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الحمود: متابعة نواقص ومتطلبات المدارس التي لم تكن واضحة خالل هذا األسبوع 
أجابت رداً على احتمال تعرضها للمساءلة السياسية بالقول: لـ »التربية« ومجلس األمة هدف واحد

د.احلمود تعقم يديها د.موضي احلمود ومتاضر السديراوي وبدرية اخلالدي خالل املؤمتر الصحافي

الوزيرة تتأكد من وجود املعقمات

الطالبات في أول يوم دوام ال يرتدين الكماماتجولة داخل أحد فصول الطالب

الوزيرة تتفقد غرفة التعقيم في إحدى املدارس

ترقية كفاءات من خارج »التربية« سابق ألوانه

إيحاء بترتيب جولة لطلبة »المتوسطة«
إعادة جدولة مشاريع التطوير

تكليف الروضان بتحديث برامج »النت«
الوزيرة للمصورين: صوروا التجهيزات

قال���ت احلمود، ردا على س���ؤال 
الح���د الصحافيني، ان ترقية بعض 
الكفاءات من خ���ارج وزارة التربية 

سابق الوانه.
يذكر ان »األنباء« قد انفردت بنشر 
ان الوزيرة تتجه لالستعانة باملستشار 
الثقافي في سفارتنا مبصر د.عايض 
املري وذلك على س���بيل الندب ملدة 3 
اش���هر ملنصب وكيل مس���اعد لقطاع 

التخطيط وذلك في 13 اجلاري.

واكدت: حتى اآلن لم يسكن اي شاغر 
من خارج الوزارة ومت شغل الشواغر 

من داخل الوزارة.
وعن السؤال ذاته الحدى القنوات 
الفضائية، اجابت: ان تسكني الشواغر 
في الوزارة يتم عبر املقابالت واالختيار 
وه���ذا يحتاج الى وق���ت وال مينع ان 
يك���ون من داخل او خ���ارج الوزارة، 
مضيف���ة: نحن نبحث ع���ن الكفاءات 

اينما وجدت.

فيما يوحي بالترتيب جلولة معلنة ايضا ملدارس املرحلة املتوسطة، قالت 
الوزيرة مودعة الصحافيني: نش���وفكم في املدارس املتوس���طة بعد اسبوع ان 

اعادة جدولة شاء اهلل. كشفت احلمود عن 
مشاريع تطوير التعليم موضحة انه: 
لم يتم الغاء اي من املشاريع التربوية 

بسبب وباء انفلونزا اخلنازير، ولكن 
متت اعادة الترتيب بحسب االولويات 

الطارئة واملستعجلة.

احاط مدير مدرسة االمام مالك جمعة 
العبيدي الوزيرة بأن قسم الدعم الفني 
مبركز املعلومات بالوزارة ال يسمح 
بعمل برنامج لبيانات املعلمني والطلبة 
ضمن ش���بكة االنترنت باملدرسة، ما 

اقنع الوزيرة بأهمية البرنامج وقالت 
اتفق معك متاما في اهمية البرنامج 
الوكيلة املساعدة للتخطيط  وكلفت 
واملعلومات باالنابة عائشة الروضان 

مبتابعة املوضوع.

حرصت وزيرة التربية على دخول 
العيادة الطبية في مدرسة االمام مالك 
وطلبت من مصوري الصحف تسجيل 

بعض اللقطات للتجهيزات املتوافرة 
وقالت: قرأت في بعض الصحف بأنها 

»فاضية«.

أولياء األمور مسؤولون عن حماية أبنائهم  وتجهيز 242 مدرسة ابتدائية بالعيادات الشهر المقبل

قالت وزيرة التربية: نسقنا 
مع »الصحة« لنجهز العيادات 
التعقيم  الطبية ومستلزمات 
والورش والكتيبات االرشادية 
التي وزعت في املدارس على 
الطلبة وأولياء االمور، مبينة 
ان احلصة االولى تناولت طرق 
الوقاية من املرض والتعريف 
الواجب  التعليم��ات  بأه��م 
اتباعه��ا للحد من انتش��اره 
قدر االمكان، متمنية تعاون 
االدارات املدرس��ية والطلبة 
وأولياء االمور لتخطي هذه 
احملنة وجتنب جميع املشاكل 
الصحي��ة التي رمبا تنش��أ 

بسبب تفشي الوباء.

الحصة األولى وقاية 
من الخنازير

مريم بندق
التربية ووزيرة  أكدت وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
التام الستقبال  الوزارة  استعداد 
طلبة املرحلة املتوسطة والصفني 
الراب����ع واخلام����س االبتدائيني، 
الدراس����ي  العام  الذين يب����دأون 
املقبل  اجلديد 2009-2010 األحد 

4 اكتوبر.
وف����ي الوق����ت نفس����ه وعدت 
الوزيرة بالعمل خالل االس����بوع 
اجلاري على متابعة جميع النواقص 
واملتطلبات التي لم تكن واضحة 
خالل الفترة السابقة للعمل على 
تالفيها ومعاجلتها بالشكل السليم 
والصحي. وأعربت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود عن ضرورة جتهيز 242 
مدرسة ابتدائية بالعيادات الطبية 
املتكامل����ة على ان يتم اجناز ذلك 
الشهر املقبل، من خالل التنسيق 
م����ع وزارة الصح����ة بحبث يتم 
تزويدها باألجهزة الطبية والكوادر 
التمريضية واألدوية الالزمة لتوفير 
الرعاية الصحية املطلوبة للتالميذ 

داخل املدرسة.
وقالت احلمود بعد جولة تفقدية 
معلنة ومرتبة قامت بها صباح امس 
الى ثانويتي االم����ام مالك وليلى 
الغفارية مبنطق����ة مبارك الكبير 
يرافقه����ا وكيلة ال����وزارة متاضر 
السديراوي والوكالء املساعدون 
ومديرة عام املنطقة بدرية اخلالدي: 
ان اولياء امور الطلبة يحتلون رأس 
القائمة في مسؤولية صحة وسالمة 
إلزامهم بتنفيذ  ابنائهم من خالل 
التوصي����ات والتعليمات  جميع 
االرشادية والتوعوية ملقاومة الوباء 
والتصدي له واالنتظام في دراستهم 

دون خلل او خوف.
وأضافت ف����ي اثناء ردها على 
س����ؤال حول احتم����ال تعرضها 
للمساءلة السياسية بسبب موعد 
بدء العام الدراسي ان يد التربية 
بأيدي الن����واب واجلميع حريص 
على صحة وسالمة ابنائنا الطلبة 
واستمرار مسيرة وطننا مؤكدة: 
هدفنا واح����د نحن كوزارة تربية 
ومعنا مجلس االمة وكذلك وسائل 

االعالم واالسرة واملدرسة واولياء 
االمور. واعلنت الوزيرة ان حضور 
الطلبة بصفة عامة تعدى نسبة ال� 
90% اال ان بعض الفصول اكتملت 
فيها اعداد الطلبة، مشيرة الى ان 
بعض حاالت الغياب التي مت رصدها 
جاءت بس����بب التنقالت االدارية 
املتوقعة في اليوم االول للدراسة 
وبعضها بسبب تردد اولياء االمور 
في ارسال ابنائهم الى املدارس اذ 
ان بع����ض االطروح����ات التي مت 
تداولها في السابق قادت الى تخوف 
الكثيرين منه����م ولكن نؤمن بأن 
هذه املخاوف ستنقشع بالتوعية 
واالقناع واصرار الطلبة انفسهم 
على مواكبة حتصيلهم الدراسي دون 
تعثر او اخفاق، مبينة ان االدارات 
املدرسية ستقوم خالل االسبوع 
اجلاري بعملية رصد ومتابعة ملا 
يدور في الساحة التربوية وعلى 
ضوء تقاريرها ستكون توجهات 

