
أك��د محافظ األحمدي الشيخ 
ف���واز اخل��ال��د أن تضافر جهود 
كافة األجهزة احلكومية كان له 
أث��ر بالغ في مواجهة تداعيات 
جائحة كوفيد 19 ، مثمناً في هذا 
الصدد ال��دور احليوي ال��ذي قام 
ب��ه احل��رس الوطني خ��ال تلك 

األزمة.
وخ��ال استقباله أمس وكيل 
احل�����رس ال��وط��ن��ي ال��ك��وي��ت��ي 
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن مهندس هاشم 
ال��رف��اع��ي، وم��ع��اون العمليات 
وال��ت��دري��ب ال��ل��واء ال��رك��ن فالح 
شجاع فالح، ومعاون اإلسناد 
اإلداري بالتكليف العميد مهندس 
عصام نايف عصام، ومدير مكتب 
وكيل احل��رس الوطني العقيد 
فيصل محمد صغير العنزي، 
ورئيس فرع الصحافة واإلعام 
العقيد مشعل فيصل يوسف، 
ورئ��ي��س ف���رع اإلط��ف��اء العقيد 
م��ه��ن��دس ب��ط��ي ج��اس��م ب��ط��ي، 
وذل��ك ف��ي دي���وان ع��ام محافظة 
األحمدي، أوضح احملافظ الشيخ 
فواز اخلالد أن اللقاء تناول آفاق 

التعاون املشترك ، كما مت االطاع 
علي اول��وي��ات العمل احلالية 
وامل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، واس��ت��ع��راض 
الرصيد الزاخر بالعمل املخلص 
واملساهمات الفاعلة لقيادات 
وم��ن��ت��س��ب��ي احل����رس ال��وط��ن��ي 
إج���م���االً ، وف����ي إط�����ار ج��ه��ود 
احلكومة املشهودة في مواجهة 
تداعيات جائحة كوفيد 19 علي 
نحو خاص، منوهاً في هذا الصدد 
باهتمام وتوجيهات سمو الشيخ 
س��ال��م ال��ع��ل��ي رئ��ي��س احل��رس 
الوطني ومعالي الشيخ مشعل 
األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س احل��رس 
الوطني ومبتابعة وكيل احلرس 

الفريق م.هاشم الرفاعي.
من جانبه أكد وكيل احلرس 

ال��وط��ن��ي ال��ك��وي��ت��ي ال��ف��ري��ق 
الركن املهندس هاشم الرفاعي 
اهتمام القيادة السياسية في 
دول��ة الكويت بكافة القطاعات 
واألجهزة التنفيذية، مشددا على 
أنه ليس شيئا غريبا، الفتا إلى 
أن احل���رس ال��وط��ن��ي م��ن خال 
توجيهات رئيس احلرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي، ونائب 
رئيس احل��رس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد، قام بوضع خطة 
إستراتيجية التي تشمل ع��ددا 
من اخلطط التشغيلية لتنسيق 
أع���م���ال ج��ه��از احل����رس أمنيا 

وعسكريا ومجتمعيا .
وأض������اف  أن����ه م��ن��ذ ب��داي��ة 
اجلائحة مت تشكيل خلية أزمة 

لتنسيق كافة األعمال املناط بها 
احلرس الوطني الذي يأمتر بأمر 
قائد الدفاع املدني معالي وزير 
الداخلية ومن ثم يقوم بأخذ هذه 
األوامر لتطبيقها مبا يتماشى مع 
ق��رارات مجلس ال���وزراء ، حيث 

ق��ام احل���رس ال��وط��ن��ي بتطبيق 
احلظر على بعض املناطق وتأمني 
احملاجر الصحية بالتعاون مع 
اإلخ����وان ف��ي وزارة الداخلية  
وإنشاء مستشفى ميداني مبنطقة 
املهبولة وتوزيع املواد التموينية 

في عدد من اجلمعيات التعاونية 
بالتعاون مع وزارة التجارة، 
وأخ���ي���را امل��س��اه��م��ة ف��ي إط��ف��اء 
حريق ميناء الشعيبة بالتعاون 
مع اإلخ���وان في اإلدارة العامة 

لإلطفاء.
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
الثاثاء تسجيل 666 إصابة جديدة مبرض 
كورونا املستجد )كوفيد- 19( خال ال24 
ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في الباد إلى 56174، 
فيما مت تسجيل ثاث وفيات إثر إصابتها 
ب��امل��رض، ليصبح مجموع ح��االت الوفاة 

