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قال رئيس جمعية مقومات 
حق���وق اإلنس���ان د.ع���ادل 
الدمخي إن اجلمعية ومن خالل 
بروتوكول شراكة مؤسسي مع 
قسم احلريات العامة وحقوق 
اإلنس���ان بش���بكة اجلزيرة 
ومنظمة األمم املتحدة للعلوم 
والتربية والثقافة )اليونسكو 
� مكتب الدوحة( ستعقد حتت 
شعار »من أجل إعالم مستقل 
ومتعدد« الن���دوة اإلقليمية 
)حري���ة اإلع���الم ف���ي دول 
الفترة  العربي( في  اخلليج 
من 3 وحت���ى 4 مايو القادم 

في الكويت التي ستستضيف فيها نخبة من 
املختصني والناشطني واإلعالميني واحلقوقيني 
وذلك لتعزيز حرية اإلعالم باعتبارها األساس 
في بناء التقدم احلضاري واإلنس���اني مثمنا 
ومش���يدا بدور الرعاة الذين قاموا بدعم هذه 
الندوة وهم مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
بصفتها الناقل الرس���مي ومجموعة مواسم 
خلدمات احلج والعمرة والرعاة االعالميني وهم 
القبس واألنباء والرؤية والسياسة والوطن 

واجلريدة بصفتهم رعاة إعالميني.
وأفاد بأن هذه الن�������دوة تأتي في اليوم 
الذي يحتفل فيه العالم بذكرى الي����وم العاملي 
حلرية الصحافة والذي يوافق الث�����الث من 

ش���هر مايو من كل عام، الفتا 
الى ان حرية اإلعالم تكتسب 
اهمي���ة قص���وى باعتبارها 
األس���اس الذي تق���وم عليه 
عملية نش���ر ثقافة حقوق 
اإلنس���ان وحري���اته العامة 
وحمايتها في فضاء تتكاثر 
فيه االنته���اكات واملخالفات 
الت���ي تق���ع يومي����ا بحق 
الشعوب واجلماعات واألفراد 
حول العالم، السيما ان منطقة 
اخلليج العربي واحدة من اهم 
من����اطق الشرق األوسط التي 
تعج ساحت����ها بوفرة وسائل 

االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة.

الضرورات الخمس

وأكد الدمخي أن جمعي���ة مقومات حقوق 
االنسان حرصت في مسيرتها على عقد املؤمترات 
والندوات احلقوقية وذلك لنشر الوعي بحقوق 
اإلنسان التي كفلتها الشريعة واملواثيق الدولية 
مبينا ان هذه الندوة تسير وفق استراتيجية 
اجلمعية إلقامة شراكات مؤسسية مع اجلهات 
املختصة واملهتمة بحقوق اإلنسان الفتا الى ان 
هناك قدرا كافيا بني حقوق اإلنسان من منظور 
اإلسالم التي اعتبرها من الضروريات اخلمس 

وحقوق االنسان من منظور االعالن العاملي.

اش���اد رئي���س اجلمعية 
الكويتية للس���المة املرورية 
بدر املطر مبا تقوم به وزارة 
االش���غال العامة من دراسة 
الكثافة املرورية على الدائريني 
الثان���ي والثالث وش���ارعي 
القاه���رة ودمش���ق وحتديد 
االحتياجات الالزمة لتطوير 
تلك احملاور الستيعاب الكثافة 

املرورية حتى عام 2030.
وقال املط���ر في تصريح 
صحاف���ي ان ط���رق الكويت 
اصبحت تشكل كارثة مرورية 
حقيقية من ش���دة االزدحام 

املروري ولم تعد تتحمل تلك الكثافة املرورية 
غي���ر الطبيعية التي تزدحم بها طرقنا يوميا 
واصبحت الكوي���ت كمدينة تعاني ما تعانيه 

الدول االكثر ازدحاما في العالم.
واكد ان تطوير الشوارع الرئيسية وتوسعتها 
امر جيد الستيعاب الكثافة املرورية احلالية لكنه 
ليس كل احللول داعيا احلكومة الى البحث عن 
بدائل لتخفيف االزدحام على الطرق احلالية 
ومنها انش���اء مدن مترامي���ة االطراف وفتح 

