محليات

Thursday 22th October 2020 - 14 th year - Issue No.3689

اخلميس  5ربيع األول  1442هـ 22/أكتوبر  - 2020السنة الرابعة عشر  -العدد 3689

ش���ارك وزي���ر ال��ع��دل ووزي���ر األوق���اف
وال��ش��ؤون اإلسالمية املستشار الدكتور
فهد العفاسي ،في االجتماع ال 30لوزراء
العدل لدول مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية عبر االتصال املرئي ملناقشة قضايا
عدلية خليجية مشتركة.
وق���ال العفاسي ف��ي تصريح صحفي
أم��س :إن وزراء العدل في دول املجلس
تقدموا بخالص التعازي للقيادة السياسية
في الكويت بوفاة املغفور له أمير البالد
الراحل الشيخ صباح األحمد ،مستذكرين
بصمة سموه في تعزيز العمل اخلليجي
املشترك.
وأض��اف أن ال��وزراء اخلليجني تقدموا
بالتهنئة لصاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن��واف األحمد ،وسمو ول��ي العهد الشيخ
مشعل األح��م��د ،م��ع��رب�ين ع��ن متنياتهم
اخلالصة لهم بالتوفيق والسداد.
وذك���ر أن االج��ت��م��اع ت��ن��اول املواضيع

محافظ األحمدي :حريصون على
الشراكات البناءة لترجمة املسؤولية
اإلجتماعية على أرض الواقع

الشيخ فواز اخلالد خالل لقائه قتيبة الربعي وحصة النجادة

ج��دد محافظ األح��م��دي الشيخ ف��واز اخلالد،
التأكيد على أهمية القطاع املصرفي وال��دور الذي
يضطلع ب��ه كركيزة أساسية لتحقيق النهضة
االقتصادية والتنموية في البالد ،مثمناً جهود
القطاع عموما ً وبنك برقان على نحو خاص لتعزيز
احلضور الفاعل والوصول باخلدمات املصرفية
احليوية واملميزة إلى املزيد من العمالء في كافة
مناطق الكويت ،مشيدا ً بحرص إدارة البنك على
توفير اخلدمات واملنتجات احلديثة  ،معرباً عن
التطلع إلى إنشاء املزيد الفروع للبنك ومختلف
البنوك احمللية وال��دول��ي��ة وش��رك��ات الصرافة
على أرض محافظة األح��م��دي ذات اخلصوصية
واملقومات االقتصادية والتجارية والسياحية
امل��ع��روف��ة ،بحكم مساحتها الكبيرة والكثافة
السكانية وامل��دن اجل��دي��دة التي تضمها ،والتي
تقتضي دعم وتطوير منظومة اخلدمات املصرفية
واملالية ملواطنيها وقاطنيها.
جاء ذلك في لقاء عمل للمحافظ في ديوان عام
احملافظة أمس مع رئيس عالقات املستثمرين في
بنك برقان قتيبة الربعي ،ومساعد مدير العالقات
العامة ب���إدارة االت��ص��االت التسويقية بالبنك
حصة النجادة  ،تناول خالله الدور الفاعل للقطاع

وزير البلدية :إلزام مقاولي البناء بوضع
حاويات لتجميع املخلفات اإلنشائية
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية املهندس
وليد اجلاسم إل��زام مقاولي البناء بوضع
حاويات في مواقع العمل لتجميع النفايات
اإلنشائية وأنقاض البناء وجميع املخلفات
الناجتة من أعمال الهدم أو تشييد املباني
أو ترميمها أو صيانتها للحد من األض��رار
البيئية لها.
وق��ال ال��وزي��ر اجلاسم في بيان صحفي
أم��س :إن احل��د م��ن مشكلة إل��ق��اء مخلفات
األع��م��ال اإلن��ش��ائ��ي��ة وأن��ق��اض ال��ب��ن��اء في
الساحات واألماكن غير املخصصة لها سيحد
م��ن االض���رار ف��ي النظافة العامة والبيئة
وتشويه املنظر العام.
وأضاف أنه وجه خطاباً إلى املدير العام
للبلدية أحمد املنفوحي ،متضمناً مشروع
ق��رار جلنة السالمة بتعديل امل��واد  1و19
و 20من ق��رار جلنة السالمة رقم  95لسنة

