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ارتفاع حاالت الشفاء إلى  116862بتعافي  660شخص ًا

الصحة 589 :إصابة جديدة
بـ «كورونا» و  6حاالت وفاة

د .عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس
ال��س��ب��ت ،تسجيل  589إص��اب��ة جديدة
بفيروس كورونا املستجد (كوفيد )19
خالل الـ  24ساعة قبل املاضية ،ليرتفع
بذلك إجمالي ع��دد احل��االت املسجلة في
البالد إل��ى  125926حالة ،في حني مت
تسجيل  6ح���االت وف���اة إث���ر إصابتها
باملرض ،ليصبح مجموع ح��االت الوفاة
املسجلة حتى أمس  779حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة
الدكتور عبدالله السند ل��ـ (ك��ون��ا) :إن
عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام
العناية املركزة بلغ  110حاالت ليصبح
ب��ذل��ك امل��ج��م��وع الكلي جلميع احل��االت
التي ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد )19
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
 8285حالة.

وأش���ار السند إل��ى أن ع��دد املسحات
التي مت القيام بها خالل الـ  24ساعة قبل
املاضية بلغ  5171مسحة ،ليبلغ مجموع
الفحوصات  916525فحوصات.
وج��دد ال��دع��وة للمواطنني واملقيمني
ملداومة األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب
مخالطة اآلخرين واحل��رص على تطبيق
إستراتيجية التباعد البدني ،موصياً
ب��زي��ارة احل��س��اب��ات الرسمية ل���وزارة
الصحة واجل��ه��ات الرسمية في الدولة
لالطالع على اإلرشادات والتوصيات وكل
ما من شأنه املساهمة في احتواء انتشار
الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس
أي��ض�اً ،شفاء  660إص��اب��ة خ�لال ال��ـ 24
ساعة قبل املاضية ،ليبلغ مجموع عدد
حاالت الشفاء  116862حالة.

