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ومضات

اإلنفاق اخليري
بالزمن الكوروني!

من إيجابيات وباء كورونا (كوفيد - ١٩) الذي تفشى سنة 
١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م (تسيّد) الكويت في العمل اخليري 
وبروزها مبقدمة دول العالم في اإلنفاق اخليري الشعبي.

ومهما قيل من كلمات الشكر والثناء للجمعيات اخليرية 
الكويتية فلن نوفيها حقها.. فهي بالفعل تستحق اإلشادة 
والثناء والدعم ومنح الثقة والصالحيات والتمدد ألنها تقوم 
بعمل خيري محلي وخارجي استفادت منه اإلنسانية جمعاء.

لقد ساهمت ودعمت اجلمعيات اخليرية الكويتية اجلهود 
احلكومية داخل الكويت وخارجها عبر مشاريع مؤسسية 
رافقتها حمالت إعالنية تسويقية مدروسة، والقت هذه 
احلمالت اخليرية الرضا والثناء والتشجيع من الناس ألنها 
دعمت البشر في ظل هذه الظروف االقتصادية الصعبة 
نتيجة اخلسائر التي تسببت فيها الكورونا وتوقف ورش 
العمل وما تبعها من نقص في امليزانيات ومداخيل الناس 
املالية، فكانت هذه اجلمعيات اخليرية املباركة هي الداعمة 
للجهود احلكومية، وغطت الداخل واخلارج، وبرزت هذه 
اجلمعيات والهيئات واللجان اخليرية والتطوعية بفضل 
دعم احملسنني الكرام وثقتهم بجهات العمل اخليري في 
دولة الكويت والتبرع لهــم مببادرات فردية أو جماعية 
لتغطية كل املجاالت اخليريــة املتاحة وفق االحتياجات 
احمللية والعربية والدولية، كما ثبت فعال إقبال املواطنني 
علــى التبرع جلهات العمل اخليــري ملا تتصف به هذه 
اجلهات اخليرية املباركة من أمانة في أدائها ورقابة شرعية 
ومحاسبية على أموال املتبرعني الكرام وحتقيق وصاياهم 
والتأكد من توجيهها الى مصارفها الشرعية وحسب رغبة 

املتبرع الكرمي داخل الكويت أو خارجها.
يقوم املواطنون الكرام بالتبرع جلهات العمل اخليري 
في املواســم مثل رمضان والعشر األوائل من شهر ذي 
احلجــة، لكن الالفت للنظر أن املواطنني أقبلوا بشــكل 
ملحوظ على التبرع (للناس الفقراء واملساكني واملعوزين 
واملنقطعني عن العمل) ودعموا كل املناشط والبرامج التي 
تكفل وصول الدعم إلى كل هؤالء الذين تقطعت بهم السبل 
في املناطق احملظورة واحملاصرين في هذه املناطق مثل 

املهبولة وحولي وخيطان والفروانية واجلليب!
لقد غطى الدعم اخليــري االحتياجات احمللية داخل 
الكويت، ودعم أيضا االحتياج اخلارجي بكل األنشــطة 
والبرامج املتاحة للمتبرع من رعاية أيتام ومرضى وحروب 

ومستشفيات.
اإلعالم الكويتي الرسمي واخلاص دعم العمل اخليري 
بشكل كبير والفت للنظر، وهذا الدعم اإلعالمي وزخمه 
انعكسا على حجم التبرعات وعرف املواطنني بأن (دينارهم) 
يصل إلى كل الفئات والشرائح احملتاجة واملستحقة داخل 

الكويت وخارجها وفق آلية عمل مؤسسي منظم وعلى شكل 
بروشورات وملصقات وإعالنات وڤيديوهات وفالشات، 
كلها ســاهمت في نشــر العمل اخليري الكويتي املبني 
على خطط إعالمية محكمة وبأسلوب ومنهج علمي يحدد 
املعايير وأولويات اختيار األنشطة واملشاريع اخليرية مبا 
يتوافق مع رغبات املواطنني ويلبي احتياجاتهم وحتقيق 
طموحاتهم، ويزيد من قناعاتهم ودعمهم للعمل اخليري 

الكويتي الشامخ.

