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حيدر: »البيئة« الممثل الرسمي للكويت في المحافل.. والمعلومات البيئية المغلوطة مدعاة للخجل
خالل عرض الشريط الوثائقي حول تقرير التوقعات البيئية العربية األول 

»الخط األخضر«: نشر التقارير البيئية لألمم المتحدة
مباح قانونًا وليس ألي جهة االدعاء بأنها المكلفة به

أعلنت جماعة اخل���ط األخضر البيئية 
انها ستعقد مؤمترا صحافيا االثنني املقبل 
ل إلعالن عن أهم حدث وإجناز بيئي سيعيد 
رسم تاريخ البيئة الكويتية، ويدشن حقبة 

جديدة في العمل البيئي في الكويت.
ورحبت جماعة اخلط األخضر البيئية 
بتدخل الهيئة العامة للبيئة الستكمال اجلهود 
الكبيرة التي قامت بها »اخلط األخضر« في 
سبل إطالق تقرير توقعات البيئة العربية 

في الكويت.
وأكدت في بيان صحافي ان برنامج األمم 
املتحدة للبيئة نص وبشكل صريح وقانوني 
على أحقية جميع اجلهات في االستفادة من 
تقرير توقعات البيئة العربية بشكل كامل 
وإطالقه ونسخه وتوزيعه في سبيل نشر 

املعرفة والوعي بني أفراد املجتمع.
وأشارت اجلماعة الى ان نشر التقارير 
البيئية لألمم املتحدة مباح قانونا للمجتمع 
اإلنس���اني وليس من حق أي جهة ايا كان 
نوعها ان تدعي انها الوحيدة املكلفة بذلك. 
وأضافت ان تقرير توقعات البيئة العربية 
ليس التقرير البيئي العاملي األول الذي تطلقه 
في الكويت فقد سبقه إطالق اجلماعة لتقرير 
توقعات البيئة العاملية بالتعاون مع برنامج 
األمم املتحدة للبيئة وإطالق تقرير التحول 

نحو االستدامة بالتعاون مع االحتاد الدولي 
حلماية الطبيعة.

وأعربت اجلماعة ع���ن تقديرها ملبادرة 
الهيئة العامة للبيئة ف���ي توزيع ملخص 
التقرير خالل األيام املاضية، واش���تراكها 
مع جماعة اخلط األخضر البيئية في إطالق 
ه���ذا التقرير لكي تعم الفائدة جلميع أفراد 
املجتم���ع، خصوصا ان تقريرا بهذا احلجم 
بحاجة الى تضافر اجلهود لنشره بني أفراد 
املجتمع. وكشفت اجلماعة عن ان االحتفال 
التي س���تقيمه في 26 اجلاري سيتم خالله 
توزيع التقرير كام���ال على احلضور، كما 
س���يتضمن االحتفال إط���الق اول عروض 
بانورامية بيئية هي األولى في تاريخ الكويت، 
باالضافة ال���ى اطالق تقرير جديد آخر هو 
تقرير األزمات والكوارث الطبيعية الصادر 
عن األمم املتحدة. كما أعلنت »اخلط األخضر« 
انه يشرفها ان تدعو االخوة في الهيئة العامة 
للبيئة للمش���اركة في هذا االحتفال البيئي 

البانورامي. 
وأضافت اجلماعة ان تقرير توقعات البيئة 
العربية متاح جلميع أف���راد املجتمع على 
املوقع اإللكترون���ي لبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة وبإمكان جميع أفراد املجتمع احلصول 

عليه دون الرجوع ألي جهة.

