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اإلدارة بجمعية إح��ي��اء ال��ت��راث اإلسالمي 
ال��ش��ك��ر وام��ت��ن��ان أع��ض��اء جمعية إح��ي��اء 
التراث إلى ك��وادر وزارة الصحة الكويتية 
العاملني في اخلطوط األولى ملواجهة الوباء. 
وقال:  إلى أبطال اخلطوط األولى من أطباء 
وممرضني ومن خلفهم من العاملني  في وزارة 
الصحة والداعمني لهم، يتقدم لكم إخوانكم 
في جمعية إحياء التراث اإلسالمي  بجزيل 
الشكر واالمتنان على ما بذلتموه وتبذلونه 
في سبيل صد الوباء، واحلفاظ على صحة 
أهل الكويت واملقيمني على أرضها وسالمتهم، 
على الرغم من خطورة الوضع؛ فاحتسبوا 
أجركم عند الله؛ فأجر الدنيا لن يفيكم حقكم 
فيما تبذلونه وتخاطرون فيه، وأنتم أهل لكل 
ثناء وتقدير، فجزاكم الله خيرا وأعظم لكم 

األجر واملثوبة .
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��رق 
التطوعية التابعة للجمعية تعمل لدعم كوادر 
وزارة الصحة س��واء في أماكن الفحص أم 

احملاجر الصحية أم أماكن اإليواء، فضال عما  
توفره من دعم ومساعدات لألسر احملتاجة أو 
العمالة املنقطعة عن العمل وكذلك في مناطق 

حظر التجول.

أك���د رئ��ي��س ق��ط��اع اخل��دم��ات وامل��س��ان��دة 
بجمعية النجاة اخليرية  د. جابر الوندة  
أن اجلمعية تستعد لطرح م��ش��روع إفطار 
الصائم في صورة سالل غذائية ، حيث تبلغ 
تكلفة إفطار الصائم الواحد مل��دة شهراً 15 
دينار كويتي، الفتا إلى أن النجاة تستهدف 
تفطير 500 أل���ف ص��ائ��م داخ����ل وخ���ارج 
الكويت. وتتفاوت القيمة تبعاً لطبيعة الدول 

اخلارجية.
وبني أن النجاة اخليرية وحرصاً منها على 
اتباع تعليمات وزارات الدولة واتخاذ كافة 
االج��راءات االحترازية بعدم التجمع، وذلك 
ملكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا، 
فقد ح��رص��ت اجلمعية على حت��وي��ل فكرة 
والئم إفطار الصائم إلى مشروع سالل إفطار 
الصائم، وذلك لفتح باب األجر أمام احملسنني 
واملساهمني، وك��ذل��ك تخفيف معاناة أالف 
املستفيدين من املشروع وإسعادهم في هذا 

الشهر الكرمي.
ودعا كافة املؤسسات واألفراد الذين كانوا 
دائما داعمني لوالئم إفطار الصائم سنويا إلى 
تبني وكفالة املشروع هذا العام في صورة 
سالل غذائية بدال من والئم اإلفطار السنوية 
طبقا ل��إج��راءات الصحية للدولة ملكافحة 
فيروس كورونا ، والنجاة اخليرية في امت 
االستعداد للتنفيذ وفق رغباتهم ووفق عدد 
الصائمني الذين يرجون ثوابهم ، حيث ميكن 
دعم املشروع عبر االتصال علي اخلط الساخن  
1800082  أو التبرع عبر املوقع اإللكتروني 
alnajat.org.kw كما يسعدنا تواصلكم 
عبر احلسابات الرسمية للنجاة اخليرية علي 

alnajatorg@ شبكات التواصل اإلجتماعي

واستشهد بحديث النبي صل الله عليه 
وسلم “من فطر صائما كان له مثل أجره غير 
أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئا “  مشيراً 
إلى أنه و من خالل مشروع السالل نوفر املواد 
الغذائية الضرورية التي يحتاجها اإلنسان 
ون��ح��رص على ال��وص��ول لكافة الشرائح 

املستهدفة.
وحث الوندة أهل اخلير كذلك للمشاركة 
ف��ي ه��ذا امل��ش��روع امل��ب��ارك وال���ذي م��ن خالله 
يدخلون السعادة على كثير من العوائل التي 
لديها أطفال ونساء وشيوخ والذين في أمس 
احلاجة لهذا املشروع اإلنساني في ظل هذه 
األزمة التي تعصف بالعالم، علما بأن املشروع 
يدعم جهود الدولة في مكافحة املرض املتفشي 

“كورونا”.

