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بدر الرفاعي خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن انطالق موسم املسح والتنقيب عن اآلثار

)كرم ذياب( د.ناجي املطيري ود.علي املضف يتوسطان املشاركني في ورشة »نفايات امللوثات العضوية«  

المطيري داعيًا المستهلكين لعدم اإلفراط في تناول األسماك:
الوضع البيئي يقع تحت الضغط لكنه لم يصل لمرحلة الخطر

»الزراعة«: حملة لسحب الحيازات المؤجرة من الباطن
صرح مدي���ر ادارة العالق���ات العامة 
بالهيئة العامة للزراعة شاكر عوض بأن 
هناك تنسيقا في شأن تنظيم حملة حلصر 
احلي���ازات الزراعية التي ق���ام حائزوها 
املباشرة  الباطن باملخالفة  بتأجيرها من 
لشروط العقد املبرم معهم باستغالل تلك 

احليازات.
وأكد عوض انه في اطار تنظيم العمل 
باملناطق الزراعية، والتأكيد على استخدام 
احليازات الزراعية في االغراض املخصصة 
من اجله���ا، وتواكبا مع البنود القانونية 
املنصوص عليها بالعقود املبرمة باستغالل 
احليازات الزراعية والتزاما ببنود الئحة 
تنظيم العالقة بني الهيئة وحائزي القسائم 
الزراعية، تقوم الهيئة حاليا بتكوين فرق 
للكش���ف على احليازات الزراعية سواء 
كانت قسائم نباتية أو حيوانية أو سمكية، 
انتاجية أو خدمية بجميع املناطق الزراعية 
بالوفرة والعبدلي وكبد والصليبية حلصر 
احليازات املؤجرة من الباطن ومن ثم تنفيذ 
بنود العقود املبرمة بتلك احليازات التي 
تنص على أحقية الهيئة في فسخ العقد 

وس���حب القسيمة في 
حالة االخالل بشروط 
التعاقد أو التأجير من 
الباط���ن دون احلاجة 
الى ان���ذار او اجراءات 
قضائية قانونية، ودون 
أي تعويضات تترتب 

على ذلك.
الع���وض  ووج���ه 
عناية حائزي القسائم 
الزراعية املخالفة التي 
مت تأجيرها من الباطن، 
وكذلك االشخاص الذين 
يستغلون تلك احليازات 

من خالل تأجيرها من الباطن الى أهمية 
اخالء احليازات الزراعية من أي ممتلكات 
أو أغراض أو أي أنش���طة تخصهم تالفيا 
ألي خسائر قد يتعرضون لها، قد تترتب 
على قيام الهيئة بفسخ عقود تلك القسائم 

وسحبها.
كما ناش���د العوض جمي���ع املواطنني 
واملهتمني بالش���أن الزراعي التعاون مع 

الهيئة في هذا االجتاه 
من خ���الل االبالغ عن 
احلاالت املخالفة، معربا 
عن واسع ترحيب الهيئة 
بتلقي أي ش���كاوى أو 
بالغات ع���ن حيازات 
الباطن أو  تؤجر م���ن 
العقود  تخالف بن���ود 
املبرمة بتلك احليازات، 
التعامل معها  وسيتم 
بكل جدية والتأكد منها 
واتخاذ الالزم حيالها في 

حالة ثبوت املخالفة.
وأخيرا أشار مدير 
ادارة العالقات العامة الى ان الهيئة تهيب 
بالسادة حائزي القسائم الزراعية لضرورة 
االلتزام الكامل بالقانون وبنود العقد املبرم 
معهم، وعدم استغالل احليازات الزراعية 
في غير االغ���راض املخصصة من اجلها، 
وعدم االنخراط في االعمال غير املشروعة 
من االستغالل التجاري غير املرخص أو 
املتاجرة غير املش���روعة ف���ي احليازات 

الزراعية وحصر استغاللها في االغراض 
التي خصصت من اجلها جتنبا لتعرضهم 
الى االجراءات القانونية املنصوص عليها 
بالعقود املبرمة بتلك احليازات في شأن 

فسخ التعاقد وسحب القسيمة.
من جهة اخرى، تنظم الهيئة محاضرة 
غدا ع���ن ظاهرة ارتفاع منس���وبي املياه 

