
دش��ن��ت مؤسسة ال��ت��واص��ل للتنمية 
اإلن��س��ان��ي��ة، م��ش��روع اإلغ��اث��ة العاجلة 
بافتتاح مخيم إي���واء ن��ازح��ي اجل��وف 
مبحافظة م��أرب ، بتمويل م��ن اجلمعية 
الكويتية لإلغاثة وإشراف مكتب اجلمعية 

الكويتية باليمن.
ويضم املشروع الذي ُينفذ ضمن حملة 
#الكويت_بجانبكم وبتمويل ك��رمي من 
اجلمعية الكويتية لإلغاثة، وحدات إيواء 
عدد 400 وحدة مجهزة بجميع مستلزماتها 
من الفرش واحلصير والبطانيات وتركيب 
حمامات مؤقتة وخزانات للمياه كما يوفر 
امل��ش��روع ال��وج��ب��ات الساخنة وتعبئة 
خزانات املياه ملدة شهر كامل جلميع سكان 

املخيم.
وأش��اد الدكتور عبدربه مفتاح وكيل 
محافظة م���أرب بالتدخالت اإلنسانية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ض��م��ن م���ش���روع )ال��ك��وي��ت 
بجانبكم(، مؤكدا أن الشعب اليمني لن 
ينس لها ه��ذا امل��وق��ف األخ���وي ف��ي ظل 

الظروف االستثنائية التي مير بها الوطن.
ب���دوره ثّمن رائ��د إب��راه��ي��م مدير عام 
مؤسسة التواصل للتنمية اإلنسانية  الدور 
اإلغاثي واإلنساني ال��ذي تقوم به دولة 
الكويت الشقيقة عبر اجلمعية الكويتية 

لإلغاثة والذي يؤكد على العطاء املستمر 
واملتواصل من دولة الكويت أميراً وحكومًة 
وشعباً ، شاكراً كل اجلهود املبذولة من 
قبلهم للتخفيف من معاناة النازحني في 

مختلف احملافظات اليمنية.
وي��أت��ي امل��ش��روع ضمن اهتمام دول��ة 
ال��ك��وي��ت ب��إي��واء ال��ن��ازح��ني ورعايتهم 

والتخفيف من معاناتهم.
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الكويت و باكستان توقعان اتفاقية
تعاون صحي ملكافحة »كورونا«

أعلنت وزارة الصحة توقيعها 
أم���س ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ف��ي امل��ج��ال 
ال��ص��ح��ي م��ع وزارة ال��ص��ح��ة في 
ج��م��ه��وري��ة ب��اك��س��ت��ان اإلس��الم��ي��ة 
ملكافحة جائحة ف��ي��روس كورونا 

املستجد )كوفيد19-(.
وق��ال��ت م��دي��رة إدارة العالقات 
ال��ص��ح��ي��ة ال��دول��ي��ة ف���ي ال�����وزارة 
الدكتورة رحاب الوطيان ل� )كونا(: 
إن مجال التعاون يقضي بإرسال 
ط��واق��م طبية خبيرة م��ن األط��ب��اء 
وامل��م��رض��ني والفنيني م��ن أصحاب 

اخل���ب���رات ال��س��اب��ق��ة ف��ي م��واج��ه��ة 
ال��ك��وارث واألوب��ئ��ة ليتم توزيعهم 
على جميع املنشآت الصحية في 
دولة الكويت ملكافحة مرض )كوفيد- 
19(. وذكرت الوطيان أن ذلك يندرج 
ضمن نطاق وإطار التعاون املشترك 
وتبادل اخلبرات بني البلدين، مشيرة 
إلى أن االتفاقية وقعها في مقر وزارة 
الصحة الكويتية وك��ي��ل ال���وزارة 
الدكتور مصطفى رضا وعن اجلانب 
الباكستاني السفير سيد سجاد 

حيدر.

