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تعليمات عاجلة بإحياء املتحف العلمي بعد ١٥ عامًا من اإلهمال
َمْعلَم تربوي في قلب العاصمة.. ومحاوالت نقله إلى مكان آخر لم تنجح

عبدالعزيز الفضلي

بعد مــرور أكثــر من ١٥ 
عاما على إغالقه وإهماله من 
قبــل وزارة التربية، أصدر 
وكيل وزارة التربية فيصل 
املقصيــد تعليمــات عاجلة 
املتحــف  بضــرورة إحيــاء 
العلمي التربوي، حيث يبدأ 
قطــاع املنشــآت التربويــة 
رحلة شــاقة إلعادة ترميمه 
وصيانتــه متهيــدا إلعادته 
إلى العمل من جديد، وتشمل 
عملية الترميم صيانة جذرية 
للمتحف بالكامل الذي يتكون 
من طابقــني يضم كل منهما 
مجموعة من القاعات متعددة 

األحجام.
ويعــد املتحــف العلمــي 
التربــوي والــذي يقــع في 
قلب العاصمة الكويتية أحد 
املعالم األثرية التي تتميز بها 
الكويت ولن ينسى الكثيرون 
هذا املعلم الذي قاموا بزيارته 
عندما كانــوا طلبة مدارس 
واآلن الكثيــر منهــم تبــوأ 
مناصب في مختلف وزارات 

الدولة.
وكشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» ان الوزارة 
كانــت بصدد نقله الى مكان 
آخر ومت إغالقه، الســيما ان 
موقعه في منتصف السوق، 
مشيرة الى ان محاوالت نقله 
لــم تنجح األمــر الذي جعل 
الــوزارة تعمل علــى إعادة 
ترميمه وصيانتــه مع نقل 
مقتنياته بشــكل مؤقت الى 
مركز عبداهللا السالم الثقافي 
وبيت العثمان وإعادتها بعد 

ترميمه.
وأوضحــت املصــادر ان 
قصة إنشــاء املتحف تعود 
الى عام ١٩٦١، حيث مت العثور 
على حوت أزرق نافق ضخم، 
طولــه ٢٤ متــرا ووزنه ١٢٠ 
طنا، مبنطقة كاظمة شــمال 
الكويت، وقد جنح من مياه 
العربــي باجتــاه  اخلليــج 
السواحل الكويتية إثر إصابة 
مجموعة من فقرات عموده 
الفقري، مشــيرة إلى انه مت 
عرض هيكل احلوت العظمي 
في حديقة ثانوية الشــويخ 
التي ضاقت مبــا حوته من 
معروضات، وهو األمر الذي 

رئيــس مجلس األمــة آنذاك 
ووزيــر التربيــة وجمع من 
قياديي الــوزارة وذلك يوم 

األحد ٦ فبراير ١٩٧٢.
وذكرت ان املتحف العلمي 
التربــوي منذ افتتاحه بعام 
١٩٧٢ كان له دور بارز ومشارك 
التعليمية ألبنائنا  للعملية 
الطــالب والطالبــات ألكثر 
من ٤٠ عاما مســتقبال إياهم 
في زيــارات علمية مبرمجة 

عاملي كونه املتحف األول على 
مستوى املنطقة، من الناحية 
العلمية والتكنولوجية املعني 
العلمي وتبسيط  بالتثقيف 
العلــوم بوســائل ومصادر 
املعرفة التي تكتسب أهميتها 
مــن خــالل عــرض املفاهيم 
العلميــة وتبســيطها، مــع 
إضافة روح املتعة والتشويق 
في طريقة العرض ملختلف 

مقتنياتها.
وبينت ان املتحف، خالل 
عمــره القصير، عمــل على 
جتميــع مقتنياتــه رجاالت 
الكويت في القــرن املاضي، 
وعلى رأســهم ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيــب اهللا ثــراه، الذي قدم 
مقتنيــات نــادرة للمتحــف 
إلى جانب مواطنني ساهموا 
في جتميع مختلف أصناف 
احليوانات البرية وحتنيطها 
مع مجموعــات مختلفة من 
النباتــات التــي تتميــز بها 
البيئة الكويتية وكذلك أسماك 
اشــتهرت بها ميــاه اخلليج 
العربي فــي صورة محنطة 

