
أعلن مدير عام بلدية الكويت أحمد املنفوحي 
أمس الثالثاء استعداد البلدية للبدء في إصدار 
ال��ت��راخ��ي��ص الهندسية اخل��اص��ة بالقسائم 
السكنية في مشروع مدينة املطالع السكنية 
بعد االنتهاء من إجناز خدمات البنية التحتية 

واستكمال جميع اخلدمات.
وأوض���ح املنفوحي ف��ي ب��ي��ان صحفي أن 
البلدية وافقت على إصدار التراخيص الهندسية 
للبناء شريطة االنتهاء من استكمال جميع 
خدمات البنية التحتية التي تتضمن التغذية 

باملياه العذبة والصرف الصحي الدائمني.
وقال: إن املوافقة ستكون مشروطة باالنتهاء 
وم��ن رب��ط امل��ش��روع على ب��ح��ي��رات األم��ط��ار 
للحماية من السيول فضال عن استكمال األخذ 
باملالحظات املقدمة م��ن إدارة املساحة في 
البلدية.وأكد أن البلدية حريصة على إزال��ة 
جميع املعوقات أمام املشروع وملتزمة بقرارات 
وتوجيهات مجلس ال��وزراء في هذا الصدد ال 

سيما أن القضية اإلسكانية تعتبر من القضايا 
الهامة.

من جهة أخ��رى فقد أعلنت بلدية الكويت 
ممثلة ب��إدارة ش��ؤون اجلنائز أمس عن متديد 
فترة السماح بزيارة املقابر لتصبح من الساعة 
30ر5 إل��ى 30ر10 صباحا اعتبارا من يوم 

اجلمعة املقبل.
وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن القرار 
ج��اء متاشيا م��ع م��راح��ل ال��ع��ودة التدريجية 
للحياة الطبيعية في البالد لكن مع تطبيق 

جميع االشتراطات الصحية املوضوعة سابقا.
وأكدت ضرورة احلرص على التقيد بلبس 
الكمامات والتباعد البدني وع��دم االستعانة 
بعاملي املقابر إضافة إلى التعاون التام مع 

إدارة املقبرة.
وكانت بلدية الكويت أعلنت نهاية الشهر 
املاضي عن فتح املقابر يومياً للجمهور من 

الساعة 30ر5 إلى 30ر8 صباحاً.

كشف رئيس وحدة الغدد الصماء في مستشفى الصباح د. 
عادل رضا أن إجمالي املرضى املراجعني للوحدة منذ بداية العام 

وحتى شهر يوليو اجلاري جتاوز 10 آالف مريض.
وقال رضا في تصريح صحافي: إن املختبرات وغرف سحب 
الدم والفحوصات اخلاصة بالهرمونات قد استقبلت كذلك أكثر 

من 3 آالف حالة حتى اليوم. 
وأعلن عن خطة مستقبلية  لتطوير األداء الطبي في الوحدة مبا 

يتوافق ويتطابق مع معايير اجلودة الصحية املتبعة دوليا.
وأشاد بجهود وزارة الصحة في تذليل العقبات والصعوبات 
اخلاصة بسير العمل. ودع��ا رض��ا إل��ى ض��رورة تناول عالج 
تعويضي لنقص فيتامني »د« لتقوية جهاز مناعة اجلسم، مشددا 
على أهمية عدم االستماع لإلشاعات واللجوء إلى اجلهاز الطبي 

املختص للتأكد من صحة املعلومات الطبية املتداولة.

تقيم جمعية إحياء التراث اإلسالمي في 
منطقة ال��ق��ري��ن م��ح��اض��رة ب��ع��ن��وان: )صلة 
ال��رح��م( يلقيها الشيخ د. سعود العجمي، 
وذل��ك ف��ي مت��ام الساعة )15ر7( م��ن مساء 
اليوم األرب��ع��اء عبر حساب االنستغرام @

.turathqn
ويأتي هذا النشاط ليكمل سلسلة عديدة 
من األنشطة والفعاليات التي دأبت اجلمعية 
على إقامتها حرصاً على نشر العلم الشرعي، 
واستغالال لوقت العطلة الصيفية مبا يعود 

على الشباب وطلبة العلم مبا ينفع.

واجل��دي��ر بالذكر أن إدارة بناء املساجد 
وامل��ش��اري��ع اإلس��الم��ي��ة ف��ي محافظة مبارك 
الكبير تهتم بنشر الوعي الديني في املجتمع، 
وترسيخ العقيدة اإلسالمية في قلوب أبنائه، 
وربط جيل الشباب بالقرآن الكرمي، باإلضافة 
مل��ا تقوم ب��ه م��ن أنشطة ثقافية واجتماعية 
وتوعوية، فإنها اهتمت باملشاريع اإلغاثية 
والدعوية لكافة دول العالم، وكذلك إقامة 
املشاريع اإلٍسالمية كاملساجد واآلبار واملراكز 
اإلٍسالمية، ومالجئ األيتام، واستقبال الزكاة 

وتوصيلها ملستحقيها.