٭ ومضة: اســتفاد العمل اخليري في فترة كورونا 
من احلمالت اإلعالمية املنظمة التي سوقت مشاريع هذه 
اجلمعيات، وتفاعل الناس مشكورين مع هذه احلمالت، 
التي غطت محطات التلفاز واإلذاعات واجلرائد واملجالت 
وامليديا والتواصل االجتماعي واملساجد وإعالنات الطرق 

وامللصقات والبروشورات.
لقد لعبت شــبكة اإلنترنت فــي دعم العمل اخليري 
الكويتي دورا كبيرا وتبني تأثير هذه الشبكة على التبرعات 
وحصيلتها النهائية في تشجيع الناس املتبرعني للمساهمة 
في دعم خطــط هذه اجلمعيات حلث الناس على التبرع 

واإلنفاق اخليري.

٭ آخر الكالم: املواطن الكويتي يؤمن بأن املساهمة في 
دعم العمل اخليري تقيه مصارع السوء وتطفئ غضب 
الرب وتفتح أبواب الرزق لقول الرســول ژ: «ما نقص 

مال من صدقة».
واجلميل في املتبرع الكويتي الكرمي هو صرف تبرعه 

داخل الكويت أوخارجها على حد سواء.

٭ زبدة احلچي: لقد برزت الكويت في تسويق الصدقة 
اجلارية وتخصيص األوقاف ولها اليوم إجنازات ال حصر 
لها في قطاع املساجد ودور األيتام وبناء املدارس واملعاهد 
واجلامعــات، ولعل ما يعجبني فعــال هو حرص العمل 
اخليري الكويتي على التنمية الشاملة للفقراء واحملتاجني  
داخل الكويت وخارجها والعمل الدؤوب على حماية األسر 

ومساعدتها في فك ديونها ودعمها ملواصلة احلياة.
لقد برزت الكويت في مشــاريع إفطار الصائم داخل 
الكويت وخارجها، وأيضا مشروع األضاحي، ومن أجمل 
إسهاماتها التعريف باإلسالم ودعم األقليات في مشارق 

األرض ومغاربها.
«كورونا».. شكرا لك، فلقد أبرزت حقيقة العمل اخليري 
وحجم إنفاقه والدور املجتمعي الكبير واملهم الذي يقوم 

به.. في أمان اهللا.

اجلمعة ٤ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

(املرحلة الرابعة)

احلربي: التوجيه الفني «عصب» العملية التربوية
عبد العزيز الفضلي 

 قال وزير التربية ووزير 
العالــي د.ســعود  التعليــم 
احلربي إن التوجيه الفني ميثل 
«اجلهاز العصبــي» للعملية 
التربوية، مشــيرا إلى الدور 
البارز واملسؤولية التي تقع 
على عاتــق املوجه الفني في 

هذا اإلطار.
وأكد احلربي خالل اجتماعه  
مــع موجهــي عمــوم املــواد 
العلمية بحضور وكيل الوزير 

باإلنابــة والوكيــل املســاعد 
التربوية واألنشطة  للتنمية 
فيصــل املقصيــد والوكيــل 
املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان عزمه االجتماع مع 
ديوان اخلدمــة املدنية خالل 
الفترة املقبلة العتماد الهيكل 
التنظيمي للموجهني الفنيني.

