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اجلمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

السيار: «التعاونيات» تعمل بضوابط 
وأساليب جديدة ملواجهة «كورونا»

عبداهللا الراكان

أحدثت جائحة كورونا 
فــي  واســعة  تصدعــات 
االقتصادات العاملية خاصة 
فيما يتعلق باألمن الغذائي، 
لكن فــي الكويــت يختلف 
الوضع، حيث ظهرت صالبة 
اجلمعيات التعاونية كعادتها 
في احملن واألزمات، حيث كان 
لها الدور الكبير بالتعاون مع 
العديد من اجلهات في الدولة 

بالتصدي للوباء.
وفي هذا السياق، قال رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية مشعل السيار إن 

جائحة كورونا حديثة في الكويت، مشيرا 
الى أن اغلب اجلمعيات تعمل بضوابط معينة 
ملواجهة هذه اجلائحة مــن ناحية التنظيم 
وتطبيــق تعليمــات اجلهــات الصحية في 
البالد باالضافة الى استحداث أساليب جديدة 
للخدمة، موضحا أن اجلمعيات اســتحدثت 

خدمــة التوصيــل للمنازل 
خــالل فترة احلظــر الكلي 

في البالد.
الســيار ضمن  وأضاف 
مشاركته في حملة «بوادر 
األمــل» التي تنظمها رابطة 
الكويتية أن  االجتماعيــني 
هنــاك بعــض اجلمعيــات 
تعانــي مــن عــدم توافــر 
املخــازن الكافيــة لتخزين 
املواد الغذائية، الفتا إلى أن 
احتاد اجلمعيات التعاونية 
قــام بالتواصل مــع وزارة 
العديد  التربية لتخصيــص 
من املدارس كمخازن خاصة 
في املناطــق القريبة من اجلمعيات. وتابع: 
قمنا بتفعيــل خدمة التســوق اإللكتروني 
لرواد اجلمعيــات وتوصيل املواد الغذائية 
الى املنازل، مؤكدا أن املخزون الغذائي كاف 
ومتوافر باإلضافة إلى أن األسعار في متناول 

اجلميع ولم تتغير.

على هامش مشاركته في حملة «بوادر األمل» التي تنظمها رابطة االجتماعيني

مشعل السيار

«اإلعالم»: لم نخاطب «تويتر»
إلغالق بعض احلسابات الشخصية

أكد املتحدث الرسمي باسم وزارة اإلعالم محمد العواش أمس 
أن ما مت تداوله في وسائل التواصل االجتماعي بشأن قيام أحد 
موظفي الوزارة مبخاطبة إدارة موقع «تويتر» إلغالق بعض 
احلسابات الشخصية عار من الصحة متاما. وقال العواش في 
تصريح صحافي تعقيبا على ما مت تداوله في وسائل التواصل 
االجتماعي عــن «قيام أحد موظفــي وزارة اإلعالم مبخاطبة 
إدارة «تويتر» إلغالق بعض احلسابات الشخصية ملجموعة 
من األفراد» إن كل ما مت تداوله عار من الصحة متاما، مضيفا 
أنــه بعد املتابعة «تأكد لنا عدم وجود موظف ينتمي لوزارة 
اإلعالم قام بهذا الفعل». وأوضح أن الوزارة ســتقوم باتخاذ 
كل اإلجراءات القانونية جتاه ما مت ذكره حول هذا املوضوع، 
داعيا مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي إلى جتنب نقل 

محمد العواشمثل هذه األخبار دون التأكد من مصداقيتها.

