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الوزراء املعنيون بالشؤون البيئية في دول املجلس اعتمدوا إنشاءه خالل اجتماعهم في أبوظبي

املضحي: مركز خليجي في الكويت ملواجهة الكوارث البيئية والنووية
ملا له من أهمية«، مبينا أن »اتفاقية 
تغير املناخ حتظى باهتمام كبير 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد«، مؤك����دا أن »هذا 
املؤمتر سيحظى باهتمام من قادة 
التع����اون اخلليجي  دول مجلس 
ألهميته«. وأض����اف املضحي أن 
»الكويت حرصت على تزويد دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بالدراسات 
اخلاصة بظاهرة املد األحمر السيما 
أن اإلمارات لها اهتمام كبير في هذا 
اجلانب«، مش����يرا إلى أن »ستتم 
مراسلة مملكة البحرين لالستفادة 
من اخلطة الوطنية ملواجهة اإلشعاع 
والتلوث النووي وذلك من خالل 
طلب نسخة عن الدراسات اخلاصة 

بهذا املوضوع«.
دارين العلي  ٭

صحافي عقب االجتماع إن »أبرز 
القضايا التي مت تناوله في اجتماع 
وزراء البيئة اخلليجيني ومت إقرارها 
هو موضوع إنشاء مركز الطوارئ 
الكويت ملواجهة  إل����ى  الذي عهد 
الكوارث البيئية مبا فيها الكوارث 

النووية«.
من جانب آخر مت االتفاق على 
مؤمتر »الغبار« وهو مؤمتر إقليمي 
سينعقد في الكويت ملواجهة هذه 
الظاه����رة التي تزايدت في الفترة 
األخيرة ومتت املوافقة على دراسة 
الظاهرة والعمل على وضع  هذه 

احللول لها«.
وأوضح املضحي انه »مت دعم 
دولة قطر الستضافة مؤمتر التفاقية 
تغير املناخ، وهي أول دولة عربية 
حتظى بشرف استضافة هذا املؤمتر 

اجتم����ع ال����وزراء املعني����ون 
بالشؤون البيئية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي امس االول في 
العربية املتحدة  االم����ارات  دولة 
ف����ي أبوظبي لبحث كافة القضايا 
املتعلقة بالش����أن البيئي في دول 
التعاون الس����يما ما يتعلق منها 
باملخاط����ر النووية ف����ي املنطقة، 
العام����ة للبيئة  الهيئ����ة  ومثلت 
الكويت في االجتماع خالل دورته 
ال�15 حيث ترأس وفدها مدير عام 
الهيئة د.ص����الح املضحي، وضم 
الوفد مدير البيئة الصناعية محمد 
العنزي ورئيس مركز املعلومات 
البيئية محمد االحمد ومدير مكتب 
املدير هدى الصقعبي ومجموعة 

من املوظفني.
جانب من اجتماع املسؤولني عن الشؤون البيئية في دول التعاوند.صالح املضحي مترئسا وفد الكويت خالل االجتماعوق����ال املضحي ف����ي تصريح 

أك����د مندوبنا  � كونا:  روما 
ل����دى منظم����ة األغذية  الدائم 
والزراع����ة )ف����او( ومنظمات 
األمم املتح����دة في روما فيصل 
احلساوي أهمية دور الكويت في 
املنظمة وتوسيع التعاون معها 
لالستفادة من تأهيل وتدريب 
الوطنية ودعم عملية  الكوادر 
تطوير قطاع الزراعة والثروات 
الس����مكية واحليوانية لضمان 

األمن الغذائي.
وقال احلساوي في تصريح 
ل� »كونا« مبناسبة اختتام أعمال 
املجلس العام ل� »الفاو« ان مكتب 
ممثلية الكويت منخرط في تفعيل 
برامج التعاون التي بحثها رئيس 
الزراعة  العامة لشؤون  الهيئة 
والثروة السمكية م.جاسم البدر 
مع املدير العام ل� »الفاو« خالل 
العام  مش����اركته في مؤمترها 

