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دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي أن فكرة 
»الشهر البيئي« ابتكرت كوسيلة 
فاعلة لتوجي����ه جانب احلراك 
البيئي نحو ممارسات ايجابية 
تساهم في رفع الوعي البيئي لدى 
املجتمع مما يقلل من املمارسات 

اخلاطئة نحو البيئة.
وأضاف املضحي في تصريح 
صحافي ان حملة »الشهر البيئي« 
التي تنظمها الهيئة العامة للبيئة 
ومجموعة إدارة ومجموعة فيجن 
النائ����ب األول لرئيس  برعاية 
مجلس ال����وزراء ووزير الدفاع 

رئيس املجلس األعلى للبيئة الش����يخ جابر املبارك 
الصباح في الفترة من 21 فبراير إلى 24 مارس 2011 
ته����دف إلى احلفاظ على البيئة من خالل تس����ليط 
الضوء على املمارس����ات االجتماعية اخلاطئة التي 
تتسبب في ضرر بالغ للتنوع البيولوجي واحمليط 
البيئي، كالصيد اجلائر والتخييم العشوائي، فضال 
عن مخاطر بعض املمارسات التجارية من خالل عدم 

االلتزام باالشتراطات البيئية املنظمة. 
وأشار املضحي إلى أنه نظرا لتنامي احلراك البيئي 
في الكويت، برزت عدة مفاهيم محلية ش����كلت في 
مجموعها قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية بالغة 
احلساسية ترتبط باعتبارات التنمية البيئية، مما 
دعا إلى أهمية وجود مثل هذه الفعالية التي تساهم 

في مفهوم الوعي البيئي لدى املواطن واملقيم.
وأضاف ان الهيئة العامة للبيئة حترص على دعم 

هذه الفعاليات االتصالية املبتكرة 
واخلاصة بالبيئة التي متتد ملدة 
شهر، في مساهمة أخرى لتسليط 
الضوء على أهمية معاجلة املوضوع 
البيئي بشكل بناء وتقدم جلميع 
املعنيني فرصا متنوعة للمساهمة 
ف����ي التنمية من خالل »الش����هر 

البيئي« في الكويت.
وبني املضحي مدى االهتمام 
ال���ذي توليه الكويت بالش���أن 
البيئي ف���ي جوانبه كافة، حيث 
مت تخصيص حوالي 20 مليون 
دينار م���ن ميزانية ه���ذا العام 
لتنفيذ العديد من املشروعات ذات 
العالقة باخلطة اإلمنائية السنوية 
2011/2010 منها: نظام الرقابة البيئية، بناء اإلطار 
التشريعي لإلدارة البيئية املتكاملة، مراقبة امللوثات 
املنبعثة من املصادر الرئيسية الثابتة واملتحركة، 
منظومة الرصد واملراقبة الراداري للبيئة البحرية، 
برنامج تقييم وضع الش���عاب املرجانية، إنشاء 
برنامج إقليمي لرصد الطحالب الضارة، مشروع 
إجراء مسوح ميدانية ملختلف املناطق الصناعية 
وحس���اب أحمال التلوث، مراقبة ورصد مكونات 
التن���وع اإلحيائي في بيئات احملميات الطبيعية، 
مشروع بحث اإلدارة املتكاملة للسواحل في الكويت، 
دراسة مستويات املعادن واملواد الهيدروكربونية 
في البيئة البحرية الكويتية، تقييم وضع الشعاب 
االصطناعية )امليافر( وجتهيز مختبرات حتليل 
املياه بالهيئة، باإلضافة إلى رصد التلوث البحري 

مبنطقة رأس األرض.

العفاسي: عقوبات صارمة على »التعاونيات« غير الملتزمة بتوحيد األسعار

الدويهيس: االتحاد قام بتوحيد أسعار أكثر من 8 آالف سلعة وتخفيض سعر 450 أخرى
والتي تس����عى في املقام األول 
للرب����ح وهو املب����دأ املخالف 
ألهداف إنشاء هذه اجلمعيات 
وهو أنها مؤسسات غير ربحية 

اجلمعيات مما سيساهم في احلد 
من ارتفاع األسعار.

