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جانب من اجلولة

جانب من االجتماع التنسيقي بني قيادتي »التربية« و»الصحة« متاضر السديراوي أمام مدرسة رابطة بنت احلارث التي لم تداوم فيها أي طالبة أمس

د.موضي احلمود مترئسة وفد الكويت في املؤمتر العام لليونسكو

)أسامة البطراوي(جاهزية للتعامل مع احلدث .. ويتابعون التجهيزات الطبية د.محمد احلويلة ودليهي الهاجري وسالم النمالن وم.خالد الطاحوس وسعدون حماد وطلق الهيم خالل اجلولة بإحدى املدارس

6 نواب أثنوا على استعدادات مدارس »األحمدي« لمواجهة إنفلونزا الخنازير
في جولة ميدانية لرصد التجهيزات واالستعدادات على الطبيعة بمرافقة مدير المنطقة طلق الهيم

حماد: زيارات مفاجئة للمدارس الخاصة بعد الش�كاوى التي تلقيناها
الصواغ: أدعو لعدم بث الفوضى عند اكتش�اف حاالت مصابة ب� »الخنازير«
الحويلة: الخطط الوقائية والتجهيزات ممتازة لتأمين س�امة الطلبة

الطاحوس: المشاريع التربوية ضمن األولويات ومناقشتها 17 الجاري
الهاجري: نشيد بقرار مجلس الوزراء التدرج في دوام المراحل التعليمية
النم�ان: أدعو أولي�اء األمور إلى إرس�ال أبنائهم إل�ى المدارس

الهيم: اإلعان عن إصابات الطلبة سيكون رسمياً

الحمود: الكويت تجدد دعوتها للحفاظ
على التراث الثقافي للقدس

باريسـ  كونا: دعت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود امس منظمة 
االمم املتحــــدة للتربيــــة والعلــــوم والثقافة 
)اليونسكو( الى احلفاظ على التراث الثقافي 

في مدينة القدس.
وذكرت الوزيرة احلمود في كلمة الكويت 
فــــي الدورة الـ 35 للمؤمتر العام لليونســــكو 
»اننا في هذه املناسبة جندد الدعوة الى احلفاظ 
على التراث الثقافي االنساني في مدينة القدس 

ورفض االنتهاكات االسرائيلية«.
وعبــــرت عن تقدير الكويــــت جلهود مدير 
عام اليونسكو كويشــــيرو ماتسورا للحفاظ 
على هذا التراث ودعمه املستمر لعملية اصالح 
املؤسســــات التعليمية والثقافية في االراضي 

العربية احملتلة.
وشددت على ضرورة االستثمار في مجاالت 
اختصاص املنظمة فــــي ظل الظروف العاملية 
واالزمات االقتصادية التي مير بها العالم وذلك 
الرساء اســــس االنعاش املبكر واخلروج من 
االزمــــة املالية واالقتصاديــــة العاملية احلالية 
والعودة الى طريق النمــــو والرخاء في عالم 
تســــوده العوملة واملنافسة اســــتنادا الى قوة 

املعارف واملهارات.
وأبدت تأييد الكويت ملشروع برنامج املنظمة 
وميزانيتها للعامني 2010 و2011 بحد أقصى ال 
يتجاوز 653 مليون دوالر، قائلة »نحن جميعا 
مطالبــــون بأن نقف موقف املســــاندة والدعم 
املــــادي واملعنوي للمنظمة في اداء رســــالتها 
االنسانية السامية وان نتخذ من اخلطوات ما 
يدعم اجلهات التابعة لليونسكو ويعينها على 
تنفيذ االستراتيجيات واخلطط والبرامج التي 

حتقق ما تتطلع اليه الشعوب من خير«.
وأثنت على النهج االصالحي للمنظمة املتعلق 
بزيادة الشفافية وتعزيز االدارة املستندة الى 
النتائج واالدارة الرشيدة غير املركزية واشراك 
الدول االعضاء واللجان الوطنية على نحو افضل 

في عملية اعداد البرنامج وامليزانية.
وقالت »طاملا دعونا لذلك ونادينا به ملا يحققه 
من املزيد من الفاعلية وهو في الوقت نفســــه 
يتسق مع متطلبات عمليات اصالح االمم املتحدة 
وتوحيد اداء هيئاتها في دعم اخلطط والبرامج 