السطحية مبنطقة الوفرة الزراعية.
وقال مدير ادارة االرشاد الزراعي بالهيئة 
غامن السند في تصريح صحافي اليوم ان 
الدورة ستقام بالتعاون مع معهد الكويت 
لالبحاث العلمية في مجال دراسة املشكالت 
التي تعيق العمل الزراعي والعمل على ايجاد 
حلول لها، وسيحاضر فيها د.محمد املراد 

من معهد الكويت لالبحاث العلمية.
وذكر ان احملاضرة ستتناول احملاور 
االساسية املتمثلة بنتائج دراسة أسباب 
وآث���ار مش���كلة ارتفاع مناس���يب املياه 
اجلوفية مبنطق���ة الوفرة وجهود الهيئة 
في معاجلة املشكلة واحلد من انتشارها 
واحللول املقترحة ملعاجلة آثارها، فضال 

عن تطوير تلك املنطقة.

اتفاقية  الدول األط����راف في  مع 
استكهولم وسكرتاريتها.

واش����ار الى ان ورشة العمل 
هذه جاءت تدش����ينا خلطة عمل 
املعهد لعام 2010-2011 وستركز 
هذه اخلطوة على تطوير البرنامج 
اإلقليمي ملراقبة الهواء في غرب 

آسيا.

مناطق صناعية بيئية

أما املضف فلفت في تصريحه 
الصحافي الى ان املناطق الصناعية 
التي يتم انشاؤها حاليا كمنطقة 
النعامي مت األخ����ذ بعني االعتبار 
االحتياطات البيئية الالزمة فيها 
معلنا عن عدة مش����اريع بيئية 
كبيرة سيتم توقيع عقودها في 

بداية العام القادم.
ال����ى ان مش����روع  واش����ار 
استراتيجي كبير مع معهد الكويت 
سيرى النور خالل الشهر املقبل 
وهو عبارة ع����ن مجمع تربوي 

وعلمي يعمل بالطاقة البديلة.
وفي كلمته كراع الفتتاح ورشة 
العمل أكد املضف على اخلطوات 
املهمة الت����ي حققتها الكويت في 
مجال التنمية الصناعية التي تعد 
من اهم الركائز االقتصادية وتنويع 
مصادر الدخل غير النفطية مشددا 

ب����أن يصبح مرك����زا للتفوق في 
األبحاث العلمية املتعلقة بالتنمية 
في البالد ومتكن من حتقيق ذلك 
بضل الدعم السخي له الفتا الى 
اتفاقية استوكهولم  ان مصادقة 
على جعل املعه����د مركزا اقليميا 
ألبحاث امللوثات العضوية الدائمة 
في منطقة غرب آس����يا ما هي إال 
دليل على التزام الكويت في هذا 

الشأن.
واش����ار الى ان����ه بالرغم من 
محاولة دول غرب آسيا االلتزام 
اال ان معظمها  ببنود استكهولم 
مازالت تفتقر الى القدرات الكافية 
جلمع املعلومات لتقييم ومراقبة 
هذه امللوثات مث����ل الهواء واملاء 
والتربة وال����دم واحلليب فضال 
عن التقنيات واملمارسات اخلاصة 
باالدارة السليمة للنفايات، الفتا 
الى عدم تواف����ر معلومات كافية 
عن تلك امللوثات من قبل القائمني 
على انتاج البضائع الداخلة في 
تصنيعها اضافة الى النقص في 

امكانيات الرقابة الالزمة عليها.
واضاف املطيري الى ان املعهد 
سيسعى بصفته املركز اإلقليمي 
لهذه امللوثات الى حتقيق االلتزامات 
العلمي����ة اخلاص����ة بعقد ورش 
عمل وتبادل اخلبرات بالتعاون 

ح����ول املخلف����ات الصناعي����ة 
والعضوية التي تلقى في البحر 
الفتا الى توافر أرقام عن امللوثات 
التي تأت����ي من مصادر  البيئية 

