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أكدت اكتمال أعمال حفر البحيرات التجميعية مبدينة «صباح األحمد»

بوشهري :االستعدادات ملوسم األمطار املقبل على قدم وساق
قالت وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان الدكتورة جنان بوشهري أول أمس إن أعمال
حفر البحيرات التجميعية ملياه السيول في مدينة
(صباح األحمد) السكنية التي قامت بها الهيئة العامة
للطرق والنقل البري قد اكتملت.
جاء في تصريح للدكتورة بوشهري نقلته شبكة
(الدستور) اإلخبارية خالل جولة تفقدية لها مع جلنة
البيئة البرملانية في مدينة (صباح األحمد) بحضور

اجلهات احلكومية املعنية وذل��ك للوقوف على آخر
ما وصلت إليه األعمال بشأن تصريف مياه األمطار
والصرف الصحي.
وأضافت أن هناك سدودا مت إنشاؤها بالتعاون ما
بني الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الدفاع
حلماية املدينة من أي سيول استعدادا ملوسم األمطار
القادم .وأك��دت أن االستعدادات ملوسم األمطار املقبل
على قدم وساق وليست متمثلة فقط في إقامة بحيرات

جتميعية وسدود وإمنا أيضا من خالل تنظيف شبكات
األمطار واملجارير والعبارات على الطرق السريعة.
وذك��رت أن جهات وزارة األشغال والهيئة العامة
للطرق والنقل البري بالتنسيق مع بلدية الكويت تقوم
بتلك االستعدادات ملوسم اخلير القادم.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله األحمد في تصريح
مماثل على هامش اجلولة إن مياه الصرف الصحي تتم

معاجلتها من خالل محطات وزارة األشغال.
وأضاف الشيخ عبدالله األحمد أنه يتم التحقق من
املياه املعاجلة اخلارجة من هذه احملطات وتوجيهها
بالشكل األمثل للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
الستغاللها في األحزمة اخلضراء بجوار املدينة.
وأشار إلى استمرار اجلوالت ملختبرات الهيئة ألخذ
عينات من املياه املتواجدة حول مدينة (صباح األحمد)
السكنية.

د .جنان بوشهري

حررت  572مخالفة متنوعة وأغلقت  120مح ًال

وقعت مع «احلسني للسرطان» اتفاقية بشأنهم

بلدية «الفروانية» تكثف حمالتها
بـ«خلها نظيفة»

