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واستنفار حكومي ملواجهته

«اجلامعة» و«التطبيقي» تدعمان اإلجراءات الوقائية لوزارة الصحة
آالء خليفـة ـ عبـدالعزيـز الفضلي 

عبداهللا راكان

تقدمــت جامعــة الكويت 
والدراســات  باملقترحــات 
اخلاصة للتعامل مع األوضاع 
احلالية في ظل انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد - ١٩) 
واحللول البديلة في حال إقرار 

استمرار تعطيل الدراسة.
جاء ذلك في بيان صحافي 
صــادر عن «التعليم العالي» 
عقب اجتمــاع وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.سعود 
احلربــي مع قيــادات جامعة 
الكليــات  الكويــت وعمــداء 
ومجلس اجلامعات اخلاصة 
باالضافة الى جمعية اعضاء 

هيئة التدريس باجلامعة.
وذكــر البيان أن اجلامعة 
قدمــت مقترحــات تقضــي 
بالتعامل مــع األزمة احلالية 
ووضع احللــول البديلة في 
حال اقرار اســتمرار تعطيل 
الدراســة بعد انقضــاء فترة 
متديد العطلــة الذي يتوقف 
على تقديرات وزارة الصحة.

ولفت إلى تأكيد اجلامعة 
دعمها الكامل جلميع االجراءات 
التي  الوقائيــة واالحترازية 
تقوم بها وزارة الصحة على 
كل االصعدة ملواجهة انتشار 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
(كوفيدـ  ١٩)، معلنة استعدادها 

الصحــة، وكذلــك تعويــض 
النقص في الكــوادر العاملة 
باملستشفيات واملستوصفات 
إن وجــد مــن خــالل معهــد 
العلــوم  التمريــض بكليــة 

الصحية.
وفيمــا أكــد املجتمعــون 
حرصهــم فــي احلفــاظ على 
صحة وسالمة أبنائنا الطالب 
والطالبــات، أجمعــوا علــى 
ضــرورة التريث في حســم 
قرار إلغاء الفصل الدراســي 
الثاني، مع وجوب إيجاد خطة 
محددة وواضحة للتعامل مع 

املوضوع.
وناقــش املجتمعون عدة 
ســيناريوها متعلقة بعودة 
الدراســة في حال اســتقرار 
األمور وانحسار الوباء، منها 

احلالي بعد االنتهاء من فترة 
تعطيل الدراسة باجلامعات.

واوضح احلمــود ان هذا 
القرار سيتخذ من قبل احلكومة 
ممثلة بــوزارة الصحة، الفتا 
الى ان وزير الصحة بناء على 
الوضع الصحي في البالد هو 
من سيحدد استئناف الدراسة 
او استمرار التعطيل، مؤكدا 
ان تقديــر العودة للدراســة 
من عدمها سيكون بيد وزارة 

الصحة.
وأفاد احلمود بأن جمعية 
اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت حرصت على امرين 
اساســيني وهما عدم اضاعة 
حقــوق الطلبة الســيما وان 
هنــاك مجموعــة كبيــرة من 
الطلبــة ســيتخرجون خالل 

العالــي د.ســعود  التعليــم 
احلربي وقيادات الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
وروابــط التدريــب بالهيئة، 
حيث تنــاول اللقاء التصور 
الدراسة  املطروح الستئناف 
فــي حال اســتمرار األوضاع 

الراهنة أو تالفيها.
واضــاف د.العنــزي، في 
لـــ «األنبــاء»، أن  تصريــح 
الرابطــة مــع كل مــا يخــدم 
مصلحة الطالب والذي ميثل 
احملــور األساســي للعمليــة 
التعليميــة، حيث أكدت على 
ضــرورة تعويــض الطلبــة 
عــن فتــرة تعليق الدراســة 
واســتئناف الفصــل احلالي 
كــون العديد مــن الطلبة قد 
عانى لتسجيل املواد واختار 

على سبيل املثال دراسة مدى 
إمكانيــة اســتكمال الفصــل 

الدراسي الثاني.
مــن جهتها، أبــدت جميع 
روابط أعضاء هيئة التدريس 
والتدريب واملعاهد استعدادها 
القرار املناســب  لدعم اتخاذ 
وإيجاد احللول متى ما عادت 
الدراســة، واضعــني نصــب 
الطلبــة  أعينهــم مصلحــة 
الصحيــة والدراســية أوال 

وأخيرا.
هذا وأكــد رئيس جمعية 
اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويــت د.ابراهيــم احلمود 
أن د.امثــال احلويلــة مثلت 
اجلمعيــة في االجتمــاع مع 
الوزير، موضحا انه مت االتفاق 
على استكمال الفصل الدراسي 

