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مسار السيارات 
احململة بأكثر 

من راكب وحتويل 
املسارات لزيادة 

احلارات وقت الذروة 
من أبرز احللول

�سيرتوين تقدم راحة البال
اأق�ساط اأ�سهل ومزايا متعددة

ملزيد من الإ�ستف�سار، يرجى الإت�سال على ا�ست�ساري املبيعات: �سامر: نقال 55233336 / عبدو: نقال 99803463

�سيــانــة ملـــدة �سنتــني �أو حــتى 70,000 كم
كفالة ملدة ثالث �سنوات اأو حتي 100,000 كم

بدون مقدم     تاأمني �سد الغري جماناً    ر�سوم الت�سجيل جماناً

بالتعاون مع :

دك.67

اإبتداأً من

الق�سط ال�سهري 
حمرك �سعة 1.4 لرت بقوة 90ح�سان 

MP3 و CD م�سغل اأ�سطوانات

مفتاح حتكم عن بعد لالأبواب

4 �أكيا�س هو�ء
ABS

)متوفر �أي�ساً مبحرك �سعة 1.6 لرت (

دك.119 الق�سط ال�سهري 
) 7 مقاعد (

حمرك �سعة 2.0 لرت بقوة 143 ح�سان

مكيف هواء اأوتوماتيكي مع نظام حتكم خلفي م�ستقل

SRS-6 �أكيا�س هو�ء

ABS + EBD + BAS
 

دك.124

اإبتداأً من

الق�سط ال�سهري 
حمرك �سعة 2.0 لرت بقوة 143 ح�سان

عجالت من الأملونيوم قيا�س 18 �إن�س 

م�سابيح زينون، فتحة �سقف

جم�سات اأ�ست�سعار اأمامية وخلفية 

نظام تعليق هيدروليكي

SRS-7 �أكيا�س هو�ء

ABS + EBD + BAS + ESP
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قدمتها »البيئة« صباح أمس خالل اجتماع املجلس

املضحي لـ »األنباء«: مقترحات لتخفيض انبعاثات العوادم 
واالختناقات املرورية قيد الدراسة لدى »األعلى للمرور«

قدم مدير ع����ام الهيئة العامة 
للبيئة د.ص����الح املضحي خالل 
اجتماع املجل����س االعلى للمرور 
صباح امس عدة مقترحات وضعتها 
الهيئة بهدف تقليل نسبة انبعاث 
غاز ثاني أكسيد الكربون من عوادم 

املركبات.
واعلن املضح����ي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان املقترحات التي 
قدمت القت جتاوبا من قبل اعضاء 
املجلس كونها قابلة للتطبيق، الفتا 
الى ان ردود الفعل كانت ايجابية 
جدا حيث بات����ت املقترحات اآلن 
في طور الدراسة من قبل املجلس 
لرفعها الى اجلهات املعنية واملوافقة 

عليها.
ولفت املضحي الى انه قدم خالل 
االجتماع عرضا مرئيا تضمن ثالثة 
اقتراحات كعناوين عريضة للحلول 
اولها الت����زام الكويت باالتفاقيات 
الدولية ذات الشأن البيئي وثانيا 
ال����دول الصناعية بتقليل  التزام 
املركبات،  نس����ب ملوثات عوادم 
ام����ا ثالثها فيتلخ����ص في تقدمي 
مقترحات تتطلب الدراسة لتطبيقها 

محليا.
املقترح����ات، قال  وعن ه����ذه 
انها قابل����ة للتطبيق  د.املضحي 
ومنفذة في مختل����ف دول العالم 
واثبتت جناحها في تقليل االنبعاثات 

األرض 1992 � اتفاقية تغير املناخ 
� بروتوك����ول كيوتو 1997، وقمة 
ري����و + 20 � جتدي����د بروتوكول 
كيوتو 2012 يحتم عليها االلتزام 
مبا ورد من بنودها، الفتا الى ان 
حس����اب امللوثات بناء على عدد 
السكان حيث ان املعدل التقديري 
النبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون 
في الكويت 76 مليون طن متري 
10% منها تقريبا مصدرها عوادم 
املركبات، مشيرا الى ان دعم السلع 
واحملروقات وغياب الضرائب يزيد 

من صعوبة املعاجلة.
ولفت الى ان الدول الصناعية 
ملزمة بتقليل نسب ملوثات عوادم 
السيارات وملزمة بخفض انبعاث 
ثاني اكس����يد الكربون بنسبة %8 
مقدم����ا  )2012( و%20 )2020(، 
بريطاني����ا كنم����وذج حيث متكن 
املن����اخ )2008( من  قانون تغير 
االلتزام بخف����ض االنبعاث %34 
)2020( و80% )2050( والنق����ل 
واملواصالت يساهمان بنسبة %22 
من اجمالي انبعاث غاز ثاني اكسيد 
الكربون وبحلول عام 2015 يكون 
االنبعاث اقل م����ن 130 غراما/ كم 
وهو معدل متحفظ جدا باالضافة 
الى ربط معدل االنبعاث بالضريبة 

املفروضة.
دارين العلي  ٭

والتخفيف من االختناقات املرورية 
ومن هذه املقترحات مسار السيارات 
 ،Car Pool � احململة بأكثر من راكب
وتباين رس����وم التسجيل حسب 
سنة الصنع والنوع، وامللقم املعالج 
� Catalytic Converter، وحتوي����ل 
املس����ارات لزيادة احلارات وقت 
الذروة – Reversible Lanes، ودخول 
املركبات الى اخلطوط الس����ريعة 
مبعدالت قابلة للتحكم، باالضافة 
إلى فرض رسوم لبعض الطرق � 

.Toll Road
وحول التزام الكويت باالتفاقيات 
البيئي قال  الدولية ذات الش����أن 
املضحي ان الت����زام الكويت بقمة 

وضع الفتات تبني حارات املرور اخلاصة بالسيارات التي حتتوي على أكثر من راكب

مؤمتر تربوي بيئي خليجي - عاملي يعقد خالل أكتوبر
أعلنت الهيئة العامة للبيئة ان الكويت 

ستستضيف مؤمترا متخصصا في التربية 
البيئية على مستوى دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية ومبشاركة باحثني وخبراء 
دوليني خالل الفترة من االول حتى الثالث من 

اكتوبر املقبل.
وقال رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 

د.صالح املضحي لـ »كونا« ان املؤمتر سيناقش 
قضايا بيئية وتربوية عدة من شأنها ان 

تساهم في تعزيز الثقافة البيئية في املجتمعات 
اخلليجية.

واوضح املضحي ان تلك القضايا تعزز الثقافة 
البيئية من خالل ادماج البعد البيئي بالبعد 

التربوي وهما متالزمان في تشكيل مجتمع 
اكثر وعيا وبخاصة في ظل التطور العمراني 
والصناعي الكبير الذي تشهده دول املجلس.
واضاف ان املؤمتر سيناقش ايضا عددا من 
املشكالت البيئية وكيفية معاجلتها بالطرق 

العلمية واهمية ادخال البعد البيئي في البعد 
التربوي كما سيناقش القضايا ذات التأثير 

املباشر على صحة االنسان واملكونات الطبيعية 
لالرض وجوهر التوعية والتعاون املطلوب 

ما بني هيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق 
باحلفاظ على بيئة اكثر امنا.

واكد ان املؤمتر ومن خالل االوراق العلمية 
املطروحة سيلقي الضوء على كيفية ايجاد 

مخرجات علمية تساهم في تعزيز الوعي لدى 
املواطنني واملقيمني بدول مجلس التعاون من 
خالل املناهج التربوية واهمية احتوائها على 

مواد قابلة للتطبيق وبها امثلة حية من واقع 
البيئة »التي نعيش بها وميكانيكية تطبيق بعض 
الرؤى املتطورة والتي تساهم الى حد كبير في 

تخفيف العبء البيئي«.
وافاد بان عقد هذا املؤمتر يأتي اتساقا مع 

الرؤى اخلليجية وحسب التزام الكويت بقرارات 
دول مجلس التعاون اخلليجي التي تسعى 

الى اهمية التوعية البيئية املطلوبة ونشر علم 
جديد متفق مع التطور والتنمية التي تشهدها 

دول املجلس في ظل النهضة املتسارعة بجميع 
املجاالت السيما الصناعية والعمرانية منها.

وقال املضحي انه مت توجيه الدعوة الى عدد 
من وزارات ومؤسسات الدولة ذات العالقة 
خصوصا التي لها ارتباط وثيق بالقضايا 

واالمور البيئية ومت توجيه الدعوة الى االمانة 
العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي ليتم 

توزيعها على الدول االعضاء.
واشار الى ان عددا من املختصني العامليني وهم 

اصحاب اختصاص وخبرة سيشاركون في 
املؤمتر باوراق عمل لالستفادة من جتاربهم 
لتعزيز وترسيخ املفاهيم البيئية احلديثة من 

واقع خبراتهم العلمية واملهنية.
واضاف ان الكويت تعتبر من الدول الرائدة 
في العمل التوعوي ولديها اتفاقيات شراكة 

مع جهات عدة سواء حكومية او خاصة حيث 
حققت خالل السنتني املاضيتني تطورا في 

التواصل املجتمعي السيما في وزارة التربية 
من خالل مدارسها مسجلة طفرة في عدد 

املدارس التي زارتها خالل العام املاضي بلغت 

نحو 120 مدرسة اضافة الى محاضرات بعدد 
من مراكز تنمية املجتمع التابعة لوزارة الشؤون 

وبجمعيات النفع العام.
واوضح ان الهيئة ركزت خالل الفترة املاضية 

خطابها االعالمي ليكون متوافقا مع سياسة 
الدولة الهادفة الى ارساء دعائم جديدة ومتطورة 

في العمل التوعوي ليصل الى اكبر قدر ممكن 
من املواطنني واملقيمني، مبينا ان لدى الهيئة 

برامج تلفزيونية واذاعية اضافة الى مشاركتها 
بعدد من البرامج الهادفة التي تسعى الى نقل 
الصورة وبكل شفافية وجترد الى اجلمهور.

وذكر ان الهيئة سعت الى تسويق برامج اعالمية 
عدة هادفة وقامت بعمل اصدارات تستهدف 

اجلمهور بجميع املستويات واالعمار من خالل 
املجلة الشهرية واملطبوعات التي توزع لطلبة 

املدارس وهم القطاع املهم في الدولة حتى 
يستفيد منها اكبر قدر ممكن واستثمار العمل 

بوسائل االعالم.
واشار املضحي الى ان اوراق العمل في املؤمتر 

تتمحور حول التربية البيئية وانها عملية 
مستمرة مدى احلياة وتبدأ قبل السنة املدرسية 
ثم تستمر خالل التعليم النظامي والتعليم غير 

النظامي ووجوب تدريس مواد البيئة من اوجهها 
املختلفة التقنية واالقتصادية والسياسية 

والثقافية والتاريخية واالخالقية واجلمالية.
واكد اهمية ان تراعي االوراق البعد التاريخي 

بالتركيز على املواقف الراهنة واملنتظرة 
والتعاون احمللي والدولي ملنع املشاكل البيئية 

وحلها.

حتويل مسارات السيارات في أوقات الذروة باجتاهات متعاكسةحتديد حارات للسيارات احململة بأكثر من راكب

د. سليمان العسكري وأشرف أبو اليزيد خالل املؤمتر الصحافي

مجلة »العربي« تنظم ملتقاها السنوي الـ 11 »الثقافة العربية في املهجر« 12 اجلاري

العسكري: رقعة االهتمام بالثقافة العربية في الغرب 
اتسعت عقب أحداث 11 سبتمبر بشكل ملحوظ

تس����تضيف الكويت ملتقى 
مجلة العربي الفكري السنوي 
احلادي عش����ر، وق����د اختارت 
»العرب����ي« ان تطرح موضوع 
ف����ي املهجر  العربية  الثقاف����ة 
باعتباره موضوعا اصبح ميثل 
اهمية كبي����رة، ليس فقط على 
مستوى الثقافة العربية بل وفي 
الغربية ايضا، حيث  الثقافات 
اتسعت رقعة االهتمام بالثقافة 
العربية في الغرب عقب احداث 
11 سبتمبر بشكل ملحوظ وهو 
ما اثر بطبيعة احلال على زيادة 
االهتم����ام بالثقافة العربية في 
مناطق انتاجه����ا الطبيعية في 
مواطنها. بهذه الكلمات بدأ رئيس 
حترير مجلة العربي د.سليمان 
العس����كري كلماته في املؤمتر 
الصحاف����ي الذي عق����د صباح 
امس بفندق ماريوت لالعالن عن 
ملتقى مجلة العربي في دورته 
اجلديدة والذي يقام في الفترة 
بني 12 الى 15 م����ارس اجلاري 
اث����ر بالضرورة  مضيفا كم����ا 
الثقافة العربية في  على رقعة 
املهاجر املختلفة، وزادت، وبشكل 
الترجمة عن  ملحوظ، حرك����ة 
الثقافة العربية ادبا وفكرا وبحثا، 
كما زاد نشاط املثقفني العرب في 
احملافل املختلفة، وهو ما يعبر 
عن تأثير متب����ادل بني الثقافة 
العربية الوافدة في تلك املهاجر 
والثقاف����ات احملتضنة لها وهو 

