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أكد تيار املس���ار 
األهل���ي )متاه���ي( 
دعمه للخطوات التي 
تنوي اللجنة البيئية 
التطوعية لضاحية 
علي صباح السالم 
)أم الهيمان( اتخاذها 
في سبيل الوصول 
الى حل للمش���كلة 
البيئية املزمنة في 
املنطقة. وقال رئيس 
التي���ار م.عبداملانع 
الصوان ان مشكلة 
التلوث في ام الهيمان 
تهدد حياة نحو 50 
ألف قاطن للمنطقة، 
خصوص���ا االطفال 
منهم وكبار السن، 

داعيا الى حترك شعبي لتفعيل هذه القضية على املستويات كافة.
وإذ انتقد الصوان االهمال احلكومي واحللول الترقيعية في معاجلة 
هذه املشكلة، محذرا من السكوت اكثر عن معاجلة هذه القضية التي 
تهدد حياة ابنائنا. واضاف ان قضية التلوث البيئي في »أم الهيمان« 
تشهد اهماال رسميا كبيرا من اجلانب احلكومي، حيث يرزح االهالي 
حتت نير الغازات السامة التي تعرض حياة عائالتهم المراض صحية 
خطيرة. وأكد الصوان ان من غير املقبول بقاء الوضع في منطقة ام 
الهيمان على ما هو عليه وقد حتولت املنطقة الى بؤرة امراض ال يكاد 
يخلو بيت منها بس���بب التلوث الكبير فيها جراء الغازات املنبعثة 
من املصانع، فضال عن خطوط الضغط الكهربائي العالي املالصقة 
للمنازل، اضافة الى م���رادم النفايات التي حولت االرض الى مدفن 
للنفايات بكل ما حتتويه من سموم تؤدي الى االصابة بأمراض الربو 
واجلهاز التنفسي والسرطان واالورام التي تزداد نسبة املصابني بها 

في املنطقة كل يوم.

» VIVA« تنظم مسابقة العطاء لطالب المدارس
 VIVA ضمن اطار حملة العطاء التي أطلقتها لعام 2010، نظمت ش���ركة
لالتصاالت، مسابقة العطاء لطالب املدارس في الكويت. اذ متت دعوة عدد 
كبير من الطالب والطالبات من املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، من مختلف 
مدارس الكويت، لتجسيد معاني العطاء وكيفية تبادله، من خالل رسومات، 
مواضيع انشائية، أغاني وڤيديوات من ابداعهم. وعن هذه املسابقة، أعربت 
مديرة ادارة التسويق في شركة VIVA رنا الرشيد عن سعادتها ملشاركة هذا 
العدد الكبير من الطالب في هذه املس���ابقة، شاكرة املدارس على تعاونهم 

ودعمهم لتسهيل اجراءات املسابقة. وكشفت الرشيد عن انه سيتم االعالن 
عن الفائزين في املسابقة في احتفال مميز سيعلن عن موعده قريبا ستوزع 
خالل���ه جوائز قيمة على الفائزين. وأضافت: تس���عى VIVA من خالل هذه 
املسابقة لتعزيز فكرة العطاء املتبادل، سواء داخل العائلة الواحدة، أو بني 
االصدقاء أو ضم���ن املجتمع الواحد، بدءا بفئة االطفال، من اجل حتفيزهم 
على املشاركة في النشاطات االجتماعية، ووضعهم على الطريق الصحيح 

متهيدا ليصبحوا في املستقبل أعضاء فاعلني في املجتمع.

لقطة تذكارية للمخترعني الثالثة مع اياد اخلرافي ود.جاسم بشارة

»تماهي« يؤيد الخطوات التصعيدية لحّل 
قضية التلوث البيئي في »أم الهيمان«

الصوان انتقد اإلهمال الحكومي في معالجتها

م.عبداملانع الصوان

الشيخ سالم العبداهلل

إياد الخرافي: فوز المخترعين الكويتيين بـ 3 ذهبيات
في جنيڤ يمنح النادي العلمي دافعًا كبيرًا لدعمهم

رنا الرشيد

سفيرنا في واشنطن: المطالبة بإطالق الكويتيين الباقيين 
في غوانتانامو على رأس أولويات زيارة محمد الصباح

وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
الدفاع روبرت  كلينتون ووزي���ر 
غيتس ومستش���ار االمن القومي 
اجلنرال جيم جونز، كما سيلتقي 
الش���يخ د.محمد الصباح في اطار 
الكونغرس  ف���ي  زيارته بقيادات 
األميركي منهم رئيس جلنة العالقات 

االقليمي���ة والدولية من تطورات 
سياسية يوفر الرغبة املشتركة بني 
البلدين ملناقشة كافة املواضيع ذات 
االهتمام املشترك مبا فيها املواضيع 
املتعلقة بامللفات  او تلك  الثنائية 
االقليمي���ة والدولي���ة«. واضاف 
ان »م���ن بني اهم ركائ���ز العالقة 
االستراتيجية بني الكويت وواشنطن 
هي التش���اور والتنسيق املستمر 
حول مجمل االمور والقضايا التي 
تهم البلدين«. واكد السفير الكويتي 
»ان موضوع املعتقلني الكويتيني في 
غوانتانامو يحظى باهتمام سامي 
من قب���ل صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح االحمد وعليه فان 
هذا املوضوع س���يكون على رأس 
أولويات احملادثات بالنسبة للجانب 
الكويتي حيث س���يتم الطلب من 
االدارة األميركية التعجيل في اطالق 
احملتجزين الكويتي���ني اللذين ما 

يزاالن في معتقل غوانتانامو.

هذا احلدث العلمي املهم الذي توج 
بفوز ثالثة من ابناء الكويت.

 من جهت���ه قال مدي���ر ادارة 
التقدم  العلمية مبؤسسة  الثقافة 
العلمي د.جاسم بشارة ل�»كونا« ان 
املخترعني الكويتيني باتوا يحصدون 
امليداليات في مشاركاتهم اخلارجية 
وفي املعارض الدولية مشيرا الى 
ان اول معرض شارك به كان عام 
2002 وحص���ل الفريق من خالله 

على عدد من امليداليات.

في الشرق االوسط والذي ستشارك 
فيه منظمات دولي���ة بهدف دعم 
املخترعني مبشاركتهم مع اآلخرين 
وجذب املستثمرين العطاء فرصة 

اكبر لتسويق االختراعات.
وقال اخلراف���ي انه يهدف الى 
التأكيد على حقوق امللكية الفكرية 
للمخترعني وتسجيل اجلهد املبذول 
من جانبهم واحلفاظ على حقوقهم 
الفكرية. وثمن اخلرافي جهود وكالة 
االنباء الكويتية )كونا( في تغطية 

مرحلة تسويق مشاريعهم متمنيا 
احلصول على بعضها التي ميكن 
تنفيذه���ا ويكون له���ا عائد على 

الكويت واملخترع.
واعتبر جتربة االختراعات في 
الكويت جديدة وبداية الرعيل االول 
له مش���يرا الى ان جتربة اليابان 
تؤكد ان الكويت تسير في الطريق 

الصحيح في هذا املجال.
واشار الى استعداد النادي القامة 
املعرض الدولي الثالث لالختراعات 

ادارة  قال رئي���س مجل���س 
ان  اياد اخلرافي  العلمي  النادي 
فوز املخترعني الكويتيني الثالثة 
مبيداليات ذهبي���ة في املعرض 
العاملي لالختراع���ات ال� 38 في 
جنيڤ االخير يعطي النادي دافعا 

كبيرا نحو دعمهم.
واض���اف اخلرافي ل� »كونا« 
في حفل استقبال نظمه النادي 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
للفائزين الثالثة ان النادي اعتاد 
من ابنائ���ه املخترعني مثل هذه 
االجنازات ومنافستهم للمخترعني 
العاملي���ني وحصوله���م عل���ى 

ميداليات.
واش���اد بإنشاء مركز صباح 
االحم���د للموهوب���ني واملبدعني 
ليكون املخترعون احد اهتماماته 
مشيرا الى انه يعتبر نقطة حتول 
خاصة بع���د حصول املخترعني 

على ميداليات ذهبية.
واش���ار الى انه بناء على امر 
صاحب الس���مو االمير مت انشاء 
املركز من اج���ل اعطاء املخترعني 

فرصة اكبر البداعاتهم.
واوضح ان املرك���ز يعد نقلة 
نوعية للمخترع���ني لالنتقال الى 

اخلارجي���ة في مجلس الش���يوخ 
الس���يناتور جون كيري ورئيس 
جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس 
النواب النائب هاورد بيرمن وعضو 
جلنة اخلدمات املسلحة السيناتور 
جون مكني ورئيس جلنة اخلدمات 
العسكرية في مجلس النواب النائب 

