
االربعاء  13  اكتوبر  2010   15محليات
خالل اجتماعهم الـ 14 الذي عقد في الكويت أمس وسترفع قراراتهم إلى القمة الخليجية المقبلة

الوزراء المعنيون بالبيئة في »التعاون« أقروا خطة شاملة للوقاية من الملوثات اإلشعاعية
الهارون نيابة عن المبارك: تعزيز وتطوير التعاون بين أجهزة البيئة في دول المجلس يس�همان في تحقيق التنمية المس�تدامة

د.صالح املضحيأحمد الهارون متحدثا جانب من اجتماع الوزراء املعنيني بالبيئة في دول مجلس التعاون

السفير عبدالعزيز العدواني متوسطا محمد الرومي وم.عبدالعزيز الكليب وأعضاء الوفد الزائر

دارين العلي
اقر الوزراء املعنيون بالشؤون 
البيئية في دول مجلس التعاون 
خالل االجتمـــاع الـ 14 لهم الذي 
استضافته الكويت امس سلسلة 
من القرارات البيئية املهمة التي 
ســـترفع الى القادة والرؤســـاء 
اخلليجيني في االجتماع املزمع 
عقده خالل ديسمبر املقبل لكي 

تدخل حيز التنفيذ.
ويعتبر ابرز ما خرج به الوزراء 
املجتمعون امس اقرار خطة شاملة 
وشفافة للوقاية من االشعاع وهي 
خطة اقليمية قابلة للتطبيق على 
التعـــاون، اضافة  دول مجلس 
الى املوافقة على اقتراح الكويت 
بجعل اللغة العربية لغة رسمية 
الدولية اخلاصة  في االتفاقيات 
بالبيئة واملوافقة على االقتراح 
بإعـــداد خطة لدراســـة اقليمية 
حول التلوث البحري وغيرها من 
القضايا اخلاصة بالوعي البيئي 
والتعاون اخلليجي املشترك في 

هذا الشأن.
افتتـــح االجتماع وزير  وقد 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
ممثال عـــن النائب االول لرئيس 
مجلس الـــوزراء ووزير الدفاع 
رئيس املجلـــس االعلى للبيئة 

الشيخ جابر املبارك. 
وألقى الهارون كلمة نيابة عن 
النائـــب االول أكد فيها ان اللقاء 
يهدف الى سالمة منطقتنا احليوية 
وحمايتها مـــن التلوث البيئي، 
وحفاظا على مواردها الطبيعية 
التبديد واالستنزاف مشيدا  من 
باجلهـــود الهادفة الى ترســـيخ 
مسيرة مجلس التعاون وحتمل 
التي  البيئة  مســـؤولية حماية 

نعيش فيها وننعم بخيراتها. 
ولفت الى ان قادة دول مجلس 
التعـــاون وضعوا السياســـات 
البيئة،  العامة حلماية  واملبادئ 
وترجمها الوزراء املسؤولون عن 
شـــؤون البيئة في دول املجلس 
الى خطـــط وبرامج عمل تعكف 

في مجال احلفـــاظ على البيئة، 
وأهمها تكليـــف املجلس األعلى 
للهيئة االستشارية بدراسة ظاهرة 
التغير املناخي وتأثيرها على دول 
املجلس وكذلك ما تضمنته ورقة 
الكويت بشأن إنشاء مركز إقليمي 
للتنمية املستدامة للتنسيق بني 
دول املجلس حلمايتها من التلوث 
البيئي ومعاجلة النقص املستمر 
إلى  املائيـــة، إضافة  املوارد  في 
التعاون مـــع املنظمات الدولية 
واإلقليمية لدراسة املشاكل البيئية 
العاملية والتصحر وإيجاد أفضل 

الوسائل للحد من آثارها.
وأضاف الهاشـــم أن اجلهود 
املبذولة للمسؤولني عن شؤون 
البيئة ترجمت من خالل املبادرة 
البيئية اخلليجية اخلضراء للبيئة 
والتنمية املستدامة والتي اعتمدها 
املجلس األعلـــى في دورته عام 
2007 إضافة إلى أنشطة وبرامج 
وخطط عمل قامت اللجان الفنية 
بدراستها ووضع خطوات التنفيذ 
لها والتي نتطلع من مجلســـكم 
املوقر التوجيه باعتماد البرامج 
واألنشطة لتفعيلها حتى حتقق 

أهدافها املنشودة.
وفي تصريحـــات صحافية 
للمجتمعـــني عقب االجتماع قال 
مدير عـــام الهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي ان اهم القرارات 
التي اتخذت خالل االجتماع هو 
اقتـــراح الكويت حـــول تعريب 
اللغة  اتفاقية ســـايتس كـــون 
العربية معترف بها رسميا في 
األمم املتحـــدة فمن باب اولى ان 
تكون جميع االتفاقيات التي يوجد 
فيها دول عربية ان تعتمد اللغة 

العربية لغة رسمية فيها.
وأشار الى إقرار خطة شاملة 
للوقاية من اإلشعاع وهي خطة 
اقليمية قابلة للتطبيق على دول 
مجلس التعاون وســـترفع هذه 
اخلطة الى القادة في اجتماعهم 
في ديسمبر املقبل كي تدخل حيز 

التنفيذ. 

على دراستها جلان فنية وفرق 
تقوم بإبـــداء املقترحات ووضع 
التنفيذية  التصورات واخلطط 
على املستويني الوطني واالقليمي 
وقد متخضـــت تلك اجلهود عن 
القـــرارات احملققة  العديد مـــن 
للتعاون والتكامل بني دول املجلس 

في هذا املجال. 
وأكد الهارون ان الكويت أولت 

احملافظـــة على البيئـــة احمللية 
واالقليمية والتنموية املصاحبة لها 
كل االهتمام بقيادة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد مبا 
عهد الى الهيئة العامة للبيئة القيام 
بوضع وتطبيق السياسة العامة 
حلماية البيئة واالستراتيجيات 
وخطة العمـــل لتحقيق التنمية 
املستدامة والرقابة على االنشطة 

واالجراءات واملمارسات املعنية 
بحمايـــة البيئة واملشـــاركة في 
توجيه ودعم االبحاث والدراسات 
البيئيـــة ووضع االطـــار العام 
لبرنامج التثقيف البيئي بهدف 
توعية املواطنني والقيام بعمليات 
الرصد البيئي والرقابة املستمرة 

للتوعية البيئية. 
ولفت الى ان الواجب يتطلب 

منا جميعا تعزيز وتطوير التعاون 
فـــي دولنا  البيئة  بني أجهـــزة 
للوصول الى التنســـيق الكامل 
لدول املجلس وحتقيق متطلبات 
التنمية املستدامة مشيرا الى ان 
جدول االعمال زاخر باملواضيع 
التي تؤكد أن العمل البيئي يتطلب 
املزيد من املتابعة وتوحيد اجلهود 
على جميع االصعدة للوصول الى 

الهدف، معربا عن أمله في الوصول 
الى النتائج املرجوة نحو مواءمة 
القانونية  التشـــريعات  وجمع 
واعتماد املعايير املشتركة ورفع 
القدرات الوطنية وتبادل املعلومات 
البيئية التي تساعد دول املجلس  
على حتقيق طموحاتها داعيا الى 
تضافر اجلهود للحفاظ على البيئة 
حماية لنا ولتأمني مستقبل أجيالنا 

القادمة. بدوره أشاد األمني العام 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
العطيـــة في كلمة  عبدالرحمن 
ألقاها بالنيابة عنه األمني املساعد 
لشؤون اإلنسان والبيئة د.عبداهلل 
الهاشم بقرارات املجلس األعلى 
فـــي دورته الثالثـــني واملنعقدة 
فـــي الكويت ديســـمبر 2009م 
وما متخضت عنـــه من قرارات 

»البيئة«: ال صحة لوجود تعد على المال العام في الهيئة
أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على املال العام، نافية ما يثار 
عن وجود تعد على املال العام في مركز الش��عيبة وان ما اثير عن 
شكوى مقدمة من أحد موظفي الهيئة عن هذا األمر هو تعد وقلب 
للحقائ��ق، وان احلقيقة متثلت في تقاعس هذا املوظف عن القيام 
بعمل��ه فتم تكليف غيره لتولي املهمة، جاء ذلك في بيان فيما يلي 
نصه: باالشارة الى ما نشر في احدى الصحف على صدر صفحتها 
األولى امس حتت عنوان »ديوان احملاس��بة يحقق في شكوى تعد 
على امل��ال العام في الهيئة العامة للبيئ��ة« وما جاء في هذا اخلبر 
ع��ن أن الهيئة العامة للبيئة تعكف حاليا على محاولة جتهيز ردود 
مقنعة حيال شكوى تقدم بها أحد املوظفني بالهيئة الى رئيس ديوان 
احملاسبة وحتمل عنوان »تعديات على املال العام في الهيئة العامة 

للبيئة« يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للبيئة اذ تنفي ما جاء 
في سياق اخلبر جملة وتفصيال والذي حمل العديد من املغالطات 
والتش��ويه للحقائق املرتبطة مبركز الش��عيبة التابع للهيئة العامة 
للبيئة بعد تس��لمه من الهيئة العامة للصناعة فاننا في الوقت ذاته 
منل��ك من اجلرأة واحلرص على املال الع��ام ما نبرز به حقيقة ما 
يثار حول هذا املركز واملتمثلة في عدم تشغيله لفترة زمنية طويلة 
رغم جاهزيته الكاملة وهو ما ناقشه وبحثه ديوان احملاسبة وليس 
للتع��دي على املال العام كما اثير باخلبر املذكور، مؤكدين على ان 
ما اثير عن شكوى مقدمة من قبل احد موظفي الهيئة العامة للبيئة 
بخصوص وجود تعد هو قل��ب للحقائق حيث قامت ادارة الهيئة 
بتكليف هذا املوظف بادارة املركز وتشغيله اال انه ثبت بالتحقيق 

معه تقاعسه عن اداء هذا الدور املوكل له بادارة املركز ما استدعى 
تكليف ش��خص آخر بهذا األمر، كم��ا دأب هذا املوظف على عدم 
االلتزام باللوائح االدارية املنظمة للعمل من خالل غيابه املس��تمر 
ولفترات زمنية طويلة عن العمل ما استدعى احالته للتحقيق قبل 

فترة بهذا الشأن.
والهيئة العامة للبيئة اذ تؤكد مجددا على التزامها الكامل بتشغيل 
مركز الشعيبة وتأهيله للقيام بواجبات الرقابة والتفتيش باملنطقة 
اجلنوبية من البالد وهو ما مت فعال من خالل تكليف نخبة مميزة 
من مهندس��ي ومتخصصي الهيئة للعمل بش��كل متفرغ الدارته، 
فاننا ف��ي الوقت ذاته نأمل توخي الدقة ف��ي عرض االخبار بهذا 

اخلصوص.

وفد من »األشغال« اّطلع على آلية العمل في مطار تشانغي

جاكرتاـ  كونا: قال سفيرنا لدى سنغافورة 
عبدالعزيز العدواني ان وفدا من وزارة األشغال 
العامة والطيران املدني برئاسة وكيل الوزارة 
م.عبدالعزيـــز الكليب زار مطار تشـــانغي 
الدولي في ســـنغافورة لالطـــالع على نظام 

العمل فيه.
وأوضح العدوانـــي لـ »كونا« في اتصال 
هاتفي امس ان الوفـــد اطلع على التصاميم 
اخلاصة باملطار وتبادل وجهات النظر حول 
أحدث السبل في ادارة املطارات وطريقة التعامل 

مع الزيادة املطردة في أعداد الركاب.
وذكر انـــه مت على هامش الزيارة ترتيب 

لقاء للوفد مع عدد من الشركات السنغافورية 
وممثلني عن وزارة التجارة، حيث قدم الوفد 
عرضا موجزا عن اهم مشاريع الوزارة التي 
تنوي طرحهـــا للمزايدة العامة بهدف دعوة 
الشركات السنغافورية الراغبة في املنافسة 

لتقدمي عروضها.
من جانب آخر قال العدواني ان وفدا من 
قياديي وزارات ومؤسسات الدولة برئاسة وكيل 
ديوان اخلدمة املدنية محمد الرومي شارك في 
اآلونة االخيرة في برنامج تدريبي للقياديني 

نظمته كلية اخلدمة العامة السنغافورية.
وذكر ان تنظيم هـــذا البرنامج يأتي في 

اطار مذكرة التفاهم املوقعة بني ديوان اخلدمة 
وكلية اخلدمة العامة في مايو املاضي. وبني 
العدوانـــي ان كبير وزراء الدولة للشـــؤون 
اخلارجية زينل عبدالدين رشـــيد شارك في 
حفل ختام البرنامج وقام بتوزيع الشهادات 

على املسؤولني بالكويت.
وأضاف ان رشـــيد أشاد مبا وصلت اليه 
العالقات السنغافوريةـ  الكويتية والتي وصفها 
بــــ »املميزة«، مؤكدا حـــرص القيادتني على 
تنميتها وتعزيزها وأهمية الدور الذي يقوم 
بـــه موظفو اخلدمة العامة في تقدم وازدهار 

الدول.

هاشم تقيالشيخ طالل اخلالد

 قــــال العضو املنتدب للعالقات احلكوميــــة والبرملانية والعالقات 
العامة واإلعالم في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طالل اخلالد ان 
املؤسسة قدمت دعما ماديا الى اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني. وأضاف 
الشــــيخ طالل في تصريح لـ »كونا« أمس ان هذه اخلطوة تعكس مدى 
االهتمام الذي توليه املؤسسة جلمعيات النفع العام والسيما جمعيات 
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصــــة. وذكر انه اجتمع أمس مع وفد من 
اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني ضم املدير العام هاشم تقي ومساعده 
بدر بن ناجي، مضيفا ان الدعــــم الذي قدم للجمعية متثل في بطاقات 
وقود مجانية. وأكد الشــــيخ طالل ان مؤسسة البترول الكويتية تولي 
جل اهتمامها لالستثمار في العنصر البشري وتنمية املوارد البشرية 
واحترام حقوق اإلنسان واالرتقاء مبستوى معيشة الفرد واملساهمة في 
ترســــيخ الهوية الوطنية. وقال انه من هذا املنطلق تتم ترجمة رسالة 
املؤسسة على أرض الواقع من خالل الدعم املستمر ملؤسسات املجتمع 
املدني وخصوصا املؤسسات التي تهتم بذوي االحتياجات اخلاصة وذلك 

إميانا من املؤسسة بأحقية هذه الفئة في حياة كرمية.

الخالد: مؤسسة البترول الكويتية
قدمت دعمًا ماديًا لجمعية رعاية المعاقين


