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 العتيبي يطالب «الصحة» بتوفير لجنة طوارئ بالسفارة للطلبة

 محمد المجر
  طالب رئيس التجمع الوطني لطلبـــة الكويت في اململكة 
االردنية الهاشمية احملامي محمد العتيبي وزارة الصحة بتوفير 
اقنعة وتشكيل جلان طوارئ طبية مبختلف سفاراتنا في اخلارج 

خصوصا في الدول التي يوجد بها عدد كبير من الطلبة.
  وقال العتيبي: مع تزايد التحذيرات من قبل منظمة الصحة 
العاملية من مخاطر مرض انفلونزا اخلنازير ينبغي ان نكون 

على امت استعداد حلماية ابنائنا الدراسني في اخلارج بعد اهللا عز 
وجل وبذل سبل الوقاية التي توفر لهم البيئة الصحية النقية 
التي تعينهم على االستمرار في دراستهم. ووجه العتيبي رسالته 
للطلبة الدارسني في اخلارج الى توخي احليطة واحلذر وعدم 
التواجد في اماكن التجمعات والكثافة البشرية قدر املستطاع 
للوقاية من هذا املرض ومتنى العتيبي العافية والصحة للجميع 

وان يكشف اهللا هذا البالء ويجلوه.

 ٢٠٪ النسبة العامة للنجاح في المناطق التعليمية الست

 مصادر تربوية لـ «األنباء»: «لم ينجح أحد في الرياضيات»
  في إحدى المدارس بـ «العاشر» عبارة تضاعف مسؤوليات الوزارة

 نجاح خطط تطوير التعليم يقاس بالنتائج التي يحصل عليها الطلبةخاصة في مواد الفهم واالستيعاب 

 الحمود للزبن: صرف مكافآت
  فريق المدارس المنتهية تراخيصها

 مريم بندق
  طلبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
من رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبن صرف املستحقات 
املالية ألعضاء فريق تسلم وتسليم 
ملفات طالب املدارس الصادر قرار 

بإلغاء عضوية تراخيصها.
  وجاء في خطـــاب د.احلمود: 
الى املوضوع والغاء  باالشـــارة 
تراخيص بعض املدارس اخلاصة 
وتسلم ملفات وسجالت واختام 
تلك املدارس، مت تشكيل فريق عمل 
من االسماء املوضحة ادناه، وقام 

الفريق بالعمل، لذا يرجى صرف املكافآت التالية: 
  فوزية عيد الهدهود ٣٧٢ دينارا.

  نوال سعود العون ٢٦٠ دينارا.
العازمـــي ٣٤٠    مـــرمي زيـــد 

دينارا.
  ناديــــة غلــــوم بهبهانــــي ٣٠٤ 

دنانير.
  بســــام عبداحلميــــد الفرج ٢٤٨ 

دينارا.
  محمد احمد البرعي ٣٠٠ دينار.
  ليلى جواد القالف ١٩٢ دينارا.

  دالل محمود املنيع ٣٥٦ دينارا.
  رنــــا عبدالــــرزاق بــــن عيد ٣١٢ 

دينارا.
  ليلى خليل خليل القبندي ٣٣٢ 

دينارا.
  ألطاف جاسم فرهاد ٣٠٠ دينار.
  سارة ناصر دشتي ٢١٦ دينارا. 

 الحمود: تشكيل وفد الكويت 
المشارك في مؤتمر اليونسكو  بباريس

 مريم بندق
  اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا بتشكيل وفد الكويت املشارك في الدورة 
الـ ٣٥ للمؤمتر العام لليونســــكو املقرر عقده بباريس خالل 

الفترة من ٦ اكتوبر وحتى ٢٣ منه.
  تضمــــن القرار: اوال تشــــكيل الوفد املشــــارك في الدورة 
اخلامســــة والثالثني للمؤمتر العام ملنظمة اليونسكو على 

