
ف��ي إط���ار اجل��ه��ود املبذولة 
ل��ب��ل��دي��ة ال���ك���وي���ت ب��ات��خ��اذ 
ك��اف��ة اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة 
وال��وق��ائ��ي��ة لتجنب ان��ت��ش��ار 
فيروس كورنا املستجد، أشرف 
نائب املدير العام لشئون قطاع 
محافظتي حولي و األحمدي 
م. ف��ه��د الشتيلي ع��ل��ى تنفيذ 
ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة ص��ب��اح أم��س 
لألجهزة الرقابية بفرع بلدية 
محافظة حولي ممثلة في قسم 
إزالة املخالفات وإدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق وإدارة 
ال��ت��دق��ي��ق وم��ت��اب��ع��ة خ��دم��ات 
البلدية على احمل��ات مبنطقة 
حولي للتأكد من إلتزام أصحاب 
احمل���ات املستثناه ب��ق��رارات 
وت��ع��ام��ي��م ال��ب��ل��دي��ة ال��ص��ادرة 
لتنفيذ ق��رارات مجلس ال��وزراء 

املوقر ووزارة الصحة. 
وأوض��ح نائب املدير العام 
لشؤون قطاع محافظتي حولي 
واألح��م��دي فهد الشتيلي بأن 
اجل��ول��ة أس��ف��رت ع��ن إغ���اق 2 
س����وق م���رك���زي الف��ت��ق��اده��م��ا 
ال��ش��روط الصحية والنظافة 
العامة، فضاً عن عدم االلتزام 
بالقرارات والتعاميم الصادرة 
مؤخرا للحد من انتشار فيروس 

ك��ورون��ا املستجد. من جانبها 
ف��ق��د كشفت إدارة ال��ع��اق��ات 
ال��ع��ام��ة ف��ي البلدية ع��ن قيام 
املفتشني ب��ال��ن��وب��ه ج بفريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة 
الفروانية بتنفيذ جولة ميدانية 
على احملات مبناطق ) الرقعي 
واألندلس والعارضية احلرفية 
( للتأكد من مدى التزام أصحاب 
احملات املستثناه من قرار الغلق 
بإإلشتراطات واللوائح والتأكد 
م��ن تطبيق ك��اف��ة اإلج����راءات 
اخلاصة بالتدابير اإلحترازية و 
الوقائية املتخذة من قبل البلدية 
ملنع إنتشار ف��ي��روس كورونا 
املستجد. وأك���د رئ��ي��س فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة 
الفروانية أحمد الشريكة بأن 
املفتشني بالنوبة )ج( قاموا 
بتحرير4 م��خ��ال��ف��ات لائحة 
احمل��ات واإلع��ان��ات والتعامل 
مع 3 شكاوى واردة عبر اخلط 

الساخن. 
وك��ش��ف��ت إدارة ال��ع��اق��ات 
العامة في بلدية الكويت عن 
قيام إدارة التدقيق ومتابعة 
اخل��دم��ات البلدية بفرع بلدية 
م��ح��اف��ظ��ة اجل���ه���راء مم��ث��ا في 
النوبة )ج( بتنفيذ بتنفيذ جولة 

ميدانية بجمعية الصليبية 
وال��ق��ي��روان وجمعية اجلهراء 
وصناعية اجلهراء أسفرت عن 

إغاق 14 محا. 
وأوض���ح م��دي��ر ف��رع بلدية 
م��ح��اف��ظ��ة اجل���ه���راء م. ث��ام��ر 
امل��ط��ي��ري ب���أن اجل��ول��ة التي 
ترأسها م��دي��ر إدارة التدقيق 
وم��ت��اب��ع��ة اخل��دم��ات البلدية 
محسن الدويخ وأش��رف عليها 
مراقب اإلدارة ومفتشي النوبة 
)ج( ع��ل��ى احمل����ات بجمعية 
الصليبية والقيروان وجمعية 

اجل��ه��راء وصناعية اجل��ه��راء 
واحمل��ات التجارية للتأكد من 
التزام احملات بقرارات البلدية 
ال��ت��ي ج���اءت ف��ي إط���ار تنفيذ 
ق��رارات مجلس ال��وزراء للتأكد 

من التزام أصحاب احملات بها. 
وأش�����ار امل��ط��ي��ري إل����ى أن 
اجل��ول��ة أس��ف��رت ع��ن الكشف 
على 74 محا وغلق 14 محل 
إشتملت على 6 محات هواتف 
،4 م��ح��ات جن����ارة ، مكتب 
سيارات، محل مابس عسكرية، 

صالون حاقة، خياط.

