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قرار إلغاء مجلس 
الوكالء وأي قرار 

آخر يتخذه سيصب 
في طريق اإلصالح

الزامل: جميع 
الهواتف خارج 

القاعات بتصرفات 
إرادية من الطلبة 
أنفسهم احترامًا 
للقوانني وجتنبًا 

للمساءلة

اخلالدي: تطبيق 
االختبارات املريحة 
لتوفير أفضل السبل 

أمام أبنائنا

الوزير: توفير األجواء 
التربوية لالختبارات 

وعدم السماح 
بالغش

لم أتخذ أي إجراء 
حتى اآلن مبلف 
تسكني مناصب 

الوكالء املساعدين 
الشاغرة في 

»التربية«

أشار خالل جولته التفقدية على عدد من مدارس العاصمة برفقة عدد من قياديي »التربية« إلى أن الطلبة أكدوا سهولة األسئلة وسالستها

العيسى: ال وجود ألي حاالت تسريب في اختبارات الثانوية العامة
االستعدادات التي سبقت تهيئة 
األجواء املثل���ى له في جلان 
االختب���ارات ال� ٥٦ لصفوف 
العاشر واحلادي عشر والثاني 
عش���ر في منطقة الفروانية 

التعليمية
وش���ددت اخلالدي خالل 
جول���ة على ع���دد من جلان 
االختب���ارات ف���ي م���دارس 
املنطقة على ضرورة تطبيق 
االختبارات املريحة لتوفير 
افضل السبل أمام أبنائنا الطلبة 
والطالبات ألداء اختباراتهم 
مع التأكيد على تطبيق نظم 
ولوائح وزارة التربية اخلاصة 

بلجان االختبارات.
من جهته���ا، أكدت مديرة 
منطقة األحمدي التعليمية منى 
الصالل أن األمور سارت في 
أول يوم من اختبارات املرحلة 
الثانوية على ما يرام ووفق 
اخلطة املوضوعة، مشيرة إلى 
أن ذلك ما ملس���ناه من خالل 
جولتنا على جلان االختبارات 
وأوضحت الصالل أن األحمدي 
من أكث���ر املناطق التعليمية 
كثاف���ة طالبي���ة لذلك توجد 
به���ا ٩٦ جلنة اختب���ار أدت 
عملها على اكمل وجه، الفتة 
اللجان تضم )تعليم  الى أن 
ع���ام وتعليم خاص وتعليم 
ديني(. معربة عن بالغ شكرها 
املدرس���ية وأولياء  لإلدارات 
األمور والطلبة على التعاون 

امللحوظ بهذا اجلانب.

ألن الوزارة تتبع نظاما واضحا 
في مراقبة األوراق من املطبعة 
الس���رية وصوال إلى اللجان 
في املدارس والتي تخضع هي 
األخرى ملراقبة مدير املدرسة 

وأعضاء املراقبة.
بدوره، أك���د مدير منطقة 
التعليمية ناجي  العاصم���ة 
الزامل أن األمور تسير بنظام 
العاصمة  كامل في م���دارس 
وهناك إجماع كبير من الطلبة 
على احترام اللوائح والقوانني 
والتقيد بالئحة االمتحانات 
والتعليمات اإلرشادية، مؤكدا 
الهواتف كانت في  أن جميع 
خ���ارج القاع���ات بتصرفات 
أنفس���هم  الطلبة  إرادية من 
احترام���ا للقوان���ني وجتنبا 
للمس���اءلة وحترير محاضر 

الغش.
وق���ال الزام���ل أن جميع 
التربوية تفقدت  القي���ادات 
مدارس العاصمة اليوم »أمس « 
حيث زار الوزير 3 مدارس هي 
ثانوية أحمد مشاري العدواني 
وجمان���ة بن���ت أب���ي طالب 
ومدرسة يوسف بن عيسى، 
فيما تفقدت وكيلة الوزارة د. 
مرمي الوتيد ثانوية اجلزائر، 
وتفقد وكي���ل التعليم العام 

ثانوية أحمد بشر الرومي.
من جانبها، أكدت مدير عام 
التعليمية  الفروانية  منطقة 
بدرية اخلالدي انطالق فترة 
االختبارات وف���ق ما مت من 

