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وزير الصحة: نستهدف مواكبة املستجدات 
العاملية لتحديث اإلستراتيجيات الصحية

د.جنان احلربي: مرضى نقص املناعة 
أكثر املهددين بـ «الفطر األسود»

السويحل: االمتحانات الورقية في «االجتماعيات» 
تتماشى مع مناهج الفصل الثاني

«التربية» تدعو العتماد «هويتي» في قطاعاتها
عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  جــددت وزارة 
دعوتهــا جلميــع قطاعاتهــا 
بضــرورة االعتــداد بتطبيق 
«هويتــي» العتمــاد الهويــة 
الرقمية، تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء. جــاء ذلك في كتاب 
عممــه وكيــل التربيــة على 
مختلــف قطاعــات الــوزارة 

التعليمية وتلقت  ومناطقها 
«األنبــاء» نســخة منه حيث 
ذكر خالله: باإلشارة إلى قرار 
مجلس الوزراء الذي أكد على 
ضرورة التزام جميع اجلهات 
احلكومية في جميع قطاعات 
الدولــة باالعتــداد بالبطاقة 
املدنية الرقمية الصادرة عن 

تطبيق «هويتي».
إلــى كتــاب  وباإلشــارة 

وزير األشغال العامة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
ـ  وتكنولوجيــا املعلومــات 
رئيس مجلــس إدارة الهيئة 
العامة للمعلومــات املدنية ـ 
واملتضمن اإلشارة إلى أن بعض 
اجلهات احلكومية ال زالت ال 
تعتد في تطبيــق «هويتي» 
وتطلب من مراجعيها تقدمي 
البطاقة املدنية األصلية، مما 

يشكل مخالفة صريحة لقرار 
مجلس الوزراء املشار إليه.

لذا، نهيب بجميع قطاعات 
الوزارة واإلدارات والوحدات 
التابعــة واملناطق التعليمية 
التربيــة  وزارة  ومــدارس 
بضــرورة االلتــزام بقــرار 
مجلس الوزراء بشأن االعتداد 
بالبطاقة الرقمية الصادرة من 

خالل تطبيق «هويتي».

الدخيل: نظام جديد إلجناز أعمال اخلبراء عن ُبعد

انتفاضة طالبية ضد االختبارات الورقية: محفوفة 
باملخاطر و«التربية» تؤكد: مستمرون في عقدها

«الصحة» تبدأ املرحلة الثالثة من التطعيم امليداني

أكد وزير الصحة الشــيخ 
د.باســل الصباح ان مشــاركة 
الكويت في أعمــال الدورة ٧٤ 
جلمعية الصحة العاملية بجنيڤ 
تســتهدف مواكبة املستجدات 
العاملية لوضع وحتديث البرامج 
واالستراتيجيات الصحية ضمن 
خطــة التنمية بالبــالد. وقال 
الشــيخ د.باسل الصباح الذي 
يترأس وفد الكويت املشارك في 
اجتماعات الدورة التي انطلقت 
امس وتستمر حتى مطلع يونيو 
عبر تقنيــة التواصــل املرئي 
فــي تصريــح لوكالــة األنباء 
الكويتيــة (كونــا) ان جــدول 
األعمال يتضمن مناقشــة عدة 

قالت خبيرة علم احلشرات 
فــي  املســاعدة  واألســتاذة 
«التطبيقي» د.جنان احلربي ان 
حالة من الذعر يعيشها الناس 
بعــد تداول أخبــار عن ظهور 
عدوى فطرية قاتلة في الهند، 
مشــيرة إلى أن هــذه العدوى 
تعــرف بعــدوى «الفطريــات 
السوداء ـ ميكورميكوسيس» 
أو «بعفن الغشــاء املخاطي» 
التــي تنجم عــادة عــن فطر 
اســمه «ميوكر»، وينتقل إلى 
االنسان وبقية الكائنات احلية 
عن طريق استنشاق جراثيم 
العفــن أو تناول طعام ملوث 
بها. وأيضا، بإمكان اجلراثيم 
التســلل إلــى اجلســم أثنــاء 
اجلراحة أو تلوث اجلروح أو 

من خالل األظافر امللوثة.
واضافــت: جراثيــم عفن 
«امليوكر» متواجدة في جميع 
أنحــاء العالــم ولديها حوالي 
٥٠ نوعا وعادة ما تتواجد في 
التربة، وعلى النباتات وحتى 
في اجلهــاز الهضمي ملختلف 
احليوانات. تنمو مستعمرات 
هــذا العفــن بســرعة كبيــرة 
ويتكاثــر عــن طريــق إنتاج 
اجلراثيم أو السبورز املعدية.

وزادت: عادة يكثر تواجد 

عبدالعزيز الفضلي

الفنيــة  املوجهــة  أكــدت 
العامــة لالجتماعيــات بوزارة 
التربية إميان السويحل أنه مت 
تشكيل جلان فنية متخصصة 
مــن املوجهــني الفنيــني ملــواد 
االجتماعيات لوضع امتحانات 
ورقية تتماشى مع توزيع املناهج 
الدراسية للفصل الدراسي الثاني 
للصف الثاني عشــر، مشــيرة 
الى انه متت مراعاة خصائص 
التدريــس وتلقــي  وطبيعــة 

أسامة أبو السعود

أعلن رئيس اإلدارة العامة 
للخبــراء خالــد الدخيل أنه 
انطالقا من اميان اإلدارة العامة 
للخبــراء بدورها في حتقيق 
العدالــة الناجــزة من خالل 
تنفيذ املأموريات احملالة إليها 
من احملاكم وجهات التحقيق 
في القضايا التي حتتاج إلى 
رأي فنــي بإعدادها التقارير 
الفنية فيها لتمكني تلك اجلهات 
من االستئناس واالهتداء بها 
في قراراتها وأحكامها وحرصا 
على حتقيق رؤية وزارة العدل 
في خطتهــا االســتراتيجية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ـ  ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والتي 
تتمثــل في عدالة مســتدامة 
عدليــة  بخدمــات  ناجــزة 
متميزة وضعت اإلدارة العامة 
للخبراء خطتها التشــغيلية 
التي تقــوم على توفير بيئة 

عبدالعزيز الفضلي

اعتصم عدد من طلبة الصف 
الثاني عشــر وأولياء أمورهم 
صباح أمس أمام مبنى وزارة 
التربية مبنطقة جنوب السرة 
مطالبــني بإلغــاء االختبارات 
الورقية، املقرر عقدها اعتبارا 
من يوم ٣٠ من الشهر اجلاري 
ووضعوا «لوحات» داعني وزارة 
التربية إلى التراجع عن قرارها 
وإجراء االمتحانات إلكترونيا 
كما هي الــدروس التي قدمت 
لهم طوال عام كامل، مؤكدين 
أن هذه االختبــارات محفوفة 
باملخاطر وغير عادلة بعد أن 
سمح للمدارس اخلاصة بإنهاء 
العام عبر اختبارات إلكترونية. 
ودعا املعتصمــون «التربية» 
إلى النظر في حالهم وأال تسد 
أذنها عن مطالبهم وأصواتهم، 
مشــيرين إلــى أن اعتصامهم 
ووقفتهم االحتجاجية ضمت 
أيضــا أولياء أمــور ومعلمني 
الذين يعون جيدا مدى الظلم 

الذي وقع عليهم.
هذا وأشار عدد من أولياء 
األمور إلى أن لقاء أحد قيادات 
الوزارة يــوم أمس األول كان 

عبدالكرمي العبداهللا

اإلدارة  مديــرة  أعلنــت 
املركزيــة للرعايــة الصحيــة 
االوليــة ورئيســة وحــدات 
التطعيم املتنقلة بوزارة الصحة 
د.دينا الضبيب عن بدء املرحلة 
الثالثــة مــن حملــة التطعيم 
امليداني ضد كوفيد-١٩ والتي 
تشمل العاملني في الصالونات 
واملطارات. وبينت انه مت تطعيم 
منتسبي الصالونات الرجالية 
والنسائية، الفتة الى انه بعد 
االنتهاء من تطعيمهم ســيتم 
البــدء بالعاملــني باملطــارات 
والشركات املوجودة داخل تلك 
املطارات. بــدوره، أكد رئيس 
احتاد الصالونات طارق االسد 
أنــه مت التنســيق مــع وزارة 
الصحة ممثلة برئيس وحدات 
التطعيــم امليداني د.الضبيب 

لتطعيم العاملني في الصالونات 
الرجالية والنسائية، مشيرا الى 
أن فئة العاملني في الصالونات 
يعتبرون من الشــرائح املهمة 
لتطعيمهــم، خاصة انهم اكثر 
احتــكاكا بشــكل مباشــر مع 
الزبائــن.  وبني فــي تصريح 

لـ«األنباء» أن احتاد الصالونات 
يضم حتت مظلته ٥٠٠ صالون 
رجالي ونســائي، الفتا الى أن 
االحتــاد بالتعاون مــع وزارة 
الصحــة يطمــح الــى تطعيم 
اكبــر عــدد ممكن الــى أن يتم 
االنتهاء منهــم جميعا. ولفت 

االســد الى أن اخلطوة املقبلة 
بعــد تطعيم جميــع العاملني 
في الصالونات بنســبة ١٠٠٪ 
لتصبح مكان «آمن» هو املطالبة 
بعودة بفتــح الصالونات كما 
كانــت في الســابق مع وجود 

االجراءات االحترازية.

الصحــة العامــة. وأضاف ان 
االجتماعات ستناقش دور النظم 
الصحيــة في التصدي للعنف 
واستراتيجيات صحة األمومة 

واســتطردت د.احلربــي: 
بطبيعة احلال، يتم استنشاق 
جراثيم الفطر األسود من قبل 
البشر على أساس يومي، ولكنها 
في الغالــب غير ضارة. وقال 
د.أكشاي ناير، جراح العيون 
فــي مومباي، لـ «بي بي ســي 
نيوز» إن هذا العفن موجود في 
كل مكان حتى في أنف ومخاط 
األشخاص األصحاء. وحلسن 
احلظ، معظم أنواع هذا الفطر 
 .C°نادرا ما تنمو في درجة ٣٧
ومع ذلك، توجد بعض األنواع 
املقاومة للحرارة ومن املعروف 
أنها تسبب التهابات انتهازية 

للبشر واحليوانات.
تهديد فطر الغشاء املخاطي 
لصحة اإلنسان متواجد دائما 
حيث إن أغلب الناس يتعرضون 
لهذا الفطر ويتعايشون معه. 
وبشــكل عام اجلهــاز املناعي 
لإلنسان يستطيع التعامل مع 
التهابات العفن األسود بشكل 
جيــد، ولكن مــن أكثر الفئات 
املهــددة بخطــر العــدوى هم 
مرضى نقص املناعة وأولئك 
الذين يتناولون أدوية تثبط 
املناعــة واألشــخاص الذيــن 
يعانون من مرض الســكري. 
وعادة تكــون العدوى مهددة 

املادة العلمية بنظــام التعليم 
عن بعــد. ووجهت الســويحل 
نصيحة إلى الطلبة والطالبات 
بالرجوع إلى مصادر التدريب 
على طــرق أداء االمتحان عبر 
املوقع الرسمي لوزارة التربية 
وكذلك املوقع الرسمي للتوجيه 
الفني العام لالجتماعيات، الفتة 
إلى انه توجــد مناذج متنوعة 
من امتحانات املواد الدراســية 
لألعوام السابقة ملعرفة طبيعة 
األســئلة، مــع مراجعــة بنوك 
األســئلة التي مت اعتمادها من 

عن ُبعد باستخدام الوسائل 
احلديثــة،  التكنولوجيــة 
موضحا أنه مت اطالق خدمة 
إلكترونية جديدة وهي النظام 
اآللي لعمل اخلبراء عن ُبعد.

وأوضح ان اخلدمة اجلديدة 
ستمكن خبراء اإلدارة العامة 
للخبراء من مباشــرة أعمال 
اخلبــرة مــن خــارج شــبكة 
 (Web Application) الــوزارة
والتي تعتبر نقلة نوعية في 
عمل اخلبــراء، حيث ميكنهم 
الوصول والربط مع شــبكة 
الــوزارة من خــالل أجهزتهم 
اخلاصة عن بعد على النظام 
اآللــي للخبراء فــي أي وقت 
ومــن أي مكان للقيام بإجناز 
أعمال اخلبرة املطلوبة والتي 
مــن بينهــا اســتالم امللفــات 
اآللية للقضايا واالطالع على 
مستنداتها ومباشرتها، ولفت 
الدخيل إلى أن اإلدارة تقوم بكل 

بخالف املخــاوف من تعرض 
الطلبة وأســرهم ألي مخاطر 
صحية في ظل انتشار جائحة 

«كورونا».
وقد حضر االعتصام عضو 
مجلس األمة أســامة الشاهني 
الذي تعاطف كثيرا مع أبنائه 
الطلبة، وقــال «إني واثق من 
زمالئي النــواب أن يكون لهم 
موقف وصوت واحد وموحد 
ضد هذه االمتحانات الورقية 
أمــام  خطابنــا  يكــون  وأن 
امليكروفونات هو نفس خطابنا 
خلف األبــواب املغلقة متمنيا 

والطفولة واملراهقني والسالمة 
البيولوجيــة فــي املختبــرات 
الطبيــة اضافــة إلى مناقشــة 
تقرير خاص باألحوال الصحية 
في األراضي الفلسطينية احملتلة 
مبــا فيهــا القــدس الشــرقية 

واجلوالن السوري احملتل.
وأوضح الوزير ان جدول 
األعمال يتضمن أيضا الوقاية 
والتصدي لألمراض املزمنة غير 
املعدية وتغير املناخ وتأثيراته 
على الصحة وتقارير املتابعة 
عــن التقدم احملرز نحو بلوغ 
الغايــات املتعلقــة بالصحــة 
ضمن األهداف العاملية للتنمية 

املستدامة حتى عام ٢٠٣٠.

حلياة اإلنسان خاصة إذا غزت 
اجلراثيــم األوعيــة الدمويــة 
ونقلت عــن طريق الــدم إلى 
املخ والطحال والقلب والعينني.
أغلــب  أن  مبــا  وزادت: 
الناس لديهــم تخوف من هذا 
العفن، أنصحهم إذا اكتشــفوا 
هذا العفــن في البيت ال داعي 
للهلع فبإمكانهم التخلص منه 
بعدة طرق، مثل إضافة كوب 
واحد مــن املبيض إلى غالون 
واحد من املــاء وتتم معاجلة 
البقع املتعفنة مع أخذ جميع 
االحتياطات، أو استخدام اخلل 
األبيض غير املخفف إلى جانب 
تهوية األماكن الرطبة واالنتظام 
بالتعقيــم، وإذا لوحــظ تلف 
في صنابير املياه في املطابخ 
واحلمامات البد من قطع مصدر 
املياه األقرب لإلصابة وإصالحها 
بأســرع وقت ممكن. وأوصي 
اجلميع بفحص اخلضراوات 
والفواكــه وخاصــة البصــل 
والثوم وإزالة العفن األسود من 
القشرة اخلارجية إن وجد مع 
الغسل اجليد قبل األكل، ومن 
الواضح أن املعتقدات العالجية 
لدى الهنود لرفع املناعة بروث 
األبقار حفزت انتشــار الفطر 
األسود «جت تكحلها عمتها».

قبل املوجه الفني العام جلميع 
مواد االجتماعيات للعام الدراسي 
احلالــي ٢٠٢١/٢٠٢٠ واملرفوعة 
اإللكتروني لتيمز،  باحملتــوى 
وعــدم االعتماد علــى الدروس 
اخلصوصية واملذكرات التجارية. 
وطمأنت السويحل أولياء األمور 
بــأن عمليــة التصحيــح تتــم 
فــي مصلحة املتعلــم بالدرجة 
األولى، واالمتحان ما هو إال أداة 
لقياس املستوى التحصيلي بعد 
اكتساب اخلبرات طوال الفصل 

الدراسي.

ما من شأنه تبسيط اإلجراءات 
واألعمــال واخلدمــات التــي 
الوسائل  تقدمها باســتخدام 
التكنولوجية بالتنسيق مع 
قطاع تكنولوجيا املعلومات 
بالــوزارة حيــث مت تطبيق 
نظــام األرشــفة اإللكتروني 
اإلدارة  أعمــال  لتغطيــة كل 
العامــة للخبراء وربط نظام 
بنظــام  (اوراكل)  اإلدارة 
املســح الضوئــي (اإلمــج) 
بجميع إدارات كتاب احملاكم، 
حيث ميكن من تبادل امللفات 
وتقارير اخلبراء الكترونيا بني 
تلك اجلهات وهو ما يتم فعليا 
في الوقت الراهن، وكذلك يوفر 
أعلى درجات السرية واألمن 
للملفــات املتداولة واحلفاظ 
عليهــا من الفقــد، فضال عن 
الوقــت املســتغرق  توفيــر 
في تســليم واستالم امللفات 

وتقارير اخلبراء.