أكد املدير العام لبلدية الكويت أحمد املنفوحي 
على تنفيذ اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة ف��ي األس��واق 
املركزية الغذائية بصناعية اجل��ه��راء والسوق 
املركزي للخضار مبنطقة الصليبية وقياس درجة 
ح���رارة العاملني وال����زوار ومنعهم م��ن الدخول 

بتعديها 37 درجة مئوية.
وأثنى املنفوحي في تصريح ل� )ك��ون��ا( خال 
ترؤسه أم��س الثاثاء جولة ميدانية بصناعية 
اجلهراء والصليبية للتأكد من تنفيذ اإلج��راءات 
االح��ت��رازي��ة والوقائية على جهود ف��رق البلدية 
امليدانية لتطبيقها القرارات والتعاميم الصادرة، 
مضيفا أن تضافر اجلهود بني اجلهات احلكومية 
في تنفيذ اإلجراءات االحترازية والوقائية وجهود 

الفرق التطوعية تستحق اإلشادة.

وش����دد ع��ل��ى ض�����رورة ال��ت��أك��د م���ن االل���ت���زام 
باالشتراطات الوقائية اخلاصة بدخول األسواق 
الغذائية وال��واردة بالقرارين اإلداري��ني 10 و703 
لسنة 2020 وتضمنت ت��وف��ي��ر م���واد التعقيم 
والقفازات الباستيكية عند الدخول فضا عن قياس 
درجة ح��رارة جميع العاملني ورواد تلك األسواق 

واحملات قبل دخولهم.
وذكر أنه في حال بيان أن درجة حرارة أي منهم 
تتعدى 37 درجة مئوية يتم منعه من دخول احملل 
وإب��اغ اجلهات الصحية بذلك فضا عن ضرورة 
تنظيم املمرات اخلارجية النتظام األف��راد بطابور 
دخ��ول لتلك األس��واق واحمل��ات فالبلدية حريصة 
على أال تزيد ح��االت اإلصابة عن طريق املخالطة 

بسبب عدم االلتزام بالشروط والضوابط.

ولفت إل��ى ح��رص البلدية على ض���رورة ترك 
مسافة ال تقل عن متر بني كل شخص وآخ��ر وأال 
يتجاوز ع��دد األشخاص داخ��ل األس��واق املركزية 
التموينية والغذائية عن عشرة أشخاص لكل نقطة 
بيع مبا يتناسب مع مساحة مركز التسوق واحملات 
األخرى عن خمسة أشخاص في وقت واحد شريطة 
أن يتحقق االلتزام بترك مسافة ال تقل عن متر بني كل 

شخص وآخر داخل احملل من جميع االجتاهات.
وأكد املدير العام للبلدية بهذا الشأن على عدم 
السماح بدخول األطفال إلى مراكز التسوق واحملات 
املسموح بفتحها وتطبيق الضوابط اخلاصة بهذه 
املراكز ملنع التجمعات للحد من انتشار فيروس 

كورونا.
وأش��اد بتضافر اجلهود بني اجلهات احلكومية 

في سبيل تنفيذ اإلج��راءات االحترازية والوقائية 
في األسواق املركزية الغذائية وكذلك جهود الفرق 
التطوعية للمساهمة ف��ي ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات 
احلكومية وفرق البلدية خال اجلولة امليدانية وما 
يقومون به من أعمال تطوعية ملساعدة األجهزة 
الرقابية في التأكد من االل��ت��زام بالضوابط التي 
حددتها البلدية بشأن تنظيم عملية دخول املراكز 

الغذائية.
يذكر أن اجلولة برئاسة املنفوحي متت مبشاركة 
نائب املدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة 
واجلهراء فيصل صادق ومدير فرع بلدية اجلهراء 
ثامر املطيري ومدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات 
البلدية محسن الدويخ ومدير النظافة وإشغاالت 

الطريق فهد القريفة وفرق املفتشني في الفرع.

أدان احت��اد املهندسني 
العرب وبقوة االعتداءات 
التي يقوم بها احلوثيون  
ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة العربية 
ال���س���ع���ودي���ة وآخ���ره���ا 
الهجمات التي تعرضت 
ل��ه��ا م��دي��ن��ت��ي ج����ازان 
وال�����ري�����اض ، وي���ؤك���د 
االحتاد وقوف املهندسني 
العرب مع اململكة العربية 
السعودية الشقيقة في 
ح��ق��ه��ا ب��ال��ت��ص��دي لهذه 
الهجمات  وتهديد حياة 
املدنيني اآلمنني في كافة 

مدن اململكة .  
وق���ال رئ��ي��س االحت��اد 
امل��ه��ن��دس فيصل العتل 
في بيان لاحتاد أصدره 
م��ن الكويت: إن االحت��اد 
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي يقف 

