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د.موضي احلمود

قال���ت الوكيل���ة املس���اعدة 
للتعليم العام ب���وزارة التربية 
منى اللوغاني ان تعاون الوزارة 
مع وزارة الصحة اسفر عن جتهيز 
مدارس املرحلة االبتدائية بالكامل 
بالعيادات الصحية، موضحة ان 
مرحلة رياض االطفال ستكتمل 
قبل 6 ديسمبر املقبل وهو موعد 

الدوام املدرسي.
واوضحت انه مت جتهيز 120 
مدرسة شملت مدارس املرحلة 
االبتدائية وبعض مدارس رياض 
االطفال موضحة ان خطة التجهيز 
تش���مل املتوس���ط والثانوي. 

واشارت اللوغاني الى ان بعض 
مدارس املتوسطة والثانوي مت 
جتهيزها والبعض اآلخر بانتظار 
وزارة الصحة املسؤولة عن خطة 
التجهيز، موضحة انه في حال 
التأخير عن مواعيدها سنلجأ الى 
املناقصات في امتام التجهيزات 

الطبية.
وضمن سياق هذا املوضوع، 
الس���رة  أكدت مديرة مدرس���ة 
املتوسطة للبنات سهام الرغيب 
أن وس���ائل احترازي���ة اتخذت 
بش���أن وباء انفلونزا اخلنازير 
من اعداد فرق طوارئ منذ بداية 

العام الدراس���ي الى جانب عقد 
دورات وورش عمل العداد مدراء 

ومعلمي املدارس.
وعن جتهيز العيادة املدرسية، 
اوضح���ت الرغيب انها تش���مل 
الطبي���ة ومي���زان  املطه���رات 
احل���رارة ف���ي حال االش���تباه 
بحالة في املدرسة، حيث تقاس 
لها درجة احلرارة وفي حال ما 
كانت الدرجة 38 او اعلى يطلب 
من ولي ام���ر الطالبة نقلها الى 
املس���توصف والتأكد من نوع 

حالتها املرضية.
الطوارئ،  وحول مهمة فرق 

اش���ارت الى انها تق���وم مبهمة 
املمرضة غير املتوافرة حاليا ومهام 
اخرى مثل متابعة التعقيم وظهور 

اصابة او االشتباه بحالة.
من جانبها، قالت مديرة ثانوية 
اجلابرية للبنات رقية الهاجري 
ان املدرسة شكلت فريق طوارئ 
واحدا مكونا من 11 معلمة وادارية 
ملواجهة الطوارئ في املدرس���ة، 
خاصة انه لم يتوافر بعد ممرضة 
في العيادة املدرسية وبانتظار ان 
جتهز العيادة جتهيزا كامال، حيث 
تتوافر اآلن على ميزان احلرارة 

ومواد التعقيم.

أشادت بتعاون »الصحة« مع »التربية«

اللوغاني: تجهيز 120 مدرسة ابتدائية وبعض الرياض بالعيادات

وزيرة التربية: 1500 دينار مكافأة
ألعضاء فريق معاينة المباني الحكومية

قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى صنعاء والدوحة

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مكافأة فريق عمل معاينة املباني 

احلكومية املدرسية املرخصة للتعليم اخلاص.
وبلغت املكافأة اإلجمالية 1500 دينار عن الفترة 
من 2009/4/1 حتى 2010/3/31 بواقع 150 دينارا عن 

