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في لقاءين مع مديري ومديرات مدارس الرياض واالبتدائي والمتوسط والثانوي بحضور السديراوي والوكالء المساعدين

الحمود: وجبات تغذية االبتدائي في علب صحية لجميع المدارس بعد رمضان
بدالت مالية للمعلمين الذين يعملون عصرًا في حالة »اإلطالة« الخاضعة للنقاش

السديراوي: »نكرف طوال العام وماكو كلمة مشكورين« الوزيرة: نقّدر الصحافة وهم إخوة وزمالء أعزاء 
ولكننا رغبنا أن يتحدث التربويون بـ »حرية«

الحمود: »ُمّت« وأنا أطالب بالكوادر
خاطبت وكيل���ة وزارة التربية متاضر الس���ديراوي 
احلضور الذي انتهز فرص���ة القبول من الوزيرة والذي 
متثل في وجهها البشوش ومداخالتها اإليجابية واسهب 
في املطالبات وطرح املقترحات واملزيد من التس���اؤالت 
حيث قالت الس���ديراوي التي تترأس جلنة االستعدادات 
للتجهيز للعامني الدراس���يني املقبلني »نحن نكرف طوال 

العام وماكو كلمة مشكورين«

قالت الوزيرة على هامش اللقاءات: للصحافة دور 
كبير في نقل اخلبر واملعلومة ورصد الواقع سواء كان 
سلبيا أو ايجابيا، والصحافيون اخوة وزمالء أعزاء، 
ولكن لم نقم بدعوتهم الى هذه اللقاءات لرغبتنا في ان 

يتحدث التربويون بحرية داخل »بيت التربية«.

خاطبت الوزيرة احلضور قائلة: »مت« � 
بعد الشر عنك د.موضي � وأنا أطالب بالكوادر 
وأنتم اآلن � تقصد مديري املدارس � تطلبون 
كادرا، وضحكت قائلة: كل الناس تبي كادر، 
وذلك ردا على مطالبة إحدى مديرات املدارس 
الوزيرة باملطالبة بإقرار كادر ملديري املدارس 

في مجلس اخلدمة املدنية.

د.موضي احلمود

إعادة النظر في ميزانيات الصندوق المالي بحسب حجم المدرسة والمدارس المشتركة وأعداد الطلبة وتوزيع باقي مخصصات العام الحالي نهاية الجاري
تقارير الكفـاءة للمعلمين خّطية عن العام الدراسـي وليس السـنة الميالديةإعالن الزيادات المالية لإلخصائيين الكويتيين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

قبـول اإلجـازات المرضية يشـترط اعتمادهـا من المجلـس الطبيتخفيض نصاب المعلمات بالمدارس االبتدائية بنين مقارنة بنظرائهن في »البنات«
مالحظات احلضور 
الك����وادر  ع����ن 
التدريسية العاملة 
في مدارس املرحلة 
االبتدائي����ة، حيث 
بتوجي����ه  ب����دأت 
الشكر للجميع على 
التي تبذل  اجلهود 
لبناء جيل متسلح 
بالعل����م واملعرفة 
والقي����م االخالقية 
والسلوكية باعتبار 
املرحلة االبتدائية 
هي االساس الذي ينطلق منه الطالب الى 
املراحل التعليمية التالية، فاذا جاء االساس 
قويا وسليما جاء البناء وفقا لطموحاتنا 
واهدافن����ا التي نأم����ل حتقيقها ملصلحة 
مستقبل الكويت، مشيرة الى ان ما طرح 

حول االجازات املرضية للمعلمني واملعلمات 
بحيث ال يتساوى املخلصون وأصحاب 

العطاء املتواصل مع املتمارضني.
ان االجازات  الوزيرة على  وش���ددت 
املرضية � بحس���ب النظم املعمول بها � 
الص���ادرة من العيادات واملستش���فيات 
اخلاصة البد ان تصدق من املجلس الطبي 
العام، مطالب���ة بتطبيق قوانني ولوائح 

مجلس اخلدمة املدنية.
وطلب���ت الوزيرة من وكي���ل القطاع 
املالي راضي الرش���يدي اعادة النظر في 
امليزانيات املخصص���ة للصندوق املالي 
بحسب مقترحات احلضور على ان يكون 
بحس���ب حجم املدرس���ة، اعداد الطلبة، 

املدارس املشتركة.
وكشفت عن ان توزيع باقي مخصصات 
العام الدراسي احلالي سيكون نهاية ابريل 

اجلاري.

