
أع��ل��ن��ت وزارة الصحة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، أم���س السبت، 
تسجيل 521 إصابة جديدة 
مب���رض ك��ورون��ا املستجد 
)كوفيد19-( خ��ال ال24 
ساعة قبل املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي ع��دد احل��االت 
امل��س��ج��ل��ة ف���ي ال���ب���اد إل��ى 
99049 حالة، في حني مت 
تسجيل حالة وف��اة واح��دة 
إث����ر إص��اب��ت��ه��ا ب��امل��رض 
ل��ي��ص��ب��ح م��ج��م��وع ح���االت 
الوفاة املسجلة حتى أمس 
581 حالة. وق��ال املتحدث 
ال��رس��م��ي ب��اس��م ال����وزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� 
)كونا(: إن من بني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
ح����االت م��خ��ال��ط��ة حل��االت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحث عن مصدر العدوى 
وف��ح��ص امل��خ��ال��ط��ني ل��ه��ا. 
وذكر أن اإلصابات توزعت 
ح��س��ب امل��ن��اط��ق الصحية 

بواقع 131 حالة في منطقة 
األح��م��دي الصحية، و114 
حالة في الفروانية، و111 
ح��ال��ة ف��ي العاصمة، و96 
حالة في حولي، و69 حالة 
اجل��ه��راء. وب��نينّ أن ع��دد من 
يتلقى الرعاية الطبية في 

أقسام العناية املركزة بلغ 
96 ح��ال��ة، ليصبح بذلك 
امل��ج��م��وع ال��ك��ل��ي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
مب��رض )كوفيد19-( وما 
زالت تتلقى الرعاية الطبية 
الازمة 8970 حالة. وأشار 

إلى أن عدد املسحات التي مت 
القيام بها خال ال24 ساعة 
ق��ب��ل امل��اض��ي��ة ب��ل��غ 3545 
م��س��ح��ة، ل��ي��ب��ل��غ م��ج��م��وع 
ال��ف��ح��وص��ات 705029 
فحصاً. وجدد السند الدعوة 
إل���ى امل��واط��ن��ني واملقيمني 
مل���داوم���ة األخ����ذ ب��ك��ل سبل 
ال��وق��اي��ة وجت��ن��ب مخالطة 
اآلخ���ري���ن واحل����رص على 
تطبيق إستراتيجية التباعد 
ال��ب��دن��ي، م��وص��ي��اً ب��زي��ارة 
احلسابات الرسمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية 
ف��ي ال��دول��ة ل��اط��اع على 
اإلرشادات والتوصيات وكل 
م��ا م��ن شأنه املساهمة في 
احتواء انتشار الفيروس. 
وكانت وزارة الصحة، قد 
أع��ل��ن��ت أم���س ش��ف��اء 722 
إص��اب��ة خ��ال ال24 ساعة 
قبل املاضية، ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء من مرض 
)كوفيد19-( 89498 حالة.

انطلقت حملة )الكويت نظيفة بسواعد 
أبنائها( أمس السبت، بتنظيم من شركة النوير 
الكويتية غير الربحية مبشاركة نحو خمسة 
آالف متطوع وعدد من الوزراء ومنظمات دولية 
ورؤساء بعثات دبلوماسية لدى الباد تزامنا 
 World Cleanup( م��ع امل��ب��ادرة العاملية

.)Day
وأعربت رئيسة شركة )النوير( الشيخة 
انتصار سالم العلي الصباح: ف��ي تصريح 
للصحفيني ع��ن فخرها وسعادتها بتدشني 
احلملة معتبرة إياها حدثا تاريخيا تتزامن مع 
اليوم العاملي لتنظيف البيئة الذي يشارك فيه 

ما يزيد على 20 مليون شخص حول العالم.
وقالت الشيخة انتصار الصباح: إن دولة 
الكويت تشارك للمرة األول��ى في هذا احلدث 
العاملي ما يعزز مكانتها الدولية في مجال 
احلفاظ على البيئة الفتة إلى تعهد )النوير( 
باستمرار املشاركة لتنظيف البيئة وحمايتها 

