
السبت 27 مارس 2010   5محليات

العام  الس����ر  اس����تنكر أمني 
جلمعي����ة الصحافي����ني فيصل 
القناعي محاولة االغتيال اآلثمة 
في بغداد التي اس����تهدفت نقيب 
الصحافيني العراقيني الزميل مؤيد 
الالمي وال����ذي جنا منها بعناية 
إلهية، حيث تعرض إلطالق نار 
وهو في سيارته في طريقه ملقر 
النقابة وأصيب س����ائق سيارته 

بجروح خطيرة.
ووصف القناعي هذه احملاولة 
بأنها اس����لوب ارهابي مرفوض 
ويق����ف وراءه م����ن ال يريدون 
االس����تقرار للع����راق ويهدفون 

السكات أقالم احلق بوسائل بشعة ودموية يستنكرها اجلميع.
وأشار أمني سر جمعية الصحافيني الى ان الزميل مؤيد الالمي يعتبر 
من أبرز الصحافيني العراقيني ممن لهم مواقف مشهودة ومساندة ومعلنة 
مع الكويت وقضاياها ويلع����ب دورا مهما في تهدئة األمور دائما في 
الصحافة العراقية باجتاه الكويت ويحرص على التنسيق مع جمعية 
الصحافيني في كل ما يتعلق بالعالقات الصحافية املشتركة ويعتبر 

الالمي أحد أصدقاء الكويت البارزين واملهمني في العراق.

تس����لمت جمعية الهالل األحمر 10 آالف دوالر تبرعا من املدرس����ة 
البريطانية في الكويت ملصلحة املنكوبني في جزر هاييتي جراء الزلزال 

الذي ضربها في يناير املاضي وتسبب في خسائر بشرية كبيرة.
وقالت املدير العام للمدرسة البريطانية في الكويت د.حنان املطوع 
ان هذه التبرعات تأتي كمساهمة طالبية إنسانية للتخفيف من معاناة 
املنكوبني في هاييتي باعتب����ار ان هذا األمر واجب علينا كما عودتنا 
الكوي����ت وقيادتنا الكرمية. وذكرت د.املطوع ان الطلبة استش����عروا 
املعاناة التي تعرض لها شعب هاييتي نظرا للمأساة التي يعيشونها 
ولذلك حرصوا على القيام بالواجب اإلنساني والتبرع لهم ولو مببلغ 
بسيط. وأعربت عن بالغ شكرها لطلبة وطالبات املدرسة البريطانية 
الذين تسابقوا على التبرع لهاييتي داعية كل املؤسسات في الكويت الى 
املساهمة والتبرع لهاييتي ليشاهد العالم ان الكويت تساعد املنكوبني 

في شتى أنحاء العالم دون النظر الى الدين او الطائفة او اللون.
وأكدت ان الكويت عملت منذ القدم على مد يد العون ومس����اعدة 
الدول األخرى إدراكا منها بترابط العالم وأهمية تعاون الدول من اجل 
التخفيف عنها من جراء الكوارث الطبيعية، مش����يرة الى ان هذا هو 

التبرع الثاني الذي تقوم به املدرسة لصالح املنكوبني في هاييتي.
وقال����ت د.املطوع »ان التبرع ليس بجديد على الش����عب الكويتي 
الذي تربى على التس����امح وحب اآلخرين«، معربة عن بالغ ش����كرها 
لتلك املبادرة من قبل الطلبة حيث انها تعكس روح التعاون واالخوة 
التي يكنها الكويتيون لغيرهم من الشعوب احملتاجة. وأثنت على ما 
يحظى به العمل اإلنساني من اهتمام على أعلى مستوى في الكويت 
األمر الذي ظهر من خالل برامج املساعدات املكثفة واملتواصلة ملختلف 
دول العال����م. ومن جانبهم قال الطلبة ان التبرع ملصلحة املتضررين 
يعكس اهتمام الكويت بدعم جهود إغاثة وإيواء املنكوبني والتخفيف من 
معاناة ضحايا الكوارث على مستوى العالم. وأضاف الطلبة ان جمع 
التبرعات ملصلحة منكوبي كارثة هاييتي يأتي تعبيرا صادقا من طلبة 
الكويت ملساعدة املتضررين، مشيرين الى ان هناك الكثير من الناس 

