
االربعاء 21 اكتوبر 2009   5محليات
ُسّلمت لطلبة الدور الثاني متضمنة الدرجات الحاصلين عليها في الدور األول للعام الدراسي 2009/2008

مريم بندق
علم����ت »األنب����اء« ان وزارة 
التربية تدرس االجراءات املناسبة 
ملعاجلة االخطاء الواردة في شهادات 
الثانوية العامة لبعض الطلبة من 
خريجي الدور الثاني للعام الدراسي 

.2009/2008
وبحس����ب مص����ادر خاصة ل� 
»األنب����اء« يقوم قط����اع التعليم 
الع����ام بالتنس����يق والتعاون مع 
قطاع التخطيط واملعلومات التخاذ 
بعض االجراءات التي تكفل احلفاظ 
على مس����تقبل الطلبة. يذكر انه 
حدث����ت ايضا بع����ض املالحظات 
السلبية على الشهادات الدراسية 
الصادرة في الدور االول من العام 
الدراس����ي 2009/2008 متثلت في 
املئوية احلاصل  النسبة  اختالف 
عليها بعض الطلبة في الش����هادة 
االصلية عن شهادة صورة طبق 
االصل. الى ذل����ك اعطت الوزيرة 
احلمود توجيهاته����ا الى اجلهات 
املختصة ب����وزارة التربية التخاذ 
االجراءات املطلوبة لتفعيل قرار 
مجلس وكالء التربية بنقل تبعية 
مراقب����ات الصيانة ال����ى املناطق 
التعليمي����ة وحتويلها الى ادارات 

تتبع قطاع التعليم العام.
اثن����اء ترؤس  جاء ذل����ك في 
الوزيرة احلمود اجتماع مجلس 
وكالء التربية صباح امس بحضور 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
والوكالء املساعدين بهدف حتقيق 
مزيد من االستقرار واالستقاللية 
والس����رعة في اجن����از متطلبات 
املناطق التعليمية من الصيانات 
اجلزئية. هذا ووافق املجلس على 
املقترح اخل����اص بالطلبة بطيئي 
العام  التعليم  التعلم في مدارس 
واخلاص بإكمال دراس����تهم بعد 
نهاية الصف التاس����ع وذلك بعد 
عمل استبانة يتم من خاللها االطالع 
على آراء ورغبات اولياء االمور في 
تطبيق هذا املقترح او االستمرار 
في اخلطة املعمول بها اآلن والتي 
تتضم����ن االنضمام ال����ى الورش 
التعليمي����ة التابعة ملدارس ادارة 
التربية اخلاصة مع بعض املناهج 

»وكالء التربية«: توجيهات للحمود لتفعيل قرار نقل مراقبات الصيانة إلى »المناطق« وإسنادها إلى »التعليم العام«

»التربية« تدرس معالجة أخطاء شهادات الثانوية العامة حفاظًا على مستقبل الطلبة

اعتماد الخطط الدراسية الجديدة للكبار في المتوسط ومحو األمية للعام 2010/2009
مريم بندق

اقرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود تطبيق اخلطة 
الدراس����ية اجلديدة للمرحلة املتوسطة 
في مراكز تعليم الكبار اعتبارا من بداية 
العام الدراسي احلالي 2010/2009. واستند 
القرار الوزاري الذي اعتمدته الوزيرة الى 

القرار الوزاري رقم )2009/130( الصادر 
في: 2009/4/22 بشأن اقرار العمل بالوثيقة 
األساسية للتعليم املتوسط في الكويت. 
وهدف الى توحيد ضوابط العمل التربوي 
في مختلف النظم التعليمية. وتضمن:

أوال: يت����م العم����ل مبوجب اخلطط 
الدراس����ية املرفقة في فص����ول املرحلة 

املتوسطة في مراكز تعليم الكبار.
ثانيا: يسري هذا القرار من بداية العام 

الدراسي املقبل 2010/2009.
كما تضمن القرار:

أوال: يتم العمل باخلطة الدراس����ية 
املرفق����ة ملرحلة محو األمي����ة في مراكز 

تعليم الكبار.

ثانيا: تطبق اخلطة اعتبارا من العام 
الدراسي 2010/2009 جلميع صفوف مرحلة 
محو األمية في مراكز تعليم الكبار عدا 
خطة العلوم لدارسي الصف الثاني مبحو 
األمية تطبق اخلطة اجلديدة ابتداء من 

العام الدراسي 2011/2010.
وذلك بحسب اجلدولني املنشورين.

محمد الصباح يطلب إدراج
»الهندسة النووية« في البعثات الخارجية

اللوغاني القتصار االختبارات المؤجلة 
على المتغيبين بعذر عن الفترة الثانية

مريم بندق
طلب نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
من وزيرة التربية ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي احلمود تضمني 

تخصص الهندسة النووية في خطة البعثات الدراسية اخلارجية.
وقال الشيخ د.محمد الصباح في خطابه للوزيرة احلمود: على ضوء 
إقرار اخلطة املرحلية للجنة الوطنية لالس����تخدامات السلمية للطاقة 
النووية في اجتماعها االخير بتاريخ 2009/6/15 واملتضمنة العمل على 
بناء القدرات الوطنية في التخصصات ذات الصلة بأعمال برنامج الكويت 
في هذا املجال.  وبناء عليه نأمل تضمني خطة وزارتكم للعام الدراسي 
2010/2009 بعثتني الى ثالث بعثات في مجاالت الهندس����ة النووية في 
اجلامعات املتميزة في هذا املجال، في كل من الواليات املتحدة األميركية 
واململكة املتحدة واجلمهورية الفرنسية، على ان توافيكم اللجنة مستقبال 
بأي احتياجات أخرى.  يذكر ان خطاب الش����يخ د.محمد الصباح أرسل 

للوزيرة احلمود في منتصف يونيو املاضي.

مريم بندق
علمت »األنب����اء« ان وكيلة وزارة التربية املس����اعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني خلصت الى مقترح نهائي بخصوص االختبارات املؤجلة 
للطلب����ة املتغيبني بأعذار مقبولة. يتضمن مقترح اللوغاني ان تقتصر 
االختب����ارات املؤجلة على الطلبة املتغيبني بأع����ذار مقبولة عن الفترة 
الدراسية الثانية فقط، بشرط إقرار معايير تتعلق مبواعيد تقدمي هذه 
األعذار مع توحيد الضوابط عن����د إصدار قرارات املوافقة على قبولها. 
وأوضح����ت اللوغاني ان الطلبة املتغيبني بأعذار مقبولة عن امتحانات 
الفترتني الدراسيتني األولى والثالثة تضمن لهم وثيقة التعليم الثانوي 
حفظ حقوقهم، مش����يرة في املقترح ال����ى ان تنظيم الوزارة المتحانات 
الدور الثاني يلب����ي متطلبات الطلبة املتغيبني ع����ن امتحانات الفترة 
الدراس����ية الرابعة. وخاطبت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
الوكيل املساعد للقطاع املالي راضي الرشيدي لصرف 170 دينارا كسلفة 
ثانية للمعلمات الوافدات اجلدد من التعاقدات اخلارجية حلني االنتهاء 
من إجراءات ص����رف رواتبهن. ونظرا لقيام الوكيل املس����اعد للتنمية 
التربوية بدر الفريح مبهمة رس����مية اعتبارا من 15 وحتى 22 اجلاري، 
أصدرت وكيلة الوزارة متاضر السديراوي قرارا بتكليف الوكيل املساعد 
للشؤون الطالبية دعيج الدعيج اضافة الى عمله القيام بأعمال الفريح 
حلني عودته الى العمل. واعتمد وكيل وزارة التربية املساعد لألنشطة 
الطالبية دعيج الدعيج اسماء الشركات واملطاعم واملخابز التي يسمح 
لإلدارات املدرسية بتوريد الفطائر منها فقط للمقاصف املدرسية. وينفذ 

القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2010/2009.

محمد الصايغمحمد الكندريد.موضي احلمود متاضر السديراوي

الخطط الدراسية الجديدة للمرحلة المتوسطة في مراكز تعليم الكبار

المجال الدراسي
الخطة الدراسية

التاسعالثامنالسابعالسادس

1111قرآن كرمي
2222تربية إسالمية

6666لغة عربية
6666لغة إجنليزية

5555رياضيات
4444علوم

2222اجتماعيات
2222حاسب آلي
28282828املجموع

الخطة الدراسية لمرحلة محو األمية

المجال الدراسي
الخطة الدراسية

الثالثالثانياألول

222قرآن كرمي
222تربية إسالمية

998لغة عربية
225لغة إجنليزية
445الرياضيات

223العلوم
1--االجتماعيات
111تربية وطنية
1--حاسب آلي
222228املجموع

اللجنة  املسبقة. واعطى املجلس 
املكلفة بصياغة القرارات الالزمة 
لهذا املقترح فترة شهرين لتقدمي 
تصوراتها، ووافق املجلس كذلك 
على مخاطبة وزارة التعليم العالي 
واملجلس االعلى للجامعات اخلاصة 
بتخصي����ص مجموعة من املقاعد 
في البعثات الداخلية واخلارجية 
لطلبة االوملبيادات اخلارجية وكذلك 
تخصيص حوافز مش����جعة لهم 
املوافقة على فتح  واجل املجلس 
مراكز رعاية املتعلمني في مدارس 
االمل والرجاء والنور بنني وبنات 

للمزيد من الدراسة.

باريس � يو ب���ي آي: ذكرت 
منظمة »مراسلون بال حدود«في 
تقريرها للعام 2009 أن إسرائيل 
تراجعت عن كونها أولى الدول 
الشرق أوسطية في مجال حرية 
الصحافيني فتقدمتها الكويت ومن 
ثم لبنان بأكثر م���ن 30 مرتبة 
في حني صنفت إيران بني »أكثر 
الدول قمعية« في هذا املجال في 
ظل حكم الرئيس اإليراني محمود 

أحمدي جناد.
وأشار التقرير الذي صدر أمس 
إلى أن العملية العسكرية التي 
شنتها تل أبيب على غزة حتت 
اسم »الرصاص املسكوب« على 
قطاع غ���زة نهاية العام املاضي 
ومطلع الع���ام احلالي أدت إلى 
تراجع مكانتها في املؤش���ر من 

الدرجة 47 إلى 93.
وقالت املنظمة »إن إسرائيل 

فقدت مكانه���ا على رأس الدول 
الشرق أوس���طية« وذلك للمرة 
األولى مضيفة إنها حلت خلف 
املرتبة  التي جاءت في  الكويت 
املرت����بة  الستني ولب���نان في 
ال� 61 فيما حلت اإلمارات العربية 

املتحدة في املرتبة ال� 86.
إنه »كانت وسائل  واضافت 
اإلعالم اإلسرائيلية معروفة بحرية 
تعبيرها وصراحتها وحتقيقاتها 

الدقيقة في املواضيع احلساسة 
فالرقابة العسكرية التزال تبسط 
سلطانها على الصحافيني« مشيرة 
إلى االعتقاالت بحق الصحافيني 
حتى اإلسرائيليني منهم »وإدانتهم 
وحتى ترحيله���م لتبرر تراجع 

إسرائيل في التصنيف«.
إلى قيام اجليش  وأش���ارت 
اإلس���رائيلي خالل احلرب على 
غزة بقصف مبان تضم مؤسسات 
إعالمية فلس���طينية إضافة إلى 
منع وس���ائل اإلعالم األجنبية 
واإلس���رائيلية من دخول قطاع 

