
قام السفير سفير جمهورية الفلبني بدولة الكويت 
محمد نور الدين بزيارة النادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني في منطقة حولي، وذل��ك من أج��ل  تكرمي 
ش��اف��ي محمد ال��ه��اج��ري رئ��ي��س ال��ن��ادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني على جهوده وتعاونه البناء 
مع السفارة وجعل مقر النادي الستقبال اجلالية 

الفلبينية واجناز معامالت اجلواز اخلاصة بهم . 
وأعرب شافي الهاجري في تصريح صحفي بعد 
استقباله وف��د السفارة بحضور أم��ني السر العام 
ناصر العجمي ورئيس العالقات العامة بالنادي 
شافي السهلي، عن سعادته بهذا التكرمي وال��ذي 
أعتبره وس��ام على ص��دري خلدمة الكويت في أي 
مجال س��واء ك��ان ري��اض��ي أو اجتماعي أو ثقافي 

ستكون أيدينا ممدودة بهذا الشأن 
وتقدم الهاجري  بالشكر للسفير ال��ذي عبر عن 
عمق الصداقة بني اجلميع مؤكدا بأن هذا التعاون 

الذي قام به النادي جاء بناًء على توجيهات الهيئة 
العامة للرياضة لتعزيز دور الشراكة املجتمعية 
بني جميع اجلهات بالدولة سواء احلكومية وكذلك 
األهلية حيث قام مجلس إدارة النادي بتلبية طلب 
وزارة الداخلية الكويتية وبجهود مبذوله من 
املسؤولني بهيئة الرياضة وعلى رأسها الدكتور 
حمود فليطح مدير الهيئة العامة للرياضة ونائبه 
الدكتور صقر املال لتسهيل جميع األم��ور اخلاصة 

بطلب سفارة الفلبني.
واختتم الهاجري تصريحه، بأن جائحة كورونا 
جعلت من اجلميع جنوداً خلدمة الكويت ي��ودون 
أن يكونوا في الصفوف األول��ى وتسهياًل جلميع 
اإلج��راءات أمام متطلبات مؤسسات الدولة، مشددا 
على أن أبواب النادي مفتوحة ألي تعاون مع أي جهة 
كانت فنحن جميعا عود من حزمة من أجل خدمة هذا 

البلد املعطاء .

ضمن اجلهود اإلنسانية املتواصلة 
التي يقوم بها القطاع النسائي التابع 
جلمعية النجاة اخليرية قام القطاع 
خالل األيام القليلة املاضية بتوزيع 
الذبائح والعقائق وال��ن��ذور لعدد 
1276 مستفيداً من األس��ر املتعففة 

التي تعيش داخل الكويت.
وقالت رئيسة القطاع النسائي، 
وضحة البليس: نحرص على بذل 
ق��ص��ارى اجل��ه��ود م��ن أج���ل توفير 
احلياة الكرمية لألسر املتعففة التي 
تعيش داخل الكويت، ونقوم بتنفيذ 
العديد من األنشطة والبرامج املميزة 
والتي تظل شاهدة على عطاء أهل 
الكويت، فمساعدة احملتاج وإغاثة 
امللهوف عادة جبل عليها أهل الكويت 

منذ القدم.
 وأوضحت أنه خالل هذا املشروع 
نقوم بتوزيع اللحوم وغيرها من 
امل���واد الغذائية األخ���رى واملالبس 
التي حتتاجها األسر.  وشمل التوزيع 
ال��ع��دي��د م��ن م��ح��اف��ظ��ات ال��ك��وي��ت، 
وحرصنا على احلضور واإلش��راف 
امل��ب��اش��ر على ت��وزي��ع خ��ي��رات أهل 
الكويت وك��ذل��ك ات��ب��اع التعليمات 
الصحية ومنها ارتداء الكمام والتباعد 
االجتماعي. وطموحنا الكبير الذي 
نسعى لتحقيقه هو الوصول لكافة 
األسر املتعففة التي تعيش بالكويت 
والذي سيتحقق بتوفيق من الله جل 

وعال ثم بدعم أهل اخلير.
 وتقدمت البليس بشكر أهل اخلير 
داعمي هذا املشروع اإلنساني الذين 
تبرعوا بالذبائح وشركة احلميضي 
حيث تبرعت بتوفير األرز للعوائل 
وعائلة الصالح الكرام الذين تبرعوا 
باملالبس الشتوية والتي مت توزيعها 

مع تنفيذ املشروع. 
وأش��ارت البليس إلى استقبالهم 
ت��ب��رع��ات أه���ل اخل��ي��ر لتنفيذ ه��ذا 

املشروع من خالل االتصال هاتفياً، أو 
زيارة حسابات النجاة اخليرية في 

شتى منصات التواصل االجتماعي.

