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مستمرون بالجوالت الميدانية لالطمئنان على تجهيزات كافة المدارس

السعيدي :نسعى لتلبية احتياجات الطلبة
وتهيئة األجواء الدراسية المناسبة لهم
كتب حم�سن الهيلم:

�أب��دت مديرة ال�ش�ؤون التعليمية
ملنطقة العا�صمة التعليمية �رشكية
ال�سعيدي �سعادتها بتواجدها
بني ابنائها الطلبة والطالبات يف
�أول يوم للعام الدرا�سي اجلديد،
و�أثنت على ما ر�أته يف املدار�س من
ا�ستعداد ت��ام وجهوزية ال�ستقبال
الطلبة والطالبات ،وما مل�سته من
تلبية احتياجات الطلبة والطالبات
وتهيئة بيئة العمل والتعلم ،وهو
ما نحث امل��دار���س عليه دائما من
ا�ستقبال الطلبة والطالبات بجو
�إيجابي وانطباع طيب وابت�سامة،
وذك��رت �أن��ه مت ا�ستقبال ما ال يقل
ع��ن  7000ط��ال��ب��ة يف ثانويات
البنات وما ال يقل عن  6000طالب
يف ثانويات البنني ،متمنية لهم
التوفيق والنجاح.
وم��ن جهتها هن�أت مديرة ثانوية
الع�صماء بنت احلارث خيال الإبراهيم
الطالبات والهيئة التعليمية بالعام

• شكرية السعيدي وعايد السهلي خالل تفقدهما مدارس منطقة العاصمة

الدرا�سي اجلديد ،مبينة ان التجهيزات
بد�أت منذ �شهر �أغ�سط�س للإعداد للعام
الدرا�سي اجلديد للت�أكد من جهوزية
كل املرافق وامل�ستلزمات ،متمنية
لبناتها الطالبات عام ًا مميز ًا من

التفوق والنجاح.
ك���ان ذل���ك يف اجل��ول��ة التفقدية
لل�سعيدي ومراقب التعليم الثانوي
�أ.عاي�ض ال�سهلي لكل من ثانوية
الع�صماء بنت احل���ارث وثانوية

جمانة بنت اب��ي ط��ال��ب وثانوية
يو�سف بن عي�سى ،حيث جتولوا
يف �أروق��ة املدر�سة ،واطم�أنوا على
جهوزية امل��دار���س ،و�سهولة �سري
العمل فيها.

خالل زيارتها لمدرسة األندلس للبنات

القحطاني :متابعة مستمرة لالطمئنان على أحوال الطالبات
كتب حم�سن الهيلم:

• هناء القحطاني مع عدد من الطالبات باملدرسة

قامت مراقب التعليم الإب��ت��دائ��ي يف منطقة
الفروانية التعليمية هناء القحطاين بزيارة
مدر�سة الأندل�س للبنات حيث قامت بجولة
تفقدية يف �إنحاء املدر�سة و�أطلعت على كافة
التجهيزات اخلا�صة ال�ستقبال طلبة ال�صف الأول
و�أبدت القحطاين �سعادتها بكافة اال�ستعدادات
وال��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي ق��ام بها امل�س�ؤولون
باملدر�سة خالل الفرتة املا�ضية وما قدموا من
�إجنازات من �أجل االنتهاء من كافة التجهيزات
املتعلقة بالف�صول من �أج��ل تهيئة الأج��واء
املنا�سبة للطلبة و�أعطت القحطاين تعليماتها
للم�س�ؤولني لإزالة كافة املعوقات التي تقف
حائ ً
ال �أمام الطلبة يف حت�صيلهم الدرا�سي مبينة
�أنها �ستقوم ب�صفة م�ستمرة بالإطمئنان على
�أحوال الطلبة خالل الفرتة املقبلة.

على نقل مستوى طلبتها

,,

الشطي :هناك

حاجة ماسة لهذا
التخصص لدوره

الفعال في الوقاية
• أحمد الشطي متحدثا ً في اللقاء التنويري

كتب �سالمة ال�سليماين:
نظمت كلية ال�صحة ال��ع��ام��ة مبركز
ال��ع��ل��وم الطبية يف ج��ام��ع��ة الكويت
لقاءين تنويريني لطلبة الدفعة الثانية
ل�برن��اجم��ي امل��اج�����س��ت�ير يف «الإدارة
وال�سيا�سة ال�صحية» و«ال�صحة البيئية
واملهنية» ،والدفعة الثالثة لربنامج
بكالوريو�س ال�صحة ودرا�سات املجتمع
على مدى يومني.
و���ش��ه��د ال��ل��ق��اء ال��ت��ن��وي��ري لطلبة
البكالوريو�س تكرمي طلبة قائمة العميد
ال�رشفية للعام الأكادميي .2019/2018
و�أ�شار عميد الكلية د.ه��اري فاينيو �أن
تكرمي هذه الكوكبة املتميزة من طلبة
الدفعة الأولى والثانية بح�ضور زمالئهم
امل�ستجدين وامل�ستمرين ميثل دافع ًا

قوي ًا للحفاظ على تفوقهم الأكادميي،
وحافز ًا قوي ًا لزمالئهم ليلتحقوا بقائمة
املتفوقني.
م��ن جهته ق��ال مدير منطقة الأحمدي
ال�صحية د�.أح��م��د ال�شطي �أن خريجي
ال�صحة العامة يعدون �أ�سا�س �أي نظام
�صحي ،لذا ف�إن هناك حاجة ما�سة �إليهم
مدلال يف حديثه للح�ضور �أنه متنى �أن
ٍ
ك��اف م��ن متخ�ص�صي
يكون هناك ع��دد
ال�صحة العامة عندما تولى م�س�ؤولية
منطقة الأحمدي ال�صحية نظر ًا لدورهم
املهم والفعال يف الوقاية ور�سم اخلطط
وال�سيا�سات ال�صحية ،مما ي�شري �إلى
�ضمان م�ستقبلهم املهني.
وفيما يخ�ص الو�ضع ال�صحي يف الكويت
ب�صورة عامة ،ك�شف د.ال�شطي �أن ارتفاع
معدالت الأعمار يف الكويت ال يعود �إلى

الصحية

الرعاية ال�صحية فح�سب ،بل حمددات
ال�صحة العامة التي ت�شمل عوامل كثرية
منها جودة املياه على �سبيل املثال.ودعا
طلبة الكلية �إل��ى االفتخار بتخ�ص�صهم
وجمالهم حيث انهم �سيمهدون الطريق
ملجتمع �صحي ،مو�ضح ًا �أن امل�س�ؤولية
ت��ق��ع ع��ل��ى عاتقهم يف ب��ن��اء ال�سمعة
الأك��ادمي��ي��ة امل��رم��وق��ة وال��ت��ي �ستظهر
نتائجها يف ال�سنوات املقبلة.
و�أو�ضح رد ًا على �س�ؤال حول امل�ستقبل
الوظيفي� ،أنه ب�إمكان خريجي كلية ال�صحة
العامة االلتحاق ب�أماكن عديدة مثل
املنظمات الدولية املخت�صة بهذا اجلانب
�إ�ضافة �إلى القطاع النفطي وال�صناعي،
ناهيك عن امل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية،
م�ؤكدا يف الوقت ذاته على حاجة وزارة
ال�صحة املا�سة لهذا التخ�ص�ص.

الكندري :توفير كافة مستلزمات طلبة
الحضانة العائلية

كتب �أحمد احلربي:

• جاسم الكندري

�أك��د مدير �إدارة احل�ضانة العائلية يف وزارة
ال�ش�ؤون الإجتماعية د.جا�سم الكندري حر�ص
الوزارة على تقدمي �شتى �سبل الرعاية للأبناء،
ال�سيما الدار�سني منهم.جاء ذلك خالل زيارة
ميدانية للكندري بدار الأطفال ،متفقد ًا مدى
ا�ستعداد الدور لبدء العام الدرا�سي اجلديد،
والوقوف على مدى احتياجاتهم.
وقال يف ت�رصيح �صحايف «تت�أهب �إدارة احل�ضانة
العائلية ال�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد،
بتلبية كافة احتياجات الأب��ن��اء الدار�سني
جلميع الأعمارال�سنية» ،مثمن ًا دور االخ�صائيني
وامل�رشفني يف ت�أهيل الأبناء قبيل بدء العام
الدرا�سي ،والعمل على ت�شجيعهم وحثهم على
التفوق الدرا�سي.و�أ�ضاف «حري�صون على حث

«التربية» 81 :ألف طالب ثانوي

دشنوا عامهم الجديد
كتب حم�سن الهيلم:

قالت وزارة الرتبية �إن مدار�س
املرحلة الثانوية ا�ستقبلت �أم�س
الثالثاء  81491طالبا وطالبة يف
�أول �أيام انتظامهم بالعام الدرا�سي
اجلديد « »2020 - 2019ليبلغ
بذلك �إجمايل عدد الطالب يف خمتلف
املراحل التعليمية  414474طالبا
وطالبة.
وذكرت الوزارة �أن الوكيل امل�ساعد
ل��ق��ط��اع التعليم ال��ع��ام �أ�سامة
ال�سلطان قام بجولة تفقدية على
ع��دد م��ن م��دار���س منطقة مبارك
الكبري التعليمية �شملت مدر�سة
«حف�صة املتو�سطة بنات» و«�سبيكة
العنجري االبتدائية بنات» و«رو�ضة
امل��رح» وذل��ك لالطالع على �سري
العملية التعليمية.
واو�ضح ال�سلطان �أن وزارة الرتبية
تويل اال�ستعدادات للعام الدرا�سي
اجلديد �أول��وي��ة ق�صوى وحتر�ص
عرب فرقها املعنية على متابعة
التجهيزات يف جميع املدار�س
مبختلف املراحل التعليمية مبا
ي�سهم يف توفري �سبل الراحة وتهيئة
البيئة التعليمية �أمام الطالب.
و�شدد على �أهمية التواجد يف امليدان
الرتبوي للت�أكد من جهوزية كل
مرافق املدار�س خللق بيئة مدر�سية
جاذبة ومريحة للطالب.

الأبناء الدار�سني ،وت�شجيعهم وذلك عن طريق
تنظيم حفالت تكرميية للأبناء املتفوقني،
ومنحهم اجلوائز العينية والنقدية ،كدافع لهم
�أثناء م�سريتهم التعليمية».و�أردف قائ ًال« :كما
و�ضعت اللجنة الفنية ب�إدارة احل�ضانة العائلية
خطة متكاملة ملتابعة الأبناء من الطالب ،حتت
�إ�رشاف االخ�صائيني وامل�رشفني بالدور ،بهدف
تذليل كافة العقبات �أمامهم ،ومراقبة حت�صيلهم
الدرا�سي وم�ساندتهم على كافة الأ�صعدة».
وتابع مت توفري كافة امل�ستلزمات للأبناء
الدار�سني ،من مالب�س وقرطا�سية ،وغريها من
الأ�شياء التي يحتاجها الطالب.واختتم الكندري
ت�رصيحه م�ؤكد ًا حر�ص �إدارة احل�ضانة العائلية
على تقدمي كافة �سبل الرعاية للنزالء ،ودمج
الأبناء والفتيات يف املجتمع وتطوير وت�شجيع
احت�ضان الأ�رس للأطفال.

• أسامة السلطان خالل جولته على بعض مدارس مبارك الكبير

ومن جانبها قالت مديرة مدر�سة
«الرابية الثانوية بنات» حنان
اجلديع قولها �إن فريقا من �إدارة
املدر�سة �شمل املعلمات والإداريات
عمل على و�ضع خطة عامة لل�صيانة
والتجهيزات املقررة ملبنى املدر�سة
ف�ضال عن �إعداد الف�صول الدرا�سية.

و�أف���ادت اجلديع ب ��أن الفريق قام
مبتابعة عملية ال�صيانة اخلا�صة
ب�أجهزة التكييف ودورات املياه
وم�صارف ال�رشب وتنظيف الف�صول
وال�ساحات املدر�سية والتخل�ص
من التالف ف�ضال عن ت�شكيل جلنة
خا�صة لتوزيع الكتب املدر�سية

العجمي :جاهزون الستقبال القطار
االنتخابي الجامعي

كتب �سالمة ال�سليماين :

• ثقل العجمي

فاينيو :كلية الصحة العامة حريصة

محليات

قال العميد امل�ساعد ل�ش�ؤون الطلبة ورئي�س اللجنة العليا النتخابات
اجلمعيات العلمية بجامعة الكويت د.ثقل العجمي �أن عمادة �ش�ؤون الطلبة
م�ستعدة ب�شكل كامل للقطار االنتخابي الذي �سينطلق قريبا يف خمتلف
املواقع اجلامعية «ال�شدادية  -اخلالدية  -ال�شويخ  -اجلابرية  -كيفان»
من خالل جميع اللجان املخت�صة لتنظيم و�إدارة االنتخابات الطالبية ب�شكل
متميز من خالل و�ضع �أفكار وخطط جديدة ،م�ؤكدا �أن عمادة �ش�ؤون الطلبة
حتر�ص دائما على عمل كافة الرتتيبات الالزمة ا�ستعداد ًا لالنتخابات
الطالبية يف كليات جامعة الكويت من خالل و�ضع اخلطط والعمل عليها
قبل االنتخابات بوقت كاف.وبني العجمي �أن اللجنة ا�ستعدت لو�ضع
برنامج عملها وتطبيقه ب�شكل كامل مع بداية العام اجلامعي ،حيث بد�أت
اللجنة امليدانية يف اختيار اللجان العاملة من �أ�صحاب الكفاءة واخلربة
يف �إدارة العملية االنتخابية ،وكذلك �أماكن االقرتاع والفرز ،كما تقوم �أي�ضا
اللجنة الإعالمية بو�ضع خططها الإعالمية و�شحذ الهمم للإقبال على عملية
الت�صويت من خالل حملة �إعالمية حتت �شعار «�شارك ب�صنع قرارك».

