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سخروا غاضبني في أحاديث لـ»األنباء«: وكيلة التربية وجهت نشرة ملديري ومديرات مدارس نظام املقررات الذي ُألغي العام املاضي!

 امليدان التربوي: »َخلَّْف اهلل علينا« إذا السديراوي تعتمد نشرات عامة متضمنة 
تواريخ خاطئة لنهاية العام الدراسي 2011/2010 ومتضاربة مع القرار رقم »1«

ومديرات املدارس وباعتماد وكيلة 
الوزارة نفسها.

ينص التوضيح على ان النشرات 
املعتمدة من وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي واملعممة على مديرات 
ومديري املدارس ليس لها عالقة 
مبواعيد عمل الهيئتني التعليمية 

واالدارية.
والسؤال ما دام الوضع كذلك 
فلم����اذا نصت النش����رات على ان 
نهاية العام الدراس����ي 2011/2010 
في 2011/6/9 لرياض االطفال وفي 
6/16 للمرحل����ة االبتدائية و6/23 

للمتوسط و6/30 للثانوي؟
تقول مديرات مدارس رياض 
االطفال ومديرو ومديرات مدارس 
املراحل االخرى: بصراحة الوضع 
»مو زين« وماشي على البركة واقل 
شيء كان على وكيلة وزارة التربية 
ان تعتذر عن قيامها باعتماد نشرة 
متضمنة مواعي����د خاطئة لنهاية 
العام الدراسي ليس فقط لرياض 
االطفال ولكن لالبتدائي واملتوسط 

والثانوي.
ب����دال من التوضي����ح بان هذه 
املالي  النشرات تخص الصندوق 
وهذا ال خالف علي����ه فكما ذكرنا 
لم  تخف »األنباء« ذلك بل نشرناه 
تفصيليا اما اذا كان القرار رقم »1« 
في صوب ونشرات الصندوق املالي 
في ص����وب و»املخفي« في صوب 

فخلف اهلل علينا.
ان امليدان التربوي ومن خالل 
استقرائنا آلراء عشرات من مديري 
ومديرات رياض االطفال واملدارس 
ف����ي مراحلها الثالث اصبح يغلي 
ويعاني مما اطلقوا عليه تخبطا 
من ادنى االمور االجرائية املتعلقة 
مبواعيد نهاية عام دراسي وتساءلوا 
اذا كان الوضع كذلك على س����بيل 
املثال وليس احلصر فكيف تكون 
اجراءات وق����رارات وكيلة وزارة 
الس����ديراوي  التربي����ة متاض����ر 
الكبيرة  التعليمية  القضاي����ا  في 
كاالستراتيجيات وتطوير املناهج 
ونظ����ام التعليم واذا كانت جتهل 
مواعيد نهاية العام الدراسي فكيف 
تستطيع املساهمة في وضع خطط 

اصالح وحتسني التعليم؟

قامت بإعتماده؟! وهل املسؤولون 
عن الصندوق املالي ليس لديهم علم 
ايضا مبواعيد القرار رقم )1( حتى 
يضمنوا نشراتهم مواعيد أخرى 

غير صحيحة حسب ادعاءاتكم؟
وإذا كان املس����ؤولون ع����ن 
الصندوق املالي ال يعرفون فهل أيضا 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي ال 
تعرف حتى تعتمد ليس فقط نشرة 
واحدة امنا أربع نشرات تضمنت 

تواريخ مغلوطة؟
وم����ا دمتم نش����يطني كل هذا 
احلد للرد على الصحف فلماذا لم 
تخاطبوا املسؤولني عن الصندوق 
املواعيد  املال����ي لتعدي����ل ه����ذه 
والنشرات التي ذهبت الى مديري 

تعتمد نشرات الصندوق املالي وهي 
تنص على تواريخ مختلفة وغير 

صحيحة بحسب ادعاءاتكم؟
ماذا نفهم من مثل هذه املواعيد 
املتضارب����ة بني الق����رار رقم )1( 

ونشرات الصندوق املالي؟
وقد تعجبنا من الرد الذي جاءنا 
والذي ينبه الى ضرورة االلتزام 
مبواعيد انتهاء العام الدراسي في 
املراحل التعليمي����ة املختلفة كما 
جاءت في القرار رقم )1( ونتساءل 
ملاذا لم تلتزم وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي قبل اعتماد النشرات مبا 
نص عليه القرار رقم )1( ونتساءل 
هل الوكيلة السديراوي ليس لديها 
علم بالقرار رقم )1(؟ أليس هي من 