وقع وكيل مكتب وزير الدولة لشؤون 
الشباب ال��دك��ت��ور مشعل الربيع أول 
أمس وثيقة تنفيذ أولوية إعداد وتأهيل 
الكويتيني لوظيفة مساعدي احملامني 
القانونيني وذل��ك مع جمعية احملامني 

الكويتية.
وقال الربيع في بيان صحفي صباح 
أم��س: إن األول��وي��ة تهدف إل��ى تدريب 
وتأهيل الشباب الكويتيني م��ن خالل 
برنامج تدريبي وميداني مكثف مدته 
شهران ينتهي بتوظيف املتقدمني في 

مكاتب احمل��ام��اة وال���دور االستشارية 
ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ن��وه��ا ب��ت��ع��اون جمعية 
احملامني الكويتية في سبيل توفير فرص 

وظيفية للشباب الكويتيني.
وأض��اف أن البرنامج يعد األول من 
نوعه ف��ي الكويت خصوصا أن مهنة 
مساعد محام قانوني مت استحداثها 
بالتنسيق م��ع الهيئة العامة للقوى 
ال��ع��ام��ل��ة وامل��ج��ل��س األع��ل��ى للتنمية 
والتخطيط. وأوضح في هذا السياق أنه 
مت استحداث مهنة مساعد محام مالي 

ومساعد إداري ومساعد قانوني من أجل 
املساعدة في عملية اإلح��الل الوظيفي 
وتكويت الوظائف القانونية في الكويت 

وفتح املجال للشباب الكويتيني للعمل.
وذكر أن مكتب وزير الدولة لشؤون 
الشباب يسعى إل��ى توفير ف��رص عمل 
للشباب الكويتيني وتعديل التركيبة 
السكانية وإح��الل املوظفني الكويتيني 
حلل مشكلة البطالة التي يعانيها الشباب 
لذا يقوم املكتب بتوفير واستحداث مهن 

جديدة مطلوبة في سوق العمل.

وق��ال الربيع: إنه سيتم اختيار 50 
مساعد محام قانوني من حملة شهادة 
دبلوم القانون وسيتم فتح باب التقدمي 
قريبا من خالل موقع مكتب وزير الدولة 

لشؤون الشباب.
من جانبه أكد رئيس جمعية احملامني 
الكويتية شريان الشريان أن اجلمعية 
ستقدم برنامجا تدريبيا متكامال للشباب 
الكويتيني وستوفر الفرص الوظيفية 
للمتدربني بعد اجتياز الفترة التدريبية 

والتجريبية.

أعلنت رئيسة معهد امل��رأة 
للتنمية والسالم احملامية كوثر 
اجل��وع��ان ع��ن تنظيم احتفالية 
ال��س��الم ي��وم 7 م���ارس اجل��اري 
برعاية وحضور وزير اخلارجية 
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس 
الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد حتت شعار 
)ذكرى الوعي( وعنوانها )كويت 

السالم..بقلوب عربية(.
وق��ال��ت اجل��وع��ان ف��ي بيان 
صحفي أم���س: إن االحتفالية 
تأتي مبناسبة األعياد الوطنية 
وذك���رى 30 ع��ام��ا على حترير 
دولة الكويت من الغزو العراقي 
الغاشم وتنطلق في متام الساعة 
30ر7 مساء عبر تطبيق )زووم( 

وبث مباشر عبر )يوتيوب(.
وأضافت أن االحتفالية تأتي 
تأكيدا ملسيرة املعهد واختيارا 
لنهج ال��وط��ن ب��اجل��ن��وح نحو 
ال��س��الم وش��ي��وع��ه، مشيرة إلى 
أن املعهد درج على االحتفال 
ب��امل��ن��اس��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة سنويا 
تأكيدا للدور الوطني ال��ذي قام 
به اآلب��اء واألج��داد الذين ضحوا 
من أجلها فصاغوا أجمل عقد بني 
احل��اك��م وامل��واط��ن يعزز مكانة 

الدولة ومكانة املواطن.
وأك���دت أن مظاهر االحتفال 
باملناسبات الوطنية تأتي بصور 
مختلفة ومتنوعة كل عام إلبراز 
ب��ط��والت وت��ض��ح��ي��ات الشعب 
الكويتي على املستويني املدني 
والعسكري في مواجهة طغيان 

االحتالل.
وق��ال��ت اجل��وع��ان: إن��ه نظرا 
جلائحة )كورونا( التي ال تزال 
جتتاح العالم ونحن ج��زء منه 

