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»الزراعة« ترفع حظر استيراد الطيور احلية من تشيلي وأستراليا والدومينيكان
أص���درت الهيئة العامة ل��ش��ؤون ال��زراع��ة وال��ث��روة 
السمكية ق��راراً برفع احلظر عن استيراد جميع أنواع 
الطيور احلية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد 
للدجاج البياض والالحم من كل من تشيلي وأستراليا 
والدومينيكان وذلك خللو تلك الدول من مرض إنفلونزا 

الطيور.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أم��س: إن القرار أكد 
على ض���رورة أن تخضع جميع اإلرس��ال��ي��ات حسب 
نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة 
احليوانية بالهيئة وفق إجراءات املنظمة العاملية للصحة 
احليوانية )OIE( واإلجراء املنصوص عليه من الئحة 
احلجر البيطري ف��ي الكويت ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وأضافت أنه سوف يتم رفض اإلرساليات املصابة 
بأي من االمراض الوبائية واملعدية بعد فحص العينات 
مبختبر الهيئة على أن يكلف املستورد بإعادة الطيور 
واحليوانات املصابة إلى اجلهة التي وصلت منها على 

نفقته اخلاصة دون حتمل الهيئة أي مسؤولية.
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أمير البالد يهنئ رئيس 

جيبوتي مبناسبة فوزه  في 
االنتخابات الرئاسية

بعث ص��اح��ب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ن���واف األح��م��د، 
ب��ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة إل���ى فخامة 
الرئيس إسماعيل عمر جيله 
رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة جيبوتي 
الشقيقة، عبر فيها سموه، عن 
خالص تهانيه مبناسبة فوزه 
ف��ي االنتخابات الرئاسية في 
جمهورية جيبوتي، متمنياً 
س��م��وه، لفخامته ك��ل التوفيق 
وال���س���داد وم���وف���ور الصحة 
والعافية وللعالقات الوطيدة 
ب��ني البلدين الشقيقني املزيد 
م��ن ال��ت��ط��ور وال��ن��م��اء. وبعث 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األح���م���د، ب��ب��رق��ي��ة تهنئة إل��ى 
الرئيس إسماعيل عمر جيله 
رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة جيبوتي 
ال��ش��ق��ي��ق��ة، ض��م��ن��ه��ا س��م��وه، 
خالص تهانيه مبناسبة فوزه 
ف��ي االنتخابات الرئاسية في 
جمهورية جيبوتي، متمنياً 
س��م��وه لفخامته ك��ل التوفيق 
والسداد. كما بعث سمو الشيخ 
ص��ب��اح اخل��ال��د رئ��ي��س مجلس 

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمدالوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد في لقطة جماعية خالل احلفل 
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وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يحضر حفل 
تخريج الضباط اجلامعيني بقوة اإلطفاء

ح��ض��ر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ووزي���ر 
ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، 
حفل تخريج وأداء القسم للضباط 
احلاصلني على مؤهل جامعي بسلوك 
طريق البعثات واإلج��ازات الدراسية 
في ق��وة اإلط��ف��اء العام وع��دده��م 29 
ضابطا برتبة م��الزم وذل��ك في مبنى 

رئاسة القوة.
وقالت )اإلطفاء( في بيان صحفي 
أم��س: إن الشيخ أحمد ناصر احملمد 
ه��ن��أ أب���ن���اءه اخل��ري��ج��ني وطالبهم 
بالنهوض واالرت��ق��اء مبستوى أداء 
مهامهم اجلسام التي هي أمانة في 

أعناقهم.
وأض������اف أن ح��م��اي��ة األرواح 
واملمتلكات مسؤولية عظيمة جتسد 
ما بذله زمالؤهم ط��وال تلك السنني 
إلى أن وصلوا إلى هذا املستوى العالي 
لتحقيق األمن والطمأنينة في املجتمع.
ووجه بضرورة مواصلة التدريبات 
واالطالع على آخر علوم اإلطفاء ليظل 
هذا اجلهاز األحدث واملتطور ملجارات 

التنمية في دولتنا الغالية.
وحضر حفل التخريج رئيس قوة 
اإلط��ف��اء ال��ع��ام الفريق خالد املكراد 

وعدد من قيادات قطاع تنمية املوارد 
البشرية بالقوة.

