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األمير هنأ رئيس الو بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثونغلون 
سيسوليث رئيس جمهورية الو الدميوقراطية 
الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 
له موفور الصحة والعافية وجلمهورية الو 
الدميوقراطية الشــعبية وشعبها الصديق 

املزيد من التقدم واالزدهار.

وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثونغلون 
سيسوليث رئيس جمهورية الو الدميوقراطية 
الشــعبية الصديقة ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

عزام الصباح: دعم جميع مبادرات تعزيز 
االستقرار والسالم لدول املنطقة

روما - كونا: أكد السفير 
الشيخ عزام الصباح ممثال 
عن وزير اخلارجية ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الــوزراء حــرص الكويت 
منتــدى  فــي  املشــاركة 
(رومــا ميد) في العاصمة 
اإليطاليــة روما باعتباره 
منصــة مهمــة ملناقشــة 
البناءة  األفــكار  وتــداول 
والــرؤى للمســاهمة في 
تعزيز االستقرار والتنمية 
املشــتركة واملستدامة في 

املنطقة.
وقــال الســفير عــزام 

الصباح لـــ «كونا» إن حضور منتدى روما 
حلــوارات املتوســط (روما ميــد) ينبع من 
حرص الكويت الدائم على املســاهمة ودعم 
كافة املبادرات واملسارات الرامية الى تعزيز 
االستقرار والسالم واالزدهار لدول وشعوب 
املنطقة، السيما في ظل الظروف االستثنائية 

التي مبر بها العالم.
وأكد أهمية هذا املنتدى الذي تستضيفه 
جمهورية ايطاليا الصديقة في مرحلة دقيقة 

من التحوالت والتحديات التي تفرض التطلع 
بإيجابية الى آفاق التعاون املشترك وتطويره 
على نحو شامل للتنمية املستدامة املشتركة.

والتقى الســفير عــزام الصبــاح على 
هامش املنتدى املستشــارة الديبلوماسية 
الوزيرة  لرئيــس اجلمهوريــة االيطالــي 
املفوضة اميانويال دأليساندرو حيث ناقشا 
أهداف املنتدى السنوي الذي تنظمه وزارة 

اخلارجية االيطالية.

خالل مشاركته في الدورة السابعة ملنتدى روما حلوارات املتوسط

السفير الشيخ عزام الصباح مع املستشارة اميانويال دأليساندرو

نقابة الصحافيني الكويتية نّظمت مهرجانًا 
شعريًا مبناسبة العيد الوطني لإلمارات

نظمت نقابة الصحافيني الكويتية مهرجانا 
شعريا وطنيا مبناسبة اليوم الوطني اخلمسني 
لدولة اإلمــارات العربية املتحــدة، بحضور 
السفير اإلماراتي في الكويت د.مطر النيادي 
ومشــاركة الســفارة ونخبــة من الشــعراء 

واإلعالميني من الكويت واإلمارات، وذلك على 
مسرح مكتبة الكويت الوطنية. وقام السفير 
د.مطرالنيادي بتوزيع شهادات ودروع التميز 
على الشعراء املشاركني في املهرجان الشعري 

الشعبي وفرق التطوع الشبابية.

السفير د.مطر النيادي ود.زهيرالعباد يتوسطان املشاركني في املهرجان الشعري

اعتماد الئحة استغالل مرافق هيئة الشباب
أعلنــت الهيئــة العامــة 
للشباب عن اعتماد الالئحة 
املنظمة الستخدام واستغالل 
املرافــق التابعة لها وأهمها 
مراكز الشباب بهدف تعزيز 
وتنميتهــا  مرافقهــا  دور 
خلدمة املجتمع وتوفير كل 
املتطلبات لألعضاء وتقدمي 

خدمة مجتمعية راقية.
وذكرت املتحدثة باســم 
الهيئة أســرار األنصاري لـ 
(كونا) ان هذا التوجه الذي 
يأتي مبتابعــة وتوجيهات 

وزير االعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشــباب عبدالرحمــن املطيــري يهدف الى 
تنمية اجلانب االستثماري بالهيئة وتوفير 
فرص مناسبة للشباب من أصحاب املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة للعمل بهذه املرافق.
وأشــارت االنصــاري الــى أن الالئحــة 
تســمح للهيئة بتأجير مالعبهــا اخلارجية 
املخصصة لكرة القدم والسلة والطائرة واليد 

والصــاالت املغلقة وملعب 
البادل (التنــس) وميادين 
الرماية وأحواض السباحة 
لالفراد واألندية واالحتادات 
الرياضية واجلهات احلكومية 
إلقامــة انشــطة رياضيــة 
وفعاليات ومسابقات وفق 
ضوابط ومتابعة مباشرة من 
مسؤولي املراكز الشبابية.

