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«زين» نظمت حملة التطعيم الثالثة ملوظفيها
املــزود  أعلنــت «زيــن» 
الرائد للخدمات الرقمية في 
الكويت عن تنظيمها حلملة 
التطعيــم الثالثــة ملوظفيها 
مبقرها الرئيسي في الشويخ 
بالتعاون مع وزارة الصحة، 
الشــركة  حيــث اســتقبلت 
موظفيهــا لتقــدمي اجلرعــة 
التنشــيطية بهــدف تعزيز 
مناعتهم ضد ڤيروس كورونا 
(كوفيد-١٩) ودعما للجهود 
الكبيرة التي تنظمها الدولة 
في حتصــني املجتمع خالل 

الفترة احلالية.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أنها تعتبر نفســها 
شريكا فاعال لوزارة الصحة 
ومؤسسات الدولة في حماية 
آثــار اجلائحة،  املجتمع من 
حيــث حرصت ومنــذ األيام 
األولــى النــدالع األزمة على 
االســتجابة الفعالــة جلهود 
مختلف الوزارات واملؤسسات 
فــي البالد، وذلــك من خالل 
دعم املبادرات والبرامج التي 
ساعدت في تخفيف تأثيرات 
اجلائحة واحلد من تداعياتها 
الصحيـــــة واالقتصاديـــة 
واالجتماعية قدر املستطاع.

وبينت «زيــن» أن حملة 
التطعيم الثالثة التي نظمتها 
قد جاءت استمرارا للحملتني 
األولى والثانية التي أطلقتهما 
في شهري يونيو ويوليو من 
العام املاضي، والتي استقبلت 
مــن خاللها أعدادا كبيرة من 

تأمل زين أن يكون لدى هذه 
املبــادرة األثــر اإليجابي في 
املناعــة املجتمعية  تعزيــز 
ودعم اجلهود اجلبارة التي 
تبذلهــا الوزارة فــي حماية 
املجتمع من تداعيات اجلائحة.
العامــني  مــدار  وعلــى 
املاضيــني، أبــدت زين روح 
املسؤولية كمؤسسة وطنية 
تعرف التزاماتها وواجباتها 
االجتماعية، وذلك بتسخير 
قدراتها وإمكاناتها البشرية 
والتكنولوجية بتعاونها مع 
الوزارات والهيئات  مختلف 
العديد  احلكومية، وإطالقها 
التوعويــة  املبــادرات  مــن 

إلى  واالجتماعيــة وغيرها، 
اجلانــب التعامــل مــع هذه 
األزمة بروح املشاركة الوطنية 
حتت مظلة اســتراتيجيتها 
واملســؤولية  لالســتدامة 
االجتماعيــة، وبصفتها من 
الوطنية  الشــركات  كبــرى 
في القطاع اخلاص، كشــفت 
الشركة عن طبيعة املبادرات 
واألعمال التي من املمكن أن 
تسهم فيها مؤسسات القطاع 
اخلاص خالل احملن واألزمات، 
ومــا ميكــن أن تقدمــه مــن 
مســاندة حقيقية للقطاعات 
احلكومية، ومســاعدتها في 

مواجهة هذه اجلائحة.

والصحية واملجتمعية لضمان 
صحة وسالمة املجتمع، ليس 
هذا فحسب، بل وقد حرصت 
على االستمرار بدعم املبادرات 
والتعليميــة  االجتماعيــة 
والثقافية التي دائما ما تكون 
من أوائل الداعمني لها سنويا 
بالتعاون مع أبرز شــركائها 
االستراتيجيني، لكن في قالب 
افتراضي تقيدا باالشتراطات 
والتعليمات الصحية الرسمية 

لضمان سالمة اجلميع.
زيــن  وامتــدت جهــود 
احلثيثة على مدار العام في 
إطالق املبــادرات املجتمعية 
وتبنــي البرامــج الصحيــة 

الشركة قدمت اجلرعة التنشيطية لتعزيز املناعة بالشراكة مع وزارة الصحة

عدد من مسؤولي «زين» مع فريق وزارة الصحة خالل حملة التطعيم

موظفيها، حيث تواجد فريق 
وزارة الصحــة فــي مبنــى 
الشركة الرئيسي في الشويخ 
لتقدمي التطعيمات للموظفني، 
وذلك لتحصني العدد األكبر 
من الراغبني بالتطعيم منهم.

