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عائشة الروضان

متاضر السديراويد.موضي احلمود

اعتمدت إجراءات وقرارات لتفعيل نتائج لقاءات مديري المدارس وكّلفت وكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان بالتنسيق لتقنين »المرضيات« المعتمدة طبيًا

الحمود تعاتب »الصحة«: معلم حصل على إجازة مرضية من طبيب نساء ووالدة!

في مشكلة للطلبة اخلريجني، الى 
جانب عدم مراجعة مناهج املعاهد 
الدينية منذ العام 1986 ودراسة 
طلب مدير ادارة املعاهد الدينية 
حمود بن ثاني بافتتاح معهدين 
للبنات في الفحيحيل واجلهراء. 
وخاطبت وزيرة التربية مديري 
املعاهد الدينية، مؤكدة ان الوزارة 
س���تقوم بتعدي���ل وتطوير هذه 
املناهج وكلفت وكيلة قطاع املناهج 
والبحوث الدراسية مرمي الوتيد 
بتشكيل جلنة فورا ملعاجلة مناهج 
التعلي���م الديني، وعقبت الوتيد 
بالق���ول انه ال يوجد اتفاق حول 
السلم التعليمي للتعليم الديني 
ووعدت ايضا مبناقشة تشعيب 
دراسة طلبة املعاهد الدينية الى 
علمي وادبي في ظل ما يدرس���ه 
اآلن هؤالء الطلبة من مواد علمية 
على الرغم من ذلك يتم تصنيفهم 

القسم االدبي. على  ضمن طالب 
صعيد التعليم اخلاص، استمعت 
الوزيرة الى مقترح مقدم من االدارة 
العامة للتعليم اخلاص لتكليف 
احدى الشركات املتخصصة لتقييم 
اداء امل���دارس االجنبية، وعقبت 
الوزيرة بالقول: ان هناك مؤسسات 
اكادميية من املفترض انها تقوم 
بتقييم اداء امل���دارس االجنبية، 
كاشفة عن انه توجد خطة لتقييم 
العربية اخلاصة ضمن  املدارس 
برنامج عم���ل احلكومة ووعدت 
ايضا باج���راءات جديدة ملعاجلة 
كل ذلك. من جانبها، اعلنت وكيلة 
الوزارة متاضر الس����ديراوي عن 
التزام الوزارة مبواصلة استكمال 
خط����ة تغيير نظ����ام العمالة في 
املدارس من نظام العقود الى التعيني 
لتجنب املشكالت التي جنمت عن 
ذلك النظام، مشيرة الى ان اخلطة 

اجلديدة طبقت في منطقة الفروانية 
التعليمية وج����ار اتخاذ اجراءات 
التطبيق ف����ي املناطق التعليمية 
اخلمس االخرى، الى جانب جميع 
قطاع����ات ال����وزارة، موضحة ان 
اخلطة اجلديدة تتضمن 5 عاملني 
على االقل في كل مدرسة، مؤكدة 
ايضا االخذ بجميع املقترحات التي 
طلبها مدي����ري ومديرات املدارس 
فيم����ا يتعلق باعادة تنظيم نظام 
الصندوق املالي ومراعاة متطلبات 
امل����دارس املش����تركة، كذلك لدينا 
خطة لتنظيم وسائل نقل الطالب 

والطالبات باستخدام الباصات. 
على صعي����د القطاع االداري، 
احملت السديراوي الى ان القطاع 
يواصل اآلن اجراءات ربط القطاعات 
التعليمية  التربوي����ة باملناط����ق 
الكمبيوتر بالتنسيق  باستخدام 

والتعاون مع مركز املعلومات.

الصحة مجددا للعمل على تالفي 
املتمارضني  التي متكن  الثغرات 
من احلصول على اجازات مرضية 
معتمدة ال تستطيع املدارس رفضها 
مما يؤثر سلبا على سير الدراسة 
وانتظامها. وكلفت احلمود وكيل 

قط���اع التعليم النوع���ي محمد 
الكندري بدراسة جميع املالحظات 
املقدمة من مديري املعاهد الدينية 
جله���ة ض���رورة ايج���اد الئحة 
امتحانات تشعيب علمي او ادبي 
حتى ال يتس���بب الوضع احلالي 

مريم بندق
وعدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
بزيادة املكافآت املالية املخصصة 
للمعلمني ومديري املدارس العاملني 
في مراكز رعاية املتعلمني اعتبارا 
من بداية العام الدراس����ي اجلديد 

