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سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

أمير البالد يهنئ رئيس منغوليا وحاكم عام
جزر البهاما بالعيد الوطني لبلديهما

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خالتما باتولغا 
رئيس منغوليا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنياً سموه 
لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.

كما بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى كورنيليوس الفني سميث 
حاكم عام جزر البهاما الصديقة، عبر فيها سموه 
رعاه الله عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
ل��ب��الده، متمنياً سموه لفخامته م��وف��ور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.   

وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس خالتما باتولغا رئيس 
منغوليا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه لفخامته 

موفور الصحة والعافية.  
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد 

ببرقية تهنئة إلى كورنيليوس الفني سميث حاكم 
عام جزر البهاما الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه 
لفخامته موفور الصحة والعافية.   كما بعث سمو 
الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.
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أعلنت بلدية الكويت إغالق 122 محال 
خالل املرحلة الثانية من عودة احلياة 
التدريجية إل��ى البالد وذل��ك ملخالفتها 
االشتراطات الصحية لتجنب انتشار 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد – 19(.

وأوضح املدير العام لبلدية الكويت 
أحمد املنفوحي في بيان صحفي أمس 
السبت أن البلدية أصدرت تسعة أوامر 
غلق خالل األيام القليلة املاضية شملت 
إغ��الق )س��وق اجلمعة( وأح��د األس��واق 
الكبيرة مبنطقة امل��رق��اب إض��اف��ة إلى 
إغالق محل شهير لشركة أثاث في أحد 

املجمعات التجارية.
وأض��اف املنفوحي أن البلدية أغلقت 
أيضاً معرضاً للمالبس النسائية في أحد 

الفنادق مبنطقة الفروانية، باإلضافة إلى 
خمسة محالت أخرى في مناطق مختلفة.
وأش���ار إل��ى أن إج��م��ال��ي اإلغ��الق��ات 
السابقة في جميع احملافظات حتى 30 
يونيو املاضي قبل بدء املرحلة الثانية 
بلغ عددها 113 غلقا إداريا وبهذا تكون 

حصيلة تلك اإلغالقات 122.
وأك���د أن البلدية ل��ن ت��ت��ردد بغلق 
أي مجمع أو محل أو س��وق ال يلتزم 

ب��االش��ت��راط��ات الصحية التي حددها 
مجلس الوزراء ووزارة الصحة، مشددا 
على العمل بحزم من قبل أجهزة وفرق 

البلدية لسالمة اجلميع.
وأعرب عن شكره إلدارات املجمعات 
املتعاونة مع بلدية الكويت في تطبيق 
تلك االشتراطات التي وضعت حلماية 
صحة مرتادي األسواق، مثمناً مبادرتها 
بغلق أبوابها بعد وصول عدد اجلمهور 

للعدد املتفق عليه داخل املجمع.
ول��ف��ت امل��ن��ف��وح��ي إل���ى أن )س���وق 
اجلمعة( أغلق بناء على تقرير معد 
م��ن ق��ب��ل ال��ف��ري��ق امل��ي��دان��ي املختص 
ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام لشؤون 
قطاع محافظتي العاصمة واجل��ه��راء 
فيصل صادق بعد قيامهم بالكشف على 
السوق في أول ي��وم لعودة استئناف 
لنشاطه حيث أظهر التقرير عدم اإللتزام 
ب��اإلش��ت��راط��ات الصحية احمل���ددة في 

السوق.
وب��نينّ أن املوافقة على فتح )س��وق 
اجل��م��ع��ة( واستئنافه لنشاطه اتخذ 
عند بدء املرحلة الثانية شريطة توفير 
االشتراطات الصحية وااللتزام بكافة 
التعليمات ال���ص���ادرة م��ن السلطات 
الصحية لكن هذه االشتراطات إلى جانب 
وجود التباعد االجتماعي لم تتوفر في 
أول ي��وم مت استئناف س��وق اجلمعة 

لنشاطة.
م��ن جهته ش��دد ن��ائ��ب امل��دي��ر العام 
ل��ش��ؤون ق��ط��اع محافظتي العاصمة 
واجلهراء فيصل اجلمعة أنه بناء على 
املعاينة امليدانية ل)س���وق اجلمعة( 
وجدنا عدم توفر وسائل الوقاية والتقيد 
باالشتراطات الصحية والتباعد حسب 

املسافات املطلوبة صحيا.
وذك��ر اجلمعة أن��ه على ض��وء ما مت 
معاينته ميدانياً تقرر رفع توصية بغلق 
السوق كإجراء احترازي لضمان حماية 

سالمة وصحة العاملني ومرتاديه.

