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«البيئة» تبحث عن محميات جديدة لضّمها إلى السياحة البيئية
دارين العلي

أعلنــت مديــرة إدارة احملافظة على 
التنوع األحيائي في الهيئة العامة للبيئة 
لينا العوضي، ان الهيئة تعمل حاليا على 
دراسة عدد من األراضي املقترحة لضمها 
كأراض محمية تضاف الى محميات البالد 
وجتهيزها لتكون وجهة سياحية ضمن 

مشاريع السياحة البيئية في البالد.
وقالت العوضي، في تصريح خاص 
لـ«األنباء»، إن االدارة حاليا تقوم بزيارات 
ميدانية للنظر في األراضي التي ميكن 
ضمها للمحميــات املوجودة في الدولة 

بنظم بيئية مختلفة وجديــدة كمعبر للطيور أو أنواع نباتات فريدة 
من نوعها.

وأوضحت ان الهيئة اليوم بصدد إنشاء محميات جديدة وتسعى بكل 
طاقاتها للبحث عن األراضي احلساســة في البالد إلقرارها كمحميات، 
مؤكــدة ان هناك عددا من احملميات اجلديدة التي مت إقرارها حتى اآلن 
وبصدد العمل على دراستها لتخرج بأبهى حلة وتشكل وجهة سياحية 

بيئية جديدة الى جانب محمية اجلهراء.
ولفتــت الى ان هناك اماكــن مختلفة في جنوب وشــمال البالد مت 
اعتمادها كمحميات في اجلديليات والنويصيب وغيرها رفعت نسبة 

احملميات الى ١٤٪ من املساحة الكلية للبالد.
واشارت العوضي الى ان هناك الكثير من األراضي املقترحة كمحميات 
يتــم حاليا دراســتها العتمادها، مشــيرة الى ان الدولة ومتاشــيا مع 
التزاماتهــا في املعاهدات الدولية تطمح للوصول الى نســبة ٢٠٪ من 

األراضي احملمية من إجمالي مساحة الدولة.
وأكدت أن هناك أنواعا من احملميات والبيئات ال حتتاج الى تسييج 
لتصبح محمية، الفتة الى أن الهيئة تســعى إلى نشر ثقافة احملميات 
واحملافظة عليها من قبل اجلمهور بغض النظر عما إذا سيجت أم ال.

لينا العوضي لـ «األنباء»: منها في النويصيب واجلديليات لرفع النسبة إلى ٢٠٪ من املساحة الكلية للدولة

لينا العوضي

محمية اجلهراء دشنت السياحة البيئية في البالد

األمير هنأ ملك كمبوديا بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى صاحب 
امللــك نورودوم  اجلاللة 
ســيهاموني ملــك مملكة 
كمبوديــا الصديقة عبر 
فيها ســموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبــالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة 
والعافية وململكة كمبوديا 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

«الفنية» ترفض اقتراح السماح بنقل 
احملوالت في املناطق املنظمة

١٥٩٧ شكوى تلقتها البلدية خالل أكتوبر
كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ 
اخلط املباشر ١٣٩ مبراقبة النقليات بإدارة 
العامــة وخدمــة ٢٤٧٢٧٧٣٢ اخلدمــات 

واتساب الشكاوى ١٥٩٧ شكوى من جميع 
احملافظــات، وذلك من خــالل إحصائية 
صادرة مــن إدارة اخلدمــات العامة عن 

شهر أكتوبر املاضي.
وأوضحت البلدية أن الشكاوى تتعلق 
بوجود مخلفات قمامة وأثاث مســتعمل 
في الساحات وأمام املنازل وسكن عزاب 
ورمي أنقاض تعوق الطريق وســقوط 
أشــجار وباعة جائلني، وسيارات مهملة 
وقوارب، فضال عن تزويد املواطنني بأرقام 

وهواتف مراكز البلدية باحملافظات.
وأشارت إلى تلقي ٢٩٠ شكوى تتعلق 
مبحافظــة األحمدي، و٢٧٠ شــكوى في 
اجلهراء، ٢٩٢ ملبارك الكبير إلى جانب تلقي 

٢٤٠ بالفروانية، و٢١٧ شــكوى بحولي، 
فضال عن تلقي ٢٨٨ بالعاصمة، مبينا أن 
جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر 
خدمة الواتساب، وخدمة اخلط املباشر 
من قسم الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات 
تتم متابعتها من قبل موظفي اخلط بعد 
حتويلها إلى جهات االختصاص في البلدية 
طبقا للمحافظــات، فضال عن التأكد من 
اإلجراءات التي مت اتخاذها للتواصل مع 

الشاكي واطالعه على تلك اإلجراءات.
وذكرت أن موظفي قسم الطوارئ التابع 
إلدارة اخلدمات العامة يعملون على مدار 
٢٤ ساعة للتعامل مع الشكاوى املتلقاة، 
مؤكدة في هذا الصدد على حتريك آليات 
ومعدات في حال وجود احلاالت الطارئة 
في مختلف احملافظات التي تســتوجب 

احلل الفوري للعمل على حلها.

