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تعليقا على تطورات األوضاع 
السياسية في لبنان بعد استقالة 
11 وزيرا من حزب اهلل والقوى 
املتحالفة معه صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محم����د الصباح بان 
الكويت في الوق����ت الذي تدعم 
فيه أمن واستقرار ووحدة لبنان 
الشقيق تدعو الفرقاء اللبنانيني 
الى نبذ كل اخلالفات واللجوء الى 
احلوار مبا يجنب لبنان الشقيق 
مخاطر االنقسام واالنزالق نحو 
االضطرابات السياسية واألمنية. 
وناشد الشيخ د.محمد الصباح في 

تصريح ل� »كونا« األشقاء في لبنان تغليب املصلحة 
الوطنية للحفاظ على أس����س الدولة ومؤسساتها 
الدس����تورية. وكان وزراء خارجي����ة دول مجلس 
التع����اون لدول اخلليج العربية والواليات املتحدة 
اعربوا امس األول عن القلق البالغ ازاء مستجدات 

الوضع في لبنان.
وناشد الوزراء األطراف اللبنانية التحلي باحلكمة 

واحلوار واعالء املصلحة العليا 
وااللتزام باتفاقي الدوحة والطائف 
باعتبارهما يشكالن ارضية مهمة 
لتثبيت دعائم االمن واالستقرار 

والتوافق بني اللبنانيني.
وذكر بيان صحافي صدر امس 
األول عن االجتماع التش����اوري 
ل����وزراء خارجي����ة دول مجلس 
التع����اون والوالي����ات املتحدة 
ال����ذي عقد في الدوحة انه جرى 
خالل االجتماع مناقشة عدد من 
املواضيع ذات االهتمام املشترك 
مبا في ذل����ك الوضع الراهن في 
لبنان. وأع����رب وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون اخلليجي والواليات املتحدة 
عن أملهم في اال يؤثر انس����حاب بعض الوزراء من 
احلكومة اللبنانية على الوضع السياس����ي مما قد 

يؤثر على االمن واالستقرار في ربوع لبنان.
وأكد الوزراء ان احملكمة الدولية اخلاصة واستقرار 
لبنان ضروريان وكذلك التشاور بني اصدقاء لبنان 

ملساعدته في اخلروج من األزمة الراهنة.

الشيخ د.محمد الصباح

عبدالعزيز املسعد ود.حسني الدويهيس يتسلمان التكرمي بحضور املشاركني في املؤمتر 

الصقعبي: مياه الشرب في الكويت مهددة 
بالتلوثات النفطية والتسريبات النووية من دول مجاورة

منظمة »ريدو« سمّت سفيرها لدى قطر

  رئيس الوزراء يرع�ى المؤتمر األول للمنظمة التنموية للطاق�ة المتجددة مارس المقبل

غدير الصقعبي وم.محمد املهندي خالل املؤمتر

دارين العلي  وكونا 
أعلنت السكرتير العام للمنظمة 
التنموية للطاقة املتجددة »ريدو« 
غدير الصقعبي ان الكويت تعد من 
اكثر دول العالم املهددة بيئيا السيما 
فيما يتعلق مبياه الشرب املعرضة 
النفطي والتس����ريبات  للتل����وث 

النووية من دول مجاورة.
واوضح����ت الصقعب����ي على 
هامش احتفال منظم����ة »ريدو« 
بتسمية س����فير لها في قطر، ان 
مياه اخلليج العربي وهي مصدر 
الكويت  الوحيد في  مياه الشرب 
معرضة ألخطار التلوثات النفطية 
او رمبا تسريبات نووية قد حتدث 

في دول مجاورة.
ولفتت الى تشكيل جلنة تقوم 
حاليا بإعداد خطة ملواجهة الكوارث 
البيئية موضحة ان لدى احلكومة 
الكويتية توجها لالهتمام بالبيئة 
بشكل كبير في اشارة الى تعاون 
املنظمة مع احلكومة في مشاريع 

بيئية تنموية.
وكشفت الصقعبي عن اجتماع 
بني املنظمة والنائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك االسبوع املاضي مت فيه 
افكار املنظمة والتي القت  عرض 
قبوال لدى الش����يخ جابر املبارك 
والذي طلب حضور ممثلي الهيئات 
البيئية واحلكومية املعنية لعرض 

