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خالل افتتاح مؤمتر «تكنولوجيا التعليم ...رؤية مستقبلية»

العازمي« :كويت جديدة  »2035حتدد األولويات طويلة املدى للتنمية للدولة

د .حامد العازمي يفتتح املؤمتر

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي
الكويتي الدكتور حامد العازمي أن مشروع
إص�لاح التعليم ف��ي ال��ب�لاد يضم ثمانية
م��ح��اور أساسية تشمل مشاريع لصقل
مهارات املعلمني ورف��ع قدراتهم في مجال
التدريس.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال كلمة أل��ق��اه��ا ال��وزي��ر
ال��ع��ازم��ي أم��س األح��د خ�لال حفل افتتاح
م��ؤمت��ر (تكنولوجيا ال��ت��ع��ل��ي��م ...رؤي��ة
مستقبلية) الذي تنظمه جمعية العالقات
العامة ويستمر يومني.
وق��ال الوزير العازمي إن تلك املشاريع
تهدف إلى زي��ادة كفاءة اإلدارات املدرسية
وال��ت��رب��وي��ة وأس��ال��ي��ب التعليم وتوفير
أحدث التقنيات والتجهيزات جلعل التعليم
منظومة متكاملة مب��ا ميكن ال��دول��ة من
املنافسة على املستويات الدولية.
وأض���اف أن ذل��ك س��وف يتم م��ن خالل
تطوير املناهج الدراسية وفقا للمعايير
الدولية ورف��ع ك��ف��اءة العمل اإلداري في
امل����دارس وامل��ن��اط��ق التعليمية وتعزيز
استخدامات التكنولوجيا املساندة للعملية
التعليمية وتنويع م��س��ارات التعليم مبا
يشمل التعليم التقني والتجاري في املرحلة
الثانوية.
وأوضح أنه سيتم أيضا حتسني مخرجات
التعليم مبا يتوافق مع رؤية الكويت لتحقيق
التميز في العملية التعليمية وحتسني مركز
الكويت في إختبارات القياس العاملية.

جانب من مراسم التكرمي خالل املؤمتر

وع���ن امل��ؤمت��ر أف���اد ب��أن��ه يتماشى مع
توجهات خطة التنمية الوطنية املنبثقة عن
تصور صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد لرؤية (كويت جديدة )2035
والتي حتدد األولويات طويلة املدى للتنمية
للدولة.
ولفت إل��ى أن ال��رؤي��ة تقوم على سبع
ركائز أساسية تشتمل كل ركيزة منها على
عدد من البرامج واملشروعات االستراتيجية
املصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو
بلوغ رؤية (كويت جديدة .)2035
وأكد الوزير العازمي أن االهتمام بتطوير
التعليم يأتي ضمن الركيزة الثالثة في
اخل��ط��ة واملتمثلة ف��ي (رأس���م���ال بشري
اب��داع��ي) من خ�لال مشروع إص�لاح نظام
التعليم إلع���داد ال��ش��ب��اب ب��ص��ورة أفضل
ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية
وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.
وأش��ار إل��ى ح��رص وزارة التربية على
رعاية املؤمترات والفعاليات التي تصب
في خدمة العملية التعليمية خصوصا هذا
املؤمتر ال��ذي ي��هھدف ال��ى دراس��ة القضايا
واالجتاهات املعاصرة لتكنولوجيا التعليم
اإللكتروني واستعراض ما حققته من نتائج
ملموسة واملشكالت التي تواجهها.
وذكر أن املؤمتر يهدف أيضا إلى عرض
الدراسات واألبحاث احلديثة التي سيقدمها
ھم��ت��خ��ص��ص��ون وأك���ادمي���ي���ون س����واء من
اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اهھد العليا أو امل���دارس

مدير جامعة الكويت:
توجيه مخرجات التعليم
لتخصصات يحتاجها سوق العمل
أك��د م��دي��ر جامعة الكويت الدكتور
حسني األنصاري أهمية توجيه مخرجات
التعليم إلى التخصصات التي يحتاجها
سوق العمل في الكويت راهنا ومستقبال.
ج����اء ذل����ك ف���ي ت��ص��ري��ح صحفي
لألنصاري على هامش افتتاح معرض
القبول السنوي السابع جلامعة الكويت
ب��رع��اي��ت��ه ويستمر ح��ت��ى  14فبراير
اجل���اري على م��س��رح الشيخ عبدالله
اجلابر الصباح.
وق��ال األن��ص��اري إن امل��ع��رض يشكل
ف��رص��ة للطلبة للتعرف على مجاالت
التخصص املختلفة بجامعة الكويت
حتى يكونوا على علم ودراي��ة وحتديد
ال��ت��خ��ص��ص امل���ن���اس���ب مل��ي��ول��ه��م من
التخصصات املطروحة.
وأوض���ح أن ه��دف امل��ع��رض تعريف
الطلبة بالتخصصات العلمية املوجودة

