
ودعت الكويت أمس الثالثاء أحد أبطال 
ق��وات��ه��ا املسلحة وأح���د أب��ط��ال امل��ق��اوم��ة 
الكويتية أثناء الغزو العراقي الغاشم عام 
1990 اللواء الركن متقاعد سالم مسعود 

سرور قائد )معركة اجلسور( الشهيرة.
وك��ان الراحل س��رور قائدا للواء امل��درع 
ال35 ال��ذي أُط��ل��ق عليه الحقا اس��م )ل��واء 
الشهيد(، وك���ان بطال م��ن أب��ط��ال ال��ق��وات 
املسلحة الكويتية. حيث قاوم الغزو العراقي 
الغاشم ف��ي 2 أغسطس 1990 ث��م سحب 
قواته إلى األراضي السعودية ومعه قرابة 
800 دبابة كانت ال��ن��واة التي شكل منها 
اجليش الكويتي الذي دخل البالد محررا لها 

في 26 فبراير 1991.
وق��ات��ل ال��راح��ل م��ع ل��وائ��ه ف��ي )معركة 
اجلسور( التي سميت بهذا االس��م لتالقي 
كل من ط��رق ال��دائ��ري ال��س��ادس واجلهراء 
والساملي في نقطة واحدة وكان حينها برتبة 

عقيد ركن.
وق��د أل��ف الراحل كتابا بعنوان )اللواء 
املدرع اخلامس والثالثون ودوره في معركة 

اجل��س��ور وحت��ري��ر ال��ك��وي��ت( روى خالله 
جتربته عن تلك املرحلة البطولية. 

أع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
الكويتية أول أمس منح إقامة 
مؤقتة في البالد - مل��دة ثالثة 
أش��ه��ر ب��ح��د أق��ص��ى - حلملة 
جميع أن���واع اإلق��ام��ة وسمات 
الدخول التي تنتهي صالحيتها 
اعتبارا من مطلع شهر يونيو 

اجلاري.
وأوض��ح��ت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلع��الم األمني في 
بيان أن��ه مبوجب ق��رار نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر 
الداخلية وزير الدولة لشؤون 
مجلس ال���وزراء أن��س الصالح 
رق��م 444 لسنة 2020 يجوز 
منح إقامة مؤقتة جلميع أنواع 
اإلقامات وسمات الدخول التي 
تنتهي صالحيتها ابتداء من 1 
يونيو 2020 تنتهي في جميع 

األح��وال بتاريخ 31 أغسطس 
.2020

وأف��ادت بأن هذا القرار جاء 
في ضوء الظروف االستثنائية 
ال��ت��ي مت��ر بها ال��ب��الد ملجابهة 
جائحة فيروس كورونا املستجد 
)ك��وف��ي��د - 19( واس��ت��ك��م��اال 

جلهود وزارة الداخلية املبذولة 
في هذا الصدد.

وأك�����دت س��ع��ي امل��ؤس��س��ة 
األمنية للتسهيل على املقيمني 
ومعاجلة أوضاعهم في البالد 
مم���ا ي��ن��ع��ك��س إي��ج��اب��ي��ا على 

اجلانب األمني واإلنساني.
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سالم مسعود سرور

األمير يهنئ الرئيس اإليطالي 
بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس 
سيرجيو م��ات��اري��ال، رئيس 
اجلمهورية اإليطالية الصديقة 
عبر فيها س��م��وه حفظه الله 
ع��ن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنياً 
سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة إل��ى الرئيس سيرجيو 
ماتاريال، رئيس اجلمهورية 
اإليطالية الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنياً 
ل��ف��خ��ام��ت��ه م���وف���ور ال��ص��ح��ة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمدببرقية تهنئة مماثلة.

alwasat.com.kw

أشاد مبا تقدمه الكويت لنزالء املؤسسة اإلصالحية 

وفد »الصليب األحمر« اطلع على أوضاع السجناء 
واخلدمات الصحية والبرامج التأهيلية املقدمة لهم

 31 »الداخلية«: إقامة مؤقتة حتى 
أغسطس حلاملي اإلقامات وسمات 

1 يونيو الدخول املنتهية اعتبارًا من 
»التربية« تقدم  خدماتها 

للمراجعني »أون الين« حتى عودة 
األوضاع إلى طبيعتها 

أعلنت وزارة التربية الكويتية أول أمس تقدمي 
بعض خدماتها إلكترونيا حلني ع��ودة األوض��اع 
في الدولة إلى طبيعتها انطالقا من مفهوم التباعد 
االجتماعي في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد 19(.
وق��ال��ت ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ل��ش��ؤون اإلداري����ة 
والتطوير اإلداري بوزارة التربية رجاء بوعركي 
ف��ي تصريح صحفي عقب اج��ت��م��اع م��ع مديري 
اإلدارات التعليمية: إنه مت تخصيص عناوين بريد 
إلكترونية لكل إدارة لتلقي طلبات املراجعني على أن 
تتضمن كل رسالة اسم املراجع ورقمه املدني ورقم 

هاتفه وإرفاقها باملستندات ذات الصلة.

وأوضحت أن��ه ميكن للمراجعني التواصل مع 
إدارة املوارد البشرية عبر عنوان البريد اإللكتروني: 
)HR@moe.edu.kw( وم��ع إدارة التطوير 
Development@moe. ( :والتنمية عبر البريد

.)edu.kw
وأشارت إلى إمكانية التواصل مع إدارة اخلدمات 
Public Services@ ( :ال��ع��ام��ة عبر ال��ب��ري��د
moe.edu.kw( أم��ا مكتب ال��وك��ي��ل املساعد 
ل��ل��ش��ؤون اإلداري�����ة وال��ت��ط��وي��ر اإلداري فيتم 
 HYPERLINK ( :التواصل معه على العنوان
«mailto:UnderSecAdmin@moe.edu.

.)kw»UnderSecAdmin@moe.edu.kwرجاء بوعركي

أشاد وفد اللجنة الدولية للصليب 
األح��م��ر أم���س ال��ث��الث��اء مب��ا تقدمه 
دول��ة الكويت من برامج وتطبيقات 
إصالحية وتأهيلية وصحية لنزالء 
املؤسسة اإلصالحية وتأمني املناخ 
االجتماعي والنفسي داخل السجون 

مبا يعزز سياسة التأهيل.  
 جاء ذلك خالل زيارة الوفد برئاسة 
م��دي��ر ق��س��م احل��م��اي��ة واحملتجزين 
بالصليب األحمر الدولي أحمد زروق 
قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام بحسب بيان صحفي لإلدارة 
العامة للعالقات واإلع���الم األمني 

بوزارة الداخلية.  
 وذك��ر البيان أن الوفد اطلع على 
أوضاع السجناء واخلدمات الصحية 
وال��ب��رام��ج التأهيلية امل��ق��دم��ة لهم 
وت��ع��رف على اإلج����راءات الوقائية 
واالحترازية املتبعة وفق التعليمات 
الصحية في البالد ملنع انتشار فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.  
 وأوض����ح أن وك��ي��ل )ال��داخ��ل��ي��ة( 
املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام اللواء ط��الل معرفي 
أكد من جانبه أن ال��وزارة ال تألو جهدا 

في تقدمي خدماتها لنزالء املؤسسات 
اإلص��الح��ي��ة س����واء اإلن��س��ان��ي��ة أو 

الصحية. 
  وذك��ر أن اللواء معرفي أش��ار إلى 

وض��ع خطط محكمة للسيطرة على 
الوضع الصحي داخل السجن املركزي 

في ظل الظروف الراهنة. 
  وكان في استقبال الوفد إلى جانب 

الوكيل املساعد ل��ش��ؤون املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام مدير عام 
امل��ؤس��س��ات اإلص��الح��ي��ة ال��ل��واء علي 

املعيلي وعدد من قياديي القطاع.

جانب من الزيارة

اخلضراء املدارس  برنامج  ملدربي  األول«  اإللكتروني  التعليم  برنامج  في  الذكي  التعليم  »منصة  تطلق  البيئة«  »حماية 
أعلنت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
«استخدام وتوظيف برامج التعليم عن بعد 
لتقدمي دورات تدريبية وب��رام��ج تعليمية 
تخصصية للمعلمني واملعلمات املشاركني 
ف��ي برنامجها التوعوي التربوي )امل���دارس 
اخلضراء( وفرق األندية البيئية املسجلة في 

البرنامج».
وكشف نواف املويل عضو اجلمعية ومنسق 
دورات التعليم عن بعد ملعلمي برنامج املدارس 
اخل��ض��راء أن «جميع م��درب��ي البرنامج على 
كفاءة عالية من التدريب وبناء على التطورات 
احلديثة بعد جائحة كورونا وحيث أن االعتماد 
في الوقت احلالي على التدريب االلكتروني 
وح��اج��ة امل��درب��ني لتطوير م��ه��ارات استخدام 
البرنامج والتطبيقات االلكترونية الستحداث 

وسائل تعليم حديثة ومناسبة للتعليم عن 
بعد، فقد مت تصميم برنامج الكتروني أون الين 

لتدريبهم».
وأوض���ح: «ف��ي ظل التغيرات التي حدثت 
ف��ي العالم واحل��اج��ة امل��اس��ة لتطوير برامج 
العمل حسب الظروف املستجدة ومبا يناسب 
الفترة املقبلة قامت اجلمعية بتحفيز املدربني 
على استغالل وسائل التدريب اإللكترونية 
وإع���داد ب��رام��ج تخصصية أون الي��ن لتكون 
كقاعدة بيانات للمتعلمني ويسعى فريق العمل 
لتعويض ما ف��ات من برامج من خ��الل منصة 
التعليم الذكي في برنامج التعليم االلكتروني 
األول»، وأكد أن «ذلك البرنامج انطلق بتدريب 
مدربي برنامج )املدارس اخلضراء( ومتطوعي 
اجلمعية من منصة التعليم في جامعة حمدان 

بن محمد الذكية في دبي والتي وفرت حصصا 
تدريبية الكترونية في قيادة برامج التعليم 
الذكي لضمان إدارة وتشغيل الفصول الدراسية 
عبر االنترنت بهدف ضمان تعزيز املعارف 

واملهارات والسلوكيات للمتعلمني.
مضيفا أنه وبعد اجتيازه لبرنامج التدريب 
اإللكتروني في جامعة حمدان بن محمد الذكية 
«خضع فريق العمل للتدريب في الدورة «كيف 
تصبح معلما عن بعد في 24 ساعة» ودورة 
تصميم ال��دروس اإللكترونية لالرتقاء بكفاءة 
الكوادر الوطنية وتقدمي برامج إبداعية من خالل 
تطويع التكنولوجيا في التعليم»، مشيرا إلى أن 
«قائمة التطبيقات واملنصات واملوارد التعليمية 
املتوفرة على شبكة االنترنت واملصادر املفتوحة 
تهدف إلى مساعدة اآلب��اء واملعلمني وامل��دارس 
على تسهيل تعلم الطالب والتفاعل أثناء فترات 
إغ��الق املدرسة، وجميع احللول االلكترونية 
متوفرة للجميع ومجانية اال أن الطريق إليها 
يحتاج القليل من املعرفة والكثير من التأني 

فتوافر املعلومات ال يعني جميعها صحيحة 
ومقبولة، ومن هنا جاء دور اجلمعية في تطوير 

مصادر التعلم عن بعد لفئات متعددة».
وذك��ر ن��واف امل��وي��ل «أن استخدام وسائل 
التعليم الغير متزامنة متكن املتعلم من حضور 
دروس متاحة على االنترنت وميكن عرض 
احمل��ت��وى وتشغيله حسب ج���دول أوقاتهم 
اخلاصة وذل��ك يساهم أيضا في التغلب على 
احساس العزلة وتشجيع التفاعل املباشر»، 
مضيفا «ح��ددن��ا م��ن خ��الل ب��رن��ام��ج التعليم 
االلكتروني إستراتيجية لتعليم الطالب ما 
يحتاج من معرفة ومهارات وصممنا دورات 
تدريبية مبسطة للمعلمني في كيفية تطوير 
نتائج التعلم والتي ستعرض قريبا للتسجيل 
ونأمل من خاللها تسجيل 100 معلم ومعلمة 

