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هافاناـ  كونا: التقى سفيرنا لدى جمهورية كوبا بدر العوضي 
مبؤرخ مدينة هافانا ايوســـيبيو ليال وبحث معه سبل تعزيز 
التعاون املشترك بني السفارة واملسؤولني بالعاصمة هافانا في 

مختلف املجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
وقـــال العوضي في بيان صحافي انه ملس من ليال اهتمامه 
الكبير وحرصه على املساهمة في دعم أنشطة سفارتنا في هافانا 
وتقدمي الصـــورة احلضارية التي عرفت بها الكويت وريادتها 
للعديـــد من املجاالت االقتصاديـــة والثقافية في املنطقة حتت 
قيادة صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد واحلكومة 

الرشيدة.
جاء هذا اللقاء ضمن أنشطة السفارة في إطار االحتفال بالعيد 
الـ 50 لالستقالل والذكرى الـ 20 للتحرير ومرور خمس سنوات 

على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
يذكـــر ان ليال يعــتبر املســـؤول األول عـــن تنظيم اجلزء 
القدمي من هافانا واإلشراف على ترميم املباني التاريخية فيها 
واملسماة »هافانا القدمية« والتي مت اعالنها ضمن مواقع التراث 
اإلنســـاني في منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

)يونسكو(.

دانيا شومان
العلمي »اليوم  النادي  ينظم 
العام«  النفع  املفتوح جلمعيات 
السبت املقبل، وذلك احتفاال بأعياد 
الكويت الوطنية )الذكرى الـ 50 
لالستقالل والـ 20 للتحرير ومرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم(.
وقــــال مديــــر ادارة العالقات 
العـــامة واالعالم في النادي طالل 
الشـــريدة في تصريح صحافي 
ان هذا االحتفــال يقــــام برعاية 
وحضور نائــــب رئيس مجلس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشــــؤون التنمية 

واإلسكان الشيخ أحمد الفهد.
ودعا الشريدة اجلمهور الكرمي 
الى احلضور  مبختلف شرائحه 
واملشــــاركة في أنشــــطة )اليوم 
الذي يقام في ساحات  املفتوح( 
النادي وتتخله أنشطة من شأنها 
إبراز برامج النادي العلمي بصفة 
العام  النفع  خاصة وجمعيــــات 
عموما ودورها في خدمة املجتمع 

وأبنائه.
مــــن جهتهــــا، أكــــدت وزارة 
الداخلية ان مشاركتها في أنشطة 
املفتــــوح( للنادي تأتي  )اليوم 
اســــتجابة منها للدعوة املوجهة 
اليها بهذا الشأن ومشاركة منها 
للنادي العلمي في االحتفال بأعياد 

الكويت الوطنية.
العمليات  ادارة  وقال مديــــر 
فــــي االدارة العامــــة املركزيــــة 
للعمليات العقيد خالد بن سالمة 
في تصريــــح صحافي أمس انه 
وفور تلقي الوزارة دعوة النادي 

العلمــــي مت إعــــداد فريــــق عمل 
القطاعات األمنية  للتنسيق بني 
املختلفة للمشاركة في هذا اليوم 

املفتوح.
وأضاف العقيد بن سالمة ان 
احتفال النــــادي العلمي باألعياد 
الوطنية سيشهد أنشطة مختلفة 
من قبل أجهزة وزارة الداخلية، 
داعيــــا املواطنــــني واملقيمني الى 
حضور هذه األنشطة والتعرف 
على قطاعات الوزارة واخلدمات 

املقدمة للجمهور.
وأشار الى ما حظيت به مشاركة 
قطاعات الوزارة في كرنڤال )هال 
فبراير 2011( من استحسان وإشادة 
من قبل احلضور تضمنت تقدمي 
عروض إلدارة األثر وموســــيقى 
الشرطة واخليالة ومشاركات من 
خفر السواحل والعمليات والهيئة 
املساندة والدوريات واملرور واألمن 
العام لتعريف اجلمهور بخدمات 
الوزارة والدور املنوط بقطاعاتها 
فضال عن كلية الشرطة واملعاهد 

واملدارس الشرطية. 

