
ش��ارك��ت رئ��ي��س اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة ورئيس 
الشبكة اخلليجية جلمعيات 
البيئة األهلية ورئ��ي��س مركز 
مجلس التعاون إلدارة حاالت 
ال��ط��وارئ األس��ب��ق د. وج��دان 
العقاب في الندوة الدولية التي 
نظمتها ال��ق��ن��اة التلفزيونية 
»سعودي 24« باململكة العربية 
السعودية ح��ول »قمة مبادرة 
الشرق األوس��ط األخضر« التي 
حتظى برعاية واهتمام خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وس��م��و ول��ي 
العهد األمير محمد بن سلمان، 
وش��ارك في ال��ن��دوة ممثل األمم 
املتحدة ورؤساء منظمات مدنية 
خليجية وعربية ودول��ي��ة بلغ 
ع��دده��م 12 خبيرا ومستشارا 

وأكادمييا.
وق��ال��ت د. وج���دان العقاب: 
إن جتمع قمة م��ب��ادرة الشرق 
األوسط األخضر قادة بارزين من 
املنطقة والعالم لتعزيز التعاون 
وت��وح��ي��د اجل��ه��ود نحو تنفيذ 
االلتزامات البيئية املشتركة، 
وخ��اص��ة م��ع ال���دول امل��ج��اورة 
ملواجهة حتديات التغير املناخي 
خ����ارج ح���دوده���ا ألن��ه��ا وبكل 
بساطة مشاكل التغير املناخي 
مشاكل ع��اب��رة ل��ل��ح��دود، وهو 
م��ا ملسناه اث��ن��اء ترأسنا ملركز 
مجلس التعاون الدارة حاالت 
ال��ط��وارئ ف��ي األم��ان��ة العامة 
ل��دول اخلليج العربية )2019 
- 2020(، ك��اجل��ف��اف وش��ح 
املياه في إقليم يقع حتت خط 
الفقر مائياً، حيث كان خطر شح 
املياه وه��و اح��د ن��واجت طبيعة 
االراض�����ي واس��ت��ن��زاف امل��ي��اه 
اجلوفية والتغير املناخي على 
املدى البعيد، هو اخلطر الثامن 
في سجل املخاطر اإلقليمية«، 
مضيفة »يرتفع مستوى االهتمام 
ب��اخل��ط��ر ف��ي ح��ال��ة األع��اص��ي��ر 
والعواصف العاتية الى اخلطر 
الثاني في السجل اإلقليمي، مثل 
ه��ذا التحرك العمالق ال يتم إال 
باهتمام القادة لتحريك القوى 
واجلهود من خالل توفير الدعم 

للحصول على نتائج جادة.
وأوض��ح��ت أن »قمة مبادرة 
الشرق األوس��ط األخضر متثل 
أق��ص��ى آم��ال��ن��ا ف���ي ال��ت��ع��اون 
اإلقليمي اخلليجي والعربي 
لنصل ب��ب��الدن��ا إل��ى ب��ر األم��ان 

البيئي ف��ي تقليل االنبعاثات 
الكربونية مم��ا ل��ه األث���ر على 
بصمتنا الكربونية في العالم، 
ففي مشاريع الطاقة املتجددة 
تخفيض غ����ازات االح��ت��ب��اس 
احل���راري مب��ا ي��ع��ادل 7 ماليني 
طن سنوياً في اململكة وهو إجناز 
باهر نتطلع لقياس مخرجات 
تنموية على نفس املستوى في 
الشرق األوسط، ومشاريع النقل 
ال��ع��ام وس��ك��ك احل��دي��د، فضالً 
عن حماية محيطاتنا وحماية 
احل��ي��اة البرية م��ن خ��الل رفع 
نسبة احملميات إل��ى %30 من 
أراضي اململكة علماً بأن الكويت 
ارتفعت نسبة األراضي احملمية 
فيها إلى %21  وهو ما يعكس 
اهتمام دول املنطقة جديا في 
حماية البيئة، باإلضافة إلى 
تدابير احلد من التصحر ورفع 
نسبة حت��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات عن 
امل���رادم جندها كلها تصب في 
تطبيق أهداف التنمية املستدامة 