وعرضها.
وأكــدت املصــادر علــى 
جمع العينات واملوضوعات 
التــي تعكــس اهتمامــات 
املتحف وتعــرض التاريخ 
الطبيعــي للكويــت، مــن 
خالل استخدام املعروضات 
والوسائل السمعية واملرئية 
ومبادئ العلوم األساســية 
والتكنولوجيــة والربــط 
بــني املعروضــات وغيرها 
مع املنهج الدراسي، بهدف 
فــي  املعلومــات  تركيــز 
أذهان الطالب بدرجة أكبر 
مــن مجرد اســتيعابها من 
الكتب واملذكرات وحتنيط 
الكائنــات احلية املهداة من 
اجلمهور بأيدي مختصني، 
الفتة الى ان املتحف يجلب 
أيضا محنطات من اخلارج 
والتعــرف علــى منــاذج 
حقيقيــة مــن حيوانــات 
ونباتــات وغيرهــا والتي 
لم يألفهــا الطالب في بيئة 
الكويت، واستعراض كثير 
العلميــة  النظريــات  مــن 
وآالت  بأجهــزة  وربطهــا 
مختلفة معروضة لسهولة 
االستيعاب وزيادة التركيز».

أشرفت عليها وزارة التربية 
بهدف إثراء معلومات الطالب 
والطالبات املرتبطة باملناهج 
الدراسية وتبسيطها بوسائل 
إيضاحيــة مختلفــة امتألت 
بها قاعــات وأروقة املتحف 
العلمي التربوي من محنطات 
لكائنــات حقيقيــة مختلفة 
الطبيعي،  التاريــخ  بقســم 
الــى ان املتحــف  مشــيرة 
التربوي شهد له العالم أنه 

مبنى املتحف العلمي التربوي

أول طائرة للخطوط اجلوية الكويتية في املتحف

فيصل املقصيد

حدا باملسؤولني آنذاك للتفكير 
في إيجاد بديل مناسب لعرض 
املقتنيات باســتقاللية  تلك 
تامــة، ليكون ذلــك البداية 
احلقيقيــة إلنشــاء متحــف 

علمي بالكويت.
التوافــق  وأضافــت: مت 
حينهــا على اختيــار مبنى 
العلمــي احلالــي  املتحــف 
الــذي يرجــع تاريــخ بنائه 
ألوائــل العقــد اخلامس من 
القــرن املاضي، وكان عبارة 
ابتدائية للبنني  عن مدرسة 
«قتيبة االبتدائيــة للبنني» 
التي حتولــت فيما بعد إلى 
دار املعلمــني ملــدة ســنتني 
«١٩٦٧ - ١٩٦٩» ثــم حتــول 
العمــل به لغــرض جتهيزه 
وإعداده الستقبال املعروضات 
واملقتنيات عامي ١٩٧١/١٩٧٠ 
كمبنى متكامل وجاهز للعمل 
الفتتاحه، حيث قام املغفور له 
بإذن اهللا الشيخ جابر األحمد 
ولي العهد آنــذاك بافتتاحه 
كمتحــف علمــي، بحضــور 

أقسام املتحف

القاعات املتخصصة في املتحف

يضم املتحف عدة أقســام منها قسم 
العلــوم والفضاء وهو مختص بتوضيح 
املفاهيم العلمية املتعددة وفهم اإلجنازات 
العلمية والتكنولوجية، حيث يحتوي على 
األجهزة العلمية، ويتكون هذا القسم شعب 
األجهزة اإللكترونيــة، األجهزة العلمية، 
الروســي،  الفضاء  الفضــاء األميركي، 
املواصــالت، املخلفــات احلربية، العلوم 
املســلية، النفط، الفلك واألرصاد، وآالت 

االحتراق الداخلي.
أما قسم التاريخ الطبيعي، فيحتوي على 
مجموعة مشــوقة من العينات احليوانية 
والنباتيــة املصنفة حســب أنواعها، كما 
يحتوي على العديد من الكائنات احلقيقية 

احملنطة موزعة على عدة شعب:
الهياكل العظمية، الصحة والوالدة، الثدييات
الزواحــف والبرمائيــات، اجليولوجيــا 

الطيور، احلشرات، األسماك،  واألحافير، 
والنباتات.

كما يضم املتحف قسم العالقات املتحفية، 
وهو القسم املسؤول عن العالقات الداخلية 
واخلارجية للمتحف، حيث يقوم باستقبال 
طالب وطالبات املدارس وكذلك اســتقبال 
الوفود الرسمية للدولة، ومتابعة الصحف 
واللقاءات الصحافيــة واإلعالمية وكذلك 
عمل أرشيف املتحف الذي يضم املناسبات 
واألحداث التي مر بها املتحف منذ تأسيسه.

