
اخلميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

(املرحلة الرابعة)

رئيس الوزراء يستقبل وزير اخلارجية السعودي

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد وبحضور وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد في قصر السيف أمس صاحب السمو 
األمير فيصل بن فرحان بن عبداهللا آل سعود وزير 

خارجية اململكة العربية السعودية الشقيقة.

وتســلم ســموه خالل اللقاء رســالة خطية من 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود إلى أخيه سمو نائب األمير وولي العهد 

الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه.
حضر اللقاء سفير خادم احلرمني الشريفني لدى 

الكويت ســمو األمير ســلطان بن سعد آل سعود 
وســفير الكويت لدى اململكة العربية السعودية 
الشيخ علي اخلالد ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مجلــس التعاون لدول اخلليج العربية الســفير 

ناصر املزين.

سلّم سموه رسالة خطية من خادم احلرمني الشريفني إلى أخيه سمو نائب األمير

ســمو رئيس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد مستقبال وزير اخلارجية السعودي صاحب الســمو األمير فيصل بن فرحان بن عبداهللا آل سعود بحضور وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
والسفير الشيخ علي اخلالد والسفير ناصر املزين

نائب األمير يهنئ رئيس ڤيتنام بالعيد الوطني
بعــث ســمو نائــب 
األمير وولي العهد الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه 
اهللا، ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس جنوين فو ترونغ 
رئيس جمهورية ڤيتنام 
االشتراكية الصديقة عبر 
فيها ســموه عن خالص 
الســمو  تهانــي صاحب 
األميــر الشــيخ صبــاح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
وتهاني سموه مبناسبة 
الوطنــي لبالده،  العيــد 
متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وللبلد 
الصديق كل الرقي والنماء.
كما بعث سمو رئيس 
الشــيخ  الوزراء  مجلس 
صبــاح اخلالــد ببرقيــة 

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمدتهنئة مماثلة.

اجلاراهللا  يعزي سفير الهند لدى البالد
 بوفاة الرئيس الهندي السابق

قام نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهللا 
أمس بزيارة إلى سفارة جمهورية الهند لدى 
الكويت، وكان في استقباله سفير جمهورية 
الهند ســيبي جــورج، حيث قــدم التعازي 

بوفاة رئيس جمهورية الهند السابق براناب 
موكهيرجي. وقد سجل اجلاراهللا كلمة أشاد 
فيها بعطاء الفقيد وعالقاته بالعالم العربي 

ومواقفه املؤيدة للقضايا العربية.

نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهللا خالل تقدمي التعازي بوفاة رئيس جمهورية الهند السابق براناب موكهيرجي

تسجيل ٦٦٧ إصابة جديدة بـ «كورونا»
ووفاة واحدة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية

حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة عــن شــفاء ٥٥٢ 
حالة من املصابني بڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيدـ١٩) ليبلغ اجمالي حاالت الشفاء ٧٨٢٠٩ 

حاالت.
كما اعلنت الوزارة عن تسجيل ٦٦٧ إصابة 
جديدة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة إلى ٨٦٤٧٨ حالة 
في حني مت تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح 

مجموع حاالت الوفاة املسجلة ٥٣٥ حالة.
كما اوضحت «الصحة» في بيانها االحصائي 
اليومي أن عدد املســحات التي مت القيام بها 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٤٤٢٥ مسحة 
ليبلغ مجموع الفحوصات ٦٢٦٠٤١ فحصا، وان 
احلاالت التي ثبتت إصابتها هي حاالت مخالطة 
حلاالت تأكــدت إصابتها وأخرى قيد البحث 

عن مصدر العدوى وفحص املخالطني لها.
كمــا بينت أن اإلصابات توزعت حســب 
املناطق الصحية بواقع: ١٨٣ حالة في منطقة 
االحمــدي الصحية، و١٣٦ حالــة في منطقة 
حولــي الصحيــة، و١٣٠ حالــة فــي منطقة 
العاصمــة الصحية، و١٢٥ حالــة في منطقة 

الفروانيــة الصحية، و٩٣ حالــة في منطقة 
اجلهراء الصحية.