.»2030
وأضافت: هذه القمة ستكون 
مب��ث��اب��ة احمل����رك وال��دي��ن��ام��و 
اللتزامات دول املنطقة بتحقيق 
اه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 
2030 على اك��ث��ر م��ن صعيد، 
ف��ال��ي��وم جن��د أن ال��ع��ال��م يلتف 
ف��ي صحوة بيئية ح��ول نفسه 
للتوجه إل��ى ط��ري��ق اخل��الص 
عبر اعتماد 193 دول��ة عضوا 
في األمم املتحدة خطة للتنمية 
املستدامة اجلديدة رسمياً حتت 
ع��ن��وان )حت��وي��ل عاملنا: خطة 
التنمية 2030( خالل مؤمتر قمة 
التنمية املستدامة الذي عقد في 
مقر األمم املتحدة في نيويورك 
2015، وت��ت��ك��ون اخل��ط��ة من 

17 ه��دف��ا و169 غ��اي��ة، تبنت 
ال��دول هذا التوجه لتحقيقه في 
رؤية 2030، عن طريق التنمية 

املستدامة.
 ونوهت رئيس جمعية البيئة 
ورئ��ي��س ال��ش��ب��ك��ة اخلليجية 
البيئية إل��ى أن��ه »ق��د يبدو في 
ال��وه��ل��ة األول����ى ب���أن األه���داف 
التي تتعلق بالشأن البيئي هي 
فقط تلك التي تتطرق صراحة 
لعناصر البيئة وه��ي العمل 
املناخي )الهدف 13( واحلياة 
حتت املاء )الهدف 14( واحلياة 
في البر )الهدف 15(، موضحة 
»إال أن خبرتنا في ه��ذا املجال 
بإمكانها أن ترى كيف أن العديد 
م��ن األه����داف تتدخل الشئون 
البيئية في حتقيقها منها القضاء 
على الفقر )الهدف 1( والقضاء 
ال��ت��ام على اجل��وع )ال��ه��دف 2( 
والصحة اجل��ي��دة )ال��ه��دف 3( 
وج������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م )ال���ه���دف 
4( وامل��ي��اه النظيفة والنظافة 
الصحية )ال��ه��دف 6( والطاقة 
النظيفة )ال��ه��دف 7( والعمل 
الالئق ومنو االقتصاد )الهدف 
9( واملدن املستدامة )الهدف 11( 
واالستهالك واإلنتاج املسؤوالن 
للموارد )الهدف 12(، ل��ذا فإن 
كان اثنى عشر هدفاً من السبعة 
عشر هدفاً أي ما يقارب السبعني 
باملائة )%70( من األه��داف لها 
شأن بيئي، فإنه يلزم أن تتوجه 
ج��ه��ودن��ا حثيثاً ب��ه��ذا االجت��اه 
حتقيقاً لتلك األهداف التي ينشد 
العالم من خاللها رفاه وحتسني 

حياة البشرية.
 ولفتت د. العقاب إلى أهمية 
أن تتبنى وت��ق��وم قمة مبادرة 
ال���ش���رق األوس������ط األخ��ض��ر 
وك��ي يتحقق لها ذل��ك من خالل 
»تشكيل أول حتالف ملكافحة 
ال��ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ��ي ف��ي ال��ش��رق 
األوس��ط، وتوفير منصة جتمع 
بني املعرفة ورأس املال، وتعزيز 
االستثمار ونقل املعرفة ملواجهة 
التحديات املشتركة«، مضيفة 
»جند أن تلك املقترحات تتسق 
مت��ام��ا م��ع رؤي���ة ق���ادة مجلس 
ال��ت��ع��اون م��ن��ذ س���ن���وات، فقد 
اعتمد املجلس األع��ل��ى ملجلس 
التعاون في دورت��ه السادسة 
)م��س��ق��ط، ن��وف��م��ب��ر 1985( 
وثيقة »السياسات وامل��ب��ادئ 
العامة حلماية البيئة«، لتكون 
املنطلق األس��اس��ي ف��ي وض��ع 

أط��ل��ق��ت جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
اإلس��الم��ي، وبشكل مبكر،  أعمالها 
إلغاثة الشعب السوري قبيل بدأ فصل 
الشتاء واش��ت��داد ال��ب��رودة وسقوط 
ال��ث��ل��وج ، وخ��ص��وص��اً ف��ي املناطق 
احمل��اص��رة وامل��ن��اط��ق التي أصابتها 
امل��ج��اع��ة نتيجة احل��ص��ار املستمر 

