
أعلنت وزيرة األشغال العامة 
ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
الدكتورة رنا الفارس فرش 192 
كيلومترا باألسفلت في الطرق 
الرئيسية للبالد منذ بداية عام 
2020 حتى شهر يونيو املاضي 
مقارنة بفرش 84 كيلومترا طوال 

عام 2019.
وق���ال���ت ال���وزي���رة ال��ف��ارس 
ف��ي بيان صحفي أم��س: إن��ه مت 
ف��رش 28 كيلومترا باألسفلت 
قبل تطبيق حظر ال��ت��ج��ول في 
البالد في حني متت عملية تطوير 
الطرق عبر تنفيذ وف��رش 164 
كيلومترا باألسفلت خالل فترة 
احل��ظ��ر اجل��زئ��ي وك��ذل��ك احلظر 
الكلي. وأضافت أنه منذ بدء خطة 
التطوير في شهر أبريل 2019 
وحتى شهر يونيو امل��اض��ي مت 
ف��رش األس��ف��ل��ت ف��ي 48 منطقة 
داخلية وبطول 431 كيلومترا 

بعرض الطريق.
وأث���ن���ت ع��ل��ى ج��ه��ود جميع 
العامالت والعاملني من الكوادر 
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي وزارة األش��غ��ال 
والهيئة العامة للطرق والنقل 
ال���ب���ري ع��ل��ى ح��ج��م اإلجن����از 
ال���ذي سجلتاه خ��الل ال��ظ��روف 

االستثنائية التي متر بها البالد.
م��ن جهة أخ���رى فقد أبرمت 
امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة 
السكنية أم��س، اتفاقية وثيقة 
االل���ت���زام م��ع املستثمر الفائز 
لتطوير الفرصة اإلستثمارية 
)J3( الواقعة ف��ي مدينة جابر 
األحمد السكنية، وجاء ذلك بعد 
موافقة مجلس إدارة املؤسسة 
على ترسية ذل��ك املشروع وفقاً 

إلج��راءات املؤسسة بهذا الشأن.  
وأك��دت وزي��رة األشغال العامة 
ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
الدكتورة رنا الفارس بأن ترسية 
ه��ذه الفرصة االستثمارية في 
مدينة ج��اب��ر األح��م��د السكنية 
قد مت وفقاً للقانون رق��م )47( 
لسنة 1993 والئحة االستثمار 
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 
لسنة 2016 وتعديالته وقانون 
ال��ش��راك��ة ب��ني القطاعني العام 
واخلاص رقم 116 لسنة 2014 

والئحته التنفيذية.
وأوضحت الفارس أنه قد مت 
التعاقد مع حتالف شركة مباني 
وش��رك��ة التخصيص القابضة 
ومجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة )لتطوير أرض مبساحة 
إجمالية 217،272 متر مربع( 
تتضمن م��ول جت��اري مبساحة 
ب��ن��اء إج��م��ال��ي��ة 323 أل���ف متر 
م��رب��ع وس��ك��ن اس��ت��ث��م��اري )72 
فلل متالصقة و204 شقة( وملدة 

استثمارية محددة ب�� 25 سنة 
م��ن ت��اري��خ التشغيل التجاري 
للفرصة، وقام باملشاركة بتمويل 
تلك الفرصة كل من البنك األهلي 
الكويتي وبنك بوبيان ملا متلكه 
تلك البنوك من خبرات وممارسات 
في مجال متويل مشاريع الشراكة 
ب��ني القطاعني ال��ع��ام واخل��اص، 
وق��د بلغ إجمالي تكلفة تطوير 
املشروع حوالي 156.3 مليون 
دينار كويتي وبإجمالي إيرادات 
للمؤسسة ُتقدر ب�� 54.6 مليون 

