البيئة:تعاون مع تطبيقات إلكترونية للحد من االجتار بالكائنات احلية
أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية تعاونها مع
بعض التطبيقات اإللكترونية بغية احلد من االجتار
بالكائنات احلية املدرجة ضمن اتفاقية (سايتس) من
أجل زيادة التوعية بهذا الشأن وضمان بقائها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس :إن هذا التعاون
يأتي حرصا منها على تطبيق قانون حماية البيئة

2

وخصوصا امل��ادت�ين ( )100و( )101اللتني متنعان
االجت��ار الدولي بالكائنات الفطرية والكائنات املهددة
باالنقراض.
وأضافت أن التعاون مع بعض التطبيقات اإللكترونية
يتم م��ن خالله ع��رض اإلع�لان��ات التجارية للكائنات
امل��درج��ة ضمن اتفاقية (سايتس) وق��د مت وض��ع آلية

لتزويد الهيئة ببيانات أصحاب اإلع�لان��ات املخالفة
التخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.
ولفتت إلى التعاون الكبير من بعض حائزي الكائنات
املمنوعة بعد تعريفهم بالقانون وتوعيتهم والتواصل
معهم إذ مت تسليم الكائنات املمنوعة إلعادتها إلى موائلها
الطبيعية وتعهدهم بااللتزام بالقانون.
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أمير البالد يتوجه إلى الواليات املتحدة إلجراء الفحوصات الطبية املعتادة

سمو أمير البالد يحيي مودعيه

بحفظ الله ورع��اي��ت��ه غ��ادر أرض
الوطن صباح أم��س ،صاحب السمو
أم��ي��ر ال��ب�لاد ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د،

سمو أمير البالد وفي وداعه على أرض املطار سمو نائب األمير وولي العهد

القوى العاملة :تسهيل إجراءات
عودة  54عاملة فلبينية في مركز
إيواء العمالة الوافدة

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة حرصها على
تسهيل إج��راءات العمالة املوجودة في مركز إيواء
العمالة الوافدة واختصار اإلجراءات املتبعة بشأن
تسوية أوضاعها ،الفتة إلى إجناز وإنهاء إجراءات
 54نزيلة م��ن اجلنسية الفلبينية داخ��ل املركز
استعدادا لعودتهم لبالدهن.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس :إن تسهيل
إج��راءات العمالة يأتي التزاما من دول��ة الكويت
بقانون مكافحة االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين
والبروتوكوالت واالتفاقيات الدولية التي صادقت
عليها الكويت وانطالقا من إميانها الراسخ بحقوق
العمالة كجزء أساسي من حقوق اإلنسان وحفظ
كرامته .وأضافت أن مركز إي��واء العمالة الوافدة

استقبل هذه العمالة من خالل الدخول الشخصي
م��ؤك��دة احل��رص على حقوق العمال ع��ن طريق
تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان واإلمي��ان بضرورة
تطبيق املعايير الدولية اخلاصة مبجال العمل
وال��ع��م��ال واحل��ف��اظ على حقوقهم وحمايتهم.
وأش���ارت إل��ى تعاونها وتنسيقها املستمر مع
وزارة الداخلية بشأن تسهيل إج��راءات العمالة
ال��واف��دة امل��وج��ودة مبركز إي��واء العمالة الوافدة
إذ يتم اختصار اإلج��راءات املتبعة بشأن تسوية
أوضاعهم وتسريع إج��راءات سفر نزيالت مركز
اإلي��واء بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتلك
العمالة واستخراج وثائق سفر لهن ثم مغادرتهن
إلى موطنهن.

هيئة اخلدمة الوطنية العسكرية
تعلن استقبال طلبات اإلعفاء الطبي
أعلنت رئاسة األرك���ان العامة للجيش
الكويتي عن استقبال هيئة اخلدمة الوطنية
العسكرية طلبات اإلعفاء الطبي ،وذلك في
معسكرات املباركية (بوابة رقم  )4صالة
استقبال هيئة اخلدمة الوطنية العسكرية.
وقالت رئاسة األرك��ان في بيان صحفي
أمس :إن على املتقدمني بطلباتهم اصطحاب
املستندات املطلوبة وهي تقرير طبي مصدق
م��ن وزارة الصحة وش��ه��ادة معتمدة من
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة على
أن يكون تاريخ املستندات الطبية بتاريخ
حديث.
وأوض��ح��ت أن التقارير ستعرض على
اللجنة الطبية العسكرية املختصة ابتداء
من  10مارس اجلاري للنظر في تلك احلاالت
التي تنطبق على املكلف املصاب مبرض أو
عاهة متنعه من أداء اخلدمة طبقا لشروط
اللياقة الصحية للخدمة العاملة.

وأش�����ارت إل���ى إم��ك��ان��ي��ة االس��ت��ف��س��ار
وامل��راج��ع��ة عبر م��وق��ع اخل��دم��ة الوطنية
العسكرية .www.kns.gov.kw

متوجها ً إلى الواليات املتحدة األمريكية
الصديقة إلج��راء الفحوصات الطبية
املعتادة.

وقد كان في وداع سموه على أرض
املطار ،سمو نائب األمير وولي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس مجلس

األم��ة م��رزوق ال��غ��امن ،وسمو الشيخ
صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء
وكبار املسؤولني بالدولة.

