
بدعم من أهل اخلير في دول��ة الكويت، باشرت جمعية 
الرحمة العاملية عبر شركائها احملليني منذ اليوم األول من 
شهر رمضان املبارك تنفيذ املشروعات اخليرية واإلنسانية 
التي أطلقتها وذل��ك بتوزيع السالت الرمضانية ضمن 
مشروع إفطار الصائم على املستفيدين في حوالي 29 دولة 

عبر العالم.
وأعلن األم��ني املساعد لشؤون القطاعات في جمعية 
الرحمة العاملية فهد الشامري أن عدد املستفيدين من مشروع 
إفطار الصائم 106.105 ألف أسر أي حوالي 549.062 ألف 
في 4 قطاعات جغرافية آسيا، إفريقيا، وأوروب��ا، والقطاع 

العربي في 29 دولة.
وأضاف أن شهر رمضان جاء هذا العام في ظل واقع مؤلم 
بسبب انتشار فيروس كورونا والذي خلف آثار سلبية على 
كثير من األسر إضافة إلى ما تعاني منه بعض ال��دول من 

أوضاع إنسانية صعبة.
وب��نينّ أن الرحمة العاملية درج��ت منذ وق��ت طويل على 
إقامة مشروع إفطار صائم بصورة منتظمة من خالل توزيع 
السالل الغذائية لألسر احملتاجة، وإقامة موائد اإلفطارات 
التي مت إلغاؤها هذا العام بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى 

أن مشروع إفطار صائم يهدف ملساعدة األسر املتعففة.
وأشار أن جمعية الرحمة العاملية حرصت على مراعاة 
مقتضيات السالمة العامة واألخذ باإلجراءات االحترازية 
نظرا للظروف املرتبطة بفيروس كورونا، عند توزيعها 
للسالت الرمضانية كما حرصت على تنفيذ مشروع إفطار 

الصائم أيضاً ألصحاب املساجد على شكل سالت رمضانية.
مضيفاً أن حجم االحتياج في ه��ذا املوسم ك��ان األكبر، 
بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتأثر الكثير من الفئات 
ذات الدخل احملدود معيشيا بسبب توقف أعمالهم، واحلاجة 

لدعم اجلهود الوقائية من الفيروس.
وعن الكسوة والعيدية، قال الشامري: إن أكثر من 5600 
يتيم استفاد من امل��ش��روع، وب��دوره��م أع��رب املستفيدون 
عن تقديرهم وشكرهم للمحسنني من أه��ل الكويت على 
مد أياديهم البيضاء للفئات احملتاجة التي ال تستطيع 
توفير احتياجاتها الرمضانية، كما أعرب األطفال عن بالغ 

سعادتهم وفرحهم بالكسوة اجلديدة.

أعلن مدير جلنة الدعوة اإللكترونية 
ال��ت��اب��ع��ة جلمعية ال��ن��ج��اة اخليرية 
عبد الله ال��دوس��ري عن إشهار إسالم 
749 مهتدي ومهتدية م��ن 31 دول��ة 
ح��ول العالم بعدة لغات تنوعت بني 
اإلجنليزية والفلبينية واإلسبانية 
والسواحلية واألردي����ة والتاميلية  
واملااليالم والتليجو خالل شهر رمضان 

املبارك.
وب����نينّ أن امل��ه��ت��دي��ن ان��ت��ظ��م��وا في 
ال�����دروس التعليمية ع��ن ب��ع��د ف��ور 
إشهارهم ل��إس��الم، حيث مت حتويل 
كل منهم على مجموعة من مجموعات 
التعليم عن بعد ليتعلموا  أهم املبادئ 
اإلسالمية والطهارة والوضوء وتعليم 
ال��ص��الة وال��ص��ي��ام، وق����راءة ال��ق��رآن 
الكرمي، وبيان بعض أهم االستفسارات 
واألح��ك��ام اخل��اص��ة باملسلم اجلديد 
وكيفية تعامله مع غير املسلمني في 

املجتمعات غير اإلسالمية.
واختتم الدوسري تصريحه داعيا« 
ال��ل��ه ج��ل وع���ال  أن يجعل ك��ل حسنة 
وعمل صالح يقوم ِبه هؤالء املهتدين من 
صوم وصالة ودعاء  في ميزان متبرعي 
اللجنة وداعميها ووالديهم، وأن يتقبل 

أعمالهم وصدقاتهم الطيبة،  وحث 
أهل اخلير دعم هذا املشروع الرائد في 
دعوة غير املسلمني وتعليميهم باللغات 
املختلفة عن طريق التبرع أو االستقطاع 
الشهري للمشروع أو االت��ص��ال على 
أرقام اللجنة، أو من خالل موقع اللجنة 
اإللكتروني للتبرع السريع أو حسابها 

البنكي.
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6 حاالت وفاة 562 إصابة جديدة و  الصحة: 