كل شهر.
هذا وخاطبت د.احلم����ود رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن بخطاب جاء فيه: نظرا لقيام 
الوزارة بتكليف فريق عمل دائم للقيام مبعاينة املباني 
املدرسية احلكومية املرخصة للتعليم اخلاص، يرجى 
التكرم باملوافقة على صرف املستحقات املالية ألعضاء 
الفريق وعددهم 11 موظفا عن الفترة من 2009/4/1 
حتى 2010/3/31 مبكافأة شهرية قدرها 150 دينارا، 
وبياناتهم كالتالي: عبداهلل س����عود الوهيب، علي 
ابراهيم التميمي، عبداحملسن صادق محمد، هيفاء 
محمد العنيزي، فؤاد حميد مظفر، سامي علي الهولي، 
عبداجلليل راشد القالف، وجدي سليمان الغضبان، 
سالم حسن القط، صالح احمد محمد حسن، سعاد 
نوري مشاري. وبناء على الدعوة املوجهة من مكتب 
التربية العربي للمشاركة في حضور االجتماع السابع 
ملس����ؤولي املنش����آت التعليمية في الدول األعضاء 
مبدينة صنعاء، اجلمهورية اليمنية، وكتاب الوكيل 

املساعد للمنشآت التربوية وموافقة وكيل الوزارة، 
واعتمادنا لهذه املهمة. تقرر: أوال: إيفاد كل من: م.خالد 
غلوم وم.علي عباس للمشاركة في االجتماع السابع 
ملس����ؤولي املنش����آت التعليمية في الدول األعضاء 

مبدينة صنعاء � اجلمهورية اليمنية.
ثانيا: تتحمل وزارة التربية والتعليم باجلمهورية 
اليمنية تكاليف استضافة املشاركني وتتحمل الكويت 

تكاليف السفر.
وبن����اء على  الدعوة املوجهة م����ن املركز العربي 
للتدريب التربوي لدول اخلليج للمشاركة في حضور 
اجتماع خاص بشأن هندسة مناهج التعليم املزمع 
إقامته مبدينة الدوحة، دولة قطر، خالل الفترة م��ن 
14 الى 16 ديسمب���ر املقب���ل، وبناء على كتاب الوكيل 
املساعد للبحوث التربوية واملناهج وموافقة وكيل 

الوزارة، واعتمادنا لهذه املهمة الرسمية.
تقرر: أوال: تكليف كل من: سلمى املكاري، جوزة 
العتيبي ولطيفة الزايد، للمشاركة في حضور االجتماع 
اخلاص بشأن هندسة مناهج التعليم املزمع إقامته 
مبدينة الدوحة � دولة قطر خالل الفترة من 2009/12/12 
الى 2009/12/17 شاملة يومي السفر. ثانيا: يتحمل 
املركز العربي للتدريب التربوي لدول اخلليج تكاليف 
الكويت  حضور االجتماع واالس����تضافة وتتحمل 

نفق���ات السف��ر.

دارين العلي
اعلن الوكيل املساعد لقطاع التخطيط والتدريب 
في وزارة الكهرباء واملاء د.مش���عان العتيبي ان 
»الوزارة بصدد اجناز مش���روع الربط اآللي بني 
ادارة التمديدات الكهربائية من جهة وبلدية الكويت 
من جهة اخرى بهدف القض���اء على التجاوزات 
احلاصلة«، مش���يرا الى وجود اتصاالت جتري 
حاليا بني الوزارة والبلدية العتماد مكاتب هندسية 

مؤهلة للقيام بتلك اخلطوات االجرائية.
واضاف العتيبي خالل مؤمتر صحافي عقده 
صباح امس في مكتبه مببنى الوزارة ان »املكاتب 
الهندسية املؤهلة سيشترط عليها تعيني مهندس 
كهربائي، من قبل وزارة الكهرباء واملاء لالشراف 
على الش���ق اخلاص بالوزارة« مؤكدا ان املكتب 
الهندس���ي مسؤول مس���ؤولية كاملة امام بلدية 
الكويت ووزارة الكهرباء واملاء عن اجراءات ترخيص 
البناء وتنفيذها اضافة الى ايصال التيار الكهربائي 

واالنتهاء من عملية البناء.
واوضح العتيبي ان هذه االجراءات من شأنها 
ان تيسر على املراجعني عناء املتابعة واملراجعة 
ب���ني ال���وزارة والبلدية، بحيث يك���ون التعامل 
مباشرة بني املكتب املسؤول عن االشراف واجلهات 

املختصة.
ومن ناحية اخرى اكد العتيبي استعداد الوزارة 

لتلبية احتياجات املدن السكنية اجلديدة من التيار 
الكهربائي، مبينا ان هذا االمر لن ميثل عبئا على 
الوزارة، الس���يما بعد تنفيذ خطتنا الرامية الى 
زيادة انتاج الكهرباء مبعدل 50% من اجمالي الطاقة 

املنتجة حاليا خالل االربع سنوات املقبلة.
في شأن آخر اشار العتيبي الى استمرار ادارة 
شؤون املستهلكني في تلقي طلبات منحة ال� 2000 
دينار متهيدا ملخاطبة ادارة الفتوى والتش���ريع 

وصرف مستحقات اصحاب الطلبات.
وبني العتيبي ان الوزارة تعتزم تطبيق ثالث 
آليات لتخفيف معدل استهالك الطاقة الكهربائية من 
خالل تنظيم نقاط الكهرباء وتوزيعها في الوحدات 
الس���كنية اضافة الى تطبيق نظم ادارة االحمال 

وتشغيل العدادات الذكية )مسبقة الدفع(.
وحول تطوير وحتديث احملطات القدمية قال 
العتيبي ان الوزارة تسعى من خالل خطة الى زيادة 
كفاءة احملطات القدمية وتعزيز قدرتها االنتاجية 

من خالل حتويلها الى نظام الدورة املشتركة.
ولفت العتيبي الى ان االنفجار الذي وقع صباح 
امس في الوحدة رقم واح���د في محطة الصبية 
والذي نتج عنه وقوع خمس اصابات هو انفجار 

في االطار اخلارجي للغالية.
واوضح ان »الوحدة التي وقع فيها االنفجار 

كانت تخضع لعمليات صيانة«.

مريم بندق
اعلنت وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان جلنة برئاستها اعتمدت اجراءات 
اس����تثنائية ملعاجلة اوضاع الطلبة الكويتي����ني الذين حصلوا على 
موافقات مسبقة من وزارة التعليم العالي لاللتحاق باجلامعات اخلاصة 
اخلارجية ثم جاءت بعض هذه اجلامعات ضمن قائمة اجلامعات غير 
املعت����رف بها. وقالت الوزيرة لدين����ا 93 حالة حصلت على موافقات 
للدراس����ة في اجلامعات اخلاصة باخلارج والتخصص ايضا، مشيرة 
الى ان اللجنة وضعت عدة اجراءات لدراسة هذه احلاالت واقرار خطة 
لتعويض النقص في الش����هادات العلمية احلاصلني عليها وذلك على 
حساب وزارة التعليم العالي على ان يتم اعتماد مسيرتهم الدراسية 
بعد ذلك. وحول خطة اللجنة ملعاجلة اوضاع الطلبة الذين لم يحصلوا 
على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي قبل االلتحاق باجلامعات 
اخلاص����ة التي تبني عدم االعتراف بها بعد ذلك قالت الوزيرة احلمود 

ان اللجنة تنظر في هذه احلاالت تباعا.

تحدّث عن انفجار غالية في محطة الصبية أوقع خمس إصابات أمس

افتتح مختبر إنفلونزا الخنازير األخير في مركز الصقر الصحي بالعديلية 

العتيبي: إنجاز مشروع الربط اآللي بين 
»تمديدات الكهرباء« و»البلدية« لمنع التجاوزات

الساير: الموجة الثانية لإلنفلونزا قاربت 
على االنتهاء ونستعد للثالثة بالتطعيم

السهالوي: عيادة لخدمة الحجاج بالمدينة
حنان عبد المعبود

أعلن الوكيل املساعد للشؤون 
الفني���ة ورئيس فريق اخلدمات 
الطبية ببعث���ة احلج الكويتية 
اكتمال  الس���هالوي عن  د.خالد 
والتجهي���زات  االس���تعدادات 
الطبية مبقري البعثة بالعزيزية 
والنس���يم مبكة املكرمة، لتقدمي 
الرعاية الصحية حلجاج بيت اهلل 
املنتسبني حلمالت احلج الكويتية 
والذين سيكتمل وصولهم تباعا 
للمملكة العربية السعودية خالل 
الفترة املقبلة، وس���تقوم وزارة 
الصحة خالل األيام القليلة املقبلة 

بتوزي���ع مخصص���ات األدوية 
على حمالت احلج الكويتية من 
مق���ر البعثة، وقام رئيس فريق 
اخلدمات الطبية د.خالد السهالوي 
ورئيس األطباء بالفريق الطبي 
د.محمد العازمي بتفقد العيادات 
واالطمئنان إلى جتهيزاتها الطبية 
وتوافر األدوية الالزمة والكميات 
املطلوبة للتعام���ل مع احلاالت 

املرضية املختلفة.
واجلدي���ر بالذك���ر أن فريق 
الطبي���ة ببعثة احلج  اخلدمات 
اكتم���ل وصوله  الكويتي���ة قد 
مساء األربعاء املاضي إلى اململكة 

العربية السعودية، حيث وصل 
املقرر وصولهم  الفريق  أعضاء 
ع���ن طريق اجلو إلى مطار جده 
الدولي باململكة العربية السعودية 
وانضموا إلى أعضاء الفريق الذين 
وصلوا منذ ع���دة أيام للمملكة 
الب���ر، ويضم فريق  عن طريق 
الطبي���ة ببعثة احلج  اخلدمات 
الكويتي���ة التخصصات الطبية 
إلى جانب  العالجية املختلف���ة 
أطباء صحة وقائية ومفتش���ني 
صحيني ومسعفني وأعضاء الهيئة 
التمريضي���ة وصيادلة وفنيي 

صيدلة وإداريني.

حنان عبدالمعبود
أعلن وزير الصحة د.هالل الس����اير عن االنتهاء 
 ،)H1N1( من املختبرات اخلاص����ة بفحص ڤيروس
عقب افتتاحه املختبر األخير مبركز الصقر الصحي 
بالعديلي����ة التابع ملنطقة العاصمة الصحية، وقال 
الوزير في تصريح صحافي عقب االفتتاح، »اليوم هو 
األخير حيث افتتحنا املراكز الستة التي وعدنا بها من 
قبل بكاملها، حيث ان مركز الصقر هو األخير، وفي 

الوقت نفسه فتحنا املركز الصحي بالزهراء«.
واجلدير بالذكر أن هذه املختبرات ستستخدم في 
الوقت احلالي لفحوصات ڤيروس )H1N1(، وبهذه 

الطريقة سيكون الفحص أسرع من ذي قبل.
وعن إحصائيات الوزارة لإلصابات قال ان األعداد 
هذا األسبوع في انخفاض وقد وصلت إلى 297 أي 
انخفض كثيرا عن ذي قبل مما يدل على أن املوجة 
الثانية بدأت في االنتهاء، مضيفا اننا في انتظار املوجة 
الثالثة التي س����تضرب في يناير أو فبراير املقبل، 
ولذلك فان الوزارة اتخذت احتياطاتها بتوفير لقاح 
انفلونزا اخلنازير، وقد خرجت العديد من األقاويل 
والشائعات حول اللقاح والذي أود أن أطمئن الناس 
إلى أنه سليم، وأنصح جميع الفئات التي حتتاج إليه، 
مثل أصحاب األمراض املزمنة واحلوامل واألطفال 
أقل من 5 سنوات وأصحاب املناعة الضعيفة وكبار 

