
كشفت إدارة العالقات العامة في 
بلدية الكويت عن حتقيق األجهزة 
الرقابية بفرع بلدية حولي العديد 
م��ن اإلجن����ازات خ��الل ال��ف��ت��رة من 
12 مارس 2020 حتى 25 مارس 
2020 في إط��ار اجلهود املبذولة 
م��ن قبل البلدية ف��ي إت��خ��اذ كافة 
اإلج��راءات اإلحترازية والوقائية 
لتجنب إنتشار فيروس كورونا 

املستجد. 
وأوض�����ح م��دي��ر ف����رع ب��ل��دي��ة 
محافظة ح��ول��ي امل��ه��ن��دس أحمد 
الهزمي بأن األجهزة الرقابية بفرع 
بلدية احملافظة قامت بتوجيه 264 
تنبيه حمل��الت باإللتزام بقرارات 
مجلس ال���وزراء ووزارة الصحة 
ول��وائ��ح ال��ب��ل��دي��ة، حت��ري��ر 126 
محضر مخالفة، حترير 5 محضر 
ضبط مخالفات لباعة متجولني، 
غلق 3 مطاعم، غلق 21 مقهي، غلق 
7 صالونات حالقة رجالي، غلق 4 
صالونات، غلق 4 معاهد صحية، 
غلق صالتني لإللعاب والتسلية، 
غلق 7 أنشطه آخ��رى، مؤكدا بأن 
ع��دد احمل���الت ال��ت��ي مت غلقها 39 
محال. وأشار إلى أن عدد احلاويات 
التي مت غسلها وتعيقمها105800 
حاوية ورف��ع 146 سيارة مهملة 
وس��ك��راب وق��ارب��ني و 8 عربات 

مهملة.
وفي إط��ار اجلهود املبذولة من 
قبل بلدية الكويت في إتخاذ كافة 
اإلج��راءات اإلحترازية والوقائية 
جتنبا إلنتشار فيروس كورونا 
املستجد أعلنت إدارة العالقات 
العامة في بلدية الكويت عن قيام 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة حولي 
بتنفيذ ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة لغسيل 
وت��ع��ق��ي��م ال���ش���وارع الرئيسية 
مبناطق محافظة ح��ول��ي شملت 
)برايح سالم و شوارع سالم مبارك 
و هالل املطيري و بغداد ( أشرف 
عليها نائب املدير العام لشئون 

قطاع محافظتي حولي واألحمدي 
فهد الشتيلي. 

وأوض����ح ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام 
لشئون ق��ط��اع محافظتي حولي 
واألحمدي فهد الشتيلي بأن اجلولة 
امليدانية التي نفذتها ادارة النظافة 
ال��ع��ام��ة ب��ال��ش��وارع الرئيسية 
مب��ح��اف��ظ��ة ح��ول��ي، أس��ف��رت عن 
غسيل وتعقيم ع��ددا من الشوارع 
الرئيسية مبناطق احملافظة متثلت 
في برايح سالم وأس��واق الساملية 
وش���ارع امل��ط��اع��م وش��ارع��ي قطر 
وال��ب��ح��ري��ن وامل���راك���ز ال��غ��ذائ��ي��ة 
وال��س��امل��ي��ة قطعة 12 وجمعية 
ال��س��امل��ي��ة وال��رم��ي��ث��ي��ة وس��ل��وى 

وشارعي عمان واخلنساء. 
وبني الشتيلي بأنه مت إستخدام 
10 تناكر و20 عامل في عملية 

عسيل وتعقيم الشوارع. 
كما قام فريق الطوارئ ببلدية 
ال��ع��اص��م��ة  ب��إغ��الق 4  محالت  
مبنطقتي الشويخ والري ملخالفتهم 
قرار املدير العام 703 لسنة 2020.
من جهته ق��ام فريق الطوارئ 
ببلدية مبارك الكبير بالتنسيق مع 
القوى العاملة بإغالق 4  محالت  
مبنطقتي صباح السالم والقصور 
ملخالفتهم ق��رار املدير العام 703 

لسنة 2020.
م��ن جانبه ق��ام ف��ري��ق ط��وارئ 
بلدية اجلهراء بجولة في املنطقة 
ومت الكشف على خمسني محل 
لتصليح ال��س��ي��ارات وب��ي��ع قطع 
غيار السيارات في منطقة اجلهراء 

الصناعيه وجمعيها مغلقة. 
ومن جانبها دعت إدارة العالقات 
العامة املواطنني واملقيمني االتصال 
على اخلط الساخن 139 الذي يعمل 
على مدار الساعة أو التواصل عبر 
 kuwmun@ حسابات البلدية
مب��واق��ع التواصل االجتماعي أو 
عبر الواتس أب “24727732” 
في حال وج��ود أي شكوى تتعلق 

بالبلدية.

