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»الزراعة« توّقع عقدًا لتنفيذ وتطوير الزراعات التجميلية في عدد من الطرق

 صرف تعويضات الصقيع للموسم الزراعي 2009/2008

يتم حس���اب الصقيع لها وهي 
)الطماط���م، الفلف���ل، اخلي���ار، 
القرع،  الكوس���ة،  الباذجن���ان، 
البطاطا، الفاصوليا( على ان يتم 
إثبات حدوث الضرر للمحاصيل 
املذكورة في استمارة حصر أضرار 
الصقي���ع ويذكر في اس���تمارة 
احلصر )نوع احملصول، املساحة 
الزراعة، بداية  املتضررة، ناجت 

االنتاج، نهاية االنتاج(.
كم���ا يص���رف التعوي���ض 
للمحصول الذي يتم تس���جيله 
بعد انتهاء فترة االنتاج على ان 
يتم حساب قيمة الدعم املنصرف 
للمحصول املتضرر واستكمال 
مبل���غ الدع���م م���ن تعوي���ض 
الصقيع وفي حالة تسلم مبلغ 
الدعم كامل للمحصول املتضرر 
)مستوفي متوسط االنتاج على 
املربع حسب جدول فئات  املتر 
الدعم( ال يص���رف له تعويض 
عن الصقيع، اما في حالة ازالة 
احملصول دون مراجعة مهندس 
املزارع  الهيئة فإنه يسقط حق 
في املطالبة بتعويض الصقيع 
وفي حالة حدوث الصقيع قبل 
االنتاج يصرف تعويض للمساحة 
املتضررة بحد أقصى 15% حسب 
جدول فئ���ات الدعم للمحصول 

املتضرر.
جاء هذا القرار في اطار حرص 
الهيئة على دعم املنتج الزراعي 
الوطني وتعويض املزارعني عما 
تتعرض له محاصيلهم لظروف 
مناخية سيئة تؤثر بالسلب على 

االنتاج.

    محمد راتب
وّقعت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية صباح 
ام���س عقدا مع ش���ركة »كويت 
برتشارد« للصيانة والتنظيف 
لتنفيذ وصيانة وتطوير الزراعة 
التجميلي���ة للطرق الس���ريعة 
الش���مالي  واخلارجية للقطاع 
كالدائري السادس والطرق الواقعة 

شرق الدائري السادس.
وق���ال رئيس مجلس االدارة 
املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر ان مدة العقد 3 س���نوات 
بتكلفة 6 ماليني دينار، مشيرا الى 
ان الهدف من هذا العقد هو تطوير 
الزراعات التجميلية والتي تأتي 
ضمن اخلطة املوضوعة من قبل 
هيئة الزراعة لتطوير اخلطوط 

السريعة وصيانتها.
وتابع اننا عانينا في السابق 
من عدم تنفي���ذ البنود التي مت 
االتفاق عليها في عقود س���ابقة 
مع الشركات، موضحا ان العقود 
اجلديدة تالفت األخطاء السابقة 
ووضعت فيها ضوابط وشروط 
جزائية كبيرة حتى يتم حتقيق 

الهدف من توقيع هذه العقود.
وأشار البدر الى ان ما تتمناه 

هيئة الزراعة ف���ي هذه العقود 
هو جودة العمل وتطبيقها على 
أرض الواق���ع كم���ا مت االتفاق 
علي���ه في بنودها، مش���يرا الى 
ان التغي���رات والتطويرات في 
التجميلية س���تكون  الزراعات 
واضحة للمواطن���ني واملقيمني 

خالل الفترة املقبلة.
الى ذلك، أصدر رئيس مجلس 

اإلدارة � املدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.جاس���م البدر ق���رارا يقضي 
مبوجب���ه بص���رف تعويضات 
الصقيع للموسم 2009/2008 كما 
هو مقدر للمزارعني املتضررين 
وذلك وفقا للشروط والضوابط 
الت���ي حددها الق���رار في مادته 
الثانية ومنه���ا احملاصيل التي 