دينار كويتي. 
وب��ي��ن��ت ال���وزي���رة ال��ف��ارس 
بأن تلك املشاريع لها انعكاسها 
اإليجابي على رفع مستوى جودة 
املعيشة في امل��دن اإلسكانية من 
خ��الل توفير اخل��دم��ات والسلع 
امل��ط��ل��وب��ة ع��ن ط��ري��ق ال��ق��ط��اع 
اخلاص وفقا للدراسات املعدة من 
قبل املؤسسة للتثبت من جدوى 
تطويرها. وأضافت: ويعمل هذا 
النظام على تخفيف العبء املالي 
واإلداري على عاتق املؤسسة 
من خ��الل حتويل األراض���ي غير 
امل���درة للدخل إل��ى أص���ول ذات 
عوائد مجزية ومتنامية وضمان 
ال���وص���ول إل���ى أع��ل��ى معايير 
اجل��ودة من خ��الل التنافس بني 

شركات القطاع اخلاص.
وأش��ارت الفارس إلى أن مثل 
ه���ذا امل���ش���روع سيخلق ف��رص 
لالستثمار مع ف��رص عمل ُتقدر 
بعدد 9،200 وظيفة في املشاريع 
احمللية ونقل مخاطر التصميم 
والتنفيذ والطلب على املشاريع 
السكنية والعالقة فيما بينهم 

للقطاع اخلاص.

كشفت إدارة العالقات العامة 
في بلدية الكويت عن قيام إدارة 
ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة وإش��غ��االت 
ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية محافظة 
العاصمة بتنفيذ جوالت ميدانية 
خ���الل ال��ي��وم��ني امل��اض��ي��ني من 
قبل املفتشني ملتابعة مستوى 
النظافة باحملافظة للتأكد من 
غسيل وتعقيم احلاويات كأحد 
اإلجراءات االحترازية والوقائية 
للحد من انتشار فيروس كورونا 

املستجد. 
ووض������ع م��ل��ص��ق��ات ع��ل��ى 
السيارات املهملة التي تشوه 
املنظر اجلمالي للمحافظة فضال 
ع��ن إخ��ط��ار ب��احل��ض��ور ل�16 

مخالف. 
وأوض��ح��ت إدارة العالقات 
العامة بأن إدارة النظافة العامة 
وإش��غ��االت الطرق بفرع بلدية 
م��ح��اف��ظ��ة ال��ع��اص��م��ة ت��واص��ل 
جوالتها امليدانية من قبل مراكز 
النظافة العامة باملناطق التابعة 
للمحافظة، مشيرة إل��ى غسيل 
وتعقيم 2188 حاوية مختلفة 
األح���ج���ام وس�����الل م��ت��ح��رك��ة 
تضمنت غسيل وتعقيم 1570 
ح��اوي��ة سعة 240 لتر ، 428 
ح��اوي��ة سعة 1100 لتر إلى 

جانب 190 سله متحركة. 
وبينت العالقات العامة بأنه 

مت نقل 2831 م3 من النفايات 
البلدية والسكانية ، ونقل 2736 
م3 م��ن ال��ن��ف��اي��ات اإلنشائية 
واملخلوطة إلى جانب 2660 م3 
من النفايات السكراب واألثاث 

واألشجار. 
وأش�����ارت إل���ى حت��ري��ر 31 
مخالفة نظافة ع��ام��ة لقانون 
2008/190 ، ووض���ع 200 
ملصقا ع��ل��ى س��ي��ارات مهملة 
تشوه املنظر اجلمالي للمحافظة 

ف��ض��ال ع��ن حت��ري��ر 9 تعهدات 
وتوجيه 16 إخطارا باحلضور. 

ودعت إدارة العالقات العامة 
امل��واط��ن��ني واملقيمني االت��ص��ال 
على اخلط الساخن 139 الذي 
يعمل ع��ل��ى م���دار ال��س��اع��ة أو 
التواصل عبر حسابات البلدية 
@kuwmun مبواقع التواصل 
االجتماعي أو عبر الواتس أب 
24727732 في حال وجود أي 

شكوى تتعلق بالبلدية .

طالبت الدكتورة وجدان العقاب رئيس 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ورئيس 
الشبكة اخلليجية جلمعيات البيئة 
األهلية، وفي مباردة كويتية مبخاطبة 
وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية وزارات 
الشؤون بدول مجلس التعاون اخلليجية 
وبصفة دوري��ة والتنسيق مع وزارات 
وهيئات البيئة واجلهات ذات االختصاص 
لدعوة تلك اجلمعيات األهلية والفرق 
البيئية لالنضمام لعضوية الشبكة 
اتساقاً مع أدوار وفعاليات الشبكة مبا 
يعود على البيئة اخلليجية بالفائدة 
ورف���ع مستوى التوعية البيئية لدى 
املجتمعات اخلليجية، باإلضافة إلى 
عرض وبيان التعاون بني األمانة العامة 
ملجلس التعاون اخلليجي والشبكة على 
وزراء ال��ش��ؤون االجتماعية ف��ي دول 
املجلس، لتسهيل ح��ص��ول اجلمعيات 
األه��ل��ي��ة على امل��واف��ق��ات املطلوبة من 
اإلدارات املعنية ف��ي تلك ال����وزارات، 
فاجلمعيات ترغب باالنضمام وتتطلع 

لدعم الوزارات املسؤولة عنها باملوافقة.
وأض��اف��ت أن »ال��ش��ب��ك��ة اخلليجية 
جلمعيات البيئة األهلية، هيئة خليجية 
تتمتع بالشخصية القانونية واالعتبارية، 
ولها أهلية كاملة في م��زاول��ة أعمالها، 
وحت��ق��ي��ق أه��داف��ه��ا ب��اس��ت��ق��الل معنوي 
وم��ادي ومقرها دولة الكويت، وأنشئت 
وأشهرت بحضور الهيئة العامة للبيئة 
في دولة الكويت بتاريخ 2000/4/26 
بحضور رؤساء مجالس إدارة اجلمعيات 
األهلية البيئية اخلليجية، الذين انبثقت 
عنهم فكرة تأسيس الشبكة وهم جمعية 
أصدقاء البيئة بدولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة، وجمعية الشباب والبيئة مبملكة 
البحرين، ومركز أصدقاء البيئة بدولة 
قطر، واجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
ب��دول��ة ال��ك��وي��ت«، وذك���رت أن الشبكة 

»تسعى إلى حتقيق أهداف تعزيز وتنمية 
التعاون وآليات التنسيق بني املؤسسات 
البيئية، وتبادل املعرفة واخلبرات مع 
الهيئات احلكومية وغ��ي��ر احلكومية 
واملنظمات األممية ذات العالقة، وإنشاء 
قاعدة معلومات بيئية متطورة وإب��راز 
جهود الدول اخلليجية في احملافظة على 
البيئة، والتعريف بنشاطات وأدوار 
املؤسسات ذات الصلة املباشرة بالبيئة، 
باإلضافة إلى التعاون لتعزيز املشاريع 
املشتركة حلماية البيئة وإعادة تأهيلها 
وتنميتها في دول املجلس، وتعزيز ثقة 
مواطني دول املجلس باجلهات الرقابية 
ومساندتها ف��ي أداء عملها وحتقيق 

أهدافها«.
وك��ش��ف��ت أن »ال��ش��ب��ك��ة ن��ال��ت ثقة 
مؤسسات وك��ي��ان��ات إقليمية وعربية 
على مدى سنوات ومنها األمانة العامة 
جلامعة ال���دول العربية موضحة أن 
الشبكة عضو م��راق��ب ف��ي اجتماعات 
ال���وزراء العرب املسؤولني عن شؤون 
البيئة منذ 2001 مب��وج��ب ق���رار رقم 
)ق149 – أ26 م ت- 2001/5/24(، 
والشبكة عضو في جلنة تسيير برنامج 
التربية والتوعية واإلع��الم البيئي في 
الوطن العربي في األمانة الفنية ملجلس 
ال���وزراء العرب املسؤولني عن شؤون 
البيئة منذ 2001، والشبكة حضرت 
االج��ت��م��اع ال����وزاري ال��ع��رب��ي املشترك 
التحضيري إلع��داد املوقف العربي في 
مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 
)2001(، باإلضافة إل��ى التعاون مع 
األمانة العامة للبيئة والتنمية املستدامة 
في االحتاد العام للمنتجني العرب الذي 
يعمل م��ن خ��الل مجلس وزراء اإلع��الم 