دارين العلي
أكـــد نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشـــؤون  وزير 
وزير الدولة لشـــؤون اإلسكان 
الشـــيخ أحمد الفهد عدم وجود 
خـــالف في وجهـــات النظر في 
متويل اخلطة التنموية مع البنك 
املركزي، متمنيا عدم الدخول في 
جدال حول هذا املوضوع الى حني 
االنتهاء من إعادة صياغة القانون 
اخلاص بالتمويل وتسليمه الى 

مجلس األمة.
الفهد فـــي رده على  وقـــال 
الصحافيني على هامش رعايته 
معرض البيئة األول امس حتت 
شعار »شـــعارنا أخضر« على 
جســـر املارينا مبشـــاركة عدد 
من اجلهات احلكومية والقطاع 
النفطي ومتطوعني من احلملة 
التوعوية للتغير املناخي ان قرار 
مجلس الـــوزراء أخيرا بحتمية 
الدعم املالي التنموي ملشاريع ذات 
طبيعة خاصة ال حتقق اجلدوى 
االقتصادية يعني ان هناك إجماعا 
على هذا القرار، الفتا الى تشكيل 
جلنة برئاســـة البنـــك املركزي 
باعتباره املســـؤول عن البنوك 
الكويتي  الكويتية والتمويـــل 
ومبشاركة جميع الهيئات إلعادة 
صياغة القانون الذي سيقدم الى 

مجلس األمة.
واكد ان بيان اإلسكان واضح 
في هـــذا الشـــأن وان التمويل 
ســـيكون من خـــالل املصارف 
واآلليـــات التمويليـــة األخرى، 
متمنيا عـــدم الدخول في جدال 
حول هذا املوضوع حلني االنتهاء 
من صياغـــة القانون لكي ميكن 
تقييمه، مشيرا الى ان اي تأخير 
في هذا القانون سيؤخر مساكن 

60 ألف مواطن.

الدائرة الواحدة

وفي رده حول تفضيله الدائرة 
الواحدة انتخابيا، قال ان هذا رأيه 
اخلـــاص الذي طرحه في نقاش 
مع شـــباب »تويتر« وهو مكان 
الرأي  مخصص للنقاش وإبداء 
ومن حق اي إنســـان ان يبدي 
أفكاره وقال »شخصيا أرى انه 
ليس هناك من شك في ان الدائرة 
الواحدة اذا ما متت دراستها بشكل 
صحيح على مستوى السلطتني 
التنفيذيـــة والتشـــريعية مع 
املجتمع املدني فهي ستعمل على 
تالشـــي بعض السلبيات ودعم 
الوحدة الوطنية بشـــكل اكبر«، 
الفتا الى وجود بعض املشاريع 
املطروحة مـــن اعضاء مجلس 
األمة واللجنة التشـــريعية في 

األمة النائـــب عدنان املطوع ان 
مشاركة القطاع اخلاص في هذا 
املعرض تعد مبادرة طيبة، مبينا 
ان هناك ضرورة للتركيز على 
مثل هذه املعـــارض التي تخدم 
البيئـــة الكويتية، الســـيما ان 
هناك تعويضات بيئية لم يتم 
استغاللها في املشاريع البيئية 

حتى هذه اللحظة.
القضية  ان  املطـــوع  وذكر 
البيئية مسؤولية جهات عديدة 
وعلى رأســـها الهيئـــة العامة 
للبيئة التي توجه لها الكثير من 
االنتقادات وعليها مسؤوليات 
كبيرة، مشـــيرا الى انه يجب 
عليها تفعيل عملها والتركيز 
البيئية، خاصة  القضايا  على 
الكويت في مرحلة اإلعداد  ان 
لتكون مركـــزا ماليا وجتاريا، 
السيما ان الكويت بصدد إنشاء 
مدن جديـــدة والبد من الهيئة 
تفعيل دورها جلميع القضايا 

البيئية.
واضاف ان مشاركة القطاع 
اخلاص فـــي القضايا البيئية 
داعـــم كبيـــر، باالضافـــة الى 
مشاركة القطاع املدني بجميع 
مؤسساته من خالل املساهمة 
واملراقبة وتوجيه النقد وتقدمي 
االقتراحات الهادفة، كاشفا عن 
توجـــه نيابـــي للضغط على 
اجلهـــات املعنية لتفعيل ملف 
البيئية وسرعة  التعويضات 
استغالل تلك األموال في إعادة 

تأهيل البيئة الكويتية.

