
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس 
األحد تسجيل 385 إصابة جديدة مبرض 
ك��ورون��ا املستجد )كوفيد19-( خالل 
ال24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احل��االت املسجلة في البالد 
إلى 99434 حالة، في حني مت تسجيل 3 
حاالت وفاة إثر إصابتها باملرض، ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 

584 حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� )كونا(: إن من 
بني احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها 
ح��االت مخالطة حل��االت تأكدت إصابتها 
وأخ��رى قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وذك���ر أن اإلص���اب���ات ت��وزع��ت حسب 
املناطق الصحية بواقع 105 ح��االت في 
منطقة حولي الصحية، و95 حالة في 
منطقة األحمدي الصحية، و70 حالة في 
منطقة اجلهراء الصحية، و64 حالة في 

منطقة العاصمة الصحية، و51 حالة في 
منطقة الفروانية الصحية.

وبنينّ أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة بلغ 98 حالة، 
ليصبح ب��ذل��ك امل��ج��م��وع ال��ك��ل��ي جلميع 
احل����االت ال��ت��ي ثبتت إص��اب��ت��ه��ا مب��رض 
)كوفيد- 19( وم��ا زال��ت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة 8682 حالة.
وأش���ار إل��ى أن ع��دد املسحات التي مت 
القيام بها خالل ال24 ساعة قبل املاضية 
ب��ل��غ 2263 م��س��ح��ة، ل��ي��ب��ل��غ م��ج��م��وع 

الفحوصات 707292 فحصا.
وجدد السند الدعوة للمواطنني واملقيمني 
ملداومة األخ��ذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحل��رص على تطبيق 
استراتيجية التباعد ال��ب��دن��ي، موصياً 
بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع على 
اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما من شأنه 

املساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس 
شفاء 670 إصابة خالل ال24 ساعة قبل 

املاضية، ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء 
من مرض )كوفيد- 19( 90168 حالة.

 تعتزم الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية إط��الق حملة “حياتهم غالية” 
اخلميس املقبل )24 اجل��اري( بشراكة 
استراتيجية مع الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلع��اق��ة وف��ري��ق البناء البشري 
للتنمية االجتماعية، ومشاركة القطاع 
احلكومي واخلاص ومؤسسات املجتمع 
امل��دن��ي وذل���ك ل��دع��م ج��ه��ود العاملني 
بخطوط ال��دف��اع األمامية ف��ي مواجهة 
جائحة “كورونا” )كوفيد - 19( وذوي 

اإلعاقة واملراكز الطبية للمعاقني.
 وق��ال مدير إدارة العمل التطوعي 
بالهيئة اخليرية عبدالله العوضي في 
تصريح صحفي: إنه من املقرر اإلعالن 
ع��ن ان��ط��الق حملة “ حياتهم غالية” 
وأهدافها ومسارات عملها  يوم اخلميس 
امل��ق��ب��ل ع��ل��ى م��س��رح الهيئة اخليرية 
مب��ش��ارك��ة نخبة م��ن ش��رك��اء الهيئة 

والداعمني للحملة. 
وأش���ار إل��ى ح��رص الهيئة اخليرية 
على االستجابة جلميع اجلهود الرامية 
للحد من آثار جائحة كورونا على الفئات 
املختلفة وخ��اص��ة اخ��وان��ن��ا م��ن ذوي 
اإلعاقة، الفًتا إلى إن هذه احلملة يجرى 
التخطيط لها بالتنسيق مع فريق البناء 
البشري التطوعي الذي انضم حديثا إلى 

الفرق التطوعية بالهيئة. 
ولفت إلى أن الهيئة اخليرية ستطلق 
منصة الستقبال املؤسسات اخليرية 
الكويتية واجلهات احلكومية واخلاصة 
الراغبة باالنضمام لهذه احلملة، كما 

ستتيح استقبال املساهمات املجتمعية 
من قبل اجلمهور. ون��وه العوضي إلى 
أن فئة ذوي اإلعاقة ميلكون طاقة هائلة 
للعطاء وأن هذه احلملة تسعى  إلبراز 
دوره��م التطوعي والعمل على دمجهم 
في املجتمع ومنحهم احلق في تلبية نداء 
الفزعة وأداء الدور الوطني في ظل هذه 

الظروف الصحية االستثنائية.
وأض�����اف: ك��م��ا ت��ه��دف احل��م��ل��ة ال��ى 
دع�م أسر املعاق�ني نفس�ًيا واجتماعي�ًا 
وتأهيله�م للتعام�ل م�ع أبنائه�م في 
مث�ل ه�ذه الظ�روف وتزويده�م بخط�ط 
عالجية متكنه�م م�ن تخط�ي صعوبات 

هذه اجلائح�ة وجت�اوز تأثيراتها.

