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ضرورة تنفيذ جوالت ميدانية مفاجئة للتأكد من تجهيزات المدارس.. 
والجولة المرتبة صباح اليوم للوزيرة لن تجدي نفعًا

مريم بندق
القرارات الثالثة التي اصدرها 
مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة 
في املرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
واعتماد 5 ماليني دينار لتهيئة 
املدارس الستقبال الطلبة واملوافقة 
عل���ى كادر التمري���ض اجلديد 
تضاعف املسؤوليات امللقاة على 

عاتق وزارة التربية.
لتعظي���م  اآلن  فاملطل���وب 
القرارات  االس���تفادة من ه���ذه 
االس���تراتيجية خط���ة عاجلة 
املدارس  لتوفي���ر احتياج���ات 
الش���روط واالجراءات  بحسب 
االحترازية املعتمدة من منظمة 
ف���ي مدارس  العاملية  الصح���ة 
جمي���ع املراح���ل التعليمية الى 
افتتاح  جانب جتهيز متطلبات 
العيادات املدرس���ية في مدارس 

املرحلة االبتدائية.
ولتكون اخلطة فاعلة يتطلب 
االمر من املس���ؤولني في وزارة 
التربية النزول الى امليدان وتفقد 
امل���دارس وتلم���س التجهيزات 
واالطالع على االحتياجات وادراك 
النواقص واسبابها واتخاذ اجراءات 
املعاجلة واصدار القرارات الفورية 
بعيدا عن املخاطبات املكتبية التي 
تستغرق وقتا قد يكون طويال 
بحيث يبدأ دوام الطلبة والقرارات 

املطلوبة لم تصدر.

ومنذ يومني احيط الصحافيون 
علما بأن وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ستقوم بجولة تفقدية ميدانية 
صباح اليوم على عدد من املدارس 
للتأكد من توافر االس���تعدادات 

قب���ل يوم���ني زي���ارة مدرس���ة 
فاطمة بنت احلس���ني في مدينة 

سعدالعبداهلل.
واذ كنا نقدر جهود الوزيرة 
ونحي���ي حرصها عل���ى النزول 
بنفس���ها الى امليدان لالطمئنان 

الت���ي اوصت بها  والتجهيزات 
منظمة الصح���ة العاملية لوقف 
انفلونزا اخلنازير  انتشار وباء 
بني التجمعات وخصوصا ابناءنا 

الطلبة.
وتش���مل اجلول���ة املعلن���ة 

على توافر االستعدادات الستقبال 
الطلبة وهم أعز ما منلك اال اننا 
نرى ان االطمئنان بصدق الى توافر 
االستعدادات يتم من خالل جولة 
مفاجئة على عينات عش���وائية 
من املدارس فمن عنصر املفاجئة 
تتكش���ف أمام الوزيرة احلقيقة 
سواء أكانت املدارس مهيأة فعال 
الى معاجلات  أم يحتاج واقعها 

فورية وقرارات تصحيحية.
وأيضا م���ن األهمية ان ينفذ 
مديرو عموم املناطق التعليمية 
ومديرو ادارات الشؤون التعليمية 
واملراقبون وغيرهم من املسؤولني 
اآللية ذاتها على ان يتم بش���كل 
سريع االنتهاء من تهيئة البيئة 
املدرسية ومن ثم استقبال الطلبة 
حت���ى ال تش���كل اي ثغ���رة في 
التجهيزات مضاعفة اعداد املصابني 
بانفلونزا اخلنازير خصوصا وان 
الكوي���ت تتربع في املركز االول 
في منطقة الش���رق األوسط في 
احصائية املصابني بالوباء حيث 
سجلت حتى 29 اغسطس املاضي 
1424 اصابة وأربع وفيات. نأمل ان 
تتكاتف اجلهود وبسرعة فاملتبقي 
من األيام قليل مقارنة باألعمال 
املطلوبة حتى تطمئن قلوب أولياء 
األمور وتاليا يرسلون ابناءهم الى 
املدارس وينتظم العام الدراسي 

وتتحقق أهداف اجلميع.

