
كشفت رئ��ي��س اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة د.وج���دان العقاب، عن 
أب��رز معالم برنامج بيئي شامل بني 
اجلمعية وأكثر من جهة ومنظمة مدنية 
بيئية فرنسية في إطار التعاون املشترك 
الذي أطلقته سابقا مع املعهد الفرنسي 
للتعاون والعمل الثقافي بالسفارة 

الفرنسية بدولة الكويت.
وأعلنت الدكتورة العقاب أن اجتماعها 
مبستشار ال��ت��ع��اون والعمل الثقافي 
الفرنسي بدولة الكويت سيدريك دوفي 
انتهى إلى التوافق على إطالق وتنظيم 
فعاليات بيئية وثقافية وتطبيقية 
مشمولة ببرامج تدريب وورش عمل 
وزي��ارات ميدانية ألبرز املعالم البيئية 

الفرنسية وذل��ك عبر سلسلة مرحلية 
يتم تنفيذها في العاصمة الفرنسية 
ب���اري���س، وأوض���ح���ت أن امل��س��ت��ش��ار 
الفرنسي سيدريك دوف��ي عرض عليها 
تنسيق برنامج تعاون بني اجلمعية 
ومنظمة )أب ت��و ج��ري��ن( الفرنسية 
وه��ي منظمة مدنية تتوافق أهدافها 
م��ع م���س���ارات ع��م��ل وب���رام���ج جمعية 
البيئة الكويتية، وأضافت أن االجتماع 
املنعقد مبقر اجلمعية أثمر عن إع��ادة 
مشروع برنامج ثقافي بيئي كويتي 
فرنسي من خالل اجلمعية سيتم تنفيذه 
بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرة 
إلى أن البرنامج موجه لفئتني عمريتني 
بالتوازي على أن يشمل احمل��ور األول 

للبرنامج األطفال ما بني 8 إلى 17 عاما 
فيما ينظم احملور الثاني لطلبة اجلامعة 
والتعليم التطبيقي لألعمار ما بني 18 
إلى 24 عاما ويتم تنفيذ مجمل البرنامج 

خالل 9 أيام.
وبينت رئ��ي��س جمعية البيئة أن 
الفعاليات املخصصة لطلبة اجلامعة 
والتطبيقي تشمل ب��رن��ام��ج زي���ارات 
بيئية مكثفة لإلطالع املعرفي والثقافي 
إلى العديد من اجلهات الفرنسية ذات 
التوجه البيئي ومنها مؤسسات التدوير 
ومتحف التاريخ الطبيعي واحلديقة 
النباتية والبحث عن األحافير، فضال 
عن زيارات حقلية إلى املناطق والظواهر 
اجليولوجية وجامعة فرساي وزيارة 

إلى مقر جمعية )اب تو جرين( الفرنسية 
البيئية، الفتة إل��ى أن برنامج العمل 
املعني بالفئة العمرية )8 17-( عاما 
يتضمن جدول زيارات مكثف إلى املدينة 
العلمية الفرنسية ومتحف التاريخ 
الطبيعي واحلديقة النباتية باإلضافة 
إل��ى تنظيم فعاليات وأنشطة بيئية 
يتم تنفيذها ف��ي مقر جمعية )أب تو 
جرين( وزيارة )يورو ديزني(، مؤكدة 
أن البرنامجني البيئيني املزمع تنظيمها 
بالعاصمة الفرنسية باريس يتضمنان 
تنظيم العديد من احملاضرات وورش 
العمل الثرية التي تؤسس ألمناط بيئية 
ثقافية متطورة ألعضاء وفد اجلمعية 

املشارك في الرحلة.
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جانب من لقاء وجدان العقاب وسيدريك دوفي

تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة

بلدية الكويت: حملة نظافة شاملة في جميع احملافظات تنطلق اليوم

أعلنت بلدية الكويت أمس السبت إطالقها 
حملة نظافة شاملة ف��ي جميع احملافظات 
ابتداًء من اليوم األحد، وتستمر مدة أسبوع 

بهدف رفع مستوى النظافة العامة.
وق��ال��ت البلدية ف��ي ب��ي��ان صحفي: إنها 
ستقوم بنتظيم جوالت ميدانية مكثفة تشمل 
مختلف أعمال النظافة، مثل: الكنس اليدوي 

ورف��ع املخلفات والقمامة وغسيل وتعقيم 
احلاويات ومراقبة أعمال التنظيف اليومية 
في األسواق واملناطق االستثمارية والتجارية 

واحلرفية.
وأض��اف��ت أن اجل���والت تتضمن متابعة 
أشغال الطرق نحو رف��ع السيارات املهمله 
والسكراب واملعروضة للبيع من الساحات 

وامل��ي��ادي��ن وم���ن أم���ام امل����دارس واألم��اك��ن 
املستغلة لتخزين السيارات.

