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شفاء  202حالة و 47في «العناية املركزة»

«الصحة» 494 :إصابة جديدة بـ «كورونا»
وحالة وفاة واحدة

د .عبدالله السند

أع���ل���ن���ت وزارة ال��ص��ح��ة
الكويتية أم��س ،تسجيل 494
إصابة جديدة بفيروس كورونا
امل��س��ت��ج��د (ك��وف��ي��د  )19في
الساعات ال��ـ  24قبل املاضية،
ل��ي��رت��ف��ع ب��ذل��ك إج��م��ال��ي ع��دد
احل��االت املسجلة في البالد إلى
 ،155335في حني مت تسجيل
ح��ال��ة وف����اة واح����دة ليصبح
مجموع حاالت الوفاة املسجلة
حتى أمس  946حالة.

وق����ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي
باسم ال��وزارة الدكتور عبدالله
السند ل��ـ (ك��ون��ا) :إن ع��دد من
يتلقى الرعاية الطبية في أقسام
العناية املركزة بلغ  47حالة،
ليصبح بذلك املجموع الكلي
للحاالت التي ثبتت إصابتها
مب��رض (كوفيد  )19والزال��ت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
 4814حالة.
وأض���اف أن ع��دد املسحات

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

التي مت اجراؤها في الساعات
ال����ـ  24ق��ب��ل امل���اض���ي���ة بلغ
 10340مسحة ليبلغ مجموع
ال���ف���ح���وص���ات 1347854
ف��ح��ص �ا ً .وج���دد ال��دع��وة ال��ى
املواطنني واملقيمني ملداومة األخذ
بسبل ال��وق��اي��ة ك��اف��ة وجتنب

مخالطة اآلخ��ري��ن واحل���رص
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
التباعد البدني ،موصياً بزيارة
احل��س��اب��ات الرسمية ل���وزارة
الصحة واجلهات الرسمية في
الدولة لالطالع على اإلرشادات
والتوصيات وك��ل ما من شأنه

الياسني :حرصنا هذا العام على زيادة املشاريع املوجهة إلى داخل الكويت ألهمية توطني العمل اخليري

وفد من «إحياء التراث» زار وزير
الشؤون االجتماعية واألوقاف

الوزير عيسى الكندري يستقبل نبيل الياسني ونواف الصانع

جانب من لقاء وفد «إحياء التراث» بوكالء وزارة الشؤون

قام وفد من جمعية إحياء التراث
اإلس�لام��ي ب��زي��ارة مل��وزي��ر الشؤون
االجتماعية ووزير األوقاف والشؤون
اإلس�لام��ي��ة عيسى ال��ك��ن��دري ،وقد
ضم الوفد مدير عام اجلمعية نبيل
الياسني ،ومدير التنسيق واملتابعة
نواف الصانع.
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث
ال��ودي��ة املشتركة ومناقشة األم��ور
ذات الشأن بالعمل اخليري وتطلعات
اجلمعيات اخليرية لتطوير العمل،
وعرض الياسني عمل جمعية احياء
التراث االسالمي اخليري ،واعتماد
( )21مشروعاً خيرياً داخلياً ،ومت
في اللقاء تقدمي تقرير حول توطني
العمل اخليري داخ��ل دول��ة الكويت
احل��ب��ي��ب��ة وج��ه��ود جمعية إح��ي��اء
ال��ت��راث االس�لام��ي ف��ي دع��م اجلهات
واملؤسسات احلكومية خ�لال فتره
جائحة كورونا املستجد.
كما قام الوفد بزيارة وكيل الوزارة
بحضور الوكيل املساعد في وزارة
الشئون هناء الهاجري ،ومدير إدارة
اجلمعيات اخليرية وامل��ب��رات هدى
الراشد بالشأن نفسه.
وق���ال م��دي��ر ع��ام جمعية إحياء
ال���ت���راث اإلس�ل�ام���ي ال��ش��ي��خ نبيل
ال��ي��اس�ين :ل��ق��د ح��رص��ن��ا ه���ذا ال��ع��ام
ب��زي��ادة ع��دد املشاريع املوجهة إلى
داخل دولة الكويت مبساعدة الفقراء
وامل��س��اك�ين وأص���ح���اب احل��اج��ات،
وذلك لألهمية الكبيرة لهذا األمر في
توطني العمل اخليري والتركيز على
تنفيذ مشاريع خيرية تلبي حاجات
املواطنني واملقيمني في دولة الكويت
 ،خاصة وأنها تتماشى مع سياسة

وزارة الشئون.
ول��ع��ل م��ن أب���رز ه���ذه امل��ش��اري��ع
م���ش���روع (م���س���اع���دة ال��غ��ارم�ين
وامل��ع��س��ري��ن) ،وال���ذي حقق الهدف
امل��رس��وم له بحمد الله ،ثم باشرت
إدارة اجلمعية بعد ذل��ك مبراجعة
إدارة تنفيذ األحكام وإعداد كشوفات
باألسماء التي سيتم تقدمي املساعدة
ل��ه��ا م��ن أص��ح��اب أح��ك��ام الضبط
واإلح��ض��ار واحملجوزين مبثل هذه
القضايا  ،وال يزال العمل مستمرا ً في
مساعدة احملتاجني .
وأضاف الياسني أن التقرير الذي
ع��رض على سعادة الوكيل يعرض
وب��اخ��ت��ص��ار بعض ج��ه��ود جمعية
إح��ي��اء ال��ت��راث ف��ي دع��م املؤسسات
الرسمية واملشاريع التي مت تنفيذها
داخ���ل ال��ك��وي��ت ،حيث أن اجلمعية
ب���ادرت وب��إش��راف م��ن فريق إدارة
األزم��ات ال��ذي مت إنشاؤه قبل أزمة
ان��ت��ش��ار وب���اء (ف���ي���روس ك��ورون��ا
املستجد) للقيام بدورها في مواجهة
الوباء عبر التوعية واإلرشاد ،وتوفير
املستلزمات الوقائية ،كما قامت بدور
داعم للجهود التي تبذلها مؤسسات
الدولة في مواجهة الكوارث واألزمات
بالتنسيق مع هذه املؤسسات .
وفي ختام تصريحه قال الياسني
م��دي��ر ع���ام جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث
اإلس�لام��ي :أسجل الشكر والتقدير
ل���وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية على
إش��راف��ه��ا املباشر للعمل اخل��ي��ري،
ودعمها الكبير للجمعيات اخليرية
العاملة في الكويت ،واالجتماعات
ب�ين وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية
واجل��م��ع��ي��ات اخل��ي��ري��ة ع��ل��ى م��دار

ال��س��اع��ة ،كما أن ال��ت��ع��اون مستمر
م��ع م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ك����وزارات
الصحة والداخلية والدفاع والبلدية
والتجارة واإلع�لام ،وأيضا احلرس
الوطني وال��دف��اع املدني واملطافئ،
وك��ل اجل��ه��ات ال��ت��ي تعمل حلماية
الكويت من هذا الوباء فلهم جميعا
الشكر والتقدير.
من جهته قال نواف الصانع ،مدير
التنسيق واملتابعة بجمعية إحياء
ال��ت��راث اإلس�لام��ي :أن ه��ذه الزيارة
التي تشرفنا فيها بلقاء معالي الوزير
وع��دد من أرك��ان وزارة الشئون هي
تنسيق يجب أن يستمر وينمو ،ونحن
لنا شراكات مع العديد من اجلهات
الرسمية ك���وزارة الشئون ووزارة
األوق����اف وال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة
وغيرها.
حيث تنفذ اجلمعية عدة مبادرات
خيرية داخ���ل ال��ك��وي��ت ،وم��ن هذه
املبادرات دعم املؤسسات االصالحية
وال��ت��ي جسدت ال��ت��ع��اون املشترك،
وحققت مبدأ توطني العمل اخليري
وشعار (الكويت أوالً).
وال شك أن التعاون بيننا مثمر
جدا ً ،كما أن لدينا مشاريع مستقبلية
تتماشى م��ع احتياجات املجتمع،
وتغيّر ال��ظ��روف ،كما ح��دث في ظل
جائحة (كورونا) .واجلمعية تقوم
بدور كبير من خالل خبرتها الطويلة
في تنفيذ هذه املبادرات اخليرية التي
تعود بالفائدة على أهلنا في الكويت،
إذ حت��رص اجلمعية على املساهمة
الفاعلة في تنمية املجتمع وتلبية
احتياجاته ف��ي مختلف امل��ج��االت
اخليرية والدعوية .