د.بدر الشريعان

د.محمد الصرعاوي

احملامي محمد طالب احملامي وسمي الوسمي احملامي خالد الكندري

م.جاسم البدر يوّقع العقد ومسؤول شركة »كويت برتشارد« يتبادالن وثائق االتفاقية

مجلس إدارة الجمعية زكاهما

الكندري رئيسًا لـ »المحامين« والوسمي نائبًا
والكريوين أمينًا للسر وطالب أمينًا للصندوق

»دراما الشحاذين« الكويتية تحوز التقدير 
في مهرجان دمشق المسرحي

اجتمع أمس في جمعية احملامني أعضاء مجلس 
اإلدارة اجلديد برئاسة احملامي جاسر اجلدعي باعتباره 
األكبر سنا. وخالل االجتماع متت تزكية احملامي خالد 
الكندري رئيسا ملجلس اإلدارة باإلجماع كما متت تزكية 
احملامي وس����مي الوسمي نائبا له. وترشح ملنصب 

أمني السر كل من احملاميني ناصر الكريوين ومشعل 
النمش فتم اختيار الكريوين للمنصب بالتصويت، 
ثم مت التصويت على منص����ب أمني الصندوق بني 
احملاميني مش����عل النمش ومحمد طالب فتم اختيار 

طالب للمنصب.

نالت املسرحية الكويتية »دراما الشحاذين« من 
تأليف بدر محارب واخراج عبدالعزيز صفر، املشاركة 
في مهرجان دمشق املسرحي اعجاب وتقدير اجلمهور 
والنقاد ووسائل االعالم حيث سلطت الضوء على 

عالقة السلطة بالطبقة املهمشة.
وقال رئيس الوفد الكويتي املشارك في املهرجان 
مراقب صاالت العرض في املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واالداب بدر محارب في تصريح ل� »كونا« 
بعد العرض ان االقبال على مشاهدة العرض كبير 

ورائع وكانت هناك انطباعات ممتازة وطيبة.
واضاف ان االنطباع كان وقتيا من قبل اجلمهور 
الس����وري واجلمهور العربي املوجود في املسرح، 
مشيرا الى ان جميع املشاركني في املسرحية قدموا 
اداءا رائعا. وقال محارب »في نهاية العرض املسرحي 
اصر جمهور احلضور ال����ذي اكتظت به صالة دار 
الدراما بدار االس����د للثقافة )االوبرا( على الصعود 
الى خشبة املسرح وحتية جميع من قام بأداء ادوار 
املسرحية في مبادرة هي االولى حيث ال يسمح ألي 
احد بالصعود على خشبة املسرح وبسبب الضغط 
اجلماهيري واحلماس واملتعة بالعرض فقد تدافع 

اجلمهور الى اخلشبة وهنأوا فريق العمل«.

وتقدم محارب بالشكر لفريق العرض الذي قدم 
عرضا جيدا ومستويات رائعة نالت االعجاب باإلضافة 
الى املعاني التي تضمنتها املسرحية مما كان له االثر 

الكبير في جناح املسرحية.
وقال مخرج العرض عبدالعزيز صفر في تصريح 
مماثل ل� »كونا« ان بساطة »دراما الشحاذين« كانت 
سببا اساسيا لتفاعل اجلمهور مع املسرحية، مضيفا 

انه مت عرضها في الكويت عدة مرات.
واضاف »انني سعيد باملشاركة في مهرجان كبير 
للفنون املسرحية«، مشيرا الى انه كان ينتابه شعور 
باخلوف قبل عرض املسرحية في دمشق كونه عرضا 
كوميديا وس����ط عروض نوعية واسماء كبيرة من 
املخرجني تش����ارك في املهرجان ولكن هذه املخاوف 
زالت بعد االنتهاء من العرض حيث تدفق احلضور 
والنقاد وطالب املعهد العالي للفنون املسرحية وعدد 
كبير من الفنانني السوريني للتهنئة وكانت فرحتنا 
غامرة بهذا التجاوب الكبير«. واوضح صفر انه ابتعد 
عن االسفاف الذي يعاني منه املسرح التجاري العربي 
وبذلك لم يبخل على اجلمهور بحس كوميدي خفيف 
ال يسيء لألفكار الرئيسية للعمل بل تساعدها على 

الظهور والتقبل.