.2011/2010
وقالت مصادر تربوية مسؤولة 
ل� »األنباء« ان الوزيرة طلبت من 
وكيلة الوزارة املس����اعدة للقطاع 
اإلداري عائشة الروضان مخاطبة 
املدنية بتصورات  ديوان اخلدمة 
التي يجب ان  الزيادة املطلوب����ة 
توازي اجله����ود املبذولة في هذه 
املراكز حيث تبلغ اآلن 200 دينار 
مقابل 3 شهور ونصف الشهر عمل 
انه سيتم  متواصل كاش����فة عن 
مضاعف����ة هذه املكاف����أة لتصبح 
400 دينار عن فترة العمل للفصل 

الدراسي الواحد. وأوضحت املصادر 
ان طلب الوزارة سيتضمن ايضا 
مدى امكانية صرف هذه املكافآت 
مقدما لتأخر صرفها اآلن، يأتي ذلك 
التي  ضمن االجراءات والقرارات 
اتخذتها الوزيرة بناء على لقاءاتها 
االسبوع املاضي مع مديري ومديرات 
م����دارس املرحلت����ني املتوس����طة 
والثانوية. ووافقت احلمود ايضا 
على مقترحات مديري املدارس بأن 
يتم ذهاب محققي الوزارة واملناطق 
الى املدارس الجناز االعمال املطلوبة 
الى  في حال ضرورة االس����تماع 
العاملني في املدارس خصوصا من 
املديرين واملديرات واملعلمني بدال 
من الوضع احلالي الذي يجبرهم 
على ترك اعمالهم ومراجعة االدارة 
القانونية في الوزارة او املناطق مما 
يتسبب في هدر وقتهم وتعطيل 

العمل في املدارس.

احلال����ي  النق����ص  وح����ول 
ف����ي امل����دارس م����ن االخصائيني 
واالخصائيات االجتماعيني طمأنت 
الوزيرة بأن املقابالت ألصحاب هذا 
التخصص من الوافدين تتم اآلن 
على ان يكون التعيني اعتبارا من 
بداية العام الدراسي اجلديد لسد 

العجز احلالي.
وشددت على اهمية وضرورة 
ان تقوم وزارة الصحة مبراجعة 
القواع���د املعمول به���ا اآلن ملنح 
االجازات املرضي���ة بصفة عامة 
وللمعلم���ني بصف���ة خاصة بعد 
ان مت عرض مشكلة احد النظار 
وملخصها ان معلما احضر شهادة 
مرضية من طبيب امراض نساء 
ووالدة ومعتمدة ولم يس���تطع 
رفضها وطلبت الوزيرة من وكيلة 
القطاع االداري عائشة الروضان 
التنسيق مع املسؤولني في وزارة 

  400 دينار مكافأة المعلمين ومديري المدارس العاملين في رعاية »المتعلمين« عن الفصل الواحد ومحققو »التربية« ينتقلون إلى المدارس الس�تكمال التحقيق
  س�د شواغر اإلخصائيين االجتماعيين من الوافدين اعتبارًا من بداية 2011/2010 ولجنة فورية لمراجعة مناهج »الديني« وإعداد الئحة لالمتحانات

.. والوزارة تستعين بحارسات أمن كويتيات في المدارس
مريم بندق

علمت »األنباء« ان مدير ادارة اخلدمات 
العامة وليد بن غيث خاطب وكيلة الوزارة 
املساعدة للقطاع االداري عائشة الروضان 
لتنفيذ مقترح ش���ركة املجموعة االمنية 
للخدمات بتزويد املدارس بحارسات امن 

كويتيات. 
وأوضح بن غيث ان شروط املناقصة 
احلالية غير متضمنة توفير حراس امن 
من العنصر النس���ائي، لذا يصعب على 

الوزارة تطبيقه في الوقت احلالي.
وبناء عليه، مت بحث ودراسة امكانية 
تطبيق ذلك في العقود اجلديدة بتضمني 
امن من العنصر النسائي وبواقع حارسة 
واحدة لكل ثانوية ذات مواصفات معينة 
ويتم اختيارها بالتنسيق مع برنامج اعادة 
الهيكلة وان يكون العم���ل خالل الفترة 
الصباحي���ة بحيث يكون نط���اق عملها 
باملدرسة في الساحات واملمرات واحلمامات 
واملسجد وجميع مرافق املدرسة الداخلية 