تعقد مؤتمرًا صحافيًا االثنين لإلعالن عن أهم إنجاز بيئي

الكابنت علي حيدر وهدى املنيس خالل املؤمتر الصحافي

ولفت إل����ى أن بعض الدول األقل 
منوا توجه االتهامات للدول املنتجة 
واملصدرة للنفط على انها السبب 
في التغيرات املناخية مس����تنكرا 
الدول  ان  هذه االتهامات، ومؤكدا 
النفطية تصرف مليارات الدوالرات 
لتحسني مصافيها وتقنيات االنتاج 
النفطي للحد من االنبعاثات امللوثة 
للبيئة، مشيرا إلى أن لدى القطاع 
البالد اس����تراتيجية  النفطي في 
قصيرة املدى وأخرى طويلة املدى 
لوضع الكويت في مصاف الدول 
األقل انبعاثا للملوثات املؤدية إلى 

التغير املناخي. 
بدورها حتدث����ت مديرة مركز 
املعلومات بالوكالة هدى املنيس 
التي مثلت الهيئة كجهة رس����مية 
في اطالق التقرير في جامعة الدول 
العربية عن اهمية البيانات البيئية 
التي تعتبر رصيدا لكل دولة تزيد 
بتزايد تبادلها، الفتة الى ان الهيئة 
تتبادل املعلومات مع جهات داخل 
وخارج الكويت، مش����يرة إلى ان 
جلمع البيانات تكلفة مادية مرتفعة 
وجهد كبير، وقد مت عرض شريط 
وثائقي حول التقرير حتدث فيه 
عدد من املسؤولني كأمني عام جامعة 
الدول العربية عمرو موسى وعدد 
من املعنيني واملعدين للتقرير، كما 
أظهر الشريط الوضع البيئي في 
العالم العربي بالصور ملوحا الى 
عدد كبير من املعلومات التي من 
شأنها خدمة متخذي القرار حيث 
اعد الشريط بعناية ودقة مبا يخدم 

اجلانب التوعوي من التقرير.

بل ينم عن احلالة احلقيقية للعالم 
العربي وقد تعاونت الهيئة مع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بتزويده 
باملعلومات التي متتلكها منذ اكثر 

من 30 سنة.
التقرير يتناول  أن  إلى  ولفت 
جانبني علمي وتوعوي، الفتا الى ان 
اجلانب البيئي يلعب دورا بارزا في 
التغلب على املشاكل البيئية معترفا 
بالقصور املوجود في الهيئة من هذا 
اجلانب، الفتا الى ان األمر يدخل 
في استراتيجية الهيئة مبشاريع 
البيئي لدى  تهدف لزيادة الوعي 

املواطنني واملقيمني في البالد.
وأش����ار الى ما تناوله التقرير 
ح����ول ن����درة املي����اه والتصحر 
وتلوث الهواء والبحار، الفتا الى 
ان التقرير يتمتع باألهمية كونه 
يشكل مرجعا ودعما ملتخذي القرار 

التقرير هناك عدة اجراءات تعمل بها 
الهيئة حاليا ضمن استراتيجيتها 
املتبعة س����واء من ناحية املراقبة 
أو القوانني والتشريعات أو إعادة 
الهيئة لتهيئ����ة األجواء  هيكل����ة 
للموظف للقيام بعمله على أكمل 
وجه أو من ناحية اإلجراءات التي 
س����تتخذها بحق كل م����ن يلوث 
البيئة، مشيرا إلى املرحلة الثالثة 
من عمليات التفتيش التي ستتم 
في الش����ويخ الصناعية للحد من 
العبث بالبيئ����ة أي كان مصدره 
وخاصة ف����ي املناطق القريبة من 
املناطق السكنية.  وحتدث حيدر 
بص����ورة موج����زة ع����ن التقرير 
ومراحل اعداده واجلهات املشاركة 
فيه، مؤكدا أنه علمي ومعلوماته 
صريحة وواضحة ويخلو من اي 
نوع من انواع احملابات أو االنحياز 

التي لديه����ا املعلومة الصحيحة 
عن الوضع البيئي وقضاياه ولن 
حتجب املعلومة ع����ن احد وهي 
جاهزة لطالبي املعرفة واإلعالم، 
مشددا على أن املعلومة ان لم تأت 
من أصحاب خبرة فيجب التحقق 

