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العدد 3007 / األربعاء 6 أبريل 2016م / 28 جمادى اآلخرة 1437هـ
دلبلا

local@aljarida●com ٦محليات
٩١ مليون دينار الهدر الناتج عن التسرب الدراسي في الثانوية

المقصيد: المعارض األكاديمية تعّزز حرية االختيار في نفوس الطلبة
كشفت وزارة التربية عن قيمة الهدر المالي الناتج عن 
التسرب الدراسي في المرحلة الثانوية، معلنة أنه بلغ 24 
مليون دينار في عام دراســي واحــد، فيما بلغ 91.2 مليون 
ديــنــار خــالل 5 أعـــوام، وذلـــك مــن الــعــام الــدراســي 2005 إلى 
2010، بواقع 12.3 مليونا عام 2005/ 2006، و20.7 مليونا 
عــام 2006/ 2007، و19.8 مليونا عــام 2007/ 2008، و22.3 

مليونا عام 2008/ 2009، و16.1 مليونا عام 2009/ 2010.
وقالت الوزارة في حلقة نقاشية بعنوان "التعليم المسائي 
ــثـــانـــوي" عـــقـــدت فـــي ثــانــويــة صفية  ومـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم الـ
بنت عبدالمطلب، أمــس، إن النسبة األكــبــر لتسرب الطالب 
مــن اخــتــبــارات المرحلة الــثــانــويــة كــانــت مــن نصيب منطقة 
الجهراء التعليمية، حيث بلغت 35 في المئة، فيما حظيت 
منطقة حولي التعليمية بالنسبة األقل، إذ لم تتجاوز 1 في 

المئة فقط.
وأشـــارت إلــى أن إجمالي الطلبة خــالل عــام 2014/ 2015 

في المرحلة الثانوية بلغ 67454، بنسبة 86 في المئة، منهم 
10704 طالب وطالبات في تعليم الكبار بنسبة 14 في المئة، 
فيما بلغت نسبة النجاح 87 في المئة في تعليم الكبار خالل 
عام 2013/ 2014، وبلغ متوسط الدرجات للطلبة المقبولين 
بالجامعة في الفصل األول 42.6 في المئة عام 2014/ 2015 

لـ 99 طالبا وطالبة.
وبينت أن أكبر عدد من الدارسين في تعليم الكبار للمرحلة 
الثانوية كان خالل عام 2014/ 2015، حيث بلغ عددهم 3093 
طالبا وطالبة، وتراوحت أعمارهم بين 20 و25 عامًا، فيما 

تراوحت أعمار 9 طالب بين 55 و60 عاما.
من جهة ثانية، أكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع 
التنمية التربوية واألنشطة الطالبية فيصل المقصيد أهمية 
المعارض األكاديمية التي تنظم لطلبة المرحلة الثانوية، 
مشيرا إلى أن الطالب في هذه المرحلة بحاجة إلى تحديد 

المقصيد في معرض «كيف أحدد مستقبلي» أمسمستقبله الدراسي والتخصص الذي يناسب ميوله.

فهد الرمضان

تكريم الفائزين بمسابقة 
الشهيد في «هذوال عيالي»

أقيم مساء أمس حفل تكريم الفائزين بمسابقة الشهيد السنوية 
لمدارس وزارة التربية المشاركة في حملة "هــذوال عيالي"، في 
قاعة الراية، برعاية وحضور نائب وزير شؤون الديوان األميري 
نائب رئيس مجلس األمناء بمكتب الشهيد الشيخ علي الجراح.

والقى نائب وزير شؤون الديوان األميري نائب رئيس مجلس 
األمناء بمكتب الشهيد كلمة اكد فيها أن الديوان األميري، ممثال 
في وزير شؤون الديوان األميري رئيس مجلس األمناء لمكتب 
تكريم الشهداء ورعاية أسرهم الشيخ ناصر صباح األحمد، يعرب 
عن أسمى معاني التقدير للجهود المخلصة التي بذلتها الجهات 

التي أسهمت في إنجاح الحملة.
وقال: "نقدر عاليا جهود وزارة التربية في رعايتها مسابقة 
الشهيد السنوية (أفضل جدارية لصور شهداء الكويت األبرار)، 
كما نتوجه بشكر خاص إلى المحافظين، ونثني على الجهود 
التي بذلتها المحافظات في إنجاح حملة هذوال عيالي، التي أتت 

تزامنا مع احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية".