الشريعان أكد أن وزراء الكهرباء والماء الخليجيين أقروا 21 بندًا في اجتماعهم أول من أمس

»مؤتمر المناخ« استكمل أعماله أمس بـ 7 جلسات و32 محاضرًا

احتساب تعرفة الربط الكهربائي الخليجي وفق االستفادة

السيد عمر: القرارات السياسية يمكن أن تساهم في الضرر البيئي 

دارين العلي
أوضح وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
ان آلية حس���اب تعرفة الرب���ط الكهربائي 
اخلليجي ستتم عن طريق هيئة الربط وبنسب 
محددة وحسب استفادة كل دولة مؤكدا ان 
وزراء الكهرباء واملاء في دول مجلس التعاون 
اخلليجي اتفقوا في اجتماعهم على 21 بندا 
كانت مدرجة على جدول اعمال االجت���ماع 
ال� 23 للجنة التعاون الكهربائي واملائي لدول 

مجلس التعاون.
وقال الشريعان في تصريح صحافي أول 
من أمس ان الربط الكهربائي اخلليجي هو أهم 
البنود التي متت مناقشتها خالل االجتماع 
وكذلك توحيد املواصفات وقواعد املعلومات 

ب���ني الدول مبينا ان هن���اك اتفاقا كامال بني 
الدول االعضاء على ال� 21 بندا.

وبنّي ان املرحلة االولى من الربط والتي 
تشمل 4 دول أصبحت واقعا مت اجنازه مبينا 
ان املرحلة الثانية ستش���مل ربط س���لطنة 
عمان واالمارات بالدول ال� 4 الباقية، وحول 
ما يتعلق بهيئة الرب���ط اخلليجي مع بقية 
الدول العربية قال »ان ذلك منظور حتت مظلة 
اجلامعة العربية »مشيرا في هذا الصدد الى 
ان هناك توجها الى الربط مع بعض الدول 

االوروبية عن طريق تركيا.
 م���ن جانبه قال وزير الكهرباء واملاء في 
اململكة العربية السعودية عبداهلل احلصني 
»ان االجتماع غطى العديد من املواضيع التي 

تهم قطاعي املاء والكهرباء في دول اخلليج«، 
مضيفا ان االجتماع غطى اكثر من 10 نقاط، 
اهمها موضوع الربط اخلليجي ووضعه احلالي 
واعتماد العديد م���ن املواصفات الكهربائية 
واملائية الزامي���ة التطبيق في دول مجلس 
التعاون، وكذلك االطالع على ما انتهى اليه من 

كتابة قواعد معلومات مائية وكهربائية.
وحول ايجابية املشروع في مد دول اخلليج 
بالطاقة الكهربائية قال احلصني »ليس هدف 
املشروع مد الطاقة الكهربائية من دولة الى 
دولة وامنا اقتصادات املشروع هدفها املشاركة 
في االحتياطي الكهربائي«، مضيفا »هذا ما 
ثبت جدواه في الفترة املاضية التي مت تطبيق 

الربط فيها«.

دارين العلي
العاملي حول  استكمل املؤمتر 
التغير املناخي وأثره على الزراعة 
والتنوع احليوي في الوطن العربي 
الذي ينظمه معهد الكويت لألبحاث 
العلمية اعماله امس ب� 7 جلسات 
قدمها 32 محاضرا، حتدثوا جميعا 
عن التأثيرات السلبية التي يعانيها 
العالم العربي جراء التغير املناخي 
وابرزه����ا نقص املي����اه وتدهور 

األراضي الزراعية.
وقالت رئيسة اللجنة العلمية 
للمؤمتر س����ميرة السيد عمر في 
تصريح صحافي ان اجللس����ات 

