
منحت رئ��اس��ة شبكة أبابيل لإلعالم 
وال��س��الم والثقافة والعلوم  والعالقات 
العاملية   مركز لندن للبحوث واالستشارات  
درجة امتياز في اخر نشاطني نظمهما في 

العام 2021 .
وقد أرسلت الرئاسة خطاباً إلى املركز 
جاء فيه: نثمن نشاطاتكم في بداية عام 
2021 ويشرفنا كهينة إعالمية عاملية أن 
نعلن نتيجة التحكيم النهائي في ضوء 
ما وردنا من ممثلينا في اجلهات املختصة 
اآلتية: - جامعة امللك عبد العزيز اتشاد 
- جامعة كسال ال��س��ودان - مركز أبحاث 
ودراس��ات ابن خلدون األردن - مرکز علي 
تندوف اجلامعي اجلزائر - جامعة اخلليل 
فلسطني - جريدة البيان البورسعيدي 

– مصر.
وتابع خطاب الشبكة : وحسب بنود 
تقييمنا العاملية وحسب الضوابط الدولية 
: اوال: مؤمتر كلية التربية للبنات /جامعة 
ذي قار بالشراكة مع مركز لندن للبحوث 
واالس��ت��ش��ارات االجتماعية بعنوان دور 
املؤسسة األكادميية في معاجلة الظواهر 
السلبية االنتحار امنوذجا في الفترة بني 
24-25 /2 /2021 ومت ع��رض )49( 

بحث رص��ني ف��ي امل��ؤمت��ر وحصل املؤمتر 
على نسبة التقييم )93( .

 ثانيا: ال��ن��دوة العلمية الدولية  التي 
نظمها  املركز بالشراكة مع قسم التخطيط 
االقليمي ف��ي كلية التخطيط العمراني 
جامعة الكوفة بعنوان  “ اخلريطة الصحية 
اإلقليمية كدليل تخطيطي في ادارة األزمات 
“  والتي أقيمت على املنصة االفتراضية  
مساء االربعاء بتاريخ 3/ 2021 مبشاركة 
250 عالم ومتخصص م��ن عشرة دول 
عربية واوربية . وشهدت الندوة مناقشة 
أرب��ع��ة ب��ح��وث علمية رصينة وحصلت 

الندوة على نسبة التقييم ) 90/( . 
وأعربت عضو مجلس إدارة مركز لندن 
للبحوث سارة العازمي عن سعادتها بهذا 
اإلجناز اجلديد ملركز لندن  الذي جاء رغم 
أن عام 2021 الزال في الربع األول منه غير 
أن إدارة املركز تسير نحو حتقيق أهدافها 
بشكل متميز يتغلب على كل التحديات التي 
تواجه العالم أجمع االن في ظل التداعيات 

االقتصادية السلبية جلائحة كوفيد 19 .
وشكرت رئاسة شبكة أبابيل على هذا 
التقييم الذي ينم عن حرص الشبكة على 
الشفافية والعدالة في تقييم الفعاليات 
العلمية العربية  برئاسة واعية من رئيس 

مجلس اإلدارة  د. صالح آل السلطاني.
وأضافت العازمي:  يرجع فضل كبير 
م��ن تلك اإلجن����ازات ال��ى م��دي��ر العالقات 
الدولية في مركز لندن للبحوث  أ.د حنان 
عبيد  ن��ظ��راً ل��دوره��ا  الكبير ف��ي أنشطة 
املركز  ، والسيما هذين النشاطني اللذان 
كان لها فيهما الريادة واجلهد الوفير مع 
مدير عام املركز د. محمد عبد العزيز في ظل 
قيادة واعية من  رئيس املركز عضو معهد 
البحوث البريطاني  األستاذ الدكتور ناصر 

الفضلي .

أك���دت وزارة ال��ت��رب��ي��ة الكويتية، 
حرصها على استكمال إستراتيجية 
التعليم ع��ن بعد واخل��ط��ة ال��دراس��ي��ة 
امل��وض��وع��ة ب��ه��ذا ال��ش��ان ف��ي ح��ني مت 
االن��ت��ه��اء م��ن ت��وف��ي��ر وت��وزي��ع الكتب 
املدرسية ملختلف امل��راح��ل التعليمية 
)رياض األطفال - االبتدائية -املتوسطة 

- الثانوية( على كل املناطق التعليمية.
وش���ددت ال���وزارة ف��ي بيان صحفي 
أم��س، على استعدادها بكل قطاعاتها 
وجتهيزاتها للفصل التعليمي الثاني 
من العام الدراسي 2020-2021 عبر 
 إعداد اخلطط الدراسية جلميع املراحل 
التعليمية من التواجيه الفنية العامة 
بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية 
واملناهج ال��ذي اعتمد ه��ذه اخلطط ثم 
تعميمها على التواجيه الفنية باملناطق 

التعليمية واملدارس بكل مراحلها.
وأوض��ح��ت أن��ه مت    ت��زوي��د امل��دارس 
  بشبكة  األل���ي���اف ال��ض��وئ��ي��ة ل��زي��ادة 
سرعة اإلنترنت بها مم��ا يدعم تنفيذ 
استراتيجية التعليم عن بعد من خالل 
ال��ت��ع��اون ب��ني إدارة نظم املعلومات 

ووزارة امل��واص��الت واجل��ه��از املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات.

ولفتت الوزارة في السياق إلى عقدها 
سلسلة اجتماعات مع وزارة الصحة 
استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني 

وإدخال العاملني بالوزارة ضمن الفئات 
ذات األول��وي��ة ف��ي تلقي التطعيم ضد 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(.
وذك��رت أن��ه مت إص��دار وتعميم آلية 
التقييم للفصل الدراسي الثاني جلميع 

املراحل الدراسية كذلك القرارات املنظمة 
لضوابط ال���دوام امل��درس��ي والتوقيت 

اخلاص بكل مرحلة تعليمية.
وب��ي��ن��ت أن���ه مت إص����دار ال��ن��ش��رات 
اخل��اص��ة بتنفيذ تعليمات اخل��دم��ة 
املدنية  في تطبيق آليات العمل عن بعد 
والتناوب وااللتزام بنسبة احلضور 30 
في املئة مبراكز العمل إضافة إلى إصدار 
التعليمات لشركات النظافة للتأكد من 
االنتهاء من تننظيف وجاهزية املباني 
املدرسية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني 

للعام الدراسي 2021-2020.
وشددت على جميع املدارس ضرورة 
ال��ت��أك��د م��ن تطبيق ك��ل االش��ت��راط��ات 
ال��وق��ائ��ي��ة وف��ق��ا لتعليمات السلطات 
الصحية مبا يضمن تطبيق اإلج��راءات 
والتباعد في املباني التعليمية ولضمان 

تنفيذ التوجيهات املشار إليها.
وأش���ارت في ه��ذا الشأن إل��ى التأكد 
من انتظام سير العملية التعليمية على 
الوجه األكمل وق��د مت إج��راء الزيارات 
امليدانية مبختلف املناطق التعليمية من 

مراقبي املراحل التعليمية.

أك��د املكتب اإلقليمي لقارة 
آسيا باملنظمة العاملية للعلوم 
والتكنولوجيا )ملست آسيا( 
أهمية مشاركته ف��ي التأهيل 
العلمي والتقني لطلبة وشباب 
الكويت من خالل توفيره بيئة 
ت��دري��ب��ي��ة ش��ام��ل��ة اف��ت��راض��ي��ة 
خالل جائحة كورونا إلعدادهم 
للمشاركة املستقبلية املتطورة 
وفقا ألح��دث البرامج العلمية 

العصرية.
وق��ال نائب رئيس )ملست 
العاملية( وال��رئ��ي��س اإلقليمي 
ملكتب ل� )ملست آسيا( املهندس 
عدنان املير ل� )كونا( أمس: إنه 
مت تنفيذ 24 فعالية افتراضية 
باألشهر الستة األخ��ي��رة وفق 
ال��ب��رن��ام��ج ال��زم��ن��ي امل��وض��وع 
لتنفيذ ال��ف��ع��ال��ي��ات العلمية 
امل��ش��م��ول��ة بتنظيم م��ؤمت��رات 
وورش عمل وحلقات نقاشية 
ودورات وبرامج تدريب خضع 
لها 853 م��ش��ارك��ا ف��ي الفترة 
ب��ني ش��ه��ري أك��ت��وب��ر وف��ب��راي��ر 

املاضيني.
وأوض��ح املير أن الفعاليات 
قدمتها ن��خ��ب متخصصة في 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
والتقنيات احلديثة علما أن أكثر 
من 2337 سجلوا افتراضيا عبر 
تقنية )زووم( في تلك الفعاليات 
وحققت 3597 م��ش��اه��دة عبر 

القناة الرسمية للمكتب على 
)يوتيوب(.

وأض����اف أن ورش العمل 
االفتراضية خالل شهري يناير 
وفبراير شملت “ورشة حتبيب 
األطفال باستخدام الروبوت” 
وث����الث ح��ل��ق��ات م���ن ال����دورة 
التدريبية “تبسيط األردوينو 
للمبتدئني” وورش�����ة عمل 
توظيف التكنولوجيا إلحياء 
اخلط العربي باستعمال الضوء 
التي تضمنت حقائق علمية حول 
تقنية الكتابة بالضوء ومل��اذا 
ه��ذه التقنية ومميزاتها وآف��اق 
تقنية الكتابة بالضوء وورشة 

تطبيقية.

ولفت إل��ى االهتمام ب��ورش 
“اصنعها بنفسك” م��ن خالل 
تنظيم حلقتني ألعمال اللحيم 
إض���اف���ة إل���ى ت��ن��ظ��ي��م امل��ؤمت��ر 
االف��ت��راض��ي العلمي الطالبي 
العربي “دور الطالب في املجال 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ف���ي ظ���ل أزم���ة 
كورونا” الذي سلط الضوء على 
أه��م أف��ك��ار وإجن����ازات الطالب 
العرب في املجال التكنولوجي 
ومت قبول 30 مشاركا ممن لديهم 

مشاريع وأفكار إبداعية.
وقال املير: إن مكتب )ملست 
آس��ي��ا( يسعى م��ن خ���الل تلك 
ال��ب��رام��ج وامل��ش��اري��ع العلمية 
االف��ت��راض��ي��ة إل��ى إي��ج��اد بيئة 
جتعل الطالب محورا للعملية 
التعليمية واحلث على التجارب 
على اعتبار أن اخلطأ ج��زء من 
التعلم واك��ت��ش��اف ال���ذات وأن 

يكون أكثر حتمال للمسؤولية.
وبني أن ذلك من شأنه توفير 
بيئة جاذبة يبدع فيها الطلبة 
لصناعة إجن��ازات��ه��م بأنفسهم 
وت��ط��وي��ر امل���ع���ارف ال��ذات��ي��ة 
وت��ط��وي��ر ال���ق���درات اإلب��داع��ي��ة 
لديهم واستثمار أوق��ات الفراغ 
بالعلوم والتكنولوجيا عالوة 
على تطبيق املفاهيم العلمية 
والتكنولوجية ال��ت��ي تعلمها 
الطالب خالل البرنامج الزمني 

للفعاليات.
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العازمي: املركز يتغلب على التحديات الصعبة ويواصل جناحاته 

شبكة »أبابيل« منحت مركز لندن امتياز في مؤمتر 
الظواهر السلبية وندوة اخلريطة الصحية 

أ.د حنان عبيد  

التربية: نحرص على استكمال استراتيجية التعليم 
»عن ُبعد« واخلطة الدراسية املوضوعة

وزارة التربية

24 فعالية افتراضية في األشهر الستة األخيرة  تنفيذ 

»ملست آسيا«: نشارك في تأهيل طلبة 
الكويت بتوفير بيئة تدريب شاملة

م. عدنان املير
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جانب من الفعاليات االفتراضية

ضمن اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية ملواجهة »الفيروس«

جامعة الكويت تثمن تخصيص »الصحة« مقر خاص 
إلجراء اختبارات الكشف عن »كورونا« ملنتسبيها

أعرب أمني عام جامعة الكويت الدكتور 
مثنى الرفاعي، عن خالص الشكر والتقدير 
ل�����وزارة ال��ص��ح��ة ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��ا الكبير 
وحرصها الدائم على استمرارية دعم العملية 
التعليمية بصورة صحية وآمنة جلميع 

منتسبي جامعة الكويت.
وثمن د. الرفاعي الرعاية الكرمية لوزارة 
ال��ص��ح��ة بتخصيص م��ق��ر خ���اص إلج���راء 
اختبارات الكشف عن اإلص��اب��ة بفيروس 
ك��ورون��ا املستجد )كوفيد-19( ملنتسبي 
جامعة الكويت بصورة دوري���ة، كما حث 
العاملني باجلامعة في حالة الشعور بأية 
أع���راض أوف���ي ح��ال الرغبة م��ن منتسبي 
اجلامعة في إجراء املسحة الطبية اخلاصة 

بفيروس كورونا بالتواصل مع إدارة األمن 
والسالمة – جامعة الكويت عن طريق إرسال 
البيانات اخل��اص��ة ب��ه على إمييل اإلدارة 
)info.security@ku.edu.kw( أو عبر 
الهاتف اخلاص بالعيادة الطبية باجلامعة 
)داخ��ل��ي 85473 – مباشر24985473( 
وذلك للتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة 

بشأن حتديد مواعيد الفحص.
وأشار إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة 
وال���ذي أث��م��ر ع��ن إدراج جامعة الكويت 
ضمن الفئات ذات األول��وي��ة للتطعيم ضد 
)كوفيد-19( وال��ذي ك��ان له األث��ر الطيب 
على جميع منتسبي اجلامعة، داعيا جميع 
العاملني في اجلامعة إلى ضرورة وسرعة 

التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول 
على موعد التطعيم. كما أش��اد د. الرفاعي 
بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة بصفة 
عامة وفي هذه اآلونة بصفة خاصة، وتقدم 
باسم منتسبي اجلامعة بالشكر والعرفان 
على ما قدمته وزارة الصحة ملواجهة انتشار 
فيروس ك��ورون��ا بجامعة الكويت، مثمنا 
اجلهود املبذولة من جميع العاملني لدى 
ال��وزارة لتوفير الدعم الكامل للمشاركة في 
إج��راء التطعيمات واختبارات الكشف عن 
اإلصابة بفيروس كورونا، آملني من الله عز 
وجل مزيداً من التقدم واالرتقاء وأن يأخذ 
بأيديهم مل��ا يحب وي��رض��ى وأن يرفع هذا 

د. مثنى الرفاعيالوباء عنا وعن جميع بالد العالم.

واص��ل��ت اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة فعاليات البرنامج التدريبي البيئي 
التخصصي االف��ت��راض��ي وال���ذي تقدمه 
مب��رك��ز ص��ب��اح األح��م��د للتدريب البيئي 
التابع لها والبرنامج يتضمن 9 دورات 
تخصصية تقدمها اجلمعية على م��دار 4 
أسابيع خالل الفترة من 14 فبراير اجلاري 
حتى 11 مارس املقبل مبشاركة 10 خبراء 
معنيني بالعمل البيئي في دول��ة الكويت 

والعالم العربي. 
وب��ني أم��ني ص��ن��دوق اجلمعية يوسف 
الكوس أن “فعاليات األسبوع الثاني من 
البرنامج شملت دورة تدريبية لعضو 
اجلمعية األس��ت��اذ الدكتور رأف��ت ميساك 
بعنوان “العالقة بني استخدامات األراضي 
وتدهور التربة واختفاء الغطاء النباتي 
وفقدان التنوع البيولوجي”، وتضمنت 
رحالت ميدانية افتراضية الى العديد من 
املواقع ذات الطبيعة البيئية ومنها محمية 
صباح االحمد ومحطة البحث واالبتكار 
بكبد، فضالً عن تقدميه لسلسلة محاضرات 

علمية وهي “برامج حتييد األراضي بدولة 
الكويت، وتصنيف استخدامات األراضي، 
وآل���ي���ات ت��ده��ور األراضي”، مضيفا: 
“تناول الدكتور رأفت ميساك في دروته 
ومحاضراته الثالث استخدامات االراضي 
ما بني استخدامات شديدة التدمير وأخرى 
مدمرة مستعرضا مظاهر تدهور االراضي 
وأنواعه ومتلح التربة وتدهور انتاجيتها 
وم��ت��ن��اوال ال��ت��ده��ور البسيط وال��ت��ده��ور 

الطفيف”.
وأوض��ح يوسف الكوس أن “فعاليات 
االسبوع الثاني من البرنامج التدريبي 
البيئي التخصصي االف��ت��راض��ي شملت 
دورة صنع وحتليل السياسات البيئية 
ت��ق��دمي احمل��اض��ر األس��ت��اذ ح��ام��د ع��ي��دان 
املدير التنفيذي بشركة ايكو اليف سينس 
لالستشارات البيئية وهدفت دورته لتحليل 
وصنع السياسات البيئية ومواءمتها مع 
اخلطط التنموية”، مشيرا إلى أن املتدربني 
بنهاية البرنامج أصبحوا ق��ادري��ن على 
التعرف على السياسات العامة والقدرة 

على حتليل السياسات البيئية وصنعها 
ومواءمتها مع الرؤية التنموية والتعرف 
على مسيرة التنمية بدولة الكويت، فضال 
عن وض��ع امل��ب��ادرات وآل��ي��ات السياسات 
البيئية، مضيفا ان “محتوى البرنامج 
شمل ثالث وح��دات تدريبية وهي مسيرة 
التنمية في الكويت وسياساتها، وحتليل 
السياسات البيئية، وصنع السياسات 

البيئية واختبارها”.
وأك���د أم���ني ص��ن��دوق جمعية البيئة 
يوسف الكوس أن “تلك الدورات التدريبية 
أفادت نطاقا واسعا من املتدربني من الدول 
العربية  وضمت فئات املتدربني العديد 
من األكادمييني واملتخصصني في علوم 
البيئة والناشطني ضمن جمعيات النفع 
العام وطلبة اجلامعات وأعطت فرصة 
للنقاش أثناء ال��دورة التدريبية الواحدة  
مما جعلها منصة لنقل اخلبرات اإلقليمية 
من املشاركني وتبادل املعلومات وتكوين 
حلقات عصف ذهني لربط احللول الوطنية 

واإلقليمية”.

»حماية البيئة« واصلت فعاليات البرنامج 
التدريبي البيئي التخصصي االفتراضي


