
جمعية إحياء التراث اإلسالمي

أك��د مدير إدارة املساعدات بجمعية 
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة  محمد ال��ه��ول��ي أنه 
رغم التحديات والظروف االستثنائية 
الصحية التي تشهدها الكويت والعالم 
أجمع حرصت جمعية النجاة اخليرية 
على التحرك امل��ي��دان��ي داخ���ل وخ��ارج 
الكويت،  وقامت بتنفيذ مشروع زكاة 
الفطر في ٧ دول وهي الكويت واليمن 
واألردن وال��ه��ن��د وال��ف��ل��ب��ن وت��ش��اد 

والنيجر.
وتابع الهولي: بلغ عدد املستفيدين 
من مشروع زك��اة الفطر قرابة ٥١ ألف 
مستفيد من الفقراء واملساكن وذوي 
احلاجة ، وقمنا بإيصالها إلى املستحقن 
عينا، بالتنسيق مع اجلمعيات الرسمية 

في الدول املختلفة..
واوض��ح أن هذا املشروع يهدف إلى 
نشر البسمة والسرور وإدخال السعادة 
على وج��وه البسطاء واملستفيدين في 
يوم العيد، وكذلك مساعدة الصائمن في 
إخراج الزكاة على إيصالها للمستحقن 
في وقتها الشرعي، بجانب إث��راء قيم 
الترابط اإلنساني وبث روح التكافل بن 

أفراد املجتمع.
واختتم الهولي بشكر أه��ل اخلير 
داعمي جمعية النجاة اخليرية سائالاً 
احلق سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها 

ومن يعيش عليها وسائر بالد العالم.

استأنفت الهيئة اخليرية 
اإلس��الم��ي��ة العاملية نشاطها 
اخل���ي���ري مب��ق��ره��ا ال��رئ��ي��س 
وف��روع��ه��ا ب��احمل��اف��ظ��ات بعد 
انتهاء عطلة عيد الفطر املبارك 
في ضوء التدابير واإلج��راءات 
االحترازية التي اتخذتها الدولة 
مل��ن��ع ان��ت��ش��ار وب����اء ك��ورون��ا 
املستجد )كوفيد 19 ( وخطة 
ال��ع��ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة للحياة 

الطبيعية. 
وق����ال م��دي��ر ع����ام الهيئة 
اخليرية م. ب��در السميط في 
تصريح صحافي إن الهيئة 
اخل��ي��ري��ة ق���ررت مت��دي��د إعفاء 
موظفيها من احلضور إلى مقر 
ال��ع��م��ل ح��ت��ى ان��ت��ه��اء املرحلة 
األول������ى م���ن خ��ط��ة ال���ع���ودة 
التدريجية للحياة الطبيعية في 

20 يونيو 2020. 
وأشار إلى توجيهات اإلدارة 
ب��اس��ت��م��رار م��ب��اش��رة جميع 
ال��ع��ام��ل��ن بالهيئة ألعمالهم 
م��ن خ��الل التطبيقات الذكية 
والتقنيات احل��دي��ث��ة، منوهااً 
إل��ى أن الهيئة أدارت معظم 
أعمالها خ��الل الفترة املاضية 
عبر ه��ذه اآلليات االلكترونية 
وفاءاً بالتزاماتها جتاه املتبرعن 

واملستفيدين على السواء. 
وأمل���ح م. السميط إل��ى أنه 
من األعمال التي متت إدارتها 
تقنيااً تنسيق العمل املشترك 
بن مؤسسات العمل اخليري 
الكويتي للتصدي لتداعيات 
األزم���ة وتنظيم حملة »فزعة 

للكويت« وإنفاذ ما نتج عنها من 
برامج لدعم اجلهود احلكومية 
ومساعدة املتضررين من األزمة 

بجميع فئاتهم.
وفي مجال العمل اإلنساني 
خارج الكويت قال املدير العام: 
لقد دشنت الهيئة العديد من 
احلمالت لدعم عدد من املشاريع 
النوعية واإلغ��اث��ي��ة ف��ي شتى 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م ، كما افتتحت 
ب��ع��ض امل��ش��اري��ع اإلي��وائ��ي��ة 

للنازحن السورين.
وأض���اف أن الهيئة ح��ددت 
مجموعة م��ن املوظفن للعمل 
في مكتبها الرئيس وفروعها 
ب����دءااً م��ن ال��س��اع��ة التاسعة 
وحتى الثالثة عصرااً خالل فترة 
احلظر اجل��زئ��ي بعد استيفاء 
االحتياطات ال��الزم��ة، مؤكدااً 
ح��رص الهيئة على مواصلة 
مسيرتها اخل��ي��ري��ة وتطوير 
خططها وم��س��ت��ه��دف��ات��ه��ا في 
ض��وء املستجدات واألوض���اع 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي يشهدها 

العالم. 
وأكد توجيه املوظفن املكلفن 
بالعمل ف��ي امل��ك��ت��ب الرئيس 
للهيئة وفروعها بارتداء الكمام 
الواقي والتباعد اجلسدي طوال 
فترة العمل واالل��ت��زام بجميع 
التوجيهات الواردة في تعاميم 
الهيئة السابقة بشان إجراءات 
احلماية من مخاطر الوباء، من 
منطلق احل���رص ع��ل��ى صحة 

جميع العاملن وسالمتهم. 
ولفت املدير العام إلى حرص 

الهيئة على تفعيل اإلج��راءات 
االح��ت��رازي��ة ف��ي م��ق��ار العمل 
والتأكد من صحتها ومطابقتها 
للمعايير العلمية واستشارة 
اخلبراء واملختصن منذ بداية 
اً إل���ى إن ه��ذه  األزم����ة، م��ش��ي��را
اإلج�����راءات الدقيقة -بفضل 
الله- جنبت الهيئة وموظفيها 
وم��ت��ط��وع��ي��ه��ا أي م��خ��اط��ر أو 

تداعيات محتملة للوباء.  
 وأردف ق��ائ��الاً: إن الوضع 
ال��وب��ائ��ي ال��ع��امل��ي ف��رض على 
م��ؤس��س��ات ال��ع��م��ل اخل��ي��ري 
واق��ع��ااً ج��دي��دااً ع��ل��ى مستوى 
إدارة ملفاته اإلنسانية ودوالب 
عمله ال��ي��وم��ي، م��وض��ح��ااً أن��ه 
بعد اللجوء إلى الله سبحانه 
وال��ت��وك��ل عليه ف��إن االل��ت��زام 
ال��ت��ام ب��االح��ت��رازات الصحية 
وعلى رأسها التباعد اجلسدي 
متثل الطريقة الوحيدة التي 
أثبتت جناعتها حتى اليوم كحل 
أمثل للتوقي من انتشار عدوى 
الوباء، وذلك مع االستمرار في 
أداء العمل بالوسائل واألدوات 

التقنية املمكنة.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي 
الكويتي الدكتور سعود احلربي أن إنهاء 
العام الدراسي مرهون بالظروف الصحية 
»ول��ن نغامر مبستقبل األب��ن��اء«، الفتااً في 
الوقت ذاته إلى أن انطالقة التعليم عن بعد 
للصف ال12 ستكون منتصف شهر يونيو 

اجلاري.
وقال الوزير احلربي في لقاء )عن بعد( 
مع تلفزيون الكويت مساء السبت: إن لدى 
الوزارة ثالث قضايا مهمة تعمل عليها، منها 
قضية التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، 
وملف االستعداد لعودة الدراسة، مبينااً أن 
ل��دى ال���وزارة خطة جاهزة بهذا الشأن مت 

االنتهاء منها قبل عيد الفطر.
وأش��ار إل��ى وج��ود ملفات أخ��رى تتعلق 
بحقوق األش��خ��اص وال���روات���ب املتأخرة 
وعقود الصيانة ومباشرات العمل وجميعها 

كانت تتطلب تفرغ كامل للعمل عليها.
وحول خطة الوزارة لعودة العمل اإلداري 
بعد خطة العودة التي أعلنتها احلكومة، 
أفاد أن الوزارة كان لديها رؤية جاهزة قبيل 
انطالق خطة العودة كما أن لديها تصور 
النطالق عجلة العمل خاصة القطاعات املالية 
واإلداري����ة وم��رك��ز املعلومات م��ع االل��ت��زام 
باالشتراطات الصحية التي تقررها السلطات 

الصحية حتى ال تعطل مصالح اآلخرين.
وأكد جهوزية ال��وزارة ألداء تلك األعمال 
عبر شبكة اإلنترنت، موضحااً أن املسؤولية 
كبيرة وحت��ت��اج إل��ى تضافر جهود جميع 
العاملن »وحتمل مسؤولية نحو ربع سكان 
الكويت من طلبة ومعلمن وموظفن يصل 
ع��دده��م إل��ى مليون نسمة منهم 700 ألف 

طالب وطالبة«.
وردااً على س��ؤال ح��ول ع��دم إنهاء العام 
الدراسي أسوة بالدول املجاورة، ذكر احلربي 
أن إنهاء العام ال��دراس��ي يحتاج إل��ى متهل 
ودراس��ة، مشيرااً إلى »أنه لو مت إنهاء العام 
الدراسي خالل الفترة املاضية مبا مت تقدميه 
من مقتراحات حلدثت كارثة تربوية ونكون 
قد ارتكبنا جرمية بحق التعليم في الكويت«.