– 19« وأعداد املتعافني تواصل ارتفاعها 1473 حالة من مرض »كوفيد  شفاء 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أم��س اخلميس ش��ف��اء 1473 حالة 
من املصابني مبرض )كوفيد - 19(، 
ليرتفع ب��ذل��ك ع���دد احل����االت التي 
تعافت ومتاثلت للشفاء في البالد إلى 

.17223
وقالت ال��وزارة في بيان ل� )كونا( 
إن التحاليل وال��ف��ح��وص املخبرية 
واإلشعاعية أثبتت شفاء تلك احلاالت 
من الفيروس وسيتم نقلها إلى اجلناح 
التأهيلي ف��ي املستشفى املخصص 
الستقبال املصابني بالفيروس متهيدا 
خلروجها من املستشفى خالل اليومني 

املقبلني.
كما أعلنت وزارة الصحة أمس 
تسجيل 562 اصابة جديدة مبرض 
)كوفيد - 19( خ��الل ال��� 24 ساعة 
قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احل��االت املسجلة في البالد إلى 
29921، ف��ي ح��ني مت تسجيل ست 
ح��االت وف��اة إث��ر إصابتها باملرض 
ل��ي��ص��ب��ح م��ج��م��وع ح����االت ال��وف��اة 

املسجلة حتى أمس 236.
 وق���ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند في 
املؤمتر الصحفي اليومي إن جميع 
احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها 
باملرض هي حاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخ��رى قيد البحث 
عن أسباب العدوى وفحص املخالطني 
ل��ه��م. وأوض�����ح ال��س��ن��د أن ح���االت 
اإلص��اب��ة ال��� 562 السابقة تضمنت 
)177 حالة ملواطنني كويتيني( و)99 

حالة ملقيمني من اجلنسية الهندية( 
و)86 ح��ال��ة ملقيمني م��ن اجلنسية 
البنغالديشية( و)84 حالة ملقيمني 
من اجلنسية املصرية( وبقية احلاالت 

من جنسيات أخرى.
 وأضاف أن املصابني وفق املناطق 
الصحية ج��اءوا بواقع )200 حالة 
مبنطقة األحمدي الصحية( و)148 
حالة مبنطقة الفروانية الصحية( 
و)105 ح���االت مبنطقة اجل��ه��راء 

ال��ص��ح��ي��ة( و)55 ح��ال��ة مبنطقة 
العاصمة الصحية( و )54 حالة 

مبنطقة حولي الصحية(.
 وع��ن أعلى املناطق السكنية من 
حيث تسجيل اإلصابة بالفيروس فقد 
ذكر أنها جاءت على النحو التالي: 36 
بالفروانية و32 في املهبولة و 30 في 
جليب الشيوخ و 28 في خيطان و26 

في املنقف و23 في العبدلي.
 وفيما يخص آخر املستجدات في 

العناية املركزة لفت إلى أن عدد من 
يتلقى الرعاية الطبية في العناية 
امل��رك��زة 184 ح��ال��ة، ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احل��االت التي 
ثبتت إصابتها مب��رض )ك��وف��ي��د - 
19( وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة 12462 حالة.
 وح���ول م��راك��ز احل��ج��ر الصحي 
املؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى 
ف��ت��رة احل��ج��ر ال��ص��ح��ي امل��ؤس��س��ي 
اإللزامي خالل ال24 ساعة املاضية 
ع��دد 418 شخص وذل��ك بعد القيام 
بكافة اإلجراءات الوقائية والتأكد من 
خلو جميع العينات من الفيروس على 
أن يستكملوا مدة ال تقل عن 14 يوماً 
في احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ م��غ��ادرة مركز 

احلجر املؤسسي.
 وذك��ر أن ع��دد املسحات التي مت 
القيام بها خ��الل ال��� 24 ساعة قبل 
املاضية بلغت 2721 مسحة، مشيراً 
إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 

أكثر من 306006 فحوصات.
 وج��دد السند الدعوة للمواطنني 
واملقيمني مبداومة األخذ بكافة سبل 
الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحل��رص على تطبيق استراتيجية 
ال��ت��ب��اع��د ال��ب��دن��ي م��وص��ي��ا ب��زي��ارة 
احلسابات الرسمية ل��وزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما 
من شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمسالفيروس.