د .فهد العفاسي

ثمّ ن دور القطاع املصرفي كركيزة للنهضة االقتصادية والتنمية

املصرفي على امتداد دولة الكويت على الصعيدين
املهني واملجتمعي ،عالوة علي آفاق تعزيز التعاون
البناء املمتد بني محافظة األحمدي وبنك برقان في
إطار حرص اجلانبني على الشراكة املثلى لترجمة
غايات املسؤولية املجتمعية على أرض الواقع،
واستعراض حصاد ه��ذه الشراكة التي توجت
أخيرا ً بدعم بنك برقان حلملة محافظة األحمدي
األولى للتبرع بالدم مبركز التعاونيات لنقل الدم
في مستشفى العدان وبالتنسيق مع إدارة خدمات
نقل ال��دم ب��وزارة الصحة ،التي نظمتها احملافظة
ضمن مشروعها التنموي بعيد املدى “محافظتي
أجمل” وب��رن��ام��ج عملها ف��ي مواجهة تداعيات
جائحة “كوفيد  ،”19املمتد منذ اللحظات األولى
لبداية اجلائحة ،حيث كانت محافظة األحمدي
احلاضنة األولى واألكبر للمحاجر واملستشفيات
امليدانية .من جهته أعرب قتيبة الربعي عن االعتزاز
واالرتياح لتعاون بنك برقان مع محافظة األحمدي
التي تعمل من جناح إلى جناح ،منوهاً بأن اللقاء
تطرق إل��ى التعاون املستقبلي وف��رص تطوير
وتعزيز البنك خلدماته على إمتداد مناطق احملافظة
وخ��اص��ة اجل��دي��دة منها وخ��اص��ة مدينة صباح
األحمد.

م .وليد اجلاسم

 1983بشأن الشروط والقواعد واإلجراءات
الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق الئحة

الصحة 813 :إصابة جديدة
بـ «كورونا» و  7حاالت وفاة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس،
تسجيل  813إصابة جديدة بفيروس
كورونا املستجد (كوفيد )19 -خالل
الـ  24ساعة قبل املاضية ،ليرتفع بذلك
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد
إلى  ،118531في حني مت تسجيل 7
ح��االت وف��اة ليصبح مجموع حاالت
الوفاة املسجلة حتى أمس  721حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم وزارة
الصحة الكويتية الدكتور عبدالله
السند لـ (ك��ون��ا) :إن ع��دد من يتلقى
الرعاية الطبية ف��ي أق��س��ام العناية
املركزة بلغ  130حالة ،ليصبح بذلك
املجموع الكلي جلميع احل��االت التي
ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد)-19
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
 7894ح��ال��ة .وأش��ار السند إل��ى أن
عدد املسحات التي مت القيام بها خالل
ال 24ساعة قبل املاضية بلغ 7560
مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات
 849662ف��ح��ص �اً .وج���دد ال��دع��وة
للمواطنني واملقيمني ملداومة األخذ بكل
سبل الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين
واحل��رص على تطبيق إستراتيجية
ال��ت��ب��اع��د ال��ب��دن��ي ،م��وص��ي �ا ً ب��زي��ارة
احلسابات الرسمية ل��وزارة الصحة
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع
على اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

من شأنه املساهمة في احتواء انتشار
الفيروس.
وك��ان��ت وزارة الصحة ق��د أعلنت

أمس أيضاً شفاء  718إصابة خالل الـ
 24ساعة قبل املاضية ،ليبلغ مجموع
عدد حاالت الشفاء  109916حالة.

«الهيئة اإلسالمية العاملية»
توزع طرود ًا غذائية للمحتاجني
في األردن باسم األمير الراحل

جانب من توزيع الطرود الغذائية

أزال ال��ف��ري��ق ال��رق��اب��ي في
بلدية الكويت أمس 12 ،مخيماً
باملنطقة اجل��ن��وب��ي��ة خالفت
ق���رار مجلس ال����وزراء بإلغاء
موسم التخييم هذا العام بشكل
اح���ت���رازي لتفشي ف��اي��روس
كورونا املستجد (كوفيد.)-19
وق���ال م��دي��ر إدارة النظافة
العامة وإشغاالت الطرق فيصل
العتيبي في تصريح للصحفيني
على ه��ام��ش ب��دء حملة إزال��ة
امل��خ��ي��م��ات امل��خ��ال��ف��ة :إن ه��ذه
احلملة تهدف بشكل اساسي الى