السن بأن يأخذوه.
وبني الوزير أن اللقاح سيتوافر بكميات كبيرة 
تكفي جميع الفئات، وفي استفسار حول كون اللقاح 
أحد أسباب انخفاض اإلصابات باملوجة الثانية أجاب 
بالنفي، وقال ليس له دور واللقاح يستغرق أسبوعني 
أو ثالثة أس����ابيع حتى يبدأ مفعوله، ولكن املوجة 
الثانية بدأت في االنتهاء ومعها تقل اإلصابات، ومع 
اقتراب املوجة الثالثة ننصح جميع الفئات بالتطعيم، 
وعن اإلقبال على اللقاح بني الساير أن اإلقبال بطيء 
نظرا لتخوف الناس، ولكنه أكد أنه ليس هناك خوف 
وقال »إن شاء اهلل ما في خوف«، فمنظمة الصحة 

العاملي����ة وFDA وCDC، كلها أثبتت أن اللقاح ليس 
به خطورة ولهذا أنصحهم بالتطعيم.

وفي س����ؤال ل� »األنباء« للوزير حول مدى دقة 
اإلحصاءات إذا كانت أغلب احلاالت التي يكون فيها 
اشتباه باإلصابة ال يتم إجراء الفحص املخبري لها، 

وكيف يكون هناك تأكيد في تقلص األعداد؟ 
أج����اب الوزير ب����أن جميع بل����دان العالم تأخذ 
االحصائيات بشكل ونظام حسابي معني، فإذا كان 
مثال عدد املصابني 300 شخص فاننا نضرب الرقم 
في 3 وهذا يكون العدد املضبوط لإلصابات، وهذه 
حس����بة دولية وليس هناك ش����يء غير محسوب 

بشكل علمي.
وأعلن����ت وزارة التربية عن اصابة 17 حالة بني 
طلبة م����دارس التعليم العام وثالث����ة في التعليم 

اخلاص خالل الفترة من 15 حتى امس.
وقالت الوزارة في بيانها االسبوعي املعتاد حول 
حصر أعداد املصابني ف����ي مدارس قطاعي التعليم 
العام واخلاص بانفلونزا اخلنازير ان حصر االعداد 
يأتي من حرصها على اتباع مبدأ الشفافية وطمأنت 
أولياء األمور بس����المة إجراءات الوزارة في حماية 

أبنائنا الطلبة.
وأضافت ان املس����ؤولني في املناطق التعليمية 
والعاملني في سلك التدريس يسعون بحرص واهتمام 
كبيرين الى تعويض الطلبة املتغيبني بسبب إصابتهم 
باملرض م����ن خالل حصة دراس����ية مكثفة بعد أن 

يتعافوا ويعودوا إلى مدارسهم.
وأش����ارت ال����ى أن جمي����ع الطلب����ة املصابني 
باملرض في األس����ابيع الفائتة عادوا الى مدارسهم 
ليواصلوا حتصيلهم العلمي والتربوي ويستكملوا 

دروسهم.
ودعت الوزارة مديري املدارس ملواصلة اجلهود 
في مكافحة هذا املرض واتباع إجراءات الس����المة 
والتركيز على نظافة الفصول واملرافق املدرس����ية 

وتعقيمها بشكل دوري.

تنظر تباعًا في الحاالت غير الحاصلة على موافقات مسبقة

الحمود لـ »األنباء«: معالجة أوضاع الطلبة في الجامعات
غير المعترف بها من الحاصلين على موافقة »التعليم العالي«

»التربية« تدرس تزويد المدارس 
والمناطق بوثيقة المخطط اليهودي 

إلقامة الهيكل وتهويد القدس
مريم بندق

علمت »األنباء« ان وزارة التربية تدرس مخاطبة جمعية 
احياء التراث االسالمي لتزويد املدارس واملناطق التعليمية 
بنسخة من وثيقة املخطط اليهودي إلقامة الهيكل وتهويد 
القدس. وقالت مصادر تربوية مس��ؤولة في تصريحات 
خاص��ة ل� »األنباء« ان الوزارة قررت دراس��ة هذا األمر 
بعد االطالع على محتوى الوثيقة وتبني مدى ما يقوم به 
الكيان الصهيوني من طمس معالم املدينة املقدسة وتضييع 