املجال امام التوس���ع االفقي 
قدر االمكان في مختلف انحاء 
البالد من شمالها الى جنوبها 
وعدم التكدس الس���كاني في 
مناطق متالحمة ونقل العديد 
من اخلدمات احلكومية ومنها 
مجمع الوزارات خارج الكويت 
الوزارات  العاصمة وتوزيع 

على عدد من املناطق.
واوضح املطر ان الكويت 
مقبلة عل���ى ان تكون مدينة 
 � مالية واقتصادي���ة عاملية 
حسب رؤية صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
حفظه اهلل � مش���ددا على ان هذا االمر لن يتم 
اال بوجود ش���بكة من الط���رق احلديثة التي 

تستوعب تلك الرؤية السامية.
ولفت املطر في ختام تصريحاته الى اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها جمعية السالمة املرورية 
من اجل التوعية املرورية ومنها توعية مرتادي 
الطرق من مخاطر احلوادث املرورية مشيرا الى 
ان البرنامج الوطني »نحن املش���كلة واحلل« 

آتى ثمارا طيبة في هذا الصدد.

األمير مقرن: الكويت قدّمت الكثير لـ »المدن العربية« طوال 43 عاماً
قادة المنظمة أشادوا برعاية صاحب السمو للمؤتمر الـ 15 الجتماعهم

وفد السعودية ولبنان والبحرين املشارك في اجتماع الهيئة االستشارية العلياأحمد العدساني يشرح للمؤمترين تفاصيل مخطط مبنى املنظمة اجلديد

أشاد رؤس���اء الوفود التي 
ش���اركت في اجتم���اع الهيئة 
االستش���ارية العلي���ا ملنظمة 
املدن العربية الذي استضافته 
البالد أخيرا بالدعم الذي قدمته 
والتزال تقدمه الكويت للمنظمة 
منذ انطالق مسيرتها في عام 
1967 وتقدموا بخالص التقدير 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد عل���ى تفضله 
برعاية املؤمتر العام ال� 15 الذي 
سينعقد في الكويت خالل شهر 
أكتوبر املقبل وعّول املتحدثون 
على هذا املؤمتر في إحداث نقلة 
العمل في  نوعية على صعيد 
املنظمة من شأنها ان حتقق لها 

انطالقة جديدة.
وفي هذا السياق قال سمو 
األمير د.عبدالعزيز بن مقرن 
أمني عام منظم���ة الرياض ان 
الكويت قدم���ت للمنظمة على 
م���دار 43 عاما دعما ال محدودا 
حتى غدت صرحا كبيرا انبثقت 
عنه 6 مؤسسات تعنى بالكثير 
البلدي  العم���ل  من مج���االت 

وتستضيفها مدن عربية.
واضاف األمير ابن مقرن: اننا 
نتطل���ع الى املؤمتر ال� 15 ألنه 
سيكون مؤمترا مختلفا كونه 
يلتئم في دولة املقر التي قدمت 
الكثير للمنظمة فضال عن رعاية 
صاحب السمو األمير له وهذا 
مكس���ب كبير وآخر ما قدمته 
أرض سيقام عليها املبنى اجلديد 
الذي سيسهم في زيادة إيراداتها 
واعطائها دفعة قوية تستطيع 
من خاللها املدن العربية مواكبة 
املستجدات واملتغيرات السريعة 
وتتمكن من تقدمي خدمات أفضل 
ملواطنيها خصوصا، واملواطن 
العربي اآلن يختلف حاله عن 
احلال الذي كان عليه قبل 30 
عاما ومتنى األمير ابن مقرن ان 
تكون هناك ندوات ومؤمترات 

ويرى رئيس املعهد العربي 
لإلمناء املدني الش����يخ عبداهلل 
النعي����م ان املنظم����ة جنحت 
بجدارة، ويقول: لقد استفادت 
املدن العربية خصوصا في مجال 
التطوير احلض����ري وتطوير 
ك����وادر البلديات وف����ي مجال 
حماية األطف����ال وعلى صعيد 
االستراتيجيات، وأقول هذا عن 
يقني ألنه من نتاج عمل املعهد 
العربي إلمناء املدن الذي تتشرف 
بالدي باستضافته وهو مؤسسة 
املنبثقة  ال� 6  من املؤسس����ات 
الى  عن املنظمة والتي ستزيد 

8 قريبا.
وميضي النعيم قائال: نتطلع 
الى املؤمتر العام ال� 15 في الكويت 
الذي س����يرعاه صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وما 

هذا إال تقدير لدور املنظمة.