وتغيير املفاهيم البيئية.
وأوضحت أن الكويت من الدول احلريصة 
على التنمية املستدامة إذ تندرج االستدامة 
البيئية ضمن أه��م األول���وي���ات ف��ي اخلطط 
التنموية »خصوصا أن القوانني البيئية لدينا 
من أفضل القوانني على مستوى العالم وعلينا 
جميعا أن نساهم بحماية بيئتنا وتنظيفها 
ونشر هذه الثقافة لكل األجيال اجلديدة نحو 

بيئة مستدامة«.
وذكرت أن عدد املشاركني يزيد على خمسة 
آالف مشارك في هذه احلملة التي انطلقت برا 
وبحرا لتنظيف البيئة البرية والبحرية في 
آن معا بالعديد من مناطق الكويت السيما أن 

البيئة السليمة حتافظ على الصحة العامة.
من جانبه عبر وزير الدولة لشؤون البلدية 
وليد اجلاسم عن الشكر للقائمني على مبادرة 
)ال��ن��وي��ر( وع��ل��ى احلملة التطوعية ممثلة 
برئيستها الشيخة انتصار الصباح وأيضا كل 
املشاركني واملتطوعني باحلملة التي تتزامن مع 

اليوم العاملي لتنظيف البيئة.
وقال اجلاسم: إن هذه املبادرة »تعزز مفهوم 

العمل التطوعي اجلماعي لدى شبابنا وتزيد 
تكاتفهم وتساهم أي��ض��ا ف��ي احملافظة على 
البيئة وتؤكد أن النظافة العامة مسؤولية 
اجتماعية وواجب وطني نعلم أبناءنا عليها« 
مؤكدا دعم بلدية الكويت باستمرار مثل هذه 
احلمات التطوعية بهدف خلق بيئة صحية 

آمنة للجميع.
من جهته أك��د املدير العام للهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبدالله األحمد أهمية مبادرات 
منظمات املجتمع املدني معبرا عن سعادته 
باملشاركة في ه��ذه احلملة العاملية لتنظيف 

البيئة ودعمها.
وأضاف الشيخ عبدالله األحمد أن مشاركة 
جهات ع��دي��دة ف��ي احلملة تؤكد م��دى الوعي 

الكبير بأهمية احلفاظ على البيئة منبها إلى 
التأثيرات السلبية ج��راء إلقاء املهمات في 
األم��اك��ن غير املخصصة لها وال��ت��ي تساهم 

بتدمير البيئة البحرية والبرية.
وقال: »ما زلنا نأمل زيادة الوعي بخصوص 
احلفاظ على البيئة الكويتية املتجددة دائما 
بفضل تكاتف جميع اجلهات املعنية ومنظمات 
املجتمع املدني واملواطن واملقيم على هذه األرض 
فالبيئة للجميع ويجب احملافظة عليها«. بدوره 
قال مساعد وزير اخلارجية لشؤون املنظمات 
الدولية ناصر الهني: إنه »بناء على تعليمات 
وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد حرصت ال��وزارة 
على املشاركة في هذه الفعالية املهمة بالنظر 

إلى أهمية القضية البيئية ليس في الكويت 
فحسب إمن��ا ل��دى املجتمع الدولي ككل. وأكد 
الهني احل��رص ال��دائ��م على مشاركة املجتمع 
الدولي في احلفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة 
تغير املناخ التي أصبحت متثل هاجسا وأولوية 

للمجتمع الدولي.
وأش���اد باجلهود املميزة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
الشيخة انتصار سالم العلي الصباح على مدى 
سنوات للحفاظ على البيئة مؤكدا أن الوزارة 
داعمة لهذا اجلهد ومقدرة له واجلميع مدعوون 

للحفاظ على البيئة الكويتية.
من ناحيته قال معاون رئيس األركان بهيئة 
اإلم��داد والتموين ب��وزارة الدفاع اللواء الركن 
علي الشنفا: إن القيادة العليا للوزارة حرصت 

