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ارتفاع حاالت الشفاء إلى  61610بتعافي  704إصابات

الصحة 620 :إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل وفاة واحدة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس
اخلميس تسجيل  620إصابة جديدة مبرض
كورونا املستجد (كوفيد )-19خالل ال24
ساعة قبل املاضية ،ليرتفع بذلك إجمالي
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 70045
حالة ،في حني مت تسجيل حالة وفاة واحدة
إثر إصابتها باملرض ،ليصبح مجموع حاالت
الوفاة املسجلة حتى أمس  469حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم ال���وزارة
الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) :إن من بني
احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها حاالت
مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد
البحث عن مصدر العدوى وفحص املخالطني
لها.
وأوض���ح السند أن ح��االت اإلص��اب��ة الـ
 620السابقة تضمنت  423حالة ملواطنني
كويتيني بنسبة بلغت 23ر 68ف��ي املئة
و 197حالة لغير الكويتيني بنسبة 77ر31
في املئة.
وبالنسبة إل��ى ت��وزع اإلص��اب��ات حسب
املناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع
 220في منطقة األحمدي الصحية ،و 139في
منطقة اجلهراء الصحية ،و 100في منطقة
الفروانية الصحية ،و 82في منطقة حولي
الصحية ،و 79في منطقة العاصمة الصحية.
وعن آخر املستجدات في أقسام العناية
املركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية
الطبية بداخلها بلغ  127حالة ،ليصبح بذلك
املجموع الكلي جلميع احل��االت التي ثبتت
إصابتها مب��رض (كوفيد )-19وم��ا زال��ت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة  7966حالة.
وبني أن عدد املسحات التي مت القيام بها
خالل ال 24ساعة قبل املاضية بلغ 3599
مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 522200
فحص.
وج���دد دع���وة امل��واط��ن�ين واملقيمني إلى

د .عبد الله السند

 423حالة ملواطنني كويتيني بنسبة بلغت 68 .23
 7966حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
م��داوم��ة األخ��ذ بكل سبل الوقاية وجتنب
مخالطة اآلخ��ري��ن واحل���رص على تطبيق
استراتيجية التباعد البدني ،موصياً بزيارة
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات
الرسمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات
والتوصيات وكل ما من شأنه املساهمة في

احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت
أمس شفاء  704إصابات خالل ال 24ساعة
قبل امل��اض��ي��ة ،ليبلغ مجموع ع��دد ح��االت
الشفاء من م��رض (كوفيد61610 )19 -
حاالت.

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

الصباح :لن ندخل جهد ًا لتعزيز مكانة العمل اإلنسانية

شعيب :ستخضع للضوابط املعمول بها في الوزارة وقوانني العمل اخليري

«الشؤون» تبدأ التنسيق
مع اجلمعيات اخليرية إلطالق
حمالت تبرعات للبنان
وأوض������ح أن ح��م�لات
أع���ل���ن وك���ي���ل وزارة
جمع التبرعات ستخضع
ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة
للضوابط املعمول بها في
ع��ب��دال��ع��زي��ز ش��ع��ي��ب أن��ه
وزارة ال��ش��ؤون وق��وان�ين
ف����ي إط�������ار ت��وج��ي��ه��ات
العمل اخل��ي��ري إذ يحظر
ال��ق��ي��ادة العليا ب��ض��رورة
على اجلمعيات اخليرية
ت��ق��دمي م��س��اع��دات عاجلة
جمع التبرعات النقدية بكل
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة اللبنانية
أشكالها.
الشقيقة في مواجهة أزمتها
وأض����������اف أن ع��ل��ى
احلالية قامت (ال��ش��ؤون)
اجلمعيات االل��ت��زام بجمع
ممثلة ب����إدارة اجلمعيات
تلك التبرعات باستخدام
اخليرية واملبرات بالتنسيق
ال����وس����ائ����ل امل���رخ���ص���ة
م���ع اجل��م��ع��ي��ات إلط�ل�اق
املنصوص عليها بالئحة
مشروعاتها اإلغاثية لهذا
ت��ن��ظ��ي��م ج��م��ع ال��ت��ب��رع��ات
ال��غ��رض ك��ل جمعية على عبدالعزيز شعيب
الصادرة بالقرار ال��وزاري
حدة.
(/28أ) ل��س��ن��ة 2016
وقال شعيب في تصريح
صحفي أمس اخلميس :إن الوزارة ستشرف “الكي.نت واألونالين واالستقطاعات البنكية
على هذه املشروعات اإلغاثية وفق املعتاد والتطبيقات اإللكترونية بالهواتف الذكية
في ه��ذه احل��االت من خ�لال قيام اجلمعيات وأجهزة اجلمع اإللكتروني والرسائل النصية
الراغبة في إط�لاق دع��وة جلمع التبرعات التابعة لشركات االتصال”.
وذكر أن جميع اجلمعيات اخليرية الراغبة
بالتقدم للوزارة بكتاب رسمي مستقل لطلب
عمل اإلغ��اث��ة مثل أي م��ش��روع آخ��ر يحدد في تنظيم حملة جمع تبرعات سيسمح لها
فيه اجلمعية املعتمدة في منظومة وزارة باستثناء اجلمعيات التي لم يرد في نظامها
األساسي السماح بجمع التبرعات.
اخلارجية.