دليل قاطع

وأخيرا يقول عبيد الشامي 
مساعد مدير عام بلدية دبي: أال 
يكفي ان تضم املنظمة أكثر من 
420 مدينة عربية حتت لوائها 
الي����وم كدليل قاط����ع وبرهان 
س����اطع على جناح مسيرتها؟ 
إننا فخورون باستطاعة املنظمة 
إقامة عالقة شراكة مع املنظمات 
التنموية الدولي����ة واإلقليمية 
وتسخير هذه الشراكة لصالح 
املدن العربية ونتمنى أن يأتي 
اليوم الذي نرى فيه في الكويت 
فروعا من كل ه����ذه املنظمات 
على غرار »الهابيتات« وانني 
أتطلع الى املؤمتر العام ال� 15 
في الكويت الذي سيأخذنا إن 
شاء اهلل تعالى إلى آفاق جديدة 
كونه ينعقد في الكويت البلد 
الذي ق���دم كل الدعم للمنظمة 
الت���ي كان من حس���ن طالعها 
ان يستقر مقرها في هذا البلد 

العربي الشقيق.

للكثير من املشروعات.

نموذج محترم

العريس  ويصف عبداملنعم 
رئيس بلدي����ة بيروت املنظمة 
البيت اجلام����ع للمدن  بأنه����ا 
أثبتت  العربية، ويق����ول: لقد 
املنظمة ان العرب قادرون على 
التعاون املثمر متى ما انطلقوا 
من أرضية جيدة وقوية وأحيي 
قيادة املنظمة التي جعلت منها 
منوذجا محترما بني املؤسسات 
االقليمية والدولية وأعتقد ان 
تش����رف مؤمترنا الع����ام ال� 15 
برعاي����ة صاحب الس����مو أمير 
التي  الكوي����ت والتوصي����ات 
س����تصدر عن املؤمتر ستسهم 
في بلوغ املنظمة مكانة مرموقة 
لكي حتلق باملدن العربية نحو 

واقع تنموي جديد.

مدير عام بلدية الدوحة ان يشهد 
املؤمتر العام ال� 15 اكبر جتمع 
عربي ويق���ول: نحن تواقون 
لرؤية هذا التجمع الذي سيكون 
غير مس���بوق تقديرا لرعاية 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د للمؤمتر الذي 
سيقام في دولة املقر التي قدمت 
كل ألوان الدعم للمنظمة سواء 
بخبرة قادتها أو بتقدمي الدعم 
املادي واملعنوي املتدفق وآخره 
األرض التي سيقام عليها املبنى 

اجلديد للمنظمة.
يضيف الس���يد: اننا نفخر 
ف���ي دولة قطر باس���تضافتنا 
ملنظم���ة اجلائ���زة التي باتت 
تطلق 4 جوائز تستهدف تطوير 
العمل البلدي، كما اننا سعدنا 
بأن يكون ل� »الهابيتات« متثيل 
في الكويت بجوار املقر الدائم 

الهمم  املهارات وحتفز  وتنمي 
وتالح���ق كل جديد وال ش���ك 
اننا ننتظر املؤمتر العام ال� 15 
الذي سيتضمن موضوعات في 
غاية األهمية من شأنها ان تضع 
مدننا العربية على خارطة املدن 

العاملية.
يتابع احلارثي: ولعلها اضافة 
جيدة ملنظمة املدن العربية ان 
تستطيع اقامة عالقات شراكة 
مع العديد من املنظمات اإلقليمية 
والدولية ومن بينها برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية 
ال���ذي أصبح له  »الهابيتات« 
فرع في الكويت سيخدم املدن 

العربية.