وأشار الى اخلبرة اإلدارية 
التــي ميتاز بها املوجه الفني 
في عدد من القضايا التعليمية 
واإلدارية في امليدان التربوي 
كزيــارة املــدارس مبختلــف 

مراحلها باإلضافة إلى اإلطالع 
الكامل على املناهج الدراسية 

وطرق تدريسها.
وقال إن املناهج اإلنسانية 
تعتبــر أصعب مــن املناهج 
العلميــة ملــا يتخللهــا مــن 
املعلومــات واملفاهيــم التــي 
حتتــاج مــن املعلــم اتقــان 
شــرحها لتوصيل املضمون 
العلمي لعقل الطالب مضيفا 
أن الزيــارات املســتمرة مــن 
املوجهني الى املدارس تعتبر 
حماية ذاتية للموجه نفسه.

خالل اجتماعه  مع موجهي عموم املواد العلمية

د. سعود احلربي

الديوان لـ «التربية»: إيقاف راتب املوظف 
املنقطع عن العمل بعذر قهري

جامعة الكويت في املركز ١٠٠١ عامليًا

«الطيران املدني»: إجراءات وقائية جديدة تتيح 
استقبال املسافرين القادمني عبر مبنى T٤ باملطار

عبدالعزيز الفضلي

أحــاط ديوان اخلدمة املدنية وزارة 
التربية باإلجراء الواجب اتباعه بشأن 
املوظفني غيــر الكويتيني الذين غادرو 
البــالد وتعذر عليهم العودة ملباشــرة 
العمل عقب انتهاء إجازتهم بسبب حظر 
الطيران، حيث قــال الديوان في كتاب 
رد من خالل استفسار لوزارة التربية 
وحصلــت «األنباء» على نســخة منه 
فيما يتعلق باملوظفني (غير اخلاضعني) 
لنظام العطالت املدرسية، فان املوظف 
الذي غادر البالد في اجازة دورية قبل 
١٢ مــارس ٢٠٢٠ وتعــذر عليه العودة 
ملباشرة العمل بســبب حظر الطيران 
فإنــه اعتبــارا من ١٢ مــارس ٢٠٢٠ في 
عطلة رسمية وايام الراحة التي قررها 
مجلس الوزراء ويستحق مرتبه خالل 
فتره تعطيل العمل، وعقب انتهاء تعطيل 

العمل في اجلهات احلكومية واستمرار 
تعذر عودة املوظــف الذي غادر البالد 
ملباشرة العمل، فانه يجوز له طلب منحه 
اجــازة دورية في حدود رصيده منها، 
كما يجوز له طلب منحه احدى االجازات 
املقــررة قانونا ومنها اإلجازة اخلاصة 
بدون مرتب مبا ال يجاوز حدها االقصى 
خمســة عشــر يوما، وميكن أن يكون 
طلب اإلجازة تلفونيا او بأي وســيلة 
اخرى، أما في حالة عدم توافر شروط 
منحه أي نوع من أنواع االجازات فإنه 
يعتبــر منقطعا عن العمل بعذر قهري 
وال يستحق مرتباته عمال بقاعدة االجر 

مقابل العمل.
وأضاف الديوان في كتابه: اما فيما 
يتعلــق باملوظفني (اخلاضعني) لنظام 
العطالت املدرسية فان املوظف الذي غادر 
البالد قبل تعطيل العمل بجهتكم وتعذر 
عليــه العودة ملباشــرة العمل بســبب 

حظر الطيران فيطبق بشــأنه ما تقرر 
للخاضعني لنظام العطالت املدرســية 
بشأن تعطيل عمل املعلمني مع ما يترتب 
على ذلك من آثار،وعقب انتهاء تعطيل 
العمل واســتمرار تعذر عودة املوظف 
الذي غادر البالد ملباشــرة العمل فانه 
اعتبــارا من تاريخ بداية عمل العاملني 
باملدارس حسب املرحلة الدراسية كما 
حتدده جهتكم ووفقا للقرارات الصادرة 
من قبلكم في هذا الشأن، فانه يجوز له 
طلب منحه احدى االجازات املقررة قانونا 
ومنها اإلجازة اخلاصة بدون مرتب مبا ال 
يجاوز حدها االقصى خمسة عشر يوما، 
وميكن أن يكون طلب اإلجازة تلفونيا 
او بأي وسيلة اخرى، أما في حالة عدم 
توافر شروط منحه أي نوع من انواع 
االجازات فإنه يعتبر منقطعا عن العمل 
بعذر قهري وال يستحق مرتباته عمال 

بقاعدة األجر مقابل العمل. 

صدر مؤخــرا تصنيــف «التاميز» 
جلامعات التعليم العالي العاملية للعام 
٢٠٢١ الذي يصنف حوالي ١٥٠٠ جامعة 
تعمل داخل ٩٣ دولة، مما يجعله أكبر 

وأكثر التصنيفات اجلامعية تنوعا.
ويقــوم التصنيف علــى قياس ١٣ 
مؤشــر أداء متت معايرتــه مبا يقيس 
أداء املؤسســات اجلامعية فــي أربعة 
مجاالت هي التدريــس والبحث ونقل 
املعرفة والنظرة الدولية للجامعة. وقد 
حلل تصنيف العام احلالي أكثر من ٨٠ 

مليــون عنوان وبحث عبر أكثر من ١٣ 
مليون مطبوعة بحثية، كما يعتمد على 
اســتبيانات وردت مــن ٢٢ ألف باحث 

جامعي على مستوى العالم.
وتصدرت جامعة أكسفورد التصنيف 
احلالي للعام اخلامس على التوالي. فيما 
احتلت الواليات املتحدة ثمانية مراكز 

قياسية في املراكز العشرة األولى.
ووفقا لهذا التصنيف، فقد أتت جامعة 
الكويت في التصنيف رقم ١٠٠١ بني ١٥٠٠ 
جامعة هي جميع من شملها التصنيف. 

وقــد حصلت جامعــة الكويت على ما 
يلي: في التدريس ١٩٫٨ وفي البحث ١٠٫٤ 
وفــي نقل املعرفة ٣١ ـ ٣٥ وفي النظرة 
الدولية ٧٠٫٣. بعد ذلك يأتي قياس عدد 
من املؤشــرات الداخلية، من مثل: عدد 
الطــالب اجلامعيني الذي وصل تقريبا 
٣٧ ألف طالب وطالبة،  وأيضا نســبة 
الطــالب الدوليني غير الكويتيني الذي 
وصل إلى ١٤٪، وكذلك نسبة الطالبات 
اإلناث إلى الطالب الذكور في اجلامعة 

والتي وصلت إلى ٧٥: ٢٥.

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني 
عن عدد من اإلجراءات الوقائية اجلديدة 
التي تتيح للراغبني استقبال املسافرين 
القادمني عبر مبنى الركاب T٤ في مطار 
الكويت الدولي وفق االشتراطات الصحية، 
وقد اشتملت اإلجراءات اجلديدة على: 

٭ الســماح فقــط لعــدد ٦٠ شــخصا 
لالســتقبال فــي صالــة «القادمــون» 

واألولوية ملن يصل أوال.
٭ الســماح فقط لشخص واحد من كل 
عائلــة بالدخول إلى املبنى الســتقبال 

الركاب القادمني.

٭ يسمح بالدخول إلى املبنى الستقبال 
الركاب القادمني قبل ساعة واحدة فقط 

من موعد الرحلة.
٭ يجب على مستقبلي الركاب القادمني 
تقدمي معلومات رحلة الوصول إلى موظف 

األمن لدخول املبنى.

ممن تعذرت عودته بسبب حظر الطيران وعدم توافر شروط منحه أي نوع من أنواع اإلجازات

اجلاراهللا لـ «األنباء»: من تعرض حلجر صحي 
أثناء فترة اختبار القدرات فسنحدد له موعدًا آخر

ثامر السليم

أكــدت مســاعدة نائــب 
للتقييــم  اجلامعــة  مديــر 
والقيــاس د.رواء اجلــاراهللا 
أن االستعدادات جارية على 
قدم وساق الختبارات القدرات 
األكادميية، وأن الفريق يواصل 
الليل بالنهار من اجل إجناز 
هذا االختبار في موعده احملدد 
وفقا لالشــتراطات الصحية 
حرصا على ســالمة الطلبة، 
مشــيرة الى ان االستعدادات 
بدأت منذ ٣ اشهر، إذ مت  وضع 
تصوراتنا وقمنا بالتواصل 
مع كليــة الطب فــي جامعة 
الكويــت  وقامــت بإعطائنــا 
االشتراطات والضوابط لعقد 
االختبار بشكل آمن،  ومن ثم 
قمنــا بالتواصل مــع وزارة 
الصحــة الذي أبــدى تعاونا 
كبيــرا،  ونثمن لفريق العمل 
فــي وزارة الصحة جهودهم 
التي قاموا بها من خالل التأكيد 
على آلية االختبار في الدخول 

فترة االختبار كاملة إلى حني 
االنتهاء واخلــروج من قاعة 
االختبار حتــى اخلروج من 

املبنى نهائيا.
ولفتت الى أننا ســنقوم 
بتوزيــع الـــ «فيس شــيلد» 
على الطلبة وندعوهم كذلك 
إلى ضرورة لبــس القفازات 
من أجــل احلمايــة والوقاية 
الكاملة لهــم، ولفتت الى انه 
مينع منعا باتا ادخال الهواتف 
النقالــة واحلقائــب ايــا كان 
نوعها داخــل قاعة االختبار، 
كما ان اي ســاعة تستقبل او 
ترسل مينع الدخول بها الى 
قاعة االختبار. وبينت ان على 
الطلبــة والطالبات ضرورة 
معرفــة أماكــن دخولهم قبل 
موعد االختبار بيوم او يومني 
علــى األقل بحيــث ال يكون 
هناك ارتباك للطالب في يوم 
االختبار وحتديــد أي بوابة 
ميكن الدخول منها، مشــيرة 
الى انه في حال اكتشاف أي 
طالــب درجة حرارتــه اكثر 

من ٣٧٫٥ فلن يتم السماح له 
بالدخــول الى قاعة االختبار 
تنفيذا لتعليمات وتوجيهات 
وزارة الصحــة حرصا على 
سالمته وسالمة زمالئه الطلبة 

والطالبات.
وأضافــت اجلــاراهللا أن 
تصحيــح اختبــار القــدرات 
يتم عن طريق جهاز ماســح 
ضوئي، لكن بسبب تزايد أعداد 
املتقدمني على االختبار، جند 
أن عملية التصحيح حتتاج 
إلى املزيد مــن الوقت، حيث 
ســتكون النتيجــة النهائية 
لالختبار بعد أســبوعني من 
تاريخ تقدمي االختبار، ونأمل 
أن تكون عملية التصحيح في 

فترة وجيزة دون تأخير.
وأكدت ان من تعرض حلجر 
صحــي يجب عليــه االلتزام 
بتعليمــات وزارة الصحــة 
لسالمته ولســالمة اآلخرين 
ويقوم بإرسال امييل ومن ثم 
سيتم النظر في طلبه وحتديد 
موعد آخر له إلجراء االختبار.

مساعدة نائب مدير اجلامعة أكدت أن االستعدادات جارية على قدم وساق لالختبارات

د. رواء اجلاراهللا

واخلروج وتوزيع الطلبة في 
القاعات الدراسية وحرصهم 
علــى تطبيــق االشــتراطات 
الصحية من اجــل احملافظة 

على صحة اجلميع.
وأكــدت د.اجلــاراهللا، في 
تصريح خــاص لـ «األنباء»، 
أن لبس الكمام هو أمر أساسي 
وإلزامي ولن يتم السماح لغير 
مرتادي الكمام بالدخول إلى 
املبانــي اجلامعيــة، كمــا أن 
لبــس الكمام ســيكون خالل 