أكدت جمعية اإلعالميني الكويتية أمس 
األحد أن حملة )تأكد( اإلعالمية تهدف إلى 
نشر التوعية وثقافة املسؤولية االجتماعية 
ومساندة احلكومة في إجراءاتها احلالية 
ملكافحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

.)19 -
وقال مدير العالقات العامة في اجلمعية 
جراح القزاع ل� )كونا(: إن احلملة انطلقت 
ي��وم اجلمعة امل��اض��ي م��ن خ��الل منصات 
اإلع����الم اجل��دي��د ف��ي وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي بهدف احلد من نشر الشائعات 
واملعلومات اخلاطئة وحماية املجتمع من 
آثارها السلبية خصوصا في هذه الفترة 

االستثنائية التي تعيشها البالد.
وأض��اف القزاع أن حملة )تأكد( تهدف 
أيضا إل��ى ح��ث امل��واط��ن��ني واملقيمني على 
أخذ املعلومة من مصادرها الرسمية سواء 
من وسائل اإلع��الم املسموعة واملرئية أو 
م��ن خ��الل احل��س��اب��ات امل��وث��وق��ة للجهات 
واملؤسسات احلكومية العاملة في ميادين 
م��ح��ارب��ة ال��ف��ي��روس امل��س��ت��ج��د مبختلف 

قطاعاتها.
وأوض��ح أن توعية املواطنني واملقيمني 
ب��خ��ط��ورة نشر ال��ش��ائ��ع��ات واملعلومات 
املغلوطة في هذه األيام تعتبر واجبا وطنيا 
على ك��ل وسيلة إعالمية ومتثل ترجمة 
لتوجيهات لسمو أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د ف��ي احل��د م��ن ال��ش��ائ��ع��ات ف��ي ظل 

الظروف احمللية والعاملية.
وذكر أن العديد من اإلعالميني والقائمني 
ع��ل��ى ال��ص��ح��ف اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وال��ق��ن��وات 
اإلخبارية مشاركون في ه��ذه احلملة من 
خ��الل ب��ث مقاطع وف��ي��دي��وه��ات ول��ق��اءات 
توعوية عبر حساباتها في وسائل التواصل 
االجتماعي وحسابات جمعية اإلعالميني 

الكويتية املختلفة.
وب���ني ال��ق��زاع أن احل��م��الت اإلع��الم��ي��ة 

التوعوية التي تطلقها بعض املؤسسات 
اإلعالمية أو جمعيات النفع العام تهدف إلى 
استمرار وإبقاء حس املسؤولية االجتماعية 
والوطنية في يقظة مستمرة وقطع الطريق 
على صناعة الشائعات املدمرة لكل عمل أو 

إجناز وطني.
ولفت إل��ى أن نشر األخ��ب��ار املغلوطة 
يعتبر خطرا كبيرا على متاسك املجتمعات 
في مواجهة أي ظ��روف طارئة خصوصا 
التي تتطلب وحدة صف وتكاتف اجتماعي 
من أجل جتاوزها معتبرا أن توعية املجتمع 
م��ن خ��الل رس��ائ��ل واض��ح��ة ومبسطة هي 
السبيل الوحيد لتحصينه ضد أي مؤثرات 

تستهدف استقراره.
وأع����رب ع��ن ت��ف��اؤل��ه ب��ان��ت��ش��ار حملة 
)تأكد( في جميع منصات اإلعالم املختلفة 
ووصولها إل��ى أكبر ق��در ممكن م��ن أف��راد 
املجتمع ومساهمة العديد من املتصفحني 
في نشرها وإيصال رسالتها ودعم إجراءات 