هذه االفكار ومناقشتها.
وحثت الصقعب����ي احلكومة 
ومجلس األمة على س����ن قوانني 
خاصة حلماية البيئة وتش����جيع 
استخدام الطاقة املتجددة موضحة 
ان لدى بعض الش����ركات العاملية 
اس����تعدادا لتزوي����د الكويت مبا 
يكفيها من الطاقة املتجددة لكنها 
تنتظر سن قوانني تقدم لها الدعم 

واحلماية.
التوجه الستخدام  ان  وبينت 
الطاقة املتج����ددة امر ال مفر منه 
للحفاظ على البيئة الفتة الى ان 
الدول كانت عازفة عن التفكير في 
الطاقة الشمس����ية نظرا لتكلفتها 
املرتفعة لكنها اليوم انخفضت الى 
النصف تقريبا ما جعل الدول تعيد 

املنظمة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي ومصر وسورية واالردن 
ولبنان من خالل اس���تراتيجية 
العمل والتوسع االقليمي للمنظمة 

التنموية للطاقة املتجددة.
وقد حتدث السفير م.املهندي 
فأكد ان استخدام مصادر الطاقة 
املتجددة من رياح وطاقة شمسية 
وطاقة املياه وغيرها سوف يقي 
العالم م���ن كثير م���ن الكوارث 
الطبيعية التي حتصل بس���بب 
االحتباس احل���راري الناجت عن 

تلوث البيئة.
ولفت الى ان املنطقة العربية 
واخلليجي���ة خصوص���ا مؤهلة 
اكثر من غيرها الس���تخدام هذه 
االنواع من الطاقة في ظل سطوع 
الشمس اكثر ايام السنة وكذلك 
هبوب الرياح وبالتالي تستطيع 
هذه املنطقة انتاج الطاقة اآلمنة 
والنظيفة التي تساعد على حماية 
البيئ���ة وبالتالي الش���عوب من 

الكوارث.
الى ان وجود مركز  واش���ار 
للمنظمة التنموية للطاقة املتجددة 
في الكويت س���وف يس���اهم في 
الطاقة املتجددة  انتشار مصادر 
في البلدان العربية مبا يقدمه من 
برامج وارشادات ودراسات في هذا 
املجال مؤكدا انه البد من تضافر 
اجلهود والعمل كحكومات وقطاع 
خاص وقطاع اهلي معا من اجل 
حماية البيئة واملجتمعات وحفظ 
حقوق األجيال القادمة في توفير 

بيئة آمنة ونظيفة لهم.
ووعد بتسخير جميع امكانياته 
وجهوده الجن���اح مهام املنظمة 
واملتمثلة في نشر الوعي البيئي 
الطاقة  ألهمية استخدام مصادر 
املتجددة وذلك في سبيل تطور 
التنمية البشرية واحملافظة على 
حياة األجيال القادمة ومستقبل 

البشرية.
وفي خت���ام املؤمتر مت تكرمي 
العنزي على  الباحث عب���داهلل 
بحثه الذي قدمه للمنظمة حول 
املنش���طات وأثرها على جس���د 

االنسان وتنظيمها قانونيا.

التفكير في استخدامها.
وفي املؤمتر الصحافي أعلنت 
الصقعبي عن قبول سمو رئيس 
مجلس ال����وزراء رعاي����ة مؤمتر 
املنظمة األول حول الطاقة املتجددة 
واستخداماتها باالستثمار الصناعي 
للوصول الى بيئ����ة نظيفة تنقذ 
عاملنا والذي س����يعقد في الفترة 

بني 27 و29 مارس املقبل.
وج����اء املؤمتر به����دف تقدمي 
ملخص ملا قام����ت به املنظمة من 
انش����طة مختلفة في مجال عملها 
باإلضافة الى طرح برنامج عملها 
املقبل والذي يتضمن املؤمتر الذي 
يسعى جلذب االستثمار الصناعي 
الصديق للبيئة للمس����اهمة في 
تنفيذ اخلط����ط التنموية للدولة 
حيث سيتخلل املؤمتر عدة محاور 
ون����دوات وورش عمل تصب في 
مصلحة حماية البيئة عبر استخدام 
الطاقات املتجددة في الصناعات 
باإلضافة الى معرض للش����ركات 
والهيئات احلكومية املتخصصة 

في مجال البيئة.

