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االربعاء 8 يونيو 2011

»الرحمة« تفتتح مزرعة إلنتاج األسمدة العضوية في غزةمحليات
غزة ـ كونا: افتتحت جمعية الرحمة الكويتية بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية محطة »القسطل« إلنتاج 
األسمدة والزراعة العضوية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وشدد رئيس مكتب فلسطني في جمعية الرحمة 
الكويتية د.وليد العنجري على أهمية املشروع في خدمة القطاع الزراعي الفلسطيني وهو يأتي في سياق اهتمام 
اجلمعية إلنعاش ومساندة االقتصاد الفلسطيني من خالل متويل إقامة املشاريع الزراعية االستراتيجية. وأوضح 
العنجري وفق بيان ملكتب اجلمعية الى ان هذا املشروع الفريد من نوعه في القطاع قادر على إنتاج 2000 طن من 
السماد العضوي منذ بداية العام احلالي.

المقاعد محدودة! المقاعد محدودة! 
إحجز ا�ن

- يتوفر العرض للحجز بين يوم ا�حد 5 يونيو 2011 الساعة 00:01 
    ولغاية يوم الخميس 9 يونيو 2011  الساعة 23:59 

- يتوفر العرض للسفر بين يوم ا�ربعاء 15 يونيو 2011 ولغاية الجمعة 15 يوليو 2011
- يطبق العرض فقط عند حجز رحالت الذهاب 

- تطبق الشروط وا�حكام المعتمدة 

ل بزيارة مكاتب حجوزات طيران الجزيرة في: الفحيحيل، الفروانية، حولي، الجهراء،  تفضَّ
مدينة الكويت، الشويخ, مطار الكويت الدولي (على مدار الساعة وطوال ا�سبوع) أو وكيل سفرك

إتصل على:177
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مجلس 2013 في ديوان الشاهني
يقيم احملامي أسامة الش���اهني ندوة مساء اليوم )األربعاء( حتت 
عنوان: مجلس 2013 قراءة مبكرة، يس���تضيف فيها احمللل السياسي 
والكاتب د.عبدالرزاق الشايجي، وذلك في الديوان الكائن بالعديلية ق3 
� ش عيس���ى العسعوسي � م7 مقابل ش دمشق، متام الساعة الثامنة 
والنصف مس���اء. وحول الندوة قال احملامي )الش���اهني( ان االهتمام 
الش���عبي مبجلس األمة ومكوناته هو واجب دستوري ووطني، فهو 
ركن أساسي للدميوقراطية التي اعتمدها دستور 1962 كنظام للحكم 
في الكويت، وهو أحد املظاهر الرئيس���ية للمش���اركة الش���عبية في 
احلكم، والتي تعد أحد العناصر األساسية وراء االستقرار السياسي 
في وطننا احلبيب. ودعا احملامي الش���اهني اجلمهور الكرمي حلضور 
الن���دوة، والتي تقام مبك���را لتجنب التأخر ف���ي التحليل االنتخابي 

والسياسي للدوائر.

الرشيد: إيران تدعم عراقيني
للتصعيد ضد الكويت

مراد لـ »األنباء«: رصدنا نفوق سمك 
»العوم« وأسباب الظاهرة ستتضح اليوم

حذرت الباحثة في امللف االيراني االعالمية عائشة الرشيد مما تقوم 
به ايران لصرف النظر عن االحداث امللتهبة داخل ايران، مش���يرة الى 
ان ايران تدعم مسؤولني عراقيني لتصعيد حدة اخلطاب ضد الكويت 
فيما يتعلق بامللفات الت���ي يثار حولها اجلدل من وقت آلخر وآخرها 
ميناء مبارك الكبير. وقالت في تصريح صحافي ان املخطط االيراني 

هو نشر الفوضى في دول اخلليج حتى 
تتمكن ايران من السيطرة على هذه الدول 
وتكون مستعمرات ايرانية والقضاء على 
القيادات بها وتفكيك مقدراتها، مشيرة الى 
انها وراء حتريك املظاهرات في دول اخلليج 
وزعزعة األمن بكل ما يتيسر للمخابرات 
االيراني���ة كما فعلت ف���ي مصر حيث ان 
السعودية ومصر هما الثقل في اخلليج 
العربي والبد من تفكيك الدولتني وقد فككت 
مصر وتسعى اآلن لتفكيك اململكة العربية 

السعودية.
الس���فارات  واضافت قائلة ان جميع 
االيرانية في دول اخلليج لديها مخططات 

يقشعر لها البدن لشراء اي شخص مهما كان الثمن ليحقق لهم اهدافهم 
وما حدث في البحرين هو الشرارة األولى لهذا العمل موضحة أن اعداد 
العناصر الثورية واالستخباراتية واحلزبية التابعة اليران وللمحور 
العرب���ي الدائر في فلكها تضاعف اكثر من ثالث مرات في الس���نوات 

االربع االخيرة.

