
أع��ل��ن��ت وزارة الصحة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة أم����س األح����د، 
تسجيل 708 إصابات جديدة 
بفيروس ك��ورون��ا املستجد 
)ك��وف��ي��د - 19( ف��ي ال��� 24 
ساعة قبل املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي ع��دد احل��االت 
امل��س��ج��ل��ة ف���ي ال���ب���اد إل��ى 
121635، في حني مت تسجيل 
حالتي وف��اة إث��ر إصابتهما 
ب��امل��رض، ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

أمس 746 حالة.
وق���ال امل��ت��ح��دث الرسمي 
باسم وزارة الصحة الكويتية 
ال��دك��ت��ور عبدالله السند ل� 
)ك��ون��ا(: إن ع��دد م��ن يتلقى 
ال��رع��اي��ة الطبية ف��ي أقسام 
العناية امل��رك��زة بلغ 121 
حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلي جلميع احل��االت التي 
ثبتت إصابتها مبرض )كوفيد 
19-( ومازالت تتلقى الرعاية 

الطبية الازمة 8118 حالة.

وأش��ار السند إل��ى أن عدد 
امل��س��ح��ات ال��ت��ي مت ال��ق��ي��ام 
بها خ��ال ال�24 ساعة قبل 
املاضية بلغ 5496 مسحة، 
ليبلغ مجموع الفحوصات 

876250 فحوصات.
وج��دد الدعوة للمواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني مل���داوم���ة األخ���ذ 
بكل سبل ال��وق��اي��ة وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص 
على تطبيق إستراتيجية 
ال��ت��ب��اع��د ال��ب��دن��ي، موصياً 
بزيارة احلسابات الرسمية 
ل����وزارة الصحة واجل��ه��ات 
الرسمية في الدولة لاطاع 
على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه املساهمة في 

احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد 
أعلنت أمس أيضاً، شفاء 661 
إص��اب��ة خ��ال ال24 ساعة 
قبل املاضية، ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء 112771 

حالة.
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عودة: أرست نهجًا متفردًا في تقدمي العون واإلغاثة إلى مستحقيهما

اللجنة الدولية للصليب األحمر 
تشيد بجهود الكويت اإلنسانية 

أش��اد رئيس البعثة اإلقليمية للجنة 
الدولية للصليب األحمر ل��دول مجلس 
التعاون اخلليجي الدكتور عمر عودة، 
باجلهود اإلنسانية الكويتية التي تندرج 
ضمن الواجب اإلنساني، الذي يعبر عنه 
امل��وق��ف الرسمي ل��دول��ة الكويت قيادة 

وحكومة وشعبا.
وق���ال ع���ودة ل��� )ك��ون��ا( أم���س، عقب 
ل��ق��ائ��ه رئ��ي��س م��ج��ل��س ادارة جمعية 
الهال الكويتي الدكتور ه��ال الساير: 
إن اجلمعية استطاعت الوصول ملناطق 
م��ت��ع��ددة ف��ي أرج���اء امل��ع��م��ورة وقدمت 
من��وذج��اً للعطاء اإلنساني ال ح��دود له 
وأرس��ت نهجاً متفرداً في تقدمي العون 

واإلغاثة إلى مستحقيهما.

وذك���ر أن��ه ن��اق��ش سبل ال��ت��ع��اون في 
م��ج��االت دع��م الج��ئ��ني الروهينغيا في 
بنغاديش من خال املساهمة في مشروع 
مشترك يدعم بناء مستشفى يقدم الرعاية 

الصحية لهم.
وأشار الى أن توفير الرعاية الصحية 
لاجئني الروهينغيا سيعزز م��ن ثقة 
االف���راد م��ن أداء أدواره���م املطلوبة في 

املجتمع.
وأكد حرص اللجنة الدولية للصليب 
األحمر على التنسيق املستمر مع اجلمعية 
ف��ي ك��ل امل��ج��االت ال��ت��ي ت��دع��م اجل��ه��ود 

اإلنسانية.
م��ن جانبه أك��د الساير ف��ي تصريح 
مماثل ل� )كونا( أهمية تفعيل الشراكة في 

العمل االنساني واالغاثي وتوزيع االدوار 
وامل��س��ؤول��ي��ات القائمة على التنسيق 
والعمل املشترك م��ع اللجنة الدولية 

للصليب األحمر.
وق��ال: إن اجلمعية لن تدخر جهدا في 
مساعدة وإغاثة الجئي الروهينغيا، الفتا 
الى املساعدات املقدمة لهم سواء الغذائية 
والصحية واملأوى للتخفيف من معاناتهم 
في ظل األوض��اع احلالية التي يعيشون 

