »هيئة البيئة تعمل بإخالص وهمها 
صحة الناس وإن كانت هناك أي شكوك 
لقمنا بإيقاف انتاج تلك الش���ركات كما 
فعلنا مع مصانع الشعيبة فعملنا واضح 

ويهتم بصحة الناس«.

وأشار املضحي إلى ان »هناك 13 موقعا 
من ش���مال البالد إل���ى جنوبها تختص 
بعملي���ات فح���ص وحتلي���ل البكتيريا 
اخلاصة في ش���أن املياه الذي ينقل إلى 
املنازل وكل إجراءات الفحص أثبتت سالمة 
املياه، الس���يما ان وزارة الكهرباء واملاء 
أيضا تقوم بدور الفحوصات على املياه، 
خصوصا ان املياه تعتبر من األمور التي 
تختص بصحة الناس فإجراءات فحصها 
مس���تمرة وال يوجد أي مشاكل تستدعي 
اخلوف فاألمور تسير بطرق سليمة وكل 
ما يثار مجرد إشاعات ال أكثر وبالنهاية 

د.صالح املضحي متحدثا خالل املؤمتر الصحافيالنتائج هي الدليل القاطع«.

برجس البرجس

د.ميشائيل فوربس

ياسني رواشدة


