
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أم��س األرب��ع��اء تسجيل 717 
إصابة جديدة مب��رض كورونا 
املستجد )كوفيد19( خالل ال24 
ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي ع��دد احل��االت املسجلة 
في البالد إلى 73785 حالة، في 
حني مت تسجيل 3 ح��االت وفاة 
إث��ر اصابتها باملرض، ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى أمس 489.  
 وقال املتحدث الرسمي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند 
ل� )ك��ون��ا(: إن من بني احل��االت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
ح��االت مخالطة حل��االت تأكدت 
إصابتها وأخ���رى قيد البحث 
ع��ن م��ص��در ال��ع��دوى وفحص 
املخالطني لها.   وأوض��ح السند 
أن ح����االت اإلص���اب���ة ال717 
السابقة تضمنت 470 حالة 
ملواطنني كويتيني بنسبة بلغت 
55ر65 في املئة و247 حالة 
لغير الكويتيني بنسبة 45ر34 

في املئة.   
وذك��ر أن اإلص��اب��ات توزعت 
حسب املناطق الصحية بواقع 
187 حالة في منطقة األحمدي 
الصحية، و154 حالة في منطقة 
الفروانية الصحية، و154 حالة 
ف��ي منطقة ح��ول��ي الصحية، 
و122 حالة في منطقة اجلهراء 

الصحية، و100 حالة في منطقة 
العاصمة الصحية.  

 وب����نينّ أن ع���دد م���ن يتلقى 
ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة ف��ي أق��س��ام 
العناية املركزة بلغ 117 حالة 
ليصبح ب��ذل��ك املجموع الكلي 
جل��م��ي��ع احل����االت ال��ت��ي ثبتت 
إص��اب��ت��ه��ا ب��امل��رض وم���ا زال��ت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

7845 حالة. 
وأش��ار إلى أن عدد املسحات 
ال���ت���ي مت ال���ق���ي���ام ب��ه��ا خ��الل 
ال24 ساعة قبل املاضية بلغ 
4397 مسحة ليبلغ مجموع 

الفحوصات 543858. 
وجدنّد السند دعوة املواطنني 
واملقيمني مل��داوم��ة األخ���ذ بكل 
سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني، 
م��وص��ي��اً ب���زي���ارة احل��س��اب��ات 
ال��رس��م��ي��ة ل������وزارة ال��ص��ح��ة 
واجل��ه��ات الرسمية في الدولة 
ل���الط���الع ع��ل��ى اإلرش�������ادات 
والتوصيات وك��ل ما من شأنه 
املساهمة ف��ي اح��ت��واء انتشار 

الفيروس.  
وك���ان���ت وزارة ال��ص��ح��ة 
قدأعلنت أمس شفاء 692 إصابة 
خالل ال24 ساعة قبل املاضية، 
ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء 

65451 حالة.

أك��د امل��ش��ارك��ون ف��ي اجللسة 
ال��ث��ان��ي��ة مللتقى ق���ادة اإلع���الم 
ال��ع��رب��ي ال��س��اب��ع حت��ت عنوان 
)أزم���ات اإلع��الم العربي وسبل 
جت���اوزه���ا( ض�����رورة اع��ت��م��اد 
التربية اإلع��الم��ي��ة ف��ي قضايا 
التعليم بالوطن العربي من أجل 
تخريج إع��الم��ي��ني محترفني ال 