العرب في جامعة الدول العربية«.
وحول التعاون بني الشبكة و األمانة 
العامة ملجلس التعاون ل��دول اخلليج 

العربية، قالت الدكتورة وجدان العقاب: 
الشبكة عضو م��راق��ب ف��ي االجتماعات 
ذات الطابع الفني في مجال البيئة وفق 
التوصية الصادرة عن االجتماع السادس 
عشر للجنة التنسيق البيئي )الكويت 
– اب��ري��ل 2002( بتفعيل ق��رار القادة 
)ديسمبر – 2001( بشأن تشجيع إنشاء 
اجلمعيات األهلية في دول املجلس في 
مجال العمل البيئي التطوعي، ودعت 
األم��ان��ة ج��ه��ات االخ��ت��ص��اص ف��ي دول 
املجلس للتعاون مع الشبكة منذ يونيو 
2000، مؤكدة أن الشبكة حصلت على 
التهاني إلنشائها م��ن جهات حكومية 
خليجية ذات االختصاص وم��د جسور 
التعاون مع الشبكة من خالل األنشطة 

والفعاليات )منذ 2001(.
وأض��اف��ت أن »الشبكة عملت ط��وال 
ع��ش��ري��ن ع��ام��اً ع��ل��ى م��ح��اول��ة توطيد 
العالقات بني اجلمعيات البيئية في دول 
مجلس التعاون لتعزيز تبادل اخلبرات 
فيما بينها من خالل العديد من األنشطة 
والفعاليات املفيدة، واملوثقة في التغطية 

اإلعالمية للشبكة، وقد قامت اجلمعيات 
اخلليجية األهلية البيئية بالعديد من 
امللتقيات وامل��ؤمت��رات وال��ت��ي خلصت 
توصياتها إلى حاجتها إلى كيان إقليمي 
خليجي بيئي م��دن��ي يجمع جمعيات 
النفع العام ذات االختصاص البيئي التي 
يسهل االنضمام إليها لتبادل اخلبرات 
والنجاحات وتعميمها على دول املجلس 
في أكثر من محفل ومنها امللتقى اخلليجي 
البيئي جلمعيات النفع العام اخلليجية 
البيئية والفرق التطوعية )دولة الكويت 
– 2017( والذي أوصى بإنشاء رابطة 
للعمل التطوعي البيئي على مستوى 
اخلليج العربي وإنشاء جلنة مشتركة 
تهتم ب��ش��ؤون البيئة جلميع اجلهات 
ذات العالقة بالشأن البيئي حتت مظلة 
األم��ان��ة العامة ل��دول مجلس التعاون 
اخلليجي باإلضافة إل��ى املنتدى األول 
جلمعيات املجتمع املدني للبيئة والتنمية 
املستدامة )ملتقى افتراضي – 2020(، 
الذي أوصى بإقامة اجلمعية اخلليجية 
للبيئة والتنمية املستدامة مقرها مجلس 
التعاون اخلليجي، الفتة إل��ى أن ذلك 
يعكس حاجة مؤسسات املجتمع املدني 
واستمرار مطالباتها بوجود مثل هذا 
الكيان اخلليجي ليكون بوتقة للنشاط 
البيئي التطوعي في اخلليج حيث تصقل 
املواهب وتوطن اخلبرات اخلليجية في 
املجال البيئي، وتعمم النجاحات حلل 
املشاكل البيئية نظراً لتشابه البيئات في 
اخلليج العربي وتشابه الطقس واملناخ، 
وامل��ش��اك��ل البيئية، وب��ه��ذا اخلصوص 
فالشبكة اخلليجية جلمعيات البيئة 
األهلية متواجدة على الساحة اخلليجية 
منذ عام 2000 وبإمكانها أن تسد حاجة 
املجتمع املدني اخلليجي لتقدمي اخلدمات 
التنسيقية واإلدارية مبا يتناسب مع نظم 

مؤسسات املجتمع املدني غير الربحية.