الكويت ومصر تبحثان تنمية العالقات 
النقيب: لالجتماعات الدورية أثر في التنسيق والتشاور 

أكـــد مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون القنصلية 
ــــن الـــخـــبـــرات  ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــمــــد، أهـــمـــيـــة االسـ ــامــــي الــــحــ ســ
واإلمكانيات المتاحة في الكويت ومصر، لتوظيفها في 
مجاالت تنمية وتطوير العالقات القنصلية المشتركة 

بين البلدين الشقيقين.
وأضـــاف خــالل افــتــتــاح اجــتــمــاعــات الــــدورة الثالثة 
للجنة القنصلية الكويتية - المصرية المشتركة، أمس، 
بحضور وفــد رفيع المستوى يمثل البلدين، أن تلك 
االجتماعات تعكس عمق العالقات التاريخية المميزة 
واألواصر الحميمة والعزم المشترك، لتطويرها نحو 
األفضل، والتي هي نتاج جهد القيادتين في البلدين 
الــشــقــيــقــيــن، مــعــربــا عـــن أمــلــه بــنــجــاح أعـــمـــال اللجنة 
وتحقيق تطلعاتها، بما سيعكس إيجابا على نتائج 
أعمالها الختامية. وأوضح أن إنشاء اللجنة القنصلية 
المشتركة بين البلدين جاءت لتشكل استجابة حقيقية 
لحرص الجانبين على االنطالق بالعالقات الوثيقة، 
ومن بينها العالقات القنصلية المتميزة، بغية الوصول 

في النهاية إلى شراكة استراتيجية دائمة.
وأشــــار إلـــى أن الــســعــي الحثيث لتحقيق مــا يرنو 
إليه المسؤولون فــي كــال الجانبين مــن إنــجــازات في 
الشأن القنصلي سيصب بالنهاية في مصلحة رعايا 
البلدين، ويحقق األهــداف المنشودة، التي من أجلها 
أنشئت هذه اللجنة الثنائية المدعوة إلى حث الخطى 
لتعميق سبل التعاون والتنسيق والتشاور من أجل 
تحقيق مكتسبات أفضل لالنطالق بمضامين التعاون 
القنصلي ومجاالته نحو الطموحات التي نتطلع لها.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون 
القنصلية والــمــصــريــيــن فــي الـــخـــارج رئــيــس الــوفــد 
المصري د. هشام النقيب، إن تلبية الدعوة الحالية 
تــؤكــد الــحــرص عــلــى انــتــظــام دوريــــة انــعــقــاد اللجنة 
وتحقيق األهـــداف المرجوة من إنشائها، ومتابعة 
مـــا تـــم االتـــفـــاق عــلــيــه فـــي الـــقـــاهـــرة الـــعـــام الــمــاضــي، 
واالستمرار في أفضل السبل لرعاية مواطنينا لدى 

البلد اآلخر.
وأكــد أن اللقاء الــذي عقد في القاهرة على هامش 
انــعــقــاد الــــــدورة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لــلــجــنــة الــمــصــريــة - 
ــــر فـــي تــعــزيــز  الــكــويــتــيــة الــمــشــتــركــة كــــان لـــه أكـــبـــر األثـ
التنسيق والتشاور بشأن الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك في إطار عمل اللجنة.
وأوضــح أن هذه الــدورة تكتسب أهمية كبيرة، في 
ظل ظروف صعبة يمر بها الوطن العربي، حيث تم عقد 
مجموعة من االجتماعات التنسيقية بوزارة الخارجية 
المصرية، لتحديد طبيعة الموضوعات التي ستتم 

مناقشتها خالل أعمال الدورة.
وأشـــاد بعمق الــعــالقــات، التي تعد نموذجا رائعا 
لــلــتــعــاون الــعــربــي، وانــعــكــاســا لـــلـــروح األخـــويـــة الــتــي 
تربط الشعبين الشقيقين، الفتا إلى أن حجم الجالية 
الــمــصــريــة فـــي الــكــويــت يــعــكــس الــتــرحــيــب بــالــعــمــالــة 
المصرية وانــدمــاجــهــا، وحرصهم على عــدم السماح 
ألي حـــوادث فــرديــة أو عــابــرة على التأثير فــي مجمل 

العالقات المتميزة.
ــفـــرق الـــعـــمـــل مــن  ــــك اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة لـ ــقـــب ذلـ أعـ
الــجــانــبــيــن، لــبــحــث عـــدد مـــن الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام 

المشترك.

بيت الزكاة: افتتاح ملتقى األيتام 
تحت شعار «شكرًا كويت اإلنسانية»

أكد وزير العدل وزير االوقاف والشؤون االسالمية يعقوب الصانع 
ان "ملتقى األيــتــام السابع حــدث مميز يعتبر أحــد أبــرز بصمات 
دولتنا الحبيبة في المجالين اإلنساني والمؤسسي، السيما أنه 

يأتي تزامنا مع احتفالية يوم اليتيم العالمي".
وأضاف الصانع في كلمته خالل افتتاح ملتقى الكويت لاليتام 
السابع الذي ينظمه بيت الزكاة تحت شعار "شكرا كويت االنسانية" 
صباح أمس، ان "بيت الزكاة سخر لهذا المشروع الرائد وهو مشروع 
كافل اليتيم كل اإلمكانات المادية والمعنوية وهيأ له كل عوامل 
النجاح حتى أصبح أحد التطبيقات الفعلية والنماذج الرائدة في 

العالم".
مـــن جــانــبــه، ألــقــى الــمــهــنــدس عـــدنـــان الــعــثــمــان كــلــمــة نــيــابــة عن 
الكافلين، أكد خاللها ان "شعب الكويت يقوم على اغاثة الملهوف 
وحكومته تعمل على تعزيز العمل الخيري"، مشيدا "بالجهود التي 

يبذلها العاملون في بيت الزكاة.
بـــدوره، ألقى كلمة الضيوف الطفل روهـــان مــن بــنــغــالدش، قال 
فيها "أقدم التحية لدولة الكويت وأشكرها أميرا وشعبا لما بذلوه 
من جهود جبارة لكفالة األيتام حول العالم، وكل الشكر واالمتنان 

ألصحاب االيادي البيضاء على كفالتهم».

● سيد القصاص
خصصت وزارة الكهرباء 
ــاء 5 مــاليــيــن و480 ألــف  ــمـ والـ
ــمــــشــــروعــــي إصـــــالح  ديـــــنـــــار لــ
ــكــــة الـــمـــائـــيـــة  ــبــ ــيـــــب الــــشــ ــابـــ أنـــ
فــــي الــمــنــطــقــتــيــن الــجــنــوبــيــة 

والشمالية. 
وأشـــــــارت مـــصـــادر مطلعة 
لــــ"الـــجـــريـــدة" إلــــى أن الــــــوزارة 
خـــصـــصـــت مـــلـــيـــونـــيـــن و762 
ألــف ديــنــار إلصـــالح التلفيات 
والـــكـــســـور الـــطـــارئـــة وتـــوريـــد 
وتركيب االرتباطات الجديدة 
وحـــســـاب الـــفـــاقـــد فـــي أنــابــيــب 
تمديد شبكات المياه وصيانة 
ــقـــة  ــنـــطـ ــاتــــهــــا فـــــــي الـــمـ ــقــ ــلــــحــ مــ

الشمالية.  
وبينت أن الوزارة خصصت 
كــــذلــــك مــلــيــونــيــن و718 ألـــف 
ــلـــفـــيـــات  ديــــــنــــــار إلصــــــــــالح الـــتـ
والـــكـــســـور الـــطـــارئـــة وتـــوريـــد 
وتركيب االرتباطات الجديدة 
وحـــســـاب الـــفـــاقـــد فـــي أنــابــيــب 
تمديد شبكات المياه وصيانة 
ــقـــة  ــنـــطـ ــاتــــهــــا فـــــــي الـــمـ ــقــ ــلــــحــ مــ

الجنوبية. 
ولفتت إلى أن هذه المشاريع 
حيوية ومهمة وتوليها وزارة 
الـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء اهــتــمــامــا 
كــبــيــرا لــلــحــفــاظ عــلــى اإلنــتــاج 
المائي، ومتابعته في الشبكة، 
واستمرار بقاء إيصال خدمة 
الــمــيــاه للمستهلكين فـــي كل 

المناطق.

● ناصر المانع

● محمد راشد
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