االمنائية الوطنية على مستوى الدول«.
وأكدت ان الكويت في سعيها لالرتقاء بنظامها 
التعليمي وحتســــني مخرجاته حريصة على 
االفادة من االستراتيجية متوسطة األجل للفترة 
من 2008 الى 2013 باهدافها الشاملة اخلمسة 

واهدافها االستراتيجية الـ 14.
وذكرت ان حرص الكويــــت يأتي من اجل 
حتقيــــق اجلودة في التعليم بعــــد ان اتاحته 
للجميع عمال بدســــتورها الذي جعل التعليم 
بكل مســــتوياته حقا لكل مواطن »وأمكنها ان 
تصل الى أعلى معــــدالت العاملية في القضاء 

على االمية«.
وقالت د.احلمود ان حرص الكويت يشمل 
حتســــني عناصر اجلودة في النظام التعليمي 
املضامني واملناهــــج واالدارة وتعزيز القدرات 

التعليميــــة واحلرص علــــى تضمني مناهجها 
مــــا يتصل مبهارات احلياة وحقوق االنســــان 
واحملافظة علــــى البيئة وتعزيز قيم املواطنة 
واحلريــــة واحلق والعدل والســــالم واحترام 
الرأي اآلخر واشــــاعة ثقافة التسامح والتزام 
احلوار الثقافي الهادف ونبذ االرهاب والتعصب 

مبختلف اشكاله.
واضافت ان الكويــــت حرصت ايضا على 
ترسيخ مفاهيم التعددية الثقافية وحرية االعتقاد 
الديني التي حرصت عليها منذ نشأتها لتحقق 
التالحم االجتماعي والتواصل بني ابناء املجتمع 

الواحد وغيره من املجتمعات. 
واشارت الى ترحيب الكويت بإنشاء مركز 
إقليمي برعاية اليونســــكو في سورية يعنى 
بالطفولة املبكرة ويســــهم في تعزيز القدرات 

في هذا املجال.
وفي مجال العلوم الطبيعية اكدت ترحيب 
اليونسكو  الكويت مبا تضمنته استراتيجية 
بشأن تغير املناخ باالضافة الى األنشطة التي 
ستقوم بها اليونسكو مبناسبة االحتفال بالسنة 
الدولية للتنوع البيولوجي خالل سنة 2010.

واكدت د.احلمــــود ان الكويت فيما يتعلق 
باالهتمام بدور املرأة ومتكينها جتسد تفاعلها مع 
هذه القضية في وصول املرأة الكويتية الى اعلى 
املناصب وحصولها على كامل حقوقها السياسية 
واختيارها وزيرة وانتخابها نائبة ممثلة للشعب 
فــــي مجلس األمة، موضحــــة ان مجلس األمة 

اجلديد ضم 4 اعضاء من النساء.
وذكرت انه فــــي مجال الثقافة فإن الكويت 
ترحب بخطة العمل التي اقترحتها اليونسكو 
واالنشطة التي تواكبها في اطار االحتفال بالسنة 
الدولية للتقارب بني الثقافات كما ترحب بإنشاء 
مركز اقليمي برعاية اليونســــكو في البحرين 
يعنى بتعزيز قدرات املنطقة العربية في مجال 

التراث الثقافي والطبيعي.
وعبرت وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم 
العالي عن تقدير الكويت ملا قدمه املدير العام 
لليونسكو كويشيرو ماتسورا من جهود قيمة 
ورؤى مميزة اســــهمت في حتقيق االجنازات 
الكبيرة على امتداد السنوات العشر املاضية التي 

شغل فيها منصب املدير العام للمنظمة.
كما توجهت بخالص التهنئة للسفيرة ايرينا 
بوكوفا على ترشــــيح املجلــــس التنفيذي لها 
النتخابها ملنصب املدير العام اجلديد لليونسكو 

متمنني لها النجاح والتوفيق.
واعربت د.موضي احلمود باسم الكويت اميرا 
وحكومة وشعبا عن بالغ التقدير للدور املهم 
الذي تقوم به منظمة اليونســــكو ولالجنازات 
القيمة التي حققتها على امتداد مسيرتها املوفقة 
التي قاربت ثلثي قرن من الزمان لتحقيق اهدافها 
النبيلــــة. كما اعربت عــــن التهنئة والتمنيات 
الصادقة بالتوفيــــق والنجاح لرئيس الدورة 
احلالية للمؤمتر العام لليونسكو د.ديڤيدسون 
هيبيرن مبناسبة اختياره لهذا املنصب والشكر 
واالمتنان لرئيس الدورة السابقة السفير جورج 

انستاسوبولس.

خالل الدورة الـ 35 للمؤتمر العام لليونسكو

الثقافي�ة  التعددي�ة  مفاهي�م  ترس�يخ  عل�ى  نح�رص 
وحرية االعتق�اد الديني لتحقي�ق التاحم بين أبن�اء المجتمع

اولياء امورهم بحجم االستعدادات 
واالجراءات املتخذة.

واضافـــت الهيم انه ملس من 
خالل اجلوالت املختلفة ارتياح 
املنطقـــة  اجلميـــع الجـــراءات 
لالستعدادات املسبقة واملتخذة، 
وهو ما سينعكس على انطباع 

اولياء االمور واطمئنانهم.
واكد الهيم ان اجلولة شملت 
مدرسة اليسرى املتوسطة بصورة 
مفاجئة وذلك حتى يطمئن النواب 
على االستعدادات بدال من مدرسة 

سودة بنت مالك.
وكشف عن ان مدارس املنطقة 
لم تسجل اصابة طالب او طالبة 
حتـــى اآلن بانفلونزا اخلنازير، 
مؤكدا ان االعالن عن االصابات 
يكون بشـــكل رسمي من وزارة 
الصحة وهو ما يخفف من الهلع 
واخلوف، مشيرا الى استعدادات 
وجهوزيـــة مـــدارس املنطقـــة 
الستقبال تالميذ الصفوف االول 
والثاني والثالـــث االبتدائي في 
18 اجلاري. واشـــار الى ان عدد 
مدارس املنطقة 172 مدرسة وهي 
موزعـــة على مختلـــف املراحل 
وتضم 93 الـــف طالب و11 الف 
معلم ومعلمة، وبذلك فإن منطقة 
االحمدي التعليمية تعتبر االكبر 
في عدد مدارسها وطلبتها، مؤكدا 
انه متت معاجلة كثافة الفصول 

الدراسية في املدارس.
وبني الهيم ان وزارة التربية 
وفقت في قرارها بتدرج الدوام 
املدرسي، حيث استطعنا جتهيز 
32 عيـــادة خـــالل اســـبوعني، 
باالضافة الـــى جتهيز العيادات 

في مختلف املدارس.

شـــكره لوزارة التربية، وداعيا 
األهالي الى التعاون مع »التربية« 
الفوضى  و»الصحة« وعدم بث 

عند اكتشاف حاالت اشتباه. 
بدوره، قال مدير عام منطقة 
الهيم  التعليمية طلق  االحمدي 
ان املدارس التي شملتها اجلولة 
لم يتم تفقدها في وقت سابق، 
موضحـــا ان زيـــارة الوزيـــرة 
والوكيلة كانت ملدارس اخرى، 
الفتا الـــى ان ذلك يهدف الى ان 
نبني ان مدارس املنطقة جميعها 
مستعدة في ظل اجلهود املبذولة 
واملضاعفة بني وزارتي التربية 
والصحة للمحافظة على صحة 
الطلبة حتى نطمئن  وســـالمة 

مع هذه اآلراء، مشيدا باخلطط 
الوقائية والتجهيـــزات لتأمني 
سالمة الطلبة، معربا عن األمل في 
ان توفر وزارة الصحة اللقاحات 
جلميع الفئات العمرية في أسرع 
وقت، ومؤكدا تواصل الزيارات 
التفقدية املفاجئة لطمأنة أولياء 
األمور، ومحذرا في الوقت نفسه 
املـــدارس اخلاصة  من تقاعس 
التي ال تلتزم في مواجهة خطة 

الطوارئ.
أما النائب فالح الصواغ فأكد 
ان اجلولة ساهمت بشكل رئيسي 
في تغييـــر وجهة نظره، معلنا 
جودتهـــا واطمئنانه الكبير الى 
االهتمـــام الواضح، ومعلنا عن 