أك��د مدير ع��ام البلدية أحمد املنفوحي 
أمس اخلميس جدية البلدية في التصدي 
لظاهرة نزوح العزاب إلى مناطق السكن 
اخل��اص وإخ��الء املنازل املخالفة واتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.
وذك��ر املنفوحي ف��ي بيان صحفي أن 
الفريق الرقابي في فرع بلدية اجلهراء قام 
أمس بقطع التيار الكهربائي عن 14 عقارا 
مخالفا بعد رصدها من الفرق امليدانية 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.
وأش���ار إل��ى أن ال��ف��رق الرقابية تكثف 
ج��والت��ه��ا ل��رص��د أي ت��واج��د ل��ل��ع��زاب في 

مناطق السكن اخلاص تطبيقا لقانون حظر 
سكن ال��ع��زاب في السكن اخل��اص مشددا 
على ع��دم السماح للعزاب ب��اإلق��ام��ة في 

مناطق السكن اخلاص.
وأض��اف أن ف��رق البلدية باحملافظات 
ترصد على مدار الساعة العقارات املخالفة 
وت��ن��س��ق م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة الت��خ��اذ 
اإلج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��الزم��ة بهدف 
محاصرة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

- 19( واحليلولة دون انتشاره.
ولفت أن الفرق التفتيشية كثفت حملتها 
خالل اليومني املاضيني لورود عدة شكاوى 

تتعلق بنزوح بعض العزاب اجل��دد إلى 
املناطق السكنية مضيفا أن هناك تنسيق 
مع الهيئة العامة للقوى العاملة بإلزام 
ال��ش��رك��ات بتسكني عمالتها ف��ي مواقع 
مخصصة ل��ه��ا وم��ط��اب��ق��ة للمواصفات 
وم��راع��اة إت��ب��اع ال��ش��روط واإلج����راءات 
الصحية االحترازية والوقائية لعدم تفشي 

الفيروس.
وب��ني املنفوحي أن��ه ف��ي حالة مخالفة 
هذه الشركات سيتم تطبيق اجل��زاءات من 
قبل )القوى العاملة( والتي تصل إلى غلق 

املنشأة وإلغاء ملفها.

املنفوحي: البلدية جادة في التصدي لنزوح العزاب إلى مناطق السكن اخلاص

بلدية اجلهراء تقطع التيار الكهربائي 
14 عقار مخالف عن 

م. أحمد املنفوحي

5 alwasat.com.kwمحليات

قطع التيار الكهربائي عن أحد العقارات

العديد من الفرق التطوعية التابعة للجمعية تعمل لدعم كوادر الوزارة 

»إحياء التراث«: كوادر »الصحة«
تعمل بتفاني ملواجهة وباء »كورونا«

نقل وتوزيع املساعدات إلى األسر احملتاجة

تهدف إلى إفطار نصف مليون صائم داخل وخارج الكويت

»النجاة اخليرية« تطرح مشروع إفطار الصائم 
في سالل غذائية بداًل من والئم اإلفطار

د. جابر الوندة
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ف��ي إط��ار اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 
بلدية ال��ك��وي��ت للتقيد ب��ات��خ��اذ كافة 
اإلجراءات االحترازية والوقائية جتنباً 
النتشار فيروس كورونا املستجد أعلنت 
إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت 
ع��ن قيام فريق ال��ط��وارئ بفرع بلدية 
محافظة الفروانية بالتعاون مع إدارة 

النظافة العامة وإشغاالت الطرق بتنفيذ 
جولة ميدانية على احمل��الت مبنطقة 
خيطان، أس��ف��رت ع��ن إغ��الق 3 محالت 
تضمنت محل مجوهرات وبنشر وكراج 
تطبيقا للقرارين 709 و710 لسنة 
2020، وحترير 5 مخالفات ذلك بعد 
الكشف على 40 محال . وفي هذا السياق 

أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة الفروانية أحمد الشريكة على 
تواصل اجلوالت امليدانية على احملالت 
بجميع مناطق احمل��اف��ظ��ة للتأكد من 
تطبيق القرارات والتعاميم الصادرة من 

البلدية في هذه الظروف االستثنائية.
 وم��ن جانبها دع��ت إدارة العالقات 

العامة امل��واط��ن��ني واملقيمني االتصال 
على اخل��ط الساخن 139 ال��ذي يعمل 
على م���دار ال��س��اع��ة أو ال��ت��واص��ل عبر 
حسابات البلدية @kuwmun مبواقع 
التواصل االجتماعي أو عبر الواتس أب 
24727732 في حال وجود أي شكوى 

تتعلق بالبلدية.