األخير.
وشدد احلساوي على رغبة 
الكويت من خالل دورها النشط 
داخل املنظمة االس����تفادة من 
خبراته����ا وامكاناته����ا التقنية 
والعلمي����ة العاملية في مجاالت 
الزراعة والنباتات واألس����ماك 
والثروة احليوانية وس����المة 
املياه واملوارد  الطعام وموارد 
والثروات الوراثية في الكويت 
واملنطقة في إطار خطط التنمية 

والتطوير األفقي والرأسي.
وقال ان الكويت شاركت في 
العديد من الفعاليات الكبرى التي 
العام  استضافتها »الفاو« هذا 
حيث عقد مؤمتران دوليان حول 
حتديات األم����ن الغذائي وأزمة 
ارتفاع أس����عار املواد الغذائية 
انتخاب مدير عام  وفي عملية 

املنظمة اجلديد.
وبني ان الكويت منذ انضمامها 
ال����ى عضوي����ة »الف����او« أقدم 
منظمات األمم املتحدة اسهمت 
بدور متقدم في جهودها املهمة 
لرسم االستراتيجيات الدولية في 
مجاالت اختصاصها والتصدي 
للتحديات العاملية الكبرى وفي 
مقدمتها األمن الغذائي وتفشي 
اجلوع والفقر الذي يهدد حياة 

مئات املاليني.
وأشار الى املكانة البارزة التي 
الكويت بفضل دعمها  تتبوأها 
القوي جلهود املنظمة باعتبارها 
الدولي وأداته  التعاون  بوتقة 
الفعالة في معاجلة هذه القضايا 
املتعلقة  الكب����رى  والتحديات 
باألمن الغذائي التي متس األمن 
واالستقرار في كثير من البلدان 

ومناطق العالم.
واعتبر احلرص على مشاركة 
كبار املس���ؤولني ف���ي احلكومة 
الكويتية خالل السنوات األخيرة 
التي  في املؤمترات والفعاليات 
نظمتها واس���تضافتها »الفاو« 
يعكس تقدي���ر الكويت ووعيها 
املناط���ة باملنظمة على  باملهمة 
صعيد القضايا والتحديات العاملية 
الشاملة وكذلك على صعيد الدعم 
السياس���ي والتقني واملساندة 
املباشرة واملشورة التي توفرها 
لدول العالم. وشدد على أهمية 
التعاون بني »الفاو« والكويت عبر 
العامة للزراعة والثروة  الهيئة 
السمكية للحصول على عونها 
الفريد واملثمر في إجناح برامج 
ومشروعات التنمية ضمن إطار 

اخلطة اخلمسية.

احلساوي: الكويت 
تتعاون مع »الفاو« 

لضمان األمن الغذائي

فيصل احلساوي

الهاجري: »التجارة« تنسق مع وزارتي الشؤون 
والداخلية  لضبط أجور واستقدام العمالة املنزلية

وق����ال ان اس����تغالل حاجة 
السوق احمللية بحجة ان التجارة 
تقوم على العرض والطلب أمر 
غير مقبول وغير صحيح حيث 
رصدت الوزارة مبالغة واضحة 
في عملية رفع اجور االستقدام 
والتحويل والتي ال تعبر بشكل 
الس����وق بل  صادق عن حاجة 
تعكس جش����ع بعض العاملني 

في هذا املجال.
وشدد على أن وزارة التجارة 
والصناعة تتحمل مسؤوليتها 
كاملة في هذا املجال بالتنسيق 
والتعاون م����ع اجلهات املعنية 
األخرى اي مكتب العمالة املنزلية 
بوزارة الداخلية وقطاع شؤون 
العمل بوزارة الشؤون، معربا 
عن شكره جلميع اجلهات املعنية 
ملا تقوم به من جهود للحد من 
اس����تغالل حاجة املستخدمني 
ف����ي س����وق اس����تقدام العمالة 

املنزلية.
ودع����ا العاملني ف����ي مكاتب 
استقدام العمالة املنزلية الى احلذر 
من التالعب بأجور العمالة املنزلية 

واستغالل حاجة املستخدمني.

مبينا أن بع����ض املكاتب حتدد 
أجرا لليد العامل����ة الواحدة ب� 
180 دينارا شهريا بشكل مخالف 
للنظم والقوانني املعمول بها في 
البالد. وقال الهاجري ان القوانني 
التجارية في الكويت جترم أي 
أمر من ش����أنه استغالل حاجة 
املستخدمني والتالعب باألجور 
أو اخلدمات، مشيرا الى أن بعض 
ضعاف النف����وس من العاملني 
مبكاتب استقدام العمالة يسعون 
الى حتقي����ق أرب����اح مضاعفة 
على حساب حاجة املستخدمني 
املنزلية دون االكتراث  للعمالة 
بأي اعتب����ارات اخرى. وبني أن 
هناك بعض احللول املطروحة 
التي ستتم مناقشتها مع اجلهات 
املعنية للحد من استغالل حاجة 
املنزلية  املس����تخدمني للعمالة 
في أسواق استقدام تلك العمالة 
من أهمها حتديد متوسط أجور 
االستقدام والتحويل بعد النظر 
التكاليف األساس����ية على  الى 
اصحاب املكاتب ما يضمن منح 
الربح دون  التاجر نس����بة من 
اإلضرار مبصالح املستخدمني.

قال مدير ادارة حماية املستهلك 
في وزارة التج����ارة والصناعة 
راشد الهاجري ان الوزارة تعمل 
بالتنسيق مع وزارتي الداخلية 
والشؤون االجتماعية والعمل 
على ضبط م����ا يتعلق بأجور 
واس����تقدام العمال����ة املنزلي����ة 
واحلد من استغالل حاجة بعض 

املستخدمني في هذا املجال.
 واضاف الهاجري في تصريح 
ل� »كونا« امس ان مس����ؤولية 
متابعة عملية استقدام العمالة 
املنزلية تش����ترك فيها 3 جهات 
اساس����ية ه����ي وزارة التجارة 
الداخلية  والصناعة ووزارت����ا 
والش����ؤون، موضح����ا ان هذه 
اجله����ات جميعها عل����ى أهبة 
االستعداد للتعامل مع أي تالعب 
في هذا املجال أو اس����تغالل قد 
يتعرض اليه البعض من ضعاف 
الوزارة  ان  النف����وس. وذك����ر 
تلقت عددا من الشكاوى حول 
ارتفاع تكاليف العمالة املنزلية 
الى حد  واستقدامها ووصولها 
مبالغ به تخط����ى أحيانا األلف 
دينار عن اليد العاملة الواحدة، 

راشد الهاجري

ارتفاع التكاليف 
يعكس جشع 

العاملني في هذا 
املجال وال يعبر عن 

حاجة السوق

الطلبة الفائزين في املس���ابقة 
الثقافية العاشرة للبحوث لطلبة 
املدارس الثانوية مبناسبة اليوم 
العاملي للمياه لعام 2011 والتي 
تنظمها ال���وزارة بالتعاون مع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ووزارة التربية حتت شعار »املياه 
من أجل املدن«. ولفت العتيبي 
الى ان توفير املياه يتطلب بناء 
محطات ماء بناء هذه احملطات 
يستلزم مشاريع للبنية التحتية 
من شبكات مائية وشبكات وقود 
للمحطات ومنشآت مائية تتكفل 
بنقل املياه من محطات االنتاج 
الى املستهلكني كما انها حتتاج 
إلى موارد وكوادر بشرية الدارة 
هذه املشاريع وتشغيلها مع األخذ 
بعني االعتبار جميع املعوقات التي 
حتول دون حتقيق ذلك. وأوضح 
العتيبي ان اإلدارة املائية املتكاملة 
هي مفهوم جديد يتطلب مشاركة 

سفير االحتاد السويسري لدى 
الكويت اتيان تيفوز صباح أمس 
حيث تناقش الطرفان مبواضيع 
عديدة متعلقة بأوضاع حقوق 
اإلنسان في الكويت مثل مشكلة 
البدون والعمالة املنزلية واحلراك 

الدميوقراطي في الكويت.
وأوضح البغلي ان اجلمعية 

مّثل األذينة في تكرمي الفائزين في »املاء من أجل املدن«

العتيبي: إدارة املياه بأسلوب يضمن استمراريتها  
ضرورة حتمية في ظل األموال الطائلة إلنتاجها

البغلي بحث مع السفير السويسري أوضاع »البدون«
والعمالة املنزلية واحلراك الدميوقراطي

كل شرائح املجتمع حول قضية 
املياه واحملافظة عليها مش���يرا 
ال���ى ان توفير املياه واحملافظة 
على استخدامها يتطلب برامج 
توعوية طويلة األمد وخصوصا 
للنشء لذلك حرصت الوزارة على 
االستمرار باملسابقة التي واصلت 
عامها العاشر بنجاح. وحتدثت 
نيابة عن الطالب الفائزين الطالبة 
ندى سليمان من مدرسة أبرق 
خيطان واحلاصلة على املركز 
األول ف���ي محافظ���ة الفروانية 
فلفتت الى تسارع املستجدات 
العاملي���ة واش���تداد الصرخات 
الدولية في التحذير من مخاطر 
سوء االستخدام واإلسراف في 
استهالك الطاقة التي تؤثر على 

حياة البشر بشكل مباشر .
وقد ف���از باملراكز االولى في 
احملافظات الست الطالب محمد 
الرشيدان من ثانوية األصمعي 
بنني ف���ي محافظ���ة العاصمة، 
مرام النجار من ثانوية الساملية 
بنات في محافظة حولي، سارة 
غلوم من ثانوية العدان بنات في 
محافظة مبارك الكبير، عبدالعزيز 
الس���ويلمي من ثانوية س���الم 
املبارك ف���ي محافظة األحمدي، 
ندى س���ليمان من ثانوية أبرق 
خيطان في محافظة الفروانية، في 
حني حجبت جائزة املركز األول 

عن مدارس محافظة اجلهراء.

 ٭دارين العلي 

ترصد وتكتب التقارير بصورة 
مستمرة عن أي انتهاك حلقوق 
اإلنسان يحدث في الكويت، ومت 
عرضه عل���ى اجلهات املختصة 
لوقف مثل تلك االنتهاكات وإليجاد 
احللول املناسبة التي من شأنها 
ان حتفظ وتعزز قيمة اإلنسان 
وكرامته، وهذه التقارير تكتب 

بصورة مستمرة دون توقف.
وأوضح البغلي ان اجلمعية 
تس���تقبل العديد من الشكاوى 
الواردة من املواطنني واملقيمني 
متعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان 
وتقوم اجلمعية بحلها مع اجلهات 
املختصة، وأيضا تقوم اجلمعية 
إلى الس���جون مثل  بزي���ارات 
سجن اإلبعاد والسجن املركزي 
والسجن العمومي ودور املسنني 
ودور رعاية األيتام لالطالع على 
األحوال اإلنسانية التي يعيشها 

النزالء.

قال الوكيل املساعد للتخطيط 
والتدريب في وزارة الكهرباء واملاء 
د.مشعان العتيبي ان االستمرار 
في بن���اء املدن احلديثة يتطلب 
بناء مش���اريع حيوية متعددة 
ومكلف���ة اقتصاديا منها توفير 
املي���اه والكهرباء الفت���ا الى ان 
ما يت���م إنفاقه من أموال طائلة 
وجهود بشرية في سبيل إنتاج 
املياه يحتم علينا التفكير مليا 
في الطريقة املثلى إلدارة املياه 

بشكل يضمن استمراريتها.
وجاء خالل متثيل العتيبي  
وزير الكهرباء مساء أمس األول 
في حفل توزي���ع اجلوائز على 

اجتمع رئيس اجلمعية الكويتي 
حلقوق اإلنسان علي البغلي مع 

د.مشعان العتيبي مكرما أحد الفائزين

علي البغلي خالل لقائه مع السفير اتيان تيفوز
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