بها.
وأك��د أن العمل اإلنساني في الكويت 
قطع خطوات واثقة جتاه تقدمي مشاريع 
متنوعة ومتميزة تشهد بنهج الدولة 
االنساني وحرصها على تفقد حاجات 

د. هال الساير خال لقائه د. عمر عودةاحملتاجني حول العالم.
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دع��ت الهيئة العامة للقوى 
ال��ع��ام��ل��ة، امل��ن��ش��آت ال��راغ��ب��ة 
باالستفادة من مضاعفة الدعم 
املالي املقرر للعمالة الوطنية 
املسجلة لديها على الباب الثالث، 
والتي لم تقدم طلب صرف الدعم 
اإلضافي حتى تاريخه، املسارعة 
إلى تقدمي طلب الصرف آليا عبر 
املوقع اإللكتروني للهيئة حتى 

يوم اخلميس 5 نوفمبر 2020.
وقالت مديرة إدارة العاقات 
العامة واإلع��ام بالهيئة أسيل 
املزيد في تصريح صحفي أمس: 
إن الهيئة ستقوم بصرف الدعم 
اإلضافي للمنشآت عن العمالة 
الوطنية املسجلة لديها التي 
ت��ق��دم��ت بطلب ال��ص��رف حتى 
5 نوفمبر 2020 ع��ن األشهر 
الثاثة املتبقية م��ن ال��دع��م )9 
و10 و11( وفقاً لضوابط صرف 

الدعم اإلضافي.
وأوض����ح����ت أن امل��ن��ش��آت 
ال��ت��ي سبق لها االس��ت��ف��ادة من 
الدعم اإلضافي سيتم الصرف 
للملتزمني منهم ف��ي حتويل 

رواتب العمالة الوطنية املسجلة 
لديها دون املساس بقيمة الراتب 
تلقائياً ودون احلاجة لتقدمي 

طلب صرف جديد.
وأش����ارت إل��ى أن البيانات 
املطلوبة في طلب الدعم اإلضافي 
ه��ي ش��ه��ادة م��ن البنك موضح 
بها رقم )اآليبان( مسجل لديه 
باسم املنشأة ورقم اجلهة املدني 
للمنشأة املثبت ل��دى املؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية.
وأض��اف��ت أن م��ن البيانات 
امل��ط��ل��وب��ة ك��ذل��ك رق���م تسجيل 
املنشأة ل��دى املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية اخلاص 
ب��ال��ب��اب ال��ث��ال��ث ورق���م هاتف 
امل��ف��وض بالتوقيع ال��ذي ميثل 
املنشأة إلرس���ال رم��ز التحقق 
عليه واجن��از املعاملة واعتماد 

التوقيع.

أك����د ن���ائ���ب امل���دي���ر ال��ع��ام 
للخدمات األكادميية املساندة 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للتعليم 
التطبيقي و التدريب د. جاسم 
األس��ت��اد، أن جتربة الهيئة في 
م��ش��روع التعليم اإللكتروني 
تعتبر متميزة ليس فقط على 
م��س��ت��وى ال��ه��ي��ئ��ة، إمن���ا على 
مستوى املؤسسات احلكومية 
بالدولة ، مبيناً أن��ه مت وضع 
خطة متكاملة كان من أولوياتها 
اخ��ت��ي��ار املنظومة التعليمية 
املناسبة و تدريب أعضاء هيئة 
التدريس و التدريب و الطلبة 
حتى يتمكنوا من استخدامها بكل 
سهولة و يسر، لذا عملت الهيئة 
على تطبيق نظام التعليم عن 
بعد  على جميع قطاعات الهيئة 
م��ن كليات و معاهد و رفعت 
محتوى املقررات الدراسية على 
املنصات التعليمية اخلاصة 
بها لتسهيل عملية التدريس 

والتدريب.
و أوض����ح أن خ���ال ف��ت��رة 
تطبيق خطة التعليم عن بعد 
ح��رص��ت الهيئة على أن تقدم 
كافة الدعم ملنتسبيها عن طريق 
ب��ث رس��ائ��ل توعوية و برامج 
تعليمية على منصاتها حتى 
يتمكنوا من مشاهدتها في حال 
احلاجة لها ، مضيفاً أن ما متيزت 

به الهيئة بتجربتها بالتعليم عن 
بعد ه��ي إق��ام��ة فترة تدريبية 
للطلبة قبل موعد بدء الدراسة 
الفعلي،  ال��ذي ش��ارك فيه أكثر 
من 80 ألف طالب و طالبة و هو 
ع��دد يفوق العدد الكلي لطلبة 
و طالبات الهيئة ال��ذي��ن يبلغ 
عددهم أكثر من 54 ألف طالب 
و طالبة مما يدل على مشاركة 
الطالب ألكثر من مرة بالتدريب 
الك��ت��س��اب م���ه���ارات التعامل 
م��ع ب��رام��ج التعليم املختلفة ، 
موضحاً أنه مت تدريب أعضاء 
هيئة التدريس و التدريب على 
منصتي )مودل و تيمز( و برامج 

)أوفيس 365( من خال خطة 
تدريبية تكونت من مرحلتني 
خالها مت تدريب 2963 عضو 
م��ن أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س و 
التدريب على برنامج )تيمز( 
و1405 ع��ض��و ع��ل��ى ن��ظ��ام 
)امل���ودل( و 1095 عضو على 

نظام )أوفيس 365(.
و ب�����نينَ د. األس�����ت�����اد أن 
هناك العديد م��ن التحديات و 
الصعوبات التي واجهت مشروع 
التعليم اإلل��ك��ت��رون��ي ع��ن بعد 
عند بداية انطاقه من أبرزها 
ال��دروس العملية واالختبارات 
التي مت تذليلها بتعاون أعضاء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س و ال��ت��دري��ب 
حيث عملوا على توفير البيئة 
املناسبة لتتماشى مع طبيعة 
امل��ق��ررات الدراسية و التعليم 
عن بعد ،مؤكداً أن العمل مستمر 
على تطوير منظومة التعليم 
اإلل��ك��ت��رون��ي وف���ق م��ا يستجد 
خلدمة العملية التعليمة و أبناء 
الهيئة من الطلبة و الطالبات 

واملتدربني .
وت��ق��دم د. ج��اس��م األس��ت��اد 
بالشكر ألعضاء اللجان الفنيه 
وجلميع أعضاء هيئة التدريس 
والتدريب الذين ساهموا بشكل 
مباشر في إجناح جتربة التعليم 

عن بعد.

5 نوفمبر املقبل  حتى 

املزيد: »القوى العاملة« تعيد فتح التقدمي 
للدعم اإلضافي للمنشآت عن العمالة الوطنية 

أسيل املزيد

80 ألف طالب و طالبة شاركوا في التدريب على »تيمز« أكثر من 

األستاد: »التطبيقي« تسعى
لتطوير منصاتها التعليمية

وفق سياسة التعليم »عن ُبعد«

د. جاسم األستاد

العدل: مسح شامل
لكافة املدارس احملددة

للجان االنتخابية
أعلنت وزارة العدل أمس، جاهزيتها للقيام بعمل مسح 
شامل لكافة امل���دارس احمل���ددة م��ن قبل وزارة الداخلية 
وعددها 107 مدارس إلجراء العملية االنتخابية الستكمال 
التجهيزات الازمة فيها كمقار للجان االنتخابية في كافة 

الدوائر.
وق���ال املتحدث الرسمي ب��اس��م وزارة ال��ع��دل عيسى 
البشر في تصريح ل� )كونا(: إن ال��وزارة خاطبت املجلس 
األعلى للقضاء مبناسبة صدور املرسوم رقم )150 لسنة 
2020( بدعوة الناخبني النتخاب أعضاء مجلس األمة، 
لتسمية رئيس وأعضاء اللجنة االستشارية املشرفة على 
االنتخابات، وذل��ك متهيداً الستصدار القرارات الوزارية 

الازمة في هذا اخلصوص.
وأض��اف البشر أن )العدل( بصدد تشكيل جلنة إدارية 
إلع���داد وجتهيز كافة االحتياجات واملتطلبات الازمة 
للعملية االنتخابية وتشكيل فريق عمل ميداني من ذوي 
اخلبرة الستيفاء التجهيزات الازمة لكافة مقار اللجان 

االنتخابية.
وأك��د تعاون ال��وزارة مع كافة اجلهات احلكومية ذات 
الصلة مثل وزارات الصحة والتربية والداخلية لتضافر 
اجلهود في إجناح العملية االنتخابية، مبيناً أن )العدل( 
ملتزمة بكل التعليمات واإلج��راءات الصحية حفاظاً على 

صحة وسامة املواطنني.