549 ألف مستفيد »الرحمة العاملية«: 
من مشروع إفطار الصائم

تقدمي املساعدات

»الدعوة اإللكترونية«:
749 مهتدي  إشهار إسالم 

جديد من31 دولة 

عبد الله الدوسري
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الدكتور عبدالله السند

ت��وق��ع م��راق��ب ال��ت��ن��ب��ؤات اجل��وي��ة 
في إدارة األرص���اد اجلوية الكويتية 
عبدالعزيز ال��ق��راوي أن يكون طقس 
البالد خالل األيام املقبلة شديد احلرارة 
وال��ري��اح شمالية غربية تنشط على 

فترات مثيرة للغبار.
وق���ال ال���ق���راوي ل��� )ك���ون���ا( أم��س 
اخل��م��ي��س: إن ال��ب��الد تتأثر بامتداد 
منخفض الهند امل��وس��م��ي مصحوبا 
مبوجة حارة ليكون الطقس خالل هذه 
الفترة شديدة احل��رارة نهارا و مائال 
للحرارة ليال و الرياح شمالية غربية 
خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على 

فترات مثيرة للغبار في أغلب األنحاء.
وأضاف عن حالة الطقس نهار اليوم 
اجلمعة ب��أن��ه ي��ك��ون ش��دي��د احل���رارة 
وال��ري��اح شمالية غربية معتدلة إلى 
نشيطة ال��س��رع��ة م��ا ب��ني 20 و50 
كيلومترا ف��ي الساعة مثيرة للغبار 
ودرجات احلرارة العظمى املتوقعة ما 
بني 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر 
معتدل إلى عالي املوج وارتفاعه ما بني 

3 و6 أقدام.
وتوقع ال��ق��راوي أن يكون الطقس 
ليل غد مائال للحرارة والرياح شمالية 
غربية خفيفة إل��ى معتدلة السرعة 
ت��ن��ش��ط ع��ل��ى ف���ت���رات ع��ل��ى امل��ن��اط��ق 
الساحلية ما بني 20 و 45 كيلومترا 
في الساعة ودرجة احل��رارة الصغرى 
املتوقعة ما بني 31 و33 درجة مئوية 
وحالة البحر معتدل إل��ى عالي املوج 

وارتفاعه ما بني 3 و6 أقدام.
وذك��ر أن طقس البالد نهار يوم غد 

السبت يكون شديد احل��رارة والرياح 
شمالية غربية معتدلة إل��ى نشيطة 
السرعة ما بني 20 و45 كيلومترا في 
الساعة مثيرة للغبار ودرجات احلرارة 
العظمى املتوقعة ما بني 46 و48 درجة 
مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي 

املوج وارتفاعه ما بني 3 و 6 أقدام.
وتوقع أن يكون الطقس ليل السبت 
مائال للحرارة والرياح شمالية غربية 
خفيفة إل��ى معتدلة السرعة تنشط 
أحيانا على املناطق الساحلية ما بني 15 
و40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار 
ودرجة احل��رارة الصغرى املتوقعة ما 
بني 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر 
معتدل إلى عالي املوج وارتفاعه ما بني 

3 و6 أقدام.

تتأثر البالد بامتداد منخفض الهند املوسمي 

األرصاد اجلوية: طقس
شديد احلرارة والرياح شمالية 

غربية مثيرة للغبار

عبدالعزيز القراوي

زيد الهاملي

الهاملي: »زكاة األندلس« تقدم مساعدات 
شهرية ومقطوعة لــ460 أسرة داخل الكويت

أك��د مدير زك��اة األن��دل��س التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية  زيد الهاملي حرص اجلمعية  
الشديد على تكثيف جهودها اإلنسانية الرائدة 
داخل دولة الكويت، وذلك ملساندة ودعم اجلهود 
احلثيثة التي تبذلها الدولة ملواجهة فيروس 

كورونا.
وتابع: رغم الظروف الصحية التي تشهدها 
الكويت، إال أننا مستمرين في تقدمي املساعدات 
للمحتاجني  وذلك انطالقاً من دورن��ا اإلنساني 
وانسجاما مع التوجيهات السامية حلضرة 

ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ/ صباح 
األحمد اجلابر الصباح،  هذا وتقدم زكاة األندلس 
مساعدات شهرية ومقطوعة ألكثر من 460 أسرة 
متعففة داخل الكويت، منهم كويتيون وغيرهم 
من شتى الشرائح املستفيدة األخرى من ضعاف 
الدخل واألي��ت��ام واألرام���ل وامل��رض��ى والفقراء 

وغيرهم من احلاالت املستفيدة.
وبنينّ أن قيمة املساعدات تتفاوت تبعاً لعدد 
أفراد األسرة وحالتهم املادية، وذلك بعد االطالع 
على األوراق الرسمية التي تثبت حاجتهم 

للمساعدة .كما نوزع على هذه األسر املساعدات 
الغذائية وغيرها من اخليرات التي يجود بها أهل 

البر واإلحسان. 
حث الهاملي أه��ل اخلير دع��م ه��ذا املشروع 
اإلنساني ال��رائ��د ال��ذي من خالله نقدم الدعم 
امل���ادي ل��ألس��ر املستفيدة وال���ذي يساهم في 
حتسني حياتهم وتهيئة فرص العيش الكرمي 
لهم، داع��ي��ا م��ن يرغب ف��ي التبرع ودع���م  هذه 
املشاريع اخليرية  االتصال هاتفياً أو زيارة مقر 

زكاة األندلس.

فهد الشامري

مجموعة من النسوة يتسلمن املساعدات


