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تأكيداً لما نشرته سبقلا ..اللجنة التعليمية بمجلس الوزراء تعتمد خطة العودة بتعديالت

دوام المدارس :الفترة األولى تبدأ  7.30صباحاً
¶ تنسيق مع «الداخلية» و«اإلطفاء» لتنظيم حركة السير أمام المدارس والمرافق التعليمية
هاني الحمادي
ت ��أك� �ي� �دًا مل� ��ا ن� �ش ��رت ��ه سبقلا ،ب�ح�ث��ت
اللجنة التعليمية والصحية والشباب
التابعة ملجلس ال��وزراء برئاسة وزير
الصحة د .باسل الصباح ،أمس ،خطة
وزارة ال�ت��رب�ي��ة ل�ل�ع��ودة ال��ى امل ��دارس
وفق التعليم النظامي.
وك �ش��ف م� �ص ��ادر سبقلا أن ال�ل�ج�ن��ة
وافقت على الخطة التي استعرضها
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة د .ع�ل��ي امل�ض��ف وع��دد
عدد سبقلا الصادر في  4أغسطس 2021
م� ��ن ال� � �ق� � �ي � ��ادات ،م� ��ع إدخ � � � ��ال ب�ع��ض
ال �ت��وص �ي��ات ،أب��رزه��ا ت�ع��دي��ل أوق ��ات
ً
ال��دوام لتبدأ الفترة األولى في  7:30صباحًا بدال من السابعة ،وزي��ادة زمن خروج
الطلبة بني الفترتني إلى نصف ساعة بدال من  10دقائق ،وعليه ستعيد «التربية»
جدولة مواعيد انتهاء الفترة األولى وبدء الفترة الثانية.
وأوصت اللجنة ،وفق املصادر ،بالتنسيق بني الجهات الحكومية ملساعدة التربية
ف��ي تنفيذ احتياجاتها ال�خ��اص��ة بخطة ال �ع��ودة ،منها ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال وزارة
الداخلية واإلطفاء لتنظيم حركة السير أمام املدارس.
وأش��ارت املصادر إلى أن اللجنة ال��وزاري��ة أك��دت على عدم زي��ادة أع��داد الطلبة في
الفصل ال��واح��د عن  20طالبًا س��واء في امل��دارس الحكومية أو الخاصة ،مبينة أن
وزارة التربية تدرس إضافة شرط تقديم الطلبة غير املحصنني أو الحاصلني على
جرعة من التطعيم فحص  PCRأسبوعيًا لدخول املدارس.
ّ
وبينت املصادر أن وزي��ر التربية د .علي املضف أك��د أثناء االجتماع أن��ه في حال
تحسن األوضاع الصحية بالبالد ورفع نسب التطعيم وتحقيق املناعة املجتمعية
أكد الوكيل املساعد للشؤون املالية يوسف النجار بدء إدارة التوريدات واملخازن في توزيع الكتب الدراسية على م��دارس التعليم العام بمختلف املناطق
ستتم إعادة النظر في القرار خالل نوفمبر وسبتمبر املقبلني والعمل على العودة
التعليمية واملراحل الدراسية ،والبالغ عددها نحو  900مدرسة.
إلى الدوام الطبيعي داخل املدارس وإلغاء نظام الفترتني.
وبني النجار أن الكتب تم تسلمها من املطابع في بداية شهر أغطس الحالي ،ويستمر توزيع الكتب على املناطق التعليمية جميعها حتى نهاية شهر أغسطس.
أما وزي��ر الصحة د .باسل الصباح ،فأكد  -حسب املصادر  -حرصه خالل الفترة
وحول األثاث الخاص باملدارس الجديدة ،أفاد النجار بأنه تم طرح مناقصة منذ السنة الدراسية السابقة لعام 2020-2021م ،على أن تنتهي املناقصة نهاية
املقبلة على زيادة نسبة أعداد املطعمني وإحداث تسارع كبير في عملية التطعيم،
العام الحالي للبدء بتجهيز املدارس الجديدة باألثاث املدرسي في الفصل الثاني من العام الدراسي املقبل .2022 – 2021
مع منح الطلبة واملعلمني األولوية القصوى للحصول على اللقاح.
من جهته ،أكد مدير إدارة التوريدات واملخازن في وزارة التربية متروك املطيري وجود خطة متكاملة لتلبية وتوفير احتياجات املدارس الحكومية من الكتب
وذكرت املصادر أن وزارة التربية سترفع كتابًا رسميًا إلى مجلس الوزراء يتضمن
الدراسية للعام الدراسي ،2022 – 2021موضحًا أنه تم طرح  60ممارسة لطباعة وتوزيع الكتب املدرسية لجميع املراحل التعليمية من خالل عمل االرتباطات
الخطة النهائية بعد إدخال التعديالت الالزمة ملناقشته في مجلس الوزراء بشكل
املالية الالزمة ومخاطبة وزارة االعالم لنشر هذه املمارسات وتسلم العطاءات من الشركات املتقدمة وفضها عن طريق لجنة املشتريات.
رسمي وإعالن القرار النهائي.