في جامعة الكويت مؤكدا حرص الكليات
املشاركة على ش��رح طريقة وخطوات
التسجيل وك��ي��ف��ي��ة تعبئة ال��رغ��ب��ات
والبيانات عبر موقع اجلامعة.
من جانبه ذكر عميد القبول والتسجيل
الدكتور علي املطيري في تصريح مماثل
أن جميع الكليات مشاركة باملعرض
بغية إعطاء الطلبة نبذة عن التخصصات
املتاحة لهم وتوضيح ش��روط القبول
وكيفية احتساب املعدل املكافئ والذي
ي��ع��ت��ب��ر ش��رط��ا أس��اس��ي��ا ل��ل��ق��ب��ول في
التخصصات التي يرغبون فيها.
من جهتها ذكرت مديرة إدارة القبول
هند ال��س��ال��م أن امل��ع��رض يضم لوائح
القبول والتسجيل لكل الكليات مبينة
أن ه��ذا امل��ع��رض تنظمه ع��م��ادة القبول
والتسجيل مرتني سنويا بالتنسيق مع
وزارة التربية لطلبة الصف الثاني عشر.

«األبحاث العلمية» :الكويت
وضعت خطط ًا وسياسات حلماية
البيئة وفق معايير دولية
أك��دت امل��دي��رة العامة ملعهد الكويت
لألبحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر أن
الكويت أولت اهتماما بالبيئة خالل وضع
خطط وسياسات تتعلق باحملافظة على
مكونات البيئة الطبيعية وفق املعايير
الدولية.جاء ذلك في كلمة ألقتها عمر في
افتتاح ملتقى (التنوع الفطري ودورته
التدريبية املصاحبة) بحضور املدير
العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله
األح��م��د وك��ل م��ن ممثل امل��دي��ر اإلقليمي
ملنطقة غرب آسيا وممثل االحتاد الدولي
حلماية الطبيعة.
وأوضحت أن��ه وس��ط تسارع وتيرة
التطور البشري والزيادة السكانية وما
يصاحبها من أنشطة بشرية كان البد من
وقفة جادة وملهمة حلماية ما تبقى من
البيئة الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان
استدامتها لألجيال القادمة.
وذك��رت أنه مت تطوير هذا البرنامج
التدريبي بالتعاون مع الهيئة العامة
للبيئة واالحتاد الدولي حلماية الطبيعة
وتلبية ح��اج��ات االس��ت��دام��ة ليناسب
احتياجات ال��ك��وادر الوطنية في مجال
حصر وتقييم املكونات املختلفة للتنوع
الفطري في الكويت وذلك بغرض توثيقها
وحمايتها.ولفتت عمر إلى التوقيع على

العديد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية
تنفيذا الستراتيجية طويلة املدى هدفها
حماية التنوع الفطري وإع��ادة تأهيل ما
فقد منه عبر السنوات املاضية.
وبينت أن التعاون القائم حاليا من
خ��ب��رات وك���وادر وطنية وإقليمية هو
ب���ادرة إلن��ش��اء منظومة وطنية شاملة
للتغلب ع��ل��ى م��ش��اك��ل ف��ق��دان البيئة
الطبيعية والتنوع الفطري في املناطق
القاحلة وشبه القاحلة معربة عن األمل
في أن تستمر هذه املنظومة وتتطور في
املستقبل القريب لتحقيق أهدافها السامية
في هذا املجال.
وأع��رب��ت ع��ن سعادتها باستضافة
معهد الكويت لألبحاث العلمية أعمال
امللتقى والتعاون في تنظيمه مع كل من
الهيئة العامة للبيئة واالحت��اد الدولي
حلماية الطبيعة.
ونوهت باملشاركة الواسعة من خبراء
ومتخصصني م��ن خ��ارج الكويت ومن
املؤسسات الوطنية وباملساهمني في
التنظيم واإلع���داد له من الهيئة العامة
للبيئة واالحتاد الدولي حلماية الطبيعة
ممثال باملكتب اإلقليمي لغرب آسيا (روا)
ومركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية
في املعهد.

الشيخة انتصار سالم العلي تلقي كلمة
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أو متخصصني ف��ي مجال اإللكترونيات
التعليمية والبرمجيات ف��ي تخصصات
وف���روع تكنولوجيا وتقنيات التعليم
ب��اإلض��اف��ة إل��ى املتخصصني ف��ي التعليم
االلكتروني.
وأك���د ال��وزي��ر ال��ع��ازم��ي أهمية تكاتف
اجل��ه��ود لتحقيق رؤي���ة (ك��وي��ت جديدة
 )2035معربا عن األمل أن يخرج املؤمتر
بنتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ وأن

تصب في مصلحة العملية التعليمية مبا
يخدم الكويت وأهلها.
وأش���اد ب��وج��ود نخبة م��ن التربويني
واملختصني املشاركني في املؤمتر من جامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب واألمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط وع��دد م��ن اجل��ه��ات األكادميية
والبحثية ذات العالقة مبجاالت تكنولوجيا
التعليم ليقدموا خالصة فكرهم وجتربتهم

في خدمة التعليم.
من جانبه أعرب رئيس جمعية العالقات
العامة الكويتية جمال النصرالله عن التقدير
واالعتزاز باهتمام سمو أمير البالد الشيح
صباح األحمد بالتعليم في البالد الفتا إلى
أن��ه م��ن منطلق ال��رؤي��ة السامية بتحويل
ال��ك��وي��ت إل��ى م��رك��ز م��ال��ي وجت���اري عاملي
وحتقيقا لرؤية (كويت جديدة  )2035يأتي
هذا املؤمتر سعيا لتنفيذ اخلطة التنموية.
وقال النصرالله إن الدول التي ال تراهن
على تطوير التعليم وتسعى جاهدة إلى
تسخير جميع اإلمكانيات لتخريج أجيال
قادرة على القيادة هي دول متأخرة تفضل
العيش داخ��ل الصندوق وليس االنفتاح
على العالم.
وأضاف “علينا مسؤولية تسليط الضوء
على اخلطط املستقبلية والتحديات التي
تواجهها في جلسات املؤمتر التي تتناول
العديد من احمل��اور ذات االهتمام بقضايا
التعليم واستراتيجياته”.
من جهتها أعربت الشيخة انتصار سالم
العلي في كلمتها عن سعادتها للمشاركة
في ه��ذا املؤمتر ال��ذي يسلط الضوء على
تكنولوجيا التعليم مؤكدة أن االهتمام
بالتعليم أمر ضروري.
وأش��ارت إلى أن إرادة الطلبة هي التي
تساهم ف��ي تطوير التعليم مضيفة أن
تطبيق برنامج (بريق) في املدارس يهدف
إل��ى تعزيز العالقة بني الطالب وامل��درس

ويعتمد على علم النفس اإليجابي لتحسني
سلوك الطلبة في املدارس.
وأك����دت ض����رورة االه��ت��م��ام بالتعليم
وإدخال التكنولوجيا في املناهج التعليمية
لتحقيق التفاعل ب�ين الطلبة وامل��درس�ين
داعية إلى ضرورة تطبيق مثل هذه البرامج
لتخفيض العنف لدى الطلبة.
ب��دوره ق��ال الرئيس التنفيذي لشركة
اإلخالص الدولية القابضة محمد الصايغ
في كلمته خ�لال احلفل “ان التكنولوجيا
ب��ات��ت ت��س��ود بشكل واض���ح ف��ي جميع
تفاصيل احلياة العلمية والعملية وهي
تقوم بدور بالغ في الوصول إلى املعلومات
واكتسابها وتطويرها وهو ما يعد سببا
رئيسا في تقدم األمم والشعوب”.
وأض����اف ال��ص��اي��غ أن التكنولوجيا
جت��اوزت ح��دود ما ك��ان يتوقعه االنسان
“األمر ال����ذي دف��ع��ن��ا ال���ى اس��ت��خ��دام��ه��ا
واالستفادة منها في العملية التعليمية
ل�لامي��ان ب��أن التعليم ه��و القلب النابض
للتقدم واالزده���ار وأن التكنولوجيا هي
احملرك الرئيس للتعليم”.
وأشار إلى انه من خالل مشاركة مدارس
االخالص في مشروع حتدي القراءة العربي
وال��ذي حصلت فيه على املركز األول على
مستوى العالم قامت بعمل حملة (كتابي)
حتت شعار (القراءة اإللكترونية والقراءة
الورقية) ومت استخدام التكنولوجيا في
اعداد برامج خاصة للمكتبات املدرسية.

وزير التربية :أطول علم في «غينيس»
يخلد اسم الكويت في احملافل الدولية

جانب من احتفال منطقة مبارك الكبير التعليمية بدخول الكويت موسوعة (غينيس)

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي
الكويتي ح��ام��د ال��ع��ازم��ي أم��س األح���د إن
دخول الكويت موسوعة (غينيس) لألرقام
القياسية بأطول علم يؤكد اإلصرار والعزمية
على تخليد اسم وطننا الغالي في هذا السجل
العاملي.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل��ى ب��ه الوزير
العازمي للصحفيني على هامش االحتفال
الذي نظمته منطقة مبارك الكبير التعليمية
مبشاركة أربعة آالف طالب ومعلم بدخول
الكويت موسوعة (غينيس) ب��أط��ول علم
ت��زام��ن��ا م��ع اح��ت��ف��االت ال��ك��وي��ت بأعيادها

الوطنية.وأضاف العازمي أن غ��رس قيم
ال���والء واالن��ت��م��اء للوطن جتسد ف��ي هذه
الفعالية مشيدا بجهود القائمني على هذه
الفعالية من ال��وزارات واجلهات احلكومية
األخ��رى التي شاركت إدارة منطقة مبارك
الكبير في رفع اسم الكويت عاليا في احملافل
الدولية.
ورفع الوزير العازمي أسمى آيات التهاني
والتبريكات لسمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال���وزراء وللشعب الكويتي بتحقيق هذا

ممثل موسوعة (غينيس) لدى حضوره االحتفالية

اإلجناز .من جانبه قال وكيل وزارة التربية
الدكتور سعود احلربي إن رفع أط��ول علم
للكويت ودخوله موسوعة (غينيس) في
شهر املناسبات الوطنية الكبير للبالد يجسد
القيم الوطنية السامية ال��ذي يحملها هذا
الرمز.
وأضاف احلربي أن هذه االحتفالية متثل
رس��ال��ة جلميع طلبتنا ب��أن الكويت أرض
العروبة والسالم واحملبة وهي توصية لهم
بأن احملوا الكويت على أكتافكم وأعناقكم
وأحملوها أمانة في قلوبكم جميعا.
وأوضح أن علم الكويت يعبر عن تاريخها

وعراقتها وأصالتها معربا ع��ن األم��ل في
أن يسود السالم العالم أجمع “وأن تكون
أمتنا العربية في املقدمة وأن تكون الكويت
جوهرة العروبة”.
من ناحيته قال مدير منطقة مبارك الكبير
التعليمية منصور الديحاني إن هذه املناسبة
عزيزة على اجلميع إذ جتسدت هذه الصورة
ال��ت��رب��وي��ة وال��وط��ن��ي��ة لنحقق م��ن خاللها
إجنازا يضاف إلى إجنازات الكويت.وأشار
الديحاني إلى أن طول علم الكويت الذي مت
حمله اليوم من أربعة آالف طالب بلغ 2019
مترا.

«الصحة» تستضيف اليوم االجتماع اخلليجي
للجنة تسعير املستحضرات الصيدالنية

تستضيف وزارة الصحة الكويتية اليوم
االث��ن�ين االج��ت��م��اع ال 38للجنة اخلليجية
لتسعير املستحضرات الصيدالنية برعاية
وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح.
وق��ال الوكيل املساعد ل��ش��ؤون الرقابة
الدوائية والغذائية في ال���وزارة الدكتور
عبدالله ال��ب��در ف��ي تصريح صحفي أمس
األح��د إن ه��ذه اللجنة إح��دى جل��ان مجلس
الصحة ل��دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي

ويستمر اجتماعها ثالثة أي��ام مضيفا أن
تشكيل مثل هذه اللجان غرضه التنسيق بني
دول التعاون في مجال تسجيل وتسعير
املستحضرات الصيدالنية.
وأوض��ح البدر الذي يشغل أيضا منصب
عضو الهيئة التنفيذية في مجلس الصحة
لدول مجلس التعاون أن هذه اللجنة إحدى
األول��وي��ات الرئيسية للبرامج الصحية
اخلليجية املشتركة ومطلب أساسي حترص

عليه جميع ال��دول ملا لها من أهمية قصوى
للحصول على دواء آم��ن وف��ع��ال م��ن خالل
توحيد تسجيل املستحضرات وتوافرها
بأسعار منافسة ومقبولة.
وذك��ر أن املستجدات التي حدثت عامليا
بخصوص ارت��ف��اع أس��ع��ار األدوي���ة دفعت
اللجنة اخلليجية لتسعير املستحضرات
الصيدالنية إل��ى وض��ع سياسات وقواعد
للتسعير بهدف ايجاد سعر موحد للدواء

املقدم للتسجيل اخلليجي.
ولفت إل��ى أن من أب��رز ما قدمته اللجنة
سابقا إع��ادة تقييم أسعار األدوي��ة املسجلة
في الدول وتوحيد أسعار تصديرها في حني
تسعى اللجنة حاليا إل��ى دراس���ة تسعير
األدوي��ة اجلنيسة التي حتتوي على امل��ادة
الفعالة ذاتها في الدواء املبتكر ويتكافأ حيويا
معه إلى جانب مأمونية وفعالية املستحضر
املقدم للتسعير.

