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د.موضي احلمود

استثناء المعلمين المتعاقد معهم
من سورية واألردن من شرط الخبرة

مريم بندق
اعتمدت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني استثناء املعلمني الذين مت وسيتم التعاقد معهم من 

سورية واألردن من شرط السنوات احملددة للخبرة.
وقالت مصادر تربوية في تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
ان اللوغاني اعتمدت رأي رؤساء اللجان لتمكينها من التعاقد 

مع األعداد املطلوبة لسد احتياجات املدارس.
وأوضحـــت املصادر ان التعليمـــات تضمنت التدرج في 
االستثناء بحيث يتم النزول بسنوات اخلبرة تدريجيا حتى 

تغطية االحتياجات وبشرط اجتياز املقابالت.
هذا وطبقت جلنـــة األردن هذا القرار وتطبقه اآلن جلنة 
ســـورية، اما جلنة تونس فعـــادت دون التعاقد مع جميع 
األعداد املطلوبة لتأخر اعتماد رأي رؤســـاء اللجان وانتهاء 

عمل اللجنة.
وعـــن مدى تطبيق ذلك على جلنـــة التعاقدات مع مصر 
أكدت املصـــادر ان ذلك يعتمد على أعداد املتقدمني باملقارنة 

باالحتياجات املتبقية بعد انتهاء جلنة سورية من عملها.

على أن يتم االستثناء تدريجيًا وبشرط اجتياز المقابلة

الحمود لـ »األنباء«: ليس صحيحًا أننا نعتمد قرارات الترقيات بحسب طلبات النواب
تمديد عمل لجنتي تقصي الحقائق في مناقصات السيارات ومظالت األحمدي

ليس صحيحًا أن الوزيرة حضرت التحقيق مع الوكالء والذي لم يكن وديًا

مريم بندق
أفادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالــــي د.موضي احلمود بــــأن قرارات 
الترقيــــات للوظائف اإلشــــرافية تتخذ 
عــــن طريق اللجان املختصة من قياديي 

الوزارة.
وقالت الوزيرة احلمود في تصريحات 
خاصة لـــــ »األنباء« إن اللجان التي يتم 
تشكيلها تقابل املرشحني املنطبقة عليهم 
الشروط والضوابط املعلنة بكل شفافية 
وتضــــع تقاريرها وفقا لســــير املقابلة 
والردود التي يستمع إليها أعضاء اللجنة 
على األســــئلــة التــــي يطرحونهــا على 

املرشح.
وأضافــــت ليس صحيحا مــــا يقوله 
البعض ان هذه القرارات تخضع لطلبات 
النواب، مضيفة صحيح ان النواب يوصون 
على بعض االشخاص الذين يرون انهم 

أهل لتولي املنصــــب ولكن القرارات في 
النهاية تتخــــذ ومن ثم تعتمد بناء على 
عوامل الكفاءة واإلبداع واخلبرة والتمكن 
ولذلك اقول مبلء الفــــم إن الرأي األول 
واألخير في الترقيات يعود إلى أعضاء 

جلان املقابالت.
على صعيد متصل، وبناء على طلب 
جلنــــة تقصــــي احلقائق فــــي مناقصة 
السيارات رقم م ع/2008/2007/49 وجلنة 
التحقيق في مظالت بعض مدارس االحمدي 
وافقــــت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د.موضــــي احلمود على مد فترة 
عمــــل اللجنتني فترة اخرى لالنتهاء من 

االعمال املطلوبة.
وعلمت »األنباء« أن الوزيرة مددت عمل 
جلنة تقصي احلقائق التي تضم أساتذة 
من »حقوق الكويت« لعمل التقرير النهائي 
بعد ان استمعت اللجنة الى مجموعة من 
الوكالء املساعدين في اجتماعات متتالية لم 
تكن ودية ولم حتضرها الوزيرة احلمود 
كما يتردد في اروقــــة الوزارة حيث إن 
الصحيــــح ان الوزيرة ســــلمت اللجنة 

املستندات الرســــمية التي بحوزتها ثم 
استأذنت لتقوم اللجنة بعملها.

ولعل أهم املآخذ التي سجلتها جلنة 
تقصــــي احلقائق على بعــــض الوكالء 
املســــاعدين حول مناقصات السيارات 
املســــتعملة عدم ذكر بعض املعلومات 
الكتاب املرســــل لوزيرة  اجلوهرية في 
العالـــي  التعليــــم  التربيــــة ووزيــــرة 
د.موضي احلمود بحســــب تقرير ادارة 
الشــــؤون القانونية مما دفــــع الوزيرة 
العتماد كتاب بقبــول الســــيارات مع ان 

الدعوى القضائيــــة اخلاصة بها مازالت 
معروضة أمام احملاكم الى جانب اغفال 
بعض االجراءات التي متثل تأثيرا مباشرا 
على وضوح املوضــــوع وحفظ حقوق 
الوزارة فضال عن رفض بعــض إدارات 

