
أج��رى وزي��ر اخلارجية 
الكويتي الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد مساء 
أمس األول اتصاالً هاتفياً 
مع املمثل األعلى للسياسة 
اخل���ارج���ي���ة واألم���ن���ي���ة 
ل�����احت�����اد األوروب���������ي 
ج���وزي���ب ب���وري���ل بحث 
خاله مستجدات األوضاع 
الراهنة جراء تفشي وباء 
فيروس كورونا املستجد 
)ك���وف���ي���د 19( وس��ب��ل 
تعزيز التعاون املشترك 
نحو م��واج��ه��ة تداعياته 
واحلد من انتشاره مجدداً، 
وم��وق��ف دول����ة ال��ك��وي��ت 
ال���داع���ي أله��م��ي��ة تضافر 
اجلهود الدولية ملواجهة 

هذا الوباء.

»الطيران املدني« تسّير رحلة ثانية إلى الفلبني
303 من مخالفي »اإلقامة«  على متنها 

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية أول أمس 
تسيير رحلة ثانية من مطار الكويت الدولي إل��ى )مانيا 
- الفلبني( على متنها 303 ركاب من مخالفي قانون اإلقامة في 

الباد من اجلالية الفلبينية. وقالت )الطيران املدني( في بيان: 
إن رحلة طائرة شركة اخلطوط اجلوية الكويتية جاءت ضمن 
خطة تسهيل مغادرة مخالفي قانون اإلقامة تنفيذا للقرار 

ال��وزاري الصادر في 30 م��ارس املاضي واملعني بالسماح 
للمقيمني غير احلاصلني على تراخيص إقامة أو ممن انتهت 

تراخيص إقامتهم باملغادرة دون حتمل أي أعباء مالية.

2
أمير البالد يعزي 

رئيس بلغاريا بوفاة والده
بعث صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس 
رومن رادف رئيس جمهورية 
بلغاريا الصديقة، عبر فيها 
س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تعازيه 
وص�����ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة 
ق��ورق��ي رادف وال��د فخامته، 
راجيا سموه لفخامته وأسرته 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
ت��ع��زي��ة إل���ى ال��رئ��ي��س روم��ن 
رادف رئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة 
ب��ل��غ��اري��ا ال��ص��دي��ق��ة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة قورقي رادف 

والد فخامته.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء 

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمدببرقية تعزية مماثلة.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد
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وزير خارجية إيطاليا: »شكرًا للكويت« 
على املساعدة في مواجهة »كورونا«

أعرب وزير اخلارجية اإليطالي لويجي دي 
مايو أول أم��س عن امتنان ب��اده ملبادرة دولة 
الكويت بتقدمي »دع��م ملموس« جلهودها في 
مكافحة جائحة ف��ي��روس )ك��ورون��ا املستجد 

- كوفيد 19(.
وقالت وزارة اخلارجية اإليطالية في بيان: إن 
ذلك جاء خال اتصال هاتفي أجراه دي مايو مع 
وزير اخلارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احملمد  لبحث االوض��اع العاملية في ظل 

تفشي جائحة )كورونا(.
ومن جانبه قال دي مايو على حسابه الرسمي 
مبوقع )تويتر( للتواصل االجتماعي: »لقد 
حت��دث��ت م��ع ال��ص��دي��ق الشيخ ال��دك��ت��ور أحمد 
ناصر احملمد وزير خارجية دولة الكويت الذي 
أخبرني أن حكومة دولة الكويت خصصت مبلغا 
في إط��ار منحتها الكبيرة إل��ى منظمة الصحة 

العاملية لصالح إيطاليا«، مختتما بالقول »شكرا 
للكويت«.

وك���ان م��دي��ر ع��ام منظمة الصحة العاملية 
ت��ي��دروس غيبرييسوس وص��ف ي��وم اجلمعة 
املاضي دولة الكويت بأنها أكبر بلد دعم املنظمة 
في متويل برامج االستجابة للتصدي لفيروس 

)كورونا املستجد - كوفيد 19( في العالم.
وأش��اد بالتبرع السخي ال��ذي قدمته دولة 
الكويت الى املنظمة بقيمة 60 مليون دوالر في 
اطار مكافحة اجلائحة التي توسع نطاق تفشيها 

وباتت تنتشر في جميع قارات العالم.
وتشير البيانات الرسمية في إيطاليا إلى أن 
اجمالي عدد الوفيات ارتفع الى 15362 حالة 
وف��اة مرتبطة بالفيروس فيما يبلغ املجموع 
الكلي حلاالت االصابة املسجلة منذ بداية الوباء 

وزير اخلارجية اإليطالي لويجي دي مايو124632 شخصاً.

األعلى  املمثل  مع  بحث  اخلارجية  وزير 
األوروبي  لالحتاد  اخلارجية  للسياسة 

الراهنة األوضاع  مستجدات  هاتفيًا 

اعتماد ضوابط ومعايير منصات التعليم اإللكتروني 

التربية: تأجيل األقساط املستحقة على طلبة 
املدارس األجنبية حلني انتهاء العام الدراسي 

أعلنت وزارة التربية الكويتية أول أمس تأجيل سداد 
أقساط الرسوم الدراسية )احلالية واملتأخرة( املستحقة 
على طلبة امل��دارس األجنبية وذل��ك حلني انتهاء العام 
الدراسي احلالي سواء عن طريق التعليم اإللكتروني )عن 

بعد( أو انتهاء الفترة احملددة الستكماله.
كما أعلنت )التربية( في بيان صحفي عقب اجتماع 
عقده وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود 
احلربي مع مجلس ال��وك��اء اعتماد ضوابط ومعايير 
منصات التعليم اإللكتروني )عن بعد( الستكمال الفترة 
املتبقية من العام ال��دراس��ي احلالي )2019 2020-( 

للراغبني في ذلك من طلبة تلك املدارس.
وبحسب البيان فإن »)التعليم عن بعد( وفي ضوء 
ال��ظ��رف ال��راه��ن والدقيق ال��ذي يعيشه العالم أصبح 
خيارا استراتيجيا يضمن استمرار تواصل الطالب مع 
معلميه ويحقق له مكاسب عدة تزامنا مع تعطيل العمل 
في املدارس« نظرا إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد 19(.
وأوضح أن خطوة استكمال الفترة املتبقية من العام 
)2019 - 2020( في املدارس األجنبية جاءت من منطلق 
احلرص على مصلحة الطلبة وفي ضوء الطبيعة اخلاصة 
لتلك املدارس وجهوزية منصاتها التعليمية اإللكترونية 
باعتبارها شرطا من شروط االعتماد الدولي األكادميي 

لها.
وأضاف أن وزارة التربية تعمل على استكمال اخلطة 
املتعلقة ب)التعليم عن بعد( في القطاع احلكومي وفق 
خطتة مت حتديدها ورسم إطارها في بداية شهر مارس 
املاضي تقوم على إعداد ال��دروس التعليمية على النحو 
ال��ذي يدعم توزيع املناهج املقررة عن طريق احلصص 
امل��ص��ورة واألنشطة اإلث��رائ��ي��ة والتفاعلية والفصول 
االفتراضية. وأش��ار إلى أن العمل جار على قدم وساق 
لانتهاء من املرحلة الثانية من اخلطة التشغيلية للتعليم 
االلكتروني في القطاع احلكومي بإطاق القناة التربوية 
ومن��اذج ال��دروس واألنشطة التفاعلية وبنوك االسئلة 

واجلوانب اإلثرائية املساندة للعملية التعليمية.
وذكر أنه وفقا ملا تقدم فقد صدر القرار ال��وزاري رقم 
60 لسنة 2020 بالسماح للمدارس اخلاصة األجنبية 
باستكمال العام الدراسي عبر وسائل التعليم عن بعد 
»اختياريا« لولي األم��ر بحيث تضمن امل��دارس حقوق 
الطلبة الذين اليرغبون في استكمال دراستهم )عن بعد( 
الستكمال العام الدراسي اعتبارا من 4 أغسطس املقبل 
وملدة تتراوح ما بني خمسة وستة أسابيع على أن تلتزم 

هذه املدارس بتوقيع إقرار يفيد ذلك.
وذك��ر أن ال���وزارة أع��دت ضمانا لذلك من��وذج إق��رار 
مبوافقة ول��ي األم��ر على متابعة جنله للعام الدراسي 

احلالي )عن بعد( لضمان رقابة فاعلة على هذه املدارس.
وأشار إلى أن الوكيل املساعد لقطاع التعليم اخلاص 
والنوعي الدكتور عبد احملسن احلويلة أص��در ق��رارا 
تنظيميا تضمن ضوابط اخلطة الدراسية وآليات التقييم 

وتنظيم سداد الرسوم الدراسية.
ونص القرار على أن »سداد الرسوم مرهون باستام 
الطالب لشهادته الدراسية سواء كانت متابعة الطالب 
للعام الدراسي عبر وسائل التعليم عن بعد أو بعد انتهاء 

الفترة احملددة الستكمال العام الدراسي«.
وأش��ار إلى إل��زام امل��دارس اخلاصة االجنبية بتقدمي 
خطة دراسية الستكمال العام اجلاري عبر وسائل التعليم 
عن بعد تتضمن احملتوى العلمي الذي ستقدمه لطابها 
وجدول زمني للمنصة التعليمية بحسب التقومي املدرسي 

املعتمد عن العام )2019 - 2020(.
وشدد على ضرورة أن تتضمن اخلطة الدراسية آليات 
ووسائل ترجمتها إلكترونيا جلهة تبيان وسيلة التواصل 
مع الطالب وآليات ووسائل وضمانات تفاعله مع معلميه 
وكيفية تنظيم اليوم الدراسي مبا يضمن جدولة أعماله 

اليومية أو األسبوعية.
كما ن��ص على ض���رورة أن تتضمن اخل��ط��ة النظام 
األس��اس��ي ال��ذي تعتمد عليه امل��درس��ة لضمان متابعة 
الطالب وحتقيق رقابة فاعله على أداءه وبيان آليات 
ووسائل تقييمه في نظام التعليم اإللكتروني ومدي 
توافقها مع آليات التقييم املعتمدة في كل مدرسة بحسب 

نظامها التعليمي.
ولفت إلى ضرورة أن تتضمن اخلطة التقومي املدرسي 
للعام )2020 - 2021( مع مراعاة أن يكون التاريخ 
احملدد لبدايته تاليا النتهاء الفترة احملددة الستكمال العام 

الدراسي احلالي اعتبارا من 4 أغسطس 2020 للطاب 
الذين ال يرغبون في استكمال العام الدراسي )عن بعد(.

وأش��ار إلى ض��رورة أن تتضمن اخلطة بيان وآليات 
ووسائل تقييم الطاب في نظام التعليم اإللكتروني قائمة 
على أس��اس تفاعل الطالب مع معلميه وتواصله معهم 

ونسبة حضور الطالب ومشاركته.
وبحسب القرار تكون وسائل وآليات تقييم الطاب في 
نظام التعليم اإللكتروني قائمة على أساس تفاعل الطالب 
مع معلميه وتواصله معهم ونسبة حضوره ومشاركته 
والواجبات التي يكلف بها ودقة إجنازها مع مراعاة توفير 
حدود زمنية مناسبة إلجنازها ونتائج البحث والتدريب 
الذي يقدمه الطالب واملرتبط باملهارات الازم اكتسابها 

خال فترة التقييم.
وف��ي ما يتعلق بالرسوم الدراسية للعام الدراسي 
احلالي فتضمنت الضوابط والقواعد التي حددتها الوزارة 
»عدم حتصيل أي رسوم نظير استخدام الطالب خلدمات 
)التعليم عن بعد(« كما قررت »تأجيل سداد كافة األقساط 
من الرسوم الدراسية احلالية واملتأخرة إلى حني انتهاء 
العام الدراسي واستام الطالب شهادته الدراسية سواء 
كانت متابعته )عن بعد( أو بعد انتهاء الفترة احملددة 

الستكمال العام الدراسي بحسب األحوال«.
كما شمل القرار ضمان خصوصية املعلومات والبيانات 
التي يتم تداولها بني الطالب واملدرسة وحظر نشر كل ما 

من شأنه أن ميس سياسة اخلصوصية.

احلنيان: طلبة السنة النهائية
 في كلية الطب يباشرون 
تدريبهم بأقسام الباطنية

أع��ل��ن ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة 
الكويت للعلوم الطبية الدكتور 
ع���ادل احل��ن��ي��ان م��ب��اش��رة طلبة 
السنة النهائية في كلية الطب 
تدريبهم ف��ي أق��س��ام الباطنية 

اعتباراً من أمس األحد.
وق��ال احلنيان ل� )كونا(: إن 
كلية الطب تولت التنسيق مع 
وزارة الصحة بشأن مباشرة 
طلبة السنة السابعة في كلية 
الطب تدريبهم بأقسام الباطنية 
واجل���راح���ة اع��ت��ب��ارا م��ن أم��س 
وح��ت��ى 21 م��اي��و امل��ق��ب��ل وف��ق 

اجل���داول املرفقة ال��ت��ي أعدتها 
كلية الطب.

وأوض��ح أن الطلبة باشروا 
تدريبهم باملستشفيات منها 
)م��ب��ارك الكبير( و)األم��ي��ري( 
و)ال��ف��روان��ي��ة( و)ال��ع��دان( إلى 
جانب مستشفى الصباح.وأفاد 
بأن االختبارات النهائية لطلبة 
السنة السابعة والنهائية في 
كلية الطب ستعقد خال الفترة 
من 4 إلى 25 يونيو املقبل تسبقها 
فترة حتضيرية لاختبارات، 
مشيراً إلى أن عدد طاب الدفعة 

يبلغ 116 طالبا وطالبة.
وأك��د أن الطالب لن يتخرج 
دون أن يتم التدريب امليداني 
ب��ك��ف��اءة إل���ى ج��ان��ب اج��ت��ي��ازه 
االخ��ت��ب��ارات النهائية بنجاح 
لالتحاق بالعمل وف��ق النظام 
املعمول به سابقا في كلية الطب 

بجامعة الكويت.
وبني احلنيان أن هذا التنسيق 
مع وزارة الصحة يأتي بالنظر 
إلى الظروف التي متر بها الباد 
من تفشي وباء كورونا املستجد 
)كوفيد - 19( وتطبيق ق��رار 
وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم 
العالي الرئيس األعلى للجامعة 
ال���دك���ت���ور س���ع���ود احل���رب���ي 
باستكمال تدريب طلبة السنة 
النهائية لكليات مركز العلوم 
الطبية إلمت��ام متطلبات الفصل 
ال��دراس��ي ال��ث��ان��ي مم��ا يهيئهم 
للتخرج ث��م االن��ض��م��ام للعمل 
اإلك��ل��ي��ن��ي��ك��ي ف��ي مستشفيات 
وزارةال���ص���ح���ة ل��دع��م ال��ق��وى 

العاملة فيها.
وك��ان ال��وزي��ر احلربي وافق 
في وقت سابق على مقترح امتام 
طلبة السنة النهائية في كليات 
مركز العلوم الطبية مدة الفصل 
ال��دراس��ي الثاني ومتكينهم من 
أداء االختبارات النهائية للتخرج 
بغية مساندة الطواقم الطبية 
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي م��ك��اف��ح��ة ع��دوى 

فيروس كورونا.
وج���اءت ه��ذه امل��واف��ق��ة على 
امل��ق��ت��رح امل���ق���دم ح��رص��ا على 
م��ص��ل��ح��ة ال��ط��ل��ب��ة إل���ى ج��ان��ب 
متكينهم من االنضمام بصورة 
م��ب��اش��رة إل���ى ق���وة ال��ع��م��ل في 

الكويت.

الدويسان: جميع الطلبة 
الكويتيني في بريطانيا بخير 

وال إصابات »كورونا« بينهم 
أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى 
اململكة املتحدة خالد الدويسان أول أمس أن جميع طلبة 
وطالبات الكويت املبتعثني في بريطانيا بخير وأنه لم 
تسجل أي اصابات بفيروس )كورونا املستجد - كوفيد 

19( بينهم.
وق���ال السفير ال��دوي��س��ان ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( 
وتلفزيون الكويت: إن جميع أبنائنا الطلبة بخير وعلى 
تواصل دائم مع املكتب الثقافي، داعياً إياهم إلى االلتزام 
بعدم اخلروج إال للضرورة القصوى واتباع التعليمات 

واإلرش��ادات التي تصدر من احلكومة البريطانية بهذا 
اخلصوص.

وأش��ار إلى أن عدم تسجيل حاالت اصابة بفيروس 
)كورونا( بني الطلبة والطالبات يدل على الوعي الكبير 
لديهم واتباعهم النصائح الصحية بشأن عدم االختاط 

والتجمعات.
وق��ال: إن لديه أوام��ر مباشرة من سمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد مبتابعة أحوال الطلبة والطالبات 
ألنهم رأس املال والعنصر البشري الذي سيواصل بناء 

الكويت مستقبا.
وأوض��ح السفير الدويسان أن جميع العاملني في 
السفارة واملكاتب الفنية امللحقة تعمل على مدار الساعة 
لتقدمي اخلدمات الازمة ألي مواطن كويتي عالق في 
بريطانيا، مؤكداً أن عمليات اإلج��اء مستمرة وسيتم 

اإلعان عنها قريباً.

السفير خالد الدويسان

د. عادل احلنيان