وعبرت الشركة عن جزيل 
شــكرها وامتنانها ملسؤولي 
وزارة الصحة على استجابتهم 
لدعوتهــا في تنظيم حمالت 
التطعيــم الثــالث، وجلميع 
فرق العمل وأبطال الصفوف 
األولى الذيــن حرصوا على 
التواجد في مقرها الرئيسي 
لتنظيــم احلملة والتأكد من 
ســير عملها بفاعلية، حيث 

اليعقوب: مدارس التربية اخلاصة 
تطبق «برايل» لتعليم املكفوفني

عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب أن احتفال الكويت 
والعالــم في الرابع مــن يناير كل عام باليــوم العاملي للغة 
«برايل» نســبة إلى لويس برايل مختــرع هذه اللغة والتي 
مكنــت املكفوفني من القدرة على القراءة والكتابة والســعي 
نحو العلم واملعرفة. جاء ذلك خالل احلفل الذي اقامته وزارة 
التربية ممثلة في قطاع التعليم اخلاص والنوعي مبناسبة 
يــوم برايل العاملي فــي ديوان عام الــوزارة بحضور وكيل 
الوزارة د.علي اليعقوب والوكيل املســاعد للتعليم اخلاص 
والنوعــي د.عبداحملســن احلويلة وقياديــي وزارة التربية 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ومدرسة النور النموذجية.

وقــال اليعقوب ان الكويت اســتطاعت تقدمي الدعم لهذه 
الفئــة لتمكينها من نيل حقوقهــا الطبيعية في العيش بني 
أفراد املجتمع بعزة وكرامة من خالل توفير ونشر اللغة بني 
املوظفني من تلك الفئة مبدارس ومؤسسات الدولة، وتنفيذا 
إلستراتيجية الكويت جتاه هذه الشريحة أخذت «التربية» 
على عاتقها مهمة العناية واالهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة 
إلبقاء الكويت ضمن دائرة الريادة واإلبداع، واعتمدت مدارس 
التربية اخلاصة على طريقة «برايل» لتعليم الطلبة املكفوفني، 
وتطبيق سياســة دمج هذه الفئة باملجتمــع ليتمتعوا بكل 
حقوقهم. وأشار إلى سعي الكويت لتوفير فرص العمل في 
مؤسســات الدولة وخارجها لهم، حيث اســتطاع الكثير من 
أبناء تلك الشــريحة املشاركة في مختلف األعمال احلياتية 
واالنخراط بسلك التدريس واملشاركة باألعمال الفنية واالطالع 

على الوسائل التكنولوجية احلديثة.
من جانبه، أكد الوكيل املساعد للتعليم اخلاص والنوعي 
د.عبداحملسن احلويلة حرص الكويت على االحتفال السنوي 
باملناسبة، موضحا أنها من املناسبات املهمة التي تبرز طريقة 
«برايل» وإسهاماتها في تعليم الطلبة من خالل تسهيل دورهم 
فــي العملية التعليمية، الفتا الى انها تهدف لعرض الرموز 
األبجدية والرقمية باســتخدام ســت نقاط ميكن حتسســها 
باللمس لتمثيل كل حرف وعدد. وأضاف احلويلة: يستخدم 
املكفوفون وضعاف البصر لغة برايل التي سميت بهذا االسم 
ملخترعها في القرن الـ١٩ الفرنسي لويس برايل لقراءة نفس 
الكتب والنشرات الدورية املطبوعة باخلط املرئي، مما يعد 

مؤشرا على الكفاءة واالستقالل واملساواة.

«طلبات» تطلق مبادرة للتأمني على سائقيها
أعلنــت شــركة طلبات 
الكويت، عــن توفير تأمني 
علــى احليــاة وتأمــني ضد 
لشــبكة  العمــل  أضــرار 
السائقني التي تتعامل معها 
من خالل شــركات توصيل 
الطلبات االستهالكية بحيث 
يكون السائقون مؤمنا عليهم 
ضد احلــوادث واإلصابات 
أيــا كان نــوع األعمال التي 

يقومون بها.
وقــال املدير اإلداري في 
شــركة طلبات الكويت بدر 

إبراهيم الغامن في بيان صحافي إن هذا التوجه 
من قبل إدارة الشــركة ينسجم مع احلرص 
الشــديد من قبل اإلدارة لالهتمــام ورعاية 
الســائقني واالهتمام بصحتهم وســالمتهم 
واحلفاظ علــى حالتهم الصحيــة في كافة 
األوقات ودعم شركائنا من الشركات الصغيرة 
واملتوسطة العاملة في قطاع توصيل الطلبات 
االستهالكية. وأوضح الغامن أن شركة طلبات 
الكويــت تقدم دائما مبادرات بناءة من أجل 
تطويــر العنصر البشــري ورعايته حيث 
جتعلــه قادرا علــى حتقيق أعلــى درجات 

املنافسة سواء على املستوى 
احمللي أو العاملي.

ولفــت الغــامن إلــى أن 
االهتمــام باحلالة الصحية 
الشــركة وسائقي  لسائقي 
شــركات توصيل الطلبات 
االستهالكية املتعاقدين معنا 
داخل أوقات العمل وخارجه 
هو جزء ال يتجزأ من ثقافة 
العمل لدى الشــركة والتي 
تعد أحد احملفزات اإليجابية 
لهم لتطوير قدراتهم في كافة 
املجاالت، مشددا على أن تلك 
املبادرة تأتي وفق خطط الشــركة لتطوير 
وحتســني بيئــة العمل للعاملــني في قطاع 
توصيل الطلبات االســتهالكية بشــكل عام 

وشبكة سواقني طلبات بشكل خاص.
وأشــار إلى أن شــركة طلبــات الكويت 
وباعتبارها رائدة في هذا العمل، فقد أخذت 
على عاتقهــا حتمل تكاليف تأمني ســائقي 
شــركائنا مــن شــركات توصيــل الطلبات 
االستهالكية ومســاواتهم بسائقي الشركة 
اخلاصني حيث ان أمنهم وسالمتهم وصحتهم 

هي أهم أولوياتنا.

بدر إبراهيم الغامن

التزام باالشتراطات الصحية في اجلامعة املفتوحة
وسط إجراءات احترازية 
صحية استثنائية تقدم طلبة 
اجلامعــة العربية املفتوحة 
في الكويت صباح أمس ألداء 
اختباراتهم النهائية للفصل 
الدراسي األول للعام اجلامعي 
٢٠٢٢/٢٠٢١، حيــث جهــزت 
الكنتــرول وجلان  اجلامعة 
االختبارات وفق االشتراطات 
التباعد  الصحيــة لضمــان 
االجتماعي، مع االلتزام بلبس 
الكمامــات وتعقيــم األيدي 
طوال فترة وجــود الطالب 

داخل احلرم اجلامعي.
هذا، وأكد مدير اجلامعة 
العربية املفتوحة في الكويت 
أ.د. نايف بجاد املطيري خالل 
جولــة تفقدية للطلبة أثناء 
االختبارات أن األمور طبيعية 
وهللا احلمد، مؤكدا احلرص 
على الطلبة وسير االختبارات 
وفق تعليمــات وتوجيهات 

مجلــس اجلامعات اخلاصة واالشــتراطات 
الصحية املطبقــة واملعممة، متمنيا جلميع 
أبنائنــا الطلبة التوفيــق والنجاح في هذه 
االختبارات التي تأتي حتقيقا للعودة اآلمنة 
التدريجية للحياة الطبيعية إن لم تستجد أي 
أمور مســتقبلية، في ظل جائحة كوفيد-١٩ 

التي آملت اجلميع.
وأشار إلى أن اجلامعة متتلك عيادة مجهزة 
مع طاقمها الطبي وغرف عزل مختصة ألسوأ 

األمــور، ال قدر اهللا، كمــا أنها حرصت على 
توفير جميع املستلزمات من معقمات وكمامات 
ومطهرات وملصقات إرشادية وأجهزة فحص 
والكاميــرات احلرارية عنــد دخول بواباتها 
اخلاصة بالقاعات الدراسية، إضافة إلى تطبيق 
املسافات والتباعد وعدم الكثافة في الفصل 
الدراســي الواحد، حيث ملسنا االلتزام التام 
من طلبتنا األعزاء وأعضاء الهيئة التدريسية 

واإلدارية بكافة التعليمات واالشتراطات.

أ.د. نايف بجاد املطيري خالل جولة تفقدية في جلان االختبارات

زيارات لطلبة الثانوية إلى إدارات املرور
عبدالعزيز الفضلي

اســتأنف أمــس طلبة 
املرحلة املتوسطة والصفني 
العاشــر واحلادي عشــر 
اختباراتهم وسط اجراءات 
احترازية مشددة وضعتها 
االدارات املدرسية بالتنسيق 
مع املناطق التعليمية، حيث 
كشفت مصادر لـ«األنباء» 
انه مت التشــديد على عدم 
الســماح بدخــول الطالب 

غيــر احملصــن الداء االمتحــان ما لــم يقدم 
شــهادة «بي ســي ار»، مشــيرة الى ان ذلك 
يأتــي تطبيقا لالشــتراطات الصحية املتفق 
عليها بني وزارتي الصحة والتربية، متمنية 
مــن اجلميع التعاون ملا فيه مصلحة ابنائنا 

الطلبة وهيئاتنا التعليمية.
من جهة أخرى، تلقى وكيل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب كتابا من وكيل وزارة الداخلية 
الفريق الشيخ فيصل النواف يطلب من خالله 
عمل زيارات ميدانية ملدارس املرحلة الثانوية، 
وجاء في الكتاب الذي تلقت «األنباء» نسخة 
منــه: تهدي وزارة الداخلية خالص حتياتها 
الى جهتكم مقرونة بأطيب التمنيات متمنني 
لكم دوام التوفيق والسداد، ونحيطكم علما ان 
عمل زيارات ميدانية ملدارس الثانوية العامة 
فرصة جيــدة لتعريف الطلبة على أقســام 
اختبار القيادة مبحافظات الكويت الست وإبراز 

دورها والتعرف على التميز للتطوير املستمر 
في األداء وضمان جودتــه وتذليل العقبات 
واملشــاكل التي تواجههم أثناء تأدية اختبار 
القيادة من دعم وإســناد وتوجيه وإرشــاد. 
ولفت الى ان الهدف من الزيارات هو: تعريف 
الطالب بإدارة التعليم وأقسام االختبار وشرح 
االختبار النظري والعملي، وتزويد الطالب 
بالقوانني والقرارات املرورية بشكل مباشر، 
وإتاحة فرصة للمشرفني للتعرف على مشاكل 
الطالب، وتدعيم اجلوانب االيجابية والتدريب 
على االختبارات النظرية والعملية، وتنمية 
قدرات الطالب على التفكير العلمي السليم.
التفضــل باإليعــاز جلهــة  لــذا يرجــى 
االختصــاص لديكــم للتنســيق مــع اجلهة 
املختصة لدينا «شؤون التعليم باإلدارة العامة 
للمرور» لعمل زيارات ميدانية ملدارس الثانوية 

العامة مبختلف محافظات الكويت الست.

طلبة «املتوسطة» والعاشر واحلادي عشر استأنفوا اختباراتهم

البصيري تسّلم زكاة تعاونية مشرف

قامت جمعية مشرف التعاونية بتسليم شيك لبيت 
الزكاة بقيمة (١١١٢٧٧ د. ك) مائة وأحد عشر ألف ومائتني 
وسبعة وسبعني دينارا ومت تسليمه أثناء زيارة مسؤولي 
جمعية مشرف لبيت الزكاة، وهم: رئيس مجلس اإلدارة 
علي فهد الفهد، نائب رئيس مجلس اإلدارة وائل املسعود، 
عضــو مجلس اإلدارة معــاذ اليحيا، املديــر العام عادل 

السريع، واملدير املالي محمد طاهر.
ومت اســتقبالهم أثناء وصولهم الــى مقر بيت الزكاة 
من قبل: مديــر إدارة تنمية املوارد باإلنابة لبيت الزكاة 
عبد اللطيف البصيري، وعلي عبداهللا عيسى العوضي، 

املوظف في قسم الشركات.