ريا�ض عواد 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ن��ك بيت 
التمويل الكويتي أطلق برنامج 
بريق للرفاهية النفسية املتكاملة 
دورات ت��دري��ب��ي��ة »أون��الي��ن« 
ألبناء العاملني في بيت التمويل 
الكويتي، وتأتي هذه ال��دورات 
لتعزيز الفكر اإليجابي بني أبناء 

العاملني في بيت التمويل.
وف���ي كلمة ل��ه��ا ف��ي افتتاح 
البرنامج أعربت رئيسة املجلس 
التنفيذي لبرنامج بريق للتفكير 
اإليجابي والرفاهية النفسية 
املتكاملة الشيخة انتصار سالم 
العلي عن سعادتها بالشراكة 
وال��ت��ع��اون م��ع ب��ي��ت التمويل 
الكويتي، مشيرة إل��ى حرص 
بيت التمويل على نشر الفكر 
اإلي��ج��اب��ي ب��ني أب��ن��اء موظفي 

البنك.
وأشادت بجهود بيت التمويل 
ومبادرته التعاون مع برنامج 
بريق، شاكرة لهم هذا االهتمام 

بالعاملني وأبناءهم
وأش����ارت إل��ى أن ابتسامة 
الطلبة املتواجدين في الدورات 
هي دليل على أنهم لديهم روح 
وس��م��ات ب��ري��ق، م��وض��ح��ة أن 
التأثير اإليجابي ينتشر مع كل 
محاضرة وصوال إلى اإلشراقة 
املطلوبة والتفكير اإليجابي 

املنشود.
وأضافت: منذ بدأنا برنامج 
بريق عام 2015 ملسنا التغيير 
اإليجابي على الطلبة، موضحة 
أن درج���ات استجابة الطلبة 

للبرنامج تختلف من شخص
إلى آخر، مؤكدة أن هناك طلبة 
يحدث التغيير لهم تدريجيا 
مع احملاضرات لكن هناك طلبة 
من األس��اس لديهم االستعداد 
االي��ج��اب��ي ون��ح��ن س��ع��داء جدا 
بجميع امل��ت��درب��ني وبنظرتهم 

االيجابية للحياة.
واس���ت���ع���رض���ت ال��ش��ي��خ��ة 
انتصار مسيرة برنامج بريق 
قائلة: بدأنا بريق ع��ام 2015 
في 3 مدارس، وعند قياس ردود 
أفعال الطلبة والتغيير اإليجابي 

عليهم سلوكيا ودراسيا شعرنا 
بأهمية البرنامج وقمنا بتطوير 
البرنامج وإعداد برنامج متكامل 
مبني على علم النفس اإليجابي، 
م���ؤك���دة: »ن��ح��ن ف���ي ال��ك��وي��ت 
أول ن��اس عملنا على السعادة 
والتفكير اإليجابي في »النوير« 
و«ب��ري��ق« وسبقنا ال��دول التي 

خصصت وزارات للسعادة«.
ون��وه��ت ب��أن مت��اري��ن بريق 
س��ه��ل��ة جت��ع��ل ال��ط��ل��ب��ة ي���رون 
احلياة والدراسة من منظور آخر 
مشيرة إل��ى بحث علمي ق��ام به 
البرنامج حيث مت قياس مستوى 
التغيير االيجابي لدى الطلبة، 
منوهة بأهمية االبتسامة التي 
تعطي اشارات للعقل بالسعادة 
والفرحة حتى في حاالت الضيق 
عندما يبتسم الشخص تتغير 

نظرته إلى األفضل.
وع����ب����رت ع����ن س��ع��ادت��ه��ا 
بإجنازات برنامج بريق مشيرة 
إلى جناحات بريق واملشاركة 
ف��ي جلسة األمم امل��ت��ح��دة عن 
التعليم كما أش���ارت إل��ى متيز 
طلبة بريق وتفوقهم دراسيا، 
مؤكدة أن بريق جنح في حتقيق 
ت��غ��ي��ي��ر إي��ج��اب��ي ع��ل��ى طلبة 

املدارس.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا أك����دت م��دي��رة 
برنامج بريق للرفاهية النفسية 
امل��ت��ك��ام��ل��ة رق���ي���ة ح��س��ني أن 
البرنامج قدم خالل أزمة كورونا 
لطلبة بريق مبادرة حتت شعار 
»ح��دد أه��داف��ك« بالتعاون مع 
جامعة بيركلي، حيث أحدثت 
ه���ذه احل��م��ل��ة ت��ف��اع��ال أك��ث��ر من 
امل��ت��وق��ع م���ن ج��م��ي��ع متابعي 
برنامج بريق سواء من الطلبة 
ف��ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة أو من 
أنهوا الدراسة الثانوية وذهبوا 

للخارج إلكمال دراستهم.
الفتة إلى أن أصداء البرنامج 
وصلت للمسؤولني في بنك بيت 
التمويل الكويتي وتواصلوا 
معنا ق��ب��ل أن تنتهي احلملة 
وطلبوا منا تنفيذ البرنامج مع 

أبناء العاملني في بيت التمويل.
وع��ب��رت ع��ن سعاتها بهذا 

التعاون خاصة أن بيت التمويل 
ب��ن��ك ع��ري��ق ج���دا ف��ي ال��س��وق 
الكويتي، ويعتبر إضافة لنا في 
برنامج بريق أن يكون هناك 
شراكة وتعاون معه موضحة 
أن املسؤولني في البنك شعروا 
بأهمية البرنامج من خ��الل كم 
التفاعل الكبير معه م��ن قبل 

الطلبة.
وأش���ارت إل��ى أن��ه مت العديد 
م��ن االج��ت��م��اع��ات الفنية حيث 
مت عرض أه��داف برنامج بريق 
وآلياته التنفيذية، ومت عرض 
م��ق��ت��رح ال���ب���دء ف���ي ال�����دورات 
أون��الي��ن، وه���ذه ك��ان��ت جتربة 
ج���دي���دة ل��ل��ت��دري��ب ع���ن ب��ع��د، 
وقمنا ف��ي بريق بعمل منصة 
تدريبية خاصة لهذا املشروع، 
ونال املقترح استحسان جميع 
املسؤولني عن قطاع التدريب 
في البنك باإلضافة إلى موافقة 

مجلس اإلدارة.
وأشارت إلى أن التدريب عن 
بعد هو املستقبل وأن��ه التطور 
الطبيعي للتعليم والتدريب 

بشكل عام.
وأض��اف��ت أن��ه بعد احلصول 
ع��ل��ى امل��واف��ق��ة امل��ب��دئ��ي��ة قمنا 
بتشكيل ورش عمل لتدريب 
امل��درب��ني على كيفية التعامل 
م���ع امل��ن��ص��ة وال���ت���دري���ب عن 
بعد وكيفية استخدام تطبيق 
»زووم«، حيث مت اختيار طاقم 
تدريبي ذو كفاءة عالية خاصة 
أن ل��دي��ن��ا ف���ي ب��ري��ق م��درب��ني 
متخصصني متمرسني، كما أن 
لهم تأثير إيجابي كبير، ووقع 
االخ��ت��ي��ار ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة من 
املعلمني واملعلمات كما مت إعداد 

احملتوى العلمي للدورات.
وعبرت عن فخر القائمني على 
بريق بهذه الشراكة والتعاون 
مع بيت التمويل مؤكدة حرص 
البرنامج على استخدام لوجو 
ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل م��ع ش��ع��ارات 
بريق، موضحة أن هذه الدورات 
ه��ي ب��اك��ورة التعاون م��ع بيت 
التمويل، وأن هناك تعاون في 

املستقبل مع البرنامج

املنفوحي: لن نتردد بإغالق أي مجمع أو محل أو سوق ال يلتزم باالشتراطات الصحية  

122 محاًل خالفت  بلدية الكويت أغلقت 
االشتراطات الصحية خالل املرحلة الثانية

إغالق سوق اجلمعة

انتصار سالم العلي: الكويت سبقت دول لديها وزارات للسعادة

»بريق« أطلق دورات تدريبية »أونالين« 
ألبناء العاملني في »بيت التمويل«

جانب من البرنامج التدريبي »أونالين«

مازالت يد الكويت البيضاء متتد لكل 
محتاج في مشارق األرض ومغاربها 
وليس أدل على ذلك من اجلهود احلثيثة 
التي تقوم بها دول��ة الكويت مبختلف 
مؤسساتها وهيئاتها اخليرية في ظل 
التداعيات والتحديات التي خلفتها 
جائحة فيروس )ك��ورون��ا املستجد - 

كوفيد 19( في الداخل واخلارج.
وفي هذا اإلطار أطلق البنك الكويتي 
للطعام واإلغاثة حملة )تكاتف( لدعم 
األس��ر املتعففة واملتضررة واملتأثرين 
بتداعيات فيروس )كورونا( في جميع 

مناطق البالد ما يعزز األمان املجتمعي.  
 وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ب��ن��ك مشعل 
األن���ص���اري ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي: إن 
البنك وضع خطة منظمة لتنفيذ حملة 
)ت��ك��ات��ف( ال��ت��ي س��ت��ك��ون م��ن أضخم 
احلمالت اخليرية في البالد، مبينا أن 
احلملة تهدف إلى حتقيق األمن الغذائي 
واالجتماعي واألمن الصحي املعيشي ما 
يسهم في تعزيز روح التكافل والتعاون 

في املجتمع. 
  وأك���د األن���ص���اري م��س��ان��دة البنك 
للجهود احلكومية في مواجهة فيروس 
)ك��ورون��ا( منذ إج���الء الكويتيني من 
اخل��ارج واستقبالهم في املطار وتوفير 
سبل الوقاية ومواد التعقيم حتى توفير 
السالل الغذائية للمتضررين في مناطق 
العزل الشامل واملياه والوجبات اجلاهزة 
والسالت الوقائية ألكثر من سبعة آالف 

أسرة مبختلف محافظات البالد.  
 وذك���ر أن البنك مستمر ف��ي تقدمي 
املعونات للمحتاجني من األسر املتعففة 
واألرامل واأليتام واملرضى واملتضررين 

بالتعاون مع عدد من املتطوعني.
وفي إطار حرصها على تعزيز مكانتها 
كجزء ال يتجزأ من النسيج االجتماعي 
الكويتي دون تفريق أو متييز بني فئة 
وأخ���رى وه��و م��ا دأب���ت دول���ة الكويت 
على التأكيد عليه وزعت جمعية الهالل 

األحمر الكويتي الكمامات واملعقمات 
على املصلني ف��ي الكنيسة اإلجنيلية 
الوطنية في الكويت كإجراء احترازي 
مل��واج��ه��ة ف��ي��روس )ك��ورون��ا املستجد 

- كوفيد 19(.
وق���ال ال��ق��س ع��م��ان��وي��ل غ��ري��ب في 
ت��ص��ري��ح ل��� )ك���ون���ا(: إن ه���ذا ال��ظ��رف 
الطارئ يتطلب تضافر جهود املؤسسات 
الرسمية واأله��ل��ي��ة والعمل معا على 
ت��وف��ي��ر االح��ت��ي��اج��ات وامل��س��ت��ل��زم��ات 
والبرامج الداعمة جلهود مكافحة الوباء.

وأض��اف أن م��ب��ادرات الهالل األحمر 
الكويتي تعكس حرصها على تعزيز 
مكانتها ك��ج��زء ال يتجزأ م��ن النسيج 

االجتماعي الكويتي معربا ع��ن بالغ 
شكره ل��ل��دور املجتمعي اجلمعية في 

خدمة الوطن.
من جانبه قال مدير العالقات العامة 
واإلع����الم ف��ي جمعية ال��ه��الل األحمر 
ال��ك��وي��ت��ي خ��ال��د ال��زي��د: إن اجلمعية 
تواصل مبادرتها املجتمعية في توزيع 
مستلزمات ال��وق��اي��ة وال��ب��روش��ورات 
للوقاية م��ن )ك��ورون��ا( ف��ي الكنيسة 

اإلجنيلية الوطنية.
وأض���اف ال��زي��د أن اجلمعية ومنذ 
بداية أزمة )كورونا( حتى اليوم توزع 
املستلزمات الصحية سواء في املساجد 
وم��ؤس��س��ات ال���دول���ة وال��ك��ن��ائ��س في 

الكويت حلماية املواطنني واملقيمني من 
هذا املرض.

وأك��د أهمية دور املجتمع املدني في 
مساعدة اجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة بالدولة 
للحد من انتشار الفيروس والتوعية 
الدائمة للمواطنني واملقيمني للحفاظ على 

سالمتهم.
وب����دوره أك��د رئ��ي��س مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر الكويتي الدكتور 
هالل الساير دعم اجلمعية جلهود الدولة 
الرسمية واملدنية ملكافحة وباء فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.  
 جاء ذلك في تصريح للساير ل� »كونا« 
عقب تسليم الوكيل املساعد لشؤون 
قطاع الرعاية االجتماعية في وزارة 
ال��ش��ؤون االجتماعية مسلم السبيعي 
45500 كمام تبرعا من برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية ملجمع 

دور الرعاية االجتماعية.
ومع األخذ في االعتبار أن األشخاص 
ذوي االحتياجات اخلاصة بحاجة ماسة 
إل��ى الدعم واملساعدة أكثر من غيرهم 
ال سيما في ظل األوض��اع احلالية التي 

تفرضها جائجة )كورونا(.
و ق��ال ال��س��اي��ر: إن اجلمعية تولي 
اهتماما كبيرا لنزالء دور الرعاية من 
ذوي االحتياجات اخل��اص��ة واملسنني 
وكذلك توفير كافة املستلزمات الصحية 

للمحافظة على صحتهم.   
وذك��ر أن م��ب��ادرات اجلمعية تعكس 
حرصها على تعزيز مكانتها كجزء ال 
يتجزأ من النسيج االجتماعي الكويتي 
موضحا أن اجلمعية دعمت العديد من 
مؤسسات الدولة باملستلزمات الصحية 
من كمامات ومعقمات وقفازات.   وبني 
أن هذا الظرف الطارئ يتطلب تضافر 
جهود املؤسسات الرسمية واألهلية 
والعمل معا على توفير االحتياجات 
واملستلزمات والبرامج الداعمة جلهود 

مكافحة الوباء. 

»مساعدات الكويت اإلنسانية« تدعم 
املتضررين واملتأثرين بتداعيات »كورونا«

الهالل األحمر الكويتي توزع الكمامات

م. أحمد املنفوحي

»التطبيقي« تنظم ملتقى التعليم اجلامعي 
والتعليم عن بعد األربعاء املقبل

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الكويتية عن تنظيم ملتقى )التعليم اجلامعي 
والتعليم عن بعد في ظل جائحة ك��ورون��ا( عبر 
تقنية االتصال املرئي )عن بعد( وذلك يومي 15 

و16 يوليو اجلاري.
وقال املدير العام للهيئة الدكتور علي املضف 
أم��س: إن امللتقى يهدف إل��ى التعرف على طرق 
التدريس في التعليم عن بعد والتحديات التي 

ميكن أن تواجه املعلم خالله والصعوبات التي قد 
يتعرض لها فئة ذوي االحتياجات اخلاصة في 

عملية التعليم عن بعد.
وأض��اف املضف أن امللتقى سيستضيف نخبة 
من األساتذة واملهتمني في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وال��ت��دري��ب وج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت وم��ن 
املؤسسات التعليمية املناظرة في دول مجلس 

التعاون اخلليجي واململكة األردنية الهاشمية.