قطاعي املنشآت واملناهج.
م���ن جهته، ق���ال الوكيل 
الع���ام  املس���اعد للتعلي���م 
د.خالد الرشيد أن قطاعه قام 
بتوزيع نش���رات على جميع 
املناطق التعليمية بشأن جلان 
االختبارات وضرورة احلرص 
على عدم إرباك الطلبة، إضافة 
إلى توفي���ر العدد الكافي من 
املراقبني لضمان سالمة اللجان 
وعدم حدوث أي فوضى خالل 
حترير محاضر الغش للطلبة 
الذين يلجأون لهذه الوسائل 

املمنوعة.
انه تفقد  الرش���يد  وذكر 
الرومي  البشر  ثانوية أحمد 
صباح أمس حيث ملس فيها 
حرصا كبيرا من قبل اإلدارة 
املدرسية والطلبة على حسني 
سير جلان االختبارات، مشيرا 
إلى أن ما يش���اع عن تسرب 
االختبارات أمر غير صحيح 

بهدف اإلصالح، لذلك فان قراره 
إلغاء مجلس الوكالء وأي قرار 
آخر يتخذه البد ان يصب في 

طريق االصالح.
وزاد: »ش���يء طبيعي أن 
تكون هناك قرارات مستمرة 
تستوجب ترابطها مع بعض 
حتى تكون مؤثرة وذات جدوى 
باإلصالح الذي ننشده«، الفتا 
أن كل وكيل بالوزارة مرتبط 
اآلن بقطاعه اخلاص به دون 
احلاجة إلى رمي مس���ؤولية 

العمل على قطاعات أخرى.
انه  العيس���ى  وأوض���ح 
متواصل بشكل يومي مع وكالء 
التربية من خالل اتصاالته التي 

ال تنقطع ملتابعة العمل.
كاشفا عن أنه سيجتمع مع 
كل قطاع بشكل دوري للوقوف 
على امله���ام التي يوكلها لهم 
ومتابعته لهم بش���كل يومي 
إلجن���از كل قطاع خصوصا 

الس���ماح ألي  الطلبة وعدم 
شخص بالتأثير السلبي على 

حتصيلهم العلمي.
مؤكدا أنه أعطى تعليمات 
واضحة بشأن حتري الدقة في 
عمليات ضبط محاوالت الغش 
وضرورة اتخ���اذ اإلجراءات 
املتعلقة بها كافة السبل املمكنة 

التي تضمن حق الطالب.
وفي رده على سؤال بشان 
ملف تسكني مناصب الوكالء 
املساعدين الشاغرة في وزارة 
التربية، قال العيسى إنه لم 
يتخ���ذ بها أي إج���راء حتى 
اآلن، إال أنه يش���غل تفكيره 
كثيرا ومستعجل على إنهائه 
أكث���ر من أي ش���خص آخر، 
موضحا أن استقرار املناصب 
القيادية يحظى باهتمامه كونه 
»املطبخ« الذي يصدر قرارات 
العمل وإجنازه وذكر العيسى 
أن وجوده في وزارة التربية 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

 أكد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
عدم وجود أي حاالت تسريب 
في اختبارات الثانوية العامة، 
إلى أن األجواء كانت  مشيرا 

طبيعية.
ف���ي تصريح  ج���اء ذلك 
للصحافيني عقب جولة تفقدية 
ق���ام بها في ع���دد من جلان 
الثانوية  املدارس  اختبارات 
في العاصمة التعليمية شملت 
كال من ثانوية يوس���ف بن 
عيسى بنني وثانويه جمانة 
بنات وثانوية وحمد مشاري 

العدواني بنني.
العيس���ى: »تفقدت  وقال 
اللجان بنفسي واستفسرت 
عن ما يثار من وجود حاالت 
تسريب فلم يثبت شيء من 
هذا، مشيرا إلى أن كثير من 
الطلبة أكدوا له سهولة األسئلة 
وسالستها باستثناء عدد قليل 
منهم اعتبروا بعض األسئلة 