النحو اآلتي:
  ١- الوفد املختص مبناقشة السياسات العامة، وذلك خالل 
الفترة من ١٠/٥ الى ٢٠٠٩/١٠/١٧ وشاملة يومي السفر، ويكون 
برئاســــة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وعضوية 
كل مــــن: مدير جامعة الكويت عبداهللا الفهيد، ووكيل وزارة 
التربية متاضر الســــديراوي، ومدير املركز العربي للبحوث 
التربوية لدول اخلليج د.مرزوق الغنيم، االمني العام للجنة 
الوطنيــــة للتربية والعلوم والثقافة عبداللطيف البعيجان، 
مدير مدرســــة عبداللطيف النصف املتوسطة بنني محمود 
القالف، ومديرة مدرسة ثانوية العدان بنات فاطمة دشتي، 

ومن مكتب وزيرة التربية شيخة القمالس.
  ٢ـ  الفريق املختص بالشؤون املالية واالدارية، وذلك خالل 
الفترة من ٥ الى ٢٠٠٩/١٠/١٧ (شاملة يومي السفر) ويتكون 
من التالية اسماؤهم: الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة 
التربية راضي الرشيدي واللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو 

انور املنصور.
  ٣ـ  الفريق املختص مبساندة البرامج والعالقات اخلارجية، 
وذلك خالل الفترة من ٩ الى ٢٠٠٩/١٠/١٨ ويتكون من التالية 
اسماؤهم: املدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي واللجنة الوطنية الكويتية لليونســــكوـ  
دالل احلســــن واللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو ـ نوف 

الفالح.
  ٤ ـ الفريق املختص بالتربيــــة، وذلك خالل الفترة من ١١ 
الى ٢٠٠٩/١٠/٢٠ (شــــاملة يومي السفر) ويتكون من التالية 
اســــماؤهم: الوكيل املســــاعد للتعليم العام منى اللوغاني، 
االمني العـــــــام للجنة الوطنية للتربيــــة والعلوم والثقافة 
عبداللطيف البعيجان، مدير عام منطقة اجلهراء التعليمية 
طلــــق الهيم واللجنـــة الوطنيـــة الكويتيـــة لليونســــكــو 

د.حسن صفر.
  ٥ـ  الفريق املختص بالعلوم الطبيعية، وذلك خالل الفترة 
من ١٣ الى ٢٠٠٩/١٠/١٧ ويتكون من التالية اســــماؤهم: مدير 
معهــــد الكويت لالبحاث العلمية د.ناجــــي املطيري، جامعة 
الكويتـ  د.احمد اجلســــار وموجه اول علوم مبنطقة حولي 

التعليمية طارق عبدالرضا.
  ٦ـ  الفريق املختص بالعلوم االجتماعية واالنسانية، وذلك 
خالل الفترة من ١٥ الى ٢٠٠٩/١٠/٢٢ (شــــاملة يومي السفر) 
ويتكون من التالية اسماؤهم: الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
بدر الفريح، جامعة الكويتـ  كلية العلوم االجتماعيةـ  قسم 
االجتماعـ  د.فهد الناصر واللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو 

ـ منال املطيرات.
  ٧ ـ الفريق املختص باالتصــــال واملعلومات، وذلك خالل 
الفترة من ١٢ الى ٢٠٠٩/١٠/٢١ ويتكون من التالية اسماؤهم: 
مدير ادارة املعلومات االعالميةـ  وزارة االعالم د.خالد الرزني، 
املوجهة الفنية للحاسوب مبنطقة الفروانية التعليمية ابتسام 
باش واللجنـــة الوطنية الكويتيـــة لليونســــكـــو ـ معالي 

دشتي.
  ٨ ـ الفريق املختص بالثقافــــة، وذلك خالل الفترة من ١٤ 
الى ٢٠٠٩/١٠/٢٢ (شــــاملة يومي السفر) ويتكون من التالية 
اســــماؤهم: االمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بــــدر الرفاعي، مدير ادارة اآلثــــار ـ املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب شهاب عبداحلميد، قسم االجتماع 
ـ جامعــــة الكويت د.محمد احلــــداد، مدير ادارة مكتب االمني 
العام احمد العبيدلي واللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو 

