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األمير: احترام أحكام القضاء ووضع املصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار

الســمو  أعــرب صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
عن أمله في ان تشهد جلسة 
مجلس األمــة املقرر عقدها 
اليوم الثالثاء تعاونا مثمرا 
بني الســلطتني التشريعية 
والتنفيذيــة بعيــدا عن أي 
توتــرات، ومتكني احلكومة 
مــن أداء القســم وفقــا ملــا 
يقتضيه الدســتور وإعطاء 
مجلــس  رئيــس  ســمو  
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
واحلكومة الفرصة الزمنية 
الكافيــة ملمارســة دورهــم 
ومســؤولياتهم خاصة في 
ظل الظــروف التي مير بها 

الوطن واملنطقة بأسرها.
الســمو  وشــدد صاحب 
على احلاجة املاسة للتعاون 

كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيــان نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 

النزاهة عبداهللا الرومي.
كما استقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

السابق أنس الصالح.
وقد أشاد ســموه بأدائه 
بــكل إخالص  ملســؤولياته 
وتفــان، معربا ســموه عن 
شــكره وتقديره له على ما 
بذله من جهد وعطاء ملصلحة 
وطنه، وذلك خالل فترة توليه 
الــوزاري، متمنيا  منصبــه 
ســموه لــه دوام التوفيــق 

والسداد.

جتــاوز هذه املرحلة بحكمة 
ووعي ليتسنى توجيه جميع 
اجلهود والطاقات لتحقيق كل 
ما ينشده الوطن واملواطنون 
من منو وتقدم وازدهار، سائال 
سموه املولى عزوجل ان يدمي 
علــى الوطن العزيــز نعمة 
األمــن واألمان واالســتقرار 

والرخاء.
إلى ذلك، استقبل صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بقصــر بيان صباح 
أمس سمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد.
كما استقبل سموه رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

واســتقبل ســموه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد .

البناء بني السلطتني ووضع 
املصلحة العليا للوطن فوق 
أي اعتبار، داعيا سموه إلى 
احترام القضاء والسيما أحكام 
احملكمة الدستورية وااللتزام 
بأحــكام الدســتور وخاصة 

املادة اخلمسني منه املتعلقة 
بالفصل بني السلطات، مؤكدا 
سموه على التمسك باملسيرة 
الدميوقراطيــة واحملافظــة 
عليها، معربا عن ثقته بأبنائه 
النــواب وبحرصهــم علــى 

صاحب السمو أعرب عن أمله في أن تشهد جلسة مجلس األمة اليوم تعاوناً مثمراً بني السلطتني
صاحب السمو األمير مستقبال عبداهللا الرومي

إعطـاء رئيـس الـوزراء واحلكومـة الفرصـة الزمنيـة الكافية ملمارسـة دورهـم ومسـؤولياتهم خاصة فـي ظل الظـروف التي ميـر بها الوطـن واملنطقة بأسـرها
أثـق بحـرص النـواب علـى جتـاوز هـذه املرحلـة بحكمـة ووعـي ليتسـنى توجيـه جميـع اجلهـود والطاقـات لتحقيـق كل مـا ينشـده الوطـن واملواطنـون

صاحب السمو تلقى اتصاًال هاتفيًا 
من ولي العهد السعودي: الكويت تقدر 
وتدعم مبادرة «الشرق األوسط األخضر»

األمير عّزى أسرة املغفور لها بإذن اهللا الشيخة نورية األحمد

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد اتصاال هاتفيا مســاء 
أمـــــس األول مــــــن أخيـــه صاحب 
الســمو الملكي األميـــــر محمد بـــــن 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعــــــود 
ولـــي الـعــــهد نائب رئيــس مجلس 
الوزراء وزير الـدفـــاع في المملكــــة 
العربيــــة السعوديــــة الشقيقة، تم 
خالله بحث «مـبـادرة الـشرق األوسط 
األخضر» التي أعلن عنهـــا صـــاحب 
السـمـو الملكي األمير محمد بن سلمـــان 
والهادفة بالشــراكة مع دول المنطقة 
لزراعـــة ٥٠ مليار شجرة كأكبر برنامج 
تشجير في العالم لمواجهة التحديــــات 
االقتصاديـــة واالجتماعيــــة المرتبطة 
بالوضــــــع البيئــي فــي العالم وإلى 
تعزيز كفـــاءة إنتـــاج النفــــط وزيادة 
مساهمــــة الطاقــــة المتجددة ودورها 

في تحســين جودة الحيــاة والصحة 
العامــة.