جمعيتي تحمي بيئتي

وفي س����ياق منفص����ل اعلنت 
الصقعبي عن فوز جمعية الزهراء 
التعاونية في املسابقة التي نظمتها 

املنظمة حتت عن����وان »جمعيتي 
حتمي بيئتي« التي استمرت على 
مدى خمسة اشهر قام خاللها اعضاء 
املنظمة بزيارات متكررة حلوالي 
60 جمعية تعاونية لالطالع على 
عمله����ا البيئي واهتمامها بالبيئة 
حيث لفتت الصقعبي الى ان هذه 
املسابقة ستكون سنوية وستمتد 
الى دول اخلليج ولن تنحصر في 
الكويت فقط عبر ممثلي اجلمعية 
في مختلف البالد املجاوزة موضحة 
ان هذه املسابقة جتري سنويا في 
الواليات املتحدة واوروبا بهدف نشر 

الوعي بأهمية حماية البيئة.
وقد تس����لم رئي����س مجلس 
الزهراء عبدالعزيز  ادارة جمعية 
املسعد شهادة املركز األول بحضور 
رئيس احتاد اجلمعيات د.حسني 
الدويهيس ال����ذي متنى ان حترز 
جميع اجلمعيات املراكز املتقدمة 
في مجال حماية البيئة واملساهمة 
في جعل الكوي����ت نظيفة وآمنة 
بيئيا، وقد نالت جمعية اخلالدية 
التعاونية املركز الثاني اما املركز 
الثالث فحصدته جمعية الساملية 

التعاونية.

شهادة الجودة للوطنية للطاقة

وفي نشاط آخر منحت املنظمة 

خ����الل املؤمت����ر الصحافي امس 
شهادة اجلودة الول شركة كويتية 
متخصصة بالطاقة املتجددة وهي 
الوطنية للطاقة وذلك  الش����ركة 
لتأهيله����ا للعمل في املش����اريع 
احلكومية واخلاص����ة ملطابقتها 
الشروط واملواصفات املعمول بها 
دوليا، حيث اوضحت الصقعبي 
ان ما ينقص القطاع اخلاص حاليا 
النقص في التخصص مبجال الطاقة 
املتجددة وهو امر مطلوب بشدة 
في املرحلة احلالية في ظل توجه 
التنموية  الدولة إلقامة املشاريع 
وفق النظم الدولية ومعايير بيئية 
معتمدة دوليا مشيرة الى ان املنظمة 
يكم����ن دورها في اط����الق دورات 
تدريبية بهذا املجال سواء للجهاز 
احلكومي او اخلاص للتدريب ايضا 
على كود البناء األخضر الصديق 

للبيئة.

السفير المهندي

وقد مت ايضا خ���الل املؤمتر 
الصحافي تعيني سفير للمنظمة 
ف���ي دولة قط���ر وه���و العميد 
م.محمد املهندي وذلك لإلشراف 
على اخلطط احلكومية القطرية 
للطاقة املتج���ددة علما انه جار 
التنسيق الختيار سفراء ميثلون 

محمد الصباح: الكويت تدعم أمن واستقرار 
لبنان وندعو اللبنانيين إلى نبذ الخالفات

الصقر: بحث إقامة مقر دائم للمعرض
الصيني لمدينة كوانزو في السالمية

دعت مشتركي الخدمة الهاتفية إلى سداد التزاماتهم المالية

»المواصالت«: قطع الخدمة عن الهواتف 
المتخلف أصحابها عن السداد 30 الجاري 

»التأثيرات اإلسالمية في الصين وإيران 
تحت الحكم المغولي« في دار اآلثار

ضمن النش���اط الثقافي لدار اآلثار االس���المية، نظمت الدار 
محاضرة حتت عنوان »الفن االس���المي عن���د مفترق الطرق.. 
ايران والصني حتت حكم املغول« حاضرت فيها د.يوكا كادوي 
املتخصصة بقسم الفنون اآلسيوية مبعهد الفن بشيكاغو، وذلك 
على مسرح مركز امليدان الثقافي مبنطقة حولي التعليمية الثالثاء 
املاض���ي، قدم احملاضرة وأدار حوله���ا النقاش هيا اخلالدي من 

أسرة دار اآلثار االسالمية.
ألقت احملاضرة بداية الضوء على التأثيرات الصينية في الفن 
االس���المي وقالت ان الفن املغولي في ايران يقدم نظرة جديدة 
لفنون أوراسيا االس���المية خالل العصور الوسطى، من خالل 
منظور العناصر الصيني���ة في الفن االيراني في عصر املغول، 
ويبدو العنصر الصيني أمرا ال ميكن جتاهله عند تأمل التطور 
التقني وتطور األساليب في الفن االسالمي، فكل دراسة لتاريخ 
الفن في عصر املغ���ول ال تخلو من رصد لتلك العناصر، ورغم 
ان بالد فارس تأثرت بعوامل داخلية في فترات س���ابقة، اال ان 
تغيرا كبيرا قد حدث في التوازن اجلمالي الفني أواخر القرن ال� 

13 امليالدي وأوائل القرن ال� 14 امليالدي.

