
 5  محليات  االحد ١٦ اغسطس ٢٠٠٩   

 الروضان: قطاع التعليم العام أخّل بمصداقية وزارة التربية 
  فيما تصدره  من نتائج وشهادات دراسية لعدم الدقة والتدقيق

 أكدت أن مركز المعلومات يصدر شهادات الثانوية العامة منذ ٢٠ عامًا وال تختلف النسخ األصلية عن صورة طبق األصل في بيان المعدل النهائي للطلبة

 عائشة الروضان منى اللوغاني

 مريم بندق
الوكيلة املســــاعدة    أوضحت 
للقطاع اإلداري الوكيلة املساعدة 
للتخطيط واملعلومــــات باإلنابة 
عائشة الروضان ان مركز املعلومات 
ليس مسؤوال عن اصدار شهادات 
خلريجي النظــــام الثانوي للعام 
٢٠٠٩/٢٠٠٨ تختلف النسخ األصلية 
عن صورة طبق األصل من بيان 
املعدل النهائي. وفندت الروضان 
مذكرة وكيلة وزارة التربية املساعدة 
للتعليم العام باإلنابة منى اللوغاني 
التي طالبت فيها قطاع التخطيط 
واملعلومات باحلفاظ على مصداقية 
الوزارة. وأرجعت الروضان سبب 
اختالف بيان املعدل النهائي للطلبة 
الى عدم الدقة والتدقيق من جانب 
قطاع التعليــــم العام. وفيما يلي 
نص مذكرة اللوغاني ورد الروضان 

عليها:
اللوغاني: نظرا إلسناد    تقول 
مهام رصد الدرجات واســــتخراج 
الشهادات الدراسية لطالب املرحلة 
الثانوية الى مركز املعلومات، الذي 
اختص بإعداد البرنامج املعلوماتي 
الالزم على ضوء آلية التقومي التي 
أقرتها الوزارة، وما تضمنته من 
معادالت «الوزن النســــبي/املعدل 
التراكمي»، وعلى ضوء ما لوحظ 
من إصدار شهادات خلريجي النظام 
الثانــــوي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ «الدفعــــة 
األولى» أصلية، ثم نســــخة طبق 
األصل يختلفــــان في بيان املعدل 
النهائــــي للطالــــب بتبرير إعادة 
صياغة البرنامج وأسلوب تقريب 
الدرجــــة، وحفاظا على مصداقية 
الوزارة فيمــــا تصدره من نتائج 
وشهادات، وحرصا على مصلحة 
الطلبــــة اخلريجــــني الراغبني في 
استكمال دراستهم داخل وخارج 

الكويت، والتزاما بأهمية احلرص 
على عــــدم تعديل بيانات النتائج 
بعد اعتماد وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي ملخالفة ذلك للنظم 
القانونية، لذا، نأمل اإليعاز جلميع 
العاملني مبركز املعلومات املختصني 
ببرامج رصد الدرجات واستخراج 
الشهادات باحلرص على تالفي هذه 
املخالفات مستقبال، حيث يفترض 
االنتهاء من جتريب البرامج قبل 

بدء العمل مبوجبها.
  وقالت الروضان في ردها على 
مذكرة اللوغاني: ردا على كتابكم رقم 
٧٢٧٩ والصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٣٠ 
واخلاص باملوضوع اعاله، فنود 

توضيح التالي: 
  ما يخص البند األول: اســــناد 
مهام رصد الدرجات واســــتخراج 
الشهادات الدراسية لطالب املرحلة 

الثانوية الى مركز املعلومات.
  فهذا البند غير صحيح اذ مهام 
مركز املعلومات مــــن هذا املجال 
النظام بناء  تقتصر على تطوير 
على اللوائح والنظم. أما مهمة رصد 
الدرجات فليست من اختصاص 
مركز املعلومات اذ هي من اختصاص 
مدخلي البيانات في املدارس ومن 
ثم مدخلي البيانات في كنتروالت 
التعليمية وهي بإشراف  املناطق 