أكد نائب مدير الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية 
د.حيدر مراد في تصريح خاص ل� »األنباء« ان الهيئة رصدت صباح 
امس كمية كبيرة من األسماك النافقة على شاطئ ميناء رأس األرض، 
ومت أخذ عينات من السمك النافق ومن املاء إلجراء االختبارات الالزمة 
والتي ستكشف نتائجها عن األسباب التي أدت الى هذا النفوق والتي 

يحتمل ان يكون ارتفاع درجات احلرارة 
املفاج���ئ واحدا منها، موضحا ان جميع 
األس���ماك التي متت معاينتها في املوقع 

هي من نوع واحد وهو »العوم«.
وكشف مراد أن الهيئة دعت اللجنة 
الوطنية لنفوق األسماك لالجتماع اليوم 
ملناقشة نتائج التحاليل على العينات، 
ولكي تتضح الص���ورة متاما، ومن ثم 
االتفاق على وضع خطة ملواجهة اي ظاهرة 

من هذا القبيل مستقبال.
وفي حني أكد مراد على ان هذا النفوق 
لن يك���ون له أثر على األحياء البحرية، 
فإنه أهاب بجميع املواطنني احلفاظ على 

البيئ���ة البحرية الكويتية من التلوث وإلقاء الزيوت والبالس���تيك 
في البحر، ملا لذلك من آثار خطيرة ومؤذية وجس���يمة على األحياء 
واألسماك التي تعتبر ثروة غذائية مهمة بالنسبة لنا، وقال: لنجعل 
بيئتنا نظيفة ونستمتع مبا منحنا اهلل من طيبات البحر بال ملوثات 

وال أمراض.
من جانبه أكد فريق الغوص باجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
وجود نفوق محدود لألس���ماك داخل مرك���ز اإلنقاذ البحري ونادي 
رأس األرض بكمي���ة تتراوح بني طن وطن ونصف الطن، مش���يرا 
ال���ى انه ال اثر لنفوق آخر باملياه االقليمية وذلك بعد ان قام الفريق 

بعملية مسح بحري.
دارين العلي ـ محمد راتب  ٭

عائشة الرشيد

د.حيدر مراد

بعد أن أصبح بيت العثمان مقراً للفريق

الرفاعي: تشكيل 4 جلان متخصصة 
في فريق »املوروث الكويتي« لتحقيق أهدافه

في بداية حياته التدريس في 
مدرسة املباركية ثم افتتح هو 
واخوته مدرسة عثمان األهلية 
وذلك في عام 1932، وإلى جانب 
عمل����ه في مدرس����ة العثمان 
األهلية دخل املرحوم املجال 
الوظيفي احلكومي من خالل 
عمله في بلدية الكويت ككاتب 
وصوال الى تبوئه منصب مدير 
البلدية حتى تقاعده عام 1948، 
بعدها دخ����ل املرحوم مجال 
التجارة العقارية حيث أوسع 
اهلل في رزقه وماله، فما كان من 
املرحوم اال ان سخر نعمة اهلل 
عليه في خدمة العمل اخليري 

مبختلف ميادينه.
وأش����ار الرفاع����ي الى ان 
الفريق قام بتشكيل أربع جلان 
لتحقيق أهدافه وبلوغ غايته 
التراث،  وهي: جلنة تقيي����م 
الوثائق واملس����تندات  جلنة 
واملطبوعات الصوتية واملرئية، 
البحري، جلنة  التراث  جلنة 
املباني التاريخية واملقتنيات 

الكويتية.

العربي حيث يتكون البيت من 
عدة أحوشة مجتمعة داخله 
ويتك����ون من أربع����ة بيوت 
التي  الديوانية  الى  باالضافة 
كان يس����تقبل فيها املرحوم 
عب����داهلل العثم����ان ضيوفه، 
ويؤرخ البيت تاريخ العمارة 
الكويت  خارج أسوار مدينة 
حي����ث كان من النادر ان جتد 
بيوتا بهذا الشكل خارج املدينة 
الوطني  ولهذا تبنى املجلس 
للثقاف����ة والفن����ون واآلداب 
احملافظة علي����ه ليكون مزارا 
لألجيال اجلديدة وليتم التعرف 
الكويت  أه����ل  عل����ى طبيعة 
وحياتهم الس����ابقة كاحلوش 
القدمي والدواوي����ن والغرف 
وتقس����يمها وفقا لعدد أفراد 
األسرة واحتياجاتها، وان هذا 
البيت يعود الى العم عبداهلل 
عبداللطيف العثمان وهو أحد 
العمل اخليري  كبار رجاالت 
في تاريخ الكويت ممن حملوا 
على عاتقهم ارساء راية العلم 
واخلير واإلحسان وقد امتهن 