حول اهمية وضرورة متييز املعلمة التي 
تعمل في املدارس االبتدائية للبنني مقارنة 
الدراسة  االبتدائية للبنات قيد  باملدارس 
وتستحق النظر فيه بالنظر الى اجلهود 
املضاعفة التي حتتاجها املعلمة في ارساء 
قواعد النظام والترتيب والهدوء في مدارس 
الذكور، متعهدة بدراسة تخفيض نصاب 

املعلمات في هذه املدارس.
وكش���فت الوزي���رة انها اس���تطاعت 
احلصول على موافقة مجلس اخلدمة املدنية 
في اجتماعه اخلميس املاضي باستثناء 
تقارير الكف���اءة للمعلمني واملعلمات من 
نظام النظم اآللية املتكاملة على ان يتم 
اجنازها خطيا عن كل عام دراسي وليس 

سنة ميالدية.
وأعطت الوزيرة توجيهات الى وكيلة 
الوزارة املساعدة للقطاع االداري عائشة 
الروضان بشأن اقرار املزيد من الضوابط 

ال����دروس  عل����ى 
صي����ة  خلصو ا
ومعاون����ة اولياء 

االمور.
واس���تطردت 
قائلة: وس���يكون 
املعلم���ني  دوام 
واملعلمات اختياريا 
في هذه احلالة مع 
صرف بدالت مالية 
اضافي���ة، مكررة 
القول »مازلنا في 

مرحلة الدراسة«.
وحول الزي���ادات املالية لالخصائيني 
االجتماعيني والنفسيني الكويتيني، اجابت 
الوزيرة: بعد اعتماد مجلس الوزراء سأعلن 

ما نتوصل اليه بكل تفصيل.
الوزيرة باس����هاب ردا على  وحتدثت 

متكاملة حسب املواصفات املوضوعة من 
وزارة الصحة تنفذها ش���ركات معتمدة 

ومؤهلة.
وتطرقت الوزيرة ال���ى قضية اطالة 
الدوام املدرسي املطروحة اآلن طبقا ملشروع 
املؤش���رات التربوية بالتعاون مع البنك 
الدولي، موضحة ان االمر لم يتعد حتى اآلن 
مرحلة النقاش الذي تشارك فيه جمعية 

املعلمني من خالل جلنة مشتركة.
وتساءلت الوزيرة: شنو املانع لو وضعنا 
نظاما جديدا يسمح بدوام التالميذ والطلبة 
عصرا لعمل الواجبات املدرسية؟ وشنو 
املانع لو متت اضافة يوم دراسي جديد؟ 
مؤكدة ان هدف الوزارة هو زيادة التحصيل 
العلمي والدراسي، وموضحة: ال يوجد رأي 
مسبق فرض على اللجنة التي تباشر عملها 
بكل حرية وموضوعية، لكننا كما ذكرت 
نهدف لزيادة التحصيل العلمي والقضاء 

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ان الوزارة تعمل 
اآلن على االنتهاء من إجراءات تنفيذ قرار 
مجلس ال���وزراء بتعميم وجبات تغذية 

لتالميذ املرحلة االبتدائية.
اثناء لقاءين  الوزيرة احلمود  وقالت 
ترأستهما امس من التاسعة صباحا وحتى 
الثانية بع���د الظهر مع مديري ومديرات 
مدارس الرياض واالبتدائي واملتوس���ط 
والثان���وي »نعمل ونتع���اون مع وزارة 
الصح���ة وجلن���ة املناقص���ات املركزية 
واجلهات املختصة األخرى لبدء توزيع 
وجبات تغذية مدارس املرحلة االبتدائية 
بعد شهر رمضان املبارك واعتبارا من بداية 

العام الدراسي اجلديد 2011/2010.
وأوضح���ت الوزي���رة ان الوجب���ات 
ستكون في علب صحية وحتوي وجبة 

70% من المعلمات بالمدارس المؤنثة 
من الوافدات

الغياب قبل وبعد العطل الرسمية الحضور: كل الوكالء المساعدين ومديري عموم المناطق أم روضان وعصر »الشوربة«

لفتت إحدى مديرات املدارس الى ان 70% من املعلمات 
الالتي يعملن باملدارس املؤنثة من الوافدات، نظرا للمشقة 

الكبيرة ورفض املعلمات الكويتيات العمل فيها.

طلب��ت الوزيرة تعاون إدارات املدارس وأولياء األمور 
والطلبة في القضاء على ظاهرة الغياب قبل وبعد العطل 
الرس��مية. وطلبت أيضا من إدارات املدارس عدم التردد 
في ابالغ قطاعي »املنشآت التربوية« و»مراقبات الصيانة« 

باملناطق عن احتياجاتهم.

حضر اللق��اءين جم���يع الوك��الء املس���اعدين ومدي���ري عموم 
املناط���ق التعليمية وحض���ر وكيل الوزارة املس������اعد للتخ��طيط 
واملعل���ومات د.خ���الد الرش��������يد ألول مرة لق���اء م����ع م���ديري 
ومدي���رات املدارس وجلس مس���ت���معا ومنصتا ملا طرح بأس���لوب 

الفت.

عندما حتدثت عائشة الروضان الوكيلة 
املس��اعدة للقطاع اإلداري أضفت جوا من 
روح امل��رح والتخفيف م��ن ضغط العمل 
من خالل كلماته��ا التي جتدد التأكيد على 
روح األس��رة التربوية عندما قالت: نعمل 

في الوزارة على أن تأت��ي وجبات التغذية 
لالبتدائي صحية ومغذية، وأضافت: »احنا 
زمن الشوربة« حيث كانت الوزارة ايام أن 
كانت عائشة الروضان تلميذة ابتدائي توزع 

»شوربة العدس«.


