
 5  محليات  االربعاء ٧ اكتوبر ٢٠٠٩   

 الحمود: طرح االهتمام الثقافي بمدينة القدس على اليونسكو
 باريس ـ كونـــا: أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضـــي احلمود ان املجموعة العربية ســـتطرح على املؤمتر 
العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) 

االهتمام الثقافي مبدينة القدس. 
  وذكرت على هامش مشاركتها في الدورة الـ ٣٥ للمؤمتر العام 
ملنظمة اليونســـكو التي بدأت في وقت سابق امس ان ذلك جاء 
خالل اجتماع رؤساء الوفود العربية مع املجموعة العربية لدى 

املنظمة صباح أمس.

  وقالت ان الدول العربية طرحت خالل االجتماع تلــك القضية 
املهمـــة وهي االهتمـــام الثقافي مبدينة القدس حيث ســـتدفــع 
املجموعة العربية خالل املؤمتر العام لليونسكــو إلى تبني هذا 

االقتــراح. 
  وقالت ان هناك العديد من املواضيع ســـتطرح خالل املؤمتر 
العام ملنظمة اليونسكو بعضها يتعلق باملنظمة في نظمها االدارية 
وميزانيتها الســـنوية وباختيار املديرة العامة اجلديدة لها بعد 

انتهاء مدة الرئيس احلالي بعد توليه منصبه ملدة ١٠ سنوات. 

 الداحس لـ «األنباء»: القرار يشمل الطلبة المسجلين اآلن والبالغ عددهم ٣٢٠٠ طالب والذين لن يسمح لهم باالستمرار

 الحمود لـ «األنباء»: لم نتراجع 
  عن عدم االعتراف بالشهادات العربية المسائية

 يسمح للمدارس بالتعامل مع االستديوهات الخاصة المعتمدة بالوزارة فقط

 «التربية»: ُيمنع منعًا باتًا تصوير العروض الرياضية 
  والمسابقات الحركية واالستعراضية في مدارس البنات

 مديرو العموم ناقشوا الخطة ورفعوها لمجلس وكالء التربية برئاسة الحمود

 الخطة الدراسية التعويضية لمواجهة إنفلونزا الخنازير: 
إطالة اليوم والعام الدراسي واستثمار عطلة الربيع

 مريم بندق
  ناقش مجلس مديـــري عموم املناطـــق التعليمية اخلطة 
التعويضيـــة ملواجهة اي احتماالت متوقعة ملواجهة انفلونزا 
اخلنازير. وقرر املجلس رفع اخلطة الى مجلس وكالء وزارة 

التربية ملناقشتها برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، تتضمن اخلطة اطالة اليوم الدراسي ساعة 
دراسية في حالة الغياب اجلزئي وزيادة عدد ايام العام الدراسي 

في حالة الغياب الكلي. وفيما يلي اخلطة بالتفصيل:

 ملحوظة: تقنني املسوح الشخصية:
  أ- تؤجل حصة القراءة احلرة الى الفصل الدراسي الثاني.

  ب – يتم االلتزام بالزمن املخصص لالختبارات وفق ما ورد 
في الوثائق اخلاصة باملراحل التعليمية (جدول االختبارات).

 االوقات التي ميكن االستفادة منها لتنفيذ برنامج احلصص 
التعويضية:

  أ- في حالة الغياب اجلزئي:
  طابور الصباح والفرص اثناء اليوم الدراسي.
  متديد زمن اليوم الدراسي بواقع ساعة يوميا.

  استثمار يوم السبت اخلاص بالراحة االسبوعية.
  اســـتثمار مراكز رعاية املتعلمني في الفترة املســـائية في 

حالة الضرورة.

  ب – في حالـــة الغياب الكلي تتخذ االجـــراءات االضافية 
التالية:

  استثمار عطلة منتصف العام الدراسي.
  زيادة ايام العام الدراسي.

  اســـتثمار قنـــاة فضائية وشـــبكة االنترنـــت في عرض 
الدروس.

  للتفضـــل باالطالع والعرض علـــى مجلس الوكالء متهيدا 
إلقراره. 