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

الصالح :احلملة هدفت إلى إعداد مدربات في أماكن مختلفة

بسطت أياديها البيضاء ملساعدة احملتاجني حول العالم

الكويت تقدم منوذج ًا ال مثيل له في العطاء اإلنساني
واصلت دولة الكويت بسط أياديها
البيضاء ملساعدة احملتاجني ،بنهج ثابت
ف��ي سياستها اخل��ارج��ي��ة يرتكز على
تقدمي املساعدات اإلنسانية لكل البلدان
احملتاجة بعيدا ً عن احملددات اجلغرافية
والدينية واالثنية ،لتقدم منوذجا ً للعطاء
اإلنساني ال حدود له.
وال شك أن العمل االنساني في الكويت
قطع خطوات واثقة جتاه تقدمي مشاريع
متنوعة ومتميزة تشهد بنهج الدولة
االنساني وحرصها على تفقد حاجات
احمل��ت��اج�ين ح��ول ال��ع��ال��م حيث تتقدم
الكويت الصفوف لتقدمي العون بفضل
توجيهات ومبادرات قيادتها الرشيدة.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار اجتمع نائب وزير
اخل��ارج��ي��ة الكويتي خالد اجل��ار الله
مع ممثل برنامج األغذية العاملي لدى
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
عبداملجيد يحيى حيث مت بحث األنشطة
التي يقوم بها البرنامج حول العالم.
وق��د أش��اد يحيى باجلهود الكبيرة
وامل��ق��درة التي تقوم بها دول��ة الكويت
ف��ي م��ج��االت دع��م اجل��ه��ود اإلنسانية
ودعم أنشطة البرنامج في هذا املجال،
مشيرا ً إلى أن برنامج األغذية العاملي
ينوي افتتاح مكتب له في الكويت نظرا ً
ألهميتها ودوره����ا ال��ب��ارز ف��ي مجال
الدبلوماسية االنسانية وقد مت توقيع
ات��ف��اق��ي��ة ب��ش��أن إن��ش��اء مكتب قطري
للبرنامج في دولة الكويت.
وف��ي إط���ار مواصلة دول���ة الكويت
ملساعيها الدؤوبة ملساعدة لبنان عقب
ان��ف��ج��ار م��رف��أ ب��ي��روت ،أعلنت مديرة
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية إلقليم اخلليج العربي (موئل)
في الكويت الدكتورة أميرة احلسن عن
تسلمها مبلغ  130أل��ف دوالر أمريكي
تبرعاً من الهيئة اخليرية االسالمية
العاملية ضمن حملة (الكويت بجانبكم)
إلعادة إعمار وتأهيل املساكن املتضررة
في انفجار مرفأ بيروت.
وق��ال��ت احل��س��ن ف��ي كلمة لها خالل
حفل توقيع االتفاقية وتسلم املبلغ ان
هذا املشروع سيسهم في حتريك العجلة
االقتصادية وذلك من خالل خلق فرص
عمل جديدة للشباب.
وأض����اف����ت أن�����ه ف����ي إط������ار ه���ذا
امل��ش��روع اختار برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية األحياء القريبة
من موقع االنفجار والتي تضررت بشكل
كبير.
وأوضحت أنه من منطلق املسؤولية
اإلنسانية فقد قام البرنامج باملشاركة
في عملية إعادة إعمار املنازل املتضررة
في بيروت بالتعاون مع الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية التي قامت بتمويل
إع��ادة إعمار وتأهيل منازل  100اسرة
وس��ي��ق��وم ال��ب��رن��ام��ج بتغطية أع��م��ال
الترميم األساسية التي من شأنها تأمني
سكن الئق لهذه األسر خاصة مع دخول
فصل الشتاء.
وقالت احلسن :إن ع��دد األس��ر التي
ت��ض��ررت منازلها ج��راء انفجار مرفأ
بيروت يصل إلى  60ألف أسرة إضافة
إلى املباني السكنية واملدارس الرسمية
واخلاصة املتضررة التي أمسى بعضها
خ��ارج اخلدمة إضافة إل��ى ذل��ك تضرر
حوالي  55مركزا ً صحياً ،كما توقفت
ث�لاث مستشفيات أساسية عن العمل
بسبب االنفجار.
وأشارت إلى إن برنامج (املستوطنات
البشرية) وكالة متخصصة تابعة لألمم
املتحدة ومكلفة م��ن اجلمعية العامة
لدعم املدن والبلدات املستدامة اجتماعياً
وبيئيا ً.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��دي��ر ع���ام الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية بدر السميط:
إن هذه الشراكة تأتي مع البرنامج في
إط��ار استجابة الهيئة لدعم اجلهود
املبذولة الحتواء اآلثار اإلنسانية حلادث
تفجير مرفأ بيروت.
وق���ال :إن��ه ف��ور وق��وع انفجار مرفأ
ب��ي��روت ت��واص��ل��ن��ا م��ع ش��رك��ائ��ن��ا في
اجلمعيات اخليرية اللبنانية املعتمدة

خالد اجلار الله مع ممثل برنامج األغذية العاملي لدى مجلس “التعاون” عبداملجيد يحيى خالل توقيع االتفاقية

«كان» تختتم برنامجها التدريبي
للكشف عن سرطان الثدي
أع��ل��ن��ت احل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة
ل��ل��ت��وع��ي��ة مب���رض ال��س��رط��ان
(ك����ان) ،االن��ت��ه��اء م��ن املرحلة
ال��ث��ال��ث��ة ل��ب��رن��ام��ج (ت��دري��ب
م��درب�ين) للكشف ع��ن سرطان
الثدي بتخريج املتدربات الذي
أطلقته احلملة ضمن برامجها
للتوعية بسرطان ال��ث��دي في
حملة (بدي نفسك).
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة
احلملة الدكتور خالد الصالح
في كلمة أمس السبت خالل حفل
ختام البرنامج التدريبي :إن
احلملة هدفت الى إعداد مدربات
في أماكن مختلفة على أن تقوم
كل مدربة بتدريب عشر سيدات
في مكان عملهامبا ينشر التوعية
بطريقة الفحص الذاتي للثدي
لعدد أكبر من السيدات.
وأض��اف الصالح أن��ه سيتم
منح كل متدربة شهادة مدرب
متكنها من تدريب نساء أخريات
وبذلك تكون ال��دورة التدريبية
قد حققت هدفها في نشر التوعية
للفئة املستهدفة مما يحقق نسبة
ق��دوم مبكر أعلى ونسب شفاء
أكثر.

