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المطيري: يجب إيقاف التدمير البيئي في الخليج العربي وحمايته
 كمصدر أساسي للثروة السمكية والمياه في البالد المحيطة به

وق���ام املطيري في ختام احلفل بتقدمي 
دروع تذكارية الى اجلهات الداعمة للمؤمتر 
تكرميا جلهودهم في دعم القضايا البيئية، 
حيث تسلم رئيس مجلس إدارة شركة آللئ 
الكويت العقارية السيد فواز خالد املرزوق 
درعا تذكارية للشركة، وتسلم طالل العجمي 
درعا ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بينما 
مثل الكابنت علي حيدر الهيئة العامة للبيئة 
ومحمد التميمي املنظمة االقليمية حلماية 
البيئة البحرية ومثل الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية فهد الطخيم واجلمعية 
الكندية لصحة وإدارة البيئة د.محيي الدين 
مناور والش���ركة األولى للتسويق احمللي 
للوقود مثلها أحمد املنصور، كما مت تقدمي 
درع تذكارية جلريدة »األنباء« كونها الراعي 

اإلعالمي للمؤمتر.

ان يقدم���ه في مجال احملافظة على البيئة 
وإعادة معاجلتها.

وقال املطيري ان البشر قد أتوا الى هذه 
األرض لبنائه���ا ولكننا بدال من ذلك قمنا 
بتدميرها ولذلك يجب ان نضع ايدينا معا 

إلعادة بنائها ومعاجلة ما دمرناه.
وبدوره أشاد رئيس اللجنة التنظيمية 
الغضب���ان بكل  للمؤمت���ر د.عبدالنب���ي 
احلاضرين في املؤمتر شاكرا كل من ساهم 
في إجناحه من مشاركني أو رعاة، متمنيا 
ان يصل ه���ذا النجاح ال���ى غايت�����ه في 
حتقيق أهداف املؤمتر بإعادة النظ����ر في 
التصرفات والعمليات التي تضر بالبي��ئة 
البحرية مقدرا الدعم الذي قدم من اجلهات 
الراعية للمؤمتر لكي يخرج بالصورة التي 

كان عليها.

اليومية اخلاطئة.
وأكد ان العمل على احملافظة على البيئة 
سواء البرية أو البحرية أو بيئة الهواء واجب 
انتهجه معهد األبحاث على مدى 40 عاما، 
مشيرا الى اخلبرات الواسعة التي اكتسبها 
باحثو املعهد على مدى هذه السنوات الفتا 
الى ان املعهد وكجهة إشرافية على مشاريع 
التعويضات البيئية اكتسبت ايضا خبرات 
واسعة في هذا املجال، مشيرا الى ان بيئة 
الكويت قد عانت كثيرا وآن األوان إلعادة 

تأهيلها ومعاجلتها.
ولفت ال���ى ان البيئة واحملافظة عليها 
تتمت���ع بج���زء كبي���ر من االهتم���ام في 
الى مراكز  اس���تراتيجية املعهد مش���يرا 
التميز اجلديدة التي ينشئها الفتا الى مركز 
التميز اخلاص بالبيئة والعلوم وما ميكن 

دارين العلي
أكد مدير عام معه���د الكويت لألبحاث 
العلمية د.ناجي املطيري ان املرحلة احلالية 
تتطلب تضافر اجله���ود إليقاف التدمير 
البيئي الذي يعان���ي منه اخلليج العربي 
الذي يعتبر مصدرا أساسيا للثروة السمكية 

واملائية للبالد التي تطل عليه.
وقال املطيري خالل حفل التكرمي الذي 
نظمه املعهد مساء أمس األول للمشاركني 
والرعاة للمؤمت�������ر الدولي الثاني حول 
وضع البيئة البحرية ف���ي اخللي���ج انه 
بات من الضروري ان نحافظ على البيئة 
البحرية في اخلليج ومنع مصادر التلوث 
التي تضر بها عبر عدة طرق منها احلرص 
على تطبيق القوان����ني وحث الناس على 
عدم تدمي���ر البيئ���ة عبر املمارس�������ات 