فيه العالم كله صفا واحدا في وجه تفشي فيروس كورنا اجلديد “ 
كوفيد 19 “ ، نرى أن هذه اجلماعة املنشقة عن الصف العربي تقوم 
باالعتداءات وشن الهجمات مخالفة كل األع��راف ومنتهكة الدعوات 
العاملية لوقف اط��اق ال��ن��ار ف��ي ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف وت��رس��خ عدم 
استجابتها لدعوة أمني عام األمم املتحدة مؤخرا لوقف اطاق النار 

والتعاون األممي ملواجهة أخطار فيروس كورونا . 
وزاد العتل : إن االحتاد يجدد احرصه على احال االستقرار واألمن 
في املنطقة ويدعوا الى نبذ  التصرفات احلوثية واستنكارها وادانتها 
حيث أنهم يصرون على  مزيد من االعتداءات وعدم االنصياع لكل 
األعراف واألخاقيات اإلنسانية والعربية وتعاليم ديننا احلنيف، 
كما نستنكر اصرارهم على التبعية لبعض القوى االقليمية والعاملية 
والقيام بهذه االعتداءات وتهديد أمن املواطنني السعوديني، ونرى 
أنه لزاما علينا دعم األشقاء في اململكة في اتخاذهم مايرونه مناسبا 
للتصدي ملثل هذه الهجمات ونثمن عاليا جهودهم لرأب الصدع في 
اليمن  الشقيق ليعود الى صفوف األخوة العرب داعيا الله أن يحفظ 

اململكة وكل األقطار العربية من كل مكروه . 
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82 عامًا شفاء مواطنة تبلغ من العمر 

289 حالة 23 إصابة جديدة بـ »كورونا«  ترفع اإلجمالي إلى  »الصحة«: 
أع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ح��ة أم��س 
الثاثاء تسجيل 23 إصابة مؤكدة 
بفيروس كورونا املستجد )كوفيد 
19( يوم االثنني ليرتفع بذلك عدد 
اإلصابات املسجلة في الباد إلى 

289 حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم 
ال���وزارة الدكتور عبدالله السند 
في املؤمتر الصحفي اليومي ال27 
للوزارة: إن احل��االت موزعة على 
ثماني ح���االت مرتبطة بالسفر 
)ثاث حاالت منها مرتبطة بالسفر 
إل��ى اململكة امل��ت��ح��دة( و)حالتان 
مرتبطتان بالسفر إل��ى إي���ران(، 
و)ث���اث ح��االت مرتبطة بالسفر 
إلى فرنسا( وجميع هذه احلاالت 
الثماني ملواطنني كويتيني وهم 

حتت احلجر املؤسسي.
وأض���اف السند أن هناك أرب��ع 
ع��ش��رة ح��ال��ة م��خ��ال��ط��ة حل��االت 

مرتبطة بالسفر )ث���اث ح��االت 
ملواطنني كويتيني مخالطني حلاالت 
مرتبطة بالسفر إلى فرنسا واململكة 
العربية السعودية( و)ثاث حاالت 
من اجلنسية الهندية مخالطة حلالة 
مرتبطة بالسفر إل��ى أذربيجان( 
وهذه احلاالت الثاث حتت احلجر 

الصحي املؤسسي.
وذك���ر أن ه��ن��اك )ث���اث ح��االت 
م��ن اجلنسية الهندية مخالطة 
حلالة مرتبطة بالسفر إلى األردن( 
و)أرب������ع ح����االت م���ن اجلنسية 
الهندية مخالطة حل���االت حتت 
التقصي ال��وب��ائ��ي( و)ح��ال��ة من 
اجلنسية البنغاديشية مخالطة 

حلالة حتت التقصي الوبائي(.
وأشار السند إلى أن هناك )حالة 
حتت التقصي الوبائي وهي ملقيم 

بنغاديشي(.
أما بالنسبة للحاالت التي تتلقى 

الرعاية الطبية والصحية في أحد 
مستشفيات وزارة الصحة فقد 
بلغ 216 حالة في حني بقي عدد 
احل��االت في العناية امل��رك��زة عند 
13 حالة موزعة على ثاث حرجة 

وعشر مستقرة.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص م��راك��ز احلجر 
الصحي املؤسسي فقد بقي إجمالي 
ع���دد ال��ذي��ن أن��ه��وا ف��ت��رة احلجر 
الصحي املقررة عند 911 شخصا 
بعد القيام بكل اإلجراءات الوقائية 
والتأكد من خلو جميع العينات من 

الفيروس.
وج���دد دع���وة وزارة الصحة 
للمواطنني واملقيمني ال��ك��رام إلى 
االلتزام بكل القرارات والتوصيات 
الصادرة من اجلهات الرسمية في 
الدولة وتوصيات منظمة الصحة 
العاملية واتباع استراتيجية التباعد 
االج��ت��م��اع��ي )اجل��س��دي( لتقليل 

فرص اإلصابة وانتشار العدوى 
ب��ني املخالطني واح��ت��واء انتشار 

الفيروس والقضاء عليه.
وك���ان وزي���ر ال��ص��ح��ة الشيخ 
الدكتور باسل الصباح ق��د أعلن 
أمس شفاء حالة واحدة جديدة من 
املصابني بفيروس كورونا املستجد 
)كوفيد 19( هي مواطنة تبلغ من 
العمر 82 عاما ليرتفع بذلك عدد 
احل���االت ال��ت��ي تعافت ومتاثلت 

للشفاء في الباد إلى 73 حالة.
وق��ال الشيخ باسل الصباح ل� 
)ك��ون��ا( إن التحاليل والفحوص 
املخبرية واإلشعاعية أثبتت شفاء 
ه��ذه احلالة من فيروس كورونا 
وسيتم نقلها إلى اجلناح التأهيلي 
في املستشفى املخصص الستقبال 
امل��ص��اب��ني ب��ال��ف��ي��روس مت��ه��ي��دا 
خل��روج��ه��ا م��ن املستشفى خ��ال 

د. عبد الله السند اليومني املقبلني.

احملـــات  لــائــحــة  مــخــالــفــات   4 حتــريــر 
واإلعـــــــــــانـــــــــــات فــــــــي »الـــــــفـــــــروانـــــــيـــــــة«

بـــــــلـــــــديـــــــة اجلـــــــــــهـــــــــــراء كــــــشــــــفــــــت عــــلــــى 
 14 وأغـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــت  مـــــــــــــحـــــــــــــًا   74

أثنى على جهود فرق البلدية امليدانية 

املنفوحي: إجراءات احترازية باألسواق املركزية الغذائية 
في »صناعية اجلهراء« وسوق خضار »الصليبية«

جانب من جولة مدير عام البلدية على األسواق املركزية مبنطقة صناعية اجلهراء

العتل: »املهندسني العرب« 
تدين وتستنكر هجمات 
احلوثيني على السعودية

م. فيصل  العتل 

Wednesday 1st April 2020 - 13 th yearاألربعاء 8 من شعبان 1441 ه�/1 أبريل  2020 - السنة  الثالثة عشرة

خال جوالت ميدانية لألجهزة الرقابية في البلدية 

بلدية »حولي« تغلق سوقني مركزيني الفتقادهما الشروط الصحية والنظافة العامة

حترير مخالفة في الفروانية

املنفوحي خال جولته في سوق اخلضار املركزي مبنطقة الصليبية

كشفت إدارة العاقات العامة في بلدية الكويت 
عن حتقيق األجهزة الرقابية بفرع بلدية األحمدي 
العديد من اإلجن��ازات خال الفترة من 12 مارس 
2020 حتى 25 مارس املاضي في إطار اجلهود 
املبذولة من قبل البلدية في إتخاذ كافة اإلجراءات 
اإلحترازية والوقائية لتجنب إنتشار فيروس 

كورونا املستجد. 
وأوض��ح مدير ف��رع بلدية محافظة األحمدي 
املهندس سعود الدبوس ب��أن األجهزة الرقابية 
بفرع بلدية احملافظة قامت بتوجيه 300 تنبيه 
حملات باإللتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة 
الصحة ول��وائ��ح البلدية ، حت��ري��ر 63 محضر 
مخالفة ، حترير 31 محضر ضبط مخالفات لباعة 
متجولني ، غلق 5 مطاعم، غلق 3 مقاهي ،غلق 5 
صالونات حاقة رجالي، غلق 4 صالونات ، غلق 3 

صاالت العاب وتسلية ، غلق 25 نشاط آخر. 
وأكد الدبوس بأن عدد احملات التي مت غلقها 67 

محا وإلغاء 10 مظاهر لألعراس. 
وأش��ار إلى أن عدد احلاويات التي مت غسلها 
وتعيقمها106367 حاوية ورفع 17 سيارة مهملة 
وس��ك��راب وت��دري��ب 54 من املفتشني على قيادة 
اآلليات بأكثر من مركز تابع للمحافظة وتوجيه 
34 إن��ذاراً ملخيمات بازالة مخيماتهم فضا عن 

إزالة 71 مخيماً.

 10 بلدية »حولي« ألغت 
مظاهر لألعراس وغسلت 

 106367 وعقمت 
حاوية في مارس املاضي  

م.  سعود الدبوس

إغاق أحد احملات في اجلهراء

إغاق سوقني مركزيني في حولي