الفتة الى أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة بلغ ٩٢ حالة ليصبح 
بذلــك املجموع الكلي جلميــع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض «كوفيدـ١٩» ومازالت 

تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ٧٧٣٤ حالة.

مواكبة لبدء املرحلة اخلامسة.. «الصحة» 
تستعدالفتتاح العيادات التخصصية بالرعاية األولية

حنان عبداملعبود

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان 
وزارة الصحة تستعد حاليا لتشغيل العيادات 
الرعاية الصحية  التخصصية في مراكز 

األولية مثل العظام واملســالك واجلراحة 
وغيرها من التخصصات األخرى. وتوقعت 
املصادر أن يتم افتتاحها وإعادة العمل بها 
مع دخول املرحلة اخلامسة أي بعد منتصف 

سبتمبر، كما هو مخطط له سابقا.

ج ٥٥٠٥ طالب وطالبات األمير عبدالعزيز بن طالل خرَّ

آالء خليفة

برعايــة وحضور صاحب 
السمو امللكي األمير عبدالعزيز 
بن طالل بن عبدالعزيز رئيس 
مجلس أمناء اجلامعة العربية 
املفتوحــة، احتفلت اجلامعة 
أمــس بتخريــج دفعــة العام 
اجلامعــي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ مــن 
الطالب والطالبات، في احتفال 
ضم ٥٥٠٥ خريجني من ٨ دول 

عربية.
وقــد أقيــم احلفــل عبــر 
اإلنترنت وشارك فيه مجموعة 
من األكادمييني العرب وأســر 
اخلريجني وأصدقائهم وفريق 
عمــل اجلامعــة وعــدد مــن 
الضيــوف، حيث بــدأ بتالوة 
عطــرة مــن القــرآن الكــرمي، 
أعقبتهــا كلمة لســمو رئيس 
مجلس األمنــاء، وتلتها كلمة 
لرئيــس اجلامعــة د.محمــد 
الزكري ثم كلمة اخلريجني ثم 
جــاء دور تكرمي مجموعة من 
الطالب من قبل ســمو رئيس 

مجلس األمناء.
وهنأ سمو األمير عبدالعزيز 
بن طالل اخلريجني في كلمته، 
مؤكدا أن إجنازهم جاء تتويجا 
جلهودهم التي استمرت أعواما، 
وداعيا سموه الطالب لالنطالق 
نحو احلياة العملية بكل ثقة 

وعمل جاد.
مخاطبــا  وقــال ســموه 
اخلريجــني «إنــي علــى ثقة 
بأنكــم متلكون مــن املعارف 
والقدرات املهارات، ما يؤهلكم 
لتكونوا قــادة الواقع اجلديد 
الذي فرضه «كوفيدـ  ١٩» على 

عوائق جغرافية أو اقتصادية 
أو اجتماعية وقدرتها ومرونتها 
على تلبية جميع معايير جهات 
االعتماد في جميع دول الفروع، 

ومتطلباتها».
واعتمــدت اجلامعــة منذ 
تأسيســها نظام التعليم عن 
بعد، إضافة إلى نظام التعليم 
املدمج، وهي أول جامعة عربية 
علــى اإلطــالق تقــوم بتقدمي 
املناهج كاملــة عبر اإلنترنت 
بالتعاون مع اجلامعة املفتوحة 
البريطانيــة، حتقيقــا لرؤية 
األمير طالل بــن عبدالعزيز، 
رحمه اهللا، بتوفيــر التعليم 
دون عوائــق جغرافيــة، أو 

اقتصادية، أو اجتماعية.
وأكد سمو األمير عبدالعزيز 
بن طالل أن اجلامعة استثمرت 
املاضيــني،  العقديــن  عبــر 
ومازالت تستثمر، في تطوير 

عاملي. ومن هنــا يحق لنا أن 
نفخر بجامعتنا بريادتنا في 

هذا احلقل.
من جهته، قال مدير اجلامعة 
العربية املفتوحة في الكويت 
د.نايــف املطيــري: نتشــرف 
ونحــن نبارك تخريج كوكبة 
من طلبــة اجلامعــة العربية 
املفتوحة في الكويت والذين 
حتدوا صعاب الظروف وأصروا 
على املضي قدما في مسيرتهم 
املباركــة، فال يســعني إال أن 
اشــكرهم ملا قدمــوه من اجلد 
واالجتهاد واملواظبة في طلب 
العلم مقدرين الفرصة الثمينة 
التــي منحتهــا لهــم اجلامعة 
العلمي  ملتابعــة حتصيلهــم 
بنظام التعليم اإللكتروني وهو 