مطران األرمن: بفضل التكاتف بني القيادة 
والشعب ستتجاوز الكويت أزمة «كورونا»

منذ أن وطأت قدم مطران 
األرمن األرثوذكس بيدروس 
مانوليان أرض الكويت وال 
يكــف عــن وصــف الدولة 
الكلمات.  والشــعب بأطيب 
وفي تصريح له مبناســبة 
حلــول عيد الفطــر املبارك، 
تقدم لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولــي العهــد الشــيخ نواف 
األحمــد والشــعب الكويتي 
بأسمى التهاني والتبريكات 
متمنيــا أن تتخلــص البالد 

من وباء «كورونا» لكي تستمر رحلة البناء 
والتنمية والرفاه للكويت التي تعد منوذجا 
فريــدا في املنطقة بهذا اخلصوص، مشــيرا 
إلــى أن ذلك لم يكن مصادفة، فبفضل جهود 
صاحب السمو وإميانه العميق بقدرة الوطن 

بفضل مسؤوليه وشعبه سيتخطى احملن.
واضاف بيدروس مانوليــان أن الكويت 
تبــذل جهودا كبيرة لصالــح كل من يعيش 
فيهــا مواطنني كانــوا أو مقيمني وتؤمن لهم 
جميعا الرعاية الصحية بأفضل ما تكون وذلك 
لتخطــي هذه األزمة واالســتمرار في احلياة 
بصحــة وعافيــة على هــذه األرض الطيبة، 
معربا باسم الطائفة األرمنية عن عميق شكره 
لقائد اإلنسانية جلهوده املبذولة، مؤكدا أننا 

يداً بيد سنجتاز هذه األيام 
الصعبة.

وذكــر أن أعمــال اخلير 
التي يقدمها صاحب السمو 
للدول الفقيرة والتي تتعرض 
للكوارث، هي أعمال تتحدث 
عن نفســها، مؤكدا أن اســم 
مرادفــا  أصبــح  الكويــت 
للعمل اخليري واملساعدات 
اإلنســانية في العالم، لذلك 
ســيقف اهللا مــع الكويــت 
ويسدد خطى صاحب السمو 
ويوفقــه فــي جتــاوز أزمة 
«كورونا». وأشــار إلى أن مســيرة الكنيسة 
األرمنية في الكويت امتدت منذ منتصف القرن 
املاضــي، موضحا أن ذلــك يعود إلى طبيعة 
املجتمع الكويتي الودود واحملب والذي يعد 
منوذجا للمجتمعات احملبة للسالم والعيش 
املشترك، ألن الصفة السائدة في شعب الكويت 
هي احملبــة، ومن يعيش على أرض الكويت 
يسعد بصفات وسمات أهل الكويت، ودائما 
نذكر في كل صلواتنا صاحب السمو وسمو 
ولي العهد وهذه وصية من «الكتاب املقدس» 
أن نذكر كل من هم في منصب وسلطان، لكي 
يقودا البالد باحلكمة واالســتقرار، ونصلي 
دائمــا أن يحفظ اهللا صاحب الســمو األمير 

والكويت وشعبها.

هنأ القيادة السياسية مبناسبة عيد الفطر

بيدروس مانوليان

«الشؤون»: االنتهاء من صرف رواتب موظفي
اإلمناء االجتماعي املنقولني إلى الوزارة لشهر مايو

بشرى شعبان 

كشــف الوكيل املســاعد 
للشــؤون املاليــة واإلدارية 
بوزارة الشؤون االجتماعية 
حمــد العنــزي عــن انتهاء 
الــوزارة من صــرف رواتب 
العاملــني في مكتــب االمناء 
االجتماعــي وعددهــم ٦٤٩ 
موظفــا وموظفة عن شــهر 

مايو ٢٠٢٠.
العنــزي فــي  وأوضــح 
تصريح صحافــي انه وفقا 
لنــص املرســوم رقــم ٢٩٤ 
لســنة ٢٠١٩ بشــأن تعديل 

بنقــل تبعية مكتــب االمناء 
االجتماعي الى وزارة الشؤون 
االجتماعيــة اعتبــارا مــن 
ميزانية السنة املالية ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ وبناء على توجيهات 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
مرمي العقيل ووكيل الوزارة 
عبدالعزيز شــعيب بسرعة 
االنتهــاء من التنســيق مع 
كل اجلهــات ذات الصلة من 
اجل صرف رواتب العاملني 
في مكتب االمناء خصما من 
ميزانية وزارة الشؤون ومت 
حصر عدد العاملني وعددهم 
٦٤٩ موظفا وموظفة وصرف 

الــوزراء متمثلة فــي وكيل 
الــوزارة املســاعد بأمانــة 
الشؤون املالية واإلدارية في 
مجلس الوزراء فواز القناعي 
وديوان اخلدمة املدنية متمثال 
في وكيل الديوان بدر احلمد 
ووزارة املاليــة متمثلــة في 
الوكيــل املســاعد لشــؤون 
امليزانية العامة عبد الغفار 
العوضي، والشكر موصول 
للعاملني في إدارتي الشؤون 
املالية واإلداريــة في وزارة 
الشؤون االجتماعية جلهودهم 
في سرعة صرف الرواتب في 

مواعيدها احملددة.

