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الكندري لـ «األنباء»: الكويت ملتزمة بتنفيذ
حزمة مبادرات في توليد الطاقة وإدارة النفايات

إعــداد  الدائــري، حيــث مت 
االســتراتيجية بالتعاون مع 
برنامج األمم املتحدة للبيئة 
مكتب غرب آسيا واجلمعية 
العلمية امللكيــة في األردن. 
ولفتت الى ان االستراتيجية 
الوطنية طويلة االمد لتنمية 
الكربــون ٢٠٥٠ منخفضــة 

جامعة ومتماشية مع اخلطط 
الوطنية بحيث تهدف لتعزيز 
الصمــود واملرونــة للكويت 
فــي مواجهــة آثــار التغيــر 
املنــاخ وتقدم خارطة طريق 
شاملة تتضمن سبل حتقيق 
منو اقتصادي مســتدام عن 
طريق استخدام حلول تقنية 
وابتكارية متكاملة في مجال 
اقتصــاد الكربــون الدائري. 
وبينــت ان الكويت تســعى 
بحلول عــام ٢٠٥٠ للوصول 
لتحقيــق منــو اقتصــادي 
مستدام خفيض الكربون عن 
طريق تبنــي مبادئ اقتصاد 
الكربون الدائري، وهو نهج 
متكامل وشامل لالنتقال نحو 
أنظمــة طاقــة أكثر شــموال 
ومرونة واستدامة وصديقة 
للمناخ، مع التركيز على احلد 
من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون، وإعادة استخدامها 
وتدويرها وإزالتها من البيئة 
في إطار تشــريعي وقانوني 

يدعم تبني مبادئه.

٢٠١٤ اخلفض السنوي ٩١٫٧٣٦
طنا سنويا.

٭ مشــروع اســترجاع غاز 
مينــاء  الشــعلة مبصفــاة 
اخلفــض   ٢٠١٣ االحمــدي 
السنوي ٥٤٫٤١٩ طنا سنويا.

٭ مشــروع ســدرة للطاقــة 
الشمســية بحقــل أم قديــر 
لشــركة نفــط الكويت ٢٠١٥
الســنوي ١٣٫٦٧٩ اخلفــض 

طنا سنويا.
٭ مشروع تقليل حرق الغاز 
في حقول النفط لشركة نفط 
الكويت حيث جنحت شركة 
نفط الكويت في تقليل حرق 
الغاز في منشــآت استخراج 
النفط اخلام من ١٧٪ في عام 
٢٠٠٥ الى اقل من ١٪ في عام 

.٢٠١٧
وذكـــــــرت ان هـــــــذه 
االســتراتيجية تصــب فــي 
خانة تنفيذ االتفاقيات الدولية 
املتعلقة بخفض االنبعاثات 
والتغيــرات املناخيــة التــي 
وقعت عليها الكويت وتطبيقا 
لقرار مجلس الــوزراء ١٠٩٧

الصادر في ٢٠٢١/٩/١٣ بشأن 
اعتمــاد مبــادئ االقتصــاد 
الدائــري للكربون في العمل 
املناخي واعداد استراتيجية 
وطنية طويلة األجل لتنمية 
منخفضة الكربون مبنية على 
ركائز مبادئ اقتصاد الكربون 

االنبعاثات، ووضع القوانني 
التــي تدعــم  والتشــريعات 

اقتصاد الكربون الدائري.
وحتدثــت الكنــدري عن 
املشــاريع التي بدأ العمل بها 
لهذا الشــأن ومنها مشــاريع 
حتسني كفاءة توزيع الطاقة 
وانتاج الكهربــاء من الطاقة 
املتجددة التي قامت بتنفيذها 
وزارة الكهربــاء واملــاء، كما 
القطــاع  تناولــت مشــاريع 
النفطــي اخلاصــة بخفــض 
االنبعاثات، حيث اســتطاع 
القطاع النفطي من خالل تنفيذ 
مشاريع بيئية تفادي انبعاث 
ما يقارب ١٦٠٫٠٠٠ طن سنويا 
من امللوثات الغازية، الفتة الى 