صعبة.
إلى ضرورة توفير  ودعا 
األج���واء التربوي���ة املالئمة 
للطلبة خالل فترة االختبارات 
وعدم إرباكهم وكذلك ضرورة 
احلرص على تطبيق اللوائح 
والنظم وعدم السماح بالغش 

ولكن بأسلوب تربوي.
وبني الوزي���ر أن الوزارة 
حريصة على ضمان حقوق 

بدرية اخلالدي خالل تفقدها إحدى اللجانالوزير العيسى مستفسرا من أحد الطلبة عن أوضاع سير االختبار

د. بدر العيسى خالل جولته في إحدى جلان الطالباتد. بدر العيسى متفقدا إحدى جلان الطلبة . وخالل حديثه مع أحد الطلبة أمام ثانوية يوسف بن عيسى

مسابقة بني املدارس العربية إلبراز الهوية الكويتية

»التعليم اخلاص« تنظم »اللي ماله أول.. ماله تالي«
الرياض  مدارسها ملرحلتي 
واالبتدائي. فكرة املشروع 
تعتم���د على مس���ابقة بني 
املدارس العربية إلقامة ركن 
خاص بالتراث الكويتي القدمي 
يجس���د فيه تاريخ وهوية 
دولة الكويت، ومن منظور 
تربوي تعليم���ي وتعزيزا 
لالنتماء للوطن والوالء له 
واالعتزاز باملوروث الشعبي 
القدمي يبصر األجيال بتراث 
يحكي أصالة املاضي وثقافة 

وطن.

من منطلق حرص اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص على 
حتقيق أهداف وزارة التربية 
الكويتية  الهوي���ة  إلب���راز 
في مدارس���ها والتأكيد عل 
تعزيزه���ا، طرحت مراقبة 
العربي���ة متمثلة  املدارس 
التعليمية  مبدير الشؤون 
باإلنابة عبد العزيز الكندري، 
ورئيس قسم رياض األطفال 
واالبتدائي جناة الرويش���د 
مشروع »اللي ماله أول.. ماله 
أعضاء جلنة تقييم املسابقةعبدالعزيز الكندريتالي« على شريحة كبيرة من 

لوحات فنية جتسد املاضي العريق  )محمد هاشم(  جناة الرويشد تتابع معرض التراث في مدرسة اجليل اجلديد

الدروس اخلصوصية، أعلنت 
وزارة التربي���ة صباح أمس 
أنها تثمن الدور الذي يقوم به 
املجتمع وأفراده متمنية على 
اجلميع املشاركة في معاجلة 
أي قص���ور وإهمال أو حتى 
ش���كوى من خالل مشاركتها 
س���واء كانت قضية عامة أو 
خاص���ة من خالل حس���اب 
الوزارة في »تويتر« وخدمة 
املواط���ن في مبن���ى الوزارة 
واملناطق التعليمية من أجل 
التربوية  االرتقاء باخلدمات 
والتعليمي���ة والوصول إلى 

الهدف املنشود؟

»التربية« تتفاعل مع »األنباء«: استقبال 
شكاوى أولياء األمور عبر خدمة املواطن و»تويتر«

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« 
في عددها يوم أمس بش���أن 
إعداد وكيل وزارة التربية مرمي 
الوتيد حلصر أسماء مجموعة 
من املعلمني واملعلمات يقومون 
بإعط���اء دروس خصوصية 
للطلبة والطالبات وإحالتهم 
إلى قطاع الشؤون القانونية 
للتحقي���ق بع���د ورود عدة 
شكاوى من أولياء األمور إلى 
مكتب وكيل الوزارة بهذا الصدد 
والتأكيد على فصل املعلم أو 
ي���زاول إعطاء  الذي  مرمي الوتيداملعلمة 

احلمود: غرس حب الوطن..
وتعزيز الوالء في نفوس األجيال الصاعدة

الشيخ فيصل احلمود وبدرية اخلالدي وعدد من املشاركني في امللتقى

اخلالدي: تطبيق جتربة الدمج وفق إستراتيجية »التربية«

هذه الفصول وتطبيق جتربة 
الدمج وفق استراتيجية وزارة 
الش����أن من  التربية في هذا 
خالل مراقبة التربية اخلاصة 
باملنطقة وتوفير كل متطلبات 
جناحها.  بدورها، قالت مراقبة 
التربية اخلاصة في منطقة 

