
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس 
األرب��ع��اء تسجيل 616 إصابة جديدة 
مبرض كورونا املستجد )كوفيد- 19( 
خالل ال�24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احل��االت املسجلة في 
البالد إلى 101299 حالة، في حني مت 
تسجيل حالتي وف��اة ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 590 

حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
ال��دك��ت��ور عبدالله السند ل��� )ك��ون��ا(: 
إن اإلص��اب��ات ت��وزع��ت حسب املناطق 
الصحية بواقع 171 حالة في منطقة 
األح��م��دي الصحية، و152 ح��ال��ة في 
منطقة حولي الصحية، و107 حاالت في 
منطقة العاصمة الصحية، و95 حالة في 
منطقة اجلهراء الصحية، و91 حالة في 

منطقة الفروانية الصحية.
وبنينّ أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
ف��ي أق��س��ام العناية امل��رك��زة بلغ 101 
ح��ال��ة، ليصبح ب��ذل��ك املجموع الكلي 

جلميع احل���االت التي ثبتت إصابتها 
مبرض )كوفيد- 19( وما زال��ت تتلقى 

الرعاية الطبية الالزمة 8368 حالة.
وأش��ار إلى أن عدد املسحات التي مت 
القيام بها خالل ال24 ساعة املاضية بلغ   
4622 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 

720509 فحصاً.
وج���دد ال��س��ن��د ال��دع��وة للمواطنني 
واملقيمني ملداومة األخذ بكل سبل الوقاية 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص على 
تطبيق إستراتيجية التباعد البدني، 
موصياً ب��زي��ارة احلسابات الرسمية 
ل����وزارة الصحة واجل��ه��ات الرسمية 
ف��ي ال��دول��ة ل��الط��الع على اإلرش���ادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه املساهمة 

في احتواء انتشار الفيروس.
وك��ان��ت وزارة الصحة، ق��د أعلنت 
أم��س، شفاء 729 إص��اب��ة خ��الل ال�24 
ساعة قبل املاضية، ليبلغ مجموع عدد 
حاالت الشفاء من مرض )كوفيد- 19( 

92341 حالة.

أوض���ح ب���در امل��ب��ارك رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
لألسر املتعففة، ب��أن اجلمعية 
متاشياً مع سياستها في مساعدة 
األسر احملتاجة في دولة الكويت 
ستعمل ع��ل��ى ت��وف��ي��ر األج���واء 
املناسبة لكل ما من شأنه النهوض 
مبستوى التعليم ف��ي الكويت، 
وخصوصاً ف��ي م��ا يخدم األس��ر 

املتعففة والفقيرة في الدولة.
وذك��ر امل��ب��ارك ب��أن اجلمعية 
م��ن خ��الل ه��ذا امل��ش��روع تعكف 
على توفير األجهزة العلمية من 
كمبيوترات شخصية )البتوب( 
أو أجهزة تابليت للطلبة األيتام 
أو ضعيفي مستوى الدخل حتى 
يتسنى لهم املشاركة في العملية 
التربوية والتعليمية وم��ن ثم 
مواكبة فرصة التعليم عن ُبعد 
عن طريق  الدخول الى املنصات 
الرقمية املعتمدة من قبل وزارة 

التربية في دولة الكويت.
  وب��نينّ ب��أن ع��دد املستفيدين 
املستهدفني لهذا املشروع 1000 
طالب في املرحلة األول��ى والتي 
مت تغطيتها بتبرع كرمي من أحد 
األسر الكرمية بحيث يتم توفير 
جهاز مناسب لكل طالب، مبيناً 
بأن تقدير هذه املسألة وطبيعة 
نوع اجلهاز املمنوح للطالب، إذا 
كان الب توب أو تابليت حتكمه 

احتياجات وض���رورة املرحلة 
الدراسية والطالب وأهمية هذا 
اجلهاز وطبيعة احلالة املادية 

التي يعاني منها املستفيدين.
ولفت إل��ى أن املستهدفني من 
هذا املشروع هم من شريحة طلبة 
األي��ت��ام وطلبة األس��ر احملتاجة 
واملتعففة داخ��ل دول��ة الكويت، 
ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون أك��ب��ر ال��ف��ئ��ات 
املستفيدة من هذا املشروع كونهم 
الشرائح األكثر أهمية وضعفاً 
في املجتمع، مذكراً بحديث النبي 
ص��ل��ى ال��ل��ه عليه وس��ل��م ) إمن��ا 
ت��رزق��ون بضعافكم ( ومناشدا 
احملسنني ال��ك��رام دع��م املرحلة 
الثانية من هذا املشروع وتوجيه 

ال��ت��ب��رع ل��ه وم���ن أج���ل ضمان 
انطالقه .