موضوع اعمال هذا امللتقى.
وتاب����ع د.العس����كري قائال 
»ولعله ليس خافيا عليكم انه 
في نهايات القرن التاسع عشر 
بدأت هج����رات عربية الى املدن 
الغربية، وقد بدأت تلك الرحالت 
املطولة من سورية وفلسطني 
ولبنان، على نحو اكبر من باقي 
الدول، واجته هؤالء الى القارة 
االميركية، شماال ووسطا وجنوبا، 
ن����واة اولى للحضور  ليمثلوا 
العربي، او م����ا بات يعرف في 
االدبيات العربية باملهجر، ومن 
اشهر تلك املهاجر التي استقبلت 
العرب االوائل نيويورك وساو 
باولو وريو دي جانيرو وبيونس 
آيرس والتي قدمت صورة زاهية 
حلركة ادبية عربية في النصف 

خلدمة قضايا املهاجرين، وجتميع 
طاقاتهم ورعاية مؤسس����اتهم 
االجتماعية. ثم قامت التجمعات 
االدبية من بعد، وعرف الشعر 
العربي املعاصر مصطلح »شعراء 
املهج����ر«. وتابع د.العس����كري 
العاملية  قائال: »وبعد احل����رب 
الثانية، ب����دأت موجات جديدة 
العربية، ولعل  الهج����رات  من 
اهمها تل����ك الهجرات املغاربية 
الفرانكفونية، وقد  الى اوروبا 
افرزت بدورها اجياال جديدة من 
رموز الثقافة العربية التي كتبت 
بلسان فرنسي، وباتت اوروبا 
بعد حركات التح����رر والتمرد 
فيها من جهة، والنكسة العربية 
والديكتاتوريات من جهة اخرى 
مالذا السماء عربية فكرية كثيرة 
جعلت من املهجر االوربي متكأ 
لالبداع وكتابة ثقافة عربية في 

عواصم التنوير اجلديدة. 
واردف قائ����ال: »ومع تنامي 
االقتص����اد العاملي، عرف الربع 
االخي����ر من القرن العش����رين، 
الي����وم، منف����ذا جديدا  وحتى 
للهج����رة العربي����ة متث����ل في 
استراليا وكندا وبلدان الشرق 
االقصى، وهو م����ا يعد املهجر 
العربي الثالث تاريخيا وثقافيا، 
ولم يكن احلضور العربي للثقافة 
العربية في املهجر قاصرا على 
القلم املسافر، بل اصبح للريشة 
واللون حض����ور عربي مماثل 
اليوم،  وقوي. وزاد العسكري 
وفي ظل مأزق الصورة السلبية 
للعرب في اخلارج، حيث يعيش 
ابناء ه����ؤالء املهاجرين العرب 
من االجي����ال الثانية والثالثة، 
ووسط ذلك التطور التاريخي، 
والتن����وع اجلغرافي، والتباين 
اللغوي، ومع مولد اجيال جديدة 
العرب في املهجر،  املثقفني  من 
سواء من قدموا طوعا او قسرا، 
ليشكلوا قوة قلمية وحضورا 
ثقافيا، بات من امللح على ندوة 
)العربي( السنوية الفكرية وهي 
حتتفل ببداية العقد الثاني على 
تأسيس����ها، املبادرة بفتح باب 
النقاش ح����ول الثقافة العربية 

في املهجر.
أسامة أبوالسعود  ٭

االول من القرن العشرين. وقد 
وصل����ت ذروة تل����ك الهجرات 
الع����ام 1913، اال انه����ا تباطأت 
بعد احل����رب العاملي����ة االولى 
بسبب قيود الهجرة االميركية، 
وحتدي����د اع����داد املهاجري����ن، 
وقانون اجلنس����ية الذي صدر 
سنة 1924 فكاد ينهيها تقريبا، 
في حني استمر تدفق الهجرة الى 
اجلنوب. واضاف: »وقد عرف 
ذلك احلضور العربي في العالم 
اجلديد ميالد صحافة موازية، ثم 
استدعت احلاجة انشاء النوادي 
واجلمعيات االدبية التي تعمل 

محاور الندوة
• اجلذور التاريخية للثقافة العربية في املهاجر املختلفة.

• جتلي حضور الثقافة العربية اليوم باملهجر، سواء على الصعيد 
اللغوي، او االدبي او التشكيلي او االعالمي؟

• جتربة النشر العربي في املهجر، سواء من اصدارات دورية 
كصحف ومجالت، او كمكتبة ادبية في حقول الفكر والشعر 

والقصة والرواية.
• حضور املهجر العربي التشكيلي في احملافل العاملية.

• جتربة املراكز الثقافية العربية حول العالم.
•  قضية الترجمات عن العربية املنشورة في املهجر.

• اشكالية ربط االجيال اجلديدة بثقافتهم االم.
• مساهمة الثقافة العربية باملهجر في تصحيح الصورة السلبية 

التي يبثها االعالم عن العرب.
• قضية دعم نشر الثقافة العربية في املهجر. 
• مستقبل الثقافة العربية في املهاجر الغربية.


