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»بغداد« أسواق  وأحد  »أربيل«  مطار  على  اإلرهابي  الهجوم  وتستنكر  تدين  الكويت 
 أعربت وزارة اخلارجية أول أمس، عن إدانة واستنكار 
دولة الكويت الشديدين للهجوم اإلرهابي الذي استهدف 
مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان  والعمل اإلرهابي، 
ال��ذي استهدف أح��د األس��واق ش��رق بغداد في جمهورية 

ال��ع��راق الشقيقة وأدى إل���ى مقتل وإص��اب��ة ع���دد من 
األشخاص. 

وأكدت )اخلارجية( في بيان لها وقوف دولة الكويت إلى 
جانب العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات 

للحفاظ على أمنه واستقراره.
واختتمت بيانها باإلعراب عن خالص التعازي وصادق 
امل��واس��اة ألس��ر الضحايا ومتنياتها للمصابني بالشفاء 

العاجل.
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تفقد عددًا من النقاط األمنية باحملافظات 

وزير الداخلية: رجال األمن »العني الساهرة« 
على حماية املنظومة األمنية وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون

قام وزير الداخلية، الشيخ ثامر العلي، 
م��س��اء أم��س األول، بجولة تفقدية على 
نقاط أمنية بعدد من احملافظات في البالد، 
وذل��ك للوقوف على سير العمل األمني في 
تطبيق االج���راءات االحترازية والوقائية 

واالشتراطات الصحية.
وقالت االدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بالوزارة في بيان صحفي أمس: إن 
اجلولة تأتي ضمن إستراتيجية املؤسسة 
األمنية للتواصل مع رجال األمن في جميع 

املواقع امليدانية.
وذك���ر ال��ب��ي��ان أن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة نقل 
إل��ى رج��ال األم��ن حتيات وتقدير القيادة 
السياسية العليا جل��ه��وده��م ال��دؤوب��ة 
واإلخ��الص والتفاني في أداء املهام املوكلة 

إليهم.
وأك��د أن رج��ال األم��ن هم العني الساهرة 
على حماية املنظومة األمنية بالبالد وفرض 
هيبة الدولة وتطبيق القانون، الفتاً إلى أنه 
لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في بسط 

مظلة األمن واألمان في ربوع البالد.
وأشار البيان إلى أن الوزير التقى أثناء 
اجلولة بعدد من املواطنني واستمع منهم 
الى بعض املالحظات، مشيداً بتعاونهم مع 

رجال األمن.

وأكد حرص الوزارة على تسهيل وتذليل 
كافة العقبات لهم وفق ما يقتضيه القانون 
موجها رجال األمن بضرورة مراعاة احلاالت 
اإلنسانية والظروف االستثنائية للجمهور 

أثناء أوقات احلظر. 

450 إنذارًا وتنبيهًا  وجهت 

 51 بلدية »اجلهراء« حررت 
مخالفة في مارس املاضي 

أعلن مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء م. 
ثامر املطيري، أن ال��ف��رق الرقابية مبختلف 
اإلدارات ب��ف��رع بلدية احمل��اف��ظ��ة، كثفت من 
جوالتها امليدانية على كافة األنشطة التجارية 
باملجمعات وال��ب��ق��االت وامل��ط��اع��م للتأكد من 
إل���ت���زام احمل���الت ب��ل��وائ��ح وأن��ظ��م��ة البلدية 
و تطبيق ال��ق��رارات اإلداري���ة 2021/1010 
، 2021/1316 تنفيذاً لتعليمات مجلس 
ال���وزراء املوقر املتعلقة مبواعيد فتح وغلق 
احملالت واألس��واق خالل فترة احلظر اجلزئي، 
فضال عن التأكد من ال��ت��زام العاملني بإتخاذ 
اإلج���راءات والتدابير الوقائية واالحترازية 
بارتداء القفازات والكمامات والتباعد اجلسدي 
لتجنب انتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا. وأوض��ح 
املطيري، بأن اجل��والت امليدانية التي نفذتها 
الفرق الرقابية مبختلف اإلدارات بفرع بلدية 
احملافظة خالل شهرمارس املاضي أسفرت عن 
توجيه 450 إن��ذارا وتنبيها وحترير تعهدات 
ووضع ملصقات فضال عن الكشف على 65871 
محل إلى جانب حترير 51 مخالفة وحترير 60 

كشف إستفسار حملالت. 
وأش��ار إل��ى أن املتفتشني بالفريق الرقابي 
ب����إدارة النظافة ال��ع��ام��ة وإش��غ��االت الطرق 
يقومون مبتابعة أعمال الشركات املتعاقدة مع 
البلدية للتأكد من مستوى النظافة باحملافظة، 

فضال عن غسيل وتعقيم احلاويات، مشيرا إلى 
غسيل وتعقيم 85170 حاويه مختلفة األحجام 
وسالل متحركه إلى جانب تنظيف 512 منطقة 
آل��ي��ا ورف���ع ون��ق��ل 85080 م3 م��ن املخلفات 
مجهولة امل��ص��در فضال ع��ن إزال���ة 49 مخيما 
وجاخورمخالفني.  ولفت إلى إصدار 64 رخصة 
بناء و 106 ش��ه��ادة أوص���اف إل��ى جانب 29 
شهادة إنهاء إشراف فضال عن توجيه 41 كتابا 
لوزارة الكهرباء واملاء إليصال التيار الكهربائي 

و الكشف على 147عقارا و إثبات 90 حالة.

م. ثامر املطيري

الشيخ ثامر العلي مع بعض رجال األمن خالل جولته

أه��اب��ت س��ف��ارة دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى مملكة 
تايالند باملواطنني الكويتيني املوجودين في 
مختلف احملافظات التايالندية جتنب السفر إلى 
مختلف املقاطعات أو احملافظات في جميع أنحاء 
تايالند، وذلك بسبب الزيادات الكبيرة حلاالت 
اإلص��اب��ة بجائحة فيروس )ك��ورون��ا املستجد 
- كوفيد 19(. وناشدت السفارة في بيان الرعايا 
الكويتيني كذلك “جتنب عمل الزيارات والرحالت 

السياحية”.

 وقالت :”إذا ما كان من الضروري السفر أو 
التحرك إلى تلك املقاطعات أو احملافظات فيجب 
توخي احليطة واحلذر الشديدين وذلك حرصا 
على صحتكم وسالمتكم من العدوى واإلصابة 

بهذ الوباء”. 
ودع���ت ال��س��ف��ارة امل��واط��ن��ني ف��ي ح��ال طلب 
أي مساعدة إل��ى ال��ت��واص��ل م��ع ال��س��ف��ارة على 
االرق��ام التالية: )66+( 918909998 )66+( 
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السفر  جتنبوا  تايالند:  في  الكويت  سفارة 
»كورونا« بسبب  املقاطعات  مختلف  إلى 

»الهيئة« توقع بروتوكول تعاون مع »النوير« 

اليوسف: نسعى لالستفادة من طاقات الشباب 
بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني

أك��دت الهيئة العامة ل��ش��ؤون ال��زراع��ة 
وال��ث��روة السمكية الكويتية، أول أم��س، 
سعيها لالستفادة من الطاقات الشبابية 
الوطنية بالتعاون مع مؤسسات املجتمع 
املدني بهدف خدمة وتنمية البالد واحلفاظ 

على البيئة.
وأش��ار مدير ع��ام الهيئة الشيخ محمد 
اليوسف في تصريح صحفي على هامش 
توقيع بروتوكول تعاون بني الهيئة وشركة 
)النوير( الكويتية إلدارة املشاريع )غير 
الربحية( إلى أهمية التعاون مع مؤسسات 

املجتمع املدني خلدمة الكويت.
وأض��اف اليوسف، أن هذا البروتوكول 
يدخل ضمن توجه الهيئة بناء على توجهات 
مجلس ال��وزراء وبدعم كامل من سمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ن���واف األح��م��د، ب��أن يكون 
للمجتمع امل��دن��ي دور ف��ي تنمية ال��ب��الد 

واحلفاظ على البيئة.
وذك��ر أن تطور أي دول��ة و”خصوصا 
دول��ة الكويت لتصل ال��ى املستوى ال��ذي 
نطمح إل��ي��ه، الب��د أن يكون هناك تنسيق 

ب��ني اجل��ه��ات احلكومية واملجتمع املدني 
والقطاع اخلاص، حيث أن هذا املثلت بتكامله 
يساعدنا للوصول الى ما نسعى إليه لتكون 
الكويت من أفضل الدول سواء على مستوى 

اإلقليمي أو العاملي”.
ورأى أن هناك ط��اق��ات شبابية كبيرة 
ميكن االستفادة منها من خالل التعاون مع 
مؤسسات املجتمع املدني “دون أن ننسى 
املتقاعدين ال��ق��ادري��ن على تقدمي خدمات 
لوطننا احلبيب سواء في املجال التطوعي أو 

املشاركة مع جهات أخرى”.
ول��ف��ت إل���ى وج���ود ت��ع��اون للهيئة مع 
منظمات املجتمع املدني س��واء كانت فرقا 
تطوعية أو جمعيات نفع عام، وذلك من أجل 
خدمة الكويت وخاصة في وقت األزم��ات، 
قائاًل: “من هذا املنطلق وقعنا هذا االتفاق 
لالستفادة م��ن خ��ب��رات )ال��ن��وي��ر( مبجال 

الزراعة املستدامة”.
وق��ال: إن الطاقات الشبابية حتتاج إلى 
اخلبرة، حيث “يكمل أحدهما اآلخ��ر بهدف 
دعم املشاريع التي نسعى لتنفيذها”، مبينا 

أن بروتوكول التعاون ينص على التعاون 
إلجناز عدد من املشاريع الزراعية في مختلف 

البالد.
وأضاف: “لدينا العديد من املشاريع سواء 
التحريج أو الغابات واملتنزهات الطبيعية 
والطرق السريعة واحلدائق العامة التي 
تعطي اللمسة اجلمالية للكويت”، مبيناً أن 
“جميع مشاريع الهيئة مفتوحة لكل من هو 

جاد في خدمة الكويت.
ومن جانبها، أعربت املؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة )النوير( الشيخة انتصار 
سالم العلي في تصريح مماثل، عن فخر 
الشركة ألنها حازت على ثقة الهيئة، مشيرة 
إلى أن هذا التعاون مهم جداً وأخذ وقتا من 
الدراسة والتخطيط “حتى وصلنا إلى هذا 
التعاون الذي يفيد اجلانبني من أجل احلفاظ 

على بيئة الكويت حاضرا ومستقبال”.
وأوضحت العلي أن ه��ذا التوقيع يأتي 
بناء على ما ميتلكه الطرفان من خبرة بهدف 
تعزيز الزراعة الفطرية املستدامة من خالل 
تبادل املعلومات وأعمال التوثيق وإقامة 

أنشطة ومشاريع وبرامج مشتركة.
وذكرت أن هذا التعاون جاء نتيجة الثقة 
التي توليها الهيئة لشركة )النوير( ملا لها 
“من باع في تنوير أف��راد املجتمع” ونشر 
ثقافة احملافظة على البيئة في مجال الزراعة 
املستدامة والعمل التطوعي، مؤكدة العمل 
الدائم في تبيان أثر املسؤولية االجتماعية 

في حتقيق الرفاه املجتمعي.
وش��ددت على أهمية نشر الوعي البيئي 
وفق أسس صحيحة للتأثير على السلوكيات 
االجتماعية نحو استخدام نتائج األبحاث 
العلمية املعتبرة ف��ي م��ج��ال علم النفس 
اإليجابي ليكون االهتمام بالبيئة والزراعة 
أس��ل��وب ح��ي��اة وج���ذب ال��ن��اس ومتكينهم 
من التأمل والتفكر بجمال البيئة الزراعية 

ونقائها.
وقالت: “إننا في )النوير( قمنا بالعديد 
من البرامج املتميزة واملؤثرة طوال مسيرتنا 
والتي آتت ثمارها امللموسة على البيئة، فقد 
أطلقنا منصة )أرض النوير( البيئية ذات 
املشاريع البيئية املتعددة والتي تعمل على 
تشجيع الناس على املمارسات اإليجابية 
جتاه البيئة وإنشاء حوارات بيئية توعوية 
واستكشاف حلول مستدامة حتافظ على 
التنوع الفطري والبيئة العامة وحتافظ 
على الهواء نقيا وتساعد على اتساع رقعة 

املساحات اخلضراء”.
وأش��ارت العلي إلى أن من أهم املشاريع 
م��ش��روع )أن��ا أح��ب دي��رت��ي( ال��ذي يشجع 
اجلميع كال في مجال اهتمامه على أن يكون 
صديقا للبيئة في الكويت حيث يتم تقدمي 
مكافآت لألفراد الذين يحافظون على البيئة 
وتعريف اآلخرين بهم حتى يكونوا قدوة 

حسنة لهم في هذا املضمار.
وأفادت أن هناك برنامج )نحمي بحرنا( 
الذي “نريد من ورائه حماية بيئة الكويت 
البحرية، إضافة إلى كثير من البرامج ذات 
الصلة، مؤكدة أن شركة النوير ال يزال في 
جعبتها الكثير من البرامج والفعاليات التي 
تصب في الهدف الرئيسي وهو احلفاظ على 

بيئة الكويت واستدامتها.
وقالت: إنه إضافة إلى التعاون مع هيئة 
ال��زراع��ة س��وف يتم ال��ت��ع��اون م��ع الهيئة 
العامة للبيئة ومع العديد من اجلهات منها 
معهد الكويت لألبحاث لتحسني الزراعة 
املستدامة وحتسني استخدام املواد العضوية 
التي تذهب إلى امل��رادم وإع��ادة استخدامها 
وت��دوي��ره��ا بطريقة تفيد البيئة وتعود 

باملصلحة على جميع اجلهات.
وم��ن جانبه أوض��ح مدير إدارة التنفيذ 
والصيانة بالهيئة، غ��امن السند، أن مدة 
ال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��ة )ال��ن��وي��ر( مفتوحة، 
مشيرا إلى أن الهيئة وقعت سابقا اتفاقيات 
تعاون مع العديد من اجلمعيات والهيئات 
احلكومية واجلمعيات التعاونية و”نحن 
على استعداد للتعاون مع أي طرف يبدي 

استعداده وجديته خلدمة الكويت”.
وق���ال ال��س��ن��د: إن أي عمل ن��اج��ح يبدأ 
بالتخطيط و”تنفيذ امل��ش��اري��ع يحتاج 
إل��ى وض��ع برنامج زمني”، مشيراً إل��ى أن 
التنسيق قائم مع شركة )النوير( لتنفيذ 

املشاريع املستقبلية.

الشيخ محمد اليوسف والشيخة انتصار سالم العلي بعد توقيع بروتوكول التعاون
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وزير الداخلية يستمع إلى أحد املواطنني

جانب من توقيع البروتوكول
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