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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثانية(

محمد راتب

أعلــن البنــك الكويتي 
للطعام واإلغاثة عن تدشني 
مشروع مصرف األضاحي 
٢٠٢٠ بالتعاون مع األمانة 
العامة لألوقاف مبناسبة 
قرب حلول عيد األضحى 
املبارك وذلك ضمن برامجه 
اخليرية التــي تهدف إلى 
توزيــع األضاحــي علــى 
الفقراء واحملتاجني واألسر 
القادرين  املتعففة وغيــر 

إلدخال البهجة والســعادة على نفوسهم 
في يوم العيد. وقال بنك الطعام في بيان 
صحافي إن مشــروع األضاحي هذا العام 
يعــد فرصة جيدة إلدخال الســرور على 
من فقد عمله، باإلضافة إلى املتعففني غير 
القادرين، وهو ما ميثل نوعا من أشــكال 
التكافل االجتماعي بني املسلمني في املجتمع 
الكويتي، وذلك من أجل مشاطرتهم فرحة 
عيد األضحى املبــارك، حيث يقوم البنك 
بالتركيز على األسر املتعففة داخل الكويت، 
وأيضا املناطق التي يصعب على اجلمعيات 
واملنظمات اخليرية األخرى الوصول إليها.

وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس مجلس 
إدارة البنــك الكويتــي للطعــام واإلغاثة 
مشــعل األنصاري إن البنك يحرص على 
إجــراء عملية توزيــع األضاحي بطريقة 
احترافية في أجواء رائعة يسودها الفرح 
والسرور، معربا عن ســعادته هذا العام 

العامة  ملســاهمة األمانــة 
لألوقاف في هذا املشروع، 
وهو ما يســاهم في رسم 
البسمة على أوجه الفقراء 
واملســاكني، حيــث يعــد 
مشروع مصرف األضاحي 
أحد مناذج العمل اخليري 
الذي سيستفيد منه اآلالف 
من األســر املتعففة داخل 
الكويــت خاصــة في مثل 
هذه الظروف التي تعيشها 

البالد.
وأضــاف أن مشــروع 
مصرف األضاحي سيغطي جميع محافظات 
الكويت خــالل أول أيام عيد األضحى مع 
توفيــر ســيارات مبردة جتــوب مختلف 
املناطق خالل الفترة الصباحية واملسائية، 
مبينا أن املشروع سينفذه الفريق التطوعي 
املدرب لدى بنك الطعام والذي لديه دراية 
كافيــة بأماكن املتعففني واحملتاجني وفقا 
لقاعدة البيانات املوجودة لدى بنك الطعام، 
مــع احلرص علــى تطبيق االشــتراطات 

الصحية.
وأكد بنك الطعام أن عملية توزيع املواد 
الغذائية ضمن هذا املشروع جتري بعيدا عن 
وسائل اإلعالم، كعادة بنك الطعام، حفاظا 
على كرامة األسر، واملتعففني. ويستقبل 
البنك التبرعات على مدار الساعة عن طريق 
www.kuwaitfoodbank. املوقع اإللكتروني
org. أو من خــالل زيارة مقره في منطقة 

قرطبة على الدائري الرابع.

الدخول في املنصة
التعليمية.. »مناطقي«

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربويــة مطلعة لـ »األنباء« ان املنصة التعليمية التي أنشــأتها 
وزارة التربية مازالت تعاني من خلل وعطل مســتمر، مشيرة الى ان تكرار األسماء 

والتعثر في عملية الدخول مشكلة تواجه الطلبة واملعلمني.
وأوضحت املصادر ان دخول املنصة وحســب البرنامــج املعد لها »مناطقي« أي 
حسب املنطقة التعليمية، مشيرة الى انه بعد الدخول فيها جتد عبارة »املوقع حتت 

التحديث حاليا«.
وذكرت املصادر ان هناك سلبيات كثيرة في املنصة من ضمنها انها تعرض بعض 
الــدروس القدمية التــي مت عرضها في القناة التربوية منذ 5 ســنوات ومت إلغاؤها، 
الفتة الى ان ما قدمته التواجيه الفنية من دروس كانت جميعها من املنهج الدراسي 
للعــام احلالي، غير ان مــا مت إدخاله في املنصة كانت بعض الدروس القدمية، األمر 

الذي استاء منه املعلمون والطلبة وأولياء أمورهم.

