
واص���ل���ت ج��م��ع��ي��ة ال��ص��ف��ا 
اخليرية اإلنسانية مجهوداتها 
اإلن��س��ان��ي��ة ملكافحة ف��ي��روس 
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، وف���ي ه��ذا 
اإلط�����ار واس���ت���م���رارا جل��ه��ود 
جمعية “الصفا اخليرية”؛ حيث 
ق��ام��ت ب��إه��داء وزارة الصحة 
القيرغيزية مساعدات إغاثية 
ملكافحة ه��ذا اجلائحة، والتي 
اشتملت على 125000  كمامة 
طبية، و500 قناع واٍق و 800 
بدلة وقاية و100 ميزان حرارة 
إل��ك��ت��رون��ي للقياس باألشعة 

حتت احلمراء.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة 
ال��ص��ف��ا اخل��ي��ري��ة اإلن��س��ان��ي��ة 
محمد ال��ش��اي��ع: إن اجلمعية 
قامت بإنفاق مبلغ 32مليون 
و800 أل���ف س���وم قيرغيزي 
ملكافة اجلائحة وتوفير هذه 
االحتياجات الالزمة للوقاية من 
ال��ف��ي��روس، كما قامت بتجهيز 
ث��الث��ة مستشفيات ميدانية، 
مشيرا إلى أن هذه اخلطوة تأتي 

في إطار صعوبة احلصول على 
املواد الوقائية في الوقت احلالي 

في قيرغيزيا.
وأض��اف الشايع أن “الصفا 
اخليرية”، تسعى للحفاظ على 
صحة العاملني ف��ي اخلطوط 
األم��ام��ي��ة؛ ل��ذل��ك ح��رص��ت على 
توفير هذه الوسائل الوقائية، 

وجت��ه��ي��ز ه���ذه املستشفيات 
امل��ي��دان��ي��ة الس��ت��ق��ب��ال امل��رض��ى 
واملخالطني، وتقدمي العالج لهم.

وف����ي ج��ان��ب آخ����ر أوض���ح 
الشايع، أن اجلمعية كانت أول 
املبادرين لتقدمي الدعم لألسر 
التي تضررت جراء احلجر  داخل 
الكويت، وكان للعمالة أصحاب 
األج���رة اليومية اهتمام كبير  
في الرعاية بتوفير الوجبات 
اجل��اه��زة وال��س��الل الغذائية 
ب���األخ���ص ل��ل��م��ح��ت��ج��زي��ن في 
مناطق احلظر الكامل بإشراف 
وتنسيق مع وزارة الداخلية، 
كما حرصت اجلمعية على دعم 
اجلهود احلكومية خ��الل أزمة 

“كورونا”.
وب���ني ال��ش��اي��ع أن اجل��ه��ود 
م��س��ت��م��رة ف���ي ت���ق���دمي أف��ض��ل 
وسائل الدعم للمجتمع داخليا 
وخ��ارج��ي��ا، وم��واك��ب��ة جميع 
ال��ت��ح��رك��ات امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 
الدولة في مكافحة ه��ذا الوباء 

ورفع املعاناة عن الناس.

أجن��زت مؤسسة االن��ت��اج البرامجي املشترك 
لدول اخلليج العربية مجموعة جديدة من الرسائل 

اإلعالمية التوعوية مبناسبة العودة إلى الدارسة.
وقال مدير عام املؤسسة علي الريس في تصريح 
صحفي أم���س: إن تلك ال��رس��ائ��ل متثل ال��ع��ودة 
للدارسة بشكلها التقليدي قبيل جائحة كورونا 
وص��والً إلى التعليم عن بعد )أون��الي��ن(، وأيضاً 
غيرها م��ن املتغيرات التي ط��رأت على العملية 

التربوية والتعليمية الحقاً.
وأضاف الريس أن املؤسسة استعانت بعدد من 
االختصاصيني والتربويني ومنهم عائشة العياف، 
التي أجنزت، بكثير من االحترافية مجموعة رسائل 

تناولت تعريف األطفال على األلوان واألصابع.
 وب��نينّ أنه مت إدخ��ال شخصيات سلسلة )افتح 
ياسمسم ( بوصف املؤسسة صاحبة االمتياز في 
ه��ذا اجلانب منذ انطالق السلسلة الشهيرة في 
بداية مشوارها عام 1979، مشيراً إلى أن الرسائل 
تضمنت استخدام احلاسوب وورشة متخصصة 