هواة.
وق��ال وزي��ر اإلع��الم الكويتي 
األس��ب��ق س��ام��ي النصف خالل 
مشاركته ف��ي اجللسة الثانية 
السابعة  بنسخته  للملتقى 
)ع��ن بعد( مساء أول أم��س: إن 
افتقار اإلعالم العربي إلى وجود 
إعالميني محترفني ومتخصصني 
أدى إل��ى ظهور مشكالت ع��دة،  
الفتاً إلى أن اإلع��الم غير املهني 
ب��إم��ك��ان��ه أن ي��ف��اق��م األزم����ات 
وي��ؤدي إل��ى نشوب النزاعات.
ورأى النصف ان اإلعالم بشكله 
احل��ال��ي “خرج ع��ن السيطرة 
وأصبح دور وزارات اإلعالم في 
الدول العربية محدودا”، مشددا 
على ضرورة التدريب والتأهيل 
ل��الع��الم��ي��ني واط��الع��ه��م على 
وسائل اإلعالم اجلديد. وأوضح 
أن مشكلة التمويل للمؤسسات 
اإلعالمية في الدول العربية من 
أه��م التحديات ال��ت��ي تواجهها 
وت��ؤدي إلى خ��روج الكثير منها 
من السوق، مشيرا إلى أن اإلعالم 
ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان ال يصنع 
احل����دث ب��ل ي��ع��ك��س ال��ث��ق��اف��ات 

العامة في املجتمعات.
من جانبه قال رئيس حترير 
جريدة البالد البحرينية مؤنس 
امل��ردي: إن الصحافة في العالم 

ال��ع��رب��ي ت��ع��ان��ي ال��ي��وم توجه 
القراء إلى الصحافة اإللكترونية 
مم��ا س��ب��ب ان��ح��س��ار الصحافة 
ال���ورق���ي���ة ب��س��ب��ب ت��ع��ام��ل��ه��ا 
“بأسلوب القرن املاضي “. وأكد 
امل��ردي وج��وب مواصلة تغيير 
أسلوب الصحافة الورقية من 
خالل استخدام التقنيات اجلديدة 
وحت��دي��ث امل��ض��م��ون م��ع وج��ود 
الوسيلة املناسبة لشريحة القراء 

املستهدفني.
وأش��ار إلى أن أزم��ات اإلعالم 
اليوم أصبحت متشابهة ليس في 
الوطن العربي فحسب بل على 
مستوى العالم، الفتا إلى أن أكبر 
مشكلة يواجهها اإلعالم اليوم هي 
الشائعات بسبب “عدم املبادرة 

باعطاء املعلومة الصحيحية”.
من جهته ق��ال رئيس حترير 
صحيفة اجل��زي��رة السعودية 
خالد املالك إن صحيفته “عمرها 
60 سنة وهي من أوائل الصحف 
السعودية التي أطلقت موقعا 
ع��ب��ر اإلنترنت”، م��ع��ت��ب��را أن 
التجربة التى مرت بها الصحيفة 
في التعامل مع التقنيات اجلديدة 

كانت “مبتكرة “.
وع��ن سبل مواجهة اإلع��الم 
اجل��دي��د أك��د امل��ال��ك أن��ه الب��د من 
جتاوز هذه املرحلة بالبحث عن 
حلول ليس على مستوى األفراد 
وامل��ؤس��س��ات ب��ل ل��ل��دول أيضاً، 
معتبرا أن املؤسسات اإلعالمية 
التقليدية شكلت مرحلة مضيئة 
من تاريخ املنطقة والدفاع عنها 

لذا البد من دعمها.
ول���ف���ت إل����ى ب��ع��ض ن��ق��اط 
الضعف التى يعانيها اإلع��الم 

العربي مثل عدم تأهيل الكوادر 
الصحفية القادرة على مواكبة 
اإلع���الم اجل��دي��د وتستطيع أن 
ت��ق��دم ط��رح��ا مختلفا ب���دال من 
االعتماد على املبالغات من أجل 

جذب اجلمهور.
ب����دوره ق���ال رئ��ي��س حترير 
جريدة ال��رؤي��ة العمانية حامت 
الطائي إن العالم العربي خالل 
ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة م��ر ب��أزم��ات 
مختلفة ما ينعكس مباشرة على 
دور اإلع���الم كرسالة إنسانية 

هادفة وموضوعية.
وأض��اف الطائي أن التحدي 
امل��ال��ي م��ن واق����ع جت��رب��ت��ه في 
اإلع���الم يعتبر م��ن التحديات 
الرئيسية التي تهدد استقرار 
املؤسسات اإلعالمية في العالم 
ال���ع���رب���ي خ���ص���وص���ا وس���ط 
ال��ظ��روف احلالية م��ع تأثيرات 
جائحة “كورورنا” االقتصادية 
على ال����دول. وذك���ر أن تسرب 
الكوادر اإلعالمية املميزة وعدم 
استقرارها أدى إلى تراجع جودة 
احملتوى اإلع��الم��ي ال��ذي تقدمه 
املؤسسات اإلعالمية إضافة الى 
حتديات أخرى مثل الصراع بني 
اإلع��الم التقليدي واجلديد أدى 
إل��ى تراجع في ق��راءة الصحف 

الورقية.
وبنينّ أن من احللول الناجحة 
ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا امل��ؤس��س��ات 
اإلع��الم��ي��ة ف��ي سلطنة عمان 
ه��و ال��دم��ج ب��ني اإلع���الم اجلديد 
واإلع����الم التقليدي داع��ي��ا إلى 
“النظر بإيجابية ال��ى الثورة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وت��وض��ي��ف��ه��ا 

خلدمتنا”.
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دعمت األمانة العامة لألوقاف مصرف 
العشيات التابع  للجمعية الكويتية 
لإلغاثة مببلغ 150 ألف دينار، ويقوم  
امل��ص��رف م��ن خ��الل ه��ذا املبلغ  بتوفير 
امل��واد الغذائية لعدد 584 أس��رة داخل 

الكويت مدة 6 شهور.
وق��ال مدير ع��ام اجلمعية الكويتية 
لإلغاثة عبدالعزيز العبيد: نسعى من 
خ��الل مصرف العشيات توفير امل��واد 
الغذائية ملئات األس��ر املتعففة  داخ��ل 
الكويت، ويتم تنفيذ املشروع من خالل 
التنسيق م��ع أح��د األس����واق املركزية 
الكبرى املنتشرة في كافة مناطق الكويت 

حتى يستفيد منه سكان جميع مناطق 
الكويت. ونحرص على أن يكون املشروع 

فقط للمواد الغذائية.
وتابع: يتم توزيع امل��واد التموينية 
للمستفيدين عبر بطاقات ذكية نودع من 
خاللها املبالغ املستحقة لكل أسرة أول كل 
شهر، وتتفاوت القيمة املالية للبطاقات 
م��ا ب��ني -30 60 دي��ن��اراً،  وذل��ك حسب 
عداد أفراد األسرة ودخلها االقتصادي ، 
وبدورها تذهب األسر املستفيدة  للسوق 
وتختار ما يناسبها من امل��واد الغذائية 

التي تتماشى مع عاداتها وتقاليدها.
  وي��ت��م ت��وزي��ع امل��س��اع��دات لألسر 

بعد االط��الع الكامل على كافة األوراق 
الثبوتية التي تؤكد حاجتها  للدعم 

واملساعدة.
وفيما يتعلق بالشريحة املستفيدة 
من املشروع، أوضح العبيد أن املشروع 
يستهدف ش��ري��ح��ة األي��ت��ام واألرام����ل 
وضعاف الدخل واملطلقات وكبار السن 
واملرضى وذوي االحتياجات اخلاصة 
وال��ع��اط��ل��ون ع��ن ال��ع��م��ل وال��غ��ارم��ني 
وغيرهم من احل��االت املستحقة للدعم. 
وختاماً تقدم العبيد بشكر األمانة العامة 
لألوقاف مشيداً بدورها اإلنساني املميز 

الذي تقوم به داخل الكويت.

150 ألف دينار دعمًا  »الكويتية لإلغاثة« تلقت 
ملصرف العشيات من »أمانة األوقاف«

عبدالعزيز العبيد
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