
أعلنت بلدية الكويت إغالق 
18 محال جتاريا في محافظة 
ح��ول��ي خ����الل ش��ه��ر ي��ون��ي��و 
املاضي ملخالفتها اإلج���راءات 
االح��ت��رازي��ة لتجنب انتشار 
ف��ي��روس ك���ورون���ا املستجد 

)كوفيد 19(.
وق��ال��ت ال��ب��ل��دي��ة ف��ي بيان 
صحفي أمس: إن فرقها الرقابية 
قامت بتحرير 133 مخالفة 
م��ت��ن��وع��ة ك��م��ا وج��ه��ت 565 
إن��ذارا حملالت جتارية تنوعت 

مب��ح��الت وم��ق��اه وص��ال��ون��ات 
وم��ط��اع��م وب��ق��االت وأس���واق 
م��رك��زي��ة وأس������واق م��اش��ي��ة 
وأسماك لاللتزام بقرار مجلس 

الوزراء ووزارة الصحة.
وأوض��ح��ت أن تلك الفرق 
مستمرة في جوالتها الرقابية 
في سياق اإلجراءات االحترازية 
وال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
ال��ب��ل��دي��ة مل��ج��اب��ه��ة ت��داع��ي��ات 
فيروس كورونا املستجد بناء 
على ق���رارات مجلس ال��وزراء 

ووزارة الصحة.
وأف�����ادت ال��ب��ل��دي��ة ان���ه مت 
حت��ري��ر 25 مخالفة متنوعة 
ل���ب���ق���االت و144 م��خ��ال��ف��ة 
لألسواق املوازية و99 مخالفة 

و10 إنذارات ألنشطة أخرى.
وأشارت إلى غسيل وتعقيم 
101918 ح��اوي��ة مختلفة 
األح��ج��ام ورف���ع 349 مركبة 
مهملة وسكراب واإلف��راج عن 
76 سيارة وحترير 9 مخالفات 

بائع متجول.

أعرب رئيس جمعية  املهندسني الكويتية املهندس فيصل 
دوي��ح العتل، عن األم��ل في أن ينهي وزي��ر النفط ووزي��ر 
الكهرباء وامل���اء الدكتور خالد الفاضل معاناة عشرات 
املهندسني الذين قامت بعض الشركات املتعاقدة مع القطاع 
النفطي بالكويت بإنهاء خدماتهم، الفتا إلى وع��ود تلقتها 
اجلمعية من معالي الوزير بأنه يتابع شخصيا هذه املشكلة 
وسيقوم بإنهائها  بعد تواصل » املهندسني » معه  واطالع 
معاليه على تفاصيل املعاناة التي تسببت بها بعض هذه 

الشركات. 
وأش��ار العتل إل��ى أن احلكومة تكفلت برواتب العمالة 
الوطنية في القطاع اخل��اص وش���ددت  للحفاظ على هذه 
العمالة  ومن املؤسف أننا نرى هذه اجلهات اخلاصة تتجاوز 
على القرارات احلكومية وبعض مؤسساتنا الرسمية تصمت 
عن جتاوزاتها أو تتهاون في احلفاظ على العمالة الهندسية 
والفنية الكويتية التي بدأت الدولة تعول عليها كثيرا في 

آمالها لتحقيق التوازن وتعديل التركيبة السكانية .
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.. وتبحث مع دبلوماسية فرنسية
تعزيز العالقات الصحية

بحث وك��ي��ل وزارة الصحة الدكتور 
مصطفى رض��ا أم��س مع القائم باألعمال 
بسفارة اجلمهورية الفرنسية لدى البالد 
إليزابيث باربيييه اخل��ط��ط والبرامج 
وال���رؤى املستقبلية لتعزيز العالقات 

الصحية بني البلدين الصديقني.  
 ومت خ��الل اللقاء التطرق إل��ى بحث 
خطط وب��رام��ج تدريب األط��ب��اء ومقدمي 
ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة وت���ب���ادل اخل��ب��رات 

والبروتوكوالت وسياسات العمل وتنفيذ 
امل��ب��ادرات املشتركة ذات الصلة بخطط 
وبرامج التنمية وتعزيز البنية األساسية 

للتعامل مع الطوارئ. 
  كما ناقش اجلانبان البرامج التدريبية 
والتعليمية وبعثات األطباء الكويتيني عن 
طريق معهد الكويت لالختصاصات الطبية 

للجامعات واملستشفيات الفرنسية.  
 وعلى هامش اللقاء قالت مديرة إدارة 

العالقات الصحية الدولية في ال��وزارة 
الدكتورة رح��اب الوطيان في تصريح ل� 
)كونا(: إن املباحثات عقدت ضمن خطط 

وبرامج تعزيز التعاون الدولي.
وأكدت الوطيان حرص اجلانبيني على 
حتقيق املزيد من االجن��ازات في البرامج 
املشتركة مبا يتفق مع عالقات الصداقة 
بني البلدين وال��رؤى املستقبلية لتطوير 

الرعاية الصحية.

