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حتدث على هامش االفتتاح 
النائب والعضو في جلنة شؤون 
البيئة في مجل����س األمة د.علي 
العمي����ر، الفتا الى أن انتش����ار 
البيئي ف����ي العديد من  التلوث 
املناطق داخل الكويت والتي كان 
من شأنها ارتفاع نسبة األمراض 
الس����رطانية وارتفاع العديد من 
األمراض بسبب انتشار التلوث 
البيئي ما هو »اال ضريبة للتنمية«، 
معتقدا »أن التنمية املستدامة اذا 
لم تصاحبها رقابة بيئية ونوع 
البيئي الش����ك في  من االهتمام 
أنها ستسبب ما نشاهده اليوم، 

فالكويت اليوم دولة نامية حتاول أن تتوسع في املجاالت كافة، وعلى 
وجه اخلصوص في املج����ال الصناعي الذي أخذ دورا وحيزا في مجال 
التنمية لدينا، ولذلك ان لم تك����ن لدينا رقابة بيئية ونوع من التزامن 
واملصاحبة في االهتمام بالبيئة مبا يحاذي االهتمام بالتنمية سنشهد 
ما نشهده اليوم من ارتفاع امللوثات في جميع مناطق الكويت وخاصة 
منطقة علي صباح الس����الم واملناطق اجلنوبي����ة«.  ورأى »أننا اليوم 
مطالبون بتطبيق معايير بيئية عاملية وهذه الورشة املنعقدة ال تقتصر 
األهمية فقط في انعقادها بل فيما سيتبعها في تقدمي الكويت أدلة على 
أنها ملتزمة به����ذه االتفاقية«.  ورأى »أن الهيئة العامة للبيئة بإدارتها 
اجلديدة اجليدة ستكون رقيبا وموجها جيدا للملوثات التي تنطلق في 
س����ماء الكويت«، موضحا »وعلى الرغ����م من وجود تدخالت وضغوط 
ونفوذ في ادارتها وهي شأن البلد عموما، اال أننا في مجلس األمة نحذر 
وسبق أن حذرنا من أن يكون ألصحاب النفوذ دور في تعطيل القوانني 
وتعطيل التش����ريعات الرقابية«. واعتقد »أن دور الهيئة العامة للبيئة 
ف����ي ادارتها عقب ما أخذته من ضوء أخضر من س����مو رئيس الوزارء 
وهو املهتم األول في الكويت بش����ؤون البيئة، وسبق أن تدخل في عدم 
توزيع أراض صناعية مخصصة ملصانع استراتيجية كبرى اهتماما منه 
بالبيئة، وأعتقد أن هذا الدور الذي أعطاه كسند للهيئة العامة للبيئة لن 
يدع هنالك أي تدخالت يخشى منها في املستقبل، وان رأيناها سنتصدى 
لها، فمجلس األمة لن ولم يأل جهدا في متابعة هذه األمور واليوم تلقينا 
من احلكومة رغبة في حضور جلسة جلنة شؤون البيئة يوم األربعاء 
املقبل والتي ستعقد ألجل االطالع على التقرير الذي أعد من قبل الهيئة 
العامة للبيئة وس����ترفعه ملجلس الوزراء التخاذ اجراءات حالية جتاه 
املصانع املوجودة في شعيب الغربية واملناطق احملاذية ملنطقة علي صباح 
السالم. وحول التدمير البيئي الذي اليزال يطول املياه البحرية من بعد 
ايقاف محطة مش����رف عن العمل من أغسطس املاضي وحتى حتى االن 
حيث يتم سكب أكثر من نصف كمية مياه الصرف الصحي التي تصل 
حملطة مش����رف ملياه البحر، قال »هذا خطأ جسيم وعليه طالبنا وزارة 
الصحة والهيئة العامة للبيئة بصفتها جهة تابعة لوزارة الصحة بأن 
تفعل رقابتها جتاه وزارة األشغال، فليس معنى أن تكون جهة حكومية 
هي املدمرة للبيئة بأنها معفية من الرقابة، وأعتقد أن ما يلقى في البحر 
فعال خلل كبير ومسؤولية عظيمة أمام وزارة األشغال، لكن ما يطمئنا 
أن هذه املياه تتم معاجلتها بيولوجيا، تضاف لها بعض املواد الكيماوية 

قبل إلقائها حتى ال تتسبب في املد األحمر«.

