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االربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

مصادر لـ «األنباء»: جلنة للتعليم عن ُبعد باجلامعة
آالء خليفة

علمت «األنباء» من مصادر 
مؤكدة بجامعــة الكويت أن 
مدير اجلامعة باإلنابة د.فايز 
الظفيري أصدر قرارا بتشكيل 
جلنة نظام التعليم عن ُبعد.
وذكرت املصادر انه بناء 
على قــرار مجلس اجلامعة 
رقم ٢٠٢٠/١ الذي عقد بتاريخ 
٢٨-٤-٢٠٢٠ في شأن املوافقة 
املقترحة  التعديــالت  علــى 
على التقومي الدراسي للعام 
اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والتقومي 
الدراسي جلميع الكليات للعام 
اجلامعــي ٢٠٢١/٢٠٢٠ قــرر 
تشكيل جلنة نظام التعليم 
عن بعد، وأبلغت املصادر أن 
اللجنــة تضم في عضويتها 

كال من:
د.علــي املطيــري «عميد 
القبول والتسجيل» (رئيسا).
د.عبداهللا املطوع «قسم 

د.شمالن القناعي «ممثل 
عن جمعيــة أعضــاء هيئة 

التدريس».
د.صــالح الناجم «قســم 
اللغة العربية وآدابها بكلية 

اآلداب».
الكنــدري «مدير  اعتماد 
مركز التعليم االلكتروني».

وأوضحــت املصــادر أن 
اللجنــة ســتتولى وضــع 
الالزمــة وخطة  الضوابــط 
لتطبيق نظــام التعليم عن 
ُبعد لالســتخدام في فترات 
تعذر الدراسة، على أن تقدم 
اللجنة تقريرا ملدير اجلامعة 

باإلنابة بنتائج أعمالها.

مهمتها وضع الضوابط الالزمة واخلطة لتطبيقه في فترة تعذر الدراسة

الكمبيوتــر بكلية  هندســة 
الهندسة والبترول» (مقررا).
د.علــي عبــداهللا «القائم 
بأعمال نائب مدير اجلامعة 

للشؤون العلمية».
د.خالد الظفيري «قســم 
القانــون اخلــاص بكليــة 

احلقوق».

إنشاء عيادة طبية مببنى «التربية»
عبدالعزيز الفضلي

في ظل اإلجراءات االحترازية التي 
تقوم بها اجلهات احلكومية في الدولة 
ملواجهة ڤيروس كورونا املستجد تعمل 
وزارة التربية على انشاء عيادة طبية 

في مبناها مبنطقة جنوب السرة.
وفي هذا الســياق، كشــفت مصادر 
تربوية مطلعة عن ان التربية ستقوم 
بالتنســيق مع وزارة الصحة بإنشاء 
العيادة الطبية في مدخل الوزارة مزودة 
بأحدث االجهزة الطبية، مشيرة الى انه 
سيتم عن طريق العيادة فحص يومي 
جلميع موظفــي الــوزارة ومراجعيها 
عن طريق جهاز االستشــعار احلراري 
للكشــف عن ڤيروس كورونا والتأكد 

من سالمة الشخص. وأوضحت املصادر 
ان العيادة ســتكون جاهــزة قبل بدء 
الدوام في الــوزارة وعودة احلياة الى 
طبيعتها، الفتة الى ان «التربية» تسعى 
الى تهيئة االجواء الصحية املناســبة 
ملوظفيها، خاصة بعد ان أعلنت الوزارة 
عن اكتشــاف حالة ألحد موظفيها قبل 
احلظر الكلي، األمر الذي ادى الى فحص 

جميع من خالطهم املوظف.
مــن جانــب آخــر، ذكــرت مصادر 
تربويــة مطلعــة لـــ «األنبــاء» انه في 
الوقت الذي تعمل به الوزارة على تنفيذ 
التعليم االلكتروني من خالل املنصات 
التعليميــة وكذلك تطبيق التعليم عن 
بعد في مدارس التعليم اخلاص، عجزت 
القيــادات التربوية في التواصل بينها 

عن طريق نظام «اونالين» لتنفيذ وعقد 
اجتماعاتها الدورية اثناء فترة احلظر 
الكلي، مشيرة الى ان العمل والتواصل 
بــني القيادات اصبح عن طريق الهاتف 
فقط. ودعت املصادر الى ضرورة ان تعقد 
اجتماعات بني القيــادات التربوية عن 
طريق «اونالين» ليكون ذلك حافزا لدى 
الطلبة التباع هذا النظام في التعلم عن 
بعد حتى وان كان في املستقبل، مشيرة 
الى اهمية ان يضــع قياديو «التربية» 
هذه اخلطوة في احلســبان وتســيير 
العاجل من األمــور، خاصة ان الوزارة 
مرتبطــة بعدة جهــات حكومية خالل 
الظروف االستثنائية احلالية وحتتاج 
الى وجهات نظــر وقرارات وتوصيات 

على األقل شفهية.

ستكون جاهزة قبل بدء الدوام في الوزارة وعودة احلياة إلى طبيعتها

البرجس: «الهالل األحمر» نفذت
العديد من األعمال ملواجهة «كورونا»

العتل: لم يتم التحقق فنيًا من دقة
بوابات التعقيم في األماكن العامة

مفوضية شؤون الالجئني: شعب الكويت استمر 
في مساعدة الالجئني رغم احلظر الكلي

عبداهللا الراكان

الهــالل  قامــت جمعيــة 
االحمر ومنذ اللحظة االولى 
انتشــار وبــاء  اعــالن  مــن 
كورونــا في الكويت بالكثير 
من اخلطوات التي من شأنها 
التصدي لهذه اجلائحة ومنها 
والتعــاون  احملاجــر  إدارة 
مــع جهات الدولــة مبختلف 
تخصصاتهــا باالضافــة الى 
اجلهــود التطوعيــة االخرى 
من توزيع الســالل الغذائية 
والوجبات علــى العمالة في 

املناطق احملظورة.

حذرت جمعية املهندسني 
من التســاهل فــي إجراءات 
الوقايــة للحد من انتشــار 
ڤيــروس كوفيــد ١٩، الفتة 
الى أن االعتماد على بوابات 
التعقيــم بواســطة البخار 
والتي تســتخدم في بعض 
مراكز التســوق أو األماكن 
التــي يســمح بارتيادهــا 
خالل فترة احلظر محفوفة 
باملخاطــر وقد تكــون أحد 
الرئيســية فــي  األســباب 
ارتفاع أعداد االصابات التي 
شهدناها في بعض اجلمعيات 

واألسواق املركزية.
رئيس اجلمعية م.فيصل 
العتــل، أوضــح أنــه ومن 
الفنيــة ومتابعة  الناحيــة 
بعض هذه البوابات التي مت 
تركيبها فــي بعض املواقع 

مفوضيــة  صرحــت 
شــؤون الالجئــني بــأن 
شعب الكويت جتاوز كل 
التوقعات في دعم قضية 
الروهينغيــا والالجئــني 
السوريني، حيث تبرع مبا 
يزيد عن ١٠٠٫٠٠٠ دينار في 
أقل من شهر على الرغم من 

األزمة احلالية.
وأشادت املفوضية بجهود 
الشــباب الكويتي في دعم 
احلملة الرمضانية وتتطلع 
إلى دعم الشــباب الكويتي 
الناجح ومنهم بدر العيسى 
إليصــال دعمهــم اإلعالمي 

واملعنوي إلى امليدان.
مكتــب  أعلــن  كمــا 
املفوضيــة الســامية لألمم 
الالجئني  املتحدة لشــؤون 
فــي الكويــت عــن تعاونه 
مع اإلعالمي بدر العيســى، 
لتسليط الضوء حول قضية 
لالجئــني من خــالل عرض 
قصــص الالجئني الناجحة 
في مجال ريادة األعمال وحث 
الشباب الكويتي على دعم 
احلملة الرمضانية «خيرك 
يفــرق» والتي تهــدف إلى 
مساعدة لالجئني والنازحني 
بشكل عاجل في ظل األزمة 
الناجمة عن ڤيروس كورونا 

املستجد.
و قد مت إطــالق احلملة 

وفي هذا الســياق، قالت 
األمــني العــام للجمعية مها 
البرجــس ضمن مشــاركتها 
في حملة «بوادر األمل» التي 
تنظمها رابطــة االجتماعيني 
الكويتية انــه ومنذ اللحظة 
االولــى لالعالن عن تفشــي 
الڤيــروس قامــت اجلمعيــة 
بالعديــد مــن االعمــال منها 
إدارة احملاجر املوسسية مثل 
منتجع اخليران وأكوا مارين، 
موضحــة ان اجلمعية تقوم 
حاليــا بالتعاون مع وزارتي 
الصحــة والداخلية واالدارة 
املدنــي  للطيــران  العامــة 

املتابعــة تبــني أن إصابات 
كثيرة بـ «كوفيد ١٩» حدثت 
في مواقــع مت تركييب هذه 
األجهزة علــى بواباتها مما 
يعنــي أنه لــم يتــم التأكد 
من جــدوى نتائجها، ولهذا 
فإننا نحذر من االستمرار في 
االعتماد عليها كأجهزة تعقيم 
وخاصة في مراكز التسوق 
أو املواقع التي تشهد حالة 
من الزحام والتكدس خالل 
فتــرات الســماح للجمهور 

بارتياد هذه االماكن.
وزاد العتــل، بأن ممرات 
الذاتــي (وحدات  التعقيــم 
التعقيم بالبخار) تستخدم 
املــواد الكحوليــة التي يتم 
ضخهــا بواســطة البخــار 
املضغــوط عبر رشاشــات 
توضع في ممرات اجبارية 

اجتــاز كل التوقعات ومن 
خالل هذه التبرعات اخليرية 
وشــركاتنا مــع اجلمعيــة 
اخليريــة العاملية للتنمية 
والتطويــر ســنتمكن من 
مســاعدة ٥٪ مــن الجئــي 
الروهينغيا في بنغالديش».
ووجه نادر الشكر لبدر 
العيســى على دعمــه لهذه 
احلملة من خــالل منصات 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
به ولتســليط الضوء على 
قصــص جنــاح الالجئــني 
في مجــال ريــادة األعمال، 
الكويتي  الشــباب  وأثبــت 
مــن خالل هذه احلملة على 
الالجئني  اهتمامه بقضيــة 
والعمل اإلنساني وهذا ليس 
بغريب على الشعب الكويتي 

اإلنساني.

باملساعدة في إجالء الوافدين 
ونقل املسحات الى مختبرات 
وزارة الصحــة. وأضافــت 
البرجــس ان اجلمعية قامت 
الوجبات والســالل  بتوزيع 
الغذائية على االسر املتعففة 
وإفطار الصائــم الذي يوزع 
على العمالة، مشيرة الى هناك 
حتديات تواجه اجلمعية أهمها 
حمايــة املتطوعــني مــن هذا 
الوباء كونهــم في الصفوف 
االولى ملواجهة االزمة، سائلة 
املولى عــز وجــل ان يحمي 
جميــع املتطوعني ويكشــف 

البالء عن البالد.

انهــا تتضمــن ثغــرات  اال 
كبيرة ميكن أن تكون سببا 
النتشار الڤيروسات من خالل 
الفتحــات أو التقارب الذي 
تشهده الوحدة وسرعة مرور 

االشخاص فيها.
وزاد العتل اننا ومن هذا 
املنطلق نحذر من االعتماد 
كليا على هذه البوابات والبد 
مــن االســتعانة املســتمرة 
بالكاميرات كخطــوة أولى 
فــي رصــد احلــاالت التــي 
ترتاد االسواق، باالضافة الى 
احلرص على تطبيق واتباع 
إجــراءات اجلهات الصحية 
مثل التعقيم اليدوي والتباعد 
االجتماعي وارتداء الكمامات 
والقفازات للمساهمة في احلد 
من انتشار الڤيروس راجني 

السالمة للجميع.

بدوره، شدد بدر العيسى 
على أهمية مشاركة الشباب 
القضايــا اإلنســانية  فــي 
واستخدام منصة التواصل 
بــه  االجتماعــي اخلاصــة 
كأداة لعرض قصص جناح 
لالجئني وإلهام شعوب العالم 
العربي بقوتهــم وإميانهم 
فــي تخطــي الصعوبــات 
االقتصاديــة والسياســية 
التي تواجههم، وأضاف ان 
توصيل أصــوات الالجئني 
للشباب العربي في صورة 
قصــص تلهمهم وتعطيهم 
األمل أثناء األوضاع احلالية 
ســتحيي قضيــة الالجئني 
مــن جديد في إطار إيجابي 
وستحث الشباب على دعم 
القضيــة بطــرق مختلفــة 

وإبداعية.

ضمن مشاركتها في حملة «بوادر األمل» التي تنظمها رابطة االجتماعيني الكويتية

أشار إلى أن عدم دقتها قد يكون سبباً في ارتفاع اإلصابات ببعض األماكن التي رّكبتها

مها البرجس

فيصل العتل

بدر العيسىنادر النقيب

أثبتت أنها غير مجدية لرصد 
تبعات الڤيروس بشكل تام 
(١٠٠٪)، وأنــه لزاما علينا 
التشدد والرقابة الفنية عليها 
واتباع اجــراءات والوقاية 

والتعقيم الشخصي.
وأوضح: اننا ومن خالل 

في بداية شهر رمضان من 
قبل املفوضية بالشراكة مع 
اجلمعيــة اخليرية العاملية 
للتنميــة والتطويــر حيث 
تلقت دعما من بدر العيسى 
التواصــل  علــى منصــات 
بــه  االجتماعــي اخلاصــة 
لتعريف الشــباب الكويتي 
بآثــار أزمــة الكورونا على 

الالجئني.
وأشــاد مســؤول قسم 
شراكات القطاع اخلاص في 
مكتب املفوضية الســامية 
لــألمم املتحــدة لشــؤون 
الالجئني لدى الكويت، نادر 
النقيب، بالدعم الذي قدمه 
شعب الكويت لالجئني وقت 
هذه األزمة، حيث قال «دعم 
شعب الكويت الكرمي حلملة 
«خيرك يفرق» الرمضانية 

ملشاهدة الڤيديو

«الوطني للثقافة»: إصدارات مجانية 
لتعزيز القراءة والثقافة في زمن الوباء

أعلــن املجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب عــن توفير نســخ 
الكترونيــة مجانية ألحدث إصداراته 
الدورية ومجلة «العربي». وقال األمني 
العــام للمجلس كامل العبداجلليل إن 
هذه املبادرة تأتي ضمن حملة «بالثقافة 
والوعي نحصن الوطن» التي يرعاها 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشــؤون 

الشباب محمد اجلبري.
ويوفر املوقــع االلكتروني لألمانة 
العامــة باملجلــس الوطنــي للثقافــة 

 (nccal.gov.kw) واآلداب  والفنــون 
العدد األخير وما قبله من سالسل عالم 
املعرفة، عالم الفكر، الثقافة العاملية، من 
املسرح العاملي، ابداعات عاملية، وجريدة 
الفنــون، إضافة إلــى مجلة «العربي» 
مجانا، وذلك متاشــيا مــع التوجهات 
العاملية في تلمس املؤسسات الثقافية 
الرسمية للحاجة املاسة إلتاحة الكتاب 
وتشجيع القراءة في ظل جائحة وباء 
كورونا الذي ألزم ماليني البشر باحلجر 

املنزلي.

كامل العبداجلليل

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

آل المـال الكـرام
لوفـاة فقيدهم المغفـور له بإذن اهلل تعالى

عبداهلل عبدالرحيم محمد المال
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان


