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نفى صحة تنظيم رحالت إلى مسجد اإلمام الصادق

العيسى: الزيارات الطالبية تقتصر
على املعالم السياحية والعلمية في البالد

إضافة القصة للمناهج 
تنمي األفكار وتعزز اللغة العربية

محمود الموسوي ـ عبدالعزيز الفضلي

تفاعل وزي���ر التربية ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى مع ما نشر أمس في 
وسائل اإلعالم املختلفة حول توجه وزارة 
التربية لتنظيم رحالت طالبية ملسجد اإلمام 
الصادق، حيث أوضح الوزير العيس���ى 
أن ما نش���ر لم يكن دقيقا، مشيرا إلى أن 
الزيارات الطالبية مقتصرة فقط على املعالم 
الس���ياحية والعلمية في البالد وذلك مبا 
هو مفيد لطلبتنا ويس���اهم في االرتقاء 

مبستواهم التعليمي. 
وقال الوزير العيسى في بيان أصدره 

أم���س إن هن���اك العديد م���ن املقترحات 
والدعوات التي توجه لوزارة التربية تطلب 
من خاللها زيارات طالبية لبعض األماكن 
ومن ضمنها زيارة مسجد اإلمام الصادق 
الذي نفتخر جميعا بشهدائه األبرياء، مشددا 
على انه ليس كل ما يطرح على »التربية« 

تأخذ به.
 وجدد الوزير العيسى التأكيد على أن 
ما نشر لم يكن دقيقا بل إن زيارات الطلبة 
محددة وفق نش���رة تعمم بداية كل عام 
دراسي على املدارس وتكون لالماكن ذات 
طبيعة طالبية في اطار األنشطة املدرسية 

التي تقدم في الفصل.

محمود الموسوي

أكد الوكيل املس����اعد للبحوث التربوية 
واملناهج د.س����عود احلربي أن التعاون مع 
توجيه اللغة العربية ف����ي تطوير املناهج 
له دور تربوي وتأثير واضح وملحوظ في 
تنمية موهبة الطالب من جانب كسر احلاجز 
النفسي بني الطالب والكتاب، وإضافة القصة 
للمناهج التربوي����ة لتنمية األفكار وتعزيز 
اللغة العربية. جاء ذلك من خالل الندوة التي 
أقيمت على مسرح وزارة التربية صباح أمس 
بعنوان »القص����ة أفق للتعليم«، مضيفا أن 
القصة وسيلة لتنمية الثراء اللغوي وتعزيز 
الثقافة العامة وعالقتها بالتاريخ واحلضارات 

الس����ابقة، وتعتبر القصة هي وجدان األمم 
كما تعكس طرق تفكير الش����عوب وتعتبر 
وس����يلة لنقل الثقافات والعادات والتقاليد 

واحلضارات من جيل آلخر.
وأوضح احلرب����ي أن القصة في مناهج 
التربية لها أهداف كثيرة منها تعزيز اللغة 
العربية، فاللغة لها قيمة جوهرية في حياة 
كل أمة، فهي األداة التي حتمل األفكار، وتنقل 
املفاهيم، فتقيم بذل����ك روابط االتصال بني 

أبناء األمة الواحدة.
واللغة هي الترس����انة التي حتمي األمة 
وحتفظ هويتها وكيانها ووجودها، وحتميها 
من الضياع والذوبان في احلضارات واألمم 

األخرى.

الفصل بعد إخماد احلريقالكندري في موقع احلريق

أن املرس����م كان فيه طلبة مع 
معلمتهم التي قامت بإخراجهم 
من الفصل وأبلغت فريق التدخل 
الس����ريع باملدرس����ة الذي قام 

بإخماد احلريق.
وأضافت الكندري أن احلريق 
كان ف����ي وح����دة التكييف في 
املرسم غير أننا بانتظار التقرير 
العامة  اإلدارة  النهائ����ي م����ن 
لإلطفاء، مشيدة في الوقت نفسه 
بحسن تصرف اإلدارة املدرسية 
وفريق التدخل السريع الذي قام 
بواجبه وأخمد احلريق، مؤكدة 
أن سالمة أبنائنا الطلبة فوق 
كل اعتبار ونبذل قصارى جهدنا 
لتوفير األجواء املناسبة لطلبتنا 

وهيئاتنا التعليمية.
وذك����رت الكندري أن وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى، ورغم ارتباطه في 
اجتماع مجلس الوزراء فإنه كان 
على اتصال مستمر لالطمئنان 
ومتابعة حادثة احلريق، إضافة 
إلى وكيل الوزارة د.هيثم األثري 
الذي كان متابعا أول بأول وعلى 
اتصال لالطمئنان على سالمة 
الطلبة وهيئاتن����ا التعليمية، 
مؤكدة أن الدوام الدراس����ي لم 
يتأث����ر باحلريق واس����تمرت 
الدراس����ة كاملعتاد حتى نهاية 

اليوم الدراسي.

بوزارة التربية فاطمة الكندري 
اجتماعه����ا مع مديري املناطق 
التي كانت تترأسه  التعليمية 
صب����اح امس وحض����رت إلى 
موقع احلريق لزيارة املدرسة 
وتفقد احلادث برفقة مدير عام 
التعليمية  الفرواني����ة  منطقة 
جاسم بوحمد، وفور وصولها 
خاطبت الكندري مديرة املدرسة 
»أهم شيء عيالنا.. طمنيني على 

سالمتهم«.
وقالت الكندري في تصريح 
للصحافي����ني عق����ب زيارتها 
للمدرسة: »وهلل احلمد احلريق 
كان محدودا وفي وحدة التكييف 
في غرفة  املرسم«، مشيرة الى 
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اندلع صب����اح امس حريق 
مح����دود في غرفة »مرس����م« 
مبدرس����ة علي عبداحملس����ن 
الصق����الوي االبتدائية للبنني 
التابع����ة ملنطق����ة الفرواني����ة 
التعليمية ومت االتصال برجال 
اإلطفاء الذي����ن حضروا ملوقع 
احلريق غير أن فريق التدخل 
السريع باملدرسة استبق رجال 
اإلطفاء وقام بإخماد احلريق في 
وقت قياسي جدا دون وجود أي 
إصابات بني الطلبة أو اإلدارة 

املدرسية.
وقطعت وكيلة التعليم العام 

فريق التدخل السريع باملدرسة قام بإخماد احلريق في وقت قياسي

ال إصابات بني التالميذ في حريق مرسم مدرسة الصقالوي

خالد املشعانعبداهلل البصريفهد الغيص

رئيس املدارس العربية أكد عدم التزامها باملالحظات املسجلة بحقها

أخطار تهدد حياة الطلبة منعت جتديد الترخيص ملدرسة خاصة
والت����ي تتمثل في اس����تقطاع 
صاحب املدرسة جزء كبير من 
جناح املرحلة املتوسطة للبنني 
وتخصيصه فصوال للمرحلة 
البنات  املتوس����طة ملدرس����ة 
املجاورة ملدرسة البنني والتي 
ترجع ملكيتها لنفس الشخص 
وهو ما يشكل تداخال في املبنيني 
مما يعد مخالفا بشكل واضح 
وصريح للغرض املخصص لكل 
مبنى. وشرح املشعان خطورة 
جتاهل املالحظة الثانية، مؤكدا 
ان ذلك سيخلق فوضى نتيجة 
ه����ذا التداخل ما بني مدرس����ة 
البنني ومدرس����ة البنات حيث 
تس����بب في وجود سلم واحد 
فقط لطلبة املرحلة املتوسطة 
بن����ني والبالغ عددهم اكثر من 
500 طال����ب مما يولد خطورة 
على أرواح الطلبة في ظل غياب 
مقومات األمن والسالمة خاصة 
في حاالت اإلخالء في الطوارئ 
أو الفرص املدرسية من خالل 
التدافع بني ه����ذا العدد الكبير 

من الطلبة.
وزاد: يتضح مما تقدم شرحه 
أن جتديد ترخيص املدرس����ة 
قد يخلق حال����ة من الفوضى 
الش����ديدة خاص����ة ان هن����اك 
مدارس اخرى تتماثل في الواقع 
الهندس����ي في املبنى املدرسي 
مع املدرسة املجدد ترخيصها 
مت تعطي����ل جتديد ترخيصهم 
حلني حل مشكلة التداخل بني 
املباني املدرسية مما يستوجب 
املعاملة باملثل في فرض  معه 
هيبة القانون وتطبيق القرارات 
واللوائح املنظمة لعملية جتديد 

التراخيص. 