احلكومة في مكافحة فيروس كورونا. 
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99 حالة  6 حاالت جديدة من »كورونا« ترفع اإلجمالي إلى  شفاء 

77 إصابة جديدة و911 شخصًا أنهوا فترة احلجر الصحي »الصحة«: 
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة 
الصحة الكويتية الدكتور عبدالله 
السند أمس األح��د تسجيل 77 حالة 
إص��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد )كوفيد 19( في البالد خالل 
ال24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع 
بذلك عدد احلاالت املسجلة في البالد 

إلى 556 حالة.
وق��ال السند في املؤمتر الصحفي 
اليومي ال30 للوزارة: إن هناك حالة 
واحدة ملواطن كويتي مرتبطة بالسفر 
إل��ى فرنسا )ضمن رح��الت اإلج��الء 

اجلوي األخيرة(.
وأضاف أن هناك 74 حالة مخالطة 
ه��ي )ح��ال��ت��ان مل��واط��ن��ني كويتيني 
مخالطني حلالة قيد التقصي الوبائي( 
و)58 ح��ال��ة ملقيمني م��ن اجلنسية 
الهندية مخالطني حلاالت قيد التقصي 
ال��وب��ائ��ي( و)ثماني ح��االت ملقيمني 
من اجلنسية الباكستانية مخالطني 
حل����االت ق��ي��د ال��ت��ق��ص��ي ال��وب��ائ��ي( 
و)ث��الث حاالت ملقيمني من اجلنسية 
البنغالديشية مخالطني حلالة قيد 
التقصي الوبائي( و)حالتان ملقيمني 
من اجلنسية املصرية مخالطني حلالة 
قيد التقصي الوبائي( و)حالة ملقيم 
من اجلنسية اإليرانية مخالط حلالة 

قيد التقصي الوبائي(.
وذك���ر أن ه��ن��اك )ح��ال��ت��ني حتت 
ال��ت��ق��ص��ي ال���وب���ائ���ي( مل��ق��ي��م��ني من 
اجلنسية ال��ه��ن��دي��ة. أم���ا بالنسبة 
ملجموع احلاالت التي تتلقى الرعاية 

الطبية في العناية املركزة فقد بقي 
على ما هو عليه عند 17 حالة منها 
س��ت ح��رج��ة و11 مستقرة وبذلك 

يصبح مجموع احل��االت التي تتلقى 
الرعاية الطبية في أحد املستشفيات 
التابعة ل��وزارة الصحة واملخصصة 

الستقبال املصابني مبرض فيروس 
)كورونا( 456 حالة.

وفيما يخص مراكز احلجر الصحي 

املؤسسي فقد بقي إجمالي عدد الذين 
أنهوا فترة احلجر الصحي املقررة 
عند 911 شخصا بعد القيام بكل 

اإلج��راءات الوقائية والتأكد من خلو 
جميع العينات من الفيروس.

وفي وقت سابق أول أمس السبت 

سجلت حالة وف��اة واح��دة ملقيم من 
اجلنسية الهندية يبلغ من العمر 46 
عاما أصيب مبرض فيروس كورونا 
املستجد وك���ان يتلقى ال��ع��الج في 

العناية املركزة.
وج��دد السند ال��دع��وة للمواطنني 
واملقيمني إل��ى االل��ت��زام باملكوث في 
املنازل حتى خالل ساعات النهار في 
ظل احلظر اجلزئي للتجول موصيا 
بضرورة تطبيق إستراتيجية التباعد 
االج��ت��م��اع��ي )اجل���س���دي( وزي����ارة 
احلسابات الرسمية ل��وزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
حول بعض اإلرش��ادات والتوصيات 
وك��ل م��ا بشأنه يساهم ف��ي احتواء 

انتشار الفيروس.
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح قد أعلن أم��س شفاء 
س��ت ح���االت ج��دي��دة م��ن املصابني 
بفيروس ك��ورون��ا املستجد )كوفيد 
19( بواقع خمسة مواطنني ومقيم 
واحد، ليرتفع بذلك عدد احلاالت التي 
تعافت ومتاثلت للشفاء في البالد إلى 

99 حالة.
وق���ال الشيخ ب��اس��ل ال��ص��ب��اح ل� 
)ك��ون��ا(: إن التحاليل والفحوص 
املخبرية واإلشعاعية أثبتت شفاء 
ه��ذه احل���االت م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا 
وسيتم نقلها إل��ى اجلناح التأهيلي 
في املستشفى املخصص الستقبال 
املصابني بالفيروس متهيدا خلروجها 

من املستشفى خالل اليومني املقبلني.