وأضافــت ان الالئحــة 
بتأجيــر  أيضــا  تســمح 
قاعات الندوات واملســارح 
إلقامة ندوات ثقافية وفنية 
وعروض مسرحية ودورات تدريبية وورش 
عمل كما تسمح باستثمار املساحات اخلالية 
باملراكز إلقامة أســواق ومعارض جتارية 
شبابية دعما للشباب مع مراعاة اشتراطات 
كل جهات الدولــة وقوانينها املنظمة بهذا 
الشــأن، كما ان وســائل الدعاية واالعالن 
ســتكون فرصة لتقدمي خدماتها اعالناتها 

املختلفة مبرافق الهيئة.

أسرار األنصاري

اجلزاف لـ «األنباء»: سنوفر مقرًا مؤقتًا جلمعية الضباط 
املتقاعدين حلني توفير آخر دائم وسنعمل على تطويرها

أسامة أبوالسعود

أعلـن اللواء شرطة متقاعد 
فيصــل اجلــزاف رئيـــــس 
مجلــس إدارة جمعية الضباط 
املتقاعدين (اجليش- الشرطة 
- احلرس الوطني) تشــكيل 
مجلس إدارة اجلمعية اجلديد 
برئاســته وعضوية كل من: 
لــواء ركن م.نادر شــعبان- 
نائبا للرئيس، ومقدم م.ركاد 
الظفيري- أمينا للسر وعقيد 
أمينــا  الرفاعــي-  م.مؤيــد 
للصنـــدوق وعقيـــــد ركــن 

م. حامـد السنافي- عضوا.
ووجه اللواء اجلزاف في 
تصريحات لـ «األنباء» الشكر 
إلى جميع من حضر اجتماع 

اهللا لهم التوفيق والسداد.
كما قــام اجلزاف بتوجيه 
الشكر إلى اإلخوة املسؤولني 
الشــؤون علــى  فــي وزارة 
حضورهــم وتعاونهم لعقد 

اجلمعية العمومية.
وبــارك اجلــزاف ألعضاء 
اجلمعية اجلدد الذين انضموا 
إلى مجلس االدارة الستكمال 
مشوار من ســبقوهم، داعيا 
اهللا عــز وجل ان يوفقهم في 
خدمة الوطن واالخوة الضباط 

املتقاعدين.
وفيما يخص عمل اجلمعية 
وتطويــر ادائهــا فــي الفترة 
املقبلــة، أعلن اللواء اجلزاف 
وضــع خطة عمــل للمرحلة 
القادمة تبدأ بتشكيل اللجان 

من حيث الدراسات واالفكار 
واملقترحــات وتقدميهــا الى 
العسكرية، وخاصة  اجلهات 
ان اجلمعيــة تضــم الكثيــر 
من الكفاءات العسكرية التي 
الكويــت مبختلــف  خدمــت 
املواقع ويســتمر هــذا الدور 
لالســتفادة من تلك اخلبرات 

املتميزة.
ودعــا اجلزاف فــي ختام 
تصريحاتــه اهللا عــز وجــل 
أن يدمي علــى بلدنا احلبيب 
الكويــت الغالية نعمة األمن 
واألمان واالستقرار واالزدهار 
في ظل قيادتنا احلكيمة بقيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد. 