أن تكــون اجللســة اخلاصــة 
ملناقشــة االختبــارات علنية، 
ليعرف الشــعب الكويتي من 
معه، وكما يقول الشاعر «إذا 
اشتبكت دموع في عيون تبني 

من بكى ممن تباكى».
من جانبها، جددت مصادر 
تربوية التأكيد على االستمرار 
في إقامة االختبارات ورقية ما 
لم تصل إلى الوزارة تعليمات 
من السلطات الطبية بإلغائها، 
مؤكــدة أن مصلحــة أبنائنــا 
الطلبــة وســالمتهم فوق كل 

اعتبار.

خالل مشاركته في أعمال الدورة ٧٤ جلمعية الصحة العاملية بجنيڤ

أكدت أنه ميكن بطرق بسيطة التخلص منه إذا مت اكتشافه في املنزل

تطبيق «األرشفة اإللكترونية» وتبادل امللفات إلكترونياً بأعلى درجات السرية

اعتصموا بحضور عدد من أولياء أمورهم حاملني الفتات تطالب باملساواة مع املدارس اخلاصة

الضبيب: تطعيم منتسبي الصالونات الرجالية والنسائية

وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح خالل مشاركته في الدورة ٧٤ جلمعية الصحة العاملية

د.جنان احلربي

إميان السويحل

خالد الدخيل

النائب أسامة الشاهني مشاركا في االعتصام

جانب من االعتصام أمام مبنى وزارة التربية مبنطقة جنوب السرة

عدد من الطالب وأولياء أمورهم وضعوا الفتات ترفض االختبارات الورقية وتعتبرها غير عادلة

(زين عالم) جانب من العمالة في انتظار التطعيم        

تطعيم عمالة الصالونات

مت التطعيم تطعيم إحدى املوظفات 

طارق األسد متحدثا لـ «األنباء»

موضوعات في مقدمتها التصدي 
جلائحــة كورونــا وتعزيــز 
أنظمــة الترصد واالســتجابة 
ضمن اســتراتيجيات طوارئ 

الفطــر األســود فــي األماكن 
الرطبــة ويدخــل كذلــك مــن 
خالل الهواء الداخلي للمنازل 
واملدارس واملكاتب، وينتشر 
غالبا في غبار املنزل والسجاد 
والفــرش القذر وفــي قنوات 
التهويــة والتكييــف. ووفقا 
ملراكز السيطرة على األمراض 
والوقاية (CDC)، يزيد معدل 
منو الفطر األســود في التربة 
املخصبة باألسمدة العضوية، 
ويتواجد بنســبة عالية على 
النباتات والفواكه واخلضراوات 
املتحللة واملتعفنة، واحلبوب 
األلبان  املخزنــة، ومنتجــات 
وروث احليوانات، وأيضا على 
أنابيب املياه التالفة واخلشب.

عمل مناسبة خلبراء اإلدارة 
العامة خلبراء تهيء لهم القيام 
مبهام أعمالهم من خالل تطوير 
أعمال اخلبرة واخلدمات وفق 
التكنولوجية  النظــم  أحدث 
مبا يحقــق املصلحة العامة. 
واشــار الدخيل، في تصريح 
اإلدارة  أن  إلــى  صحافــي، 
قامت باعتماد أسلوب العمل 

غيــر مجــد، ولــم يقنعهم في 
ردوده بأي مبررات، ولم يجب 
علــى تســاؤالتهم بخصوص 
االختصار من املنهج حيث لم 
يتم اإلعالن عن أي اختصار، 
مشــيرين إلى أن الطالب أدوا 
ما عليهم طوال العام مبتابعة 
الــدروس عبــر «األوناليــن» 
وجتاوبوا مع االختبارات عبر 
برنامج «تيمز» وشاركوا في 
تقــدمي الواجبات واملشــاريع 
املطلوبة منهــم، فكيف يكون 
أســلوب التقييــم مغايــرا ملا 
تعودوا عليه طوال العام، هذا 

أسامة الشاهني: أثق بأن املوقف النيابي موّحد ضد االختبارات الورقية ونتمنى أن تكون 
اجللسة اخلاصة ملناقشة هذا املوضوع علنية ليعرف الشعب من معه

األسد لـ«األنباء»: نهدف إلى املطالبة بفتح الصالونات كما كانت سابقًا بعد تطعيم العاملني فيها

ملشاهدة الڤيديو