667 حالة  40 ألف إصابة بتعافي  شفاء نحو 

5 حاالت وفاة 19« و  631 إصابة جديدة بـ »كوفيد  الصحة: 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمس السبت تسجيل 631 إصابة 
جديدة مب��رض ك��ورون��ا املستجد 
)كوفيد 19( خ��الل ال24 ساعة 
قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
49303 حالة، فيما مت تسجيل 5 
ح��االت وف��اة واح��دة إث��ر اصابتها 
باملرض، ليصبح مجموع حاالت 
ال��وف��اة املسجلة حتى أم��س 365 
حالة. وقال املتحدث الرسمي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند ل� 
)كونا(: إن من بني احلاالت السابقة 
التي ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حل��االت تأكدت إصابتها وأخ��رى 
قيد البحث ع��ن م��ص��در ال��ع��دوى 

وفحص املخالطني لها.
وأوض�����ح ال��س��ن��د أن ح���االت 
اإلصابة ال631 السابقة تضمنت 
386 ح��ال��ة مل��واط��ن��ني كويتيني 
بنسبة بلغت 17ر61 ف��ي املئة 
و245 حالة لغير الكويتيني بنسبة 

83ر38 في املئة.

وأض����اف أن امل��ص��اب��ني حسب 
املناطق الصحية ج���اءوا بواقع 
)197 ح��ال��ة مبنطقة األح��م��دي 
الصحية( و)142 حالة مبنطقة 
الفروانية الصحية( و)129 حالة 
مبنطقة اجلهراء الصحية( و)104 
ح��االت مبنطقة حولي الصحية( 
و)59 ح��ال��ة مبنطقة العاصمة 

الصحية(.
وعن أعلى املناطق السكنية من 
حيث تسجيل اإلصابة بالفيروس 
ذكر أنها ج��اءت بواقع )27 حالة 
مبنطقة العارضية( و)23 حالة 
مبنطقة الصليبية السكنية( و)22 
حالة مبنطقة الظهر( و)22 حالة 
مبنطقة ص��ب��اح ال��س��ال��م( و)22 
حالة مبنطقة الصباحية( و)20 
حالة مبنطقة الواحة(. وحول آخر 
املستجدات ف��ي العناية املركزة 
لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية ف��ي العناية امل��رك��زة بلغ 
158 حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلي جلميع احل��االت التي ثبتت 

إصابتها مبرض )كوفيد 19( وما 
زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
8995 حالة. وبنّي السند أن عدد 
املسحات التي مت القيام بها خالل 
ال24 ساعة املاضية بلغ 3443 
مسحة، م��ش��ي��راً إل��ى أن مجموع 

الفحوصات بلغ 402941 فحصا.
وجدد دعوة املواطنني واملقيمني 
إلى مداومة األخذ بكل سبل الوقاية 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص 
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 الكويتية 
أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 
667 إصابة خالل ال24 ساعة قبل 
املاضية، ليبلغ مجموع عدد حاالت 
ال��ش��ف��اء م��ن م��رض )ك��وف��ي��د 19( 

39943 حالة. 

وكيل وزارة الصحة وسفير باكستان اإلسالمية بعد توقيع اتفاقية التعاون الصحي

بتمويل من اجلمعية الكويتية لإلغاثة 

»التواصل للتنمية اإلنسانية« تدشن مشروع اإلغاثة 
العاجلة بافتتاح مخيم إيواء نازحي »اجلوف«

مخيم إيواء النازحني في اجلوف
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تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

اخلميس: يناقش واقع ومستقبل اإلعالم الكويتي بكل واقعية وجترد 

»الكويتية لإلعالم واالتصال« تطلق 
7 يوليو  ملتقاها األول االفتراضي 

أعلنت اجلمعية الكويتية لإلعالم 
واالتصال عن انطالق أول��ى ملتقياتها 
االفتراضية بعنوان »ملتقى اإلع��الم 
ال��ك��وي��ت��ي األول« م���ن خ���الل منصة 
مايكروسوفت تيمز ، وعلى مدار ثالثة 
أيام في الفترة من 7 إلى 9 يوليو اجلاري 
في متام السابعة مساًء، مبشاركة وزير 
اإلع��الم وزي��ر الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري، باإلضافة عدد من أعضاء 
مجلس األم���ة الكويتي واألك��ادمي��ي��ني 
واملسؤولني واإلع��الم��ي��ني، ومبشاركة 
وزارة اإلعالم، ورعاية خاصة من شركة 
stc لالتصاالت ، وشركة ه��ارد تاسك 