نقطة انطالق

ويرى حسن طاطو رئيس 
وفد بلدية الرباط ان الظروف 

للمنظمة، وهذا سيكون لصالح 
املدينة العربية وساكنيها.

مذاق خاص

واملؤمتر ال���� 15 من وجهة 
نظر طارق طه الش���يخ نائب 
رئي���س املجل���س البلدي في 
املنامة سيكون له مذاق خاص 
يكمن سره في ان الكويت هي 
من ستنظمه وصاحب السمو 

األمير هو من سيرعاه.
ويقول الشيخ: ان هذا وذاك 
أمران كفيالن بإجناح مؤمترنا 
العام املقبل الذي سيعقد وقد 
حققت املنظمة خالل مشوارها 
في 43 عاما جناحات مذهلة ولهذا 
ستبقى الكويت حجر الزاوية 
التي أسهمت  في دعم املنظمة 
بحق في دفع عجلة التنمية في 
مدننا العربية من خالل متويلها 

مهيأة اآلن متاما إلحداث نقلة 
نوعي���ة جيدة ملنظم���ة املدن 
ويقول: سيكون املؤمتر العام 
اخلامس عشر مؤمترا استثنائيا 
نظرا ألن سمو األمير سيتفضل 
برعايته لسامية له وسيكون 
نقطة االنطالق الى هذه النقلة 
خصوصا وهناك املؤسس���ات 
القائمة واملنبثقة عن  الس���ت 
املنظم���ة وأثمن تبرع الكويت 
بأرض املقر اجلديد للمنظمة وما 
هذا إال حلقة من حلقات الدعم 
املتواصل من الكويت للمنظمة 
وخالصة القول اننا فخورون 
بهذه املنظم���ة التي زادت من 
اللحم���ة العربية وزادت األمل 

في الوحدة العربية.

كل ألوان الدعم

ويتوقع محمد احمد السيد 

واجتماعات لقادة املدن العربية 
عن طري���ق االنترنت وقال: ال 
يجب االكتف���اء باالجتماعات 
واملؤمترات والندوات الدورية 
ألنن���ا في عالم تتس���ارع فيه 
اخلطى والبد من مالحقتها مبثل 
هذا احلراك الذي س���تكون له 
إيجابيات على مدننا العربية.

سر النجاح

وأكد م.سلطان بن حمدون 
احلارثي رئيس بلدية مسقط 
ان سر جناح املنظمة يكمن في 
ابتعادها عن الشأن السياسي 
بحكم نظامها األساسي وقال: 
هذا أت���اح لها التف���رغ للدور 
التنموي العمراني واالقتصادي 
ومكنها من ان تكون ُأما لست 
مؤسسات تكفل تبادل املعلومات 
وتقدم املشورات وتعد اجلوائز 

»التجارة« تنجز تقريرها عن أسعار السلع نهاية األسبوع

الوفد اإلعالمي الكويتي يواصل زياراته 
للمسؤولين في مقاطعة كواندونغ

واصل الوف����د االعالمي الكويتي املوجود حاليا بالصني 
زيارته للمسؤولني في مقاطعة »كواندونغ« حيث زار مدينة 
»جون تشانغ« والتقى العضو الدائم للحزب احلاكم تشو 
ش����و خونغ. وابلغ رئيس الوفد االعالمي وعضو جمعية 
الصحافيني دهيران ابا اخليل في اتصال ل� »كونا« عن احلفاوة 
التي لقيها الوفد الكويتي من قبل املس����ؤولني في مقاطعة 

»كواندونغ« ومن قبل قنصليتنا في مدينة »كوانزو«.

واشار ابا اخليل الى ان العالقات التجارية بني البلدين 
في تطور مس����تمر وحتظى باهتم����ام رفيع من قبل جميع 
املسؤولني وحرصهم النابع جاء بافتتاح قنصلية عامة في 
املقاطعة اجلنوبية مشيدا مبتابعة وسائل االعالم الصينية 
لزيارة الوفد االعالمي. واعرب تشو شو خونغ في تصريح ل� 
»كونا« عن ترحيبه بالوفد مشيدا بأهمية العالقة الكويتية � 
الصينية املمتدة منذ القدم وبدور القنصلية العامة الكويتية 

في مدينة كوانزو وجهودها في توطيد العالقات التجارية مع 
الكويت. وذكر خونغ ان مدينة تشانغ تسمى »مدينة الشمس« 
او »مصباح العالم« كونها تشتهر بصناعة املصابيح وتصدر 
70% منها للعالم معربا عن سعادته بزيارة الوفد االعالمي 
الكويتي لهذه املدينة وحرصهم على نقل ما تشتهر به هذه 
املدينة الى قراء الشرق االوس����ط كون الصحف الكويتية 

تتبوأ مكانة رفيعة بني صحف املنطقة.

العنزي: 3 مصانع في الشعيبة والري وأمغرة مهددة 
باإلغالق في انتظار موافقة المجلس األعلى للبيئة

عاطف رمضان
كشف مصدر في وزارة التجارة والصناعة ل� »األنباء« 
عن ان الوزارة س����تنتهي من إعداد تقرير ش����هري عن 
اسعار املواد الغذائية »األساسية« في الكويت مقارنة 
باألس����عار في دول مجلس التع����اون اخلليجي نهاية 
األسبوع اجلاري. وأضاف املصدر ان الوزارة تعكف على 
إعداد هذا التقرير بشكل شهري وان هناك اتصاالت بني 

الوزارة واجلهات املعنية في دول املجلس.

وقال املصدر ان »التجارة« ستعتمد بشكل أساسي في 
تقريرها على اسعار املواد الغذائية املدونة على املواقع 

الرسمية للوزارات املعنية في دول املجلس.
وأش����ار الى انه في حال وجود ارتفاع مصطنع في 
اسعار بعض السلع الغذائية فإن الوزارة ستطبق القانون 
وتع����د محاضر ضبط للمخالفني. من جهة اخرى، نفى 
مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ل� »األنباء« 
ان تكون أس����عار احلديد في الكويت مرتفعة بش����كل 

كبير يفوق النسب أو املعدالت العاملية، مشيرا الى ان 
الوزارة لم تكشف عن عمليات احتكار للحديد من قبل 
الش����ركات. وأضاف املصدر ان إحدى الدول اخلليجية 
ارتفعت فيها أسعار احلديد بدرجات كبيرة عن املعدل 
الطبيعي بسبب إحجام بعض الشركات عن بيع احلديد 

وان الكويت لم ترد فيها حاالت كهذه.
وعن اس����عار مواد البناء األخرى ذكر املصدر انها 

مستقرة »نوعا ما«.

دارين العلي
اكد مدير ادارة البيئة الصناعية 
في الهيئة العامة للبيئة م.محمد 
العنزي أن حمالت التفتيش على 
مصان���ع الش���عيبة الغربية لم 
تتوقف نهائيا � كما أشاع البعض 
� امنا مازالت مستمرة حيث شملت 
املرحلة الثاني���ة التفتيش على 
68 مصنعا في منطقة الشعيبة 
الغربية ح���ررت بحق 38 منها 
مخالفات بس���بب عدم مراعاتها 

لالشتراطات البيئية.
العنزي، في تصريح  واعلن 
للصحافيني، عن االنتهاء من اعداد 
تقرير املرحل���ة الثانية لتقييم 
األوضاع البيئية ملصانع الشعيبة 
الى مجلس  الذي رفع  الغربية، 
ادارة الهيئ���ة العامة للبيئة في 
اجتماعه األربعاء املاضي، التخاذ 
الق���رارات الالزمة بخصوص 3 
مصان���ع مطل���وب اغالقها ملدة 
أسبوع، مبينا أن توصيات مجلس 
ادارة الهيئة سترفع خالل أيام الى 

خطوط االنتاج، وعدم التحكم في 
االنبعاثات الصادرة من منشآتها 
سواء في بيئة العمل أو البيئة 