 390 4 وفيات جديدة ترفع اإلجمالي إلى 

»19 836 بـ »كوفيد  649 حالة وإصابة  »الصحة«: شفاء 
أع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ح��ة 
الكويتية تسجيل 836 إصابة 
جديدة مبرض كورونا املستجد 
)كوفيد 19( خالل ال24 ساعة 
ق��ب��ل امل��اض��ي��ة، ليرتفع بذلك 
إجمالي ع��دد احل��االت املسجلة 
ف��ي ال��ب��الد إل��ى 54894 حالة، 
فيما مت تسجيل 4 حاالت وفاة 
إث��ر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى أمس 390 حالة.
وق����ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
باسم ال��وزارة الدكتور عبدالله 
السند ل� )ك��ون��ا( أم��س: إن من 
ب��ني احل����االت ال��س��اب��ق��ة التي 
ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى 
قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وأوض���ح السند أن ح��االت 
اإلص���اب���ة ال836 ال��س��اب��ق��ة 
تضمنت 549 حالة ملواطنني 
كويتيني بنسبة بلغت 67ر65 
ف��ي امل��ئ��ة و287 ح��ال��ة لغير 
الكويتيني بنسبة 33ر34 في 

املئة.
وأض��اف أن املصابني حسب 
املناطق الصحية ج��اءوا بواقع 
)227 االح��م��دي الصحية - 
195 اجلهراء الصحية - 175 
ال��ف��روان��ي��ة الصحية - 131 
حولي الصحية - 108 العاصمة 

الصحية(.
وعن أعلى املناطق السكنية 
م���ن ح��ي��ث ت��س��ج��ي��ل اإلص��اب��ة 
ب��ال��ف��ي��روس ذك���ر أن��ه��ا ج��اءت 
بواقع )46 صباح السالم - 40 
سعدالعبدالله - 40 الصليبية 
السكنية - 36 الصباحية - 32 

العيون - 28 الفردوس(.
وع���ن آخ���ر امل��س��ت��ج��دات في 
العناية املركزة لفت إلى أن عدد 

من يتلقى الرعاية الطبية في 
العناية املركزة بلغ 151 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احل����االت ال��ت��ي ثبتت 
إصابتها مب��رض )كوفيد 19( 
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة 9494 حالة.
وأوضح أن مجموع من أنهى 
فترة احلجر الصحي املؤسسي 
اإللزامي خالل ال24 ساعة قبل 
املاضية بلغ 29 شخصا بعد 
القيام بكل اإلج��راءات الوقائية 
والتأكد من خلو جميع العينات 
من الفيروس على أن يستكملوا 

م���دة الت��ق��ل ع��ن 14 ي��وم��ا في 
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز 

احلجر املؤسسي.
وبنينّ السند أن عدد املسحات 
التي مت القيام بها خالل ال24 
س��اع��ة امل��اض��ي��ة ب��ل��غ  3835 
مسحة مشيرا إل��ى أن مجموع 
ال��ف��ح��وص��ات ب��ل��غ 433336 

فحصا.
وج�����دد دع�����وة امل��واط��ن��ني 
واملقيمني إل��ى م��داوم��ة األخ��ذ 
ب��ك��ل س��ب��ل ال��وق��اي��ة وجت��ن��ب 
مخالطة اآلخ��ري��ن واحل��رص 

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
التباعد البدني موصيا بزيارة 
احل��س��اب��ات الرسمية ل���وزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املساهمة ف��ي اح��ت��واء انتشار 

الفيروس.
وك��ان��ت وزارة الصحة قد 
أعلنت أمس شفاء 649 إصابة 
خالل ال24 ساعة قبل املاضية 
ل��ي��ب��ل��غ م��ج��م��وع ع���دد ح���االت 
الشفاء من مرض )كوفيد 19( 
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د. مصطفى رضا خالل لقائه مع القائم باألعمال بالسفارة الفرنسية إليزابيث باربيييه