منها قبل أخذها ونشرها.
البيئة  وعن تقرير توقع����ات 
العربية األول الذي أطلقته جامعة 
الدول العربية الشهر املاضي، أوضح 
حيدر أن اجلهات املشاركة بإعداده 
من الكويت هي الهيئة العامة للبيئة 
مبعلوماتها ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمي����ة بباحثيها وبالتالي على 
هؤالء نشر التقرير واحلديث عنه 
ماداموا ميلك����ون املعلومة كاملة 
عما تضمنه وما جاء فيه وكيفية 

اعداده.
وأكد أنه متاشيا مع توصيات 

دارين العلي
أكد نائ����ب مدير الهيئة العامة 
للبيئة الكابنت على حيدر أن الهيئة 
اجلهة الرسمية التي متثل الكويت 
العربي����ة واالقليمية  في احملافل 
والدولية، وال يحق ألحد أن يقوم 
بهذا الدور، خاص����ة فيما يتعلق 
بنش����ر التقارير العلمية، معتبرا 
أنه واجب الهيئ����ة وعملها بحكم 
مسؤوليتها عن الكالم الذي يصدر 
عنها، وإذ شدد حيدر على اننا في 
دولة دميوقراطية ويحق للجميع 
فيها أن يعلن عن رأيه وان يتناول 
املعلومة مادامت متداولة، إال أنه 
وخالل عرض الفيلم الوثائقي حول 
العربية  البيئ����ة  تقرير توقعات 
على وس����ائل اإلعالم أمس متنى 
الذين ال ميلك����ون املعلومة  على 
العلمي����ة واإلدارية الصحيحة أن 
يس����كتوا، ألن الس����كوت في تلك 
احلالة يكون من ذهب وأكد حيدر 
أن املعلوم����ات البيئية املغلوطة 
التي تصدر عن البعض في البالد 
تؤثر على موقع الكويت خارجيا 
ويظهر ذلك في االجتماعات الدولية 
التي حتضرها الهيئة، حيث تظهر 
صورة الكويت سيئة جدا بسبب 
التصريحات املغلوطة، مما يدعو 
إلى اخلجل ف����ي تلك االجتماعات 
الدولية بسبب معلومات خاطئة 
عن البيئة الكويتية تصدر من هنا 

أو هناك.
ومتنى حيدر على وسائل اإلعالم 
أخذ العلم من أصحاب العلم، معتبرا 
أن الهيئ����ة هي اجله����ة احلقيقية 

)أحمد باكير(

السفير عبدالعزيز الشارخ

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله الى فرنسا وفي استقباله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الفرنسي كريستيان بالن

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الفرنسي مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وعبدالرحمن العتيقي والشيخ د. محمد الصباح

الرئيس اإليراني يتسلم رسالة صاحب السمو األمير من مبعوث سموه املستشار محمد أبواحلسن

اللواء ناصر الدعي مستقبال د.عبدالرشيد عبدالرحمن

قام مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد املستشار بالديوان األميري محمد أبواحلسن 
بتس���ليم رسالة خطية من س���موه الى الرئيس 

محمود أحمدي جناد رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
اإليراني���ة الصديقة تتعلق بالعالقة الثنائية بني 

البلدين والشعبني الصديقني.

اس���تقبل وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر 
الدعي في مكتبه صباح أمس الرائد د.عبدالرشيد 
عبدالرحمن من مديرية اخلدمات الطبية مبناسبة 
حصوله على شهادة الدكتوراه في جراحة األنف 

واألذن واحلنجرة والتجمي���ل، وقد هنأه اللواء 
الدعي بهذه املناسبة ومتنى له مزيدا من النجاح 
والتميز وحضه على بذل املزيد من اجلهد والعطاء 

خلدمة الوطن العزيز.

