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م.أسيل املسعد: التواصل والتعليم عن ُبعد
ضرورة فرضتها تداعيات «كورونا»

عبداهللا الراكان

نظمــت الهيئة العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب امللتقى الرابع بعنوان «املرأة في مجال 
علم البيانات» بالشراكة مع جامعة ستانفورد 
األميركية وذلك في مركز ابن الهيثم للتدريب 

أول من أمس.
افتتح امللتقى بكلمة ملدير مركز ابن الهيثم 
للتدريب د.وليد اظبية نيابة عن راعي امللتقى 
مدير عــام الهيئة العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب باإلنابة د.جاسم األنصاري، مؤكدا ان 
«التطبيقي» حرصت خالل السنوات املاضية على 
تطوير العملية التعليمية واستمرارها بتوظيف 
التكنولوجية احلديثة والتطبيقات  املنصات 
والبرامــج التعليمية كبرنامج «تيمز» بكل ما 
حتمله هذه التجربة من إيجابيات وسلبيات، 
متقدما بالشــكر جلميع اجلهات واملؤسسات 

التعليمية على تعاونهم املثمر.
بدورها، قالت رئيسة امللتقى م.أسيل املسعد 
أنه يأتي بعد الظروف االستثنائية التي عصفت 
بالعالم وأجبرت اجلميع على استمرارية التعليم 
وتوفير طرق التواصل والتفاعل بني املعلمني 
والطلبة، فكانت تقنيات التوصل عن بعد هي 
الوسيلة التي مت استخدامها، وأصبح التعليم 
عن بعــد ضرورة فرضتها تداعيات اجلائحة، 
مؤكدة على دور البيانات ومساهمتها الفعالة 
فــي تطوير التعليم باســتخدام تقنيات تعلم 

اآللة والذكاء االصطناعي.
وأوضحت املسعد أن امللتقى يسلط الضوء 
علــى اإلجنــازات املميــزة والواعدة للنســاء 
الكويتيات واخلليجيات في مجال علم البيانات 

وجتاربهن ومشاريعهن امللهمة.
وبــدأ امللتقــى مبحاضرة قدمتها األســتاذ 
املشارك بقسم علوم املعلومات في كلية العلوم 
احلياتيــة بجامعة الكويت د.اميان الشــمري 
بعنوان «حتليل الســلوك باســتخدام التعلم 
العميق»، ثم قدمت األســتاذ املشارك في قسم 
اللغة العربية بجامعة الكويت د.اميان الشرهان 
محاضرة بعنوان «االستغالل األمثل للبيانات 
في بناء أنظمة تعرف آلي على الكالم العربي».
من جانبها، قدمت األســتاذ املساعد بقسم 
اللغة العربيــة من جامعة الكويت د.بشــاير 
العتيبي موضوع «األفاق البحثية والتطبيقية 
باســتخدام بيانات الطلبة في منصات التعلم 
عن بعد»، كما ناقشــت األستاذ املساعد بقسم 
علوم املكتبات واملعلومــات في كلية التربية 
األساسية د.جميلة العتيبي «تطبيقات الذكاء 
االصطناعي فــي التعليم»، وحتدث االســتاذ 
املســاعد فــي احلوســبة الســحابية والذكاء 
االصطناعي وكيل عمــادة التعلم اإللكتروني 
والتعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل باململكة العربية السعودية د ظبية 
البوعينني عن «التنبؤ باملســتوى الدراســي 

للطالب باستخدام الذكاء االصطناعي».

خالل ملتقى «التطبيقي» الرابع «املرأة في مجال علم البيانات»

م.أسيل املسعد تلقي كلمتها د.وليد اظبية متحدثا

مهدي: ٣٨ وحدة إدارية سيشملها برنامج التخصيص

إعفاء ٩٣١٨ طالبًا «بدون» من سداد رسوم فرق الشريحة

بشرى شعبان

كشف األمني العام للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنمية 
د.خالــد مهدي ان إعادة هيكلة 
القطاع احلكومــي مدرجة في 
برنامــج عمل احلكومة، مؤكدا 
ان ذلــك يقــع حتــت إشــراف 
ديوان اخلدمة املدنية و«أمانة 
التخطيط» عضــو في اللجان 

املعنية بامللف.
وحــول املبــادرة التي يتم 
العمــل عليهــا ضمــن خطــة 
التنميــة إلدارة ملف الطفولة 
املبكرة أوضح مهدي في تصريح 

عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل املساعد للتعليم 
اخلاص والنوعي د.عبداحملسن 
احلويلــة عــن إعفــاء الطلبة 
املقيمني بصورة غير قانونية 
«البدون» من سداد رسوم فرق 
الشريحة في املدارس اخلاصة 
األهلية العربيــة والنموذجية 
التعليمية،  بجميــع مراحلهــا 
مؤكــدا ان «التربيــة» تتحمل 
بالتعاون مع بيت الزكاة سداد 
فرق الشريحة جلميع الطالب 

وزارة الصحــة املعنية بصحة 
الطفــل، و«الشــؤون» املعنية 
مبرحلــة احلضانــة، ووزارة 
التربيــة املعنيــة بالبرامــج 
التعليميــة والتأهيلية لوضع 
خريطة طريق إلدارة هذا امللف 

األساسي في املجتمع.
وقال ان األمانة أعدت دراسة 
إلعادة الهيكلة والتي ترتكز على 
فك األدوار في احلكومة، مبنيا 
ان احلكومة اآلن تقوم بكل أدوار 
وضــع السياســات والتنظيم 
والرقابة والتشغيل، وفي إعادة 
الهيكلة ســيكون التشغيل إما 
عبر شــركة خاصة أو عامة أو 

املشــمولني برعاية الصندوق 
اخليري للعام الدراسي احلالي 
٢٠٢٢/٢٠٢١ من املقيمني بصورة 

غير قانونية.
وقال احلويلة في تصريح 
صحافــي أمــس إنه فــي إطار 
حــرص الكويــت ممثلــة فــي 
وزارة التربيــة على التخفيف 
من معانــاة أبنائها الطلبة من 
املقيمني بصورة غير قانونية 
قامت اللجنة املختصة باإلشراف 
على أعمال الصندوق اخليري 
بتوفير الدعم املالي بالتنسيق 

أعلى للتعليم يضع السياسات 
العامة وحتويــل املدارس إلى 
وحدات مستقلة، مشددا على ان 
هذه اخلطوات ستكون بحاجة 

لقوانني.
امليزانيــة،  وبخصــوص 
لفــت إلى ان احدى سياســات 
خطة التنمية هي إعادة هيكلة 
ميزانية الدولة بحيث تصبح 
هناك ميزانية للبرامج واألداء، 
والتي عادة تكون لـ ٣ سنوات، 
وهناك مشــروع قانون إلعادة 
هيكلة امليزانية، مؤكدا ان هذا 
من شأنه حل العديد من مشاكل 

االعتمادات للمشاريع.

الــوزارة حتملت مــن ميزانية 
الصندوق اخليري سداد رسوم 
فرق الشريحة لباقي املتعلمني 
اآلخرين من ذات الفئة والبالغ 
عددهــم ٢١٨٠، حتقيقــا ملبــدأ 
املســاواة بني جميــع الطلبة، 
موضحــا أن الكويت مبختلف 
مؤسساتها حريصة على جتسيد 
ثوابتها الراســخة في التعامل 
اإلنســاني واحلضاري مع كل 
من يعيش على أرضها الطيبة 
انســجاما مــع ما جبــل عليه 
املجتمع الكويتي عبر تاريخه.

شراكة بني القطاعني، مؤكدا ان 
برنامج التخصيص ضمن إعادة 
الهيكلة سيشمل ٣٨ وحدة إدارية 
وفقا للخطة التي أعدتها األمانة.