18 محاًل  بلدية »حولي« أغلقت 
خالفت اإلجراءات االحترازية من 

»كورونا« خالل يونيو املاضي

إغالق أحد احملالت

العتل يدعو إلى اإلسراع  بإنهاء معاناة 
املهندسني الكويتيني بعقود  الشركات النفطية 

م. فيصل العتل 

»التطبيقي« تدشن بوابة 
جديدة تشمل جميع 
خدماتها اإللكترونية

دش����ن����ت ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
التطبيقي والتدريب 
أمس بوابة الكترونية 
جديدة تتمتع مبميزات 
وخ����دم����ات ج���دي���دة 
ب���اس���ت���خ���دام أح���دث 
الوسائل التكنولوجية 
حت���ت م��ظ��ل��ة شاملة 
وبوابة دخول موحدة 
جلميع خدمات الهيئة 

اإللكترونية.
وق���ال م��دي��ر مركز 
ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
واحل��اس��ب اآلل���ي في 
الهيئة علي حسني في 
تصريح صحفي: إنه 

انطالقا من دور املركز في تنظيم عمل الهيئة االلكتروني 
مت تدشني البوابة اجلديدة بناء على بيئة تقنية عالية 
مع ضمان تشغيلها على مدار اليوم واألسبوع مع مراعاة 

أعلى معايير األمان املعتمدة عامليا.
وأوضح حسني أن البوابة تضم العديد من املنصات 
اإللكترونية التي تسمح بالتواصل املباشر والسهل 
بني جميع ك��وادر الهيئة ومنتسبيها وكل من يرغب في 
احلصول على اخلدمات التي تقدمها الهيئة من خالل 
أنظمة املعلومات والتعليم االلكتروني واألنظمة اإلدارية 
مب��ا ي��خ��دم جميع منتسبي الهيئة واملستفيدين من 

خدماتها.
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تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

ت���ط���رح ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ج��اة 
اخل���ي���ري���ة ح���ال���ي���اً ح��م��ل��ة 
إنسانية داخ��ل الكويت حتت 
شعار«خيرنا ألهلنا« وتهدف 
اجلمعية من خاللها مساندة 
ودع����م األس����ر امل��ت��ض��ررة من 
جائحة كورونا والوقوف معها 
في جتاوز  هذه املرحلة الدقيقة 

في تاريخ الوطن.
وأوض������ح م���دي���ر امل�����وارد 
واحل��م��الت بجمعية النجاة 
اخليرية  عمر الشقراء: أن هذه 
احلملة تعد امتداداً لسلسة من 
اجلهود احلثيثة التي قدمتها 
النجاة اخليرية دعما لألسر 
والعوائل املتضررة من جائحة 

كورونا.
م��ب��ي��ن��ا أن ه����دف احل��م��ل��ة  
ج��م��ع م��ب��ل��غ 25 أل���ف دي��ن��ار 

ي��ت��م م��ن خ��الل��ه م��س��اع��دة 50 
أس���رة داخ���ل ال��ك��وي��ت بقيمة 
500 دينار لألسرة الواحدة 

وب���اب امل��س��اه��م��ة وامل��ش��ارك��ة 
في ه��ذا اخلير متاح للجميع، 
وتتنوع املساعدات التي تقدم 
للمستفيدين فمنها مساعدات 
مالية وم��س��اع��دات للمرضى  
ب���ج���ان���ب  دف����ع اإلي����ج����ارات 
والكوبونات الغذائية وغيرها 

من أوجه اخلير واإلحسان.
وح��ول الشرائح املستفيدة 
م���ن احل��م��ل��ة ق���ال ال��ش��ق��راء: 
شرائحنا هم األكثر احتياجاً 
من أسر األيتام و األرامل وأسر 
امل���رض���ى وض���ع���اف ال��دخ��ل 
وغيرها من احلاالت اإلنسانية 
األخرى، مذكراً بحديث الرسول 
صلِى الله عليه وسلم الذي قال 
فيه: من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه 

كربة من كرب يوم القيامة.

أكد مدير زكاة العثمان التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية أحمد باقر الكندري أن مشروع األضاحي 
م��ن أه��م وأب���رز املشاريع اخليرية التي تنفذها  
اللجنة، حيث نطمح ه��ذا العام 1441ه�����������  
توزيع 300 أضحية من مختلف األضاحي داخل 
وخ���ارج الكويت  يستفيد منها األس��ر والفئات  
الفقيرة ، مشيرا إلى أن سعر األضحية هذا العام 

يبدأ من 22 دينار حتى 70 دينار.
ودع��ا الكندري أه��ل اخلير وأص��ح��اب األي��ادي 
البيضاء م��ن احملسنني ف��ي ال��ك��وي��ت س���واء من 
املواطنني أو املقيمني- إلى املساهمة في مشروع 
األضاحي مثمنا التفاعل الدائم من أهل اخلير مع 
أنشطة ومشاريع وأعمال البر واخلير التي تطرحها 
زكاة العثمان، مؤكدا أنه لوال فضل الله تعالى ثم 
مساهمات أهل اخلير ملا حتققت اإلجن��ازات التي 

وصلت إليها.
وأكد إجماع علماء املسلمني على أن األضاحي من 
الصدقات التي يقصد أهلها حصول األجر بالصدقة 

لتوزيعها على الفقراء واملستضعفني وإدخ��ال 
الفرحة على نفوسهم في ي��وم العيد ، موضحا 
في الوقت ذات��ه أن توزيع األض��اح��ي على فقراء 
املسلمني فيه تفريج عليهم وتأليفا لهم وتوسعة 
عليهم حتى يعرفوا أن أه��ل الكويت يحبونهم 
ويواسونهم ويقفون معهم جنبا إل��ى جنب في 
ضوائقهم ومحنتهم، ويقومون بإيصال املساعدات 

إليهم بقدر اإلمكان.
وأض���اف الكندري أن ت��وزي��ع األض��اح��ي على 
األسر الفقيرة فيه تخفيف على املتبرعني لتوفير 
عناء البحث عن مستحقيها، وبالتالي فإنه ميكن 
ألهل اخلير واملتصدقني وأصحاب األيادي البيضاء 
التصدق إلخراج أكبر عدد من األضاحي، الفتا إلى 
أنه ميكن ألهل اخلير التواصل مع زك��اة العثمان 

على هاتفياً.
 وح��ث الكندري أه��ل اخلير على املشاركة في 
مشاريع اللجنة ودعمهما في مشاريعها اخليرية 

املتنوعة واملتعددة.

»النجاة اخليرية«: تطرح »خيرنا ألهلنا« ملساعدة 
50 أسرة متضررة من كورونا  داخل الكويت

عمر الشقراء

300  أضحية هذا العام الكندري: هدفنا توزيع 

» زكاة العثمان« تستعد لتنفيذ مشروع 
األضاحي داخل وخارج الكويت

»إحياء التراث«
 تنظم موسمًا ثقافيًا 

حافاًل للنساء
أعلنت إدارة ف��روع العمل النسائي في جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي عن موسم ثقافي حافل للنساء فقط، يضم 
سلسلة من الدورات الشرعية التي ستقام يومًيا خالل شهر 
يوليو اجلاري وعلى فترتني صباحية ومسائية  باستثناء 

يوم اجلمعة من قبل شيوخ وداعيات من الكويت.
وستكون ال���دورات مبختلف التخصصات الشرعية 
كالتفسير واحلديث والعبادات والرقائق، وستبث فعاليات 
ه��ذه ال����دورات عبر البث املباشر وال��غ��رف االفتراضية 
وستشرف على تنظيمها ال��ف��روع التابعة ل���إدارة في 
مختلف أنحاء الكويت ومنها دورة في تفسير سورة األنعام 
ل�ألستاذة انتصار املكيمي كل يوم احد ودورة في قصص 
األنبياء للشيخ محمد بو غيث كل يوم األربعاء، ودورة ف 
شرح باب الرقائق من صحيح البخاري للداعية األستاذة 

فوزية املاجد يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع.
من جهة أخرى وعلى صعيد األنشطة املوجهة للفتيات 
تستمر إدارة فروع العمل النسائي في اجلمعية بفعاليات 
دورتها الصيفية ) حظرنا اجناز( والتي أقامتها للفتيات من 
الصف السادس إلى الصف التاسع ، يومي األحد واألربعاء، 
وأقيمت ال��دورة التي نظمها فرع اإلدارة في مبارك الكبير 
عبر البث املباشر من خالل برنامج زووم، وقد شاركت  فيه 
66 طالبة . وهدفت الدورة لشغل وقت فراغ الطالبات مبا 
هو مفيد ونافع  ، كما هدفت لتعريف الطالبات وربطهن 
بأسماء الله احلسنى )اخلالق ، اخلالق ، الشافي، احلفيظ 
، احلافظ(، وتعريفهن باإلميان بالقضاء والقدر ، وربطهن 

بالله عز وجل والدعاء.

علي حسني

مشروع األضاحي


