
»الطرق« تفتتح غدًا حتويلة مرورية في مشروع تطوير الطرق جنوب السرة
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أمس عن افتتاح حتويلة مرورية في مشروع تطوير الطرق جنوب السرة بطريق امللك فهد بن عبدالعزيز جتاه األحمدي مدخل الطريق اخلدمي املؤدي 
لطريق الدائري السادس.   وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن الهدف من ذلك إنشاء الطرق الدائمة واخلدمات، مشيرة إلى أن االفتتاح سيتم بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية غداً 
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سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

أمير البالد يهنئ رئيس اجلبل 
األسود بالعيد الوطني لبالده
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استقبل مبعوث الرئيس اللبناني

صباح اخلالد بحث مع  وفد عسكري أميركي تعزيز العالقات اإلستراتيجية

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل بحضور  الشيخ أحمد املنصور الفريق أول كينيث ماكنزي

وزير »اخلارجية« 
يتلقى اتصااًل مرئيًا
من نظيره اإليراني

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد خالل االتصال املرئي

سفير بلجيكا يشيد بجهود »الهالل 
األحمر الكويتي« وأنشطتها اإلنسانية

ــاد السفير البلجيكي لدى  أش
البالد بيت هيربات أمس بجهود 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
فــي مــجــاالت اإلغــاثــة واألنشطة 
اإلنسانية السيما فــي مكافحة 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

19( في كافة أنحاء العالم.  
 ونــوه هيربات في تصريح لـ 
)كونا( عقب لقائه رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الــدكــتــور هالل 
الساير بسرعة تلبية )الــهــالل 
األحمر( لنداء الشعوب املتضررة 
وتــقــدمي مــســاعــداتــهــا، معتبرا 
أن دورهـــا فــي مكافحة فيروس 
كــورونــا يأتي استكماال لدورها 
اإلنساني واستشعارا لواجبها في 

مساعدة اآلخرين.  
ــاف أنــه اطلع على حجم   وأض

البرامج اإلنسانية التي تنفذها 
اجلمعية على املستوى الدولي 
واحملــلــي فــي مكافحة الفيروس 
ودورها الكبير في مساندة الدولة 
من خــالل تقدمي العون للعمالة 

املتضررة واألسر احملتاجة.
وشـــدد على األهمية الكبرى 
التي توليها مشاريع اجلمعية 
اإلنسانية بناء على توجيهات 
الــقــيــادة الــرشــيــدة فـــي تــقــدمي 
املــســاعــدات اإلنسانية مبختلف 

دول العالم. 
ـــه بــحــث مع  ـــى أن   وأشــــار إل
الساير العديد من املوضوعات 
ــي  ــان ــس املــتــعــلــقــة بــالــعــمــل اإلن
والتطوعي وسبل تعزيزها بني 
البلدين الصديقني مثمنا جهود 
اجلمعية على الصعيدين العربي 

والــدولــي ومــا تقوم بــه ملساعدة 
الدول املنكوبة.  

ـــد الــدكــتــور  ـــن جــانــبــه أك  وم
ــح ممــاثــل  ــري ــص ـــي ت الــســايــر ف
ـــ )كــونــا( اســتــمــرار اجلمعية  ل
بــدورهــا وواجبها اإلنساني في 
إغاثة الشعوب املنكوبة وتخفيف 
معاناتها الفتا إلــى أن ما تقدمه 
ــكــويــت عــبــر اجلمعية  دولــــة ال
ملكافحة فيروس كورونا يجسد 
ــوم اإلنــســانــيــة ودورهـــــا  ــه ــف م

اإلنساني.
ــح أنــه استعرض خالل  وأوض
لقائه السفير البلجيكي أهم أعمال 
اجلمعية وحتركاتها اإلنسانية 
ــق  ــاط ــن ـــة ومـــســـاعـــدة امل ـــاث إلغ
املــتــضــررة، مبينا دورهــــا في 
مكافحة فيروس كورونا املستجد.

د. هالل الساير يقدم درعاً للسفير البلجيكي

بلدية »اجلهراء« تغلق 
79 مخالفة  محاًل وحترر 

لإلجراءات االحترازية 

أعلنت بلدية الكويت أمس االثنني إغالقها محال جتاريا واحدا 
مبحافظة اجلهراء خــالل يونيو املاضي وحترير 79 مخالفة 
لإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد 19(.
وقالت البلدية في بيان: إن فرقها الرقابية وجهت 198 إنذارا 
حملالت متنوعة منها مقاه وصالونات ومطاعم وبقاالت وأسواق 
مركزية وأســواق ماشية وأسماك وأخــذت تعهدا من العديد من 
ــوزراء ووزارة  ــواق لاللتزام بقرارات مجلس ال البقاالت واألس

الصحة ولوائح البلدية اخلاصة باالشتراطات الصحية.
وذكرت أنها قامت أيضا برفع عدد من البقاالت املتنقلة املخالفة 
فضال عن غسيل وتعقيم 78340 حاوية مختلفة األحجام ونقل 
نحو 80 ألف متر مكعب من املخلفات مجهولة املصدر إلى جانب 

تنظيف 499 منطقة آليا.
وأكدت مواصلة الفرق الرقابية جوالتها امليدانية على احملالت 
واألسواق املوازية باحملافظة لضمان االلتزام التام باإلجراءات 

املطلوبة.