أوصت اللجنة الفنية في املجلس البلدي 
خالل اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال 
برفض اقتراح عدد من األعضاء السابقني 
بشــأن طلب إلغاء قــرار املجلس البلدي 
اخلاص مبنع نقــل احملوالت في املناطق 
املنظمة. وقال كمال ان اللجنة أبقت على 
جدول أعمالها االقتراح املقدم من العضو 
فهد العبداجلادر، بشأن العقارات املهجورة، 
كما أبقت طلب تعديل املالحظة الواردة في 
بند املالحظات اخلامس عشــر من جدول 
توزيع قسائم املخطط التنظيمي اخلاص 
مبشــروع تنظيــم القطعــة ١و٢ مبنطقة 

الساملية املركز اإلداري والتجاري اخلاص. 
وأضاف أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها 
طلب املوافقة النهائية على مشروع القطع 
التنظيمية ألجزاء العقارات غير املنظمة 
بالقطعــة رقم ٩ في منطقــة الفنيطيس 
ضمن محافظة مبارك الكبير، كما أبقت على 
جدول أعمالها تخصيص أراض حكومية 
لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات 
أهلية مبختلف محافظات الكويت، وذلك 
لدعوة العديد من اجلهات ذات االختصاص 
مثل «الصحة» و«املالية» وإدارة املخطط 

الهيكلي.

د.حسن كمال مترئساً اجتماع اللجنة الفنية

رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء
اســتقبل رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمــد الصباح في 
قصر الســيف امس رئيس 
املجلــس األعلــى للقضــاء 
ورئيــس محكمــة التمييــز 
ورئيس احملكمة الدستورية 
املستشــار محمد جاسم بن 

ناجي وأعضاء املجلس.
إلى ذلك، بعث سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهللا ببرقية تهنئة إلى امللك 
نورودوم ســيهاموني ملك 
مملكــة كمبوديــا الصديقة 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 

لبالده.

سموه هنأ ملك كمبوديا بالعيد الوطني

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال رئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء

٦٥٪ نسبة الوفاة بسبب األمراض املزمنة غير املعدية 
عبدالكرمي العبداهللا

مبناســبة مرور عام على 
إنشــاء اإلدارة، أقامــت إدارة 
الوقايــة والتصدي لألمراض 
املزمنــة غير املعديــة بوزارة 
الصحة ورشــة عمل لشــرح 
اخلطة التنفيذية لعام ٢٠٢٣، 
في إطار االستراتيجية الوطنية 
للوقايــة والتصدي لألمراض 
املزمنة غير املعدية، شاركت 
فيها جميع اإلدارات املعنية في 
وزارة الصحة باإلضافة لبعض 

منظمات املجتمع املدني.
ومت خالل الورشة مناقشة 
التنفيذية  تفاصيــل اخلطــة 
واألدوار املطلوبــة في اخلطة 
خــالل العــام املقبــل، وآليــة 

املتابعة وتقييم األداء.
وفــي هــذا الســياق، أكــد 
مدير إدارة الوقاية والتصدي 
لألمراض املزمنة غير املعدية 
فــي وزارة الصحــة د.حمود 
الزعبي أن الورشــة ناقشــت 

الوفيــات بعمر أصغر من ٧٠
عاما، مبينا في الوقت ذاته أن 
أمراض القلب واألوعية الدموية 
تتصدر هذه األسباب بنسبة 
أكثر من ٤٣٪. بدورها، أكدت 
رئيسة قســم صحة املجتمع 
والتصــدي  الوقايــة  إدارة 
لألمراض املزمنة غير املعدية 
بــوزارة الصحــة د.ياســمني 
القريني في تصريح لـ «األنباء» 

الوقايــة والتصــدي  وحــدة 
لألمراض املزمنة غير املعدية 
في اإلدارة د.عذاري الهاشمي في 
تصريح لـ «األنباء» بأن اخلطة 
هذا العام تضمنت إضافة جديدة 
وهي «الصحة النفسية»، حيث 
تهدف اخلطة إلى التوسع في 
عيادات الصحة النفســية في 
الرعاية  املستشفيات ومراكز 
الصحية األوليــة، فضال عن 
تطويــر قــدرات العاملني في 
مجال خدمات الصحة النفسية، 
وتقــدمي خدمــات مجتمعيــة 
للصحة النفسية. من ناحيتها، 
أوضحــت رئيســة برنامــج 
مكافحــة عوامل االختطار في 
اإلدارة د.لولــوة الشــرف في 
تصريح لـــ «األنباء» أن منط 
احلياة غير الصحي في املجتمع 
كاخلمول البدني والتغذية غير 
الصحية والتدخني والسمنة 
أهم األسباب املؤدية لألمراض 
املزمنة غير املعدية، لذا متثل 
جزءا كبيرا من اخلطة القادمة.