عرضت دروساً ُملغاة منذ 5 سنوات

الدخول حسب املناطق التعليمية

العماني لـ »األنباء«: تطبيق »التعليم عن ُبعد« برياض األطفال

الكلية األسترالية جّددت اعتمادها من مؤسسة االستثمار البشري

عبدالعزيز الفضلي

دعــت مراقبــة ريــاض 
االطفــال مبنطقــة مبــارك 
التعليميــة ســمر  الكبيــر 
العماني الى ضرورة االهتمام 
مبرحلــة رياض االطفال من 
حيث التعامــل معها كبقية 
املراحل التعليمية واال يكون 
مصيرها مجهوال، متمنية أن 
تكــون هنــاك برامج وطرق 
للتواصــل مــع الطفل داخل 
البيت بوسائل وطرق منظمة 

ليتم تعليمه عن ُبعد.
لـــ  العمانــي  وقالــت 
»األنباء«: نشعر مبا يشعر 
به اولياء األمور حول عدم 
االهتمام بهذه املرحلة املهمة 

الكلية األســترالية  قامت 
في الكويــت )ACK( بتجديد 
اعتمادهــا من إحــدى هيئات 
اعتماد إدارة األفراد الرائدة في 
العالم، وهي مؤسسة االستثمار 
 )Investors in People( البشري
ملــدة ثــالث ســنوات أخرى. 
وقــد أظهرت نتائــج التقييم 
التزام الكلية األســترالية في 
الكويت مبعايير اجلودة من 
خالل نهج إدارة املواهب الذي 
يتبناه قسم املوارد البشرية، 
والــذي يتماشــى مــع أفضل 
العاملية. تأسست  املمارسات 
الكلية األسترالية في الكويت 
عام ٢٠٠٤، وهي واحدة من أبرز 
مؤسسات التعليم العالي في 
الكويت ولديها أكثر من ٤٠٠ 
موظف. وقد عملت الكلية خالل 
السنوات املاضية لتصبح رائدة 
في توفير التعليم العالي في 
تخصصات الهندسة والطيران 
والعلــوم البحرية واإلدارية. 

لهــذه املرحلة التي بالفعل 
ستتأثر من هذه األزمة بشكل 

املوظفني ومشاركتهم في تقدمي 
املبادرات، هــذا باإلضافة إلى 
حتديد فرص التطوير املهني 
والتدريب للموظفني وتنفيذها.

ويعتبر االستثمار البشري 
)Investors in People( املعيار 
الدولي إلدارة األفراد وحتديد 
ما يلــزم لقيادة ودعم وإدارة 
املوظفني بشكل فعال لتحقيق 
نتائج مستدامة. حيث يعكس 

املمكن أن تكون من أخطر 
املراحل علــى الطفل إذا لم 
تتم تنمية قدراته ومهاراته 

بشكل صحيح.
وتابعت: مبا أننا نعيش 
في أزمة »كورونا« وتعطيل 
املدارس نأمل ان تكون الوزارة 
وضعت اخلطة املناسبة لهذه 
املرحله التأسيسية وال يخفى 
على احد اهمية مرحلة رياض 
األطفــال، اذ تعــد مــن أهــم 
وأخصب املراحل التعليمية 
ومتثــل مكانــة تربوية في 
التعليمي، واألساس  السلم 
القــوي والقاعــدة جلميــع 
العملية  املراحــل، وتســهل 
التعليمية وخاصة بالسنوات 

األولى.

التزامها وعملها الدؤوب.
حيــث قــال: »ال ميكن أن 
تقدم الكلية بيئــة تعليمية 
مميزة للطالب ما لم يكن لديها 
فريــق متميز مــن العاملني. 
إن التفانــي الفردي ال يكفي 
لتحقيــق األهــداف ولكــن 
يجب أن يسانده روح العمل 
اجلماعــي وروح الفريق.إن 
األفضل مــن احلصول على 
فريق من أعضــاء متميزين 
هــو تكويــن فريــق متميز، 
حيث يتوافق هذا مع قيمتنا 
املتمثلــة في متكــني قدرات 
الفــرد ضمــن بيئــة راعية. 
واالحتفاظ بهذا االعتماد يعد 
تأكيد على التزامنا باستقطاب 
أفضل املواهب واالحتفاظ بها 
وتعزيز بيئــة عمل صحية 
للعاملني لدينــا. كما أود أن 
أغتنم هذه الفرصة ألشــكر 
فريق املوارد البشرية لدينا 

على هذا اإلجناز العظيم«.

كبير، السيما ان دور رياض 
األطفال ال يقــل أهمية عن 
دور املدارس بل تعتبر أهم 
مرحلة ألنها أولى خطوات 
تعليم الطفل حتى وإن كان 
هذا التعليم ال يعتمد على 
القراءة والكتابة، فهي تطور 
مهــارات الطفــل احلركية، 
وتســاعده علــى التعبيــر 
عن نفسه وخياله، وتقوي 
شخصيته، الفتة الى ان هذا 
يعتمد على املعلمات فيها، 
لذلك يجب على املسؤولني 
االنتبــاه إلــى املعلمات في 
الروضة وتنمية مهاراتهن 
وإعطائهن دورات كي يقمن 
بدورهــن علــى أكمل وجه 
منوهة الى ان الروضة من 

معيار »االستثمار البشري«، 
أحدث أطر بيئة العمل واملهارات 
األساسية والهياكل التنظيمية 
الفعالة املطلوبة للتفوق في 
أي مجال. وميكن االســتثمار 
البشري املؤسسات من مقارنة 
أدائهم مع أفضل ما مت تطبيقه 

على املستوى الدولي.
هذا، وقد صــرح الرئيس 
 Investors( التنفيذي لشركة
in People( بول ديفوي: »نود 
أن نهنئ الكلية األسترالية في 
الكويت على هذا اإلجناز. كونها 
مؤسسة حاصلة على اعتماد 
كـ »مســتثمر في األفراد« هو 
جهد رائع ألي مؤسسة، ويضع 
الكلية األسترالية في الكويت 
كمؤسسة رائدة مع مجموعة 
املؤسسات العاملية التي تقدر 
قيمة األفراد«. وقد أشاد رئيس 
الكلية األسترالية في الكويت، 
األستاذ د.عصام زعبالوي بهذا 
اإلجناز، وهنأ أسرة الكلية على 

دعت إلى معاملتها كبقية املراحل التعليمية وإال سيكون مصيرها مجهوالً

أصبحت رائدة في توفير التعليم العالي بتخصصات الهندسة والطيران والعلوم البحرية واإلدارية

سمر العماني مع اطفال الروضة

مبنى الكلية األسترالية

التي تهتم بها دول أخرى، 
مناشــدة الوزارة االلتفات 

الكليــة بتأســيس  وتلتــزم 
قواعد للتميز فــي التدريس 
وتوســيع بيئتها األكادميية 
البحــث واالبتــكار.  ودعــم 
باإلضافــة إلــى ذلك تســعى 
الكلية جاهدة لتوفير جتربة 
مهنية متميزة ملوظفيها، حيث 
يتم حتديد املسارات الوظيفية 
بشكل واضح، مع األخذ بعني 
االعتبــار أهمية تقدير جهود 

»التربية األساسية« تطلق ملتقاها العلمي اإللكتروني الثالث غدًا

جامعات أميركية تؤيد الطعن بقرار ترامب بخصوص الطلبة األجانب
)رويترز(: قدم نحو 6٠ جامعة أميركية وثيقة 
تؤيــد فيها دعوى قضائية رفعتها جامعة هارفارد 
ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سعيا لوقف 
تنفيذ قرار أصدرته إدارة ترامب مبنع الطلبة األجانب 
من البقاء في البالد إذا لم تنظم املؤسسات التعليمية 
فصوال دراسية تتطلب احلضور شخصيا في فصل 

اخلريف.
وشارك في تقدمي الوثيقة 59 جامعة منها سبعة 
من أشهر وأقدم اجلامعات األميركية وقالت فيها إنها 

تستند إلى التوجيهات االحتادية السارية خالل فترة 
الطوارئ وتسمح للطلبة األجانب بحضور الدورات 

عبر اإلنترنت خالل اجلائحة.
وأضافــت: »حالة الطوارئ مســتمرة ومع ذلك 
تغيرت سياسة احلكومة فجأة وبشكل جذري« مما 
أثار الفوضى في اســتعداداتها »وتسبب في ضرر 

واضطراب كبير«.
وبلغ عدد الطلبة األجانب الذين يدرســون في 
مؤسسات التعليم العالي في الواليات املتحدة حوالي 

١.١ مليون طالب في السنة الدراسية ٢٠١8-٢٠١9 وفقا 
لتقرير أعدته وزارة اخلارجية ومعهد التعليم الدولي.
وميثل هذا العدد 5.5% من الطلبة املسجلني في 

التعليم العالي بالبالد.
وحتــاول احلكومــة األميركيــة دفــع املــدارس 
واجلامعــات لفتح أبوابها من جديد بحلول الفصل 
الدراســي في اخلريف. وقد أعلنت جامعة هارفارد 
أنها ســتنظم كل الدراســات عبر اإلنترنت في هذا 

الفصل الدراسي.