دع��ا أم��ني ص��ن��دوق جمعية 
املهندسني الكويتية، املهندس 
علي الفيلكاوي، إل��ى اإلس��راع 
مب��ع��اجل��ة م�����رادم اإلط�����ارات 
واالستفادة من ه��ذه االط��ارات 
ب��إع��ادة ت��دوي��ره��ا أو طرحها 
للشركات اخلاصة لاستفادة 
م��ن��ه��ا، م��ش��ي��راً إل���ى ض���رورة 
اإلس������راع ف���ي ال��ت��ن��س��ي��ق بني 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املعنية  
ممثلة بالهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة للصناعة وبلدية 

الكويت.
وق���ال الفيلكاوي ف��ي بيان 
ص����ح����اف����ي: إن “جمعية 
املهندسني” تستغرب املماطلة 
ف���ي ه���ذا األم����ر وإرج�����اء ه��ذه 
املشكلة بشكل الفت وتعريض 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���اط���ق احمل��ي��ط��ة 
مب��رادم النفايات إل��ى مزيد من 
االستنزاف البيئي واالض��رار 
مب��ش��اري��ع ال��رع��اي��ة السكنية 
وغيرها من مشاريع التنمية ، 
مشيرا إل��ى تكرار احلرائق في 

مردمي الساملي و “ ارحيه” .
وأش����ار إل���ى أن ض���رر ع��دم 
معاجلة ه��ذه املشكلة ك��ان أحد 
األسباب الرئيسية إل��ى جانب 
ع��ق��ب��ات أخ����رى ت��ع��ي��ق تنفيذ 
م��ش��روع م��دي��ن��ة ج��ن��وب سعد 
العبد الله االسكاني الذي سيوفر 
نحو 40 ألف وحدة سكنية وفقا 
للدراسات واملخططات األولية 
التي قامت بها اجلهات املعنية، 
مضيفا أن هذا التأخير في عدم 
معاجلة عوائق املشروع يضيف 
أع��ب��اًء مالية وي��رف��ع م��ن كلفة 
البنية التحتية التي يفترض أن 

تنفذها املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية كما أن��ه يوقع ض��رراً 
على  املواطنني الذين ينتظرون 
سنوات طويلة للحصول على 

أرض سكنية .
وأش������ار إل����ى أن جمعية 
املهندسني الكويتية ومنذ وقوع 
احل��ري��ق األول ف��ي “ارحية”، 
ب���ادرت إل��ى ال��ت��ع��اون م��ع عدد 
املختصني وعقدت ورش��ة عمل 
خ��اص��ة ل��اس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه 
االط��ارات التي ملسنا حتركا في 
حينها، إال أن ع��دم القيام بحل 
ج��ذري يتوافق واالشتراطات 
البيئية أع��اد األم��ر إل��ى مرحلة 

الصفر .
وأض������اف أم����ني ص��ن��دوق  
اجل��م��ع��ي��ة، أن اجل��ه��ود التي 
رأيناها مؤخرا من قبل اللجان 
املختصة ف��ي املجلس البلدي 
وغيره ، إال أنها التزال غير كافية 
وحت��ت��اج ال��ى خطوة تنفيذية 

حاسمة إلنهاء ومعاجلة هذه 
األمر إلى غير رجعة، مؤكداً أن 
ح��ل��وال فنية وصديقة للبيئة 
ميكن وضعها الن��ه��اء مشكلة 
االط��ارات وال تكلف امل��ال العام 
و اجلهات ذات العاقة كهيئتي 
ال��ب��ي��ئ��ة وال��ص��ن��اع��ة وب��ل��دي��ة 
الكويت أية مبالغ ، وتوكل إلى 
القطاع  اخلاص لاستفادة من 

اإلطارات  املستهلكة.
مشيراً إلى ضرورة التنويه 
ال��ى جت��اوز العقبات األخ��رى 
ال��ت��ي ت��واج��ه م��ش��روع جنوب 
مدينة سعد العبد الله ، ومنها 
على سبيل املثال موضوع املياه 
اجلوفية والذي أكدت دراسات 
كثيرة أن أرض املدينة تقع على 
أك��ب��ر م��خ��ازن امل��ي��اه اجلوفيه 
ف��ي ال��ك��وي��ت، مضيفاً أن���ه لو 
أخ��ذت اجل��ه��ات املعنية مبكرا 
وفعلت التنسيق فيما بينها 
ل��ك��ان م��ش��روع مدينة جنوب 
سعد العبد الله اإلسكانية اليوم  
ف��ي ط��ور االن��ت��ه��اء م��ن البنية 