ونقص الغذاء .
وأف���اد تقرير لها أن هناك الكثير 
م���ن امل��ص��اع��ب ال��ت��ي ت��ع��ي��ق أع��م��ال 
اإلغاثة، تسعى لتجاوزها لنصل أهلنا 
احملتاجني لإلغاثة ه��ن��اك س���واء في 

)الداخل ( أو الالجئني في اخلارج .
وقد مت توزيع مواد التدفئة  إلى جانب 
م��واد اإلغ��اث��ة األخ���رى،  وه��ذه األعمال 
يجري تنفيذها ضمن مشروع )إغاثة 
سورية( التابع جلمعة إحياء التراث 

اإلسالمي وحملة » دفء الشتاء ورغيف 
اخلبز » إلغاثة الالجئني السوريني في 

الداخل ودول اجلوار.
وقد مت اطالق احلملة مبكراً هذا العام 

الستباق فصل الشتاء واشتداد البرودة 
وس��ق��وط ال��ث��ل��وج  وت��رك��ز على توفير 
أج��ه��زة التدفئة والبطانيات وكسوة 
الشتاء، كما مت م��ؤخ��راً التركيز على 
توزيع الغذاء ، وخصوصاً توزيع اخلبز 
في املناطق التي تعاني في احلصول 
عليه من خالل إنشاء عدد من املخابز في 
املناطق السورية احملررة وفي مخيمات 
الالجئني، وكذلك توفير الطحني الالزم 
ومصاريف تشغيل هذه املخابز  بفضل 
الله ثم بتبرعات أه��ل اخلير، ونطمح 
أن تصل مساعداتنا إل��ى رب��ع مليون 
أسرة في نهاية احلملة. ونأمل من أهل 
اخلير أن يواصلوا دعم احلملة خاصة 
في ظل األوض���اع السيئة التي يعاني 
منها النازحني والالجئني السوريني. 

وانخفاض درجات احلرارة .
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تفقد مع وزير »الداخلية« عددًا من املواقع العسكرية في املنطقة الشمالية

وزير الدفاع: التعاون والعمل العسكري املشترك مع »الداخلية« يحفظ أمن الكويت 

أك��د نائب رئيس مجلس ال���وزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع، الشيخ حمد جابر 
العلي، أهمية ال��ت��ع��اون والتنسيق 
والعمل العسكري املشترك بني منتسبي 
وزارت��ي الدفاع والداخلية حلفظ أمن 
الكويت واستقرارها وسالمة أراضيها.

ج��اء ذل��ك خ��الل اجل��ول��ة التفقدية 
التي قام بها الشيخ حمد اجلابر برفقة 
وزي��ر الداخلية الشيخ ثامر العلي 
وشملت ع��دداً من امل��واق��ع العسكرية 
التابعة ل��وزارت��ي الدفاع والداخلية 
ف��ي املنطقة الشمالية. ونقل وزي��را 
الدفاع والداخلية خالل اجلولة حتيات 
وتقدير صاحب السمو أمير البالد 
القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو 
ولي عهده األمني وسمو رئيس مجلس 
الوزراء، ملنتسبي الوزارتني وتقديرهم 
ل��ل��دور البطولي ال���ذي ي��ق��وم��ون به 
وتفانيهم وإخالصهم في خدمة وطنهم 

والتضحية من أجله.
ومت خ����الل اجل���ول���ة االس��ت��م��اع 
إل��ى ش��رح مفصل قدمه أم��ار املواقع 
العسكرية التي متت زيارتها حيث 
أوض��ح��وا طبيعة امل��ه��ام والواجبات 
التي تقوم بتنفيذها وحداتهم مع بيان 
درج���ة اجل��اه��زي��ة واالس��ت��ع��داد التي 
يتمتع بها منتسبوها وحجم التنسيق 

والتعاون العسكري القائم واملشترك 
بني )ال��دف��اع( و)الداخلية( من خالل 
تنفيذ العديد م��ن امل��ه��ام والواجبات 