املسؤولني من التعليم العام.
  اما ما يخص استخراج الشهادات 
الدراسية فهي ايضا ليست مهمة 
مركز املعلومات بل مهمة املناطق 
التعليمية ومكتب التنسيق متمثلة 
في «مراقبات االمتحانات وشؤون 

الطلبة».
  البند الثاني:

  لوحــــظ من اصدار شــــهادات 
خلريجي الثانوية خلريجي النظام 
الثانوي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ الدفعة األولى 

  البند الثالث:
  حفاظا على مصداقية الوزارة 
فيما تصدره من نتائج وشهادات: 
فإننا نشدد على  أال يتم اجراء اي 
تعديل او استخراج مستند جديد 
من مركز املعلومات اال باحدى هذه 
الوسائل: اوال: كتاب رسمي واضح 

جلميع متطلباتكم.
  ثانيا: مراجعة ذلك املستخرج 
مع اي مســــتندات يدوية او آلية 

من قبلكم.
  اما ما ذكر في البند الثاني عن 
االختالف فهو بســــبب اعتمادكم 
دون تدقيــــق وانتم من اخل بهذه 

املصداقية.
  البند الرابع:

  حرصا على مصلحة اخلريجني 
الراغبني في اســــتكمال دراستهم 

داخل او خارج الكويت:
  احلرص على مصلحة الطلبة 
يكــــون بتعيني ضابط اتصال من 
بداية تطوير النظام مع اجلهات التي 
ستتعامل مع شهادات الطلبة وذلك 
لتوضيح جميع البنود املذكورة في 
املستند والتنسيق معهم من البداية 
ملعرفة جميع طلباتهم وحتويلها 
بكتاب رســــمي ملركز املعلومات 
لتلبية تلــــك الطلبات بوقت كاف 

بعد مراجعتها من قبلكم.
  البند اخلامس:

  اهمية احلرص على عدم تعديل 
بيانات النتائج بعد اعتماد معالي 

وزيرة التربية: 
  البد أن يكون هذا احلرص من 
قبلكــــم ألنكم جهــــة االعتماد ألي 
شهادة وال تصبح رسمية إال بعد 
اعتمادكم علما ان املركز تصل إليه 
عشرات التعديالت على الشهادات 
معتمدة من قبلكم وذلك بعد اعتماد 

الوزيرة للنتيجة.

  كما نــــود ان نوضح ان مركز 
املعلومــــات يتعامــــل مــــع نظام 
استخراج الشهادات جلميع النظم 
السابقة (نظام الثانوية العامة، نظام 
املقــــررات) منذ ما يقارب ٢٠ عاما 
وكان املسؤولون في التعليم العام 
في منتهى الوضوح في طلباتهم 
وكان جميــــع العاملني حريصني 
على عــــدم تعديل بيانات النتائج 
في االنظمة السابقة فمن االحرى في 
نظام الثانوي املوحد ان حترصوا 
على الدقة والتدقيــــق وكذلك ان 
تزودوا املركز باحتياجاتهم بوقت 
كاف خصوصــــا ان النظام يطبق 

للمرة األولى.
  واخيــــرا نــــود ان نوضح لكم 
مرة ثانية ان مركز املعلومات غير 

مختصني بعملية:
  أوال: رصد الدرجات.

  ثانيا: استخراج الشهادات.
البيانــــات    ثالثــــا: مراجعــــة 

املستخرجة.
  اما ما يخص االنتهاء من جتريب 
البرامج قبل بدء العمل فهذا هو ما 
يتم فعليا في مركز املعلومات اال 
الطلبات منكم متأخرة  اذا جاءت 
ومفاجئة. وحســــب متابعتنا مع 
مديــــر عام مركــــز املعلومات فإن 
املختصــــني في مركــــز املعلومات 
حريصون ويجتهدون في متابعة 
جميع مالحظاتكم والتنسيق معكم 
لالجتماعات واقتراح ما هو امثل 
لتطوير العمل، والدليل على ذلك 
جتاهلكم لنا وتنســــيقكم املباشر 
مع املدير العــــام ملركز املعلومات 
او مراقبة تخطيط وتطوير النظم 
او رئيس قسم تطوير التطبيقات 
ولم يوجه الينا اي خطاب رسمي 
سابق منكم بهذا اخلصوص حتى 

تاريخ كتابكم هذا. 