تخللها عرض الوضع الراهن االحيائ����ي والزراعي في عدة مناطق من 
الوطن العربي، مشيرة الى ان التغير املناخي أثر سلبا على مشكلة نقص 
املياه وخصوصا في فلسطني وبالد الشام عامة، الفتة الى انه بالرغم من 
ان الع����راق اتخذ اجراءات حيال هذا املوضوع اال ان هذه االجراءات غير 
كافية، مؤكدة ان الس����ودان من اكثر الدول تأثرا بسبب تدهور املناطق 

الزراعية فيها.
واوضحت ان القرارات السياسية التي تتخذ دون األخذ بعني االعتبار 
التأثيرات على البيئة من ش����أنها ان تؤدي الى مخاطر بيئية كإنش����اء 
خندق كبير اثر على حركة املياه الس����طحية على احلدود بني الكويت 
والعراق وهذا احلاجز بطول 200 كيلومتر وعرض 4 امتار وعمق 3 امتار 
ادى الى حدوث جفاف في بعض املناطق احمليطة بسبب عدم استشارة 

متخصصني بيئيني.

على هامش املؤمتر وبالتعاون 
مع معهد األبحاث نظمت احلملة 
التوعوية للتغير املناخي »املؤمتر 
الدول���ي لرواد التغي���ر املناخي 
للشباب« املوجه ملرحلة الشباب، 
للتحدث عن ظاهرة التغير املناخي 
على مستوى العالم، وقد شارك 
فيه اكثر من 200 طالب وطالبة، 
اوضح األستاذ في جامعة الكويت 
الذي شارك  د.محمد الصرعاوي 
في انش���طة املؤمتر ان الشباب 
الس���لوكات  مطالب���ون بتغيير 
السلبية داخل املجتمع الكويتي مبا 
يتعلق بزيادة النفايات والضوضاء 
وزيادات مخرجات املصانع على 
املدى البعيد دون ضوابط رادعة 
وهي كلها ت���ؤدي الى التغيرات 
املناخية، مطالبا اجلهات املعنية 
بسن قوانني صارمة للتقليل من 

هذه الظاهرة.
ولفت ال����ى ان الكويت تأثرت 
فعليا به����ذه الظاهرة متمثلة في 

مضيفا ان املجل����س البلدي على 
مدى عشر دورات ناقش موضوع 
انشاء مصانع تدوير نفايات والى 
اآلن لم يتم انشاؤها واملشكلة عدم 
وجود قرارات واضحة في البلدية 
اذ ال تعي مدى خطورة هذه املشكلة 

على املدى البعيد.
واشار الى ان القطاع اخلاص 
مس����تعد لعمل منظوم����ة تدوير 
متكاملة للنفايات ومصانع إليجاد 
طاقة بديلة ومشروع القرين هو 
اكبر شاهد على ذلك حيث استطاع 
ان ي����زود قطعة س����كانية كبيرة 
بالطاقة، متس����ائال ملاذا لم تطبق 
هذه التجربة على 16 مردما حتتوي 
عل����ى 20 مليون طن من النفايات 
حيث 5 آالف طن من النفايات تردم 
يوميا في الصحراء وهذا ال يحدث 
في القرن ال� 21 في اي بلد من دول 
العالم اال ف����ي الكويت لذلك جند 
ان مس����ؤولية النفايات يتحملها 

املجلس البلدي.

زيادة ردم النفايات في الصحراء 
وقلة هطول األمطار وزيادة متلح 
التربة وظاه����رة الغبار واألوبئة 
واألمراض التي لم نكن نش����هدها 
سابقا، وطالب احلكومة واعضاء 
مجلس األمة واملؤسسات التعليمية 
والتربوي����ة دعم الق����رار العاملي 
الهادف الى معاجلة تغير املناخ، 

الصرعاوي: الشباب مطالب بتغيير السلوكيات السلبية

)قاسم باشا(

د.سميرة السيد عمر