ناصر المحمد للوزراء: معالجة المالحظات خالل جلسة االستجوابات لتجاوز المرحلة
مريم بندق

أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد حرص احلكومة على 
أحكام الدستور والقانون والتمسك 

بالنهج الدميوقراطي.
وقال����ت مص����ادر وزارية في 
ل����� »األنباء«  تصريحات خاصة 
ال����وزراء عب����ر عن  إن رئي����س 
رضاه وارتياحه لنتائج جلس����ة 
االس����تجوابات الت����ي متت في 8 
ديس����مبر اجلاري، مش����ددا على 
ضرورة جتاوز هذه املرحلة مطالبا 
بتنفيذ املالحظات التي طرحت في 
أثناء  اجللسة وفق اإلطار القانوني 
وكلف املجل����س اللجنة الوزارية 
املختصة التي يترأسها نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة للتنمية واالسكان الشيخ 
احمد الفه����د مبتابعة تنفيذ هذه 
املالحظات وتقدمي تقرير ملجلس 
الوزراء يتضمن املعاجلة املطلوبة 
سواء في األداء او االجراءات التخاذ 

القرارات املطلوبة.
جاء ذلك أثناء ترؤس س����مو 
رئيس ال����وزراء الش����يخ ناصر 
احملمد جلسة املجلس مساء أمس 

األول.
وجددت املصادر التأكيد على 
حضور احلكومة جلستي مجلس 
األمة غ����دًا األربع����اء املخصصة 
للتصوي����ت عل����ى طل����ب ع����دم 
التعاون مع رئيس الوزراء وبعد 
غد اخلميس للتصويت على طلب 
طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ 

جابر اخلالد.
وقالت املص����ادر ان احلكومة 
مطمئن����ة متاما لتج����اوز هاتني 
اجللستني بتأييد األغلبية النيابية 
لتجديد الثقة في رئيس الوزراء 

ووزير الداخلية.
وردا على سؤال حول حضور 
احلكوم����ة جلس����ة 24 اجل����اري 
املخصصة ملناقشة قانون احلقوق 
املدنية لفئة غير محددي اجلنسية 

قالت املص����ادر نعم س����تحضر 
الى  احلكومة اجللس����ة، مشيرة 
اهمية ان تستمع اللجنة قبل اقرار 
تقريرها النهائي حول القانون لرأي 
احلكومة والتحفظات التي تراها 
على االمتي����ازات التي يتضمنها 
التقرير مؤكدة ان االس����تماع الى 
رأي الوزير املختص يسهم بشكل 
اساسي في اجناز احلقوق املدنية 

لهذه الفئة.
الى ذلك، اوضحت املصادر ان 
الش����مالي  املالية مصطفى  وزير 
احاط مجل����س الوزراء بتطورات 
التعديالت املقدمة منه على قانون 
صندوق املعسرين مشيرة الى ان 
الوزراء لم يعتمد بشكل  مجلس 

نهائي هذه التعديالت.
إلى ذلك، اعل����ن وزير الدولة 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الوزراء  الروض����ان ان مجل����س 
اعتمد معاجل����ة جذرية ألوضاع 
مصانع منطقة ام الهيمان بحسب 
التوصيات املقدمة من الهيئة العامة 