اصليــــة ثم نســــخة طبق االصل 
تختلفان في بيان املعدل النهائي.
  فنود ان نوضح ان الشهادات 
االصلية مت اعدادها بناء على طلبكم 
واملراجعة والتعديل عليها استغرق 
عدة اشهر اما شهادة طبق االصل فلم 
يتطرق احلديث عنها من قبل ومت 
طلبها بعد يومني من اعالن النتيجة 
(بصفة عاجلــــة جدا حيث اولياء 
املنطقة يســــتعجلون  االمور في 
العاملني على اســــتخراجها)، مما 
اضطر املهندسني الستخدام الطرق 
احلسابية االسرع الستخراج شهادة 
طبق االصل وادى الى هذا االختالف 
في بيان املعدل التراكمي النهائي اقل 
من ١٤٪ من الشهادات املستخرجة 
علما ان طلب شهادة طبق االصل 
لم يصل إلينا حتى تاريخه بصفة 

رسمية.
املئوي  التقريب  ان    أما قولكم 
غير متطابــــق فكان من املفترض 
بعد سحب تلك الشهادات من قبل 
العاملــــني في املنطقــــة او مكتب 

التنسيق عمل التالي:
  اوال: مراجعتها والتدقيق عليها 

مع الشــــهادات االصلية من خالل 
شاشات البرنامج او ملف الطالب 
او كشوف النتائج وعدم تسليمها 
للطلبة (حيث ان هذه اآللية متبعة 
في نظام الثانوية العامة واملقررات، 
اما في نظام الثانوية املوحدة فلم 
توضــــع آلية واضحــــة للعاملني 
في كيفية مراجعــــة البيانات من 

قبلكم).
  ثانيا: عند اكتشاف اي اختالف 
يجب ابالغ مركز املعلومات باالجراء 
اجلديد الذي تقترحونه لكن لألسف 
لم يتم ذلك وقمتم باعتماد الشهادات 

وتوزيعها دون تدقيق.
  ثالثا: كان مــــن املفترض عند 
مالحظتكم ان هناك اختالفا لدرجات 
بعض الطلبة ابالغ اجلهات التي 
الشــــهادات مثل  تتعامل مع تلك 
اجلامعة والتطبيقي وغيرها، عن 
هذا االختــــالف ملعاجلة االمر عن 
طريق ســــحب الشهادات القدمية 
واســــتخراج شــــهادات جديــــدة، 
كما هو االجراء الــــذي اتبعتموه 
بواسطة «أ.فوزية حسني وأ.هنادي 

املقهوي».

 اللوغاني تطلب بيانًا حول عدد الفصول 
والطالب المقيدين ببرامج التربية الخاصة

 مريم بندق
  رفعت وكيلة الوزارة املساعدة للتعليم العام باإلنابة منى 
اللوغاني ملدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام عبداهللا 
احلربي كتابا حول اإلشراف والتوجيه على فصول البرامج 
اخلاصة باملنطقة التعليمية. قالت اللوغاني على ضوء إنشاء 
مراقبات التربية اخلاصة باملناطق التعليمية وباإلشارة الى 
املوضوع أعاله، حيث تقدم مجموعة من الكوادر التعليمية 
ــاء أقسام»  العاملة ببرنامج التربية اخلاصة «معلمون، رؤس
يرغبون في إتاحة فرص الترقي للوظائف اإلشرافية التعليمية 
ووظائف التوجيه الفني الالزمني لإلشراف الفني واإلداري 
لهذه الفصول، والعمل بوظائف «مدير مساعد، رئيس قسم، 
موجه فني». لذا يرجى اتخاذ ما يلزم إلعداد دراسة متكاملة 

وشاملة توضح:
  عدد الفصول والطالب املقيدين ببرامج التربية اخلاصة 

وبيان توزيعهم على املدارس مبختلف املناطق التعليمية.
  عدد الكوادر التعليمية واإلشرافية املعينني ببرامج التربية 
اخلاصة بكل منطقة على حدة وفي مختلف التخصصات.

