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الصالح والعبداهلل لـ »النفط« و»الكهرباء« بالوكالة.. وقبول استقالة اجلسار

العمير وزيراً لألشغال و»مجلس األمة«
ص���در أمس مرس���وم 
اميري بتعديل مرس���وم 
تش���كيل ال���وزارة. وقال 
املرس���وم رقم 316 لسنة 
2015: إنه بعد االطالع على 
الدستور وعلى املرسوم 
رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل 
الوزارة واملراسيم املعدلة 
له وعلى املرسوم رقم 315 
لسنة 2015 بقبول استقالة 
احمد خالد اجلسار وزير 
العامة ووزير  االش���غال 
الكهرباء واملاء وبناء على 
ع���رض رئي���س مجلس 

الوزراء يعني كل من: 

٭ أنس خالد الصالح نائب 
الوزراء  رئيس مجل����س 
ووزي����ر املالية باالضافة 
الى عمله وزي����را للنفط 

بالوكالة. 
٭ د. علي صالح العمير 
العامة  وزيرا لالش����غال 
ووزي����ر دولة لش����ؤون 

مجلس االمة. 
٭ محمد عبداهلل املبارك 
الدولة  الصب����اح وزي����ر 
لش����ؤون مجلس الوزراء 
باالضافة الى عمله وزيرا 
للكهرباء واملاء بالوكالة. 

وجاء في املرسوم أيضا 

انه عل����ى رئيس مجلس 
الوزراء ابالغ هذا املرسوم 
الى مجلس االمة ويعمل به 
من تاريخ صدوره ويلغى 
ما يخالف ذلك وينشر في 

اجلريدة الرسمية. 
كما صدر أمس مرسوم 
اميري بقبول اس����تقالة 
وزي����ر االش����غال العامة 
ووزير الكهرباء واملاء احمد 

اجلسار. 
وق���ال املرس���وم رقم 
انه  )315( لس���نة 2015: 
بعد االطالع على الدستور 
وعلى املرس���وم رقم 212 

لس���نة 2013 بتش���كيل 
الوزارة واملراسيم املعدلة 
له وعلى االستقالة املقدمة 
من احمد خالد اجلس���ار 
وزي���ر االش���غال العامة 
الكهرب���اء واملاء  ووزير 
وبناء على عرض رئيس 
مجل���س ال���وزراء تقبل 

استقالة احمد اجلسار. 
وجاء في املرسوم أيضا 
انه: على رئيس مجلس 
الوزراء ابالغ هذا املرسوم 
الى مجلس االمة ويعمل به 
من تاريخ صدوره وينشر 

في اجلريدة الرسمية.

األحمد: مشاركة الكويت في مؤمتر املناخ إيجابية على التنمية

الكويت تقدّم وثيقة مساهمتها في تغير املناخ

السليمان: نأمل أن يخرج مؤمتر املناخ بنتائج إيجابية

أكد مسؤول بيئي كويتي أن 
مش����اركة ممثل صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد، 
الوزراء الشيخ  س����مو رئيس 
جابر املبارك في افتتاح املؤمتر 
ال� 21 للدول األطراف في اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
املناخ في باريس ستنعكس إيجابا 
النهائية  املفاوضات  على سير 
للتوصل إلى اتفاق دولي جديد 
بشأن تغير املناخ يحفظ حقوق 
دول املنطقة في حتقيق التنمية 

املستدامة. وقال رئيس مجلس 
اإلدارة واملدي����ر الع����ام للهيئة 
الشيخ عبداهلل األحمد ل� »كونا« 
أمس إن هذه املشاركة في املؤمتر 
الذي يس����تمر حتى 11 ديسمبر 
املقبل ستعطي أيضا زخما كبيرا 
ملشاركة الدول العربية والدول 
النامي����ة في أعمال����ه، موضحا 
أن »املس����ؤولية التاريخية عن 
االنبعاث����ات مش����تركة وتقع 
على عاتق البل����دان املتقدمة«. 
وأض����اف األحم����د أن األولوية 

النامي����ة تكمن  البل����دان  لدى 
في حتقيق التنمية املس����تدامة 
متاش����يا مع االس����تراتيجيات 
واألولويات التنموية الوطنية.  
الى ذلك تسعى الكويت في هذا 
املؤمتر إلى اخلروج باتفاق جديد 
التنمية  يشتمل على أولويات 
االقتصادية واالجتماعية بحيث 
تكون أي التزامات ومساهمات 
وإج����راءات متوافقة مع مبادئ 
االتفاقية اإلطارية لتغير املناخ 
مع األخذ بعني االعتبار أهمية 

مساعدة الدول النامية في حتقيق 
أهدافها التنموية وإجناز اتفاق 
يراعي التوازن بني دول العالم 
ومصاحلها املختلفة.   وسبق 
للكوي����ت أن أك����دت أن لديه����ا 
رؤي����ة واضحة جت����اه مؤمتر 
تغير املناخ تقوم على ضرورة 
اعتماد وتطبيق املبادئ األساسية 
لالتفاقية الدولية للتغير املناخي 
وما ورد في »بروتوكول كيوتو« 
الذي وقعت عليه الكويت في 11 

مارس 2005.