للبيئة.
وق����ال الوزي����ر الروضان في 
ان املجلس  تصري����ح صحاف����ي 
كلف اللجن����ة االقتصادية اتخاذ 
االج����راءات التنفيذية لتوصيات 
الهيئة العامة للبيئة والتي نصت 
على، أوال نق����ل واعادة توطني 6 
مصانع الى مناطق جديدة، ثانيا 
منح مهلة 3 شهور جلميع املصانع 
ام  واملنشآت املخالفة في منطقة 
الهيمان وعددها 19 مصنعا لاللتزام 
البيئية قبل  املتطلب����ات  بجميع 
استصدار قرار بإغالقها نهائيا اذا لم 
تلتزم، ثالثا: عدم السماح بتوطني 
اي صناع����ات جديدة في املنطقة 
غير صديقة للبيئة، رابعا: التزام 
جميع الش����ركات النفطية بإعداد 
برامج للرصد الدوري البيئي في 
محيط منشآتها، خامسا: انشاء مدن 
صناعية حدودية متكاملة اخلدمات، 
سادس����ا: اجراء دراس����ات املسح 

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
العامة ووزير  ووزير االش����غال 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 
صفر وللوزراء املستجوبني على 
ما قدموه من اداء متميز طيب في 
جلسة مجلس االمة التي نوقشت 
فيها االستجوابات االربعة ليشيد 
بردودهم الوافية والدقيقة لتفنيد 
محاور هذه االستجوابات وتوضيح 
كل احلقائق والبيانات. وبهذا الصدد 
اشار سمو رئيس مجلس الوزراء 
بكل تقدير واعتزاز باملوضوعية 
والدور االيجابي والتعاون البناء 
الذي ابداه اعض����اء مجلس االمة 
وال����ذي عك����س حرصه����م على 
االلتزام باحكام الدستور والقانون 
واالنسجام مع قناعاتهم وضمائرهم 
وجتسيد مواقفهم املبدئية العادلة 
م����ن االس����تجوابات املقدمة بعد 
االستماع الى كل الردود والتوصيات 
والبيانات التي قدمها سمو رئيس 
ال����وزراء والنائب االول  مجلس 
لرئيس مجلس ال����وزراء ووزير 
الداخلية ووزير  الدفاع ووزي����ر 
االش����غال العامة ووزي����ر الدولة 

لشؤون البلدية.

جمهورية مص����ر العربية والتي 
العالقات  التأكيد على  استهدفت 
األخوية املتينة القائمة على أسس 
راسخة من االخوة والتعاون بني 
الكويت وجمهورية مصر العربية 
وتطلعه الى ان حتقق أعمال اللجنة 
املش����تركة بني البلدين الشقيقني 
النتائج املرجوة التي تس����تجيب 

للطموحات واآلمال املشتركة.
وذكر ان املجلس اطلع كذلك على 
الرسالة التي تلقاها صاحب السمو 
االمير من د.حارث س����يالجيتش 
عضو مجلس الرئاسة بالبوسنة 
والهرسك املتضمنة تقديره للكويت 
وشعبها وشكره على التزام الكويت 
البوسنة  املتواصل جتاه قضايا 
والهرسك على املستويني السياسي 
واالقتصادي في اعقاب احلرب كما 
تعلقت كذلك بآخر التطورات في 
مبادرة االحتاد األوروبي والواليات 
املتح����دة للتف����اوض م����ن اجل 
اإلصالح الدستوري في البوسنة 

والهرسك.
 ومبناس����بة انعق����اد الدورة 
الثالثني للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية على 
ارض الكويت احيط املجلس علما 
بتش����كيل الوفد الرسمي املشارك 
مع صاح����ب الس����مو االمير في 
الدورة والذي يضم كال من سمو 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والنائب االول 
لرئيس مجلس ال����وزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
ش����ؤون الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح االحمد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح ونائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
القانونية ووزي����ر العدل ووزير 
االوقاف والش����ؤون االس����المية 
املستشار راش����د احلماد ونائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 

الصحي لقاطني املناطق اجلنوبية 
وجمي����ع مناطق الكويت االخرى 
س����ابعا: اتخاذ جميع االجراءات 
الكفيلة بعدم  الوقائية  والتدابير 
تكرار حدوث مظاهر التلوث البيئي 

في جميع مناطق الكويت.
واضاف الروضان ان املجلس 
اعتمد التعدي����الت النهائية على 
القوانني الرياضي����ة واحالها الى 

مجلس االمة.
الوزراء استهل  وكان مجلس 
اعمال����ه باالطالع على الرس����الة 
املوجهة لصاحب السمو األمير من 
صاحب اجلاللة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة حمد بن عيسى آل خليفة 
واملتضمنة الشكر والتقدير لدعوة 
جاللته حلضور اجتماعات الدورة 
ال� 30 للمجلس األعلى ألصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول مجلس 
التعاون ل����دول اخلليج العربية 
املقرر عقدها ف����ي الكويت خالل 

يومي 14 و15 ديسمبر 2009.
واضاف الروضان ان املجلس 
اطلع ايضا على الرسالة املوجهة 
لصاحب السمو األمير من الرئيس 
محم����د حس����ني مب����ارك رئيس 

دول مجل����س التعاون اخلليجي 
والوفود املرافقة لهم طيب االقامة 
في بلدهم وب����ني أهلهم وذويهم 
مبزيد من الثق����ة واألمل الى هذا 
اللقاء األخوي املرتقب على أرض 
الكويت وأن يوفق القادة في دفع 
مسيرة املجلس املباركة وحتقيق 
آمال شعوبهم نحو املزيد من التقدم 
والرفاه. ثم بحث املجلس شؤون 
مجل����س االمة واطلع بهذا الصدد 
املدرجة على  على املوضوع����ات 
جدول اعمال جلسة مجلس االمة 
واس����تعرض نتائج االستجواب 
املوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء 
واالستجواب املوجه للنائب االول 
لرئيس مجلس ال����وزراء ووزير 
الدفاع واالستجواب املوجه لوزير 
الداخلية واالس����تجواب املوجه 
لوزي����ر االش����غال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية وذلك في 
جلسة مجلس االمة املنعقدة بتاريخ 
2009/12/8. ومجل����س الوزراء اذ 
يتقدم بالتهنئة والتقدير لس����مو 
رئيس مجل����س الوزراء وللنائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك وكل من 

االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لش����ؤون  التنمية ووزير 
االسكان الشيخ احمد الفهد ونائب 
وزير ش����ؤون الدي����وان االميري 
الشيخ علي اجلراح ووزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد ورئيس جهاز 
االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد 
النفط ووزي����ر االعالم  ووزي����ر 
العبداهلل ووزير  الش����يخ احمد 
الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء 
املالية  الروضان ووزير  روضان 
مصطفى الشمالي ووزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون ووكيل 
الديوان االميري ابراهيم الشطي 
ومدير مكتب صاحب السمو االمير 
السفير احمد الفهد ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد 
العبداهلل ووكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل. وبهذا الصدد يعرب 
املجلس عن ترحيبه البالغ بضيوف 
صاحب الس����مو األمي����ر متمنيا 
ألصحاب اجلاللة والس����مو قادة 

الروضان لمعالجة جذرية لمصانع أم الهيمان: نقل 6 مصانع وإنذار 19 مصنعاً.. واعتماد التعديالت النهائية على القوانين الرياضية وإحالتها الى مجلس االمة

الحكومة ستحضر جلسة 24 الجاري حول البدون بشرط االستماع إلى مالحظات الوزير المختص حول قانون الحقوق المدنية لهم 

سمو الشيخ ناصر احملمد لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء مساء أول من أمس

المضحي: »البيئة« بصدد توقيع اتفاقية
مع »النفط« لتخفيض انبعاثاتها السامة

دارين العلي
أعلن مدير عام الهيئة العامة 
للبيئ���ة د.ص���الح املضحي أن 
مجلس الوزراء كشف عن اتفاقية 
ستعقد بني الهيئة وشركة نفط 
الكويت خالل يومني تلتزم من 
خاللها األخيرة بتقليل انبعاثاتها 
من املواد الس���امة خ���الل ال� 5 
املقبلة بحيث تكون  س���نوات 
االنبعاثات الصادرة من حقول 
النف���ط أقل من 1% وفقا للخطة 
الوطني���ة املوجودة في القطاع 
النفطي حيث أعدت عدة دراسات 
من قبل متخصصني في الهيئة 
منهم د.س���الم اليعقوب بحيث 
مي���ول القط���اع النفطي خطة 
بقيمة 12 مليون دوالر كي تقوم 
الهيئة مبراقبة القطاع النفطي 
حتى تصبح الكويت بعد خمس 
سنوات في مصاف الدول التي 
لديها انبعاثات أقل من املطلوب 
منها دوليا، الفت���ا إلى أن ذلك 
يساعد في حل املشكلة في جنوب 