على املشاركة في هذه احلملة البيئية التطوعية 
العاملية وه��ذا أق��ل ما يجب تقدميه للكويت.
وأش��اد الشنفا مبشاركة العديد من وزارات 
الدولة ومؤسساتها والبعثات الدبلوماسية 
في الباد التي حرصت على املشاركة وأيضا 
العدد الكبير من املواطنني واملقيمني على أرض 
الكويت الطيبة الذين ضربوا أروع األمثلة في 

العمل التطوعي.
ب��دوره ق��ال رئيس ف��رع العاقات العامة 
في احل��رس الوطني العقيد مشعل سعدالله: 
إن احل��رس الوطني لبى ال��ن��داء ألن��ه مبادر 
دائما ألداء دوره في اخلدمة املجتمعية خلدمة 
الكويت وأهلها خصوصا خدمة البيئة الكويتية 

حفاظا على النظام البيئي في الكويت.

وأوضح سعدالله أن دور احلرس الوطني 
في احلملة يقتصر على التغطية اإلعامية 
وت��وف��ي��ر س��ي��ارات إس��ع��اف وح��اف��ات لنقل 
املتطوعني املدنيني من منطقة جنوب السرة إلى 

موقع احلملة.
من جانبها عبرت السفيرة األمريكية لدى 
ال��ك��وي��ت ألينا روم��ان��وس��ك��ي ع��ن سعادتها 
باملشاركة في هذه احلملة البيئية التطوعية 
مؤكدة »وج��وب حتمل املسؤولية واحملافظة 

على البيئة كي نتمتع ببيئة جميلة ونظيفة«.
من جانبه قال سفير كندا لدى الباد ويس 
بيير إدمون ان الكويت وكندا مهتمتان بالتغير 
املناخي واحلفاظ على البيئة وانضمام الكويت 
إلى هذه احلملة العاملية أمر مقدر خصوصا أن 
هناك مشاركات كبيرة من مسؤولني في الدولة 
والقطاع اخل��اص ودبلوماسيني ومؤسسات 
مجتمع مدني. وأوضح إدمون أن العالم يواجه 
حتديا بيئيا »بالتالي فإن مثل هذه احلمات من 
شأنه أن يقلل من األضرار البيئية للحفاظ على 
الكرة األرضية«.بدوره قال ممثل األمني العام 
لامم املتحدة املنسق املقيم لدى دولة الكويت 
ط��ارق الشيخ إن أهمية ه��ذه احلملة العاملية 
ينطلق من االهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات 
املناخية واحل��ف��اظ على البيئة والعمل على 
إع��ادة تدوير املخلفات منوها بالرسالة التي 
توجها الكويت الى جميع دول العالم من خالها 

»بأننا نعمل معا للحفاظ على البيئة«.
أم��ا سفير االحت��اد األوروب���ي ل��دى الكويت 
كريستيان تودور فأكد أن احملافظة على البيئة 
من اهتمامات االحت��اد األوروب���ي التي تدخل 
ضمن اخلطط املرسومة ملكافحة التغيرات 
املناخية. ولفت السفير ت��ودور إل��ى ض��رورة 
نشر ثقافة احلفاظ على البيئة ح��ول العالم 
بغية احملافظة على كوكب األرض.م��ن جهتها 
أع��رب��ت عضوة املجلس البلدي مها البغلي 
عن فخرها مبشاركة الكويت في هذه احلملة 
العاملية مؤكدة حرص املجلس على االهتمام 
بالبيئة وتنظيم العديد من ورش العمل وعقد 

جلسات خاصة بتطوير عقود النظافة. 

انتصار الصباح: مشاركة الكويت تعزز مكانتها الدولية في احلفاظ على البيئة 

5 آالف متطوع انطالق حملة »الكويت نظيفة بسواعد أبنائها« مبشاركة 
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الشيخة انتصار سالم العلي الصباح مع بعض املشاركني

مركز »فنار« يهنئ سمو 
األمير مبناسبة منحه وسام 

االستحقاق العسكري من 
الرئيس األميركي 

هنأ مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني 
“فنار”، سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد،  
مب��ن��اس��ب��ة ح��ص��ول��ه ع��ل��ى وس����ام االس��ت��ح��ق��اق 
العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب.
وقال رئيس املركز د. خالد الشطي في تصريح 
صحفي: إن هذا التكرمي ليس بغريب على صاحب 
السمو الذي دوما يضيف إلى سجله وسجل دولة 
الكويت إجنازا جديدا، كما عودنا سموه بني احلني 