هويتها وفق مخططاته وأهدافه.
وأكدت املصادر ان الهدف من مخاطبة »احياء التراث« 
تزويد املدارس واملناطق التعليمية بنسخة من هذه الوثيقة 
ه��و التعرف على اهمية القدس ومكانتها عند املس��لمني 

واحلذر من مخططات الصهيونية.
هذا وتنشر »األنباء« خطاب رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
طارق العيس��ى املوجه الى وزارة التربية بخصوص هذه 
الوثيقة وال��ذي جاء فيه: نضع بني يديك��م اليوم وثيقة 
»املخطط اليه��ودي إلقامة الهيكل وتهويد القدس«، وهي 
وثيقة مترجمة من العبرية الى العربية، صادرة عن سلطة 
تطوير القدس وبلدية القدس الصهيونية، والتي نش��رت 
حتت شعار »تطوير السياحة في القدس«، وهو في حقيقته 

املشروع العملي لتهويد األقصى ومدينة القدس. 
اننا نأمل من خالل اطالعك��م وقراءتكم لهذه الوثيقة 
املهمة، ان تدركوا حجم اخلطر احملدق مبقدس��ات األمة، 
بعد ان يتضح لكم من خاللها ان املخطط اليهودي جتاوز 
مرحلة اآلمال والتطلعات الى واقع عملي للسيطرة الكاملة 
على املس��جد األقصى، ومحو أي اثر يشير الى امتداده 

االسالمي والعربي.

العدساني ناقش مع الساير 
مالحظات »المحاسبة« على »الصحة«

عقد رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني مبقر الديوان 
امس اجتماعا مع وزير الصحة د.هالل الس���اير ملناقشة تفعيل 
تقارير الديوان التي تتضمن املالحظات التي وردت بتقاريره عن 

السنة املالية 2009/2008 واخلاصة بوزارة الصحة.
شارك في االجتماع وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي والوكيل 
املساعد للرقابة على اجلهات امللحقة والشركات عبدالعزيز الهولي 
والوكيل املساعد للرقابة املسبقة وتقنية املعلومات م.عصام اخلالد 
ووكي���ل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ومدير الش���ؤون 
القانونية بالوزارة محمد العبدالهادي. ومت خالل االجتماع مناقشة 
معوقات العم���ل التي تواجه مدققي الديوان ف���ي التدقيق على 
وزارة الصحة ومناقش���ة املالحظات املتكررة لس���نوات سابقة 
واملالحظات ذات األهمية واملتعلقة بقسم املراجعة الداخلية ونظام 
الضمان والتأمني الصحي والرد على املخالفات املالية. كما متت 
مناقش���ة املالحظات على موضوعات وزارة الصحة املعروضة 
على ادارة الرقابة املسبقة واملتعلقة باملناقصات، وضرورة الرد 
على استفسارات الديوان بشأنها. كذلك متت مناقشة املوضوعات 
املعروضة عل���ى ادارة الدعم الفني املتمثلة في ش���راء االجهزة 
الطبية وتوفير خدمات حتتية للمشاريع التي تشمل )الكهرباء � 
محطات الغاز � قدرة التبريد � ابراج التبريد وغيرها( باالضافة 
الى مناقشة اآللية املتبعة في دراسة املشاريع الفنية. ومت بحث 
موضوعات اخ���رى متعلقة باالجهزة الطبي���ة وعقود الصيانة 
االنش���ائية وتوسعة املستش���فيات والتأثيث وضرورة توحيد 
متطلبات االدارة الهندسية في املناطق الصحية وايجاد احللول 

املالئمة لها لضمان احلفاظ على املال العام.

