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نظمتها مجموعة من الشباب الكويتي المتطوع برعاية وحضور السفير البريطاني

السفير البريطاني: سنتعاون مع الكويت رسميًا وشعبيًا للوصول إلى بيئة نظيفة وآمنة

 محمد هالل الخالدي
ضمن جهودهم ومس���اهمتهم في حماي���ة البيئة نظم رواد التغير 
املناخي بالتعاون مع املجلس الثقافي البريطاني حملة »حماية البيئة« 
صباح امس برعاية وحضور الس���فير البريطاني لدى الكويت فرانك 
بيك���ر ورئيس املكتب الثقافي البريطاني س���تيفن فوربس وعدد من 
الشباب املتطوعني في برنامج حماية البيئة، بدأت احلملة بكلمة للسفير 
بيكر اش���اد فيها بجهود املتطوعني الكويتيني وقال: يسعدني التواجد 
بينكم في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم أجمع لنشارك جميعنا في 
حملة حماية البيئة، فالتغير املناخي بات مقلقا واآلثار املدمرة لفساد 
البيئة وارتفاع درجات احلرارة ونسبة ثاني اكسيد الكربون ستؤثر 

في اجلميع وليس في بلد معني كما ان هذا التأثير الضار لن يؤثر فقط 
على اجليل احلالي وإمنا س���يمتد تأثيره الى االجيال القادمة، وهو ما 
يضع على كاهلنا مس���ؤولية مشتركة سواء كحكومات او مؤسسات 
مجتمع مدني حلماية كوكبنا الصغير، واكمل بيكر ان اململكة املتحدة 
تفخر بدعمها لكافة اجلهود الرامية حلماية البيئة واس���تخدام بدائل 

خضراء صديقة للبيئة في انتاج الطاقة.
ومن جهته، عب���ر رئيس املكتب الثقاف���ي البريطاني في الكويت 
س���تيفن فوربس عن سعادته مبشاركة املكتب الثقافي البريطاني في 
هذا احلدث املهم، واك���د ان املكتب الثقافي البريطاني يعمل منذ فترة 
طويلة على اس���تقطاب الش���باب لتكوين فرق عمل تطوعية في أكثر 

من 90 دولة حول العالم من بينها الكويت، واشار الى ان املكتب يدعم 
هذه الفرق بالتدريب والتنس���يق مع جهات عدة من اجل نش���ر وعي 

بيئي بني اجلميع.
ومن جانبها قالت منسق عام احلملة التوعوية للتغير املناخي عالية 
الشعالن إن الكويت تشارك في احلملة العاملية حلماية البيئة والتحذير 
م���ن مخاطر التغير املناخي من خالل فريق عمل متطوع بالتعاون مع 
املكت���ب الثقافي البريطاني الذي قدم لنا الدعم والتدريب إلجناح هذه 
احلملة وأش���ارت الى ان حملة 350 الدولي���ة مخصصة لبناء حركة 
اجتماعية تهدف لتوحيد الصفوف واجلهود من اجل ايجاد حلول عملية 
حلماية البيئة من التغير املناخي املدمر، واضافت ان 350 هو عبارة عن 

الرقم الذي حدده العلماء باعتباره احلد األعلى اآلمن ملستوى األكسجني 
الذي يجب ان نصل إليه وان مثل هذه احلمالت تسعى إليصال رسالة 
حضارية الى قادة العالم من اج���ل تكثيف اجلهود الدولية للوصول 
الى هذا املس���توى اآلمن، واكملت بأن فريق العمل املتطوع يتكون من 
شباب لديهم شعور بأهمية هذه القضية وقد بلغ عدد املتطوعني في هذا 
البرنامج الذي يدعمه املكتب الثقافي البريطاني أكثر من 800 شخص 
ح���ول العالم، وأكدت ان فري���ق رواد التغير املناخي في الكويت لديه 
عدة مشاريع وبرامج مس���تقبلية تهدف الى نشر التوعية بني طالب 
املدارس وأصحاب الق���رار وكافة املواطنني واملقيمني، حيث ان حماية 

البيئة مسؤولية مشتركة بني اجلميع.

فورب�س: المكت�ب الثقاف�ي البريطان�ي يش�ارك المتطوعي�ن الكويتيين في حمل�ة 350 الدولي�ة للتحذير م�ن مخاطر التغي�ر المناخي

رئيس املكتب الثقافي البريطاني ستيفن فوربس يلقي كلمته )كرم ذياب(السفير البريطاني فرانك بيكر متحدثا املتطوعون مع السفير البريطاني ورئيس املكتب الثقافي في لقطة جماعية  

م.بشاير العواد

21 الجاري آخر موعد للتسجيل
 في الدورة ال� 22 لمحاسبة زكاة الشركات 

العواد: جائزة دولية للمهندسة المتميزة 
مهنيًا في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط

يس����تعد بيت الزكاة لعقد الدورة الثانية والعشرين حملاسبة زكاة 
الشركات والتي تهدف الى تزويد محاسبي الشركات واملؤسسات واجلمعيات 
التعاوني����ة وجمعيات النفع العام بامله����ارات واملعارف الالزمة لكيفية 
حساب الزكاة والقواعد الشرعية لذلك، حيث سيحاضر في الدورة كل من 
د.عصام عبدالهادي أبوالنصر رئيس قسم احملاسبة في جامعة األزهر، 
باالضافة الى الشيخ علي سعود الكليب مدير مكتب الشؤون الشرعية 
في بيت ال����زكاة. وفي هذا الصدد أكد مدير ادارة املوارد البش����رية في 
بيت الزكاة ورئيس فريق العمل أحمد الباطني ان هذه الدورات فرصة 
للشركات واملؤسس����ات واجلمعيات التعاونية لالستفادة كما انها في 
الوقت نفس����ه دافع لبيت الزكاة الستمرار التوعية بفريضة الزكاة في 
قطاع الشركات. وقال الباطني ان »استعدادات تنظيم الدورة جارية في 
بيت الزكاة من خالل املراسالت مع جميع الشركات واملؤسسات األهلية 
واحلكومية كما مت اإلعالن عن الدورة في الصحف لدعوتهم للمشاركة 

في الدورة، وجار استقبال طلبات املشاركة.
وأش����ار الباطني الى ان الدورة س����تعقد خالل الفترة من 31 أكتوبر 
ال����ى الرابع من نوفمبر املقبل، وان مواعيد الدورة س����تكون في الفترة 
املس����ائية من الساعة اخلامس����ة الى الثامنة والنصف مساء في فندق 
كوس����تا ديل زول كما بني الباطني ان آخر موعد للتسجيل سيكون في 

احلادي والعشرين من أكتوبر اجلاري.

والشرق األوسط( مشيرة الى انه 
قد مت رصد جائ����زة مبقدار 1000 
دينار تسلم للفائزة باإلضافة الى 
درع تقديرية ودعوة لزيارة الكويت 
خالل احتفاالت هال فبراير الى جانب 
حضور مؤمتر IEEE GCC السادس 
واملعرض املصاحب له والذي سيقام 
في دبي ف����ي الفترة من 19 إلى 22 

فبراير املقبل.

تشارك رئيس����ة جمعية املرأة 
في الهندس����ة جلمعية IEEE على 
املنطق����ة الثامنة )ل����دول أوروبا 
وافريقي����ا والش����رق األوس����ط( 
م.بشاير العواد في اجتماعات الهيئة 
التنفيذية للجمعية املنعقدة حاليا 

في العاصمة التشيكية براغ.
وذكرت م.العواد في تصريح لها 
ان االجتماع سيناقش آخر مستجدات 
العمل في اجلمعية وإجنازات األفرع 
الى جانب مراجعة أداء األفرع في 
الفترة املاضية،.وأكدت م.العواد انها 
ستركز ضمن مجموعة االجنازات 
التي حققتها في منصبها احلالي 
على النجاح املمي����ز الذي حتقق 
 SBC( للمؤمتر الطالب����ي العاملي
2010( الذي اقي����م في بلجيكا في 
الفترة من 4 إلى 8 أغسطس املاضي، 
مضيفة انها ستعلن عن فتح باب 
التسجيل جلائزة »كليمنتا سادوا«، 
وهي جائزة على مستوى املنطقة 
الثامنة بالكامل )أوروبا وافريقيا 

)متين غوزال( الكابنت علي حيدر خالل االجتماع  

خالل االجتماع الثامن لتقييم االتفاقية الخاصة بها بين دول المجلس

حيدر: ميزانيات حماية الحياة الفطرية متوافرة وما ينقصنا التنفيذ الفعلي

 دارين العلي
العام����ة لدول  ب����دأت االمانة 
مجلس التع����اون اخلليجي أمس 
سلسلة اجتماعاتها البيئية املزمع 
عقدها في البالد حتى 12 اجلاري 
الدائمة  الثامن للجنة  باالجتماع 
للمحافظة عل����ى البيئة الفطرية 
في دول اخلليج العربي بحضور 
ممثلني عن مختلف دول مجلس 
التعاون.وأوضح نائب مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة الكابنت علي 
حيدر في تصريح صحافي عقب 
افتتاح����ه االجتم����اع املخصص 
التي اتخذتها  ملناقشة االجراءات 
دول مجلس التعاون املوقعة على 
اتفاقية احلياة الفطرية ومواطنها 
الطبيعية لتنفيذ هذه االتفاقية، 
التي وضعت  امليزانية  ومناقشة 
لتنفيذ االتفاقي����ة، وكان نصيب 
الكوي����ت فيها حوال����ي 100 ألف 
دوالر، ان جدول االعمال يتضمن 
عدة مقترحات بشأن حماية احلياة 
الفطرية من ضمنها مقترح لدولة 
قطر بشأن الوضع الراهن لطائر 
صقر الشاهني ومقترح آخر لسلطنة 
عمان بشأن آليات تنفيذ اتفاقية 

سايتس للحياة الفطرية.
ولفت الى ان أبرز ما تضمنه 
االجتماع مقترح وضع مش����روع 
خطة خمس����ية لتنفيذ االتفاقية 

س����ابقة الذكر والتي دخلت حيز 
التنفيذ ع����ام 2003، مؤكدا توافر 
امليزاني����ة الالزمة وبرامج العمل 
املطلوبة، وما ينقص هو ترجمة 

هذه البرامج على أرض الواقع.
اعادة احلياة  ان  وقال حيدر 
الفطرية لطبيعتها في اخلليج أمر 
غير سهل ويتطلب ذلك تنسيق 
وترتيب وتهيئة الظروف سواء 

للحياة احليواني���ة أو النباتية 
كي تتجدد ذاتي���ا وهذا يتطلب 
متابع���ة دقيق���ة وجتهيزا بني 
الدول االعضاء.ولفت الى انه مت 
تقدمي ملخص مبا قامت به البالد 
من مقترحات واجراءات بش���أن 
احلفاظ على احلياة الفطرية كنقل 
املرجان من مكان الى آخر بقصد 
حمايته، مشيرا الى عرض التجربة 

الكويتية بشأن ظاهرة ابيضاض 
الشعاب املرجانية التي حلت اخيرا 
واالجراءات التي اتخذت بشأنها، 
ومناقشة اسبابها، باالضافة الى 
طرح التجربة احمللية في محمية 
صباح االحمد التي اس���تطاعت 
استعادة احلياة الفطرية لكثير من 
احليوانات والنباتات بعد أن كانت 
تلك الكائنات احلية شبه منقرضة 

سابقا، بسبب الدمار الذي حلق 
الصحراء جراء االعمال العسكرية 

التي شهدتها البالد.
وحتدث عن اهم االجنازات التي 
حققتها االتفاقية خالل السنوات 
القليلة املاضية، جاء منها: 1 - مت 
تشكيل اللجنة الدائمة لالتفاقية 
من ممثلني من جميع دول املجلس 
االعضاء في االتفاقية اضافة الى 

ممثلني من االمانة العامة ملجلس 
التعاون ل����دول اخلليج العربية، 
وأمني س����ر االتفاقية وذلك بناء 
على ن����ص املادة السادس����ة من 

االتفاقية.
2 - اصدار النظ����ام الداخلي 
للجنة الدائمة واعتماده من قبل 
الوزراء املس����ؤولني عن شؤون 
البيئة ف����ي دول مجلس التعاون 
استنادا الى الفقرة )ل( من )5( من 

املادة السادسة من االتفاقية.
3 - اص����دار النظ����ام املال����ي 
واالداري للجنة الدائمة واعتماده 
من قبل الوزراء املس����ؤولني عن 
البيئة في دول مجلس  ش����ؤون 
التعاون استنادا الى الفقرة )ل( 
من )5( من املادة السادس����ة من 

االتفاقية.
4 - اقرار شعار لالتفاقية.

5 - حتدي����د نق����اط االتصال 
الوطني����ة لالتفاقي����ة ف����ي دول 

املجلس.
س����ر  أم����ني  تعي����ني   -  6

لالتفاقية.
7 - ايجاد آلية للتنسيق بني 
دول مجلس التعاون بشأن املشاركة 
في اجتماعات الدول االطراف في 

اتفاقيات احملافظة الدولية.
8 - ترجمة نص االتفاقية الى 

اللغة االجنليزية.

خبيران أميركيان يقيمان الوضع البيئي لمياه الشواطئ وهواء أم الهيمان
دارين العلي

وصل الى البالد منتصف االسبوع املاضي 
خبيران أميركيان في املجال البيئي وشؤون 
الهواء والبيئة البحرية بدعوة من الهيئة العامة 
للبيئة في س��ياق التوجه نحو استطالع آراء 
محايدة وتقارير خارجية لوضع البيئة البحرية 
بعد حادثة مش��رف والوض��ع البيئي في أم 
الهيمان.وقال نائب مدير ع��ام الهيئة العامة 
للبيئة الكابنت علي حيدر ان دعوة اخلبيرين 
األميركيني من املتخصصني في مجاالت تلوث 
اله��واء والبيئة البحرية والنفايات تهدف الى 
القيام بأعمال تقييم الوضع البيئي في البالد على 
غرار ما قام به الفريق الياباني قبل اسبوعني، 

مش��يرا الى ان الفريق بدأ في اعمال التقييم 
البيئي بشأن التلوث وحجمه.

وأض��اف ان الفري��ق األميركي قام بعدة 
جوالت في مختلف مؤسسات الكويت احلكومية 
واألهلي��ة ومنها ادارة رص��د التلوث وإدارة 
األرصاد اجلوي��ة وادارات القط��اع النفطي 
لالستعانة بتقاريرها ومحطاتها اخلاصة برصد 
التلوث، مشيرا الى ان املجال مفتوح امام اخلبراء 
بهدف توجيه رسالة الى الشعب الكويتي باننا 
على درجة من الشفافية جتعلنا نعلن جميع 

احلقائق دون اي محاذير.
ولفت الى ان الفريق الياباني الذي اختتم 
زيارته للبالد بع��د ان قام ببعض االجراءات 

لتقييم البيئة الكويتية قدم تقريرا أوليا للهيئة 
العامة للبيئة يطلب فيه البدء في مناقشة بعض 
املواضيع التي يفترض اجراؤها في الكويت 
ومنه��ا بع��ض الفحوصات للبيئ��ة البحرية 
والدراسات املطلوبة ملنطقة أم الهيمان وغيرها 

من االجراءات األخرى.
وأضاف ان هيئة البيئة طلبت اضافة بعض 
البنود اجلديدة لتأكيد وصول املعلومة كاملة 
ال��ى الهيئة ومنه��ا اال يقتصر تقييم الوضع 
البيئي للشواطئ القريبة من مواقع صب مياه 
الصرف الصحي جراء تعطل محطة مشرف 
بل يجب ان يشمل التقييم جميع مواقع البيئة 

البحرية الكويتية.

موقف حصص الدول المسددة في حساب االتفاقية منذ عام 2006م
الدولة

اإلجماليالكويت قطرعمانالسعوديةالبحريناإلماراتالعام المالي

2006100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00500.000.00
2007100.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00400.000.00
2008100.000.000.00100.000.000.00100.000.000.00300.000.00
20090.000.00100.000.000.00100.000.000.00200.000.00
20100.000.00100.000.000.00100.000.000.00200.000.00

500.000.00500.000.00500.000.00500.000.00500.000.00500.000.003.000.000.00اجمالي احلصص
300.000.00100.000.00500.000.00200.000.00500.000.000.001600.000.00اجمالي املسدد

اجمالي املستحق على 
200.000.00400.000.000.00300.000.000.00500.000.001400.000.00الدولة