وفي ختام احلفل قام الفريق املكراد 
بتوزيع شهادات التخرج على أوائل 

اخلريجني مع االلتزام باالشتراطات 
الصحية وذلك للحفاظ على سالمتهم.

جانب من احلفل

مدير »املوانئ«: للمال العام حرمة 
يجب على كل مواطن حمايتها

قال املدير العام ملؤسسة املوانئ الكويتية، 
الشيخ يوسف العبدالله: إن ألم��وال الدولة 
حرمة يجب على كل مواطن حمايتها تطبيقا 

لبنود الدستور الكويتي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للشيخ يوسف 
العبدالله أم��س، خالل فعالية تكرمي مؤسسة 
امل��وان��ئ الكويتية م��ن قبل جمعية النزاهة 
الوطنية وذل��ك ل��دور املؤسسة ف��ي محاربة 

الفساد واحلفاظ على املال العام.
وأضاف الشيخ يوسف العبدالله، أن عملية 
محاربة الفساد ال زالت قائمة بسواعد كوادر 
املؤسسة معربا ع��ن تفاؤله مبستقبل واع��د 

ومشرق للمؤسسة.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية 
النزاهة الوطنية محمد العتيبي في تصريح 
مماثل: إن )املوانئ( تعتبر منوذجا يحتذى به 
في محاربة الفساد واحلفاظ على املال العام من 
خالل استرداد أم��وال الدولة من جهات تعدت 

الشيخ يوسف العبداللهعلى املال العام.

البلدين بني  املتميزة  العالقات  تطوير  أهمية  يؤكدون  أردنيون  برملانيون 

الديحاني: الكويت حريصة على أمن األردن واستقراره
أكد برملانيون أردنيون أمس، احلرص 
على تطوير العالقات “املتميزة” مع دولة 
ال��ك��وي��ت نحو آف���اق أوس���ع معربني عن 
تطلعهم لتعاون اقتصادي ثنائي متكامل 

ضمن إطار العمل العربي املشترك.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء أع��ض��اء جلنة 
ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة مبجلس ال��ن��واب 
األردني مع سفير دولة الكويت لدى األردن 
عزيز الديحاني في مقر املجلس بالعاصمة 
عمان حيث جرى بحث سبل وآليات تعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني.
وقال رئيس اللجنة النائب ميرزا بوالد 
خالل اللقاء: إن دولة الكويت متثل منوذجا 
“فريدا” للعالقات مع األردن مشيرا إلى أن 
البلدين ميتلكان رؤى مشتركة وخطابا 
سياسيا موحدا جت��اه مختلف القضايا 
العربية واإلقليمية ال سيما القضية 

الفلسطينية.
وأضاف بوالد أن ما يعزز هذه العالقة 
أيضا التعاون املشترك في قطاعات التعليم 
والطب واألمن فضال عن التعاون التجاري 
واالق��ت��ص��ادي ال��ذي تتوجه استثمارات 
كويتية هي األكبر عربيا في األردن بنحو 

18 مليار دوالر أمريكي في مجاالت عدة.
ك��م��ا أش����اد أع���ض���اء ال��ل��ج��ن��ة بعمق 
العالقات األردنية - الكويتية “الراسخة 
والتاريخية” مثمنني اجلهود التي تبذلها 
القيادة الكويتية وعلى رأسها سمو أمير 
البالد الشيخ ن��واف األحمد بدعم األردن 
والوقوف إلى جانبه وسط الظروف التي 

مير بها.
ب��دوره جدد السفير الديحاني التأكيد 
على حرص القيادة السياسية الكويتية 

على تطوير العالقات مع األردن لتبلغ 
أعلى مستوياتها من التعاون والتكامل 
الفتا إلى أن دول��ة الكويت تعتبر األردن 
“ركيزة عربية أساسية في العمل العربي 

املشترك”.
وشدد على األهمية البالغة التي توليها 
دولة الكويت في دعم مواقف األردن جتاه 
القضية الفلسطينية ووصايتها الهاشمية 
على املقدسات في القدس مثمنا اجلهود 

التي يقودها العاهل األردني امللك عبدالله 
الثاني وتوجيهاته في هذا الشأن.