غزة.
التقري���ر أن حوالي  وذك���ر 
20 صحافي���ا جرح���وا وثالثة 
منهم قتلوا عل���ى أيدي القوات 
اإلس���رائيلية خ���الل الهج���وم 
العس���كري االس���رائيلي على 

غزة.
وركز عل���ى انتهاك احلريات 
الصحافية في إيران بدءا من األول 
من سبتمبر في العام 2008 وحتى 
31 أغس���طس املاضي. ووضع 
التقرير إيران في املرتبة ال� 172 
من بني ال� 175 دولة التي قال إنها 

تقمع احلريات الصحافية.
وحلت تركمانستان بحسب 
مؤشر حرية الصحافة في املرتبة 
ال� 173 وكوريا الشمالية في املرتبة 
ال� 174 وارتيريا في املرتبة ال� 175، 
وأش���ار التقرير إلى أن »حرية 
اإلعالم تتعرض لقمع لدرجة أنها 
تبدو وكأنها غير موجودة مطلقا« 

في هذه البلدان.
التقرير سورية في  وصنف 
املرتبة 165. كما س���جل التقرير 
»تراجعا جديدا حلرية الصحافة 
في ليبيا« للعام 2009 وصنفها 

في املرتبة 156.
وفيما اشاد بالسماح »لبعض 

الصح���ف األجنبي���ة والعربية 
بدخول البالد« اعتبر أن »إقدام 
مؤسس���ة الغد التابع���ة لنجل 
معمر القذافي س���يف اإلس���الم 
على تأميم منشورتني خاصتني 
في الع���ام 2007 وإقفال مكاتب 
قناة الليبية يندرجان في إطار 
العوائق اجلديدة التي تعترض 

حرية التعبير «.
كما سجل التقرير احراز تقدم 
ملحوظ ف���ي وضع الصحافيني 
ف���ي العراق الذي ق���ال إنه حل 
في املرتبة 145 لكنه أش���ار إلى 
»تهديدات امليليشيات واملنظمات 
اإلرهابي���ة قد اختف���ت ليواجه 
الصحافيون العراقيون بدال منها 
عدائية الس���لطات أو سياسيني 
مينعون وسائل اإلعالم عن بلوغ 

بعض املناطق«.
وصنف التقرير اجلزائر في 
املرتبة 141 وتونس في املرتبة 154 
في حني حل املغرب في املرتبة 

.127
أما دول اخلليج فرأى التقرير 
أن التقدم »يبقى بسيطا« موضحا 
أن الدول »تس���تأثر« ب� »املشهد 
اإلعالم���ي مع غي���اب الصحافة 

املستقلة شبه التام.
التي  الدول  وتصدرت قائمة 
حتم���ي احلري���ات الصحافية 
الدمن���ارك ثم فنلن���دا وايرلندا 

والنرويج والسويد.
وأشار التقرير إلى أن الواليات 
املتحدة قفزت بحس���ب املؤشر 
من الدرجة االربعني إلى الدرجة 

العشرين خالل العام املاضي.
وتنشر املنظمة تقريرا سنويا 
عن حرية الصحافة باالستناد إلى 
بيانات يقدمها مئات الصحافيني 
وخبراء في االع���الم من جميع 

أنحاء العالم.

علم���ت »األنباء« من مص���ادر مطلعة أن وزي���ر الكهرباء واملاء
د.بدر الش���ريعان أصدر قرارا بالتجديد لكل من الوكيل املساعد 
للرقابة والتحكم علي الوزان والوكيل املس���اعد لصيانة وتشغيل 
املياه حامد اخلالدي، فيما قرر عدم التجديد للوكيل املساعد للتنسيق 

واملتابعة خالد باقر.

وزير الكهرباء: التجديد للوزان 
والخالدي وعدم التجديد لخالد باقر

في تقريرها السنوي وبعد تراجع إسرائيل 46 مرتبة

»مراسلون بال حدود«: الكويت األولى بالمنطقة في حرية الصحافة