الهيئة العامة للبيئة  أكدت 
أن مش���اركتها في املؤمتر ال�21 
للدول األطراف في اتفاقية األمم 
املناخ  املتحدة اإلطارية لتغير 
»قمة باريس« ستتضمن تقدمي 
وثيقة املساهمات الكويتية في 

إطار االتفاقية. 
وقال رئيس قسم التغيرات 
املناخية في الهيئة م.ش���ريف 
اخلياط ل�»كونا« أمس األحد: إن 
الوثيقة ستتضمن حق الكويت 
في إعادة النظر مبساهماتها بناء 
على املستجدات املستقبلية في 
الظروف الوطنية والسياس���ة 
العامة للدولة أو أي مستجدات 

تطرأ على االتفاقية. 
وأضاف اخلياط أن مؤمتر 
األطراف ال� 20 التفاقية التغير 
املناخي الذي عقد في العاصمة 

البيروفية )ليما( العام املاضي 
أصدر قرارا يقضي بدعوة الدول 
األطراف لتقدمي مس����اهماتها 
املعتزمة على الصعيد الوطني 
في الفترة مل����ا بعد عام 2020 
والتي من شأنها خفض انبعاثات 
الدفيئة وتسليمها إلى  غازات 
سكرتارية االتفاقية قبل انعقاد 
املؤمتر ال����� 21 املقرر انطالقه 
اليوم االثنني ويس����تمر حتى 
11 ديسمبر املقبل. وأوضح أن 
الهيئة أخذت على عاتقها صياغة 
الوثيقة حسب متطلبات األمم 
املتحدة كونها نقطة االتصال 
الوطنية لتغير املناخ واملعتمدة 
ل����دى س����كرتارية االتفاقية، 
مبينا أن هناك تنس����يقا على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي من خالل مجموعة 

العمل اخلليجية لتغير املناخ 
وتنسيق على مستوى الدول 
العربية عمل عقدت هذا العام 
للحد من هذه الظاهرة. وأشار 
إلى أنه مت التنسيق وأخذ الرأي 
الوثيقة  الفني جتاه مضمون 
من خ����الل اللجن����ة الوطنية 
لشؤون األوزون وتغير املناخ 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة 
العامة  الع����ام للهيئة  واملدير 
للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد 
الوكالء املساعدين  وعضوية 
ف����ي اجله����ات احلكومية ذات 
العالقة مبوضوع تغير املناخ 
ومت اعتمادها على رؤية صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحم����د »رؤي����ة الكويت عام 
2035« بتحوي����ل الكويت إلى 

مركز مالي وجتاري.

باريس � كونا: أكد سفيرنا 
لدى فرنسا س���امي السليمان 
أم���س ان الكويت تولي اهمية 
كبيرة ملوضوع التغير املناخي 
وضرورة حشد اجلهود الدولية 
في مؤمتر باريس ملواجهة آثاره 
الض���ارة في املس���تقبل. وقال 
الس���ليمان ل� »كونا« ان ممثل 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صب���اح األحمد س���مو رئيس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك 
الكويت في  س���يترأس وف���د 
اجتماعات الدورة ال� 21 ملؤمتر 
الدول األطراف في اتفاقية األمم 
املناخ  املتحدة االطارية لتغير 
ف���ي باريس خالل  التي تعقد 
الفترة من 30 نوفمبر اجلاري 
حتى 11 ديسمبر املقبل. وأضاف 

الكويت  السليمان ان مشاركة 
في مؤمت���ر باريس بوفد عالي 
املستوى تدل على أمرين مهمني، 
االول تعبير عن تضامن الكويت 
مع فرنس���ا التي تعرضت هذا 
الشهر العتداءات ارهابية آثمة راح 
ضحيتها عدد كبير من األبرياء، 
مبينا ان داللة األمر الثاني هي 
التأكيد على االهتمام الكبير الذي 

توليه الكويت ملوضوع التغير 
املناخي ومواجهة آثاره الضارة 
مبا يعكس جهودها املستمرة في 
الوصول الى بيئة نظيفة وآمنة 
حتت مظلة اتفاقية األمم املتحدة 
االطارية لتغير املناخ، معربا عن 
تطلع الكويت الى أن تسفر قمة 
باريس عن نتائج ايجابية حتقق 

األهداف املرجوة منها. 

