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الرئيس الفرنسي جاك شيراك السابق مستقبال سفيرنا لدى باريس علي السعيد

الرئيس املالطي مستقبال السفير الشيخ جابر الدعيج

محمد العازمي يفتتح مهرجان القرطاسية واللوازم املدرسية

افتتاح مهرجان القرطاسية في تعاونية علي صباح السالم
افتتح رئي����س مجلس ادارة جمعية 
ضاحية علي صباح الس����الم التعاونية 
القرطاس����ية  العازم����ي معرض  محمد 
واللوازم املدرسية واملقام مبيزانني السوق 
املركزي باجلمعية، واشار العازمي الى 
ان اجلمعية حريصة على انتقاء شركات 
متخصصة في مجال القرطاسية ووكالء 
ملاركات عاملية وذلك لضمان تقدمي تشكيلة 
كبيرة مما يحتاجه الطالب وذات جودة 

عالية وبسعر مناسب.
وقال ان مهرجان القرطاسية يعتبر 
واحدا من املهرجانات التي يحرص مجلس 
االدارة على إقامتها بصفة دائمة وبتشكيلة 
كبيرة ليغطي كل احتياجات الطلبة على 
مدار العام الدراسي، كما يفي بحاجة جميع 
املراحل الدراسية بأفضل االسعار خلدمة 

االخوة املساهمني وابناء املنطقة.
واض����اف العازمي ان مجلس االدارة 
لديه الكثير من املش����اريع املس����تقبلية 
واالنشطة واخلدمات التي يقدمها للمساهم 
وتخدم اهالي املنطقة، واعرب عن امله في 
وصول اجلمعية الى ارقى املستويات في 
ظل املجلس اجلديد. حضر االفتتاح كل 
من نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس 
جلنة املش����تريات سالمة العنزي وامني 
الصندوق فهد العجمي وامني السر محمد 

الهاجري.

الصوان: »تماهي« يطالب بحل األزمة الرياضية وفق الدستور 
والقانون بعيدًا عن التجاذبات والمصالح الشخصية

دعا تيار املسار األهلي »متاهي« الى حل األزمة 
الرياضية املستمرة وإبعادها عن التجاذبات السياسية 
واملصالح الشخصية، مشددا على ضرورة االلتفات 
الى القضايا األساسية التي تهم املواطن والسير قدما 
في تنفيذ خطة التنمية والبناء التي تتطلب العمل 
اجلاد على أرض الواقع بعيدا عن استمرار التجاذبات 

واالنشغال بقضايا جانبية أقل أهمية.
واعتبر التيار في بيان صحافي لرئيسه م.عبداملانع 
الصوان ان انهاء خدمات اعضاء مجلس ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة من دون سابق انذار وتعيني 
مجلس جديد أمر ال يجوز السكوت عنه، مؤكدا دعم 
التيار ملا جاء في بيان كتلة العمل الوطني الصادر 
ف���ي 20 يوليو املاضي ومؤيدا الكتلة في س���عيها 
لتفعيل أدواتها الدس���تورية ملساءلة واستجواب 

رئيس الوزراء على خلفية ملف الرياضة ومخالفة القوانني.
ورأى الص���وان ان هذا االجراء يعك���س اخللل العام الذي تعانيه 
احلكومة ليس في عدم دقة اتخاذها للقرارات املصيرية وحسب بل على 
مستوى قضايا اجتماعية تنموية بالغة احلساسية كقضية الرياضة 
مثال، متسائال عن املبررات والدوافع املؤدية الى إقالة ثمانية أعضاء 

من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وأم���ل الصوان أال تكون التجاذبات األخيرة حول قضية الرياضة 

ناجتة عن أسباب ودوافع ضيقة على حساب املجتمع، 
متسائال عن مدى جدية احلكومة في االلتزام بالوثيقة 
املبرمة ملعاجلة األزمة الرياضية والتي وقع عليها 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املبارك ووزير الشؤون االجتماعية 

والعمل د.محمد العفاسي.
وطالب الصوان احلكومة بحل القضية وفق أطر 
الدستور والقانون الكويتي وإبعادها عن التجاذبات 
الش���خصية والسياسية وتقاطع املصالح الفردية 

واجلماعية.
واستغرب من تهاون احلكومة الواضح في حل 
الكثي���ر من القضايا العالقة، متخوفا من ان يكون 
عدم الرغبة في حل هذه القضايا احلساسة ما هو 
اال سياس���ة تتبعها احلكومة في س���بيل التالعب 
بأولويات القضايا املهمة من خالل املناورات املستمرة إلثارة قضايا 
جانبية على حس���اب األهم واألولى من قضايا املخالفات اجلس���يمة 

للدستور وللقانون الكويتي.
وجدد الصوان في ختام بيانه اس���تياء التيار من استمرار قضية 
الرياض���ة من دون حل نهائ���ي، ودعمه الكامل لتح���رك كتلة العمل 
الوطني حلل هذا امللف بجميع الطرق مبا فيها الوصول الس���تجواب 

رئيس الوزراء.