املسجلة حتى أمس 396.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� )ك��ون��ا(: إن من 
بني االصابات السابقة التي ثبتت إصابتها 
ح��االت مخالطة حل��االت تأكدت إصابتها 
وأخ���رى قيد البحث ع��ن م��ص��در ال��ع��دوى 

وفحص املخالطني لها.
وأوض����ح ال��س��ن��د أن احل����االت ال 666 
تضمنت 421 ح��ال��ة مل��واط��ن��ني كويتيني 
بنسبة بلغت 21ر63 في املئة و245 حالة 

لغير الكويتيني بنسبة 79ر36 في املئة.
وأض���اف أن امل��ص��اب��ني حسب املناطق 
الصحية جاؤوا بواقع )199 حالة مبنطقة 
األحمدي الصحية( و)145 حالة مبنطقة 

اجلهراء الصحية( و)121 حالة مبنطقة 
الفروانية الصحية( و)108 حاالت مبنطقة 
العاصمة الصحية( و)93 حالة في حولي 

الصحية(.
وع��ن أعلى املناطق السكنية من حيث 
تسجيل اإلصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت 
بواقع )32 حالة في منطقة سعد العبدالله( 
و)23 في منطقة القيروان( و)22 في منطقة 
ال��ع��ي��ون( و)21 ف��ي منطقة الصباحية( 
و)21 ف��ي منطقة الفحيحيل( و)19 في 

منطقة جليب الشيوخ(.
وعن آخر املستجدات في العناية املركزة 
لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في العناية املركزة بلغ 156 حالة، ليصبح 
بذلك املجموع الكلي جلميع احل��االت التي 
ثبتت إصابتها مب��رض )كوفيد 19( وما 
زالت تتلقى الرعاية الطبية الازمة 9617 

حالة.
وب��ني السند أن ع��دد املسحات التي مت 
القيام بها خال ال24 ساعة قبل املاضية 
بلغ 3721 مسحة مشيرا إل��ى أن مجموع 

الفحوصات بلغ 441143 فحصا. 
 وقال: إن مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسسي اإلل��زام��ي خ��ال ال24 
ساعة املاضية بلغ 25 شخصا بعد القيام 
بكل اإلج���راءات الوقائية والتأكد من خلو 
جميع ال��ع��ي��ن��ات م��ن ال��ف��ي��روس ع��ل��ى أن 
يستكملوا مدة ال تقل عن 14 يوما في احلجر 
الصحي املنزلي اإللزامي اعتبارا من تاريخ 

مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
وج���دد دع���وة امل��واط��ن��ني واملقيمني إلى 
م��داوم��ة األخ��ذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخ��ري��ن واحل��رص على تطبيق 
إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة 
احل��س��اب��ات ال��رس��م��ي��ة ل�����وزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لاطاع على 
اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما من شأنه 

املساهمة في احتواء انتشار الفيروس. 
 وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت 
أمس شفاء 805 إصابات خال ال24 ساعة 
قبل املاضية، ليبلغ مجموع ع��دد ح��االت 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمسالشفاء 46161 حالة.

إستراتيجية  خطة  وضعنا  ال��رف��اع��ي: 
ل���ت���ن���س���ي���ق أع�������م�������ال ج������ه������از »احل���������رس 
ومجتمعيًا وعسكريًا  أم��ن��ي��ًا  ال��وط��ن��ي« 

التقى وكيل ومسؤولي »احلرس الوطني«

محافظ »األحمدي«: تضافر اجلهود احلكومية
»19 كان له أثرًا بالغًا في مواجهة تداعيات »كوفيد 

الشيخ فواز اخلالد يهدي الفريق هاشم الرفاعي درعاً تذكارية

وزيرة »الشؤون« حتيل 
مسؤوالً في »هيئة اإلعاقة« 

إلى النيابة بشبهة تسهيل 
االستيالء على املال العام

أعلنت وزيرة الشؤون االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية الكويتية مرمي العقيل أمس إحالة مدير إدارة في 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة على النيابة العامة بشبهة 
جرمية تسهيل االستياء على املال العام عبر صرف معاشات 

حلاالت غير مستحقة.
وقالت العقيل في تصريح ل� )كونا(: إن قرار اإلحالة جاء 
بعد تثبت جلنة التحقيق في عمليات صرف معاش اإلعاقة 
من وجود مخالفة صريحة ألحكام القانون واللوائح املنظمة 
لتحديد سن املعاش وصرفه حلاالت غير مستحقة وذلك لنحو 