الـوزارة تسلم السيارات.
يذكر ان الوزيرة شكلت جلنة تقصي 
احلقائق بعد تسلمها تقريرا حول مناقصات 
السيارات من ديوان احملاسبة الذي تضمن 
استفسارات عديدة واسئلة مختلفة حول 
هــــذه املناقصات منها: اصــــدارات كتب 
متناقضة مما يضر باملال العام، ويصب 

في مصلحة الشركات.
هذا وتدور اعمال اللجنة الثانية حول 
املواصفات الفنية ملظالت بعض مدارس 
منطقة االحمدي التعليمية واالدانات التي 
صدرت بحق بعض املهندسني والعاملني 

والتظلمات املقدمة منهم.

اللجان التي تقابل المرشحين المستوفين للشروط تعتمد أصحاب الخبرة والكفاءة واإلبداع

السديراوي: »التربية« لن تطبق المشاريع الواردة 
في برنامج الحكومة بالسنة األولى وستخضعها للدراسة في لجان

التعليمية  لإلدارات والهيئات 
ملا قاموا به من اسهامات حتث 

على االبداع والتميز.
وفيما يخص غياب الطلبة 
اليوم )أمس( شددت اللوغاني  
على ضـــرورة تطبيـــق نظم 
ولوائح الـــوزارة بهذا الصدد، 
مشيرة الى ان القطاع سيرصد 
نسب الغياب في كل مدرسة على 
حدة، موضحة انه سيتم متابعة 
االيـــام االربعة فـــي نهاية هذا 
االسبوع مع االدارات املدرسية 

متهيدا لتطبيق اللوائح.
من جانبه اكد مدير عام منطقة 
االحمدي التعليمية طلق الهيم ان 
ملتقى الشركاء في ثقافة االبداع 
والتميز مينح الفرصة الكاملة 
لكل من يعمل في احلقل التربوي 
ان مييز نفسه من خالل طرحه 
املتنوعة  التربوية  املشـــاريع 
الراميـــة للنهـــوض بالعملية 

التعليمية.
وقـــال الهيم انـــه ال يخرج 
تعديل علـــى املناهج او ادخال 
مقترحات جديدة اال وشـــكلت 
الشـــأن  التربيـــة بهذا  وزارة 
جلنة خاصة لدراسة كل ما هو 
جديد وبالتالي يتم اقراره بعد 
االتفاق، مؤكدا انه ال مانع من 
التغيير مادام يصب ملا تدعو له 
الساحة التربوية وفق التطورات 

واملستجدات العاملية.
واضـــاف الهيـــم: من خالل 
املعرض هناك مقترح التعليم 
عن بعد وهو مـــا مت تطويره 
انها فكرة  بشكل عملي، مبينا 
جيـــدة تدعـــو وزارة التربية 
لتعميمها على املناطق التعليمية 

االخرى.

مريم بندق
أوضحـــت وكيلـــة وزارة 
التربية متاضر السديراوي ان 
جميع املشاريع التربوية الواردة 
في البرنامج احلكومي للفصل 
التشريعي الثالث عشر لألعوام 
2009 ـ 2013 ســـتخضع فـــي 
السنة األولى للدراسة والبحث 
اللجان قبل الشروع  وتشكيل 

في تطبيقها.
السديراوي  الوكيلة  وقالت 
فـــي تصريحـــات للصحافيني 
صبـــاح امـــس عقـــب افتتاح 
معرض »شركاء لثقافة اإلبداع 
والتميز« مبدرسة صفية بنت 
عبداملطلـــب مبنطقة األحمدي 
التعليمية ان مشـــاريع اطالة 
اليوم الدراسي واشراك القطاع 
اخلاص في ادارة بعض املدارس 
احلكومية او غيرها من املشاريع 
ستتم دراستها وتقييمها كل 3 
اشهر على ان يعد تقرير عنها 
التربية  الى وزيـــرة  ثم يرفع 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود.
الســـديراوي عن  وكشفت 
االنتهاء من ترســـية مشروع 
املراقبة في  تركيب كاميـــرات 
املدارس وجار اآلن التنســـيق 
مع جلنـــة املناقصات املركزية 
لالنتهاء من اجراءات املناقصة 
متهيدا للتركيـــب في املدارس 
الدراســـي  العام  اعتبارا مـــن 

.2011-2010
وأعلنت االنتهاء من توفير 
120 ممرضـــا وممرضة لبعض 
املـــدارس ويتـــم العمـــل على 
اســـتكمال بقيـــة االحتياجات 
عبر طـــرح مناقصة بالتعاون 

مع وزارة الصحة.