وتفعيل دورها للنهوض بعمل 
اجلمعية وحتقيق طموحات 
الزمالء في اجلمعية العمومية 
والتعــاون مــع اإلخــوة في 

جمعيات النفع العام.
وأوضح انه ســيتم البدء 
بتوفير مقر مؤقت للجمعية 
حلني توفير مقــر دائم حتى 
تقوم اجلمعية بالدور املنوط 

بها.
ولفت الى أن عدد الضباط 
املتقاعديــن يقــارب ١٦ ألــف 
ضابــط متقاعــد مــن جميع 

اجلهات العسكرية.
وأكد اجلزاف ان رئاســته 
ملجلس إدارة اجلمعية تكليف 
وليست تشــريفا، لتقدمي ما 
نســتطيع لتطوير اجلمعية 

بعد تزكيته رئيساً للجمعية وشعبان نائباً للرئيس والظفيري أميناً للسر والرفاعي أميناً للصندوق

عقيد ركن م. حامد السنافيمقدم م. ركاد الظفيرياللواء م. فيصل اجلزاف عقيد م. مؤيد الرفاعيلواء ركن م. نادر شعبان

العمومية جلمعية  اجلمعية 
الضباط املتقاعدين (اجليش- 
الشرطة - احلرس الوطني) 
مساء اخلميس، ملتمسا العذر 
لكل من لم يستطع احلضور.
كمــا وجــه الشــكر إلــى 
مجلس ادارة اجلمعية السابق 
برئاســة عقيــد ركــن حامد 
الســنافي ونائــب الرئيــس 
عميد م. عبدالرحمن الصقر، 
والعضو عبــداهللا الديحاني 
علــى جهودهم الكبيرة أثناء 
توليهم إدارة جمعية الضباط 
املتقاعدين وتفانيهم في العمل 
لرفع اســم اجلمعية وخدمة 
الضباط املتقاعدين وتفضيلهم 
علــى  اجلمعيــة  مصلحــة 
مصاحلهم اخلاصة، ســائلني 

الكندري لـ «األنباء»: ١٨٪ نسبة الغازات الدفيئة من قطاع النقل

دارين العلي

أعلنت نائب املدير العام 
الرقابــة  لقطــاع شــؤون 
البيئية في الهيئة العامة 
للبيئة م.سميرة الكندري 
ان نسبة انبعاثات الغازات 
الدفيئــة من قطــاع النقل 
بالكويت بشكل عام تقدر 
بنحــو ١٨٪ مــن اجمالــي 
انبعاثات الدولة حسب آخر 
إحصاء للهيئة لعام ٢٠١٦.

الكنــدري فــي  وقــال 
تصريــح لـ «األنبــاء» ان 
مدينة الكويت اكثر املناطق 
ارتفاعــا من حيث نســبة 
االنبعاثات من قطاع النقل 
بسبب الكثافة خصوصا في 
اوقات الذروة حيث ترصد 
محطــة املنصوريــة اكثر 
ارتفاع بالتراكيز املنبعثة 
الســيارات،  مــن عــوادم 
مشيرة الى ان احد حلول 
خفض االنبعاثات الناجتة 

قطاع النقل البري من خالل 
دعم اجلهات املعنية بالدولة 
بسن التشريعات اخلاصة 
بزيــادة أعداد الســيارات 

الكهربائية.
وكانــت الكنــدري قــد 
شاركت في املعرض األول 
للسيارات الكهربائية املقام 
في «املروج» والذي يهدف 
الى نشــر هذه الثقافة من 
خــالل فعاليــات متعددة 

استمرت ملدة ثالثة ايام.

عــن قطــاع النقــل تكمن 
في اســتخدام الســيارات 
الكهربائيــة، حيث تعتبر 
الناجحــة  أحــد احللــول 
الدفيئة  الغــازات  خلفض 
الناجتة النقل البري بجميع 

دول العالم. 
وأكدت ان الهيئة العامة 
للبيئــة تدعــم املشــاريع 
التــي مــن شــأنها خفض 
االنبعاثــات مــن جميــع 
املصادر الرئيسية السيما 

أكدت أن السيارات الكهربائية أحد احللول الناجحة خلفض االنبعاثات

م.سميرة الكندري

ممثل ولي العهد يصل إلى السعودية للمشاركة في افتتاح «الفورموال ١»
وصل ممثل ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد رئيس ديوان 
ســمو ولــي العهد الشــيخ أحمد 
العبــداهللا مســاء أمــس للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك 
للمشاركة في افتتاح سباق اجلائزة 
الكبرى للمملكة العربية السعودية 
للفورمــوال ١ فــي محافظــة جدة 
واملقررة إقامتها اليوم ٥ ديسمبر 

.٢٠٢١
هذا، وكان في اســتقباله على 
أرض املطار سفيرنا لدى اململكة 
العربية الســعودية الشيخ علي 

العــام للكويت  اخلالد والقنصل 
في جدة وائل العنزي.