ان املشاريع تشمل:
٭ مشروع استرجاع غازات 
الشعلة مبصفاة ميناء عبداهللا 

دارين العلي

العام  املدير  أعلنت نائب 
لقطاع شؤون الرقابة البيئية 
فــي الهيئــة العامــة للبيئة 
م.سميرة الكندري عن االنتهاء 
من إعداد مسودة االستراتيجية 
الوطنية طويلة األمد لتنمية 
منخفضة الكربون ٢٠٥٠ والتي 
تقوم على مبــادئ االقتصاد 

الدائري للكربون.
الكنــدري  وكشــفت 
التــي ترأســت فريــق اعداد 
االســتراتيجية في تصريح 
لـــ «األنبــاء» عــن  خــاص 
االلتــزام بتنفيــذ حزمة من 
املبادرات واملشــاريع ضمن 
هذه االستراتيجية التي تقوم 
على ركائز اقتصاد الكربون 
الدائري ضمن قطاعات مختلفة 
وهــي قطــاع توليــد الطاقة 
وانتــاج النفط، قطاع النقل، 
وقطاع البناء واملدن البيئية 
والذكية، وقطــاع الصناعة، 
وقطاع إدارة النفايات، وقطاع 
الزراعة واستخدامات االراضي 
التنــوع احليوي،  وحمايــة 
موضحــة ان هــذه املبادرات 
تســهم فــي حتقيــق ركائز 
االقتصاد الدائــري للكربون 
وتشمل احلد من االنبعاثات، 
وإعــادة التدوير، والتخلص 
من الكربون، وإعادة استخدام 

أعلنت االنتهاء من مسودة إستراتيجية «تنمية منخفضة الكربون ٢٠٥٠»

م.سميرة الكندري

مجلس بلدي

املنفوحي: إلغاء قرار نقل مفتشي النظافة 
باجلهراء وتوزيعهم على مراكز احملافظة

املطيري إلنشاء مواقف سيارات ملدرسة 
الوليد بن عبدامللك في «الفردوس»

استحداث مدخل ومخرج من «الصليبية» 
إلى «الدائري السادس»

بداح العنزي

ألغى مدير عام البلدية م.احمد املنفوحي قرار نقل مفتشي 
النظافة في اجلهراء وإعادة توزيعهم مبراكز احملافظة التابعني 

لها. وتضمن القرار التالي:
املادة األولى: يلغى القرار اإلداري رقم ٢٠٢٢/٣١٣١ الصادر في 
٢٠٢٢/٩/٥ بشأن نقل مفتشي النظافة بإدارة النظافة وإشغاالت 

الطرق بفرع بلدية محافظة اجلهراء واعتباره كأن لم يكن.
املادة الثانية: إعادة توزيع السادة الواردة أسماؤهم شاغلي 
وظائــف (تفتيش نظافــة) بذات مســماهم الوظيفي والدرجة 
الوظيفية التي يشغلونها من فرع بلدية محافظة اجلهراء الى 

مركز العمل املوضح قرين اسم كل منهم.

قــدم نائب رئيــس املجلس البلــدي خالد 
املطيري اقتراحا بإنشاء مواقف سيارات ملدرسة 
الوليد بن عبدامللك في الفردوس. وقال املطيري 
في اقتراحه: نظرا ملا يعانيه رواد مدرسة الوليد 
بن عبدامللك واملصلون مبسجد عبداهللا العدواني 
بالقطعة (٦) مبنطقة الفردوس من عدم وجود 
مواقف سيارات منظمة خلدمة املدرسة واملسجد 

مما يؤدي إلى ازدحام وكثافة مرورية وجتنبا 
لالزدحام وتسهيال وتيسيرا حلركة املرور..

أقترح: التنسيق مع الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري إلنشاء مواقف سيارات سطحية 
عامة خلدمة رواد مدرســة الوليد بن عبدامللك 
ومسجد عبداهللا العدواني مقابل شارع عوض 

راشد الشنفا مبنطقة الفردوس قطعة (٦).

قدم عضو املجلس البلدي عبداهللا العنزي 
اقتراحا بإضافة طريق جديد مبدخل ومخرج على 
طريق الدائري السادس من منطقة الصليبية.
وقــال العنزي في اقتراحه: باالشــارة الى 
قانون البلدية ٣٣ لســنة ٢٠١٦ ونظرا للزحمة 
املرورية ملرتادي هذا الطريق وكثرة احلوادث 
في هــذا الطريق وحتديدا عنــد التقاطع، مما 
يسبب حالة من االرتباك ملرتاديه، وللتخفيف 

من هذا االزدحام والنسيابية حركة املرور..
لذا أقترح:

١ ـ اســتحداث دوار مكان هذا التقاطع مبدخل 
ومخرج (الشارع الشعبي).