«الهالل األحمر الكويتي» تفتتح عيادة طبية
لعالج الالجئني السوريني في األردن

أع��ل��ن��ت إدارة ال��ع�لاق��ات
ال��ع��ام��ة ببلدية ال��ك��وي��ت عن
تواصل إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية
محافظة ال��ف��روان��ي��ة بتنفيذ
حمالت النظافة املكثفة بجميع
م��ن��اط��ق احمل��اف��ظ��ة ل�لإرت��ق��اء
مبستوي النظافة ت��زام��ن�اً مع
احلملة التى أطلقتها اإلدارة
حتت شعار”خلها_نظيفة” التي
حتظى ب��دع��م واه��ت��م��ام وزي��ر
األوق��اف وال��ش��ؤون اإلسالمية
ووزي��ر الدولة لشؤون البلدية
فهد الشعلة وإش���راف مباشر
ملدير عام بلدية الكويت املهندس
أحمد املنفوحي.
وأوضح مدير إدارة النظافة
ال��ع��ام��ة وإش���غ���االت ال��ط��رق
وم��دي��رإدارة التدقيق ومتابعة
خدمات البدية بالوكالة بفرع
بلدية احملافظة سعد اخلرينج
ب���أن ج��م��ي��ع امل���راك���ز التابعة
للمحافظة ت��واص��ل تكثيف
احلمالت امليدانية إلزال��ة كل ما
يشوه املنظر العام واالرت��ق��اء
مب���س���ت���وى ال���ن���ظ���اف���ة ض��م��ن
حملة “خلها_نظيفة” السيما
وأن ال��ب��ل��دي��ة ت��ول��ي أه��ت��م��ام
كبير ب��رف��ع مستوى النظافة
ف���ي ج��م��ي��ع احمل��اف��ظ��ات عقب
ابرامها لعقود النظافة اجلديده
ب���ش���روط وم���واص���ف���ات فنية
عالية اجل��ودة وتسخير كافة
اإلم��ك��ان��ات واجل��ه��ود لتحقيق
اعلى مستويات النظافة.
وأك����د اخل��ري��ن��ج ع��ل��ى أن��ه
ب��ج��ان��ب احل���م�ل�ات امل��ي��دان��ي��ة
املكثفة التى ينفذها املفتشني
ب���االدارة يتم التعامل الفوري
م��ع ك��اف��ة ال��ش��ك��اوي ال����واردة
عبر حسابات البلدية الرسمية
مب��واق��ع التواصل االجتماعي
(@ )kuwmunأو عبراخلط
الساخن للبلدية  ، 139مؤكدا ً
على أن احلمالت التى تنفذها
االدارة ع��ل��ى م��ن��اط��ق جليب
الشيوخ واحل��س��اوي أسفرت
عن العديد من مخالفات النظافة
ال��ع��ام��ة وال��ب��اع��ة اجل��ائ��ل�ين
وإشغاالت الطرق.
وتابع قائالً بأنه مت حترير
عدد  392مخالفة نظافة عامة
وإشغاالت طرق وبائع جائلني
وق���ان���ون  9/87إل���ى ج��ان��ب
م��ص��ادرة حمولة 870م 3من
اخل��ض��روات والفواكه وامل��واد
التموينية واملالبس املستعملة
فضال عن رفع حمولة 2900م3
م��ن امل��خ��ال��ف��ات النتائجة من
األس��واق العشوائية التى يتم

تنظيف الشوارع

مصادرة اخلضروات والفواكه

مداهمتها ع��ل��ى م���دار ال��ي��وم،
الف��ت�اً إل��ى أن��ه مت رف��ع حمولة
111070م 3م���ن امل��خ��ل��ف��ات
السكانية واإلنشائية والسكراب
ب��ع��م��وم احمل��اف��ظ��ة ف��ض�لا عن
اس��ت��م��رارع��م��ل��ي��ات إس��ت��ب��دال
احلاويات اجلديدة وفق جدول
زمني.
وم����ن ج��ه��ة أخ����رى ت��ط��رق
اخلرينج إلى أن مفتشي إدراة
التدقيق ومتابعة خدمات خالل
أسبوعني قد قاموا بغلق 120
محالً إداري��اً إلى جانب حترير
 200مخالفة إقامة إع�لان قبل
احلصول على ترخيص من قبل

البلدية مبنطقتي جليب الشيوخ
واحلساوي.
وناشد اخلرينج املواطنني
وامل��ق��ي��م�ين ب���ض���رورة وض��ع
املخلفات في األماكن املخصصة
لها حتى التشوه املنظر العام
وتعيق عمل عمال النظافة.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا دع���ت إدارة
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة اجل��م��ه��ور
التعاون مع األجهزة الرقابية
من خالل تصوير أي شيء سلبي
يتعلق بالبلدية وإرساله عبر
حساب البلدية مبواقع التواصل
االج��ت��م��اع��ي @kuwmun
وسيتم التعامل معه على الفور.