عبدالعزيز العدساني أثناء اجتماعه بوزير الصحة د.هالل الساير ود.إبراهيم العبدالهادي

»التربيـة«: إصابة 20 طالبـًا بإنفلونزا الخنازير 
وحصص مكثفة بعد شفائهم وعودتهم للمدارس

)سعود سالم(د.هالل الساير يفتتح مختبر حتاليل إنفلونزا اخلنازير مبركز الصقر الصحي في العديلية

السديراوي: غرس المواطنة لدى النشء ضروري
الوتيد على  تس���اؤل طرحت���ه 
احلضور للمناقشة خالل احللقة 
هو هل جنحت وزارة التربية في 
غرس قي���م املواطنة في نفوس 
أبنائنا أم أنها بحاجة لتصحيح 
أسلوبها ومناهجها؟ مركزة على 
أن قضية املواطنة ليست مجرد 
مفاهيم علمي���ة بني دفتي كتاب 
ولكنها بالدرجة األولى مشاعر 
وس���لوكيات يغرسها املعلم في 
نفوس الطالب إذا آمن بها وعمل 
العملية. واش���ارت  بتطبيقاتها 
في السياق نفسه إلى أن أهمية 
موضوع غ���رس املواطنة لدى 
الن���شء دفعت قط���اع املناهج 
املناهج  لتضمين���ه من خ���الل 
الدراس���ية جميعه���ا إلى جانب 

جعله مادة مستقلة.
ودعا املشاركون إلى ضرورة 
تضافر اجلهود من جميع مؤسسات 
الدولة التربوية واإلعالمية والدينية 
واالجتماعية والسياسية واألسرة 
بالدرجة األول���ى لغرس احلس 
الوطني لدى النشء. أما من حيث 
أساليب التدريس فقد متت الدعوة 
إلى تدريس املواطنة بطريقة عملية 
مبتكرة ومش����وقة تتناس����ب مع 
املرحلة العمرية للطالب وإلى جتنب 
الطرق التقليدية التي تركز على 
احلفظ والتلقني، وتوفير أنشطة 
متنوعة تدعم اجلانب النظري مع 
تدريب الطلبة على احلوار والنقاش 

وتقبل الرأي اآلخر. متاضر السديراوي ومرمي الوتيد خالل احللقة النقاشية

افتتاحها  جاء ذل���ك خ���الل 
للحلقة النقاشية حول »املواطنة 
والتوازن بني احلقوق والواجبات 
في املجتمع املعاصر � من متطلبات 
البرنامج احلكومي � برنامج 5« 
حتت رعاي���ة الوكيل املس���اعد 
التربوي���ة واملناهج  للبح���وث 
مرمي الوتي���د التي أوضحت أن 
املواطنة وغرس الروح الوطنية 
هدف وطني تربوي ومش���روع 
أساسي من مشروع عمل احلكومة 
للفصول التشريعية احلادي عشر 
والثاني عش���ر والثالث عش���ر، 
مش���يرة إلى أن الس���ؤال األول 
ألقاه سمو رئيس مجلس  الذي 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
قياديي »التربية« حني التقى بهم 
قبل عامني هو »ما الذي أعددمتوه 
للتربية الوطنية؟«. كما أن أهم 

مريم بندق
حث���ت وكي���ل وزارة التربية 
متاضر السديراوي على ضرورة 
تنشئة اجليل اجلديد من األطفال 
والشباب على اتباع منهج املواطنة 
الصاحلة اإليجابية ملا لهذه التنشئة 
من م���ردود إيجابي عل���ى الفرد 
واملجتمع والوطن، مش���ددة على 
أهمية غرس املواطنة لدى النشء 
كمطلب من متطلبات »البرنامج 
احلكوم���ي، البرنامج اخلامس«، 
كما كش���فت عن حاج���ة الوزارة 
لالس���تفادة من احللقة النقاشية 
التي أعدها قطاع البحوث التربوية 
واملناه���ج حول ه���ذا املوضوع 
وشارك فيها نخبة من التربويني 
وذوي االختصاص للتعرف على 
األس���لوب األمثل للوصول لهذه 

الغاية الوطنية اجلليلة.

منى اللوغاني