اإلس��ه��ام ف��ي اح��ت��واء انتشار
الفيروس.
وك��ان��ت وزارة الصحة قد
أعلنت أم��س أيضاً ،شفاء 202
إص��اب��ات ف��ي ال��س��اع��ات ال��ـ 24
قبل املاضية ليبلغ مجموع عدد
حاالت الشفاء  149575حالة.
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«التربية» :الكويت األولى عاملي ًا في
مؤشر النظام واألمان في املدارس
ق��ال وكيل وزارة التربية لقطاع البحوث
التربوية واملناهج ومدير املركز الوطني لتطوير
التعليم صالح دبشة :إن الكويت حلت باملركز
األول عاملياً في مؤشر توفر النظام واألمان في
امل��دارس وفقاً لدراسة أجرتها (تيمز) العاملية
لطلبة ال��ص��ف الثامن ف��ي م���ادة الرياضيات
وبنسبة بلغت  77في املئة.
وأضاف دبشة في املؤمتر الصحفي الذي عقد
مبقر وزارة التربية أمس الثالثاء الستعراض
النتائج األولية لدراسة تيمز  ،2019أن الكويت
حلت في املركز الثاني عاملياً في م��ادة العلوم
بنسبة بلغت  75في املئة.
وأش���ار إل��ى مشاركة الكويت ب��ال��دراس��ات
الدولية لتقييم نظام التعليم مع تسليط الضوء
على ارتفاع نتائج الكويت ،وأش��ادت منظمة
( )IEAبالتزام الكويت باملعايير والشروط
الدولية.
وذكر أن الكويت حلت في املركز الثاني عامليا ً
ف��ي مؤشر مستوى ال��رض��ا الوظيفي ملعلمي
العلوم ف��ي الصف الثامن ،ف��ي ح�ين حلت في
املركز اخلامس في الصف ال��راب��ع وحلت في
املركز اخلامس في الصف الثامن واملركز السابع
في الصف الرابع في مادة الرياضيات.
وأكد دبشة اهتمام الوزارة بجميع الدراسات
الدولية التي تقيم النظام التعليمي من أجل
العمل على تطوير وحتسني التعليم بالكويت،
الفتاً إلى أن الكويت استطاعت أن حتقق نتائج
ايجابية ف��ي عملية دف��ع عجلة التعليم نحو
األفضل.
وأوضح أن املشاركة في مثل هذه الدراسات
لها أهمية بالغة في تقييم النظام التعليمي
والوقوف على مواطن الضعف واملناطق العائمة
التي حتتاج إلى إيضاح ،مشيرا ً إلى أن السنوات
امل��اض��ي��ة ش��ه��دت دراس���ة إمكانية رف��ع ق��درة
الكويت واملساهمة في حتسني مستوى النظام
التعليمي األمر الذي أدى بالفعل إلى إحداث فرق
في النتائج.
بدورها استعرضت موجه عام مادة العلوم
وعضو الفريق األس��اس��ي ل��دراس��ة تيمز منى

