
أع���ل���ن���ت ب���ل���دي���ة ال��ك��وي��ت 
أم���س األح���د ف��رض��ه��ا غ��رام��ات 
ومخالفات مالية بلغت قيمتها 
400ر3 مليون دي��ن��ار كويتي 
)ن��ح��و 22ر11 م��ل��ي��ون دوالر 
أمريكي( على بعض الشركات 
غير امللتزمة بتجديد التراخيص 
ب��ش��أن أنشطتها امل��ق��ام��ة على 

أمالك الدولة.
وقال مدير إدارة السالمة في 
فرع بلدية محافظة »األحمدي« 
احل��م��ي��دي امل��ط��ي��ري ف��ي بيان 
صحفي: إن اإلدارة نفذت عدة 
ج��والت ميدانية على ع��دد من 
الشركات في املنطقة اجلنوبية 
للتأكد م��ن وج���ود الترخيص 
وس���ري���ان رخ��ص��ة ال��س��الم��ة 
وت��رخ��ي��ص ال��ت��ش��وي��ن إلق��ام��ة 

النشاط على أمالك الدولة.
وأضاف املطيري أن اجلوالت 
التي نفذها املفتشون أسفرت عن 
حترير 16 مخالفة لعدم وجود 
ت��رخ��ي��ص وان��ت��ه��اء تراخيص 
التشوين اخل��اص لبعض تلك 
الشركات وقيامها باستغالل 

أراض تابعة ألمالك الدولة.
وش����دد ع��ل��ى أن احل��م��الت 
مستمرة ومكثفة لرصد جميع 
املخالفات واتخاذ كل اإلجراءات 
القانونية بحقها على الفور بناء 
على توجيهات اإلدارة العليا في 
البلدية بتكثيف احلمالت والتأكد 
م��ن ك��ل ال��ت��راخ��ي��ص املمنوحة 
س���واء ت��راخ��ي��ص ال��س��الم��ة أو 

التشوين.
ودع�����ا امل��ط��ي��ري أص��ح��اب 
ال��ش��رك��ات إل���ى االل���ت���زام بكل 
اللوائح واألنظمة التي سنتها 

ال��ب��ل��دي��ة واإلس������راع ب��إت��ب��اع 
اإلج���راءات الالزمة الستخراج 
ك��ل التراخيص املتعلقة بهذا 
اخل��ص��وص جتنبا للمخالفة 

والغرامة.
ودعت إدارة العالقات العامة 
املواطنني واملقيمني إلى االتصال 
على اخلط الساخن 139 الذي 
يعمل ع��ل��ى م���دار ال��س��اع��ة أو 
التواصل عبر حسابات البلدية 
مبواقع التواصل االجتماعي أو 
عبر ال��وات��س أب 24727732 
في حال وجود أي شكوى تتعلق 

بالبلدية.

قامت اإلدارة اجلامعية ممثلة باألمانة العامة 
بإعداد حملة توعوية شاملة مت تنفيذها في كلية 
العلوم بالتنسيق مع عمادة الكلية ومكتب املدير 
اإلداري، وذلك ضمن استعداداتها الستئناف العمل 
وفقاً للضوابط احملددة للمرحلة الثانية من خطة 

الدولة التدريجية لعودة احلياة الطبيعية.
واشتملت هذه احلملة التوعوية الصحية على 
إرش���ادات وقائية شاملة ملنع ال��ع��دوى من وباء 
كوفيد 19 وذلك تزامناً مع بدء العمل، كما وتضمنت 
العديد من الوسائل اإلرشادية من لوحات توجيهية 
إرش��ادي��ة وتثقيفية وملصقات منّظمة للتباعد 
االجتماعي، ورسائل إعالمية تعرض من خالل 
شاشات العرض لكافة العاملني في كلية العلوم 
باإلضافة إلى اإلجراءات الوقائية، كما قامت كلية 
العلوم بالتنسيق مع اإلدارات اجلامعية مشكورة 