3 alwasat.com.kwمحليات

تواصل ارتفاع اإلصابات بني املواطنني

4 وفيات 514 وتسجيل  19« وشفاء  601 إصابة جديدة بـ »كوفيد  الصحة: 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الثالثاء 
تسجيل 601 إصابة جديدة مبرض كورونا 
املستجد )كوفيد 19( خالل ال24 ساعة قبل 
املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي ع��دد احل��االت 
املسجلة في البالد إلى 51245 حالة، فيما مت 
تسجيل 4 ح��االت وف��اة إثر اصابتها باملرض 
ليصبح مجموع ح��االت الوفاة املسجلة حتى 

اليوم 377 حالة.
 وق���ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م ال���وزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� )كونا(: إن من بني 
احل��االت السابقة التي ثبتت إصابتها حاالت 
مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها وأخ��رى قيد 
البحث عن مصدر العدوى وفحص املخالطني 

لها.
 وأوض��ح السند أن حاالت اإلصابة ال601 
السابقة تضمنت 402 ملواطنني كويتيني بنسبة 
بلغت 89ر66 في املئة و199 لغير الكويتيني 

بنسبة 11ر33 في املئة.
 وأضاف أن املصابني حسب املناطق الصحية 
كانوا بواقع )197 مبنطقة األحمدي الصحية( 
و)134 مبنطقة اجل��ه��راء الصحية( و)125 
مبنطقة الفروانية الصحية( و)86 مبنطقة 
حولي الصحية( و)59 مبنطقة العاصمة 

الصحية(.
 وعن أعلى املناطق السكنية من حيث تسجيل 
ح��االت اإلص��اب��ة بالفيروس ذك��ر أنها جاءت 
بواقع )33 في جابر العلي( و )26 في املنقف( 
و)24 في العيون( و)20 في سعد العبدالله( 

و)19 في الصباحية(.
 وعن آخر املستجدات في العناية املركزة 
لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في 
العناية املركزة بلغ 159 حالة، ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احل���االت التي ثبتت 
إصابتها مبرض )كوفيد 19( وما زالت تتلقى 

الرعاية الطبية الالزمة 9353 حالة.

 وح��ول م��راك��ز احلجر الصحي املؤسسي 
فقد بلغ مجموع من أنهى فترة احلجر الصحي 
املؤسسي اإلل��زام��ي خ��الل ال24 س��اع��ة قبل 
املاضية 95 شخصا بعد القيام بكل اإلجراءات 
الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من 
الفيروس على أن يستكملوا مدة التقل عن 14 
يوما في احلجر الصحي املنزلي اإللزامي اعتبارا 

من تاريخ مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
 وبني السند أن عدد املسحات التي مت القيام 
بها خ��الل ال24 ساعة املاضية بلغ 4195 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 

413530 فحصا.

 وجدد دعوة املواطنني واملقيمني إلى مداومة 
األخ���ذ بكل سبل ال��وق��اي��ة وجت��ن��ب مخالطة 
اآلخرين واحل��رص على تطبيق إستراتيجية 
التباعد البدني موصيا ب��زي��ارة احلسابات 
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرش��ادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الفيروس.
 وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت 
سابق أم��س شفاء 514 إص��اب��ة خ��الل ال24 
ساعة قبل املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمسالشفاء من مرض )كوفيد 19( 41515 حالة.

متديد فترة زيارة املقابر اعتبارًا من اجلمعة املقبل

بلدية الكويت: إصدار تراخيص البناء 
في »املطالع« بعد إجناز البنية التحتية

بلدية الكويت

3 آالف حالة  املختبرات استقبلت 

10 آالف مراجع لوحدة الغدد الصماء  رضا: 
2020 في مستشفى الصباح منذ بداية 

د. عادل رضا

»التأمينات« تبدأ تشغيل نظام 
احلجز املسبق للمراجعني وتستقبلهم 

اعتبارًا من األحد املقبل
أعلنت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الكويتية البدء 
بتشغيل نظام حجز املواعيد املسبقة للمراجعني الراغبني بإجناز 
معامالتهم غير املتوفرة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي وذلك 
الستقبالهم اعتبار من 12 يوليو اجل��اري تنفيذا خلطة العودة 