لتقنية املعلومات.
و ق����ال م���اض���ي اخل��م��ي��س رئ��ي��س 
اجلمعية الكويتية لإلعالم واالتصال 
في بيان صادر صباح أمس: إن اإلعالم 
في ظل املتغيرات اجلديدة على الساحة 
يواجه ع��دد من التحديات التي تعيق 
عمله في إيصال رسالته بشكل سليم، 
وأن ه���ذه امللتقى امل��ه��م ال���ذي يعتبر 
اس��ت��م��راراً جلهود اجلمعية الكويتية 
لإلعالم واالتصال منذ إنشاؤها بتنظيم 
العديد من األنشطة والفعاليات املختلفة 
التي ك��ان آخرها ي��وم اإلع��الم الكويتي 
ال���ذي ع��ق��د ف��ي ش��ه��ر ف��ب��راي��ر امل��اض��ي  
وكذلك حملتني توعويتني خالل جائحة 
كورونا شارك بهما العديد من اإلعالميني 
والفنانني ومختلف الشخصيات، إضافة 
إل��ى ال��دراس��ة الشاملة ح��ول ال��رؤي��ة 
املستقبلية لإلعالم الكويتي التي قدمتها 
اجلمعية للجهات املعنية متضمنة 

العديد من املقترحات املختلفة.
وأض��اف: البد من مراعاة التحوالت 
العاملية التي جعلت فضاء اإلنترنت له 
الغلبة على كل من أشكال اإلعالم، مشيرا 
إلى ضرورة إصالح أحوال اإلعالم بشكل 
كامل بكافة تفاصيله املختلفة وأدواته 
ووسائله التقليدية واحلديثة سواء كان 
إعالم رسمي أو الغير رسمي ، وجتديد 
لياقته حتى يصبح وسيلة نقل فعالة 
وآمنة للرسائل، واألفكار، واملعلومات 

التي تخدم بناء الدولة وتفيد املجتمع.
وتطرق اخلميس إل��ى أن  اجلمعية 
الكويتية ل��إلع��الم واالت��ص��ال  تتبنى 
أساليب حديثة ف��ي إق��ام��ة فعالياتها، 
مبينا أن امللتقى سيخرج ألول مره 
افتراضيا ويضم ثالثة جلسات على مدار 
ثالثة أي��ام، حيث تأتي اجللسة األولى 
ب��ع��ن��وان  “حتديات اإلع���الم الكويتي 
وتطلعات املستقبل” وي��دي��ر احل��وار 
اإلعالمي ض��اري البليهيس، ويشارك 

بها د. محمود الهاشمي عضو هيئة 
تدريس قسم اإلع��الم جامعة الكويت،  
د.ن���اص���ر امل��ج��ي��ب��ل أس���ت���اذ االت��ص��ال 
االستراتيجي ودراس����ات املجتمع - 
جامعة الكويت عضو املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية، سليمان السمحان 
مدير تلفزيون املجلس،  اإلعالمية د. 
ن��ورة عبدالله،  فيصل الصواغ رئيس 
مجلس إدارة احتاد اإلعالم اإللكتروني، 
د. علي الزعبي أستاذ األنثروبولوجيا 
بجامعة ال��ك��وي��ت،   الصحفي رشيد 
الفعم،  وخالد العتيبي  نائب املدير العام 
واملدير التنفيذي ملجموعة شبكة سرمد 

اإلعالمية.
وأض���اف اخل��م��ي��س: ت��أت��ي اجللسة 
الثاني بعنوان “بني اإلع��الم ووسائل 
التواصل االجتماعي” ويدير احل��وار 
اإلعالمية حنان كمال” وي��ش��ارك بها 
اإلع��الم��ي بركات الوقيان، ود.بشاير 
الصانع أستاذ علم االتصال واإلع��الم 
احل��دي��ث بجامعة ال��ك��وي��ت،  والكاتبة 
رمي امل��ي��ع،  واإلعالمية مناير القالف،  
واإلعالمي عبدالله بوفتني، وحمد قلم 
ناشط في مواقع التواصل االجتماعي، 