التحتية.
وش�����دد ال��ف��ي��ل��ك��اوي على 
ض��رورة التنسيق والتخطيط 
املشترك من قبل كافة اجلهات 
احلكومية ملواجهة العراقيل 
وإزال��ت��ه��ا م��ن أم����ام م��ش��اري��ع 
ال��رع��اي��ة السكنية ال��ت��ي على 
ع���اق���ة م���ب���اش���رة مب��ع��ي��ش��ة 
املواطنني  بشكل خاص وغيره 
من مشاريع التنمية، مشيراً إلى 
أن االستقرار السكني بالنسبة 
للمواطن سيزيد من إنتاجيته 
ويجعله راف��داً لتحقيق النماء 

االقتصادي في الباد. 

»املهندسني«  أكدت أن احللول الفنية ممكنة وسريعة في املدينة السكنية

الفيلكاوي: عدم اإلسراع بإزالة 
عوائق »جنوب سعد العبد الله« يضر 

املواطنني ويوقع خسائر على املال العام

م. علي الفيلكاوي

كشفت جمعية النجاة اخليرية 
أنها اتخذت خطوات عملية وإيجابية 
للرد على نشر ال��رس��وم الفرنسية 
املسيئة للنبي محمد )صلى الله عليه 
وسلم( واملستفزة ملشاعر املسلمني، 
وذلك عبر مشاريع دعوية متخصصة 
تهدف للتعريف بسيرة الرسول عليه 
الصاة والسام باللغة الفرنسية ، 
ويأتي ذلك من واقع دوره��ا في نشر 
رسالة االسام السمحة وسيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم ، بحسن احلوار 
واملوعظة احلسنة انطاقا من قول 
الله تعالى، ) ادع ال��ى سبيل ربك 

باحلكمة واملوعظة احلسنة ( 
وأوض������ح ال���دك���ت���ور إب��راه��ي��م 
ال��ع��دس��ان��ي، عضو مجلس اإلدارة 
بجمعية النجاة اخليرية ومدير مركز 
ال��وع��ي لتطوير العاقات العربية 

الغربية، بأن هذا ال��رد العملي يأتي 
م��ن واق���ع امي���ان اجلمعية بحاجة 
الشعوب الغربية إلى معرفة النبي 
صلى الله عليه وسلم، وسماحة هذا 
النبي الكرمي الذي جاء رحمة للعاملني، 

مؤكداً أنهم لو عرفوه ما سبوه.
وأض����اف: م��ن واج��ب��ن��ا استثمار 
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل التكنولوجية 
احلديثة واط��اق املشاريع الدعوية 
لتعريف الطرف اآلخر بالنبي محمد 
صل الله عليه وسلم وأخاقه وكيف 
أن الله جل وعا وصفه “وإنك لعلى 
خلق عظيم” فسيرته العطرة ومواقفه 
الكرمية واإلنسانية وتعامله الراقي 
نحو أصحاب الرأي املخالف له ينبغي 
أن تصل إلى الغرب بكل لغات العالم 
، ال سيما الفرنسية، ليعرفوا قيمة 

ومكانة وقدر رسول اإلسام.

وت��اب��ع : كذلك س��وف نعمل على 
اب���راز ش��ه��ادات املفكرين والكتاب 
والعلماء م��ن غير املسلمني وكذلك 
املهتدين اجلدد الذين اصبحوا دعاة 
، وأش����ادوا بنبل وعظمة وأخ��اق 
الرسول الكرمي صلى الله عليه وسلم، 
بجانب إظهار دور النبي صل الله 
عليه وسلم في كثير من القضايا التي 
تتعلق بالبيئة والتعليم والعدالة 
االجتماعية وحقوق املرأة في االسام 
والصحة العامة، والتي تثبت أنه 
م��رس��ل م��ن رب���ه ج��ل وع���ا “رحمة 

للعاملني”
وأكد العدساني بأن هذه الواقعة 
التي نالت من رسولنا الكرمي سوف 
تتحول ملنحة وستكون سبباً لدخول 
غير املسلمني إلى اإلس��ام مستشهداً 
بإشهار إسام منتج الفيلم الدمناركي 

امل��س��يء، وقيامه بالدعوة إل��ى الله 
تعالى دفاعاً عن اإلسام ونبيه الكرمي 

صلى الله عليه وسلم.

إميانًا منها بحاجة الغرب ملعرفة النبي صلى الله عليه وسلم

النجاة اخليرية: رد عملي جتاه الرسوم الفرنسية املسيئة 

د. إبراهيم العدساني