وذك����رت أن احل��م��ل��ة س��ت��ت��اب��ع تطبيق 
اشتراطات السالمة للعقارات قيد اإلنشاء من 
تسوير تلك املواقع والتأكد من وضع األنقاض 

في أماكنها املخصصة.
وأوض��ح��ت البلدية أن احلملة ستستمر 

حتى السادس من سبتمبر املقبل وستطبق 
خطة العمل املتكاملة، ال��ت��ي مت وضعها 
مب��خ��ت��ل��ف احمل���اف���ظ���ات خ����الل ال��ف��ت��رت��ني 
الصباحية واملسائية بالتزامن مع تنفيذ 
املرحلة الرابعة من مراحل العودة التدريجية 
للحياة الطبيعية. وأكدت أن الفرق الرقابية 
املختصة ستكثف م��ن ج��والت��ه��ا امليدانية 

لرصد املواقع قيد اإلنشاء كافة سواء كانت 
ألعمال بناء في السكن اخل��اص أو املباني 
االستثمارية والصناعية أو أعمال العقود 
املبرمة بني وزارات الدولة املختلفة واملقاولني 
املعتمدين ملتابعة تطبيق لوائح وش��روط 
وأنظمة السالمة ومخالفة املتعدين على 
أراض��ي الدولة.  من جهة أخ��رى قام الفريق 

الرقابي ببلدية محافظة الفروانية بتحرير 
4 مخالفات خطر داهم وتوجيه 6 إن��ذارات 
وتعهد اشتراطات صحية. كما قامت الفرق 
الرقابية بنظافة الفروانية برفع 21 سيارة 
مهملة ووضع 91 ملصقاً على سيارات مهملة 
متهيداً لرفعها مبجرد انتهاء املدة القانونية 

إضافة إلى حترير 17 مخالفة متنوعة.

رفع سيارة مهملة

»الداخلية«: »اجلنسية« تطلق خدمة وجدان العقاب: إطالق فعاليات بيئية مشتركة بني الكويت وفرنسا
تسجيل املواليد حديثي الوالدة

أعلنت وزارة الداخلية أول أم��س إط��الق 
اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر خدمة 
جديدة خاصة بتسجيل املواليد حديثي الوالدة 
ملن ال تتجاوز أعمارهم ثالثة أشهر في جميع 

مراكز الهوية الوطنية في احملافظات الست.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلع��الم 
األمني بالوزارة في بيان صحفي: إن اخلدمة 
ستنطلق اليوم األحد اخلدمات السابقة املتمثلة 
باستخراج اجلنسية ملن بلغ الثامنة عشرة 

واستخراج جواز السفر ما زالت مستمرة.
وأضافت أن اخلدمة اجلديدة تأتي في إطار 
اجلهود املستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية 
لتطوير اخل��دم��ات والتسهيل على املواطنني 
والعمل على راحتهم وإجن��از معامالتهم بكل 

سهولة ويسر.
وزارة الداخلية

أش��اد رئيس بعثة منظمة الصحة 
العاملية ف��ي ال��ع��راق أده���م إسماعيل 
أمس السبت باملبادرة االنسانية لدولة 
الكويت جت��اه ال��ع��راق للمساهمة في 
احل���د م��ن تفشي ف��ي��روس )ك��ورون��ا 

املستجد - كوفيد 19(.
وعّبر إسماعيل في تصريح ل� )كونا( 
عن امتنانه لدولة الكويت وسمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد على تقدمي 
الدعم ال��الزم وسرعة االستجابة التي 
مكنت املنظمة لتقدمي الدعم للمؤسسات 
الصحية في العراق واقليم )كردستان( 

العراق.
ووصف املوقف الكويتي ب� »الرائع« 
ألن��ه ف��ي ب��داي��ة تفشي ال��ف��ي��روس في 
ال��ع��راق ب��ادرت دول��ة الكويت بتقدمي 
ال��دع��م امل��ال��ي بشكل ع��اج��ل للعراق 
وساهمت في توفير جميع ما يستلزم 

م��ن م��ع��دات طبية وامل����واد الوقائية 
واملواد املختبرية، إضافة إلى سيارات 
اإلس��ع��اف وح��م��الت التوعية وجميع 

أنواع األنشطة.
يذكر أن دولة الكويت مولت نشاطات 
ملنظمة الصحة العاملية في مواجهة 
الفيروس بالعراق خالل الفترة املاضية 
باقليم )كردستان( من خ��الل تسليم 
ست سيارات اسعاف ل��وزارة الصحة 
في اإلقليم لتحسني اخلدمات اإلسعافية 
واملنقذة حلياة السكان، إضافة إلى 22 

طنا من »التقنيات الصحية«.
كما أطلقت منظمة الصحة العاملية 
حملة توعية واسعة تستھدف 800 
أل��ف شخص مبحافظة )السليمانية( 
بتمويل م��ن دول���ة ال��ك��وي��ت للوقاية 
من فيروس )ك��ورون��ا( واحتوائه في 

احملافظة. 