3 alwasat.com.kwمحليات

أكدت أن التاريخ يضيء من جديد باسم سموه

عايدة السالم: وسام االستحقاق العسكري برتبة
قائد أعلى يؤكد املكانة العاملية ألمير البالد

أعربت الشيخة عايدة سالم 
ال��ع��ل��ي، رئ��ي��س مجلس أم��ن��اء 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي  
للمعلوماتية، عن بالغ سعادتها 
مبنح اإلدارة األمريكية صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد، 
أمير البالد، وس��ام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى، وهو 
أعلى وس��ام أمريكي عسكري 
مينح عن استحقاق لقائد غير 
أمريكي منذ عام )1991(؛ وذلك 
تقديرا جلهود سموه  املشهودة، 
وأعماله ال��دؤوب��ة، وإجن��ازات��ه 
امل��ت��م��ي��زة، ف��ي ت��ع��زي��ز  السالم 

اإلقليمي والدولي، وتقدمي الدعم 
التنموي لشعوب امل��ع��م��ورة، 
وم���ب���ادرات س��م��وه اإلنسانية 
التي عمت أرجاء العالم؛ وبذلك 
استحق سموه أن يكون فارس 
السالم والتنمية واإلنسانية، 
وأن يقلد ه��ذا الوسام العاملي، 
مب��ا ي��رم��ز  إل��ى متانة األواص��ر 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��ني ال��ك��وي��ت 
والواليات املتحدة األمريكية في 
إطار حتقيق املصالح اإلقليمية 

والدولية والكونية.
مضيفة أن التاريخ احلديث 
يضيء من جديد باسم الشيخ 

صباح األحمد، مزهوا بهذا االسم 
اخل��ال��د ف��ي ال��ذاك��رة البشرية، 
وذلك بعد أن أضاء مرات ومرات 
كان آخرها التاسع من سبتمبر 
ع��ام 2014 ح��ني ق���ررت أعلى 
هيئة أممية تسمية سموه قائدا 
للعمل اإلنساني وبلدنا الكويت 

مركزا للعمل اإلنساني.
وك��ي��ف ال ي��ض��يء ال��ت��اري��خ 
باسم هذا الرجل الذي مأل الدنيا 
وشغل الناس مبآثره اجلليلة 
وأعماله احلكيمة وتوجهاته 
احلليمة ودبلوماسيته احلصيفة 

وعطاءاته اخليرية الكثيرة.

إن ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
شخصية سياسية ف��ري��دة في 
ه��ذا العصر. مب��ا ح��ب��اه ال��ل��ه - 
تعالى- من سياسات متوازنة 
ووساطات سلمية نادرة جعلت 
ال��ق��اص��ي وال���دان���ي ي��ع��ب��ر عن 

تقديره وإكباره وإجالله.
ولعل منح سموه هذا الوسام 
ال��ع��امل��ي )وس����ام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى( أكبر 
دليل على ه��ذه املنزلة الفائقة 
التي تبوأها سموه في احملافل 
الدولية، وأص��دق برهان على 
املكانة العاملية التي ارتقاها 

سموه بحق وجدارة.
ك��م��ا بينت الشيخة ع��اي��دة 
سالم العلي أن حيازة صاحب 
السمو لهذا ال��وس��ام التكرميي 
التاريخي مصدر فخر واعتزاز 
للكويت وأهلها، بل لكل إنسان 
ح��ر شريف ولكل شعب يحب 

السلم والسالم واألمن واألمان.
وأض���اف���ت أن ه���ذا ال��وس��ام 
ميثل اع��ت��راف��ا م��ن ك��ب��رى دول 
العالم ب��دور سموه التاريخي 
ومسيرته ال��دؤوب��ة ومثابرته 
النشيطة لبناء عالقات التعاون 
اإلستراتيجي والشراكة األممية، 

وت��ع��زي��زه��ا مب��ا يحقق طموح 
الشعوب في حياة حرة كرمية.