اف��ت��ت��ح��ت ج��م��ع��ي��ة ال��ه�لال
األح��م��ر الكويتي أم��س عيادة
ط��ب��ي��ة مل��ع��اجل��ة ال�لاج��ئ�ين
السوريني بالتعاون مع الهالل
األح��م��ر األردن����ي ضمن إط��ار
البرنامج اإلغاثي واإلنساني
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه اجلمعية في
املنطقة.
وق��ال رئيس مجلس إدارة
جمعية الهالل األحمر الكويتي
الدكتور هالل الساير لـ (كونا)
ع��ق��ب ح��ف��ل اف��ت��ت��اح امل��رح��ل��ة
اخلامسة للعيادة إن إجمالي
الدعم املقدم للعيادة مبراحلها
خالل ثالثة أع��وام تقريبا بلغ
مليون دوالر أمريكي.
وأض��اف الساير أن الهالل
األح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي م��ن خ�لال
الداعمني استطاع تخصيص
املبالغ الالزمة ملساعدة الهالل
األحمر األردن��ي على استقبال
ال�ل�اج���ئ�ي�ن ال���س���وري�ي�ن ف��ي
العيادة مبقره ف��ي العاصمة
عمان وتقدمي الرعاية الطبية
والصحية لهم.
وأوض���ح أن ع��ي��ادة الهالل
األحمر الكويتي تتحمل تكاليف
ت��وف��ي��ر أن�����واع م��خ��ت��ل��ف��ة من
ال��ع�لاج��ات ضمن تخصصات
طبية متنوعة بينها األشعة
وال��ت��ح��ال��ي��ل وال��ف��ح��وص��ات
التشخيصية وإجراء العمليات
اجلراحية وصرف األودية.
وأك��د احل��رص على ترجمة
توجيهات سمو أم��ي��ر البالد
الشيخ صباح األح��م��د “قائد
ال��ع��م��ل اإلنساني” ب��دع��م
األوض���اع اإلنسانية لالجئني
واملتضررين في املنطقة والعالم
من خ�لال البرامج واألنشطة
اإلغاثية املختلفة.
وأشار إلى أن الهالل األحمر
ال��ك��وي��ت��ي ي��ت��ب��ن��ى ف���ي عمله
منهجية اإلغ��اث��ة التطوعية
املستقلة وت��ق��دمي امل��س��اع��دة
للمنكوبني والضعفاء ج��راء
األزم��ات واحل��روب والكوارث
الطبيعية دون تفرقة أو متييز.
من جانبه أشاد رئيس الهالل
األحمر األردن��ي الدكتور محمد
احلديد في تصريح لـ (كونا)
بالتعاون املستمر مع الهالل
األحمر الكويتي “الشريك األول
للهالل األح��م��ر األردني” في
ت��ق��دمي امل��س��اع��دات اإلنسانية
لالجئني السوريني باألردن.
وأشار احلديد إلى أن عيادة
الهالل األحمر الكويتي مشروع

د .هالل الساير يتفقد أحوال املرضى السوريني خالل حفل افتتاح العيادة

افتتاح عيادة ملعاجلة الالجئني السوريني

“فريد” باألردن يغطي تكاليف
املرضى من الالجئني السوريني
عبر توفير جميع احتياجاتهم
الطبية الالزمة وصرف األدوية
ال سيما لألمراض املزمنة.
وأعرب عن الشكر والتقدير
للقيادة الكويتية والشعب
ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى تخفيفهم
األعباء واملعاناة عن الالجئني
السوريني مشيدا باملبادرات
“الالفتة” ل��ل��ه�لال األح��م��ر
الكويتي على مستوى احلركة
ال��دول��ي��ة للصليب وال��ه�لال
األحمر.
وتفقد الساير خ�لال جولة
في العيادة أحوال املرضى من

الالجئني السوريني للوقوف
على احتياجاتهم واالطمئنان
على أوضاعهم املرضية إضافة
إل��ى االلتقاء بالكوادر الطبية
واالط�لاع على الغرف العيادة
واألجهزة املزودة بها.
وت���ع���د ال���ع���ي���ادة ال��ط��ب��ي��ة
ملعاجلة الالجئني السوريني
أح���د أب���رز م��ش��اري��ع جمعية
الهالل األحمر الكويتي اإلغاثية
في األردن وتستقبل يوميا عبر
كوادر طبية أردنية أكثر من 25
حالة مرضية تشمل العمليات
اجلراحية والوالدات واألمراض
املزمنة والكسور واحل��روق.
يذكر أن عدد الالجئني السوريني