أبدى تأييد التيار لتحرك كتلة العمل الوطني

م.عبداملانع الصوان

الكويت تتربع بمليون يورو
لمؤسسة شيراك لألعمال اإلنسانية

»التعريف باإلسالم«: 840 مهتديًا جديدًا خالل رمضان

باريس � كونا: قدم س���فيرنا لدى فرنسا علي 
الس���عيد خالل لقائه الرئيس الفرنسي السابق 
جاك شيراك امس تبرعا مقدما من الكويت بقيمة 
مليون يورو الى املؤسسة التي يرأسها الرئيس 

السابق والتي تعنى بالعمل االنساني.
واعرب الرئيس شيراك بهذه املناسبة عن جزيل 
شكره لصاحب السمو االمير  الشيخ صباح االحمد 

لهذا التبرع السخي املقدم من الكويت.
واكد ان هذا االمر يعكس اهتمام الكويت باهداف 
املؤسسة االنسانية معربا عن متنياته بالتعاون 

في مختلف املجاالت االنسانية.
وقال ان الكويت التي لطاملا كانت تدعم العمل 
االنساني تعد من الدول الرائدة في هذا العمل وال 

تألو جهدا في هذا السبيل.

وتهدف مؤسسة »ش���يراك« الى املساهمة في 
تخفيف وطأة الفقر في العالم عن طريق تشجيع 
تبادل االفكار والتقنيات والقيم واملساهمة في ايجاد 
شبكة من املعارف واملمارسات التي من شانها ان 

تؤدي تلقائيا الى التنمية املستدامة.
وتس���اهم املؤسس���ة في العديد من املشاريع 
ملواجهة التحديات العاملية ومنها جائز مؤسسة 
»شيراك« ملنع نشوب الصراعات ومشاريع املياه 
العذبة خاصة في الدول التي تعاني جفافا لفترات 
طويلة ومش���اريع لتسهيل احلصول على الدواء 
ملكافح���ة االوبئة واالمراض ومش���اريع مكافحة 
التصحر وازالة الغابات ومش���اريع النضال من 
اجل الدفاع عن التنوع���ة واحلفاظ على اللغات 

والثقافات املهددة بالزوال.

قالت جلنة التعريف باالسالم ان عدد املهتدين اجلدد 
الذين دخلوا االس����الم في البالد خالل شهر رمضان 
بلغ 840 مهتديا ومهتدية من مختلف اجلنس����يات 
وذلك م����ن خالل احلملة الدعوية »إس����المهم بداية 
وتعليمهم أمانة«. وقال مس����اعد املدير العام للجنة 

جمال الشطي ل� »كونا« امس ان احلملة هدفت الى 
توعية املسلمني عامة بأهمية وفضل الدعوة وحثهم 
على تعريف اآلخرين باإلسالم باحلكمة واملوعظة 
احلسنة وتوضيح املبادئ السمحة لهذا الدين احلنيف 

من خالل وسائل اإلعالم املختلفة.

السعيد سلم التبرع للرئيس الفرنسي السابق

ش�يراك: الكويت من الدول الرائدة في دعم العمل اإلنساني

الرئيس المالطي تسلم أوراق اعتماد الدعيج

الهيئة الخيرية و»الهالل األحمر« تقيمان مخيمين لمتضرري باكستان

فاليتا )مالطا( � كونا: تسلم 
رئيس جمهورية مالطا جورج 
ابيال امس نسخة من اوراق اعتماد 
الس���فير الش���يخ جابر الدعيج 
سفيرا جديدا محاال للكويت لدى 

جمهورية مالطا.
وج���رت مراس���م التس���ليم 
الرسمية في قصر غراند ماستر 
الرئاسي بحضور كبار معاوني 
الرئيس وممثل���ي احلكومة في 
اجواء اتس���مت باحلفاوة والود 
املتميزة  العالقات  عكست عمق 

التي تربط البلدين الصديقني.
واش���اد الرئيس ابيال خالل 
اجتماع عقد في هذه املناس���بة 
بالعالقات التاريخية املتميزة بني 
الكوي���ت ومالطا، مؤكدا حرص 
ب���الده على ترس���يخ وتطوير 
اوجه التعاون الثنائية في جميع 

املجاالت.
الى  الدعيج  ونقل س���فيرنا 
الرئيس املالطي حتيات صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

واحلكومة الرشيدة.
من جانبه، حمل الرئيس ابيال 
الس���فير الش���يخ جابر الدعيج 
حتياته لصاحب الس���مو االمير 
والى احلكومة الرشيدة والشعب 

الكويتي الصديق.
ابيال مأدبة  الرئي���س  واقام 
غداء على شرف الدعيج حضرها 

تواصل الهيئة اخليرية االسالمية العاملية جهودها الغاثة 
الشعب الباكس����تاني الذي تضرر بشدة جراء الفيضانات 
والسيول التي عمت االراضي الباكستانية ودمرت احلرث 

والنسل وشملت خمس مساحة االراضي الباكستانية.
حيث اوفدت الهيئة اخليرية وفدا ضم الشيخ عبدالرحمن 
بن عقيل امني س����ر الهيئة وعضو مجلس ادارتها ود.محمد 
الشرهان رئيس رابطة اطباء من اجل اخلير التابعة للهيئة 
وم.طالل العتيبي مراقب الش����ؤون الهندس����ية وفريقا من 
املتطوعني لالط����الع عن كثب على العاج����ل من متطلبات 
االغاثة واهم املناطق التي حتتاجها والتنس����يق بني الهيئة 
وبني املنظمات واملؤسسات االنسانية واخليرية واالغاثية 

العاملة في باكستان لتحقيق اكبر فائدة ممكنة للمتضررين 
س����عيا للتخفيف عنهم، علما ان الهيئة قد باشرت بإطعام 
100 الف اسرة باكستانية وسد حاجتها للغذاء والطعام في 
خطوة متقدم����ة وفورية من اجل التخفيف عن املتضررين 
واملنكوبني وفي وقت يعز فيه كل شيء. وفي خطوة اخرى 
ذات اعتبار بدأت الهيئة اخليرية التعاون مع الهالل االحمر 
الكويتي القامة مخيمني الغاثة املتضررين يس����ع كل مخيم 
منها 500 خيمة يقع احدهما في منطقة السند الباكستانية 
ش����ديدة التضرر جراء الفيضانات وتعتبر هذه املخيمات 
مراكز لاليواء املؤقت لالس����ر حلني تأهيلهم وعالجهم ومن 
ثم انتقالهم الى مقار س����كناهم االصلية بعد اعادة تأهيلها 

وانحسار املاء عنها وتتكفل الهيئة بإمداد القاطنني في هذه 
اخليام مبا يلزمهم من املاء والغذاء والكساء والطبابة وغيرها 
من لوازم احلياة. جدير بالذكر ان الهيئة قد حصلت مؤخرا 
على املوافقة الرس����مية الفتتاح مكتبها في باكستان الذي 
سيتمتع بجميع ميزات مكاتب الهيئات الدولية في باكستان 
والتسهيالت واالعفاءات اجلمركية. كما باشر مكتب باكستان 
االعداد لبدء املرحلة االولى حلملة االغاثة التي تنفذها الهيئة 
والتي ستشمل حفر 3000 بئر مياه مبضخة يدوية وشراء 
10000 فلت����ر ماء عائلي وجتهي����ز 10 عيادات طبية متنقلة 
تخدم 800 مريض ومساعدة 10000 عائلة الستعادة ثرواتهم 

احليوانية بتوفير ماعز لكل اسرة وبناء 25 مسجدا.

البلدين.
الى  وقال س���فيرنا احمل���ال 
جمهورية مالطا الش���يخ جابر 
الدعيج في بيان صحافي امس 
انه نقل الى رئيس وزراء مالطا 
عقب تق���دمي اوراق اعتماده الى 
ابيال  رئيس اجلمهورية جورج 
حتيات س���مو رئي���س مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واضاف ان د.غونزي اكد خالل 
اللقاء متان���ة العالقات الثنائية 
التاريخية التي تربط جمهورية 
مالط���ا والكوي���ت، مثنيا على 

عدد من اعضاء احلكومة وكبار 
املسؤولني في مالطا.

