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نقل تحيات وتقدير سموه للرئيس رجب طيب أردوغان

ممثل األمير شارك في افتتاح جامع تشاملجا في تركيا

• سمو أمير البالد

صاحب السمو هنأ رئيس
بولندا بالعيد الوطني لبالده

بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية تهنئة �إلى
الرئي�س �أندريه دودا رئي�س بولندا عرب فيها �سموه عن خال�ص
تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لبالده ،متمني ًا �سموه له موفور
ال�صحة والعافية وللبلد ال�صديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية تهنئة �إلى الرئي�س
�أندريه دودا رئي�س بولندا �ضمنها �سموه خال�ص تهانيه مبنا�سبة
العيد الوطني لبالده ،متمني ًا له موفور ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء بربقية
تهنئة مماثلة.

• ممثل صاحب السمو خالل لقائه الرئيس التركي

ال��ت��ق��ى مم��ث��ل ���س��م��و �أم�ي�ر البالد
ال�����ش��ي��خ ���ص��ب��اح ا لأح���م���د �سمو
ال�شيخ نا�رص املحمد �صباح �أم�س
بالرئي�س رج��ب ط��ي��ب اردوغ���ان
رئ��ي�����س ت��رك��ي��ا ،ح��ي��ث ن��ق��ل ممثل
�سموه حتيات وتقدير �سمو �أمري

البالد ومتنياته له بدوام ال�صحة
والعافية ولل�شعب الرتكي دوام
الرفعة واالزدهار.
وق��د حمل الرئي�س ال�ترك��ي ممثل
�سموه حتياته وتقديره ل�سمو �أمري
البالد ومتنياته ل�سموه مبوفور

• ممثل سمو األمير لدى دخوله اجلامع

ال�����ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة ولل�شعب
ال��ك��وي��ت��ي امل���زي���د م���ن ال��ت��ق��دم
والنماء.
وق��د ق��ام ممثل �سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح ا لأحمد �سمو ال�شيخ
نا�رص املحمد ظهر �أم�س بزيارة

«التربية» :حريصون على توعية الطلبة
بيئي ًا بالربط بين المناهج والواقع
كتب حم�سن الهيلم:
�أك��دت وزارة الرتبية حر�صها على
توعية الطلبة بيئيا و�إك�سابهم
العديد من املفاهيم البيئية من
خالل الربط بني املناهج املدر�سية
والواقع و�إتاحة الفر�ص للم�شاركة
يف برامج لت�أهيلهم وتدريبهم و�صقل
هواياتهم ومهاراتهم.
ولفت وكيل الوزارة امل�ساعد للتعليم
اخل��ا���ص وال��ن��وع��ي عبداملح�سن
احلويلة يف ت�رصيح لل�صحافيني على
هام�ش افتتاح املعر�ض الأول ل�سفراء
الطبيعة باملركز العلمي �إلى �أهمية
زيادة الوعي البيئي واملحافظة على
مكونات البيئة وتنمية املهارات
العلمية والعملية لدى الطلبة.
وق��ال احلويلة �إن التوجيه الفني
للعلوم �شكل «مبادرة جلنة �سفراء
الطبيعة» م��ن م��وج��ه��ي العلوم
واملعلمني واملعلمات لال�رشاف
واملتابعة على الطلبة املوهوبني
وقد بلغ عدد الطلبة امل�شاركني يف
برنامج املبادرة  35طالبا وطالبة
من خمتلف املناطق التعليمية يف
الكويت.
ولفت من جهة اخرى �إلى �أن �أنظار
العامل تتجه �إل��ى باري�س «حيث
يجتمع يف هذا الأ�سبوع علماء بارزون
يف جمال التنوع البيولوجي للعمل

على تقريرهم حول �سيا�سات حماية
الطبيعة والتنوع البيولوجي».
وب���دوره ق��ال مدير �إدارة الثقافة
العلمية يف م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي د�.سالم العبالين �إن امل�ؤ�س�سة
وجميع مراكزها تدعم برامج بناء
ق��درات النا�شئة وال�شباب حتقيق ًا
لتوجيهات �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد رئي�س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.
و�أ�ضاف العبالين �أن معر�ض �سفراء
الطبيعة ال��ذي ي�ستمر ثالثة �أيام
ي�أتي يف فرتة «نحن يف �أم�س احلاجة
فيها �إلى حماية التنوع البيولوجي
فاحلقيقة القا�سية هي �أننا نعي�ش بدء
املوجة ال�ساد�سة النقرا�ض الكائنات
التي ت�شكل �أعمدة التنوع البيولوجي
مبعدل �أعلى ب�ألف �ضعف املعدل قبل
ظهور الإن�سان على الأر�ض».
و�أو�ضح �أن �أك�بر امل��ؤث��رات التي
تقود موجة االنقرا�ض ال�ساد�س هي
ظاهرة االح�ترار العاملي وتغري
املناخ يليه التلوث البيئي الهائل
وهو �أمر مثري للقلق حتى �أن فقدان
التنوع البيولوجي وانهيار النظم
االيكولوجية كان واح��دا من �أهم
ع�رشة خماطر تهدد العامل ووردت
يف تقرير «املخاطر العاملية»
ال��ذي ن�رشه املنتدى االقت�صادي
بدافو�س.

• خالل افتتاح جامع تشاملجا في تركيا

رئيس وزراء
كوريا غادر
البالد
غادر رئي�س وزراء كوريا
يل ناكيون والوفد املرافق
له البالد �أم�س بعد زيارة
ر�سمية ا���س��ت��غ��رق��ت عدة
�أيام.
وكان يف وداعه على �أر�ض
مطار الكويت الدويل وزير
اال���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة وزي��ر
ال��دول��ة ل�ش�ؤون اال�سكان
د.جنان بو�شهري وحمافظ
العا�صمة رئ��ي�����س بعثة
ال�رشف املرافقة ال�شيخ
طالل اخلالد و�سفري الكويت
لدى كوريا بدر العو�ضي.
وكان رئي�س وزراء كوريا
يل ناكيون والوفد املرافق
له قد قاموا بزيارة مبنى
الركاب امل�ساند يف مطار
الكويت ال���دويل «ت��ي »4
وامل��خ�����ص�����ص ل��رح�لات
��شرك��ة اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية.
وتفقد ال�ضيف يف جولته
م��راف��ق مبنى ال��رك��اب،
حيث ا�ستمع الى �رشح من
م�س�ؤويل ال�رشكة الكورية
امل�س�ؤولة عن ادارة املبنى
ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ت�شغيلها
وادارتها و�صيانتها للمبنى
واخل��دم��ات التي تقدمها
للم�سافرين.
رافق ال�ضيف خالل اجلولة
حمافظ العا�صمة رئي�س
بعثة ال����شرف املرافقة
ال�شيخ طالل اخلالد ومدير
عام االدارة العامة للطريان
امل���دين يو�سف ال��ف��وزان
و�سفري الكويت لدى كوريا
بدر العو�ضي.

�إلى جامع ت�شاملجا برتكيا ،حيث
�أدى ممثل �سموه �صالة اجلمعة،
بعدها �أقيمت مرا�سم احتفال افتتاح
اجلامع ،حيث �ألقى الرئي�س رجب
طيب اردوغ��ان رئي�س تركيا كلمة
بهذه املنا�سبة.