٢ ـ إضافة طريق جديد مبدخل ومخرج طريق 
الدائري السادس (طريق جاسم اخلرافي) إلى 
الدوار املســتحدث املشــار إليه باملقترح حتى 

االشارة الضوئية.

م.احمد املنفوحي

الفارسي: ضرورة تفعيل الدور الرقابي على شركات النظافة

.. والعبداجلادر يدعو للتعاقد مع شركات إعادة التدوير

بداح العنزي

دعت رئيســة اللجنة البيئية في املجلس 
البلدي علياء الفارســي الى ضــرورة تفعيل 

اجلانب الرقابي على شركات النظافة.
جاء ذلك بعد ورشــة العمــل التي نظمتها 
اللجنة أمس حول النفايات البلدية واإلنشائية 
وآليــة التخلص منها بحضــور مديري افرع 
احملافظــات ومديري النظافــة بهدف التعرف 
على آليــة عمل الشــركات الناقلــة للنفايات 
واملخلفات بدءا من املصدر إلى املعاجلة. وذكرت 
الفارسي أنه مت التطرق إلى العديد من األمور 
والتي تضمنت عقود النظافة والئحة النظافة 
واملخالفات والغرامات واملرادم وطرق املعاجلة، 
مشيرا الى ان اللجنة اوصت بعمل زيارة للمرادم 
وعمل ورشة أخرى بحضور املهتمني بالشؤون 

البيئية واجلهات املعنية.
وقالت إنه مت طلب نسخة من شروط التأهيل 
لشركات النظافة والتقرير الصادر عن ديوان 

احملاسبة واملراقبني املاليني.

قال عضو املجلس البلدي فهد العبداجلادر خالل مشاركته 
في ورشة العمل حول النفايات البلدية واإلنشائية أمس انه 
مت بحث ملف النظافة والبدء بأهم امللفات التي تبنيناها في 
حملتنا االنتخابية، مشيرا إلى أن النظافة أصبحت هاجس 
اجلميع، وإذا استمر اجلهاز التنفيذي بنفس السلوك القدمي 

ونفس السياسة فإن الواقع السيئ لن يتغير.
وتابع العبداجلادر: لقد طرحنا بعض األفكار واحللول، 
وكان من أهمها إضافة قطاع جديد للنظافة للتأكيد على أهمية 
هذا امللف، وتغيير فلســفة التعاقد مع شركات النظافة إلى 
التعاقد مع شركات إعادة التدوير ويكون مصدرها النفايات، 
وبدال من أن تدفع البلدية عقودا مليونية للشركات الناقلة 
للنظافة، تدفع شــركات إعادة التدوير للبلدية، وبذلك يتم 
استحداث مصدر دخل جديد ومهم للبلدية، ونطمح ألن ترى 

هذه التوصيات النور.

خالل ورشة عمل حول النفايات البلدية واإلنشائية وآلية التخلص منها

م.علياء الفارسي خالل ترؤسها اجتماع اللجنة

فهد العبداجلادر وعبداللطيف الدعي

احلمد: رغبة مشتركة في توطيد العالقات مع نيبال

بهانداري العالقات الثنائية 
بالوديــة والقوية، وقال إن 
عــام ٢٠٢٢ يصادف الذكرى 
اخلمســني إلقامــة العالقات 
الديبلوماسية وإن االحتفال 
بهذه املناسبة سيشمل عددا 
من األنشطة املتنوعة، الفتا 
البلديــن يعمــالن  أن  إلــى 
بشــكل وثيق أيضــا حيال 
عــدد من امللفــات والقضايا 
ذات االهتمام املشترك إقليميا 
وعامليا واملصالح املشتركة.