رواتبهم عن شهر مايو ٢٠٢٠ 
بقيمة ٨٥٩ الفا و٧٢٤ دينار.

وكشــف العنزي في هذا 
الصدد عن تشكيل فريق عمل 
من اجلهات ذات االختصاص 
من أجل معاجلة جميع األمور 
املتعلقــة بشــؤون التوظف 
للعاملني املنقولني من مكتب 
االمناء االجتماعي الى وزارة 

الشؤون االجتماعية.
وشكر العنزي كل اجلهات 
التــي تعاونــت مــع وزارة 
الشــؤون من اجــل االلتزام 
بسداد الرواتب في موعدها 
ومنها األمانة العامة ملجلس 

حمد العنزي

املادة رقم «١» من املرســوم 
رقم ٤٠٦ لسنة ٢٠١١ املتعلق 

 «اإللغاء النهائي» لعمالة املشاريع احلكومية ضمن «أسهل»
بشرى شعبان

أعلن نائب املدير العام لقطاع العمالة بالهيئة 
العامة للقوى العاملة عبداهللا املطوطح أنه اتساقا 
مع قرارات مجلس الوزراء املتخذة بشأن تدابير 

مكافحة ڤيروس كورونا املستجد، فقد عمل قطاع 
شؤون العمالة على اعتماد خدمة إلجراء اإللغاء 
النهائي للســفر لعمالة املشــاريع احلكومية من 
خالل بوابة أسهل، كما مت وضع التعهدات املطلوبة 
من أصحاب العمل بشأن هذه اإلجراءات بصورة 

آلية علــى موقع البوابة بحيث يتم اعتمادها من 
جانبهــم آليــا، وتأتي هذه اإلجــراءات من جانب 
قطاع شؤون العمالة بالهيئة تسهيال على أصحاب 
العمل وحتقيقا لسياســة العمل عن ُبعد لسرعة 

إجناز املطلوب.

وضع التعهدات املطلوبة لتكون بصورة آلية لسرعة اإلجناز «عن بُعد»

١٢ محضر مخالفة هدر مياه في حملة تفتيشية بسلوى

دارين العلي

أسفرت حملة تفتيشية نفذتها الضبطية 
القضائيــة التابعة لــوزارة الكهرباء واملاء 
في منطقة ســلوى أمس األول عن تسجيل 
اكثر من ١٢ محضر هدر للمياه العذبة خالل 

ساعتني فقط من عملها في املنطقة.
وقال رئيس فريق الضبطية القضائية 
عدنان دشتي الذي ترأس احلملة إنها ضمن 
حملة التفتيــش اخلاصة مبحافظة حولى 
والهادفة للتأكد من سالمة متديدات الكهرباء 

واملاء ومكافحة عمليات الهدر.
وأوضــح أنــه مت حترير عــدد كبير من 
محاضر اثبات حالــة، كما مت التنبيه على 
البعض اآلخر من حاالت هدر املياه العذبة 
باســتخدام خراطيم املياه بغســيل الفناء 
اخلارجي للمنازل وكذلك بغسيل السيارات 

في وقت احلظر الكلي.
ونصح جميع مــالك العقارات بالتنبيه 
علــى العمالة املنزلية وكذلك احلراس عدم 
هدر املياه بهذه الكميات الكبيرة واستخدام 
ادوات الترشيد بحالة الغسيل لتجنب حترير 
محضر لهم ووضــع بلوك على معامالتهم 
وللمحافظة على هذه النعمة ولتدوم وتصل 

اخلدمة للجميع.
وأكــد أن الفريق مســتمر بجوالته على 
جميع احملافظات حتى في حالة احلظر الكلي، 
مشددا على انه لن يكون هناك اي تهاون مع 
غسيل السيارات باخلراطيم هدر للمياهحاالت هدر املياه أو التعدي على الشبكات.

تنبيه على عمليات هدر املياه رئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي يتوسط اعضاء الفريق

ملشاهدة الڤيديو

بيجول: الكويت بذلت جهودًا جبارة
ق بني مواطن ومقيم ضد «كورونا» ولم تفرِّ

أسامة أبوالسعود

رفــع راعــي الكنيســة 
املصريــة بالبــالد القمص 
بيجول األنبا بيشوي أسمى 
التهاني والتبريكات  آيات 
إلــى مقام صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وســمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمــد، واحلكومة 
والشــعب الكويتي الكرمي 
واملقيمني على أرض الكويت 
مبناسبة حلول عيد الفطر 

السعيد، داعيا اهللا أن يعيده على الكويت 
ومصر وسائر العالم بالفرحة والسعادة، 
وندعو اهللا أن نهنئ أيضا بنهاية ڤيروس 
كورونا املستجد وأن يرفع هذا الوباء عن 
العالم أجمع. وأضاف بيجول: «نثمن دور 
القيادة السياسية في كل ما قامت به على 
مختلف األصعدة، ونعتز كثيرا بالتوجيهات 
السامية لصاحب السمو بتكليف سمو رئيس 
الوزراء باستنفار كل أجهزة الدولة وتسخير 
كل إمكاناتها حلماية وصحة اإلنسان مواطنا 

أو مقيما أو زائرا على حد 
سواء، فاملرض ال يفرق بني 

إنسان وآخر».
وأشــار إلــى مــا قالــه 
الســمو األميــر  صاحــب 
الشــيخ صبــاح األحمــد 
من توجيهات ســامية إلى 
احلكومة بأنها «أمانات في 
أعناق الكويت، فال تدخروا 
جهدا وال تبخلوا مبال في 
هــذا الســبيل»، حيث قام 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
مشــكورا ومعــه حكومته 
الرشيدة بجهود جبارة يشهد لها اجلميع، 
وعمل سموه الدؤوب باجتماعاته املركزة 
وجوالته املكوكية على مدار الساعة وبحث 
كل األمــور ومن مختلف اجلوانب لتوفير 
األمن والسالمة والصحة للجميع. وتابع: 
«بفضل جهود صاحب السمو وتوجيهاته 
ومعه كل رجاالت الدولة الكرام وصلنا إلى 
هــذه النتائج، فهي بالقياس للعالم أفضل 
النتائــج، وســيكلل اهللا جهودهم باخلير 
وسيرحل هذا الوباء عنا قريبا إن شاء اهللا».

رفع أسمى التهاني إلى القيادة واملواطنني واملقيمني مبناسبة عيد الفطر

القمص بيجول األنبا بيشوي

األمير تلقى تهنئة سلطان ُعمان بقرب عيد الفطر
تلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
عصر أول من أمس اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب 
اجلاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم سلطان عمان 
الشــقيقة، أعرب خالله عن خالص تهانيه وصادق 
متنياته لسموه حفظه اهللا مبناسبة قرب عيد الفطر 
السعيد، سائال املولى تعالى أن يعيده على البلدين 
والشعبني الشــقيقني واألمتني العربية واإلسالمية 
بوافر اخلير واليمن والبركات، وأن يدمي على سموه 
موفور الصحة والعافية ويحقق للكويت كل التقدم 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.
وأعرب سموه عن بالغ شكره جلاللته على هذه 
املبــادرة الكرميــة وهذا التواصل األخوي املجســد 
ألواصر العـــــالقات التاريخـــــــية والوطيدة التي 
تربط البلدين والشــعبني الشــقيقني مبادال جاللته 
التهاني بهذه املناســبة الفضيلة، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها 
الكرمي كل التقدم واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 

السلطان هيثم بن طارقصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمدجلاللته.