 مريم بندق
  يتفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بتكـــرمي أبنائه من املعلمني واملعلمات في االحتفال 
الذي تقيمه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مبناسبة عيد املعلم العاملي الذي 
يوافق ٥ أكتوبر سنويا. وبهذه املناسبة أعلن الوكيل 
املســـاعد لألنشطة الطالبية ورئيس اللجنة العليا 
لالحتفال بيوم املعلم العاملي دعيج الدعيج مجموعة 
من املسابقات، مبينا انها من تنظيم اللجنة االعالمية 
التي أعدت مسابقة ألفضل مقال صحافي وقسمتها 
على ٣ مراكز بجوائز قيمة لكل منها على ان تكون 
تلك املقاالت منشورة سابقا في الصحف الكويتية 
او املجالت وتقدم مطبوعة، باالضافة ملسابقة أفضل 
تقرير صحافي منشور يقدم مطبوعا ايضا، مبينا 
وجود مسابقة أفضل صورة شريطة ان تكون جميع 
املشاركات املقدمة تخدم شعار يوم املعلم إليصال 
رسالة تؤطر دور املعلم وترجع مكانته السابقة. على 
صعيد مختلف، أصدر الدعيج نشرة عامة جلميع 
مدارس التعليم العام واخلاص والنوعي ورياض 
األطفال للعام الدراســـي ٢٠١٠/٢٠٠٩ بشأن القواعد 
الواجـــب مراعاتها بني اإلدارات املدرســـية ومراكز 

التصوير واالستديوهات اخلاصة، وهي كالتالي:
  أوال: يســــمح لإلدارات املدرســــية بالتعامل مع 
االستديوهات ومراكز التصوير املصرح لها من قبل 
الوزارة (ادارة األنشطة التربوية) للعام الدراسي 

٢٠١٠/٢٠٠٩، ويشترط ان يتم التصوير حتت اإلشراف 
املباشر إلدارة املدرسة وحتت رقابتها ومسؤولياتها، 
وتتولى اإلدارات املدرسية االتفاق والتعامل املباشر 
مع هذه املؤسسات من خالل عقود رسمية على ان 
تزود ادارة األنشطة التربوية باملناطق التعليمية 
بصورة من هذه العقود، ويحظر على االســــتديو 
نسخ اي صورة من دون موافقة اإلدارة املدرسية 
ويحظر استغاللها في اي نشاط اعالني مباشر او 

غير مباشر.
  ثانيا: قواعد خاصة بالتصوير في مدارس البنات: 
يجب التقيد بالضوابط التالية، اضافة الى الضوابط 
السابقة: بالنسبة ملدارس البنات تتولى التصوير 
فيها مصورات من اإلناث مع ضرورة االلتزام باملظهر 
العام للمصورات، مينع منعا باتا تصوير العروض 
الرياضية واملسابقات احلركية واالستعراضية، تلتزم 
االســــتديوهات ومراكز التصوير بتسليم الصور 
السلبية (النيجاتيف) إلدارة املدرسة بعد االنتهاء 

من عملية التوزيع وتلبية احتياجات الطالبات.
  مالحظة هامة: يراعى عند االتفاق اختيار السعر 
األقل (سعر التكلفة) مع عدم اإلخالل باملواصفات 

الفنية على أال يزيد السعر على اآلتي:
  ـ الصــــورة مقاس ١٣ × ١٨ مع غالف ملون ٢٥٠ 

فلسا.
  ـ الصــــورة مقاس ١٥ × ٢١ مع غالف ملون ٢٥٠ 

فلسا. 

 إيفاد العوضي والبلوشي في مهمة رسمية لحضور أنشطة المركز الكشفي العربي بالقاهرة

 استثناء بطيئي وصعوبات التعلم من تأجيل الدراسة لشهرين
 مريم بندق

  أصدرت وزيــــرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود عدة قرارات وزارية. 
جاء القرار األول: في اطار متابعة الوزارة آلخر 
املستجدات املتصلة مبرض انفلونزا اخلنازير، 
والتواصل املستمر مع وزارة الصحة في هذا 
الشــــأن وتنفيذا لقرار مجلــــس الوزراء الذي 
اتخذه في هذا الشأن في جلسته االستثنائية 
املنعقدة في ٢٠٠٩/٨/١٩ بناء على عرض وزيرة 
التربية وتوجيه وزير الصحة. وبعد االطالع 
على القرار الــــوزاري رقم ٢٠٠٩/٢٩٣ الصادر 
بتاريــــخ ٢٠٠٩/٩/٣ وبناء علــــى ما تقتضيه 

املصلحة العامة.
  تقرر: أوال: تســــتثنى فئتا بطيئي التعلم 
وصعوبات التعلم من أحكام القرار الوزاري 
رقم ٢٠٠٩/٢٩٣ الصادر في شــــأن تأجيل بدء 
العام الدراسي لرياض األطفال ودور احلضانة 
ومدارس ذوي االحتياجات اخلاصة وفصول 
الدمج لذوي االحتياجــــات اخلاصة بالتعليم 
احلكومي واخلاص ملدة شهرين من تاريخ بدء 

الدراسة في هذه املراحل.
  ثانيا: على جميع اجلهــــات العلم والعمل 

مبوجبه.
  وبنــــاء على الدعوة املوجهــــة من املنظمة 
الكشفية العربية للمشاركة في دراسة املتفرغني 
للعمل الكشفي والذي سيقام في املركز الكشفي 