األنصاري في املؤمتر ارتفاع نتائج الكويت في
مادة العلوم ،الفتة إلى ارتفاع مستوى الطالب
في الصف الرابع  55نقطة ليصل إلى  392نقطة
بدال من  337في دراس��ة تيمز  ،2015في حني
ارتفع مستوى طالب الصف الثامن  33نقطة
ليصل إلى  444بدالً من  411في دراسة .2015
وأشارت األنصاري إلى العالقة بني حب املتعلم
مل��ادة العلوم وحتصيله ال��دراس��ي ،موضحة
أنه كلما أحب املتعلم مادة العلوم زاد حتصيله
للنقاط في اختبارات تيمز الدولية األمر الذي
يوصي بضرورة العمل على جذب املتعلم في
حصة العلوم.
من جانبها استعرضت املوجه الفني األول
ملادة الرياضيات في منطقة العاصمة التعليمية
وعضو الفريق األساسي لدراسة تيمز شيخة
احلجرف نتائج م��ادة الرياضيات ،مبينة أن
الكويت من ضمن  14دول��ة حققت ارتفاعاً في
متوسط التحصيل العلمي في الصف الرابع بعد
تقدمها بـ  30نقطة في حني تقدم طلبة الصف
الثامن  11نقطة.
وأش����ارت احل��ج��رف إل��ى م��ؤش��ر إحساس
الطالب باالنتماء للمدرسة وتأثيره على معدل
التحصيل في م��ادة الرياضيات الفتة الى انه
كلما زاد إحساس املتعلم باالنتماء للمدرسة زاد
حتصيله العلمي األمر الذي يدعو الى احلرص
على جعل املدرسة بيئة جاذبة.
وأك��دت أهمية جعل البيئة املدرسية آمنة
ومنظمة ،الفتة إلى أن الدراسة بينت أن البيئة
املدرسة في الكويت آمنة ومنظمة بنسبة  82في
املئة في الصف الرابع و 77في املئة في الصف
الثامن.
يذكر أن (تيمز) دراس��ة عاملية تهدف إلى
التركيز على السياسات والنظم التعليمية
ودراسة فعالية املناهج املطبقة وطرق تدريسها
والتطبيق العملي لها وتقييم التحصيل وتوفير
املعلومات لتحسني تعليم وتعلم الرياضيات
والعلوم وتتم هذه الدراسة حتت إشراف الهيئة
الدولية لتقييم التحصيل التربوي  IEAومقرها
هولندا.

فرق «اإلطفاء» تسيطر على حريق إطارات
في «إرحية» دون إصابات بشرية
أعلنت ق��وة اإلط��ف��اء العام
الكويتية سيطرة  4فرق على
ح��ري��ق إط�����ارات ف��ي منطقة
إرح��ي��ة ال���ذي نشب ف��ي وقت
سابق صباح أمس الثالثاء.
وق��ال��ت إدارة ال��ع�لاق��ات
العامة واإلع�لام في (اإلطفاء)
ف��ي ب��ي��ان ص��ح��ف��ي :إن ف��رق
اإلط��ف��اء م��ن م��راك��ز اجل��ه��راء
احلرفية والتحرير والعارضية
واإلسناد تعاملت مع احلريق
ال��ذي بلغت مساحته نحو 5
آالف متر مربع ومتكنت من
السيطرة عليه.
وأضافت أن الفرق متكنت
أيضا ً من احليلولة دون انتشار
ال��ن��ي��ران إل��ى باقي اإلط���ارات
ولم يسفر احلادث أي إصابات
بشرية في حني جار التحقيق
ملعرفة مالبساته.
وذك����رت أن ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الدولة
لشؤون مجلس ال��وزراء أنس
الصالح تابع تفاصيل احلادث
مع رئيس ق��وة اإلطفاء العام
الفريق خالد املكراد الذي حضر
إل���ى غ��رف��ة ق��ي��ادة احل���وادث
الكبرى مع نائب رئيس قوة
اإلطفاء لقطاع املكافحة اللواء
جمال البليهيص لالطالع على
مجريات احلادث.

الفريق خالد املكراد يتابع تفاصيل احلادث

قوة اإلطفاء العام تسيطر على حريق إطارات في إرحية

أصدرت نسخة إلكترونية مترجمة بـ  8لغات

«التعريف باإلسالم» وزعت 3400
«حقيبة هداية» خالل 2020
أك��د مدير ع��ام جلنة التعريف
باإلسالم إبراهيم البدر أن حقيبة
الهداية من أهم مشاريع اللجنة
الدعوية حيث أنها كانت سبباً في
دخول عددا ً كبيرا ً من غير املسلمني
لإلسالم ،مبيناً أن اللجنة وزعت
ع��دد  3400حقيبة هداية خالل
عام . 2020
وأش��ار البدر أن اللجنة نظرا ً
ل��ل��ظ��روف ال��ص��ح��ي��ة احل��ال��ي��ة
وح��رص��اً على ات��ب��اع تعليمات
وزارة ال���ص���ح���ة ب���ض���رورة
ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي أص���درت
ال��ت��ع��ري��ف ب���اإلس�ل�ام النسخة
االلكترونية من حقيبة الهداية،
وق��ام��ت بترجمتها إل��ى  8لغات
ه��ي :اإلجن��ل��ي��زي��ة ،والفرنسية،
وال���ه���ن���دي���ة ،وال��س��ن��ه��ال��ي��ة،
وامل����االي����ال����م ،وال��ن��ي��ب��ال��ي��ة،
والتاميلية ،والتجالوج ،وجاري
إض���اف���ة  6ل���غ���ات أخ�����رى هي
االملانية ،واالسبانية ،وااليطالية،
والصينية ،والتلغو ،واالمهرية.
وأوضح أن احلاجة للمشروع
كبيرة ج��دا ن��ظ��را ً ل��وج��ود مئات