واملعايير املقدم����ة من اإلدارة 
والت����ي م����ن أجلها أنش����ئت 
الوح����دة التعليمي����ة املتمثلة 
باملدرسة اخلاصة واخلاضعة 
للزي����ارات امليدانية ملفتش����ي 
الوزارة فإنه يستوجب التأكد 
واالطمئنان على حس����ن سير 
العمل واملس����اهمة في تنميته 
وتطويره والتزامها باللوائح 
والنشرات التي تصدرها الوزارة 
ممثلة باإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص. ولفت إلى أن من أهم 
املالحظات املسجلة بحق املدرسة 
املعنية والت����ي غفل عنها من 
س����مح بتجديد ترخيصها هي 
خطورة سور املدرسة وميالنه 
الشديد كما يتضح من التقارير 
املرفوعة من قبل قسم املتوسط 
والثان����وي حيث يش����كل ذلك 
خطورة بالغ����ة األهمية على 
الطلبة داخل املدرسة واألفراد 
خارج املدرسة باعتباره سورا 

آيال للسقوط في أي حلظه.
وتطرق املشعان إلى املالحظة 
انها ال  الثانية والتي اعتبرها 
تقل أهمية عن املالحظة األولى 

أي كارث����ة تعليمية محدقة قد 
تنجم ع����ن جتاهل املالحظات 

املطلوبة.
وقال املشعان:»لقد منى إلى 
علمنا أنه سيتم جتديد ترخيص 
املدارس املسجل بحقها  إحدى 
عدد من املالحظات املهمة والتي 
تتطلب قيام صاحب املدرسة 
بتالفيها قب����ل احلصول على 
ترخيصه املجدد وهي مالحظات 
مهمة ال ميكن جتاهلها واإلضرار 
بالعملية التعليمية وتعريض 
أرواح الطلب����ة ملخاط����ر ق����د 
تفضي إل����ى املوت أو إصابات 
خطيرة نتيجة مترير ترخيص 
املدرسة دون إجناز املالحظات 

املطلوبة.
وأضاف املشعان: »ملا كانت 
اإلج����راءات املتبعة في اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص تتطلب 
قيام صاحب املدرسة املذكورة 
تق����دمي حس����ن الني����ة وزرع 
العامة  االطمئنان لدى اإلدارة 
للتعليم اخل����اص في التزامه 
بالقواعد واألحكام التي تثبت 
س����المة تطبيقه للمالحظات 
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أك����دت مص����ادر تربوي����ة 
ل�»األنباء« حرص وزارة التربية 
الطلبة والهيئات  على سالمة 
التعليمية واإلدارية في جميع 
م����دارس الكويت الع����ام منها 

واخلاص.
وأوضح����ت املص����ادر أن 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
الغيص، ومدير  والنوعي فهد 
التعليم اخلاص عبداهلل البصري 
يرفضان جتديد الرخص ألي 
مدرسة خاصة مخالفة للقوانني 
واللوائح أو ملالحظات وتعليمات 
التعليم اخلاص، والتي  إدارة 
مؤداها سالمة العاملني والطلبة 
في تلك املدارس او التي تتعلق 
الدراسية واجلوانب  باملناهج 

التعليمية. 
جاء ذلك بعد إعالن رئيس 
قسم املدارس العربية في إدارة 
التعليم اخلاص خالد املشعان 
حتفظه على جتديد ترخيص 
إحدى امل����دارس دون التزامها 
باملالحظات املسجلة بحقها من 
التعليمية  إدارة الشؤون  قبل 
والتي تستوجب قيام صاحب 
املدرسة بتنفيذها قبل حصوله 