تطورات فيروس كورونا يوم أمس

غسيل وتعقيم الشوارع الرئيسية في احملافظة 

39 محاًل في »حولي« خالل مارس إغالق 
ملخالفتها اإلجراءات الوقائية من »كورونا«

“حولي” جولة ميدانية في 

»اإلعالميني«: »تأكد« حملة توعية 
لنشر ثقافة املسؤولية االجتماعية
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د. عبد الله السند

ق��ال��ت وزارة ال���ش���ؤون االجتماعية 
الكويتية: إن اجلميعات اخليرية احمللية 
أنفقت حتى ي��وم اجلمعة 398ر789ر2 
مليون دينار كويتي )نحو تسعة ماليني 
دوالر أمريكي( من إجمالي حصيلة احلملة 
الوطنية حلشد اجلهود في مواجهة فيروس 
ك��ورن��ا املستجد )كوفيد 19( وشعارها 

)فزعة للكويت(.
واستطاعت )فزعة للكويت( التي جاءت 
مبشاركة 41 جمعية ومبرة خيرية محلية 
معتمدة من )الشؤون( جمع 198ر169ر9 
مليون دينار )نحو 30 مليون دوالر( من 

198227 ألف متبرع.
وذك��رت )ال��ش��ؤون( في تقرير لها أول 
أم��س أن مساهمات اجلمعيات اخليرية 
احمل��ل��ي��ة شملت ت��ق��دمي 217ر150 أل��ف 
وحبة غذائية للعاملني في وزارات الدولة 

واحملاجر الصحية واملنافذ احلدودية.
وأوضحت أن املساهمات شملت كذلك 
400ر14 ألف مستفيد في 32 مدرسة مت 
جتهيزها لصالح اإلدارة العامة للدفاع 
امل��دن��ي ووزارة ال��ص��ح��ة الس��ت��خ��دام��ه��ا 

ك)محاجر صحية( مع التسيير اليومي لها.
وأف���ادت أن 90 أل��ف ف��رد استفادوا من 
اخلدمات املقدمة منهم مواطنون مغتربون 

وأس��ر متعففة في الداخل والعمالة التي 
فقدت مصدر رزقها فضال عن دفع إيجارات 
وت��ق��دمي دع��وم��ات مالية وس���الل غذائية 

وصحية.
ولفتت إلى تقدمي 500ر387 ألف قنينة 
مياه لعدد من املؤسسات ومواقع املكافحة 
إضافة إل��ى 200ر154 أل��ف معقم يدوي 

وحقيبة وقائية.
وبحسب بيان سابق صادر عن )احلملة 
ال��وط��ن��ي��ة( س��ت��وج��ه ال��ت��ب��رع��ات لثالثة 
م��ص��ارف م��ح��ددة مسبقا ه��ي )دع��م األس��ر 
واألف��راد املتضررين من أزمة وباء كورونا 
- دع��م العمالة التي فقدت م��ورد رزقها 
بسبب األزمة - مساندة اجلهود احلكومية 
اإلنسانية في مواجهة الوباء(، مبيناً أنه 
منذ اإلعالن عن انطالق احلملة متت مراعاة 
ال��وض��وح والشفافية وأوج���ه امل��ص��ارف 

املستهدفة من ريعها.
وأش��ار البيان إلى أن اجلهات املشاركة 
م��ل��ت��زم��ة ب��ص��رف ك���ل دي���ن���ار مت جمعه 
ف��ي مصرفه ال��ش��رع��ي وف��ق ال��ف��ت��وى رقم 
)21ع/2020(الصادرة عن إدارة اإلفتاء 
في وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
بتاريخ 26 مارس املاضي ووفق األهداف 

واملصارف التي مت اإلعالن عنها للجمهور.

»الشؤون«: اجلمعيات اخليرية 
2.78 مليون دينار أنفقت 

من  حصيلة »فزعة للكويت« 

التأكد من إغالق محالت تصليح السيارات في اجلهراء إغالق أحد احملالت

تعقيم الشوارع
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