ترأس اجتماع ًا للجنة الدفاع املدني

وزير الداخلية :تفعيل اخلطط التوعوية واإلرشادية
لتوجيه املواطنني واملقيمني ودحض الشائعات

الشيخ ثامر العلي مترئسا ً االجتماع

الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس
اجتماعا ً للجنة الدفاع املدني للوقوف
على االستعداد واجلاهزية الحتمالية
فرض احلظر اجلزئي أو الكلي في ظل
تزايد عدد حاالت اإلصابات بفيروس
كورونا املستجد (كوفيد.)-19
وذك��رت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع�ل�ام األم��ن��ي ب���وزارة الداخلية
في بيان صحفي ،أن وزير الداخلية
اس��ت��ع��رض م���ع أع���ض���اء ال��ل��ج��ن��ة
االستعدادات واإلجراءات االحترازية
املتخذة من جميع جهات الدولة داعيا
إي��اه��ا إل��ى ال��ت��ع��اون والتنسيق مع
وزارة الصحة ملواجهة خطر اإلصابة
بالفيروس.
وش���دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة ت��ك��ري��س كل
اإلم��ك��ان��ي��ات ال��ب��ش��ري��ة والصحية
ملواجهة تزايد عدد اإلصابات بفيروس

كورونا املستجد وذلك للحفاظ على
سالمة املواطنني واملقيمني.
وحث على أهمية تفعيل اخلطط
ال��ت��وع��وي��ة واإلرش���ادي���ة لتوجيه
امل���واط���ن�ي�ن وامل��ق��ي��م�ين ودح���ض
الشائعات وتفنيد األخبار الكاذبة
ع��ب��ر وس���ائ���ل اإلع��ل��ام امل���ق���روءة
وامل��س��م��وع��ة وامل��رئ��ي��ة وذل���ك عبر
املواقع الرسمية للجهات احلكومية.
وق��ال :إن جلنة الدفاع املدني في
حالة انعقاد دائ���م ،م��ؤك��دا أن أمن
وسالمة املواطنني أغلى ما منلك وهي
الثروة احلقيقية لدولة الكويت.
وحضر االج��ت��م��اع وكيل وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ون��ائ��ب رئ��ي��س اللجنة
ال��ف��ري��ق ع��ص��ام ال��ن��ه��ام وأع��ض��اء
اللجنة من مختلف أجهزة الدولة ذات
العالقة.

جانب من االجتماع

دبلوماسي كويتي :التبادل التجاري مع بلجيكا يشهد منو ًا ثابت ًا
ق��ال السكرتير األول في سفارة الكويت
في بلجيكا عماد الكندري :إن حجم التبادل
التجاري بني الكويت وبلجيكا يشهد منوا
ثابتا ،إذ حقق ارتفاعا في عام  2019ليبلغ
 270مليون دوالر بعد أن بلغ  256مليون في
عام .2018
جاء ذلك في كلمة ألقاها الكندري في ندوة
حول التجارة العربية  -البلجيكية والعالقات
االقتصادية عقدت عبر تقنية االتصال املرئي
مساء األربعاء.
وأشار إلى جهود سفير الكويت في بلجيكا
ورئيس بعثتيها لدى االحتاد األوروبي وحلف
شمال األطلسي (ناتو) جاسم البديوي التي
أسهمت ف��ي تعزيز ال��رواب��ط التجارية بني
البلدين ،وذلك عبر تعريف عدد من الشركات
البلجيكية بالفرص االستثمارية املتوافرة في
الكويت .وشدد على أن التعاون االقتصادي
بني الكويت وبلجيكا ب��دأ بتوقيع االتفاقية
االقتصادية بني البلدين في عام .1974
وتابع“ :ومنذ ذلك احلني وعالقاتنا اخذت
ف��ي االزدهار” ،مشيرا إل��ى منتدى الكويت
االقتصادي الذي عقد في فبراير من عام 2018
حتت شعار (رؤي��ة الكويت لعام  )2035في
بروكسل.

عماد الكندري

ولفت كذلك إلى أول اجتماع عقد في بلجيكا
للجنة االقتصادية والتقنية املشتركة بني
الكويت وبلجيكا في  19من نوفمبر .2019
وأكد الكندري في كلمته على اهتمام الكويت
وفي إطار خطة التنمية (رؤية الكويت لعام
 )2035على توسيع رقعة التعاون مع بلجيكا
في مجاالت الطاقة املتجددة وادارة املوانئ
والصحة والتعليم.
وأض��اف أن الكويت حريصة على توطيد
شراكاتها مع شركات بلجيكية متخصصة
في حفر ممرات مائية لدعم أعمال بناء (ميناء

مبارك الكبير).
وأش��ار إل��ى أن شركة البترول الكويتية
العاملية متتلك نحو  450محطة تعبئة وقود
في بلجيكا والتي تشكل نسبة  13في املئة من
مبيعات سوق الوقود احمللي.
وق��ال الكندري ف��ي ختام كلمته :يتعني
علينا العمل من اجل تعميق التعاون وتعزيز
التنسيق بيننا من اجل ضمان فرص االعمال
التجارية واالستثمارات والتي سوف تعود
بالنفع على بلداننا وشعوبنا.
ون��ظ��م ال��ن��دوة غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة العربية
البلجيكية اللوكسمبورغية بعنوان (نافذة
على بلجيكا :قابل وكاالت بلجيكية جتارية
ومالحق عربية اقتصادية).
وقال أمني عام الغرفة قيصر حجازين في
كلمة افتتاح الندوة :إنها تهدف إلى تسليط
الضوء على سير العالقات االقتصادية بني
بلجيكا ولوكسمبرغ والعالم العربي.
ووصف الندوة بأنها فرصة فريدة لتجمع
امل�لاح��ق االق��ت��ص��ادي��ة العربية ف��ي بلجيكا
م��ع ال��وك��االت التجارية األجنبية وممثلي
املؤسسات التجارية من عدد البلدان العربية
لالطالع على فرص االستثمار املتاحة في عام
.2021

جانب من الندوة االفتراضية