ون���اش���د امل���ب���ارك احملسنني 
الكرام الذين عودوا اجلمعية على 
دعمها أن يساندوا هذا املشروع 
في مرحلته الثانية والذي تتبناه 
اجل��م��ع��ي��ة أن ي��ت��ب��رع��وا ل���ه ملا 
سيوفره من دعم جلمهور عريض 
ألكثر من 1500 طالب وطالبة 
من احملتاجني سواء كانوا أيتام 
أو أبناء ألسر متعففة ومحتاجة 
مختتما ب���أن ج��ه��ود اجلمعية 
مستمرة في توفير الدعم الالزم 

لألسر املتعففة داخل الكويت .
وم��ن جانبها أوض��ح��ت هدى 
ال���راش���د م��دي��ر إدارة امل��ب��رات 
واجلمعيات اخليرية في وزارة 
الشئون االجتماعية بأن مشروع 
التعليم عن ُبعد املزمع طرحه 
استوفى املوافقات الرسمية من 
قبل وزارة الشؤون مشيرة بأن 
ال�����وزارة ت��دع��م ه���ذه امل��ش��اري��ع 
التي تهدف إلى تشجيع الطلبة 
للمشاركة ف��ي جميع ال���دورات 
التدريبية والتعليمية وورش 
العمل خ��الل فترة التعليم عن 
بعد ب��دول��ة ال��ك��وي��ت وال��ت��ي مت 
إق��رار تشريعاتها وخططها من 
قبل وزارة التربية وتيسيرا 
لهم للدخول من نافذة املنصات 

الرقمية املعتمدة للتعليم.
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ترتبط بالعالقات األخوية الوطيدة بني البلدين الشقيقني والقضايا املشتركة 

مبعوث نائب األمير وولي العهد يسلم رسالة خطية إلى أمير قطر

استقبل صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني، أمير دولة 
قطر الشقيقة مبعوث سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وزير اخلارجية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد، وذل��ك خالل 
ال��زي��ارة الرسمية التي ق��ام بها 
أم���س األرب���ع���اء إل���ى العاصمة 
القطرية ال��دوح��ة، حيث سلمه 
رسالة خطية من سموه تتصل 
بالعالقات األخوية الوطيدة التي 
تربط البلدين الشقيقني والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
كما التقى مبعوث سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وزير اخلارجية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ الدكتور 
أح��م��د ن��اص��ر احمل��م��د، م��ع نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
اخلارجية بدولة قطر الشقيقة، 

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، وذلك على هامش الزيارة 
ال��رس��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا إل��ى 

العاصمة الدوحة.
وق���ال���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ف��ي ب��ي��ان صحفي: 
إن��ه مت��ت خ��الل ال��ل��ق��اء مناقشة 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني والقضايا محل االهتمام 

املشترك. 
ك��م��ا ق���ام وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور أح��م��د ناصر 
احمل��م��د، ومضيفه ال��ك��رمي نائب 

رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
اخلارجية بدولة قطر الشقيقة 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، بزيارة ملقر سفارة دولة 
الكويت في الدوحة، وذل��ك على 
هامش ال��زي��ارة الرسمية، التي 
يقوم بها الشيخ أحمد الناصر إلى 

العاصمة القطرية.
وكان في االستقبال سفير دولة 
الكويت لدى دولة قطر الشقيقة، 
السفير حفيظ محمد العجمي 
وأع���ض���اء ال��س��ف��ارة وامل��ك��ات��ب 

امللحقة.