وقد بــارك صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد هــذه الجهود 
المبذولــة من صاحب الســمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان، وتقدير سموه 
للمبادرة ودعــم الكويت لكل الجهود 

التي تحقـــق أهدافهــا.
 مقدرا سموه هذا التواصل األخوي 
المجسد ألواصر العالقات التاريخيــــة 
التي تربــــــط البلديــــن والشعبين 
الشقيقــــــين، ومتمنيــا للمملكــــــة 
العربيـــــة الســعودية الشــقيقة كل 
التقدم واالزدهــــار في ظــــل القيــــادة 
الحكيمة ألخيـــــه خـــــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بـــن عبدالعزيز 
آل سعود - ملك المملكـــــة العربيــة 

السعوديـــة الشقيقـــة.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيات تعاز إلى أسرة املغفور لها بإذن اهللا تعالى 
الشيخة نورية األحمد اجلابر املبارك الصباح، طيب 
اهللا ثراهــا، أعرب فيها ســموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بهذا املصـــــاب اجللل، سائال 
سمــــــوه املولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته ومغفرتـــه ورضوانه ويسكنهــــا فسيح 
جناته، وأن يلهـــم أسرتها وذويها جميل الصبــر 

وحسن العــزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيات تعاز إلى أسرة املغفور لها بإذن اهللا تعالى 
الشيخة نورية األحمد اجلابر املبارك الصباح - طيب 
اهللا ثراها - ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بهذا املصاب األليم، مبتهال سموه إلى الباري 
عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته 
ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها 

وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقيات تعاز مماثلة.
وكان الديوان األميري نعى املغفور لها الشيخة 
نورية األحمد، أرملة الشيخ صباح السالم املبارك 
الصباح عن عمر يناهز ٩٦ عاما وقد ووري جثمانها 
الثرى الساعة ٩ من صباح امس. هواتف التعازي 

(رسائل نصية): ٥١٣١١١١٣ - ٦٧٧٨١١٢٢.

تهدف إلى زراعة ٥٠ مليار شجرة ملواجهة التحديات املرتبطة بالوضع البيئي

شيخة اإلبراهيم لـ «األنباء»: توعية املجتمع
بالشأن البيئي وبأضرار النفايات الصلبة والسائلة

دارين العلي

إدارة  أعلنــت مديــرة 
العالقات العامة واإلعالم 
فــي الهيئة العامة للبيئة 
شيخة اإلبراهيم عن البدء 
بنشر امللخصات التوعوية 
التــي تهــدف للتعريــف 
باإلدارات املتخصصة في 
الهيئة ووظيفة كل إدارة 

منها.
وقالــت اإلبراهيــم في 
تصريح لـــ «األنباء»: ان 
الهيئــة تهــدف من خالل 
هذه النشرات الى توعية 
اجلمهور من املتعاملني مع 

تبــث على موقــع الهيئة 
اإللكتروني وحســاباتها 
التواصــل  علــى مواقــع 

الناجتة عن عمليات الهدم 
واحلفــر والبنــاء ومنها 
اخلطــر كاالسبســتوس 

والرصــاص.
وأشارت الى ان احلملة 
حمــأة  ايضــا  تناولــت 
الصــرف الصحــي وهي 
املواد التي تترسب أثناء 
معاجلة املخلفات السائلة 
فــي محطــات املعاجلــة 
الصحية والصناعية وهي 
مواد شبه صلبة وحتتوي 
على مواد عضوية ومنها 
اخلطرة التي حتتاج عناية 
التعامــل  خاصـــــة فــي 

معهـــا.

االجتماعي بدأت مبعلومات 
عن إدارة النفايات وحتديدا 
قسم النفايات البلدية ملا 
لهذا األمر مــن أهمية في 
التعامل معه للحفاظ على 
حياة صحية وبيئة أفضل.

ولفتــت اإلبراهيم إلى 
ان املعلومــات تناولــت 
النفايــات الزراعية وهي 
املتولــدة مــن العمليــات 
الزراعية وإنتاج احملاصيل 
ونفايات املسالخ كاجللود 
والشحوم واملياه املمزوجة 
الذبائح،  بالدماء وبقايــا 
اإلنشــائية  والنفايــات 
وهــي النفايــات الصلبة 

ملخصات تنشرها «البيئة» للتعريف بإداراتها ومهامها لتسهيل إجناز املعامالت

شيخة اإلبراهيم

الهيئــة وغيرهم بطبيعة 
عمــل كل إدارة في الهيئة 
وواجباتها وطريقة عملها 
املتعاملني  للتسهيل على 
وتوعيــــــة املواطنــــني 
واملقيمــني بأهمية العمل 

الذي تقوم به الهيئة.
وأوضحت ان في الهيئة 
عددا كبيرا مــن اإلدارات 
التــي تعمل  املتخصصة 
بالشأن الرقابي في مختلف 
املجــاالت البيئية ســواء 
البرية او البحرية او جودة 
الهواء، إضافة الى اإلدارات 
التفتيشــية واملختبرات، 
كمــا ان النشــرات التــي 

الظفيري بحث التعاون مع ممثل األمني 
العام لألمم املتحدة لدى الكويت

اجتمــــع نائـــب وزير اخلارجيـــة السفيــر مجـــدي 
الظفيـــــري مع ممثـــل األمـــني العام لألمـــم املتحدة 

واملنسق املقيم لدى الكويت د.طارق الشيــخ.
 ومت خالل اللقــــاء بحــــث أوجه العالقــــة املتميــــزة 
بني الكويـــــت واألمــــم املتحــــــدة، حيـــث أعـــرب 
الشيــخ عــن بالغ التقدير للدعم الذي تقدمــه الكويت 

لألمم املتحدة وبعثتها في الكويت. 
حضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون املنظمات الدولية الوزير املفــــوض ناصـــر 

الهــني.

صاحب السمو األمير مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

هيئة «الغذاء» تطلق حوار الكويت الوطني 
للنظم الغذائية اليوم

حنان عبداملعبود

أعلنــت الهيئــة العامــة 
للغذاء والتغذيــة أن حوار 
الوطنــي للنظــم  الكويــت 
اليــوم  الغذائيــة ينطلــق 
الثالثاء مبينة ان احلوار جاء 
بناء على دعوة األمني العام 
لألمم املتحدة ألهمية مشاركة 
دول العالم فــي قمة النظم 
الغذائيــة املقــرر عقدها في 
سبتمبر ٢٠٢١ والتي تهدف 
إلى مساعدة دول العالم في 

حتديــد االجتاه املســتقبلي للنظم الغذائية 
وتسريع العمل اجلماعي لتحقيق هذه الغاية، 
وهو ما يعكس االعتراف املتزايد بأن حتويل 
النظم الغذائية يجب أن يكون هدفا مركزيا 
في اجلهود الرامية إلى حتقيق جميع أهداف 
 (SDGs) التنمية املســتدامة الســبعة عشر
بحلول عــام ٢٠٣٠. وأكــدت رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام بالتكليف في الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية د.رمي الفليج أن الهيئة حملت 
على عاتقها تنظيم هذا احلوار الوطني الهام 
إلميانها املطلق بأهمية تطوير النظم الغذائية 
الوطنية مبا يحقق أهداف التنمية املستدامة. 
وأوضحت أن جائحة «كورونا» أظهرت 