معايير بيئية

وبدوره أكد مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي ان 
الهيئة كانت حريصة كل احلرص 
على جناح املعرض البيئي األول 
الذي يشارك فيه القطاعان العام 
واخلاص، موضحا ان الهدف منه 
ان نكون قريبـــني من اجلمهور 
وإيضاح ان اخلطة التنموية باتت 
أمرا واقعا ولن تؤثر مشاريعها 
على البيئة ألن جميع املشاريع 
تخضع لدراسات لتكون متوافقة 
مع االشتراطات واملعايير البيئية، 
خصوصا في مشـــاريع القطاع 
النفطي، الفتا الى ان الهيئة بذلت 
جهودا كبيرة إلجناح أنشطة هذا 
املؤمتر في ظل مشاركة القطاع 

النفطي.
واضاف ان أبواب الهيئة العامة 
للبيئة مفتوحة الســـتقبال كل 
اجلهات املهتمة بالبيئة وجلميع 
الناشطني البيئيني، مشيرا الى ان 
هذا املعـــرض يهدف الى إيصال 
رسالة توعوية خلدمة القضايا 

البيئية.

بعضنا البعض، معربا عن أمله 
في ان يكون هنـــاك تعاون بني 
جميع تلك اجلهـــات في الفترة 

القليلة املقبلة.
وحول قضية تسرب الغاز في 
األحمدي أكد ان القضية تتجه الى 
تكييف املشكلة على انها مشكلة 
جيولوجية ومكامن غاز ومازال 
األمر حتت الدراسة للتأكد من هذه 
املعلومات، مشيرا الى ان مجلس 
األمة شـــجع أهالي املنطقة على 
إيجاد مساكن بديلة واحلكومة 
أقرت شرائح معينة لتوفير سكن 
بديل ولن نتردد ان نطالب بإزالة 
هذه املنطقـــة إذا ثبت ان حياة 
املواطنني فيها ستكون معرضة 

للخطر.
وعن القانون البيئي اجلديد 
ذكر انه مت االنتهاء من هذا القانون 
في اللجنة التشريعية في مجلس 
األمة ومن جلنة شـــؤون البيئة 
ومت إدراجه علـــى جدول أعمال 
مجلـــس األمة في شـــهر مارس 
املقبل، مرجحا تأجيله بســـبب 

تأجيل جلسات املجلس.

التعويضات البيئية

من جانبه، أكد عضو مجلس 

واخلاصة مشيدا مبشاركة القطاع 
النفطي ووزارة الكهرباء وغيرها 
من اجلهات احلكومية التي لديها 
نشـــاط يصدر عنه االنبعاثات 
في معرض البيئة، ذلك لعرض 
خطواتها ملعاجلة هذه االنبعاثات 
من خالل هـــذا املعرض مطالبا 
اياها ببذل جهود أكثر في تخضير 
الكويت واســـتخدام الصناعات 

التحويلية واعادة التدوير.
وقال علينا ان نتابع املوضوع 
البيئي باهتمام لتحقيق اخلطة 
الكويتية الطموحة في الوصول 
الى درجة صفر من االنبعاثات او 
1% من االنبعاثات وفق املعايير 
العامليـــة، مشـــيرا الـــى وضع 
مقاييس بيئية ضمن مشـــاريع 
اخلطة التنموية مما سيســـاعد 
على املساهمة في عالج املشكالت 
البيئية للوصول الى بيئة نظيفة 
بالتوازي مع تنفيذ املشـــاريع 

التنموية.
وشكر الفهد النائب األول وزير 
الدفاع ورئيس املجلس األعلى 
للبيئة الشيخ جابر املبارك ومدير 
عام الهيئـــة العامة للبيئة على 
تنظيم هذا املعرض، متمنيا ان 
تكون هذه اخلطوات في االجتاه 

الصحيح نحو توعية بيئية عامة 
لبيئة سليمة، مؤكدا ان احلكومة 
لن تدخر جهدا في حماية البيئة 
لكـــن في الوقت نفســـه حتتاج 
املعاجلة البيئية الى مســـاهمة 

املجتمع املدني فيها.
واضـــاف ان خطـــة التنمية 
تتضمن مؤشرات بيئية واضحة 
وجيدة شـــاملة القطاع النفطي 
وقطاع اخلدمات وكذلك مشاريع 
إعادة تأهيل البيئة الصحراوية 
املتضررة كالبحيرات النفطية وان 
مت اجناز هذه املشاريع مبواعيدها 
احملددة وبكفاءة كل في قطاعه 
سيؤدي الى الوصول الى بيئة 

سليمة.

