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)متين غوزال(طلبة يهمون بدخول احدى املدارس  د.موضي احلمود تتفقد االستعدادات في مدرسة فاطمة بنت احلسني )سعود سالم(

لقطة تذكارية مع املكرمني

تكرمي أحد احلفظة

أكدت أن مدرسة فاطمة بنت الحسين في الجهراء جهزت األكواب البالستيكية والمشارب المنفصلة ومواد تعقيم وعيادات طبية وممرضين

الحمود: اتخاذ جميع اإلجراءات لمواجهة إنفلونزا الخنازير وننتظر تسلم
المعدات الطبية والممرضين وجار استكمال االستعدادات الستقبال الطلبة

السديراوي بحثت وقيادات »الصحة« و»الداخلية« استعدادات مواجهة إنفلونزا الخنازير
عق��دت وكيل��ة وزارة التربي��ة متاضر 
الس��ديراوي اجتماعا موس��عا عصر امس 
االول بحض��ور كل م��ن الوكيل املس��اعد 
للخدمات الطبية املساعدة د.قيس الدويري 
والوكيل املساعد للتعليم العام باالنابة منى 
اللوغان��ي ومديري عموم املناطق التعليمية 
وقيادي وزارت��ي التربية والصحة لالطالع 
على اس��تعدادات الوزارتني الستقبال العام 

الدراسي اجلديد.
واس��تمعت الس��ديراوي في االجتماع 
التنس��يقي خلطة العمل واستعداد وزارتي 
التربي��ة والصحة ملواجهة م��رض انفلونزا 
اخلنازير واحلد من انتش��اره في املدارس، 
وبحس��ب تقرير م��ن ادارة العالقات العامة 
الس��ديراوي عل��ى االج��راءات  اطمأن��ت 
واالس��تعدادات في املناطق التعليمية بشأن 
تزويد املدارس بالعيادات الطبية وكيفية تسلم 
املعدات الطبية التي سيكون تسلمها من املركز 
الصحي التابع للمنطقة لتنقل مباش��رة الى 
املدرسة مشددة على ضرورة احملافظة على 
تلك املعدات الطبية. وقالت الوكيلة السديراوي 

ف��ي تصريح صحافي عق��ب االجتماع: ان 
هدفنا االجابة عن االيضاحات واالستفسارات 
التي يطرحها االخوة في وزارة الصحة حول 
االستعدادات التي اتخذت ملواجهة انفلونزا 
اخلنازير خالل العام الدراسي اجلديد، مشيرة 
الى ان االجتماع بحث اس��تعدادات الوزارة 
ملواجهة املرض وعدم انتش��اره. واكدت اننا 
بحثنا في االجتماع االس��تعدادات لتجهيز 
120 طبيب��ة في امل��دارس التي ب��دأ العمل 
بها لتكون جاهزة مع بداية العام الدراس��ي 
باش��راف ممرضني وممرض��ات من وزارة 
الصحة، موضحة انه مت التركيز على ضرورة 
استكمال افراد الهيئة التمريضية وجهوزية 
املتطلبات الدوائية واالجهزة الطبية. واشارت 
السديراوي الى ان الوزارتني خصصتا ضباط 
اتصال ومنس��قني للتواصل املستمر فيما 
بينهم بهدف اجناز العمل بالس��رعة املمكنة 
وس��يكون عملنا متواصال حتى ايام العطل 

وبشكل مكثف ومركز.
وزادت ان من االستعدادات التواصل مع 
املراكز الصحية في جميع املناطق وجتهيز 

عي��ادات طبية في 120 مدرس��ة اضافة الى 
مدارس اخرى س��يتم جتهيزه��ا قبل بداية 
العام الدراسي، وتخصيص غرف للعزل داخل 
امل��دارس باالضافة الى حمل��ة توعوية على 
مس��توى املدارس للحد من انتشار املرض. 
وافادت السديراوي موجهة حديثها الولياء 
امور الطلبة بان االجراءات التي اتخذت من 
قبل وزارتي الصحة والتربية ملواجهة مرض 

انفلونزا اخلنازير مطمئنة.
وفي اجتماع مسائي ناقشت وكيل وزارة 
التربية متاضر السديراوي خطة بداية العام 
الدراس��ي 2010/2009 مع الوكيل املس��اعد 
لشؤون االمن العام اللواء ثابت املهنا ومدراء 
عمليات املديري��ات في احملافظات بحضور 
الوكيل املس��اعد للتعليم العام باالنابة منى 
اللوغاني والوكيل املس��اعد للتعليم اخلاص 
فهد الغيص. وناقش املجتمعون من وزارتي 
التربية والداخلية االستعدادات لبداية العام 
الدراسي وتبادل ممثلو الوزارتني اعداد واسماء 
املدارس اجلديدة في كل منطقة سكنية وابرز 
الصعوبات التي تواجه مديري املناطق التعليمية 

والتي طرحت بش��فافية وحوار مباشر بني 
املس��ؤولني ومت االتفاق عل��ى آلية عمل بني 

الوزارتني.
واكدت الوكيل السديراوي ان االجتماع 
كان مثمرا واستعرضنا مع الوكيل املساعد 
لشؤون االمن العام اللواء ثابت املهنا ومديري 
عمليات املديريات جميع االستعدادات الستقبال 
العام الدراسي وحرصنا على الى االستماع 
للمالحظات من قبل مسؤولي وزارة الداخلية 
ومت فتح املجال للزم��الء من وزارة التربية 
ملناقشة مديري االمن في املناطق التعليمية 
واستعرضوا ابرز الصعوبات التي تواجههم 

في املناطق التعليمية واملدارس.
وابدت السديراوي استعداد وزارة التربية 
لعقد اجتماعات مماثلة ملتابعة التطورات ونقلت 
ش��كر وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود للقياديني من وزارة الداخلية 
الذي��ن حضروا االجتماع وقالت ان احلمود 
ترحب بكم في الوزارة وتقدر اجلهود التي 
يبذله��ا منتس��بو وزارة الداخلية في حفظ 

االمن.

المنصوري يحتفي بالفائزين
 في مسابقة »اإلطفاء« لحفظ القرآن الكريم

احتفى املدير العام ل���الدارة العامة لالطفاء 
اللواء جاس���م املنصوري بالفائزين الثالثة في 
مسابقة االطفاء االولى حلفظ القرآن الكرمي التي 

اقامتها االدارة ملنتسبيها.
وقام اللواء املنص���وري بتكرمي الفائز االول 
وهو وكيل عريف علي احمد الكندري من مركز 
اطفاء املدينة وفي املرك���ز الثاني الرقيب احمد 
مب���ارك العازمي من مرك���ز املنقف في حني حل 
املالزم اول حسن الشراح من قطاع الوقاية في 

اطفاء محافظة االحمدي ثالثا.
وقال مدير ادارة العالق���ات العامة واالعالم 
باالناب���ة املقدم خليل االمير في تصريح لوكالة 

االنباء الكويتية )كونا( ان هدف املسابقة متثل 
في تش���جيع منتس���بيها على تالوة كتاب اهلل 
وحفظه وجتويده فضال عن خلق اجواء تنافسية 

ايجابية بني العاملني.
واضاف ان عدد املشاركني في املسابقة بلغ 16 
متس���ابقا من مختلف قطاعات وادارات االطفاء، 
معربا عن أمله في ان تكون املشاركة أوسع في 
النسخ املقبلة من املسابقة التي حظيت باهتمام 

كبير من قبل االدارة العليا في االطفاء.
وحضر احلفل نائب املدير العام لقطاع املكافحة 
باالنابة العقيد محمد حسن هاشم ورئيس قسم 

االعالم الرائد ناصر االنصاري.

 مريم بندق
في الوقت الذي أكدت فيه وزي����رة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود اتخاذ جميع التدابير واالجراءات الالزمة ملواجهة وباء 
انفلونزا اخلنازير اال انها قالت »اننا ننتظر تسلم املعدات الطبية والهيئة 
التمريضية من وزارة الصحة، مشيرة الى ان العمل جار الستكمال جميع 
االستعدادات الستقبال أبنائنا الطلبة، ومؤكدة ان مدرسة فاطمة بنت 
احلسني باجلهراء جهزت استعدادات مواجهة الوباء من أكواب بالستيكية 

ومشارب منفصلة ومواد تعقيم وعيادات طبية مع ممرضني.
وكش����فت احلمود في تصريحات للصحافي����ني عقب جولة تفقدية 
للمدرسة بدأتها الوزيرة بافتتاح املدرسة عن ان هناك سيناريوهات في 
حال����ة حدوث اصابة أكثر من طالب، ويذكر ان احدى املدارس اخلاصة 

األجنبية أصيب فيها طالب وطالبة باملرض.
وكانت احلمود قد افتتحت مدرس����ة فاطمة بنت احلسني في منطقة 
س����عد العبداهلل الصباح أمس بحضور وكيل وزارة التربية والوكالء 
املساعدين ومدير عام منطقة اجلهراء التعليمية فالح العجمي ومدير 
العالقات العامة واإلعالم التربوي محسن بورقبة وعدد من املسؤولني 
في الوزارة واملنطقة التعليمية. وقالت احلمود عقب حفل افتتاح املدرسة 
اجلديدة »اننا افتتحنا اليوم مدرس����ة جديدة في مدينة سعد العبداهلل 
وهي من املدارس ال� 8 التي مت افتتاحها هذا العام، وكما الحظتم من خالل 
اجلولة االستعدادات الكبيرة ملواكبة مشروع تطوير التعليم ومنوذج 
املدرسة يبني من خالل مختبرات العلوم واحلاسب اآللي النقلة النوعية 

في التعليم ومنوذج املدرسة خللق جو تثقيفي وتربوي للطلبة«.
وأكدت ان املدرسة جهزت استعدادات ملواجهة مرض انفلونزا اخلنازير 
من أكواب بالستيكية في املشارب املنفصلة ومواد التعقيم لتهيئة بيئة 

تربوية نظيفة وعيادات طبية مع ممرضني.
وزادت: ال شك اننا نعقد اجتماعات مستمرة مع وزير الصحة بشكل 
دوري باالضاف����ة الى الفريق بني الوزارت����ني ملراجعة احلاالت التي قد 

تصاب باملرض وجتهيز املدارس ال� 120 في وزارة التربية.
وأكدت ان لدينا أكثر من 500 مدرسة سيتم جتهيزها الستقبال أبنائنا 
الطلبة وسيتم افتتاح املدارس اجلديدة على فترات متدرجة وجار العمل 

على قدم وساق لتزويد املدارس بجميع االحتياجات التربوية.
واضاف����ت ان املدارس اخلاصة لم يتم تأجيل الدراس����ة بها، وهناك 
سيناريوهات في حال حدوث إصابة أكثر من طالب باملرض مت وضعها 

في اخلطة املشتركة بني وزارتي التربية والصحة.
وقالت اننا سنقوم بتعويض الطلبة دراسيا عما فاتهم من دروس 
بسبب قرار التأجيل وهناك عدة حلول سيتم طرحها من قبل مختصني 

بوزارة التربية مع العلم انها فترة بسيطة وال تتجاوز أياما.
وبينت ان الوزارة تعتمد على األعمار الس����نية وليس على النظام 
املطروح من املدارس وهناك مدارس أميركية وأخرى أجنبية، مشيرة 
الى ان����ه منذ ان بدأت الدراس����ة لم نلحظ حاالت غي����اب بني املعلمني 
والهيئة االدارية واجلميع ملتزم بعمله كما ان هناك انتظاما في الدورات 

التدريبية.
واستطردت: اننا ننتظر تسلم املعدات الطبية والهيئة التمريضية 
من وزارة الصحة والعمل جار الستكمال جميع االستعدادات الستقبال 
أبنائنا الطلبة. وأملت احلمود السالمة للجميع مؤكدة ان الوزارة اتخذت 