التــي  التحديــات  بعــض 
تواجــه دول العالــم فــي 
الغذائيــة وظهور  النظــم 
احلاجــة امللحة لضمان أن 
تكون النظم الغذائية أكثر 
استدامة وشمول وقدرة على 
الصمود، الفتة إلى انه من 
أجل ذلك قامت الهيئة العامة 
للغــذاء والتغذيــة بدعوة 
جميع أصحــاب املصلحة 
املعنيني بصورة مباشــرة 
أو غير مباشرة في سلسلة 
النظم الغذائية في الكويت 
من اجلهات احلكوميــة املختلفة والقطاع 
اخلــاص وجمعيــات النفع العــام وكذلك 
املهتمني لدراسة النظم الغذائية واكتشاف 
الفرص للمســاهمة في إحــداث تغييرات 

ملموسة وإيجابية في النظم الغذائية.
وأشارت الى ان احلوار الذي ينطلق في 
متام الساعة العاشرة صباحا عن بعد سيشتمل 
على خمسة مســارات رئيسية وهي ضمان 
احلصول على أغذية آمنة ومغذية للجميع، 
التحول إلى أمناط االستهالك املستدامة، تعزيز 
اإلنتاج اإليجابي للطبيعة، تطوير سبل عيش 
عادلة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة 

نقاط الضعف وصدمات التوتر.

د.رمي الفليج

وجدان العقاب

صاحب السمو األمير مستقبال أنس الصالح

مجدي الظفيري

«البيئة» تعتمد آليتي الصيد في اجلون والدخول حملمية اجلهراء
دارين العلي

عقد مجلس إدارة الهيئة 
العامــة للبيئــة اجتماعــه 
الشــيخ  االثنــني برئاســة 
عبــداهللا األحمــد مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة، حيث 
مت اعتمــاد آليــة الصيد في 
جون الكويت وآلية الدخول 
حملمية اجلهــراء الطبيعية 
مبا يتوافق مع االشتراطات 

والضوابط.
كمــا مت خــالل االجتماع 
النظر بالرسم الذي حتصله 
الهيئة نظير منح شهادة عدم 
وجود محاضــر مبخالفات 

بيئية.
مــن جانــب آخــر، عقد 
مجلس إدارة صندوق حماية 

عــدد مــن املوضوعـــــات 
املدرجــــــة منهــا املبادرات 
مــن  املقدمــــــة  البيئيــة 
مؤسسات املجتمــــع املدني 
ومتابعة التقارير الدورية عن 

وجــدان العقــاب ملناقشــة 
املبادرة التي تقدمـــت بهـــا 

اجلمعيــــة للصنـــدوق.
فــي  العقــاب،  وقالــت 
تصريــح لـ«األنبــاء»، ان 
اجلمعيــة طرحــت املبادرة 
املعنيــة بالتوعية واإلعالم 
البيئــي من خالل سلســلة 
رصـــــد وتوثيق احليـــاة 

الفطريـــة في الكويــت.
الــى ان هــذه  ولفتــت 
املبــادرة أطلقتها اجلمعية 
الكويتيــة حلمايــة البيئة 
قبل ٦ سنوات وثقت خاللها 
مختلف البيئات في البالد 
وما تتضمنه مــن كائنات 
حية وعناصر حياة فطرية 
وموائل طبيعية ومواقع ذات 

حساسية بيئية.

مشاريع الصندوق.
وشارك باالجتماع جمعية 
حماية البيئة التي عرضت 
مشــروعها البيئي بحضور 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية 

العقاب لـ«األنباء»: سلسلة لرصد احلياة الفطرية في الكويت

الشيخ عبداهللا األحمد خالل االجتماع

البيئة، برئاســة مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة ورئيس 
ادارة الصنــدوق  مجلــس 
الشيخ عبداهللا األحمـــد أمس 
اجتماعا مت خالله مناقشــة 

الفليج ذكرت أنه متت دعوة املهتمني للدراسة