عدة.
وحتدث املطيري عن دراسة 
أجراها املعهد منذ أسبوعني على 
345 عينة من االسماك مت حتليل 
امللوثات فيها من قبل مختصني 
ف����ي التغذية وأظه����رت النتائج 
ان الوض����ع مطمئن مع مالحظة 
وجود نسب قليلة من امللوثات في 
األسماك تعد ضمن املعدل املسموح 
به عامليا، الفتا الى ان نسبة الكلور 
املوجودة في املياه ليس لها تأثير 
مباشر على األسماك كونها تأخذ 
مدة زمنية لبل����وغ احلجم الذي 
يجعله����ا صاحلة لالس����تهالك، 
وخ����الل تلك امل����دة تتخلص من 
ملوثاتها وال يبقى منها س����وى 
نسبة ضئيلة ال تشكل خطرا على 

صحة اإلنسان 
وأوصى املطي����ري املواطنني 
باستهالك االسماك بشكل معتدل 
دون إف����راط، اذ ان احلد املعقول 
لالستهالك ال يشكل أي خطورة.

وكان املطي����ري قد ألقى كلمة 
خالل افتتاح الورش����ة شدد فيها 
على اهتمام املعهد منذ تأسيسه 

على ض����رورة ايجاد توازن دائم 
التنمية الصناعية واحلفاظ  بني 
على البيئة الفتا الى انها من أهم 

اولويات العمل في الهيئة.
وأضاف املضف ان انعقاد هذه 
الورشة يأتي لتسليط الضوء على 
بع����ض امللوثات الهامة التي البد 
من توافر اجلهد لدراستها وتقدمي 
املعلومات ملتخذي القرار حتى يتم 

عمل الالزم بشأن التقليل منها.
م����ن جهتها قالت ممثلة أمانة 
اتفاقي����ة اس����تكهولم كاتارين����ا 
موغلوفا ان هدف االتفاقية حماية 
صحة اإلنس����ان والبيئة معا من 
خ����الل االهتم����ام والتركيز على 
الى  الكيماوية، مشيرة  امللوثات 
ان عقد املؤمترات له دور كبير في 
تعزيز هذه الفكرة وخدمة أهداف 
االتفاقية التي يتعاون فيها مختلف 

املؤسسات واملنظمات الدولية. 
ولفتت الى ان املنظمات احمللية  
واإلقليمية تقوم بعدد من األنشطة 
للمساهمة في مساعدة الدول على 
الوف����اء بالتزاماتها جتاه البيئة، 
متمنية ان حتقق ورش����ة العمل 
أهدافها وتخرج بتوصيات ونتائج 
ممكنة التطبيق على ارض الواقع 
للوص����ول الى االدارة الس����ليمة 

لنفايات امللوثات العضوية.

 دارين العلي 
في حني أك����د مدير عام معهد 
الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري ان الوضع البيئي احلالي 
للبالد يقع حت����ت ضغط ولكنه 
ليس بالوضع اخلطر، رفض مدير 
عام الهيئة العامة للصناعة د.علي 
املضف االتهام املوجه للهيئة بعدم 
اهتمامها بالش����ؤون البيئية في 
البالد واصفا ذلك بغير الصحيح 
الفتا الى ان أي مشروع ال توافق 
عليه الهيئة إال بعد موافقة »البيئة« 
واالطالع على اشتراطاتها البيئية 

املناسبة.
د.املطي����ري  م����ن  كل  كالم 
ود.املضف ج����اء في تصريحات 
صحافية لهما امس على هامش 
مش����اركة األول ورعاية األخير 
العمل اإلقليمية لبناء  لورش����ة 
القدرات حول االستخدام العملي 
للمب����ادئ التوجيهي����ة لنفايات 
التي  الثابتة  امللوثات العضوية 
ينظمها املعهد بالتعاون مع أمانة 
اتفاقي����ة اس����تكهولم وبحضور 
عدد من اخلب����راء واملهتمني بهذا 

الشأن.
وفي هذا السياق أشار املطيري 
الى ان لدى معهد األبحاث متابعة 
ودراسات مستمرة منذ سنوات 

بالبيئ�ة  االهتم�ام  بع���دم  »الصناع�ة«  اته��ام  نرف�ض  المض�ف: 
وال نواف�ق على أي مش�روع دون مراع�اة المعايي�ر واالش�تراطات البيئية 

خالل مشاركته في ورشة عمل حول نفايات الملوثات العضوية برعاية المضف 

لحصر استغاللها في إطار األغراض المخصصة من أجلها

العنزي: أنا من دعوت »الخط األخضر« للمناظرةوليست إدارة الهيئة العامة للبيئة
دارين العلي

اكد مدير ادارة البيئ����ة الصناعية في الهيئة العامة 
للبيئة م.محمد العنزي انه على استعداد ملناظرة رئيس 
جماع����ة اخلط االخضر البيئية خال����د الهاجري في كل 
املسائل البيئية بناء على الدعوة التي وجهها له سابقا 
عبر وس����ائل االعالم اصالة عن نفسه وليس نيابة عن 

ادارة الهيئة.
وقال العنزي في تصريح ل� »األنباء« ردا على ما جاء 
في بيان للجماعة تعلن فيه قبولها الدعوة ملناظرة مدير 
عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي ونائبه الكابنت 
علي حيدر ان ما ورد في البيان يعتبر تهربا من الهاجري 
م����ن املناظرة النه يدرك حقا ب����أن قياديي الهيئة لديهم 
صفات رس����مية ولن ينخرطوا في مناظرة بهذه الصفة 
ولن يساعدوه في محاوالته ليظهر بطال امام الرأي العام، 
مؤكدا انه هو الذي متنى ان يعقد مناظرة مع الهاجري 
النه يتكلم في مواضيع تدخل في مهام عمله كمدير ادارة 

وسعيا لدحض كل االدعاءات التي يطلقها.
واضاف العنزي ما دام الهاجري يحب الظهور االعالمي 
فانا على استعداد الحقق له ذلك عبر مناظرة اكشف فيها 
ادعاداته وادعاءات جماعته، مشيرا الى ان كل املجاالت 
مفتوحة واحملاور ميكن ان تكون واردة في هذه املناظرة 
املزعومة اذ ان الهيئة واثقة من عملها ومن كل بياناتها، 
متمنيا ان يحضر الهاجري كل وثائقه املعلنة والسرية 

الثبات عكس ذلك، مطالب����ا باحضار كل اعضاء املكتب 
التنفيذي للجماعة معه الى املناظرة في حال وجد.

وكانت جماعة اخلط االخضر قد اصدرت بيانا امس 
اعلنت فيه بأن اجلماعة وافقت على املناظرة التي دعت 

اليها ادارة هيئة البيئة.
وكش����ف البيان عن ان املكتب التنفيذي في اجلماعة 
خول الهاجري اس����تخدام مختلف الوثائق التي متلكها 
اجلماعة س����واء املعلن منها او الس����ري خالل املناظرة 

الثبات حقيقة تدهور الوضع البيئي في البالد.
واضاف ان هذه املناظرة تعد األولى من نوعها في منطقة 
الشرق األوسط التي حتدث بني ناشط بيئي ومجموعة 

من املسؤولني احلكوميني عن الوضع البيئي.
واكد البيان ان جماعة اخلط االخضر البيئية سلمت 
مدير ع����ام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي كتابا 
رسميا باملوافقة على دعوة الهيئة للناشط البيئي خالد 
الهاجري للمناظرة عل����ى ان يناظر الهاجري مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي والكابنت علي حيدر 
نائب املدير العام واملوظف الذي دعا للمناظرة مجتمعني، 
وفي حال لم ترد هيئة البيئة خالل اسبوع فانها تعتبر 

منسحبة من املناظرة التي دعت لها.
وش����دد البيان على ضرورة ان تلت����زم ادارة الهيئة 
العامة للبيئة بالدعوة التي اطلقتها للمناظرة وان يتحمل 
املسؤولون فيها نتائج هذه املناظرة وما ستسفر عنه.