وكان ممثــل ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد رئيس 
ديوان ســمو ولي العهد الشــيخ 
أحمد العبداهللا غادر البالد عصر 
امس متوجها إلى اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة، وكان في 
وداعه كبار املسؤولني في ديوان 
ســمو ولي العهد وســفير خادم 
احلرمني الشــريفني لدى الكويت 
ســمو األمير سلطان بن سعد بن 

خالد آل سعود.
ممثل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد 

العبداهللا لدى وصوله و في استقباله الشيخ علي اخلالد

سنقدم ما نستطيـع من الدراسات واألفكار واملقترحات وتقدميها إلى اجلهات العسكريـة

مدينة الكويت أكثر املناطق ارتفاعًا بنسبة االنبعاثات بسبب الكثافة املرورية وخاصة في أوقات الذروة

الكويت: إنشاء منطقة خالية من األسلحة 
النووية بالشرق األوسط هدف نسعى لتحقيقه

نيويورك - كونا: قال 
مندوبنــا الدائم لدى األمم 
الســفير منصور  املتحدة 
العتيبي إن إنشاء منطقة 
خالية من االسلحة النووية 
بالشرق االوسط هدف نبيل 
يســعى اجلميع لتحقيقه 
إلنهاء ما تعاني منه املنطقة 
من توتر وعدم اســتقرار 
ونزاعــات مســتمرة منــذ 
عقود. وأضاف العتيبي في 
تصريح لتلفزيون الكويت 
و(كونا) على هامش اختتام 

اعمال الدورة الثانية للمؤمتر الثاني إلنشاء 
منطقة خالية من االسلحة النووية في الشرق 
االوســط برئاســة الكويت ان «الغرض من 
هــذا املؤمتر هو اخالء املنطقة من االســلحة 

املدمرة من اجل استتباب األمن 
واالستقرار فيها».

وأوضح ان املشــاركني في 
املؤمتر الذي اســتمر خلمسة 
أيام متكنوا من اعتماد وإجناز 
الئحة اجراءات حتدد طريقة 
عمل املؤمتر وانتخاب الرئيس 
وعمليــة التصويــت وكيفية 
إنشــاء أجهزة فرعيــة تابعة 
للمؤمتر الى جانب العديد من 
التفاصيل األخرى، وذلك بعد 
مشاورات واجتماعات عديدة 

غير رسمية.
وذكر العتيبي انه مت أيضا اعتماد التقرير 
اخلتامي للمؤمتر الذي يتضمن ملخص ملواقف 
الدول األعضــاء التي مت التعبير عنها خالل 

انعقاد املؤمتر.

السفير منصور العتيبي

الذويخ: مصر امتداد للخليج.. واخلليج امتداد ملصر
القاهرة ـ ناهد إمام

أكد سفيرنا لدى القاهرة 
السفير محمد صالح الذويخ 
أن العالقات بني مصر والكويت 
عالقات راســخة، مشيرا الى 
ان مصر تعد امتدادا للخليج 

واخلليج امتداد ملصر.
وقال الذويــخ في كلمته 
خالل افتتاح فعاليات املؤمتر 
العربي األول للطاقة احليوية 
في ظــل العالــم االفتراضي 
«دماؤنــا اختلطــت بدمــاء 
إخواننا الشهداء املصريني في 
حروب مصر، ودماء املصريني 
اختلطــت بدمائنا في حرب 

حترير الكويت».
 كما أن الكثير من الشباب 
الكويتي تلقوا ومازالوا يتلقوا 

تعليمهم في مصر.
وأعرب السفير الذويخ عن 
ســعادته بالتواجد وافتتاح 
املؤمتر، مشددا على أن اجلميع 

ينشد النجاح والسعادة. 
وقال ان السعادة ليست 
مرتبطــة باملــال أو اجلاه أو 
املركز، ولكن مرتبطة بالنفس 
اإليجابية، وعلى اإلنسان البد 
أن يتحلى بالطاقة اإليجابية 