سمو أمير قطر يتسلم من مبعوث سمو نائب األمير رسالة خطية

وزي������ر اخل����ارج����ي����ة ب���ح���ث م����ع ن��ظ��ي��ره 
وزارا  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات  ال��ق��ط��ري 
س������ف������ارة ال����ك����وي����ت ف������ي »ال������دوح������ة«

729 حالة و101 في »العناية املركزة« شفاء 

616 إصابة جديدة ب� »كورونا« وتسجيل حالتي وفاة  الصحة: 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة تعتزم توزيع 
األجهزة الذكية على الطلبة األيتام واحملتاجني

بدر املبارك
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الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد أثناء لقائه مع وزير اخلارجية القطري

وزير اخلارجية ونظيره القطري أثناء زيارتهما لسفارة الكويت في الدوحة

أثنى مدير عام بلدية الكويت م. أحمد 
املنفوحي على اجلهود املبذولة من قبل 
فريق ال��ط��وارئ بفرع بلدية محافظة 
ال��ع��اص��م��ة، ف��ي تطبيق ال��ق��ان��ون على 
ال��ع��ق��ارات املخالفة لضوابط وأنظمة 

الئحة البناء.
 جاء ذلك خالل اجلولة امليدانية التي 
قام بها صباح أمس مبنطقة بنيد القار، 
وأوض��ح املنفوحي بأنه على الرغم من 
املهام اجلسام امللقاة على عاتق البلدية في 
تطبيق االشتراطات الصحية حملاصرة 
فيروس كورونا، إال أن البلدية لم تنس 
دوره���ا األس��اس��ي ف��ي م��وض��وع تطبيق 

قانون البناء على العقارات املخالفة. 
وب��نينّ ب��أن الفريق الرقابي بطوارئ 
العاصمة ق��د ق��ام برصد و توجيه 36 
إن��ذاراً لعقارات مخالفة ، ب��ادر أصحاب 
18 ع��ق��ارا منهم بتعديل أوض��اع��ه��م. 
وأش��ار إل��ى أن البلدية دائما تنتقد في 
م��وض��وع مخالفات البناء، مشيراً في 
ه��ذا اخلصوص إل��ى أن هناك مخالفات 
لعقارات خمسة أدوار وأرب��ع��ة أدوار. 
وب��نينّ في ه��ذا اخلصوص ماهية حدود 
القوانني املتاحه للبلدية في مخالفات 
البناء خصوصاً وأن حدود القانون املتاح 
للبلدية محدد بعمل محضر خصوصا 

بعد إيصال التيار وعمل محضر مخالفة 
وإرساله إلى اإلدارة العامة للتحقيقات 
متهيداً لرفعها للقضاء وانتظار درجات 
التقاضي التي من املمكن أن تستغرق 
سنتني أو ثالثة حسب ما يأتي من حكم 

نهائي يتم بعده اتخاذ اإلجراءات. 
وق��ال املنفوحي: إن البلدية ال متتلك 
األدوات وفقاً لقانو ن 33 لسنة 2016 
املباشرة إلزالة العقار املخالف، واجلهاز 
الرقابي في البلدية يحترم رأي املشرع 
ويعمل وفق ح��دوده في القانون ويقوم 
باتخاذ هذه اإلجراءات املتبعة بتوجيهه 
اإلنذارات للعقارت املخالفة، ومن ثم عمل 

محضر مخالفة وإرسالها لإلدارة العامة 
للتحقيقات متهيدا لرفها للقضاء.

 ولفت إلى إنه بدأت تأتينا اليوم أحكام 
تصل مباليني تدفع لعقارات مخالفة. 
وطالب املواطنني واملقيمني التقيد بالنظام 
وقانون البناء، الفتاً في هذا اخلصوص 
إلى أن املواطن واملقيم لن يأبه مبحضر 
املخالفة ويبادر بإزالة مخالفته ويفاجأ 
بعد م��رور سنة أو أثنني بصدور حكم 

إزالة ومخالفة مالية على املخالفة. 
ودعا إلى تعريف املواطنني واملقيمني 
بقانون البناء والتقيد ب��ه ألن ص��دور 

أحكام البناء لم تأت بشكل فوري.