وهنأت صاحب السمو بهذا 
االح��ت��ف��اء الكبير ال���ذي مت في 
البيت األبيض وبتلك الكلمات 
امل��ع��ب��رة ال��ت��ي ق��ال��ه��ا الرئيس 
األمريكي ترامب مقدما نسخة 
رمزية من مفتاح البيت األبيض 
مخاطبا الشيخ ناصر صباح 
األح��م��د: )لستم بحاجة ملفتاح 
للدخول إلى البيت األبيض مرة 

أخرى(.
كما باركت للشعب الكويتي 
ولكل شرفاء العالم هذا التقدير 

املتميز لرجل السلم والسالم 
وزع��ي��م األم���ن واألم����ان ورائ��د 

التنمية والوئام.
وأعربت عن صادق أمنياتها 
بعودة صاحب السمو إلى أرض 
الوطن ساملاً معافى وهو يرفل 

بأثواب الصحة والعافية ليتابع 
قيادته ملسيرة التقدم والتحديث 
م��ع أخ��ي��ه ول���ي ال��ع��ه��د األم��ني 
واحل��ك��وم��ة ال��رش��ي��دة راج��ي��ة 
للكويت احلبيبة املزيد من التقدم 

واالرتقاء.

الشيخة عايدة سالم العلي
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انخفاض ملحوظ في أعداد املصابن

3 حاالت وفاة 385 إصابة جديدة ب� »كورونا« و  الصحة: 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

لدعم العاملن باخلطوط األمامية في مواجهة »كورونا« وذوي اإلعاقة

»الهيئة اخليرية« تطلق حملة 
»حياتهم غالية« اخلميس املقبل 
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وس��ط االشتراطات الصحية 
والتدابير الوقائية املتبعة ملنع 
انتشار فايروس كورونا املستجد 
- كوفيد 19، انطلقت أول أمس، 
آخر اختبارات القدرات األكادميية 
بجامعة الكويت للعام اجلامعي 
2019 / 2020 املقدمة لطلبة 
الصف الثاني عشر وال��ذي بلغ 
ع��دده��م أك��ث��ر م��ن 5000 طالباً 
وطالبة موزعني على 3 مواقع 
جامعية وهي موقع مدينة صباح 
السالم اجلامعية بالشدادية، 

وموقعي اخلالدية واجلابرية.
وذك���رت مساعد ن��ائ��ب مدير 
اجل��ام��ع��ة للتقييم وال��ق��ي��اس 
الدكتورة رواء سعود اجلارالله 
أن ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت استعدت 
الستقبال أكثر من 5000 طالباً 
وطالبة من طلبة الثانوية العامة 
ألداء آخ��ر اخ��ت��ب��ارات ال��ق��درات 
األك���ادمي���ي���ة ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 
2019 / 2020، مبينة أن هذه 
االختبارات تشكل رافداً أساسياً 
ف���ي امل���ع���دل امل��ك��اف��ئ للطالب 
ال����ذي ي��رغ��ب ب��االل��ت��ح��اق في 
جامعة الكويت، وال��ذي يساهم 
ف��ي سياسة القبول االنتقائية 

للكليات.
 وأش���ارت إل��ى  أن��ه مت توفير 
جميع اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة 
والتدابير الوقائية بالتعاون 
مع وزارة الصحة والتي أشرفت 
ب���دوره���ا ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��واق��ع 
االخ���ت���ب���ارات، ح��ي��ث مت ات��خ��اذ 
إج����راءات ال��س��الم��ة قبل دخ��ول 
الطلبة ملواقع اجلامعة كقياس 
درجة احلرارة والتأكد من ارتداء 
ال��ك��م��ام��ة واالل���ت���زام بالتباعد 
االجتماعي، وتقسيم الطلبة على 
ع��دة مجاميع وأوق���ات مختلفة 
لتفادي االزدح����ام ح��رص��اً على 
س��الم��ة اجلميع داخ���ل وخ��ارج 
امل���ب���ان���ي، مم����ا س���اه���م ب��ع��ق��د 
االخ���ت���ب���ارات ب��س��الس��ة ودون 