التدريجية للعمل.
وق��ال املدير العام للمؤسسة مشعل العثمان ل� )كونا( أمس 
الثالثاء: إن املؤسسة بدأت باستقبال طلبات حجز املواعيد املسبقة 
عبر موقعها الرسمي املوقع الرسمي للمراجعني الراغبني بإجناز 

معامالتهم الستقبالهم في املبنى الرئيسي.
وأف��اد العثمان أن املؤسسة مستمرة بأعمالها ولم تتوقف أو 
تنقطع خدماتها التأمينية واإللكترونية وعملياتها االستثمارية 
واملالية واإلدارية منذ بداية فترة تعطيل اجلهات احلكومية وحتى 

تاريخه.
ولفت إلى أن أعمال الفرق التطوعية التي عملت داخل املؤسسة 
بجميع قطاعاتها باإلضافة إلى فرق العمل التي عملت عن بعد 
أثمرت عن إجن��از أكثر من 224 أل��ف معاملة وحتويل أكثر من 
مليار دينار كويتي للبنوك )نحو 3ر3 مليار دوالر أمريكي( وذلك 

ألصحاب املعاشات التقاعدية واملستحقني لألنصبة والبطالة.
وذك��ر أن��ه مت كذلك ال��رد على أكثر من 50 أل��ف استفسار من 
املواطنني عبر حسابات املؤسسة مبواقع التواصل االجتماعي 

واخلدمة الهاتفية.
وأض��اف أن��ه مت إضافة العديد من اخلدمات اإللكترونية في 
املوقع الرسمي وتطبيق )ذخر(، مبيناً أن عدد اخلدمات اإللكترونية 
املقدمة في 12 مارس املاضي كان 12 خدمة حيث مت زيادتها لتصل 
حاليا إلى 36 خدمة إلكترونية ويجري العمل على تقدمي املزيد من 

اخلدمات اإللكترونية التي سيتم اإلعالن عنها تباعا.
وأك��د العثمان ح��رص املؤسسة على توفير كل االح��ت��رازات 
والتدابير الصحية الالزمة لوقاية جميع مراجعيها وموظفيها خالل 

عودة العمل التدريجي مبقرها بطاقة إنتاجية أقل من 30 في املئة.
ولفت إلى أنها لم تتوقف وما زال��ت مستمرة بتنفيذ خدماتها 
اإللكترونية عبر موقعها الرسمي وتطبيق )ذخر( إضافة الستقبال 
االستفسارات عبر حساباتها بوسائل التواصل االجتماعي واخلدمة 

الهاتفية )114(.

احلركة التقدمية: متمسكون 
مبوقفنا املبدئي ضد حتويل 
الكويت إلى ساحة لتصفية 

احلسابات والصراعات اإلقليمية
أكدت احلركة التقدمية الكويتية أنها ال تزال وستستمر متمسكة 
مبوقفها املبدئي ضد حتويل بالدنا الكويت إلى ساحة لتصفية 
احلسابات والصراعات االقليمية، كما أننا في احلركة التقدمية 
الكويتية نعارض كل محاولة متارسها أي أطراف خارجية للضغط 

على الكويت بهدف التأثير على قرارها السيادي.
وأضافت احلركة، في بيان صحافي، أنها ال ميكن أن تكون مع 
إقصاء أي طرف سياسي كويتي بشرط أن يكون هذا الطرف ملتزماً 
بالوجهة الوطنية وبعيًدا عن سياسة االئتمار من اخلارج والتآمر 

مع أطراف إقليمية. 
وزادت احلركة: “في هذا السياق، فلقد تلقينا باستغراب بالغ 
التسجيالت املسربة لبعض قيادات األحزاب السياسية الدينية مع 
الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ونرى بأنهم هم وأحزابهم 
مطالبون بشرح مالبسات مواقفهم وتوضيحها للرأي العام 
الكويتي بكل شفافية، خصوصاً أن هناك شكوكاً بأن تكون هذه 
التسجيالت املسربة هي التسجيالت الوحيدة، فقد تكون هناك 

تسجيالت أخرى لم يتم نشرها بعد”. 
ولفتت احلركة إلى موقفها جتاه األح��زاب السياسية الدينية، 
وحتديداً األحزاب ذات الصلة مبادة التسريبات، مضيفة “فنحن كما 
هو معروف نعدها خصوماً من الناحيتني السياسية والفكرية، ذلك 
أن مشروع هذه األح��زاب القائم على بناء الدولة الدينية مشروع 
رجعي يناقض مشروعنا متاًما، كما أن بنيتها الطبقية ونهجها 
االقتصادي الرأسمالي متعارض معنا كحركة سياسية معبرة عن 
مصالح العمال والفئات الشعبية املهمشة، ومن الطبيعي أننا لسنا 
في وارد االصطفاف سياسياً مع هذه األحزاب، وال معنيني بتبرير 

نهجها وعالقاتها ومواقفها”.