رئيس بعثة »الصحة العاملية« في العراق  يشيد 
مبساهمة الكويت لـ »بغداد« في مواجهة »كورونا« 

جانب من حملة التوعية في إقليم »كردستان«

حترير مخالفة في الفروانية

ذكرت جامعة الدول العربية أمس السبت 
أن االجتماعات التحضيرية للدورة )106( 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي املقررة 
على املستوى ال����وزاري اخلميس املقبل 
برئاسة الكويت ستبدأ اليوم األحد باجتماع 
للجنة االجتماعية عبر تقنية ال�)فيديو 

كونفرانس(.
وقالت األمني العام املساعد رئيس قطاع 
الشؤون االجتماعية باجلامعة السفيرة 
ه��ي��ف��اء أب���و غ��زال��ة ف��ي ب��ي��ان: إن اللجنة 
االجتماعية ستبحث إعداد امللف االجتماعي 
ل��ل��دورة اجل��دي��دة للمجلس االق��ت��ص��ادي 
واالجتماعي ال��ذي يتضمن خمسة بنود 

رئيسية.
وأضافت أبو غزالة أن من بني هذه البنود 
طلب لبنان »ت��ق��دمي ال��دع��م للجمهورية 
اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا لتمكينها من 
التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ 
بيروت« وبندا أخر حول التعامل مع تبعات 
جائحة فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 
19( وتداعياته الصحية واالجتماعية 

والتنموية.
وأشارت إلى أن مشروع األعمال يتضمن 
كذلك دعم جهود فلسطني في مواجهة االثار 
االجتماعية الناجمة عن جائحة )كورونا( 
على الفئات الفقيرة واملهمشة وكذلك إعداد 
امللف االقتصادي واالجتماعي للدورة )31( 
ملجلس جامعة الدول العربية على مستوى 

القمة )اجلوانب االجتماعية(.
من جانبه ذكر األمني العام املساعد رئيس 
ق��ط��اع ال��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة باجلامعة 
العربية السفير ك��م��ال علي أن اللجنة 
االقتصادية ستجتمع االث��ن��ني والثالثاء 

املقبلني برئاسة الكويت افتراضيا )عن بعد( 
إلع��داد امللف االقتصادي للدورة اجلديدة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي.
وأوضح علي في بيان مماثل أن مشروع 
أعمال اللجنة االقتصادية يتضمن سبعة 
بنود رئيسة من بينها طلب لبنان، الفتا إلى 
أن األمانة العامة للجامعة العربية ستطرح 
على االجتماع خطة عمل أعدتها مؤسسات 
العمل العربي املعنية لإلسهام في إع��ادة 

إعمار بيروت.
وأش��ار إل��ى أن مشروع ج��دول األعمال 
يتضمن بندا حول التعامل مع تبعات جائحة 
)كوفيد19-( من حيث اجلوانب االقتصادية 
وجهود االمانة العامة للجامعة العربية 
بالتعاون مع الشركاء في مواجهة تداعياتها 

االقتصادية.
ولفت إل��ى بحث م��ب��ادرة حتقيق األم��ن 
الغذائي العربي في ظل التحديات التي 
تفاقمت ج��راء جائحة )ك��ورون��ا( استنادا 
إل���ى ال��ب��رن��ام��ج ال��ط��ارئ ل��ألم��ن ال��غ��ذائ��ي 
العربي املجاز ال��ى جانب بحث بند حول 
)دعم االقتصاد الفلسطيني( وكذلك إعداد 
امل��ل��ف االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي للقمة 
العربية ال��دورة )31( من حيث اجلوانب 

االقتصادية.
وم��ن امل��ق��رر أن يعقد اج��ت��م��اع املجلس 
االقتصادي واالجتماعي على مستوى كبار 
املسؤولني األربعاء املقبل ملراجعة مشروع 
جدول األعمال ومشاريع التوصيات التي 
سترفعها اللجنتان االقتصادية واالجتماعية 
متهيدا لرفعها ال��ى املجلس على املستوى 
ال���وزاري في اليوم التالي برئاسة وزير 

مالية الكويت براك الشيتان.

الكويت تترأس أعمال 
االجتماعات التحضيرية للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي 
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