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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

الحمود لـ »األنباء«: كادر جديد
 للمعلمين المتميزين يرتبط بنتائج الطلبة

مريم بندق
كش����فت وزيرة التربية ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي احلمود في 
حوار خاص ل� »األنباء« عن ان اطالة الدوام املدرسي تعتمد زيادة الساعات 
الدراسية للمواد العلمية، مشيرة الى ان اليوم الدراسي في الكويت من أقصر 
االيام الدراس����ية، وموضحة ان اخلصخصة فهمت بطريقة غير صحيحة 
»فلن نخصص أو نحول مدارس حكومية إلدارة القطاع اخلاص، ولكن الذي 
س����يطبق هو زيادة دور القطاع اخلاص في العملية التعليمية«. وكشفت 
الوزيرة احلمود ايضا عن تخصيص درجة حلضور الطالب للقضاء على 
مشكلة الغياب قبل وبعد االجازات الرسمية. وأعلنت عن تشكيل فرق عمل 
إلعادة تقييم جميع الوثائق املوحدة للمراحل التعليمية الثالث، وتقييم نظام 
النجاح التلقائي للسنوات الثالث االولى باملرحلة االبتدائية، مشددة على 
القول ان تغيير االنظمة التعليمية لن يتم إال بناء على رأي املختصني الفنيني 
وليس السياس����يني. وقالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي: كونت 
فريقا لدراسة كادر املعلمني املتميزين، وسيكون بنظام املكافآت ومرتبطا 
بنتائج الطلبة حتى ال تتالشى الدافعية للعمل خلطورة ذلك على التعليم. 
وبينت احلمود أنها شكلت فريقا لالعداد للجامعة احلكومية الثانية، مشيرة 
الى أن التجديد أو عدم التجديد ملدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد يعتمد 
على تقييم أدائ����ه. وذكرت ان إحالة من خدم 35 عاما الى التقاعد مرتبطة 
بالعطاء، كاش����فة عن إحالل الكوادر الشابة في ادارات املدارس احلكومية. 
وعلى صعيد تلويح رئيسة اللجنة التعليمية البرملانية د.سلوى اجلسار 
بتقدمي استجواب للوزيرة ردت قائلة: ال نخشى وال نخفي شيئا، ودفاترنا 
مفتوحة، ولكن: أرفض التشكيك في ذمم القياديني إلهدار املال العام إال بأدلة 

واضحة، وسأدافع عنهم إن مت اتهامهم دون 
دليل. واستطردت الوزيرة احلمود: يجب أن 
نكون محقني وصادقني، فهناك أمور غير 
سليمة وهناك مواضع خلل »صار لها 
سنني« فأين النائب الذي تزعجه هذه 
االشياء، وملاذا لم يسأل عنها سابقا، 
فاخللل خلل بصرف النظر عن اس����م 

الوزير. وكشفت عن تشكيل 
جلان حتقي����ق وأخرى 
لتقصي احلقائق حول 
عدة قضاي����ا بوزارة 

التربية، مشيرة الى 
احالة تقرير مظالت 
االحمدي التعليمية 

النياب����ة  ال����ى 
العامة.

أكدت في حوار شامل أن إطالة الدوام المدرسي تعتمد زيادة الساعات الدراسية للمواد العلمية

التفاصيل ص8  - 10