تأجيل الدراس�ة واعتماد 5 ماليين لتوفير اإلجراءات االحترازي�ة والموافقة على كادر التمريض تضاعف مس�ؤوليات التربويين

حتى ال تظل الكويت متربعة على المركز األول في إصابات إنفلونزا الخنازير بالشرق األوسط

متاضر السديراوي

فالح العجمي الشيخ مبارك احلمود

فهد الغيص

بدرية اخلالدي تتفقد مقار امتحانات الدور الثاني في مبارك الكبير

تعقيم أيدي الطلبة قبل الدخول إلى املدرسة

5 ماليين دينار للتعاقد مع شركتين لتوفير اإلجراءات االحترازية
مريم بندق

التربية  أعلنت وكيلة وزارة 
التعاقد مع  متاضر السديراوي 
شركتني لتوفير وسائل وادوات 
التعقيم واملطه���رات للمدارس 
تنفيذا مليزانية معتمدة من مجلس 

الوزراء ب� 5 ماليني دينار.
الوكيلة السديراوي،  وقالت 
في تصريحات للصحافيني عقب 
الن���دوة التعريفية الثانية التي 
نظمتها الوزارة امس، ان مجلس 
الوزراء اعتمد املذكرة املرفوعة من 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلمود حول 
تأجي���ل الدراس���ة للمرحلت���ني 
االبتدائية واملتوس���طة واالبقاء 
على موع���د دوام طلبة املرحلة 
الثانوية في 27 اجلاري على ان 
يبدأ دوام طلبة املرحلة املتوسطة 
وتالميذ الصفني الرابع واخلامس 
االبتدائيني ف���ي 4 اكتوبر املقبل 
والصفوف االول والثاني والثالث 

في 18 اكتوبر املقبل.

واكدت الوكيل���ة ان الندوات 
هدفها توعية الهيئة التدريسية 
حول كيفي���ة التعامل مع مرض 
»ات���ش1 ان1« بحض���ور قياديي 
امل���دارس  ال���وزارة ومدي���ري 
ومساعدي املديرين واالخصائيني 

االجتماعيني واملعلمني االوائل.

اجهزة قياس احلرارة ومتابعة 
اوضاع الطلبة الصحية، متمنية 
التوفيق للطلبة والطالبات في 
جميع مراحلهم وان تنقضي فترة 
امتحاناتهم عل���ى خير دون اي 

معوقات.
واكدت ان الوزارة اقامت ندوات 
توعوية حول م���رض انفلونزا 
اخلنازي���ر في جمي���ع املناطق 
التعليمية لتدريب املعلمني على 
أس���اليب الوقاية م���ن ڤيروس 

انفلونزا اخلنازير.
الوزارة وضعت  وافادت بأن 
خطة تعليمية ملواكبة قرار التدرج 
الطلبة عما  بالدوام لتعوي���ض 

فاتهم من دروس.
ث���م تناولت كيفي���ة انتقال 

من جانبها، اكدت وكيلة وزارة 
التربية املساعدة للتعليم العام 
باالنابة منى اللوغاني اتخاذ كل 
الوقائية االحترازية  االجراءات 
في جل���ان االمتحانات من خالل 
اخطار مديري املناطق مبجموعة 
من االرشادات التعليمية ممثلة في 
تخصيص 20 طالبا فقط في اللجنة 
الواح���دة اضافة الى اس���تخدام 
وس���ائل التعقي���م واملنظف���ات 
بصورة دورية ومتكررة للحد من 
انتشار العدوى ان وجدت، الفتة 
الى تزويد املدارس باحتياجاتها 
الالزمة للتصدي للوباء من مناديل 
طبية وسوائل تنظيف وكمامات 