319 حالة.
وأوضحت أنه تقرر إيقاف الشخص املذكور عن العمل مؤقتا 
حلني انتهاء حتقيقات النيابة العامة حرصا على املصلحة 
العامة مؤكدة أن )ذوي اإلعاقة( طورت أنظمتها الداخلية ملنع 

تكرار مثل هذه التجاوزات.
وذك��رت أن عمليات ص��رف املعاشات واملساعدات لذوي 
اإلعاقة حتكمها قوانني ولوائح تنظيمية بغية إيصالها إلى 
املستحقني منهم وهو استحقاق على احلكومة لدعمهم وتوفير 
متطلباتهم اخلاصة مبا يسهم في توفير حياة كرمية لهم 

ولذويهم مثمنة ما تقوم به )الهيئة( من أجل خدمتهم.
وشددت العقيل على أن التاعب في صرف املعاشات لغير 
املستحقني ميثل مخالفة صريحة للقوانني املنظمة وتبديدا 
واعتداء على األموال العامة كما من شأنه اإلضرار باملستحقني 
مؤكدة أنها لن تتوان عن إحالة أي مسؤول أو موظف إلى 
اجلهات القضائية إذا ما ثبت إض��راره��م بحقوق املواطنني 

والدولة.
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3 حاالت وفاة جديدة تسجيل 

 666 805 حالة و  »الصحة«: شفاء 
 »19 إصابة جديدة ب� »كوفيد- 

ط��رح ع��دد م��ن ك��ب��ار  األكادمييني 
املنتسبني إل��ى مؤسستني علميتني 
دوليتني هما مركز لندن للبحوث 
وأك����ادمي����ي����ة ال����ب����ورك ل��ل��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا مبملكة الدامنارك عدد 
من املقترحات  لدراسة موضوعات 
الس��ت��ش��راف مستقبل ال��ع��ال��م بعد 
ك���ورون���ا، واخ��ت��ي��ار األن��س��ب منها 
لاستكتاب ع��دد من أمهر الباحثني 
على مستوى العالم في مؤمتر دولي 
تنظمه اجلهتني معاً في  وقت قريب. 
ودارت حاالت عصف الذهن تلك عبر 
املنصة االفتراضية التي نظمها  مركز 
ل��ن��دن للبحوث وأداره����ا م��دي��ر عام 
املركز د. محمد عبد العزيز، وأهم ما 

دار فيها :
-ندوة علمية بعنوان » استشراف 
مستقبل العالم م��ا بعد ك��ورون��ا » 
شارك فيها من أكادميية البورك كاً 
من رئيس األكادميية أستاذ العلوم 
السياسية البروفيسور: طال أكرم 
ن����داوي وال��ن��ائ��ب العلمي لرئيس 
األك��ادمي��ي��ة عميد كلية القانون في 
امل��وص��ل أ.د ط��ه احل��دي��دي ورئيس 
قسم اإلعام أستاذ الصحافة أ.د عبد 
الكرمي الوزان  ورئيس قسم القانون  
اخل��اص أ.د تركي مصطاف وأستاذ 
ال��ق��ان��ون اخل���اص د. ح��ي��در ض��ي��اء ، 
رئيس قسم اإلع��ام الرقمي بجامعة 

بغداد أ.د.طارق حمود.
وم��ن مركز لندن مدير امل��رك��ز د. 
محمد عبد العزيز و رئيس الهيئة 
االستشارية العلمية العليا أ.د كوثر 
األبجي و أستاذ الهندسة في جامعة 
لندن رئيس املؤمتر الدولي التاسع 
ملركز لندن أ.د. فارس النعيمي وعضو 
مجلس اإلدارة د. يعقوب الشايع 
ونائب رئيس مجلة بحوث د انعام 
يوسف ورئ��ي��س مركز كمبريدج أ. 
فوزية الدريهم  ومسؤول العاقات 

العامة باملركز أ. إميان محمد . 

اإلعام حجر الزاوية
في مستهل الندوة طرح مدير عام 
مركز لندن محمد عبد العزيز قضية 
اإلعام ودوره الرئيس في قدرة عدد 
من الدول على تقويض متدد فيروس 
كورونا ومناقشة آليات ينبغي أن 
تضطلع بها احلكومات لوضع اإلعام 
على خريطته الصحيحة حتى إذا 
حلت األزم����ات ك��ان اإلع���ام حجراً 
للزاوية في جناح الدولة في االنتصار 
على اجلائحة أو تقليل حجم اخلسائر 
، مشيراً إلى أن هذا املوضوع يشكل 
هاجساً كبيراً يعرضه املركز إضافة 
الى قضايا وموضوعات أخرى على 
طاولة املفاوضات الختيار األنسب 

منها لتنظيم مؤمتر مشترك .
وأع��رب عبد العزيز عن سعادته 
بقرب توقيع اتفاقية ش��راك��ة فيما 
بني مركز لندن للبحوث وأكادميية 
ال��ب��ورد للعلوم والتكنولوجيا في 
مملكة الدامنارك ، ناقاً حتيات  رئيس 
وأع��ض��اء مجلس إدارة امل��رك��ز الى 
أط��راف الندوة العلمية ورسالة من 
رئ��ي��س امل��رك��ز البروفيسير ناصر 

الفضلي .

التعليم عن بعد
ب��دوره ق��ال رئيس األكادميية أ.د 
طال الندي : التقينا في هذه املساحة 
االفتراضية لكي نتوحد ونعصف 
أذهاننا للخروج بنتائج مثمرة تكون 
موضوعاً ملؤمتر علمي دولي  تنظمه 
املؤسستني معاً ما يليق بهما خاصة 
م��ع وقوعهما  ف��ي ش��م��ال أوروب���ا و 
مشهود للندن و اململكة الدمناركية 
بتقنياتهما، راج��ني أن نقدم مؤمتر 
يليق باملؤسستني و يستفيد منه 

العلم و العلماء.
وأك��د ال��ن��داوي على  قضية دور 
اإلعام في توعية أساتذة اجلامعات 
احلكومية في اعتماد التعليم عن بعد 
و اس��ت��خ��دام املنصات اإللكترونية 

بشكل عام كنظام معتمد للتعليم .
الوزان واإلعام 

وقال أ.د عبد الكرمي الوزان: أقترح  
املوضوع اإلع��ام��ي، ألن اإلع��ام هو 
التعبير املوضوعي لعقلية و روح 
و م��ي��ول و اجت��اه��ات اجلماهير في 
نفس الوقت ، من ه��ذا املنطلق نرى 
أن املؤمتر املقترح حينما يركز على 

اجل��ان��ب اإلع��ام��ي ف��إن��ه سيتناول 
قضايا الساعة و قضايا مهمة تعرج 
على السياسة و االقتصاد و االجتماع  
انطاقا من تفاعل اإلعام مع العلوم 
و امليادين. وأش��ار إلى أن هناك ملفاً 
إعاميا آخ��ر وه��و  السيكولوجيات 
اإلعامية للحكومات ما بعد كورونا 
و هذا املوضوع قوى ويصلح عنواناً 
كبيراً ،  و أرى أنه سيشمل قضايا و 
ميادين كثيرة إذا ما ط��رح للنقاش 
وح��از املوافقة . كما ميكننا تناول 
احل��دي��ث ح���ول اخل��ط��اب اإلع��ام��ي 
احلكومي بعد جائحة كورونا أو دور 
وسائل اإلع��ام في مجابهة جائحة 
ك��ورون��ا وأي��ض��ا اإلش��ب��اع اإلعامي 

املتحقق .
وتابع ال��وزان: هناك موضوعات 
أخ��رى ت��ن��درج حت��ت قضايا اإلع��ام 
منها  ما  يتعلق مبواقع التواصل و 
صناع القرار و دور اإلعام في صنع 
القرار السياسي في العراق - صناعة 
القرار السياسي في مواقع التواصل 
االجتماعي وأي��ض��اً صناعة القرار 
السياسي في القنوات الفضائية و 
التلفزيونية، وبالطبع يخرج عن 
تلك العناوين  الشبكة العنكبوتية 

و دور األك��ادمي��ي��ات و اجلامعات و 
النخب اإلعامية في صناعة القرار 
السياسي و صناعة احملتوى الرقمي 
و دوره في العمل السياسي و األمني 

أو العسكري.
وأضاف: هناك عنوان آخر اخلطاب 
اإلع��ام��ي احل��ك��وم��ي م��ا ب��ع��د أزم��ة 
كورونا ، و عنوان دور وسائل اإلعام 
في مجابهة جائحة كورونا و أخيرا 
عنوان اإلشباع اإلعامي املتحقق لدى 
املتلقي بعد جائحة كورونا، مشيراً 
إلى وجود  عنوان مشترك بني اجلانب 
القانوني و اإلع��ام��ي وه��و م��ا دور 
احلكومات في إصدار القوانني و دور 
اإلعام في توعية املجتمعات لغرض 