غاز األحمدي

من جانبه، أعرب عضو مجلس 
األمة د.علي العمير عن سعادته 
للمشـــاركة في افتتاح املعرض 
البيئي األول حتت شعار »شعارنا 
اخضر«، مشيدا مبشاركة الكثير 
من اجلهـــات املهتمة بالبيئة في 
جميـــع املؤسســـات احلكومية 
واخلاصة، مؤكدا أهمية التكامل 
بني تلك اجلهات وتوحيد اجلهود 
بدال من توزيـــع االتهامات على 

هذا اجلانب »وسنعطيها مجاال 
اكبر للحـــوار حتى تتم معرفة 
الرأي العام فيها ألن األمر يحتاج 

مزيدا من النقاش«.
التنفيذية  وحول الالئحـــة 
لتعديـــالت القانون اإلســـكاني 
الـــذي اقر احلقوق اإلســـكانية 
للمرأة أكد الفهد ان هذه الالئحة 
لم يتم االنتهاء منها بعد وستكون 
ايجابية للجميع واقرب الى األيسر 

منها الى األعسر.
وفي اجتاه آخر، أكد الفهد عدم 
وجود حاجة السترداد الرمال من 
اخلارج لتمام مشـــاريع اخلطة 
التنموية حتـــى اآلن، موضحا 
انه لـــم نصل الى مرحلة توقف 
املشاريع بســـبب نقص الرمال 
كاشفا عن وجود جلنة مشتركة 
تضم عددا من جهات الدولة منها 
الكويت ووزارة األشغال  بلدية 
واإلسكان والبيئة إليجاد احللول 

لهذا النقص.

خفض االنبعاثات

وبيئيا أعرب الفهد عن بالغ 
البيئي  الوعي  ســـعادته مبدى 
الكويتي  وانتشاره في املجتمع 
واملؤسسات الكويتية احلكومية 

شـــارك وفد من ادارة الفتوى والتشريع مبؤمتر األمم املتحدة 
للقانون التجاري الدولي للدورة الرابعة واخلمسني لتسوية املنازعات 
التجارية والشفافية في التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول 
واقتراحات الدول واملنظمـــات الدولية واعداد معيار قانوني بهذا 
الشـــأن. وقد مثل الكويت بهذا الشأن من ادارة الفتوى والتشريع 
وكيلة االدارة املستشار زليخة احلبيب والنائب االول الشيخ سلمان 

الصباح والنائب األول حزمي املسيب املطيري.

األمير هّنأ رئيسي إيران وصربيا 
بالعيد الوطني

النادي العلمي ينظم يومًا مفتوحًا 
لجمعيات النفع العام

احتفاال باألعياد الوطنية

وفد قانوني يشارك في الدورة الـ 54
لتسوية النزاعات باألمم المتحدة

العوضي بحث مع مؤرخ مدينة 
هافانا تعزيز التعاون المشترك

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس محمود احمدي جناد رئيس اجلمهورية االســـالمية 
االيرانيـــة الصديقة عّبر فيها عن خالص تهانيه مبناســـبة العيد 

الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث ســـمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس بوريس تاديك رئيس جمهورية صربيا الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني جلمهورية صربيا 

متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث ســـمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

العقيد خالد بن سالمة

جانب من اجلولة جناح مؤسسة البترول الكويتية

الشيخ أحمد الفهد ود.صالح املضحي وم.علي الفوزان يفتتحون املعرض

الشيخ أحمد الفهد يسجل كلمة في أحد األجنحةالشيخ أحمد الفهد وعبدالعزيز البالول في جناح الوطنية

احلبيب واملسيب والشيخ سلمان الصباح في مقر األمم املتحدة

أكد على هامش رعايته افتتاح مؤتمر »شعارنا أخضر« أن التمويل سيكون من خالل المصارف واآلليات التمويلية األخرى

الفهد: ال خالف مع »المركزي« حول تمويل خطة التنمية 
واألفضل االنتظار لحين االنتهاء من إعادة صياغة القانون
شخصيًا أفضل الدائرة الواحدة انتخابيًا فهي تؤدي إلى تالشي بعض السلبيات ودعم الوحدة الوطنية

العميـر: لن نتردد في المطالبة بإزالة منطقة األحمدي إذا ثبـت أن حياة المواطنين فيها معرضة للخطر
لم يتم االنتهاء من الالئحة التنفيذية للقانون اإلسكاني للمرأة وستكون أقرب إلى األيسر منها إلى األعسر

المعنيـة  الجهـات  علـى  للضغـط  نيابـي  توجـه  المطـوع: 
أموالهـا اسـتغالل  وسـرعة  البيئيـة  التعويضـات  ملـف  لتفعيـل 
تؤثـر  ولـن  واقعـًا  أمـرًا  باتـت  التنمويـة  الخطـة  المضحـي: 
البيئيـة للمعاييـر  مراعاتهـا  ظـل  فـي  البيئـة  علـى  مشـاريعها 

)كرم ذياب(الشيخ أحمد الفهد ود.علي العمير ود.صالح املضحي يقطعان كيكة احلفل