أما قسم اخلدمات العامة، فهو املسؤول 
عن عمل ديكورات وأعمال النجارة املختلفة 
لتهيئة أماكن مناســبة للعروض املتحفية 
للمتحف  املهــداة  وحتنيــط احليوانات 
باإلضافة الى عمل سجالت خاصة مبقتنيات 
املتحف واإلشــراف على مخزن املتحف 

وسجالت العينات وتصنيفها.

شعبة النفط: قامت مؤسسة البترول 
الكويتية بإنشاء هذه القاعة التي حتتوي 
على مناذج ومجسمات وصور وشرائح 
شــفافة عن التركيب اجليولوجي ألرض 
الكويت وكيفية استخراج النفط، باإلضافة 
الى أنشطة الشركات التابعة ملؤسسة البترول 

الكويتية سواء بالداخل أو باخلارج.
شــعبة الفضاء األميركــي: يوضح في 
هذه القاعة املراحل املختلفة التي قامت بها 
وكالة ناسا األميركية الستكشاف الفضاء، 
وإجنازات رواد الفضاء األميركيني الرتياد 
الفضاء بداية من رحالت جيمني وأبوللو 

حتى إطالق مكوك الفضاء.
شعبة الفضاء الروسي: يعرض في هذه 
القاعة تاريخ ارتياد الفضاء الروسي، ابتداء 
من نظريات تسيلوفسكي عن الفضاء حتى 
إطالق أول قمــر اصطناعي، ثم املركبات 
الفضائية غير املأهولة التي هبطت على سطح 
القمر. ومتدنا هذه القاعة ايضا مبعلومات 
قيمة عن معمل الفضاء وبدلة الفضاء وطعام 
رواد الفضــاء باإلضافة إلى صور عديدة 

لألرض التقطت من على سطح القمر.
شعبة املواصالت: جند في هذه القاعة 
كل ما يتعلق بوســائل املواصالت البرية 
واجلوية، وهي من أوائل املواصالت التي 
استخدمت في الكويت قدميا ومت إهداؤها 
للمتحف لكي يستفيد منها اجلمهور ومنها 

بعض الطائرات العسكرية واملدنية.
شــعبة األرصاد والفلك: تعرض القبة 
السماوية املوجودة هنا املجموعة الشمسية 

واملجموعات النجمية والشهب. باإلضافة إلى 
ظاهرتي الكسوف واخلسوف ومنازل القمر 
ومجراتها املسماة «درب التبانة» وغيرها من 
الظواهر الفلكية األخرى. وتضم هذه الشعبة 
أيضا األجهزة العلمية املختلفة املستخدمة 
في قياس وتسجيل عناصر الطقس مثل 
احلرارة والضغط اجلوي والرطوبة النسبية 
والرياح واملطر وأجهزة تسجيل مدة سطوع 
الشمس اليومية، باإلضافة إلى العديد من 
األجهزة التي تربط بني املعلومات النظرية 

واملجاالت التطبيقية.
قاعة املخلفات احلربية: مت إنشاؤها عام 
١٩٩٣م بالتعاون مع وزارة الدفاع مديرية 
هندسة امليدان، حيث يعرض في هذه القاعة 
الذخائر واأللغام التي خلفتها حرب حترير 
الكويت التي تعتبر مــن املصائد الفتاكة 
لإلنســان واحليوان. وتهدف هذه القاعة 
الكامنة  إلى توعية اجلمهور من األخطار 
وراء تلك املتفجرات املنتشرة خصوصا في 

املناطق الصحراوية في الكويت.
قاعــة احلاســب اآللــي: تعتبر هذه 
القاعة من القاعــات احلديثة في املتحف 
العلمي، ويعرض بها تطور احلاسب اآللي 
واســتخداماته مبا يواكب تطور العصر 

احلديث في مجال التكنولوجيا والعلوم.
قاعة العلوم املسلية: يعرض في هذه 
القاعة عدد من النماذج واأللعاب التي يطبق 
فيها بعض األفكار واخلدع العلمية املسلية. 
وميكن للزائر استعمال هذه النماذج بيده 

واستنتاج الفكرة أو اخلدعة العلمية.

أهم مقتنيات املتحف
٭ ســمكة الســلوكانث: وهــي إهداء من 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 

عام ١٩٧٦.
٭ بيضة نعامة حقيقية تعود لعام ١٩٣٥: 
إهداء من السيدة فيوليت ديكسون عام 

.١٩٨٥
٭ هيكل احلوت األزرق: من أضخم الهياكل 

العظمية حلوت أزرق معروض عامليا.
٭ أول بــاص نقل، وأول ســيارة إطفاء، 
وأول طائرة جتاريــة للخطوط اجلوية 

الكويتية، وأول طائرة حربية للتدريب.
٭ تلفــون مرئي ومت عرضه العام ١٩٨٤، 

وكان ثورة في علم االتصاالت.
٭ ثعبان البيثون بطول ٦ أمتار.

٭ عينات عسكرية لأللغام والصواريخ 
والقنابل لتوعية األفراد من مخاطرها.

٭ القبة السماوية وتعتمد على عدسات 
خاصة في إظهارها.

٭ إحصائيــة مقتنيــات املتحف العلمي 
٤٣٨٥ عينة.

«التربية» تدرس إلغاء «وجبات الرياض» وباصات املدارس
عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء»، 
أن وزارة التربيــة تدرس إلغــاء خدمات النقل 
والتغذية من املـــدارس واملتـــعلقة باحلــافالت 
املدرسية «الباصات» ووجبات التغذية لرياض 
األطفــال»، حيث طلبت وكيلــة القطاع اإلداري 
بوزارة التربية رجاء بوعركي من وكيل التعليم 
العام أسامة السلطان تصورا عن مدى احلاجة 
لتوفير خدمات نقل الطالب والطالبات «احلافالت 
املدرسية» خالل السنوات الدراسية املقبلة من 
خالل إحصائيات توضح النسب الفعلية لفئات 
الطلبة املستفيدين من هذه اخلدمة خاصة بعد 

توصيات وزارة الصحة بشــأن توعية أوليــاء األمور بأفضلية التوصيل الذاتي 
للطالب وعدم االعتماد على احلافلة املدرسية. كما طلبت بوعركي في كتابها تصورا 
«عن مدى احلاجة لتوفير وجبات التغذية لرياض األطفال خالل السنوات املقبلة، 
وأرفقت مقترح استبانة مت إعداده من قبل ذوي االختصاص بإدارة اخلدمات العامة 
اجلهة الفنية املختصة. وأضافت بوعركي: بناء على ما تقدم وألهمية تضـــــافر 
جهـــــود كــــــل قطاعات وزارة التربية خاصة في ظل هذه املرحلة الدقيقة التي 
متر بها بالدنا الغالية، األمر الذي يتطلب إعادة ترتيب أولويات الصرف والبحث 
عن مواطن الهدر باإلنفاق العام ملا يترتب عليه من تخفيف احلمل على امليزانية 
العامة للدولة وتنفيذ استراتيجيات وزارة املالية نحو إصالحات املالية العامة، 
شريطة عدم املساس بجودة التعليم والتحصيل العلمي ألبنائنا الطالب، لذا يرجى 

موافاتنا باملطلوب بالسرعة املمكنة ليتسنى لنا إجراء ما يلزم في هذا الشأن.

بوعركي: «الصحة» أوصت بالتوصيل الذاتي للطالب وعدم االعتماد على احلافلة املدرسية

«هيئة التدريس باجلامعة»: التعليم بالكويت يحتاج رؤية حقيقية
آالء خليفة

ناشد رئيس جمعية اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 
د.ابراهيم احلمود، سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد باســم جمعية اعضاء 
هيئة التدريس باعتبارها املمثل 
الشرعي عن ٢٠٠٠ عضو هيئة 
تدريس باجلامعة، ان يختار 
لوزارة التربية والتعليم العالي 
شخصا مؤهال قادرا على االدارة 
ولديه رؤية عميقة في املسائل 
التعليمية والتربوية بشــكل 

عام.
جــاء ذلــك خــالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته جمعية 
اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت ظهر امس لتســليط 
«مشــكالت  علــى  الضــوء 

الى ضعف املناهج وعدم وجود 
رؤية حقيقية لسياسة التعليم.

وتابــع: البــد مــن اختيار 
وزير للتربية والتعليم العالي 
ذي فكــر تربوي وقــادر على 
االدارة باعتبار ان الوزير رجل 
سياسة من ناحية ورجل ادارة 

واالساليب اجلديدة في التعليم.
من ناحيته، ذكر مستشار 
جمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامعــة الكويــت د.عبداهللا 
سهر اننا عشــنا خالل االيام 
املاضية ارادة شعبية لالصالح 
والتغيير نأمل ان تترجم الرادة 

حكومية.
وقال: ان تطوير التعليم 
بجامعة الكويت بات امر مهما 
ونحن بجمعية اعضاء هيئة 
التدريــس نعد شــهودا على 
هــذا التدهور والــذي يعود 
ســببه للتدخالت السياسية 
فــي التعيينــات والترقيات، 
موضحا ان التعليم افســده 
السياسيون، والبد من االبتعاد 
عــن تســييس املؤسســات 
التعليمية مــن اجل حتقيق 

االصالح املنشود.