إغالق أحد احملالت

دعا إلى تضمينها باشتراطات التعاقدات احلكومية 

أمني سر  جمعية املهندسني: وضع لوائح 
الشتراطات سكن ونقل العمالة غير الكويتية 

طالب أمني سر جمعية املهندسني الكويتية 
املــهــنــدس فهد ارديــنــي العتيبي بــضــرورة 
تطبيق االشتراطات الصحية  في مناطق سكن 
العمالة غير الكويتية أو في وسائل النقل 
اجلماعي،  داعيا اجلهات احلكومية املعنية 
بعقود املشاريع العامة إلى إلــزام الشركات 
بتأمني مساكن عمالية حتقق االشتراطات 
الصحية الهادفة إلــى التقليل من التعرض 
لإلصابة بفيروس كورونا وتعزيز اإلنتاجية. 
ـــح العتيبي، إنــنــا نــأمــل أن يقوم  وأوض
وزير الدولة للشؤون  البلدية املهندس وليد 
اجلاسم واجلهاز التنفيذي ببلدية الكويت  
ـــوة رئيس وأعــضــاء املجلس البلدي  واألخ
مع بدء عقد اجتماعاتهم خالل األيام القليلة 
املقبلة بوضع هــذه اللوائح واالشتراطات 
لتضمينها لالشتراطات التعاقدية للمشاريع 
احلكومية ، مضيفا أننا بحاجة ماسة ملثل هذه 
اللوائح في ظل الظروف القاهرة التي نعيشها 

جميعا مبواجهة فيروس كورونا. 
وقال أمني سر » املهندسني »: إننا مدعوون 
أيضا  إلى اإلسراع بإقرار بناء املزيد من املدن 
العمالية وأن يتولى القطاع الكويتي اخلاص 
بناء وتشغيل هذه املدن وتشرف الدولة على 
تطبيق االشتراطات الصحية فيها ، مضيفا 
أننا نأمل أيضا اإلســراع بتشغيل املــدن غير 
املستغلة والتي مت بناؤها سابقا واالستفادة 

منها في ظل هذه األوضاع . 
وعلى صعيد متصل، دعــا العتيبي إلى 
أن تكون وســائــل النقل اجلماعي اخلاصة 
بالشركات أو النقل العام متوائمة واملتطلبات 
الصحية و أننا مــع فــك احلظر عــن مناطق 
تكدس العمالة غير الكويتية سنكون أمام 
امتحان كبير للحد من انتشار الفيروس ، 
داعيا املولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها 
من كل مكروه وأن يزيح هــذه الغمة عاجال 

غير آجل.  

»حماية البيئة« أطلقت »برنامج الطفولة والبيئة« االفتراضي عبر تقنية الفيديو
أطلقت اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة »بــرنــامــج الطفولة والبيئة« 
االفتراضي عبر تقنية الفيديو، بالتعاون 
املشترك بني اجلمعية وبرنامج »لكل 
ربيع زهرة« بدولة قطر واألمانة العامة 
للبيئة والتنمية املستدامة باالحتاد العام 
للمنتجني العرب والشبكة اخلليجية 

جلمعيات البيئة األهلية.
ـــني عــام  ــان بـــهـــزاد، أم ــن وأكـــــدت ج
اجلمعية أن »برنامج الطفولة والبيئة« 
هو برنامج تربوي، تعليمي، ترفيهي، 
ــق، يجتذب أطــفــالــنــا، ويستفيد  ــّي وش
مــن طاقاتهم فــي احلــجــر املــنــزلــي من 
العمر -6 14 عاما، طبقا لالجتاهات 
التربوية، مع ربــط املفاهيم املعرفية 
والتطبيقية بحياة النشء وبيئاتهم، 
بطريقة جتعلهم يدركون العالقة بني 
هذه احلقائق وأهمية تبني سلوكيات 

ــى حتقيق  واكــتــســاب خــبــرات تــؤدي إل
الهدف املنشود، وذلك من خالل اكتشاف 
إجنـــازات وإبــداعــات أبنائنا فــي دول 
متعددة، وتوسيع خبراتهم ومداركهم 