»إحياء التراث« تنظم اليوم محاضرة  
»صلة الرحم« عبر االنستغرام 
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د. عبدالله السند

متاشيا مع دوره��ا التنموي 
الرائد وال��ذي تسعى من خالله 
إل���ى م��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر وت��وف��ي��ر 
فرص العمل واستثمار الطاقات 
الشبابية املعطلة واملساهمة 
الفاعلة في حتريك عجلة التنمية  
بالدول الفقيرة وحتسني واقع 
م��ئ��ات األس���ر، وزع���ت جمعية 
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ع���دد 105 
بقرة حلوب خ��الل ع��ام 2019 
وع����ام 2020 اس��ت��ف��اد منها 

1000شخص في سيرالنكا .
وأوض�������ح ع���ض���و م��ج��ل��س 
اإلدارة بجمعية النجاة اخليرية 
الدكتور إبراهيم العدساني  أن 
النجاة اخليرية تطمح من خالل 
ه��ذا املشروع إل��ى تأهيل األسر 
الفقيرة ومساعدتها في توفير 
متطلبات حياتها بعزة وكرامة 
عوضاً عن االنتظار في طابور 
املساعدات الطويل، معتبراً هذا 
املشروع يتوافق مع أهداف األمم 
املتحدة الطامحة نحو مكافحة 
الفقر وتوفير فرص العمل لألسر 

الفقيرة.
وتابع:  تبلغ تكلفة مشروع 

امل��اش��ي��ة ل��ل��ف��رد ال��واح��د 160 
دينار كويتي، ولدينا شروط 
ف��ي اخ��ت��ي��ار األس���ر املستفيدة 
منها أن ت��ك��ون ه��ذه األس���ر من 
العوائل الفقيرة وذات الدخل 
احمل���دود وع��دد أف��راده��ا كبير، 
وأن تكون لديها رغبة شديدة 
في تنفيذ هذا املشروع واستثمار 
املنتجات من احلليب واألجبان 
وغيرها من املشتقات األخ��رى 
وبيعها للجمهور، وب��دورن��ا 
نقوم مبتابعة دورية للمشروع 
ل��ل��وق��وف ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى أه��م 
النتائج التي حققها لدى شريحة 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن، ومل��س��ن��ا بفضل 
الله تعالى تغيرات ملموسة 
في حياتهم منها توفير الطعام 
اجليد لهم من احلليب الطبيعي 
وال����ذي ك���ان ف��ي ال��س��اب��ق من 
الصعب احلصول عليه، وكذلك 
توفير مصدر دخل من خالل بيع 
ه��ذا احلليب وتطوير وزي��ادة 
املشروع من خالل تربية »صغير 
البقرة« وبذلك يكون املشروع قد 
زادت قيمته وتضاعف معه ايضا 

املدخول املادي.

وق��ال العدساني: م��ن خالل 
خبرتنا ال��ط��وي��ل��ة ف��ي العمل 
اخل���ي���ري خ��ل��ص��ن��ا أن تنفيذ 
امل��ش��اري��ع اإلنتاجية أح��د أهم 
احللول االساسية للقضاء على 
الفقر، فمهما قدمنا من مساعدات 
لألسر ه��ذه امل��س��اع��دات تنتهي 
وت��ظ��ل ح��اج��ة األس���ر كبيرة، 
أم���ا م��ن خ���الل إع��ط��اء األس���رة 
مشروعاً انتاجيا يتناسب معها 
فإنه سيساهم بشكل فعال في 
مكافحة البطالة وتوفير فرص 
العمل وحتسني واق��ع كثير من 
األس��ر ونقلها من االنتظار في  
طابور املساعدات الطويل إلى 
ميدان االنتاج والعطاء والعمل 
والعزة والكرامة وهذا ما تدعمه 

اجلمعية وبقوة.
وخ��ت��م ال��ع��دس��ان��ي  بحديث 
النبي صل الله عليه وسلم قال« 
من منح منيحة لنب أو ورق أو 
ه��دى زق��اق��اً  كمن اعتق رقبه« 
هذا ملن يهدي شاة تكون مكافأته 
عتق رقبة، فكيف مبن يقدم بقرة 
تستفيد منها أسرة بكامل أفراده 

تأكل من ورائها.

العدساني: املشروع يتوافق مع أهداف األمم املتحدة في مكافحة الفقر

105 بقرة حلوب  »النجاة اخليرية« وزعت 
1000 مستفيد في »سيرالنكا« على 

أحد املستفيدين من املشروع


