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في لواء التحرير اآللي6/

النائب األول يغرس عدداً من الشتالت للمحافظة على البيئة

• الشيخ ناصر الصباح مصافحا ً احلضور

كتب حم�سن الهيلم:
قام النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح بغر�س عدد من ال�شتالت للمحافظة على البيئة �صباح ام�س

وذلك يف لواء التحرير الآيل .6/
حيث كان يف ا�ستقباله حلظة و�صوله رئي�س الأركان العامة للجي�ش
الفريق الركن حممد اخل�رض ،ونائب رئي�س الأركان العامة للجي�ش
الفريق الركن عبدالله النواف ،وعدد من �أع�ضاء جمل�س الدفاع

أكد التزامها باالتفاقيات البيئية الدولية

عبداهلل األحمد :الكويت حريصة

على بناء مستقبل مستدام للجميع

لال�ستثمار يكون فيها القطاع
كتب �أحمد احلربي:
اخلا�ص قائدا للتنمية.
�أكد املدير العام للهيئة العامة
وذك���ر ان اخل��ط��ة الإمنائية
للبيئة ورئي�س جمل�س �إدارتها
متو�سطة الأجل «2016/2015
ال�شيخ ع��ب��دال��ل��ه الأح��م��د،
 »2020/2019اول��ت كفالةالتزام الكويت بكل واجباتها
اال�ستدامة البيئية اهتماما
جتاه القوانني واملعاهدات
خا�صا وحددت جمموعة اهداف
واالتفاقيات البيئية الدولية
منها و�ضع ر�ؤي���ة ملعاجلة
متعددة الأطراف.
وحت�سني الأو�ضاع البيئية.
وق��ال يف الكلمة االفتتاحية
وذكر ان اخلطط ال�سنوية حددت
للور�شة الوطنية لتعزيز
ع��ددا من الركائز التنموية
م�شاركة الكويت يف االتفاقيات
لتحقيق ر�ؤية الكويت 2035
البيئية �إن هذه الور�شة التي
منها ركيزة «بيئة معي�شية
تنظمها الهيئة بالتعاون مع
م�ستدامة» والتي تعنى برت�شيد
• الشيخ عبدالله األحمد متحدثا ً
املكتب الإقليمي لغرب ا�سيا
ا�ستهالك امل���وارد الطبيعية
لربنامج االم��م املتحدة للبيئة ت�ساهم بتعزيز وخف�ض ن�سب التلوث لأقل حد ممكن مبينا انه مت
القدرات الذاتية يف جمال تطبيق اخلطط الوطنية .و�ضعها بدءا من اخلطة ال�سنوية «»2018-2017
و�أ�ضاف �أن الور�شة ت�ؤكد �سعي الهيئة املتوا�صل �إلى وان العمل ال يزال جاريا بها حتى الآن.
تطوير وتفعيل التعاون مع منظمات الأمم املتحدة واف��اد ب�أنه مت ت�ضمني ه��ذه الركيزة يف خطة
ودول العامل من �أجل حتقيق م�ستقبل بيئي قائم على التنمية ال�سنوية احلالية «15 »2019-2018
تنفيذ االتفاقيات الدولية املعنية بالبيئة.
م�رشوعا منها اربعة م�رشوعات ا�سرتاتيجية
وذكر �أن الكويت حري�صة على بناء م�ستقبل م�ستدام وهي جممع ال�شقايا للطاقة املتجددة ومعاجلة
للجميع وتعزيز العمل امل�شرتك لتحقيق �أهداف النفايات البلدية ال�صلبة يف «ك��ب��د» وتنفيذ
التنمية امل�ستدامة مبا فيها البعد البيئي.
وتو�سعة حمطة �أم الهيمان والأعمال املكملة لها
وافاد بان اال�سرتاتيجية البيئية للدولة ا�شتملت ومدينة املطالع ال�سكنية.
على برنامج طموح يهدف الى تفعيل التعاون مع بدوره قال نائب املدير االقليمي للربنامج  -مكتب
برنامج الأمم املتحدة واالتفاقيات الدولية متعددة غرب ا�سيا د .عبداحلميد حداد ان هذه الور�شة ت�أتي
الأطراف وتدعو الى �إيجاد اليات منا�سبة لزيادة �ضمن �سياق احد امل�شاريع البيئية الهامة التي
الت�آزر بني اجلميع.
تنفذها الهيئة والربنامج الفتا الى ان امل�رشوع
من جانبه قال الأمني العام للمجل�س الأعلى للتخطيط يتطرق الى دعم جهود الكويت يف تنفيذ االتفاقيات
والتنمية بالإنابة بدر الرفاعي ،ان االمانة العامة البيئية الدولية متعددة الأطراف.
للتخطيط تدرك �أهمية الو�ضع البيئي واملحافظة وا�ضاف حداد ان هناك نحو  700اتفاقية بيئية
عليه.
متعددة االط���راف على م�ستوى ال��ع��امل �صنفها
وا�شار الرفاعي الى �سعي االمانة لتحقيق ركائز الربنامج يف �ست جمموعات وهي التنوع احليوي
خطة التنمية يف �إطار ال�سعي الدائم لتحقيق ر�ؤية والكيماويات والنفايات واملناخ والغالف اجلوي
�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،جلعل الكويت واحلوكمة البيئية واالر����ض وال��زراع��ة واملياه
مركزا ماليا وجتاريا عامليا يف ظل بيئة جاذبة العذبة والبحرية.

الديين :الكويت حققت العديد من النجاحات
في مكافحة وتهريب المخدرات
كتب حم�سن الهيلم:

�أكد الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الأمن اجلنائي
ب��وزارة الداخلية اللواء خالد الديني� ،أن
الكويت حققت خالل الفرتة الأخرية العديد
من النجاحات يف عمليات مكافحة وتهريب
امل��خ��درات م�شددا على �أن مكافحة �آفة
املخدرات ت�أتي من بني الأولويات.
جاء ذلك على هام�ش م�شاركته يف اعمال الدورة
الـ 62للجنة الدولية ملكافحة املخدرات يف
فيينا ،م�شريا �إلى �أن وزارة الداخلية متكنت
كذلك خالل الفرتة الأخرية من تعزيز اجلانب
الت�أهيلي واال�صالحي للمتعاطني بالتعاون مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وو�سائل االعالم.
و�شدد على التزام الكويت بالقرارات كافة
ال�صادرة يف االع�لان ال�سيا�سي لعام 2009
م�ؤكدا االلتزام بالآليات واالتفاقيات واملواثيق
الدولية بالتعاون مع املجتمع الدويل ملواجهة
هذه الآفة الفتاكة.
ونوه بالدور الذي ي�ضطلع به مكتب االمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية من
خالل بناء وتعزيز قدرات الدول يف مكافحة
املخدرات.

•  ...وأثناء غرسه للشتالت

• خالد الديني مشاركا ً في االجتماع

الع�سكري وعدد من القيادات يف وزارة الدفاع.
وت�أتي هذه البادرة �ضمن ر�ؤية النائب الأول والتي تهدف �إلى
توعية منت�سبي وزارة الدفاع من مدنيني وع�سكريني ب�رضورة
العمل على ت�شجري خمتلف املواقع التي يعملون بها حمافظةً منهم

على البيئة و�أهمية الت�شجري يف املحافظة على التوازن البيئي
وكذلك زيادة الرقعة اخل�رضاء وتنمية الغطاء النباتي.
وقد �شارك الطلبة ال�ضباط بكلية علي �صباح الع�سكرية يف هذه
الفعالية من خالل القيام بغر�س العديد من ال�شتالت.