»املالية«: لم يصدر قرار حكومي بشأن الدعوم 
وقطعتي خيطان.. حتى اآلن

كونا: قالت وزارة املالية ان موضوع دراسة 
الدعوم مازال قيد البحث ولم يصدر عن اللجنة 
املختصة أو احلكومة أي قرار في هذا الشأن عدا 

إعادة تسعير سعر منتجي الديزل والبنزين. 
وقالت ان جلنة إعادة دراسة مختلف أنواع 
الدعوم التي تقدمها الدولة واملشكلة مبوجب قرار 
مجل��س الوزراء ما زالت ت��درس كل أنواع تلك 
الدعوم وفقا ملقترحات اجلهات احلكومية املعنية 

والدراس��ة التي ستقدمها شركة متخصصة مت 
التعاقد معها لهذا الغرض، مبا فيها وقف التموين 
وزيادة أس��عار البنزين والكهرب��اء.  واضافت 
ان موضوع بي��ع القطعتني »3 و4« في خيطان 
اجلنوبي باملزاد العلني واس��ترداد مبلغ 324.5 
مليون دينار دفعت الستمالكهما اليزال منظورا 
لدى مجلس الوزراء، مبينة انه لم يتم حتى اآلن 

اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

مصافحا  املبارك  جابر  الشيخ  سمو  فرنسا  إلى  االمير  السمو  صاحب  ممثل 
مستقبليه

سمو الشيخ جابر املبارك والشيخ صباح اخلالد وخالد اجلاراهلل والسفير سامي سليمان 

ممثل صاحب السمو االمير إلى فرنسا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
مصافحا مستقبليه

املبارك ممثاًل لألمير في قمة املناخ:
ضرورة تكاتف اجلهود ملوجهة اإلرهاب

وصل ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، 
س����مو رئيس مجلس الوزراء  
الشيخ جابر املبارك العاصمة 
الفرنسية باريس امس حلضور 
التي تس����تضيفها  قمة املناخ 

اجلمهورية الفرنسية.
واعرب سموه عن خالص 
تعازيه للجمهورية الفرنسية 
والشعب الفرنسي الصديق في 
ضحايا االحداث االرهابية التي 
العاصمة باريس في  شهدتها 
منتصف الشهر اجلاري وراح 

ضحيتها عشرات االبرياء.
الكويت  وأكد وقوف دولة 
ومساندتها للجهود الفرنسية 
والدولية في مكافحة االرهاب 
الذي بات يهدد امن واستقرار 
الكثير من دول العالم، داعيا الى  
ضرورة تكاتف اجلهود الدولية 
ملواجهة هذا اخلطر الذي ترفضه 
كل االديان والشرائع السماوية 

واالنسانية.
واعرب ع����ن تقدير العالم 
الفرنس����ي الشجاع  للموقف 
وتصميمه����ا على عق����د قمة 
املناخ في موعدها رغم اجلرائم 
االرهابية التي شهدتها العاصمة 
باريس مؤخ����را وأكد حرص 
الكوي����ت على املش����اركة في 

التي وافقت على اتفاقية االمم 
املتحدة االطارية بشأن تغير 

املناخ.
واعرب سموه عن امله في 
ان تشهد قمة باريس املناخية 
انطالقة جادة وتكثيف اجلهود 
الدولية ملعاجلة هذه املشكلة 
اخلطيرة وجتنيب البش����رية 
عواق����ب كارثية عل����ى البيئة 

واالقتصاد.
واكد ض����رورة العمل على 

اعمال قمة املناخ التي تكتسب 
اهمية كبيرة في ضوء التغيرات 
املناخية املتسارعة التي طرأت 
عل����ى الك����رة االرضية خالل 

العقدين املاضيني.
وقال ان الكويت كانت شريكا 
فاعال ف����ي كل مؤمترات القمة 
التي عقدت في السابق ملكافحة 
ظاهرة االحتب����اس احلراري 
واحلد م����ن انبعاثات الغازات 
الدفيئة وكانت في مقدمة الدول 

تقريب وجهات النظر بني الدول 
الصناعية والدول النامية وزيادة 
حجم التمويل املخصص للتأقلم 

مع التقلبات املناخية.
واشار الى حرص الكويت 
على االلتزام بالتعهدات الدولية 
في ه����ذا االط����ار، موضحا ان 
الكويت بذلك جه����ودا مكثفة 
وبرام����ج عمل متواصلة للحد 
من امللوثات البيئية واحملافظة 

على البيئة.