أعلن عميد كليــة التربية 
العنزي  ا.د.فريح  األساســية 
عن انطالق امللتقى اإللكتروني 
الثالث للكلية من تنظيم قسم 
التدريــس  املناهــج وطــرق 
بعنــوان »التعليــم اجلامعي 
وعملية التعلم عن ُبعد في ظل 
جائحة كورونا« حتت رعاية 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب د.علي 
املضــف، والــذي يأتي ضمن 
اخلطة التــي وضعتها عمادة 
الكلية ملواجهة أزمة كورونا، 
فــي مســارين شــمل األول 
اجلانــب التدريبي ملنتســبي 
الكليــة مــن أعضــاء الهيئــة 
التدريسية والتدريبية والطلبة 

على جائحة كورونا من منظور 
علمي أكادميــي، وذلك يومي 
األربعاء واخلميس ١5 و١6 من 
الشــهر اجلاري، على برنامج 

عملية التعليم عن بعد في ظل 
جائحة كورنا، ويشــمل على 
جلستني بعنوان »فاعلية طرق 
التدريس في عملية التعليم عن 
بعد«، و»التحديات في تطبيق 
عمليــة التعليم عــن بعد في 
التعليم اجلامعي« واجللسة 
اخلتاميــة بعنــوان »فاعلية 
التعليم عــن بعد في تدريس 
ذوي اإلعاقة«. وتقدم أ.د.مبارك 
الذروة إلى عميد كلية التربية 
األساســية بالشــكر اجلزيل 
ملتابعتــه املســتمرة إلعــداد 
للملتقى، سائال املولى القدير 
أن يوفقنا للخروج بتوصيات 
تسهم في دعم املرحلة اجلديدة 

للتعليم عن ُبعد.

تيميــز. وأضــاف العنزي ان 
ملتقى قسم املناهج يهدف إلى 
التعرف على طرق التدريس في 
التعليم عن بعد، وإلقاء الضوء 
على أهم التحديات التي تواجه 
املعلم في التعليم عن بعد، كما 
يهدف امللتقى إلى التعرف على 
التحديات التي تعترض ذوي 

اإلعاقة في التعليم عن بعد.
من جهته، قال مدير امللتقى 
رئيــس قســم املناهج وطرق 
التدريــس ا.د.مبــارك الذروة 
ان امللتقى يضم نخبة مميزة 
مــن األكادمييني املتخصصني 
في الشأن التعليمي من داخل 
الكويــت والــدول اخلليجية 
والعربية لتسليط الضوء على 

د. مبارك الذروة د.فريح العنزي

والطالبــات لعمليــة التعليم 
عن ُبعد، واآلخر إطالق حزمة 
من امللتقيات العلمية تقيمها 
األقسام العلمية إللقاء الضوء 

»الدعوة اإللكترونية«: أكثر من مليون زائر 
ملواقعنا منذ جائحة »كورونا«

»النجاة«: تطبيق كامل خلطة مجلس 
الوزراء في »العودة التدريجية للعمل«

بنك الطعام يطلق »مصرف األضاحي«

أعلن مدير جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبداهلل 
الدوســري، أنه زار مواقع 
الدعويــة خــالل  اللجنــة 
جائحــة كورونــا أكثر من 
مليون شخص حول العالم، 
متكنوا خاللها من التعرف 
على أحدث منتجات اللجنة 

في مجال الدعوة.
وتابع الدوسري: حولنا 
بفضل اهلل وقدرته محنة 
كورونا إلى منحة وحرصنا 

على اســتثمار الفرص املناسبة من هذه 
اجلائحــة، وقمنا بإصــدار أكثر من 3٠٠ 
مقــال وكتيب دعــوي مت رفعها على 5٠ 
موقعا إلكترونيا بجانب املقاطع املرئية 
وغيرهــا مــن األعمال الدعويــة األخرى 
والتي نســعى من خاللها إلى مســاعدة 
املسلمني وإرشادهم إلى الهدي اإلسالمي 
القــومي خالل فتــرات األوبئة واألمراض 
املعديــة التي حتل باألمــة، مع احلرص 
الشديد على اتخاذ كل اإلجراءات الوقائية 

واالحترازية للحفاظ على 
النفس البشرية وحمايتها 
من كل مكروه، مضيفا أن 
هذه املقاالت متت بأكثر من 
١3 لغة عاملية، وذلك حتى 
تصل إلى أكثر شريحة من 
املهتدين اجلدد واجلاليات 
املســلمة وغير املسلمني، 
والذين يحتاجون بشكل 
كبير الى أن نكون بجانبهم 
وندعمهــم في مثــل هذه 
األوقات الصعبة من عمر 
البشرية حتى يعبروا هذه 
اجلائحة بسالم. وبني الدوسري أنه ميكن 
زيارة هــذه املواقع واالســتفادة من هذا 
العمــل الدعوي الكبير باللغات املختلفة 
من خالل الرابط http://islam.org.kw/ كما 
ميكن التواصل بنا لالستفادة من خدمة 
احلوار املباشر للتعريف باإلسالم باللغات 
عبر الرابط https://chatonfaith.com/ أو 
التواصل مع اللجنة للدعم أو االستفسار 
عبر األرقــام ١8٠٠٠8٢ و97٢88٠٤٤ على 

مدار الساعة.

أكــدت جمعيــة النجاة 
الكامــل بخطــة  التزامهــا 
مجلــس الــوزراء املتعلقة 
بالعودة التدريجية، والتي 
بدأتها مــن املرحلة األولى 
وحتى اآلن، وذلك من خالل 
تطبيــق كل االشــتراطات 
الصحية في جميع مقارها 
حرصا على سالمة موظفيها 
وكل من املتبرعني وطالبي 

املساعدة.
وقــال رئيــس قطــاع 
اخلدمات املساندة بالنجاة 

اخليرية د.جابر الوندة: إن اجلمعية تواصل 
العمل بالليل والنهار خلدمة الكويت وأهلها 
في هذه الظروف الدقيقة التي حتتاج الى 
تكاتــف اجلميــع من مؤسســات حكومية 

وخيرية وأهلية.
وأكــد الوندة التــزام اجلمعية مبراحل 
العودة التي أعلنها مجلس الوزراء الكويتي، 
حيث كانت نســبة املوظفــني الذين عادوا 
ملمارسة عملهم في املرحلة الثانية 3٠% فقط 

من إجمالي املوظفني، وفي 
حال قــرر مجلس الوزراء 
بدء املرحلة الثالثة فإن هذه 
النسبة ستصبح 5٠% من 

العاملني.
وفيما يتعلق باالشتراطات 
واإلجراءات الصحية في مقار 
جمعية النجاة، أجاب الوندة: 
نحرص علــى قياس درجة 
احلرارة بشكل يومي لكافة 
املوظفــني وارتداء الكمامات 
خــالل فترة العمــل، وكذلك 
بالتباعد اجلسدي،  االلتزام 
وعــدم التجمــع مبقــار العمــل، ســواء في 
االســتراحات أو املكاتــب، وتعقيم املقار بني 
فتــرة وأخــرى. وأضاف: نحــرص على أن 
تتم أغلب املعامالت للمراجعني الكترونيا، 
سواء املتبرعون أو طالبو املساعدة، حيث 
تتم عمليات التبرع عبر املوقع االلكتروني 
للجمعية، ويقدم طالبو املساعدة على الرابط 
اخلاص بجمعية النجاة اخليرية في برنامج 

املساعدات اخلاص بوزارة الشؤون.

األنصاري أشار إلى أن املشروع يغطي األسر املتعففة في جميع مناطق الكويت

عبداهلل الدوسري

د. جابر الوندة

مشعل األنصاري

»التجارة« تتلقى 1559 معاملة إلكترونيًا
التجارة  تلقت وزارة 
والصناعة ١559 معاملة 
إلكترونيا في اليوم األول 
من إطــالق خدماتها عن 
طريق املنصة اإللكترونية.

وبحسب بيان الوزارة، 
مت تلقــي املعامــالت من 
املواطنني من دون حضور 
أو  شــخصي أو موعــد 
باركود، مشــيرا إلى أن: 
اليوم صار أقرب  الواقع 
بخطــوة مــن املســتقبل 
وبــإذن اهلل سنســتمر 
فــي العمــل لتطوير كل 
اخلدمات لتصبح أســهل 

وأسرع.

في اليوم األول من إطالق خدمات وزارة التجارة والصناعة على »املنصة«