الفروانية التعليمية د.خلود 
اجلويان ان البرنامج التوعوي 
الصحي بالتنسيق مع برنامج 
الفروانية املدرسي لصحة الفم 
واالس����نان خصص اسبوع 
توعية لطلبة الفصول اخلاصة 
كل عام، موضحة ان الفريق 
الصحي ق����ام بزيارة روضة 
السالم وقد شارك قسم الداون 
من م����دارس ام املنذر ونعيم 
بن مسعود مع روضة السالم 
في الفعاليات الصحية، حيث 
مت عرض فيلم عن االس����نان 
وادواته وع����رض محاضرة 
الذاتية وتوزيع  عن الصحة 
هدايا وقصص للطلبة، فيما 
أقيم اليوم التالي من االسبوع 
التوعوي لطلبة بطيئي التعلم 
في مدرسة الضلع وزيد بن 
احلارثة وف����ي البوم الثالث 
في مدرسة ام رومان ورقية 

املتوسطة بنات.

الدمج التعليمي في الفصول 
اخلاصة مبدارس التعليم العام 
»الداون« بالتعاون مع برنامج 
الفروانية املدرسي لصحة الفم 

واالسنان بوزارة الصحة.
وتابعت اخلالدي: ان هناك 
متابعة لعمل جتربة الدمج في 

محمود الموسوي - عادل الشنان 

أك����دت مدي����ر منطق����ة 
الفرواني����ة التعليمية بدرية 
اخلال����دي ان وزارة التربية 
تواصل اهتمامه����ا بالطلبة 
ذوي االعاق����ة ف����ي مختلف 
فئاتهم، إميان����ا منها بأهمية 
توفي����ر الظروف املناس����بة 
إلجن����اح برام����ج الدمج في 
مدارس التعليم العام وتقدمي 
اخلدمات التربوية والتعليمية 
لهذه الفئة، موضحة أن منطقة 
الفروانية تعم����ل اآلن على 
تطبيق برنامج الدمج التعليمي 
للكشف عن طلبة صعوبات 
التعلم، حيث خصصت مدرسة 
لذلك، جاء ذل����ك خالل حفل 
انطالق االس����بوع التوعوي 
الصحي في منطقة الفروانية 
التعليمي����ة، وال����ذي نظمته 
مراقبة التربية اخلاصة لطلبة 

بدرية اخلالدي متوسطة الطلبة واملسؤولني خالل تدشني االسبوع التوعوي

وأش���ار إل���ى دور املعلم 
الفقري  العم���ود  الذي ميثل 
للعملية التعليمية، ويسعى 
لبناء العقول، وغرس األخالق 

والقيم احلميدة.
من جان���ب آخر، ش���كر 
القائمني على امللتقى الشيخ 
فيصل احلمود على رعايته 

وحضوره احلفل، مش���يدين 
بجهوده واهتمامه بالعملية 
التعليمية داخ���ل احملافظة 
والتي على اثره���ا قدموا له 

درعا تذكارية.

الفروانية  أك���د محاف���ظ 
الش���يخ فيصل احلمود على 
ضرورة غ���رس مفاهيم حب 
الوطن والوالء بني أوس���اط 
الن���شء خاصة ف���ي مرحلة 
ري���اض األطف���ال التي تعد 
األساس، وتعويدهم على حب 
النظام والقانون ونشر أواصر 

احملبة واأللفة بينهم.
الش���يخ فيصل  وأضاف 
احلمود ف���ي كلمت���ه خالل 
رعايت���ه وحض���وره ملتقى 
ترب���وي بالفروانية أن مثل 
هذه األنشطة تترجم صورة 
مضيئة من صور سياس���ة 
الدولة الت���ي تعطي اهتماما 
التعليمية،  بالغا بالعملي���ة 
السيما دور األنشطة املدرسية 
في تعزي���ز االنتماء الوطني 

درع تكرميية للشيخ فيصل احلمود وغرس قيم الوطنية.