بدورهــا، أكدت رئيســة 
املؤمتــر مستشــار تدريــب 
وممــارس أول محتــرف في 
البرمجــة اللغوية العصبية 
د. نرمــني الفرج أن البحوث 
والدراســات املتعمقة بعلوم 
الطاقة احليوية اثبتت أنها هي 
اصل لكل العلوم، واإلنسان 
الناجح يــوازن بني الطاقات 
العقــل،  املختلفــة (طاقــة 
طاقة اجلسد، طاقة املشاعر 

واالحاسيس).
وقالت ان معظم الثقافات 
تعتقد في وجود علم الطاقة 
احليوية إال أن استخداماتها 

مختلفة الصور واالشكال.

وفي كلمة الراعي الرسمي 
للمؤمتــر د. كلثم الزدجالي، 
أكدت أن البحث عن السعادة 
البد أن تكون رغبة صادقة من 
الفرد، حيـث ان اللوحة التي 
ترسم عليها ابداعاتنا متثل 

العقل لإلنسان.
وأشــارت إلــى أن الطاقة 
احليويــة أصبحــت متثــل 
عنصرا مهما في كل املجتمعات 

اخلارجية.
هذا وأوصــى املؤمتر مبا 

يلي:
ـ تفريغ املشاعر السلبية 

أوال بأول وعدم كبتها.
ـ تعلــم كيفيــة حتويــل 
املشاعر السلبية إلى إيجابية.

ـ التســامح هــو املفتــاح 
السحري للتصالح مع نفسي 

ومع اآلخر.
ـ اســتخدام تكنولوجيــا 
واالتصــاالت  املعلومــات 
االصطناعـــــي  والـــــذكاء 
اســتخداما ذكيا يستفيد من 
اإلتاحــة، ولكنــــه في نفس 
الوقت حريص على التمسك 

باالخالقيات والهوية.
ـ تغيير ثقافة حب الذات 

لدى املرأة.

وأشــارت إلى أنه املؤمتر 
يهــدف إلى ازالة ما ترســخ 
بالعقول في بعض املجتمعات 
العربية من أن الطاقة احليوية 
مجــرد شــعوذة أو دربا من 
الدجل، والتمييز وعدم اخللط 
بينها وبني التنمية البشرية، 
مــن خالل العــرض ملختلف 
الرؤى والنماذج ملدارس الفكر 

بني العلماء والباحثني.
وقالت د. نرمني ان الطاقة 
احليويــة جزء رئيســي من 
هذا الكون، فجميع الكائنات 
تســتمد طاقتها من بعضها 
البعض، ذلــك أن الكون كله 
وحدة واحــدة، فكل منا ميد 

اآلخر بالطاقة.
واضافت أن املؤمتر يسعى 
من خالل عرض رؤاه اجلديدة 
واملستقلة لنشر ثقافة جديدة 
في الوطن العربي بهدف إعادة 
تشكيل الوعي املجتمعي من 
خالل دمــج فلســفة الطاقة 
العلــوم  احليويــة بجميــع 
االنسانية (كالطب والهندسة 
والفنــون والتكنولوجيــا) 
وفروعها املختلفة لنستولد 
فكرا جديدا ينتفع به، يستند 

الى اسس علمية رصينة.

خالل افتتاح املؤمتر العربي األول للطاقة احليوية في ظل العالم االفتراضي

د. نرمني الفرجالسفير محمد الذويخ

في كل مناحــي احلياة و ان 
يتغلب على السلبيات.

الطاقــة  «أن  وأوضــح 
 ٣ فــى  تتركــز  اإليجابيــة 
أن  أولهــا يجــب  عناصــر 
تكون الثقة باهللا ســبحانه 
وتعالــى وتســليم النفــس 
هللا والعنصــر الثانــي حب 
النفس، امــا العنصر الثالث 
فهو التحذير مــن أي مظهر 
من مظاهر السلبية والتمتع 
القدرات  باحليــاة وتعزيــز 
والنظــر الــى الغــد بصورة 

أفضل».
وأكد الذويخ اهمية إميان 

الفرد بنفسه وبقدراته.