عبد اللطيف البصيري يتسلم الشيك من علي الفهد بحضور وائل املسعود 
ومعاذ اليحيا وعادل السريع ومحمد طاهر وعلي العوضي

«العلوم احلياتية» 
نّظمت «إدمان 

وسائل التواصل»
نظم قسم علوم املعلومات 
العلــوم احلياتية  في كلية 
بجامعة الكويت ندوة بعنوان: 
«خوارزمية إدمان وســائل 
التواصل االجتماعي وأثرها 
على املجتمع» حاضر فيها 
عضو هيئة التدريس بقسم 
املعلومات األســتاذ  علوم 
الدكتور بول مانويل. وتطرق 
د.مانويــل إلى احلديث عن 
التواصل  شركات وســائل 
االجتماعي التي تســتخدم 
عمدا خوارزميات مســببة 
لإلدمان جلعل املستخدمني 
يدمنون منتجاتهم لتحقيق 
مكاسب مالية، مبينا أن كبار 
خبــراء وســائل التواصل 
االجتماعي حــذروا من أن 
بعض مواقع وسائل التواصل 
تستخدم عمدا خوارزميات 

مسببة لإلدمان.

الطالبات خالل أداء االختبارات

الطالبات أثناء تقدمي االختبار

السند: متحّور «أوميكرون» موجة غير مسبوقة وعلينا احلذر

عبدالعزيز الفضلي

طمأن املتحدث الرســمي 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا 
الســند املواطنني واملقيمني، 
بأن الوضع الصحي احلالي 
أفضــل بكثير مــن املوجات 
السابقة، مشددا على أهمية 
احلرص واملداومة على التقيد 
باالشتراطات الصحية وتلقي 

اجلرعة التعزيزية.
وأكــد د.الســند ـ خــالل 
اللقــاء احلواري في جمعية 

ظهر في ٩ ديسمبر املاضي، 
مشيرا إلى ان ذلك مت اكتشافه 
في الدول املتقدمة التي متلك 
اجهزة قــادرة على التعرف 

عليه.
كما أكــد انه ال خوف من 
خلط اللقاحات بني اجلرعتني 
األولى والثانية، مشيرا إلى 
ان الدراســات اثبتت االمان 
في ذلك ومت اســتخدامه مع 

كانت في اخللط مخاطر فنحن 
اول الناس منتنع عنه.

وأكــد أن احلديــث عــن 
اجلرعة الرابعة سابق ألوانه 
وعلينا التركيز على اجلرعة 
الثالثة التعزيزية، مشيرا إلى 
أن القرار ليس سياســيا بل 
هناك جلنة وطنية للقاحات 
بوزارة الصحة تضم عددا من 
الوطنية  العلماء والكفاءات 
بالكويت، وأي قرار يتخذونه 
ســيكونون هــم أول مــن 

يطبقونه.

اجلرعة التعزيزية منذ العام 
املاضي في دول العالم.

وأوضح د.الســند: أحب 
أن أكون واقعيا، الســيما ان 
الناس تتمتع بوعي عال، الفتا 
إلــى انه يحــرص على قول 
احلقيقة والــكل على دراية 
اآلن، ويجب ان تصل احلقيقة 
بال تهويل وكل شي محسوب 
بالنســب، مشيرا إلى انه اذا 

أكد اكتشاف ١٥ متحّوراً لـ «كورونا» في دول العالم

(متني غوزال) د. عبداهللا السند ورئيس مجلس إدارة جمعية املعلمني حمد الهولي مع أعضاء املجلس في لقطة جماعية  

املعلمــني ـ ان العالم يواجه 
موجة غير مسبوقة في سرعة 
وحدة اإلصابــات بڤيروس 
كورونا ومتحور أوميكرون 
اجلديد وعلينا احلذر واتباع 
التعليمات واالرشــادات من 

السلطات الطبية.
وأعلــن انــه مت رصد ١٥ 
متحــورا لڤيــروس كورونا 
آخرهــا «اوميكــرون» الذي 

ال خوف من خلط اللقاحات.. واحلديث عن جرعة رابعة سابق ألوانه

ملشاهدة الڤيديو