وفيما يتعلق باجلهات، ذكر 
ان الدراسة تتضمن فك جهات 
أو دمجها أو فصلها، مشددا على 
أن أبرز مبدأ في إعادة الهيكلة 
هــو أال تؤدي اجلهــة الواحدة 
األدوار الـــ ٣ املتمثلــة بوضع 
التنظيم والرقابة  السياسات، 
والتشغيل، ضاربا املثل بوزارة 
التربيــة التي تؤدي األدوار الـ 
٣ بينمــا من املمكن فصلها إلى 
وحــدات تنظيميــة، ومجلس 

الــزكاة مبوجــب  مــع بيــت 
اتفاقية التعاون بشــأن سداد 
فرق الشريحة لطالب املدارس 
العربية األهلية «شــريحة أ»، 
والنموذجية املشمولني برعاية 
الصنــدوق اخليــري والبالــغ 
عددهــم ٩٣١٨ طالبــا وطالبــة 

مبختلف املراحل التعليمية.
وثمن الدور املجتمعي الذي 
يقوم به بيت الزكاة ودعمه في 
سداد رسوم فرق الشريحة لـ 
٧١٣٨ طالبا من املقيمني بصورة 
غيــر قانونية، مشــيرا الى أن 

مشروع قانون إلعادة هيكلة امليزانية حلل العديد من مشاكل االعتمادات للمشاريع

احلويلة: «التربية» تتحمل سداد الفرق في املدارس اخلاصة بالتعاون مع بيت الزكاة للعام الدراسي احلالي

د.خالد مهدي

د.عبداحملسن احلويلة

صحافي ان تنظيــم هذا امللف 
يستدعي التنسيق واملتابعة من 

السلطان: «التربية» تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلبة بطيئي التعلم
عبدالعزيز الفضلي

أكــد وكيــل التعليــم العام 
أن وزارة  الســلطان  أســامة 
التربيــة تولــي اهتماما كبيرا 
بالطلبة بطيئي التعلم ودمجهم 
في املجتمع منذ بداية تشخيص 
حالتهم، مشيرا الى احلرص على 
متابعة تنفيذ مشاريع تطوير 
التعليم لفئــات ذوي اإلعاقة، 
وتقــدمي التســهيالت من اجل 
جناح جتربة الدمج في فصول 

التعليم العام.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به السلطان خالل حضوره 
امللتقى التربوي الذي نظمته 
«مدرسة أبو هريرة االبتدائية 
التابعــة ملنطقــة  للبنــني» 
اجلهــراء التعليمية برعاية 
وكيل الوزارة د.علي اليعقوب 
بعنــوان: «تطوير منظومة 

مشــيرا إال أن هناك تســاؤالت 
كثيرة تطرح من قبل االداريني 
واملعلمني وأولياء األمور وهم 
الفئة األكثر تساؤال ملعرفة آلية 
النظام التعليمي لبطيئي التعلم.

وأضاف السعيد: هناك أيضا 

وأضافــت الربيــع من هنا 
عقدنــا العــزم علــى إقامة هذا 
امللتقى لتســليط الضوء على 
أهم القوانني والقرارات وملناقشة 
بعض املجاالت املهمة اخلاصة 
بهذه الفصول والتي حان الوقت 
لبحثها ودراستها ومناقشتها 
بهــدف تطويرها وحتســينها 
وذلك ســعيا لتحقيق األهداف 
اخلاصة بهذه الفصول، مشيرا 
إلى أن التربية قدمت اخلدمات 
التعليميــة والتربوية الالزمة 
للمتعلمني ذوي اإلعاقة من فئة 

بطيئي التعلم.
وافتتح امللتقى بورشة عمل 
قدمتها معلمة اللغة االجنليزية 
في مدرسة ابوهريرة االبتدائية 
بدرية الظفيــري حول قانون 
إنشــاء فصول بطيئي التعلم 
بني التطبيق والتنفيذ وحازت 

إعجاب احلضور. 

صعوبات التعلم والتي تختلف 
عن بطء التعلــم ولكن بنفس 
النمط، متمنيا ان تتبلور تلك 
احملاور بشكل توصيات وترفع 
الى القيادات التربوية العليا في 
الوزارة خاصــة وأنها متفهمة 
جدا وتتقبل املعلومة احلقيقية.
مــن جانبها، أكــدت مديرة 
مدرســة أبوهريــرة االبتدائية 
للبنني سلمى الربيع ان امللتقى 
جاء في إطار ســعي املدرســة 
لتطويــر  واجلــاد  املســتمر 
وحتســني كل جوانب العملية 
التعليمية، الفتة الى إن فصول 
بطيئي التعلم حتظى باهتمام 
كبيــر من قبل أعضــاء الهيئة 
التعليمية واإلشرافية وجهاز 
التوجيه الفني املشرف عليها، 
كمــا حتظــى بــذات االهتمــام 
والرعاية من قبل إدارة املنطقة 

التعليمية ومراقبي املراحل.

حمد السعيد يُكرِّم أسامة السلطان

فصول بطيئي التعلم».
من جانبه، قــال مدير عام 
التعليميــة  منطقــة اجلهــراء 
باالنابة حمد السعيد أن امللتقى 
يناقــش موضوعــا مهمــا جدا 
وخاصا بفئــة بطيئي التعلم، 

انطالق اختبارات صفوف النقل في التعليم الديني اليوم
عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعدادات وزارة 
التربيــة لعقــد االختبــارات 
النقــل  لصفــوف  النهائيــة 
للمرحلتني املتوسطة والثانوية، 
أكد مدير ادارة التعليم الديني 
أنور عبدالغفور أن االدارة قامت 
برسم خطط التنظيم الالزمة 
املناســبة  وتهيئــة األجــواء 

توفير املتطلبات الضرورية 
والتــي بهــا تهيــئ األجــواء 
الطلبــة  املناســبة ألبنائنــا 
ليــؤدوا اختباراتهــم في جو 
مناســب مما ينعكس إيجابا 
على درجاتهم وســتبدأ بعقد 
النقــل  اختبــارات صفــوف 
للمرحلة املتوسطة والذي يبلغ 
عددهــم ١٥٥٢ طالبــا وطالبه 
موزعــني على خمــس جلان 

بالفخــر واالعتــزاز ولتهيئة 
األجواء املناســبة وبأريحية 
تامة ألبنائنا الطلبة، والشكر 
موصول إلدارة العالقات العامة 
واإلعــالم التربــوي بــوزارة 
التربية على تغطيتها ألخبار 
معاهدنا الدينية ونطمح ملزيد 
من التغطيات والتي من شأنها 
أن تبرز دور املعاهد الدينية 

ونشاطاتها التربوية.

مراقبة أما طلبة صفوف النقل 
باملرحلة الثانوية فسيتوزعون 
على عشر جلان رقابية، حيث 
إن عدد املتقدمني الكلي يفوق 

٢٤٥٠ طالبا وطالبة.
وتوجه بالشكر لإلخوة  في 
إدارة التعليــم الديني مثمنا 
املبذولــة إلخــراج  اجلهــود 
صورة املعاهد الدينية في أبهى 
حلة وأجمل صورة تشــعرنا 

الستقبال طلبة صفوف النقل 
فــي االمتحانات التــي تنتهي 
اخلميــس ٩ يونيــو للمرحلة 

الثانوية.
وقال عبدالغفور إن املرحلة 
املتوسطة ستبدأ اختباراتها 
اليــوم األربعــاء وتنتهــي ٦ 
يونيــو، متمنيا لهم التوفيق 
للجميــع، الفتا الــى ان إدارة 
التعليم الديني حريصة على 

العنزي: استئناف إجراء انتخابات «التعاونيات» والبداية بجمعية خيطان اليوم
بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة الشؤون 
أحمد العنزي استئناف إجراء انتخابات اجلمعيات التعاونية 
بعد توقف أكثر من عامني بسبب التداعيات التي فرضتها 
جائحة كورونا. وأشــار العنزي في تصريح صحافي أن 
البداية ستكون بانتخابات جمعية خيطان التي ستجرى 
اليــوم األربعاء بعد أن كان مقررا إجراؤها االثنني املاضي 

ومت تأجيلها بسبب موجة الغبار التي عمت البالد، موضحا 
أن االنتخابات ستكون في مدرسة معاذ بن جبل املتوسطة 
بنني من اخلامسة حتى الثامنة مساء، مضيفا أن التصويت 
بالبطاقــة املدنية. وذكر أن عدد املرشــحني في انتخابات 
جمعية خيطان ١٢ مرشحا يتنافسون على ٩ مقاعد، الفتا 
إلى تخصيص ١٠ جلان للرجال و٩ للنساء، حيث إن قطاع 
التعاون ســخر كل اإلمكانات إلجراء هذه االنتخابات على 
أحمد العنزيأكمل وجه من خالل الفرق املشرفة على عملية االقتراع.

ملشاهدة الڤيديو

إعادة هيكلة اجلهات مدرجة ضمن برنامج عمل احلكومة ويقع حتت إشراف «اخلدمة املدنية»

في ذاكرتي سجل ناصع خلبير النخيل 
العم يوسف بن محمد النصف - بوعمر - 
والذي قال إن املرحوم، بإذن اهللا، يوسف 
اإلبراهيم هو أول من زرع النخيل في 
الكويت.. ويذكر دائما (أبوعمر) ألنه أول 

من بدأ بالتوعية النخيلية!
يدور في أروقة مجتمعنا ترديد عبارة 
(األمن الغذائي) فيما ســارع من وتيرة 
هذا األمــر (ڤيديوهات) هنا وهناك في 
«امليديا» والتواصل االجتماعي حتذر من 
كارثة غذائية مقبلة، بل هي جائحة غذائية 
بهذا الوصف الدقيق، فيما شكلت جلنة 
وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء د.محمد الفارس لتعزيز منظومة 

األمن الغذائي.
طالعتنا اليوم زميلتنا جريدة «القبس» 
بتقرير في صدر صفحتها األولى كتبه 
الزمالء األعزاء: (حمد الســالمة وفهاد 
الشمري وحمد احلمدان) بعنوان: رفع 
الذاتي لعدد من السلع بحلول  االكتفاء 
٢٠٢٥ وحترك حكومي لتحصني األمن 
الغذائي، وزيادة الرقعة احملصولية احلالية 
٥٠٪ بتخصيــص األراضي والتوســع 

الرأسي.
فيما تقدم النائب خليل الصالح باقتراح 
برغبة بإنشــاء هيئة مستقلة واعتماد 
استراتيجية وطنية بشأن األمن الغذائي.
أنــا وكل من يفكر بعقــل متوازن 
يستشــرف فيه املســتقبل ندرك أن 
«البدايــة» تكون بدعــم كل ما له صلة 
باألمن الغذائي واملائي ووضع كل الركائز 
لتطوير كل اجلهود املخلصة لدعم مطلبنا 
بالوصول إلى االكتفــاء الغذائي الذاتي 
وتأمني (املياه) مثلما فعل (أبو الدستور) 
الشــيخ عبداهللا السالم بإنشاء محطات 

توليد املاء والكهرباء.
الوضع احلالي يتطلب منا أن نعزز 
املنتج احمللــي ونحافظ علــى مياهنا 
اجلوفية، فكل االحتماالت مفتوحة أمام 
كوارث احلروب والزالزل ما يخل باألمن 

الغذائي واملائي والتنموي.
بودي في هذا السياق أن أؤكد على 
أولوية  الكويتية»  «النخلة  إعطاء  أهمية 
قصوى مــن حيث االهتمام بها من كل 
اجلوانب ألنها أساس األمن الغذائي القادم 
فهي واهللا شجرة مباركة وصديقة للبيئة، 
وقد عمل أهلنا في القدم على االستفادة 
من كل جزء من النخلة، فال يرمى منها 
شيء ســواء من سعفها أو جذوعها أو 

ثمارها أو طلعها.
واليوم (النخل) في دول اخلليج صار 

استثمارا وهو من أهم الصادرات.
كما نأمل أن يعطــي معهد الكويت 
لألبحــاث العلمية أولوية بحثية للنخلة 
الكويتية لالســتفادة منها ومنتوجاتها 

اجلمة.

النخلة تنتج التمر وهو اليوم األكثر 
شهرة على مســتوى العالم وله فوائد 
كثيرة لصحة اإلنسان ألنه غني بالعناصر 
املعدنية املفيدة لإلنسان مثل املاغنسيوم 
والصوديوم والكبريت والســكريات 

السهلة ومليء بالڤيتامينات.
لقد استفاد اإلنسان من النخلة قدميا 
ومع التطور البشــري اتضح أن هناك 
صناعات جديدة وعظيمة تقوم على جتارة 

التمور، خاصة احللويات والعصائر.

٭ ومضة:
ما أجمل بيوتنا بهذه الشجرة املرتفعة 
التي  الباسقة  للنخلة  الشامخة ونظرة 
ترتفع كتلة من أغصانها بشكل متوازن 
واألجمل عندما حتمل (شماريخها) وفيها 
اخلالل والرطب األصفر واألحمر، وكلما 
هبت نسمات الريح متايلت وكأنها تلوح 

لك بالسالم!
نعم.. النخلة شــكلها فريد وطلعها 
نضيد وطعمها لذيذ وثمرها مفيد، وعليه 
أقترح على وزارة التربية إدخال كتاب 
«نخلتك» في مناهجها والذي أعده ورتبه 

يوسف بن محمد النصف.

٭ آخر الكالم: يا أصحاب القرار في قضية 
األمن الغذائي أعطوا النخلة األولوية فهي 
بكل جدارة من (أمننا القومي والوطني 

الغذائي)!
عودة للتاريخ جند أن ملكية الكويتيني 
للنخيل في البصرة كانت اســتثمارا 
ناجحا، وذكر خبيــر التمور العراقي 
عبداجلبار البكر أن مجموع األراضي 
التي ميلكها الكويتيون في البصرة حوالي 
٧٣ مليون متر مربع فيها حوالي مليون 
و٨٦٥ نخلة مثمرة، متلكها عوائل كويتية 

كرمية.

٭ زبدة احلچي: هناك رجال عرفوا على 
مدار الوقت والتاريخ في الكويت بأنهم 
من شجعوا (زراعة النخلة) وكانوا بالفعل 
بعيدي النظر، وعليه نرجو غرس النخيل 
الطيب ومنع السيئ واملسن ألنه ينقل 

األمراض احلشرية!
كما أننا نشيد بجهود الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية في تعزيز مكانة 
النخلة فــي املزارع واحلدائق واملنازل 
وباستخدام التقنيات احلديثة في الزراعة 

التي توفر لنا املياه.
إنني أثق متامــا بجهود املخلصني 
لتحصني األمن الغذائي لقادمات األيام!
هناك مواطن كويتي اســمه خالد 
عبداللطيف الشميس زرع النخيل في 
مســاجد الكويت دون ضجة إعالمية 
ويســتحق منا جميعا عبارة «شــكرا 

لك» يا بوليد.
في أمان اهللا..

ومضات

النخلة الكويتية 
«أمن غذائي»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن


