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م.أحمد املنفوحي إياد اخلرافي

مبارك اخلرينجاللواء جاسم املنصوري

عبداهلل الغنيم يتسلم درعا تذكارية طوابع بريدية

على هامش المعرض الخليجي الـ 16 للطوابع البريدية المقام في الكويت

الغنيم: الطوابع النادرة تحكي أصالة التاريخ الخليجي
دانيا شومان

أكد رئيس مركز الدراسات 
والبحوث الكويتية د.عبداهلل 
الغنيم ان الطوابع البريدية 
وحتديدا النادرة منها ترسم 
جزءا من تاريخ الدول التي 
تصدرها وهذا هو احلال مع 
الطوابع البريدية اخلليجية 
النادرة التي حتكي جزءا من 
تاريخ دول مجلس التعاون 
اخلليجي بل وتوثق ملراحل 
مهمة ومناسبات حتكي جزءا 
من التاريخ وتعد توثيقا ألهم 
األحداث واملناسبات التاريخية 
في املنطقة، وجاء تصريح 
د.يوسف الغنيم على هامش 
حفل افتتاح معرض الطوابع 
اخلليجي الـ 16 الذي أقامته 
الكويتيـــة لهواة  اجلمعية 
الطوابـــع والعمالت مســـاء 
اول مـــن امس في األڤنيوز، 
وأضاف الغنيم: »ان ما عرض 
من طوابع بريدية ومغلفات 
نادرة كلها حتمل دالالت على 
عمق أصالة تاريخ دول مجلس 
التعاون اخلليجي وتواصلها 
اإلنساني والتجاري مع جميع 

دول العالم«.
وشارك في املعرض وفود 
متثل مكاتب البريد الرسمية 
مـــن دول مجلـــس التعاون 
التي  واجلمعيـــات األهلية 
تعنـــى بالطوابـــع وجمعها 
وعدد من هواة جمع الطوابع، 
وقدم خالل املعرض 20 هاويا 
خليجيا طوابـــع ومغلفات 
بريديـــة نـــادرة، وأكد عدد 
مـــن املشـــاركني ان هواية 
الطوابع ليست مجرد  جمع 
هواية، بل تعدت اليوم الى 
مرحلـــة التوثيق وان كثيرا 
العالم تعتمد على  من دول 
كتابـــة تاريخها عبر إصدار 
طوابع خاصة في املناسبات 
التاريخية واملهمة التي متر 

بها.
وقال أمني ســـر اجلمعية 
الكويتيـــة لهـــواة الطوابع 
والعمالت كامل العبداجلليل 
ان املعرض الذي انطلق مساء 
أول من امس سيستمر حتى 
يوم الســـبت املقبل، مشيرا 
الى ان املعرض سيشـــتمل 
على عرض فقـــرات خاصة 
للجمهور وان الهدف األساسي 
من إقامته هو تعريف اجليل 
احلالـــي بأصالـــة املجتمع 
اخلليجي القـــدمي من خالل 
أهم الطوابـــع التي أصدرت 
على مدار الســـنوات الـ 50 
املاضية في عدد من املناسبات 
التي مرت  املهمة  التاريخية 
بها املنطقة والتي يحق لكل 
فرد خليجي ان يفتخر بها، 
وأضاف ان اجلمعية شاركت 
في املعرض مبقتنيات نادرة 
من الطوابع والعمالت لبعض 
أعضائها الهواة بهدف حماية 
وإبـــراز الطوابـــع البريدية 
والعمـــالت بأنواعهـــا التي 
التاريخي  التطور  تســـجل 
لألحداث واملناسبات وتوثيقها 

في الكويت وخارجها.

الخرافي: النادي العلمي يسعى منذ عام 
1999 إلى إبراز االختراعات الكويتية

خصوصــــا اذا كانت فكرة تخدم 
البشرية.

من جهته قال أمني عام النادي 
العلمي م.احمد املنفوحي ان تأهل 
املخترع قاسم إلى الدور النهائي 
في التصفيات اخلاصة بالبرنامج 
»مفخرة كويتية«، مشيرا الى انه 
احد أعضاء النادي والذي انتسب 

إليه في العام 1995.
وأضاف املنفوحي ان املخترع 
قاســــم تدرج فــــي النــــادي بعد 
حصوله على دورات في الفيزياء 
والكيمياء والطيران ولديه عدد من 
االختراعات وشارك في الكثير من 
املعارض الدولية وحاز امليدالية 
الذهبية في مهرجان األلفية بوالية 
فلوريدا عام 2000 وذهبية أخرى 
الـ 33  الدولي  مبعرض جنيــــڤ 

بسويسرا عام 2005.

يستطيع الوصول إلى املركز األول 
ويحصل على لقب املخترع العربي 

لعام 2010.
وأفاد بان تلك املرحلة هي من 
أصعب املراحل التي حتتاج ليس 
إلى مجهود شخصي من املخترع 
وإمنا تعتمد في األساس على دعم 
من مواطنيه إليصاله الى املركز 
األول من خالل التفاعل واملشاركة 
في التصويت عبر رســــائل »اس 

ام اس«.
الى أهمية االختراعات  ولفت 
الســــمو  مذكرا مبا قاله صاحب 
األمير حول أهمية تنوع مصادر 
ان  الكويــــت، معتبرا  الدخل في 
اذرع تنوع  االختراعات هي احد 
الدخل والتي سيكون لها مردود 
ايجابي خاصة عندما يتم تصنيع 
الفكرة وتطبيقها على ارض الواقع، 

دانيا شومان
قال رئيس مجلس إدارة النادي 
العلمي إياد جاســــم اخلرافي ان 
العام 1999  النادي يســــعى منذ 
الى إبــــراز االختراعات الكويتية 
من خالل املشاركة في املعارض 
واملؤمترات اخلارجية »التي تعطي 
الكثير من اخلبرات التي تساعدنا 

في الوصول الى ما نتمناه«.
وأكــــد اخلرافي فــــي تصريح 
صحافــــي أمس مبناســــبة تأهل 
املخترع الكويتي صادق قاســــم 
للمرحلة النهائية ملسابقة »جنوم 
العلوم« ضــــرورة دعم املخترع 
قاســــم والوقوف إلى جانبه بعد 
ان استطاع حتقيق الفوز باملركز 
األول في أهم مرحلة من مراحل 
املســــابقة ورفع اسم الكويت في 

هذا احملفل العلمي املهم.
وأضــــاف ان اختيار املخترع 
قاسم من بني سبعة آالف مشارك 
من جميــــع أنحاء الوطن العربي 
وقدرته على اجتياز أصعب املراحل 
سواء من حيث عرض املشروع أمام 
جلنة التحكيم ومرحلة الهندسة 
وطريقة التصنيع والتكلفة »لهو 

أمر يدعو للفخر واالعتزاز«.
وأشــــار الــــى ان وصوله الى 
املرحلة النهائية يعد اجنازا كبيرا 
وفوزا بحد ذاته، األمر الذي يدلل 
على ان ما لدى العقول الكويتية 
ليس مجرد أفكار وامنا إنتاج علمي 
متميز، مبينا انه بدعم من املواطنني 

أكد أن الوضع مطمئن وجزءًا كبيرًا من القطعة أصبح آمنًا

المنصوري: قراءات نسب الغاز في بعض أجزاء قطعة 1 باألحمدي %0
الخرينج: مشكلة التسرّب تحتاج إلى حل جذري إلنقاذ أرواح السكان

االصالح ولكن االهالي يحتاجون 
حلوال دائمة بدال من الوقتية وعلينا 
ان نعطي احلكومة الوقت اليجاد 