الكويت
ولف���ت ف���ي تصري���ح ل���� 
»األنباء«إلى أن الهيئة وفي عملها 
على تخفيض امللوثات تس���ير 
بخط���ني متوازيني خط القطاع 
النفطي وهو مل���زم للحكومة 
وخط القطاع اخلاص، مش���يرا 
إلى أن���ه مت ع���رض ذلك على 
مجل���س الوزراء مس���اء أمس 
األول خالل تقدمي تقرير الهيئة 
بشأن مصانع الشعيبة والذي 
أوصى بتقسيم املصانع إلى 3 
فئات األول���ى هي املصانع ذات 
احلم���ل البيئ���ي املرتفع حيث 
أوصت الهيئة بإعادة توطني 6 
مصانع ذات الصناعات الثقيلة 
كاجللود والكيماويات واألصباغ 
واألسمنت وهي صناعات ذات 
حمل بيئ���ي مرتفع ونقلها إلى 
مناطق بعيدة عن السكن مشيرا 
الى أن خطة الهيئة على املدى 
املتوس���ط تتمثل في أن توطن 
في املنطقة املقابلة ملنطقة على 
صب���اح الس���الم )أم الهيمان( 
الصناعات اخلفيفة واملتوسطة 
فقط. أما الفئة الثانية من املصانع 
التي ذكرها التقرير فقال املضحي 
إنها تتضمن 19 مصنعا أوصى 
ب���أن تعط���ى مهلة 3  التقرير 
أشهر لتعديل مخالفاتها البيئية 
وااللتزام باملعايير التي حددتها 
لها الهيئة وإن لم تفعل فستغلق 
في اليوم األخير للمهلة إلى حني 

التزامها بتوصيات الهيئة.
وذكر أن الفئة الثالثة تتكون 
من املصانع التي لديها مشاكل 
في البيئة الداخلية للعمل وليس 
لديها تلوث خارج بيئة العمل 
وهذه الفئة ستوقع مع الهيئة أمر 
صلح وستدفع الغرامة املتوجبة 
عليها ومتنح مدة 3 أشهر لكي 
تعدل من بيئة العمل وفي حال 
مخالفتها حتول إلى اإلدارة العامة 

للتحقيقات.
وأك���د أن مجل���س الوزراء 
برئيسه وأعضائه قد أثنوا على 
التقرير وعلى اجلهد اجلبار الذي 
بذله الفريق العامل املؤلف من 
35 مفتش���ا قاموا ب� 100 جولة 
تفتيش عل���ى 57 مصنعا متت 
مخالفة 37 منها، مشيرا إلى أن 
مجلس الوزراء اثنى على مدى 
قابلي���ة التوصي���ات للتطبيق 
والتي توزعت على املدى القريب 

واملتوسط والبعيد. 
ولف���ت إل���ى أن م���ن أبرز 
التوصيات انشاء جلنة برئاسة 
مجلس الوزراء وعضوية الهيئة 
العامة للبيئة ووزارة الكهرباء 
والهيئة العامة للصناعة والبلدية 
تعمل وعلى وجه السرعة إليجاد 
منطقة بديلة لتوطن فيها جميع 
الصناع���ات به���دف ايجاد حل 
الكويت  جذري ملشكلة جنوب 
وقد وافق مجلس الوزراء على 
تشكيل هذه اللجنة والتي تتبع 
للجنة االقتصادية برئاسة نائب 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
أحمد الفهد، مشيرا إلى أن هذه 
اللجنة يج���ب أن تنتهي خالل 
3 أش���هر من وضع آلية إليجاد 

األرض البديلة والبنى التحتية 
ومكانه���ا وانتقالها من البلدية 
إل���ى الهيئة العام���ة للصناعة 
والصندوق الذي سيمول عملية 
انتقال املصانع ودفع التعويضات 

للمصانع إذا وجدت.
ولفت إل���ى أن من عمل هذه 
اللجنة إق���رار مبلغ مليون إلى 
مليون ونص���ف املليون بهدف 
إنش���اء مركز للمراقبة الفعالة 
عل���ى ه���ذه املصان���ع يتم من 
امللوثات  أن���واع  خالله معرفة 
املنبعثة من املصانع وكمياتها 
الهيئة  بشكل آني بحيث تقوم 
بالتدخل مباشرة في حال وجود 
مخالفة دون انتظار أي شكوى 

بهذا الشأن.
وأك���د أن احلكومة جادة في 
التعامل مع املشكلة ولو كان ذلك 
يحتاج تكلفة مالية، مشيرا إلى 
أن مجلس الوزراء يدعم إجراءات 
الهيئة في هذا الش���أن، متمنيا 
أن تكون الهيئة على قدر الثقة 
وتتحول التوصيات املطروحة 

إلى واقع فعلي قريبا.
وأعلن عن مرافقته لس���مو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد األربعاء املقبل إلى 
كوبنهاغن حيث مت اختيار سموه 
عقب زيارته األخيرة املش���رفة 
إلى هناك في س���بتمبر املاضي 
من قبل أمني عام األمم املتحدة 
بان كي مون لك���ي يرأس احد 
الدائرة املس���تديرة  اجتماعات 
الثمانية وه���ذا تقدير جلهوده 
ودليل على حرص سموه  ودولة 
الكويت على الوصول الى حلول 

ناجعة ملسألة تغير املناخ.

أكد أن تقرير الهيئة حول الشعيبة أوصى بنقل 6 مصانع ومهلة 3 أشهر لـ 19 مصنعاً

)أحمد باكير(د.صالح املضحي متحدثا للزميلة دارين العلي

د.موضي احلمود

د.علي العمير

الحمود: زيادة ميزانية البحث العلمي في الخطة الخمسية للحكومة

دارين العلي
التربية ووزيرة  أكدت وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
السعي للمطالبة بزيادة اإلنفاق على 
البحث العلمي ومتويله سواء كان 
ذلك من قبل امليزانية العامة للدولة 
أو من قبل املؤسس����ات املوجودة 
التي تشرف على متويل األبحاث 
العلمية »معلنة عن وجود توجه 
ضمن اخلطة اخلمسية في الدولة 
إلى زيادة نسبة امليزانية املخصصة 
للبحث العلمي على مستوى الكويت 
والتي تقدر في الوقت الراهن بنسبة 
0.1 من ميزانية الدولة، الفتة إلى أن 
امليزانية التقديرية التي وضعتها 
وزارة التربية للعام الدراسي 2010 
في طور املراجعة حاليا وس����يتم 
اإلعالن عنها إن أقرت. كالم احلمود 
جاء خالل تصري����ح للصحافيني 
على هامش حفل افتتاح ورش����ة 
العمل اإلقليمية لبناء القدرات حول 
امللوثات العضوية الثابتة اجلديدة 
وعملية مراجعة وحتديث خطط 
التنفيذ الوطنية والتي نظمها معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بالتعاون 
مع أمانة اتفاقية استكهولم صباح 
أمس في فندق راديس����ون ساس 
حتت رعاي����ة د.موضي احلمود، 
والتي ستستمر حتى 16 من الشهر 
اجلاري.  ونفت وجود فكرة إلنشاء 
هيئة بحثية أخرى أعلى، قائلة: »بل 
هنالك توجه في اخلطة اخلمسية 
للدولة إلنشاء مجلس أعلى للبحث 
العلمي لتحقيق التكامل والتنسيق 
بني جهات البحث العلمي املختلفة 
الكويت«. وأشارت  على مستوى 
في كلمتها الت����ي ألقتها في حفل 
االفتتاح إلى »أن استضافة الكويت 
ألعمال هذه الورشة جاء ليؤكد على 
اهتمامها بالتعاون على املستويات 
اإلقليمية والدولية من أجل حماية 
البيئة واحملافظة عليها«، مؤكدة 
على التزام الكويت ببنود وأهداف 
اتفاقية استكهولم بشأن امللوثات 
الثابتة، قائلة: »والتي  العضوية 
تعد أول اتفاقية في العالم ملزمة 
حلماية صحة اإلنس����ان والبيئة، 
من خالل منع إنتاج واس����تخدام 
الكيماويات السامة والتخلص منها، 
كما أؤكد التزامنا الوطني بحماية 
الكيماويات  صحة اإلنس����ان من 
عالي����ة اخلطورة، من خالل حظر 
إنتاجها، واس����تخدامها، واالجتار 