حمايتهم و توعيتهم.
االستشراف والعمومية

ب���دوره���ا ق��ال��ت رئ��ي��س الهيئة 
االستشارية العلمية العليا ملجلة 
بحوث  مبركز لندن للبحوث نائب 
رئيس جامعة بني سويف للدراسات 
العليا سابقا أ.د كوثر األبجي: أتصور 
أن يكون هناك عمومية في محاور 
املؤمتر و أنواعها و مدى شمولها لكل 
ما دار في هذه الندوة  من فروع مهمة 

و جيدة و مؤثرة في إدارة أي أزمة 
مثل  دور املنصات اإللكترونية في 
مواجهة التحديات و األزم���ات و ما 
بعدها ثم نضع كل اجلوانب التي لها 
تأثير  فعلي على املنصة اإللكترونية 
التي فرضت نفسها باعتبارها حل 
مناسب ملشاكل ال��دول و اإلنسانية 
فمثًا: التعليم و اإلع��ام و البحث 
العلمي  و اجل��ان��ب التشريعي  و 
الصحة ، كل هذه موضوعات سمعتها 
من ال��س��ادة ال��زم��اء و بالتالي أرى 
إمكانية العمومية ف��ي ال��ت��ن��اول  و 
جمع كل اجلوانب كأننا نتحدث عن 
استشراف املستقبل في حدوث أزمات 
أخ��رى فماذا نفعل أثناء األزم��ة و ما 
بعدها في املجاالت التي حتدثت عنها 

أو رمبا أكثر.
احلديدي والتعليم

من ناحيته ق��ال د.ط��ه احلديدي : 
نحن حتدثنا كثيرا عن مؤمترات فيما 
يخص كورونا و نريد أن ننتقل إلى 
موضوع أهم من هذا ، كوفيد 19 سبب 
أشياء كثيرة منها اجليد و السيء ، 
اجليد أنه فتح آفاق كبيرة جدا ملجال 
التعليم عن بعد و صدرت كتب رسمية 

من العديد من املؤسسات الستخدام 
التعليم عن بعد كمنهج رسمي يعتمد 
و يؤخذ به فلنضع هذا أحد املواضيع 
التي نناقشها و بالنسبة ملوضوع 
جائحة كورونا فقد أخذ منا حيز كبير 

من املؤمترات.
وأوض����ح احل���دي���دي أن جائحة 
ك��ورون��ا ج��اءت ورب ض��ارة نافعة 
والب��د م��ن استثمار قضية  التعليم 
عن بعد ألن معظم ال��دارس��ني باتوا 
يفضلون  التعليم اإللكتروني عن 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي اآلخ����ر، ب��دأن��ا 
بإمكانيات ال نستطيع ذكرها و لكن 
بفضل الله و جهود الشباب من أجل 
إجن��اح العملية و هواتفهم النقالة 
مفتوحة على مدار األربعة و عشرين 
س��اع��ة ، الف��ت��اً إل���ى  إق��ام��ة امل��ؤمت��ر 
املشترك بني مركز لندن وأكادميية 
البورك  املزمع تنظيمه  حول التعليم 
عن بعد ليكون باكورة أعمال و فاحتة 

خير للجميع.
إدارة املستقبل

ومن مركز لندن حتدثت أستاذ علم 
االجتماع  في جامعة عني شمس د. 
إنعام يوسف  فقالت : سعيدة بكوني 
جزء من هذا العصف الذهني املبهر 
واقترح أن يكون عنوان املؤمتر املزمع 
بني املؤسستني » الرؤى االستشرافية 
ملستقبل العالم » وهي تلك املتعلقة 
بأصعدة و م��ج��االت ع��دي��دة خاصة 
ب��أي مجتمع بعد األزم���ات م��ن دون 
الربط بجائحة كورونا ، ول��م متيل 
د. إنعام إل��ى فكرة التعليم عن بعد 
مؤكدة أنها كانت عامرة بااليجابيات 
والسلبيات م��ع��اً  ألن اجل��ام��ع��ات و 
امل���دارس واألس��ات��ذة  ككيان مباشر 
بالنسبة للطالب لهم  وضع معني من 
األهمية ، فضاً عن دورهم في املجال 
التعليمي املباشر  ال��ذي ال يستطيع 
أحد اختزاله في فكرة التعليم عن بعد.  

مبشاركة عدد من األكادمييني العرب  

مركز لندن وأكادميية البورك ناقشا املستقبل بعد »كورونا« 
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