من ناحية اخرى، افاد احلمود 
بأن نتيجة قبول اعداد كبيرة 
من الطلبة بجامعــة الكويت 
اصبح هناك اكتظاظ بالطلبة 
في الفصول الدراسية عن بعد 
والتي اصبحت تضم ما يزيد 
على ٨٠ طالبا، مشيرا الى ان 
الدول املتقدمــة اعتمدت على 
التعليم التقليدي والتعليم عن 
بعد معا خــالل ازمة كورونا 
مــن خــالل تخصيــص ايــام 
محددة للحضور الى الكليات 

اجلامعية.
وشدد على ضرورة اهتمام 
الدولة باالعداد اجليد للمعلمني 
وتطوير ادائهم واطالعهم على 
اآلليــات احلديثة فــي التعليم 
واخضاعهم لــدورات تدريبية 
بشكل مســتمر حتى يستطيع 
التطــورات  مواكبــة  املعلــم 

اجلمعية أكدت في مؤمتر صحافي أن ضعف املخرجات واخللل باملناهج أبرز مشاكلنا التعليمية

التعليم في الكويت: االسباب 
واحللول».  وأوضح احلمود 
ان ابــرز مشــاكل التعليم في 
الكويت هو ضعف املخرجات 
من التعليم العام وعدم مواكبة 
ســوق العمل لتلك املخرجات 
وغياب االستراتيجية، مشيرا 

قطاع اخلدمات األكادميية املساندة
في اجلامعة يتحول إلى التراسل اإللكتروني

ثامر السليم

علمــت «األنبــاء» من 
مصادر مطلعة في اإلدارة 
اجلامعية أن مساعد نائب 
الكويــت  مديــر جامعــة 
األكادمييــة  للخدمــات 
املســاندة د.محمــد دهيم 
الظفيري قــد وجه جميع 
اجلهات التابعة له بضرورة 
البدء بعمل نظام املراسالت 
االلكترونيــة وفــق نظام 
(تراســالت)، مشيرة إلى 

أنه لن يتم تســلم أي بريد يدويا ســوى 
املراســالت اخلاصــة بالفواتيــر املاليــة 
واملتعلقة بالعقود التي أبرمتها اجلامعة 

مع الشركات باإلضافة إلى 
مناذج األصناف بالطريقة 
الورقية كما هو متبع بناء 
على تعليمات وزارة املالية.

ولفتت إلى أن الهدف من 
آلية التراســل االلكتروني 
هو سرعة اإلجناز وتقليص 
الدورة الزمنية للمراسالت 
وحفــظ الوثائــق، فضــال 
عــن القضاء علــى الدورة 
العمل  املستندية وتطوير 
قطاعــات  مختلــف  فــي 
اجلامعــة، مؤكــدة ان هذا 
االمر يقوم بتوفير أقصى درجات املرونة 
والســرية في تبادل املراسالت إلكترونيا 

بديال عن التراسل اليدوي.

من ُيجير النساء من العنف املنزلي
في ظل جائحة كورونا؟

لم تتوقف حنان (اسم مستعار) عن البكاء 
خالل حديثي معها عبر «سكايب» حول العنف 
الذي تتعرض إليه على يد زوجها. فبعد فرض 
إجراءات احلجــر الصحي مبصر، جتد حنان 
نفسها وجها لوجه مع جالدها، وال مجال للهروب 

منه حتى إلى بيت أهلها. 
من دفء غرفتي في الكويت، استمعت إلى 
الرعب الذي تعانيه حنان، وطفالها اللذان لم 

يصال إلى سن املدرسة بعد.
أجبرت حنان على الزواج مبكرا من رجل 
ميسور احلال، ولم تستطع بذلك إكمال دراستها 
اجلامعيــة. تصف حنان بألم كبير ندمها على 
الزواج مبكرا، «كنت أظن أني ســأعيش ملكة 
في بيت زوجي وأنه سيغمرني حبا. غير أنني 
وجدت نفســي عرضة لعنف جسدي ولفظي 
فوق اخليال»، وأضافت حنان أن وجود طفليها 
في حياتها يجعلها تصبر على قسوة معنفها.

جعلتني قصة حنان أقف على ظاهرة العنف 
األسري حول العالم. يبدو أن هذه الظاهرة في 
غابة من التعقيد وأنه من الصعب رسم صورة 
منطية للمعنف، فكل حكاية تروي معاناة خاصة 

جدا تختلف عن مثيالتها.
وكانت جائحة كورونا مبنزلة القشة التي 
قصمت ظهر البعير. فقد خلق احلجر املنزلي 
املفروض فــي العديد من الدول مناخا مالئما 
لتصاعد وتيرة العنف ضــد املرأة، فتحولت 
األسرة من مالذ آمن للمرأة إلى مسرح للعنف، 

أشبه ما يكون بالسجن، وحتول الزوج من قرين 
إلى جالد، وتشير إحصائيات ما بعد اإلغالق 
حول العنف ضد املرأة أن هذه الظاهرة تفاقمت 
بشكل يدعو للهلع، مما يستوجب على احلكومات 

إدخال تدابير صارمة حلماية املرأة والطفل.
ولم يقتصر هذا التزايد في العنف األسري 
على الدول العربية فحسب، فقد دعت منظمة 
األمم املتحدة في وقت سابق من هذا العام إلى 
اتخاذ إجراءات عاجلة للحّد من هذه الظاهرة. 
وجاء ذلك على لسان أنطونيو غوتيريش، األمني 
العام لألمم املتحدة، حني نادى احلكومات في 
شهر أبريل املاضي «بوضع سالمة النساء أوال 
في استجابتها للوباء». غير أن أغلب احلكومات 
راهنت على الوضع الصحي أكثر من سالمة 

النساء.
واختلف الوضع فــي الكويت حيث دخل 
«قانون احلماية من العنف األسري» حيز التنفيذ 
في العشرين من شهر ســبتمبر لهذا العام. 
ويهدف هذا القانون إلــى التصدي لتصعيد 
العنف األسري وتوفير اإلحاطة الالزمة باملرأة 
وتوفير الضمانات الالزمة لتماســك األسرة 

وحفظ كيانها.
فهل ينجح هذا القانون في التصدي لظاهرة 

لطاملا هددت كيان األسرة واملجتمع؟

سعد هيف احلجرف

جامعة البحرين ـ قسم اإلعالم والسياحة والفنون

مشاركة طالبية

د. إبراهيم احلمود ود. عبداهللا سهر خالل املؤمتر الصحافي

د.محمد الظفيري

ديوان اخلدمة املدنية يتابع مدى 
التزام «التربية» باالشتراطات الصحية

عبدالعزيز الفضلي

طلب ديوان اخلدمة املدنية من وزارة 
التربية السماح ملراقب شؤون التوظف 
بدخول املناطق التعليمية ملتابعة مدى 

االلتزام باإلجراءات الصحية.
وطلب «الديوان»، في كتاب لوكيل 
التربية «التفضل باإلحاطة بأن مراقب 
شؤون التوظيفـ  ديوان اخلدمة املدنية 
ـ سيتولى متابعة مدى التزام جهتكم 
باتخاذ كل اإلجراءات واالشــتراطات 
الصحيــة الالزمة ملكافحة انتشــار 
ڤيروس كورونا، وكذلك التواصل مع 
أعضاء اللجنة املشــكلة لديكم ملتابعة 
مدى تنفيذ اإلجراءات واالشتراطات 
الڤيروس  املتعلقة مبكافحة  الصحية 

لضمان االلتزام باالشتراطات الصحية 
املقررة».

الرئيســية  اللجنة  كما أوصــت 
بضرورة حتديد احد املوظفني يكون 
مســؤوال عن ســالمة كل قطاع من 
القطاعات على أن تكون مهامه وأعماله 
تكمن في متابعة تطبيق االشتراطات 
الصحية وفقا ألحكام القرار الوزاري 
(٢٠٢٠/١٢٧) حــول طــرق احلمايــة 
لذا  التطهير،  الشــخصية وإجراءات 
«يرجى التفضل باالطالع على ما تقدم 
واإليعاز ملن يلزم نحو تسهيل أعمال 
ومهام مراقب شؤون التوظف لضمان 
صحة ودقة البيانات عن مدى االلتزام 
باالشتراطات الصحية الالزمة ملكافحة 

انتشار ڤيروس كورونا املستجد».

رجاء بوعركي


