
ت��واص��ل من��اء للزكاة والتنمية املجتمعية 
بجمعية اإلص���اح االجتماعي تنفيذ خططها 
العاجلة التي اتخذتها للمساهمة ف��ي جهود 
الدولة الرامية الحتواء تفشي فيروس كورونا 
)كوفيد2019-( من خ��ال جهودها املتنوعة 
س���واء أك��ان��ت ف��ي م��ج��ال ت��ق��دمي امل��ع��ق��م��ات أو 
الوجبات الغذائية واملياه أو جهودها التوعية من 
خال بث مجموعة من الفيديوهات التوعوية كما 

أطلقت أنشودة »قدها« لعبد الرحمن الكندري.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام ف��ي مناء 
للزكاة والتنمية املجتمعية سعد العتيبي أن 
هذه األنشودة مهداه إلى العاملني في الصفوف 
األولى وإلى من قدموا التضحيات بصمت في كل 
مكان إلى أهلنا العالقني خارج الوطن إلى الشعب 
الكويتي كله مؤكداً أن هذه األنشودة تعلن للعالم 
أن الشعب الكويتي قدها وقادر على جتاوز هذه 

احملن بعون الله ثم بتكاتفه.
وأوض���ح العتيبي أن األزم���ة التي مت��ر بها 
الكويت حالياً أظهرت معدن املجتمع الكويتي 
األصيل بكل شرائحه، سواء كانوا مواطنني أو 
مقيمني، من خال العمل جنباً إلى جنب ملصلحة 

الباد والعباد، متعاونني فيما بينهم مع األجهزة 
احلكومية لتجاوز هذه احملنة بسام، وكما جند 
البذل والعطاء في الكويت ن��رى أداء حكومياً 
وأهلياً متميزاً، واجلميع يرصده في مواجهة هذا 
الوباء وكيف تقوم احلكومة واملؤسسات األهلية 
واخليرية بدور متميز في حتصني املجتمع لذا 

كانت أنشوه قدها.
وأك��د العتيبي أن من��اء حت��رص كل احلرص 
على خدمة اإلنسان في بعده النفسي والسلوكي 
والفكري والثقافي، إميانا منها بأن اإلنسان ليس 
مجرد مادة فقط، وإمنا تتنوع احتياجاته لتشمل 

اجلانب النفسي واملعرفي والثقافي والتوعوي.

قامت جمعية الرحمة العاملية، 
وف���ي إط����ار دوره����ا ال��ري��ادي 
وامل��ج��ت��م��ع��ي وال���ت���ع���اون مع 
االحت��اد الوطني لطلبة الكويت 
ف��رع اململكة املتحدة، بتوزيع 
امل����واد ال��وق��ائ��ي��ة وال��ك��م��ام��ات 
واملعقمات على طلبة الكويت 
في بريطانيا حيث استفاد منها 
10 آالف مستفيد تقريباً حوالي 
7500 طالب وطالبة و2500 

مواطن.
وقال األمني املساعد لشؤون 
القطاعات في جمعية الرحمة 
ال��ع��امل��ي��ة ف��ه��د ال��ش��ام��ري أن 
اجلمعية وضعت صحة وسامة 
ابناءنا الطلبة في اخلارج ضمن 

أولوياتها.
وأوض���ح ال��ش��ام��ري أن هذه 
اخلطوة تأتي في إطار صعوبة 
احلصول على امل��واد الوقائية 
في الوقت احلالي، إضافة إلى 

احل��ف��اظ ع��ل��ى ص��ح��ة ال��ط��اب 
والطالبات واملواطنني من خال 
جتنيبهم االختاط والزحام في 

مراكز الشراء.

وأك����د أن جمعية ال��رح��م��ة 
العاملية وح��رص��ا على سامة 
وصحة متبرعيها قامت بتوفير 
العبوات املطهرة في كل مراكز 
خدمة املتبرعني كما أعلنت التزام 
موظفيها باإلجراءات الوقائية 

حرصا على سامة اجلميع.
وأك��د الشامري أنه وحرصا 
على راح��ة املتبرعني وف��ي ظل 
اإلج����راءات الوقائية احلالية 
ت��س��ت��ق��ب��ل ج��م��ع��ي��ة ال��رح��م��ة 
العاملية التبرعات عبر املوقع 
https://www. اإللكتروني
khaironline.net وال��ذي 
يعد نافذة للكثير من احملسنني 
لتقدمي مساعداتهم وتبرعاتهم 
ومساهماتهم امل��ال��ي��ة ف��ي كل 
امل��ش��اري��ع اخل��ي��ري��ة بأنواعها 
ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د 
م���ن امل���ش���روع���ات اخل��ي��ري��ة 

واإلنسانية.
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العتيبي: الشعب الكويتي قدها وقادر على جتاوز محنة كورونا  

»مناء للزكاة والتنمية املجتمعية«
تطلق قدها لعبدالرحمن الكندري

أنشودة »قدها« لعبد الرحمن الكندري

»الرحمة العاملية« وزعت مواد وقائية وكمامات 
ومعقمات على طلبة الكويت في بريطانيا

فهد الشامري
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أكد املدير العام لبلدية الكويت 
أحمد املنفوحي اليوم اخلميس 
أنه على جميع مراكز التسوق 
الغذائية التقيد باالشتراطات 
الصحية ال��ازم��ة التي حددها 
اجلهات املختصة من حيث العدد 
واس��ت��خ��دام وس��ائ��ل التعقيم 
والفحص وفي حال عدم تقيدها 

يتم غلقها تلقائيا.
وش���دد املنفوحي ف��ي بيان 
ص��ح��ف��ي ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ت��زام 
احمل���ات ب��ال��ق��رارات ال��ص��ادرة 
م��ن مجلس ال����وزراء والبلدية 
وتعليمات وزارة الصحة في ظل 

الظروف الراهنة التي متر بها 
الباد جتنبا النتشار فيروس 

كورونا املستجد.
يذكر أن بلدية الكويت تقوم 
يوميا بتنفيذ ج��والت ميدانية 
مبناطق الكويت للتأكد من التزام 
احمل��ات ملنع انتشار فيروس 
كورونا املستجد )كوفيد 19( 
واغ���اق احمل��ات غير امللتزمة 
بالتنبيهات السابقة التي مت 
توجيهها م��ن مفتشي البلدية 
وحترير مخالفات وفقا لقانون 
2015/87 اخل���اص بائحة 

احملات.

بلدية الكويت: إغالق مراكز التسوق 
الغذائية في حال عدم التقيد باالشتراطات

م. أحمد املنفوحي

أع��ل��ن��ت م��ؤس��س��ة ال��ك��وي��ت للتقدم 
العلمي أن صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األح��م��د رئيس مجلس 
إدارة املؤسسة وج��ه بتخصيص 10 
مايني دينار كويتي )نحو 3ر30 مليون 
دوالر( لتنفيذ برنامج )االستجابة 
الطارئة( لدعم اجلهود اجلبارة التي 
تبذلها احلكومة في إجراءاتها للحد من 
انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

.)19
وقالت املؤسسة في بيان صحفي أمس 
اخلميس إن برنامج االستجابة الطارئة 
ملواجهة انتشار فيروس كورونا بدأ في 
مجالي الصحة العامة والتعليم بعد 
مخاطبة اجلهات الرسمية لتنفيذ أعماله 
ففي مجال الصحة العامة وبعد لقاء مع 
وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى 
رض��ا مت البدء في ش��راء األجهزة التي 
حددتها ال���وزارة ذات األهمية العالية 
وامللحة ل��دع��م استعداداتها ملواجهة 

الوباء.

وأضافت أنه بناء على أولويات كانت 
وزراة الصحة حددتها سابقا مع معهد 
دسمان ألبحاث السكري يقوم برنامج 
االستجابة الطارئة بدعم جهود املعهد 
مثل كشف التسلسل اجليني للفيروس 
ودراس��ة خصوصية املستقبات التي 
تتسبب في ارتفاع احتمال اإلصابة به 
كذلك املساهمة في تصميم الفحوصات 

التشخيصية ذات الدقة العالية.
وحددت املؤسسة إطار دعم البرامج 
التدريبية املوجهة لألطباء ومقدمي 
الرعاية الصحية بتلك املرتبطة مباشرة 
بزيادة الفعالية امليدانية والقدرة على 
التعامل م��ع خصوصيات اإلص��اب��ات 
الوبائية ومن ضمنها تلك البرامج التي 
ترى وزارة الصحة ضرورتها امليدانية 
ك��م��ا تنظر ف��ي ت��ق��دمي م���واد تثقيفية 
للمتطوعني في كل املجاالت للوقاية من 

اإلصابة باملرض.
وف���ي إط���ار اإلب��ق��اء ع��ل��ى ال��ت��واص��ل 
ال��دول��ي للكويت مع أح��دث ال��دراس��ات 

وال��ت��ن��ب��ؤات العلمية ب��أمن��اط انتشار 
الفيروس تعمل املؤسسة على جلنة 
استشارية من الباحثني البارزين في 
مجالي الصحة العامة وعلم األوبئة 

وفتح قنوات البحوث في هذه املجاالت.
كما أعلنت املؤسسة فتح دورة غير 
اعتيادية الستقبال طلبات األبحاث ذات 
االنتاج العملي قصير املدى في مجاالت 
س��ي��اس��ات الصحة ال��ع��ام��ة واالب��ت��ك��ار 
الطبي امليداني وتنبؤات علم األوبئة 

مبسار املرض.
وف��ي مجال التعليم وبعد لقاء مع 
وزي��ر التربية الدكتور سعود احلربي 
وج��ه��ازه ال��ف��ن��ي ف��ي ال�����وزارة تعتزم 
املؤسسة وض��ع اخلطط للتعاون مع 
ال��وزارة للبدء في تنفيذ برنامج مؤقت 
للتعليم اإللكتروني لتمكني الطاب من 
االستمرار بالتعلم أثناء فترة تعطيل 
املدارس كذلك االستعداد لتنفيذ برنامج 
للتعليم اإللكتروني امل��درس��ي ابتداء 
من العام الدراسي القادم في ديسمبر 

2020 وذلك بالتعاون مع جميع القدرات 
الوطنية في القطاعني العام واخلاص.

وي��ه��دف عمل ب��رن��ام��ج االستجابة 
الطارئة إل��ى رف��ع كفاءة دور املجتمع 
امل��دن��ي ف��ي تنفيذ س��ي��اس��ات التباعد 
االج��ت��م��اع��ي وب����ث روح ال��ت��ع��اون 
واالس��ت��م��رار ف��ي ب��ث م���واد تعليمية 
وتثقيفية للمختلف فئات املجتمع كما 
تنظر اللجان املعنية بآليات االستمرار 
ف��ي دع���م تكيف ال��ق��ط��اع اخل���اص مع 
املعطيات االق��ت��ص��ادي��ة ال��راه��ن��ة على 

املستويني احمللي والعاملي.
وف���ي ال��س��ي��اق أش�����ادت امل��ؤس��س��ة 
باملبادرات التي تقوم بها شركات القطاع 
اخل���اص وم��ؤس��س��ات املجتمع املدني 
لاستعداد للتعامل مع تبعات هذا الوباء 
وباالستعداد منقطع النظير لدى اخلبراء 
واملختصني للتعاون والتبرع بجهودهم 
ومساندتهم جميعا للجهود اجلبارة التي 
تبذلها احلكومة للتكيف مع املتغيرات 

وحماية املجتمع من تبعاتها.

10 ماليني  »التقدم العلمي«: سمو األمير يوجه برصد 
دينار لبرنامج »االستجابة الطارئة« ملكافحة »كورونا«

أوض����ح م��دي��ر ف���رع بلدية 
محافظة حولي املهندس أحمد 
ال��ه��زمي ب���أن ال��ف��رق الرقابية 
ب��ف��رع ب��ل��دي��ة محافظة حولي 
ممثلة ب��إدارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية وإدارة النظافة 
ال��ع��ام��ة وإش���غ���االت ال��ط��رق و 
قسم إزال���ة املخالفات وفريق 
الطوارئ قاموا بتنفيذ جوالت 
تفتيشية مكثفة ع��ل��ى جميع 
املناطق مبحافظة حولي، للتأكد 
م��ن تنفيذ أوام���ر الغلق بشأن 
املجمعات التجارية )امل��والت( 
الصادر بحقها تعليمات بالغلق 
ملا تشهد من جتمعات مبوجب 
ق��رارات مجلس ال���وزراء املوقر 
ب���ش���أن ت��ط��ب��ي��ق اإلج�������راءات 
االحترازية ملنع انتشار عدوى 

فيروس كورونا املستجد. 

وأك���د ال��ه��زمي ب��أن املفتشني 
ب��ف��رع ب��ل��دي��ة محافظة حولي 
قاموا بالكشف على عدة أسواق 
ومجمعات جت��اري��ة )م���والت( 

للتأكد من غلقها مبوجب قرارات 
مجلس ال���وزراء ول��م يتم رصد 
أي جتاوز أو عدم إلتزام من قبل 
أص��ح��اب امل��ج��م��ع��ات. وأض��اف 
ب����أن امل��ف��ت��ش��ني ب��ف��رع ب��ل��دي��ة 
احملافظة يكثفون من جوالتهم 
اليومية لرصد أي جتاوزات ولم 
يتهاونوا في إتخاذ اإلج��راءات 
القانونية بحق الغير ملتزمني 
ف��ي ظ��ل ال��وض��ع ال��راه��ن التي 
متر به الباد ملجابهة فيروس 

كورونا جتنيا لعدم إنتشاره. 
وث��ّم��ن ال��ه��زمي للمستثمرين 
من أصحاب املجمعات التجارية 
)امل����والت( وأص��ح��اب احمل��ات 
التجارية تعاونهم مع البلدية 
م���ق���دراً دور اجل��م��ي��ع بخدمة 
الباد في ظل الظروف الصحية 

الراهنة.

الهزمي: لم يتم رصد أي جتاوز أو عدم إلتزام 
من قبل أصحاب املجمعات في »حولي«

م. أحمد الهزمي

كشفت إدارة العاقات العامة في 
بلدية الكويت عن قيام قسم إزالة 
املخالفات بفرع بلدية العاصمة 
بتنفيذ جولة ميدانية مبناطق شرق 
والقبلة والشويخ للتأكد من التزام 
احمل��ات ب��ال��ق��رارات ال��ص��ادرة من 
مجلس ال���وزراء امل��وق��ر والبلدية 
وتعليمات وزارة الصحة في ظل 
الظروف الراهنة التي متر بها الباد 
جتنبا إلنتشار ف��ي��روس كورونا 

املستجد.
 وأوض��ح��ت ال��ع��اق��ات العامة 
بأن اجلوله التي نفذها قسم إزالة 
املخالفات بفرع بلدية العاصمة 
أس��ف��رت ع��ن غلق 5 محات لعدم 
ال��ت��زام��ه��م بالتنببهات املسبقه 
التي مت توجيهها من قبل مفتشي 
البلديه و حترير ٥ مخالفات وفقا 
لقانون 201٥/٨7 اخلاص بائحه 

احملات.
كما كشفت إدارة العاقات العامة 
في بلدية الكويت عن قيام األجهزة 
ال��رق��اب��ي��ة ب��ف��رع ب��ل��دي��ة اجل��ه��راء 
بتنفيذ جوله ميدانية صباح أمس 
ترأسها مدير فرع بلدية احملافظة 
م. ثامر املطيري مبشاركة الفريق 
التطوعي ) كويتنا تستاهل(. وفي 
ه��ذا السياق أوض��ح املطيري بأن 
اجلولة التي ترأسها وأشرف عليها 
كل من مراقب النظافة العامة مشعل 
الديحاني ورئ��ي��س قسم اإلزال���ة 
س��ل��ي��م��ان ال��غ��ي��ص ع��ل��ى احمل��ات 
مبناطق اجلهراء للتأكد من إلتزام 
احمل��ات بشروط ولوائح البلدية 
ج���اءت ف��ي إط���ار تنفيذ ق���رارات 
مجلس ال��وزراء للتأكد من االلتزام 
بالشروط الصحية، مشيرا إلى أن 
اجلوله أسفرت عن إخطار أصحاب 
احمل��ات بعدة تنبيهات بضرورة 

التقيد بها للمصلحة العامة.

توجيه عدة تنبيهات ألصحاب احملالت في »اجلهراء« بضرورة التقيد بالتعليمات

5 مخالفات بلدية العاصمة: إغالق محالت وحترير 

إغاق محات في العاصمة

لقطة جماعية للمشاركني في اجلولة التفقدية في اجلهراء

»النجاة اخليرية«: حملة »فزعة للكويت« 
تعبير عن تضامن كافة فئات املجتمع

سعد العتيبي

أكد مدير عام النجاة اخليرية محمد 
األن��ص��اري أن احلملة الوطنية »فزعة 
للكويت« تأتي استجابة للنداء السامي 
لصاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد، وتعبير عن تضامن كافة فئات 

املجتمع.
وحول أهداف احلملة أوضح األنصاري 
أنها تهدف إل��ى دع��م اجلهود احلكومية 
للوقاية م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا، ودع��م 
العمالة املتضررة من األزم��ة، ومساعدة 
األسر احملتاجة واملتضررة داخل الكويت.
وت��ق��دم األن��ص��اري بخالص الشكر 
والتقدير لسمو األم��ي��ر على م��ا وجهه 
من كلمات تشجيع للجمعيات اخليرية 

الكويتية ، وثنائه على دوره���ا خال 
األزمة. 

مؤكدا أن هذه الكلمات وسام على صدر 
العمل اخليري الكويتي.

وأكد األنصاري على التعاون الكامل 
بني كافة املؤسسات اخليرية خال األزمة 
احلالية حت��ت مظلة وزارة الشئون ، 
وال����ذي ت���وج ب��إط��اق ح��م��ل��ة “فزعة 
للكويت” متمنيا جناح احلملة وأن يكون 

يوم السبت القادم يوم وطني بامتياز.
وف��ي ختام تصريحه دع��ا األنصاري 
كافة فئات املجتمع إل��ى امل��ش��ارك��ة في 
احلملة أفرادا ومؤسسات، واملساهمة في 

التخفيف عن املتضررين. محمد األنصاري


