
أك��د محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخلالد أن “احملافظة ستسعى بالتعاون 
والتنسيق مع اجلهات املعنية لتذليل 
كافة العقبات التي تعوق إجناز مشروع 
تطوير طريق “الدائري األول”، آمال 
“سرعة إجن����از امل���ش���روع مب��راح��ل��ه 

الثالث”.
جاء ذلك في تصريح صحفي للمحافظ 
اخلالد، على هامش تفقده أمس األربعاء 
مشروع تطوير الدائري األول مبراحله 

الثالث.
وأوضح اخلالد،  أن “مشروع تطوير 
ط��ري��ق ال���دائ���ري األول م��ن امل��ش��اري��ع 

احليوية التي تخدم احلركة املرورية 
للعديد من مناطق احملافظة”، الفتا إلى 
أن “نسبة اإلجناز في املشروع جيدة جدا 

لكنها بحاجة ملزيد من اإلسراع”.
وأش��اد بجهود اجلهاز الفني القائم 
على امل��ش��روع من مهندسني وفنيني”، 
فيما مثمنا “جهود الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري ووزارة األشغال العامة 
ملا تبذالنه من جهود خلدمة املشاريع 

التنموية في البالد.
كما أك��د محافظ العاصمة الشيخ 
طالل اخلالد ، “متابعة احملافظة الدائمة 
ملشاريع البنى التحتية اجلارية فيها 

وم��ن بينها م��ش��اري��ع صيانة الطرق 
وذلك للحفاظ على سالمة رواد الطرق 
ومركباتهم وضمان املشهد احلضاري 
للبالد”، آم���ال “سرعة إجن����از كافة 
املشاريع التنموية في احملافظة ومن 
بينها مشاريع صيانة الطرق خصوصا 
م��ع انخفاض الضغط امل���روري عليها 
خ��الل الفترة احلالية مع سريان قرار 

حظر التجول اجلزئي”.
 وج����اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي 
للمحافظ اخل��ال��د، على هامش تفقده 
م��ش��اري��ع صيانة ع��دد م��ن ال��ط��رق في 
مناطق احملافظة وذل��ك ضمن اخلطط 

التنموية واإلنشائية للدولة.
وأوض��ح احملافظ اخلالد أن “خطط 
ومشاريع التنمية في مختلف مناطق 
احملافظة مستمرة وحتظى باملتابعة 
اآلنية من كافة مسؤولي احملافظة”، 
مؤكدا ان “احملافظة ال تألوا جهدا في 
مد أي��دي التعاون والتنسيق مع كافة 
اجلهات إلجناز جميع املشاريع التنموية 

ذات الصلة في احملافظة”.
مشيدا بجهود الهيئة العامة للطرق 
والنقل ال��ب��ري وجميع القائمني على 
تنفيذ مشاريع التنمية وصيانة الطرق 

في البالد.

اخ��ت��ارت الشبكة االقليمية 
للمسؤولية االجتماعية ، محافظ 
األحمدي الشيخ ف��واز اخلالد ، 
ومنحته لقب “سفير مناصر 
للجهود ال��دول��ي��ة ف��ي مكافحة 
وب��اء فيروس كورونا املستجد 
“كوفيد19” ، وذلك ضمن حملة 
دولية تنظمها الشبكة بالتعاون 
مع االحتاد الدولي للمسؤولية 
املجتمعية حتت شعار “جهود 
مسؤولة أن��ق��ذت العالم خالل 
الفترة م��ن 25 م��ارس ال��ى 25 

يونيو 2020 .
وج���اء االخ��ت��ي��ار ف��ي كتاب 
وج��ه��ه رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة 
الشبكة وعميد برنامج السفراء 
الدوليون للمسؤولية االجتماعية 
البروفيسور يوسف عبد الغفار 
ال��ي احمل��اف��ظ  اع��رب خالله عن 
اعتزاز الشبكة مبساهمة في دعم 
اجلهود الدولية والوطنية في 
مكافحة وب��اء فيروس كورونا 

اجلديد19 وحتفيز املتميز منها  
والتعريف بأفضل ممارساتها، 
ومخاطبة املجتمعات واألف��راد 
بشأن الدور املأمول منهم خالل 

أزمة الوباء العاملي . وقد توجه 
محافظ األح��م��دي بالشكر إلى 
القائمني على الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية على 
ه���ذه ال��ث��ق��ة، م��ث��م��ن��ا م��واك��ب��ة 
الشبكة للمستجدات وجهودها 
املجتمعية اجماالً وفي االزمات 
اقليميا ودوليا ، منوها بالتعاون 
البناء املشترك ب��ني احملافظة 
والشبكة وال��ذي توجه اختيار 
األح���م���دي امل��دي��ن��ة ال��ع��رب��ي��ة 
امل��س��ؤول��ة اج��ت��م��اع��ي��اً للعام 

.2019
ي��ذك��ر أن محافظ األح��م��دي 
الشيخ فواز اخلالد حصل على 
لقب “سفير دول��ي للمسؤولية 
املجتمعية” م��ن ق��ب��ل مجلس 
إدارة ال��ش��ب��ك��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
للمسؤولية االجتماعية، ضمن 
مؤمتر املسؤولية املجتمعية 
للمؤسسات املالية واملصارف 

اإلسالمية للعام 2019.
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80 حالة  7 حاالت شفاء جديدة واإلجمالي 

18 منها بني الهنود 28 إصابة جديدة بفيروس »كورونا«.. 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أم����س األرب����ع����اء ت��س��ج��ي��ل 28 
إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 
املستجد )كوفيد 19( خالل األربع 
والعشرين ساعة املاضية ليرتفع 
بذلك ع��دد اإلص��اب��ات املسجلة في 

البالد إلى 317 حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم 
ال���وزارة الدكتور عبدالله السند 
في املؤمتر الصحفي اليومي ال28 
للوزارة: إن احل��االت موزعة على 
ثالث حاالت مرتبطة بالسفر )حالة 
ملواطنة كويتية مرتبطة بالسفر 
للمملكة املتحدة وحالتان ملقيمني 
من اجلنسية الهندية مرتبطتني 

بالسفر للهند(.
وأض����اف ال��س��ن��د أن احل���االت 
املخالطة حلالة مرتبطة بالسفر 
بلغ عددها 22 حالة هي )18 حالة 

من اجلنسية الهندية وحالة من 
اجل��ن��س��ي��ة النيبالية مخالطني 
حلالة حتت التقصي الوبائي وهم 
جميعا ال 19 حتت احلجر الصحي 

املؤسسي(.
وتابع أن هناك )حالة ملقيم من 
اجلنسية البنغالديشية مخالطة 
حل��ال��ة حت��ت التقصي ال��وب��ائ��ي( 
و)حالة ملقيم من اجلنسية الهندية 
مخالطة حلالة مرتبطة بالسفر 
للهند( و)حالة ملقيم من اجلنسية 
ال��ه��ن��دي��ة م��خ��ال��ط��ة حل��ال��ة حتت 

التقصي الوبائي(.
ول���ف���ت إل����ى أن ه���ن���اك ث��الث 
ح��االت )حت��ت التقصي الوبائي( 
ه���ي )ح���ال���ت���ان م���ن اجل��ن��س��ي��ة 
الهندية( و)ح��ال��ة م��ن اجلنسية 

البنغالديشية(.
أما بالنسبة للحاالت التي تتلقى 

الرعاية الطبية والصحية في أحد 
مستشفيات وزارة الصحة فقد 
بلغ 237 حالة في حني بلغ عدد 
احل��االت في العناية امل��رك��زة 14 
ح��ال��ة م��وزع��ة على أرب���ع حرجة 
وعشر مستقرة.وفيما يخص مراكز 
احل��ج��ر ال��ص��ح��ي امل��ؤس��س��ي فقد 
بقي إجمالي عدد الذين أنهوا فترة 
احلجر الصحي املقررة عند 911 
شخصا بعد القيام بكل اإلجراءات 
الوقائية والتأكد من خلو جميع 

العينات من الفيروس.
وج���دد دع���وة وزارة الصحة 
للمواطنني واملقيمني ال��ك��رام إلى 
االلتزام بكل القرارات والتوصيات 
الصادرة من اجلهات الرسمية في 
الدولة وتوصيات منظمة الصحة 
ال��ع��امل��ي��ة وات��ب��اع استراتيجية 
التباعد االجتماعي )اجل��س��دي( 

لتقليل ف��رص اإلص��اب��ة وانتشار 
ال��ع��دوى بني املخالطني واحتواء 

انتشار الفيروس والقضاء عليه.
وك���ان وزي���ر ال��ص��ح��ة الشيخ 
الدكتور باسل الصباح قد أعلن 
أم��س شفاء 7 ح��االت ج��دي��دة من 
املصابني بفيروس كورونا املستجد 
)كوفيد 19( ليرتفع ب��ذل��ك عدد 
احل���االت ال��ت��ي تعافت ومتاثلت 

للشفاء في البالد إلى 80 حالة.
وق��ال الشيخ باسل الصباح ل� 
)كونا(: إن التحاليل والفحوص 
املخبرية واإلشعاعية أثبتت شفاء 
هذه احل��االت من فيروس كورونا 
وسيتم نقلها إلى اجلناح التأهيلي 
في املستشفى املخصص الستقبال 
امل��ص��اب��ني ب��ال��ف��ي��روس متهيدا 
خل��روج��ه��ا م��ن املستشفى خالل 

د. عبد الله السنداليومني املقبلني.

اخلالد: نأمل زيادة نسبة اإلجناز واالنتهاء من املشروع مبراحله الثالث قريبا

محافظ »العاصمة« يتابع مشروع تطوير 
»الدائري األول« وصيانة بعض طرق احملافظة

“الدائري األول” محافظ العاصمة يستمع إلى شرح عن مشروع تطوير 

اختيار محافظ »األحمدي« سفيرًا مناصرًا 
للجهود الدولية ملكافحة »كورونا« 

الشيخ فواز اخلالد
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الشيخ طالل اخلالد يتفقد أحد مشاريع صيانة الطرق في محافظة العاصمة

»الشؤون«: حريصون 
على خدمة املسنني 

ورعايتهم ضمن 
اإلجراءات االحترازية 

ملكافحة »كورونا«
أكد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
الكويتية عبدالعزيز شعيب حرص 
دول��ة الكويت كل احل��رص على خدمة 
ورع��اي��ة املسنني وتلبية حاجاتهم 
خصوصا ما يتعلق بالناحية الطبية 
في إطار اإلجراءات االحترازية ملكافحة 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وق��ال الشعيب في تصريح صحفي 
أم��س األرب��ع��اء إن ذل��ك يتم س��واء من 
خالل الرعاية املنزلية املتنقلة املقدمة 
لكبار السن ف��ي منازلهم ب��ني ذويهم 
أو م��ن خ��الل الرعاية اإلي��وائ��ي��ة التي 
تقدم فيها كل أوج��ه الرعاية النفسية 
والصحية واالجتماعية والترفيهية 

وغيرها.
وش��دد على أهمية تقدمي كل أوجه 
ال��رع��اي��ة للمسنني ف���ي م��رك��ز ف��رح 
التخصصي التابع إلدارة رعاية املسنني 
مبجمع دور الرعاية االجتماعية بهدف 
االطمئنان على صحتهم وسالمتهم 
ومتابعة تقدمي كل اخلدمات املقدمة لهم 
وخصوصا ما يتعلق منها باخلدمات 

الطبية.
ول��ف��ت إل��ى ح��رص ال����وزارة ممثلة 
ف��ي إدارة رع��اي��ة املسنني على تلبية 
حاجات النزالء من كبار السن خصوصا 
ما يتعلق بالناحية الطبية في إطار 
اإلجراءات االحترازية ملكافحة فيروس 
ك��ورون��ا املستجد وي��أت��ي مجمل ذلك 
بالتنسيق املستمر مع املركز الطبي 
التأهيلي لوقاية ال��ن��زالء من مخاطر 

الفيروس.
وأش���اد بجهود ك��ل موظفي إدارة 
رعاية املسنني في خدمة النزالء داعيا 
إلى بذل املزيد من اجلهد لتوفير جميع 
اخلدمات لكبار السن وتذليل أي عقبات 

تواجه تقدمي تلك اخلدمات .

أط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة احمل��ام��ني 
ال��ك��وي��ت��ي��ة م���ب���ادرة )س��ن��د( 
التطوعية اإلن��س��ان��ي��ة خلدمة 
الطلبة الدارسني في اخلارج في 
مختلف دول العالم وإيصال 
)السلة الوقائية( بعد أن حققت 
جن��اح��ات م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا في 
خدمة أهل الكويت بالتعاون مع 

احتاد اجلمعيات التعاونية.
وق���ال رئ��ي��س ف��ري��ق )سند( 
التطوعي احملامي مهند الساير 
ل��� )ك��ون��ا( أم��س األرب��ع��اء إنه 
مت إط��الق عمل الفريق منذ 20 
يوما وكانت البداية مجرد فريق 
لنشر الفكر القانوني من خالل 
مطبوعات وبروشورات حتوي 
رسائل متخصصة يتم وضعها 
ف���ي اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة 
لتعريف ال��ن��اس باحملظورات 

القانونية.
وأضاف الساير أن املطبوعات 
تركز على قانون التجارة وعدم 
نشر الشائعات وعدم االختالط 
ومت��ت طباعتها بخمس لغات 
مختلفة لتصل إلى أكبر عدد من 
الناس من مختلف اجلنسيات 
الخذ احليطة واحلذر وبعد ذلك 
مت التعاون مع بعض اجلهات 
اخليرية من خالل توزيع السالل 

الغذائية.
وأوض���ح أن الفريق ش��ارك 
أيضا في حملة التبرعات إلى أن 
جاءت فكرة إضافة خدمة جديدة 
وه���ي ش��ح��ن ال��س��ل��ة الوقائية 
ألبنائنا الطلبة ال��دارس��ني في 
اخل��ارج في ظل ع��دم توفر تلك 
املواد في البلدان التي يدرسون 
فيها وكانت البداية في بريطانيا 

ثم أمريكا وحاليا جلميع أنحاء 
العالم.

وذك��ر أن الفريق فتح املجال 
ألق����ارب ال��ط��ال��ب ل��ل��ق��دوم إل��ى 
اجلمعية ب��امل��واد الراغبني في 
إيصالها ل��أب��ن��اء ف��ي اخل��ارج 
ونقوم بشحنها وايصالها مجانا 
خالل ثالثة أيام على أن تخلو من 
املواد احملظور شحنها كالسوائل 

والطعام واألدوية.
وبني الساير أن السلة حتتوي 
على الكمامات والقفازات واملواد 
املعقمة غير السائلة الفتا إلى أن 
هناك تواصال مع الدفاع املدني 
والكثير م��ن اجل��ه��ات واحت��اد 
املجعيات التعاونية لتقدمي 
الدعم من فريق )سند( بعد أن 
مت نزع الرداء القانوني وارتداء 
ال������رداع ال��ت��ط��وع��ي اخل��ي��ري 
واإلن��س��ان��ي خل��دم��ة ال��ك��وي��ت 

وأهلها.
من جانبه أشار عضو الفريق 
احملامي أحمد العتيبي ل )كونا( 

إل��ى توفر 230 سيارة جاهزة 
ل��ل��ت��ع��اون م���ع ك���ل ال�����وزارات 
واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة لتوصيل 
األدوي��ة وغيرها وسيتم إرسال 
كتاب اليوم ل��وزارة الصحة في 
ح��ال احل��اج��ة لتلك السيارات 

اليصال األدوية وغيرها.
وقال العتيبي: إن هناك 450 
متطوعا من املواطنني واملقيمني 
على أهبة االستعداد بسياراتهم 
فضال عن السيارات املخصصة 
للتوصيل وجميعها ستكون 
حتت امرة اي جهة تطلبها الفتا 
ال��ى ان التطوع ليس مقصورا 
ع��ل��ى احمل��ام��ني وامن���ا ملختلف 
التخصصات وامل��ه��ن واي��ض��ا 

الطلبة.
وأكد أن الفريق على استعداد 
ل��ي��ك��ون س��ن��دا ل��ل��ع��ام��ل��ني في 
احملاجر واجلمعيات التعاونية 
وأي مجال آخر إذ تعكف املبادرة 
على ت��ق��دمي ك��اف��ة ص��ور الدعم 
وامل���س���ان���دة ل��أس��ر املتعففة 
وللمحتاجني في ظل الظروف 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي تعيشها 
الكويت حاليا في سياق الدور 
املجتمعي ال��رائ��د ملؤسسات 

املجتمع املدني.
وشدد على أن هذا ليس غريباً 
على أهل الكويت بل هو ديدنهم 
ونهجهم في األزم��ات لقناعتهم 
بأن اخلطوات الرسمية وحدها 
لن تكفي وب��أن تضافر اجلهود 
األه��ل��ي��ة معها يشكل ض��رورة 
للحد من انتشار الفيروس حيث 
يقف املتطوعون الكويتيون على 
خط مواجهة فيروس كورونا 

املستجد.

جمعية احملامني تطلق مبادرة »سند« إليصال 
السلة الوقائية لطلبة الكويت في اخلارج

احملامي مهند الساير

“سند” التطوعية اإلنسانية جانب من فعالية مبادرة 
قام محافظ مبارك الكبير اللواء 
متقاعد محمود بوشهري مساء أمس 
األول بجولة تفقدية ميدانية على 
احمل���اور وال��ط��رق الرئيسية داخ��ل 
محافظة، وذل��ك للتأكد من تطبيق 
قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر 
ال��ت��ج��ول اجل��زئ��ي وال���ذي ميتد من 
الساعة اخلامسة عصراً الى الساعة 
ال��راب��ع��ة ف��ج��راً وذل���ك درء ملخاطر 
انتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 
،حيث التقي بقوة متركز امني لرجال 

النجدة واملرور.
وخالل في اجلولة نقل بوشهري 
ألبنائه املشرفني على احلمالت امتنان 
أه���ل ال��ك��وي��ت ال��ش��رف��اء جلهودهم 
اجلبارة في تطبيق احلظر، مشيدا 
بالتعاون الوثيق بني جميع اجلهات 
املعنية بالدولة لتجاوز هذا الظرف 

التي متر به البالد.
 وشدد بوشهري على أنه ال تهاون 
ف��ي تطبيق ال��ق��ان��ون على اجلميع 
على ح��ٍد س���واء، معربا ع��ن شكره 
وت��ق��دي��ره جلميع ق��ط��اع��ات وزارة 
الداخلية وغيرها من اجلهات، التي 
تقف في الصفوف االولي ملواجهة هذا 
الفيروس،  مثمنا اجلهود املبذولة في 
هذه الظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد في مكافحة انتشار فيروس 
كورونا املستجد، مؤكداً اعتزاز  جميع 
املواطنني واملقيمني بجهود كافة ابناء 

الكويت الشرفاء 
ودع���ا  محافظ “مبارك الكبير” 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني إل���ى التقيد 
ب��ق��رارات مجلس ال����وزراء ووزارة 
الصحة والتعاون مع رج��ال األمن 
خ��اص��ة وأن جميع م��ا ب��ت��اخ��ذ من 
إج����راءات تصب ب��ال��درج��ة األول��ى 
في صاحلهم وتهدف باألساس إلى 
سالمتهم. الفتا إلى أن اإلجراءات التي 
اتخذتها احلكومة املوقرة تهدف إلى 

سالمة املجتمع.

محافظ »مبارك الكبير« يتفقد احملاور 
والطرق الرئيسية داخل احملافظة

محافظ مبارك الكبير خالل جولته التفقدية

بوشهري مع بعض القائمني على تطبيق احلظر اجلزئي