مواجهة أي عقبات.
وأش��ارت د. اجلارالله أنه مت 
توفير غ��رف خ��اص��ة وتسهيل 

ج��م��ي��ع االح��ت��ي��اج��ات ال��الزم��ة 
لطلبتنا م��ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة، كما مت تأجيل اختبارات 
احلاالت املصابة بفيروس كرونا 
أو املخالطة حفاظاً على سالمة 

اجلميع إلى بداية شهر أكتوبر. 
 وب��ي��ن��ت أن���ه مت التنسيق 
م��ع احت��اد الطلبة ال��ذي تعاون 

م��ش��ك��وراً ف��ي استقبال الطلبة 
وإرشادهم للدخول إلى قاعاتهم.

وتقدمت د. اجلارالله بالشكر 
لوزارة الصحة واالحتاد الوطني 
لطلبة جامعة الكويت، وإلدارة 
األم��ن والسالمة على تعاونها 
وج���ه���وده���ا ب����اإلش����راف على 
جميع مداخل ومخارج اجلامعة 

وتنظيم حركة الدخول، والشكر 
موصول جلميع إدارات اجلامعة 
املختلفة ملساهمتها في اجناح أداء 
اختبارات ال��ق��درات األكادميية، 
كما شكرت مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلب����داع ومجموعة 
هوب على توفيرها لقناع الوجه 

.)face shield(

 تقدمت رئيس قسم القبول 
والتسجيل في اجلامعة العربية 
املفتوحة في الكويت ناهد الشيخ  
لكافة خريجي الثانوية العامة  
وأول��ي��اء ام��وره��م  بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة 
تخرجهم آملني ان يكون التوفيق 

والنجاح طريقهم 
وذكرت الشيخ  أن باب تقدمي 
طلبات االلتحاق  للفصل الدراسي 
األول  م���ن ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 
2021/2020    متاح عبر موقع 
www. اجل��ام��ع��ة اإلل��ك��ت��رون��ي
aou.edu.kw    لكافة الراغبني 
بإكمال دراستهم اجلامعية  في 
تخصصاتها ال��ث��الث  برنامج 

اللغة اإلجنليزية وآدابها وبرنامج إدارة األعمال )بتخصصاتها :
محاسبة ، تسويق ، نظم املعلومات ، إقتصاد ، إدارة( وبرنامج 
تقنية املعلومات واحلوسبة، حيث يتم قبول خريجي الثانوية أو ما 
يعادلها احلاصلني على نسبة %60 أو )2.0( في نظام األربع نقاط 
فما فوق للطلبة حديثي التخرج، علما أن التسجيل  متاح عبر موقعنا 

اإللكتروني.
وأضافت أنه  يجوز قبول طلبة من خريجي الثانويات دون النسبة 
املذكورة أعاله إذا مر على تخرجهم أربع سنوات فأكث��ر وتوفرت 
لدي��هم خبرة عملية ووظيف��ية مناسبة للتخصص املطلوب ومدتها 
أربع سنوات من جهة عمل مسجلة في مؤسسة التامينات االجتماعية، 
باالضافة الى توفر شروط القبول في البرنامج )ثانوية تخصص 
علمي لبرنامج احلاسوب( إضافة إلى أنه يتم قبول الطلبة من جميع 

األعمار  بغض النظر عن تاريخ التخرج في الثانوية.
ولفتت إلى أن خريج اجلامعة العربية املفتوحة في الكويت سوف 
يحصل على شهادتني معتمدين محليا ودوليا وفقاً لشراكة اجلامعة 
مع اجلامعة املفتوحة في اململكة املتحدة ، كما تتيح اجلامعة وفقا 
لنظامها )التعليم املدمج( املدعم مبنهجها البريطاني مرونة تسجيل 
احملاضرات مبا يتماشى مع أرباب األسر واملوظفني دون التعارض مع 

ساعات عملهم الرسمي كذلك دون احلاجة لتفرغ دراسي.
وأش��ارت الشيخ إلى أن اجلامعة العربية املفتوحة هي جامعة 
إقليمية أنشها برنامج اخلليج العربي للتنمية أجفند  تتوزع في 
تسعة فروع في الوطن العربي )الكويت- املقر الرئيسي(، اململكة 
العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، اململكة األردنية 
الهاشمية، جمهورية لبنان، مملكة البحرين، جمهورية السودان، 
سلطنة عمان و دولة فلسطني( ، حيث تتسم  اجلامعة بصفة الغير 
ربحية نظرا  ألن رسومها الدراسية  ال تتجاوز  500 دينار كويتي في 

جامعة الكويت استقبلت طلبة الثاني عشر ألداء 
2020/2019 اختبارات القدرات األكادميية 

جانب من االختبارات

الشيخ: خريجوا اجلامعة يحصلون على شهادتن 
معتمدتن من الكويت واململكة املتحدة

اجلامعة العربية املفتوحة  
هنأت خريجي الثانوية 

وأولياء أمورهم بالتخرج  

ناهد الشيخ

متاشيًا مع سياسة التباعد االجتماعي 

قطاع »األبحاث«
يقدم يوم امللصق العلمي 

بعرض امللصقات عبر 
رابط إلكتروني

يعمل ق��ط��اع األب��ح��اث بشكل دق��ي��ق على ضمان 
استمرارية أنشطته وفعالياته السنوية ال��ب��ارزة، 
والقيام ب��دوره جت��اه البحث العلمي والباحثني في 
جامعة الكويت في إطار االلتزام التام بكافة االحتياطات 

الصحية والوقائية. 
وف��ي ض��وء م��ا مت��ر ب��ه ال��ب��الد م��ن ظ��روف فرضتها 
مواجهة ف��ي��روس ك��ورون��ا -كوفيد 19، عمل قطاع 
األبحاث على جتهيز امللصقات العلمية التي كان من 
املقرر عرضها في يوم امللصق العلمي السنوي الذي 
يقيمه قطاع األب��ح��اث ف��ي شهر م��ارس م��ن ك��ل ع��ام، 
وجمعها في راب��ط إلكتروني موحد لتوفيرها على 
املوقع اإللكتروني للقطاع وإتاحة االطالع عليها من قبل 

الباحثني واملهتمني.
وأف���اد نائب مدير اجلامعة لألبحاث أ.د. رشيد 
العنزي بأن قطاع األبحاث يلتزم بتوصيات مجلس 
الوزراء وتعليمات اجلهات الصحية في البالد اخلاصة 
بتطبيق التباعد االجتماعي وتقليل التجمعات، 
وسياسة جامعة الكويت اخلاصة بحماية منتسبيها، 
ومن هذا املنطلق، مت إلغاء فعاليات يوم امللصق العلمي 
بشكلها السنوي، والتي كان مقرراً إقامتها خالل شهر 
م��ارس في كليتي التربية والهندسة والبترول في 
مواقعها اجلديدة في مدينة صباح السالم اجلامعية 
في الشدادية، وجتهيز امللصقات العلمية املشاركة 
bit.(لهذا العام لوضعها في راب��ط إلكتروني موحد
ly/3178v34( سيتم توفيره على املوقع اإللكتروني 
لقطاع األبحاث بتاريخ 2020/9/20، حتى يتسنى 
جلميع الباحثني واملهتمني االط��الع على اإلجن��ازات 
العلمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس، واملدرسني 

املساعدين وطلبة الدراسات العليا. 
وأك��د على أن��ه سيتم قريباً اإلع��الن عن املتميزين 
والفائزين بجائزة أفضل ملصق علمي في الكليات 
اإلنسانية والكليات العلمية، كما سيتم تكرميهم في 
احلفل السنوي ال��ذي يقيمه القطاع في بداية كل عام 

أكادميي. 
وتقدم أ.د. رشيد العنزي بالشكر والتقدير لكليتي 
التربية والهندسة وال��ب��ت��رول، حيث ك��ان من املقرر 
استضافتهما لفعاليات ي��وم امللصق العلمي لهذا 
العام، كما وجه الدعوة للجميع لالطالع على محتوى 
امللصقات العلمية ومناقشتها مع الباحثني من خالل 
البريد اإللكتروني اخلاص بالباحث. وفي ختام كلمته، 
متمنياً السالمة للجميع وزوال هذه األزم��ة في أسرع 

وقت بإذن الله.

اتخاذ اإلجراءات االحترازية


