
أشاد وزير الدفاع اإليطالي لورنتسو غويريني 
مبستوى التعاون في مجال الدفاع مع دولة الكويت 
كشريك رئيسي في تعزيز االستقرار وحفظ السالم 

اإلقليمي العاملي.
وقالت سفارة دولة الكويت في بيان لـ )كونا( أول 
أمــس: إن الوزير غويريني استقبل السفير الشيخ 
عزام الصباح أمس اخلميس حيث استعرضا أوجه 
التعاون الدفاعي املتميز بني دولة الكويت وإيطاليا 
والرغبة املتبادلة لتطويره في إطار عالقات الصداقة 

بني البلدين.
وأضافت السفارة أن الوزير ثمن املستوى الذي 
بلغه التعاون الدفاعي »املتميز« بني بــالده ودولة 
الكويت والعالقات املمتدة ملجاالت عدة معربا عن 
تطلعه لتلبية دعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد املنصور لزيارة 
الكويت بعد انتهاء أزمة فيروس )كورونا املستجد 

– كوفيد 19(.
وأكد غويريني استعداد إيطاليا الكامل ملساعدة 
دولة الكويت الصديقة على تخطي أزمة )كورونا( 
وتقدمي ثمار جتربتها العريضة وخبرتها الكبيرة 
املكتسبة فــي التعامل الطويل مــع اجلائحة التي 
أصباتها بقوة بعدما تعافت بشكل كبير وجنحت في 

احتواء الوباء.
من جانبه أعرب الشيخ عزام الصباح عن تقديره 
لعمق الصداقة التي جتمع البلدين ومستوى التعاون 
الناجح واملمتد، مثمناً دعم إيطاليا في عمليات تطوير 
وحتــديــث قـــدرات الكويت الدفاعية وفــي »توطني 

التقنيات املتقدمة والصناعات الدفاعية املشتركة«.

2
األمير يهنئ ملك السويد وملكة 

الدمنارك بالعيد الوطني لبلديهما
بعث صاحب السمو أمير 
الــبــالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلـــى صاحب 
ــارل السادس  اجلــاللــة امللك ك
عــشــر غــوســتــاف مــلــك مملكة 
الــســويــد الصديقة عبر فيها 
ــص تهانيه  ــال ــوه عـــن خ ــم س
ــد الــوطــنــي  ــي ــع ــة ال ــاســب مبــن
لبالده، متمنيا سموه جلاللته 
مـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث صاحب السمو أمير 
الــبــالد الشيخ صباح األحمد 
ـــى جــاللــة  بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إل
امللكة مارغريت الثانية ملكة 
ممــلــكــة الـــدمنـــارك الصديقة 
عبر فيها ســمــوه عــن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالدها، متمنيا سموه جلاللتها 
دوام الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو ولــي العهد 
الشيخ نــواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى صاحب اجلاللة امللك 
كارل السادس عشر غوستاف 
ملك مملكة السويد الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا جلاللته موفور الصحة 
والعافية.

ـــي العهد  ــث ســمــو ول ــع وب
الشيخ نــواف األحمد ببرقية 
ــــى جـــاللـــة املــلــكــة  تــهــنــئــة إل
مارغريت الثانية ملكة مملكة 
الــدمنــارك الصديقة ضمنها 

سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، متمنيا 
جلــاللــتــهــا مـــوفـــور الــصــحــة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الــوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

alwasat.com.kw

ثّمنت الدور الكبير للحرس الوطني بإدارة جمعية النزهة الفترة املاضية

العقيل: التعاون بني املؤسسات احلكومية يتجلى 
بوضوح خالل األزمات والظروف االستثنائية

صباح اخلالد يتلقى 
اتصااًل هاتفيًا من األمني 

العام لألمم املتحدة
تلقى سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
الـــوزراء اتصاال هاتفيا أول أمــس من األمــني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيرش، أعرب خالله عن 
شكره وتقديره لصاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد حلرص دولة الكويت الدائم على تعزيز 
التعاون مع األمم املتحدة وبرامجها ومنظماتها 
املختلفة ومساندتها الكبيرة للجهود الدولية في 

مكافحة فيروس كورونا املستجد.
كما مت خالل االتصال بحث العديد من القضايا 
اإلقليمية والدولية وسبل التعاون لتحقيق السلم 

واألمن الدوليني.

497050 حاوية مختلفة األحجام في مايو املاضي تنظيف وتعقيم 

309 محال خالفت اإلجراءات  »البلدية« أغلقت 
االحترازية من »كورونا« 

علنت بلدية الكويت إغالق 
309 محال جتارية في جميع 
احملافظات خالل شهر مايو 
املاضي ملخالفتها اإلجراءات 
االحترازية لتجنب انتشار 
فــيــروس كــورونــا املستجد 

)كوفيد 19(.
وقالت البلدية في بيان 
صحفي أمـــس الــســبــت: إن 
ــة حـــررت  ــي ــاب ــرق فــرقــهــا ال
1045 مخالفة متنوعة، كما 
وجهت 2720 إنذارا وتعهدا 
ــة تضمنت  ــاري حملـــالت جت
مقاه وصالونات ومطاعم 
وبــقــاالت وأســـواق مركزية 
كــمــا كشفت عــلــى 13304 

محال.
وأوضـــــحـــــت أن هـــذه 
اجلــــوالت الــرقــابــيــة تأتي 
فــي إطــار اجلــهــود املبذولة 
ــن قــبــل الــبــلــديــة ملجابهة  م
تداعيات )كورونا( بناء على 
ــرارات مجلس الـــوزراء  ــق ال
وقــرارات وزارة الصحة في 

هذا اخلصوص.
ولفتت إلى أن فرقها قامت 
بتنظيف وتعقيم 497050 
حــاويــة مختلفة األحــجــام 
وسالل خالل مايو املاضي، 
كما وضعت 308 ملصقات 
على سيارات مهملة تشوه 
املنظر العام ورفعت 304 

سيارات مهملة.
ــــــرت أنـــهـــا رفــعــت  وذك
خــــالل الــفــتــرة املـــذكـــورة 
32 صــنــدوقــا مخالفا من 
صناديق التبرعات وحررت 
36 مخالفة لباعة جائلني 
وأصــــــدرت 68 ترخيصا 
هندسيا فضال عن إلغاء 14 

ترخيصاً.
ــى إصــدارهــا  وأشـــارت إل
204 كتب إنهاء إشراف إلى 
ــدار كتب لــوزارة  جانب إص
الــكــهــربــاء واملــــاء إليــصــال 
ـــ 91  الــتــيــار الــكــهــربــائــي ل

عقاراً.

حترير مخالفة

ثمنت وزيــرة الشؤون االجتماعية 
ووزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية 
ــدور الكبير  الكويتية مــرمي العقيل ال
الذي قام به احلرس الوطني في إدارة 
جمعية النزهة التعاونية خالل الفترة 
املاضية وتولي مهمة توصيل السلع 

الهالي املنطقة.
وأعربت الوزيرة العقيل في تصريح 
صحفي أول أمس عن الشكر ملسؤولي 
احلرس الوطني على اجلهود احلثيثة 
التي بذلها رجــال احلــرس طــوال فترة 
تسلمهم جمعية النزهة التعاونية 
وقيامهم بتوصيل أكــثــر مــن 4 آالف 

طلبية ألهالي املنطقة.
وأكــدت أن التعاون بني املؤسسات 
احلكومية ليس جديداً إال أنه يتجلى 
بشكل أوضح خالل األزمات والظروف 
االستثنائية، مشيرة إلــى أن رجــال 
احلرس الوطني ضربوا أروع األمثلة 
في التفاني في العمل من أجــل خدمة 

الوطن واملواطن.
وكان احلرس الوطني أعلن في 17 
مايو املــاضــي توليه رسميا تشغيل 
جمعية النزهة التعاونية لضمان 
استمرار العمل فيها وتقدمي اخلدمات 
للمواطنني واملقيمني بعد إغالقها بسبب 

إصابة عدد من العاملني فيها بفيروس 
كورونا املستجد )كوفيد 19(.

وجاء تسلم احلرس الوطني ملهام 
تشغيل جمعية النزهة بعد جناحه 
فــي إدارة فرعي التموين التابعني 
جلمعيتي اخلالدية واملهبولة، وذلك 
تنفيذاً لتوجيهات قــيــادتــه العليا 
لــلــحــرس بتسخير كــافــة إمكاناته 
وجتهيزاته حتت إدارة مجلس الوزراء 
للمساهمة فــي التصدي لتداعيات 
الفيروس فضال عــن تقدميه الدعم 
واإلسناد لوزارات ومؤسسات الدولة 

الوزيرة مرمي العقيلفي هذا اجلانب.

