
افتتحت جمعية الصفا اخليرية اإلنسانية 
مستشفى الكويت العام ألم��راض ال��دم، ويعد 
املركز الوحيد ال��ذي يقدم اخل��دم��ات العالجية 
ملرضى الدم من األطفال في كل أنحاء جمهورية 
قرغيزستان، وذل��ك بحضور محافظ محافظة 
تشوي م��ي��اروف ميربيك، ورئيس احل��ي عالم 
الدين ساكرايوف م��ارس، ونائب وزي��ر العمل 
والتنمية االجتماعية أدييف قانيبيك،ووفد دولة 
الكويت املكون من رئيس مجلس إدارة جمعية 
الصفا اخليرية وأعضاء اجلمعية. وأعرب رئيس 
مجلس إدارة جمعية الصفا اخليرية اإلنسانية 

محمد الشايع في كلمته التي ألقاها خالل حفل 
االفتتاح، عن خالص الشكر والتقدير للمتبرعني 
الكرام الذين ساهموا بدعم هذا املشروع الصحي 
ال��رائ��د؛ ال��ذي يهدف إل��ى إن��ق��اذ حياة األطفال 
املصابني بأمراض الدم؛ حيث يعالج هذا املركز 
الصحي أن��واع��اً عديدة من أم��راض ال��دم ومنها 
فقر ال��دم ال��ال تنسجي، وفقر ال��دم ال��ن��اجت عن 
 B12 نقص احلديد، والناجت عن نقص فيتامني
، باإلضافة إلى عالج فقر الدم الناجت عن نقص 
البروتني، وفقر ال��دم اإلنحاللي، والفانكوني، 

وتضخم اخلاليا احلمراء اجلزئية.

ق����ال رئ���ي���س ق���ط���اع امل�����وارد 
وال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة واإلع����الم 
بجمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة  عمر 
الثويني: إن شباب الكويت من 
املتطوعني واملتطوعات قدم منوذجا 
رائعا للعطاء خالل مواجهة أزمة 

فيروس كورونا.
وأض��اف: ملسنا حرص الشباب 
ع��ل��ى ال��ت��ط��وع ف��ي ك��اف��ة امل��واق��ع 
وكانوا دوماً في الصفوف األمامية، 
وقد بلغ عدد املتطوعني في أنشطة 
ومشاريع جمعية النجاة اخليرية 
منذ بداية األزمة حتى اآلن 2800 

م��ت��ط��وع. وح���ول األن��ش��ط��ة التي 
قام بها املتطوعون قال الثويني: 
شاركوا معنا في  توزيع السالل 
الغذائية والوجبات على األسر 
احمل��ت��اج��ة والعمالة امل��ت��ض��ررة، 
وكذلك في تلبية كافة احتياجات 

احملاجر واألطقم الطبية.
وأثنى الثويني على دور الفرق 
التطوعية في دع��م كافة حمالت 
جمعية النجاة اخليرية، وحرصهم 
على التواجد عند إطالق احلمالت، 
وعلى نشر مواد احلمالت إلى كافة 

فئات املجتمع.
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ترأس اجتماعًا ضم عددًا من كبار قادة اجليش

وزير الدفاع يقلد كوكبة من الضباط رتبهم اجلديدة

ق��ل��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ أح��م��د املنصور 
ف��ي وزارة ال��دف��اع صباح أم��س، كوكبة 
ج��دي��دة م��ن الضباط رتبهم، وذل��ك بعد 
صدور املرسوم األميري بتوليتهم ضباطاً 
باجليش الكويتي، حيث ب��دأت مراسم 
التولية بقراءة املرسوم األميري ، بعدها 
تفضل معاليه بتقليد الرتب، ومن ثم أدى 

الضباط اجلدد القسم القانوني.

 وقد هنأ نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع ال��ض��ب��اط اجل���دد بكلمة 
جاء فيها :أهنئكم اليوم على نيلكم لثقة 
صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ ن��واف األحمد، 
كما أدعوكم إلى ترجمة ما حتملونه من 
حتصيل علمي إلى واق��ٍع عملي ملموس، 
م��ن خ��الل العمل بكل ج��د وإخ���الص في 
مختلف وحدات اجليش كل حسب موقعه 

واختصاصه، واحملافظة على قسمكم 
ووضع مصلحة الوطن والذود عنه نصب 

أعينكم دائما ً.
 وأدعو املولى عز وجل في هذه املناسبة 
أن يدمي على وطننا الغالي نعمة األمن 
واألمان واإلزدهار في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو أمير البالد، وسمو ولي 

العهد و سمو رئيس مجلس الوزراء. 
 وحضر مراسم التولية رئيس األركان 

العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح 
الصباح، ووكيل وزارة الدفاع بالندب 
الشيخ فهد جابر العلي، ونائب رئيس 
األركان الفريق الركن فهد الناصر، وعدد 

من كبار قادة اجليش.
من جهة أخرى، فقد ترأس نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ 
أحمد املنصور مبقر الوزارة صباح أمس، 
اجتماعاً ضم عدداً من كبار قادة اجليش، 

بحضور رئيس األرك��ان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد صالح الصباح، ونائب 

رئيس األركان الفريق الركن فهد الناصر .
 وقد هنأ معاليه خالل اإلجتماع القادة 
العسكريني على نيلهم لثقة القيادة 
العسكرية، وذلك مبناسبة تعيينهم في 
مناصبهم اجلديدة ، كما دعاهم إلى العمل 
والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينهم 
لتحقيق األه��داف والغايات والتطلعات 

امل��ن��ش��ودة، وب���ذل ك��اف��ة اجل��ه��ود التي 
تسهم في تعزيز ق��درات وح��دات اجليش 
الكويتي، واإلرتقاء مبستوى أدائها، ودعم 
وتعزيز دور التدريب وال�تأهيل ملنتسبيها 
وال��وص��ول بهم للمراتب املطلوبة من 
اجلاهزية واالس��ت��ع��داد، باإلضافة إلى 
حتقيق أعلى درجات االنضباط العسكري 
داخل الوحدات، وتذليل مختلف العقبات 

التي قد تواجه مسيرة العمل فيها .

الشيخ أحمد املنصور في لقطة جماعية مع الضباط

 2035 » الشايع: نحرص على طرح املشاريع التنموية التي حتقق رؤية كويت جديدة 

»الصفا اخليرية« تفتتح مستشفى الكويت العام 
ألمراض الدم لألطفال في »قيرغيزستان« 

محمد الشايع خالل حفل االفتتاح

النجاة اخليرية: الشباب 
الكويتي قدم منوذجًا للعطاء 

خالل أزمة »كورونا«

شباب الكويت قدموا منوذجاً رائعاً

اجتماع جلنة مسؤولي التعليم اإللكتروني 
بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول 

مجلس التعاون ينعقد الثالثاء املقبل
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املنصور يترأس اجتماعاً مع كبار قادة اجليش

أكدت وكيل وزارة الصحة املساعد 
ل��ش��ؤون الصحة العامة الدكتورة 
بثينة املضف أن فريق العمل املركزي 
املكلف بوضع خطة االعداد واملتابعة 
واالش���راف على اخل��دم��ات الصحية 
امل��ق��دم��ة م��ن ال������وزارة خ���الل فترة 
االنتخابات أكمل استعداداته وفق 
أعلى درج��ات اجلهوزية، استعرض 
الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة 
الدكتور عبد الله السند االستعدادات 
التي قام بها وزارة الصحة للعملية 

االنتخابية.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة امل��ض��ف في 
تصريح صحافي أن دور ال���وزارة 
يأتي ضمن فريق حكومي متجانس 
وم��ت��ك��ام��ل م��ع��ن��ي ب���اإلش���راف على 
العملية االنتخابية كل من موقعه 
وفي مجاله بهدف ضمان سير العملية 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ب��أري��ح��ي��ة وبسالسة 
وبشكل يحفظ أمن وسالمة املواطن، 
س��واء ك��ان مرشحا أو ناخبا أو من 
الذين يشرفون على تنظيم العملية 

االنتخابية.
 وأوض��ح��ت امل��ض��ف أن ال���وزارة 
ب��ادرت بتشكيل فريق عمل مركزي 
وف��ق��اً ل��ل��ق��رار اإلداري رق���م 5105 
لسنة 2020 والصادر من قبل وكيل 
ال��وزارة د. مصطفى رضا، ويختص 
ب��وض��ع خ��ط��ة ل���إع���داد وامل��ت��اب��ع��ة 
واالش���راف على اخل��دم��ات الصحية 
املقدمة من وزارة الصحة خالل فترة 
االنتخابات، حيث يرأس فريق العمل 
امل��رك��زي ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د لشؤون 
الصحة العامة وبعضوية مدير إدارة 

منع العدوى الدكتور أحمد املطوع 
ومدير إدارة الصحة العامة الدكتور 
فهد الغمالس ومدير إدارة التغذية 
واالطعام د. نوال القعود ومدير إدارة 
الرعاية الصحية األولية الدكتورة 
دينا الضبيب ومدير إدارة الطوارئ 
الطبية السيد منذر اجلالهمة ومدير 
إدارة اخلدمات التمريضية السيدة 

سناء تقدم.
وبينت املضف أن الفريق املركزي 
وف���ي إط����ار ح���رص ال������وزارة على 
تكاملية اخلدمات الصحية، وتوخياً 
ألع��ل��ى درج���ات احليطة، وت��وف��ي��را ً 
ألف��ض��ل سبل ال��رع��اي��ة، ينبثق عنه 
ثالثة ف��رق ميدانية تشمل الفريق 
العالجي والفريق الوقائي والغذائي 
وفريق اخلدمات املساعدة ويناط بكل 

فريق مهام محددة.
وأوضحت الدكتورة املضف بأنه 
وف��ق��ا للقرار اإلداري املنظم لعمل 
ف��ري��ق العمل امل��رك��زي، ف��إن املهام 
املناطة بالفريق العالجي تتضمن 
توفير الطواقم الطبية والتمريضية 
وامل��س��ع��ف��ني ف��ي م��ق��ار االق���ت���راع في 
جميع ال��دوائ��ر، وجتهيز العيادات 
باملعدات والتجهيزات الطبية في كل 
مقر اقتراع، ومخاطبة املستشفيات 
العامة وبنك الدم املركزي لالستعداد 
حتسبا ألي طارئ، فيما يناط بالفريق 
الوقائي والغذائي تشكيل فرق عمل 
م���رور ع��ل��ى جميع م��ق��ار االق��ت��راع 
وال��ك��ش��ف على ال��وج��ب��ات املقدمة، 
ويختص فريق اخل��دم��ات املساعدة 
بتوفير جميع االحتياجات االداري��ة 

غير الطبية، ومتابعة مراسلة الفرق 
امليدانية.

وأك���دت امل��ض��ف ح��رص ال���وزارة 
على عمل املسحات اخلاصة بفيروس 
كورونا للقائمني على تنظيم العملية 
االنتخابية والتأكد م��ن خلوها من 

الفيروس.
م���ن ج��ه��ت��ه اس��ت��ع��رض ال��ن��اط��ق 
الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور 
عبد الله السند االس��ت��ع��دادات التي 
ق��ام��ت ب��ه��اوزارة الصحة ف��ي إط��ار 
االستعداد للعملية االنتخابية التي 
تأتي في ظل ظروف عاملية وإقليمية 
وم��ح��ل��ي��ة م��غ��اي��رة ع���ن ال��س��ن��وات 
السابقة بناء على الوضع الصحي 
الراهن من تفشي مرض كوفيد19- 
وهو ما يستلزم ب��دوره فرض بعض 
االج��راءات والتدابير االحترازية لم 
نعتدهافي السابق بغية احلفاظ على 

صحة وسالمة املواطنني.
وأفاد السند في إطار خطة الوزارة 
التي مت إع��داده��ا بتخصيص في كل 
مقر اق��ت��راع عيادة مجهزة للحاالت 
التي تستدعي التدخل الطبي العالجي 
الفوري بواقع 107 عيادات الى جانب 
غرفة عزل للتعامل مع احلاالت التي 