للتأكد من سير العملية التربوية بشكل 
متكامل على ان تخضع املرشحات لدورة 
تدريبي���ة ملدة ثالثة اش���هر، اال يقل عمر 
املرش���حة عن 30 عاما وال يزيد على 45 
عاما، ان يتم التنسيق مع برنامج اعادة 
الهيكلة في توفير احلارسات، وان يكون 
عدد حارسات االمن 70 حارسة امن جلميع 
ثانوية املناطق التعليمية. اضافة الى حراس 
امن املدرسة الذين يكون عملهم فقط عند 

البوابة واسوار املدرسة اخلارجية.

منى اللوغانيمحمد الكندري

السديراوي اعتمدت قرارًا بضوابط قبول الطلبة غير الكويتيين في مدارس التربية الخاصة

»التربية« بدأت إجراءات إنهاء خدمات متدني 
األداء من بعض فئات المعلمين الوافدين

مريم بندق
تعكف وزارة التربية على 
إمتام إج����راءات إنهاء خدمات 
الكوادر  متدن����ي األداء م����ن 

التعليمية الوافدة.
وقال����ت مص����ادر تربوية 
مسؤولة ل� »األنباء« انه سيتم 
تطبيق االجراءات املنصوص 
عليها في اللوائح املتفق عليها 
بخصوص ه����ذه الفئة ومنها 

إنهاء خدماتهم.
ان  وأوضح����ت املص����ادر 
احلصر الذي يتم اآلن يشمل 
املعلم����ني واملعلمات أصحاب 
التقاري����ر الضعيف����ة للعام 
الدراسي 2008/ 2009 مشيرة 
الى انه سيتم إبالغ من يشملهم 
القرار قبيل بدء العام الدراسي 
اجلديد وحتدي����دا بعد نهاية 
الدراس����ي  العام  اختب����ارات 
احلالي ليتس����نى لهم تنظيم 
أمورهم بدال من مغادرة البالد 
واحلضور بداية العام الدراسي 
ومفاجأتهم بقرار إنهاء خدماتهم 
مثلما حدث في بعض األعوام 

الدراسية السابقة.
وفي هذا االط����ار خاطبت 
وكيل����ة ال����وزارة املس����اعدة 
اللوغاني  العام منى  للتعليم 
العام����ني للمجاالت  املوجهني 
الدراس����ية لطلب بيانات عن 
هؤالء املعلمني وقالت اللوغاني 

في كتابها:
العام  انتهاء  لق����رب  نظرا 
الدراسي 2009/ 2010م يرجى 
الكوادر  تزويدن����ا ببيان����ات 

التعليمية )متدني األداء( بعد 
التصنيف الى:

أوال: متدن����ي األداء 2008/ 
2009 الذين مت متابعتهم للعام 
الدراسي احلالي 2009/ 2010 
ولم يستجيبوا لبرامج املتابعة 
والتنمية املهنية وتكرر تدني 
أدائهم للعام الدراسي احلالي 
ليتسنى اتخاذ االجراء الالزم 

جتاههم.
ثانيا: متدني األداء 2009/ 
2010 للمرة األولى والذين ستتم 
متابعتهم للعام الدراسي القادم 
للعمل على االرتقاء مبستواهم 

الوظيفي التربوي.
على صعيد مختلف اعتمدت 
وكيلة وزارة التربية متاضر 
الس����ديراوي ضوابط قبول 
الطلبة غير الكويتيني من أبناء 
الفئات املستثناة في مدارس 

ادارة التربية اخلاصة.
وقالت مص����ادر تربوية ل� 

»األنباء« ان القرار استند الى 
موافقة مجل����س الوكالء بناء 
على الضوابط املقدمة من وكيل 
التعليم النوعي محمد الكندري 
وهي ان يكون من أبناء العاملني 
في القطاعني العام واخلاص مع 
تقدمي ش����هادة ملن يهمه األمر 
باستمرار العمل واستمرارية 
الراتب ولدي����ه إقامة صاحلة 
ولغير محددي اجلنسية يقدم 
إثباتا رسميا مصدقا من وزارة 

الداخلية.
وسيسمح بقبول اإلعاقات 
السمعية واحلركية والذهنية 
ازدواج  والبصرية باستثناء 
اإلعاقة وال����ذي يقتصر على 
الكويتيني فق����ط وفقا للقرار 
الوزاري 2008/400، وان يتم 
القبول حسب املقاعد املتوافرة 
الوافدون بحدود  وان يسجل 
10 طالب فقط للعام الدراسي 

2010/ 2011 ملواليد الكويت.

وليد الكندري

لدعم المشاريع المجتمعية بكل األشكال الممكنة

بيت الزكاة يساهم في حملة
مشروع غراس »معلمي سّر تميزي«

أشاد مدير الشؤون القانونية 
في بيت الزكاة وليد الكندري 
الوطنية املجتمعية  باحلملة 
التي أطلقها املشروع الوطني 
التوعوي للوقاية من املخدرات 
»غراس« في مارس املاضي، 
مؤكدا ان بيت الزكاة ال يدخر 
جهدا في رعاية ودعم مثل هذه 
النش���اطات التي تسعى الى 
تعزيز مكارم األخالق ونشر 
السليمة بني  العالقات  أسس 
أفراد املجتمع لتقوم على احملبة 
واأللفة واالحترام والتراحم.

وأض���اف الكن���دري ف���ي 
تصريح له متحدثا عن احلملة 
وأبعادها وأهدافها بأن مشروع 
»غراس« عود املجتمع الكويتي 
على طرح أفكار عميقة وذات 
أبع���اد مجتمعي���ة متع���ددة 
معتمدا في ذلك على األسلوب 
العلمي والعملي ومستخدما 
كل الوسائل احلديثة إليصال 
هذه األف���كار الى الش���رائح 
املستهدفة من وسائل اإلعالم 
التواصل  املختلفة وتقنيات 

احلديث��ة.
الكندري ان مهنة  واعتبر 
التعليم التي بدأت مع اإلنسان 
لها األثر الكبير واملباشر على 
حياة األف���راد واملجتمعات، 
مش���يرا ال���ى ان املجتمعات 
املتقدم���ة ما كان لها ان تصل 

ال���ى ما وصلت اليه من تقدم 
ورخاء وتنمي���ة لوال إعطاء 
العل���م واملعلم���ون األهمية 
التي يس���تحقونها، مبينا ان 
دور املعل���م ف���ي املجتمع ال 
يحتاج الى النقاش واجلدال، 
حيث ان اجلميع يعرف دوره 
احملوري ف���ي تربية األجيال 
وتقدمها ويكفي ان ننظر حولنا 
لنرى آثار العلم واملعلمني من 
كل وسائل الراحة من تقنيات 
ووسائل اتصال وأدوات تسلية 
التي  وغيرها من املخترعات 
كان املعلمون س���ببا رئيسيا 

لها دون أدنى شك.
وأش���ار الكن���دري الى ان 
بيت الزكاة يحرص على إقامة 
املشاريع التنموية ومشاريع 

االجتماعي���ة  املس���اعدات 
العينية وغيرها  والتبرعات 
الطابع  م���ن املش���اريع ذات 
اخلي���ري واإلنس���اني بهدف 
تنمي���ة املجتم���ع واحلد من 
املعان���اة التي حتيق ببعض 
األسر واألفراد حتى أصبح بيت 
الزكاة نقطة مضيئة في مسيرة 
العمل اخليري والتكافلي في 
ان  الكويت وخارجها، مؤكدا 
الدع���م املادي عل���ى أهميته 
ال يرقى الى مس���توى الدعم 
التنموي الذي ميكن ان يكون 
املخ���رج احلقيقي للكثير من 
األزمات الفردية او األس���رية 
على مب���دأ تعليم الصيد بدال 

من تقدمي سمكة.
ولفت الكندري الى ان سر 
متي���ز بيت ال���زكاة هو قلب 
املجتمع الكويتي الذي انبثقت 
منه فكرة البيت ودعمها محبو 
اخلير الكثير في الكويت فكان 
الريادة  الزكاة موق���ع  لبيت 
والتمي���ز في مج���ال اجلمع 
الطوعي لل���زكاة، وفي إدارة 
األموال وتوجيهها الى مصارفها 
الشرعية، مؤكدا ان بيت الزكاة 
مستعد دائما لدعم األنشطة 
اإليجابية واملشاريع التنموية 
التي حتق���ق قيم���ا مضافة 
للمجتم���ع الكويتي والعربي 

واإلسالمي بشكل عام.


