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رسالة الحمود في أول يوم دراسي: الكويت أعطتنا الكثير وتنتظر رد التحية
أكدت المضي قدماً في تطبيق إطالة الدوام 25 دقيقة للتوافق بين القيم التعليمية والتربوية لبناء المواطن الذي يتحمل بناء مسيرة الوطن

)كرم ذياب(الوزيرة أم أحمد في حديث باسم مع إحدى الطالبات وتبدو منى اللوغاني طالب مدرسة عبداهلل املبارك خالل حتية العلم   د.موضي احلمود ملقية كلمتها إلى الطالب بحضور محمد الكندري وبدرية اخلالدي وقيادات مدرسة عبداهلل املبارك

كلمات صاحب السمو األمير
»زيّنت« طابور »عبداهلل المبارك«

»تحيا الكويت« »عاش األمير«
تجلجل مبنى ثانوية عبداهلل المبارك

الحمود: أشكر »الصحة« مرة واثنتين وثالثًا
لتوفير ممرضات »للرياض« و»االبتدائي«

القيادات التربوية رافقت الوزيرة

السهلي: المعلمون يترقبون قرار
مجلس الوزراء في زيادة الـ 25 دقيقة

نتائج الدور الثاني بالجهراء لم تعلن حتى أمس
الطالب بقوا بالصاالت ولم يسمح لهم بدخول الفصول

الجمعية رفعت مذكرة بحلول وبدائل أخرى

الوزيرة تفتتح اليوم معرض الكويت 
األول لبناء وتجهيز المدارس والكليات

عندما أمسكت »أم أحمد« وليس »الوزيرة« 
الميكرفون في ساحة »عبداهلل المبارك«

استعان مدير ثانوية عبداهلل املبارك، خالد احلسينان مبقاطع 
صوتية من خطابات صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
التي تركز على الوالء واالنتماء والتكاتف من أجل الكويت، وكان 
لوقع صوت صاحب السمو في االذان تأثيره االيجابي الكبير ليس 

فقط على الطلبة ولكن على جميع احلضور.
وأبدت الوزيرة استحسانها الشديد بهذه اخلطوة داعية املدارس 
الى االقتداء بها وأعطت تعليمات بذلك الى الوكيلة املساعدة للتعليم 

العام منى اللوغاني.

تفوق الطلبة على أنفس���هم وأثبتوا فعال انتماءهم وارتباطهم 
وحبهم لديرتهم الكويت أكثر بكثير من بعض »الكبار« الذي أخفقوا 
ف���ي ترجمة ذلك عمليا عندما تعال���ت حناجرهم في أثناء طابور 
الصب���اح بكلمات مازالت في أذهانهم بع���د اجازة طويلة ورددوا 
عبارات »حتيا الكويت« »عاش األمير« بصوت واحد جلجل أركان 
مبنى ثانوية عبداهلل مبارك مما نال استحسان القيادات التربوية 

الذين غادروا املدرسة مطمئنني فرحني بأبنائهم.

حرصت وزيرة التربية على تس���جيل الشكر لوزارة الصحة 
قائلة: اشكر الصحة مرة واثنتني وثالثا لتوفيرهم هيئات متريض 

ملدارس رياض األطفال واملرحلة االبتدائية.

رافق الوزيرة في اجلولة اضافة الى الوكيلة السديراوي الوكالء 
املساعدون لقطاعات الش���ؤون اإلدارية عائشة الروضان، املالية 
راضي الرشيدي، املنش���آت التربوية م.محمد الصايغ، والتعليم 
العام منى اللوغاني، والتعليم النوعي محمد الكندري واملديرتان 
العامتان حلولي منى الصالل ومبارك الكبير بدرية اخلالدي ومدير 

ادارة العالقة العامة محسن بورقبة العتيبي.

