
أك����دت ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال عميد 
كلية الطب د. ن��ورة ال��س��وي��ح، أن 
الكلية حريصة أش��د احل��رص على 
التحصيل العلمي من خالل مسارين 
أولهما احلفاظ على املكونات الكاملة 
للمواد، والثاني احلرص على ضمان 
سالمة الطلبة الذين يعتبرون زمالء 
املستقبل، مشيدة بتفهمهم وتعاونهم 
ال��ت��ام وال���ذي جتلى بانضباطهم 
واتباعهم ب��اإلج��راءات االحترازية 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن ف���ي���روس ك��ورون��ا 
وح��ض��وره��م ال����ذي جتاوز99% 

لفصول التعليم عن بعد.
وأوض��ح��ت أن طبيعة املناهج 
ال��دراس��ي��ة تختلف ف��ي كلية الطب 
عن باقي الكليات التي تعتمد على 
ت��دري��س األس���ت���اذ، ح��ي��ث يتولى 
عشرون أستاذا من جميع األقسام 
ت��دري��س امل��ق��رر ال��واح��د ويتصدى 
ملسؤوليته منسق املقرر، مشيرة أن 
ال��دراس��ة في الكلية تنقسم ملرحلة 
تأسيسية تضم كليات الطب وطب 
األس��ن��ان وال��ص��ي��دل��ة، ث��م املرحلة 
الثانية -قبل االكلينيكية- لطلبة 
الطب وط��ب األس��ن��ان مدتها ثالث 
س��ن��وات تنتهي ب��ال��ب��ك��ال��ري��وس، 
لتقتصر املرحلة الثالثة على طلبة 

كلية الطب فقط.
وفيما يخص التعليم “عن بعد”، 
بينت د.ن��ورة السويح أن��ه لم يكن 
دارجاً – قبل اجلائحة- إال في بعض 
امل���واد ذات الطبيعة اخل��اص��ة، إال 
أن الكلية شكلت ف��رق عمل وجلان 
م��ن ق��ب��ل أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س 
والدعم الفني واملعيدين واستعانت 
باملتخصصني مبن تراهم مناسبني 

لالستئناس برأيهم، لدراسة وضع 
البنية التحتية ودراسة االحتياجات 
واملتطلبات وتوفير الدعم املتواصل، 
و م��ن ث��م ت��دري��ب امل��درب��ني ال��ذي��ن 
ميثلون األق��س��ام العلمية ليقوموا 
ب���دوره���م ف���ي ت���دري���ب األس���ات���ذة 
والطلبة، باإلضافة إلى تفعيل البريد 
اإللكتروني للطلبة والقيام بتجربة 
وتقييم الدروس االفتراضية، ومن ثم 
تقدمي تقارير يومية باألداء واملشاكل 

إن وجدت.
وكشفت أن الكلية تغلبت على 
العقبة املمثلة بالفصول العملية 
وم���ادة امل��ش��رح��ة ال��ت��ي بطبيعتها 
تشهد جتمعات للطلبة التتوافق مع 
إج��راءات الوقاية، من خالل جتهيز 
املشرحة اجلديدة بكاميرات تفاعلية 
عن آلية التدريس في املواد العملية 
خ��اص��ة امل��ش��رح��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى 

فيديوهات تعليمية ثالثية األبعاد.
وع�����ن ال����ت����دري����ب امل���ي���دان���ي 
واإلكلينيكي، بينت د.السويح أن 
الكلية على تنسيق دائ��م مع وزارة 
الصحة بهذا الشأن، وجلنة الصحة 
وال��س��الم��ةم��س��ؤول��ة ع��ن تطبيق 
اإلج��راءات الوقائية. وقد مت تقسيم 
الطلبة خالل التدريب امليداني لبعض 
التخصصات إلى مجموعتني لتقليل 
نسبة الطلبة لكل م���درب لضمان 
أقصى درج��ات احلماية والوقاية 

ألبنائنا الطلبة.
وأوضحت القائم بأعمال العميد 
أن كلية الطب تتميز بوجود مختبرات 
مرجعية وم���وارد بحثية التتوفر 
في األم��اك��ن األخ��رى وخاصة بيت 
احليوان، مشيرة أن كلية الطب منذ 

بداية ظهور اجلائحة في شهر مارس 
وب��دع��م م��ن إدارة اجل��ام��ع��ة، قامت 
بتجهيز سكن ومعيشة للعاملني 
خالل فترة احلظر الكلي، استجابة 
للمعايير األخالقية وللحفاظ على 
تلك امل��وارد واملصادر البحثية التي 

يصعب تعويضها.
وع��ن مشاركة طلبة الكلية في 
احملاجر الطبية، نّوهت أن��ه بعض 
الطلبة اخ��ت��اروا أن يتطوعوا في 
الصفوف األمامية كخدمة للمجتمع 
في دولة الكويت ودون أي إلزام من 

الكلية ويشكرون على ذلك.
وبينت د.السويح أن هناك توجهاً 
ف��ي املستقبل ف��ي ح��ال جت��اوز هذه 
اجلائحة، بتهجني املنهج التعليمي 
بحيث يعتمد على املسار التقليدي 
وك��ذل��ك ع��ن بعد، مقدمة ف��ي ختام 
حديثها شكرها العميق ملدير اجلامعة 
باإلنابة واألمني العام ونائب املدير 
للعلوم الطبية واجل��ه��از اإلداري 
ونظم املعلومات واإلدارات، وكل 
من ساهم في دعم املسيرة التعليمية 
من أعضاء هيئة التدريس في الكلية 
وطلبتنا األع��زاء والهيئة اإلداري��ة 
والفنية متمنية زوال ه��ذا الوباء 

-بأسرع وقت.

أع���ل���ن م���دي���ر جل���ن���ة ال���دع���وة 
اإللكترونية  التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية عبد الله ال��دوس��ري، أنه 
بفضل الله تعالى أشهر إسالمه 
خالل العشر االول املباركة من ذي 
احلجة عدد 185مهتدي ومهتدية من 

22 دولة ب�خمس لغات مختلفة.
وبني الدوسري أن املهتدين اجلدد 
انتظموا ف��ي ال���دروس التعليمية 
التابعة للجنة ف��ور دخلوهم دين 
اإلس�����الم، ح��ي��ث يلتحق املهتدي 
اجل��دي��د منذ ال��ي��وم األول إلسالمه 
بالكورس األول والذي يهتم بتعليم 
املهتدي معنى ال ال��ه إال الله محمد 
رسول الله، والتوحيد اخلالص لله 
تعالى، ونبذ كل العقائد والعادات 
الشركية التي كانت قبل اإلس��الم، 
وب��ع��د االج��ت��ي��از يلتحق املهتدي 

بالكورس الثاني واخلاص بتعليم 
املهتدين الصالة وبعض من قصار 
السور، وذل��ك من خالل مجموعات 
تعليمية حسب الديانة السابقة 

واللغة.
كما ب��نّي ال��دوس��ري أن اللجنة 
ح��رص��ت ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ار محنة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا وحتويلها إلى 
منحة وجعلها بوابة لنشر رسالة 
اإلسالم حيث أطلقت اللجنة حملتها 
ال��دع��وي��ة حت��ت ش��ع��ار #ال��دع��وة_ 
مستمرة، وحرصت اللجنة من خالل 
حملتها الدعوية على استثمار أوقات 
ال��ف��راغ ل��دي اجلمهور ودع��وة غير 
املسلمني للتعرف على خالق هذا 
الكون العظيم ومدبر أمره ومصرف 
أح��وال��ه، واهتمت حملة #ال��دع��وة 
_ مستمرة بتوعية املهتدين اجلدد 

واملسلمني وذل��ك م��ن خ��الل زي��ادة 
اليقني لديهم ومتسكهم باإلميان 
الذي يعد األمل والدافع األكبر لهم 
مبواجهة ه��ذه األوب��ئ��ة واجلوائح 
العاملية التي يرسلها الله تعالى 

للناس ترغيبا وترهيباً.
ودع��ا ال��دوس��ري أه��ل اخلير من 
الكويتيني واملقيمني إل��ى دع��م هذه 
احلملة والتبرع لها وذلك من خالل 
االتصال على أرقام اللجنة،  وكذلك 
التبرع عبر املوقع اإللكتروني للجنة 
او من خالل االستقطاع الشهري بأي 
مبلغ جت��ود به أنفسهم أو اإلي��داع 
بحساب اللجنة ببنك بوبيان حتت 
رق���م / 0119810023 سائلني 
الله تعالى أن يجعله في ميزانكم 
ووالديكم وأن يجعله خير لكم مما 

طلعت عليه الشمس وغربت.

قالت إدارة األرص���اد اجلوية 
الكويتية: إن طقس البالد حار 
نهارا في حني يكون حارا أحيانا 
خالل الساعات األول��ى من الليل 
ومائال للحرارة في آخره والرياح 
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة 
السرعة تنشط أحيانا مع فرصة 
للغبار املثار على املناطق املكشوفة 

خالل نهار بعد غد السبت.
وأض����اف م��راق��ب ال��ت��ن��ب��ؤات 
اجل��وي��ة ب�����اإلدارة عبدالعزيز 
ال��ق��راوي في تصريح ل� )كونا( 
أن���ه ف��ي ه���ذه ال��ف��ت��رة م��ن فصل 
الصيف يستمر تأثر البالد بامتداد 
منخفض الهند امل��وس��م��ي ال��ذي 
تصاحبه كتلة هوائية حارة إلى 
ش��دي��دة احل���رارة خ��الل ساعات 

النهار.
وت��وق��ع ال���ق���راوي أن يكون 
الطقس نهار اليوم اجلمعة شديد 
احل��رارة والرياح شمالية غربية 
خفيفة إل���ى م��ع��ت��دل��ة ال��س��رع��ة 
تنشط على فترات وت��ت��راوح ما 
بني 15 و42 كيلومترا في الساعة 
ودرج������ات احل������رارة العظمى 
املتوقعة ما بني 46 و48 درجة 

م��ئ��وي��ة وي��ك��ون ال��ب��ح��ر خفيفا 
إل��ى معتدل امل��وج يعلو أحيانا 

وارتفاعه ما بني 2 و6 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس ليال يكون 
حارا إلى مائل للحرارة والرياح 
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة 
السرعة تنشط على فترات على 
املناطق الساحلية وت��ت��راوح ما 
بني 12 و40 كيلومترا في الساعة 
ودرج������ة احل������رارة ال��ص��غ��رى 

املتوقعة ما بني 31 و33 درجة 
م��ئ��وي��ة وي��ك��ون ال��ب��ح��ر خفيفا 
إل��ى معتدل امل��وج يعلو أحيانا 

وارتفاعه ما بني 2 و6 أقدام.
وق����ال ال���ق���راوي إن الطقس 
نهار يوم غد السبت يكون شديد 
احل��رارة والرياح شمالية غربية 
خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط 
على فترات وتتراوح ما بني 15 
و45 كيلومترا في الساعة مثيرة 
للغبار خصوصا على املناطق 
امل��ك��ش��وف��ة ودرج�����ات احل����رارة 
العظمى املتوقعة ما بني 46 و48 
درجة مئوية ويكون البحر خفيفا 
إل��ى معتدل امل��وج يعلو أحيانا 

وارتفاعه ما بني 2 و6 أقدام.
وأش���ار إل��ى أن طقس السبت 
ليال يكون حارا إلى مائل للحرارة 
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى 
معتدلة السرعة تتراوح ما بني 12 
و32 كيلومترا في الساعة وتظهر 
بعض السحب املتفرقة ودرج��ة 
احل���رارة الصغرى املتوقعة ما 
بني 30 و32 درجة مئوية ويكون 
البحر خفيفا إل��ى معتدل امل��وج 

وارتفاعه ما بني 2 و4 أقدام.
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تصوير احللقات العلمية بدأ جلميع املراحل

وزير »التربية« يتفقد سير العمل في استوديوهات املنصة التعليمية
تفقد وزي��ر التربية ووزي��ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور 
سعود احلربي أم��س اخلميس 
استوديوهات املنصة التعليمية 
واالستعدادات لتصوير احللقات 
العلمية للعام الدراسي اجلديد 

.2021/2020
 وق��ال بيان صحفي للوزارة: 
إن الدكتور احلربي اطلع على 
عملية تسجيل املواد التعليمية، 
مشيداً بجهود جميع القطاعات 
املشاركة باملنصة والتوجيهات 

الفنية واملعلمني.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت امل��وج��ه 
ال���ع���ام مل�����ادة االج��ت��م��اع��ي��ات 
إمي��ان السويحل وفقاً للبيان: 
إن تصوير احل��ل��ق��ات العلمية 
ب��دأ ص��ب��اح أول أم��س ف��ي ستة 
استوديوهات تصوير جلميع 
املراحل التعليمية من املرحلة 
االب��ت��دائ��ي��ة وح��ت��ى امل��رح��ل��ة 

الثانوية.
وأع����رب����ت ال��س��وي��ح��ل عن 
شكرها وتقديرها لكل املوجهني 
وامل��ع��ل��م��ني ورؤس����اء االق��س��ام 
وجميع اإلدارات في الوزارة على 
جهودهم املبذولة في تصوير 

جانب من اجلولة التفقديةاحللقات العلمية.

تقارير يومية بأداء التعليم عن بعد.. 
ونسبة احلضور جتاوزت 99 في املائة

خالل العشر األوائل من »ذي احلجة«

185مهتٍد  »الدعوة اإللكترونية«: إشهار إسالم 
22 دولة  ومهتدية من 

عبد الله الدوسري

»األرصاد اجلوية«: طقس البالد
حار نهارًا ومائل للحرارة لياًل

عبدالعزيز القراوي
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د. سعود احلربي يطلع على عملية تسجيل املواد التعليمية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أم��س اخلميس تسجيل 701 إصابة 
ج��دي��دة مب���رض ك���ورون���ا املستجد 
)كوفيد- 19( في األرب��ع وعشرين 
ساعة قبلال املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي ع��دد احل���االت املسجلة في 
البالد إلى 74486 حالة، في حني لم 
تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس عند 

489 حالة.
وق���ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
ال���وزارة الدكتور عبدالله السند ل� 
)كونا(: إن من بني احل��االت السابقة 
التي ثبتت إصابتها ح��االت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخ��رى قيد 
البحث عن مصدر ال��ع��دوى وفحص 

املخالطني لها.
وأوضح السند أن حاالت اإلصابة 
ال� 701 السابقة تضمنت 500 حالة 
مل��واط��ن��ني ك��وي��ت��ي��ني بنسبة بلغت 
33ر71 في املئة و201 حاالت لغير 

الكويتيني بنسبة 67ر28 في املئة.
وذكر أن اإلصابات توزعت حسب 
املناطق الصحية بواقع 209 حاالت 
في منطقة األحمدي الصحية، و172 
ف��ي اجل��ه��راء ال��ص��ح��ي��ة، و127 في 
الفروانية الصحية، و99 في حولي 

الصحية و94 في العاصمة الصحية.
وب��نّي أن ع��دد م��ن يتلقى الرعاية 

الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ 
118 حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احل��االت التي ثبتت إصابتها 
مبرض )كوفيد19-( وما زالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة 7898 حالة.
وأش��ار إلى أن عدد املسحات التي مت 
القيام بها خالل ال24 ساعة املاضية 
بلغ 4147 مسحة ليبلغ مجموع 

الفحوصات 548005 فحوصات.
وج����ّدد ال��س��ن��د دع���وة امل��واط��ن��ني 
واملقيمني إلى مداومة األخذ بكل سبل 
الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحل��رص على تطبيق استراتيجية 
ال��ت��ب��اع��د ال��ب��دن��ي م��وص��ي��ا ب��زي��ارة 
احلسابات الرسمية ل��وزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 

على اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما 
من شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت 
أم��س شفاء 648 إص��اب��ة ف��ي األرب��ع 
وع��ش��ري��ن س��اع��ة امل��اض��ي��ة، ليبلغ 
مجموع عدد حاالت الشفاء من مرض 

)كوفيد19-( 66099 حالة. 

648 حالة وال حاالت وفاة أمس شفاء 

»19 الصحة:701 إصابة جديدة بـ »كوفيد- 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

أكدت حرص كلية الطب على التحصيل العلمي

السويح: جتاوزنا عقبة املواد العملية 
واإلكلينيكية بحلول وإجراءات متنوعة

د. نورة السويح

د. عبد الله السند