ورافق س���فيرنا في زيارته 
املالطي���ة كل م���ن  للعاصم���ة 
الس���كرتير الثاني في سفارتنا 
بروما خال���د اخلرينج وامللحق 

الديبلوماسي عمر الهاجري.
من جهته، أكد رئيس وزراء 
مالطا د.لورنس غونزي متانة 
العالقات الثنائية التاريخية التي 
تربط بالده بالكويت متطلعا الى 
تدعيمها الى افق اوس���ع في كل 
التي تخ���دم مصلحة  املجاالت 

املساعدات التي تقدمها الكويت 
منذ س���بعينيات القرن املاضي 
لبالده. وذكر ان املسؤول املالطي 
رحب بالزيارة املرتقبة لس���مو 
الشيخ ناصر احملمد الى مالطا، 
مضيفا ان من ش���أنها ان تسهم 
بش���كل كبير في دفع العالقات 
الثنائي���ة لالمام عل���ى مختلف 

االصعدة واملستويات.
اك���د د.غون���زي اهمية  كما 
الزيارات املتبادلة بني املسؤولني 
في البلدين في تعزيز العالقات 
الثنائية وتطويرها في ش���تى 

املجاالت، مستذكرا زيارة مبعوث 
الس���مو االمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي 
شارك مؤخرا في مراسم تشييع 
الراحل غويدو  الرئيس املالطي 

دي ماركو.
واكد س���فيرنا الشيخ جابر 
الدعيج تطلع الكويت الى تدعيم 
العالقات الكويتية � املالطية في 
مختلف املج���االت االقتصادية 
والثقافي���ة والعلمي���ة مل���ا فيه 
البلدين والش���عبني  مصلح���ة 
الصديقني، مثمنا مواقف مالطا 
الثابت���ة أثناء احت���الل النظام 
البائد للكويت والدور  العراقي 
املش���رف للرئي���س الراحل دي 
ماركو أثناء ترؤس���ه للجمعية 
العامة لألمم املتحدة في مساندة 
احلق الكويتي املش���روع ودعم 

قضية الكويت العادلة.
يذكر ان رئيس وزراء مالطا 
قام في شهر ابريل املاضي بزيارة 
رس���مية الى الكويت بدعوة من 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
وقع خالله���ا اجلانبان مذكرتي 
تفاهم بشأن انشاء جلنة مشتركة 
للتعاون الثنائي وبش���أن اقامة 
املشاورات الثنائية بني وزارتي 
خارجية البلدين كما وقعا اتفاقية 

للتعاون في املجال الصحي.

خالل مراسم رسمية في قصر غراند ماستر

الدعيج: ترحيب مالطي بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء لتدعيم العالقات الثنائية

جمعية الطيور لهواة الصيد: اعتراض
الطيور المهاجرة »عبث يدمر البيئة الكويتية«

دعت جمعية الطيور الكويتية 
هواة الصيد بالبنادق الى جتنب 
اثناء عبورها  الطي����ور  اعتراض 
الكويت في موسم هجرتها السنوية 
خالل فصل اخلريف، واصفة اطالق 
النار عليها ب� »العبث املدمر للبيئة 

الكويتية«.
اجلمعي����ة  رئي����س  وق����ال 
م.عبدالرحمن السرحان ل� »كونا« 
ان هجرة الطي����ور تبدأ من بداية 
أغس����طس من أماكن تفريخها في 
الش����مال الى أماكن مش����تاها في 
اجلنوب وتبدأ بأعداد قليلة وبأنواع 
محدودة كاألبلق الرملي »أم دقي« 
والدخلة بيضاء احلنجرة »حميرة 
جناح« ودخل����ة الوديان »مطرق 
حشيش« ودخل القصب »املرادم 

بأنواعها«.
الهج����رة تزداد  ان  وأوض����ح 
تدريجيا وتظهر بوضوح في األيام 
العشرة األخيرة من أغسطس ومع 
بداية سبتمبر تبلغ ذروة هجرتها 
ويتغير موع����د هجرتها قليال كل 
سنة تبعا الجتاه الرياح »فالطيور 
الصغيرة تفضل الهجرة ليال مع 
رياح ش����مالية معتدلة وإذا كانت 
الرياح السائدة جنوبية تقتنص 
الطيور أي رياح شمالية لتمر عبر 

أراضي الكويت«.
وذكر انه خالل هجرتها ومرورها 
ليال عبر الكويت فقد تنزل الطيور 
على األرض او تكمل مسيرها وإذا 
نزلت تكون متعبة وحتتاج للراحة 
فتمكث يوما او اكثر لتغذية وتقوية 
نفسها لتتابع مسار هجرتها وأحيانا 
ينقلب اجلو رأسا على عقب كأن 
تتحول الري����اح فتصبح عاصفة 