الفريق النهام اجتمع مع الجهات المسؤولة عن ذلك

«الداخلية» :تشكيل لجنة لبلورة آلية التنسيق
بشأن إلغاء ملصق اإلقامة بالجوازات
كتب حم�سن الهيلم:
ع��ق��د وك��ي��ل وزارة الداخلية
الفريق ع�صام النهام اجتماع ًا
بح�ضور م�ساعد وزير اخلارجية
ل��ل�����ش ��ؤون القن�صلية ال�سفري
�سامي احلمد ومدير عام الهيئة
ال��ع��ام��ة للمعلومات املدنية
م�ساعد الع�سعو�سي ووكيل وزارة
الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون �أمن
املنافذ اللواء من�صور العو�ضي
ووكيل وزارة الداخلية امل�ساعد
لل�ش�ؤون القانونية والدرا�سات
والبحوث اللواء ماجد املاجد،
ووكيل الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون
الإق��ام��ة ال��ل��واء ط�لال �إبراهيم
معريف ،ونائب املدير العام
ل�ش�ؤون مطار الكويت الدويل
فهد الوقيان ومدير عام الإدارة
العامة للعالقات والإعالم الأمني
بالإنابة العميد توحيد الكندري،
لبحث ك��اف��ة الأم���ور املتعلقة
ب�إلغاء مل�صق الإقامة يف جوازات
�سفر الأج���ان���ب واال�ستعا�ضة
عنه بالبطاقة املدنية �سارية
املفعول والعمل على تذليل
العقبات التي تواجه املقيمني
يف حال فقدان البطاقة املدنية
خارج البالد والو�صول ل�صيغة
قانونية للإجراءات التي تطبق
يف هذه احلالة.

• عصام النهام مترئسا ً االجتماع

وخ�ل�ال االج��ت��م��اع مت االت��ف��اق
على �رضورة التن�سيق فيما بني
وزارة اخلارجية والهيئة العامة
للمعلومات املدنية وقطاعي
�ش�ؤون الإقامة واملنافذ يف وزارة
الداخلية ومت ت�شكيل جلنة م�صغرة

لبلورة �آلية التن�سيق والو�صول
الى النتيجة املرجوة.
وت�ؤكد الإدارة العامة للعالقات
والإع��ل�ام الأم��ن��ي على اجلميع
����ض���رورة امل���ح���اف���ظ���ة على
البطاقة املدنية وال��ت��أك��د من

�صحة البيانات التي تت�ضمنها
ومطابقتها برقم اجلواز واال�سم
باللغة العربية والالتينية حتى
ال ت��ك��ون ه��ن��اك �أخ��ط��اء ت�سبب
عدم االعتداد بها يف املغادرة �أو
القدوم.

«اإلطفاء» :تخريج  143وكيل عريف

تخصص مكافحة ومشغل آلية
كتب حم�سن الهيلم:

حتت رعاية مدير ع��ام الإدارة
العامة للإطفاء الفريق خالد
املكراد ،وبح�ضور نائب املدير
ال��ع��ام لقطاع تنمية امل���وارد
الب�رشية اللواء مهند�س خالد
ال�ترك��ي��ت وق��ي��ادات الإط��ف��اء،
احتفل مركز اعداد رجال الإطفاء
ب��ت��خ��ري��ج  143وك��ي��ل عريف
تخ�ص�ص مكافحة وم�شغل �آلية
وذل��ك يف م�رسح قطاع الوقاية
ب�ضاحية م��ب��ارك العبدالله
اجلابر ال�صباح.
و�أل���ق���ى م���دي���ر م���رك���ز اع����داد
رج��ال الإطفاء العقيد عبدالله
الأن�صاري كلمة رحب فيها بنائب
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��ط��اع تنمية
املوارد الب�رشية اللواء م.خالد
الرتكيت وال�ضيوف الكرام ،وقال
مبنا�سبة حفل التخريج :نبارك
لكم اليوم تخريجكم لت�صبحوا
زم�ل�اء ل��ن��ا خل��دم��ة ال��وط��ن يف
هذه املهنة ال�صعبة وال�شاقة،
ون�س�أل الله لكم التوفيق وال�شكر
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب وكذلك دور زمالئنا يف
الإدارة العامة للإطفاء على ما
قدموه من جهد ووق��ت لتزويد
الطلبة مبا لديهم من علم من

• تكرمي أحد اخلريجني

خالل امل�شاركة يف التدريب.
ثم تال مراقب �ش�ؤون الدرا�سات
واملناهج العقيد حممد ال�شطي

قرار التعيني والق�سم.
ويف ختام حفل التخريج قام
نائب املدير العام لقطاع تنمية

املوارد الب�رشية بتوزيع الدروع
ال��ت��ذك��اري��ة وال�����ش��ه��ادات على
املتفوقني.