ما يستحق الثناء والتقدير.
واضــاف د.املطيــري: ال 
يسعنا في هذا املقام إال تقدمي 
الشــكر لألســتاذ د.محمد بن 
إبراهيم الزكري على مساندته 
وتشــجيعه وألعضــاء هيئة 
التدريــس ولعمــداء البرامج 
قدمــوا  حيــث  األكادمييــة، 
جميعــا كفــاءة مميــزة فــي 
تفعيــل خصائــص التعليــم 
اإللكتروني لضمــان وصول 
املــادة العلمية إلى كل الطلبة 
بكل سالســة وأمانة، فشــكرا 
صاحب الســمو امللكي األمير 
عبدالعزيــز بــن طالل رئيس 
مجلــس أمنــاء اجلامعة على 
متابعتكــم احلثيثــة وتقدمي 
الدعم الكبير لنجاح مســيرة 
اجلامعة، ورغم  جائحة كورونا 
وتداعياتها استطعنا اإلجناز 

والتميز.

أفضــل املناهــج واحملتويات 
التعليمية وفــي التعاون مع 
أفضــل اخلبــرات األكادميية، 
واالستثمار في تطوير البنية 
التحتية للجامعة، وفقا ألعلى 

املعايير العاملية.
وقال سموه إنه وقبل أكثر 
من عقدين، لم يكن ضمن دائرة 
النظــر، أو الواقع القريب، أن 
تشهد مؤسسات التعليم العالي 
إقامــة حفــالت التخــرج عبر 
الفضــاء االفتراضي، واليوم، 
وبفعل الظروف التي مير بها 
العالم، نتيجة تأثيرات جائحة 
«كوفيدـ  ١٩» التي ندعو العلي 
القدير أن تزول ســريعا، بات 
ذلــك واقعــا، مــا دعــا الدول 
واحلكومات إلى تطوير تقنيات 
التعلم ووسائله، والتعليم عن 
بعد، فأصبحت النموذج األمثل 
واألكثــر فاعلية علــى نطاق 

من ٨ دول عربية باجلامعة العربية املفتوحة في حفل عبر اإلنترنت

جانب من حفل تكرمي خريجي اجلامعة العربية املفتوحةاألمير عبدالعزيز بن طالل ود.محمد الزكري ود.نايف املطيري يكرمون إحدى الفائقات

العالم، والذي أكد أهمية التقنية 
والعمل عن بعــد، وأقول لكم 
إن مجتمعاتكم اآلن هي أحوج 
ما تكون إلبداعاتكم وأفكاركم 
ومبادراتكم، وأدعوكم لالنطالق 
بكل ثقــة، والعمل بــكل جد، 
لتحقيــق طموحاتكم وخدمة 

مجتمعاتكم».
كما عبر سموه عن فخره مبا 
حققته اجلامعة من جناحات، 
بقولــه «إن اجلامعة العربية 
املفتوحة شكلت نقلة حقيقية 
في منظومــة التعليم العالي 
العربــي، باعتمادهــا نظامي 
التعليــم عــن ُبعــد والتعليم 
املدمــج، وشــكل خريجوهــا 
إضافــة نوعيــة ملجتمعاتهم، 
مجســدة بعــد نحــو عقدين 
أهمية رؤية مؤسسها، وريادته 
في منح حق كل إنســان، في 
التعلم واكتساب املعرفة، دون 