العربــــي الدولي في القاهرةـ  جمهورية مصر 
العربية خالل الفترة من ١٠-١٧ اكتوبر اجلاري. 
وبناء على كتاب الوكيل املســــاعد لألنشطة 
الطالبيــــة رقم ٢٤٢٤ املؤرخ فــــي ٢٠٠٩/٩/١٧ 
واملتضمن اسماء املرشــــحني وموافقة وكيل 

الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة الرسمية.
  تقرر: أوال: إيفاد كل من: صالح عبد حاجي 
العوضي موجه فني عام تربية كشفية وبدر 
حسني البلوشي موجه تربية كشفية، للمشاركة 
في دراسة املتفرغني للعمل الكشفي والذي سيقام 
في املركز الكشــــفي العربي الدولي بالقاهرة 
ـ جمهوريــــة مصر العربيــــة خالل الفترة من 
٩ اكتوبر ٢٠٠٩ الى ١٨ اكتوبر ٢٠٠٩ شــــاملة 

يومي السفر.
  ثانيــــا: تتحمــــل الكويت نفقات الســــفر 

واالقامة.
  ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجب هذا القرار.
  وأصدرت السديراوي قرارا باستمرار تأجيل 
افتتاح ثانوية الراعي النميري التابعة ملنطقة 
الفروانية التعليمية حتى بداية العام الدراسي 
٢٠١٠-٢٠١١ جاء فيه: باالشارة الى القرار رقم 
٢٦٣٩١ الصادر في ٢٠٠٨/٣/٢٥ بشــــأن تسمية 

ثانوية الراعي النميري.
  وباالشــــارة الى القرار رقم ٢٦٣٩١ الصادر 
في ٢٠٠٨/٧/١٦ بشــــأن تأجيل افتتاح ثانوية 

الراعي النميري ملدة عام دراسي، وبناء على 
توصيات فريق متابعة االستعداد للعام الدراسي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ في خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ 

.٢٠٠٩/٧/٢٧
  وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

  تقرر: أوال: استمرار تأجيل افتتاح ثانوية 
الراعي النميري الكائنة في ضاحية النهضة 
السكنية والتابعة ملنطقة الفروانية التعليمية، 

حتى بداية العام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠.
  ثانيــــا: يســــري هــــذا القرار اعتبــــارا من 

تاريخه.
  ثالثا: على جميع اجلهات العمل والتنفيذ.
  ونظرا لقيام عائشــــة الروضان ـ الوكيل 
املساعد للشــــؤون االدارية والوكيل املساعد 
للتخطيط واملعلومات باإلنابة مبهمة رسمية 

من ١-٢٢ اجلاري.
  تقرر: أوال: تكليف محمد الكندري الوكيل 
املساعد للتعليم النوعي القيام بأعمال الوكيل 
املساعد للشؤون االدارية، باالضافة الى عمله، 

اعتبارا من ١-٢٢ اكتوبر اجلاري.
  ثانيا: تكليف محمد الصايغ الوكيل املساعد 
للمنشآت التربوية القيام بأعمال الوكيل املساعد 
الى  للتخطيط واملعلومات باإلنابة باالضافة 

عمله اعتبارا من ١-٢٢ اكتوبر اجلاري.
  ثالثا: على جميع اجلهــــات العلم والعمل 

مبوجب هذا القرار. 

 التسلسـل الدراسـي وانتظام الطالب وااللتزام بسـلم األعمار والتصديق على الشـهادات أبرز شـروط معادلة «الثانوية العربية الصباحية»

 محمد الداحس د.موضي احلمود

 اوال: مقترح الخطة التعويضية (الفترات الدراسية ـ التقويم ـ الخطط «الحصص») 
 الملحوظات  التقويم  الفترات الدراسية  المراحل الدراسية  م 

 الثانوي التعليم العام  ١ 
 تسير وفق اخلطة الدراسية 
(٤ فترات) كل توجيه يضع 

خطته التعويضية 

 حسب ما هو معمول به في 
الوثيقة 

 تفعيل اخلطة التعويضية 
حسب رؤية قطاع التعليم 

العام 

 من الرابع االبتدائي الى  ٢ 
التاسع املتوسط 

 تسير وفق اخلطة الدراسية 
(٤ فقرات) كل توجيه يضع 

خطته التعويضية 

 امتحان الفترات الثالثة 
على مستوى املدرسة 

وباعتماد التوجيه 
الفني اما الفترة الرابعة 
فاالمتحانات موحدة على 

مستوى املنطقة 

 االجراء السابق نفسه 

 االول والثاني والثالث  ٣ 
 االجراء السابق نفسه  امللف االجنازي  االجراء السابق نفسه االبتدائي 