تترقب األوساط التربوية 
بشكل عام وجمعية املعلمني 
واملعلمون واملعلمات بشكل 
خاص ما س����يتخذه مجلس 
الذي  ف����ي اجتماعه  الوزراء 
اليوم من قرار في  س����يعقد 
ش����أن اخل����الف القائ����م بني 
الكويتية  جمعية املعلم����ني 
التربية حول رفض  ووزارة 
اجلمعية إطالة الدوام املدرسي 
وزيادة دوام يوم الثالثاء 25 
دقيقة، حيث قام مجلس ادارة 
اجلمعية  برف����ع مذكرة يوم 
األربع����اء املاضي إلى رئيس 

مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك، وعرض 
من خاللها مبررات وأسباب رفض اجلمعية للزيادة التي أقرتها 
الوزارة بش����كل مضلل وخطة غير مدروسة وآلية تنفيذ مبهمة 
وباجتهاد مثير للجدل الى جانب تقدميها ملذكرة أخرى اشتملت 
على بدائل مقترحة تساهم في حتقيق األهداف املرجوة وفي رسم 
خطط وآلية تنفيذ واضحة ومدروس����ة وحتفظ حقوق املعلمني 

واملعلمات واإلدارات املدرسية دون حتميلهم األعباء اإلضافية.
من جانبه، قال رئيس اجلمعية عايض السهلي ان اجلمعية 
ال تزايد على املوقف في ش����أن قضية زي����ادة ال� 25 دقيقة، وان 
موقفها وبش����كل عام ثابت من رف����ض اإلطالة في ظل األوضاع 
التربوية، وإن رفضها للزي����ادة مبني على مبررات موضوعية 
وواقعية ومدروس����ة ولكون ان هذه الزيادة مت إقرارها مبوجب 
اجته����ادات فردية وآليات تنفيذ مبهم����ة، ودون ان تكون مبنية 
على دراس����ات مستوفية ورؤى واضحة وان يكون ألهل امليدان 
رأي فيها الى جانب حتميل املعلمني واملعلمات األوقات اإلضافية 
دون أي ضمان����ات حلقوقهم املادية املش����روعة وحتميل الدولة 

األعباء املالية.

قالت مصادر تربوية ل� »األنباء« ان نتائج الدور الثاني لبعض 
م���دارس منطقة اجلهراء التعليمية لم تعلن حتى أمس بالرغم 

من بدء دوام طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية.
وأضافت املصادر ان الطلبة ظلوا في صالة التربية البدنية 
ولم يس���مح لهم بالدخول الى الفصول لع���دم معرفة اإلدارة 
املدرس���ية في أي صف ينتظمون. وأوضحت ان مدرستي »أم 
احل���ارث« في الصليبية و»النوار بنت مال���ك« في الواحة من 
املدارس الت���ي لم تعلن نتائج طلبتها للدور الثاني وذلك على 

سبيل املثال وليس احلصر.

تشمل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
برعايتها وحضورها في التاسعة من صباح اليوم افتتاح مؤمتر 
ومعرض الكويت االول لبن���اء وجتهيز املدارس والكليات في 

مركز املؤمترات في فندق موفنبيك باملنطقة احلرة.
وقال الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات ورئيس املؤمتر 
د.خالد الرشيد ان هذا احلدث التعليمي االكبر من نوعه في الكويت 
يشهد مش���اركة اكثر من 100 شركة وكالة وعاملية متخصصة 
في جتهيزات املدارس والكليات في مجال تكنولوجيا التعليم 
وفصول املس���تقبل الذكية واملكتبات الرقمية وتصميم املرافق 
التعليمي���ة واالثاث التربوي واملالع���ب الرياضية وجتهيزات 

مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة.
ويتضمن برنامج املؤمتر مشاركة اجلهات احلكومية للتعريف 
باملشاريع التعليمية الضخمة التي سيتم البدء بتنفيذها ويشارك 
في الندوات كل من د.رنا الفارس مدير البرنامج االنش���ائي في 
جامعة الكويت وم.محمد الصايغ – الوكيل املس���اعد للمنشآت 
التربوية وم.عبدالرحمن املطوع مساعد املدير العام للشؤون 

الهندسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وبني د.خالد الرش���يد ان هذا املعرض يهدف إلى استعراض 
خبرة وامكانيات شركات القطاع اخلاص احمللية في املساهمة 
في تنفيذ املش���اريع الطموحة التي تتضمنه���ا خطة التنمية 
في القطاع التعليمي وهذا ما ننش���ده جميعا في خلق شراكة 
حقيقية بني القطاعني العام واخلاص لتطوير البيئة التعليمية 

في املرافق التربوية املختلفة.
واختتم د.الرشيد تصريحه بدعوة كل املهتمني من املدارس 
والكليات احلكومية واخلاصة لزيارة املعرض والتعرف على 
احدث التقنيات التربوية والتجهيزات التعليمية وسيس���تمر 

املعرض ملدة 3 أيام على فترتني صباحية مسائية.