والتدريبات املشتركة.
وزار الوزيران خالل اجلولة )مركز 
امل��زارع( و)مركز البحيث( احلدودي، 
حيث كان في استقبالهما املدير العام 
ألمن احل��دود البرية العميد مجبل بن 
شوق وعدد من قيادات أمن احلدود وقد 
شاهدا عرضا تقدمييا عن مهام ونظام 
العمل في املركز وأجهزة املراقبة الليلية 
وكاميرات املراقبة احل��راري��ة وآلية 
الربط بني املراكز احل��دودي��ة وغرفة 
عمليات اإلدارة العامة ألم��ن احل��دود 
البرية. بعد ذلك انتقال إلى زيارة لواء 
التحرير اآللي السادس حيث كان في 
استقبالهما ل��دى وصولهما رئيس 
األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن 
خالد صالح الصباح ونائبه الفريق 
الركن فهد الناصر وآمر القوة البرية 
اللواء الركن محمد الظفيري وعدد من 

ضباط القوة البرية.
ومت خ��الل ال��زي��ارة ت��ق��دمي إيجاز 
مفصل عن طبيعة املهام والواجبات 
املنوطة بلواء التحرير اآللي وطبيعة 
ال��ب��رام��ج امل��ع��دة ل��ت��أه��ي��ل وت��دري��ب 
منتسبيه وبعدها ق��ام وزي��را الدفاع 

وال��داخ��ل��ي��ة بجولة شملت ع���ددا من 
الوحدات وامليادين الداخلية باللواء 
تخللها تقدمي عروض لآلليات املدرعة 

وعربات القيادة وأسلحة املشاة.
وأشاد الشيخ حمد اجلابر باجلهود 
التي يبذلها منتسبو القوات املسلحة 
م��ن خ��الل عملهم املخلص وال���دؤوب 
على مدار الساعة في سبيل حفظ أمن 
الكويت وسالمة ح��دوده��ا، مؤكداً أن 
هذا ال��دور ليس مبستغرب على حماة 
الوطن الذين ن��ذروا أنفسهم خلدمة 

وطنهم والتضحية من أجله.
وش��دد على ض��رورة احملافظة على 

أع��ل��ى درج����ات اجل��اه��زي��ة واليقظة 
واالس��ت��ع��داد دون ت��ه��اون أو ت��راخ أو 
جتاوز، فحفظ أمن البالد واستقرارها 
وبذل الغالي والنفيس من أجلها والذود 
عن ترابها هو الهدف األسمى والغاية 
الكبرى التي من أجلها نعمل ونضحي 
وب��ه��ا نعتز ون��ف��خ��ر ورج����ال قواتنا 
املسلحة هم حصن الوطن املنيع ضد 
كل من تسول له نفسه العبث بأمنه 
واستقراره وسالمة أراضيه. من جهته 
ثمن وزير الداخلية جهود رجال وزارتي 
الدفاع الداخلية في احلفاظ على أمن 
الوطن، مشيداً بيقظة وجاهزية رجال 

األم��ن ومب��ا ملسه م��ن إجن���ازات أمنية 
وتقنية على مستوى عال حتققت على 
أرض ال��واق��ع بسواعد أب��ن��اء الكويت 
املخلصني األوف��ي��اء ال��ذي��ن يواصلون 
الليل بالنهار من أجل أمن الوطن وأمان 

مواطنيه. وفي ختام الزيارة، عّبر وزير 
ال��دف��اع عن ص��ادق شكره وتقديره ملا 
شاهده من جدية وإخ��الص وجاهزية 
واستعداد من منتسبي وزارتي الدفاع 
والداخلية، متمنياً لهم دوام التوفيق 

والسداد والعمل ملا فيه خدمة وطننا 
املعطاء في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات 
املسلحة وسمو ولي عهده األمني وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.

جانب من جولة وزيري الدفاع والداخلية ألحد املواقع العسكرية

وزيرا الدفاع والداخلية يستمعان إلى إيجاز مفصل عن طبيعة املهام والواجبات 

ض���������رورة احمل����اف����ظ����ة ع���ل���ى أع����ل����ى درج������ات 
اجل�������اه�������زي�������ة وال�����ي�����ق�����ظ�����ة واالس�������ت�������ع�������داد 
جت�����������اوز أو  ت������������������راخ  أو  ت�����������ه�����������اون  دون 

وزي����������������������������ر »ال����������������داخ����������������ل����������������ي����������������ة« ي������ش������ي������د 
ب�����ي�����ق�����ظ�����ة وج���������اه���������زي���������ة رج����������������ال األم����������ن 

العقاب: تشكيل أول حتالف ملكافحة التغير املناخي في املنطقة

 »حماية البيئة« تشارك في الندوة الدولية 
»قمة مبادرة الشرق األوسط االخضر«

وجدان العقاب

»إحياء التراث« تطلق »حملة دفء الشتاء 
ورغيف اخلبز« إلغاثة الالجئني السوريني

توزيع مواد التدفئة على املخيمات
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لقطة جماعية خالل الزيارة