يعيشون ظروفا إنسانية صعبة تتطلب الوقوف الى جانبهم.
وأشاروا الى ان هذا التبرع من طالب وطالبات املدرسة كان محل 
تقدير كبير م����ن قبل اإلدارة وأولياء األم����ور مؤكدين ان الطلبة في 
املدرس����ة لن يترددوا في جمع التبرعات املالية للمنكوبني في ش����تى 
بقاع العالم. يذكر ان الزلزال الذي تعرضت له جزر هاييتي في يناير 
املاضي خلف أضرارا كبيرة وأس����فر عن مقتل نحو 300 ألف شخص 

حسب تقديرات حكومة هاييتي.

أكدت أن الحقائق والمعلومات والموثقة تربويًا وعلميًا تكشف ضحالة وسطحية هذا الطرح

»المعلمين«: زعم قياديي التربية أن العام الدراسي
في الكويت هو األقصر لغط وتقّول غير مسؤول

جهود تطبيق إستراتيجية الجودة لتلبية متطلبات مدخالت التعليم

العمر: تكليف مديري ومراقبي الفروانية
بدء حملة التعريف بخصائص الجودة الشاملة

ابدت جمعية املعلمني اس���تغرابها من احلجج 
الواهية الت���ي تطرح على لس���ان بعض قياديي 
الوزارة من ان اطالة الدوام املدرس���ي جاءت على 
موج���ب البرنامج احلكومي وان الدوام املدرس���ي 
في الكوي���ت هو االقصر في العالم، مش���يرة الى 
ان ه���ذا الطرح ميثل حالة م���ن الضبابية والفكر 
املتضارب واملتذبذب بل ويجس���د لالسف الشديد 
حقيقة ما تعانيه التربية من ازدواجية وانفصام 
في تعاملها املنطقي واملفترض بني متطلبات الواقع 
التربوي وامليداني وبيئة املجتمع الكويتي من جانب 
واحلاجة املاس���ة لطرح البدائل واحللول الناجعة 
ملعاجلة القضايا واملسائل التربوية بشفافية ورؤى 
واضحة من جانب آخر ومب���ا يتوافق مع رغبات 
خط���ط التطوير واجلودة. وذك���رت اجلمعية في 

بيان لها ان لديها من احلقائق واملعلومات املوثقة تربويا وعلميا بل 
وتاريخيا ما يكش���ف ضحالة وسطحية هذا الطرح الذي يتذرع به 
هؤالء القياديون والذين يفترض ان يكونوا اكثر شفافية وموضوعية 
في طرحهم لقضية االطالة ان كانوا هم من اهل امليدان وس���بق لهم 
العمل ف���ي املدارس كمعلمني او موجه���ني. واوضحت اجلمعية ان 
التذرع بالبرنامج احلكومي وسيلة لغاية مزعومة حيث ان خطط 
ومشاريع التطوير في البرنامج احلكومي جاءت من الوزارة نفسها 
وان الوزارة لم يكن لديها من الطرح واملش���اريع سوى خصخصة 
املدارس احلكومية واطالة الدوام املدرسي في الوقت الذي اغفلت فيه 
في هذا البرنامج كما هائال من احلقائق واملطالب وذهبت بعيدا عن 
معايشة واستشراف متطلبات امليدان وحاجته املاسة ملعاجلة القضايا 
املتراكمة واملستجدة مبا فيها االعباء املتزايدة والقرارات املتخبطة 
التي تعاني منها االدارات املدرس���ية والهيئات التعليمية والتأخير 
املؤسف في منحهم حقوقهم من البدالت واملكافآت ومحاوالت تقليصها 
واهدارها دون وجه حق، وغياب الرؤى في تطوير اخلطط واملناهج 

وعدم القدرة ف���ي معاجلة ظاهرة االعتداءات على 
املعلم���ني وقضية الغياب املتكرر للطلبة وس���وء 