ف��ي إط��ار اجل��ه��ود املبذولة 
من قبل بلدية الكويت للتقيد 
ب��ات��خ��اذ ك���اف���ة اإلج������راءات 
االحترازية والوقائية جتنباً 
الن��ت��ش��ار ف���ي���روس ك��ورون��ا 
املستجد أعلنت إدارة العالقات 
العامة في بلدية الكويت عن 
قيام إدارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية بفرع بلدية 
محافظة العاصمة ممثلة في 
ال��ن��وب��ة ب مب��راق��ب��ة احمل��الت 
واإلع��الن��ات بجولة ميدانية 
مب��ن��اط��ق احمل��اف��ظ��ة، للتأكد 

م��ن ال��ت��زام أص��ح��اب احمل��الت 
ب��ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ف��ي ظل 
الظروف االستثنائية التي متر 

بها البالد. 
وف��ي ه��ذا السياق أوضحت 
مدير إدارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية إميان الكندري 
ب���أن اجل��ول��ة امل��ي��دان��ي��ة التي 

نفذتها النوبة )ب( أسفرت عن 
تنفيذ حترير 3 مخالفات وغلق 
3 محالت ملخالفتهم القرارات 
الصادرة من قبل البلدية تنفيذا 
لتعليمات ال��ق��رارات الصادرة 
م��ن م��ج��ل��س ال�����وزراء امل��وق��ر 
ووزارة ال��ص��ح��ة ف��ض��ال عن 

توجيه 4 تنبيهات. 

خالل جولة ميدانية على احملالت في »خيطان«

5 مخالفات 3 محالت وحترير   بلدية »الفروانية«: إغالق 

حترير مخالفة

نفذتها النوبة »ب« مبراقبة احملالت واإلعالنات ببلدية »العاصمة« 

3 محالت وحترير  الكندري: إغالق 
4 تنبيهات  3 مخالفات وتوجيه 

إميان الكندري

إغالق  أحد احملالت 

إغالق أحد احملالت في منطقة خيطان

سلة غذائية

األرصاد اجلوية: رياح نشطة مثيرة للغبار
مع فرصة ألمطار رعدية متفرقة

توقع مراقب التنبؤات اجلوية ب��إدارة 
األرص���اد اجل��وي��ة الكويتية عبدالعزيز 
القراوي أمس اخلميس أن يكون الطقس 
خالل األيام املقبلة حارا وغائما إلى غائم 
جزئي والرياح نشطة مثيرة للغبار مع 

فرصة لسقوط أمطار رعدية متفرقة.
وق��ال ال��ق��راوي ل� )ك��ون��ا(: إن خرائط 
الطقس تشير إل��ى ت��أث��ر ال��ب��الد بامتداد 
منخفض جوي مما يؤدي إلى تكاثر السحب 
املنخفضة واملتوسطة مصحوبة بسقوط 
األمطار قد تكون رعدية وتنشط الرياح 
اجلنوبية الشرقية املثيرة للغبار على أن 

يبدأ االنحسار التدريجي ابتداء من السبت. 
وعن نهار اجلمعة توقع القراوي أن يكون 
الطقس ح���ارا وغ��ائ��م��ا جزئيا وال��ري��اح 
جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية 
خفيفة إل��ى معتدلة السرعة تنشط على 
فترات ما بني 15 و45 كيلو مترا في الساعة 
مع فرصة ألمطار خفيفة متفرقة ودرجات 
احلرارة العظمى املتوقعة ما بني 38 و40 
درج��ة مئوية وح��ال��ة البحر خفيف إلى 
معتدل املوج يعلو أحيانا وارتفاع املوج ما 

بني 2 و6 أقدام.
أما ليل اجلمعة فذكر أن الطقس يكون 

معتدال وغائما جزئيا وال��ري��اح شمالية 
غربية إل��ى شمالية خفيفة إل��ى معتدلة 
السرعة م��ا ب��ني 15 و38 كيلو مترا في 
الساعة مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة 
ودرج���ة احل���رارة الصغرى املتوقعة ما 
بني 22 و24 درج��ة مئوية وحالة البحر 
خفيف إلى معتدل املوج وارتفاعه ما بني 2 

و5 أقدام.
وعن يوم السبت أفاد أن الطقس نهارا 
يكون مائال ل��ل��ح��رارة وال��ري��اح شمالية 
غربية إلى متقلبة االجتاه خفيفة السرعة 
ما بني 10 و30 كيلو مترا في الساعة مع 

ظهور بعض السحب املتفرقة ودرج��ات 
احلرارة العظمى املتوقعة ما بني 31 و33 
درج��ة مئوية وحالة البحر خفيف املوج 

ويرتفع ما بني 2 و4 أقدام.
وت��وق��ع أن يكون الطقس ليل السبت 
معتدال والرياح شمالية إلى شمالية غربية 
خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بني 8 و32 
كيلو مترا ف��ي الساعة م��ع ظهور بعض 
السحب املتفرقة ودرجة احلرارة الصغرى 
املتوقعة م��ا ب��ني 19 و20 درج��ة مئوية 
وح��ال��ة البحر خفيف إل��ى معتدل امل��وج 

يرتفع ما بني 1 و4 أقدام.

طارق العيسى