وع��ل��ى ص��ع��ي��د ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل 
االق��ت��ص��ادي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن أك���د ح��رص 
دولة الكويت على تعزيز العمل العربي 
املشترك، الفتا إلى أن تبعات أزمة جائحة 
فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19( 
كشفت عن احلاجة امللحة ملثل هذا التعاون 
االقتصادي خصوصا في قطاعي الغذاء 

والدواء.
وختم الديحاني اللقاء ب��ال��ق��ول: إن 
دول��ة الكويت حريصة على أم��ن اململكة 
واستقرارها “وهذا م��ا أك��ده سمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد للعاهل األردني 
امللك عبد الله قبل أيام” معربا عن تطلعه 
نحو مزيد من العمل واملخرجات الثنائية 
التي تنعكس على املصلحة املشتركة 

للبلدين. 

جانب من لقاء النائب ميرزا بوالد والسفير عزيز الديحاني

وكيل »الداخلية«: ضرورة اليقظة 
وسرعة التعامل مع أي سلوكيات 

خاطئة مخالفة للقوانني

أك��د وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام، ضرورة  اليقظة وسرعة التعامل مع أي 
سلوكيات خاطئة مخالفة للقوانني واالنتباه 
أثناء اقامة النقاط األمنية وتسهيل أمور كبار 
السن وذوي االحتياجات اخلاصة، مثنيا على 
جهود رجال األمن في احلفاظ  على أمن البالد 

واستقرارها وتواجدهم في مواقع عملهم.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن اإلدارة 
العامة للعالقات واإلع��الم األمني ب��ال��وزارة، 
عقب قيام الفريق النهام بزيارة تفقدية إلى 

النقطة األمنية في منطقة الروضة.
وأوض��ح��ت اإلدارة، أن ه��ذه ال��زي��ارة تأتي 

استكماال جل��والت ق��ي��ادات ال���وزارة التفقدية 
على النقاط وامل��ف��ارز األمنية املنتشرة في 
جميع انحاء البالد لالطالع على تواجد رجال 
املؤسسة األمنية على رأس عملهم وآلية سير 
العمل وم��دى جاهزية رج��ال األم��ن خالل أيام 

شهر رمضان املبارك.
وذك���رت أن الفريق النهام نقل للعناصر 
األمنية امليدانية املتواجدة تهاني وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي مبناسبة شهر رمضان 
املبارك مشددا على ضرورة االستعداد الكامل 
واجلاهزية التامة ملواجهة الظروف االستثنائية 

التي متر بها البالد.

الفريق عصام النهام خالل جولته

»البيئة« ترصد ظاهرة املد األحمر  بدءًا 
من شاطىء السالم إلى جون الصليبيخات

رصدت الهيئة العامة للبيئة أول أمس، ظاهرة املد األحمر 
ممتدا من شاطئ السالم إلى جون الصليبيخات مع نفوق 

أعداد قليلة نسبيا من أسماك )اجلم( و)العوم(.  
 وقالت الهيئة في بيان: إن فريقا من الهيئة قام بعمل 
املسوحات ال��الزم��ة وجمع العينات لتحليلها باملختبر، 
موضحة أن نتائج التحاليل البيولوجية أشارت إلى ارتفاع 

في أع��داد الهوائم النباتية من ن��وع )ميريونكتا روب��را( 
وتبلغ اعداها 150300 خلية على اللتر.    وأضافت أنه مت 
أيضا رصد تغير لون مياه البحر الساحلية قرب مخارج 
األمطار في املنطقة نتيجة أنشطة بشرية ساحلية تؤثر 
سلبا وتساهم بانخفاض جودة مياة البحر وتتسبب بحدوث 
ظاهرتي املد األحمر ونفوق األسماك بطريقه مباشرة أو 

غير مباشرة.   وأوضحت أن ازده��ار هذا النوع من الهوائم 
النباتية يتسبب بتغير لون مياه البحر )ظاهرة املد األحمر(، 
كما قد يتسبب في اختناق األسماك نتيجة استهالك كمية 
األوكسجني املذاب باملاء.    وأكدت الهيئة أنها سوف تستكمل 
عمل املسوحات امليدانية في األيام املقبلة على سواحل جون 

الكويت ومتابعة األوضاع البيئية.