بتنظيف وتعقيم مرافق الكلية وتوفير املعقمات 
وتوزيعها في كافة مرافق الكلية احليوية وفقاً 
للخطة املوضوعة من قبل جلنة مواجهة جائحة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد ف��ي الكلية، لضمان 
التعقيم الشامل وال��ذات��ي للعاملني، كما شملت 
احلملة كافة مباني ومنشآت كلية العلوم في 
اخلالدية ومدينة صباح السالم اجلامعية ومركز 

علوم البحار. 
و أك��د عميد كلية ال��ع��ل��وم األس��ت��اذ الدكتور 
عبدالهادي بوعليان على سعي الكلية ملواصلة 
ب��ذل كافة اجلهود لضمان السالمة الصحية في 
الكلية، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات 
األمانة العامة جلامعة الكويت في حتقيق السالمة 
الصحية للعاملني والبيئة اآلمنة من مخاطر عدوى 

وباء كوفيد 19.

أعلنت إدارة »ورتل« للقرآن الكرمي 
والسنة النبوية التابعة جلمعية 
ال���ن���ج���اة اخل���ي���ري���ة ع���ن حتقيقها 
إلجن��ازات كبرى خالل األربعة أشهر 
املاضية متثلت في 327 حلقة قرآن، 
و84 محاضرة متنوعة، و40 دورة 
متخصصة، وال��ع��دي��د م��ن األنشطة 
األخرى التي متت كلها عبر االنترنت، 
وق��د بلغ ع��دد املستفيدين م��ن هذه 

البرامج 16 ألف شخص.
وق���ال رئ��ي��س ق��س��م احل��ل��ق��ات في 
إدارة »ورتل« عمر الكندري: حرصنا 
على استثمار أزمة فيروس كورونا، 
وبقاء الناس في املنازل، وذلك بتنظيم 
مجموعة كبيرة من املبادرات والبرامج 

واألنشطة املميزة لكافة األعمار. 
وأض��اف: في مجال القرآن الكرمي 
ك��ان هناك 327 حلقة عبر االنترنت 
أث��م��رت 20 ح��اف��ظ��ا ل��ل��ق��رآن ك��ام��ال، 
واستفاد منها 3653 شخص، وكذلك 
أقمنا 60 حلقة إسناد بالقراءات العشر 
املتواترة تخرج منها 24 خامت وخامتة 
بالسند املتصل للنبي صلى الله عليه 

وسلم.
وأوض���ح ال��ك��ن��دري أن��ه استكماال 
لدور«ورتل« في خدمة القرآن الكرمي 

وعلومه داخ��ل الكويت مت إقامة 40 
دورة متخصصة ف��ي ع��ل��وم ال��ق��رآن 

استفاد منها 3311 شخص.
وفيما يتعلق باحملاضرات الدعوية 
والتوعوية قال الكندري: قامت إدارة 
ورت��ل بتنظيم 84 محاضرة متنوعة 
قدمها كوكبة من العلماء والدعاة منهم 
د.عبدالله الشريكة ، والشيخ بدر 
العقيل، د.ع��ادل املطيرات، والشيخ 
ج���زاع صويلح، د.ص��ال��ح احليص، 
والشيخ أحمد سمير، والشيخ طارق 

احمليلبي، د.ج��اب��ر ال��ون��دة، والشيخ 
عمر الكندري، والشيخ فهد اخلتالن، 
وال��ش��ي��خ حمد ال��ه��اج��ري، والشيخ 
م��ح��م��ود ح���س���ان، وال��ش��ي��خ ع��م��رو 
شيخون، والشيخ عبد الله الدوسري، 
والشيخة رح��اب محمود، والشيخة 
جميلة خليف، وق��د استفاد من هذه 

احملاضرات 5320 شخص.

ودعا الكندري إلى متابعة أنشطة 
»ورت��ل«ع��ب��ر صفحة االن��س��ت��غ��رام 
@waratelq8 ، وختم تصريحه 
بالشكر ألهل اخلير واملتبرعني على 
مساهماتهم في دعم احللقات والبرامج 
ال��ه��ادف��ة، داع��ي��ا الله أن يتقبل منهم 
وأن يجزيهم خير اجل��زاء في الدنيا 

واآلخرة.

أطلقت جمعية الرحمة العاملية 
قافلة طبية إلى مدينة هرجيسيا 
واملناطق النائية والتي يصعب 
ال���وص���ول ل��ه��ا وس���ط إج����راءات 
اح��ت��رازي��ة ص��ارم��ة م��ن فيروس 
ك��ورون��ا وال��ت��ي تستهدف 3000 
مستفيد، وتأتي هذه القافلة ضمن 
سلسلة ق��واف��ل ال��رح��م��ة الطبية 
وامل��ت��ع��ددة التي تنظمها جمعية 
الرحمة العاملية حيث يتم تقدمي 
مختلف الفحوصات واخل��دم��ات 
الصحية م��ن خ��الل أط��ب��اء أكفاء 
واس��ت��ش��اري��ني ذو خ��ب��رة وك��ف��اءة 

عالية.
وأك���دَّ األم���ني املساعد لشؤون 
ال��ق��ط��اع��ات ف��ي جمعية الرحمة 
العاملية فهد محمد الشامري أن 
القافلة الطبية استطاعت في اليوم 
األول تقدمي )429( فحصا طبيا 
عاما و)17( عملية جراحية و)95( 
فحص طبي للعيون و)36( فحص 
للكبد ومناظير للجهاز الهضمي 
وت��ش��خ��ي��ص ع���دد )31( فحص 
ل��ألس��ن��ان و)76( فحص لألنف 
واالذن واحلنجرة و )29( حالة 
للعظام و )35( تشخيص حالة 

نساء ووالدة و)6( ح��االت للقلب 
و)30( ح��ال��ة ل��ألط��ف��ال و)40( 
حالة باطنية و )17( حالة مسالك 
بولية و)13( حالة عالج طبيعي 

وطوارئ.
وق���ال ال��ش��ام��ري: إن القطاع 
ال��ص��ح��ي ف���ي ج��م��ه��وري��ة أرض 
ال��ص��وم��ال يعاني مشاكل جمة، 
فضال عن نقص الكوادر واملعدات 
الطبية، ويحتل الصومال -وفق 
بيانات وزارة الصحة- مستويات 
متأخرة جدا على مستوى رعاية 
األم��وم��ة والطفولة، وه��و الثاني 
في العالم من حيث نسبة وفيات 
األمهات عند ال��والدة والتي تبلغ 
1044 من كل مائة ألف لذا يسعى 
املستشفى ال��دول��ي في الصومال 
التابع جلمعية لرحمة العاملية 

بتسيير عدد من القوافل اإلغاثية.
وأوض�������ح أن�����ه وم�����ن خ���الل 
املستشفى ال��دول��ي في الصومال 
التابع جلمعية لرحمة العاملية 
بأقسامه مت تسيير ه��ذه القافلة 
والتي تساهم في م��داواة املرضى 
ال��ذي��ن ال ي��ج��دون م��ا ي��ت��داوون به 
مؤكدا على أن املستشفى يسعى 

إلى إطالق القوافل طبية بني احلني 
واآلخ���ر وذل���ك مل��ا تعانيه بعض 
امل��ن��اط��ق م��ن ق��ل��ة ف��ي اخل��دم��ات 

الصحية وقلة ذات اليد.
وأوض���ح أنَّ ق��ارة إفريقيا من 
القارات التي حتوي األلم واألمل، 
وتتمثل فيها احملن اإلنسانية بشتى 
صورها، من حيث معدالت الفقر 
واجل���وع وامل���رض واألُم��ي��ة، فهي 
األعلى في العالم، برغم ما متتلكه 
م��ن ام��ك��ان��ي��ات، ول��ك��ن رك���ام األل��م 
متحوه أشعة األمل واخلير والعمل، 
م��ن خ��الل تنمية تلك املجمعات 

واالهتمام بأبنائها.
وأك����د ال��ش��ام��ري أنَّ ال��رح��م��ة 
ال��ع��امل��ي��ة م���ن خ����الل اه��ت��م��ام��ه��ا 
باملشروعات الصحية التي تقوم 
ب��ه��ا ظ����روف ال��ب��ل��دان ال��ت��ي يتم 
إن��ش��اؤه��ا ب��ه��ا، خ��اص��ة االهتمام 
باملناطق الفقيرة والنائية، بجانب 
أنَّ عدداً من هذه املشروعات تقوم 
بدورها لعدد من املناطق احمليطة 
ب��ه��ا، مثل مستشفى ال��دول��ي في 
الصومال وال��ذي أصبح منوذجاً 
رائ���داً ف��ي م��ج��ال اخل��دم��ة الطبية 

اخليرية.
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40 ألفًا حاالت الشفاء تتجاوز 

19« و3 حاالت وفاة 638 إصابة جديدة بـ »كوفيد  الصحة: 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أم��س األح��د تسجيل 638 إصابة 
ج��دي��دة مب��رض ك��ورون��ا املستجد 
)كوفيد19( خ��الل ال24 ساعة 
قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
ع��دد احل���االت املسجلة ف��ي البالد 
إلى 49941 حالة، وسجلت ثالث 
حاالت وفاة إثر إصابتها باملرض 
ليصبح مجموع ح���االت ال��وف��اة 

املسجلة حتى أمس 368 حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند ل� 
)كونا(: إن من بني احلاالت السابقة 
التي ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حل��االت تأكدت إصابتها وأخ��رى 
قيد البحث ع��ن م��ص��در ال��ع��دوى 

وفحص املخالطني لها.
وأوض�����ح ال��س��ن��د أن ح���االت 
االصابة ال638 السابقة تضمنت 
463 ح��ال��ة مل��واط��ن��ني كويتيني 
بنسبة بلغت 57ر72 ف��ي املئة 
و175 حالة لغير الكويتيني بنسبة 

27ر43 في املئة.
وأض����اف أن امل��ص��اب��ني حسب 
املناطق الصحية ج���اءوا بواقع 
) 195 ح��ال��ة مبنطقة األح��م��دي 
الصحية( و)141 حالة مبنطقة 
اجلهراء الصحية( و)127 حالة 
مبنطقة العاصمة الصحية( و)99 
حالة مبنطقة الفروانية الصحية( 
و)76 ح���ال���ة مب��ن��ط��ق��ة ح��ول��ي 

الصحية(.

وعن أعلى املناطق السكنية من 
حيث تسجيل اإلصابة بالفيروس 
ذكر أنها ج��اءت بواقع 39 منطقة 
سعد العبدالله وصباح السالم 32 
والصباحية 31 والرقة 25 وجابر 

العلي 25 وجابر األحمد 23.
وعن آخر املستجدات في العناية 

املركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في العناية املركزة 
ب��ل��غ 157 ح��ال��ة، ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها مب��رض )كوفيد-
19( وم��ا زال���ت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة 9110 حاالت.

وح��ول م��راك��ز احلجر الصحي 
املؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى 
ف��ت��رة احل��ج��ر الصحي املؤسسي 
اإلل��زام��ي خ��الل ال24 ساعة قبل 
املاضية 46 شخصا بعد القيام بكل 
اإلج���راءات الوقائية والتأكد من 
خلو جميع العينات من الفيروس 
على أن يستكملوا م��دة ال تقل عن 
14 يوما في احلجر الصحي املنزلي 
اإللزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة 

مركز احلجر املؤسسي.
وب��نّي السند أن ع��دد املسحات 
ال��ت��ي مت ال��ق��ي��ام بها خ��الل ال24 
ساعة املاضية بلغ 3043 مسحة 
مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات 

بلغ 405984 فحصاً.
وجدد دعوة املواطنني واملقيمني 
إلى مداومة األخذ بكل سبل الوقاية 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص 
على تطبيق إستراتيجية التباعد 
البدني موصيا بزيارة احلسابات 
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على 
اإلرشادات والتوصيات وكل ما من 
شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الفيروس.
وكانت وزارة الصحة الكويتية 
أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 
520 إصابة خالل ال24 ساعة قبل 
املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت 
ال��ش��ف��اء م��ن م��رض )ك��وف��ي��د 19( 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس40463 حالة. 

املطيري: احلمالت مستمرة ومكثفة لرصد جميع املخالفات

3.400 مليون دينار  بلدية الكويت تفرض 
غرامات على الشركات املنتهية تراخيصها

احلميدي املطيري

 »19 ملنع العدوى من وباء »كوفيد 

جامعة الكويت تنفذ حملة توعوية 
شاملة في كلية العلوم 

ترك مسافة للتباعد

 7500 »التعريف باإلسالم« 
100 يوم للتوعية  مكاملة في 

بفيروس »كورونا«
ض����م����ن م����ش����روع 
ال��ش��راك��ة املجتمعية 
وان���ط���الق���اً م���ن دوره���ا 
ال��ت��وع��وي والتثقيفي 
ال���رائ���د ال���ذي ت��ق��وم به 
داخل الكويت، واستثماراً 
خلبرتها ال��ط��وي��ل��ة في 
ال��ت��واص��ل ال��ف��ع��ال مع 
ض���ي���وف ال��ك��وي��ت من 
اجل��ال��ي��ات ال��واف��دة غير 
الناطقني بالعربية، قامت 
جلنة التعريف منذ بداية 
جائحة كورونا بتوفير 
10 خطوط ساخنة لتلقي 
اتصاالت واستفسارات 
اجل��ال��ي��ات امل��ق��ي��م��ة في 

دولة الكويت حول آخر املستجدات حيال فيروس »كورونا« . 
وذلك لنشر الطمأنينة والسكينة بينهم،  ونفي الشائعات وحث 

املتصلني على تلقي األخبار من مصادرها الرسمية. 
وقال املدير العام باإلنابة بلجنة التعريف باإلسالم عثمان 
الثويني: منذ اإلع��الن عن اكتشاف أوائ��ل احل��االت املصابة 
بفيروس كورونا في جمهورية الصني ، قمنا باتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات لوضع خطة سريعة وعاجلة  للتوعية للفيروس 
للجاليات غير الناطقة باللغة العربية في دولة الكويت ، لذا 
حرصنا منذ بداية األزمة الصحية على تكثيف جهودنا  لتوعية 
وإرش��اد اجلاليات الوافدة بخطورة الفيروس، خاصة وأن 
فئاتنا املستهدفة تقدر أعدادها باملاليني، حيث قامت اللجنة 
بالعديد من اخل��ط��وات السريعة والفاعلة منها تخصيص 
خطوط ساخنة للرد على أسئلة اجلاليات الوافدة بأكثر من 14  
لغة  يقوم بالرد عليها مجموعة من العاملني مت تأهيلهم علمياً 
ونفسياً، وك��ان ملركز اإلتصال األث��ر اإليجابي على املتصلني 

وذويهم. 
وأضاف: تلقت خطوطنا الساخنة قرابة 7500 اتصال من 
الرجال والنساء، والزال��ت  متاحة وتعمل  من الساعة  9ص 
وحتى 9 مساًء، ويسعدنا تلقى اتصاالت واستفسارات ضيوف 
الكويت خ��الل ه��ذه الفترة، حيث قمنا ب��دورن��ا  بنشر أرق��ام 
اخلطوط الساخنة في شتى وسائل التواصل االجتماعي التي 
تتواجد عليها الفئات املستهدفة، والزلنا يوميا نتلقى عشرات 

االتصاالت من شتى اجلاليات خاصة غير الناطقة بالعربية.
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»ورتل«: إجنازات كبرى خالل األربعة أشهر املاضية

أحد الطالب املشاركني

»الرحمة العاملية« تسير قافلة طبية
إلى هرجيسيا في »الصومال«
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