وأكد الوزير على انه شخصيا 
على استعداد الن يطبق القوانني 

مت تفعيل دورها لتنمية املجتمع 
حتى وان كانت هذه اجلمعيات 

معينة.
وعلى جانب آخر قدم رئيس 

على اجلمعيات غير املتعاونة 
مع جلنة توحيد األسعار بناء 
على تقارير االحتاد والتي قد 
تصل إلى حل هذه اجلمعيات 

بشرى شعبان
شدد وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي على ضرورة التصدي 
بكل حزم لكل من يريد تشويه 
التعاونية  ص����ورة احلرك����ة 
الريادي في  وأهدافها ودورها 
املجتمع الكويت����ي وذلك عبر 
العبث باألسعار وتشويه أداء 
ه����ذا العمل التعاون����ي الرائد 
على مستوى املنطقة العربية 
ومطالبا أعضاء جلنة توحيد 
األسعار برئاسة رئيس مجلس 
إدارة احتاد اجلمعيات التعاونية 
د.حس����ني دويهيس بضرورة 
ان يك����ون دورها هو بث روح 
االطمئن����ان والثقة بني الناس 
لكبح جماح طمع كل من يريد 
املكرم����ة األميرية  اس����تغالل 
السامية ويفتح أبواب ارتفاع 

األسعار.
العفاس����ي أهمية  وأوضح 
آلية واضحة  العمل من خالل 
وبالتنسيق مع قطاع التعاون 
بالوزارة مقترحا في الوقت نفسه 
ان تقوم جلان تفتيش مفاجئة 
عل����ى اجلمعي����ات التعاونية 
واعتماد تقاريرها حملاس����بة 
أي جمعية تساهم في ارتفاع 
أسعار السلع وإعداد مشروع 
ق����رار يلزم اجلمعي����ات بعدم 

التعاونية  احتاد اجلمعي����ات 
د.حس����ني دويهيس وأعضاء 
ف����ي االحتاد  جلنة األس����عار 
الشكر والتقدير للوزير على 
هذا االهتمام الكبير بدعم عمل 
وأهداف اللجنة وأشار حسني 
دويهيس الى أن جلنة توحيد 
األس����عار قد قطعت ش����وطا 
كبيرا في توحيد أسعار أكثر 
من 8 آالف س����لعة وتخفيض 
أسعار 450 سلعة وهذا دليل 
على اهتمام االحتاد وحرصه 
على تقدمي اخلدمات للمواطنني 
واملقيمني ب����كل أمانة وجودة، 
مش����يرا إلى أن بعض التجار 
ضعف����اء النفوس ال تهمهم اال 
الزي����ادة في أرباحهم وخاصة 
بعد املكرمة األميرية السامية 
ولكن االحتاد ال يستجيب ملثل 
هذه الزيادات ويستبعد أي تاجر 
ال يستجيب ألهداف اجلمعيات 
واالحتاد بعدم زيادة األسعار 
ويقوم االحتاد بدوره من خالل 
الش����راء عبر األوامر املباشرة 
للش����راء وأكد الوزير على ان 
عدم التزام أي جمعية بهذا املبدأ 
يعزز من الدور الرقابي لالحتاد 
وبالتعاون مع وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل وحترير 
املخالفات بحق هذه اجلمعيات 

زيادة األسعار إال بعد الرجوع 
إلى االحتاد ووضع اجلمعيات 
التعاونية املخالفة لهذا التوجه 
حتت الرقابة الرسمية ومطالبا 
اجلمهور أيضا بضرورة رقابتهم 
من خالل اإلبالغ عن أي تفاوت 

في األسعار.
وأشار  خالل االجتماع الذي 
عقده مع رئيس االحتاد وجلنة 
األسعار الى ان املكرمة األميرية 
السامية قد تدفع بعض أصحاب 
النفوس الضعيفة من التجار الى 
رفع األسعار واستخدام أساليب 
ملتوية تستهدف استنزاف هذه 
املكرمة، مشددا على ضرورة ان 
يكون للجنة األسعار دور رائد 
في القضاء على هذه األالعيب 

وطمأنة الناس.
وأوض����ح الوزي����ر خ����الل 
االجتماع إلى ان قانون التعاون 
اجلديد يعمل على حماية حقوق 
املساهمني ويضع ضوابط قوية 
حتد من سلبيات القانون القدمي 
وتواكب العص����ر والتطلعات 
والتنمية في املجتمع مش����يرا 
إل����ى ان م����ن أول اهتمام����ات 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 
عدم ارتفاع األسعار وتخفيف 
العبء عن املستهلك وتفعيل 
الدور الرقابي للوزارة واحتاد 

للتنبيه عليها بضرورة وجدية 
التعاون فيما بينهم على تطبيق 
قرارات جلنة األسعار مع التأكيد 
عل����ى حصر ه����ذه املخالفات 
الوزارة ومن  بالتنس����يق مع 
املمكن إحالتها إلى النيابة.  

وعلى جانب آخر أكد وكيل 
وزارة الشؤون محمد الكندري 
على ان دور الوزارة ال يقتصر 
على الرقاب����ة والتفتيش على 
اجلمعيات التعاونية فقط ولكن 
يصل إلى ح����د متابعة الدور 
املنوط بها من خالل التقارير 
املرفوعة من قبل مفتشي قطاع 
التعاون للوق����وف على مدى 
التزام هذه اجلمعيات بدورها 
الريادي في املجتمع والتزامها 
بتطبيق قرارات جلنة األسعار 
والتابعة الحت����اد اجلمعيات 
التعاونية مشيدا بدور االحتاد 
في احلد من ارتفاع األس����عار 
وتوحيد أسعار العديد من السلع 
ومطالبا اجلمعيات التعاونية 
بالتع����اون مع الوزارة وجلنة 
األسعار وعدم التعاون مع أي 
تاجر يخالف هذه التوجهات. 
حض����ر االجتم����اع الوكيل 
القانونية  املساعد للش����ؤون 
إدارة  الدوسري ومدير  جمال 

مكتب الوزير حمود احلمد.

أمر بتشكيل لجان تفتيش مفاجئة وطالب الجمهور باإلبالغ عن أي تفاوت يالحظونه

رحاب بورسلي

عبداهلل الهاجري

وزير الشؤون د.محمد العفاسي مجتمعا مع رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية وجلنة األسعار بحضور محمد الكندري

بورسلي: ملتقى الجمعية الخليجية لذوي اإلعاقة
يستهدف استثمار إمكانياتهم ورفع ثقتهم بأنفسهم

الهاجري: دور مهم لإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني
في دعم وتشجيع الفرص الوظيفية للمعاقين

انطالق مؤتمر الكويت لذوي االحتياجات الخاصة اليوم برعاية الفهد

أش���اد رئي���س اجلمعي���ة 
اخلليجية لإلعاقة في مملكة 
البحرين الفريق متقاعد الشيخ 
دعيج خليفة آل خليفة بالرعاية 
الكرمية من سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وحضوره 
ملتقى اجلمعي���ة اخلليجية 
لإلعاقة احلادي عش���ر والذي 
تستضيفه الكويت خالل الفترة 
من 5 إلى 7 أبريل القادم حتت 
شعار »تشغيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة بدول مجلس التعاون 
اخلليجي: األنظمة والقوانني 
وبيئات العمل« في قاعة الراية 
 � بفندق كورت يارد ماريوت 

الكويت.
ووجهت رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني وعضو مجلس إدارة 
اجلمعي���ة اخلليجية لإلعاقة 
اللجنة التحضيرية  ورئيس 
العليا للملتقى، رحاب بورسلي، 
خالص الشكر واالمتنان لسمو 
رئيس مجل���س الوزراء على 
رعايته وحضوره حفل افتتاح 
امللتق���ى املقرر ي���وم الثالثاء 
املوافق 5 ابريل 2011، مشيرة الى 
ان سموه حظي بلقب الرئيس 
الفخ���ري للجمعية بال منازع 
لدعمه الالمحدود ومساندته 
الكويتية  الدائمة للجمعي���ة 

لفئة املعاقني ودولهم.

أوراق عمل

وذكرت بورسلي ان اخلبرات 
الدولي����ة واالقليمية واحمللية 
املش����اركة في املؤمتر سوف 
تثري����ه في الط����رح والنقاش 
وس����تمثل أرضي����ة خصب����ة 
لالستفادة من التجارب الدولية 
في مجال تشغيل املعاقني، من 
أجل تقدمي الفائدة واملعلومات 
ال����ى جميع املهتمني  اجلديدة 
القضية مثل األشخاص  بهذه 
ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم، 
العاملون في مجاالت اإلعاقة 
املختلفة، األس����اتذة والطالب 

املعنيني باملعاقني وغيرهم.

توثيقي عن دور الكويت في دعم 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
وع���ن نظرة املجتم���ع احلالية 
ل���ذوي االعاقة وع���رض اغلب 
التحديات املاثلة امام هذه الفئة، 
فضال ع���ن حفل تكرمي لكوكبة 
املعاق���ني من اصحاب  من فئة 
االجنازات الوطنية وفي جميع 
الى معرض  املجاالت باالضافة 
مصاحب للمؤمتر يحمل عنوان 

»اجنازاتي.. رغم االعاقة«.

ألولياء أمور املعاقني وجميع 
أنشطتها وفعالياتها.

وقالت بورسلي في تصريح 
صحافي لها ان انعقاد ملتقى 
اجلمعي���ة اخلليجية لإلعاقة 
الكويت  ف���ي  احلادي عش���ر 
يأت���ي تعزي�����زا للجه���ود 
واملطالب الرامية الى تشغيل 
األشخاص ذوي االعاقات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وإليجاد فرص عمل مناس���بة 
لهم، مما يساهم في استثمار 
امكانياتهم ومؤهالتهم ويرفع 
ثقتهم بأنفس���هم ويعزز لدى 
هذه الفئة مفهوم االعتماد على 

الذات.
مؤكدة ان فئة املعاقني تزخر 
بأشخاص يتمتعون بالعديد 
من املقوم���ات والقدرات التي 
تؤهلهم لشغل مناصب مختلفة 
سواء في اجلهات احلكومية أو 
اخلاصة، ومن هنا يسعى شعار 
امللتقى احلادي عشر الى نشر 
وتنمية الوعي لدى املسؤولني 
بض���رورة النظ���ر في قضية 
تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة 
إيج���اد احللول  والعمل على 
واآلليات واألنظمة والقوانني 
وبيئات العمل املناس���بة لهم 
النهوض مبستوى  مبا يكفل 
حياتهم ويحقق مستقبال واعدا 

وأوضح����ت ان جلس����ات 
املؤمت����ر تتميز بعرض أوراق 
عمل م����ن مختلف دول العالم 
ومن بينها ورقة عمل لديوان 
اخلدم����ة املدني����ة الكويت����ي، 
وأخرى من مملك����ة البحرين 
تدور حول تشغيل األشخاص 
املعاقني في اململكة والصعوبات 
واحلل����ول الالزمة حللها، كما 
يوجد ورقة عن املعوقات التي 
تواجه تشغيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة من وجهة نظر العاملني 
مبراكز التأهيل املهني في اململكة 

العربية السعودية.
باإلضافة الى ما سبق ستسلط 
اجللس���ات الضوء على جتارب 
عربية من بينه���ا جتربة دولة 
اإلم���ارات العربي���ة املتحدة في 
تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وجتربة مركز الفجيرة في مجال 
تأهيل وتشغيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة الذهنية وجتربة فردية في 
سوق العمل املصري تتطرق الى 
قضية تقدير الذات ملجتمع الصم 
العاملني في املطاعم  واألسوياء 

السياحية في القاهرة.
كما تشارك بعض الدول بأكثر 
من ورقة عمل مثل سلطنة عمان 
التي تق���دم ورقتي عمل األولى 
دراسة ميدانية عن الصعوبات 
التي تواجه املعاقني في مؤسسات 

القط���اع اخل���اص، والثاني���ة 
ع���ن األش���خاص ذوي اإلعاقة 
العاملني ف���ي القطاعني اخلاص 
واحلكومي واملش���اريع الذاتية. 
وهن���اك ورقتا عم���ل ايضا من 
دولة قطر تناقش األولى الفرص 
والتحديات لتشغيل األشخاص 
ذوي اإلعاقة في قطر، والثانية 
مقدم���ة من اجلمعي���ة القطرية 
لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة 
في مجال تشغيل األشخاص ذوي 

اإلعاقة.
وم����ن املق����رر ان تتضمن 
امللتق����ى عرض����ا  جلس����ات 
آلليات تطبيق مش����روع دمج 
املعاقني حركيا في املؤسسات 
احلكومية اجلزائرية وشرحا 
ل� »مشروع اجلزائر 2008 بني 
النجاح والفش����ل«، الى جانب 
مناقش����ة تأهيل وعمل املعاق 

في اجلزائر.
ومن اجلدير ذكره ان ملتقى 
اجلمعي����ة اخلليجية لإلعاقة 
احلادي عشر ينظم هذا العام 
بالتعاون مع اجلمعية الكويتية 
ألولياء أمور املعاقني وشركة 
»وي« للخدم����ات اإلعالمي����ة 
املتكاملة، وسيناقش 34 ورقة 
عمل ملدة ثالث����ة أيام متتالية 
ومبشاركة متحدثني من مختلف 

دول العالم.

بشرى شعبان
برعاي���ة وحض���ور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الدولة  االقتصادي���ة ووزي���ر 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهد، يبدأ في السادس���ة من 
مساء اليوم حفل افتتاح مؤمتر 
الكويت االول لذوي االحتياجات 
اخلاصة والذي يقام في مركز 
املؤمترات في فندق موڤنبيك 

املنطقة احلرة.
اعل���ن ذلك رئي���س مؤمتر 
الكويت االول لذوي االحتياجات 
اخلاص���ة عب���داهلل الهاجري، 
مشيرا في تصريح صحافي الى 
اكتمل وصول ضيوف  انه قد 
املؤمتر من دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية للمشاركة 
العمل،  في عدد من جلس���ات 
موضحا ان املؤمتر يشتمل على 
ثالث جلسات عمل يشارك فيها 
نخبة من املهتمني بشريحة ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتتمحور 
ح���ول كيفية تأصي���ل نظرة 

املجتمع االيجابية جتاه املعاق 
التنمية  واش���راكه في عملية 
ودور املعاق في كسر التحدي 
واالنخراط في خدمة مجتمعه 
وجتهيز الظروف املناسبة من 

قبل االسرة واملجتمع.
ال���ى ان املؤمت���ر  ولف���ت 
يركز عل���ى اهمية دور االعالم 
ومؤسسات املجتمع املدني في 
دعم املعاق وتشجيعه وعرض 
جتارب خليجية في دعم ذوي 
االحتياجات اخلاصة مجتمعيا 
ومناقش���ة دور احلكومات في 
ابراز اجنازات املعاق وتكرميه 
كنوع من الدعم املستمر وكذلك 
دور القطاع اخلاص في توفير 
الفرص الوظيفية لفئة املعاقني 
كجزء من املسؤولية االجتماعية 
الى ع���رض قانون  باالضافة 
املعاقني اجلديد في الكويت واهم 
مواده واسس تفعيله والتعريف 
بفئة ذوي االعاقة في القانون 

الكويتي اجلديد للمعاقني.
واشار الى ان حفل االفتتاح 
سيشتمل على تقدمي عرض لفيلم 

وذك���ر الهاجري ان املؤمتر 
يهدف الى العمل على تأصيل 
النظ���رة االيجابي���ة من قبل 
املجتمع جتاه ذوي االحتياجات 
ايجابيا والعمل على  اخلاصة 
تش���جيع ذوي االحتياج���ات 
اخلاص���ة لالنخراط في خدمة 
بلده ومجتمعه وابراز وتكرمي 
االجن���ازات الفردي���ة ل���ذوي 
االحتياج���ات اخلاص���ة ف���ي 
الكوي���ت باالضافة الى تفعيل 
دور احلكوم���ات في دعم ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة في ظل 
قانون املعاقني اجلديد والتأكيد 
على دور االعالم ومؤسس���ات 
املجتمع املدني في خدمة املعاق 
وتكرمي���ه واب���راز جناحاته 
ودور القطاع اخلاص في دعم 
وتوظيف فئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
كما اكد الهاجري ان املؤمتر 
ينطلق من عدة اهداف ومرتكزات 
مهم���ة ترس���خت ف���ي اذهان 
مؤسسيه والداعمني له اميانا 
منهم بأن للمع���اق بوجه عام 

من ذوي االحتياجات اخلاصة 
ويعام���ل معامل���ة خاصة بل 
وباهتمام خاص جدا، مش���يرا 
الى ان القائمني على هذا املؤمتر 
حرصوا مثلما يحرص اجلميع 
على تس���مية املنضمني لهذه 
الش���ريحة الغالية على قلوب 
اجلميع بفئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
واش���ار ال���ى ان املؤمت���ر 
يشتم���ل على عدد من احمل��اور 
التي مت اعدادها بعناي���ة بالغ��ة 
لتالم���س هم���وم وتطلع���ات 
ه�����ذه الفئة ف���ي مجتمعاتنا 
وما تعاني��ه م���ن حتدي���ات 
وعقبات قد حتد من اجنازاتهم 
الفردية منها واجلماعية رغم 
ان ثلة منه��م قد حققت والتزال 
االبداعات  الكثي��ر من  حتق��ق 
واالنتص���ارات على املستويني 
احمللي وال��دول���ي وعلى جميع 
االصعدة وما تبعه من مساهمة 
في رفع علم الكويت خفاقا عاليا 
بني االمم في الكثير من احملافل 

الدولية.

يعقد في الكويت أبريل المقبل برعاية رئيس الوزراء

المضحي: الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا 
بالشأن البيئي من جوانبه كافة

مناقشة مشاريع آلية التنمية النظيفة
مع فريق متخصص من البنك الدولي

»األعلى للتخطيط« ينظم ورشة عمل حول 
خطط التنمية الخليجية األسبوع المقبل

تقيم االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية ورشة عمل يومي االحد واالثنني املقبلني 
حول نش���اط وانظم���ة متابعة خط���ط التنمية 
وبرام���ج العمل احلكومية بدول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وقالت االمانة العامة في بيان صحافي امس ان 
تنظيم الورشة سيتم بالتعاون مع االمانة العامة 
ملجلس التعاون اخلليجي وس���يتم فيها التعرف 
على بعض اخلبرات العاملية في هذا املجال السيما 

جتربة كوريا اجلنوبية.
ونقل البيان عن االمني العام املساعد الستشراف 
املستقبل واملتابعة في االمانة العامة للمجلس يحيى 

العقيلي قوله ان انشطة الورشة تتضمن ثماني 
جلسات تنتهي بوضع رؤى مستقبلية لتطوير 
نظم وآليات متابعة خطط التنمية وبرامج العمل 

احلكومية في دول اخلليج.
واضاف العقيلي ان الورشة تهدف الى تطوير 
وتفعيل نظم وآليات متابعة اخلطط احلكومية من 
خالل تبادل اخلبرات واملعارف بني دول اخلليج 
القياس والتقييم  وتطوير اساليب ومؤش���رات 
وطبيعة دور تقارير املتابعة الدورية في قياس 
وتقييم االداء اضافة الى تبادل اخلبرات بخصوص 
النظم االحصائية ونظم املعلومات الداعمة لنشاط 

املتابعة.

دارين العلي
عق���دت الهيئة العامة للبيئة ام���س اول اجتماعاتها مع فريق 
متخصص من البنك الدولي من شأنها فتح املجال لدخول الكويت 
لعالم جتارة الكربون وذلك حسب النظم املوضوعة في االتفاقية 
االطارية لتغيير املناخ وبروتوكول كيوتو وبحسب تصنيف دول 

العالم في اتفاقية االمم املتحدة االطارية لتغير املناخ.
وقال نائب املدير العام الكابنت علي حيدر في تصريح صحافي 
ان الكويت تصنف ضمن الدول النامية التي ال يقع على عاتقها اي 
التزام قانوني بتخفيض االنبعاثات من الغازات الدفيئة املس���ببة 

لالحتباس احلراري ومن اهمها غاز ثاني اوكسيد الكربون.
واض���اف انه في املقابل الزمت اتفاقي���ة االمم املتحدة االطارية 
لتغير املناخ والبروتوكوالت ذات العالقة الدول املتقدمة بخفض 
انبعاثاتها من الغازات املسببة لالحتباس احلراري بنسب متفاوتة 

تصل الى 40% بحلول عام 2012.

»الشهر البيئي« تنطلق برعاية المبارك خالل فبراير الجاري

د.صالح املضحي

علي حيدر