وان استعدادات املدارس احلكومية 
أفضـــل كثيـــرا مـــن املـــدارس 

اخلاصة.
النائب ســـعدون  ووصـــف 
حماد االستعدادات املتخذة من 
قبل وزارتـــي التربية والصحة 
بأنها جيدة بتوفير غرف العزل 
والعيـــادات واالرشـــادات التي 
وضعت بشـــكل راق جـــدا، الى 
جانب توزيع الطلبة بشكل منظم 
للحصول على احتياجاتهم من 
املقاصف املدرســـية، وأعلن عن 
تنظيم زيارات مفاجئة للمدارس 
اخلاصـــة بعد شـــكاوى أولياء 

األمور.
واتفق النائب د.محمد احلويلة 

مريم بندق
أجمــع 6 مــن نــواب الدائــرة 
الـ 5 على جودة استعدادات مدارس 
منطقة األحمدي التعليمية ملواجهة 

وباء إنفلونزا اخلنازير.
وقال النواب دليهي الهاجري، 
سالم النمالن، خالد الطاحوس، 
سعدون حماد، د.محمد احلويلة، 
وفالح الصـــواغ في تصريحات 
للصحافيني عقب جولة نظمها 
مدير عام املنطقة طلق الهيم اننا 
مطمئنون الى سالمة الطلبة في 
ظل االســـتعدادات اجليدة التي 
ملســـناها خالل اجلولـــة والتي 
شـــملت بعض املدارس بصورة 

مفاجئة.
من جانبه، أشاد النائب دليهي 
الوزراء  الهاجري بقرار مجلس 
بتدرج بدء العام الدراسي، معلنا 
التعاون الكامل مع وزارة التربية 
لتأمني سالمة الطلبة وإكمال العام 

الدراسي.
بـــدوره، قال النائب ســـالم 
النمالن انه ملس استعدادات جيدة 
في ظل جهود مدير عام املنطقة 
طلق الهيـــم داعيا أولياء األمور 
لعدم اخلوف ومواصلة ارسال 

أبنائهم الى املدارس.
وقال النائب م.خالد الطاحوس: 
هدفنا من اجلولة االطمئنان الى 
االستعدادات بعد ان وجدنا بعض 
التحفظـــات من أوليـــاء األمور 
واطمئنهـــم بأن االســـتعدادات 
ممتازة، كاشفا عن ان املشاريع 
التربوية ستكون ضمن األولويات 
التي ستتم مناقشتها 17 اجلاري، 
املدارس  مؤكدا ضرورة تطبيق 
اخلاصة االشتراطات املوضوعة، 

السديراوي: أوضاع »رابطة بنت الحارث« مطمئنة التباعها اإلجراءات السليمة

مـــن جهة اخـــرى واســـتكماال لتضافـــر اجلهود في 
مكافحة تفشي الڤيروس، عقدت وزارة التربية االجتماع 
التنســـيقي بني قياديي وزارتي الصحة والتربية وذلك 
لتقييم االجراءات التي مت اتخاذها بهذا الصدد بينهما، الى 
جانب مناقشة النواقص واحتياجات العيادات املدرسية، 
واشارت السديراوي خالل االجتماع الى وجود 120 عيادة 
مدرسية موزعة على املناطق التعليمية املختلفة، حيث 
أكد مديرو املناطـــق التعليمية خالل ذلك االجتماع على 
جاهزية تلك العيادات املدرسية من حيث الهيئة التمريضية 
واألجهزة الطبية باإلضافـــة إلى جاهزية جميع مدارس 
املرحلة االبتدائية من الهيئة التمريضية ومســـتلزمات 

تلك العيادات.
وأكدت على توافر املباني الستخدامها عيادات مدرسية 
في املرحلتني الثانوية واملتوسطة، وجار االتفاق مع وزارة 

الصحة الستكمال الطاقم التمريضي.
وأضافت أن عدد املدارس التي مت جتهيزها بالعيادات 
املدرسية في منطقة العاصمة التعليمية بلغت 100 مدرسة 
من أصل 145، كما بينت ان 61 مدرسة تابعة ملنطقة اجلهراء 
التعليمية من أصـــل 92 مت االنتهاء من جتهيزها وجار 
استكمال البقية، كما ان منطقة الفروانية التعليمية انتهت 
من جتهيز 68 مدرسة بجميع االحتياجات من أصل 152 
مدرسة، أما بالنسبة لألحمدي فقد مت جتهيز 80 مدرسة 

من اصل 177، حيث سينتهي التجهيز نهاية اكتوبر.
وبالنســـبة ملدارس منطقة مبارك الكبير مت االنتهاء 
من جتهيز 48 مدرســـة من اصل 66 ويتم حاليا املتابعة 
اليومية بني مديري املدارس مع مديري املناطق التعليمية، 
والتنسيق إلبالغ وزارة الصحة باإلصابات حال ظهورها 
إلجراء الالزم، وذلك تنفيـــذا لتوصيات منظمة الصحة 

العاملية.

تعاملت مع احلدث بشفافية وفق توصيات أصدرتها ادارة 
الصحة الوقائية في وزارة الصحة.

وأفادت السديراوي بأن الوزارة بذلت جهودا حثيثة من 
خالل الندوات التوعوية لإلدارات املدرسية والتي أشرف 
عليها املتخصصون من وزارة الصحة الذين قدموا شرحا 
حول كيفية التعامل مع املرض وأهم االجراءات الواجب 
اتباعها للوقاية منه، إضافة إلى احلملة اإلعالمية الواسعة 
التي تضمنت بروشورات وبوسترات في كل مدرسة على 
حدة واإلجـــراءات املتعلقة بالتجهيزات الطبية لعيادات 
املدارس املختلفة، مضيفة أنه جار التنســـيق مع وزارة 
الصحة لتقوم املدارس املختلفـــة بعقد ندوات توعوية 
ألولياء األمور الراغبني في التعرف على اإلجراءات املطلوبة 
ملواجهة تفشي الڤيروس. وتقوم الوزارة بتلك اجلوالت 
تالزما مع حرص د.موضي احلمود على متابعة اإلجراءات 

االحترازية في املدارس ملواجهة الڤيروس.

مريم بندق
قامت وكيل وزارة التربية متاضر السديراوي بجولة 
تفقديه على مدارس مدينة سعد العبداهلل التابعة ملنطقة 
اجلهراء التعليمية، حيث اطلعت على استعدادات املدارس 
واستمعت لشـــرح مفصل من مديرة ثانوية رابطة بنت 
احلارث الثانويـــة بنات حول اإلجـــراءات التي اتخذت 
جتاه إصابة طالبة بانفلونزا اخلنازير والتأكد من مدى 
مطابقتها مع التعليمات والنشرات التي أصدرتها وزارة 
التربية بالتعاون مـــع وزارة الصحة في كيفية التعامل 

مع الڤيروس.
اجلدير بالذكر ان اجلولة بدأت منذ ســـاعات الصباح 
األولى وشارك فيها الوكيل املساعد للتعليم النوعي محمد 
الكندري ومدير عـــام منطقة اجلهراء التعليمية باالنابة 

لطيفة العجيل.
ثم قامت السديراوي باالطالع على جتهيزات العيادات 
الطبية في بعض املدارس التابعة لتلك املنطقة التعليمية، 
وتأكدت من كافة التجهيزات وحثت الطلبة على االلتزام 
بالدوام املدرسي لتلقي دروســـهم التعليمية وأكدت أن 
املدارس مجهزة بكافة االســـتعدادات الطبية واملعقمات 

واملطهرات بالتنسيق مع وزارة الصحة.
كما أكدت ان الوزارة حريصة كل احلرص على سالمة 
أبنائها الدراسني في كافة املدارس احلكومية واخلاصة، 
مشيرة إلى التعاون مع وزارة الصحة للحد من انتشار 
ڤيـــروس انفلونزا اخلنازير وذلـــك بتطبيق اإلجراءات 
الالزمة والتوجيهات االحترازية في كل مدرسة، مشيدة 
باإلجراءات املتبعة التي اتخذتها إدارة مدرسة رابطة بنت 
احلارث بعد التأكد من إصابـــة احدى الطالبات وظهور 
ارتفاع بســـيط في احلرارة ألربـــع طالبات اخريات في 
فصول مختلفة بتلك املدرسة، مضيفة أن إدارة املدرسة 

طالبات »رابطة بنت الحارث« لم يداومن
مريم بندق

اضطرت وكيلة التربية متاضر السديراوي الى 
التقاط صور تفقدها ملدرسة رابطة بنت احلارث 
الثانوية أمام مدخل املدرس��ة بسبب عدم دوام 
الطالبات باستثناء 5 طالبات من أصل 1100 طالبة 
في املدرس��ة، واضطرت إدارة املدرسة إلعادة 

الطالبات ال� 5 الى منازلهن.