ايك سكلتون.
واضاف ان الشيخ محمد سيلقي 
محاضرة في معهد الشرق االوسط 
بواش���نطن حول وض���ع مجلس 
التعاون اخلليجي في خضم االحداث 

االقليمية املتسارعة.
وردا على سؤال ل� »كونا« حول 
التي سيناقشها الشيخ  املس���ائل 
د.محمد الصباح مع املسؤولني في 
االدارة والكونغرس قال الشيخ سالم 
العبداهلل »ان الواليات املتحدة هي 
حليف رئيسي للكويت والعالقات 
الكويتي���ة - األميركي���ة متين���ة 
ومتميزة كما ان ما تشهده الساحتان 

 يق���وم نائب رئي���س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د. محمد الصباح االسبوع احلالي 
بزي���ارة رس���مية الى واش���نطن 
تستغرق ثالثة ايام يلتقي خاللها 
بكبار املسؤولني في االدارة األميركية 
والكونغرس ف���ي لقاءات متعددة 
ملناقشة العديد من القضايا الثنائية 

واالقليمية.
ووصف الشيخ سالم العبداهلل 
س���فير الكوي���ت ل���دى الواليات 
الزيارة بانها  ل� »كون���ا«  املتحدة 
»مهمة للغاية لثالثة اسباب اولها 
انها تأتي للتشاور ضمن الشراكة 
االستراتيجية التي يتمتع بها البلدان 
وثانيها لكون الكويت رئيسة الدورة 
احلالية ملجلس التعاون اخلليجي 
واخره���ا ما تش���هده الس���احتان 
االقليمي���ة والدولية من تطورات 

وحتديات متعددة«.
وقال ان وزير اخلارجية سيلتقي 

العودة لـ»األنباء«: 
نستغرب 

االشتراطات 
الجديدة على إطالق 

المطيري والربيعة

بيان عاكوم
اعلن رئيس اللجنة الشعبية الهالي معتقلينا في غوانتانامو خالد 
العودة عن اشتراطات جديدة فرضتها االدارة االميركية على املعتقلني 

الذين مت االفراج عنهم وطالبت احلكومة الكويتية بتطبيقها.
وابدى العودة ف���ي اتصال مع »األنباء« اس���تغرابه من مثل 
هذه املمارس���ات االميركية مش���يرا الى ان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح سينتقل من 
اوروبا الى واش���نطن الثارة هذا املوضوع مع االدارة االميركية 
وبالتحديد موضوع االش���تراطات اجلدي���دة التي تفرضها على 

احلكومة الكويتية.

ووصف العودة تلك االش���تراطات بالغريبة مش���يرا الى انها 
كلها تدخل في النطاق االمني مؤكدا ان احلكومة الكويتية تطبق 
ما سبق ان طالبت به اميركا سواء من ناحية املتابعة االمنية او 
من ناحية حرمانهم من السفر رافضا اخلوض في تفاصيل تلك 
االش���تراطات اال انه اعتبرها غريبة جدا مؤكدا ان الشيخ محمد 
سيثير املوضوع وسيسألهم: ملاذا عدم الثقة املوجودة من ِقبلهم 

للكويتيني؟
وقال العودة: لالس���ف هذا ش���يء مزعج لنا مواطنني واهالي 
مشيرا الى ان القضاء االميركي برأهم وكذلك احلكومة االميركية 
متسائال ألم تتفهم اميركا ان الكويت دولة مؤسسات وقانون وال 

تستطيع ان تقوم بهذا االمر على ناس ابرياء؟متحدثا عما اثارته 
القاضية االميركية التي وبخت القضاة على قيام احملققني بتعذيب 

فؤاد الربيعة حتى يعترف بامور لم يرتكبها.
وعن الرسالة التي ارسلها محامي فوزي العودة وفؤاد الربيعة 
الى الرئيس اوباما والتي بثت وكالة رويترز جزءا منها قال العودة 
»نعم ارسل رسالة يستغرب فيها اتخاذ االدارة االميركية هذا املوقف 
الطالق سراح املعتقلني وان تشترط اشتراطات جديدة على من مت 
االفراج عنهم وذلك ليقنع الرئيس االميركي ان ما متارسه ادارته 
غير صحيح« ومتنى العودة ان يكون للرسالة صدى وان حترك 

خالد العودةاملوضوع وتكون سندا لزيارة الشيخ محمد الى واشنطن.