«الصحة» تتفقد االحترازات الطبية في «التربية»
عبدالعزيز الفضلي

قامت جلنة متابعة اإلجراءات واالشتراطات 
الصحية للوزارات والهيئات بالدولة في وزارة 
الصحة ممثلة بالدكتور مشعل املستكي بزيارة 
تفقدية لــوزارة التربية، وذلك ملعاينة مبنى 
ديوان عام الوزارة في جنوب السرة واالطالع 
على سالمة املبنى والعاملني فيه واملراجعني 
ومدى التقيد باإلجراءات الصحية املتبعة في 
قطاعات الوزارة املختلفة. وقامت اللجنة بجولة 
داخل أروقة الوزارة برفقة مدير إدارة تشغيل 
وصيانة ديوان عام الوزارة م.عبدالعزيز أكبر، 
ومن ثم التقت وكيــل وزارة التربية باإلنابة 
فيصــل املقصيــد، حيث أعربت عن شــكرها 
وتقديرها جلهود القائمني على سالمة املبنى 
وااللتــزام باإلجــراءات والقواعــد التي متكن 
اجلهات احلكومية من متابعة أعمالها بشــكل 
تدريجــي وصوال للعــودة الكاملة للعمل مع 
االستعداد ملا يســتجد من تطورات الظروف 

املرتبطــة مبواجهــة هذه اجلائحــة، والتقيد 
بالتعليمات الطبيــة والوقائية واالحترازية 
الصــادرة عن الســلطات الصحية املختصة، 
مشــددة على ضرورة االلتــزام بقواعد األمن 
والســالمة من قبــل جميع املوظفــني بلبس 
الكمامات والقفازات، كمــا أثنت على تطبيق 

عملية التباعد اجلسدي بني املوظفني.
وثمنت اللجنة اجلهود التي يقوم بها مدير 
إدارة تشــغيل وصيانــة ديوان عــام الوزارة 
عبدالعزيز اكبر في التواصل الدائم مع الوزارة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية باإلنابة 
فيصل املقصيد التواصل والتعاون املستمر مع 
وزارة الصحة، مشيدا في الوقت نفسه بالدور 
الكبير الــذي تقوم به األجهزة الطبية خلدمة 
املواطن واملقيم في كل أجهزة الدولة، كما شكر 
املقصيــد م.اكبــر على ما يقوم بــه من جهود 
كبيرة للحفاظ على ســالمة املبنى والعاملني 
فيه وفق اإلجــراءات االحترازية التي أوصت 

فيها وزارة الصحة.

وزير اخلارجية بحث مع نظيره السعودي تعزيز العمل املشترك

وزير اخلارجية السفير صالح اللوغاني، 
كما حضرها ســفير خــادم احلرمني 
الشريفني لدى الكويت األمير سلطان 
بن ســعد بن خالد آل سعود وأعضاء 

الوفد املرافق.

وســفير الكويت لدى اململكة العربية 
الشيخ علي اخلالد  السفير  السعودية 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب وزير اخلارجية السفير أيهم العمر 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب 

وزير اخلارجية السفير خالد اجلاراهللا 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون املراسم 
السفير ضاري العجران ومساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية الســفير ناصر املزين 

التقى وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مع 
وزير خارجية اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة األمير فيصل بن فرحان آل 
سعود وذلك ظهر أمس في ديوان عام 
وزارة اخلارجية مبناسبة زيارته الرسمية 

والوفد املرافق إلى الكويت.
حيث تناول اللقاء بحث عمق العالقات 
األخويــة الوثيقة التي جتمع بني دولة 
الســعودية  العربية  الكويت واململكة 
وما يربط قيادتي البلدين والشــعبني 
الشقيقني من وشائج متجذرة وروابط 
متينة ومتأصلة والعمل املشترك على 
تعزيز أواصرها ومضامينها في مختلف 
مجاالتها وأبعادها اإلستراتيجية، كما مت 
خالل اللقاء بحث أبرز املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية ومناقشة 

التطورات التي تشهدها املنطقة.
كما أقام وزيــر اخلارجية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشــيخ د.أحمد ناصر 
احملمد مأدبة غداء على شــرف وزير 
خارجية اململكة العربية السعودية األمير 
فيصل بن فرحان آل ســعود والوفد 

املرافق بهذه املناسبة.
اللقاء واملأدبة كل من نائب  حضر 

من التكرمي

نايف املطيري: رغم جائحة «كورونا» وتداعياتها استطعنا اإلجناز والتميز

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقبال وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود


