
أع��ل��ن ن��ائ��ب امل���دي���ر ال��ع��ام 
لشؤون قطاع محافظتي حولي 
واألح��م��دي فهد الشتيلي أمس 
األرب���ع���اء إزال����ة 242 مخيما 
مخالفا في األحمدي واجلهراء 

وذلك مبساندة أمنية.
وق����ال ال��ش��ت��ي��ل��ي ف���ي ب��ي��ان 
ص��ح��ف��ي: إن ال��ف��رق الرقابية 
مبناطق املخيمات مستمرة في 
عملها إلزال��ة كل املخيمات عقب 
انتهاء مدة التخييم الربيعي في 

15 مارس املنصرم.
ي��ذك��ر أن م��وس��م التخييم 
الربيعي ي��ب��دأ منتصف شهر 
نوفمبر وحتى منتصف شهر 

مارس من كل عام.

أعلن رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة العاصمة 
زي���د ال��ع��ن��زي أم���س األرب��ع��اء 
إغ���الق 12 محال بعد الكشف 
ع��ل��ى 593 م��ح��ال ض��م��ن نطاق 
محافظة العاصمة للتأكد من 
م��دى التزامها بتطبيق جميع 
اإلجراءات اخلاصة مبنع انتشار 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

.)19 -
وق�����ال ال��ع��ن��زي ف���ي ب��ي��ان 
صحفي: إن مفتشي النوبة )ج( 
في فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة العاصمة نفذوا جولة 
ميدانية على احملالت واجلمعيات 
التعاونية واألس��واق املركزية 
ف���ي ع���دة م��ن��اط��ق ب��احمل��اف��ظ��ة 
للتأكد من مدى التزام أصحاب 
احملالت املستثناة من قرار الغلق 
باالشتراطات واللوائح والتأكد 
م��ن تطبيق جميع اإلج����راءات 
اخلاصة بالتدابير االحترازية 

والوقائية.
وأوض��ح أن مفتشي النوبة 
حرروا 12 مخالفة تشغيل احملل 
على نحو يهدد بخطر داهم على 
صحة وسالمة اجلمهور الفتا 
إل��ى أن��ه مت التعامل م��ع 163 
بالغا واردا عبر اخلط الساخن 
للفريق م��ؤك��دا على أصحاب 
األنشطة التجارية االلتزام بكل 
القرارات الصادرة من اجلهات 
املختصة جتنبا للغلق االداري 
وأن مفتشي الفريق سيطبقون 
جميع ال��ق��رارات بكل حزم على 

املخالفني.
على صعيد متصل قال مدير 
إدارة التدقيق ومتابعة خدمات 
البلدية بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير ضيدان العدواني 
إن مفتشي النوبة )ب( نفذوا 
ج��ول��ة ميدانية مبنطقة غرب 
أب��وف��ط��ي��رة للتأكد م��ن ال��ت��زام 
احمل���الت املستثناة م��ن الغلق 
وق��د مت الكشف على 60 محال 
وحت����ري����ر م��خ��ال��ف��ة واح�����دة 

لتشغيل احملل باملخالفة للقرار 
رق���م 2020/703. وأض���اف 
العدواني أن الفريق وج��ه 19 
إنذارا حملالت مخالفة للقرار ومت 
غلقها بالتعاون مع أصحابها 
في حني وج��د 40 محال ملتزما 
ب����ق����رارات م��ج��ل��س ال������وزراء 

والبلدية والصحة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��دي��ر ف��رع 
بلدية محافظة الفروانية محمد 
صرخوه إن األجهزة الرقابية 
بفرع بلدية احملافظة وجهت 
خ���الل ش��ه��ر م����ارس امل��ن��ص��رم 
1832 إن��ذارا حملالت بااللتزام 
بقرارات مجلس الوزراء ووزارة 
الصحة ولوائح البلدية وحررت 

332 محضر مخالفة.

وأض����اف ص��رخ��وه أن���ه مت 
حت��ري��ر 132 محضر مخالفة 
لباعة متجولني وأغلقت ثالثة 
مطاعم كما مت إغ��الق 50 مقهى 
و 288 صالون حالقة للرجال 
ومعهد ص��ح��ي. وذك���ر أن عدد 
احل���اوي���ات ال��ت��ي مت غسلها 
وتعيقمها بلغ 56300 حاوية 
كما مت تدريب 55 مفتشا على 
آليات ومعدات البلدية تنفيذا 
لتعليمات املدير العام لبلدية 
الكويت أحمد املنفوحي حتسبا 
ألي ط��ارئ. وأش��ار إل��ى أن��ه مت 
توجيه 167 إنذارا بشأن الئحة 
النظافة وحترير 236 مخالفة 
لالئحة النظافة العامة ونقل 

النفايات رقم 2008/190.

قام وفد حملة )واحنا بعد وياكم( - 
املبادرة الوطنية لذوي اإلعاقة ملكافحة 
فيروس كورونا) covid – 19 (  بزيارة 
ملقر العمل التطوعي بالتنسيق مع اإلدارة 
العامة للدفاع املدني والهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية، وتفقد الوفد مركز 
املساعدات التي قامت بتجهيزه جمعية 
النجاة اخليرية مبنطقة حولي، حيث 
ميثل خط إنتاج املساعدات الغذائية 
املقدمة لألسر املتعففة واملتضررين من 
األزم��ة احلالية بدولة الكويت، حيث 
كان في استقبالهم الدكتور جابر الوندة 
رئيس قطاع اخلدمات املساندة، وفريق 

العاملني التطوعي باملركز .
وق��د أعلنت الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة عن قرب انطالق فعاليات 
حملة )واح��ن��ا بعد وي��اك��م(، بإشراف 
مكتب منظمة األمم املتحدة بالكويت، 
وبالشراكة االستراتيجية م��ع معهد 
البناء البشري لتدريب فئات الرعاية 
االجتماعية بوصفه صاحب هذه املبادرة، 
ووزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العامة 
للدفاع املدني؛ انطالقاً من الدور احليوي 
الذي تؤديه الهيئة العامة لشئون ذوي 
اإلعاقة في رعاية أبنائها من ذوي اإلعاقة 
ف��ي املجتمع، وإتباعا للنهج الوطني 
املجتمعي واحل��ق��وق��ي اإلن��س��ان��ي في 

تخطيط برامجها ومشاريعها التنموية.
وف���ي ب��ي��ان طبيعة وأه�����داف تلك 
احلملة أوضحت مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة د. شفيقة العوضي 
والرئيس التنفيذي للحملة، أنها تختص 
ب��ذوي اإلعاقة وتهدف إلى منح املعاق 
احلق في تلبية نداء الفزعة وأداء دوره 

الوطني في ظل هذه الظروف بإمكانياته 
اخل��اص��ة م��ن خ���الل ت��وف��ي��ر إج����راءات 

احلماية والوقاية له.
فيما أكدت الشيخة شيخة العبدالله 
الرئيس الفخري للحملة أنها تؤمن 
بقدرات وإمكانيات املعاق وتؤمن في 
حقه باحلصول على فرصة للتعبير 
عن مشاعره الوطنية في ظل الظروف 
ال��راه��ن��ة، وأن املتطوعني ه��م م��ن فئة 
املعاقني ) املوظفني والطلبة ( حيث 
أثبتوا قدرتهم على خدمة ال��دول��ة في 
ال��رخ��اء، وستثبت ه��ذه احملنة قدرتهم 
على العطاء لها في وقت إعالنها للفزعة 
الوطنية، وأوض��ح��ت أن املعاقني أهل 
لذلك وهم أبناؤنا وإخوتنا ويشكلون 
فئة مهمة من أبناء مجتمعنا ويشعرون 

بالسعادة الغامرة وه��م يلبون النداء 
حيث أعلنوا فيها عن استعدادهم للوقفة 
مع الوطن في محنته التي نسال الله أن 

يرفعها عنا وعن اإلنسانية أجمع .
م��ن جانبها أوض��ح��ت م��دي��ر معهد 
البناء البشري لتدريب فئات الرعاية 
االجتماعية ونائب الرئيس التنفيذي 
للحملة م. ع��واط��ف السلمان أن هذه 
احلملة تعد استكماال ملسيرة وجناح 
حملة )شركاء لتوظيفهم(، واستمرارا 
ملسيرتنا في تعزيز وإب��راز دور املعاق 
ودمجه في املجتمع؛ ليشكل املعاق صًفا 
من ضمن صفوف املتطوعني في البلد 

وهذا واجبنا وواجبهم.
وع���ن اجل��ه��ات ال��داع��م��ة للحملة 
أوضحت السلمان أنها تنطلق بإشراف 

من منظمة األمم املتحدة من خالل ممثل 
االم��ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة واملنسق 
املقيم ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت، وبرعاية 
ومباركة اجلهات الداعمة حلملة شركاء 
لتوظيفهم م��ن الهيئة العامة للقوى 
ال��ع��ام��ل��ة، ودي����وان اخل��دم��ة املدنية، 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وال���ت���دري���ب، وال���ص���ن���دوق ال��وط��ن��ي 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، واحتاد مصارف الكويت، 
وم��ؤس��س��ات املجتمع امل��دن��ي أب��رزه��ا 
الهيئة اخليرية اإلس��الم��ي��ة العاملية 
وجمعية املنابر القرآنية وجمعية 

النجاة اخليرية.
بينما أك���دت س��ح��ر ال��ش��وا نيابة 
ع��ن ممثل األم��ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة 

املنسق املقيم بدولة الكويت الدكتور 
ط��ارق الشيخ أن ه��ذه الشراكة تأتي 
تطبيقا للدالئل الدولية لألمم املتحدة؛ 
إلدماج وإشراك ذوي اإلعاقة وفي إطار 
استراتيجية األمني العام لألمم املتحدة 
ل��ذوي اإلعاقة، وستقوم األمم املتحدة 
ممثلة بأمينها العام بتقدمي شهادات 
تقدير ل���ذوي اإلع��اق��ة امل��ش��ارك��ني في 
هذه احلملة معتمدة من األمم املتحدة 

وواجهات املشاركة.
وأض��اف��ت أن���ه سيتم ات��خ��اذ كافة 
اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة التي توصي 
بها وزارة الصحة؛ طبقا الشتراطات 
ودالئل منظمة الصحة؛ لضمان أقصى 
درجات السالمة خالل عملية التوزيع 

للمتطوعني واملتلقني.
من جانبه أكد مدير عام اإلدارة العامة 
للدفاع املدني العميد جمال الفودري بأن 
هذه الشراكة االستراتيجية تأتي داعمة 
ألس��س التماسك االجتماعي جلهود 
املتطوعني من فئة ذوي اإلعاقة من خالل 
تأمني مسار ه��ذه اجلهود لهذه الفئة، 
مما سيعزز قدرتهم على املشاركة في 
الفزعة الوطنية وص��وال إل��ى حتقيق 
مفهوم األم��ن الوطني، وإن اإلدارة من 
خالل عملها ستكون جاهزة في تقدمي 
كامل خدماتها م��ن خ��الل امكانياتها 
املتاحة في التنسيق مع جلنة الدفاع 
املدني ومع مؤسسات املجتمع اخليرية 
ومؤسسات النفع ال��ع��ام؛ مل��ا فيه من 
تعزيز لدور املعاق في منظومة العمل 
التطوعي ملثل هذه الظروف شاكرا كل 
اجلهات املساندة لهذا التوجه في دعم 

أبنائنا من فئة ذوي اإلعاقة .

بإشراف مكتب »األمم املتحدة« في الكويت

وفد حملة »واحنا بعد وياكم« تفقد مركز مساعدات 
»النجاة« لتأمني اإلجراءات االحترازية الصحية
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د.شفيقة العوضي

في  ي���ش���ارك���ون  اإلع���اق���ة  ذوو  ال���ع���وض���ي: 
ال���ف���زع���ة ال���وط���ن���ي���ة م����ن خ�����ال احل��م��ل��ة 

ش���ي���خ���ة ال����ع����ب����دال����ل����ه: امل����ع����اق����ون أث���ب���ت���وا 
الرخاء  في  الدولة  خدمة  على  قدرتهم 
وستثبت هذه احملنة قدرتهم على العطاء

ال����س����ل����م����ان: احل����م����ل����ة اس�����ت�����م�����رار مل���س���ي���رة 
ح����م����ل����ة »ش���������رك���������اء ل����ت����وظ����ي����ف����ه����م« ف���ي 
امل��ج��ت��م��ع  ف���ي  امل���ع���اق  دور  وإب�������راز  ت��ع��زي��ز 

ال���������ش���������وا: ات��������خ��������اذ ك�������اف�������ة اإلج������������������راءات 
»الصحة«  بها  توصي  التي  االح��ت��رازي��ة 

ال�����������ف�����������ودري: ال�������ش�������راك�������ة ت������ع������زز ق�������درة 
ف���ي  امل������ش������ارك������ة  ع�����ل�����ى  اإلع��������اق��������ة  ذوي 
ال�������ف�������زع�������ة ال������وط������ن������ي������ة وص�����������������واًل إل������ى 
حت�����ق�����ي�����ق م������ف������ه������وم األم���������������ن ال�����وط�����ن�����ي

242 مخيمًا مخالفًا البلدية تزيل 
في »األحمدي« و»اجلهراء«

إزالة مخيمات مخالفة

جوالت ميدانية متواصلة للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية 

 593 بلدية الكويت كشفت على 
12 محًا في »العاصمة« وأغلقت 

إغالق أحد  احملالت 
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أكدوا  ثقتهم باألنظمة الوقائية التي تطبقها الدولة 

مقيمون متطوعون: جهودنا في خدمة الكويت 
رد اجلميل لبلد اإلنسانية مبواجهة »كورونا«

أك��د ع��دد من املتطوعني املقيمني في 
دول���ة ال��ك��وي��ت أم��س األرب��ع��اء أن ما 
يقدمونه من أعمال وجهود تطوعية 
تعتبر رد اجلميل للكويت بلد اإلنسانية 
في جهودها ملكافحة فايروس كورونا 

املستجد )كوفيد - 19(.
وأج���م���ع ه����ؤالء ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
متفرقة ل� )كونا( على إميانهم بدورهم 
التطوعي في خدمة الكويت باعتباره 
احمل���رك ال���ذي جعلهم يتخطون أي 
حتديات ومخاوف من فيروس كورونا، 
الفتني إل��ى ثقتهم باألنظمة الوقائية 

التي تطبقها الدولة.
في السياق شهدت جمعية الهالل 
األحمر الكويتي إقباال كبيرا ومتواصال 
م��ن ال��ش��ب��اب م��ن جنسيات متعددة 

ل��ل��ت��ط��وع خل��دم��ة ال��ك��وي��ت ملكافحة 
الفيروس. وقالت املتطوعة من ألبانيا 
الياونا بكاري ل� )كونا(: إن “الوقت قد 
حان خلدمة الكويت التي قدمت الكثير 
وعلينا رد اجلميل” مضيفة أن ما تقدمه 
من عمل تستحقه الكويت التي لم تبخل 

يوما على املواطنني واملقيمني فيها.
وأض��اف��ت ب��ك��اري أن اجل��م��ي��ل في 
التطوع في اجلمعية اندماج اجلانب 
اإلنساني مبفهوم التطوع ل��دى جيل 
الشباب ب��اإلض��اف��ة إل��ى روح العمل 
وال��ت��ع��اون والعطاء ع��ن طيب خاطر 

ودون إكراه في سبيل خدمة اآلخرين. 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت امل��ت��ط��وع��ة من 
سلطنة عمان ادي��ان جاسم ل� )كونا(: 
إن مشاركتها في التطوع باجلمعية 

ينبع من اإلمي��ان “بأننا عائلة واحدة 
ملكافحة الفيروس الذي ال يفرق بني أحد 

حني يصيبه”.
وذكرت جاسم أنها تشعر بالسعادة 
ألن��ه��ا ق��دم��ت ش��ي��ئ��ا ل��ب��ل��ده��ا ال��ث��ان��ي 
الكويت ال��ذي عاشت فيها وتعلمت 
محبة وم��س��اع��دة اآلخ��ري��ن موضحة 
أنهم يعملون من أج��ل تأمني حاجات 
وم��ت��ط��ل��ب��ات امل��واط��ن��ني ف��ي احمل��اج��ر 

والعمال في سكنهم.
م��ن ناحيتها أع��رب��ت املتطوعة من 
الصومال منى عبدالقادر ل� )كونا( عن 
سعادتها وحبها للعمل التطوعي فهو 
عمل إنساني خيري وحضاري يعزز 
االنتماء للوطن والتكافل االجتماعي 
ويخدم الوطن مؤكدة أن من واجبهم أن 

ي��ردوا للكويت شيئا قليال من عطائها 
الدائم للجميع.

ب�����دوره أك���د امل��ت��ط��وع م���ن لبنان 
عبدالرحمن الفضل: إن الكويت تستاهل 
ك��ل خير “ونحن مقيمون على هذه 
األرض الطيبة ال��ت��ي ت��ق��دم خيراتها 
جلميع اجلنسيات دون متيز وعندما 
نشارك في األعمال التطوعية نشعر 

أننا نرد جزءا بسيطا لهذا الوطن”.
م��ن ناحيتها ق��ال��ت املتطوعة من 
مصر نيرمني مفضل: إن التطوع عمل 
إنساني يقدم لكل ف��رد دون التحيز 
جلنسه ودينه كما انه يرسخ التالحم 
االجتماعي في املجتمع الكويتي وينمي 
قدرات األفراد ويصقل مواهبهم ويقوي 

شخصية املتطوع.

العميد جمال الفودريسحر الشوام. عواطف السلمانالشيخة شيخة العبد الله

جانب من اجلولة التفقدية