صرح رئيس فريق املوروث 
الكويتي أن����ور الرفاعي بأنه 
وبعد انضمام فريق املوروث 
الكويت����ي للعمل حتت مظلة 
مرك����ز العم����ل التطوعي في 
فبراير 2010 اتخذ الفريق من 
»بيت العثمان � حولي« مقرا 
دائما ل����ه وذلك بقرار مجلس 
الوزراء رقم )1526( الذي وافق 
على استغالل الفريق جزءا من 
بيت العثمان التابع للمجلس 
الوطن����ي للثقاف����ة والفنون 
واآلداب كمق����ر ل����ه � اميان����ا 
بضرورة افس����اح املجال امام 
املواطنني لعرض مقتنياتهم 
األثري����ة وب����دور الفريق في 
الوطني  احملافظة على اإلرث 
من املقتنيات األثرية. اجلدير 
بالذكر ان هذا البيت يعد من أهم 
الصروح التاريخية واألثرية 
خالل فترة األربعينيات كونه 
خارج مدينة الكويت واملبنى 
الطابوق  القدمي ومبني م����ن 
االسمنتي والسقف من اجلندل 
وقد مت تصميمه على الطراز 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل زيارتهما أعمال فريق املوروث الكويتي

أصدره مركز »الفنادق الكويتية« مبناسبة االحتفال بيوم البيئة العاملي

»جبت احلال من وين؟« يبرز الكويت بصورة مبتكرة
العاملي بأخطار تدهور البيئة 
مبا في  ذلك تغير املناخ، وفقدان 
التنوع البيولوجي والتصحر � 
كانت وتيرة التقدم منذ انعقاد 
مؤمت����ر قم����ة االرض بطيئة 
للغاية، ولن نقيم عاملا يسوده 
العدل واالنصاف ما لم نعط 
نفس ال����وزن لركائز التنمية 
املس����تدامة الث����الث جميعها 
� وهي الركي����زة االجتماعية 
والركيزة االقتصادية والركيزة 
البيئية، وللحد من الفقر بشكل 
مستدام، وكفالة األمن الغذائي 
العمل  والتغ����ذوي، وتوفير 
الالئق للسكان املتزايدين علينا 
ان نستخدم رأسمالنا الطبيعي 

االستخدام االذكى.
وتعد الهند التي استضافت 
اليوم العاملي للبيئة في عام 
2011، م����ن البل����دان املتنامي 
عددها التي تعمل على مواجهة 
ضغوط التغير االيكولوجي، 
كما انها تس����اعد في جتريب 
تقييم افضل للقيمة االقتصادية 
الت����ي تعتمد على  للخدمات 
الطبيعة، مبس����اعدة برنامج 
االمم املتح����دة للبيئة والبنك 
الدولي، ويعد قانون العمالة 
الريفية في الهند وتش����جيع 
البلد للطاقة املتجددة مثالني 
هامني على الكيفية التي ميكن 
بها زيادة النمو املراعي للبيئة 
الى  التحول  وتسريع وتيرة 

االقتصاد املراعي للبيئة.
وما من يوم واحد ميكنه 
ان يضع التنمية على مس����ار 
العاملي  اليوم  مستدام، ولكن 
للبيئة هذه السنة ميكنه، في 
افق انعق����اد مؤمتر ريو بعد 
عشرين عاما، ان يبعث برسالة 
مؤداها ان اصحاب النفوذ على 
صعي����دي احلكومة والقطاع 
اخلاص ميكنهم � ويجب عليهم 
� ان يتخذوا اخلطوات الالزمة 
للوفاء بالوع����د املقطوع في 
مؤمتر قمة االرض، واجلمهور 
العاملي يراقب، وال ينتظر ادنى 

من ذلك.
زينب أبوسيدو  ٭

وهو »الغاب����ات: الطبيعة في 
خدمتكم«، على ما لهذه النظم 
االيكولوجية وسواها من قيمة 
تقدر بتريليونات عديدة من 
الدورات بالنس����بة للمجتمع 

السيما الفقراء.
وزادت انه رغم تزايد الوعي 

احتف����اال بي����وم البيئ����ة 
العاملي اصدرت شركة الفنادق 
الكويتية كتاب »جبت احلال من 
وين؟« والذي يشمل صورا عن 
طبيعة الكويت عرضت بطريقة 
مبتكرة مصحوبة بأشعار بدر 
بورسلي الذي كتبها خصيصا 