وقائية ومعقمات.
وبينت اللوغاني ان عدد الطلبة 
الذين لهم احلق في دخول امتحانات 
الدور الثاني للصف الثاني عشر 
يبلغ 1900 طالب وطالبة، وقد مت 
تخصيص مدرسة صقر الشبيب 
التعليمية  العاصمة  في منطقة 
كونتروال رئيسيا لهم، مشيرة الى 
ان اتخاذ هذا االجراء يرجع الى 
قلة عدد الطلبة مما ال يستدعي 
توزيعهم على الكونتروالت الست 

في مناطقهم.
وش���ددت على تفعيل جميع 
اخلطط الوقائية وخطط الطوارئ 
في جل���ان االمتحانات من خالل 
جتهيز غ���رف االنتظار وتهيئة 

اذا عطس  هذا املرض كال���رذاذ 
او س���عل الش���خص املص���اب 
بامل���رض قريبا م���ن اآلخرين 
)ينتش���ر الرذاذ في مسافة متر 
من الشخص املصاب( ومالمسة 
االدوات الشخصية للمريض او 
االسطح احمليطة امللوثة بالرذاذ 
واالفرازات التنفسية، وتطرقت 
الى ان اعراض انفلونزا »اتش1 
ان 1« نوقش���ت في الندوة اهم 
املوضوعات التي تتعلق باملرض 
واالجراءات االحترازية، وحاضر 
في الندوة د.راشد العويش مدير 
ادارة التوعية الصحية في وزارة 
الصح���ة الذي تطرق الى اهمية 
ه���ذه الن���دوة ودور القطاعات 
ف���ي مواجهة مثل  العالقة  ذات 
هذه املشاكل وحلها، مؤكدا على 
االدوار التي يجب القيام بها من 
قبل جميع اجلهات ووضع خطة 
عمل حتدد من خاللها االدوار لكل 
جهة واهمية التكامل بني قطاعات 
»التربية« و»الصحة« واجلهات 
ذات العالقة للتعامل والوقاية في 
مدارس املنطقة من هذا املرض.

كما تناولت د.ماجدة القطان 
من وزارة الصحة ايضا االرشادات 
اخلاصة للمدارس واملؤسسات 
التعليمي���ة كتوجي���ه الطلب���ة 
بالبقاء في  واملعلمني والعاملني 
املنزل اذا ظهرت عليهم اعراض 

االنفلونزا ومتابعة نسب الغياب 
واالتصال باملوظفني واسر الطلبة 
الغي���اب وتفقد  ملعرفة س���بب 
الطلبة يومي���ا )مدرس احلصة 
االول���ى مثال( وتفق���د العاملني 
)مدير املدرسة( وتوجيه من لديه 
اعراض االنفلونزا ملراجعة طبيبه 
والبقاء في املنزل حتى ش���فائه 
واهمية معرفة الطلبة والعاملني 
واملعلمني ذوي االمراض املزمنة 
لكي يلتمسوا الرعاية الطبية فور 

ظهور االعراض.
اتباع  وحثت اجلميع عل���ى 
العادات الصحية السليمة دوما 
مثل غسل اليدين املستمر باملاء 
والصاب���ون او باملس���تحضر 
الكحولي املخصص وكذلك تغطية 
الفم واالنف عند الكحة والعطس 
مبنديل، وتقلي���ل االزدحام قدر 
الفصل )مس���افة  االمكان داخل 
متر بني الطاوالت( واثناء انشطة 
التجمعات واحلرص على النظافة 
املدرس���ة باستخدام  العامة في 
املطهرات لتنظي���ف االرضيات 

واالسطح االكثر ملسا.
وف���ي نهاي���ة الن���دوة، فتح 
املجال للنقاش واالسئلة من قبل 
احلضور، االمر الذي وضح الكثير 
من النقاط والتساؤالت، وقد اجابت 
السديراوي عن جانب من االسئلة 

التي طرحها املعلمون.

محافظ الجهراء يشيد باالستعدادات 
الستقبال العام الدراسي الجديد

مبناسبة بدء العام الدراسي 
اجلديد 2010/2009 اس���تقبل 
محافظة اجلهراء الشيخ مبارك 
احلمود في مكتبه بديوان عام 
احملافظة مدير منطقة اجلهراء 
التعليمية فالح العجمي الذي 
ش���رح للمحاف���ظ تفاصيل 
االس���تعدادات التي قامت بها 
منطق���ة اجله���راء التعليمية 
ضمن اخلطة املعتمدة من قبل 
وزارة التربية الستقبال العام 
الدراسي اجلديد في مختلف 
مراح���ل الدراس���ة، كما اطلع 
احملافظ عل���ى كل الترتيبات 
التي مت اتخاذه���ا واخلاصة 
باعادة تأهيل وصيانة وتهيئة 
املدارس ومرافقها وتأمني كوادر 
التعليم والهيئة التدريس���ية 
والكتب الدراسية متهيدا لبدء 
املسيرة التربوية في املدارس 

مريم بندق
على الرغم من ص����دور قرار 
مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة 
لرياض األطفال ودور احلضانات 
ومدارس التربي����ة اخلاصة ملدة 
شهرين منذ اسبوعني وقيام وزيرة 
التربي����ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلم����ود باعتماد قرار 
وزاري بصفة عاجل جدا ومت تعميه 
على ادارة التعليم اخلاص واملدارس 
اخلاصة من االسبوع املاضي اال ان 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
فهد الغيص لم يرق له التصريح 
اال امس حلث املدارس اخلاصة على 
االلتزام بالقرار مما قد يؤدي الى 
حدوث نوع من اللبس مع القرار 
الذي اصدره مجلس الوزراء امس 
املتعلق بتأجيل الدراسة للمرحلتني 
االبتدائية واملتوس����طة للمدارس 
احلكومية فقط وال يشمل القرار 
امل����دارس العربية، ل����ذا نؤكد ان 
تصريح الغي����ص التالي يخص 
القرار الصادر من مجلس الوزراء 
واملتعلق بتأجيل الدراسة لرياض 
األطفال ودور احلضانات ومدارس 
التربية اخلاصة فقط وفيما يلي 

نص تصريح الغيص ل� »كونا«:

وعدم اس����تقبال اي من االطفال 
املعنيني بالقرار حتى شهرين من 
تاريخ بدء العام الدراسي الذي كان 

معتمدا من قبل.
وأوضح انه على سبيل املثال 
فإن املدارس التي كانت بداية الدوام 
عندها 20 أغسطس ال تستقبل اال 
في 20 أكتوبر واملدارس التي بدأ 
دوامها في 13 سبتمبر ال تستقبل 
الطلب����ة حت����ى 13 نوفمبر. وعن 
االجراءات الوقائية التي اتخذتها 
ادارة التعلي����م اخلاص اكد انه مت 
تعميم نشرة على املدارس اخلاصة 
بعدم التستر على احلاالت املصابة 
او املشتبه بها وضرورة االبالغ عنها 
فورا. وعن العيادات الطبية داخل 
املدارس اخلاصة أسوة باملدارس 
العامة قال ان اصدار اي ترخيص 
مدرسي يلزم مالك املدرسة بوجود 
عيادة فيه����ا ممرضة معترف بها 
من قبل الصحة. وكشف الغيص 
عن ان بعض املدارس الباكستانية 
والهندية تس����لمت مواد تعقيم 
وأجهزة قياس حراري وان مدارس 
اخرى ه����ي املجموعة الثانية من 
املدارس الباكستانية والهندية سيتم 

تسليمها نفس املواد الحقا.

الدراسي اجلديد، معربا  للعام 
ع����ن متنياته جلمي����ع الطالب 
والطالبات بالنجاح والتوفيق 
وحتقيق االمال املعقودة عليهم 
النه����وض ببلدهم ورفعة  في 

شأنه.