شيخة بوحمد.
  ٩ ـ يضاف الى الفرق املشــــاركة التالية اســــماؤهم طوال 
فتــــرة انعقاد املؤمتر، ووفقا لطبيعة عمل كل منهم: املندوب 
الدائم للكويت لدى اليونسكوـ  باريس د.عبدالرزاق النفيسي، 
مساعد املندوب الدائم للكويت لدى اليونسكوـ  باريس طالب 
البغلي، مســــاعد املندوب الدائم للكويت لدى اليونســــكو ـ 

باريس د.محمد الشطي.
  ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة جلميع اعضاء 

الوفد بحسب الفترة املقررة لكل منهم.
  ثالثا: على جميع اجلهات املعنية العلم والعمل مبوجبه. 

 مريم بندق
  كشــــفت مصــــادر تربوية 
مسؤولة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» عن تدن شديد في 
نسبة جناح الطلبة في الصف 
العاشر بالنظام املوحد في مادة 

الرياضيات.
  وقالت املصادر ان النسبة 
بلغت صفرا في احدى املدارس 
في نتائج الدور الثاني حيث لم 
ينجح احد من الطلبة املتقدمني 

لالمتحان.
  واضافت املصــــادر - ردا 
على سؤال حول النسب العامة 
االجمالية لطلبة جميع املناطق 
– قائلة ان النسبة ال تزيد على 
٢٠٪ وهي نسبة متدنية جدا.

  وحول نتائــــج امتحانات 
الثانــــي لطلبة الصف  الدور 

احلادي عشــــر قالت املصادر 
النسبة مقبولة وان كانت الى 

حد كبير غير جيدة.
  وشــــددت املصــــادر على 
ضــــرورة ان تنهــــض وزارة 
التربية لوضع خطط علمية 

مدروسة لالرتقاء مبستويات 
املعلمني اوال في املواد العلمية 
كالرياضيات والعلوم ومن ثم 
وضع خطط مكثفة لالرتقاء 
مبســــتويات الطلبة، مشيرة 
الى  مدى اجلدوى الفعلية من 

مشــــاريع تطوير التعليم في 
ظل تدني مستوى الطلبة في 
املواد العلمية، وقالت املصادر 
ان مؤشــــرات جنــــاح خطط 
تطوير التعليــــم هي النتائج 
التــــي يحصل عليهــــا الطلبة 

وبشكل اساسي في املواد التي 
تعتمد على الفهم واالستيعاب 
واالستنتاج والتفكير وليس 
على املواد املرتبطة بالتحصيل 

عن طريق احلفظ والتلقني.
  وتساءلت املصادر عن ماهية 
جهود املعلمني اليصال املعلومة 
الى الطالب في ظل تدني نسبة 
جناح الطلبة في الرياضيات الى 

صفر في احدى املدارس.
  ودعــــت املصــــادر وزارة 
التربية الــــى اعادة النظر في 
اخلطط احلالية لتتبني االسباب 
احلقيقية وراء تدني النسبة، 
مؤكدة انه مهما كانت صعوبة 
االمتحانات فمن املستحيل ان 
تصل النســــبة الــــى صفر اذا 
كانت هناك جهود تبذل بشكل 

صحيح. 

 منى اللوغاني د.موضي احلمود متاضر السديراوي

 د.سلوى اجلسار 

 عبدالعزيز الزبن

 الداحس أصدر نشرة شديدة اللهجة إلى المدارس التي تفتقد التجهيزات المطلوبة

 برئاستها وعضوية ٧ تربويين

 «التربية» تحّذر أصحاب المدارس الخاصة من نقص 
االحتياطات الوقائية لحماية الطلبة من إنفلونزا الخنازير

 مريم بندق
ان    علمت «األنبــــاء» 
االدارة العامــــة للتعليم 
اخلاص انتهت من اعداد 
تقرير عن مدى جاهزية 
املدارس العربية اخلاصة 
الستقبال ٩٤ الف طالب 
وطالبــــة منهــــم ١٣ ألف 
كويتــــي ٢٧ اجلاري مع 
بدء العام الدراسي اجلديد 

.٢٠١٠/٢٠٠٩
  واوضحــــت املصادر 
الى  التقرير يشــــير  ان 
ان بعض املدارس تفتقد 

توافــــر االحتياطات الوقائية من االصابة 
بوبــــاء انفلونــــزا اخلنازيــــر والتي منها 
مواد التعقيـــــــم وادوات فحص احلرارة 
وغيرها وكلفت الوزيرة احلمــــود مدير 
عــــام االدارة العامــــة للتعليــــم اخلاص 
محمـد الداحـــس بإصدار نشرة الى هذه 
الــــمدارس لتحميلهــــا املسؤولية القانونية 
في حالة وجود تقصيـــر في توفير هذه 

املتطلبات.
  وبــــدوره اصـــدار الداحس نشــــــرة 
شــــديــــدة اللهجــــة جـــــــاء فيهـــــا: انه 
لوحـــظ اثنــــاء اجلــــوالت امليدانيـــة ان 
بعض املدارس اخلاصة تفتقــــد توفيــــر 
مــــواد التعقيــــم وادوات فحص احلرارة 

وغيرها من االحتيــــاطات 
الوقائيـــــة من االصابـــة 
انفلونـــــــزا  بوبــــاء 

اخلنازيـــر.
النشــــرة    واكـــــــدت 
التي ســــلمت الصحاب 
املــــدارس مباشــــرة ان 
الوزارة تلفت نظركم الى 
ضرورة واهمية توفير 
هذه املواد دون االعتماد 
على ما ستوفــره وزارة 

الصحة.
  وجــــددت املصــــادر 
التأكيد علــــى تعليمات 
الوزيرة بأن الوزارة لن تعفي اي صاحب 
مدرسة من املسؤولية في حالة التقصير في 
توفير هذه املتطلبات وسيكون حتت طائلة 
املساءلة القانونية، مستطردة انه سيتم 
اســــتدعاء غير امللتزمني بهذه التعليمات 
للتحقيق معهــــم ومن ثم اصدار العقوبة 

املناسبة.
  وشددت املصادر على اهمية االسراع في 
جتهيز املدارس حيث من املقرر ان يبدأ ٩٤ 
الف طالب وطالبة منهم ١٣ ألف كويتي في 
املراحل التعليمية الثالث باملدارس العربية 
اخلاصة العام الدراسي اجلديد ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
بعد اجازة عيد الفطر مباشــــرة وحتديدا 

في ٢٧ اجلاري. 

 محمد الداحس
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 الجسار: مطلوب من القيادات الجديدة 
  بالتعليم العالي استحداث خطة بعثات ربيعية 

 دعــــت مقررة جلنــــة التعليم 
واالرشاد البرملانية النائب د.سلوى 
اجلسار القيادات التنفيذية اجلديدة 
في وزارة التعليم العالي الى عمل 
متكامل وجهد تطويري للنهوض 
بعمل هذا القطاع احليوي في البالد 
والذي ميثل االســــتثمار البشري 
االكبر وطنيا، مشددة على ضرورة 
مواصلة برنامج االبتعاث اخلارجي 
واستحداث خطة ابتعاث ربيعية 
(ينايــــر ـ فبراير) بجانب اخلطة 
الرئيســــية التي تطرح عادة في 
الصيف، وان يتم تقسيم اخلطة 
الى ٦٥٪ للبعثات الصيفية و٣٥٪ 
للبعثات الربيعية وذلك ملنح فرص 
متكافئة للنظم التعليمية املختلفة 
في البالد واقتناص فرص القبول 
فــــي اجلامعات العاملية على مدار 

العام.
  وقال اجلســــار فــــي تصريح 
صحافي ان وزارة التعليم العالي 
مطالبة بحســــم ملف اجلامعات 
املوقوفــــة لضمــــان حفظ حقوق 
الطلبــــة املقيدين فيها، مشــــددة 
على ضرورة التأكيد على جودة 
التعليم العالي وسالمة الشهادات 
التي يحصل عليها الطلبة لضمان 
جــــودة أدائهم في ســــوق العمل 

مستقبال.
  وشــــددت اجلسار على أهمية 
التعليــــم اجلامعي  أال يخضــــع 
املتاجرة، مؤكدة  أو  للتســــييس 
خطورة هذا االمــــر على املجتمع 
ومخرجات التعليم التي ستحصل 
على مؤهالت اكادميية ال تتناسب 
مع قدراتهم التفكيرية والثقافية 
وبالتالي سينعكس هذا سلبا على 

االداء املجتمعي بشكل عام.
  وطالبــــت اجلســــار القيادات 
التنفيذيــــة اجلديــــدة للتعليــــم 
الهياكل  النظر في  العالي بإعادة 

شرق آســــيا والتأكيد على احالل 
الكويتي بكفاءات  العمل  ســــوق 
متخصصة في املجاالت التطبيقية 

احلرفية واملهنية املناسبة.
  وشــــددت على اهمية تطوير 
آليــــة عمــــل املكاتــــب الثقافيــــة 
اخلارجية، واالســــراع في تنفيذ 
شبكة الكترونية متطورة لتواصل 
الطلبة وتسهيل امورهم، خاصة ان 
الرقعة اجلغرافية في بعض الدول 
كبيرة، واهمية اعداد دراسة متكاملة 
إلعادة النظر في املخصصات املالية 
للطلبة املبتعثني مبا يتناسب مع 
الدراسة والتخصص، بحيث تكون 
هناك زيادة كل ٥ سنوات، مطالبة 
بإعادة النظــــر كذلك في البعثات 
النادرة وما يسمى  للتخصصات 
املتميزة في اجلامعات  بالبعثات 
املتخصصة والتي تتمتع بكفاءة 
عالية، وتعديل هذه التخصصات 
واعدادهــــا وفقا للتطور احلاصل 
في هذا املجــــال عامليا، الفتة الى 
اهمية دراسة موضوع زيادة اخلطة 
بشكل تفصيلي وبرؤية مشتركة 
مع اجلهــــات املعنية مثل جامعة 
الكويت واجلامعات اخلاصة، وان 
يتم وضع خطة خمسية متكاملة 

وواضحة.
  وأوضحــــت ان وجــــود خطة 
ابتعاث ربيعيــــة مهم خاصة مع 
وجود انظمة تعليم مختلفة مثل 
نظام الثانوية االجنليزية وغيرها، 
مشددة على ضرورة التنويع في 
خطة البعثات وان يتم تقســــيم 
اخلطة الى ٦٥٪ للبعثات الصيفية 
و٣٥٪ للبعثــــات الربيعيــــة وان 
يتم قبول الطلبة احلاصلني على 
الدبلوم، متسائلة: ملاذا يحرم هؤالء 
الطلبة من االبتعاث للحصول على 

املؤهل اجلامعي. 

التنظيمية للوزارة مبا يتناسب 
مع املرحلــــة احلاليــــة واملراحل 
املســــتقبلية واالهتمام بالعنصر 
البشري ووضع احللول العاجلة 
لتطوير العمل بأقســــام الوزارة، 
مشــــددة على ضرورة ان تبتعد 
جميــــع املناصب االشــــرافية عن 

التدخالت والتسييس.
  واكدت اهميــــة تطوير نظام 
التخصصات  البعثات واضافــــة 
التي تتناســــب وسوق  اجلديدة 
العمل خاصة بعد افتتاح العديد 
من اجلامعات اخلاصة، مشــــددة 
النظرة  على ضرورة ان تكــــون 
شــــمولية وان تكون هناك رؤية 
تكاملية متناسبة مع كل اجلهات 
املعنيــــة ومرتبطة ارتباط وثيقا 
بســــوق العمل، وان يتم توسيع 
الرقعــــة اجلغرافيــــة للبعثــــات 
اخلارجية خاصة في التخصصات 
املهمــــة مثــــل البتــــرول والبيئة 
والدراسات الصحراوية وغيرها 
من التخصصــــات التي ميكن ان 

تكون ذات اهمية مستقبال.
  كما طالبــــت بتعديــــل نظام 
البعثات ليشمل الكليات التطبيقية 
خاصة في الدول النامية مثل دول 