بدء توزيع الكتب على مدارس التعليم العام

¶ عدد الطالب
في الفصل الواحد
ال يزيد على 20
في المدارس
الحكومية والخاصة
¶ «التربية» تدرس
تقديم PCR
ً
أسبوعيا للطلبة
غير المحصنين قبل
دخول المدارس
¶ إعادة النظر
بالقرار في حال
تحسن األوضاع
الصحية ورفع نسبة
المطعمين
¶ منح الطلبة
والمعلمين األولوية
القصوى للحصول
على اللقاح

بعد مسيرة تربوية حافلة بالعطاء

اعتباراً من  1أكتوبر المقبل ولمدة عام

الكويت تفقد المربية الفاضلة لطيفة البراك

المستشار عبدالله العثمان
ً
رئيسا إلدارة التنفيذ

ف�ق��دت ال�ك��وي��ت إح ��دى ال��رائ��دات ال �ب��ارزات في
ت��اري��خ ال �س �ل��ك ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ف��ي ال �ب�ل�اد ،امل��رب�ي��ة
الفاضلة لطيفة محمد البراك ،عن عمر يناهز
 94عامًا.
ُ
وتعد املعلمة واملربية البراك من الشخصيات
ال �ب��ارزة ال�ت��ي ع�م�ل��ت ف��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة وأول
سيدة كويتية تقلدت منصب ناظرة مدرسة،
كما أنها نموذج ناجح للمرأة الكويتية الفاضلة.
ولدت البراك عام  1927في الحي القبلي بفريج
الغنيم ،وتعود بدايتها مع الدراسة إلى جدتها
لولوة سيد أحمد الرفاعي ،التي استطاعت أن

مبارك حبيب

هاني الحمادي

تعلمها بعض األم��ور التعليمية ودرس��ت لها
بعض املناهج كذلك.
وبعد أن تعلمت في صغرها على يد جدتها
ال�ت�ح�ق��ت ب�ك�ت��اب امل �ط��وع��ة وض �ح��ة ال�ب�ل��وش��ي،
ل �ي ��أت ��ي ع � ��ام  1938وت� ��دخ� ��ل إل � ��ى امل ��درس ��ة
ال��وس�ط��ى ،وتعلمت ه�ن��اك ع�ل��ى ي��د لفيف من
املعلمني واملعلمات م��ن شتى البلدان العربية
م �ن �ه��م امل� ��درس� ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ات وال� �س ��وري ��ات
والفلسطينيات ،وغيرهن من املعلمات اللواتي
كن يدرسن وقتها في هذه املدرسة.
وفي أواخر عام 1943م التحقت البراك بسلك
التدريس في املدرسة الشرقية ،وتدرجت مع
م� ��رور ال��وق��ت ف��ي امل �ن��اص��ب ب��امل��درس��ة حتى

تسلمت مسؤولية اإلدارة فيها .بعد ذلك انتقلت
للعمل في املدرسة الوسطى للبنني ثم «روضة
الجابرية» ،ثم انتقلت للعمل في وزارة التربية
كمسجلة شؤون طلبة ،ثم انتقلت إلى املدرسة
ال�ش��رق�ي��ة ل�ت�ت��ول��ى منصب وك�ي�ل��ة ،ث��م انتقلت
إل��ى «م��درس��ة النزهة» وحصلت على منصب
م��دي��رة امل��درس��ة (ال�ن��اظ��رة) لتكون أول ناظرة
مل��درس��ة ال�ن��زه��ة وق�ت�ه��ا .وب�ع��د م�س�ي��رة حافلة
بالعطاء تقاعدت املربية الفاضلة عن العمل،
بعد خدمة بلغت  34عامًا ف��ي وزارة التربية
والتعليم ،كانت تدرس للطالب وتعلمهم وتقوم
بتوعيتهم ن�ح��و ال�ط��ري��ق ال�ص�ح�ي��ح ،وت�ق��دي��را
لجهودها العظيمة طيلة س�ن��وات حياتها في

لطيفة البراك

خدمة التعليم ،أطلق اسم املعلمة الفاضلة على
مدرسة النزهة االبتدائية للبنات.
وسبقلا ال �ت��ي آمل �ه��ا امل �ص ��اب ت �ت �ق��دم ب��أح��ر
ال �ت �ع��ازي م ��ن أس � ��رة ال �ف �ق �ي��دة ،داع �ي ��ة اهلل أن
يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها جناته،
ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

ترحيل بحثها إلى األسبوع المقبل وال إعالن ألسماء الطلبة

أزمة القبول بالجامعة تراوح في دوامة االجتماعات
ال تزال أسماء الطلبة المقبولين في جامعة الكويت تراوح في
دوامة اجتماعات القطاعات التعليمية المختلفة ،حيث تسعى
جميع االطراف الى التوصل لحل يسهم في زيادة الطاقة
االستيعابية للجامعة قدر االمكان دون االخالل بالجودة التعليمية،
األمر الذي يحتاج مزيداً من البحث والوقت.

أميرة بن طرف
كشفت مصادر لـ سبقلا أن اجتماعًا ضم
قياديي الجامعة واالمانة العامة ملجلس
ال�ج��ام�ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة أم ��س ،ان�ت�ه��ى ال��ى
طلب املجلس من الجامعة تزويده ببعض
ال�ب�ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات ،ب �ش��أن م��ا قدمته
جامعة الكويت م��ن مقترحات لحل أزم��ة
القبول.
وب� �ي� �ن ��ت امل� � �ص � ��ادر أن � ��ه ف � ��ور ورود ه ��ذه

قيادات طلبت
إلغاء شروط القبول
ببعض الكليات لزيادة
الطاقة االستيعابية

ال �ب �ي��ان��ات س �ي �ت��م ع �ق��د اج �ت �م ��اع مل�ج�ل��س
ال �ج��ام �ع��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،م�ت��وق�ع��ة أن يتم
االسبوع املقبل ،مؤكدة أن ال إع�لان قبول
للطلبة في الجامعة قبل هذا املوعد ،حيث
م��ن امل�ق��رر أن يستعرض اج�ت�م��اع مجلس
الجامعات الحكومية حلول أزم��ة القبول
وفي ضوئها يتخذ قراره.
ال� ��ى ذل � ��ك ،ب �ي �ن��ت م� �ص ��ادر أك��ادي �م �ي��ة ،أن��ه
ونظرًا لوجود مقاعد شاغرة تقدر باملئات
ف��ي بعض الكليات ،كالهندسة والبترول
وال �ع �ل��وم االداري� � ��ة ،ف ��ان ق �ي��ادات تعليمية
ط �ل �ب ��ت م � ��ن ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي م ��دى
ق��ان��ون�ي��ة إل �غ��اء ب�ع��ض ش ��روط ال�ق�ب��ول في
هذه الكليات ،لتتمكن من استيعاب طلبة
ع�ل��ى ق ��در ط��اق�ت�ه��ا االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة ،ك��إل�غ��اء
شرط اجتياز اختبارات قدرات الرياضيات
وال�ل�غ��ة االن�ج�ل�ي��زي��ة ،االم ��ر ال ��ذي ي��وف��ر ما

يقارب  500مقعد إضافي للطلبة مستوفي
ال � � �ش � ��روط ،وي� �خ� �ف ��ف ال� �ض� �غ ��ط ع� ��ن ب��اق��ي
الكليات في الجامعة ،اال أن املصادر بينت
أن الجامعة تخشى من ع��دم قانونية هذا
االج��راء ألنه ال يجوز إلغاء شروط القبول
بعد إقفال ب��اب التقديم ،االم��ر ال��ذي يمكن
أن يعوض عنه بفتح خطة للشواغر الحقًا.
م��ن جهة أخ ��رى ،ف��إن امل �ص��ادر كشفت عن
بدء جامعة الكويت بخطوات إنشاء الكلية
املجتمعية التي اق�ت��رح إن�ش��اء ه��ا مجلس
ال�ج��ام�ع��ة ،ح�ي��ث دع ��ت االدارة الجامعية
الكليات املختلفة ،لترشيح أسماء تمهيدًا
لتشكيل لجنة ت�ض��ع ال�ق��واع��د االس��اس�ي��ة
ل �ل��دراس��ة ف��ي ال�ك �ل�ي��ة ،وج � ��دول م�ق��ررات�ه��ا
وآلية التدريس وغيرها من االمور الالزمة،
تمهيدًا إلن�ش��اء الكلية ف��ور اعتمادها من
مجلس الجامعات الحكومية.

الجامعة األمريكية:

تغيير المجتمع بنشر الوعي والمعرفة
أكدت الجامعة األمريكية في الكويت AUK
أن �ه��ا ت�س�ع��ى م��ن خ�ل�ال أب �ح��اث �ه��ا العلمية
امل�خ�ت�ل�ف��ة إل ��ى إح� ��داث تغيير ف��ي املجتمع
ف��ي ك��ل م��ن ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا ،م��ن خ�لال
ن �ش��ر امل �ع��رف��ة وال ��وع ��ي ح ��ول م��وض��وع��ات
مختلفة مع توفير فرصة لعموم الحضور
للمشاركة ف��ي تجربة الجامعة األمريكية
في الكويت.
وق ��ال ��ت ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي ب �ي��ان ت�ل�ق�ت��ه سبقلا
إن �ه��ا اس �ت �ض��اف��ت امل �ح��اض��رة ال �ث��ان �ي��ة من
س�ل�س�ل��ة م �ح ��اض ��رات «م �ن �ت��دى ال� �ح ��وارات
ال �ب �ح �ث �ي��ة» ب �ع �ن ��وان «م� ��ا وراء ال �ش��ري �ع��ة:
امل�ف�ه��وم املتغير للرومانسية وال ��زواج في
جمهورية إيران اإلسالمية» ،قدمها د.غالم
رض��ا ف��ات��ان��دوس��ت أس�ت��اذ دراس ��ات الشرق

فاتاندوست قدّ م
محاضرة عن الزواج
في إيران
األدنى والتاريخ في الجامعة األمريكية في
الكويت ،بمشاركة رئيسة الجامعة د.روضة
ع��واد وأع �ض��اء مجلس الجامعة وأع�ض��اء
هيئة التدريس والطالب والجمهور.
وأل � �ق� ��ت امل� �ح ��اض ��رة ال � �ض� ��وء ع �ل ��ى ال �ت��أث �ي��ر
امل �ح��وري ل�ل�ث��ورة اإلس�لام �ي��ة ف��ي إي� ��ران ع��ام

 ،1979حيث أش��ار الدكتور فاتاندوست إلى
أن ال�ث��ورة اإلسالمية في إي��ران ك��ان لها دور
ملحوظ في تاريخ العالم ،وقال «كانت إيران
في اآلونة األخيرة الدولة األولى التي اعتنقت
اإلس�لام كفكر سياسي وأحدثت سلسلة من
املوجات الصادمة غير املسبوقة».
وأض��اف :كان أحد االتجاهات الناشئة في
إي��ران خ�لال تلك الفترة ه��و مفهوم ال��زواج
األب �ي��ض ،ال ��ذي أدى إل ��ى ان �ت �ش��ار األس�ئ�ل��ة
وامل�ن��اق�ش��ات عما إذا ك��ان قانونيًا وم��ا إذا
كان يجب على الناس اختياره.
وأش� ��ار إل ��ى إج� ��راء م�ج�م��وع��ة م��ن األب �ح��اث
باستخدام كل من أساليب البحث الكيفية
وال�ك�م�ي��ة ل�ل�ت��وص��ل إل ��ى ن�ت��ائ��ج ك�ش�ف��ت عن
وج � �ه� ��ات ن �ظ ��ر اإلي� ��ران � �ي�ي��ن ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق

غالم فاتاندوست

بالزواج األبيض ،فمن حيث البحث النوعي
تمت مقابلة مجموعة من النساء اإليرانيات
م � ��ن خ� �ل� �ف� �ي ��ات وم � �س � �ت� ��وي� ��ات اج �ت �م��اع �ي��ة
واقتصادية مختلفة تباينت أفكارهن بني
دع��م ال� ��زواج األب �ي��ض وم�ع��ارض�ت��ه ،بسبب
وج�ه��ات نظرهم التقليدية والدينية التي
منعتهم من إقامة عالقة خارج الزواج.
من ناحية أخ��رى ،شمل البحث الكمي 172
ش��اب��ًا إي��ران �ي��ا ي�ع�ي�ش��ون ف��ي ك��ل م��ن إي ��ران
وكندا قدموا آراء ه��م حول ال��زواج األبيض،
وأوض� � ��ح االس �ت �ن �ت��اج أن آراء اإلي��ران �ي�ي�ن
ف��ي ال� ��زواج األب �ي��ض اخ�ت�ل�ف��ت ب�ين االت �ف��اق
واالتفاق املشروط واملعارضة.

عبدالله العثمان

أص��در نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر العدل وزي��ر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ،عبداهلل
الرومي ،أمس ،قرارًا بندب رئيس جديد لإلدارة العامة للتنفيذ ،و 9قضاة جدد أعضاء لإلدارة،
على أن يكون الندب ملدة عام ،بدءًا من  1اكتوبر املقبل ،باإلضافة إلى عملهم األصلي.
ونص القرار ،الذي حصلت سبقلا على نسخة منه ،على تجديد ندب  3قضاة أعضاء لإلدارة،
على أن يكون املستشار عبداهلل العثمان رئيسًا لإلدارة العامة للتنفيذ.
أم��ا ال�ق�ض��اة ال �ـ 9ال �ج��دد ،ف�ه��م :ع�ب��دال�ع��زي��ز العتيبي ،خ��ال��د ع�ل��ي ،ع�ب��دال�ع��زي��ز ال��رف��اع��ي ،ج��راح
الديحاني ،عبدالعزيز الخياط ،فيصل الرشيدي ،عبداهلل بارون ،يوسف املقهوي ،وسالم الزايد.
واألع �ض��اء الثالثة ال��ذي��ن ت��م التجديد ل�ه��م ،ه��م :ب�ش��ار ال�ح�س��ون ،أس�ع��د العمر ،وعبدالرحمن
البعيجان.