على الترخيص املجدد.
حيث أخلى املش����عان في 
كتابني بع����ث بهما إلى الوكيل 
املس����اعد للتعلي����م اخل����اص 
والنوع����ي ومدير ع����ام إدارة 
التعليم اخلاص مس����ؤوليته 
من أي أخطار مس����تقبلية قد 
حتدث لطلبة املدرسة في حال 
جتديد ترخيصها دون تنفيذ 
املالحظات املطلوب����ة لتفادي 

الكندري قطعت 
اجتماعها مع 

مديري املناطق 
وتفقدت موقع 

احلادث

مصادر لـ»األنباء«: 
»التربية« حريصة 

على سالمة الطلبة 
والهيئات التعليمية 

واإلدارية

تطبيق القوانني 
واللوائح على جميع 

املدارس

4 فرص لطلبة املرحلة
 االبتدائية في اليوم
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أعلنت الوكيلة املس����اعدة للتعليم العام ف����ي وزارة التربية 
فاطمة الكندري عن تعليمات جديدة صدرت إلى املناطق التعليمية 
لتطوير آلية العمل اإلداري وأهمها سرعة الرد على إفادات قطاع 
التعليم العام بش����أن أي موضوع س����واء معامالت املراجعني أو 

الشؤون التربوية األخرى.
وش����ددت الكندري في تصري����ح للصحافيني عقب اجتماعها 
أمس مبديري املناطق التعليمية اجلدد على ضرورة فتح األبواب 
للمراجعني واستقبالهم برحابة صدر والسعي إلى حل مشكالتهم 
وتبسيط إجراءاتهم دون تعقيد وبعيدا عن البيروقراطية اململة 
داعية إلى إبراز اجلانب املشرق في املناطق التعليمية من خالل 

تفعيل أقسام العالقات العامة املوجودة فيها.
وفيما دعت إلى سرعة تسكني قسم العالقات العامة في منطقة 
األحمدي التعليمية كش����فت عن رفع كتاب إلى الوكيل املس����اعد 
للشؤون املالية يوسف النجار لتقنني املخصصات املالية لألقسام 
العلمي����ة في املدارس، مؤكدة أن امليزاني����ة اجلديدة تختلف من 
مادة إلى مادة ومن مرحلة إلى أخرى، ولكن ستكون إن شاء اهلل 

كافية وتفي بالغرض.
ولفتت الكندري إلى مناقش����ة مجلس مديري العموم املقترح 
املقدم من قبل مراقبة التعليم االبتدائي في منطقة حولي التعليمية 
بش����أن تخصيص 4 فرص في املدارس االبتدائي����ة اثنتني منها 
للصفوف من األول إلى الثالث واثنتني للصفني الرابع واخلامس 
وذلك ملنع وقوع املشاجرات بني الطلبة وتالفي بعض املشكالت 
التي حتدث بينهم جراء تفاوت األعمار، مؤكدة إجراء املقترح إلى 
مزيد من الدراسة من خالل استبيان رأي امليدان التربوي في هذا 

األمر وتدوين وجهات نظر املدارس االبتدائية.
وأشارت الكندري إلى مناقشة متابعة أعمال إدارات الشؤون 
الهندسية في املناطق ومعاجلة أي أمر طارئ قد يحدث سواء في 
أمور التكييف أو الصيانة أو أي مشكالت أخرى ال قدر اهلل، مشددة 
على ضرورة تفعيل دور فرق التدخل السريع في املدارس وتوزيع 
األدوار بني املسؤولني في املنطقة مبا يحقق العائد اإليجابي على 
العملية التعليمية، كاشفة في الوقت نفسه عن بدء تسكني التوجيه 
العام فور عودة وكي����ل وزارة التربية الدكتور هيثم األثري من 
مهمته الرسمية ومن ثم تسكني باقي الشواغر الوظيفية األخرى 

في ديوان عام الوزارة واملناطق التعليمية.