هذا الفصل والفصل الدراسي 
الصيفي، مؤكدا اهمية استكمال 

الفصل الدراسي. 
مــن ناحيــة اخــرى، اكد 
احلمود على اهمية ان يكون 
هناك فصل دراســي صيفي، 
خاصة ان ان الفصل الصيفي 
يؤثــر تأثير كبيــر جدا على 
توفير النفقــات العامة على 
الدولة من خالل توفير اماكن 
للطلبــة اجلــدد فــي الفصل 
الدراســي املقبل بعد تخريج 
هــؤالء الطلبــة فــي الفصل 

الصيفي.
بدوره، اعلن رئيس رابطة 
أعضاء هيئة التدريس للكليات 
التطبيقية د.يوسف العنزي 
أن الرابطــة التقــت صبــاح 
امــس وزير التربيــة ووزير 

أساتذة معينني لهذه املواد قد 
ال تتاح له هذه الفرصة، كما أن 
منهم من هو على وشك تخرج 
وااللتحاق ببرامج دراســات 
عليا أو ملتزم بفترة بقاء في 
الدراســة قد تتأثر وتنعكس 
سلبا وذات األمر ينطبق على 
الفصل الصيفي املترتب على 

الفصل الدراسي احلالي.
واضاف انه في حال استمر 
تعليــق الدراســة للظــروف 
الراهنة فالرابطة تتفهم تأجيل 
الدراسة إلى العام األكادميي 
املقبل بالتوافق مع توجيهات 
وزارة الصحــة والتــي هــي 
أســاس لســالمة اجلميع من 

طلبة وأساتذة.
وعن اللقاء، ذكر د.العنزي 
أنه تناول عــدة أمور تتعلق 
الهيئة وروابط  باستعدادات 
الهيئة الســتئناف الدراســة 
وفتح باب التطوع ضمن خطط 
تكون معــدة لذلك لتقدمي يد 
الدولة  العون لكل قطاعــات 
في ظل الظروف التي تعيشها 

البالد.
وأوضح أن الرابطة تثمن 
للوزير دعوته الكرمية لاللتقاء 
بأهل االختصاص وامليدان من 
مختلــف القطاعات التربوية 
والتعليمية لالطالع على اآلراء 
واملقترحات مبا يثري ويعود 
بالفائدة عل املسيرة التعليمية 
باتخاذ أنسب هذه املقترحات.

في اجتماعني منفصلني ترأسهما احلربي إليجاد احللول الالزمة لألزمة

د.يوسف العنزيد. ابراهيم احلمود د.سعود احلربي ود.علي املضف مع قيادات «التطبيقي» خالل االجتماع 

التام لتقدمي املساعدات املمكنة 
ومساندة الطواقم الصحية في 

جميع مواقع العمل بالبالد.
كمــا عقــد وزيــر التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
د.ســعود احلربــي اجتماعا 
مع مســؤولي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
ورؤســاء الروابط في الهيئة 
ملناقشــة وبحــث تداعيــات 
أزمة انتشار ڤيروس كورونا 
اجلديد، وإيجاد احللول الالزمة 

التي تخدم الطلبة.
وقد أبــدت الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
استعداداها التام لتسخير كل 
امكانياتهــا املتاحــة ووضع 
أبنائها من مدرســي الكليات 
العلمية والطلبة خلدمة وزارة 

«األنباء»: االتفاق على استكمال الفصل الدراسي احلالي بعد االنتهاء من فترة العطلة احلالياحلمود لـ  الفصل  واستئناف  الدراسة  تعليق  فترة  عن  الطلبة  تعويض  ضرورة  «األنباء»:  لـ  العنزي 

حراس املدارس يشكون لـ«األنباء»: لم نتسلم 
رواتبنا منذ ٣ أشهر.. و«التربية»: الصرف اليوم

البعثات الديبلوماسية : استمرار العمل 
على مدار الساعة ودفع مخصصات العالج باخلارج

جاسم التنيب

كشــفت مصــادر حكوميــة عن أن 
الكويــت تبــذل كل طاقتهــا للحفــاظ 
علــى املواطنــني باخلــارج وذلــك من 
خالل تقــدمي كل املســاعدات وتوفير 
كل االحتياجات لهم، حيث مت تسخير 
البعثات الديبلوماسية واملكاتب ذات 
الصلــة باملواطنني فــي اخلارج وذلك 
ملتابعة أحوال الكويتيني في هذه الدول.
وأشــارت املصادر إلى أن احلكومة 
أوعزت الــى البعثات الديبلوماســية 