االهتمام بصحة املواطن واملقيم
إثر تفشي هذا الفايروس.
وأض��اف العتيبي ،أن بلدية
الكويتشكلت فريق عمل ميداني
معاون للجنة املخيمات الربيعية
املشكلة من قبل مجلس الوزراء
ملواجهة فايروس (كوفيد)-19
إلزالة املخيمات الربيعية وحث
املواطنني على اتباع التعليمات
الصحية لتجنب اإلصابة.
وت��اب��ع أن ال��ف��ري��ق سيقوم
بشكل مستمر بحمالت دوري��ة
ل��ل��ت��أك��د م���ن ال���ت���زام اجل��م��ي��ع

بالتعليمات الصحية ،مؤكدا ً أن
الفريق سيطبق القانون على
اجلميع دون متييز حفاظاً على
صحة اجلميع.
وب ��ّي��نّ ال��ع��ت��ي��ب��ي أن م��ن
ص�لاح��ي��ات ال��ف��ري��ق اإلزال����ة
ال��ف��وري��ة جل��م��ي��ع امل��خ��ي��م��ات
الربيعية دون إن��ذار أصحابها،
مبيناً أن البلدية لم تعطي هذا
ال���ع���ام أي ت��رخ��ي��ص ل��وض��ع
مخيمات ،كما أن من صالحية
البلدية تغرمي ومخالفة أصحاب
تلك املخيمات املخالفة.

أنظمة السالمة لألفراد واملمتلكات العامة
وموارد الثروة العامة.
وأوض��ح أن الكتاب سيتناسب مع إلزام
القائم بالعمل بوضع حاويات في مواقع
العمل لتجميع النفايات اإلنشائية وأنقاض
البناء وجميع املخلفات جراء تلك األعمال مع
تضمني ذات املقترح كال من مشروع الئحة
البناء وم��ش��روع الئحة تصنيف املقاولني
محل الدراسة لدى اجلهاز التنفيذي.
وش���دد اجل��اس��م ع��ل��ى ض����رورة العمل
على إق��رار التعديالت على الالئحة بصفة
االستعجال واتخاذ الالزم وفق النظم إلدخال
التعديل املقترح املشار إليه.
وكشف أنه سيقوم بالتنسيق مع الهيئة
ال��ع��ام��ة للبيئة ب��ش��أن إح��ال��ة نسخة من
املخالفات التي تسجلها البلدية ضد املخالفني
إلى الهيئة لتطبيق عقوباتها على املخالفني.

شفاء  718إحالة و 130في «العناية املركزة»

بلدية الكويت :إزالة  12مخيم ًا
في «املنطقة اجلنوبية» خالفت
قرار إلغاء موسم التخييم

جانب من إزالة أحد املخيمات
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للحد من األضرار البيئية

وزير العدل يشارك في االجتماع الوزاري
اخلليجي ملناقشة قضايا عدلية مشتركة
العدلية اخلليجية من خالل بحث اتفاقية
تنفيذ األح��ك��ام واإلن���اب���ات واإلع�لان��ات
القضائية بدول مجلس التعاون اخلليجي
واستخالص املبادئ التشريعية الواردة في
القوانني واألنظمة ،التي تقدمت بها وزارة
العدل بتلك امل��ب��ادئ على وثيقة الكويت
لنظام القانون املوحد ألعوان القضاء.
وأفاد أن الوزراء رحبوا مببادرة األمني
ال��ع��ام ملجلس ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج
العربية بقيام األم��ان��ة العامة بتنفيذ
مشروع رصد وتوثيق جهود دول املجلس
ف��ي م��واج��ه��ة جائحة ك��ورون��ا املستجد
(كوفيد.)19 -
وأع���رب العفاسي ع��ن خالص الشكر
لألمانة العامة ل��دول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية على حسن اعدادها
وحتضيرها لالجتماع ولوزارة العدل في
دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة الشقيقة
على حسن ادارتها ألعمال االجتماع.