وكلية التربية متاضر السديراوي وعدد من القيادات التربوية خالل جولتهم في معرض »شركاء لثقافة اإلبداع«

الوزارة هذا واشادت وكيلة وزارة 
التربية املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغانــــي بفكرة املعرض 
الذي احتوى على مشاريع وبرامج 
متنوعة تثري اجلانب التعليمي، 
مؤكدة ان املشــــاريع تسهم في 
النهوض بالعملية التربوية من 
خالل ادخال مشــــروع التعليم 
عن بعد واملكتبــــة االلكترونية 

ومشروع الطالب وغيرها.
اللوغانــــي اجلهود  وثمنت 

القائمون  التي بذلهــــا  الكبيرة 
علــــى تنظيم املعــــرض وعلى 
رأسهم مراقبة التعليم الثانوي 
التعليمية  في منطقة االحمدي 
وفاء االستاذ، مؤكدة انها جهود 
هادفة تصب في مصلحة التعليم 

العام.
واوضحـــت ان امللتقى اتاح 
الفرصة للعاملـــني في امليدان 
التربوي مبن فيهم الطلبة وكذلك 
أولياء األمور، مقدمة شـــكرها 

وحول انشطة املعرض الذي 
التعليم  اشــــرفت عليه مراقبة 
الثانــــوي وفاء االســــتاذ اكدت 
الســــديراوي ان اشراك الطالب 
واملعلم واالدارة املدرســــية في 
عرض مناذج متميزة ملشاريع 
التعليمية يكرس  الهيئة  تخدم 
مبدأ الشراكة في املجتمع املدرسي 
ويبني حجم االبداعات التي متيز 
بها، مشيرة الى العمل على اختيار 
منــــاذج وتعميمها على مدارس 

اللوغانـي: رصد غيـاب الطلبة لتطبيـق اللوائح
الهيم: أدعو لتعميم التعليم عـن ُبعد على المدارس

أكدت االنتهاء من ترسية »الكاميرات« وجار التنسيق مع »المناقصات« إلنهاء اإلجراءات للتطبيق بالعام الدراسي 2011/2010

طلق الهيم بدرية اخلالديرقية غلوم

إجازة الربيع للعام الدراسي الجديد
من 27 يناير إلى 13 فبراير

13 سـبتمبر دوام العامليـن وريـاض األطفـال 21 
منـه  26 والثانـوي  والمتوسـط   19 االبتدائــي  واألول 

مريم بندق
اعتمد مجلس مديري عموم املناطق التعليمية 
برئاسة الوكيلة املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني  مشروع القرار رقم 1 اخلاص مبواعيد 
االمتحانات والدراسة واالجازات للعام الدراسي 
اجلديد 2011/2010 وقرر رفعــه ملجلس الوكالء 
العتماده بشكل نهائي بعد االستئناس برأي 
الوكالء املساعدين جلميع القطاعات األخرى. 
وبحسب مشروع القرار ستبدأ اجازة الربيع 
اعتبـــارا من نهايـــة دوام اخلميس 27 يناير 
2011 وتنتهي اخلميس 10 فبراير على ان تبدأ 
الدراســـة للفصل الدراســـي الثاني األحد 13 

فبراير 2011.
هذا وحدد تاريخ 13 ســــبتمبر 2010 لدوام 
جميع العاملني من أعضاء الهيئتني التعليمية 
واإلدارية في جميـــع املراحل التعليمية على 
ان يبــــدأ دوام األطفال في مدارس الرياض 21 
سبتمبـــر وتالميـــذ األول االبتدائي 19 منه وباقي 

الصفـــوف اليـــوم التالي، أي 20 سبتمبر وطلبة 
املرحلتـــني املتوسطة والثانوية 26 منه.

الرابعة  الدراسية  الفترة  وتبدأ اختبارات 
لطلبة الصفني الرابـــع واخلامس االبتدائيني 
وكذلك طلبة املرحلة املتوسطة اعتبارا من 8 
يونيو وتستمر حتى 16 منه وللصفني العاشر 
واحلادي عشـــر من 8 يونيو وحتى 20 منه، 
على ان تبدأ امتحانـــات طلبة الصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واألدبي و»الدينــي« من 

15 يونيو وحتى 27 منه.
وحدد القرار تاريخ 9 يونيو 2011 لنهاية دوام 
رياض األطفال، و21 منه لتسليم البطاقـــات 
ونهاية دوام املرحلــة االبتدائيـــة، و23 منه 
لتسليم البطاقات ونهاية دوام طلبة املرحلة 
املتوسطة، وحدد الفترة من 28 يونيو وحتى 
30 يونيو إلعالن النتائج وتسليم البطاقات 
لطلبة الصفوف العاشر واحلادي عشر والثاني 

عشر.

»مديري العموم« اعتمد مشروع القرار رقم واحد للعام 2011/2010

منى الصالل يسرى العمر