.H1N1 جميع التدابير واالجراءات الالزمة ملواجهة ڤيروس املرض

تسجيل إصابة معلمة
 في مبارك الكبير بإنفلونزا الخنازير

افادت مصادر تربوية باصابة 
احدى معلمات املرحلة االبتدائية 
الكبير بإنفلونزا  مبنطقة مبارك 
اخلنازير. وأفادت ايضا مبنع احدى 
املعلمات من ال����دوام الصابة احد 
ابنائها. وقالت املصادر ان وزارة 
الصح����ة تعتمد التقري����ر الطبي 
اخلاص باملعلمات املصابات على 
ان يقدم الى ادارة املدرسة لتبرير 

اسباب الغياب.

ندرس الدوام المسائي
 أيام العطل لتعويض الطلبة

اعلنت د.موض����ي احلمود ان 
الوزارة تدرس وضع دوام مسائي 
الطلبة  العطل لتعوي����ض  اي����ام 
الذين ش����ملهم تأجيل الدراس����ة 

واملصابني.

الحمود: 8 لجان لتنفيذ مقابالت 
النقل إلى التعليم الديني

شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ثماني جل���ان ملقابالت املعلمني 
الراغبني في النقل للتعليم الديني 
باشراف الوكيل املساعد للتعليم 
النوعي محم���د الكندري ومدير 
ادارة التعليم الديني حمود بن 
ثاني ومراقب ش���ؤون املعاهد 
الدينية انور العبدالغفور ومراقب 
الدين���ي عبدالوهاب  االرش���اد 
بن رزق باالضاف���ة الى مديري 
ومديرات املعاهد الدينية وموجهني 
من التعليم اخلاص وذلك لفرز 
طلبات الراغبني ف���ي النقل من 
اعضاء الهيئة التعليمية للمعاهد 
الدينية وحتديد مواعيد املقابالت 

للراغبني في النقل اليها.

إيقاف التحاق 
وتسجيل الكويتيين 

في الجامعة 
األميركية بأثينا

اعلنت وزارة التعليم 
العالي عن صدور القرار 
الوزاري رقم 316 املؤرخ 
في 2009/8/30، بشأن 
ايقاف التحاق وتسجيل 
الكويتي���ني  الطلب���ة 
باملراح���ل اجلامعي���ة 
العلي���ا  والدراس���ات 
باجلامع���ة االميركية 
اثينا وج���اء في  ف���ي 
الق���رار: بع���د االطالع 
على املرسوم االميري 
رقم 88/164 املؤرخ في 
1998/10/16 بشأن وزارة 
العالي، وعلى  التعليم 
املرس���وم بالقانون 15 
لس���نة 1979 بش���أن 
املدنية، وعلى  اخلدمة 
املرسوم الصادر في 4 
أبريل 1979 بشأن نظام 
املدنية، وعلى  اخلدمة 
القرار الوزاري رقم 150 
املؤرخ في 2008/5/25، 
وعلى مخاطبات املكتب 
الثقاف���ي ف���ي باريس 
املؤرخة في 2009/5/6، 
2009/8/6، وعلى مذكرة 
ادارة معادلة الشهادات 
العلمي���ة املؤرخة في 
وعل���ى   ،2009/8/20
ا.د.وكيل���ة  اعتم���اد 

الوزارة.
فقد تقرر: مادة اولى: 
ايقاف التحاق وتسجيل 
الكويتي���ني  الطلب���ة 
باملراح���ل اجلامعي���ة 
العلي���ا  والدراس���ات 
باجلامع���ة االميركية 

في اثينا.
مادة ثانية: ال ينطبق 
هذا القرار على الطلبة 
امللتحقني فعليا بالدراسة 
باجلامعة املذكورة قبل 

تاريخ صدوره.
مادة ثالثة: يسري 
العمل بهذا القرار اعتبارا 
الدراس���ي  العام  م���ن 

.2010/2009
م����ادة رابع����ة: على 
جميع جهات االختصاص 
العلم والعمل مبوجبه.


