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المعهد الديبلوماسي ينّظم حفل تخريج الدفعة األولى 

من متدربيه الخميس
ينظم املعهد الديبلوماسي التابع لوزارة اخلارجية حفل تخريج 
الدفعة االولى برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح اخلميس املقبل.
وقال املعهد في بيان صحافي امس ان عدد املتدربني في هذه 
الدفعة بلغ 44 متدربا ومتدرب���ة، مضيفا ان حفل تكرمي هؤالء 

اخلريجني واخلريجات سيكون في مقر املعهد.

)قاسم باشا(أركان جمعية املعلمني ويبدو الزميل جمال السويفان درع تذكارية ملنى اللوغاني عايض السهلي يضع بصمته على لوحة مشروع حتفيز املعلمات

اللوغاني: تأنيث مدارس االبتدائي 
بنين تجاوز الـ %90

توصيات لوكالء الوزارات بالحد 
من المردود البيئي لمجرور الغزالي

فرج ناصر
ترأس وكيل وزارة االشغال م.عبدالعزيز الكليب االجتماع التنسيقي 
لوكالء الوزارات ذات الصلة مبج����رور الغزالي وذلك العداد التقرير 

النهائي للمجلس االعلى للبيئة بناء على طلب املجلس.
وقال مصدر مطلع ل� »األنباء« ان االجتماع ناقش احللول واملقترحات 
للجنة اخلاصة بتقدمي تصور مش����ترك ملعاجلة املياه املتصرفة على 
املجاري، السيما مجرور الغزالي حسب القرار رقم 2007/932 وتقدمي 
التقري����ر النهائي للمجلس االعلى للبيئة والذي حدد فترة 3 اش����هر 
كح����د اقصى لرفع التقرير. واوضح املصدر ان االجتماع اوصى برفع 
تصريف مياه الصرف الصحي على مجارير االمطار مع زيادة الرقابة 
البيولوجية والكيميائية ملخازن الطوارئ واستعجال تطوير مرافق 
الصرف الصحي وحل مشكلة املنطقة احلرة باالضافة الى 18 مقترحا 
آخر للمحافظة على البيئة ومنها تفعيل التوصيات السابقة املنبثقة من 
اللجنة املذكورة اعاله. وقد خرج االجتماع بتوصيات اخرى لتشكيل 
جلنة من الهيئة العامة للصناعة ووزارات االش����غال والكهرباء واملاء 
واملواصالت والبلدية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة للكشف 
على منطقة الش����ويخ الصناعية واملناطق املرتبطة مبجرور الغزالي 
وكذلك عقد اجتماع للجهات املشاركة من الوكالء الذين ميثلونها يوم 
5 يوليو املقبل لدراس����ة آخر املستجدات. كما ستعقد اللجنة املشكلة 
للكشف على منطقة الشويخ الصناعية اجتماعا لها صباح اخلميس 
املقبل لتحديد االهداف وآليات العمل وتوزيع منطقة الشويخ الى عدة 
قطع وحتديد عدة فرق للكشف على هذه القطع للتأكد من االشتراطات 
البيئية والقوانني واللوائح اخلاصة باجلهات احلكومية ذات الصلة بهذا 
العمل، وفي حال وجود مخالفات س����يتم تطبيق القوانني والعقوبات 
للجهات التي متلك الضبطية القضائية، مشيرا الى ان العقوبة تكون 

حسب القوانني واللوائح اخلاصة بكل جهة على حدة.

قالت وكيل وزارة التربية املساعد للتعليم العام منى اللوغاني ان 
عملية تأنيث الهيئة التعليمية في مدارس املرحلة االبتدائية للبنني 
جتاوزت نسبة 90% من عدد مدارس البنني ولم يتبق سوى مدرسة 
او اثنتني في كل منطقة وذلك بناء على البرنامج الذي أقره مجلس 

الوكالء ونفذ بشكل تدريجي على مدى 8 سنوات.
وأضافت اللوغاني خالل رعايتها احلفل اخلتامي الجناز »مشروع 
حتفيز املعلمات للعمل في مدارس املرحلة االبتدائية« أمس باإلنابة 
عن وزيرة التربي���ة والذي نظمته جمعية املعلمني ان ادارة اخلدمة 
االجتماعية والنفسية أعدت دراسة تقييمية للتجربة في عام 1979 
اس���تطلعت من خاللها آراء املعلمات حيث أوضحت ان 88 % منهن 