وفق بيانات رسمية أردنية بلغ
نحو 3ر 1مليون الج��ئ منذ
اندالع األزمة قبل نحو ثمانية
أع��وام تعيش شرائح منهم في
املخيمات احلدودية واملخيمات
العشوائية وم���دن ومناطق
مبختلف احملافظات األردنية.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر فقد وقعت
جمعية الهالل األحمر الكويتي
أمس اتفاقية مع (مركز احلسني
للسرطان) األردني تنص على
تقدمي منحة من بيت التمويل
الكويتي بقيمة رب��ع مليون
دوالر أمريكي لتغطية عالج
املرضى من الالجئني السوريني
في املركز.

ووقع االتفاقية عن اجلانب
الكويتي رئيس جمعية الهالل
األحمر الكويتي الدكتور هالل
الساير وع��ن اجلانب األردن��ي
رئ��ي��س هيئة أم��ن��اء مؤسسة
وم���رك���ز احل��س�ين ل��ل��س��رط��ان
األميرة غيداء بحضور سفير
ال��ك��وي��ت ل���دى األردن عزيز
الديحاني.
وق��ال الساير ف��ي تصريح
ل��ـ (ك��ون��ا) عقب حفل توقيع
االتفاقية ال���ذي ج��رى مبركز
احلسني للسرطان في عمان إن
التعاون يدخل عامه اخلامس
م��ع امل��رك��ز احلسني للسرطان
بإجمالي دعم يصل إلى مليون
دوالر أمريكي.
وأضاف أن التبرع “السخي”
املقدم من بيت التمويل الكويتي
بقيمة  80أل��ف دي��ن��ار كويتي
(ن���ح���و رب����ع م��ل��ي��ون دوالر
أمريكي) سيخصص ملعاجلة
الالجئني السوريني املصابني
مب���رض ال��س��رط��ان وتخفيف
األع��ب��اء املكلفة ع��ن��ه��م.وأك��د
حرص الهالل األحمر الكويتي
ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��دع��م اإلغ��اث��ي
واإلنساني لالجئني السوريني
مشيدا ب��اإلم��ك��ان��ات املتوفرة
مب��رك��ز احل��س�ين ل��ل��س��رط��ان
والسمعة “اجليدة” التي بلغها
على مستوى املنطقة.
من جانبها أعربت االميرة
غيداء في تصريح ل(كونا) عن
الشكر والتقدير للكويت قيادة
وحكومة وشعبا على ال��دور
اإلن��س��ان��ي وال��دع��م املتواصل
لرسالة مركز احلسني للسرطان
في تقدمي أفضل رعاية طبية
ملرضى السرطان.
وأكدت حرص مركز احلسني
للسرطان على استمرار التعاون
م��ع ال��ه�لال األح��م��ر الكويتي
وتطوير آفاقها املستقبلية مبا
يعزز العمل اإلنساني للطرفني
مثمنة اجلهود الكويتية بدعم
األوض���اع اإلنسانية لالجئني
السوريني.وتخلل حفل توقيع
االتفاقية جولة قام بها الساير
وم���دي���ر اإلدارة ال��ق��ان��ون��ي��ة
وش���ؤون املتطوعني الدكتور
مساعد ال��ع��ن��زي وم��دي��ر عام
مؤسسة احل��س�ين للسرطان
نسرين قطامش لالطالع على
مستوى العالج والرعاية الذي
يوفره املركز للمرضى وزيارة
اطمئنانية لعدد من املرضى ال
سيما األطفال.

تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز الشراكة املجتمعية لدى الطلبة

شعبان :مسابقة «أُمنية وطني» جتمع مدارس الكويت
حتت رعاية وحضور فيصل
مقصيد وكيل وزارة التربية
املساعد لقطاع للتنمية التربوية
واألن��ش��ط��ة ،انطلقت املسابقة
التربوية البيئية “أمنية وطني”،
بحضور يعقوب الباقر مدير
التواصل والعالقات العامة في
بنك الكويت الوطني ،والقائمني
على مشروع “أمنية” البيئي
سناء الغمالس وفرح شعبان،
وذلك في مدرسة أم كلثوم بنت
عقبة مبنطقة إشبيلية.
وش��ه��دت عملية التسجيل
وامل��ش��ارك��ة ع��ل��ى م���دى يومني
متتالني للبنات والبنني حشد
كبير من امل��دارس احلكومية في
كافة املناطق التعليمية واملراحل
الدراسية.
وثمنت سناء الغمالس املدير
التنفيذي ملشروع “أمنية” في
تصريح صحفي التعاون املثمر
مع وزارة التربية برعاية كرمية
من بنك الكويت الوطني وإحدى
شركات املياه ،الفتة إلى أن مثل
تلك الشراكات االستراتيجية

فيصل املقصيد يتوسط املشاركني

تترك أث��را واضحا فيما يتعلق
باملسؤولية املجتمعية ،معبرة
ع���ن س��ع��ادت��ه��ا وإع���ت���زازه���ا
بانطالق مسابقة “أمنية وطني”
التي تهدف إلى نشر ثقافة إعادة
ال��ت��دوي��ر وت��ع��زي��ز س��ل��وك فرز

فرح شعبان تشرح للحضور فكرة املسابقة

البالستيك من املصدر لدى الفرد
للحد من مخاطر التلوث جراء
املواد البالستيكية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ذك�����رت ف��رح
شعبان ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي في
م��ش��روع “أمنية” أن مسابقة

“أمنية وطني” ش��ه��دت
مشاركة  125مدرسة من كافة
امل��ن��اط��ق التعليمية وامل��راح��ل
الدراسية ،مشيرة إل��ى أن هذه
الكثافة الكبيرة من املشاركات
تؤكد ح��رص وت��ع��اون القطاع

التعليمي مع املشاريع املجتمعية
الهادفة للمحافظة على البيئة،
وترسيخ قيم نشر الوعي البيئي
لدى طالب املدارس.
وذكرت شعبان أن اللقاء الذي
جمعنا بإنطالق أول��ى مراحل

امل��س��اب��ق��ة تخلله ش���رح ح��ول
آلية جمع امل���واد البالستيكية
وعملية التجميع في احلاويات
اخل��اص��ة امل��وزع��ة وغيرها من
املسائل املتعلقة ف��ي ضوابط
وشروط املشاركة التي تستمر

منافساتها إل��ى شهر أبريل من
العام املقبل ،حيث سيتم اإلعالن
ع��ن امل���دارس األرب��ع��ة الفائزة
األك��ث��ر حتقيقا للهدف والتي
ستحصل على جوائز قيمة مبن
فيها امل��درس��ة الفائزة باملركز

األول التي ستنال جائزة التميز
على مستوى الدولة.
وع��ب��ر يعقوب الباقر مدير
العالقات العامة واالتصاالت في
بنك الكويت الوطني عن اإلعتزاز
بالشراكة االستراتيجية بني
بنك الكويت الوطني ومشروع
“أمنية” البيئي ،وقال إننا نفخر
في هذا النشاط الطالبي الضخم
م��ن م����دارس ال��ب��ن�ين وال��ب��ن��ات
ف��ي ك��اف��ة امل��راح��ل التعليمية،
وأن�����ه ت��ع��زي��ز ل����دورن����ا في
مفهوم املسؤولية االجتماعية
واالستدامة ،ونحن ليس فقط
مؤسسة مالية ربحية فحسب
ب��ل مؤسسة اجتماعية تخدم
املجتمع وت��ش��ارك��ه ف��ي جميع
اجلوانب والقضايا.
وأضاف الباقر أن احلفاظ على
البيئة يأتي من سلم أولوياتنا
من خالل توعية املجتمع بأهمية
إعادة ثقافة الفرز من البالستيك
وإع���ادة ال��ت��دوي��ر ،وه��و سلوك
فرديا من قبل أن يكون سلوكا
مجتمعيا.