ومتنى بهانداري موفور 
الصحة والسعادة لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد، 
ورئيــس مجلــس الــوزراء 

الدولي، بهايراوا، لومبيني، 
فحركة األشخاص والبضائع 
وإمكانــات تعزيــز التجارة 
والســياحة بني البلدين قد 
زادت. وذكــر أن النيباليني 
العاملني في الكويت سعداء 
للغاية باملساهمة في جهود 
التنمية ويحظون بشعبية 
في سوق العمل احمللي، مؤكدا 
أن الكويت ارتبطت بجهود 
التنمية في نيبال منذ فترة 
طويلة من خالل متويل بعض 
املشاريع التنموية مبوجب 

ترتيب قروض ميسرة.
وسلط بهانداري الضوء 
على السمات البارزة لدستور 
نيبال الصادر في ٢٠ سبتمبر 
٢٠١٥ والذي حول البالد من 
نظام حكومــي مركزي إلى 
دميوقراطيــة  جمهوريــة 
فيدرالية، ويتم االحتفال بهذا 
اليــوم التاريخي منذ ٢٠١٦، 
ومع إصدار الدستور اجلديد 
حتققــت تطلعات الشــعب 
النيبالــي، مبينا أنه يتبنى 
قيمة اخلصائــص املتعددة 
األعراق واللغــات واألديان 
والثقافات املتنوعة جغرافيا، 
ونص على مجتمع قائم على 
املســاواة يضع حدا جلميع 
أنواع التمييز على أســاس 
الطبقــة والطائفة واملنطقة 
واللغة والدين والتمييز بني 
اجلنسني مبا في ذلك جميع 

أشكال النبذ   العرقي.

ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، واستمرار 
الســالم والتقدم واالزدهار 
لشــعب الكويت، معربا عن 
ارتياحه للتطورات األخيرة 
في مجال الربط اجلوي بني 
نيبال والكويت، مشيرا الى 
ان شــركة طيــران نيبالية 
بدأت تسيير رحالت مباشرة 
بني كامتاندو عاصمة نيبال 
ومدينــة الكويــت مؤخــرا، 
مضيفا أن شــركة الطيران 
الكويتية التي تدير رحالت 
الركاب املباشــرة من مدينة 
الكويت إلى مطار تريبهوفان 
الدولي، كامتاندو بدأت أيضا 
رحالت مباشــرة من مدينة 
الكويت إلى مطار جوتام بوذا 

خالل حفل استقبال أقامته السفارة النيبالية مبناسبة يوم الدستور واليوم الوطني

السفير سامي احلمد والسفير النيبالي دورجا بهانداري خالل االحتفال

أسامة دياب

أقام ســفير نيبــال لدى 
الكويــت دورجــا براســاد 
بهانداري وعقيلته بيندهيا 
بهانــداري حفــل اســتقبال 
مبناسبة يوم الدستور واليوم 
الوطني مســاء امــس االول 
في فندق كراون بالزا وسط 
حضور ديبلوماسي وشعبي 
تقدمه مساعد وزير اخلارجية 
للشؤون االقتصادية السفير 

سامي احلمد.
أشــاد  البدايــة،  وفــي 
احلمــد بالعالقات الكويتية 
- النيباليــة والتي وصفها 
بالوديــة والقدميــة، حيث 
بدأت العالقات الديبلوماسية 

بينهما عام ١٩٧٢.
وقال احلمد في تصريحات 
للصحافيــني إن هناك رغبة 
مشــتركة بــني البلدين في 
توطيد العالقــات الثنائية، 
مثنيــا علــى دور اجلاليــة 
البــالد  فــي  النيباليــة 
ومساهمتها في عملية التنمية 
قي الكويت، ولقد بحثت مع 
الســفير النيبالي العالقات 
بني البلدين وكيفية تطويرها 
الفنيــة  العمالــة  وزيــادة 
التقدم  النيباليــة، متمنيــا 
والرقي لنيبال وشعبها الذي 

وصفه بالصديق.
بدوره، وصف سفير نيبال 
لدى البالد دورجا براســاد 

السيسي: مصر تؤمن بأهمية دور اإلعالم في مساندة الدول لتحقيق االستقرار
القاهرة - خديجة حمودة 