بديل حلل هذه املشكلة.
واوضح اخلرينــــج ان منطقة 
االحمدي عانت سنوات طويلة من 
هذه املشــــكلة ولكن لم يلتفت لها 
احد والنواب واالعالم تطرقوا لها 
كثيرا ولكن بعد االنفجار الذي كاد 
ان يقتل عائلة بأكملها، لوال رحمة 
اهلل، حتركت احلكومة حلل املشكلة 
ولكن نحن نقول ان تأتي متأخرا 
افضل من اال تأتي متمنيا ان تكون 
القرارات اجليدة في املستقبل من 
مصلحة املواطنني من سكان االحمدي 
النهم وقعوا في مشــــكلة وعلينا 
التضامن والتكاتف معهم النهائها 
بشيء ملموس على ارض الواقع. 
ومن جانب آخر علق اخلرينج على 
تقرير وزارة اخلارجية االميركية 
الذي انتقد الكويت قائال ان اعداد مثل 
هذه التقارير السنوية ليس بجديد 
بل انه يشمل مختلف دول العالم 
وعلينا اال نعطيه اكبر من حجمه 
النه مليء باملغالطــــات فالكويت 
البلد الذي يشع نوره في العاملني 
العربي واالسالمي بالدميوقراطية 
واحلرية التي تنظم احلياة وحتفظ 
احلقوق للجميع. واختتم بقوله اننا 

بالكويت لوال دميوقراطيتنا ملا وجد 
بيننا ماليني من البشر من مختلف 
الدول يعيشون بيننا وميارسون 
كل اساليب حياتهم بحرية تتماشى 
مع القوانني الكويتية التي تصون 
الكبير والصغير،  وحتفظ حقوق 
مؤكــــدا اننا اعتدنا مــــن الواليات 
املتحدة االميركيــــة على مثل هذه 
التقارير وهــــذا ليس صدمة النها 
ال تشمل الكويت بل مختلف دول 
العالم وعلينا التعامل معه بأريحية 
النه ليس كل ما يقال صحيحا الننا، 
الفضل هلل، من الدول التي تصون 
وحتفظ كرامات االديان واملذاهب 
بالشكل الذي يتماشى مع القانون 
من دون ان يكون للسلطة تدخل في 
ازدراء هذه احلقوق التي ال تخالف 
القوانــــني الكويتيــــة. ومن جانب 
آخر تقدم اخلرينج باقتراح برغبة 
مبنح راتب شــــهر جلميع موظفي 
الدولة واملتقاعدين مبناسبة مرور 
خمسني عاما على استقالل الكويت 
في 2011/2/25 مع مراقبة اجلهات 
احلكومية املعنية االســــعار وعدم 
ارتفاعها فــــي حالة ان جاءت هذه 
املنحة مببادرة من صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صبــــاح األحمد او 
مبوافقة الســــلطة التنفيذية على 

ذلك.

عبدالهادي العجمي ـ محمد الدشيش
أكــــد مدير عــــام اإلدارة العامة 
لإلطفاء اللواء جاســــم املنصوري 
مجددا ان الوضع في منطقة األحمدي 
مطمئن، مضيفا ان قراءات نسب الغاز 
وصلت في بعض أجزاء قطعة 1 إلى 
0%. وقال اللواء املنصوري لـ »كونا« 
امس ان جزءا كبيــــرا من القطعة 
1 اصبح آمنــــا والنتائج ايجابية، 
نافيا ما ورد مــــن أنباء صحافية 
عن وجود »مفاجأة غير سارة في 
منطقة األحمدي بخصوص الغاز«. 
وشدد في هذا الصدد على ضرورة 
استقاء املعلومات إزاء هذا املوضوع 
من مصادرها الرسمية وعدم االلتفات 
الى الشائعات في وقت سيتم تقدمي 
املعلومات املستجدة حول ذلك أوال 
بأول. يذكر ان منطقة األحمدي تشهد 
متابعة ورصدا لقراءات نسب الغاز 
يوميا من اجل إجراء تهوية للجيوب 
فيها حتى تنتهي القراءة ويتالشى 
الغاز نهائيا، كما ان الفرق املختصة 
ماضية في عملها احترازيا ملدة شهر 
بعــــد االنتهاء من عمليات التهوية 
وســــحب الغاز. وقد مت اخالء 58 
مســــكنا في املنطقة وتأمني شقق 
مفروشة كمساكن بديلة بلغ عددها 