تعقيم احلاويات
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سمو الشيخ صباح اخلالد

خالل استقباله عزام الصباح

وزير الدفاع اإليطالي يشيد مبستوى 
التعاون »املتميز« مع الكويت

أكد سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الـــوزراء أن الوضع املالي لدولة 
الكويت ممتاز إال أن الوضع االقتصادي 

يحتاج الى تغيير كبير في هيكلته.
وقــال سمو الشيخ صباح اخلــالــد: »ال 
ميكن االعتماد على مورد واحد ناضب وهو 
النفط ألن هذا األمر صعب ويجب علينا أن 

ننوع مصادر الدخل في البالد«.
وأضــــاف »واكــــب تــداعــيــات فــيــروس 
كورونا انهيار في أسعار النفط من 65 
دوالرا إلــى 11 دوالراً، كما أن الكويت 
تستثمر كل أموالها ومحافظها في األسواق 
العاملية ولكن كانت لدينا مصدات امتصت 

ذلك نتيجة التخطيط ملواجهة أي أزمة«.
ثمن ممثل األمــني العام لــألمم املتحدة 
واملنسق املقيم لدى دولة الكويت الدكتور 
طـــارق الشيخ أول أمــس اهــتــمــام دولــة 
الكويت أفــرادا ومؤسسات وجهات عامة 
وخاصة ومجتمع مدني وغيرهم والتزامها 
بحماية البيئة واالســتــخــدام املستدام 

ملواردها الطبيعية.

وقال الشيخ في بيان صحفي مبناسبة 
االحتفال بيوم البيئة العاملي إن الــدول 
في جميع أنحاء العالم مبا في ذلك دولة 
الكويت تشارك سنويا بهذه الفعالية لدعم 
القضايا البيئية ويتم التركيز هذا العام 
على دعم التنوع البيولوجي وهو األساس 
الـــذي يــدعــم جميع أشــكــال احلــيــاة على 

األرض وحتت املياه.
وأضــاف أنه في دولــة الكويت انطلقت 
األسبوع املاضي حملة للفت االنتباه إلى 
ضرورة استعادة الطبيعة وعكس فقدان 
التنوع البيولوجي والهدف الرئيسي منها 
بناء فهم فــي الكويت حــول كيفية ربط 

جميع الكائنات احلية في شبكة احلياة.
وأوضح أن احلملة تضمنت العديد من 
الفعاليات مبا في ذلك النقاشات املرئية 
التفاعلية ومنصات أخرى لعرض الترابط 
بــني جميع أشــكــال احلــيــاة على األرض 
ــالل سالسل  واملرتبطة ببعضها مــن خ
التنوع البيولوجي.وقال الشيخ »رأينا 
اهتماما كبيرا من اجلمهور في الكويت 

مبا في ذلك العائالت واألصدقاء والطلبة 
واملنظمات احلكومية وغير احلكومية 
والشركات الصغيرة والكبيرة والتزاما 
من قبلهم بحماية الطبيعة واالستخدام 
املــســتــدام ملـــوارد الطبيعة ونــحــن ندعو 
الشركاء واألفـــراد إلــى مشاركة رسالة 
الدعوة املرئية هذه كي تصل اجلميع على 

نطاق أوسع«.
ولفت إلى أنه يتم االحتفال بيوم البيئة 
العاملي في 5 يونيو من كل عــام لتركيز 
انتباه العالم على قضية بيئية ملحة 
ويسعى اليوم إلــى رفــع مستوى الوعي 
وتشجيع العمل من أجل البيئة، كما يوفر 
فرصة للتفكير فــي اإلجنـــازات وجتديد 
عزمنا على التغلب على التحديات البيئية 

التي تواجه العالم اليوم.
وذكــر أنــه يحتفل بيوم البيئة العاملي 
سنويا منذ عــام 1974 وهــو عــبــارة عن 
منصة حيوية لتعزيز التقدم في األبعاد 
البيئية ألهداف التنمية املستدامة فالتنوع 
البيولوجي - تنوع أشكال احلياة على 

وجه األرض من احليوانات كبيرة احلجم 
والنباتات والفطريات إلى أصغر الكائنات 

احلية – وهي مهدد كما لم يحدث من قبل.
وأضاف الشيخ أن برنامج األمم املتحدة 
للبيئة أكد أننا على وشك مواجهة انقراض 
جماعي فخالل السنوات العشر املقبلة قد 
يتم مسح حوالي مليون نوع من الكائنات 
من سطح األرض وانخفضت احلياة البرية 
في املتوسط بأكثر من 60 باملئة في ال50 

سنة املاضية.
ونّبه إلى أن »فقدان التنوع البيولوجي 
ستكون له آثار شديدة على البشرية من 
انهيار أنظمة الغذاء والصحة إلى تعطيل 
سالسل التوريد بأكملها وأن استخدامنا 
غير املستدام للطبيعة هو السبب في هذه 

احلالة املأساوية إلى حد كبير«.
ودعا باسم برنامج األمم املتحدة للبيئة 
احلكومات والشركات واملجتمع املدني 
ــى التكاتف لبناء فهم عــاملــي للتنوع  إل
البيولوجي ومساهمة الطبيعة الرئيسية 

في بقائنا.

مسؤول أممي يثمن التزام الكويت حلماية البيئة ومواردها الطبيعية

د. طارق الشيخ