واآلخر.
وأض���اف: إن سمو األم��ي��ر ُع��رف منذ أن كان 
وزي��را للخارجية وك��أق��دم وزي��ر خارجية بأنه 
عنوانا للديبلوماسية حتى حظي بتسميته عميدا 
للديبلوماسية، ال سيما بعد دوره الكبير في نشر 
ال��س��ام وإش��اع��ة احملبة ب��ني الشعوب وال���دول، 
وتدخله في إص��اح ذات البني بني املتخاصمني، 
وحرصه على رأب الصدع بني املختلفني، ثم أتي 
عام 2014 بلقب جديد لسموه وللكويت، حينما 
منحته األمم املتحدة في 9 سبتمبر 2014 لقب 
“قائد العمل اإلنساني” واختيار الكويت مركزا 
عامليا للعمل اإلنساني، بعد جهوده احلثيثة في 
خدمة القضايا اإلنسانية، ومد يد العون واملساعدة 
لكل شعوب العالم واستضافة مؤمترات املانحني 
والدعوة إليها، كما قام البنك الدولي بتكرمي سموه 
في 12 إبريل 2019 لدوره االقليمي والدولي في 
دع��م التنمية االجتماعية واالقتصادية وإحياء 
السام، وهو التكرمي األول الذي قدمه البنك لقائد 

دولة.
وأشار الشطي إلى أن سمو األمير معروف عنه 
وسطيته واعتداله ما مكن له التمتع بعاقات طيبة 
مع اجلميع وحظي باحترامهم، ملا يتمتع به سموه 

من حصافة ديبلوماسية وحنكة سياسية.
وأكد أن سمو األمير أصبح عنوانا لإلنسانية، 
وبصمته ب��ات��ت واض��ح��ة وأع��م��ال��ه وم��ب��ادرات��ه 
تتحدث بها الشعوب واألمم، ما يساهم بدوره في 
رفعة شأن دولتنا احلبيبة والتنادي باسمها في 
كافة احملافل احمللية واإلقليمية والدولية، ما يبعث 

في نفوسنا جميعا الفخر واالعتزاز.
ودعا الشطي لسموه مبوفور الصحة والعافية، 
وأن يعيده إل��ى أرض الوطن بعد رحلة عاجه 
في اخل��ارج ساملا معافى وأن ي��دمي على كويتنا 
احلبيبة نعمة األمن واألمان والرخاء والسخاء في 

ظل قيادة سموه.

تسجيل حالة وفاة واحدة

حالة  722 وشفاء  »كورونا«  بـ  جديدة  إصابة   521 الصحة: 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس
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جانب من احلملة الشيخ عبد الله األحمد خال مشاركته في احلملة

تنطلق ال��ي��وم األح��د ف��ي السابعة مساًء 
فعاليات ملتقى التأهيل اإلع��ام��ي حتت 
شعار “اإلعام مهنتي” عن بعد من خال 
منصة WebEx بخاصية الفيديو ك��ول، 
ويستمر مل��دة خمسة أي��ام في الفترة من 20 
إلى 24 سبتمبر 2020، و مبشاركة عدد من 
اإلعاميني واالك��ادمي��ي��ني م��ن عموم الوطن 
العربي، وتعد إحدى فعاليات امللتقى اإلعامي 
العربي بالشراكة مع جامعة الدول العربية 
وأك��ادمي��ي��ة اإلع���ام املتكامل. وق��ال ماضي 
اخلميس: األم��ني العام للملتقى خ��ال بيان 
صادر صباح أمس: إن هذا امللتقى الذي يعقد 
للمرة األول��ى يعد من اه��م الفعاليات التي 
تعالج عدد من القضايا اإلعامية املطروحة 