أكدن جناح التجربة في هذا امليدان.
وبينت اللوغاني ان النتائج التحصيلية للعملية التعليمية في هذا 
الشأن أثبتت تفاعل الطلبة االيجابي مع النشاط املدرسي والنشاط 
املصاحب للمادة اضافة الى احلرص على أداء الواجبات لنيل تشجيع 
وثناء املعلمة، مضيفة ان هناك بعض الصعوبات منها ارتفاع كثافة 
الفصل وعدم جت���اوب أولياء األمور الى جانب وجود حاالت خجل 
لدى بعض الطلبة. وذكرت ان الوزارة تبنت مشروع تأنيث الهيئة 
التعليمية في مدارس املرحلة االبتدائية للبنني منذ عام 1976، مشيرة 
الى ان العام 1977 ش���هد تطبي���ق التجربة في خمس مدارس بهدف 
االستفادة من اخلصائص التي تتميز بها املعلمة وتتناسب واملرحلة 

العمرية لتالميذ املرحلة االبتدائية.

السهلي: خطط تربوية

من جانبه، ذكر رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي االعتبارات 
الت���ي أدت الى تبني اجلمعية لهذه القضية ومن أبرزها الوقوف مع 
الوزارة ملعاجلة القضايا التي تقف حجر عثرة في مس���يرة اخلطط 

التربوية وتهيئة األجواء التربوية املناسبة.
وقال الس���هلي ان اجلمعية ملست عزوف املعلمات عن العمل في 
مدارس البنني لظروف اضطرارية عديدة »فقد حذرنا من سياس���ة 
التوسع في مجال تأنيث الهيئة التعليمية في املدارس االبتدائية دون 
مراعاة جميع االحتماالت ودون األخذ بالبدائل املتاحة واملناسبة وهذا 

ما وضعته اجلمعية في اعتباراتها«.
وأضاف ان اجلمعية قامت بتش���كيل فريق عمل تربوي متمرس 
ضم نخبة من القيادات التربوية واملدرسية وخرج بتوصيات مناسبة 
مت تقدميه���ا للوزارة، مؤكدا ثقته بتفهم ال���وزارة لألهداف واألبعاد 
واملتطلبات مبا يكون كفيال مبعاجلة القضية واحلد من س���لبياتها 

واضرارها.

توصيات نهائية

بدورها أعلنت عضو مجلس ادارة اجلمعية ورئيس فريق مشروع 
حتفيز املعلمات للعمل مبدارس البنني االبتدائية ليلى الشريف عن 
التوصيات النهائية لدراس���ة املشروع والتي انتهت الى التقليل من 
الكثافة الطالبية ف���ي مدارس البنني لتتراوح بني 18 و 20 طالبا في 
الفصل الواحد. وأضافت ان من التوصيات زيادة عدد املوظفات بالقسم 
االداري في مدارس البنني ووضع لوائح رادعة للطالب الذين يصدر 
عنهم سلوكيات غير اخالقية جتاه املعلمات بحيث يحرم الطالب من 
الفرص واحلصص العملية املفضلة لديه في غرفة منفردة بوجود 
معلمه وتكليفه بأعمال كتابية وفق آلية متدرجة عند تكرار املخالفة 
ونقل الطالب عند تكرار تطبيق الالئحة اخلاصة بالنظام املدرسي عليه 
أكثر من مرة الى خارج املنطقة. وطالبت الش���ريف بتوفير احلوافز 
املعنوية للمعلمات من خالل مراعاة االحتياجات العامة لهن ومنها 
االستئذان الى جانب تخفيف األعباء االدارية املكلفة بها املعلمات على 
ان تكون مهنة املعلمة هي التعليم وحتديد مستوى الطلبة التحصيلي 

موصية بزيادة مخصصات الصندوق املالي للمدارس.
وذكرت الشريف ان من ضمن التوصيات ايضا ضرورة التنسيق 
بني وزارة التربية وادارة التطوير والتنمية ملنح املعلمات في مدارس 
البنني فرصة املش���اركة في الدورات التدريبي���ة الداخلية اخلاصة 
في ش���تى املجاالت ومن أهمها كيفية التعامل مع الطلبة واملشكالت 

السلوكية واالعباء الوظيفية للمعلمات.