لكل ما هو مفيد.
 وبينت أنه لتحقيق أهداف البرنامج، 
وضمان جناحه ينبغي تهيئة الظروف 
وفقا ملشاركة النشء في إبراز إبداعاتهم 
وإجنازاتهم وأنشطته، وملشاركة األسرة 
في تعزيز جهود األبناء في احلفاظ على 
البيئة من منطلق مسؤولية الشراكة في 
تربية النشء، وغــرس السلوك البيئي 

السليم .
 وحول األنشطة التفاعلية املقترحة 
املشمولة في »برنامج الطفولة والبيئة« 
أكدت جنان بهزاد أنها تتضمن النشاط 
االجتماعي »بيئة الوطن من البر إلى 
الــبــحــر« ويشتمل على الــتــعــرف على 

البيئات »البيئة الــتــراثــيــة، والبيئة 
البحرية، والبيئة النباتية، والبيئة 
احليوانية، والبيئة الصحراوية، والبيئة 
الصناعية ». فضالً عن النشاط الثقافي 
والعلمي »املعرفة متعة وعمل« ويشتمل 
على مفهوم البيئة )الطبيعية – املشيدة( 
متضمنا مــحــور خــبــرة املـــاء وضمنها 
حقائق عن املاء )أهمية املاء، صور املاء 
في الطبيعة، دورة املاء في الطبيعة(، 
وقضية املــاء كمصادر وجــودة وتلوث 
املــيــاه، واحلــفــاظ على املــيــاه وترشيد 

االستهالك وحماية املاء من التلوث. 
 وذكــرت أمني عام جمعية البيئة أن 
»برنامج الطفولة والبيئة« االفتراضي 
ــور خبرة  ــح ــي يتضمن م ــرون ــت ــك االل
الــهــواء )ضــرورتــه - دورات الــغــازات 
في الطبيعة - التلوث( متضمنا خبرة 
احمليط احليوي )نبات – حيوان( وتشمل 

التعريف باحمليط احليوي وأهميته، 
ومظاهر تدهور احمليط احليوي ومخاطر 
هذا التدهور، واألسباب املؤدية لتدهور 
احمليط احليوي، ووسائل حماية احمليط 
احليوي.  الفتة إلى نشاط خبرة النفايات 

واملتضمن محاور »مــا هي النفايات؟ 
وملــاذا تعد النفايات مشكلة؟ ووضع 
النفايات في مكانها، وإلــى أيــن تذهب 
النفايات؟ ومن املسؤول عن النفايات؟ 

وضرورة التقليل من النفايات.

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلــى الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس 
ــود الصديقة، عبر فيها سموه عن  جمهورية اجلبل األس
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنياً سموه 
لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
 وبعث سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس جمهورية 
اجلبل األســود الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور 

الصحة والعافية.  
 كما بعث سمو الشيخ صباح اخلــالــد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الـــوزراء وبحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الــدفــاع الشيخ أحمد املنصور في 
ــني قائد  ــن قــصــر الــســيــف أمـــس االث
القيادة املركزية بالواليات املتحدة 
األمــريــكــيــة الصديقة عــن املنطقة 
الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي 
ــك مبناسبة  والــوفــد املــرافــق له وذل

زيارته للبالد.
وجــرى خالل اللقاء تناول سبل 
تعزيز الــعــالقــات اإلستراتيجية 
املتينة التي تربط دولــة الكويت 
والواليات املتحدة األمريكية إضافة 
إلــى استعراض القضايا اإلقليمية 
واجلهود الدولية الرامية إلى إيجاد 
حــل لــأزمــات فــي املنطقة. وحضر 
املــقــابــلــة رئــيــس األركــــان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد خالد 
اخلضر ونائب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن خالد صالح 

الصباح.
كما استقبل سمو الشيخ صباح 
ــــوزراء  ــس مــجــلــس ال ــي اخلــالــد رئ
وبحضور وزيــر اخلارجية الشيخ 
الــدكــتــور أحــمــد نــاصــر احملــمــد في 
قصر السيف أمــس مبعوث رئيس 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة مدير 
عــام املديرية العامة لأمن العام 
ــواء عــبــاس إبراهيم  ــل اللبناني ال
ــك مبناسبة  والــوفــد املــرافــق له وذل
زيارته للبالد. وحضر املقابلة وكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
ومساعد وزيــر اخلارجية لشؤون 
سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل بحضور الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد  اللواء عباس إبراهيم والوفد املرافق لهالوطن العربي السفير فهد العوضي.

تلقى وزيــر اخلارجية الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد أمس 
االثنني اتصاالً عبر تقنية املرئي 
ـــر خارجية  ــن وزي واملــســمــوع م
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

الصديقة محمد جواد ظريف.

وتــــنــــاول االتــــصــــال مجمل 
العالقات الثنائية بــني البلدين 
الــصــديــقــني وآخــــر املــســتــجــدات 
السياسية على الساحتني اإلقليمية 
والدولية والقضايا محل االهتمام 

املشترك.

جانب من البرنامج االفتراضي


