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مبــــرة إبراهيــم طــاهــر البغلــي
لالبــن البــــار

تتقــــدم بصـــادق العــــزاء واملـــواســـاة
إلــى أبنـــاء املـــرحـــوم

رضــــــــا الفـيلــــــي
خــــالــــد، خلــــود، عنــــود وجنــــود

وعائلـــة الفيلي الگرام
لوفاة ابن الگويت البار

رضــا يــوســف الفيلـــي
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسگنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

»التربية« دافعت عن قرارها بشأن الوزن النسبي مبشاركة النائب الكندري في املؤمتر الصحافي

الرشيد: اإلخالل بالوزن النسبي يضع آلية التقييم والشهادات محل طعن
بدورها، أكدت املديرة العامة 
ملنطقة األحمدي التعليمية منى 
الصالل أن ال����وزارة حريصة 
على توعي����ة امليدان التعليمي 
وأولي����اء األمور ب����أي قرارات 
يت����م اتخاذها، وذلك من خالل 
لقاءات تنويري����ة في املناطق 
التعليمية إلى جانب دور إدارة 
التعليمية باإلدارة  الش����ؤون 
العام����ة للمنطق����ة التعليمية 
التي تختص بنش����ر الوثائق 
املتعلقة بالقرارات وتوضيحها 
وتقدمي األمثلة املناسبة لتوصيل 
املعلومة وتقدمي الشرح الكافي 
ألولياء األمور من خالل اللقاءات. 
الفتة الى أن املناطق التعليمية 
ال تعيب عدم فهم املعادلة من 
قب����ل املعلمني وأن هناك جلنة 
فنية تقوم بالتنسيق مع إدارة 
نظم املعلومات بأعداد البرمجة 
الالزم����ة دون احلاجة للمعلم 
حتى تك����ون هناك حيادية في 

تقييم الطالب.
وأضافت الصالل أن االدارات 
املدرسية تقوم بدورها مع أولياء 
أم����ور الطالب لش����رح اخلطة 
الدراسية ومحاورها حتى يكون 
ولي األمر مشاركا فيها. معربة 
عن ترحيبها بأي استفسارات 
يوجهها أولياء األمور للمناطق 
التعليمية فضال عن توافر املوقع 
االلكترون����ي اخلاص بالوزارة 
لالطالع على املعلومات املطلوبة 
التي قد يحتاجها أولياء أمور 

الطالب.

الثانوية العامة فال بد أن يتم 
املتميزين منهم في  استقطاب 
مدارس متميزة إلخراج الطاقات 

اإلبداعية الكامنة بداخلهم.
وأكد الكندري على أنه قام 
بإجراء اتص����االت مع عدد من 
املعلمني واملعلمات الذين أبدوا 
بدورهم عدم معرفتهم وعلمهم 
مبوضوع الوزن النسبي للمواد 
الدراسية وال عن آلية وكيفية 
تطبيق����ه. معربا ع����ن تقديره 
العميق للمس����ؤولية الكبيرة 
امللقاة على عاتق وزارة التربية 
التي تعن����ى بالتربية وتعليم 
األجيال مطالبا الوزارة بدراسة 
أشمل وتنسيق اكبر مع قطاعات 
الدولة وتوفير مدارس متميزة 
الس����تقطاب املتميزي����ن م����ن 

الطالب.

الوزن النسبي للمواد الدراسية؟ 
وكذل����ك إذا ما مت����ت املقارنة 
العلمية  الدراس����ية  املواد  بني 
كالرياضيات والفيزياء واألحياء 
واملواد الدراسية األدبية كاللغة 

العربية والتربية اإلسالمية.
وقال الكندري: يجب أن جنعل 
الوزن النسبي لهذه املواد يرتبط 
التعلي����م وربطها  مبخرجات 
العالي،  التعليم  مبؤسس����ات 
فمن وجهة نظري ال تكون في 
مرحلة الثانوية العامة. مشيرا 
إلى أن مخرجات سوق العمل 
بالكوي����ت ومخرجات التعليم 
ال يوجد بينهما توافق، وال بد 
أن تكون الصورة شاملة ويتم 
ربط احتياجات سوق العمل مع 
اجلهات احلكومية والقطاعات 
األهلي����ة في الب����الد أما طالب 