ونفى الوزير أن تكون الوزارة قد رفضت 
إنهاء العام الدراسي لوقوعها حتت ضغط، 
مبينااً أنها تعمل بشكل مؤسسي، الفتااً في هذا 
اإلط��ار إلى أن لكل دولة ظروفها وقراءاتها 

فيما يتعلق بإنهاء العام الدراسي.
وقال: »نحن نقدر الظروف التي منر بها 
وتلك احلالة غير مسبوقة وال ميكن تعميم 
جت��ارب ال���دول األخ���رى أو القياس عليها 
وق��د تابعت كل التجارب ولكن لكل دولة 
إشكالياتها وأؤك��د أن كل اخليارات متاحة 
ولم يرد في بيان ال��وزارة أو بيانات مجلس 
الوزارء رفض إنهاء العام الدراسي من حيث 

املبدأ«.
وب���ننّ أن���ه وف��ق��ا للمعطيات الصحية 
واملؤشرات على مستوى العالم فقد قررنا 
وقف الدراسة ملدة خمسة شهور، الفتااً إلى 
»أنه كان هناك اقتراحن، إما ضرب نتيجة 
الفصل ال��دراس��ي األول في اثنن أو إعطاء 
الطالب درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 
وهذه مغامرة قد أظلم فيها أكثر من 60 ألف 

طالب«.
وذك��ر أن هناك طلبة لديهم رس��وب في 
بعض املواد وعددهم حوالي 30 ألف طالب، 
إضافة إلى أن هناك طلبة املنازل في الصف 

ال12 وعددهم نحو 15 ألف طالب ليس لهم 
درج��ات في الفصل الدراسي األول »وليس 

من العدل حرمانهم من درجات تلك الفترة«.
وأضاف أن هناك أيضااً طلبة لديهم أعذار 
طبية وطلبة لديهم وضعية خاصة وحرموا 
من اختبارات الفصل الدراسي األول يصل 
ع��دده��م إل��ى نحو 1345 طالب ف��ي الصف 

ال12 حرموا »فهل نحكم عليه بالرسوب؟«.
وت��اب��ع »أن ه��ن��اك ن��ح��و 7 آالف طالب 
نسبتهم أقل من 70 في املئة فهل نحرمهم من 
تعديل درجاتهم؟«، الفتااً إلى أنه مت دراسة 
تلك املعطيات ووضع تصورات ليحصل كل 
طالب على حقه بالنجاح والتفوق، كما أن 

خيار اإلنهاء من ضمن اخليارات املتاحة لكن 
وفق اخلطة التي قمنا بوضعها.

وق��ال احلربي: إنه حسب خطة ال��وزارة 
هناك تقرير سيقدم ف��ي 15 يوليو املقبل 
للتقييم النهائي »فلن يكون هناك دراسة إال 

في ظل الظروف الصحية املالئمة«.
وأك��د أن خطة ال���وزارة جاهزة وقرارها 
جاهز ولكن ال ميكن لوزير التربية القفز على 
ما مت االتفاق عليه في مجلس الوزراء، مشددااً 

احلرص على مصلحة األبناء ومستقبلهم.
وعن إمكانية جتهيز املدارس املستخدمة 
ك��م��راك��ز حجر صحي ف��ي ح��ال استئناف 
الدراسة في شهر أغسطس املقبل، بننّ أن قرار 

استئناف الدراسة كان قبل قرار خطة املراحل 
اخلمس التي تنتهي في 22 أغسطس املقبل 
وأن قرار إنهاء العام الدراسي يجب أن يراعي 

املصلحة العامة.
وأك��د أن��ه »لسنا مجبرين على البدء في 
شهر أغسطس إذا كانت الرؤية ال تزال غير 
واض��ح��ة وبإمكاننا إع���ادة ج��دول��ة خطتنا 

والبحث عن خيارات أخرى«.
وح���ول اع��ت��م��اد التعليم اإلل��ك��ت��رون��ي 
والتعليم ع��ن بعد ب��دال م��ن االن��ق��ط��اع عن 
الدراسة، أوضح احلربي أنه سيعقد اجتماعا 
مع م��دراء العموم والتواجيه الفنية للبدء 
كحد أقصى في 15 يونيو في التعليم عن بعد 
والتعليم االلكتروني والبداية تكون بالصف 
ال12 واع��ت��ب��اره��ا ف��ت��رة جت��ري��ب للخطط 
وتكون مبثابة إرهاصات أولية في التعليم 