«إحياء التراث» تنظم «الدورة
اإللكترونية  »11في شرح كتاب
أخصر املختصرات

جمعية إحياء التراث اإلسالمي

تقيم جمعية إحياء التراث اإلسالمي في
منطقة األندلس ( الدورة اإللكترونية احلادية
عشر ) في شرح كتاب أخصر املختصرات من
( كتاب الطهارة إلى باب االعتكاف ) يلقيها
الشيخ أ.د .محمد ب��ا جابر  ،وال��ت��ي ستبدأ
فعالياتها يوم األحد املوافق  8/9وستستمر
حتى يوم 2020/9/1م .
ودعت اجلمعية اجلمهور الكرمي للمشاركة
في فعاليات األنشطة التي تقيمها ،األمر الذي
يعود عليه بالنفع والفائدة في دينه ودنياه.
وق��د سبق للجمعية وأن أق��ام��ت العديد
من ال��دورات االلكترونية في مختلف العلو
ال��ش��رع��ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة لتنظيم ال��ع��دي��د من

احمل��اض��رات وامللتقيات الثقافية في منطقة
األن��دل��س  .علماً ب��أن جمعية إحياء التراث
اإلسالمي في منطقة األندلس تضم العديد من
اللجان ،والتي منها  :جلنة الدعوة واإلرشاد
التي تقوم بالدعوة إلى الله تعالى باحلكمة
وامل��وع��ظ��ة احل��س��ن��ة ،وح���ث املسلمني على
التمسك ب��آداب وأخ�لاق اإلس�لام مبا في ذلك
التحذير من البدع والفنت والتطرف والغلو،
وذل����ك م��ن خ�ل�ال ال��ع��دي��د م��ن احمل��اض��رات
وال�����دروس ال��ش��رع��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ،وت��وزي��ع
وطباعة النشرات والوسائل اإلرشادية في
األماكن العامة ،واملشاركة في تنظيم املعارض
التربوية اخلاصة بتربية الشباب وتوجيههم.

امللتقى اإلعالمي العربي يرحب بانضمام سهيلة الصباح
اخل��������م��������ي��������س :امل������ل������ت������ق������ى ي�����ن�����ط�����ل�����ق وف�������ق������� ًا
أله�������������������داف ال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة امل�������س�������ت�������دام�������ة ف����ي
س��������ب��������ي��������ل حت����������س�����ي����ن احل��������������ي��������������اة امل��������دن��������ي��������ة
رحبت هيئة امللتقى اإلعالمي العربي
ب��ان��ض��م��ام الشيخة سهيلة الصباح
الرئيس الفخري لنادي اإلرادة الرياضي
للمعاقني ملنصب ال��رئ��ي��س الفخري
لفعاليات (ملتقى م��ب��ادرات الشباب
التطوعية واإلن��س��ان��ي��ة) ف��ي دورت��ه��ا
اخلامسة واملزمع انعقادها في الفترة
 13-11نوفمبر  2020عن بعدد من خالل
خاصة .Video Conference
وق��ال ماضي اخلميس األم�ين العام
للملتقى اإلعالمي العربي في بيان صادر
صباح أمس :إن انضمام الشيخة سهيلة
ي��ع��د م��ف��خ��رة لهيئة امللتقى اإلع�لام��ي
ال��ع��رب��ي ،وام��ت��ث��اال وم��س��اي��رة لالجتاه
حول دعم وإبراز دور العمل التطوعي في
خدمة املجتمع املدني ،مبينا ان الشيخة
سهيلة الصباح تتمتع بخبرة كبيرة في
العمل التطوعية وخدمة للمجتمع املدني.
وأضاف أن امللتقى لهذه الدورة ينطلق
وفقا ألهداف التنمية املستدامة وتقتضي