الوزارة وقراراتها.
وخلصت احلمود خطة الوزارة 

في التعام����ل مع احلاالت املصابة 
من خالل حجز الطالب املصاب في 
املنزل وف����ق الفترة الزمنية التي 
يحددها طبيبه املعالج والتي عادة 
ما تبل����غ 7 ايام واذا كان اكثر من 
اصابة في الفص����ل الواحد يغلق 
الصف بالكامل واذا كان اكثر من 
فصل تغلق املدرسة، مبينة ان هذه 
اخلطة وزعت في نشرات معممة 
على االدارات املدرسية وهي معمول 
بها في جميع مدارس العالم السيما 
بعد اجتماع القاهرة الذي خلص 
الى اعتماد خطة بدء العام الدراسي 
اجلديد وفق����ا لتوصيات منظمة 

الصحة العاملية.
وعن تأجيل العام الدراسي الى 
ابعد من ذلك استغربت احلمود مثل 
هذه املطالب وقالت »ملاذا التأجيل؟ 
والى مت����ى؟«، مبينة ان الظروف 
الصحية التي تعيشها البالد حاليا 
تخيم على العالم أجمع وأن جميع 
الدول باشرت الدراسة في موعدها 
احملدد السيما دول اخلليج املجاورة 

التي اخ����ذت احتياطاتها ووفرت 
جميع مس����تلزماتها الصحية في 

املدارس.
واضاف����ت »الكثي����ر طال����ب 
بالتأجي����ل ولكن اك����رر التأجيل 
ليس احلل وعجلة احلياة يجب 
ان تستمر وان نستعد ألن جنعل 
طلبتنا يش����عرون باملس����ؤولية 
ويتعاونون مع مدارسهم لتأمني 
الوقاية من هذا املرض«.  س����بل 
من جانبها أك����دت مديرة منطقة 
مبارك الكبي����ر التعليمية بدرية 
اخلالدي استعداد جميع املدارس 
الثانوية والبالغ عددها 15 مدرسة 
في منطقة مبارك الستقبال الطالب 
والطالبات في يومهم الدراسي األول 
من خالل توفير جميع مستلزمات 
الكتب واجهزة  العام اجلديد من 
التكييف والتبريد وجميع متطلبات 
مكافح����ة الوباء ب����دءا بالعيادات 
الطبية وانتهاء بوسائل التعقيم 

واملطهرات.
واوضحت اخلالدي في تصريح 

للصحافيني بعض االجراءات التي 
قامت بها إدارة املنطقة لتخفيض 
الفصول  الكثافات الطالبية في 
والتي بلغت في بعض املدارس 
26-27 طالبا في الفصل الواحد 
من خالل استخدام املراسم وغرف 
الورش لهذا الغرض، السيما في 
منطقة صباح الس���الم التي مت 
حتويل احدى مدارسها املتوسطة 
إلى مدرسة ثانوية )الشرقية( 
للبنات لتعديل نس���بة الكثافة 

الطالبية.
وتطرقت الى بعض االجراءات 
التي قامت بها اإلدارات املدرسية 
في اليوم الدراس����ي األول واهمها 
التوعوية  البروش����ورات  توزيع 
عل����ى الطلبة واملعلم����ني والغاء 
طابور الصباح والتذكير بجميع 
التوصيات والتعليمات االرشادية 
التي نادت بها وزارة الصحة في 
هذا اجلانب راجية ان تنجلي األزمة 
على خير وان يستمر العام الدراسي 

بال عائق او ازمات.

90% نس�بة حض�ور الطلب�ة والغي�اب يرج�ع للتنق�الت وت�ردد البع�ض ف�ي إرس�ال األبن�اء للم�دارس
ال�وزارة خ�ارج  أو  داخ�ل  م�ن  يك�ون  أن  يمن�ع  وال  ألوان�ه  س�ابق  ال�وزارة  خ�ارج  م�ن  الش�واغر  س�د 

معقمات وأدوية داخل العيادة املدرسية

)أحمد باكير(