»األبحاث« كّرم المشاركين والرعاة في مؤتمر »البيئة البحرية في الخليج«

لقطة تذكارية للمشاركني ورعاة املؤمتر جانب من احلضور

سلوى املقاطع

الكابنت علي حيدر يتسلم درعا تذكارية من د.ناجي املطيريرئيس مجلس إدارة شركة آللئ الكويت العقارية االستاذ فواز خالد املرزوق يتسلم درعا تذكارية من د. ناجي املطيري

»األبحاث« و»الجمارك« بحثا التعاون المستقبلي
بحثت قي���ادات من معهد الكويت لالبحاث العلمية واالدارة العامة 
للجم���ارك تعزيز التعاون بينهما من خالل مذكرة التفاهم املوقعة بني 
اجلانبني، جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد من معهد الكويت لالبحاث 
العلمي���ة ضم كال من: مدير عام املعهد د.ناجي املطيري، ونائب املدير 
العام للمعلومات وضابط االتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية د.نادر العوضي، ومنسق التعاون مع الوكالة د.أنور اليحيى، 
حي���ث التقى الوفد مدير عام اجلم���ارك ابراهيم الغامن ومجموعة من 
املتخصصني والفنيني في االدارة. وقد جرى بحث خطوات تطبيق بنود 
اتفاقية التعاون املوقعة بني اجلانبني وهي تختص بتبادل املس���اعدة 
الفنية واالدارية في مجال احلماية من مخاطر االش���عة املؤينة واملواد 
والنفايات اخلطرة وغيرها من املواد املمنوعة والبضائع املقيدة وعمليات 
التهريب اجلمركي، ويقوم معهد االبحاث في اطار هذه املذكرة وبصفته 
ضاب���ط االتصال الوطني مع الوكالة بترتي���ب وعقد دورات وندوات 
يش���ارك فيها خبراء دوليون لتأهيل الكوادر البشرية لالدارة، وكذلك 
دراسة احتياجاتها من االجهزة واملعدات اخلاصة بالكشف عن مصادر 
االشعاع والقيام ببحوث علمية تطبيقية مشتركة حول مجاالت تخص 

االدارة العامة للجمارك.
كما بحث اجلانبان خالل هذا االجتماع مقترح املعهد بإنشاء وجتهيز 
مراكز املراقبة االشعاعية في املنفاذ احلدودية، باالضافة الى برنامج 
التعاون الفني والتقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أشاد 
مدير عام االدارة العامة للجمارك ابراهيم الغامن بدور معهد الكويت 
لالبحاث العلمية ودعمه لنشاط االدارة العامة للجمارك، مشيرا الى 
ان هذا الدور محل تقدير كبير من االدارة العامة، خصوصا ان املعهد 
كان وراء تزويد االدارة مبجموعة من أجهزة الكشف عن االشعاع من 
الوكالة الدولية والتي تتم االستفادة منها في مختلف نقاط التفتيش، 
كما أش���اد ببرامج التدريب التي يتلقاها مفتشو االدارة، موضحا ان 
مساحة العمل املش���ترك مع املعهد تتسع ملشاريع جديدة وحيوية 
ومنها املشروع الذي عرضه املعهد، وقال ان توجهات املعهد اجلديدة 
لتعظيم التعاون مع مختلف القطاعات الوطنية تعتبر خطوة ايجابية 
وممتازة من أجل حتقيق أقصى اس���تفادة من نتائج البحث العلمي 

التطبيقي ملعاجلة املشكالت والنهوض بالتنمية الشاملة.
كما أكد ان االدارة العام���ة للجمارك تولي اهتماما كبيرا بتعزيز 
قدراتها في الكش���ف عن املواد املشعة وبتحقيق أقصى استفادة من 

برنامج التعاون الفني والتقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جانبه، أثنى مدير معهد الكوي���ت لالبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري على توجهات االدارة العامة للجمارك وحرصها على مواكبة 
التقدم في التقنيات اخلاصة بالكشف عن املواد املشعة وأثنى على 
رؤية قيادة االدارة والفنيني واملتخصصني بها في هذا املجال واهتمامهم 

باملشروع الذي تقدم به املعهد.

د.عبدالنبي الغضبان
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