لالستفادة من مواضيع «التنوع البيولوجي، 
التغير امل��ن��اخ��ي، البحث العلمي، احملميات 
الطبيعية» للمرحلة األولى وبعدها سيتم تقييم 

املرحلة وعرض مواضيع أخرى جديدة».
 وختم منسق برنامج التعليم أون الين 
مل��درب��ي برنامج امل���دارس اخل��ض��راء بجمعية 
البيئة «ال تقتصر جائحة كورونا على تدهور 
ال��ع��الق��ات امل��ع��ق��دة ب��ني ال��ن��ظ��م االجتماعية 
واالقتصادية والبيئة، بل إن التحديات التي 
تقف أمام العالم كبيرة وقد ألقت بظاللها على 
قطاع التعليم و تركت خلفها 290 مليون طفل 
خارج املدارس حول العالم، وكان إغالق أبواب 
امل����دارس واجل��ام��ع��ات أم���ام وج��ه الفيروس 
للحد من فرص انتشاره استجابة لتوصيات 

املختصني الحتواء انتشار جائحة كورونا».
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الكويت تودع أحد أبطال املقاومة 
والتحرير اللواء الركن متقاعد سالم سرور

586 شكوى واستفسارًا في مايو املاضي »البلدية« تلقت 
كشفت بلدية الكويت في إحصائية ص��ادرة من 
إدارة اخلدمات العامة    عن تلقي قسم الطوارئ اخلط 
الساخن «139» مبراقبة النقليات ب��إدارة اخلدمات 
العامة  و خدمة « 24727732 «  واتس اب الشكاوى 
586 بالغا وشكوى في جميع  احملافظات خالل شهر 

مايو املاضي. 
وأوضحت البلدية بأن أعلى معدل للشكاوى كان 
في محافظة األحمدي  138 شكوى واستفسار، تلتها 
محافظة الفروانية 118، وج��اءت محافظة اجلهراء 
في الترتيب الثالث ملعدل الشكاوى ب�� 111 شكوى،  
تلتها محافظة العاصمة مبعدل 80 شكوى، ومحافظة 
حولي 79 شكوى، وجاءت محافظة مبارك الكبير في 
الترتيب األخير  ب�تلقي 60 شكوى، فضال عن استقبال  
م��ا ي��ق��ارب 100  استفسار يومي خ��الل شهر مايو 

املاضي.
وأش���ارت البلدية إل��ى أن جميع الشكاوى التي 
يتم استقبالها عبر خدمة الواتس أب وخدمة اخلط 
الساخن «139» من قسم ال��ط��وارئ التابع إلدارة 
اخل��دم��ات يتم إدخ��ال��ه��ا ف��ي ج��ه��از احل��اس��ب اآلل��ي 
ومتابعتها م��ن قبل موظفي اخل��ط ال��س��اخ��ن بعد 
حتويلها إل��ى جهات االختصاص في البلدية طبقا 
للمحافظات . وأضافت بأن  النوبات الثالثة  ) أ،ب،ج( 
بقسم الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات العامة يعملون 
على مدار 24 ساعة في التعامل مع الشكاوي املتلقاه 
عبر خدمة ال��وات��س أب «  24727732 « وخدمة 
اخلط الساخن « 139 « الفتة إلى إن موظفي النوبات 

ال يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات املعنية بأفرع 
البلدية باحملافظات بل يقومون مبتابعتها  حتى يتم 
التأكد من اإلجراءات التي مت اتخاذها من أجل التواصل 

مع الشاكي وإطالعه على تلك اإلجراءات .
وتابعت بأن خدمة الواتس أب و اخلط الساخن 
حلقة وصل بني جهاز البلدية واجلمهور ملساعدتهم 

في كافة املجاالت التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
ولفتت إلى أنه في حال وجود احلاالت الطارئة في 
مختلف احملافظات التي تستوجب احلل الفوري  فإنه 
يتم حتريك آليات ومعدات وعمال اإلدارة للعمل على 
حلها ف��ورا من أجل تقدمي أفضل اخلدمات وبأقصى 

سرعة ممكنة.

نواف املويل


