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الوزيرة عادت للبالد أمس

وصلت وزي���رة التربية ووزيرة 
التعلي���م العال���ي د.موضي احلمود 
من اخلارج امس بعد قضائها إجازة 
العيد في اخلارج، وستقوم بعد اجلولة 
اعتبارا من العاش���رة صباحا وحتى 
الثانية عشرة ظهرا باستقبال املهنئني 

بالعيد.

وجهت كلمة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي 2010/2009

الحمود: توفير احتياجات المدارس والمؤسسات التعليمية.. وخطوات وقائية لمواجهة إنفلونزا الخنازير
مبناس���بة بدء العام الدراس���ي 2010/2009 ألقت د.موضي 
احلم���ود وزيرة التربية ووزيرة التعلي���م العالي كلمة قالت 
فيه���ا: أبنائي وبناتي طلبة املرحل���ة الثانوية بالتعليم العام 
وطلب���ة املراحل املختلفة بالتعليم اخلاص، اخواتي واخواني 
اعضاء الهيئتني التعليمية واالدارية بالقطاع التعليمي، اعزائي 

اولياء االمور.
اهنئكم جميعا ببدء العام الدراسي اجلديد وادعو اهلل تعالى 
ان يكون عاما دراس���يا موفقا حافال بالتفاؤل واجلد واملثابرة 

على التحصيل العلمي.
ينطلق عامنا الدراسي صباح الغد )اليوم( بعد استعدادات 
مكثفة جرت وفق خطني متوازيني يتعلق األول بحرص الوزارة 
على توفير احتياجات املدارس واملؤسسات التعليمية من كافة 
املس���تلزمات التي تدعم جناح االنطالقة التعليمية بالكفاءة 
املرج���وة وقد جاء هذا احل���رص مواكبا إلجراءات ال تقل عنه 

اهمية لتأمني سالمة ابنائنا ووقايتهم من اي مكروه.
فقد اتخذنا العديد من اخلطوات الوقائية على مدى الشهرين 

املاضيني بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة ملواجهة 
انتش���ار ڤيروس H1N1 املعروف بإنفلونزا اخلنازير، حرصا 
من ال���وزارة على تأمني كفاءة القط���اع التعليمي في مكافحة 

الڤيروس داخل املدارس.
وقد تطلبت تلك املهمة مجموعة من االجراءات االحترازية 
شملت عدة اجتماعات وندوات توعوية ألفراد الهيئتني التدريسية 
واالدارية في املناطق التعليمية املختلفة، كان الغرض منها تأصيل 

آلية للتعامل مع اجراءات مكافحة هذا الداء في مدارسنا.
وق���د مت توفير 120 عيادة مدرس���ية مبعدل 20 عيادة لكل 
منطق���ة تعليمية، ومت تزويدها بالهيئ���ة التمريضية الالزمة 

وبكافة املستلزمات الطبية.
وقد زودت املناطق التعليمية بالكتيبات والنشرات التوعوية 
التي توضح الطرق املثلى للتعامل مع اي حاالت يش���تبه في 
اصابتها بالڤيروس، وجتنب انتق���ال العدوى هذا وقد قامت 
وزارة الصحة مشكورة عبر مراكزها الصحية بتوزيع املطهرات 
ومواد التعقيم الضرورية على املدارس، نظرا للحاجة املكثفة 

الستخدامها لتعقيم املرافق داخل املدارس، تكريسا ملبدأ الوقاية 
خير من العالج، والش���كر موصول لكل من اسهم من القطاع 
التعاوني ومنظمات املجتمع املدني في دعم القطاع التعليمي 
ملواجهة انتشار الڤيروس بتوفير املستلزمات املادية للتطهير 

والتعقيم في املدارس.
ان استعدادات الوزارة ملواجهة الڤيروس التي ستتواصل 
خالل العام الدراسي والتي سيتم تنفيذها وفق خطة وقائية مت 
تزويد املدارس بها لتنفيذها فور اشتباه او ظهور � ال قدر اهلل 
� اي اصابة ألحد من ابنائنا الطلبة او اخواننا اعضاء الهيئتني 
التعليمية واالدارية باملدارس بهذا املرض، وذلك ليتم التعامل 
مع احلدث بأسلوب مهني سليم ال يسبب الذعر ألبنائنا الطلبة 

وال ألولياء امورهم.
ان تعاونكم الكرمي في هذا الش���أن ال يقل اهمية عما تقوم 
به االدارة املدرس���ية من اجراءات في مواجهة هذا الڤيروس، 
وذلك من خالل التحقق بشكل يومي من صحة ابنائنا الطلبة 
وفحصهم قبل اصطحابهم الى املدارس للتأكد من عدم اصابة 

اي منهم بأعراض ذات صلة بهذا الڤيروس.
ون���ود ان نطمئنكم الى ان الوزارة ق���د قامت بإعداد خطة 
لتعويض الطلبة عما يفوتهم من املناهج الدراس���ية في حال 
تغيبهم عن املدرسة لهذا الس���بب، وذلك بحسب مدة الراحة 

التي يقررها الطبيب.
ان ال���وزارة ال ت��توانى في الت���أكد باس���تم����رار من دقة 
االجراءات التي تكفل س���المة ابنائنا الطلبة وس���المة افراد 
الهيئتني التعليمية واالدارية في كافة املدارس واملؤسس���ات 
التعليمية، لكن احلدث يتط���لب تعاون اجلم���يع وتكات��فهم 
وبتعاوننا س���يتحقق هدفنا من مواج����ه���ة تداعيات الوباء 
واحل����د من انتشاره وسنتمكن ان شاء اهلل من اكم���ال عامنا 

الدراسي بنجاح.
امتنى السالمة للجميع، وامتنى جلميع العاملني في وزارة 
التربية التوفيق، واقول لهم ش���كرا عل���ى كل جهد بذلتموه 
للنهوض باملسؤولية والوفاء باألمانة، وبارك اهلل فيكم وحفظ 

اهلل الكويت وابناءها وشعبها من كل مكروه.

في هذه األجواء الطارئة واالستثنائية وفي ظل تزايد أعداد المصابين بإنفلونزا الخنازير وفي مفارقة الفتة مع بدء الدراسة اليوم للثانوي و»التعليم الخاص«

قيادات »التربية« تبدأ مهمات رسمية على رأسها الوزيرة والوكيلة إلى باريس والرياض

مريم بندق
ف����ي ه����ذه األج����واء الطارئة 
واالس����تثنائية وفي ظ����ل تزايد 
اعداد املصابني بانفلونزا اخلنازير 
وفي مفارقة الفتة لالنتباه تتزامن 
الرسمية لقيادات وزارة  املهمات 
التربية وفي مقدمتها وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
الوزارة متاضر  احلمود ووكيلة 
السديراوي مع توقيت بدء دوام 
الطلب����ة للعام الدراس����ي اجلديد 

.2010/2009
اليوم  الدراس����ة  ففيما تب����دأ 
لطلب����ة املرحل����ة الثانوي����ة في 
امل����دارس احلكومي����ة وجلمي����ع 
التعليم  ف����ي  التعليمية  املراحل 
اخلاص واألح����د املقبل 4 أكتوبر 
للمرحلة املتوسطة والصفني الرابع 
واخلامس االبتدائيني و18 أكتوبر 
لتالميذ الصفوف األول والثاني 
والثالث االبتدائي، تقوم احلمود 
مبهمة رسمية الى باريس اعتبارا 
من 5 أكتوبر حتى 17 منه شاملة 
يومي السفر اي ان مهمة الوزيرة 
تبدأ 4 أكتوبر وهو توقيت بدء دوام 
طلبة املرحلة املتوسطة والصفني 
الرابع واخلامس االبتدائيني وتنتهي 
في 18 منه وهو توقيت بدء دوام 
تالميذ الصف����وف األول والثاني 

والثالث االبتدائي.
ال����وزارة متاضر  واما وكيلة 
الس����ديراوي فس����تقوم مبهم����ة 
الري����اض باململكة  الى  رس����مية 
الس����عودية غدا االثنني  العربية 
وتلحقها وكيل����ة القطاع االداري 
الروضان مبهمة رسمية  عائشة 
الى القاه����رة اخلميس املقبل في 
حني تبدأ مهمة وكيلة التعليم العام 
الى باريس االحد  اللوغاني  منى 

املوافق 11 اكتوبر.
4 قيادات تربوية تقوم بأربع 
مهمات رسمية والالفت للنظر والذي 
يصعب على املنطق استيعابه هو 
تقاطع توقيت هذه املهمات، وعلى 
رأسها توقيت بدء مهمة الوزيرة 
ونهايتها، مع توقيت دوام تالميذ 
املرحلة االبتدائية الذين هم الفئة 
االكث����ر تعرضا الحتمال االصابة 
� بحسب نش����رة منظمة الصحة 
العاملية � واالح����وج الى الرعاية 
مقارنة بطلب����ة املرحلة الثانوية 
الذين تتفقدهم اليوم احلمود في 
زيارة الى مدارس مبارك الكبير.

نهم����س ف����ي اذن القي����ادات 
التربوية اننا ف����ي حالة طوارئ 
وحماية الطلب����ة من انتقال وباء 
انفلونزا اخلنازير اليهم مسؤولية 
كبيرة تقع على عاتقهم وحتتاج 
الى تضافر اجلهود وإلى السرعة 
في تالفي الس����لبيات والنواقص 
وهذا يتحقق م����ن خالل التواجد 
الفعلي للقيادات التربوية على رأس 

العم����ل ملعاونة مديري ومديرات 
امل����دارس بتوفي����ر احتياجاتهم 
ومتطلباته����م ودعمهم وزيارتهم 
وتفقدهم والسؤال عنهم وتشكيل 
فرق في املناطق تتلقى احتياجات 
امل����دارس على ان تتولى الوزيرة 
والوكيل����ة ووكيلة التعليم العام 
تلبيتها بعيدا عن الروتني وكتابنا 
وكتابكم فعمل بال متابعة مأكول 
خيره، ونعيد تذكير قيادات التربية 
التفقدية للمدارس  بأن اجلوالت 
يفترض ان تتم عش����وائيا دون 
اختيار م����دارس معينة وابالغها 

ان  البديهي  الوزيرة فمن  بزيارة 
ادارات هذه املدارس ستستعد ولن 
ترى الوزيرة افضل منها وستكون 
االستعدادات مكتملة واالحتياجات 
متوافرة وبزيادة ونعتقد ان حالة 
الطوارئ التي منر بها ال حتتمل 
ان تهدف قي����ادات وزارة التربية 
وعلى رأس����ها الوزيرة الى مجرد 
تسجيل جولة مرتبة حتت عدسات 
الفضائيات وفالش����ات مصوري 
الصحف فأرواح أبنائنا أغلى من 
مجرد تنفيذ واجب روتيني ثم ترك 

الساحة للقيام مبهمات رسمية.

جولة الوزيرة اليوم في مبارك الكبير

النواقص تستكمل اليوم

الشراء من الصندوق المالي

تقوم وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود في الثامنة من صباح اليوم بجولة في ثانويتي 

االمام مالك وليلى الغفارية في مبارك الكبير.

قالت مصادر تربوية ان وزارة الصحة ستسد نواقص 
املدارس من املطهرات وخالفه اعتبارا من صباح اليوم.

قامت أغلب ادارات املدارس بشراء املطهرات واملعقمات 
من ميزانية الصندوق املالي وقالت مصادر ل� »األنباء« انه ال 
يوجد بند في الصندوق يسمح بذلك اال ان توجيهات وجهت 

الى املدارس بالشراء لتغطية االحتياجات العاجلة.

أصحاب المدارس الخاصة يلزمون أولياء األمور بتوفير االحتياطات الوقائية للطلبة

الداحس لـ »األنباء«: لدينا اتفاق مع »الصحة« على توفير كل احتياجات المدارس
أعلن مدير عام االدارة العامة للتعليم اخلاص محمد 
الداحس عن اتفاق مع اصحاب املدارس اخلاصة على 
تس���لم املتطلبات والتجهيزات االحتياطية للوقاية 
من انفلون���زا اخلنازير من مخ���زن وزارة الصحة 

بصبحان.
وقال الداحس ل� »األنب���اء«: اتفقنا على ذلك في 
االجتماع الذي عقد بوزارة التربية وبحضور احتاد 

اصحاب املدارس اخلاصة.
واس���تطرد قائ���ال: عل���ى ان يتم توفي���ر غرفة 

لعزل احلاالت املش���تبه في اصابتها بالڤيروس من 
الطلبة.

وحول الزام املدارس اخلاصة باستحداث عيادة 
طبية، افاد مدير عام االدارة العامة للتعليم اخلاص 
بأن اصدار ترخيص بافتتاح مدرسة خاصة مشروط 

بتوفير عيادة طبية وممرضة.
واكد ان 3 فرق من االدارة ستتوزع صباح اليوم 
على مدارس حولي والفروانية واجلهراء للتأكد من 
تواف���ر املطهرات واحملارم الورقي���ة واجهزة قياس 

احلرارة وغيرها من اجراءات النظافة في املدارس.
الى ذلك، استغربت مصادر تربوية في تصريحات 
ل� »األنباء« توزيع بعض اصحاب املدارس اخلاصة، 
نشرة الى اولياء االمور يلزمونهم بإحضار احملارم 
الورقية املعقمة والكمامات واملطهرات، مشيرة الى 
ان هذا الطلب غير قانوني واملدارس مس���ؤولة عن 
توفير هذه االشياء، وسبق لالدارة العامة للتعليم 
اخلاص تعميم نشرة على املدارس بتحملها املسؤولية 

القانونية في حالة وجود أي نواقص.

عائشة الروضاند.موضي احلمود متاضر السديراوي

)سعود سالم(لوحات توعوية للوقاية من إنفلونزا اخلنازير

)أسامة البطراوي( نشرة صادرة من إحدى املدارس العربية بإلزام ولي األمر بإحضار املطهرات

فهد الغيص عمر الغريرمحمد الداحسمنى اللوغاني