تعيش في توازن مع بني االنسان 
منذ القدم لذلك يعتقد العلماء ان 
الطيور س����يعود بعواقب  نقص 

وخيمة على بني البشر«.
وأش����ار الى انقراض اكثر من 
80 نوعا م����ن الطيور في األزمان 
احلديثة ومما يثير القلق تناقص 
أعداد الطيور بصورة متتالية سنة 
بعد سنة خصوصا في السنوات 
العشرين األخيرة مما ينذر بكارثة 

بيئية خطيرة.
وأعرب عن أسفه لوجود بعض 
األشخاص »هوايتهم ابادة الطيور 
الوقت  الكويت حيث يجدون  في 
الكثير الذي يقضونه في متابعة 
وصيد الطيور بالبنادق الرشاشة 
غير املرخصة واملهربة ويزعجون 
أصحاب املزارع في العبدلي والوفرة 
وعلى السواحل ومناطق الشاليهات 

عند مالحقتهم للطيور«.
ودعا السرحان الى عدم السماح 
ببيع بنادق الصيد الهوائية بدون 
ترخيص من قبل اجلهات الرسمية 

او تنزل أمطار غزيرة مما يجعل 
الطيور التي في سماء الكويت تنزل 

أرضا لتنجو بنفسها.
وقال السرحان انه ليس للطيور 
أعداء في سابق األزمان اال احليوان 
والطيور اجلارحة من بني جنسها 
اذ أصبح  الوض����ع تغي����ر  »لكن 
االنس����ان عدوها االول فاستولى 
على أراضيها وحولها الى مزارع 
ومصانع ومساكن وقطع أشجار 
الغابات فتركها من دون مأوى ومنع 
املاء وجف����ف بحيراتها الطبيعية 
وردم س����واحل البح����ار وحولها 
ملصائف وشاليهات سياحية وفنادق 
تستخدم مرة واحدة في العام وبعد 
ذلك طور األسلحة الفتاكة التي ال 
تخطئ الطير اال نادرا«. وذكر ان 
الطيور تهاجر ف����ي احلر والبرد 
ومتوت منها أع����داد كثيرة اثناء 
الطع����ام واملأوى  الهجرة لنقص 
وتعرضها للمبيدات احلش����رية، 
مضيفا انه ملا كانت الطيور جزءا 
من الطبيعة التي خلقها اهلل وهي 

حيث كانت ممنوعة في الس����ابق 
وهذه عادة ما يستخدمها الصغار 
ف����ي ازعاج اآلخري����ن واملارة في 

الشوارع اثناء تعقبهم للطيور.
وقال ان ما يدعو الى األس����ف 
هو تطور الصي����د، فبعد ان كان 
هواية اصبح رياضة الطالق النار 
وإس����قاط كل ما يطير من طيور 
البحر واجلوارح وصار الطائر هدفا 

بحد ذاته كأنه طبق رماية.
الطلقات  وأضاف ان اس����عار 
في الكوي����ت تعتبر من األرخص 
عامليا في حني يبلغ س����عرها في 
دول اخلليج عشرة اضعاف ما هو 
موجود في الكويت مما يشجع على 

تهريبها للدول املجاورة.
الى »خروج صيادي  وأش����ار 
الس����مان  الطيور إلب����ادة طيور 
الى  »الفري« ليال حيث يتجهون 
البرية كاملطالع والرتقة  املناطق 
ومزارع الوفرة والعبدلي ومناطق 
احلدود كالس����املي ومعهم مكائن 
توليد الكهرباء وكشافات كهربائية 
ويشغلون اجهزة صوتية تطلق 
اصواتا خلداع الطيور بحيث تظن 
ان بني جنسها يناديها فتتجمع في 
منطقة ما بأعداد كبيرة فيبادرون 
بإبادتها بأعداد هائلة ليتم التفاخر 
بعد ذل����ك بالصيد ويكون مأواها 
األخي����ر حاوية القمام����ة«. ودعا 
السرحان باس����م جمعية الطيور 
الكويتية اجلهات املعنية الى اتخاذ 
اإلجراءات احلازمة من اجل وقف 
هذا العبث املتمثل في اطالق النار 
على الطيور في كل املناطق وتطبيق 
القانون على كل من يشهر سالحه 

في األماكن العامة.

انقراض 80 نوعًا منها حديثًا يثير قلق المتخصصين

صيد الطيور بالبنادق يتسبب في تدمير البيئة

رحالت القنص تزداد في مواسم هجرة الطيور