اإللكتروني.
وذكر أن اخلطوة املقبلة ستكون للصف 
ال12 واالس��ت��ف��ادة من األشهر القادمة من 
خالل التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني 
ومن ثم العمل بشكل مواز مع باقي املراحل 

حتى ال ينقطع الطالب عن الدراسة.
وبسؤاله عن رس��وم امل��دارس اخلاصة، 
ق���ال: إن ه��ن��اك إج����راءات قانونية سيتم 
متابعتها، مبينااً أن ال���وزارة طلبت من كل 
مدرسة ما قدمته من تعليم عن بعد وسيكون 
ه��ن��اك رؤي���ة تقييمية ح��ول م��ا مت تقدميه 

للطالب ملعاجلة قضية الرسوم الدراسية.
أم���ا ف��ي��م��ا ي��خ��ص اجل��ام��ع��ة وامل��ع��اه��د 
التطبيقية، قال احلربي: إن مشكلتهم أبسط 
م��ن امل���دارس حيث مت االت��ف��اق م��ع مديري 
اجلامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب على تقدمي تقارير مفصلة حول 
رؤيتهما في ع��ودة ال��دراس��ة يتم تسليمها 
خ��الل أس��ب��وع، الف��ت��ااً إل��ى أن ه��ن��اك توجه 

للتخفيف على الطلبة.
وأك���د أن ل��دى اجل��ام��ع��ة و)التطبيقي( 
القدرة على حتمل مخرجات التعليم في ظل 
اً إلى أن هناك  غياب البعثات الدراسية، مشيرا
اجتماع مرتقب مع مسؤولي اجلهتن ملناقشة 
قضية الطبلة املبتعثن ومضاعفة الطاقة 

االستيعابية.

12 منتصف يونيو  أكد انطالقة التعليم عن بعد للصف الـ 

وزير التربية: إنهاء العام الدراسي مرهون بالظروف الصحية
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د. سعود احلربي
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»النجاة اخليرية« وزعت زكاة الفطر
51 ألف شخص 7 دول واستفاد منها  في 

توزيع زكاة الفطر في اليمن

وجهت موظفيها ملباشرة أعمالهم عبر التطبيقات الذكية  

»الهيئة اخليرية« تستأنف 
نشاطها اإلنساني في ضوء 

التدابير واإلجراءات الرسمية

م. بدر السميط
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ضمن برنامج ثقافي حافل 
تقيمه، أعلنت جلنة ال��دع��وة 
واإلرش�����اد ال��ت��اب��ع��ة جلمعية 
إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس��الم��ي في 
منطقة اجل���ه���راء، ع��ن تنظيم 
محاضرة بعنوان »األم���ان في 
ذكر الرحمن«، لفضيلة الشيخ 
جاسم العيناتي ، وذلك يوم غد 
في الساعة التاسعة والنصف 
مساء  وبنظام التعلم عن بعد 
مراعاة للظروف الطارئة التي 
سببها انتشار فيروس كورونا 
وخ��ص��وص��ا احل��ظ��ر اجل��زئ��ي 

والكلي لبعض املناطق ال��ذي 
أعلن عنه مؤخرااً. وميكن متابعة 
احمل��اض��رة ع��ن ط��ري��ق حساب 
فضيلة الشيخ جاسم العيناتي 

في االنستغرام. 
وتأتي مثل هذه احملاضرات 
من اجلمعية للتذكير وتشجيع 
الناس على استغالل أوقاتهم 
في هذه الظروف من جلوء إلى 
الله عز وجل بالصالة والذكر 

وقراءة القرآن. 
واجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر أن 
اجلمعية قد أطلقت مع بداية 

شهر يونيو احل��ال��ي  برامج 
ث��ق��اف��ي��ة ت��ت��ض��م��ن دروس 
ومحاضرات إميانية ودورات 
ومسابقات، باإلضافة لنشاط 
حلقات التحفيظ وغير ذلك من 

األنشطة الثقافية. 
وذكرت اجلمعية بضرورة 
االل���ت���زام وإت��ب��اع تعليمات 
أجهزة الدولة ملواجهة األزمة 
وع��دم التهاون والتقليل من 
دور كل فرد فالكويت للجميع 
ويجب على اجلميع احملافظة 

عليها.

»إحياء التراث اإلسالمي« تنظم غدًا 
محاضرة »األمان في ذكر الرحمن«

جانب من توزيع زكاة  الفطر في الهند

محمد الهولي
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