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 63519 713 حالة ترفع عدد املتعافني إلى  شفاء 

514 إصابة جديدة بـ »كورونا«  الصحة: 
4 حاالت وفاة وتسجيل 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس األحد 
تسجيل 514 إصابة جديدة مبرض كورونا 
املستجد )كوفيد19-( في األربع وعشرين 
ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 71713 
حالة، ومت تسجيل أربــع حــاالت وفــاة إثر 
إصابتها باملرض، ليصبح مجموع حاالت 

الوفاة املسجلة حتى أمس 478 حالة.
ــال املتحدث الرسمي باسم الـــوزارة  وق
الدكتور عبدالله السند لـ )كونا(: إن من بني 
احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها حاالت 
مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحث عن مصدر العدوى وفحص املخالطني 

لها.
وأوضـــح السند أن حــاالت اإلصــابــة الـ 
514 السابقة تضمنت 359 حالة ملواطنني 
كويتيني بنسبة بلغت 84ر69 في املئة و 
155 حالة لغير الكويتيني بنسبة 16ر30 

في املئة.
وذكر أن اإلصابات توزعت حسب املناطق 
الصحية بواقع 122 حالة في منطقة اجلهراء 
الصحية، و118 حالة في منطقة األحمدي 
الصحية، و111 حالة في منطقة الفروانية 
الصحية، و83 حــالــة فــي منطقة حولي 

الصحية، و80 حالة في منطقة العاصمة 
الصحية.

وبــنينّ أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة بلغ 115 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض )كوفيد19-( وما 
زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 7716 

حالة.
ولفت إلى أن عدد املسحات التي مت القيام 
بها في األربع وعشرين ساعة املاضية بلغ 
3223 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 

532353 فحصاً.
وجــدد السند دعــوة املواطنني واملقيمني 
إلى مداومة األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخــريــن واحلـــرص على تطبيق 
إستراتيجية التباعد البدني موصيا 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 
713 إصابة في األربع وعشرين ساعة قبل 
املاضية، ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء 

من مرض )كوفيد- 19( 63519 حالة.

محافظ »العاصمة«: تركيب حواجز حديدية 
في ممشى »الصليبخات« حلماية مرتاديه

أكــد  محافظ العاصمة الشيخ 
طالل اخلالد، أن »تركيب حواجز 
ــى منطقة  ــش ـــي مم حـــديـــديـــة ف
الصليبخات الساحلي جاء حلماية 
املشاة وممارسي النشاط البدني 
من مخاطر مــرور السيارات في 
املمشى«، موضحاً أن »احملافظة 
حــرصــت بالتنسيق مــع وزارة 
األشـــغـــال الــعــامــة عــلــى سرعة 
تركيب هذه احلواجز حفاظاً على 
أرواح مرتادي املمشى وحرصا 
على خصوصيته والهدف الذي 

أنشئ من أجله«.
جاء ذلك في تصريح صحفي 
للمحافظ اخلــالــد، خــالل زيارته 
ملنطقة الصليبخات وذلك بحضور 
كل من مدير إدارة هندسة الصيانة 
في وزارة األشغال العامة املهندس 
عــايــد الــعــازمــي، بــاإلضــافــة إلى 
مختار املنطقة وعدد من مسؤولي 

ديوان عام احملافظة.
ــر اخلــالــد أن تركيب هذه  وذك
احلــواجــز احلديدية يساهم في 
احلــفــاظ على املمشى كمتنفس 
رياضي آمن لسكان املنطقة عبر 
حماية رواده واحلد من املخاطر 
التي قد يتعرضون لها”، مبينا 
أن “احملافظة حترص بالتعاون 
مع اجلهات املعنية على متابعة 

كفاءة كافة املرافق والبنى التحتية 
جلميع مناطق احملافظة ومن بينها 
مواقع التريض وممارسة النشاط 

الرياضي.
ونوه بأن احملافظة تتابع عن 
كثب كافة احتياجات املواطنني 
واملــنــاطــق عــبــر كــافــة الــوســائــل 
املتاحة ومن بينها وسائل اإلعالم 
ووســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
وتعمل على تلبيتها”، موجها 
“جميع مــخــتــاري املــنــاطــق إلى 

ــة مــتــابــعــة احــتــيــاجــات  مــواصــل
املــواطــنــني ومتطلبات املناطق 
ورفعها على الفور لــديــوان عام 
ــالزم بشأنها  احملافظة التخاذ ال

بالتنسيق مع اجلهات املعنية. 
ــــد، بــجــهــود  ــــال وأشـــــــاد اخل
وزارة األشغال العامة وسرعة 
استجابتها لتركيب احلواجز في 
املمشى”، ومعبرا عــن “شكره 
وتقديره لكافة القائمني على إدارة 

هندسة الصيانة في الوزارة.

