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العمير: البعض يختلق ويضخم األزمات واإلعالم يتحمل جزءًا من المس�ؤولية
العمر: نه�دف للتع�رف عل�ى المنهجي�ة العلمي�ة إلدارة األزمات

الحمود ل� »األنباء«: توصلنا إلى اتفاق ممتاز مع »المعلمين« 
لتمّيز مهنة التعليم والمحافظة على الكوادر الوطنية

فريق تربوي متخصص يضم ممثلي »التربية« و»الجمعية« و»التأمينات« و»المالية« و»الخدمة المدنية« لالنتهاء من التصور المطلوب خالل شهرين

دراس�ة بدائل إطالة الدوام المدرس�ي بهدف زيادة الس�اعات الدراس�ية للم�واد العلمية
د.موضي احلمود تتحدث في امللتقى التربوي الرابع»الجمعي�ة« تق�دم لل�وزارة دراس�ة س�ريعة لمعالجة غي�اب الطلبة قب�ل وبع�د اإلجازات

وزيرة التربية ويسرى العمر وجواد بوخمسني في مقدمة احلضور

مريم بندق
اعلنت وزي����رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود عن نتائج اجتماع 
اللجنة التنسيقية املشكلة من الوزارة وجمعية 

املعلمني والذي عقد برئاستها ظهر امس.
وقالت الوزيرة د.احلمود، في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء«: بحثنا 4 قضايا رئيسية 
تتعلق باعتبار التعليم مهنة ش����اقة، اطالة 

اليوم الدراسي، تسهيل اجراءات املتقاعدين، 
ظاهرة غياب الطلبة قب����ل وبعد االجازات 

الرسمية.
وكشفت الوزيرة د.احلمود عن اتفاق مع 
جمعية املعلمني على تشكيل فريق تربوي 
متخصص يضم في عضويته ممثلي بعض 
اجلهات املختصة لوضع تصور كامل لتميز 

مهنة املعلم.

وقالت الوزيرة د.احلمود بعد اجتماعها 
ظه����ر امس مع رئيس واعض����اء اجلمعية: 
توصلنا الى اتفاق ممتاز بعد عرض اجلمعية 
مطالبة اعتبار التعليم من املهن الشاقة ينص 
االتف����اق على متيز املهنة مع احملافظة على 

الكوادر التعليمية.
واضافت: س����يضم الفري����ق ممثلني عن 
التربية وجمعي����ة املعلمني ووزارة  وزارة 

املالية ودي����وان اخلدمة املدنية والتأمينات 
االجتماعية لالنتهاء من وضع هذا التصور 

خالل مدة شهرين.
وبينت الوزيرة بالنس����بة لقضية اطالة 
الدوام املدرسي انه مت التوضيح بأن الهدف 
منها هو زيادة الس����اعات الدراسية للمواد 
العلمية، مش����يرة الى انه مت االتفاق ايضا 
على تش����كيل فريق عمل يضم اعضاء من 

اجلمعية لدراس����ة البدائل املمكنة لتحقيق 
هذا الهدف.

وعن تس����هيل اج����راءات انهاء معامالت 
املتقاعدين، اوضحت د.احلمود انه س����يتم 
املناطق  ف����ي  تفعيل االقس����ام املس����ؤولة 
التعليمية، مش����يرة ال����ى االتفاق ايضا مع 
اجلمعية على ان تقدم دراسة سريعة لتفادي 
اسباب جلوء الطلبة الى الغياب قبل وبعد 

االجازات الرسمية.
واختتمت د.احلمود تصريحاتها بالتأكيد 
على ان اللقاء كان مثمرا وبناء وشهد تفهم 
النظ����ر املطروحة م����ن اجلانبني،  وجهات 
مشيدة بدور جمعية املعلمني املتواصل لدعم 
التعليم وتطويره جنبا الى جنب مع وزارة 
التربية بصفتها شريكا اساسيا في العملية 

التعليمية.

وزيرة التربية: برنامج عمل الحكومة ال يتضمن خصخصة التعليم الحكومي
.. وإعالن أسماء مديري العاصمة والجهراء في القريب العاجل

في افتتاح الملتقى التربوي لـ »الفروانية التعليمية« تحت شعار »إدارة األزمات«

مريم بندق
اكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان اعالن اس����ماء مديري عموم 
العاصم����ة واجلهراء  منطقتي 
س����يكون قريبا جدا بعد عودة 
وكيلة وزارة التربية من املهمة 

الرسمية التي تقوم بها حاليا.
وج����ددت الوزي����رة احلمود 
التأكيد على أن خطط خصخصة 
القطاع  التعليم تعني اش����راك 
اخلاص في إدارة بعض املدارس 
التعليم  ولي����س خصخص����ة 

احلكومي في الكويت.
جاءت تصريحات احلمود على 
الرابع  التربوي  امللتقى  هامش 
وال����ذي نظمه مجل����س مديري 
املراحل الثانوية ملنطقة الفروانية 
التعليمية بحضور املديرة العامة 
للمنطقة يسرى العمر في فندق 

كراون بالزا.
وأوضحت الوزيرة ان اشراك 
القطاع اخلاص في تنفيذ برامج 
وزارات الدول����ة يعد جزءا من 
برنامج عمل احلكومة للسنوات 
االربع املقبلة الفتة الى ان الوزارة 
وضعت خطة حول كيفية اشراك 

القطاع اخل����اص في عملها مما 
يشكل خطوة اساسية لدعمه.

وذكرت د.موضي احلمود ان 
الوزارة مرت بأزمات متعددة من 
أهمها ازمة االحتالل العراقي وما 
يعرف بسنة الدمج وقضية حترير 
العراق وازمة انفلونزا اخلنازير، 
مشيرة الى ان الوزارة استطاعت 
ومن خالل فرق العمل تخطي تلك 
األزمات بنجاح انطالقا من ادارتها 
اجليدة في الوق����ت الذي كانت 
تتحمل فيه الوزارة مس����ؤولية 
تعليم الطالب من مختلف املراحل 
الدراس����ية والذين يشكلون ما 
نسبته 40% من املجتمع اضافة 
الى املعلمني، مبينة ان استمرار 
الدراسة اثناء مراحل تخطي هذه 
األزمات يعتبر مؤشرا حليوية 

املجتمع واستمراره.
ودعت الوزيرة الى العمل على 
ان ترى توصيات امللتقى النور 
لتدخل حيز التنفيذ والتطبيق 
حليوية املوضوع املطروح والذي 

يهم الساحة التربوية.
وعبرت عن متنياتها للملتقى 
بالنجاح ليتمكن من وضع خارطة 
الطريق للوزارة في ادارة األزمات 

الطارئة املس����تمرة والصغيرة 
والكبيرة كذلك معبرة عن شكرها 
ملدي����رة املنطقة يس����رى العمر 
وللقائمني عل����ى تنفيذ امللتقى 
لطرح هذا املوضوع الذي وصفته 

بأنه بالغ األهمية.
العمير  النائب علي  وشارك 
في امللتقى مبداخلة اكد فيها ان 
اختالق االزمات او تضخميها ال 
يقع على مسؤولية جهة واحدة 
فقط سواء أكان مجلس األمة او 

احلكومة او االعالم.
واض����اف: ان احلقيق����ة ان 
البعض قد يس����هم في اختالق 
بعض االزم����ات م����ن اجلهات 
الثالث ملقي����ا بعضا من اللوم 
على بعض وسائل اإلعالم التي 
تضخم بعض االحداث ضاربا مثال 
مبا أثير مؤخرا من احد النواب 
حول احتفال في احدى القاعات 
وبالرغم م����ن ان االحتفال كان 
مبشاركة عوائل مختلفة اال ان 
االس����راع وعدم التأكد من قبل 
او دون  البعض ساهم يبقصد 
قصد في افتعال ازمة س����رعان 

ما تكشفت حقيقتها.
وبدوره����ا اك����دت مدير عام 

منطق����ة الفرواني����ة التعليمية 
يسرى العمر على اهمية موضوع 
ادارة األزمات ملختلف املؤسسة 
التربوي����ة مما يدل عل����ى انها 
نظام فرعي م����ن املجتمع ككل، 
موضحة اهمية مشاركة جميع 
اجلهات املختصة داخل وخارج 
التأثير والتأثر  التربية لتبادل 
ف����ي كلمة  االيجابي وش����ددت 
ألقتها اثناء حفل االفتتاح على 
اهمية تن����اول موضوع امللتقى 
القدرات  بكل احترام لتعزي����ز 
العلمي����ة والطاق����ات االبداعية 
ودعم التنمية الروحية للعاملني 
في احلقل التربوي، مشيرة الى 
تعق����د العصر احلالي بس����بب 
خضوعه للتطورات احلضارية 

والتكنولوجية السريعة.
التي يش����هدها العالم مبينة 
ان املجتمع أصبح أكثر عرضة 
للمواق����ف الصعب����ة واألزمات 
املختلفة، وبينت ان س����يطرة 
التكنولوجي����ا أصبحت ظاهرة 
وأدت بدوره����ا ال����ى األزم����ات 
السلوكية والصحية والطبيعية، 
مؤكدة أهمية حماية املجتمعات 
من تلك السيطرة للتكنولوجيا 
املتقدمة على احلضارة والثقافة، 
األمر الذي جعلها مصدر تهديد 
حلياة البشر واألفراد واملمتلكات 
واملباني ملا حتمله من مخاطر ال 

حدود لها.
وقالت العمر ان مخاطر هذه 
الى  الت����ي دفعتنا  األزمات هي 
تناول ه����ذا املوضوع للتعرف 
على املنهجية العلمية املناسبة 
إلدارته����ا بهدف ضم����ان كفاءة 
وفاعلية األداء في مواجهة أزمات 
الطوارئ في مختلف مؤسساتنا 
التربوية، مش����يرة الى اتضاح 
الرؤية التي تساعد على حتقيق 
األهداف االستراتيجية املنشودة 
لتقومي حركتنا وتغطي مشكالت 
احلاضر باستشراف املستقبل، 
ما يحقق الق����درات في حتقيق 

اجلودة الشاملة.
على الصعي����د ذاته أوضح 
مراق����ب التعلي����م الثانوي في 
املنطقة سعد الراجحي ان لألزمات 
دورا كبي����را ف����ي معرفة القادة 
ومعادنهم ال����ى جانب تنميتها 
مللكة اإلبداع على مستوى األفراد 
فكم من أزمة ومحنة انقلبت الى 
منحة حني صدق أصحابها اللجوء 
بني يدي اهلل تعالى وأحس����نوا 
إدارة تلك األزمات، وبني الراجحي 
امللتق����ى ينحصر  ان موضوع 
باجلانبني التربوي واألكادميي، 
حيث تواجه املجتمعات العربية 
أزمات متعددة في تلك اجلوانب 
او  التخلف والتأخر  بأس����باب 
الفش����ل في التعامل مع حركة 
وعوامل التغيير بأشكاله احلالية 
واملستقبلية، مشيرا الى ان تعامل 
البعض معها بش����كل عشوائي 
دون تطوي����ر النظام التعليمي 
او التخطيطي لها مشيرا الى ان 
أهم أسباب األزمات عدم وضوح 
األدوار أو عدم وجود فريق عمل 
متكامل يعمل على إدارة األزمة 

بنجاح.