انطالقا من اليوم االول.
وق����د عب����ر احملاف����ظ عن 
ارتياح����ه وش����كره وتقديره 
للجهود الطبية التي يقوم بها 
العاملون في املنطقة التعليمية 
لتأم����ني افضل االس����تعدادات 

أكد الوكيل املس����اعد للتعليم 
اخل����اص ب����وزارة التربي����ة فهد 
الغيص ان الوزارة عممت نشرة 
على املدارس اخلاصة حول تأجيل 
الدراسة لرياض االطفال واحلضانات 
وذوي االحتياجات اخلاصة، داعيا 
الى االلتزام بها. وقال الغيص في 
تصريح لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( ان الق����رار الوزاري وقع 
يوم اخلميس املاضي ومت ارساله 
الى احتاد املدارس اخلاصة في 6 
سبتمبر اجلاري مما يلزم جميع 
املدارس اخلاصة بالتقيد بالقرار 

خالل استقباله مدير منطقة الجهراء التعليمية

الخالدي: تعديل الخطط الدراسية لالبتدائي
للمواءمة مع قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة

مريم بندق
اعلنت مدير عام منطقة مبارك 
الكبير التعليمية بدرية اخلالدي 
تأييدها لقرار مجلس الوزراء 
بتأجيل موع����د انطالق العام 
الدراس����ي للمرحلة االبتدائية 
الى 18 أكتوبر املقبل، مبينة ان 
القرار صدر بناء على توصيات 
وزارتي الصحة والتربية معا 
وهما ادرى بكيفية التعامل مع 

هذه الظروف.
ونف����ت تأثير الق����رار على 
اخلط����ة الدراس����ية للمرحلة 
االبتدائي����ة الت����ي مت تعديلها 
بالتنسيق مع التواجيه الفنية 
للمواد وفق املدة الزمنية املقررة 
للتأجيل، مؤكدة في الوقت ذاته 
عدم تسجيل اي حاالت مصابة 
بالوباء حتى اللحظة سواء في 
صفوف الطلبة او في اعضاء 
الهيئات التعليمية واالدارية في 
منطقة مبارك السيما معلمي 

ومعلمات التعاقد اخلارجي.
وأكدت مديرة منطقة مبارك 

تنظيم حملة توعوية ارشادية 
الهيئ���ات  للطلب���ة واعض���اء 
التعليمية واالدارية في املدارس 
وتعريفهم بسبل الوقاية األمثل 
في التعامل مع الوباء واحلرص 
على النظافة الذاتية واستخدام 
املطهرات، مش���ددة على وضع 
آلية خاصة للتعامل مع احلاالت 
املصابة من خالل نقل احلالة الى 
غرفة االنتظار الى حني االتصال 
باملركز الصحي في املنطقة التخاذ 

اجراءاته املناسبة.
التنسيق مع  الى  وأشارت 
ادارة اخلدمات العامة في الوزارة 
لتزويد مدارس املنطقة بحاجتها 
من املنظفات ووسائل التعقيم 
املختلفة والتي من املتوقع ان 
تدخل الى جميع املدارس صباح 
األحد املقبل، مشيرة الى عدم 
وجود اي معوقات أو نقص في 
عدد عمال التنظيف اذ مت تزويد 
كل مدرسة ب� 6 � 7 � عمال فيما 
بلغ عددهم في بعض املدارس 

11 عامال.

عيادة منها مل����دارس املرحلة 
االبتدائية.