الكويتية في دول العالم للقيام بحصر 
أعداد املواطنني في هذه الدول، من خالل 
االتصــال بهــم أو من خالل الرســائل 
أو غيرهــا، وذلك لتســجيل األســماء 
والعناوين لدى البعثات الديبلوماسية 
الكويتية. كما أكدت املصادر ان هناك 
تعليمات بعمل متديد للمواطنني الذين 
يتلقون العالج باخلارج ملدة شهر مع 
دفع املخصصات املالية لهم، كما أشارت 
الى اإلجراءات التــي اتخذت مع بداية 
أزمة الوباء من قبل احلكومة الكويتية 
للحفــاظ علــى املواطنني فــي اخلارج 

من خــالل متابعــة أوضاعهــم املالية 
والصحيــة والتعليمية وغيرها،الفتة 
الى إجــراءات اتخذت بشــأن تقليص 
البعثات الديبلوماســية فــي عدد من 

الدول.
وزارة  أن  املصــادر  وتابعــت 
اخلارجية أصدرت تعليمات للبعثات 
الديبلوماسية باخلارج باستمرارالعمل 
جلميع املكاتب الصحية والعســكرية 
والثقافية والديبلوماســية ٢٤ ساعة 
لتلبية احتياجات املواطنني وحل جميع 
املشاكل التي يتعرضون لها في اخلارج.

عبدالعزيز الفضلي

في وقت أطلق فيه عدد من 
حراس املدارس الصرخة عبر 
«األنباء» بسبب عدم تلقيهم 
رواتبهم منذ ٣ أشهر، مطالبني 
التربيــة بالتدخــل  وزارة 
إلنصافهم في ظل الظروف 
الصعبة التي متر بها البالد 
حاليا نظرا لتداعيات ڤيروس 
كورونا، أعلنت وزارة التربية 
عــن بــدء الشــركة املعنية 
في إجــراءات صرف جميع 
الرواتــب واالســتحقاقات 
املالية املتأخرة للمراســلني 
العاملني في الوزارة وعمال 
احلراسة، وذلك اعتبارا من 
اليوم، كما سيتم إيداع رواتب 
املعلمــني من غيــر محددي 
اجلنســية فــي حســاباتهم 

اليوم أيضا.
وأكد مدير إدارة اخلدمات 
العامــة فهد احليــان انه مت 
الفواتيــر  حتويــل جميــع 
بالــوزارة  املالــي  للقطــاع 
وبالتنســيق مع الشــركات 
املختصــة، حيــث ســيتم 
إيداع رواتبهم في حساباتهم 

األسبوع املقبل.
وأكد احليان لـ «األنباء» 
انه على تواصل مستمر مع 
شــركات احلراســة لصرف 
الرواتب في موعدها، مشددا 
علــى أن الوزارة لــن تقبل 
بالظلم وتأخير صرف رواتب 
العاملني في «التربية»، الفتا 
الى ان أبوابنا مفتوحة لتلقي 
او استفســار،  اي شــكوى 
مبينا الى ان هناك اتصاالت 
مستمرة مع اجلهات املعنية 
في الدولة كوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل والهيئة 
العامة للقوى العاملة في هذا 

اجلانب.

مصطفــى محمــود أنــه لم 
يتســلم راتبــه منــذ شــهر 
املاضــي وحالته  ديســمبر 
صعبــة جــدا في ظــل هذه 
الظروف، مشيرا الى انه مت 
التعاقد معه براتب ١٠٠ دينار 
غير ان الذي يصرف له ٨٩ 
دينارا من الشركة إضافة الى 
ان جتديد اإلقامة كل سنة يتم 
دفعها من الراتب، معتبرا أن 

ذلك ظلم كبير يلحق بهم.
ودعا محمود املسؤولني 
التدخــل  التربيــة  بــوزارة 
إلنهاء هذه املعاناة، خاصة 
اننا نعمل فــي الكويت بلد 
اإلنسانية التي ال تقبل الظلم، 
راجيا النظــر الى قضيتهم 

بعني العطف.
مساعدة املعلمات

مــن جانبه، قــال زميله 
ســيد عبدالرحمن ان تأمني 
اليوميــة يتــم  معيشــتهم 
توفيره عبر اإلدارة املدرسية 
ال  الالتــي  املعلمــات  مــن 
يتأخرن في إحضار الطعام 
من بيوتهن كالرز والســكر 
والزيت واحلليب، مشــيرا 
الــى ان ذلك ليــس بغريب 
على أهلنا في كويت اخلير، 
الفتا إلــى أن األمر ال يخلو 

من اإلحراج أمام املعلمات.
وذكــر ســيد ان تأخــر 
صــرف الراتب اثــر عليهم 
كثيــرا وحتى على أســرهم 
في مصر، مشــيرا الى انهم 
ال يســتطيعون حتويل أي 
مبالغ لهــم لعدم حصولهم 
على الراتب بشــكل منتظم 
خاصــة انهم لم يتســلموا 

رواتبهم منذ ٣ أشهر.
من أهل اخلير

أمــا احلــارس محمــد 

عبداملقصــود فقــد أكد ان 
العمل في مدرسة بنني متعب 
جدا بعكس مدارس البنات، 
منوها الى ان املعلمات أرحم 
من املعلمني فهن يتعاملن 
مع حراس املدارس بأبوية 
وأخوية أما مدارس البنني 
فالعمل فيها إرهاق وتعب 

نفسي وال يوجد تقدير.
رغــم  انــه  وأوضــح 
املاديــة الصعبة  الظروف 
التــي منــر بهــا كحــراس 
مدارس غير اننا نشــتري 
من حســابنا مســتلزماتنا 
اليومية مبساعدة األصدقاء 
منهم من يتبرع لوجه اهللا 
ومنهــم كســلفة، الفتا الى 
ان أيام الدراســة نأخذ من 
املقصف مجانا بقيمة نصف 
دينار وهذا نوعا ما يخفف 

علينا.
وأضــاف عبداملقصــود 
ان بعــض اهــل اخلير وال 
نعرف مــن هــم يوزعون 
علينــا األطعمة إضافة الى 
بعض أولياء األمور الذين 

ميدون يد العون لنا.
أما حسنني محمد وهو 
املــدارس  حــارس إلحدى 
فقد طالــب وزارة التربية 
الراتب  بضرورة حتويــل 
عــن طريقهــا وليــس عن 
طريق الشركة التي ال تهتم 
بالعاملني معها، مشيرا الى 
أنه متــت مخاطبة الوزارة 
وتقــدمي كتب كثيرة ولكن 

دون أي جتاوب.
ودعــا حســنني وزيــر 
التعليم  التربيــة ووزيــر 
العالــي د.ســعود احلربي 
الى التدخل شخصيا إلنهاء 
معاناتهم خاصة انه ال يقبل 
بالظلم، مؤكدا ان أوضاعهم 

من سيئ إلى أسوأ.

أكدوا أن الراتب في العقد ١٠٠ دينار ويتم تسليمهم ٨٩ ديناراً فقط

فهد احليان

وكان عــدد مــن حراس 
املــدارس بــوزارة التربيــة 
قد أبدوا اســتياءهم الشديد 
من عــدم مراعــاة ظروفهم 
واالهتمام بهم، موضحني انهم 
لم يتسلموا رواتبهم منذ ٣ 
أشــهر خاصة فــي ظل هذه 
الظروف الصعبة التي متر 
بها البالد ودول العالم بأكملها 

جراء ڤيروس كورونا.
وخالل جولــة قامت بها 
املــدارس  «األنبــاء» علــى 
لالطالع علــى أحوالهم أكد 
عــدد منهم أنهم يعيشــون 
أوضاعا صعبة ال يعلم عنها 
أحد حتى الوزارة والشركة 
اللتــني يحاســباننا علــى 

االلتزام بالدوام فقط.
وشددوا جميعا على ان 
مهنة احلراسة تعتبر احلفاظ 
على أمانة وعــدم تركها إال 
بعد تسليمها ألهلها، الفتني 
الــى أنهــم مؤمتنــون على 
كنــوز قيمتهــا كبيــرة وال 
تقدر بثمن وهم الطلبة أبناء 
املســتقبل لهذا البلد الغالي 
وهــم يقومون بعملهم على 

أكمل وجه.
دون راتب

في البداية، أكد احلارس 

إغالق ٨ محالت وتفّقد ١٤٤ تعاونية
وسوقًا مركزيًا للوقوف على أسعارها

أصــدرت وزارة التجــارة 
بإلــزام  قــرارا  والصناعــة 
متديــد فتــرة اســتبدال ورّد 
السلع والبضائع واسترجاع 
قيمتها املدفوعــة خالل فترة 
اإلغــالق اجلبريــة للمحالت 
التجاريــة التي أقرها مجلس 
املــدة.  الــوزراء مــن ضمــن 
وقالــت الــوزارة فــي بيــان
لـــ «كونــا» إن فتــرة اإلغالق 
اجلبري ال حتتسب ضمن مدة 
الســلع والبضائع  استرجاع 
مؤكــدة ان القــرار جــاء بناء 
على توجيهات مجلس الوزراء 
للتصدي واحلّد من انتشــار 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 

(كوفيد - ١٩).
وأضافــت أن املادة الثانية 
من القرار تلزم جميع احملالت 
التجارية ومنافــذ البيع التي 
تتعامــل بالبضائع والســلع 
القــرار  املشــمولة فــي هــذا 
بتنفيذه، مشددة على تطبيق 
اإلجراءات القانونية بحق كل 
مخالف. من جانب آخر، أغلقت 
وزارة التجــارة والصناعة ٨ 
محالت جتارية واستقبلت ٤٢٨ 
شكوى عبر اخلط ١٣٥باالضافة 
لفتــح محلــني جتاريــني بعد 
أخذ تعهدات بإزالة املخالفات 
الوزارة  التي متــت. وبينــت 
فــي تصريح صحافي ان فرق 
الطوارئ ومن خالل اجلوالت 
التفتيشــية قامــو بالكشــف 
والتفتيش على ٦٠٤ صيدليات 

التجاريــة املخالفة ورصدت 
١٤٤جمعية تعاونية وأسواقا 
مركزيــة موازيــة. وأكدت أن 
الفــرق التفتيشــية أغلقت ٨ 
محال جتارية وبسطة خضار 
لم تلتزم بالقانون املعمول به.
وأضافــت انها راقبت يوم 

أمــس ٢٣ فرع متوين ملتابعة 
تسهيل عملية البيع باإلضافة 
الى مراقبة ٥ مخابز آلية تابعة 
لشركة املطاحن للوقوف على 
سير العمل بها وتسهيل البيع.

وزادت ان الفرق التفتيشية 
أشــرفت علــى تطبيــق قرار 
الــوزراء واملتعلــق  مجلــس 
بإغــالق املــوالت واملجمعات 
والصالونــات  التجاريــة 
النسائية والرجالية وأوضحت 
ان مت عمل جوالت تفتيشــية 
علــى محــالت بيــع اخلضار 
والفواكة في ســوق الفرضة 
املركزي. وأضافت انه مت فرز 
عدد من املفتشني على شبرة 
اخلضار والفواكه في منطقة 
األندلس باالضافة الى االشراف 
على سوق السمك في الكوت 
وجرد كميات اخلضار في سوق 

الفرضة املركزي.

«التجارة» تصدر قراراً بإلزام متديد فترة استبدال واسترجاع السلع والبضائع

اغالق احد احملالت 

اغالق محل 

ومحــالت جتارية وبســطات 
للخضار واألســماك للوقوف 
على مــدى التزامها بالقوانني 

وقرارات الوزارة.
الفــرق  الــى ان  ولفتــت 
التفتيشية حررت ١١٣محضر 
ضبط علــى عدد مــن احملال 

«الشؤون»: كل اإلمكانات ألبناء «احلضانة العائلية»
بشرى شعبان

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية في وزارة 
الشؤون االجتماعية مسلم 
الســبيعي علــى تذليل كل 
اإلمكانات والطاقات لتوفير 
مختلــف اخلدمــات ألبنــاء 

«احلضانة العائلية».
فــي  الســبيعي  وقــال 
تصريــح صحافــي خــالل 
للــدور  التفقديــة  جولتــه 
التابعــة إلدارة  اخلارجيــة 
إن  العائليــة،  احلضانــة 
اجلولة تهــدف إلى االطالع 
على آليــة العمل والوقوف 
علــى كل متطلبــات أبنــاء 
احلضانــة العائلية في ظل 
األوضــاع احلالية. وأضاف 
أن هذه اجلــوالت التفقدية 
تأتي بالتنسيق مع مديري 

إلــى تذليــل كل اإلمكانــات 
والطاقات لتوفير كل اخلدمات 
لهــم في ظل هــذه الظروف 
االستثنائية. وأشاد بالتزام 
موظفــي احلضانة العائلية 
خالل الدوام الرسمي ألنهم 

مستثنون من قرار مجلس 
الــوزراء اخلــاص باإلجازة 
الرسمية للقطاعات احلكومية 
وحرصهــم علــى متابعــة 
وتلبية رغبات أبناء وبنات 

احلضانة.

تفّقد الدور اخلارجية التابعة للحضانة العائلية

مسلم السبيعي ود.جاسم الكندري ومشرفو الدار خالل اجلولة

قطاع الرعاية للوقوف على 
آلية العمل وتلبية احتياجات 
نزالء القطاع عموما وأبناء 
العائلية  وبنات احلضانــة 
خصوصا. وشدد على سعي 
وزارة الشؤون االجتماعية 