ه��ذه األه���داف بالعمل ب��روح الشراكة
وبشكل عملي حتى ميكننا اليوم اتخاذ
اخل��ي��ارات الصحيحة لتحسني احلياة
املدنية ،وتوحدنا معا إلح��داث تغيير
إيجابي لعموم املجتمع املدني ،خاصة في
ظل كون الكويت بلد اإلنسانية ،وسمو
األمير صباح األحمد اجلابر الصباح هو
قائدا ً للعمل اإلنساني.
م��ن جانبها ق��ال��ت الشيخة سهيلة
الصباح الرئيس الفخري لنادي اإلرادة
الرياضي للمعاقني “ أن ملتقى مبادرات
الشباب التطوعية واإلنسانية قائم على
مبدأ التعاون والسالم واملنافع ،داعية كل
فرق املجتمع املدني املشاركة في فعاليات
امللتقى من أجل مستقبل يفيدنا جميعا”.
وأض��اف��ت :لن ندخر جهدا ً في سبيل
تعزيز مكانه العمل اإلنسانية ،مبينه أن
باب امللتقى مفتوح هذا العام أمام فئات
ذوي اإلعاقة من املبادرين و املتطوعني،
مشيرة إلى األزم��ة الصحية أخرجت لنا

«التطبيقي» تستأنف
الفصل الدراسي الثاني للكليات
واملعاهد األحد املقبل

أعلن عميد القبول والتسجيل بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
الكويتية الدكتور مشعل املنصوري
استئناف ال��دراس��ة للفصل ال��دراس��ي
ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام ()2020-2019
للكليات واملعاهد عبر املنصة التعليمية
اإللكترونية اخلاصة بالهيئة اعتبارا من
األحد املقبل.
وشدد املنصوري في تصريح صحفي
أم���س ع��ل��ى ض����رورة ال���ت���زام ال��ط�لاب
والطالبات مبواعيد احملاضرات املقررة
سابقا ب��ض��واب��ط احل��ض��ور والغياب
املتبعة في لوائح الدراسة املعتمدة في
الكليات واملعاهد.
وأض��اف أن الدراسة عن بعد تعتبر
جت��رب��ة ج��دي��دة على طلبة وطالبات
الهيئة في ظل الظروف احلالية ،موضحا
أنها ستكون ميسرة لتفاعل اجلميع
معها وإلجن��اح��ه��ا وامت����ام متطلبات
الفصل التكميلي لها وحتقيق النتيجة
اإليجابية املطلوبة ،وذلك بعد التدريب
االلكتروني الذي تلقته الهيئة التدريسية
والتدريبية والطالبية على تطبيق
برنامج (مايكروسوفت تيمز) وتطبيق
(مودل) وبرنامج (مايكروسوفت).
وبي أن فترة التقدمي لطلبات تغيير
نّ
التخصص وال��ت��ح��وي��ل ب�ين الكليات
التطبيقية للفصل ال���دراس���ي األول
( )2021-2020ستكون خالل الفترة
من  23أغسطس اجلاري حتى  3سبتمبر
املقبل متمنيا النجاح والتوفيق لكافة

د .مشعل املنصوري

منتسبي الهيئة من الطالب والطالبات.
وأش����ار إل���ى أن ف��ت��رة االخ��ت��ب��ارات
النهائية للكليات وامل��ع��اه��د ستكون
خ�لال ال��ف��ت��رة م��ن  26سبتمبر املقبل
حتى  6أكتوبر املقبل ،مضيفاً أن بقية
املواعيد التي تخص الدراسة والتدريب
بالكليات واملعاهد مطروحة على املوقع
اإللكتروني للهيئة.
وأكد املنصوري حرص (التطبيقي)
البالغ على مستقبل أبنائها الطلبة
منتسبي كلياتها ومعاهدها ،الفتا ً إلى أن
الهيئة تعمل على تذليل كل الصعوبات
التي قد حتول دون استكمال طلبة الهيئة
لدراستهم بكل أريحية ويسر.

ماضي اخلميس

الشيخة سهيلة الصباح

عدد من املبادرات التي تستحق الدراسة
والتطوير من خالل تسليط الضوء عليها
وإبرازها في احملافل الدولية.
ودع��ت الصباح املبادرين من الفرق
التطوعية من عموم الوطن العربي الى
سرعة التسجيل من خالل قنوات امللتقى
عبر الرابط:
h t t p s ://f o r m s .g l e /

 SBnHq5ZEc3uV1NPM9أو من
خالل زيارة املوقع اإللكتروني:
www.arabmediaforum.net
و من خالل متابعة منصات التواصل
االجتماعي للملتقى عبر احلساب:
@  initiativeawardأو
ل��ت��واص��ل م���ن خ��ل�ال االمي���ي���ل ع��ل��ى:
.initiativeaward@gmail.com

القت ردود فعل شعبية هناك كبيرة

الظفيري أطلق حملة تضامنية
مع لبنان ..وأطباء يتفاعلون
مع املبادرة بقوة
تضامنه مع املبادرة  ،قائالً
بينما عبر العالم كله
عبر حسابه في “تويتر”:
ع��ن تعاطفه الشديد مع
أض����م ص���وت���ي ل��ص��وت
ما جرى في بيروت ،كان
الزميل واألستاذ العزيز د.
ل��ل��ك��وي��ت ع��م��وم �اً وقفة
يوسف الرويسان ،وأعلن
ك��ب��ي��رة وح��ق��ي��ق��ي��ة في
اس��ت��ع��دادي للمشاركة
مساعدة الشقيق لبنان
وخدمة إخواننا في لبنان
على املستويني الرسمي
العزيز ال��ذي لم يقصروا
والشعبي .
في ي��وم وال��ذي ك��ان أول
وفي هذا السياق أطلق
دول����ة وق��ف��ت م���ع احل��ق
اس��ت��ش��اري ال��ع��ي��ون في
الكويتي  ،مترض اجلميلة
مستشفى ج��اب��ر األحمد
ب��ي��روت ولكنها حتما ال
د .يوسف الظفيري عبر
مت��وت اللهم أح��ف��ظ هذا
ح��س��اب��ه ف���ي “تويتر”
البلد اجلميل وأحفظ أهله.
مبادرة للسفر إلى لبنان
وامل���س���اع���دة ف���ي ع�لاج د .يوسف الظفيري
من ناحيته قال الدكتور
عبد العزيز الرشيد عبر
امل���ص���اب�ي�ن ،م��ت��م��ن��ي��ا أن
ح��س��اب��ه ف���ي “تويتر”
ت��ق��وم اجلمعية الطبية
بالتنسيق مع وزارة الصحة بجمع فريق “أمتنى م��ن اجلمعية الطبية الكويتية
التنسيق مع السلطات الصحية في الكويت
طبي متخصص ملساعدة األخوة في لبنان .
وق��ال الظفيري ف��ي تغريدته :أن��ا على ولبنان إلرسالنا إلى بيروت  ،للمساهمة في
أمت االستعداد للسفر إلى لبنان ،واملساعدة نداء الواجب ..اللهم أحفظ لبنان السالم”.
على صعيد متصل فقد القت هذه املبادرة
بعالج املصابني  ،أمتنى أن تقوم اجلمعية
الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة جلمع أيضاً ردود فعل لبنانية شعبية كبيرة،
وغرد عدد من رواد التواصل االجتماعي في
فريق طبي متخصص للمساعدة ببيروت.
وق��د الق��ت ه��ذه امل��ب��ادرة ص��دى كبيرا لبنان الشقيق ،مؤكدين أنهم وقفوا عاجزين
م��ن ع��دد م��ن األط��ب��اء الكويتيني ،مؤكدين ع��ن ال��ش��ك��ر أم���ام ه���ذا احل���ب والتعاطف
استعدادهم التام للسفر إلى لبنان وتقدمي الكويتي معهم ،مشيرين إلى أن العالقات
بني الشعبني ستظل عالقات قوية ذات جذور
العالج للمصابني.
فمن جهته أك��د ال��دك��ت��ور أح��م��د العلي عميقة وتاريخية.

