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وزيرة التربية مرتاحة للمؤشرات األولية النطالق العام الدراسي
رغم عدم توافر التجهيزات المطلوبة وتقاعس شركات النظافة

أثناء تفقدها مدرسة سيد هاشم الحنينان في منطقة القصر التابعة للجهراء التعليمية ضمن 5 مدارس قامت بزيارتها

رس�الة الحمود إلى أبنائها في اليوم الدراس�ي األول: الكويت هيأت لنا كل اإلمكانيات المادية والتقنية والعلمية لإلنجاز العلمي والتميز واإلبداع والسبق

احلمود مع عدد من الطلبة واملعلمات في احدى املدارس

بدرية اخلالدي مع عدد من الطلبة في إحدى املدارس

.. ومع  إحدى الطالبات

العمر تتحدث إلى طالبتني )محمد ماهر(يسرى العمر تتفقد مدرسة العمرية االبتدائية 

د.موضي احلمود في أحد الفصول

لقطات ومشاهدات من الجولة
الوزيرة في مدرس���ة محمد  اعتذرت 
صالح العدساني عن االنتظار ألخذ واجب 
الضيافة حيث حرصت على الس���ؤال عن 
مدى جاهزية املدرسة وعندما اطمأنت الى 
توافر جميع االس���تعدادات اخذت الصور 
التذكارية مع التالميذ ثم غادرت مس���رعة 

لتفقد أكبر عدد من املدارس.
اس��تمرت جولة الوزيرة التي شملت 5 
مدارس ملنطقتي اجلهراء والفروانية 3 ساعات 
متواصلة استنفرت خاللها االدرات املدرسية 

انتظارا لتوقع ان تأتي الوزيرة لزيارتهم.
اس���تمعت الوزيرة والسديراوي إلى 

مالحظات اولياء االمور.
ش��ملت اجلولة مدرسة ش��ريفة االمير 
االبتدائي��ة للبنات في منطقة س��عد العبداهلل 
وه��ي ضمن 8 م��دارس جدي��دة تفتتح في 
املنطق��ة ولم تصلها املي��اه العذبة عن طريق 
وزارة الكهرب��اء واملاء وتعتم��د على ايصال 

احتياجاتها بالتناكر عن طريق امالك الدولة.
أمرت الوزيرة بإصالح جميع وحدات 
التكييف املعطلة ع���ن العمل في املدارس 

التي شملتها الزيارة.
في اجلولة األولى التي قامت بها الوزيرة 
� اثناء شهر رمضان � لتفقد صيانات املدارس 
مرافق��ة وكيلة الوزارة متاضر الس��ديراوي 
ووكي��ل املنش��آت م.محمد الصايغ س��جلت 
الوزي��رة ايضا نقص��ا في عمال��ة التنظيف 
ويتطلب ذلك اعادة النظر في هذه الش��ركات 

التي ال تلتزم بتنفيذ عقودها.
حرصت الوزيرة ومرافقوها على السالم 
ومداعبة االبناء وتش���جيعهم، وقد جالت 
الوزيرة واستفسرت عن الكتب الدراسية.

اجلول��ة الثاني��ة كانت باجتاه مدرس��ة 
هاش��م سيد احلنيان االبتدائية بنني )معلمني( 
وق��د صادف مرور مدير عام منطقة اجلهراء 
التعليمي��ة باإلنابة لطيف��ة العجيل وبرفقتها 

مراقب الصيانة سعد الدوسري.
طالبت وكيل���ة وزارة التربية مراقب 
الصيانة سعد الدوسري بتدوين املالحظات 

وسرعة تنفيذها.
أم��رت وزي��رة التربي��ة بإزال��ة احدى 
املظ��الت في مدرس��ة احلنيان واس��تبدالها 

بأسرع وقت ممكن.
الوكيلة املساعدة للتعليم  حرصت 
الع���ام منى اللوغاني على توجيه بعض 
مالحظاتها للهيئتني التدريسية واالدارية 

في بعض املدارس.
اجلولة الثالثة ش��ملت مدرسة شريفة 
األمير االبتدائية � بنات حيث جالت احلمود 
والس��ديراوي واللوغاني وحسن ابو رقبة 
في املدرس��ة حيث شاهدت املسرح وبعض 

العروض الالصفية.
اجلولة الرابعة شملت مدرسة احمد 
اخلمي���س االبتدائية � بن���ني في منطقة 

الفروانية التعليمية.
وقد أب���دت الوزيرة بع���ض مالحظاتها 
وطالبت القائمني على املدرسة بتزويدها 
بتقارير ع���ن طريق اللوغاني في بعض 

النواقص.
مدر�سة  اخلامس��ة ش��م�لت  اجلولة 
أم البن��ني � بن��ات ف��ي منطق��ة الفروانية 
التعليمية وقد جالت في املدرس��ة وتأكدت 

من جاهزيتها.

