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الثالثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

فرق «إحياء التراث» وّزعت أطنانًا 
من زكاة الفطر ليلة العيد

في ليلة العيد وفيما كان اجلميع يستعد ليوم العيد 
كان عدد من الفرق التطوعية التابعة جلمعية إحياء التراث 
اإلسالمي تتحرك في العديد من املناطق وبالتنسيق مع 
اجلهات املسؤولة لتوزيع أطنان من زكاة الفطر لهذا العام، 
كما مت ونظرا لكثرة احلاالت احملتاجة وكثافة تواجدها 
في منطقة اجلهراء وبإذن من وزارة الداخلية مت حتديد 
نقاط محددة للتوزيع لقاطني محافظة اجلهراء واستمر 
التوزيع فيها على مدى يومني حتى الساعة الثانية فجر 
يــوم العيد، حيث مت توزيع أطنان من أكياس األرز من 

خالل هذه النقاط.
وقد استمر التوزيع على مدى يومني تطبيقا للرأي 

الشرعي الذي يحدد موعد التوزيع.
أما الفرق املتنقلة التي تقوم بالتوزيع على البيوت، 
وخصوصا لألســر احملتاجة التي ال تستطيع الوصول 
لنقاط التوزيع الثابتة، فقد وزعت ١٢٥٠ كيسا من األرز في 
مختلف مناطق اجلهراء على األسر احملتاجة واملتعففة، 
فريــق آخر باشــر توزيع كمية كبيرة مــن زكاة الفطر 
شــملت ١٠٠ أســرة من احملتاجني واألســر املتعففة في 
منطقة اسطبالت اجلهراء. وفريق آخر اجته إلى منطقة 
صبحــان، حيث قام بتوزيع اكثر من ١٢٠ كيس أرز من 
زكاة الفطر على مســاكن العمالة فــي منطقة صبحان 
واملخــازن املوجود هنــاك والكميات التــي مت توزيعها 
اكثر من أن حتصى، كما أن التوزيع شمل جميع مناطق 
الكويت تقريبا من خالل اللجان املختلفة التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي. أما خارج الكويت فقد مت توزيع 
زكاة الفطر في العديد من الدول وخصوصا في مخيمات 
الالجئني، ففي شرق أفريقيا فقط مت استهداف مخيمات 
الالجئني هناك، حيث اســتفاد من الــزكاة ما يصل الى 

١٧٠ ألف شخص. 

فرحان عبيد الشمري يتابع عمل فرق التوزيع

جمعيــة  رئيــس  تقــدم 
العتــل  املهندســني م.فيصــل 
بالتهاني والتبريكات الى صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد مبناســبة عيــد الفطر 
السعيد، داعيا املولى عز وجل 
أن ميد سموه مبوفور الصحة 
والعافية وأن يزيح الغمة وينهي 
جائحــة ڤيــروس كورونا وأن 
ينعــم الوطن مبزيــد من األمن 

واألمان بقيادة سموه.
وقال العتل: لقد اســتمعنا 
وبــكل فخر واعتــزاز الى كلمة 
ســموه مبناســبة عيــد الفطر 
الســعيد (مســاء اجلمعــة)، 
ودعوة ســموه الى نهج جديد 
ملواجهة التحدي ورسم كويت 
املستقبل من خالل خطوات فاعلة 
تنســجم مع متطلبات املرحلة 
وتداعياتهــا، مضيفــا اننــا في 
الكويتية  املهندســني  جمعيــة 
واستجابة لدعوه سموه لتغليب 
املصلحة الوطنية وجعلها فوق 
كل اعتبار وملشاركة مؤسسات 

العتل: استعداد هندسي ملا بعد «كورونا» «نزاهة» تتقصى املعلومات حول الشبهات بإحدى الشركات
وتغليب املصلحة الوطنية

املجتمع املدني الفاعلة في هذه 
املرحلــة، نضــع كل إمكاناتنــا 
فــي تصــرف كل مؤسســاتنا 
احلكومية والشعبية ولن نتوان 
فــي التعاون معها لبناء كويت 
الغد.  وزاد رئيس «املهندسني»: 
ان حرص ســموه وخالل فترة 
وجيــزة علــى مخاطبــة أبناء 
الكويت واملقيمــني فيها للمرة 
الثانية وبهذه الشفافية الكبيرة 
يحتم علينا جميعا االخالص في 

العمل والذود عن مصالح الوطن 
العامــة بكل الســبل القانونية 
والدســتورية وهذا ما نقوم به 
على الدوام. ولفت العتل الى أن 
جمعية املهندسني واستجابة لهذه 
الدعوة فإنها أعدت خطة للعمل 
في مرحلة ما بعد كورونا ليكون 
املتطوعــون واملتطوعات فيها 
وهي أقدم جمعيات النفع العام 
في البالد، معول بناء ومساعدة 
للحكومة ومجلــس االمة على 
حد ســواء مــع االســتمرار في 
التعاون مع مؤسسات املجتمع 
املدنــي واملضي بدعــم اخوتنا 
في الصفوف االمامية مبواجهة 
ڤيروس كورونا املستجد، مجددا 
التهاني الى سمو األمير وسمو 
ولي العهد واحلكومة وكل أبناء 
الكويــت واملقيمني على أرضها 
وأن يعيــد املولى عز وجل هذا 
العيــد علينــا أعوامــا وأعواما 
ونحن نرفل بالهناء والسعادة 
وموفور الصحة والتقدم لبناء 

اإلنسانية جمعاء.

م.فيصل العتل

العامة  الهيئــة  صرحــت 
ملكافحة الفساد «نزاهة» بأنه 
في إطار تنفيذ تكليف مجلس 
الوزراء لها بإعمال اختصاصها 
فــى ســبيل فحــص وجمــع 
االســتدالالت بشــأن ما أثير 
في وســائل اإلعالم وشبكات 
التواصــل االجتماعــي حول 
معامالت لها عالقة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة بشــركات 
مقرهــا الكويت، أو جهات أو 
مسؤولني حكوميني مع إحدى 
الشركات الصينية واحلكومة 
املاليزية السابقة في مشروع 

يقام خارج الكويت.
فقــد قامــت «نزاهة» فور 

لعقد اجتماعات متبادلة للقيام 
بهذا األمر، كمــا تعمل نزاهة 
على فتح قنــوات اتصال مع 
اجلهات املاليزية النظيرة من 
أجل احلصول على املعلومات 
املتوافرة لدى الطرف املاليزي، 
والتي من شأنها متكن نزاهة 
مع جمــع خيوط الشــبهات 
املثارة وصوال للحقيقة. كما 
تؤكد «نزاهة» أنها ســتبادر 
إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة بإحالــة الوقائع الى 
النيابة العامــة متى ما ثبت 
توافر شــبهات فســاد جدية 
متثــل اعتداء على املال العام 
بشكل مباشر أو غير مباشر 

سببت إضرارا باملال واملصلحة 
العامة أو سمعة دولة الكويت 
الدولية.هــذا،  فــى احملافــل 
وتدعو «نزاهة» كل من لديه 
اي معلومات أو بيانات حول 
الوقائع واملعلومات املثارة الى 
املبادرة بالتواصل مع الهيئة 
عبر البريد االلكترونى السابق 
االعــالن عنــه، أو باحلضور 
الشخصي بعد عودة مباشرة 
األعمال في املرافق احلكومية.
وتؤكــد «نزاهــة» علــى 
ضمــان ســرية املعلومــات 
القانونية  وتوفير احلمايــة 
املقــررة جلميع من يدلي لها 

باملعلومات.

تلقيها هذا التكليف بالتنسيق 
اجلهــات  مــع  والتواصــل 
الوطنيــة ذات الصلة بشــأن 

جمــع املعلومــات والبيانات 
واجراء التحريات حول هذه 
املعلومات املثارة، ووضع آلية 

عودة احلظر اجلزئي األحد.. وتكرمي العاملني في الصفوف األمامية واملساندة
مجلس الوزراء: ال متديد للحظر الشامل بعد ٣٠ اجلاري وإعالن تفاصيل العودة إلى احلياة الطبيعية اخلميس

الصالح: قرار احلظر الشامل ساهم في كبح جماح زيادة األعداد وجميع أعداد اإلصابات التي مت اإلعالن عنها كانت متوقعة وجميع الفرق الفنية تضع املالمح األخيرة للعودة إلى احلياة الطبيعية

احلمد: تقسيم العاملني إلى ٣ فئات: األولى عالية اخلطورة وتشمل العاملني في «الداخلية» و«الصحة» والثانية تضم اجلهات احلكومية والثالثة موظفي الهيئات املساندة

هادي العجمي ـ رشيد الفعم

تأكيدا ملا نشرته «األنباء»، 
أعلــن نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنــس الصالــح أن مجلــس 
الوزراء قرر عدم متديد حظر 
التجول الشــامل مــع انتهاء 
موعــده بتاريــخ ٣٠ اجلاري 
واالنتقال إلــى حظر التجول 

اجلزئي.
وقال الصالح، في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد امس عبر 
تقنيــة االتصــال املرئــي في 
قصر السيف عقب االجتماع 
الوزراء،  االستثنائي ملجلس 
إنه سيتم االنتقال إلى مرحلة 
احلظر اجلزئي واإلعالن عن 
تفاصيــل خطة العــودة إلى 
احليــاة تدريجيــا اخلميــس 

املقبل.
 وأضاف الصالح أنه تقرر 
تشكيل جلنة من األمانة العامة 
ملجلس الوزراء ووزارة املالية 
لتكرمي العاملني في الصفوف 

األمامية ملواجهة «كورونا».
وتابع أن خط االســتيراد 
مســتمر  الصحــة  لــوزارة 
وأنه لدينــا مخزون كاف من 
املستلزمات الطبية كاملعقمات 
والكمامــات، مضيفا أنه متت 
زيادة حركة االستيراد بتكليف 
مــن األمانــة العامــة ملجلس 
الوزراء بهدف توفير كمامات 
قماشــية يتــم توزيعها على 

اجلمعيات التعاونية.
وأضــاف وزيــر الداخلية 
أن قرار احلظر الشامل ساهم 

وتشمل العاملني في الداخلية 
والصحة وهم الذين يواجهون 
مباشــرة خطــورة التعرض 
للڤيروس، أمــا الفئة الثانية 
فتضم اجلهات احلكومية التي 
تتعامل مع املشتبه بإصابتهم 
مثــل العاملــني فــي املنافــذ 
واحملاجر، وتضم الفئة الثالثة 
موظفي الهيئات املساندة خالل 

احلظر اجلزئي.

أو ٨ آالف دينــار أيهمــا أقل. 
وفيما يتعلق بتفاصيل املكافآت 

املالية فستكون كالتالي:
٭ الفئــة األولــى: األجــر 

اليومي مضاعفا مرتني.
٭ الفئــة الثانيــة: األجر 
اليومي مضاعفا مرة ونصف 

املرة.
٭ الفئة الثالثة: مكافآتهم 
٢٥٪ من الفئة األولى. بدوره، 

طــوارئ ميدانيــة ملســاندة 
مستشفى الفروانية.

الشــركات  إلــزام كل  ـ   ٢
بتوفير ســكن خاص للعمال 
لديها الذين تتأكــد إصابتهم 
بڤيروس كورونا املستجد مع 
تزويــده بجميع االحتياجات 
األساســية والضروريــة لهم 
ومراعاة تطبيق االشتراطات 
الصحية التي تقررها وزارة 

وأضــاف احلمــد أنــه مت 
تقســيم الفئات الثالث أيضا 
إلى عالي اخلطورة ومتوسط 
إلــى أن  اخلطــورة، مشــيرا 
االشــخاص املتوفني بســبب 
ســيتم  كورونــا  ڤيــروس 
اعتبارهم شــهداء واجب، أما 
املصابون فســيمنحون ميزة 
خاصة وحلني الشفاء، وذلك 
مبنحهم ضعف الراتب الشامل 

قال الناطق الرســمي باســم 
احلكومــة طــارق املــزرم إن 
مجلــس الــوزراء قــرر فــي 

اجتماعه امس ما يلي:
١ ـ تكليــف الهيئة العامة 
للرياضــة بتســليم الصاالت 
الرياضيــة بنــادي التضامن 
الى فريق عمل توفير وجتهيز 
احملاجــر الصحيــة ومراكــز 
اإليــواء لتحويلها الى وحدة 

الصحة.
٣ـ  تكليــف وزارة املاليــة 
بتخصيــص بعــض الفنادق 
كمحاجــر مؤسســية لبعض 
احلاالت من املصابني بڤيروس 
كورونا املســتجد، مع توفير 
جميع اخلدمات اللوجســتية 

واخلدمية بها.
٤ ـ تكليــف الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 

السمكية بالتالي:
أ ـ التنســيق مــع شــركة 
الدقيــق واملخابــز  مطاحــن 
الكويتية لدراسة املقترح املقدم 
من الشركة واتخاذ اإلجراءات 
التي تراها مناسبة التي تضمن 
وصول األعالف الى مستحقيها 
بصــورة ســليمة ومطابقــة 
للمواصفات، مما يشجع على 
توطني املاشــية فــي الكويت 

وتنمية الثروة احليوانية.
ب ـ التنسيق مع كل من: 
بلدية الكويت، الهيئة العامة 
للصناعة، الهيئة العامة للبيئة 
واجلهات ذات الصلة لدراسة 
مدى إمكانية إنشــاء مصانع 
للصناعــات اخلفيفة خاصة 
باملنتجات التي تنتجها املزارع 
وتكون ضمن حدود احليازة 
الزراعيــة، ممــا يســاهم في 
االستفادة من األغذية املهدرة 
وحتويلها الى منتجات أخرى 

وأعالف وأسمدة وغيرها.
واضاف املزرم ان مجلس 
الــوزراء قرر تكليــف وزير 
األوقــاف  ووزيــر  العــدل 
اإلســالمية بتقــدمي تصــور 
لعودة الصالة باملساجد خالل 

الفترة املقبلة.

أنس الصالح خالل جلسة مجلس الوزراءسمو الشيخ صباح اخلالد خالل ترؤسه مجلس الوزراء

بدر احلمد خالل املؤمتر طارق املزرم خالل املؤمتر الصحافي

في كبح جماح زيادة االعداد، 
وجميع اعداد االصابات التي 
مت االعالن عنها كانت متوقعة، 
مشــيرا إلــى أن جميع الفرق 
الفنية تضع املالمح األخيرة 
للعــودة الــى احليــاة آخــذة 
باالعتبــار قواعــد منظمــة 
الصحة العاملية ومركز التحكم 
باألمراض االميركي وســيتم 
إعالن ذلك يوم اخلميس بعد 
لقــاء اللجنــة العليــا رئيس 
مجلــس األمــة ونــواب األمة 
لالستماع ملالحظاتهم الثالثاء 

او االربعاء.
من جانبــه، أعلــن وكيل 
ديــوان اخلدمــة املدنيــة بدر 
احلمد عن خطة تكرمي العاملني 
في الصفوف األمامية واملساندة 
ملواجهة ڤيروس كورونا خالل 
الفترة من ٢٤ فبراير حتى ٣١ 

اجلاري.
وقــال احلمــد إنه ســيتم 
تقسيم هؤالء العاملني إلى ٣ 
فئات: األولى عالية اخلطورة 

تكليف وزارة املالية بتخصيص بعض الفنادق 
كمحاجر مؤسسية مع توفير جميع اخلدمات 

اللوجستية واخلدمية بها

تكليف الهيئة العامة للرياضة بتسليم الصاالت 
الرياضية بنادي التضامن لتحويلها إلى وحدة 

طوارئ ميدانية ملساندة مستشفى الفروانية