  اإلفادة بشأن ترشيحات التوجيهات الفنية العامة للمجاالت 
الدراسية للموجهني الذين مت تخصيصهم لإلشراف على برنامج 

التربية اخلاصة ٢٠١٠/٢٠٠٩ وإرفاق نسخة من القرار.
ــدى احلاجة لتخصيص  ــأن م   تدارس وإبداء الرأي بش
واختيار وترشيح الكوادر التعليمية العاملة ببرنامج التربية 
ــل بفصول التربية اخلاصة فقط، وما اذا كان  اخلاصة للعم
ــرافية  ــاج الى تعديل قرار الترقي للوظائف اإلش ذلك يحت
التعليمية من عدمه. هذا للعلم والتخاذ الالزم خالل أسبوعني 

وإفادتنا لألهمية. 

 محسن تبرع
   بـ ١٩ ألف دينار 

لفقراء الجهراء

  ليلى الشافعي
  أعلـــن رئيـــس 
الـــزكاة في  جلنة 
إحيـــاء  جمعيـــة 
التراث اإلســـالمي 
فرع اجلهراء علي 
فواز املطيري عن 
أول بشـــائر قدوم 
الشهر الفضيل وذلك 
بتقدمي أحد رجاالت 
احملسنني  الكويت 
أمواله لألسر  زكاة 
املتعففة واحملتاجة 
في محافظة اجلهراء 
واملدروسة حاالتهم 
واملســـجلني فـــي 

كشوفات اللجنة.
  وأشار الى حجم 
املبلـــغ املرصـــود 
لهـــذه األســـر من 
الـــزكاة والذي بلغ 
١٩ ألـــف دينار ومت 
توزيعه على النساء 
والرجال، مشـــيرا 
الـــى ان اجمالـــي 
األســـر املستفيدة 
املبلغ ١٠٤  من هذا 
أســـر، وأضاف ان 
األسر املتعففة لها 
النصيـــب األكبر، 
حيث بلغ اجمالي 
 ٧٣ املســـتفيدين 
أسرة، بينما بلغ عدد 
األيتام ٣١٣ يتيما مت 
توزيع الزكاة عليهم 
تخفيفـــا ملعانـــاة 
هذه األسر وادخال 
السرور على قلوبهم 
قبل بداية الشـــهر 

الفضيل. 

 العتيبي: خطط لمعالجة تردي خدمات 
  مستشفى األحمدي وتنفيذ مستشفى جديد

 «س.ك.»: لست إرهابيًا وأرفض المساس بأمن الكويت 
وأُرغمنا على االعتراف في «أمن الدولة» 

 مؤمن المصري
  «أرغمت على اإلدالء باعترافات 
بأننــــي إرهابي وأخطــــط وأقارب 
لي لتنفيذ تفجيرات في معســــكر 
عريفجان ومبنى أمن الدولة داخل 
إدارة أمن الدولة، لســــنا إرهابيني 
ونحب دولتنا ونرفض كل ما ميس 
أمنها واستقرارها واألمن فيها».. هذه 
هي خالصة اعترافات املتهم «س.ك.» 
الذي اعتبر أحد املتورطني الرئيسيني 
أمام  املتهمة باالرهاب  الشبكة  في 
النيابة العامة التي حققت معه على 

مدار ١٠ ساعات وحتديدا في الفترة 
املمتدة من السادسة عصر أول من 

امس حتى الرابعة فجر اجلمعة.
  وقال مصدر اطلع على اعترافات 
املتهم وأقواله فــــي النيابة العامة 
انــــه نفى أي تخطيط أو عزم على 
إرهابية وان ضباطا  تنفيذ أعمال 
في أمن الدولة هم من أعدوا مذكرة 
تفيد بأنهم إرهابيون وقام مرغما 
بالتوقيع على ما جاء فيها. وتأتي 
اعترافات املتهم الرئيسي في الشبكة 
التي ذكر انها تخطط ألعمال إرهابية 

خالل شهر رمضان املقبل في أعقاب 
اعترافات مشــــابهة ملتهم آخر نفى 
فيها أيضــــا أن يكون إرهابيا. هذا 
وحضــــر مــــع املتهــــم «س.ك.» ٣ 
العبدالهادي،  محامني هم: عــــادل 
الكندري.  الكندري، ومحمد  جمال 
هذا وسيتم استدعاء ضابط الواقعة 
إلجراء مواجهــــة بينه وبني املتهم 
الرئيسي في القضية، فيما طلبت 
النيابة استدعاء نحو ٥ أشخاص 
لالستماع الى افاداتهم بشأن القضية 

والوقوف على احلقيقة. 

 بعد تحقيقات امتدت لـ ١٠ ساعات مع المتهم الرئيسي أمام وكيل النيابة وزير النفط التقى وفد اتحاد عمال البترول وصناعات البتروكيماويات

 التقى وفد من احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات مكون من رئيس االحتاد جاسم 
الناصـــر ونائب الرئيس عـــادل العتيبي وزير 
النفط الشـــيخ أحمد العبداهللا ملناقشة املطالب 
العمالية الرئيسية التي تبناها االحتاد وتصب 

في مصلحة العاملني في القطاع النفطي.
  وقال العتيبـــي اننا نثمن اســـتجابة وزير 
النفط لهذا اللقاء وســـعة صدره لسماع وجهة 
نظر االحتاد  في املطالبات التي تبناها وأخذت 
الدراسات الكافية كونها مطالبات رئيسية تنتظر 
تعليماته وتوجيهاته القرارها، ونحن متفائلون 
بقدرة الوزير على اتخاذ القرار وهذا ما ملسناه 
منذ توليه مسؤولية القطاع النفطي من محاوالت 
جادة لتطوير القطاع والنهوض به وحتســـني 

املستوى الوظيفي للعاملني.
  وبني العتيبي أن من أهم القضايا التي مناقشتها 
مع الوزير هي تردي مستوى اخلدمات الطبية 
في مستشفى األحمدي حيث ابدى الوزير تفهمه 
لهذا األمـــر وأكد أنه حريص على هذا املوضوع 
وان هنـــاك خططا ملعاجلته في القريب العاجل 
وتنفيذ مطالب االحتاد بشـــأن بناء املستشفى 
اجلديد وتوفير التأمني الصحي للعاملني حلني 

االنتهاء من بناء املستشفى اجلديد.
  كما ناقش الوفد املطالب العمالية التي أخذت 
الدراسات الكافية وتصب في مصلحة العاملني 
التذاكر السنوية للعاملني  الســـيما تخصيص 
وحتويلهـــا الى لندن ومنـــح فرقية بدل االثاث 
للعاملني وتسكني درجات املهندسني الى الدرجة 
١٧، والغاء الشروط التعجيزية بشأن الشهادات 
الدراســـية، والتي أبدى الوزير مشكورا تفهمه 
لها جميعا وســـتتم متابعتها من قبله بشـــكل 

مباشر.
  ومن خالل هـــذا اللقاء طالب االحتاد بتدخل 
الوزير لتسهيل ســـبل التعاون املشتركة فيما 
بـــني النقابات والشـــركات التابعة لها لتحقيق 
الغايات املرجوة لالرتقاء مبستوى القطاع النفطي 
وحتسني املستوى الوظيفي واملعيشي للعاملني، 
وقد عقب الوزير على هذا املوضوع بأنه يثمن 
الـــدور الكبير الذي يقوم بـــه االحتاد واحلركة 
النقابية في حتســـني وتطوير القطاع النفطي 
وأن املرحلة القادمة ستشـــهد حتسنا كبيرا في 
مستوى العالقات فيما بني النقابات والشركات 
النفطية بغية التوصل حللول مناســـبة تصب 

في مصلحة القطاع النفطي. 