وبينت اخلالدي في تصريح 
للصحافيني عقب جولتها التفقدية 
صباح امس على بعض مدارس 

الكبير البدء بتجهيز 48 عيادة 
ف����ي م����دارس املنطقة  طبية 
ورياضه����ا وتزويدها بجميع 
لوازمها من اسرة ومعدات وكادر 
متريضي، مبينة تخصيص 28 

املنطقة لالطمئنان على عملية 
س���ير االمتحانات لطلبة الدور 
الثاني، اعداد خطة طوارئ شاملة 
في مدارس املنطقة بالتنس���يق 
م���ع املراكز الصحية اضافة الى 

في جولة تفقدية قامت بها لمقار امتحانات الدور الثاني في مبارك الكبير

الغيص: ضرورة االلتزام بقرار مجلس الوزراء 
الخاص بتأجيل الدراسة لمدة شهرين

من ِقبل أصحاب المدارس األهلية لرياض األطفال واالحتياجات الخاصة

عايض السهلي

أعربت جمعي���ة املعلمني 
ارتياحه���ا خلطة وزارة  عن 
التربية في حتديد موعد بدء 
العام الدراسي بشكل تدريجي 
ملراحل التعليم املختلفة لتعزيز 
مجاالت اإلجراءات املتخذة في 
مواجهة انتشار وباء إنفلونزا 

اخلنازير.
وأش���ار رئيس اجلمعية 
عايض السهلي الى ان اخلطة 
اجلدي���دة الت���ي مت اتخاذها 
بالتنسيق بني وزارة التربية 
ووزارة الصحة ومت رفعها إلى 
مجلس الوزراء من شأنها أن 
تساهم إلى حد ما في استفادة 
الوزارة واإلدارات املدرس���ية 
م���ن عام���ل الوق���ت لتوفير 
جمي���ع االحتياطات الالزمة، 
وجتهيز اإلج�راءات الوقائية 

املطلوبة.
 كم���ا ان ه���ذه اخلطة من 
ش���أنها أيض���ا أن تضع حدا 
الواس���عة على  للمخ���اوف 
النيابي والشعبي  املستويني 
من تزايد حاالت انتشار الوباء 
على مستوى الطلبة واألسر 

املي���دان التعليمي وضرورة 
التعامل الواقعي والصريح في 
مواجهة الوباء على مست����وى 
املدارس، والتأك����د من إمكانية 
أن تكون اإلجراءات االحترازية 
قابلة للتنفي����ذ وفقا لإلمكانات 
املتاحة واملتوافرة على مستوى 
الواق�������ع امليداني للمدارس 
التربية  وإمكانات وزارت���ي 
والصحة، ومراعاة األوضاع 
التي تس���ود املدارس مع بدء 
العام الدراس���ي والتي غالبا 
م���ا يصاحبها حاالت النقص 
والعديد من املعوقات واجلوانب 

املتعثرة.
واختتم السهلي تصريحه 
مش���يدا بالتع���اون الكبي���ر 
التربية  واإليجابي لوزي���رة 
د.موضي احلمود، مشيرا إلى 
أن ما يثلج الصدر فعال ذلك 
االهتم���ام الكبير الذي توليه 
الوزيرة احلمود بوجهة نظر 
اجلمعية وآرائها، وفي السعي 
اجلاد للتش���اور والتنسيق 
م���ن أج���ل مواجه������ة هذا 

التح��دي.

التعليمية مع انتظام الطلبة 
في مدارسهم.

الس���هلي موقف  وج���دد 
اجلمعي���ة ف���ي وقوفه������ا 
الكام���ل إل���ى جان���ب وزارة 
التربي������ة والقائمني عليها 
وإلى جان���ب أهل امليدان من 
جم��وع املعلم���ني واملعلمات 
واإلدارات املدرسية من أج���ل 
تأمني جمي���ع فرص النج���اح 
للعام الدراسي اجلدي����د، ومن 
أجل التصدي للحالة الطارئة 
واالس���تثنائية التي مير بها 

السهلي: التدرج ببدء العام الدراسي يساهم 
في تعزيز إجراءات الوقاية وتبديد المخاوف

جمعية المعلمين أشادت بخطة »التربية« 