مرحلة التعليم العالي إلى جانب 
حرصها على توافر الضوابط 
الالزم����ة املتعارف  واآللي����ات 
عليه����ا عامليا بقوله: »لم نفكر 
وال يوجد في خططنا كوزارة 
التربية أي قرارات من ش����أنها 
تعديل األوزان النسبية للمواد 
العلمية في املرحلة الثانوية كما 
يشاع حاليا، فاألوزان النسبية 
للمواد الدراسية كانت موجودة 
ومعتمدة في أنظمة التعليم على 

مدى السنوات املاضية«.
م����ن جانبه، ش����دد النائب 
فيصل الكن����دري إلى ضرورة 
األخذ بعني االعتبار عند النظر 
إلى حض����ور الطالب والتزامه 
التي قد جتبره على  الظروف 
الغياب بعذر وأحيانا بغير عذر، 
فكيف يتم منح الطالب حصيلة 

تأتينا من مؤسس����ات التعليم 
التعليم  العالي ومؤسس����ات 
املهني إلى جان����ب احتياجات 
س����وق العمل، وبالتالي إذا لم 
املواد  املوازن����ة بني  نقم بهذه 
الدراس����ية فإننا سنحيد عن 
تنفيذ اخلطة الدراسية للطالب، 
وبالتالي يواجه الطلبة صدمة 
بواق����ع مرحلة التعليم العالي 
ولن يتمكنوا من االس����تمرار، 
ناهيك عن أن اإلخالل باألوزان 
النسبية املتعارف عليها عامليا 
يضع آلية التقييم وش����هادات 
وزارة التربية محل الطعن ليس 
فقط خارج الكويت وإمنا حتى 
داخل البالد. وشدد الرشيد على 
حرص وزارة التربية على أبنائها 
الطلبة ومتكينهم من املهارات 
الالزمة ملواصلة تعليمهم في 

التقومي والقياس املتبعة ملعرفة 
ما إذا كان الطالب ميتلك املهارات 
الالزمة لتمكينه من االستمرار 
ف����ي مرحلة التعلي����م العالي. 
مضيفا انه من الظلم ايضا أن 
يتم اإلخالل بالتوازن بني املواد 
الدراسية عالوة على ذلك فإننا ال 
نود احلياد عن اخلطة الدراسية 
للطالب واالهتمام مبواد أساسية 
دون األخرى، فالوزارة ترغب 
في متكني الطالب من املهارات 
الالزمة لالستمرار في مرحلة 
التعليم العالي، ألن تلك املرحلة 
لها متطلبات تعكسها اخلطط 

الدراسية املوضوعة للطالب.
وأضاف الرشيد ان الوزارة 
الدراسية  تتبنى هذه اخلطط 
عل����ى معايي����ر ع����دة تضمن 
جودة التعليم ومنها مؤشرات 

محمود الموسوي- عادل الشنان

دافع����ت وزارة التربية عن 
قرارها بش����أن الوزن النسبي 
لطلبة املرحلة الثانوية من خالل 
الذي عقد  املؤمتر الصحاف����ي 
صباح أمس في قاعة املؤمترات 
مببنى الوزارة، بحضور النائب 
فيصل الكندري والوكيل املساعد 
للتعليم العام د. خالد الرشيد، 
والوكي����ل املس����اعد للمالي����ة 
والتعليم اخل����اص والنوعي 
بالوكالة وعدد من املسؤولني 

في الوزارة.
حيث أكد د.خالد الرشيد على 
أن وزارة التربي����ة لم تقم بأي 
تعديالت على األوزان النسبية 
الدراس����ية للمرحلة  للم����واد 
النسبي  الوزن  الثانوية، وأن 
معمول به منذ سنوات عديدة 
في وزارة التربية. موضحا أن 
التعديالت التي متت على وثيقة 
مرحلة الثانوية العامة ساهمت 
في حتقيق مصلحة الطالب ومت 
تطبيقها منذ العام املاضي ولم 
تشمل مساسا باألوزان النسبية 

للمواد الدراسية.
وعلل د.الرشيد عدم املساس 
ب����األوزان النس����بية للم����واد 
الدراسية بقوله: »هناك أسباب 
عديدة جتعلنا في وزارة التربية 
ال نقوم بأي تعديل على الوزن 
النسبي للمواد الدراسية وتتمثل 
في أننا ال نستطيع أن نحيد عن 
األعراف التربوية في عمليات 

النائب فيصل الكندري متحدثا وبجانبه فهد الغيص وأعضاء جلنة تعديل وثيقة الثانويد. خالد الرشيد متوسطا منى الصالل ورومي الهزاع

الكندري: ضرورة 
ربط احتياجات 

سوق العمل مع 
اجلهات احلكومية 
والقطاعات األهلية 

في البالد

»العاصمة« انتخبت مجلس طالبات الثانوي

ناجي الزامل مع عدد من الطالبات املشاركات

حتت رعاية مدير عام منطقة العاصمة 
التعليمية ناج���ي الزامل وبحضور مدير 
إدارة األنش���طة التربوية مبارك العتيبي 
ومراقب اخلدمات االجتماعية والنفسية 
فيصل االستاذ ومجموعة من ممثلي إدارة 
التخطيط عن مجلس األمة، نظمت مراقبة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية انتخابات 
املجلس األعلى لطالبات املدارس الثانوية 

بنات.
وقد مت انتخاب كل من الطالبات أسماء 
ياسر الشطي كرئيس للمجلس والطالبة 

نورة سالم املزروع كنائب رئيس للمجلس 
والطالبة سلوى محمد العالج كأمني سر 
الطالبات  للمجلس وبالنسبة النتخابات 
املمثالت ملنطق���ة العاصمة التعليمية في 
البرملان الطالبي مبجلس األمة كانت على 
النحو اآلتي: الطالبة سلوى محمد العالج 
والطالبة دارين عدنان الغزران والطالبة 
غال نايف املطيري والطالبة البندري صبح 
العنزي وقد حازت انتخابات البرملان اهتماما 
وتشجيعا من جميع القياديني واملعلمات 

والرائدات.

م. حميد القطان ومالكوم جونسون خالل منتدى التقييس

خالل منتدى التقييس للمنطقة العربية والذي تنظمه وزارة املواصالت

القطان: ننتظر رد »الفتوى والتشريع« لتحويل 
قطاع البريد إلى شركة مملوكة للدولة

هذا التوجه يهدف إلى عالج 
القصور املوجود في قطاع 
البريد واالرتقاء باخلدمات 
في جميع القطاعات التابعة 

للوزارة.
وأشار القطان إلى أنه عقب 
إنشاء هيئة االتصاالت فانها 
ستساعد الوزارة على طرح 
خدم���ات للخصخصة منها 
الثابت واالتصاالت  الهاتف 
الدولية، وس���يلعب القطاع 
اخل���اص دورا مهم���ا خالل 
املرحل���ة املقبلة في تطوير 
وحتدي���ث ه���ذه القطاعات 
البيروقراطية والقيود  ألن 
احلكومية واللوائح والقوانني 
ال تعط���ي الفرص���ة له���ذه 
القطاعات للتحديث والتطوير 
مبا يواكب تطورات العصر، 
ألننا في س���باق مع الزمن 
لتوفير خدمات على مستوى 

عال.
الكويت قطعت  وبني أن 
ش���وطا كبيرا ف���ي تطوير 
االتص���االت حي���ث منحت 
الوزارة تراخيص لشركات 
االتصاالت املتنقلة واإلنترنت 
التي قامت بدورها باحداث 
طفرة على مستوى األجهزة 

والنطاق العريض.
الشاحنات  وحول مراكز 
احلدودية، قال القطان انه من 
املفترض أن تكون متابعة هذا 
املركز من اختصاص هيئة 
املزمع إنشاؤها وهي  النقل 
اآلن تتبع هيئة النقل التابعة 
لوزارة املواصالت، وتبقى 
هي املعنية بهذه األمور مبا 
فيها مشاريع محطات الوزن 
املراكز احلدودية سواء  في 
البحرية او البرية، الفتا الى 
ان املواقع موجودة ويتابع 
قطاع النقل استجالب عروض 
الش���ركات إلنش���اء املراكز 
احلدودية اجلديدة، كما يتابع 
التجاري  التب���ادل  عمليات 
فيما بني األفراد والشركات 

في البلدان احملاورة.
ان  القط���ان  وأض���اف 
توصي���ات قط���اع تقييس 
االتص���االت م���ن العناصر 
األساس���ية لتط���ور قطاع 
االتص���االت وتكنولوجي���ا 
املعلومات نظرا ملا توفره تلك 

التوصيات من معايير دولية 
على درجة كبيرة من األهمية 
لقطاع صناع���ة االتصاالت 
بصف���ة عام���ة وش���بكات 
النط���اق العري���ض بصفة 
إلى خدمات  خاصة، اضافة 
التالي واستعماالت  اجليل 

بروتوكول اإلنترنت.
م���ن جهته، أك���د النائب 
األمني العام الحتاد االتصاالت 
العربي���ة مالكوم  للمنطقة 
جونسون ان االحتاد الدولي 
لالتص���االت يقدم للمجتمع 
الدولي عملي���ة تقوم على 
التوافق للتنسيق بني مدارات 
األقمار الصناعية وتخصيص 
الترددات الراديوية من اجل 
وض���ع مقاييس فنية تدعم 
البيني والتش���غيل  الربط 
النفاذ  البين���ي وحتس���ني 
إل���ى تكنولوجيا معلومات 
االتصاالت للمجتمعات غير 

املخدومة في أنحاء العالم.
وأوضح أن التقييس الفني 
هو جوهر الوالية املوكلة منذ 
إنشاء املنظمة وان املعايير 
الفني���ة الدولي���ة مبنزل���ة 
لبنات بناء نظام األيدلوجي 
لتكنولوجيا املعلومات فال 
ميانع ف���ي أن نقوم بإجراء 
مكاملات هاتفية أو مشاهدة 
ڤيديو أو اإلبحار في اإلنترنت 
من خالل وج���ود مجموعة 
التي وضعها  املعايي���ر  من 
االعتماد الدولي لالتصاالت، 
وان املعايير الدولية ضرورية 
للتنمي���ة االقتصادية فهي 
الفنية  تخفف من احلواجز 
الت���ي تعرق���ل التجارة في 
مختلف مستوى ميدان العمل 
وميكن لشركات االقتصادية 
الناشئة من النفاذ إلى األسواق 
اإلقليمية والدولية عن طريق 
زيادة املنافسة وتكون هذه 
املعايير إلى مستوى أعلى من 
اجلودة للمنتجات وجعلها 

في متناولي اجلميع.
الش���راكة  وأض���اف أن 
املتنوعة بني القطاعني العام 
واخلاص لدول األعضاء تؤكد 
ان عمل التقييس الذي يقوم 
به االحتاد الدولي لالتصاالت 
يوفر بع���دا ال مثيل له في 
الهيئات األخرى املعنية وان 
زيادة مشاركة الدول النامية 
في عملنا تعد مبنزلة دعامة 
أساسية في املهمة التي نتطلع 
اليها كمنظمة دولية، مشيرا 
إلى أن هذه املشاركة وسيلة 
لعمل معايير بشكل أعمق مما 
يعطي مزيدا من اخليارات 
التي تقوم على املعرفة وعلى 
أكثر  كيفية تنفيذها بشكل 

كفاءة.
وأع���رب عن س���عادته 
التي حققت  بهذه اجله���ود 
جناحا كبيرا منذ عام 2006 
والذي يشارك بها 40 دولة 
نامية، وأن هذه االجتماعات 
بني األقالي���م املختلفة تعد 
إجنازا حقيقيا يخدم جميع 

املجتمعات.

أم���س، أوضح  عقد صباح 
القطان أن الوزارة تتجه حاليا 
نحو حتوي���ل قطاع البريد 
إلى ش���ركة مملوكة للدولة 
تعمل في نطاق جتاري، ولقد 
رفعنا مسودة مرسوم بقانون 
للفت���وى والتش���ريع وفي 
الرد ومن ثم سيتم  انتظار 
رفعها إلى مجلس الوزراء ثم 
مجلس األمة، مشيرا إلى أن 

فرج ناصر

قال وكيل وزارة املواصالت 
الكويت  ان  القط���ان  حميد 
استضافت منتدى التقييس 
للمنطقة العربية بهدف لعب 
دور مهم في هذه املجاالت، 
خاصة أن الكويت عضو في 
االحتاد الدولي لالتصاالت، كما 
نهدف إلى تبادل اخلبرات على 
مستوى الفنيني واملهندسني 
في مجال االتصاالت من خالل 
شركات االتصاالت املشاركة 
في االجتماعات سواء على 
املستوى اإلقليمي أو اخلليجي، 
الكويت على  مؤكدا حرص 
متابع���ة آخر املس���تجدات 
في عال���م االتصاالت، األمر 
ال���ذي أثر باإليج���اب على 
قطاع االتصاالت في الداخل 
وكذلك التطوير الذي نشهده 
والتحديث املستمر لقطاعات 
املتنقلة، كما أن  االتصاالت 
الكويت س���باقة في مجال 
إيصال األلي���اف الضوئية 

إلى املنازل.
التقييس  وخالل منتدى 
العربية والذي  في املنطقة 