62 شقة في حدود احملافظة.
إلى ذلك، علمــــت »األنباء« من 

مصدر مسؤول ان مشكلة األحمدي 
قد تطول وانه ال يوجد حل يلوح 
في األفق بعد ان اكتشــــف بعض 
األهالي خارج قطعة 1 تسربات في 
الغاز مثل املنطقة الشــــمالية التي 
تبعد مســــافة بعيدة عن املنطقة 
املنكوبة التي يــــدور عليها الكالم 
بعد احتراق طفلة جراء احتراق الغاز 
قبل عدة شهور، وان بعض القطع 
مثل قطعة 3 وجدوا فيها تسرب غاز، 
التي كانت طوال  ومنازل الشركة 
اخلمسني سنة تتغذى على امتدادات 
الغازات األرضية التي قطعتها عنهم 
الشركة واستبدلوها ألهالي املنطقة 
بسلندرات غاز وچولة صغيرة، وان 

أهالي املنطقة يتوقعون األســــوأ. 
هذا وتوقع ان تشهد األيام القادمة 
مفاجآت وتطورات كبيرة ملعرفة من 

هو املتسبب في كارثة األحمدي.
مــــن جهته، اكــــد رئيس جلنة 
النائب مبارك  الشؤون اخلارجية 
اخلرينج ان تسرب الغاز مبنطقة 
االحمدي والذي يعاني منه املواطنون 
يتطلب حال جذريــــا النقاذ ارواح 
الســــكان من خطر اصبــــح جليا 
القيادات واصحاب  امام  وواضحا 
القرار. واضاف ان مبادرة ســــمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ببدل ايجار لهم هي خطوة 
ولفتة انسانية واخالقية وهي بداية 

المسلم: الحلول الجزئية
ال تفيد والحل األمثل 

استمالك المنطقة المتضررة
اكد الناطق باسم كتلة التنمية 
واالصالح البرملانية النائب د.فيصل 
املسلم انه لن تفيد اي حلول جزئية 
ملشكلة جذرية مثل كارثة تسرب 
الغاز في بيوت منطقة االحمدي.

وقال املسلم في تصريح صحافي ان 
احلل االمثل لهذه املشكلة االنسانية 
والصحية هو اســــتمالك املنطقة 
املتضــــررة او ايجاد بيوت بديلة 
للســــكان الذين تضررت منازلهم 

من الغاز.

»البيئة« تنفي تقديمها تقريرًا
عن وجود بحيرة غاز تحت

مدينة األحمدي
نفــــت الهيئة العامة للبيئــــة صحة ما ورد من 
أنباء صحافية عن تقرير قدمته الهيئة بشأن وجود 
بحيرة غاز حتت مدينة االحمدي، وقال نائب مدير 
عــــام الهيئة علي حيدر فــــي تصريح صحافي ان 
»تلــــك األنباء عارية عن الصحة والهيئة لم تتقدم 
بأي تقرير بهذا الصدد«. واضاف حيدر ان تقارير 
مرحلية تقدم بها الفريق امليداني القائم على موضوع 
معاجلة تسرب الغازات في منطقة االحمدي واتفقت 
على ان ســــبب في التسرب يرجح ان يكون ناجتا 
عن شبكة الغاز القدمية والتي كانت تغذي مدينة 

االحمدي والتابعة لشركة نفط الكويت.

تسرب الغاز باألحمدي
في »معًا على طريق األمن«

يواصل برنامج »معا على طريق االمن« االذاعي 
حلقاته اليوم االربعاء الذي يذاع من اذاعة الكويت 
على تردد FM 89.5 كل يوم اربعاء على مدى نصف 
الساعة بدءا من الثالثة والنصف حتى الرابعة عصرا. 
تتناول حلقة البرنامج واقعة تسرب الغاز في منطقة 
االحمدي، واهتمام الدولة بها، والذي متثل في تواجد 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مع 

اركان احلكومة في موقع احلدث.
ويســـتضيف البرنامـــج كال من اللواء جاســـم 
املنصوري مدير عام االدارة العامة لالطفاء واللواء 
عبدالفتـــاح العلي مدير عام مديريـــة امن محافظة 
االحمدي، لتناول دور كل من »االطفاء« وامن االحمدي 

في مواجهة املوقف.

)قاسم باشا(افتتاح املعرض اخلليجي الـ 16 للطوابع