العبداهلل: معرض الفن في الحضارة اإلسالمية
رسالة واضحة عن عمق الثقافة الكويتية

الرفاعي: بعثات علمية متخصصة
للكشف عن مواقع الحضارات في الكويت

معرض الكتاب يمثل فرصة مميزة 
لاللتقاء بين المثقفين واألدباء

 اطلق األمني الع���ام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي أمس موسم املسح 
والتنقيب األثري في الكويت )2010 - 2011( لعدد 
م���ن البعثات األجنبية املش���اركة مع فريق اآلثار 

التابع للمجلس.
وقال الرفاعي في مؤمتر صحافي بهذه املناسبة ان 
املجلس وضع منذ عام 2004 خطة إستراتيجية للعمل 
امليداني في الكويت عبر دعوة العديد من البعثات 
العلمية العاملية من معاهد وجامعات متخصصة 
في علم اآلثار للكشف عن مواقع احلضارات التي 

قامت على أرض الكويت وجزرها.
واكد أهمية تسليط الضوء على تاريخ الكويت 
ودورها في بناء احلضارة اإلنسانية، مبينا ان بعثات 
أجنبية دمناركية وفرنسية وپولندية وبريطانية 
وجورجي���ة قدمت الى الب���الد للعمل في مواقعها 

األثرية منذ وضع تلك اإلستراتيجية.

وأوضح ان البعثتني الدمناركية والفرنس���ية 
تش���اركان في عملي���ات التنقي���ب بجزيرة فيلكا 
للموسمني الرابع والسادس على التوالي، إضافة 
الى القيام بأعمال التصوير اجلوي للمواقع األثرية 

في جزيرتي فيلكا ومسكان.
وذكر ان البعثة الپولندية تش���ارك للموس���م 
اخلامس في عملي���ة التنقيب مبنطق���ة الصبية 
»مس���توطنة األلف اخلامس قبل امليالد«، إضافة 
الى الركامات الصخرية هناك فيما تشارك البعثة 
البريطانية للموس���م الثاني ف���ي عملية التنقيب 

مبنطقة كاظمة التاريخية.
وأشار الرفاعي الى ان البعثة اجلورجية تشارك 
للمرة األولى في عملية التنقيب عن اآلثار في موقع 
»العوازم املؤرخ باأللف الثاني قبل امليالد« بجزيرة 
فيل���كا، ومن املقرر ان تنتهي بعثات التنقيب تلك 

من أعمالها في شهر ابريل املقبل. 

� كونا:  ميالنو )إيطالي���ا( 
أكد ممثل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وزير 
النفط ووزير اإلعالم الش���يخ 
أم���س على  العبداهلل  أحم���د 
الداللة العميقة والقيمة العالية 
التي ميثلها معرض »الفن في 
احلضارة اإلسالمية« في تعميق 
أواصر الصداقة والتعاون مع 
ايطاليا ومبا يبعث به كرسالة 

ثقافية هامة نحو العالم.
وقال الشيخ أحمد العبداهلل 
ف���ي تصريح ل���� »كونا« بعد 
وصوله الى ميالنو ان حضوره 

لتمثيل صاحب الس���مو األمي���ر هو تأكيد على 
امتداد الصداقة الكويتية � االيطالية الى املجال 
الثقافي اي انها ال تقتصر على التعاون املمتاز 

في اجلوانب االقتصادية والتجارية فحسب.
وأعلن في هذا السياق ان مدينة ميالنو تستعد 
في العام املقبل الستضافة أسبوع ثقافي كويتي 
تشارك فيه جهات كويتية عديدة بهدف تعميق 
البعد الثقافي وما له من تأثير ايجابي مثمر في 

العالقات بني الشعوب وحضاراتها.
وأشار الى العالقات التقليدية املمتازة التي 
تربط البلدين ورغبتهما في تطويرها وتنميتها 

وهو ما تبلور في زيارة صاحب 
ايطاليا هذا  الى  السمو األمير 
العام، الفتا الى االس���تثمارات 
البترول من  الكبيرة ملؤسسة 
خالل شركة »كويت بتروليوم 
ايطاليا« التي تعد إحدى أكبر 

الشركات العاملة في ايطاليا.
وحول أهمية احلدث الثقافي 
ال���ذي تترقب���ه مدينة ميالنو 
بافتت���اح مع���رض الف���ن في 
احلضارة االسالمية غدا الثالثاء 
قال ان املعرض مبستواه الفني 
الرفيع وما يضم من مقتنيات 
نادرة وزاخرة ميثل أيضا رسالة 
مفاده���ا أن الكويت بجذورها الضاربة في عمق 
احلضارة والتاريخ وبنهضتها الثقافية املنطلقة 
»ال تعتمد على الذهب األسود وحده بل على ذهب 

الثقافة وجواهرها الثمينة«.
وأوضح العبداهلل ان احلكومة حترص من هذا 
املنطلق على رعاية هذا املعرض ومبادرات دار 
اآلثار املمتازة التي قال انه تشرف بافتتاح اربعة 
معارض جوالة س���ابقة منها القت جناحا باهرا 
واقباال واسعا في كل الدول التي زارتها، متوقعا 
أن يلقى معرض ميالنو الذي يستمر حتى نهاية 

شهر يناير 2011 جناحا واقباال كبيرين.

الكويتية  القاص���ة  أك���دت 
العنزي ان حفل توقيع  باسم 
االصدارات الذي يقام حاليا في 
معرض الكويت الدولي ال� 35 
للكتاب فرصة حقيقية اللتقاء 
الكاتب بجمهوره ملعرفة آرائهم 

وتصوراتهم مبا أصدره.
التي  العن���زي  وأضاف���ت 
أصدرت مجموعتها القصصية 
اجلدي���دة )يغل���ق الباب على 
ضجر( أخيرا واحلاصلة على 
التشجيعية  الدولة  جائزvv ة 
عام 2007 في تصريح ل� »كونا« 
أمس ان معرض الكتاب احلالي 

أتاح لها شخصيا فرصة جميلة لاللتقاء بزمالئها 
من الوسط الثقافي واألدبي احمللي.

وأش���ارت الى ان هذه املش���اركة هي الثالثة 
لها في معارض الكويت للكتاب بعد إصدارها 3 
مجموعات قصصية في فترات متباعدة معربة 
عن بالغ س���عادتها باملش���اركة في حفل توقيع 
اإلصدارات اجلديدة الذي يعتبر األول من نوعه 

بالنسبة لها.
وحول اطالعها على االصدارات اجلديدة في 
املعرض هذا العام قالت ان املعرض يتضمن الكثير 
من االصدارات اجلديدة اجلديرة باالقتناء والقراءة 

رغم وجود كم هائل من الكتب املكررة.
ومن اإلصدارات اجلديدة املشاركة في معرض 
الكويت اخلامس والثالث���ني وضمن اصدارات 

ذات السالس���ل كت���اب جديد 
للمؤل���ف د.فيح���ان العتيبي 
بعن���وان »احلراك السياس���ي 
والص���راع الدميوقراط���ي في 
الكويت من عام 1921 – 1990« 
حيث يسلط الضوء على حقبة 
مهمة من تاريخ الكويت احلديث 

واملعاصر.
ويأتي في مقدمة املؤلف ان 
احلراك السياسي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالصراع الدميوقراطي، 
السيما ان هذا االرتباط يقوم 
على أساس املمارسة السياسية 
والدميوقراطي���ة مع���ا، فهما 
ميثالن العامل املشترك نحو التطور السياسي 
والدميوقراطي ألي مجتمع من املجتمعات، ومن 
دون أي حراك سياسي أو ممارسة دميوقراطية 
س���ليمة لن يتطور املجتمع أو يتقدم قيد أمنلة 

في اجتاه املشاركة الشعبية في السلطة.
ويقول املؤلف في مقدمته: »يعالج هذا الكتاب 
موضوع احلراك السياسي والصراع الدميوقراطي 
من تاري���خ الكويت احلدي���ث واملعاصر خالل 
الفترة )1912 – 1990( الس���يما ان دراسة تاريخ 
الكويت خالل هذه احلقبة دراس���ة متش���عبة 
وعناصرها كثيرة، وق���د حرصت على اختيار 
قضايا وموضوعات رئيس���ية ومهمة في هذه 
الفترة ال ميكن إغفالها، ويعذرني القارئ إذا مت 

إغفال البعض منها«.

يفتتحه غدًا في ميالنو ممثاًل عن صاحب السمو

أعلن عن انطالق موسم المسح والتنقيب األثري للعام 2011/2010

»الحراك السياسي« يغلق الباب على ضجر من اإلصدارات الجديدة
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