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أعلن عن تخصيص 6 مقاعد بعثات في الكليات الطبية لجامعة ترنتي

الفارس: نعمل على زيادة املقاعد الدراسية لطلبتنا في إيرلندا
عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية ووزير 
العالــي د.محمــد  التعليــم 
الفــارس عــن تخصيص 6 
مقاعــد كبعثــات دراســية 
ألبنائنــا الطلبة في جامعة 
فــي  اإليرلنديــة  ترنتــي 
كلياتها الطبية، مشيرا إلى 
اننا نعمل على التوسع في 
التخصصات التي نحتاجها 
بشكل أساسي وما يحتاجها 
ســوق العمل خاصــة فيما 
يتعلق بالتخصصات الطبية.

جاء ذلك في تصريح أدلى 
به الفارس للصحافيني عقب 
اجتماعــه مع وفــد جامعة 
ترنتي األيرلندية برئاســة 
رئيــس اجلامعــة د. باترك 
بندرهاست صباح أمس في 

مكتبه بوزارة التربية.
وقال إن جامعة ترنتي من 
اجلامعات االيرلندية املرموقة 
التي نطمح بالتعاون معها 
من خالل توقيــع اتفاقيات 
لتوفير مقاعد ألبنائنا الطلبة 
في البعثات اخلارجية، الفتا 
إلى اننا وقعنــا اتفاقية مع 
اجلامعة بهدف قبول أبنائنا 
في تخصصــات أخرى غير 

طبيــة كالهندســة والعلوم 
والعلوم اإلنسانية.

وأضاف: سعدت أن يقوم 
الوفــد بزيارة إلــى جامعة 
الكويــت لتوقيــع اتفاقيات 
مشتركة في املجاالت العلمية 
وتبــادل اخلبــرات ألعضاء 
الهيئة التدريسية، الفتا إلى 

اننا ندعم هذا التعاون الذي 
يعد جناحا جلامعة الكويت.
من جانبهــا، أكدت الوكيلة 
املســاعدة لشــؤون البعثــات 
واملعادالت والعالقات الثقافية 
في وزارة التعليم العالي فاطمة 
الســنان ان زيارة وفد جامعة 
ترنتي اإليرلندية يعكس مدى 

العالقــات الوثيقة مــع وزارة 
التعليــم العالــي، مضيفــة ان 
الــوزارة ابتعثــت هــذا العــام 
طلبة لدراســة الطب البشري 
في اجلامعة. وأشــارت إلى انه 
مت توقيــع مذكــرة تفاهــم مع 
اجلامعة اليوم تهدف إلى فتح 
مجاالت أخرى من التخصصات 

مثل الهندسة والعلوم والعلوم 
اإلنســانية البتعاث املزيد من 
الطلبــة في الســنوات املقبلة. 
الــوزارة تســعى  ان  وأكــدت 
إلــى اختيار أفضــل اجلامعات 
على مســتوى العالم البتعاث 
طلبتها مراعية جودة التعليم 

في اجلامعة.

فاطمة السنان توقع االتفاقية مع ممثل جامعة ترنتي بحضور الوزير الفارس )محمد هنداوي( د.محمد الفارس مستقبال وفد جامعة ترنتي بحضور فاطمة السنان 

غداً آخر يوم للتسجيل في الدوام المسائي بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية

تكرمي 331 معلماً ومعلمة و50 مدرسة متميزة
عبدالعزيز الفضلي 

أعلنــت وزارة التربية أن 
يوم غد اخلميس هو آخر يوم 
للتسجيل في الدوام املسائي 
باملدارس في مختلف املراحل 
التعليميــة، مشــيرة إلى أن 
التسجيل سيكون في املدرسة 
نفسها خالل الفترة املسائية.

من جانب آخر، أكد الوكيل 
التربوية  املســاعد للتنميــة 
واألنشــطة فيصــل املقصيد 
التربيــة  وزارة  اســتعداد 
العاملــي  باليــوم  لالحتفــال 

لتكرمي املعلم يوم 5 أكتوبر، 
موضحــا أن اللجنة املنظمة 
العليا لتكــرمي املعلم نظمت 
احتفالية خاصــة بهذا اليوم 
للعــام الدراســي ٢٠١٧/٢٠١6 
باملعلمــني  يليــق  بشــكل 
التدريسية  املكرمني والهيئة 
واملــدارس املتميــزة تقديــرا 
جلهودهم املبذولة طوال العام 
الدراســي، مشيرا إلى حرص 
اللجنــة املنظمة فــي كل عام 
على إضافة شيء جديد ومميز 
لهذا االحتفال السنوي للمعلم.
االحتفــال  فكــرة  وعــن 

اجلديدة أوضح أنها ستكون 
في ساحة كشك مبارك بسوق 
املباركية يــوم غد اخلميس، 
على فترتني صباحية ومسائية 
بالتعاون مع البلدية ووزارة 

اإلعالم.
الفعالية  وأشــار إلى أن 
الصباحية في ساحة كشك 
مبــارك في الســاعة ٧ و٤5 
دقيقة بإقامة طابور الصباح 
ورفــع العلم مــن قبل فرقة 
الكشافة والزهرات واملرشدات 
باإلضافة إلــى إقامة جدول 
فعاليات حددته اجلهة املنظمة 

لهذا اليوم، وســتقام كذلك 
في نفس التوقيــت فعالية 
رفع العلم في ثانوية أحمد 
العدوانــي التابعــة ملنطقة 
العاصمة التعليمية وسيكون 
هناك نقــل حي لهذا احلدث 
من قبــل تلفزيون الكويت، 
أمــا بالنســبة لالحتفاليــة 
في الفترة املســائية ستبدأ 
في متام الســاعة 6 مســاء 
وســتكون هنــاك فقــرات 
موسيقية وفعاليات متنوعة 
مصاحبــة لهــذا االحتفــال، 
مشيرا الى أن الدعوة عامة 

ومفتوحة للجميع.
وأشــار املقصيــد إلى أنه 
سيتم تكرمي كوكبة من املعلمني 
املتميزيــن والبالــغ عددهــم 
33١ معلما ومعلمة باإلضافة 
إلــى 5٠ مدرســة متميزة في 
مــدارس املناطــق التعليمية 
التربيــة  الســت ومــدارس 
اخلاصة واملعهــد الديني في 
حفل تكرمي خاص يتم حتديده 
الحقا حتــت رعاية وحضور 
حضرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه 

اهلل ورعاه.

فيصل املقصيد

البهنساوي: مواقع التواصل وراء 
ارتفاع معدالت الطالق إلى %50

الرجيب تفقد عددًا
من مدارس مبارك الكبير

مركز الكويت للتوحد 
يستقبل طالبه بأنشطة محببة

قــال طبيــب أول تعزيــز الصحة فــي وزارة الصحة 
د.عبداحلي البهنســاوي إن مواقــع التواصل االجتماعي 
لها تأثيرات متعددة على األبناء سواء باإليجاب أو السلب 
إال أن التأثير الســلبي قد يضر باألبناء واملجتمع وتنتج 

عنه نتائج ضارة على الفرد واملجتمع.
وأضاف البهنساوي في تصريحات صحافية على هامش 
الندوة التي نظمتها إدارة العالقات العامة واإلعالم امس 
في وزارة النفط حتت عنوان »وسائل التواصل االجتماعي 
وأثرها على األبناء« أن وســائل التواصل االجتماعي لها 
آثار نفسة وطبية على األبناء، موضحة أن دخول األبناء 
في تلك املواقع لفترات طويلة قد يؤدي إلى آثار نفســية 

واجتماعية عديدة.
وأوضح أن الندوة تطرقت إلى أهم وسائل الوقاية من 
مواقع التواصل االجتماعي اخلطرة على األبناء وأبرزها 
دور اآلباء واملدرسة واملجتمع ومؤسسات الدولة املختلفة، 
مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة واحلكومة تلعب دورا رائدا 
في منع مواقع التواصل الضارة لألبناء واألسرة عن طريق 

وضع قوانني حادة تنظم احلركة في مثل تلك املواقع.
وأشار د.البهنساوي إلى أن التطور التكنولوجي احلديث 
الــذي مير به العالــم اجمع مفيد في كافــة املجاالت لكن 
هناك أضرارا عدة قد تصاحب انتشار التكنولوجيا عبر 
اإلنترنت ووسائل التواصل، وهو ما يدعو أصحاب القرار 
واملؤسسات احلكومية إلى أخذ احليطة واحلذر في مواجهة 
كل ما من شــأنه أن يسبب أضرارا لألبناء واملجتمع على 
حد ســواء. ولفت إلى أن لآلباء دورا رئيســيا في تعليم 
النشء كيفية اختيار الوسيلة الصحيحة واملواقع اجليدة 
واالبتعاد عن كل ما هو ضار وسيئ، مشيرا إلى أن نشر 
الوعي والتعليم مبساوئ املواقع الضارة يعد من أولويات 

املجتمع بكافة شرائحه.
وأفاد بأن من مســاوئ انتشــار اإلنترنت أن عالقاتنا 
االجتماعية ضعفت وروابطنا األســرية تالشت ولم نعد 
حتى نطيق اجللوس في العالم احلقيقي وفاجأتنا األرقام، 
فعدد املستخدمني لإلنترنت جتاوز ال 6٠% وفي كل دقيقة 
يتم رفع ٧٢ ساعة ڤيديو على اليوتيوب حول العالم ويتم 
نشر ٢٧٧٠٠٠ تغريدة على تويتر ومشاركة 3٤٧٠٠٠ على 
واتســاب ومليونــني و5٠٠ ألف محتوى على فيســبوك، 
حيث يقضي املســتخدمون ٢٠ دقيقة من كل ســاعة على 
مواقــع التواصل االجتماعي وهذا ما يعني ٢5 ســنة من 

أعمارهم تقريبا.
وأكــد أن األرقــام أظهرت أيضــا أن مواقــع التواصل 
االجتماعي تؤثر على الترابط األسري فقد ارتفعت معدالت 
الطــالق بســبب هذه املواقــع إلى 5٠% وارتفعت نســبة 
األشخاص الذين ال يقضون وقتا مع عائالتهم عام ٢٠٠٠ 
من 8% إلى 3٤% إلى وقتنا احلاضر باإلضافة إلى نســبة 
3٢% من األشخاص يتناولون وجباتهم أثناء تصفح مواقع 

التواصل االجتماعي.

أمير زكي

جريا على عادته السنوية، قام محافظ محافظة مبارك 
الكبير الفريق أول م.أحمــد عبداللطيف الرجيب بجولة 
تفقدية شملت عددا من مدارس احملافظة في مختلف املراحل، 
وذلك بالتنســيق مع اإلدارة العامة ملنطقة مبارك الكبير 
التعليميــة للوقوف على مدى جاهزيــة مدارس املنطقة 
واحتياجاتها مع بدء العام الدراسي اجلديد. وخالل اجلولة 
أثنى الرجيــب على جهود مدير عــام املنطقة التعليمية 
ومساعديه وكذلك مديري املدارس التي شملتها الزيارة، 
ملا ملســه من جهود مبذولة في ســبيل تذليل ما تواجهه 
من عقبات في ســير اليوم الدراســي واستعدادهم التام، 
وحرصهم على التعاون والتكاتف للتغلب على أي معوقات.

ليلى الشافعي

اســتقبل مركز الكويت للتوحــد الطلبة والطالبات 
مع بدء العام الدراســي اجلديد، مبجموعة من البرامج 
واألنشطة التي تخدم األبناء من املصابني بالتوحد، وذلك 
بعد استكمال كل اإلجراءات الالزمة لدخول الطلبة للفصول 
كالفحوصات الطبية العامة كاحلرارة للطالب وتسليم 
األوراق املطلوبة واكتمال احتياجات الطالب للسباحة 
والورش. وقد اســتقبل املعلمون أعزاءهم الطلبة بكل 
حب واحتفلوا معهم بهذه املناســبة السعيدة لبدء عام 
جديد مليء بالتواصل والتعاون بني األسرة واملدرسة 
خلدمة الطالب، وشارك اجلميع في هذه الفرحة من طلبة 
ومعلمني وأولياء أمور وعبروا عن سعادتهم واستعدادهم 
لبداية العام الدراســي متمنني  لهم عاما دراسيا مفعما 
بالنجــاح والعلم والعمل حلصد النجــاح في النهاية، 
وكانت ابتســامات الطلبة واحتضان معلميهم وإشارة 

مع السالمة لوالديه أحلى بداية لعام دراسي جديد.

عدد من الطالبات املشاركات في الندوة

الفريق أول م.أحمد الرجيب خالل اجلولة في إحدى مدارس مبارك الكبير

أنشطة ترفيهية

املرشدات يرحنب بالفريق أول م.أحمد الرجيب

احلويلة: القوانني واللوائح وضعت 
خلدمة الطلبة وأولياء األمور

قال وكيل وزارة التربية للتعليم اخلاص والنوعي 
د.عبداحملســن احلويلة إن القوانني واللوائح وضعت 
خلدمــة الطلبــة وأولياء األمور وليــس ملضايقتهم أو 
التنكيل بهم، وذلك في إطار الشفافية الكاملة وإعطاء 

كل ذي حق حقه وفق األسس التربوية السليمة.
وقال الوكيل احلويلة: 
تلقيت الكثير من الشكاوى 
مــن أولياء أمــور عدد من 
الطلبة في مدارس التربية 
اخلاصــة، وبــاب مكتبــي 
أولياء  مفتوح الســتقبال 
األمور الذين لديهم شكاوى 
أو مالحظــات مــن أجــل 
االســتماع إليهم وحتقيق 
العدالة ورفع الظلم عنهم.

وأضاف أن مشكلة ولي 
أمر إحدى الطالبات مبدارس 
الرجاء مت حلها ورفع الظلم 
عنه، فهو يقيم مبدينة جابر 

األحمد وال ميكن حرمان ابنته من خدمة »الباص« وما 
صــدر بحقه من ِقبل اإلدارة كان قرارا مخالفا للقانون 
واللوائح ولدينا من الشــجاعة األدبية االعتراف مبثل 
هذه األخطاء وتصحيحها، ألن الهدف األساسي لوزارة 
التربية هو خدمة الطلبــة وراحة أولياء أمورهم، فما 
بالنا عندما يكون الطالب أو الطالبة من ذوي اإلعاقة.

وشدد احلويلة على أن وزارة التربية ممثلة في وزير 
التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس وجميع 
القيــادات حريصة متاما علــى تذليل كل العقبات أمام 
الطلبة وأولياء أمورهم، وال نرتضي إطالقا بصدور أي 
قرارات مجحفة بحقهم أو استخدام القانون واللوائح 
بشكل تعسفي يستهدف التنكيل بهم بشكل أو بآخر.

د.عبداحملسن احلويلة  توقيع مذكرة لفتح 
مجاالت أخرى في 

البعثات