واإلعالمي  طالل الكشتي.
وقال اخلميس: تأتي اجللسة الثالثة 
ب��ع��ن��وان  “قواعد واآلل��ي��ات التطوير  
ل��إلع��الم الكويتي”، وي��دي��ره��ا ماضي 
اخلميس رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية لإلعالم واالتصال، ويشارك 
بها النائب  د.ع��ودة الرويعي أمني سر 
مجلس األم��ة، والنائب علي الدقباسي 
عضو مجلس األم���ة، وفيصل املتلقم 
الوكيل املساعد لإلعالم اخلارجي ووكيل 
قطاع األخ��ب��ار والبرامج السياسية ، 
ومحمد العواش وكيل قطاع الصحافة 

والنشر واملطبوعات،

ماضي اخلميس

ق��ال مدير جلنة ال��دع��وة اإللكترونية 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية  عبد الله 
الدوسري: رغم الظروف االستثنائية التي 
يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، 
إال أن بفضل الله وتوفيقه هناك املئات من 
املهتدين واملهتديات اجلدد من شتى دول 
العالم يقبلون على اإلس���الم، م��ن خالل 
مواقع وتطبيقات اللجنة الرقمية، حيث 
تعمل اللجنة بكامل طاقتها »ع��ن بعد« 

وعلى مدار الساعة منذ األزمة.
وبني الدوسري أن لدى اللجنة مهتدين 
جدد من أكثر من  114 دولة حول العالم، 
ويتم التواصل معهم بالعديد من اللغات 
العاملية منها )اإلجنليزية – اإلسبانية 
– الفلبينية – السواحلية اإلفريقية( 
موضحا أن  ف��ور نطق املهتدين اجل��دد 
للشهادتني نقوم بتواصل معهم عبر أكثر 
من 18 مجموعة من مجموعات التعليم 
التي تديرها اللجنة ويشرف عليها أكثر 
من 20 معلم وداعية وفق أفضل وأحدث 
األساليب والوسائل والتطبيقات اخلاصة 

بعملية التعلم عن بعد.
مضيفا: ن��رك��ز على تعليم املهتدين 
أساسيات التوحيد والوحدانية لله تعالى، 
وما يجب معرفته بشكل مجمل عن رسول 
اإلس���الم محمد صلى ال��ل��ه عليه وسلم، 
وأهم العبادات التي ال يصح اسالم املسلم 

إال بها، مثل الصالة وصيام الفريضة، 
والزكاة، وكذلك تعليم ما تيسر من قصار 
السور وقراءتها باللغة العربية لتصحيح 
ال��ص��الة وال��ت��الوة، وش���رح معاني هذه 
اآليات البينات حتى يزداد هؤالء املسلمون 

اجلدد إميانا ويقينا.
وحث الدوسري كل من لديه صديق أو 
زميل أو عمالة منزلية يرغب في دعوتهم 
إلى اإلسالم بأي من لغات العالم أن يبادر 
بالتواصل م��ع اللجنة ودع��ات��ه��ا، ودع��ا 
ال��دوس��ري أه��ل اخلير وأصحاب األي��ادي 
البيضاء من أبناء هذا البلد أن يساهموا 
في استمرار الدعوة والهداية عن طريق 
دعم هذا املشروع وذلك باالتصال هاتفياً 
أو من خالل اإلي��داع بحساب اللجنة على 
بنك بوبيان حتت رق��م 0119810023 
داعيا الله أن يكتبه في موازين الداعمني 
ووالديهم ليوم الدين وكل من ش��ارك في 
حتقيق هذا اإلجناز سائال املولي سبحانه 
أن يكشف الكرب عن الكويت وأهلها وسائر 

بالد العالم.

»الدعوة اإللكترونية«: مئات املهتدين
114 دولة منذ بدء أزمة »كورونا« من 

عبد الله الدوسري