لهذا الكتاب.
وقد اقامت شركة الفنادق 
الكويتية معرضا لهذه الصور 
ف����ي بيت األمم  الفوتغرافية 
املتحدة، حيث مت التقاط تلك 
الصور من قبل مجموعة من 
ابناء  املتطوعني املبدعني من 
الكوي����ت. وق����د القت رئيس 
مفوضية االمم املتحدة السامية 
لش����ؤون الالجئني، واملنسق 
املقيم ل����المم املتحدة باالنابة 
في الكويت د.حنان حمدان كلمة 
الرسمية  الرسالة  نقلت فيها 
لالمني العام لالمم املتحدة بان 
كي مون، مبناسبة االحتفال 

بيوم البيئة العاملي فقالت:
بعد نحو 20 عاما من انعقاد 
مؤمتر قمة االرض عام 1992، 
يتجه العالم مرة أخرى الى ريو 
� حيث سينعقد مؤمتر االمم 
املتحدة للتنمية املستدامة في 
يونيو 2012، وقد شهد العقدان 
املاضيان تغي����رات جغرافية 
وسياس����ية وبيئي����ة كثيرة، 
فهناك مئات املاليني من الناس، 
الذين يفلتون من براثن الفقر 
 � الالتينية  في آسيا واميركا 
وفي افريقيا اكثر فأكثر، ومع 
ذلك فإن االدلة تزداد ايضا على 
ح����دوث تغيرات عميقة قد ال 
تنحسر في قدرة الكوكب على 

حتمل تقدمنا.
النم����و  ان  واضاف����ت 
الس����ريع حتقق  االقتصادي 
بتكاليف ن����ادرا ما كانت ترد 
الوطنية، وهي  في احملاسبة 
تتراوح بني تلوث اجلو واملياه 
وتده����ور مصائد االس����ماك 
والغابات، وكلها عوامل تؤثر 
في رخاء االنسان ورفاهيته، 
الي����وم  ويش����دد موض����وع 
الس����نة،  العاملي للبيئة هذه 

كتاب »جبت احلال من وين؟« بني د.حنان حمدان وجنالء كرم  )كرم ذياب(

م.مجبل املطوع وجنالء كرم مع بعض احلضور

عدد من احلضور يطلعون على الكتاب

أنور الرفاعي

دعا الناشط السياسي احملامي حمدان العازمي وزير التربية 
ووزير التعليم العالي احمد املليفي إلى بذل املزيد من اجلهد في 
س���بيل اقرار كادر املعلمني، كما جاء من جمعية املعلمني الن في 
ذلك اجلدول انصافا واقعيا لشريحة املعلمني الذين طال انتظارهم 

وهم يؤدون رسالتهم العظمى في احلقل التربوي والتعليمي. 
وقال الناشط العازمي: في تصريح 
صحاف���ي ان اخلطة الت���ي اعلن عنها 
الوزير في وسائل االعالم والصحافة 
مؤخرا اخلاصة بتعويض املعلم اجلاد 
واملجتهد في مكافآت )بونص( تصل الى 
8000 دينار فيها الكثير من املس���اوئ 
التي س���تقضي على املتبقي من روح 
العطاء لدى املدرسني من اجلنسني الن 
الشروط التي ستتبع صعبة ولن ولم 
متر اال من خالل بوابة احملس���وبيات 
وبالتالي يرفاقها الكثير من الظلم ومن 
هنا تقع الكارثة على جموع املدرسني 
واملدرسات الذين يشعرون بأن حقهم 

سلب. اخي وزير التربية انا شخصيا معك اذا كنت على صواب 
ومن حقك علي كمواطن ان اقدم لك النصح وهو انه »ال بديل عن 
اقرار كادر املعلمني بصيغته التي اعدتها جمعية للمعلمني حيث 

وجدت فيها شيئا من االنصاف للمعلمني«.

العازمي: ال بديل عن إقرار 
كادر املعلمني كاماًل

»الشؤون«: 250 موظفًا يشاركون
في التفتيش على حظر العمل 

باألماكن املكشوفة
كشف مصدر مس���ؤول في وزارة الش���ؤون ان قطاع العمل في 
الوزارة يعمل حاليا على إش���راك جمي���ع املوظفني احلاصلني على 
الضبطي���ة القضائية في القيام بعملي���ة التفتيش على الورش في 

األماكن املكشوفة بالتعاون مع فريق التفتيش امليداني.
وق���ال املصدر ان هناك ما يقارب ال� 250 موظفا في »الش���ؤون« 
احلاصلني على هذه الصفة س���يتم توزيعه���م على فرق في جميع 
احملافظات لضبط الوضع والتأكيد عل���ى االلتزام بالقرار الوزاري 

بشأن حظر العمل في األماكن املكشوفة.
بشرى شعبان  ٭

احملامي حمدان العازمي