الهيئة الخيرية ترمم 16 مسجدًا في غزة
أعلن رئيس جلنة فلسطني التابعة للهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية الش���يخ نادر النوري ان اللجنة انتهت من ترميم 16 
مسجدا من مساجد غزة التي دمرت إبان العدوان االسرائيلي 

على القطاع عام 2008.
وقال النوري في تصريح صحافي ان عملية الترميم تأتي 
في اطار مش���روع صيانة املس���اجد التي تضررت جزئيا من 
جراء استهدافها مباشرة او تعرض محيطها لضربات االحتالل، 
مشيرا الى ان اعمال الصيانة ش���ملت بناء املآذن التي كانت 
مس���تهدفة فضال عن تركيب زجاج للعديد من املساجد وبناء 
جدران بعضها وكذلك تركيب األبواب والش���بابيك األملنيوم 

للبعض اآلخر.

دعت وزارة املواصالت مشتركي اخلدمة الهاتفية 
الى املبادرة بسداد ما عليهم من مستحقات مالية 
وذلك بعد بدء تطبيق القطع اآللي املبرمج الشهر 

اجلاري.
ونقل بيان صادر عن وزارة املواصالت امس 
عن مدير ادارة العالقات العامة في الوزارة احمد 
رمضان قال انه سيتم مبوجب القطع اآللي املبرمج 
ارسال رس���الة حتذيرية اولى يوم االحد املقبل 
تعقبها رسالة حتذيرية ثانية يتم بثها الى ارقام 

الهواتف صاحبة العالقة في 23 اجلاري.
واضاف رمصان انه بعد بث الرسالة التحذيرية 
الثانية ستبادر الوزارة يوم االحد املوافق 30 اجلاري 
الى قطع اخلدمة عن الهواتف املتخلف اصحابها 
عن السداد، موضحا ان السقف املالي الذي يقوم 

احلاس���ب اآللي بناء عليه بادراج الرقم الهاتفي 
الى قائمة القطع املبرمج يبلغ 50 دينارا للهواتف 

املنزلية و100 دينار للهواتف التجارية.
واوضح ان الهواتف التي مت سلفا االتفاق على 
تقس���يط مبالغها املستحقة ستقطع اخلدمة آليا 
مباشرة عند التأخر في تسديد القسط الشهري 

املستحق.
واثنى رمض���ان على تعاون املش���تركني مع 
الوزارة خالل االش���هر املاضي���ة، كما حثهم على 
املبادرة الى دفع املبالغ املالية املس���تحقة مبكرا 
لضمان استمرارية اخلدمة لهواتفهم، مشيرا الى 
امكانية تسديد املشتركني لفواتيرهم عبر املوقع 
االلكتروني للوزارة او عب���ر املوقع االلكتروني 

للبوابة االلكترونية احلكومية الرسمية.

دعا إلى تجنب مخاطر االنقسام واالنزالق

كوان���زو )الصني( � كونا: أك���د القنصل العام 
عبدالوهاب الصقر أهمية زيارة وفد اللجنة الصينية 
للتعاون االقتصادي والتج���اري ملدينة كوانزو 

خالل أيام الى الكويت.
وأوض���ح القنصل الصقر ف���ي بيان أصدرته 
القنصلية العامة في مدينة كوانزو أمس ان اللجنة 
ستبحث في الكويت موضوع املقر الدائم للمعرض 
الصيني ملدينة كوانزو والترتيبات اجلارية بشأنه 
والذي سيكون في منطقة الساملية على كورنيش 

اخلليج مقابل النادي العلمي.
جاء ذلك بعد لقاء القنصل الصقر مع مدير عام 
اللجنة الصينية للتعاون االقتصادي والتجاري 
ملدينة كوانزو سياو جني. وأضاف البيان ان املدير 
الع���ام للجنة التعاون االقتصادي ملدينة كوانزو 
شدد على أهمية تبادل الزيارات بني رجال االعمال 
في البلدين وندعو الش���ركات الكويتية واالفراد 
حلضور املعرض الصيني املرتقب والذي سيتم 

افتتاحه في شهر ابريل 2011.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة امل�شعل الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

من�شور علي اإبراهيم امل�شعل

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

)قاسم باشا(