تستعدي عزلها وقائيا.
وأوض�����ح أن ال���ك���وادر الطبية 
املشاركة في جهود متابعة العملية 
االن��ت��خ��اب��ي��ة س��ت��ك��ون ب��واق��ع 114 
ممرض وممرضة، و558 فني طوارئ 
طبية و47 سيارة إسعاف، باإلضافة 
إلى املفتشني الصحيني وفريق منع 
العدوى ومفتشني التعذية، وأطباء 

الرعاية الصحية األول��ي��ة، مب��وازاة 
استعداد قسم العمليات ف��ي إدارة 
ال��ط��وارئ الطبية لتلقي البالغات 
والتواصل مع جهات الطوارئ األخرى 

وجلنة الدفاع املدني.
وشدد على ضرورة توخي احلذر 
يوم االقتراع واالل��ت��زام باإلجراءات 
االح��ت��رازي��ة وع���دم التجمع داخ��ل 
وخ����ارج م��ق��ار االق���ت���راع واحل��ف��اظ 
ع��ل��ى م��س��اف��ات آم��ن��ة ب��ني اآلخ��ري��ن 
مبسافة التقل عن مترين بني الناخب 
واآلخ���ر،وع���دم املصافحة باليد أو 
ملس األسطح غير الضرورة، وإبالغ 
أحد املسؤولني القائمني على تنظيم 
العملية االنتخابية ف��ي ح��ال كنت 
تعاني من ارتفاع في درجات احلرارة 
أو بعض األع���راض مثل السعال أو 
العطاس، وذل��ك حتى يتسنى اتخاذ 
االج���راء ال��الزم حفاظا على صحتك 

وصحة جميع املتواجدين.
وف����ي اخل���ت���ام ج����دد ال��ت��ذك��ي��ر 
باإلجراءات االحترازية قبيل االقتراع 
وبعده وتشمل ضرورة لبس الكمام 
وتغطية األنف والفم وتطهير اليدين 
باملطهرات اليدوية ولبس القفازين 
وفحص وقياس درجة احل��رارة قبل 
ال��دخ��ول، واالل��ت��زام باملسار احمل��دد 
للناخبني للدخول ملقر االقتراع وحتى 
ال��وص��ول للجنة احمل����ددة، وإن���زال 
الكمام بالطريقة الصحيحة للحظات 
عند حتقق من هويتك، ووضع ورقة 
ال��ت��ص��وي��ت بنفسك ف��ي ال��ص��ن��دوق 
احمل����دد، وال��ت��ق��ي��د ب��امل��س��ار احمل��دد 
للخروج، ونزع القفازين والتخلص 

منهما في املكان املخصص لذلك مع 
احلرص على تطهير اليدين باملطهر 
اليدوي بعدها، سائال الله أن يحفظ 
اجلميع م��ن ك��ل م��ك��روه، وأن تسير 

العملية االنتخابية بكل يسر وأمان.
من جهة أخ���رى،  أعلنت ال��وزارة 
أم��س، تسجيل 314 إصابة جديدة 
بفيروس ك��ورون��ا املستجد )كوفيد 
19( في الساعات ال24 قبل املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي ع��دد احل��االت 
املسجلة ف��ي ال��ب��الد إل��ى 143574، 
في حني مت تسجيل حالتي وف��اة إثر 
إصابتها باملرض، ليصبح مجموع 
ح��االت ال��وف��اة املسجلة حتى أمس 

884 حالة. وق��ال املتحدث الرسمي 
باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند 
ل� )كونا(: إن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية ف��ي أق��س��ام العناية املركزة 
بلغ 84 حالة، ليصبح بذلك املجموع 
الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض )كوفيد 19( وال زالت تتلقى 

الرعاية الطبية الالزمة 4016 حالة.
وأض���اف أن ع��دد املسحات التي 
مت اجراؤها في الساعات ال24 قبل 
املاضية بلغ 11039 مسحة ليبلغ 
م��ج��م��وع ال��ف��ح��وص��ات 1118620 

فحصاً.
وج����دد ال���دع���وة ال���ى امل��واط��ن��ني 

واملقيمني ملداومة األخذ بسبل الوقاية 
ك��اف��ة وجت��ن��ب م��خ��ال��ط��ة اآلخ��ري��ن 
واحل��رص على تطبيق إستراتيجية 
التباعد ال��ب��دن��ي، م��وص��ي��اً ب��زي��ارة 
احلسابات الرسمية ل��وزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما 
من شأنه اإلسهام في احتواء انتشار 

الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت 
أم��س أي��ض��اً، شفاء 540 إص��اب��ة في 
الساعات ال24 قبل املاضية، ليبلغ 
مجموع عدد حاالت الشفاء 138674 

حالة.