جدد محافظ العاصمة، الشيخ طالل 
اخل��ال��د، تأكيده على مواصلة جوالته 
امليدانية مع اجلهاز الرقابي في بلدية 
الكويت على منطقة بنيد القار وكافة 
مناطق العاصمة، الفتاً إلى أن فريق عمل 
احملافظة املكلف يعمل بكامل طاقته إلى 

حني االنتهاء من كافة املخالفات.
وقال اخلالد خالل جولته إلى »بنيد 
ال��ق��ار«، التي راف��ق��ه بها رئيس فريق 
ط��وارئ بلدية العاصمة زي��د العنزي، 
وأعضاء الفريق:  حجم املخالفات الكبير 
ف��ي بعض املناطق يدفعنا إل��ى حتمل 
مسؤولياتنا الوطنية ك��ل م��ن موقعه 
ل��وق��ف ه��ذه ال��ت��ع��دي��ات وف���رض هيبة 
القانون ولن نتفرج على هذه التجاوزات 
والتعديات الى حني تصحيح هذا الوضع 
وفرض هيبة القانون، فالصامت عن هذا 
الوضع شريك معه، ولن جنامل أو نهادن 
بحقوق الوطن واملواطنني وبالشك فإن 
بنيد القار اليوم ليست كاألمس وستكون 
أفضل بالغد مبضاعفة اجلهود املخلصة.

وأش��ار إلى أن التساهل والترهل في 
تطبيق القوانني على املخالفني جعل 
امل���الك وح��ت��ى ال��واف��دي��ن ي��ت��م��ادون في 
مخالفاتهم، مستشهداَ على ذل��ك مبا 
كشفته اجل��ول��ة م��ن مم��ارس��ة نشاط 

صالون للحالقة في أبنية مخالفة أصالً 
وبعيداً عن أع��ني الرقابة، داع��ي��اً كافة 
اجلهات الرقابية املعنية من تتبع هؤالء 
املخالفني ومضاعفة جوالتهم على مثل 

هذه األماكن حتى نتمكن من استئصال 
هذه املخالفات وتطبيق القوانني دون 

محاباة الحد.
وأض��اف: نحن اليوم على بعد أميال 

بسيطة لالنتهاء من املرحلة األولى خلطه 
عمل احملافظة التي مهدت الى تهيئة بيئة 
عمل مناسبه لألجهزة الرقابية ووقف 
سيل املخالفات والقضاء عليها ونستعد 
للمرحلة الثانية بالشراكة بني احملافظة 
وب��ع��ض اجل��ه��ات العامة وص���والَ الى 

حتقيق األهداف والرؤية املرسومة.
من جانبه قال رئيس فريق طوارئ 
ب��ل��دي��ة ال��ع��اص��م��ة زي���د ال��ع��ن��زي: إن 
شراكتنا م��ع محافظة العاصمة هي 
ش��راك��ة وطنية يدفعنا اليها حتقيق 
رؤية الكويت 2035. وأضاف، أن فريق 
طوارئ بلدية العاصمة يعمل على مدار 
الساعة بالرصد واملتابعة لتطبيق القرار 
ال��وزاري 206 لسنة 2009 بشأن نظام 
البناء، مشيراَ الى أن توجيههم اإلنذارات 
ملالك العقارات جاءت وفق املادة األولى 
وامل��ادة 28 وامل��ادة 32 من نفس القرار، 
وتطبيق امل��ادة 38 من قانون 33 لسنة 

2016 بشأن بلدية الكويت.
وأض��اف أنه في حال توجيه اإلن��ذار 
إل���ى م��ال��ك ال��ع��ق��ار أو املستثمر نأمل 
بإعادة الشيء إل��ى أصله، كي يتجنب 
حترير احملاضر املخالفة ووضع بلوك 
ملعامالتهم، ونشكر كل من بادر بإزالة 

مخالفاته التزاماً مبدة اإلنذار.

أكد أن فريق عمل احملافظة يعمل بكامل طاقته للقضاء على املخالفات 

محافظ »العاصمة«: لن جنامل أو نهادن
بحق من حقوق الوطن واملواطنني

جانب من جولة محافظ العاصمة على منطقة بنيد القار