 ثانيا: الحصص التعويضية 
 ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  عدد احلصص الفعلية للمادة (حاليا) 
 ٥  ٤  ٤  ٣  ٣  ٢  ٢  ١  ١  عدد احلصص التعويضية (املخفضة) 

 مريم بندق
  اوضحت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
ان الوزارة لــــم تتراجع عن قرار 
الدراسية  الشهادات  عدم معادلة 
العربيــــة الصادرة من  الثانوية 
املدارس املسائية اخلاصة (األهلية) 

من خارج البالد.
  وقالت الوزيرة احلمود ان القرار 
الوزاري الصادر بشأن هذه القضية 
يعمل به اعتبارا من العام الدراسي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ ويلغي كل ما يتعارض 

معه من قرارات سابقة.
  وشددت على ان القرار يطبق 
الطلبة املســــجلني اآلن في  على 
املدارس العربية اخلاصة املسائية 

فقط من خارج البالد.
القرار    واســــتطردت: وينظم 
الشــــروط والضوابــــط ملعادلة 
الثانوية  الدراســــية  الشــــهادات 
العربيــــة الصادرة مــــن املدارس 
اخلاصة (األهلية) الصباحية من 
خارج البالد. ومن ناحيته قال مدير 
عام االدارة العامة للتعليم اخلاص 
محمد الداحس ان ما نشــــر حول 
الوزارة عن تطبيق قرار  تراجع 
الدراسية  الشهادات  عدم معادلة 
املدارس  الصــــادرة من  الثانوية 
العربية املسائية من خارج البالد 

غير صحيح.

الثانويــــة العربيــــة  الدراســــية 
املــــدارس اخلاصة  الصادرة من 
االهلية الصباحية من خارج البالد، 
ولكن وفقا للشروط التي حددها 
القرار الذي اصدرته وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود والتي جاءت كالتالي:
  أ- يجب ان يقدم الطالب تسلسال 
دراســــيا يبدأ مــــن الصف االول 
الثانوي من تلك الدولة، ويستثنى 
من ذلــــك ابناء الديبلوماســــيني 
والعاملني في البعثات التمثيلية 

خارج البالد.
  ب- تقدمي مــــا يثبت انتظام 
الطالب خالل فترة الدراســــة في 

املدرسة في تلك الدولة.
  ت – اال يتجــــاوز عمر الطالب 
احلد املسموح به في سلم االعمار 

  فالوزارة لم تتراجع عن تطبيق 
القرار الذي يشمل الطلبة املسجلني 
اآلن والبالغ عددهم ٣٢٠٠ طالب في 
الصفوف األول والثاني والثالث 
الثانوي والذين لن يســــمح لهم 
باالستمرار وعليهم اعادة التسجيل 
في مدارس الكويت املفتوحة لهم 

بحسب الشروط املوضوعة.
  وقــــال الداحس حــــدد القرار 
الوزاري العام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
لتطبيق القرار ولذلك فمن البديهي 
ان الوزارة لن تلغي الشــــهادات 
الدراسية التي حصل عليها الطلبة 
من هذه املدارس في االعوام السابقة 

وقبل صدور القرار.
  واكد مدير عام االدارة العامة 
الداحس  للتعليم اخلاص محمد 
الشهادات  الوزارة ســــتعتمد  ان 

املعتمد في الدولة الصادرة عنها 
الشهادة.

  ث- اال تزيــــد فتــــرة انقطاع 
الطالب عن الدراســــة عن سنتني 
متتاليتني آلخر شــــهادة حاصل 

عليها الطالب من تلك الدولة.
  ج – يجــــب ان تكــــون جميع 
الشــــهادات مصدقة من اجلهات 

الرسمية املختصة.
  مادة ثالثة: على الطالب فتح 
ملف فــــي االدارة العامة للتعليم 
اخلاص بوزارة التربية قبل التحاقه 

باملدرسة خارج البالد.
  مادة رابعة: يعمل بهذا القرار 
الدراســــي  العام  مــــن  اعتبــــارا 
٢٠١٠/٢٠٠٩ ويلغى كل ما يتعارض 

معه من قرارات سابقة.
  الى ذلك علمــــت «األنباء» ان 
الطلبة الذين يطبق عليهم القرار 
رفعوا بعض املطالب الى االدارة 
العامة للتعليم اخلاص لتسليمها 
الــــى الوزيرة احلمــــود تتضمن 
عدم تطبيق القــــرار على الطلبة 
املسجلني اآلن في الصفوف األول 
والثاني والثالث الثانوي باملدارس 
العربية االهلية املسائية على ان 
يقتصر التطبيق على الطلبة اجلدد 
اسوة بقرار عدم االعتراف ببعض 
البالد  اجلامعات اخلاصة خارج 
الذي طبق على الطلبة اجلدد ولم 

يشمل الطلبة املقيدين. 


