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 «المعلمين»: موضي الحمود تمارس أخطاء فادحة وممارسات مؤسفة 
بشكل متخبط وغير مدروس له تأثيره السلبي على استقرار الميدان

  مريم بندق
  طالبت جمعية املعلمني وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيـــرة 
د.موضي احلمـــود بتوضيح اكثر 
ملا ورد في كلمتها التي القتها امام 
سمو ولي العهد في مهرجان «شكرا 
معلمي» الذي اقيم صباح امس االول 
حتت رعاية صاحب السمو االمير، 
مشيرة إلى ان هناك ايحاءات غريبة 
ومثيرة للبس واجلدل والتضليل 
مما ذكرته من ان وجود اختالفات 
بني املسؤولني والعاملني في امليدان 
او ممثليهم على بعض القضايا قد 
يـــؤدي الى تبايـــن وجهات النظر 
ويؤثر على مصلحة الطلبة ويعطل 
العملية التعليمية حتى ولو لفترة 

وهو ما مت جتاوزه.
  وذكرت اجلمعيـــة في بيان لها 
ان مفهوم ما ورد في كلمة الوزيرة 
يوحـــي وكأن علـــى اهـــل امليدان 
وممثليهم ويقصـــد بها جمعيتهم 
(جمعية املعلمني) التغاضي الكامل 
عن االخطاء الفادحة واملمارســـات 
املؤسفة التي متارس من قبل الوزارة 
او من قبلها شخصيا، والتي جتاهلت 
فيها ابسط مقومات ما يتطلب اتخاذه 
في القرار املناسب ومتطلبات العمل 
به، وفي انتهاجها لسياسة التضليل 
وجتاهل رأي اهل امليدان في اتخاذ 
القرار وفي تطبيق املشاريع بشكل 
متخبط وغير مدروس االمر الذي كان 
له تأثيره السلبي الكبير واملؤسف 
امليدانـــي واخلطط  الواقـــع  على 
التربوية وفي تأمني اجواء االستقرار 

واملناخ التربوي املناسب.

  وذكرت اجلمعية في بيانها ان 
من حـــق الوزيرة ان تســـتعرض 
خططها ومـــا حققته مـــن اعمال 
واجنازات ولكـــن عليها ان تكون 
امينة وصادقة في كشـــف حقائق 
االختالفات التي حدثت بينها وبني 
العاملني في امليدان واجلمعية والتي 
جاءت جميعها بسبب السياسات 
والقرارات املتخبطة التي اتخذتها 
الوزارة وتتحمل مسؤوليتها بالكامل 
فيما يتحمل اهـــل امليدان تبعاتها 

واضرارها.
  واختتمت اجلمعية بيانها قائلة: 
لقد ذهبـــت الوزيرة وكعادتها الى 
ابعد ما في اخليال في التباهي مبا 
حققته من اجنازات واعمال، ونحن 
في جمعية املعلمني لن نقلل من شأن 
بعض االجنازات التي حققتها ولكن 
في الوقت نفســـه البد ان نؤكد ان 
تلك االجنازات لم تكن لتتوافق مع 
التطلعات املنشودة، ولعل ما ميكن 
االستدالل عليه من ذلك الغياب شبه 
الكامل للقضية التربوية في البرنامج 
احلكومي بالرغم من تنامي حجم 
املعوقـــات والتحديات، وهو االمر 
الذي تتحمل الوزارة مســـؤوليته 
الكاملة، الى جانب ما حدث ويحدث 
من مالبسات في آلية اختيار القيادات 
التربوية، ومن تداعيات ســـلبية 
وفشل كامل في زيادة ساعة النشاط 
واطالة يـــوم الثالثاء غير املبررة، 
وما يتعلق ايضا باملسائل املرتبطة 
بحقوق املعلمني واملعلمات واملطالبة 
بتعديل ورفع رواتبهم اسوة ببقية 

الوظائف االخرى. 

 على وزيرة التربية أن تكون «أمينة» في كشـف حقيقة االختالفات التي حدثت بينها وبين ممثلي الميدان

 الجمعية أكدت أن الكلمة التي ألقتها الوزيرة في تكريم الهيئة التعليمية بحضور ولي العهد مثيرة للتضليل و«فشل إطالة الثالثاء»

 منى اللوغاني  هناء الشراح 

 جانب من احتفال تكرمي املعلمني الذي القت فيه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الكلمة التي أثارت جمعية املعلمني ودفعتها إلصدار البيان املنشور  

 «مديري العموم»: خطة لالنتهاء من تدريب المعلمين 
على استخدام الحاسوب تبدأ فبراير لجميع المناطق 

  مريم بندق
  اعتمد مجلس مديري عموم املناطق التعليمية في اجتماعه 
امس خطة شاملة لالنتهاء من تدريب املعلمني في جميع املناطق 

التعليمية على استخدام احلاسوب تبدأ نهاية فبراير املقبل.
  وقالت مصادر تربوية في تصريح خاص لـ «األنباء» ان املجلس 

سيخاطب قطاع التخطيط واملعلومات لبدء التنفيذ.
  وسيتم تقسيم املعلمني بحسب درجة الكفاءة واالملام باستخدام 

احلاسوب على ان يتم تنفيذ خطة التدريب.
  واكدت املصادر ان اخلطة تأتي بالتزامن مع خطة الوزارة في 

تعميم اجهزة الب توب لكل طالب باملرحلة الثانوية.
  هذا وتدارس املجلس منوذج شهادة الثانوية العامة بحسب 
منوذج التعميم الذي وضعه مركز املعلومات وقدم مجلس مديري 

العموم بعض املالحظات مجددا. 

 قبل تعميم الب توب لكل طالب بالمرحلة الثانوية

 العمر: آلية عمل متكاملة لدقة تطبيق 
إجراءات الفترة الدراسية الثانية 

 

 في منطقة الفروانية ولجميع المراحل التعليمية 

 لجنة برئاسة السديراوي لمقابلة
  المتقدمين إلدارة االمتحانات بـ «الخاص»

  مريم بندق
  شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
جلنة برئاســـة وكيلة الوزارة متاضر الســـديراوي وعضوية فهد 
الغيص وعبداهللا احلربي ويسري العمر، وسامي الدخيل، ومسعود 

العنزي.
  ملقابلة املتقدمني لشغل وظيفة «مدير إدارة االمتحانات واملعادالت» 

بقطاع التعليم اخلاص.
  وتتولى اللجنة مقابلة املتقدمني املستوفني لشروط شغل الوظيفة 

املذكورة. 

 مريم بندق
  أعــــدت منطقة الفروانية 
آليــــة متكاملة  التعليميــــة 
بهدف ضمان دقة العمل في 
اختبــــارات الفتــــرة الثانية 
التعليمية قام بها  للمراحل 
الشــــؤون  فريق مكلف من 
التعليمية ومراقبة المراحل 

لديها.
  وقالت مدير عام المنطقة 
المنطقة  ان  العمر  يســــرى 
االســــتعدادات  اســــتبقت 
لالختبارات بعقد سلســــلة 
اجتماعات مع مديري المدارس 

وحضور مدير الشؤون التعليمية انور العنجري لبحث آليات 
ومعوقات العمل والمقترحات المقدمة بهذا الشأن، والتي تهدف 
لتطبيق اآلليــــة المعتمدة من قبل الــــوزارة أو التدقيق على 

البيانات أو آلية التسليم والتسلم.
  وأضافت العمر انه تم التنســــيق مع األجهزة المعنية في 
الوزارة بإشــــراف قطاع التعليم العام وادارة الخدمات العامة 

لتوفير سيارات لنقل االمتحانات في الوقت المحدد.
  وأوضحت ان التنسيق شمل ايضا ادارة االمتحانات لمتابعة 
سير عمل اللجان وتوفيرها عبر تشكيل لجنة من المندوبين 
لتوزيع وتسلم مغلفات االختبارات صباح كل يوم من المنطقة 

التعليمية وتوزيعها على المدارس.
  وذكــــرت انه تم تزويد المدارس بعدد كاف من المالحظين 
لســــد الحاجة المتوقعة أو الزيادة التــــي قد تطرأ خصوصا 
بيــــن صفوف طالب تعليم الكبــــار والمدارس الخاصة فضال 
عن التنسيق مع وزارة الداخلية لتغطية حاجة المدارس من 

الناحية األمنية.
  واشارت الى ان مسؤولي المنطقة تولوا الرد على استفسارات 
مديري المدارس والعمل على تذليل مختلف المعوقات مما قد 
يعترض العمل وذلك ضمانا للوصول الى استقرار العمل وبما 

يتيح ألبنائنا اداء االمتحانات بكل سهولة ويسر.
  ودعت العمر أولياء األمور الى التعاون مع الجهات التعليمية 
وبذل الجهود لتوفير األجواء المالئمة «ألبنائنا الطلبة وحثهم 
على االستعداد الجيد لفترة االمتحانات والدراسة والمذاكرة 

لنيل أعلى الدرجات».
  واشارت الى انها ســــتقوم مع قياديي المنطقة طيلة فترة 
االمتحانات بجوالت ميدانية لالطالع على سير العمل والواقع 

المطبق لتالفي وتذليل أي قصور.
  يذكر أن االمتحانات لطلبة صفوف العاشر والحادي عشر 

والثاني عشر مستمرة اآلن. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 «التربية» نعت قمرية محمد أمين أول رئيسة لجمعية المرشدات
  مريم بندق

  نعت وزارة التربية امس قمرية محمد امني اول 
رئيسة جلمعية املرشدات الكويتية التي وافتها 

املنية اول من امس.
  أول وظيفة عملت بها في مشوارها العملي هي 
مدرســـة مواد عامة باملدرسة الشرقية املشتركة 
عام ١٩٦١ ومتت ترقيتها الى وظيفة رئيسة قسم 

الزهرات واملرشدات بإدارة التربية البدنية والكشافة 
في ١ سبتمبر ١٩٦٥ وعدل مسماها الوظيفي من 
رئيسة قسم املرشدات الى مفتشة للمرشدات في 
٤ نوفمبـــر ١٩٧٣، ورقيت الى موجهة فنية اولى 
للتوجيه الفني للمرشدات بإدارة التربية البدنية 
والكشافة ١٩ سبتمبر ١٩٧٤ وعينت اول رئيسة 

جلمعية املرشدات الكويتية عام ١٩٦٥. 

 يسرى العمر 
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