314 إصابة جديدة بـ »كورونا« وتسجيل حالتي وفاة

»الصحة« تعلن جاهزيتها لالنتخابات البرملانية: 
107 عيادات متكاملة وغرفة عزل في كل مقر انتخابي

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

يعقد ي���وم ال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل االج��ت��م��اع 
السابع عشر ألمانة جلنة مسؤولي التعليم 
اإللكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم 
العالي بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية برعاية وحضور وزي��ر التربية 
ووزي���ر التعليم العالي ال��دك��ت��ور سعود 
هالل احلربي. وقد أب��دى الدكتور احلربي 
حرصه واهتمامه الشديد مبحاور النقاش 
ومخرجات هذا االجتماع التي ستلعب دورا 
مهما ف��ي تشكيل االستراتيجية القادمة 
للتعليم اإللكتروني ليس فقط ف��ي دول��ة 
الكويت وإمن��ا على دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.  
وسيعقد االجتماع ألول مرة على منصة 
الكترونية بجامعة الكويت نظرا للظروف 
ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا املنطقة م��ت��أث��رة بجائحة 
كوفيد19، وقد أع��رب أمني جلنة مسؤولي 
التعليم اإللكتروني بجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية الدكتور عبدالله املطوع، 
مساعد نائب مدير اجلامعة لنظم املعلومات 
والقائم بأعمال نائب مدير اجلامعة للخدمات 
االكادميية املساندة أعرب عن أهمية إقامة 
ه��ذا االجتماع في ه��ذه الفترة احلرجة في 
ت��اري��خ التعلم اإللكتروني والتعليم عن 
ب��ع��د، مشيرا إل��ى ض���رورة وج���ود لوائح 
تنظيمية تغطي جميع اجلوانب القانونية 
واألكادميية والفنية لتنظيم عملية التعليم 

والتعلم م��ع م��راع��اة اجل��وان��ب الصحية 
واألم��ن السبراني وأثر تبني هذا األسلوب 
اجلديد في التعلم على جودة التعليم واآلثار 
الصحية والنفسية واالجتماعية والعلمية 

املترتبة على تطبيقه.
 اجلدير بالذكر أن جامعة الكويت هي 
املنسق لهذا االجتماع للمرة الثالثة على 
التوالي بحضور نخبة من أصحاب السعادة 
أعضاء جلنة مسؤولي التعليم االلكتروني 
بجامعات ومؤسسات التعليم العالي في 

دول اخلليج العربية.
وص��رح د. املطوع  عما مت االتفاق عليه 
في االجتماع اخلامس عشر للجنة أمناء 
جلان العمل املشترك بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية الذي عقد في تاريخ 
2020/10/28م كونه عضوا في اللجنة 
قائال: أن اجتماع األمانة املقرر عقده يوم 
الثالثاء القادم مبثابة تطبيق ملا مت االتفاق 
عليه من توصيات جلنة أمناء العمل املشترك 
مبجلس التعاون حيث نص البند اخلاص 
بالتعليم االلكتروني على: “ضرورة وض��ع 
اآللي��ات والل��وائح وال��نظم والق��وانني 
اخلاص��ة بتنفي��ذ نظ��ام التعل���يم ع���ن 
بع���د وال���تعلم االلكترون���ي في مؤسس���ات 
التعل���يم العالي ب��دول مجلس التعاون 
وأيضاً اعتماد التعليم اإللكتروني كمسار 
من مسارات التعليم اجلامعي ويشمل أيضاً 

ذوي االحتياجات اخلاصة«.


