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رئيس الوزراء يعود إلى البالد بعد زيارة لقطر 
حضر خاللها مباراة منتخبي البرتغال وسويسرا

مجلــس  رئيــس  عــاد 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
الصبــاح  األحمــد  نــواف 
والوفد املرافق لســموه إلى 
البالد بعد زيارة لدولة قطر 
الشقيقة حضر خاللها إحدى 
مباريــات كأس العالم لكرة 
القدم تلبية للدعوة الكرمية 
املوجهة من أخيه الشيخ خالد 
بــن خليفــة آل ثاني رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية في 

اخلالــد ومدير مكتب ســمو 
رئيس مجلس الوزراء حمد 

بدر العامر.
والتقــى ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء على هامش 
املباراة مع أخيه الشيخ خالد 
بن خليفة آل ثاني، حيث مت 
خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
وتطويــر العالقات الثنائية 
الوطيدة بني البلدين الشقيقني 
وتنميتها في مختلف املجاالت 

مبا يخدم مصالح الشــعبني 
الشقيقني.

وكان ســموه قــد وصل 
إلى مطــار الدوحة في وقت 
سابق، حيث كان في مقدمة 
مستقبلي سموه الشيخ خالد 
بــن خليفــة آل ثاني رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية في 
دولة قطر وسفيرنا لدى قطر 
خالــد بدر املطيري وأعضاء 

السفارة.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مع الشيخ خالد بن خليفة آل ثانيسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح خالل حضوره املباراة

دولــة قطر الشــقيقة. وكان 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح قد حضر املباراة التي 
جمعت بني منتخبي البرتغال 
وسويسرا وجرت على ستاد 
لوسيل ضمن مباريات كأس 
العالم لكرة القدم املقامة في 
دولة قطر الشــقيقة يرافقه 
وكيل ديوان رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ خالد طالل 

ولي العهد أشاد بإجناز مثنى سرطاوي في خياطة 
اجلروح السطحية: إضافة بارزة في عالم الطب

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان، االستشاري في جراحة 
العظام د.مثنى مثقال سرطاوي حيث قدم 
لسموه شرحا حول براءة االختراع الطبية 
في مجال خياطة اجلروح السطحية والتي 
.(Kuwait Stitch) «أسماها بـ«غرزة الكويت

هذا، وقد أثنى سموه على هذا اإلجناز 
الطبــي الذي يعد إضافة بارزة في عالم 
الطب بشــكل عام وفي اجلراحة بشكل 
خــاص، كما حثه ســموه على مواصلة 
مثــل تلك اإلجنازات لرفــع راية الوطن 
العزيــز فــي احملافل العلميــة والطبية 
إقليميا ودوليا. وأكد سموه على تقدمي 
الدعم للشباب الكويتي الطموح في شتى 
املجاالت العلمية، متمنيا سموه له مزيدا 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال د.مثنى سرطاويمن التقدم والنجاح.

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت باالجتماع 
الوزاري التحضيري للقمة اخلليجية الـ ٤٣

الريــاض ـ كونــا: ترأس 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا وفد الكويت املشارك 
فــي اجتماع مجلس التعاون 
لدول اخلليــج العربية على 
املستوى الوزاري في دورته 
التحضيري للمجلس  الـ١٥٤ 
األعلــى على مســتوى القمة 
في دورته الـ٤٣ املقرر عقدها 
اجلمعة فــي عاصمة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 

الرياض.
ومت خالل االجتماع الذي 
عقــد في مقر األمانــة العامة 
التعــاون مبدينــة  ملجلــس 
الرياض مناقشة التحضيرات 
اجلارية للقمة اخلليجية وكافة 
البنود املدرجــة على جدول 
األعمال والقرارات والتوصيات 
املعنية بدعم وتعزيز مسيرة 
العمل اخلليجي املشترك في 
مختلف املجاالت السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعية 
تضمنتــه  ومــا  واألمنيــة 
البنــود املدرجــة كذلــك من 
قضايــا ومواضيــع تتعلــق 
بالتطورات اإلقليمية والدولية 
الراهنة والتي ســيتم رفعها 
إلى أصحاب اجلاللة والسمو 

القادة في أعمال القمة.
وكانــت أعمــال اجتمــاع 
املجلس الوزاري التحضيري 
الـ١٥٤ للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
فــي دورته الـ٤٣ انطلقت في 
الرياض وقال وزير اخلارجية 
البوســعيدي  العمانــي بدر 
(رئيــس الــدورة احلاليــة) 
في كلمته بافتتاح االجتماع 

اإليجابي نحو حتقيق الشراكة 
االقتصادية املثمرة مع العديد 
من الــدول والتجمعات ومن 
اجل بلوغ التنمية الشــاملة 

واملستدامة».
ورحب البوسعيدي بوزير 
اخلارجيــة الشــيخ ســالم 
العبــداهللا معربا عــن األمل 
لــه بــكل التوفيــق وخالص 
بــدوام  األمنيــات للكويــت 

االزدهار والنماء.
وأعــرب عن بالــغ الثناء 
لوزير اخلارجية الســعودي 
األمير فيصل بن فرحان على 
اجلهود الكبيرة وامللموســة 
التي بذلها خالل فترة رئاسة 
اململكة ألعمــال الدورة الـ٤٢

للمجلــس ومــا شــهدته من 
اجنازات مثمرة.

كما اعــرب لنائب رئيس 
وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
اخلارجيــة القطري الشــيخ 
محمــد بــن عبدالرحمن عن 
خالص التهنئة على ما شوهد 

من جناح عاملي فائق وتنظيم 
متألق ببطولــة كأس العالم 
قطر ٢٠٢٢ هذا احلدث الكبير 
الذي يحسب بحق لدولة قطر 
وملنطقتنــا ورســالة عربية 
للسالم والوئام للعالم أجمع.