لأللوان.
 وش��دد ال��ري��س على ال���دور ال��ذي تضطلع به 
املؤسسة بوصفها الذراع اإلعالمي لألمانة العامة 

ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، مؤكداً أنها 
تعتبر من املؤسسات اخلليجية التي لم تتوقف 
خالل فترة احلجر واإلج���راءات االحترازية التي 

اتخذتها دول املنطقة.
 وب���نينّ أن املؤسسة ق��ام��ت بإنتاج العشرات 
من الرسائل والفالشات التوعوية، التي وجدت 
طريقها إلى تلفزيونات دول املنطقة حاملة معها 
العديد من الرسائل واملعلومات واإلرش��ادات التي 
تعبر عن سياسات وتوجيهات دول املنطقة جراء 
تلك اجلائحة. وق��ال: ما يهمنا هو تقدمي اإلسناد 
اإلع��الم��ي لكافة اجل��ه��ات الرسمية حيث متتلك 
املؤسسة رصيداً ضخماً من البرامج التوعوية 
س��واء الصحية منها مثل برنامج )سالمتك(، أو 
اإلرشادية املرورية مثل برنامج )قف(، أو غيرها 
م��ن ال��ب��رام��ج ال��ت��ي حققت ح��ض��وره��ا على مدى 
مسيرة املؤسسة.   وبنينّ أن املؤسسة حتضر حالياً 
لعدد من املشاريع اجلديدة، وفي مقدمتها إطالق 
القناة التلفزيونية اخلاصة باملؤسسة عن طريق 
)اليوتيوب(، التي ستكون إح��دى املنصات التي 
تنطلق منها نتاجات املؤسسة، باإلضافة إلى 

تلفزيونات الدول األعضاء في املؤسسة.

3 alwasat.com.kwمحليات

100 ألف اإلصابات جتاوزت الـ 

719 إصابة جديدة  الصحة: 
3 حاالت وفاة بـ»كورونا« و 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، 
أمس الثالثاء، تسجيل 719 إصابة 
ج��دي��دة مب���رض ك��ورون��ا املستجد 
)ك��وف��ي��د- 19( خ��الل ال24 ساعة 
قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احل��االت املسجلة في البالد إلى 
100683 حالة، في حني مت تسجيل 
3 ح���االت وف���اة، ليصبح مجموع 
ح��االت ال��وف��اة املسجلة حتى أمس 

588 حالة.
وق���ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
ال���وزارة الدكتور عبدالله السند ل� 
)كونا(: إن اإلصابات توزعت حسب 
املناطق الصحية بواقع 187 حالة 
في منطقة حولي الصحية، و162 
حالة في منطقة األحمدي الصحية، 
و151 حالة في منطقة الفروانية 
الصحية، و120 حالة ف��ي منطقة 

العاصمة الصحية، و108 حاالت في 
منطقة اجلهراء الصحية.

وبنينّ أن عدد من يتلقون الرعاية 
الطبية في أقسام العناية املركزة 
بلغ 99 حالة، ليصبح بذلك املجموع 

الكلي جلميع احل���االت التي ثبتت 
إصابتها مبرض )كوفيد- 19( وما 
زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

8483 حالة.
وأشار إلى أن عدد املسحات التي 

مت ال��ق��ي��ام ب��ه��ا خ���الل ال24 ساعة 
قبل املاضية، بلغ  4651 مسحة، 
ليبلغ مجموع الفحوصات 715887 
ف��ح��ص��اً.  وج����دد ال��س��ن��د ال��دع��وة 
للمواطنني واملقيمني ملداومة األخذ 
بكل سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخ��ري��ن واحل����رص ع��ل��ى تطبيق 
إستراتيجية 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 قد أعلنت 
أمس شفاء 682 إصابة خالل ال24 
ساعة قبل املاضية، ليبلغ مجموع 
ع����دد ح����االت ال��ش��ف��اء م���ن م��رض 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس)كوفيد- 19( 91612 حالة.