أك��د ممثل األم��ني العام لألمم 
املتحدة املنسق املقيم لدى دولة 
الكويت الدكتور ط��ارق الشيخ 
أمس األربعاء أن لدولة الكويت 
دورا رائدا في احتضان مهارات 
ال��ش��ب��اب وت��زوي��ده��م بالدعم 
ال����الزم إلن��ش��اء ج��ي��ل شبابي 

برؤية مستقبلية.
وق�����ال ال��ش��ي��خ ف���ي ب��ي��ان 
صحفي مبناسبة اليوم العاملي 
مل��ه��ارات ال��ش��ب��اب: إن الشباب 
الكويتيني ض��رب��وا مثال عامليا 
لدورهم احملوري في االستجابة 
ملرض )كوفيد19-( والتصدي 

النتشاره.
وأض�������اف أن ذل�����ك مت��ث��ل 
ف��ي تطوع الشباب الكويتيني 
ف��ي الصفوف األمامية لتقدمي 
امل��س��اع��دة للمحتاجني واألش��د 
ضعفا وت��ق��دمي ال��دع��م جلهود 
االستجابة احلكومية وإط��الق 
العديد من امل��ب��ادرات اخليرية 

وحمالت التوعية.
ولفت إلى أن فئة الشباب في 
الكويت تشكل األغلبية الكبرى 
من التعداد السكاني للدولة مما 
يؤكد أهمية ومحورية دورهم 
ف���ي اإلس���ه���ام ب��ت��ق��دم وت��ط��ور 

املجتمع.
وذك����ر أن ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
ملهارات الشباب يسلط الضوء 

هذا العام على أهمية التصدي 
لتبعات انتشار )كوفيد19-( 
على تنمية م��ه��ارات الشباب 
وتعليمهم والدعوة إلى ضرورة 
إيجاد استراتيجيات استجابة 
فعالة في ظل انهيار األوض��اع 

االقتصادية.
وش���دد ف��ي ه��ذا ال��ش��أن على 
ض���رورة احل��رص على تزويد 
اجل��ي��ل ال��ش��ب��اب��ي ب��ك��ل امل���وارد 
وامل���ه���ارات ال���الزم���ة ملواجهة 
ال��ت��غ��ي��رات ال��س��ري��ع��ة وغ��ي��ر 
املتوقعة في مجاالت التوظيف 
وري����ادة األع��م��ال ال��ت��ي تأثرت 
بشكل كبير في ظل هذه األزمة 
مما يحقق منفعة كبرى نتيجة 

استثمار الطاقات الشبابية مبا 
فيه تقدم للمجتمعات.

وق����ال ال��ش��ي��خ: إن ال��ع��ال��م 
يحتفي هذا العام باليوم العاملي 
ملهارات الشباب وس��ط ظروف 
قاهرة وصعبة نتيجة انتشار 
مرض )كوفيد19-( إذ اتخذت 
ال���دول ح��ول العالم إج���راءات 
وقائية للحد من انتشاره منها 
إغ���الق امل����دارس واجل��ام��ع��ات 

والهيئات األخرى.
وأش��ار إلى أن ذلك أسهم في 
التأثير سلبا على تعليم نحو 
70 ف��ي امل��ئ��ة م��ن ال��ش��ب��اب في 
العالم نتيجة إغالق املدارس لكل 
املستويات التعليمية إضافة إلى 
أن 1 من أصل كل 6 أفراد من فئة 
الشباب مت تعطيلهم عن العمل 
نتيجة انتشار الفيروس على 

الصعيد العاملي.
وب��نينّ أن ه��ذا ال��ي��وم العاملي 
يسلط الضوء أيضا على رؤية 
)إع��الن إنشيون( وهو التعليم 
حتى عام 2030 ال��ذي ينعكس 
ب���دوره ك��ج��زء م��ح��وري ضمن 
أه��داف خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030 حتت الهدف الرابع 
املتمثل ف��ي “ضمان التعليم 
اجل��ي��د وامل��ن��ص��ف وال��ش��ام��ل 
للجميع وتعزيز فرص التعلم 

مدى احلياة للجميع”.

3 alwasat.com.kwمحليات

736 إصابة 46897  بتعافي  ارتفاع حاالت الشفاء إلى 

703 إصابات جديدة  الصحة:  
بـ»كورونا« وتسجيل ثالث حاالت وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمس األربعاء تسجيل 703 إصابات 
ج��دي��دة مب���رض ك��ورون��ا املستجد 
)كوفيد 19( خالل ال24 ساعة قبل 
املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احل����االت املسجلة ف��ي ال��ب��الد إل��ى 
56877 حالة في حني مت تسجيل 
ث���الث ح���االت وف���اة إث���ر إصابتها 
ب��امل��رض، ليصبح مجموع ح��االت 
الوفاة املسجلة حتى أمس 399 حالة.
وق���ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
ال���وزارة الدكتور عبدالله السند ل� 
)كونا(: إن من بني احلاالت السابقة 
التي ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحث عن مصدر العدوى وفحص 

املخالطني لها.
وأوضح السند أن حاالت اإلصابة 
ال703 السابقة تضمنت 434 حالة 

مل��واط��ن��ني كويتيني بنسبة بلغت 
7ر61 في املئة و269 حالة لغير 
الكويتيني بنسبة 3ر38 في املئة.
وأض��اف أن املصابني حسب املناطق 
الصحية ج��اءوا بواقع ) 216 حالة 
باألحمدي( و)180 حالة باجلهراء 
الصحية( و)159 حالة بالفروانية( 
و)97 حالة بحولي( و) 51 مبنطقة 

العاصمة الصحية(.
وع���ن أع��ل��ى امل��ن��اط��ق السكنية 
م��ن حيث تسجيل أع���داد اإلص��اب��ة 
بالفيروس ق��ال السند إنها ج��اءت 
كالتالي )33 حالة في منطقة سعد 
العبدالله( و)31 مبنطقة الصباحية( 
و)31 مبنطقة العارضية( و)30 
حالة مبنطقة ال��ع��ي��ون( و)25 في 
منطقة الساملية( و )25 حالة مبنطقة 

تيماء(.
 وعن آخر املستجدات في العناية 

امل��رك��زة لفت إل��ى أن ع��دد من يتلقى 
الرعاية الطبية في العناية املركزة 
ب��ل��غ 146 ح���ال���ة، ل��ي��ص��ب��ح ب��ذل��ك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض )كوفيد 19( 
وم��ا زال���ت تتلقى ال��رع��اي��ة الطبية 

الالزمة 9581 حالة.
وح���ول م��راك��ز احل��ج��ر الصحي 
املؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى 
ف��ت��رة احل��ج��ر ال��ص��ح��ي املؤسسي 
اإلل���زام���ي خ���الل ال24 س��اع��ة قبل 
املاضية 87 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 
اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ م��غ��ادرة مركز 

احلجر املؤسسي.
وبنينّ السند أن عدد املسحات التي 

مت القيام بها خالل ال24 ساعة قبل 
املاضية بلغ 4041 مسحة، مشيرا 
إل���ى أن م��ج��م��وع ال��ف��ح��وص��ات بلغ 

445184 فحصا.
وج��دد دع��وة املواطنني واملقيمني 
إلى مداومة األخذ بكل سبل الوقاية 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص 
على تطبيق إستراتيجية التباعد 
البدني موصيا ب��زي��ارة احلسابات 
الرسمية ل��وزارة الصحة واجلهات 
الرسمية ف��ي ال��دول��ة ل��الط��الع على 
اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما من 
شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت 
أمس شفاء 736 إصابة خالل ال24 
ساعة قبل املاضية ليبلغ مجموع عدد 
حاالت الشفاء من مرض )كوفيد 19( 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس46897 حالة.

مشروع شراكة جديد لتطوير مدينة جابر األحمد 

192 كيلومترًا باألسفلت  الفارس: فرش 
2020 في الطرق الرئيسية منذ بداية 

د. رنا الفارس

2188 حاوية مختلفة األحجام  غسيل وتعقيم 

31 مخالفة نظافة  بلدية »العاصمة« حترر 
200 ملصقًا على سيارات مهملة وتضع 

وضع ملصق على سيارة مهملة

»إحياء التراث«: مجلس الوزراء 
أبدى اهتمامًا كبيرًا بالعمل 
اخليري الكويتي وخصوصًا 

مشروع »األضاحي«
 توجهت جمعية إحياء التراث اإلسالمي بالشكر اجلزيل 
لسمو رئيس وأع��ض��اء مجلس ال���وزراء الكويتي ملا أب��دوه 
من اهتمام بالعمل اخليري الكويتي، وخصوصاً مشروع 
)األضاحي( والذي تقوم بتنفيذه اجلمعيات اخليرية داخل 

الكويت وخارجها في كل عام.
وأوضح أمني سر اجلمعية وليد الربيعة بأن جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي وكعادتها كل عام تطرح مشروع )األضاحي( 
داخل الكويت بنجاح كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، ويأتي 
تنفيذه حرصاً من اجلمعية على إقامة هذه الشعيرة اإلسالمية 
العظيمة، وتيسير أمر هذه العبادة على أهل اخلير في الكويت، 
وتسهيالً على األخوة احملسنني في إتباع سنة املصطفى صلى 
الله عليه وسلم مبا يعود منها بالنفع العميم على الفقراء 

واحملتاجني واألسر املتعففة.
واجلمعية وتنفيذاً لتوجيهات مجلس ال��وزراء بتكثيف 
توزيع األض��اح��ي داخ��ل دول��ة الكويت من قبل اجلمعيات 
اخليرية، فإننا نقوم بتنفيذ هذا املشروع سنوياً داخل الكويت 
مع التركيز على أن حتظى املشاريع اخليرية داخل الكويت، 
ومنها مشروع )األضاحي( بأولوية الدعم والتنفيذ، وهذا ما 
سنقوم بتنفيذه هذا العام كذلك ، علماً بأننا وفي العام املاضي 
قدمنا أكثر من )1720( أضحية وزع��ت على احملتاجني من 
األسر املتعففة واجلاليات املسلمة واألرامل واأليتام، باإلضافة 
للحاالت التي تكفلها جلان اجلمعية داخل الكويت ، فقد استفاد 
منها أكثر من )20( ألف شخص ، وساهمت في إجناحه اللجان 
التابعة جلمعية إحياء ال��ت��راث اإلس��الم��ي والعاملة داخل 
الكويت عن طريق توزيع الكوبونات على األسر التي تكفلها 
، مما جعل تنفيذ املشروع يسير بكل تيسير وسهولة ، ويحقق 

النتائج املرجوة منه وبنجاح ، واحلمد لله .
وأض��اف: وجهنا إخواننا املتبرعني الكرام للمشاركة في 
هذا املشروع ، حيث مت حتديد سعر األضحية من اخلروف 
االسترالي )70( د.ك، أم��ا األضحية من اخل��روف العربي 

)النعيمي( فسيكون سعرها )125( د.ك.

»حماية البيئة« تطالب بانضمام جمعيات وفرق
إلى الشبكة اخلليجية جلمعيات البيئة األهلية

وجدان العقاب

أكد ضرورة تزويد اجليل الشبابي باملوارد واملهارات الالزمة ملواجهة التغيرات السريعة 

 الشيخ: للكويت دور رائد في احتضان 
مهارات الشباب وتزويدهم بالدعم الالزم 

د. طارق الشيخ
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