alwasat.com.kw

وزع�����ت ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة
اإلس�لام��ي��ة العاملية الكويتية
أم��س ط����رودا ً غ��ذائ��ي��ة ل��ـ 450
ع��ائ��ل��ة ف��ق��ي��رة وم��ح��ت��اج��ة في
األردن صدقة عن روح املغفور
له بإذن الله تعالى سمو األمير
ال��راح��ل الشيخ صباح األحمد
“طيب الله ثراه”.
وق���ال سفير دول���ة الكويت
ل��دى األردن عزيز الديحاني لـ
(كونا) :من موقع تسليم الطرود
ال��غ��ذائ��ي��ة ف��ي مخيم (حطني)
لالجئني الفلسطينيني إن الكويت
ستسير دوم��ا على نهج العمل
اإلن��س��ان��ي ال���ذي ثبت ق��واع��ده
األمير الراحل وستبقى اجلهود
اإلغاثية واخليرية من السمات
الثابتة للكويت وقيادتها وأهلها.
وأضاف الديحاني أن ما يقوم به
الكويتيون واجلمعيات اإلغاثية
واخليرية الرسمية والشعبية
“واجب وحق” جتاه املستفيدين
من الفقراء واحملتاجني واألسر
املتعففة ،مؤكدا ً احلرص على أن
تبقى الكويت في مقدمة الدول

ال��داع��م��ة ل�لأوض��اع اإلنسانية
ل��ش��ع��وب ال��ع��ال��م أج��م��ع دون
متييز .وأوض��ح أن راي��ة العمل
اإلن��س��ان��ي ستبقى وم��س��ي��رة
البذل والعطاء ستستمر حتت
قيادة سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،وعلى ذلك ستبقى
الكويت بلد اإلنسانية ومركز
العمل اإلن��س��ان��ي كما سماها
املجتمع الدولي.
من جانبه قال املشرف العام
بالتكليف ملكتب الهيئة في األردن
زياد أبو طالب لـ (كونا) :إن هذه
احلملة اإلنسانية تأتي “وفاء”
للمغفور له سمو األمير الراحل
وهي عبارة عن طرود تضم 11
صنفا ً غذائيا ً أساسيا ً.
وأضاف أبو طالب أن الهيئة
وب��ال��ت��ع��اون م��ع  26جمعية
خ��ي��ري��ة م��ع��ت��م��دة ف��ي األردن
ستوصل املساعدات ملستحقيها
من العائالت واألس��ر احملتاجة
والفقيرة في جميع أنحاء اململكة
مبا فيهم الالجئني الفلسطينيني
والسوريني .وأعرب عن الشكر

وال��ع��رف��ان للشعب الكويتي
واحملسنني في الهيئة اخليرية
على دوام إحسانهم وعطائهم
“فهم أصحاب اليد العليا في
ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي واإلغ���اث���ي
واخل���ي���ري ب�����األردن وجميع
مناطق ال��ع��ال��م ،مثمناً حرص
السفارة الكويتية على تذليل
ال��ص��ع��وب��ات ك��اف��ة واملتابعة
امل��س��ت��م��رة لعملية ال��ت��وزي��ع.
ب���دوره ق��ال مدير مركز مخيم
(السخنة) للخدمات االجتماعية
التابع جلمعية املركز اإلسالمي
اخليرية األردنية خالد احلالق
ل��ـ (ك���ون���ا) :إن ه���ذه احلملة
موجهة بشكل رئيس ملخيمات
الفلسطينيني التي تعاني من
أوضاع مادية صعبة من األيتام
واألرامل واألسر احملتاجة.
وأضاف احلالق أن كثيرا ً من
العائالت تنقصها املواد الغذائية
األساسية مبينا أهمية املساعدات
في التخفيف من األعباء الثقيلة
على عاتق أرب��اب األسر في ظل
األوضاع االقتصادية الصعبة.

التربية :تصوير
 2032حلقة
تعليمية لكل
املراحل الدراسية
أع���ل���ن���ت وزارة ال��ت��رب��ي��ة،
االنتهاء من تصوير  2032حلقة
تعليمية للفصل ال��دراس��ي األول
 2021/2020جلميع امل��راح��ل
التعليمية م��ن م��رح��ل��ة ري��اض
األطفال وحتى املرحلة الثانوية
مبا فيها التعليم الديني.
وق���ال امل��وج��ه الفني ومنسق
عام القنوات التربوية في الوزارة
حمد البحوه في تصريح صحفي
أم��س :إن جتربة التصوير كانت
ناجحة بكل املقاييس على الرغم
من تعارض احلصص الدراسية
في املدارس بالفترة الصباحية لكن
املعلمني واملوجهني الفنيني بذلوا
قصارى جهدهم لتصوير احللقات
التربوية بنجاح.
وأعرب البحوه عن بالغ الشكر
للمعلمني الذين يعملون بإخالص
الستمرار سير العملية التعليمية
وسط األزم��ة الراهنة  -املرتبطة
بانتشار فيروس كورونا  -مؤكدا ً
أن أس��اس التعليم ه��م املعلمون
وال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى توجيههم في
القنوات التعليمية.
يذكر أن هذا اإلجراء يأتي تنفيذا ً
للخطة املرتبطة بالعام الدراسي
 2021/2020للتعليم اإللكتروني
(عن بعد) وتقدميه بشكل متميز
ألبنائنا الطلبة.