وقال البوسعيدي «تتطلع 
دولنــا للدورة الـــ٢٨ ملؤمتر 
الــدول األطراف فــي اتفاقية 
األمم املتحدة االطارية لتغير 
املنــاخ (كــوب ٢٨ خالل عام 
التــي ستســتضيفها   ٢٠٢٣
دولة االمارات» معربا لوزير 
الدولي  اخلارجية والتعاون 
اإلماراتي الشيخ عبداهللا بن 
زايد عــن خالــص األمنيات 
بالنجاح والتوفيق والسداد 
في حتقيق الغايات املرجوة 
من تنظيم هذا احلدث العاملي 
الكبير كما نعرب عن حرصنا 
على التعاون التام واجلماعي 
مع اشقائنا في دول املجلس 
فــي قضايا املنــاخ والتحول 
التدريجي الى الطاقة املتجددة.

البوسعيدي: مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ميضي في مسيرته بخطى ثابتة ومدروسة

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مترئسا وفد الكويت

الوزاريــة  الــدورة  ان هــذه 
التحضيرية حتظى بالعديد 
من ملفات التعاون اخلليجي 
املشــترك والتي نســعى الى 
إجنازها ورفعها الى املجلس 
األعلى في دورته الـ٤٣ وذلك 
املباركة  تعزيــزا للمســيرة 
للمجلــس وحتقيقــا ملزيــد 
مــن الرقــي واإلخــاء لدولنا 
مؤكدين العزم على مواصلة 
اجلهد املشترك ملا فيه اخلير 
ألبناء الدول االعضاء واملنطقة 
بأسرها. واضاف «ان مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
ميضي في مســيرته بخطى 
ثابتــة ومدروســة وفــق ما 
اختطه قادة دول املجلس من 
رؤى وتوجيهات سديدة ومبا 
يحقق تطلعات وآمال شعوب 
دولنــا فــي جميــع مجاالت 
التعــاون ويرســخ دعائــم 
األمن واالســتقرار ملنطقتنا 
والتفاعل البناء مع القضايا 
االقليمية والدولية والتوجه 

رئيس األركان بحث التعاون العسكري 
مع قائد املنطقة البحرية للمحيط الهندي

بحث رئيس األركان العامــة للجيش الفريق الركن خالد 
صالــح الصباح مــع قائد املنطقة البحريــة للمحيط الهندي 
وقائد القوات الفرنسية املتمركزة في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة العميد بحري إميانويل سالرس موضوعات مشتركة، 

السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية.
وقالت رئاسة األركان، في بيان صحافي امس، إن الفريق 
الركن خالد الصباح اســتقبل مببنى رئاســة األركان العميد 
بحري ســالرس، ومت خــالل اللقاء تبــادل األحاديث الودية 
ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك، السيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية. وأضافت أن رئيس األركان أشاد 
الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبال العميد بحري إميانويل سالرسخالل اللقاء بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.

اإلبراهيم لـ «األنباء»: أجهزة حديثة في التعاونيات 
واملراكز التجارية جلمع املخلفات وإعادة تدويرها

دارين العلي

إدارة  قالــت مديــرة 
العالقات العامة واإلعالم، 
الرســمية في  واملتحدثة 
العامــة للبيئــة  الهيئــة 
شيخة اإلبراهيم إن الهيئة 
جتهز في املرحلة املقبلة 
لعدد من املشاريع البيئية 
التي تســعى مــن خاللها 
لتخفيــف الضغــط على 
البيئة عبــر أفكار خالقة 
متنوعة تســاهم في رفع 

التوعيــة البيئيــة. ولفتــت اإلبراهيم في 
تصريــح خاص لـــ «األنباء» إلــى انه من 
ضمن هذه املشــاريع التي تدرســها حاليا 
التنســيق مع احتاد اجلمعيات التعاونية 
واملراكــز احليوية واملجمعــات التجارية 
لوضع جهاز خاص بها للمساهمة في فرز 
النفايات البالستيكية والزجاجية واملعادن 
من املصدر. وقالت إن هذا املشروع سيتم 
بدعــم من الصندوق البيئي حيث ســيتم 
توزيع األجهزة على اجلمعيات والتي تعمل 

كمكابس لضغط عبوات 
املياه البالســتيكية مثال 
متهيــدا لنقلها لشــركات 
التدويــر، الفتــة  إعــادة 
إلى أنه بالفعل مت توفير 
عــدد من األجهــزة للبدء 
بتجربتها متهيدا لتعميمها 
على مختلــف املراكز في 
البالد. وأوضحت اإلبراهيم 
انه يتم حاليا دراسة كيفية 
حتفيز املستهلكني للبدء 
بفرز النفايات البالستيكية 
والزجاجية واملعادن من 
املصــدر حيث يقوم املســتهلك بتجميعها 
والتوجــه نحو املركز لوضعها في اجلهاز 
الذي سيقوم بتحديد قيمتها وإخراج مقابل 
كتذكــرة خصم على املشــتريات او نقاط 
شراء من الشركات املساهمة او اجلمعيات 
التعاونية حتدد وفق الكميات التي سيتم 
التخلــص منها. ولفتت الى ان التنســيق 
يتم حاليا مع املراكز التجارية واجلمعيات 
التعاونية لتحديد هذه اإلجراءات قبل تفعيل 

العمل باألجهزة.

«البيئة» تنفذ مشاريع متعددة لتحفيز فرز النفايات من املصدر مبردود مادي

أحد األجهزة احلديثة جلمــع النفايات املفرزة 
إلعادة تدويرها

شيخة اإلبراهيم