على أهمية الشراكات املجتمعية 
ودعم املبادرات التي تســاعد 
علــى محــو األميــة الصحية 
وزيادة الوعي مبخاطر األمراض 
املزمنة وطرق مكافحتها خاصة 
لدى الشباب وطلبة املدارس، 
الفتــة إلى وجــود تعاون مع 
وزارة التربية واحتاد الرياضة 

للجميع في هذا اإلطار.
من جانبها، أفادت رئيس 

خالل ورشة عمل لشرح اخلطة التنفيذية لعام ٢٠٢٣ إلدارة الوقاية والتصدي لألمراض املزمنة

د.حمود الزعبي مع املشاركني في ورشة العمل

الركائز األساسية في اخلطة 
الصحــي  العــبء  وشــرح 
واالقتصــادي واالجتماعــي 
لألمــراض املزمنــة وجــدوى 
االســتثمار فــي مكافحتهــا. 
وكشف في تصريح لـ «األنباء» 
أن األمراض املزمنة غير املعدية 
حتتل الصــدارة في أســباب 
الوفاة بالكويت بنسبة ٦٥٪، 
وخاصــة الوفيات املبكرة أي 

املجلس البلدي النائب األول: أمن مجلس التعاون كل ال يتجزأ
لدول اخلليج العربية والذي 
اختتــم اعماله فــي العاصمة 

السعودية الرياض.
واضــاف ان هذا االجتماع 
يعقــد فــي ظــروف اقليميــة 
وعاملية بالغة احلساسية، والبد 
من دراســتها والوقوف على 
آثارها على بالدنا برؤية واحدة 
وقــرارات موحدة، االمر الذي 
يتطلب منا استمرار التعاون 
في مختلف املجاالت باعتبار 
ان امــن مجلــس التعاون كل 
ال يتجزأ. واســتعرض جهود 
وزارة الداخلية املستمرة في 
مكافحة آفة املخدرات وتوجيه 
الضربات االســتباقية ملهربي 
وجتــار املخــدرات واملؤثرات 
العقليــة الذيــن يســتهدفون 
شــباب ومقدرات الوطن بكل 
شراسة، وهذا ما ظهر جليا من 
حجم الضبطيات التي تصدت 
لها قطاعات وزارة الداخلية في 

اآلونة االخيرة.

وصلت اليه دول املجلس من 
تقدم ورقي.

جاء ذلك فــي الكلمة التي 
القاهــا في االجتمــاع الدوري 
لــوزراء  التاســع والثالثــني 
داخلية دول مجلس التعاون 

تشــهده مــن نهضة فــي كل 
املجاالت. وهنأ دولة قطر على 
استضافتها كأس العالم لكرة 
القدم (قطر ٢٠٢٢)، متمنيا لها 
التوفيق في تنظيم هذا احلدث 
العاملي الفريد، مبا يعكس ما 

بــن ســلمان بــن عبدالعزيز 
على احتضان اململكة العربية 
السعودية الشقيقة لالجتماع 
وعلى حفاوة االستقبال وكرم 
الضيافة، داعيا لها مبزيد من 
التقدم واالزدهــار في ظل ما 

أكد النائــب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل اخلالد على موقف 
الكويــت الداعم لألشــقاء في 
العربية الســعودية  اململكــة 
وما تتخذه من اجراءات على 
كل االصعــدة للحفــاظ علــى 
ســالمة اراضيها ومواطنيها، 
مشيرا الى ان امن اململكة يشكل 
واجبا وطنيا لنا جتاه االشقاء 

ونسعى دائما لتعزيزه.
ونقل اخلالد حتيات صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد وســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف االحمد الصباح، 
كمــا توجــه بعظيم الشــكر 
والتقديــر خلــادم احلرمــني 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود وسمو 
ولــي عهــده األمــني ورئيس 
مجلس الوزراء األمير محمد 

خالل مشاركته في االجتماع الدوري الـ ٣٩ لوزراء داخلية دول التعاون

الشيخ طالل اخلالد خالل مشاركته في االجتماع الدوري الـ ٣٩ لوزراء داخلية دول التعاون