الشيخ طالل اخلالد خالل زيارته ملنطقة الصليبخات

حتت شعار »حتوالت اإلعالم في أوقات األزمات«

»ملتقى قادة اإلعالم العربي«  يستضيف وزراء وإعالميني وأكادمييني »عن بعد«
تنطلق اليوم فعاليات “ملتقى قادة اإلعالم 
العربي” النسخة السابعة،  حتت شعار 
حتوالت اإلعالم في أوقات األزمات، برعاية 
أحمد أبوالغيط األمني العام جلامعة الدول 
العربية، ويستمر حتى 13 أغسطس اجلاري، 
عن طريق “األون الين” بخاصية الفيديو 
كول من خالل تطبيق webex، ومبشاركة  
على الرميحي وزير اإلعالم البحريني، أمجد 
ـــي، أسامة  ــر اإلعـــالم األردن العضايلة وزي
ــالم املــصــري، د.عبداملنعم  هيكل وزيــر اإلع
احلسني وزيــر اإلعـــالم العماني، د.قيس 
العزاوي األمني العام املساعد رئيس قطاع 
اإلعــالم واالتصال بجامعة الــدول العربية، 
ومحمد العواش رئيس احتاد إذاعات الدول 
العربية، باإلضافة إلى عدد من اإلعالميني 

واالكادمييني ومالك الوسائل اإلعالمية.
وقـــال األمـــني الــعــام للملتقى اإلعــالمــي 

العربي ماضي اخلميس فــي بيان صــادر 
ــدورة يضم أربعة  أمــس: إن امللتقى لهذه ال
جلسات في الفترة من 10 إلى 13 اجلاري 
تنطلق في متام السابعة مساًء بوقيت دولة 
الكويت، مشيراً إلى أن امللتقى يشكل فرصة 
للقاء اإلعالميني في املنطقة العربية لتبادل 
اآلراء ومناقشة التطورات التي يشهدها 
املجال اإلعالمي في العالم واملنطقة العربية 

على وجه اخلصوص.
وأكــد اخلميس أن انعقاد امللتقى في هذا 
التوقيت يأتي مــن منطلق حــرص الهيئة 
التنفيذية للملتقى على مناقشة املستجدات 
التي طرأت على الساحة مؤخرا، مؤكداً أن 
امللتقى يسعى جــاهــدا منذ تأسيسه على 
وضــع رؤيــة إعالمية شاملة للقضايا على 
ــرض  املــســتــويــني اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي. وع
اخلميس جدول أعمال امللتقى حيث أشار أن 

اليوم األول ستكون كلمة االفتتاح ملعالي 
السيد أحمد أبوالغيط األمني العام جلامعة 

الــدول العربية، ثم تقام اجللسة بعنوان 
»واقع ومستقبل اإلعالم في ظل املتغيرات« 
ـــر اإلعـــالم  مبــشــاركــة عــلــى الــرمــيــحــي وزي
البحريني، أمجد العضايلة وزيــر اإلعــالم 
األردني، أسامة هيكل وزير اإلعالم املصري، 
د.عبداملنعم احلسني وزير اإلعالم العماني، 
د.قيس العزاوي األمني العام املساعد رئيس 
ــدول  ــال بجامعة ال ــص قــطــاع اإلعـــالم واالت
العربية، ومحمد الــعــواش رئــيــس احتــاد 

إذاعات الدول العربية.
وأشــار إلــى أن اجللسة الثانية  بعنوان 
“أزمات اإلعالم العربي .. وسبل جتاوزها” 
وتــديــرهــا اإلعــالمــيــة واألكــادميــيــة د.نــورة 
ــر  عــبــدالــلــه، وتــضــم ســامــي الــنــصــف وزي
اإلعــالم الكويتي األســبــق، سامي الريامي 
رئــيــس حتــريــر جــريــدة األيـــام اإلمــاراتــيــة، 
مؤنس املــردي رئيس حترير جريدة البالد 

البحرينية، خــالــد املــالــك رئــيــس حترير 
جريدة اجلزيرة السعودية، حامت الطائي 
رئيس حترير جــريــدة الــرؤيــة العمانية، 
عمرو عبداحلميد  مدير قناة ten املصرية، 
باإلضافة الى االكادميية واإلعالمية د.مي 
العبدالله ، والصادق الزريقي رئيس احتاد 

الصحافيني السودانيني.
ــاف: تأتي اجللسة الثالثة بعنوان  وأض
“حتوالت صــنــاعــة اإلعــــالم .. بــني الفكر 
ــي د.هــانــي  ــالم والتطبيق” ويــديــرهــا اإلع
البدري، ويشارك بها محمود شمام   وزير 
اإلعـــالم الليبي الــســابــق،  اإلعــالمــي  سالم 
مشكور ، د.محمد العرميي رئيس وكالة 
األنباء العمانية ، رئيس جمعية الصحفيني 
الــعــمــانــيــة، الــكــاتــب د.مــحــمــد الــرمــيــحــي ،  
اإلعالمية نادين البدير، الكاتب د.عبداخلالق 

املشاركون في امللتقىعبدالله، و اإلعالمية بوال يعقوبيان.

ماضي اخلميس