د .خالد الصالح

م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��دم��ت طبيب
ع�ل�اج األورام ب��اإلش��ع��اع في
مركز الكويت ملكافحة السرطان
ال���دك���ت���ورة ن��ش��وى مصطفى
شرحا ً مبسطا ً عن تشريح الثدي
والغدد اللمفاوية والغدد اللبنية
من خالل صور توضيحية خالل
احملاضرة األخيرة في البرنامج،
باإلضافة إلى شرح كيفية عمل
الفحص الذاتي بطرق مختلفة.

وأك��دت أهمية الكشف املبكر
ل�ل�أورام مشيرة ال��ى أن نسبة
الشفاء مع الكشف املبكر تصل
إلى  90في املئة ويقلل من نسبة
إزال���ة ال��ث��دي وأخ��ذ العالجات
االشعاعية والكيميائية ويقلل
أي���ض���اً م���ن ال��ض��غ��ط النفسي
والعصبي.
وأقيم حفل ختام البرنامج
ال��ت��دري��ب��ي ب��رع��اي��ة رئ��ي��س��ة
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية
التطوعية النسائية خلدمة
وتنمية املجتمع الشيخة فادية
سعد العبدالله.
ي��ذك��ر أن ش��ه��ر أك��ت��وب��ر هو
الشهر العاملي للتوعية حول
ي وه��ي م��ب��ادرة
س��رط��ان ال��ث��د 
ع��امل��ي��ة ب���دأ ال��ع��م��ل ب��ه��ا على
امل��س��ت��وى ال��دول��ي ف��ي أكتوبر
 2006حيث تقوم مواقع حول
العالم باتخاذ اللون ال��وردي
كشعار لها من أجل التوعية من
مخاطر سرطان الثدي كما يتم
عمل حملة خيرية دولية من أجل
رف��ع التوعية وال��دع��م وتقدمي
املعلومات واملساندة ضد هذا
املرض.

«ورتل» 8365 :شاركوا في مجالس
السماع املسندة «عن بُعد»

د.هالل الساير خالل اجتماعه مع سفيرة تشاد البتول زكريا

د .أميرة احلسن وبدر السميط خالل تسليم تبرع الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

م��ن قبل وزارة اخل��ارج��ي��ة الكويتية
وتلقينا دراسات وتقديرات أولية حلجم
أض��رار االنفجار ،حيث خصصت 250
ألف دينار كمرحلة أولى إلغاثة ضحايا
االنفجار قبل مرور  24ساعة من وقوعه
لتغطية قائمة أولية باملشاريع اإلغاثية
الغذائية واإليوائية والطبية.
ولفت إل��ى أن الهيئة أطلقت حملة
(أغيثوا بيروت) والتي قامت من خاللها
بتوزيع تسعة آالف سلة غذائية و10
آالف طرد غذائي وترميم وإص�لاح عدد
 300مسكن متضرر وتوفير أدوي��ة
ومستلزمات طبية للمراكز الطبية
احمليطة مبوقع االنفجار وذلك بالتعاون
مع شركاء الهيئة من اجلمعيات اخليرية
اللبنانية.
م��ن ج��ان��ب��ه أش����اد رئ��ي��س البعثة
اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األحمر
لدول مجلس التعاون اخلليجي الدكتور
عمر عودة باجلهود االنسانية الكويتية
التي تندرج ضمن ال��واج��ب اإلنساني

ال��ذي يعبر عنه املوقف الرسمي لدولة
الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
وق���ال ع���ودة ل��ـ (ك��ون��ا) عقب لقائه
رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية الهالل
الكويتي ال��دك��ت��ور ه�لال ال��س��اي��ر :إن
اجلمعية استطاعت ال��وص��ول ملناطق
متعددة ف��ي أرج���اء امل��ع��م��ورة وقدمت
منوذجاً للعطاء اإلنساني ال ح��دود له
وأرس��ت نهجا متفردا في تقدمي العون
واإلغاثة إلى مستحقيهما.
وذك��ر أن��ه ناقش سبل التعاون في
م��ج��االت دع��م الجئني الروهينغيا في
ب��ن��غ�لادي��ش م��ن خ�ل�ال امل��س��اه��م��ة في
مشروع مشترك يدعم بناء مستشفى
يقدم الرعاية الصحية لهم ،مشيرا ً إلى
أن توفير الرعاية الصحية لهم سيعزز
من ثقة االفراد من أداء أدوارهم املطلوبة
في املجتمع.
من جهته أكد الساير ،أن اجلمعية لن
تدخر جهدا ً في مساعدة وإغاثة الجئي
الروهينغيا الفتا الى املساعدات املقدمة

لهم سواء الغذائية والصحية واملأوى
للتخفيف من معاناتهم في ظل االوضاع
احلالية التي يعيشون بها.
وأكد أن العمل االنساني في الكويت
قطع خطوات واثقة جتاه تقدمي مشاريع
متنوعة ومتميزة تشهد بنهج الدولة
االنساني وحرصها على تفقد حاجات
احملتاجني حول العالم.
ومن جهتها ثمنت سفيرة جمهورية
تشاد لدى دول��ة الكويت البتول زكريا
دور الكويت ومكانتها بني دول العالم
وجهودها في كافة القضايا اإلنسانية
بهدف مساعدة احملتاجني واملنكوبني
ج��راء ال��ك��وارث الطبيعية أو من صنع
اإلنسان.
وقالت السفيرة البتول لـ (كونا):
إن الشعب الكويتي يتسابق الوصول
ال��ى كل محتاج مشيرة ال��ى ان��ه في كل
محفل ي��ه��م االن��س��ان ت��ت��ق��دم الكويت
الصفوف لتقدمي العون بفضل توجيهات
وم��ب��ادرات قيادتها الرشيدة وخصال
شعبها.
وبحثت السفيرة البتول مع رئيس
مجلس ادارة جمعية الهالل الكويتي
الدكتور هالل الساير فرص تقدمي الدعم
للشعب التشادي بعد تعرض بالدهم
للفيضانات واالن���زالق���ات االرض��ي��ة
ال��ت��ي تسببت ب��دم��ار كبير ب��االراض��ي
واملمتلكات.وناقشت سفيرة تشاد العديد
من املواضيع املتعلقة بالعمل اإلنساني
والتطوعي وسبل تعزيزها بني البلدين
الصديقني مشيدة بجهود اجلمعية
على الصعيدين العربي والدولي وما
تقوم به خلدمة الكويت من خالل تقدمي
املساعدات اإلنسانية بصورة عاجلة
للدول املنكوبة.
وأك��د الساير اهمية دعم املتضررين
في تشاد أس��وة بالدول اإلفريقية التي
تعرضت للفيضانات مؤخرا ً ،مشددا ً على
اهتمام اجلمعية مبتابعة املستجدات في
تشاد لتقييم الوضع اإلنساني وتقدمي
املساعدات في ض��وء ما يتم رص��ده من
قبل السلطات التشادية هناك.

أوضح املشرف العام حللقات
حتفيظ ال��ق��رآن الكرمي ب��إدارة
القرآن الكرمي والسنة النبوية
التابعة جلمعية النجاة اخليرية
“ورتل” الشيخ جزاع الصويلح
أنه يستفيد من حلقاتنا 3214
حافظ وحافظة يشاركون معنا
م��ن خ�ل�ال وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل
احلديثة ،ولدينا عدد  265معلم
ومعلمة و 272حلقة قرآنية
“عن بٌعد”.
وت��اب��ع :تؤلي إدارة القرآن
ال���ك���رمي وال���س���ن���ة ال��ن��ب��وي��ة
اهتماماً خاصاًبحلقات اإلسناد
“القراءات العشر املتواترة” إذ
يتم تخريج ما يقارب 100مجاز
سنويا بالسند املتصل للنبي
صلى الله عليه وسلم ،ويستفيد
هذا العام ما يزيد عن  60شخصا ً
م��ن ه��ذه احللقات.هذا بجانب
ال��دورات املتخصصة في علوم
ال��ق��رآن ال��ك��رمي وال��ت��ي استفاد
منها أكثر من  5000شخصا،
وخرجنا خالل األزم��ة عدد 35
خامت للقرآن الكرمي.
وأوض�����ح أن إدارة ورت���ل
ف��ي شهر أب��ري��ل امل��اض��ي قدمت
سلسلة مناحملاضرات منها “في
رح��اب ال��ق��رآن الكرمي” فوائد
متعددة للمتخصصني وغيرهم
ف��ي ع��ل��وم ال���ق���رآن ،وت��اري��خ
امل��ص��ح��ف ،ون��ش��أة ال��ق��راءات،
وآداب التالوة ،وهدايات القرآن.
وأيضا في شهر يوليو املاضي
رض برنامج “علمه البيان “
عُ َ
ال��ذي بلغ عدد املستفيدين منه
 1623مستفيد.
مضيفاً :تنفرد إدارة القرآن
الكرمي والسنة النبوية بتقدمي
برامج السماع املسندة داخل
الكويت التي القت خالل الشهور
امل��اض��ي��ة ح���ض���ورا ي��زي��د عن
 8356مشارك ومشاركة .تعتبر
فكرة مجالس السماع عبارة عن
جرد الكتب واملنظومات املطولّة
وال��ق��ص��ي��رة ي���راد ب��ه قراءتها

جزاع الصويلح

ق���راءة يستقصي بها ال��ق��ارئ
ما يريده منها ،بالقراءة على
الشيوخ املتقنني املسنّدين عبر
مجالس السماع عن بُعد عبر
اإلنترنت .ومن فضل الله أن مثل
هذه البرامج القت صدى طيب
جدا ً وإقبال كبير من دول شتى
خاصة دورات التطوير املهني
التي حضرها ما يقارب 1623
مستفيد م��ن  67دول���ة ،والتي
تناولت مهارات اإلشراف الفني
على احللقات القرآنية وتأهيل
القائمني عليها.
م��ؤك��دا ً ح��رص إدارة القران
الكرمي والسنة النبوية بجمعية
النجاة اخليرية” ورتل”خالل
هذا العام على تقدمي كل ما هو
مفيد ف��ي علوم ال��ق��رآن الكرمي
وعلومه ،وكان هذا العام ممتلئا
ببرامج مختلفة ومتنوعة تخدم
جميع األعمار والشرائح رغم
ما فيه من حتديات من جائحة
ك��ورون��ا وحتويلها إل��ى منحة
وذل��ك من خ�لال تفعيل حلقات
حت��ف��ي��ظ ال���ق���رآن ال���ك���رمي عن
بعد .وإرس��ال رسائل توعوية
ع��ن ط��ري��ق وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي استفاد منها 8000
مستفيد.
وت��اب��ع  :ن��س��ع��ى لتحقيق

الريادة والتميز في خدمة كتاب
الله وذل��ك لتخريج جيال راقيا
بأخالقه ،نافعا ملجتمعه ،محبا
لوطنه ،وال يتسنى لنا ذلك إال
باالهتمام بالناشئة والصغار،
ل��ذا ف��إن ه��ذه اإلدارة املباركة
خ��ص��ص��ت ح��ل��ق��ات للناشئة
وال��ص��غ��ار ب��ج��ان��ب األن��دي��ة
الهادفة مثل نادي اقرأ (للبنات)
ونادي ورتل (للبنني) في شهر
أغ��س��ط��س امل��اض��ي ل��ع��دد 55
مستفيد ومستفيدة ،وكان ثمار
ح��ص��اد “يوم الهمة” وال��ذي
يعتبر أحد أهم األنشطة لطالب
املرحلة املتوسطة والثانوية
التي تتميز بها “ورتل” على
م��س��ت��وى دول����ة ال��ك��وي��ت هو
تخريج  65حافظاً لكتاب الله
جل وعال.
وح����ول ن��ص��ي��ب اجل��ال��ي��ات
الغير ناطقة باللغة العربية
من أنشطة إدارة القرآن الكرمي
والسنة النبوية أجاب الصويلح
 :لدينا  110مشارك ومشاركة
حيث يتم تدريبهن على إتقان
اللغة العربية من خالل تعليمهن
وتأسيسهن وتعليمهن القراءة
والكتابة بجانب تالوة وحفظ
قصار السورمن جزء عم مع فهم
معاني السور وتفسيرها.
وأع��ل��ن أن أع���داد املنتسبني
للحلقات ف��ي ت��زاي��د مستمر،
وذلك بتوفيق من الله ثم بفضل
اجلهود التي يبذلها القائمون
على العمل القرآني في السير
قدماً بخطط وأه��داف واضحة
لالنطالق نحو الريادة والتميز.
وفي اخلتام أكد الصويلح على
أن من أعظم ما يتقرب به العبد
إل��ى رب��ه تعالى ت�ل�اوة كتابه
وحفظه وت��دب��ره ،ل��ذا ينصح
اآلباء بتعليمه ألطفالهم مصداقا
ل��ق��ول النبي صلى ال��ل��ه عليه
وس��ل��م ف��ي الصحيحني حيث
ق��ال“ :خيركم من تعلم القرآن
وعلمه”.