اخلارجية.
وقال ان التقرير طالب باغالق 3 
مصانع أحدها في منطقة الشعيبة 
الغربية، وآخر في منطقة الري، 
والثالث في منطقة أمغرة، على أال 
يتم اعادة العمل فيها مرة أخرى 
سوى بعد تغيير التقنيات املتبعة 
في االنتاج الصناعي، الفتا الى 
أن وقف تلك املصانع مشروط، 
حيث س���يتم متديد االغالق في 
حال عدم التزام املصنع املوقوف 
بازالة املخالفة وبش���كل فوري، 
مع وج���وب أن يخضع املصنع 
لتقييم وضعه البيئي بشكل كامل 
من قبل أحد املكاتب االستشارية 
املعتمدة ف���ي الهيئة، وأن يقدم 
دراسة كاملة خالل فترة ال تتعدى 
الشهرين حول أوضاعه البيئية، 
ووض���ع جدول زمن���ي واضح 
لتوثيق األوض���اع البيئية لهذا 

ولفت ال���ى أن أكثر من %60 
من املصانع التي مت تفتيش���ها 
ف���ي املرحل���ة الثاني���ة كان���ت 
البيئية،  مخالفة لالش���تراطات 
مشيرا الى أن املخالفات املسجلة 
تراوح���ت بني مخالف���ات لبيئة 
العمل، ومخالفات لالشتراطات 
الواردة ف���ي الالئحة 2001/210، 
وأيضا مخالفات للقرار 2004/6، 
كوجوب التهوية املوضعية على 

املجلس األعلى للبيئة.
وأشار الى ان عمليات التفتيش 
على املصانع ستستكملها فرق 
الهيئة على مدى األشهر املقبلة 
للكش���ف على جمي���ع املصانع 
ف���ي مناطق صبح���ان وأمغرة، 
واملناطق احلرفية في الصليبية 
والفحيحيل والشويخ، وأيضا 
الواقعة على  منطقة عش���يرج 

الشريط الساحلي.
وحتدث م.العنزي عن املرحلة 
الثانية من التفتيش والتي شملت 
الكشف على 68 مصنعا في منطقة 
الشعيبة الغربية ليصبح العدد 
126 مصنعا من أصل 156 منشأة 
صناعية في املنطقة حاصلة على 
تراخيص من قبل الهيئة العامة 
للصناع���ة، وهذه يتم متابعتها 
من قبل هيئة البيئة للتأكد من 
التقنيات احلديثة  اس���تخدامها 
الصديق���ة للبيئ���ة، اضافة الى 
تطبيق االشتراطات على املصانع 

اجلديدة فورا.

املصنع لعدم تك���رار املخالفات 
خالل الفترة املقبلة، مشيرا الى 
ان هذه اآللية طبقت على جميع 
املصانع التي ش���ملتها حمالت 
التفتيش في املرحل���ة األولى، 
كما س���تطبق أيضا في املرحلة 
الثانية، سواء في حال االغالق 
أو التوصية بقبول أمر الصلح 

مع املصانع.
وذك���ر م.العنزي أن مجلس 
ادارة الهيئة العامة للبيئة ناقش 
البيئة  التعديات عل���ى  أيض���ا 
البحرية املرصودة من قبل فرق 
الهيئ���ة وجلان في الدولة وذلك 
في منطقة عش���يرج الصناعية 
في مدينة الدوحة، والتي تضم 
47 مصنعا واقعة على الشريط 
الساحلي، الفتا الى أن فرق الهيئة 
ستنظم حملة خاصة لهذه املنطقة 
خالل األسبوعني املقبلني، مشددا 
العامة للبيئة  الهيئ���ة  أن  على 
تتعامل مع املنشآت الصناعية 

املخالفة وفق آلية موحدة.

لم تكشف عن حاالت احتكار للحديد وأكدت أن أسعار مواد البناء مستقرة

بسبب مخالفتها االشتراطات والمعايير البيئية

د.عادل الدمخي

بدر املطر

م.محمد العنزي

الدمخي: »حرية اإلعالم في دول الخليج العربي«
ندوة لـ »المقومات« و»الجزيرة« و»اليونسكو« 3 مايو

المطر: طرق الكويت الحالية كارثة مرورية
أشاد بدراسة »األشغال« تطوير الدائريين الثاني والثالث وشارعي القاهرة ودمشق

تحت شعار »من أجل إعالم مستقل ومتعدد«