يعد إحدى األدوات املهمة واحللول التكنولوجية
في متابعة احلاالت املشتبهة

الغمالس :نصف مليون مستفيد
من خدمات تطبيق «شلونك»
للحد من «كوفيد»19 -
أعلن مدير إدارة الصحة العامة رئيس اللجنة الرئيسية
لتطبيق (شلونك) بوزارة الصحة ،الدكتور فهد الغمالس،
أن عدد من سجلوا في التطبيق من خالل حتميله من مختلف
املتاجر اإللكترونية (App Store- Google Play -
 )AppGalleryبلغ حوالي نصف مليون مستفيد.
وق��ال الغمالس ل��ـ (ك��ون��ا) أم��س :إن التطبيق إح��دى
األدوات املهمة واحللول التكنولوجية التي تعتمد عليها
الوزارة في متابعة احلاالت املشتبهة مبرض (كوفيد)-19
خالل فترة احلجر الصحي املنزلي واملصابني باملرض أثناء
فترةالعزل الصحي.
وأض��اف أن تطبيق (شلونك) أيضاً من أهم التطورات
التكنولوجية التي استحدثتها الدولة واستفادت منها
وزارة الصحة الكويتية في خطتها الرامية إلى مكافحة
وباء (كوفيد )19 -واحلد من انتشاره في املجتمع.
وأوض��ح أن التطبيق مت تدشينه منتصف شهر أبريل
املاضي بهدف متابعة القادمني من اخل��ارج أثناء حملة
إجالء املواطنني قبل التوسع في استخدامه ليشمل مخالطي
احل��االت اإليجابية ومرضى (كوفيد )-19بعد اتضاح
مميزات التطبيق لناحية توفير الوقت واجلهد لألطقم
الطبية ودق��ة متابعة األش��خ��اص حتت احلجر والعزل
الصحي واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع انتشار العدوى بني
فئات املجتمع.
وذكر أنه يتولى اإلشراف على التطبيق ،إضافة إلى جلنة
وزارة الصحة فريق متعدد التخصصات ميثل العديد من
اجلهات في الدولة للتأكد من ارتفاع معايير الكفاءة والدقة
واحلماية للتطبيق واملستخدم والفئات املستفيدة منه.
وعن اخلدمات التى يقدمها (شلونك) بجانب متابعة
األشخاص حتت احلجر أو العزل الصحي ،أفاد الغمالس
بأن التطبيق يتيح لألشخاص احملجورين إدخال بياناتهم
احليوية واإلب�ل�اغ عن األع���راض ف��ور ظهورها ليتسنى
للفرق الطبية اكتشاف احل��االت اإليجابية بأقرب وقت
ممكن ووضعها حتت العناية الطبية املناسبة.
ولفت أيضا ً إلى إمكانية احلصول على تصاريح اخلروج
من احلجر الصحي للظروف الطارئة من خالل التطبيق
كما مت تخصيص فريق من األطباء للرد على استفسارات
األش��خ��اص حت��ت احل��ج��ر وال��ع��زل ال��ص��ح��ي م��ن خ�لال
التطبيق.
ودعا جميع األشخاص الذين تتم متابعتهم من خالل
(شلونك) إل��ى االل��ت��زام بالتعليمات اخلاصة بالتطبيق
واالستجابة لالخطارات املرسلة إليهم كذلك االلتزام
بإجراءات احلجر الصحي للمخالطني والقادمني من السفر
وإج���راءات العزل الصحي للمصابني حفاظا على صحة
احمليطني بهم ومنع انتشار العدوى في املجتمع.