إبراهيم البدر

اآلالف من املقيمني بالكويت من
غ��ي��ر امل��س��ل��م�ين ،وال��ك��ث��ي��ر منهم
يعبرون لكفالئهم أو زمالئهم عن
رغبتهم في التعرف على اإلسالم،
وه����ؤالء ن��ق��وم ب��ت��وزي��ع حقيبة
ال��ه��داي��ة عليهم بلغتهم لتكون
مصدرا ً للمعلومات التي يرغبون
في احلصول عليها.
وفيما يتعلق مبحتوى احلقيبة

قال البدر :نقوم بتوزيع وطباعة
نوعني من حقائب الهداية األول
منها حقيبة تعريفية عن اإلسالم
وتستهدف شريحة غير املسلمني
وحتتوي على معلومات مبسطة
عن األخالق اإلسالمية والعبادات،
والثاني حقيبة خاصة للمهتدين
اجل����دد ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ط��ه��ارة،
وال���ص�ل�اة ،واألذك�����ار ،وتعليم
الفاحتة ،وج��زء ع��م ،واألربعني
النووية.
وح��ول طريقة احلصول على
حقيبة الهداية أوض��ح أنه ميكن
احلصول عليها من ف��روع جلنة
التعريف ب��اإلس�لام ،كما ميكن
التبرع بقيمة احلقيبة أو عدد من
احلقائب لتقوم اللجنة بتوزيعها،
علماً ب��أن تكلفة احلقيبة 2.5
دينار .ودعا البدر من يرغب في
االستفسار عن املشروع أو التبرع
سواء كانوا أفرادا ً أو مؤسسات أو
فرق تطوعية إلى االتصال هاتفيا ً،
أو زي��ارة موقع جلنة التعريف
ب��اإلس�لام على م��واق��ع التواصل
اإلجتماعي.

«إحياء التراث» تنظم
محاضرة «مَن خَ ْيـ ُركُم؟»
في سعد العبدالله عبر
البث املباشر
تنظم جمعية إحياء التراث اإلسالمي
في سعد العبدالله محاضرة بعنوان( :من
خَ يْـ ُركُم ؟ ) يلقيها الشيخ أ .د .عاصم بن
عبدالله القريوتي  ،وذلك اليوم األربعاء
في متام الساعة (30ر )7مسا ًء عبر البث
املباشر على حساب اللجنة باالنستغرام
. torathsaad
ويأتي تنظيم هذه احملاضرة انطالقا ً
من اهتمام اجلمعية الكبير بالنشاط
العلمي والثقافي الذي هو نشاط الدعوة
والتربية والتوجيه واإلرشاد ،وإبراز
التعاليم اإلسالمية الشرعية الصحيحة
بأفضل صورة ،والدعوة إليها باحلكمة
واملوعظة احلسنة ،والتحذير من البدع
والفنت والتطرف والغلو ،وذل��ك من
خالل العديد من احملاضرات والدروس
الشرعية املتنوعة ،وتوزيع وطباعة
النشرات وال��وس��ائ��ل اإلرش��ادي��ة في
األماكن العامة ،واملشاركة في تنظيم
امل��ع��ارض التربوية اخلاصة بتربية
الشباب وتوجيههم.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن جل��ن��ة ال��دع��وة
واإلرش�����اد ف��ي م��دي��ن��ة س��ع��د العبدالله
التي تشرف على ه��ذه احملاضرة تتولى
مسئولية نشر الكلمة الطيبة في املجتمع