فوجئ الطلبة في س����احة ثانوية عبداهلل املبارك مبنطقة العدان 
بالوزيرة تطلب امليكروفون من أستاذ التربية البدنية املكلف بتنظيم 
أنش����طة طابور الصباح وساد صمت لبرهة من الوقت انتظارا لكلمة 
الوزيرة هل ستكون مثل كلمات املعلمني التي يغلب عليها صفة األوامر 
والتعليمات اما ماذا ستكون؟ ومع أولى كلمات الوزيرة الهادئة التي 
يغلب على صوتها مش����اعر األمومة الفياض����ة واخلوف على أبنائها 
والرغبة في ان يصبحوا من افضل الناس خلقا وعلما ش����عر الطلبة 
بارتياح عميق بدا على مالمح وجوههم وكأنهم يطالبون الوزيرة من 
اعماق انفس����هم بأن تأتي يوميا لتدفعهم حماس����ا وعطاء ورغبة في 
اعتالء مراكز متقدمة في االمتحانات النهائية ومبجرد انتهاء الوزيرة 
على كلمتها شعر احلضور من القيادات التربوية ورجال االعالم بان 
الطلبة عاهدوا الوزيرة في بذل ومضاعفة اجلهد للتفوق وليس فقط 
النجاح وانهم بالفعل سيحققون رغبة »أم أحمد« في ان يكون اوائل 
الصف الثاني عش����ر لهذا العام اجلديد من ثانوي����ة عبداهلل املبارك 
الصب����اح بالعدان وكان عهدا بالعيون التي تع����ي اكثر من االذان اذا 
كان����ت الكلمات تخرج من القلب وكانت كلمات الوزيرة بالفعل نابعة 
من »قلب ام أحمد« وليس من قلب »الوزيرة موضي احلمود« فشكرا 

لك معالي الوزيرة ودعوة للجميع لالقتداء بك.

31 أكتوبـر توزيع وجبـات تغذية االبتدائـي.. و»الب توب لكل طالب« دخـل حيز التنفيذ
المـدارس فـي  قريبـًا  النـور  وسـترى  المراقبـة  كاميـرات  مناقصـة  توقيـع  تـم 

مريم بندق
جاءت رسالة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ألبنائها الطلبة في اليوم الدراسي 
األول )امس( لتحمل قيم الوطنية والوالء واالنتماء 
والتذكي����ر بأن الكويت اعطتن����ا الكثير وتنتظر منا 
العمل يدا واحدة وواجبنا جميعا الوالء لهذا الوطن 
املعطاء والعمل على رفعته وازدهاره »فكل حق يقابله 

واجب« علينا القيام به بكل أمانة.
وخاطبت ابناءها قائلة: ادعوكم الى احملافظة على 
األمانة والوالء للوطن العزيز الكويت، فالكويت اعطتنا 

الكثير وتنتظر ان نرد التحية بأحسن منها.
واس����تطردت الوزيرة قائلة ان تعزيز قيم الوالء 
واالنتماء وتأصيل السلوكيات اإليجابية يحتاج إلى 

عمل كبير علينا جميعا ان نساهم في اجناحه.
وأكدت ان اطالة اليوم املدرسي للمراحل التعليمية 
ال� 3 يوم الثالثاء اسبوعيا ملدة 25 دقيقة حسمت بعد 
دراسة مستفيضة، مشيرة في تصريحات للصحافيني 
عقب جولة ميدانية الى مدارس املرحلتني املتوسطة 
والثانوية مبناسبة بدء دوام الطلبة للعام الدراسي 
اجلديد 2011/2010 الى ان القرار اتخذ والوزارة ماضية 
في التطبيق فهدفنا اسمى ويرتكز على دعم وتعزيز 

القيم الوطنية في نفوس ابنائنا.
وجددت الوزيرة احلديث عن أهداف الوزارة من قرار 
اإلطالة في ايجاد درجة من التوافق بني القيم التعليمية 
والعلمية واملعرفية واملهارات األساسية التي تقدمها 
املناهج الدراسية وبني القيم التربوية والسلوكيات 
واالجتاهات االيجابية التي جتعل املنظومة التعليمية 
قادرة على بناء املواطن اإلنسان الذي يتمتع بقدرات 

وإمكانات متكاملة للنهوض مبسيرة الوطن.
وردا على سؤال حول وجهة نظر جمعية املعلمني 
املغايرة لقرار ال����وزارة أجابت احلمود: رأي االخوة 
في اجلمعية يؤخذ بعني االعتبار ونس����مع ونناقش 
وجهات نظرهم وان شاء اهلل نصل الى اتفاق معهم 

ملا فيه مصلحة التعليم ومصلحة الكويت.
وأضافت وزيرة التربية: حضرت مؤخرا أنشطة 
مؤمتر جودة التعليم في قطر والذي ناقش املفهوم 
والتعريف األساسي للجودة التي تعني ان يكتسب 
الطالب املعرفة والعلم واملهارة بأنواعها والقيم كالوالء 
واالنتماء واحلفاظ على الهوية والتعاون والتسامح 
وتقبل الرأي اآلخر، وهذه كلها عناصر رئيسية ألي 

نظام تعليمي يجب ان يرتكز عليها.
وأعلنت ان بدء توزيع الوجب����ات الغذائية على 
تالميذ املرحلة االبتدائية 31 أكتوبر املقبل، مش����يرة 
ال����ى ان توزيع الب توب لكل طالب وطالبة في حيز 
التنفيذ ومت اتخاذ خطوات طرح املناقصة التي تأتي 
ف����ي إطار حرص الوزارة عل����ى تعزيز خطوات دعم 
التعليم االلكتروني ملواكبة املس����تجدات العاملية في 

إطار خطط تطوير التعليم.
وكشفت احلمود عن ان مناقصة كاميرات مراقبة 
املدارس وقعت والتنفيذ سيرى النور قريبا. وأفادت 
عن طرح مناقصة لالستعانة مبمرضني للمرحلتني 
املتوسطة والثانوية حيث مت جتهيز العيادات املدرسية 
اآلن. وكان����ت د.موضي قد قالت ف����ي بداية اجلولة 
ان الوزارة اس����تكملت دوام بقية الطلبة للمرحلتني 
الدراسيتني املتوسطة والثانوية الذين انتظموا في 
فصولهم الدراسية أمس، متمنية جلميع أبنائها الطلبة 
عاما دراسيا مثمرا بالنجاح والتفوق مستطردة بالقول: 
اطلعنا خالل اجلولة التي ش����ملت مدارس منطقتي 
مبارك الكبير وحولي التعليميتني على االستعدادات 
وحرصنا على استكمال جميع متطلبات أبنائنا الطلبة، 
إضافة الى دعم املدارس بكل ما حتتاجه من مستلزمات 

لتوفير أفضل جو دراسي جاذب لطلبتنا.
من جهة أخرى كان الفتا وجود زحام ش����ديد في 
معظم الشوارع والطرقات الرئيسية بجميع مناطق 
الكويت تزامنا مع بدء دوام الطلبة في جميع املراحل 

الدراسية

)قاسم باشا( د.موضي احلمود ومتاضر السديراوي ومنى الصالل يتفقدن مخزن كتب مدرسة فاطمة بنت اليمان  

)محمد ماهر( زحام شديد في الطرقات الرئيسية مع أول يوم لدوام جميع املراحل الدراسية 

أمل بأن يكون الجميع 
على قدر المسؤولية

توجيهات الوزيرة:
 المواظبة ثم التعاون

ثم الدراسة من أول يوم

الوكيلة مريضة ولم 
تحضر بداية الجولة

الوزيرة أول الحضور
في »عبداهلل المبارك«

رددت الوزيرة في املدرستني 
اللتني شملتهما الزيارة عبارة 
»آمل ان يكون اجلميع على قدر 
املسؤولية س���واء عاملون أو 
طلبة أو أولياء أمور حتى يكون 
العام الدراسي ناجحا وموفقا 

للجميع«.