مبعوث صاحب السمو سّلم نجاد
رسالة خطية حول العالقات الثنائية

الدعي التقى عبدالرحمن لحصوله على الدكتوراه

النخيالن قّدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى النرويج
أوسلو � كونا: التقى السفير علي النخيالن امللك 
هارلد اخلامس ملك مملكة النرويج حيث قدم له أوراق 
اعتماده سفيرا محاال للكويت لدى مملكة النرويج. 
وذكر بيان للسفارة الكويتية في السويد ان السفير 
النخيالن نقل حتيات صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد الى امللك هارل����د اخلامس ومتنيات 
سموه له مبوفور الصحة وململكة النرويج الصديقة 

باملزيد من األمن واالستقرار والتقدم.
كما نقل له حتيات سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ومتنياتهما للملك مبوفور الصحة.

من جانبه عّبر ملك النرويج عن حتياته لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ومتنياته لسموه 
مبوفور الصحة والعافية وللكويت مزيدا من األمن 
واالستقرار والرقي. كذلك أشاد امللك هارلد اخلامس 
بالعالقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني والتي 

متثل منوذجا لعالقات الصداقة بني الدول.
وعبر السفير النخيالن عن تشرفه بحمل املسؤولية 
التي أواله اياها صاحب السمو األمير لالضطالع بهذه 
املهمة ووعد ببذل جمي����ع اجلهود خلدمة العالقات 
الوثيقة التي جتمع الكويت ومملكة النرويج الصديقة 

والعمل املستمر على تطويرها في جميع املجالت.

أبوظب���ي � كونا: ق���ال مدير 
عام املعهد الديبلوماسي السفير 
الش���ارخ ان املعهد  عبدالعزيز 
انيطت به مس���ؤولية التطوير 
االداري ل���وزارة اخلارجية بعد 
ان نقلت اليه مسؤوليات مكتب 
التدريب والتطوير في الوزارة.

وقال الشارخ ل� »كونا« امس 
خالل مش���اركته ف���ي االجتماع 
املعاه���د  ملدي���ري  الس���ادس 
ومس���ؤولي  الديبلوماس���ية 
التدريب والتطوير في وزارات 
ان  العربية،  ال���دول  خارجي���ة 
املعهد الكويتي يعمل على تدريب 
وتأهيل الديبلوماسيني الكويتيني 
بهدف تأهيل جيل قادر على حتمل 
املسؤوليات والدفاع عن املصالح 

الكويتية اخلارجية.
وأضاف ان ما مييز عمل املعهد 

خالل الفت���رة احلالية هو تبني 
الكويتية  السياسة االقتصادية 
اخلارجية والعمل على تفعيلها 
من خالل اقامة برنامج وندوات 
وورش عم���ل للديبلوماس���يني 
الكويتيني تتماشى واحتياجات 

السياسة اخلارجية الكويتية.
وأوضح ان التدريب في املعهد 
لي���س تدريبا مطلق���ا لتخريج 
ديبلوماسيني كويتيني بقدر ما هو 
تخريج ديبلوماسي كويتي قادر 
على حمل الثقافة االقتصادية التي 
الكويت كبلد مصدر  تتميز بها 
للنف���ط ولدي���ه صناعة نفطية 
ويتميز بالتجارة واالس���تثمار 

اخلارجي.
انه ليس هناك  الى  وأش���ار 
نية في الوقت احلالي لدى دول 
مجلس التعاون اخلليجي إلنشاء 

وقال ان االجتماع الس���ادس 
الديبلوماس���ية  املعاهد  ملديري 
العربي���ة ركز ف���ي أعماله التي 
اس���تغرقت يوم���ني على بحث 
إمكاني���ة التعاون والتنس���يق 
بني املعاهد العربية واالستفادة 
من التج���ارب املتنوعة لكل من 