بدأ في جمعية إحياء التراث اإلسالمي التسجيل 
ل��ل��دورات اخلريفية ف��ي حتفيظ ال��ق��رآن الكرمي 
واتقانه، التي تنظمها اللجنة النسائية التابعة لها 
من خالل مركز الفرقان الدائم لتحفيظ القرآن الكرمي 
عبر تطبيقي ) زوم والواتساب (، ومن هذه الدورات 
دورة لألطفال الذكور من سن )4 – 6( سنوات، 
والفتيات م��ن س��ن )4( س��ن��وات وح��ت��ى مرحلة 
الثانوية، والدراسة فيها يومي األحد والثالثاء من 
الساعة )5 – 7( مساًء. باإلضافة لدورة مسائية 
للنساء ستعقد يومي األحد والثالثاء من الساعة )5 
– 7( مساًء، ودورة صباحية للنساء خالل يومي 

األحد واألربعاء من الساعة ) 10 – 12( ظهراً .
أما آخر هذه الدورات فهي ) دورة االتقان حلفظ 
ومراجعة القرآن (، وستبدأ من شهر أكتوبر حتى 
شهر يناير من العام القادم ، وستكون الدراسة فيها 

يوم السبت من الساعة )10 – 1( ظهراً .
وأوض���ح���ت اجل��م��ع��ي��ة ب���أن ف��ت��رة ع��ق��د ه��ذه 
الدورات ستكون في الفترة من يوم 10/3 وحتى 
2020/12/16م ، وأن آخ��ر موعد للتسجيل 

سيكون يوم السبت املوافق 2020/9/26م .
كما بدأ التسجيل لدورات في علم التجويد، والتي 
ينظمها أيضاً مركز الفرقان الدائم لتحفيظ القرآن 
الكرمي عبر تطبيق )زوم(، ومن هذه الدورات دورة 
)أحكام النون وامليم الساكنتني واملدود (، والدراسة 

فيها يومي األح��د والثالثاء من الساعة )5 – 7( 
مساًء. باإلضافة لدورة في )املخارج والصفات (، 
والدراسة فيها ستكون يومي االثنني واألربعاء من 

الساعة ) 5 – 7( مساًء.
أما آخر هذه الدورات فهي دورة ) أحكام الوقف 
واالبتداء (، وستكون الدراسة فيها يومي األحد 

والثالثاء من الساعة )5 – 7( مساًء. 
وستكون ال��دراس��ة في ه��ذه ال���دورات من يوم 
10/4 وحتى 2020/12/16م ، وآخ��ر موعد 

للتسجيل هو يوم االثنني املقبل.
وأه��اب��ت اللجنة النسائية ب��أول��ي��اء األم��ور 
واألمهات لتسجيل بناتهم في مثل هذه األنشطة ملا 

لها من أهمية في تثقيف الطالبات بأمور دينهن.
اجلدير بالذكر أن جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
قامت بإنشاء جلان نسائية في عدد من املناطق 
تقوم بدعوة النساء للتمسك بالعقيدة اإلسالمية 
الصحيحة وفق الكتاب والسنة، ووضع األسس 
اإلس��الم��ي��ة الصحيحة لبناء األس���رة املسلمة، 
ولتحقيق هذه األه��داف قامت بتنظيم العديد من 
األنشطة اخلاصة بالنساء والفتيات مثل: إقامة 
ال��دروس الوعظية والعلمية والفقهية، وتعليم 
اللغة العربية لكبار السن، باإلضافة إلقامة حلقات 
حتفيظ القرآن وحلقات فقهية، وتنظيم املسابقات 

العلمية والثقافية.

2016 33 لسنة  أكد أنها تعمل ضمن احلدود املتاحة لها وفقًا لقانون 

املنفوحي: البلدية لم تنس دورها األساسي
في تطبيق قانون البناء على العقارات املخالفة 

املنفوحي يعطي بعض التوجيهات

»إحياء التراث« تنظم دورات في حفظ 
القرآن وجتويده للفتيات والنساء 

م. أحمد املنفوحي خالل جولته امليدانية في »بنيد القار«


