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الحمود: ال تقليص أليام الدراسة وعدم دوام الطلبة في شهري 5 و6 خطأ ال يعالج بخطأ
طلبتنا يعانون من فروقات كبيرة عندما يذهبون للدراسة في الخارج

د.موضي احلمود

عايض السهلي

أصدرت جمعية املعلمني بيانا 
شديد اللهجة استنكرت فيه وبشدة 
ما جاء في اجتماع مجلس الوكالء 
بوزارة التربية في اجتماعه امس 
األول برئاسة وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
بإقرار إطالة الدوام املدرسي وفي 
التخبطات الواس����عة واملمارسات 
املؤسفة وغير املعقولة التي متارسها 
وزيرة التربية وبش����كل أكد دون 
أدنى مج����ال للش����ك ان األوضاع 
التربوية بش����كل عام في طريقها 
الى املزيد من التدهور والضياع والال 
استقرار، وان اآللية التي تدار بها 
الوزارة مبا تتحمله من مسؤوليات 
جسيمة وواسعة بعيدة كل البعد 
عن فهم الواقع التربوي باحتياجاته 
ومتطلباته، وتفتقد ألبسط مقومات 
وقواعد الفكر التربوي القيادي املبني 
على املصداقية والرؤى املدروسة 
واملس����توفاة وفي السالمة باتخاذ 

القرار التربوي املناسب.
وأش����ارت اجلمعية في بيانها 
الى انه بالرغم من حتذير الوزيرة 
د.احلمود من الفخ الذي س����بق ان 
وضع للوزراء الس����ابقني والذين 
جميعهم رفض����وا اإلطالة بعد ان 
استوعبوا احلقائق وأدركوا الغايات 
الواهي����ة واملزعومة إال  واحلجج 
انها ولألسف الشديد وقعت بالفخ 
لتضرب بع����رض احلائط جميع 
التي  املفاهيم واملبررات املنطقية 
س����بق ان أكدتها اجلمعية باألدلة 
والبراهني املوثقة تربويا وعلميا 
بل وتاريخيا موقفها الرافض ألي 
خط����وة تهدف الى إطال����ة الدوام 
املدرسي في ظل األوضاع التربوية 
احلالية، وفي ظل وجود كم هائل 
من القضاي����ا والهموم واملعوقات 
املتراكمة التي يعاني منها امليدان 
التربوي، والوزارة نفسها، الى جانب 
حالة الال استقرار وضبابية الرؤى 
في العديد م����ن اخلطط والبرامج 

التربوية.
وتساءلت اجلمعية في بيانها عما 
اذا كانت الوزيرة د.احلمود تدرك 
متاما ما آلت اليه األوضاع التربوية 
من دمار وتدهور وتصدع في ظل 
وجودها وفي ظل عدم قدرتها على 
اتخاذ القرارات التربوية املناسبة 
واملدروسة وذات األبعاد والرؤى 
الشاملة، بل وفي ظل عدم قدرتها 
على املواجهة وفي منح أهل امليدان 
وذوي االختصاص املعنيني بالدرجة 
األولى في الشأن التعليمي والتربوي 
حقهم في املش����اركة باتخاذ القرار 

التربوي.
وتس����اءلت اجلمعية ايضا ان 
كانت الوزيرة د.احلمود تدرك حاليا 
انها أصاب����ت أهل امليدان التربوي 
بإحباط����ات ال حدود لها من خالل 
جملة واسعة من املمارسات ومن 
أبرزها ضعف موقفها الداعم حلقوق 
املعلمني املشروعة في صرف البدالت 
واملكافآت وفي حتس����ني مستوى 
الكادر الوظيفي ومبا يتعلق بتدني 
مكاف����أة بدل التدري����س واألعمال 
املمتازة أس����وة ببقي����ة الوظائف 
األخرى، وفي ضعفها ايضا في اتخاذ 
القرار الترب����وي املتعلق باختيار 
القيادات التربوية، خاصة اختيار 
املديرين العموميني ملنطقتي اجلهراء 
والعاصمة التعليمية وهي القضية 
التي مازالت معلقة بالرغم من مرور 
عام عليها تقريبا وبالرغم من قرب 
بدء الدوام املدرسي في الوقت الذي 
ناقضت فيه تصريحاتها السابقة 
ووضع����ت جلان االختي����ار محل 
التشكيك واحلرج وإرضاء ألطراف 
معينة، وفي الوقت الذي لم تتردد 
فيه في اتخاذ قرار كان محل صدمة 
ال ألهل امليدان التربوي فحس����ب 
وإمنا للمجتم����ع بكامله من خالل 

قرارها باختيار قيادي متخصص 
في املج����ال املصرفي وال عالقة له 
باملجال التربوي والتعليمي جملة 
وتفصي����ال كمدير للمركز الوطني 
لتطوير التعليم وهو االختيار الذي 
مت لدوافع وضغوطات باتت واضحة 
أمام اجلميع. وذكرت اجلمعية في 
بيانها ان قم����ة التخبط في اتخاذ 
القرار التربوي املناسب جاءت من 
خالل القرار األخي����ر الذي اتخذه 
مجل����س الوكالء في رفض مقترح 
وكيلة التعليم العام منى اللوغاني 
بتعديل مواعيد نهاية العام الدراسي 
اجلدي����د 2011/2010، ورفض كذلك 