ارتـــــــفـــــــاع عــــــــدد حــــــــــاالت الـــــشـــــفـــــاء إلــــى 
إصـــــابـــــة   682 بــــتــــعــــافــــي   91612

الــــــــرعــــــــايــــــــة  تــــــتــــــلــــــقــــــى  حــــــــــالــــــــــة   99
الــــطــــبــــيــــة فـــــــي »الـــــعـــــنـــــايـــــة املــــــــركــــــــزة «

الشايع: اجلهود مستمرة في تقدمي أفضل وسائل الدعم للمجتمع داخليًا وخارجيًا

3 مستشفيات  »الصفا اخليرية« جتهز 
ميدانية في »قيرغيزيا« ملكافحة »كورونا«

محمد الشايع

استعانت ببعض  االختصاصيني والتربويني 

 »اإلنتاج البرامجي املشترك« تنجز 
رسائل إعالمية عن العودة للدارسة

علي الريس

جامعة الكويت: تطبيق »التعليم 
عن بعد« في الفصل الدراسي 

الصيفي االستثنائي للعام 
2020/2019 اجلامعي 

 
ت��رأس مدير جامعة 
الكويت باإلنابة األستاذ 
الدكتور فايز الظفيري، 
صباح أم��س الثالثاء، 
اجتماع مجلس اجلامعة 
 ،)3/2020( رق�����م 
بحضور أعضاء مجلس 
اجلامعة، بقاعة مجلس 
اجل��ام��ع��ة ف���ي احل���رم 

اجلامعي باخلالدية.
وفي تصريح له بعد 
االجتماع أفاد أمني عام 
اجلامعة الدكتور مثنى 
ال��رف��اع��ي ب��أن مجلس 
اجلامعة قد ناقش عدداً 
من البنود املدرجة على 

جدول األعمال، حيث قام بالتصديق على محضر االجتماع 
رقم )2020/2(، الذي عقد بتاريخ 15 و22 يوليو 2020، 
كما اطلع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس اجلامعة 
في اجتماعه رقم )2020/2(، الذي عقد بتاريخ 15 و22 

يوليو.
وأش���ار د. الرفاعي إل��ى موافقة املجلس على اقتراح 
عمادة القبول والتسجيل تطبيق “نظام التعليم عن بعد” 
في الفصل الدراسي الصيفي االستثنائي للعام اجلامعي 

.2019/2020
وأض��اف أن املجلس قد وافق على اقتراح عمادة القبول 
والتسجيل بتعديل املادتني )5 و21( من الالئحة األساسية 
لنظام املقررات، كما متت املوافقة على اقتراح كلية الدراسات 
العليا بتعديل املادة )29( من “الئحة التعليم عن بعد عند 

تعذر الدراسة التقليدية بجامعة الكويت”.
وأش��ار إل��ى أن مجلس اجلامعة قد واف��ق على اقتراح 

الكليات بتجديد بعض عقود هيئة التدريس بها.  
وذكر د. الرفاعي أن مجلس اجلامعة قد وافق على اقتراح 
بعض الكليات بترقية )12( عضو هيئة تدريس لدرجة 
أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، )6( من الكليات 

اإلنسانية واالجتماعية و)6( من الكليات العملية. 
كما أشار د. الرفاعي إلى مناقشة املجلس لعدد من البنود 

األخرى املدرجة على جدول األعمال.
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أك���د رئ��ي��س ق��ط��اع امل���وارد 
وال��ع��الق��ات العامة واإلع��الم 
بجمعية النجاة اخليرية، عمر 
الثويني انتهاء اجلمعية من 
حفر آب���ار حملة “تخيل 2”، 
التي بلغت 422 بئر استفاد 
منها أك��ث��ر م��ن نصف مليون 

إنسان.
وتابع الثويني: نحرص على 
توفير املياه العذبة الصاحلة 
للشرب للدول التي تفتقر إلى 
املياه النظيفة، ونقوم بحفر 
اآلب���ار العميقة واالرت��وازي��ة 
حيث تعمل بعض ه��ذه اآلب��ار 
ب��ن��ظ��ام ال��ط��اق��ة الشمسية 
احل���دي���ث���ة، ومت ت��زوي��ده��ا  
بأجهزة تنقية وحتلية وغيرها 
من األدوات الضرورية الالزمة 
لعمل اآلبار بشكل صحي، كما 
نحرص على وضع علم الكويت 
على البئر، بجانب اإلش��راف 
واملتابعة الضرورية والدورية 