واللحاق مبن سبقونا إلى التفوق 
العلمي واس���تثمار معطياته في 
حتقيق السبق والتقدم في مختلف 
املجاالت، واالصرار على أن تسهموا 
ف���ي الوص���ول الى املس���تجدات 
واملس���تحدثات التي حتقق اخلير 

لإلنسان والتقدم للبشرية كلها.
ان االمم جميعه���ا � أيها األبناء 
االعزاء � معنية كل العناية بالعلم، 
فه���و مفت���اح التق���دم واالزدهار 
والرخاء، وش���عوب العالم ودوله 
كلها تسعى جاهدة من أجل أن توفر 
البنائها تعليم���ا عصريا متميزا، 
ميكنهم م���ن اجناز التقدم املأمول 
ألوطانهم. ان طلب العلم � أيها األبناء 
� قيمة اس���المية عظيمة دعا إليها 
ديننا احلنيف وحث عليها رسولنا 
الكرمي ژ ف���ي قوله: »إن املالئكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم، رضى 

مبا يصنع«.

العون والتوفيق

انن���ا � أيها االبناء االعزاء � في 
كل مراحل التعليم من الرياض الى 
التعليم العالي ونحن نبدأ  عامنا 
الدراس���ي اجلدي���د مطالبون بأن 
نستمد العون ونستلهم التوفيق 
م���ن اهلل تعالى في كل عمل نقوم 
به، وأن نتوكل عليه بعد أن نعقد 
العزم ونتسلح بالرغبة الصادقة 
الهمم، واحلرص  في استنفار كل 
على بذل اقصى اجلهد لتحقيق ما 
تطمحون الي���ه من تفوق واجناز 
متس���لحني دائم���ا س���الح العلم 
باذل���ني كل ما يس���هم ف���ي اعالء 
شأن الكويت وطننا العزيز الذي 
أحاطنا ويحيطنا دائما بكل ألوان 
الرعاية واالهتمام، والذي هيأ لنا 

املادية  كل الظروف واإلمكان���ات 
والتقني���ة والعلمية وكل الفرص 
املواتي���ة لإلجناز العلمي والتميز 

واإلبداع والسبق.
أبنائي االعزاء في بداية كل عام 
دراسي تغادرنا كوكبة مختارة من 
طلبتن���ا الى جه���ات العالم اجمع 
التعليمية، حتدوهم  في بعثاتهم 
الرغبة الصادقة في مواصلة رحلة 
التعل���م التي هي رحل���ة احلياة 
ذاتها، وحتوطه���م رعاية وطنهم 
الذي يحرص دائما على ان يوفر 
البنائه كل فرص التعلم، وتتعلق 
بهم افئدتنا وقلوبنا حتى يعودوا 
ظافري���ن لينهض���وا برس���التهم 
ويضطلعوا مبسؤولياتهم الوطنية 
في حتقيق التقدم املأمول، ان هؤالء 
االبناء الذين خرجوا في طلب العلم، 
هم من يقول عنهم رسولنا الكرمي 
ژ »من خرج في طلب العلم كان 
في سبيل اهلل حتى يرجع« وهم 
من يقول عنهم أيضا »من س���لك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل  
له طريقا إلى اجلنة« وهم في الوقت 
ذاته أمل ذويهم ووطنهم الذي يرى 
فيهم مستقبله ويرى في سعيهم 
الى العالم املتقدم خطوة الى طريق 
التقدم والرقي، ورجاؤنا أيها االعزاء 
ان يكون ابناء الكويت خير سفراء 
لوطنهم وخير ممثلني لش���عبهم 
التواق للعل���م، املتفاعل بإيجابية 
مع األمم االخرى، املعبر عن روح 

التسامح واجلدية.
وفقك���م اهلل جميعا، وس���دد 
خطاكم، وهيأ لكم كل اسباب النجاح 
والتفوق والتميز. وكل عام وانتم 
بخير. حفظ اهلل الكويت وقيادتها 

وشعبها اخلير.

فتح باب
التسجيل استثنائيًا 

لرياض األطفال
حتى 30 الجاري

مريم بندق
اعلنت مصادر تربوية ان 
اعادة  التربية قررت  وزارة 
فتح باب التسجيل استثنائيا 
لرياض االطفال وذلك حتى 

30 اجلاري.
وكان الباب قد اعيد فتحه 

اعتبارا من امس.

مريم بندق
لم يكن الالفت للنظر في اجلولة 
التفقدية املفاجئة لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود الى مدارس املرحلة االبتدائية 
الواقعة في اجلهراء القدمية والقصر 
وسعد العبداهلل والفردوس وجود 
بع���ض النواق���ص بقدر م���ا كان 
االمتعاض الش���ديد الحد املعلمني 
الذي فاجأ الوزيرة بحديثه عن عدم 
توافر الكتب الدراسية والتجهيزات 
املطلوبة في املدرسة التي يعمل بها 
وهي مدرسة سيد هاشم احلنينان 
في منطقة القصر التابعة ملنطقة 
اجلهراء التعليمية وضيقه الشديد 
من املظهر غير النظيف التي ظهرت 
عليه املدرسة في اليوم االول لدوام 
تالمي���ذ الص���ف االول االبتدائي 
واملتمثل في تراكم الغبار نتيجة 
عدم قيام ش���ركة النظافة املوكل 
امر تنظيف املدرسة بواجبها  لها 
املطلوب منها بحسب العقود املوقعة 

بني الوزارة والشركة.

موقف مفاجئ

الوزيرة التي فوجئت مبوقف 
املعل���م تأكدت بنفس���ها من عدم 
صحة بعض ما ادلى به بعد قيامها 
بتفقد مرافق املدرسة واالطالع على 
توافر الكتب الدراسية والتجهيزات 
املختلف���ة، وقبي���ل انصرافها من 
انزوت جانب���ا باملعلم  املدرس���ة 
وحتدث���ت اليه بص���وت هادئ � 
كعادتها � ول���م نعلم مضمون ما 
قالته له وان كان املؤكد موضوع 
ش���ركة النظافة التي يجب عليها 
القيام بالواجبات املناطة بها قبل 
دوام التالمي���ذ واعضاء الهيئتني 

التعليمية واالدارية.
حيث ان هذه الشركة تقاعست 
القيام بدوره���ا املطلوب مما  عن 
يتطلب من الوزارة ان تتخذ االجراء 
املطلوب وهو تأجير عمالة خصما 
من مستحقات هذه الشركة حسب 

نص العقد املبرم بينهما.
وقد استمعت الوزيرة احلمود 
الى املالحظات التي ذكرت من قبل 
الهيئتني التعليمية واالدارية وكذلك 
اولياء االمور الذين التقوها اثناء 

اجلولة.
وقد ابدت الوزيرة ارتياحها من 
املؤشرات االولية النطالق عجلة 
اكتمال  انتظار  الدراسي في  العام 
الدراسة في جميع املراحل وانتظام 

الطلبة والطالبات في فصولهم.
وطالب���ت احلم���ود بتدوي���ن 
املالحظ���ات وس���رعة تنفيذه���ا 

وحتدياته���ا، وأداء األمانة واجب 
دين���ي والتزام وطن���ي وأخالقي، 
فوطنن���ا العزيز ال���ذي عهد إلينا 
به���ذه املس���ؤولية الكبيرة يعلق 
آم���اال كبيرة عل���ى اجنازاتنا في 
رعاية أغلى ثرواته واعداد فلذات 
أكب���اده افضل اع���داد. وعلى قدر 
عظم هذه املس���ؤولية وقيمة هذه 
األمانة ينبغ���ي أن تكون عزائمنا 
وجهودنا. ودع���ت اجلميع قائلة: 

واالس���تعداد للنم���و، واحلرص 
على التط���ور والتطوير لقدراتنا 
ومهاراتنا واداء الرسالة على خير 
وجه، ويجب اال ننسى ما يبذله هذا 
الوطن وعلى رأسه قائدنا ووالدنا 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
عه���ده وحكومته من رعاية فائقة 
للمعلمني واملنتمني إلى محراب العلم 
والعلماء، لذا يجب أن يكون دورنا 
بارزا وأداؤن���ا واضحا في غرس 

علين���ا أن نتذكر دائما أن لوطننا 
حقوقا يجب علينا جميعا الوفاء 
به���ا، وأول هذه احلقوق أن نكون 
مواطنني صاحلني يبذلون أقصى 
جهودهم وينهضون بواجباتهم، 
ويتحرون اجلودة واالتقان في كل 
ما يقومون به، ويؤدون رسالتهم 
في احلي���اة على خير وجه. وأهم 
مطال���ب املواطن���ة الصاحلة في 
عصرنا هذا، ه���و البذل والعطاء 

الوالء واالنتماء لهذا الوطن العزيز 
وتوحيد الصف وشحذ همم ابنائنا 
الطلبة للجد واالجتهاد واعدادهم 
خير اعداد خلدمة وطنهم وحتقيق 

رفعته بني األمم.
أما أنتم � أيه���ا األبناء االعزاء 
اليوم مسيرة  فإنكم تس���تأنفون 
اجلد واالجتهاد واملثابرة في طلب 
العل���م، واحلرص عل���ى امتالك 
ناصيته، والسيطرة على مقاليده 

الوزارة  بالتنس���يق مع قطاعات 
املختلفة معبرة عن شكرها وامتنانها 
للجهود التي بذل���ت خالل عطلة 
الصيف من قبل العاملني بالوزارة 
والتي ملس���نا ثمارها مع انطالقة 
العام الدراس���ي اجلديد. وكشفت 
احلم���ود انها س���تواصل زياراتها 
التفقدية لالطمئنان على اجلاهزية 
واالستماع الى مالحظات امليدان عن 
قرب وااليعاز للقياديني بضرورة 
زيارة املدارس. ومبناسبة بدء دوام 
تالميذ الصف األول االبتدائي عممت 
احلمود كلمة قال���ت فيها: إخواني 
وأخواتي أعضاء األسرة التربوية في 
كل موقع من مواقع العمل التربوي 

وجميع مؤسساته.
أبنائي وبناتي الطالب والطالبات 
في مراحل التعلي���م جميعها من 

الرياض حتى التعليم العالي.
يسعدني أن أحتدث اليكم في بدء 
العام الدراسي اجلديد، وأن اهنئكم 
بهذه املناسبة الطيبة، التي متثل 
انطالقة متجددة حافلة بالطموح 
واألم���ل في حتقي���ق التقدم الذي 
ننش���ده نحن الكويتيني ونترسم 
خطاه، ونسعى إليه دوما منذ نشأة 
الكوي���ت على هذه األرض الطيبة 
التي متتد فيها جذورنا، وتتعاقب 
على صوغ ازدهارها وحتقيق تقدمها 
األجيال املتعاقبة من أبناء الكويت 
املخلصني. واضافت لقد حملنا اهلل 
أمانة عظيمة وشرفنا بأدائها، وعهد 
الينا وطننا العزيز مبهمة وطنية 
كبيرة، وه���ذه األمانة واملهمة هي 
تربية النشء وحتمل مس���ؤولية 
اعدادا  اعداده للحي���اة واملواطنة 
يواكب املستحدثات واملستجدات 
ب���كل متغيراته���ا  املس���تقبلية 

الخالدي: استمرار التنسيق بين المنطقة
والجهات المختصة لالنتهاء من متطلبات المدارس

مريم بندق
أثناء جولتها التفقدية امليدانية لليوم األول من 
بدء دوام تالميذ الصف األول االبتدائي زارت مديرة 
منطقة مب���ارك الكبير التعليمية بدرية اخلالدي 

مدرستني في منطقة صباح السالم.
حيث كانت زيارتها األولى ملدرسة معاذة العدوية 
االبتدائية لتشهد توزيع الكتب املدرسية في الفصول 
الدراسية ولتطمئن على نسبة احلضور من التالميذ 
في اليوم األول، وقد حضر مجموعة من األهالي 
توزيع الكتب، كما تفقدت أيضا توزيع الكتب في 
مدرسة عبدالرحمن الوقيان االبتدائية للبنني، وعبر 
األهالي عن س���عادتهم البالغة بانضمام أبنائهم 

للمرحلة االبتدائية.
وأعربت اخلالدي عن سعادتها بانتهاء استعدادات 
املنطقة واملدارس الستقبال العام الدراسي احلالي 
2011/2010 وأكدت على استمرار التنسيق املتواصل 
بني املنطقة التعليمية مع اجلهات املختصة لالنتهاء 
من متطلبات مدارس املنطقة وإمدادها باخلدمات 

األساسية والضرورية.

تجولت على مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية

العمر: لنكن قدوة في تعزيز مفهوم المواطنة الحقة 
انطالقاً من النطق السامي في نبذ كل الظواهر السلبية

اكدت مدير عام منطقة الفروانية 
التعليمية يسرى العمر استعداد 
املنطقة واالدارات املدرسية للمرحلة 
االبتدائي����ة لتطبيق قرار التغذية 
ان  الى  لطالب املرحلة، مش����يرة 
املنطقة اعدت خطة متناسقة عبر 
تخصي����ص مدرس����تني كنموذج 
لتطبيق القرار فيهما لقياس مدى 
االس����تعداد ولتالفي الس����لبيات 
وذلك قبل اس����بوعني من التنفيذ 
الفعل����ي للق����رار للوق����وف على 
التطبيق وقياس تنفيذه  فاعلية 
من جميع اجلوانب. وقالت العمر 
� في تصريح صحافي على هامش 
جولة على عدد من مدارس املرحلة 
االبتدائية مبناس����بة انتظام دوام 
طلبة وطالبات االبتدائي في الصف 
االول � ان املنطق����ة حرصت على 

تهيئ����ة املكان املناس����ب للتغذية 
عبر اس����تغالل الصالة املدرسية 
املتعددة االغراض والتأكيد على 
دور مشرفي التغذية في املدارس 
حتى يتم حتقيق الفائدة املرجوة 
من تطبيق قرار التغذية، مشيرة 
االبتدائية للصف  ان املرحلة  الى 
االول س����جلت حض����ور 95% في 
جميع مدارس املنطقة وان االدارات 
املدرسية وفرت كل السبل الستقبال 
ابنائنا وبناتنا الطالب في يومهم 
االول بوسائل جاذبة، حيث جرى 
تعريفهم على الصفوف ومت توزيع 
الكتب عليهم، مؤكدة ان املنطقة لم 
تسجل اي عراقيل في يوم الطلبة 
االول، الفتة الى ان التدرج في دوام 
املراحل املدرس����ية اعطى مساحة 
كبيرة من االس����تعداد الستقبال 

الطلبة والطالب����ات ووفر اجلهد 
احلقيق����ي للعمل لتمكني االدارات 
املدرسية من تكثيف جهودها في 

حتقيق االداء االمثل.
من جانب آخ����ر، اكدت العمر 
خالل اجتماع ضم مديري املدارس 
على ضرورة تعزيز القيم االصيلة 
للمجتمع الكويتي ونبذ كل وسائل 
التعصب والعنف الفكري انطالقا 
من تطبيق املضامني السامية التي 
جاءت في كلمة صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صباح االحمد في 
العشر االواخر من رمضان، مضيفة 
انه يجب على اجلميع ان يكونوا 
قدوة لتعزيز مفهوم املواطنة احلقة 
انطالقا من النطق السامي في نبذ 
كل الظواهر السلبية الدخيلة على 
املتماس����ك احملب لهذه  مجتمعنا 

االرض، مش����ددة عل����ى ضرورة 
تفعيل االنشطة املدرسية ملواجهة 
املظاهر السلبية وتعزيز الوحدة 
الوطنية. وقالت العمر ان اإلدارات 
املدرسية مطالبة بتطبيق التخطيط 
االستراتيجي في تنفيذ آلية العمل 
ومتابعة جميع النواقص وتذليل 
الس����بل  العراقيل لتوفير أفضل 
النطالق العام الدراسي، موضحة 
ان عددا من املدارس سجلت غيابا 
في العمالة حيث جرى رفع تقرير 
عاجل ملعاجل����ة الوضع وتوفير 
بديل على وجه الس����رعة، مؤكدة 
ان املسؤولية مشتركة وان جميع 
العاملني ف����ي املنطقة من مديري 
ومراقب����ي مراحل متواصلون مع 
االدارات املدرسية لتوفير متطلبات 
التربوية  العمل وخلق االج����واء 

الدارسني  املهيأة البنائنا وبناتنا 
في مختلف املراحل.

واك����دت العمر عل����ى ضرورة 
تواصل االدارات املدرسية فيما بينها 
وتبادل اخلبرات وفتح املزيد من 
قنوات التواصل مع اولياء االمور 
مبا يخدم مصلحة الطالب ومستواه 
التحصيلي وضرورة توفير البيئة 
املناسبة للمعلمني واملعلمات من 
اجل اإلبداع ف����ي العمل وحتقيق 
الوزارة في رفع املستوى  اهداف 
االدائي وحتقيق اعلى درجات اجلهد 
الذي سينعكس بال شك على رفعة 
وتقدم الكويت مثنية على جهود 
التي متيزت  اإلدارات املدرس����ية 
في الع����ام املاضي واثمرت حصد 
املنطقة ملراكز متقدمة في مختلف 

املجاالت.

جالت على مدارس االبتدائي والتقت مديري المدارس بمناسبة انطالق العام الدراسي