في طريقها الى املزيد من الضياع 
وعدم االس����تقرار وانها ومن واقع 
دورها ومسؤولياتها ستتخذ جملة 
من القرارات التصعيدية وستكشف 
باألدلة والبراهني وأمام نواب األمة 
وأهل امليدان حقيقة اآللية والعقلية 
التي تدار بها الوزارة حاليا، وفي 
سياس����ة التضلي����ل واألس����لوب 
املستهجن واملرفوض منطقيا وعمليا 
وتربويا وميدانيا الذي متارس����ه 
وزي����رة التربية د.موضي احلمود 
وال����ذي ال يرتقي الى ادنى حد من 
واقع ما تتطلبه مصلحة مسيرتنا 

التربوية والطموحات املنشودة.

تعديل مواعيد االختبارات النهائية 
لطلبة املراحل التعليمية االبتدائي 
واملتوسط والثاني عشر في الوقت 
الذي بررت في����ه الوزيرة ان هذا 
التعديل يحتاج الى دراسة شاملة 
قب����ل البت فيه، علم����ا ان املقترح 
الذي قدمته الوكيلة جاء من واقع 
تخصصها ومسؤولياتها ومبوجب 
كونها استأنست برأي أهل امليدان 
وذوي االختصاص ولكونها ايضا 
الواقع  األقرب ملعرفة متطلب����ات 
التربوي����ة. واختتمت  واخلط����ط 
اجلمعية بيانها مؤكدة انها لن تقف 
مكتوفة األيدي واألوضاع التربوية 

يداومون في األيام التي تس����بق 
االمتحانات فال يجوز ان نحذف هذه 
الفترة من العام الدراسي بتبكير 
االمتحانات. وتس����اءلت الوزيرة 
احلمود: على أي اساس مت تقدمي 
هذا االقتراح؟ ورغبة من الوزيرة 
في اجراء دراسة اشمل للمقترح 
فسترأس اجتماع اخلميس املقبل 
بحضور وكيل����ة الوزارة متاضر 
الس����ديراوي والوكالء املساعدين 
للمناهج مرمي الوتيد والتخطيط 
العام  الرش����يد والتعليم  د.خالد 
من����ى اللوغاني. واعلنت املصادر 
ان الوكيلة الوتيد تؤيد عدم تبكير 
االمتحان����ات، موضحة ان املنهج 
الدراسي واملراجعات يتفقان واأليام 
احلالية التي ال يجوز تقليصها. الى 
ذلك كشفت مصادر تربوية مسؤولة 
الدوام لطلبة املرحلتني  ان اطالة 
املتوسطة والثانوية ستكون ساعة 
كاملة يوم الثالثاء ملمارسة االنشطة 

وتعزيز القيم التربوية.

نقدم مقترحا لتقليص هذه االيام 
بل علينا ان نقدم مقترحا ملعاجلة 
كيفية اس����تفادة الطلبة من كامل 
األيام الدراسية ومساعدتهم على 
االستفادة من املراجعات النهائية 
في األيام التي تسبق االمتحانات. 
وقالت: ال يج����وز ان نعالج خطأ 
بخطأ آخ����ر ف����اذا كان الطلبة ال 

مريم بندق
حتفظت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
على مقترح وكيلة التعليم العام 
من����ى اللوغاني بتبكي����ر مواعيد 
االمتحانات النهائية للعام الدراسي 
2011/2010 لطلبة املرحلتني االبتدائية 
واملتوسطة والثاني عشر وايدتها 
في ذلك وكيلة قطاع املناهج مرمي 
الوتيد.وأكدت الوزيرة احلمود في 
مداخلة حاسمة لها في أثناء اجتماع 
مجلس الوكالء امس االول »يجب 
ان نتفق على أنه ال تقليص أليام 
الطلبة  الدراس����ي فابناؤنا  العام 
عندما يذهبون الى الدراس����ة في 
اخلارج يعانون من فروقات كبيرة 
بينهم وبني اقرانهم«. واستطردت 
قائلة: عادات التعليم في الكويت 
مختلفة وعلينا ان نهيئ بيئة جاذبة 
ومشوقة للطلبة للبقاء في املدارس 
وان نحرص على احلفاظ على األيام 
احلالية للعام الدراسي وال يجوز ان 

»المعلمين«: وزيرة التربية وقعت في الفخ وماضية
بـ»الوزارة« إلى مزيد من التدهور والضياع