أكــد الرئيــس املصــري 
عبـــدالفتــــاح السيســي، 
إميان مصــر بأهمية الدور 
االســتراتيجي لإلعــالم في 
مساندة جهود الدول لتحقيق 
االســتقرار والتنمية، وذلك 
من خــالل تنــاول القضايا 
الوطنيــة وتعميــق الوعي 
الشــعوب،  لــدى  العــام 
مشيرا إلى وحدة الشواغل 
والتحديات املشــتركة التي 
تواجه العالم العربي، األمر 
الذي يستدعي قيام اإلعالم 
العربي بالتحدث بلغة واحدة 
تســاعد علــى مواجهة تلك 
التحديــات، وأن يتــم طرح 
القضايــا املختلفــة بشــكل 
عميق وموضوعي ومدعوم 
باحلقائــق من أجــل البناء 
الواقعــي والصحيح للعقل 
اجلمعي والوجدان العربي، 

اإلعــالم والثقافــة ووزيــر 
الدولــة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمــن املطيري على 
حسابه في موقع «تويتر»: 

الشــقيقة.. واســتمعنا إلى 
رؤيــة وتطلعــات فخامته 
فيما يتعلق بتعزيز التعاون 
بني الدول العربية في مجال 

الســفير بســام راضــي، إن 
الوزراء املشاركني في الدورة 
العادية (٥٢) ملجلس الوزراء 
اإلعالم العرب املنعقدة حاليا 
بالقاهرة، أعربوا عن تشرفهم 
بلقــاء الرئيــس، مشــيدين 
التي  امللموســة  باإلجنازات 
تشهدها مصر حتت قيادته 
األصعــدة،  جميــع  علــى 
سياسيا وتنمويا واقتصاديا 
واجتماعيــا، والتــي تقــدم 
منوذجا يحتذى لألمة العربية 
في التقدم واالزدهار والرؤية 
املستقبلية لتحقيق التنمية 
املســتدامة، باإلضافــة إلــى 
الدور املقدر ملصر كمركز ثقل 
للحفاظ على أمن واستقرار 

الوطن العربي بأكمله.
كما شــهد اللقــاء حوارا 
مفتوحا مع الرئيس شــمل 
أهم املوضوعات املطروحة 
على اجتماع مجلس وزراء 
اإلعــالم العــرب، خاصة ما 

تشــرفت وإخوانــي وزراء 
اإلعالم العرب بلقاء الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس 
العربية  جمهوريــة مصــر 

العربــي  العمــل اإلعالمــي 
املشترك.

الرســمي  وقال املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهورية 

يتعلق بالتوعية اإلعالمية 
لألجيال املستقبلية، فضال 
عن الــدور احليوي لإلعالم 
في دعم األمن القومي العربي 
وتعزيز بناء املؤسسات، وكذا 
ترسيخ أواصر األخوة بني 

العالم العربي.
وأعــرب احلضــور عن 
تثمينهم لعمق الطرح املقدم 
مــن الرئيــس وحكمته في 
إدراك متطلبات بناء الدول، 
مؤكدين أن مواجهة التحديات 
بكافة صورها، ال يقع على 
عاتــق احلكومات مبفردها، 
وإمنــا تشــارك فيــه أيضا 
املؤسسات اإلعالمية، ومن 
ثم فعليها االلتزام مبعايير 
منضبطة وجادة، والتعبير 
عن أولويات سليمة، وتوعية 
واملجتمعــات  الشــعوب 
باألبعاد املختلفة للتحديات 
وكيفية مواجهتها، والتصدي 

لألكاذيب والشائعات.

املطيري: استمعنا إلى رؤية الرئيس املصري وتطلعاته بشأن تعزيز التعاون العربي في مجال العمل اإلعالمي املشترك

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل استقباله وزراء اإلعالم العرب بقصر االحتادية

ومشددا على أن الكلمة من 
اإلعالم هي أمانة ومسئولية 

كبيرة أمام الشعوب.
جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
وزراء اإلعــالم العرب أمس 

بقصر االحتادية.
وفيما يتعلــق مبكافحة 
الفكــر املتطــرف وخطــاب 
الذي  الكراهية والتحريض 
تتعرض له مختلف الشعوب 
العربية، شدد الرئيس على 
أن الهــدم لــم ولــن يكــون 
رسالة حضارية، وأن القيم 
الدينية ال تقام على أنقاض 
اخلراب والتدمير، ألن رسالة 
الدين هــي البناء والتعمير 
والسالم والتنمية، وهو األمر 
الذي لن يتحقق إال بتوفير 
األمن واالستقرار السياسي 
واملعنوي للشعوب، في إطار 

مجال حضاري آمن.
إلــى ذلــك، قــال وزيــر 