املشاركني.
وأضاف السفير الشارخ انه قدم 
خالل مناقشات االجتماع مداخلة 
اس���تعرض فيها جتربة املعهد 
الديبلوماسي في مجالي التدريب 
املتخص���ص للديبلوماس���يني 
وبرامج الن���دوات واحملاضرات 
التي ينظمها املعهد كمكون إضافي 

لبرامج التدريب.
وبني ان الديبلوماسيني حديثي 
التعي���ني ف���ي وزارة اخلارجية 
الكويتية يكلف���ون بالعمل في 

مختل���ف ادارات الوزارة بهدف 
توفير التدريب العملي عن قرب 
ومالمسة العمل امليداني في كل 
قطاعات الوزارة اضافة الى تزويد 

املعهد لهم باملهارات املطلوبة.
وقال ان املشاركني في االجتماع 
أشادوا بانتظام اللقاءات السنوية 
ملدي����ري املعاهد الديبلوماس����ية 
العربية حيث أعلن في املؤمتر ان كال 
من البحرين وقطر ولبنان وسورية 
اعلنت انها ستبادر قريبا بإنشاء 
الديبلوماس����يني  معاهد لتدريب 
خاص����ة بها. وأوضح ان من ابرز 
نتائج االجتماع االتفاق على تعزيز 
امكانية التواصل االلكتروني بني 
العربية  الديبلوماس����ية  املعاهد 
تعميما لالس����تفادة املشتركة من 
برامج العم����ل التي تقدم في تلك 

املعاهد. 

احتاد أو أمانة عامة جتمع املعاهد 
الديبلوماسية اخلليجية، مؤكدا ان 
االجتماعات العربية املنتظمة كل 
عام للمعاهد كفيلة بزيادة التعاون 

وتبادل اخلبرات بينهم.

أهم ما يميز المعهد تبني السياسة االقتصادية وتفعيلها

الشارخ: المعهد الديبلوماسي مسؤول عن التطوير اإلداري لـ »الخارجية«

يحضر توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء وصل فرنسا ويلتقي ساركوزي اليوم
باريس � كونا: وصل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى فرنسا امس في 

زيارة رسمية على رأس وفد رفيع املستوى.
وكان في مقدمة مس����تقبلي سموه والوفد 
الرس����مي املرافق وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء الفرنسي كريستيان بالن.
ومن املقرر ان يلتقي س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الرئيس الفرنس����ي نيكوال ساركوزي 
اليوم حيث سينقل له حتيات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، كما سيتم بحث 
تعزيز العالقات املتميزة بني البلدين والقضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.
ومن املنتظر ان تعقد املباحثات الرس����مية 
الكويتية � الفرنسية برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون 
في وقت الحق اليوم حيث سيتم خاللها توقيع 
العديد من االتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون 

في جميع املجاالت.
كما يقيم رئيس الوزراء الفرنسي فيون مأدبة 
غداء على ش����رف سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد والوفد الرسمي املرافق.
وتأتي الزيارة تتويجا للزيارة التي قام بها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى 
باريس في نوفمبر عام 2006 والتي أعقبتها زيارة 
للرئيس ساركوزي الى الكويت في فبراير عام 
2008 أسفرت عن اتفاقية شراكة استراتيجية 
بني البلدين. وس����يقوم س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بزيارة الى معهد 
العالم العربي وهو تقليد يحرص سموه على 
القيام به لتدعيم التعاون الثقافي بني فرنسا 

والعالم العربي خاصة الكويت.
ويرافق سمو رئيس مجلس الوزراء خالل 
جولته وفد رفيع املستوى يضم عبدالرحمن 
العتيقي املستشار مبكتب صاحب السمو األمير 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح واملستشار بديوان 
س����مو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي 
ووزير املالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون وعدد من املسؤولني 
احلكوميني ومديري املؤسسات احلكومية ووفد 
من غرفة جتارة وصناع����ة الكويت ووفد من 

جمعية الصحافيني الكويتية.