في بيان شديد اللهجة استنكرت فيه قرار إطالة الدوام المدرسي

14
املعدة عبارة عن عضو عضلي مجوف ينقبض مراراً وتكراراً لطحن 

الطعام وهضمه وتف��رز اخلاليا املبطنة جلدرانه أحماضًا قوية 

وإنزميات هاضمة حتول الطعام إلى أجزاء صغيرة بسيطة التركيب 

– كم ميكث الطعام في املعدة قبل انتقاله إلى األمعاء؟
3 – 4 ساعات
4 - 6 ساعات

1 – 2 ساعة

قرارات وزارية بترقيات ومهمات رسمية إلى الخارج
مريم بندق

الغت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
القرار الوزاري الصادر بش��أن املدير املساعد ملدرسة ابو ايوب 

االنصاري م.بنني � منطقة العاصمة التعليمية.
واس��تندت الوزيرة في الغاء القرار ال��ى: بعد االطالع على 
املرس��وم بالقانون رقم 15 لس��نة 1979 بش��أن اخلدمة املدنية 
والقوانني املعدلة له، وعلى املرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن 
نظ��ام اخلدمة املدنية وتعديالته، واحلاق��ا بالقرار الوزاري رقم 
2010/353 بتاريخ 2010/6/24 بش��أن اعارة املذكور اعاله للعمل 
لدى االمانة العامة جلامعة الدول العربية بوظيفة س��كرتير اول 
وبراتب شامل اعتبارا من 2010/6/30 وملدة سنة، وباالشارة الى 
كتاب االعتذار املقدم من صاحب العالقة، وبناء على ما تقتضيه 

مصلحة العمل.
وجاء في القرار املعدل:

اوال: الغ��اء ما جاء بقرارنا املش��ار اليه اع��اله مع جميع ما 
يترتب عليه من آثار.

ثانيا: على جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.
واصدرت د.احلمود ق��رارا بتمديد ندب املوجه الفني االول 

مكتب��ات فريد ربيع للعمل بوظيفة موج��ه فني عام اعتبارا من 
2009/12/2 وملدة س��نة. واس��تندت د.احلمود ف��ي قرارها الى 
املرس��وم الص��ادر في 1979/4/4 بش��أن نظام اخلدم��ة املدنية 
وتعديالت��ه وق��رار مجلس اخلدمة املدنية رقم 20 لس��نة 2006 
والق��رار الوزاري رق��م 2008/530 بتاري��خ 2008/12/2 وكتاب 
الوكي��ل املس��اعد للتعليم العام رق��م 1144 بتاري��خ 2010/4/26 
واعتماد وكيل وزارة التربية بتاريخ 2010/6/24 ومراقب شؤون 

التوظيف بديوان اخلدمة املدنية بتاريخ 2010/7/14.
 Argos وبن��اء على الدعوة حلضور االجتم��اع الثالثني حول
Joint Tarrif Agreement واملزمع عقده في اوبان )اململكة املتحدة( 
في الفترة من 1 الى 2 اكتوبر 2010 واجللسة السادسة والعشرين 
 Joint WMO-IOC Data Buoy Co-Operation للفري��ق املش��ترك
Panel )DBCP( واملزم��ع عقدها في مدينة اوبان )اململكة املتحدة( 
في الفترة من 27 الى 30 س��بتمبر 2010. وقررت الوزيرة ايفاد 
د.منى محمد حس��ني � كبير اختصاصي��ي بيئة بحرية وممثل 
الكويت ف��ي اللجنة الدولية احلكومية لعل��وم احمليطات التابعة 
لليونس��كو في مهمة رسمية للمش��اركة في اجللسة املذكورة 
اعاله وذلك من 26 س��بتمبر حتى 3 اكتوبر 2010 ش��املة يومي 

السفر وتتحمل الكويت تكاليف السفر واالقامة. وتلبية للدعوة 
املوجهة من س��فارة جمهورية كوبا لدى الكويت للمش��اركة في 
القم��ة الثانية االببيرو االميركية للتربي��ة البدنية والرياضة في 
املدارس واملنتدى العاملي للتربية البدنية والندوة البدنية ونوعية 
احلي��اة واملزمع عقدها في قص��ر املؤمترات ف��ي هاڤانا بكوبا 
وترشيح الوكيل املس��اعد للتعليم العام واستنادا لكتاب ديوان 
اخلدمة املدنية رقم 29640 بتاري��خ 2010/6/22 باعتبارها مهمة 
رس��مية وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة. واوفدت 
د.احلمود: حبيب يعقوب التركماني � موجه اول باالدارة العامة 
للتعلي��م اخلاص، خالد عبداللطيف جمع��ة � موجه اول مبنطقة 
العاصمة التعليمية، س��هيلة صالح العنزي � موجه فني باالدارة 
العام��ة للتعليم اخلاص وانتص��ار عبداهلل القصاب � موجه فني 
باالدارة العامة للتعليم اخلاص، في مهمة رس��مية للمشاركة في 
القمة الثانية االببي��رو االميركية للتربية البدنية والرياضية في 
املدارس واملنتدى العالي للتربية البدنية والندوة للنشاط البدنية 
ونوعي��ة احلياة واملزمع عقدها في قص��ر املؤمترات في هاڤانا 
بكوب��ا، وتتحمل الكويت تكاليف الس��فر واالقامة وعلى جميع 

جهات االختصاص العلم والعمل مبوجب هذا القرار.