والتزاما ب��ال��ق��رارات احلكومية 
واإلجراءات الصحية فقد ارتأينا 
أن يكون االحتفال بهذه املناسبات 
الوطنية هذا العام قائما ومتجددا 
ومتحديا ل��ل��ظ��روف الصعبة، 
حيث قدم املعهد الفيلم الوطني 
ال����ذي ي��ح��م��ل ع���ن���وان )ك��وي��ت 
السالم( وبث على كافة األجهزة 
اإلع��الم��ي��ة. وأش�����ارت إل���ى أن 
احتفالية السالم هذه تعكس املدى 
الكبير من الرسالة التي حملتها 
وال ت��زال حتملها الكويت نحو 
العالم بأكمله وهي رسالة السالم 
واإلنسانية.ويشارك في احتفالية 
ال��س��الم نخبة م��ن الشخصيات 
العربية السياسية والعسكرية 
والفكرية رفيعة املستوى وهم:- 
رئيس احلكومة باململكة املغربية 
الدكتور سعدالدين العثماني- 
رئ��ي��س وزراء ل��ب��ن��ان األس��ب��ق 
ف��ؤاد السنيورة - األم��ني العام 
املساعد جلامعة ال��دول العربية 
رئيس قطاع الشؤون االجتماعية 

السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزلة 
- عضو املجلس التنفيذي رئيس 
دائ����رة ال��ط��ي��ران امل��دن��ي ل��رأس 
اخليمة باالمارات العربية املتحدة 
الشيخ املهندس سالم بن سلطان 
القاسمي - رئيس مجلس أمناء 
مركز امللك حمد العاملي للتعايش 
السلمي مبملكة البحرين ونائب 
رئيس مجلس أمناء مركز عيسى 
الثقافي واملدير التنفيذي الشيخ 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن خليفة آل 
خليفة - رئيس مركز الدراسات 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالس��ت��رات��ي��ج��ة 
ب��ال��ش��رق األوس�����ط باململكة 
العربية السعودية الدكتور أنور 
عشقي - الرئيس األعلى ملؤسسة 
امل��رأة العربية باململكة العربية 
السعودية األم��ي��رة دع���اء بنت 
محمد ع��زت- سفير دول��ة قطر 
لدى دولة الكويت بندر بن محمد 
العطية - سفير سلطنة عمان 
لدى دولة الكويت الدكتور صالح 
اخل��روص��ي- مدير كلية الدفاع 
الوطني األسبق بأكادميية ناصر 
ال��ع��س��ك��ري��ة ب��ج��م��ه��وري��ة مصر 
العربية اللواء محمد الغباري - 
رئيس محكمة االستئناف ورئيس 
املركز العربي للوعي بالقانون 
ب��ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة 
القاضي الدكتور خالد القاضي 
- رئ��ي��س محكمة االستئناف 
ب��ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ب��اجل��م��ه��وري��ة 
اللبنانية القاضية غ��ادة عون- 
النائب السابق مبجلس النواب 
باجلمهورية اللبنانية الدكتور 
مصطفى العلوش- رئيس مكتب 
االستشارات األوروبية اخلليجية 
 LB EU( اإلفريقية بروكسل
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تسجيل أعلى نسبة لإلصابة بـ »كورونا«

8 حاالت وفاة 1716 إصابة جديدة و  »الصحة«: 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
اخلميس، تسجيل 1716 إص��اب��ة جديدة 
بفيروس كورونا املستجد )كوفيد- 19( في 
الساعات ال24 قبل املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
196497 حالة، في حني مت تسجيل 8 حاالت 
وفاة، ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى أمس 1105 حاالت.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم ال���وزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� )كونا(: إن عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية 
املركزة بلغ 167 حالة، ليصبح بذلك املجموع 
الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها باملرض 
وال زال��ت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

12071 حالة.
وأض��اف السند أن عدد املسحات التي مت 
إج��راؤه��ا في الساعات ال24 املاضية بلغ 
11208 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 

1822389 فحصاً، مشيرا إل��ى أن نسبة 
االصابات لعدد املسحات خالل ال24 ساعة 

قبل املاضية بلغ 31ر15 في املئة.
وجدد الدعوة للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بسبل الوقاية كافة وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق إستراتيجية 

التباعد البدني.
وأوص����ى اجل��م��ي��ع ب��زي��ارة احل��س��اب��ات 
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات الرسمية 
ف���ي ال���دول���ة ل���الط���الع ع��ل��ى االرش������ادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه االس��هھام في 

احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أيضاً 
شفاء 1125 إصابة في الساعات ال24 قبل 
املاضية ليبلغ مجموع عدد ح��االت الشفاء 

183321 حالة. 
م��ن جهة أخ���رى، أعلنت وزارة الصحة 
الكويتية أن ال��دف��ع��ة السابعة م��ن لقاح 

)فايزر- بيونتيك( املضاد لفيروس كورونا 
ستصل البالد بداية األسبوع املقبل.

وق��ال الوكيل املساعد لشؤون األدوي��ة 
والتجهيزات الطبية بالوزارة عبدالله البدر 
ل� )كونا( أمس: إن الوزارة كانت تعاقدت مع 
شركة )فايزر( العاملية مباشرة دون وجود 
وكيل محلي. وأكد حرص دولة الكويت على 
مواجهة جائحة )ك��ورون��ا(، مشيرا إلى أن 
التطعيم مع االلتزام باالشتراطات الصحية 

ه��و السبيل الوحيد لتخفيف مشكلة هذا 
الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.

وكان البدر أفاد في وقت سابق بوصول 
الشحنة السادسة للقاح يوم اخلميس قبل 
املاضي وسبقتها الدفعة اخلامسة يوم األحد 
املاضي وأن��ه يتم استئناف وص��ول دفعات 

جديدة من لقاح )فايزر( إلى البالد أسبوعياً.
يذكر أن املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحة الدكتور عبدالله السند أعلن في 

وق��ت سابق اعتماد 15 م��رك��زاً صحياً في 
محافظات البالد لتقدمي اللقاح مبعدل ثالثة 
مراكز في كل منطقة صحية في إط��ار خطة 
العمل الوطنية لتوسعة شريحة متلقي 

ال��ل��ق��اح، فضالً ع��ن م��راك��ز رع��اي��ة املعاقني 
واملسنني وبعض قطاعات وهيئات ووزارات 
الدولة كالقطاعات األمنية ومنتسبي القطاع 

النفطي.

د. عبدالله السند

1125 مصابًا و167 في العناية املركزة شفاء 

الـــــــدفـــــــعـــــــة الــــــســــــابــــــعــــــة مـــــــــن لـــــــقـــــــاح »فـــــــــايـــــــــزر- 
بــــيــــونــــتــــيــــك« تــــصــــل بــــــدايــــــة األســـــــبـــــــوع املـــقـــبـــل

الهاجري: لبينا طلب وزارة الداخلية خلدمة اجلالية الفلبينية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة

سفارة الفلبني كرمت رئيس نادي املعاقني 

السفير الفلبيني يكرم شافي الهاجري وإلى جانبه ناصر العجمي وشافي السهلي

»القطاع النسائي« في »النجاة«:
وزعنا ذبائح ومالبس ومواد غذائية 

لـــ1276 شخص داخل الكويت

وضحة البليس تشارك في توزيع اللحوم

الرحيلي: انتهاء فترة 
تسجيل املستجدين بخطة 

الشواغر بالتطبيقي

وزارة الشباب توقع وثيقة تنفيذ أولوية مساعدي 
احملامني مع جمعية احملامني الكويتية

د. مشعل الربيع و رئيس جمعية احملامني شريان الشريان

»املرأة للتنمية« ينظم احتفالية السالم بعنوان 
»كويت السالم..بقلوب عربية« األحد املقبل
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تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

لقطة جماعية للمشاركني 

عبدالرحمن الرحيلي

جتهيز كسوة الشتاء للمستفيدين

أعلن رئيس جلنة املستجدين في االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب عبدالرحمن الرحيلي 
ان��ت��ه��اء ف��ت��رة تسجيل املستجدين بخطة 
الشواغر لكليات ومعاهد التطبيقي الراغبني 
في االلتحاق بكليات ومعاهد الهيئة، والتي 
كانت خ��الل الفترة من 2021/2/21 إلى 

. 2021/3/2
وأوض���ح الرحيلي أن��ه ون��ظ��را للظروف 
الصحية ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ال��ب��الد وال��ت��زام��ا 
بتعليمات وزارة ال��ص��ح��ة ف��ل��م يتسنى 
لالحتاد استقبال الطلبة في مقره بالعديلية، 
ومت اعتماد خطة استقبال طلبات التقدمي 
للمستجدين عبر خدمة الواتساب بإرسال 
بياناتهم، وم��ن ث��م ي��ق��وم أع��ض��اء اللجنة 
بالتواصل معهم للتعرف على التخصصات 
التي يرغبون االلتحاق بها، وبعد إمتام عملية 
التسجيل يتم إرس���ال اس��ت��م��ارة التسجيل 

للطالب عبر الواتساب.
 وأهاب الرحيلي بجميع زمالئه املستجدين 
ع���دم ال��ت��ردد ب��ط��رح م��ا ل��دي��ه��م م��ن اسئلة 
واستفسارات عبر حساب االحت��اد بتويتر 
وانستقرام @paaet_pstu، وأن اللجنة 
املختصة ستقوم بالرد على استفساراتهم أوال 
ب��أول وتذليل أي صعوبات ميكن أن تواجه 

مسيرتهم الدراسية.