الوزيرة ألبنائها في  توجيهات 
أول ي����وم دراس����ي: املواظبة على 
احلضور للمدرس����ة والتعاون مع 
املعلمني والزمالء والدراسة من أول 
يوم وعدم تأجيل عمل اليوم للغد.

لوح����ظ عدم حض����ور وكيلة 
الوزارة متاضر الس����ديراوي في 
احملطة األولى من اجلولة، لكنها 
حرصت على احلضور في احملطة 
الثانية مبدرسة فاطمة بنت اليمان 
املتوسطة للبنات في جنوب السرة 

)الزهراء( بالرغم من املرض.

سجل اجلميع حضور الوزيرة 
مبكرا جدا قبل بدء اجلولة املقررة 
في 7.30 ص بنصف س����اعة ولم 
يع����رف الس����بب ه����ل رغبت في 
االجتماع مبدير املدرس����ة ملعرفة 
احتياجات املدرسة ام حتسبا لزحام 

الطريق؟ االجابة عند الوزيرة.

العمر: خط ساخن مع اإلدارات المدرسية لمعالجة أي قصور
وش����ددت العمر على ضرورة 
املب����ادرة من قبل  وج����ود روح 
مديري امل����دارس وعدم اهمال اي 
عائق من شأنه أن يؤثر على سير 
العمل كون اجلميع يحملون شرف 
خدم����ة العمل التربوي مما يحتم 
بذل اقصى اجلهود لتوفير افضل 
االجواء ألبنائنا الدارسني وهو االمر 
الذي طاملا اكدنا عليه في لقاءاتنا 
املتكررة مع االدارات وهو ما ننشده 
موضحة ان نس����بة احلضور في 
م����دارس املرحلت����ني املتوس����ط 
والثانوي جتاوزت ال� 95% موزعني 
على 35 مدرسة متوسطة مبجموع 
كلي للبنني والبنات يبلغ 21299 
طالبا وطالبة بينما بلغ اعداد طلبة 
وطالبات املرحلة الثانوية 11735 
موزعني على 27 ثانوية مبينة انه 
مت التأكد من توافر الكتب املدرسية 

للمراحل املختلفة.

امل����دارس مع بداي����ة دوام ادارات 
ابالغ االدارات  املدارس بضرورة 
املعنية في املنطقة للمساهمة بشكل 
عاجل من اجل تالفيها والعمل على 
حلها مضيفة ان اجلولة ش����ملت 
مدرسة ذو الرمة في منطقة عبداهلل 
املبارك حيث لوحظ وجود قصور 

في بعض جوان����ب العمل ومتت 
مخاطبة مراقبة الصيانة للعمل 
على معاجلتها ومتت متابعة قاعة 
العدد  التكيي����ف وتوفير  أجهزة 
املناس����ب من العمال����ة والتنبيه 
على إدارة املدرس����ة ببذل املزيد 

من اجلهود.

دعت مدير عام منطقة الفروانية 
التعليمية يسرى العمر اإلدارات 
املدرسية الى عدم إهمال اي مشكلة 
كانت من ش����أنها ان تعيق العمل 
في املدارس منبهة إلى ان اجهزة 
املنطقة املختلفة تقف على أهبة 
االستعداد لتذليل العراقيل لضمان 
الوصول للجهود املنتظرة في خدمة 

العملية التعليمية.
ف����ي تصريح  العمر  وقال����ت 
صحافي عقب جولة شملت عددا 
من مدارس املرحلتني املتوسطة 
انتظام دوام  والثانوية مبناسبة 
الطلبة في املرحلتني، ان املنطقة 
حرصت على فتح خط ساخن مع 
إدارات املدارس ملعاجلة اي قصور 
يطرأ في االس����تعداد حيث جرى 
تس����خير جمي����ع االمكانيات من 
اجل ضمان عام دراسي وفق ما مت 
االعداد له ومت تعميم نشرة جلميع 

يسرى العمر خالل جولتها في إحدى مدارس منطقة عبداهلل املبارك           )محمد ماهر(

عايض السهلي

بمشاركة أكثر من 100 شركة ووكالة محلية وعالمية