فيها، وإطالقها، وتخزينها«. 
ورأت »إذا كان تقدم األمم يقاس 
مبدى مكانته����ا العلمية واملادية، 
وأحيانا مبدى حفاظها على اإلنسان 

وكرامته، فأتصور أنه من املفترض 
أن يقاس التقدم أيضا بدرجة حفاظ 
األمم على بيئ����ة الكون«، متابعة 
»والشك أن حماية البيئة ال تقتصر 
على احلد من التلوث وتوفير البيئة 
الس����ليمة للحياة عل����ى األرض، 
وإمنا أيضا صون مختلف املوارد 
الطبيعية وترشيد إدارتها لتحقيق 
التنمية املستدامة«. وأوضحت »ان 
اهتمام الكويت بحماية البيئة ليس 
وليد اللحظة ولم يبدأ مع التوقيع 
على االتفاقي����ة اإلقليمية حلماية 
البيئ����ة ع����ام 1978، وإمنا جهدها 
يس����بق ذلك بكثير حيث سجلت 
حضورا دوليا مهم����ا بانضمامها 
اتفاقية املنظمة االستشارية  إلى 
البحرية الدولي����ة لعام 1948، ثم 
انضمامها إل����ى االتفاقية الدولية 
ملن����ع تلوث البح����ار بالزيت عام 
1961 م«. ولفتت إلى »أن الدستور 
الكويتي أش����ار بصورة مباشرة 
إلى أهمية توفير البيئة الصحية 
وحماية صحة اإلنسان، وأكد على 
ضرورة قيام الدولة بحفظ الثروات 
واملوارد الطبيعية، ولقد هيأ ذلك 
لقيام العديد من املؤسسات التي 
تعمل ف����ي احلفاظ عل����ى البيئة 
التي متارس نشاط  واملؤسسات 
البحث العلمي أو متوله«. وأضافت 
»وقد اهتمت الكويت خالل عملها 
الرصني حلماية البيئة بأن يتوافق 
جهدها مع النشاط الدولي ويتكامل 
معه، فشاركت في عدد من االحتادات 
واملنظمات واللجان الدولية املعنية 
باحلفاظ على البيئة، ومؤخرا وقع 
اختيار األطراف املصدقة على اتفاقية 
استكهولم في مؤمترها الرابع الذي 
عقد في جنيڤ على معهد األبحاث 
املركز اإلقليمي للملوثات  ليكون 
العضوي����ة الثابتة، وهو أمر يقع 
في دائرة اهتمام وترحيب قيادة 
الكويت وحكومتها ومؤسساتها 
العلمي����ة«. وتابع����ت »ولعل هذا 

النشاط الذي نعلن عنه اليوم ميثل 
باكورة عمل هذا املركز لينطلق إلى 
الدور املناط به بقدر عال من الكفاءة 
واالقتدار، وبالش����كل الذي يحقق 
أهداف األطراف الدولية املشاركة 
في االتفاقي����ة، وبالقيمة العلمية 
التي ميثلها معهد الكويت لألبحاث 
العلمية باعتباره واحدا من أبرز 
مؤسسات البحث العلمي والتطوير 

في دول الشرق األوسط«.
وب����دوره، أكد مدير عام املعهد 
الدكتور ناجي املطيري على االلتزام 
البيئية على  املس����تمر بالقضايا 
جميع املستويات، مشيرا الي ان 
القضايا البيئي����ة بطبيعتها ذات 
أبعاد تتخطي ح����دود الدول، لذا 
تتطلب تكاتف اجله����ود الدولية 
واالقليمية والوطنية. وأشار الى 
ان األجندة البيئية استحوذت على 
االهتمام املتزايد من قبل صانعي 
السياس����ات في العالم منذ ثالثة 
عق����ود، األمر ال����ذي انعكس في 
الذي  التنمية املس����تدامة  مفهوم 
حظي مبصادق����ة وقبول دوليني،  
ان البعد الدول����ي يعد واحدا من 
الرئيس����ية باالضاف����ة  أعمدت����ه 
الى ما ل����ه من أبع����اد اقتصادية 
واجتماعية، كما ينعكس بصورة 
كبيرة على الزخم الدولي بش����أن 
املتعلقة بحرارة األرض  القضايا 
املناخ����ي، والتنوع  التغير  قبيل 
احليوي، واملياه من بني عديد من 
البيئية األخرى. وأشار  القضايا 
ال����ى ان الكويت وضعت املصادر 
املؤسس����اتية والتقنية املطلوبة 
ف����ي موضعها ملتابع����ة ما يحدث 
من تط����ورات بيئية، وانها طرف 
في معظم االتفاقيات واملعاهدات 
الدولية البيئية متعددة األطراف 
مبا فيها معاهدة ستوكهولم بشأن 
امللوثات العضوية الدائمة، مؤكدا 
التزام الكويت مبهمة وأهداف تلك 
املعاهدة وحماية صحة االنس����ان 
والبيئ����ة م����ن الكيماوي����ات ذات 
االس����تمرارية طويلة األمد عالية 
اخلطورة، وذلك من خالل احلظر 
واملنع التام النتاجها واستخدامها 
واالجتار فيها أو تخزينها. وأوضح 
ان ترش����يح املعهد كمركز اقليمي 
ملعاهدة ستوكهولم عن غرب آسيا 
للقيام بدع����م األطراف في الوفاء 
بالتزاماته����م، مث����ال واضح على 
التعاون االقليمي، ويعكس دوره 
الرائد على املس����تويني االقليمي 
والدولي، ويتماشى مع الطموحات 
القوي����ة للخطة االس����تراتيجية 

الوشيكة للمعهد.

على هامش رعايتها افتتاح ورشة عمل ينظمها »األبحاث«حول الملوثات العضوية

المطيري: القضايا البيئية تتطلب تكاتف جميع الجهود ألنها تتخطى حدود الدول

العمير: لجنة البيئة ستجتمع األربعاء 
لمناقشة تقرير »البيئة« حول الشعيبة

رأى أن الكويت تسعى للتوسع في كل المجاالت

مجلس الوزراء لم يعتمد بشكل نهائي تعديالت »المعسرين«

تعيين أحمد الخالد رئيساً لألركان العامة
اعل����ن النائ����ب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
ان مجلس الوزراء وافق على مش����روع 
مرس������وم بتعيني الفريق الركن الشيخ 
احم������د اخلال��د احلمد الصباح رئيس����ا 
ل����ألركان العامة للجي����ش خلفا للفريق 
الرك����ن طيار فهد األمير الذي تقاعد بناء 

على طلبه.
وأعرب الشيخ جابر املبارك في تصريح 
ل� »كونا« عقب االجتماع االسبوعي ملجلس 

الوزراء عن خالص شكره وتقديره للفريق 
الركن فهد األمي����ر لكل ما قدمه من جهد 
وعمل خالل مسيرته العسكرية من اجل 
خدمة وطنه، متمنيا للفريق األمير التوفيق 

في حياته املستقبلية.
كما عّبر الش����يخ جاب����ر املبارك عن 
متنياته بالتوفيق للفريق الركن الشيخ 
احمد اخلالد ف����ي منصبه اجلديد، داعيا 
الباري عز وج����ل ان يعينه على حتمل 

الفريق الركن الشيخ احمد اخلالدهذه املسؤولية الكبيرة.