على الساحة العربي، مشيرا أن امللتقى يعد 
وسيلة أساسية ومهمة في عملية التواصل 
وتوصيل الرسائل اإلعامية للجمهور وقادة 
ال���رأي ومختلف اجل��ه��ات ال��ت��ي لها عاقة 
بالعمل اإلعامي، ويعمل على تنمية مهارات 
اإلعاميني وقدراتهم، باإلضافة إلى تأهيل 
الكوادر اإلعامية العربية وتدعيم قدراتهم في 
كافة مجاالت اإلعام وتخصصاته. وأضاف: 
يضم امللتقى عدد من اجللسات النقاشية التي 
تعمل على بناء عاقات مع إعاميني الوطن 
العربي و تستغل كل الفرص والوسائل التي 
تتيح لها التواصل والتفاعل معهم، مبيننا 
أن امللتقى يعد  فرصة مهمة للحوار والنقاش 

املباشر واملفتوح مع أبناء املهنة.

فعاليات ملتقى »التأهيل اإلعالمي« تنطلق اليوم
»عن ُبعد« مبشاركة عدد من األكادمييني واإلعالميني

العربي التعليم  سوءات  أظهر  ُبعد  عن  التعليم  عبدالعزيز: 
أكد مدير عام مركز لندن للبحوث واالستشارات محمد عبد 
العزيز أن التعليم عن بعد أظهر العديد من السوءات املتجذرة 
في ج��دران التعليم العربي بعد أن أجبرت جائحة كورونا 
دول العالم الى اغاق دور التعليم من م��دارس وجامعات ، 
فكان البد من حلول الستمرار عمليات التعلم  فجاء التعليم 
عن بعد كمخرج لألزمة إلنقاذ املوسم الدراسي  واعداد مواقع 
خاصة تتيح للطلبة متابعة دروسهم، أو اللجوء لوسائل 
اإلعام اجلماهيري كالقنوات واإلذاعات احلكومية. فنجحت 
العديد من ال��دول في ذلك املنحى لكن ال��دول العربية باتت 
على احملك – كالعادة- فالعديد من العراقيل واجهت التجربة 
العربية أدت الى تعرية سوءات معظم الدول العربية  وكشف 
عيوب أنظمة تعليمية لم تكن ناجحة في األساس في النموذج  
التعليمي التقليدي القائم على الدراسة داخل الفصول ومن ثم 
فشلت في إدارة ملفات التعليم عن بعد . وأشار الى أن منظمة 
اليونيسكو كانت قدة أحصت 138 دولة اتخذت قراراً بإغاق 
تام أو جزئي للمدارس واجلامعات ، ما يعني أن 1.37 مليار 
تلميذ وطالب عبر العالم تأثروا سلباً، أي أنه بني كل أربعة 
أطفال، ثاثة تأثروا بهذه اإلج��راءات. كما توجد دول أعلنت 
مسبقاً إلغاء بعض االختبارات النهائية القتناعها أن التعليم 

فر بديا لها كما فعلت فرنسا ، لكن  عن بعد من الصعب أن يونّ
تبدو التجارب العربية األكثر خجاً في تعاطيها مع الواقع 

التكنولوجي واالستعداد لألزمات .
جاء هذا التصريح على هامش املؤمتر الصحافي الذي عقده 
مركز لندن للبحوث بالتعاون مع مدارس الفجر النموذجية 
بالقدس لإلعان عن انتهاء املرحلة اخلتامية من االستعدادات 
إلطاق املؤمتر الدولي العاشر املعنون ب� “ التعليم في الوطن 
العربي حتديات احلاضر و استشراف املستقبل – القدس  
والذي تنظمه  مدارس الفجر اجلديد النموذجية بالقدس في 
الفترة من 27-28 سبتمبر اجلاري 2020 – 10 11- صفر  

. ZOOM  1442 هجرياً – على املنصة االفتراضية
وأض��اف عبد العزيز: وفقاً لتوجيهات رئيس مركز لندن 
للبحوث أ. د ناصر الفضلي  وفي ظل استمرار أزمة جائحة 
كورونا يواصل املركز مؤمتراته عبر املنصة االفتراضية بعد 
أن أقام املؤمتر التاسع حول كوفيد 19 تقنياً والقى جناحاً 
بالغاً ، فكان التعاون مع مدارس الفجر النموذجية بالعاصمة 
الفلسطينية القدس القامة مؤمتر التعليم في وقت اصبح فيه 
التعليم العربي على احملك بعد إيقاف املدارس واللجوء الى 

التعليم عن بعد .

تتمات

احلربي
وإعان نتائج الثانوية العامة في ظروف 
استثنائية غير مسبوقة في دول��ة الكويت 
بفعل جائحة كوفيد 19 التي اجتاحت العالَم 
أجمع. وأكد احلربي أن وزارة التربية قادرٌة 
على االستمرار في حتمل مسؤولياتها خال 
الفترة املقبلة بكل ثقٍة وثبات متسلحني بالعزم 
واإلرادة. وقال: نعيش اليوم العصر الرقمي، 
الذي غيَّر أوجه احلياة، فكان لزاماً علينا تأهيُل 
جيِل الشباِب ملا يقتضيه هذا العصر، ونقوم 
بإعداد جيل متسلٍح بالعلم والتكنولوجيا 
ق��ادٍر على بناء مستقبل الكويت، وه��ذا هو 
هدفنا األوح���د وغايتنا األس��م��ى ف��ي وزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي. وأوضح أن 
جناح أبنائنا وبناتنا الذي نعلن عنه اليوم 
هو ثمرُة ِجدِّهم واجتهادهم، والدعم والتفاني 
ال��ذي قدمه معلموهم والهيئة اإلداري���ة في 

وزارة التربية،
وأضاف: نحُن نقف اليوم احتراماً وتقديراً 
لهم مؤكدين فخرنا بإجنازهم، وأخصُّ بالشكر 
أيضاً أولياء األمور الكرام الذين وفنّروا البيئة 
املناسبة إلشراق شمس هذا التفوق، فتضافر 
اجلهود كان السفينَة التي نقلت أبناءنا إلى 
برِّ األمان وحافَظ على مستقبلهم في ظل سنٍة 

استثنائيٍة وظروٍف تعُد األولى من نوعها.

بيدرسون
املتفق عليه، م��ن��وه��اً إل��ى أن الرئيسني 

امل��ش��ارك��ني أع��رب��ا ع��ن استشعارها ظهور 
أرضية مشتركة بشأن بعض املواضيع.

واس��ت��درك ق��ائ��اً:  كانت هناك اختافات 
حقيقية للغاية من حيث اجلوهر، حيث أن 
الرئيسني املشاركني لم يكونا قادرين على 
االتفاق أثناء وجودهما في جنيف على جدول 
أعمال للدورة املقبلة ونحن بحاجة إلى جدول 

أعمال مقترح إذا ما كانت اللجنة ستجتمع.
وأكد بيدرسون استمراره في حث اللجنة 
الدستورية على املضي قدماً مبا يتماشى 
مع الشروط املرجعية املتفق عليها قائاً: إذا 
متكنا من وضع اللمسات األخيرة على جدول 
األعمال واملضي قدما بهذه الطريقة فا أزال 
آم��ل في أن نتمكن من تعميق ه��ذه العملية 
بجلسة راب��ع��ة قريباً وجلسات أخ��رى في 
الشهر املقبل حسبما يسمح الوضع في ظل 

اجلائحة.

التجارة
املوسومة من عيار 18 بلغت نحو 16.8 
ك��ي��ل��وغ��رام ف��ي ح��ني ب��ل��غ��ت ك��م��ي��ة ال��ذه��ب 

اخلارجي 196 كيلوغرام.
وذكرت أن كمية السبائك الذهبية املوسومة 
بلغت 583 كيلوغراماً والسبائك الفضية 
املوسومة بلغت 4ر5 كيلوغرام وحصلت 
عنها رسوماً تقدر بنحو 29 الف دينار )نحو 
94 الف دوالر( في حني بلغت كمية الفضة 
املوسومة 8ر45 كيلوغرام حصلت رسوماً 

عنها بنحو 250 ديناراً )نحو 818 دوالرا(.

تتمات