على عملية الصيانة.
وحول الدول التي مت تنفيذ 
احلملة بها أجاب الثويني: مت 

تنفيذ احلملة في كل من  اليمن 
والنيجر وتشاد وموريتانيا 
والهند وبنغالديش وسيرالنكا، 
وذلك تبعاً حلاجة هذه الدول 
الشديدة للماء النظيف، ومت 
التنفيذ بالتنسيق الكامل مع 
وزارت��ي الشؤون واخلارجية 

الكويتية.
وأض��اف الثويني: ساهمت 

حملة تخيل الثانية في حتقيق 
العديد من االجن��ازات املباركة 
لشريحة املستفيدين منها 
توفير املياه العذبة ألكثر من 
نصف مليون إن��س��ان، وكذلك 
حمايتهم من األمراض اخلطيرة 
املنتشرة بسبب تلوث املياه 
مثل الفشل الكلوي، إلى جانب 
املساهمة في العملية التعليمية 
وذلك من خالل إتاحة الفرصة 
لألطفال  الصغار للذهاب إلى 
امل��دارس وتلقي التعليم، حيث 
ك���ان ال��ط��الب يتغيبون عن 
امل���دارس بشكل مستمر وذلك 
بسبب جلب امل��اء ألسرهم من 
اآلب��ار البعيدة وأثناء الطريق 
ي��ت��ع��رض ه�����ؤالء ال��ص��غ��ار 
ل��ل��م��خ��اط��ر امل���ت���ع���ددة منها  
احليوانات املفترسة والطرق 
الوعرة واألحمال الثقيلة التي 
حتني ظهورهم، كذلك املساهمة 
في االستقرار األسري وتربية 
املاشية والزراعة وغيرها من 
الفوائد اإليجابية حلفر اآلبار، 

“فاملاء هو احلياة”.

بدأت في  جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي سلسلة من ال��دورات 
التعليمية والشرعية للمقيمني 
الناطقني باللغة ) الهندية ( 
يقوم على تنفيذها مركز الهداية 
للتعريف ب��اإلس��الم التابع لها 
في محافظة الفروانية، والتي 
تضم 6 دورات متنوعه ب��دأت 
ب��دورة ح��ول مباديء التوحيد 
واخ��رى ح��ول ) احكام الصالة 
(  وثالث هذه ال��دورات  حول ) 
أحكام الزكاة  ( وستكون مساء 
اليوم الثالثاء اما مساء يوم غد 
األربعاء 9/23 فستكون هناك  
دورة حول ) احكام الصيام ( ، 
كذلك ستقام دورة في ) أحكام 

احلج ( مساء يوم غد اخلميس.
أم����ا آخ����ر ه����ذه ال������دورات 
فستكون ي��وم اجلمعة 9/25 
وهي بعنوان: ) حقيقة األمانة (، 

وهي موجهة للخدم.
علماً بأنه سبق للجنة وأن 
أقامت ع��دة دورات للعديد من 
اجل��ال��ي��ات االخ����رى س���واء من 
دول شبه القارة الهندية  او من 
ج��ن��وب ش��رق آس��ي��ا ك��ل بلغته 
حيث يقوم بتنفيذ هذه الدورات 
دع��اة متمكنيني وطلبة علم من 
نفس هذه اجلاليات  ، وذلك منذ 
بداية العام وال يزال  هذا النشاط 
مستمرا بعد م��ا اث��ب��ت جناحه 
الكبير  واالقبال عليه من جميع 

اجلاليات  .
ع��ل��م��اً ب���أن ه���ذه ال�����دورات 
التعليمية ت��ق��ام  ف��ي الساعة 
)15ر7( م���س���اء ع��ب��ر ال��ب��ث 
املباشر حلساب مركز الهداية 
 . hedaya@ على الفيس بوك

وسيلقيها الشيخ شيخ رياض .
وم��ن أه���داف ه��ذه األنشطة  

اس��ت��غ��الل وج����ود ال��ك��ث��ي��ر من 
اجل��ال��ي��ات األجنبية، وحاجة 
ه���ؤالء إل��ى م��ن يرشدهم لدين 
اإلس����الم باحلكمة وامل��وع��ظ��ة 
احلسنة بتوفير دعاة على دراية 
بلغة كل جالية ليسهل التواصل 

وتبليغ دين الله.
كما يقوم املركز أيضاً بطرح 
م��ش��اري��ع ع��دي��دة ل��ل��دع��وة إلى 
اإلس����الم باحلكمة وامل��وع��ظ��ة 
احل��س��ن��ة، وم��ت��اب��ع��ة املهتدين 
اجل������دد، وإق����ام����ة ال�����دروس 
واحملاضرات الشرعية، وتوزيع 
املصاحف والكتب، باإلضافة إلى 
تنظيم رحالت العمرة للجاليات.
وامل��رك��ز إذ ي��ق��وم مبثل هذه 
األن��ش��ط��ة، فإنه يأمل التفاعل 
واالهتمام ممن لديهم خدم يريد 
دعوتهم لإلسالم وتعليمهم دين 

الله تبارك وتعالى .

 422 الثويني: »النجاة اخليرية«حفرت 
بئرًا استفاد منها نصف مليون إنسان 

عمر الثويني

»إحياء التراث اإلسالمي« تنظم دورات 
تعليمية للناطقني باللغة الهندية 

جمعية إحياء التراث اإلسالمي

245 ألف دوالر  تصل تكلفتها 

جمعيات كويتية تسّير 
قافلة مساعدات ملتضرري 
الفيضانات في »السودان« 

سينّرت اجلمعية الكويتية لإلغاثة قافلة من املساعدات 
العاجلة ملتضرري السيول والفيضانات في السودان تقدر 

بنحو 200 طن وبتكلفة تصل لنحو 245 ألف دوالر.
وع��بنّ��ر وزي��ر الصحة ال��س��ودان��ي املكلف أس��ام��ة أحمد 
عبدالرحيم في تصريح ل� )كونا(، عن شكره وتقديره لدولة 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا لوقوفها إلى جانب السودان 

عبر الدعم السخي واملتواصل.
وأض��اف وزي��ر الصحة السوداني، أن “أيادي الكويت 

بيضاء وسباقة في العمل اإلنساني”.
من جانبه قال القائم باألعمال الكويتي في اخلرطوم 
عبدالكرمي املجيم ل� )كونا(: إن قافلة املساعدات تأتي امتداداً 
جلهد اجلمعيات التطوعية الكويتية العاملة في السودان 

للحد من كارثة الفيضانات والسيول التي ضربت السودان.
وأكد استمرار اجلسر اجلوي الكويتي حتى إجنالء األزمة 

في جميع أنحاء السودان.
من جانبه قال مدير مكتب الهيئة اخليرية بالسودان 
أحمد السنوسي: إن 10 منظمات كويتية عاملة في السودان 
سينّرت حتت مظلة اجلمعية الكويتية لإلغاثة مساهمات 
عاجلة لالستجابة لكارثة السيول والفياضانات في 
السودان تستهدف ألفي أسرة في اخلرطوم وسنار والبحر 
األحمر ونهر النيل والشمالية عبر 2400 سلة غذائية تزن 
الواحدة 77 كلم إلى جانب مواد إيوائية بتكلفة 245 ألف 
دوالر. من جهته ق��ال مدير مكتب جمعية العون املباشر 
عبدالقادر جالي: إنهم سيوزعون 600 سلة غذائية كمرحلة 
أولى في املناطق األكثر تضرراً في والية اخلرطوم قبل أن 

ينتقلوا للعمل في بقية الواليات األخرى.
وأوض���ح امل��دي��ر التنفيذي ل��ص��ن��دوق إع��ان��ة املرضى 
بالسودان عبداملجيد فضل الله، أن ج��زءاً من هذه القافلة 
سيتوجه إل��ى والي��ة سنار )300 كلم جنوب اخلرطوم( 
ويهدف لتقليل آثار كارثة السيول والفيضانات في واحدة 

من أكثر الواليات تضرراً.

د. مثنى الرفاعي
عائشة العياف تقدم عدداً من الرسائل اإلعالمية

“تخيل2” اآلالف استفادوا من حملة 