استخدام االجازات املرضية.
واضافت اجلمعية ان ما يؤكد ضحالة وسطحية 
طرح االطالة من قب���ل بعض القياديني ما زعم ان 
العام الدراسي في الكويت هو االقصر مع ان في هذا 
الطرح لغطا وتقوال غير مسؤول، وقد مت توضيح 
ذلك من خالل املذكرة التي مت رفعها من قبل رئيس 
اجلمعية عايض السهلي الى وزيرة التربية مؤخرا 
وهي املذكرة التي استندت الى معايير علمية وميدانية 
موضحة ان عدد ساعات التعليم املستهدفة للطلبة 
الكويتيني قد زادت مبقدار ثالث س���اعات ملرحلة 
الرياض واالبتدائي وثبتت في املتوسط والثانوي 
مقارنة بتقرير املؤشرات التربوية لعام 2007، كما ان 
املذكرة حددت موضع اخللل في االمر وهو ان تقرير املؤشرات التربوية 
لعام 2007 عندما اشار الى انخفاض ساعات التدريس الفعلية امنا 
حدث خلط بني انخفاض ساعات الدوام الرسمية وساعات التدريس 
الفعلية، حيث يتبني ان اخللل ليس في قلة ساعات الدراسة الرسمية 
وال في قلة عدد اسابيع الدراسة الرسمية، بل في عدد الساعات الفعلية 
التي يتم فيها التدريس وهو اخللل الذي يحدثه عدم االلتزام بتطبيق 
اخلطة املوضوعة. وذكرت اجلمعية في ختام بيانها ان على وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود اال تقع بالفخ الذي 
سبق ان وضع جلميع الوزراء الس���ابقني في قضية االطالة والتي 
بدأت في فترة ما قبل الغزو الغاش���م وفي عهد الوزير السابق انور 
النوري وامتدت لتطرح بحجج واهية مختلفة ومتبدلة على معظم 
الوزراء الالحقني اال انهم جميعا استوعبوا احلقائق وادركوا الغايات 
االمر الذي ادى الى رفضها بشكل مطلق ما لم تتم معاجلة القضايا 
االهم التي من ش���أنها ان توفر املناخ التربوي املناسب الهل امليدان 

واالجواء اجلاذبة للطلبة في مدارسهم.

عايض السهلي

فيصل القناعي

برجس البرجس يتسلم شيك التبرع

أك���دت مدير ع���ام منطق���ة الفروانية 
التعليمية يسرى العمر ان اجلودة الشاملة 
في التعليم انطلقت في منطقة الفروانية 
التعليمية منذ بداية العام الدراسي احلالي 
كمرحلة أول���ى لتثقيف القاعد التعليمية 
واإلدارية موضحة انه مت تكليف مديري 
ومراقبي املراحل التعليمية في املنطقة لبدء 
حملة التثقيف ملديري ومديرات املدارس 
حول مفهوم ومميزات وخصائص اجلودة 

الشاملة.
وقالت العم���ر خالل تصريح صحافي 
على هامش احملاض���رة التي عقدت على 

مس���رح ابن العميد في املنطقة بحضور 
مديري مدارس املنطقة وحاضر بها سارة 
العازمي ان مجموعة كبيرة من املديرين 
لديهم إملام بهذا الش���أن وذلك انطالقا من 
االستراتيجية العامة للمنطقة والتي جاءت 
حتت شعار »نحو االرتقاء مبستوى األداء« 
حيث عملوا على هذا األساس مع انطالق 
العام الدراس���ي مبينة ان املرحلة األولى 
ملفهوم اجلودة الش���املة ف���ي التعليم مت 
االنتهاء منه وجار تسلم تقارير اإلدارات 
حوله متهيدا لرفعها الى الوكيل املساعد 

للتعليم العام.

واضافت العمر ان اجلودة الشاملة لم 
تكن ذات طرح جديد على وزارة التربية 
وامنا مت طرحها في املؤمتر الوطني للتعليم 
الذي دعا له صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في فبراير من العام 2008 
حيث كان أحد محاور املؤمتر اجلودة في 
التعلي���م موضحة ان اخلطوات التي تتم 
في الوقت احلالي تأتي استكماال لتوصيات 
املؤمتر وتدعيما لتهيئة اجلهود لتطبيق 
االس���تراتيجية اخلاصة باجلودة تلبية 
ملتطلبات مدخالت التعليم وتفعيال للمنتج 

التعليمي.

يسرى العمر

القناعي يستنكر محاولة اغتيال
نقيب الصحافيين العراقيين

المدرسة البريطانية تتبرع
لصالح المنكوبين في هاييتي

سارة العازمي)محمد ماهر(جانب من مديرات املدارس