عقب����ت إدارة العالقات العامة 
واإلعالم التربوي بوزارة التربية 
على النش����رات العام����ة املعتمدة 
التربية متاضر  من وكيلة وزارة 
الس����ديراوي واملتضمنة حتديد 
مواعيد جديدة لنهاية العام الدراسي 
2011/2010 والتي تفردت »األنباء« 
بنش����رها أمس بأن هذه النشرات 
متعلقة بالصندوق املالي وليست 
لها عالقة مبواعيد عمل الهيئتني 
املدارس  التعليمية واإلدارية في 

احملددة في القرار رقم )1(.
جاء ذلك ردا على ما نش����رته 
»األنباء« أمس وأمس األول حتت 
عن����وان عطل����ة إدارات م����دارس 
رياض األطفال تبدأ اليوم )أمس( 
وعطلة االبتدائي اخلميس املقبل 
16 يونيو واملرحلة املتوسطة 23 

منه و»الثانوي« 30 يونيو.
وذلك استنادا الى ما تضمنته 
النش����رات املعتمدة واملعممة من 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
والتي تنص على ه����ذه املواعيد 
احملددة والواضحة كعني الشمس 
في رابعة النهار في نشرات واضحة 
نشرناها امس بالتفصيل تأكيدا  
على مبادئ املصداقية والشفافية 
وحق القراء في معرفة التفاصيل 

كاملة.
تق����ول إدارة العالقات العامة 
ان النشرات املنشورة ب� »األنباء« 
تتعلق بفواتير املدارس واحلسابات 

اخلاصة بالصندوق املالي.
وهذا صحيح ونحن في »األنباء« 
ذكرن����ا ذلك وأكدنا ان النش����رات 
متعلق����ة بالصن����دوق املالي، بل 
نشرنا كل تفاصيل النشرات األربع 
ولكن هل تكون النشرات املتعلقة 
بالصندوق املالي تنص على مواعيد 
نهاية العام الدراسي لرياض األطفال 
واملراحل التعليمية الثالث بصورة 
غير صحيحة وهل الصندوق املالي 
يقع في كوكب آخر ال يتبع التعاليم 
واملواعيد والنظم واللوائح والقرار 

رقم )1( في وزارة التربية؟
وه����ل وكيل����ة وزارة التربية 
متاضر السديراوي ال تعلم باملواعيد 
احملددة الصحيح����ة لنهاية العام 
الدراسي بحسب القرار رقم )1( حتى 

رد وتوضيح من العالقات العامة

الرد أغفل مدارس املقررات

بخصوص اخلبر املنشور بصحيفة »األنباء« 
بتاريخ 2011/6/9 حتت عنوان »عطلة إدارات 
مدارس رياض األطفال تبدأ اليوم«. طالعتنا 
جريدتكم الغراء بخبر مفاده ان عطلة إدارة 

مدارس رياض األطفال تبدأ اليوم حسب 
النشرات العامة املعتمدة، وعمال بحق الرد تود 

وزارة التربية توضيح احلقائق التالية:
٭ ان النشرة التي مت اإلشارة اليها في خبر 

الصحيفة متعلق بفواتير املدارس واحلسابات 
اخلاصة بالصندوق املالي ليتسنى لإلدارات 

املدرسية إنهاء جميع اإلجراءات الفنية واملالية 
في املراحل التعليمية الثالث واملعاهد الدينية، 

)وهذا الكالم غير صحيح الن النشرات حددت 
على سبيل املثال نهاية العام الدراسي لرياض 

االطفال في 6/9، على أن يتم ارسال املصروفات 
في موعد ال يتجاوز 6/7(.

٭ كما ان النشرة العامة التي أصدرتها وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي بشأن 

التسوية املالية للصندوق املالي املرسلة الى 
مديرات املدارس ليس لها عالقة مبواعيد عمل 

الهيئتني التعليمية واإلدارية.
٭ وفيما يتعلق بدوام العمل في الهيئتني 

التعليمية واإلدارية في جميع املراحل التعليمية 
فهي واضحة في قرار رقم )1( ومت توزيعها على 

املدارس في أوقات سابقة ولم يطرأ عليها أي 
تغيير سوى تخفيض ساعات العمل بعد االنتهاء 

من أعمال اختبارات وأعمال النتائج حسب 
الكتاب الصادر من الوكيل املساعد للتعليم 

العام واملوجه ملديري عموم املناطق التعليمية 
)مالحظة مرفق قرار تخفيض ساعات العمل(.

من جانبنا نتساءل وال نعرف ملن نوجه 
السؤال النه يتعلق بالوكيلة العود في 

وزارة التربية وهي اعلى واكبر مسؤولة 
عن التنفيذ واعني بها وكيلة الوزارة 

متاضر السديراوي. سؤالنا يتعلق باخبار 
نظام املقررات وما آخر اخبار النظام 

على حس الوكيلة متاضر السديراوي هل 

مازالت هناك مدارس تتبع نظام املقررات 
ام مت – بحسب معلوماتنا – تخريج آخر 

دفعة العام الدراسي 2010/2009؟ اذا بالفعل 
حسب علمنا ان النظام »بح« خالص ماكو 

مدارس تتبع نظام املقررات في الكويت 
فكيف تخاطب وكيلة وزارة التربية متاضر 

السديراوي مديري ومديرات مدارس 

نظام املقررات بنشرة عامة معتمدة منها 
والتي ننشرها اليوم؟ واذا كانت الوكيلة 
السديراوي ال تعلم انتهاء نظام املقررات 
وتخريج آخر دفعة العام الدراسي املاضي 

فماذا تعلم السيدة الوكيلة عن وزارة 
التربية؟ هل تعلم فقط في احلسابات 
واملستحقات املالية واملهمات الرسمية؟

»األنباء« ال حتتاج إلى هذا التوضيح
اننا في »األنباء« ال نحتاج إلى هذا 

التوضيح، ولكن من يحتاج إليه هو إدارات 
املدارس التي تتخبط في ظل قرارات 

ونشرات متضاربة بالرغم من ان القرار 
رقم »1« معتمد من وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي والنشرات املعممة بخصوص 
الصندوق املالي معتمدة أيضا من وكيلة 

الوزارة متاضر السديراوي إال ان توقيت 
نهاية العام الدراسي 2010 / 2011 مختلف 
بينهما متاما. وكان األولى بوكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي بداية ان تتالفى هذا 

التضارب، اما وقد وقع منها سهوا أو 
جهال فكان عليها ان تعتذر عن هذا اخلطأ 

للوزارة أوال ثم إلدارات املدارس ال ان ترسل 

توضيحا جلريدة »األنباء« وكأن قنوات 
االتصال بينها وبني مدارسها مقطوعة وكأن 

املوضوع كله يتمحور حول الصندوق 
املالي الذي ليس نقطة اخلالف وتتناسى ان 

»املبكي« في األمر هو هذا التضارب الذي 
ملت إدارات املدارس من الشكوى منه منذ 
ان تولت متاضر السديراوي وكالة التربية.

رد العالقات
٭ إن رد العالقات العامة تطرق إلى أن 

النشرات املعممة واملعتمدة من وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي تتعلق بالصندوق املالي 

وتناسى الرد اخلطأ الفادح في التواريخ 
احملددة لنهاية العام الدراسي لرياض األطفال 

واملراحل التعليمية األخرى مما يشير إلى 

محاولة التملص من اخلطأ بدال من االعتراف 
به واالعتذار عنه كما هو متوقع من سيدة 

تشغل منصب وكيل مسؤولة عن تربية النشء.

ال طبنا وال غدا الشر

تخفيض ساعات الدوام املدرسي

ال طبنا وال غدا الشر.. عذر أقبح من ذنب هكذا بادرتنا مديرة 
إحدى مدارس رياض األطفال تعليقا على النشرة املرسلة لها 

عن الصندوق املالي. قالت: بالفعل النشرة تضمنت تاريخا 
جديدا لنهاية العام الدراسي هو 6/9، وتستدرك: يتضمن القرار 

رقم )1( تاريخا آخر ولكن ألن نشرة الصندوق وصلت لنا 
خالل اليومني املاضيني اعتقدنا أن الوزارة قررت أن تنهي العام 

الدراسي مبكرا أسبوعا واحدا عن موعده. 
وكان ذلك مبادرة سارة لنا خصوصا أن الوزارة بادرت ايضا 

بتقدمي موعد حفالت تخرج األطفال أسبوعا كامال، ولكن 
فوجئنا بأن املوضوع ما هو إال تخبط آخر من تخبطات نشرات 

الوزارة التي اعتدنا عليها في اآلونة األخيرة.

عممت الوزارة نشرة على اإلدارات املدرسية ملراعاة ما يلي: 
رياض األطفال: يكون الدوام من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 

10 صباحا يوميا حتى موعد بدء العطلة الصيفية.
املرحلتان )االبتدائية واملتوسطة(

يوما )12 و13( 2011/6 إعالن النتائج.
يوم 2011/6/14 تسليم الشهادات للطلبة. اعتبارا من 2011/6/15 

يكون الدوام املدرسي من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 
10 صباحا يوميا حتى موعد بدء العطلة الصيفية. مالحظة: 
يستثنى مما سبق الكوادر التعليمية املكلفون مبهام أعمال 
املالحظة باالختبارات أو أعمال الكنترول باملرحلة الثانوية.

الروضان: قبول أوراق املعلمني غير املتواجدين في البالد
يقتصر على آبائهم وأبنائهم وأزواجهم

مواصلة دروس التقوية على قناة إثراء إلى نهاية االمتحانات
التربية  أعلن وكيل وزارة 
املس���اعد للتنمي���ة التربوية 
بدر الفريح ع���ن جدول البث 
التقوية  التلفزيوني لدروس 

التعليمية النموذجية عبر قناة 
الكويتية من  الفضائية  إثراء 
الس���اعة الرابعة عصرا حتى 
التاس���عة لطلب���ة الصفوف 

العاشر واحلادي عشر والثاني 
عشر في الفترة من 12 إلى 22 
يونيو وذلك تزامنا مع فترة 
اختبارات نهاية العام الدراسي 

2011/2010 وفق اجلدول التالي 
الذي أع���ده مراقب التلفزيون 

التعليمي مجدي الهزاع:

ووزير التعليم العالي احمد املليفي 
الكرمية ال مانع من تقدمي األوراق 
املتقدمني من خالل األقارب  لكل 
التالي���ني: »أزواجهم، أبنائهم او 
آبائهم«، عل���ى ان يحضر طالب 
الوظيفة املقابلة الشخصية. يتم 

ووزير التعليم العالي احمد املليفي 
اصدرت وكيل���ة القطاع االداري 
عائش���ة الروضان تعميما امس 
التعيني  بعنوان »قب���ول أوراق 
من األزواج واألبناء واآلباء«. جاء 
فيه: تنفيذا لتأشيرة وزير التربية 

تأكيدا مل���ا تفردت بنش���ره 
»األنب���اء« في عدده���ا الصادر 
بتاري���خ 5 يونيو اجلاري حتت 
عنوان »التربي���ة« تقبل طلبات 
املعلمني غير املتواجدين في البالد 
مببادرة ايجابية من وزير التربية 

قبول طلبات التوظيف املستوفاة 
للشروط والضوابط فقط في ضوء 
اعالنات الوزارة من أصحاب الشأن 
أنفسهم او من ينوب عنهم: »اآلباء، 
األبن���اء، األزواج« ويتم اعالمهم 

مبواعيد املقابالت.

جدول البث من 2011/6/12 حتى 2011/6/22
الثاني عشراحلادي عشرالعاشراليوم والتاريخ

املادةاملادةاملادة
األحد

2011/9/12
لغة عربية

اإلسناد وتدريب 
نحوي

لغة إجنليزية
مراجعة على 
منوذج االختبار
الورقة الثانية

لغة إجنليزية 
مراجعة الورقة 

األولى

لغة إجنليزية
مراجعة الورقة 

الثانية

فيزياء
فيزياء الذرية

االثنني
2011/6/13

أحياء
مراجعة اجلزء 

األول

أحياء
مراجعة اجلزء 

الثاني

فيزياء
مراجعة اجلزء 

األول

فيزياء
مراجعة اجلزء 

الثاني

كيمياء
مراجعة كيمياء 
عضوية اجلزء 

األول

كيمياء
الكيمياء 
التحليلية

الثالثاء
2011/6/14

أحياء
مراجعة اجلزء 

األول

أحياء
مراجعة اجلزء 

الثاني

فيزياء مراجعة
اجلزء  األول

فيزياء
مراجعة

اجلزء الثاني

كيمياء
مراجعة كيمياء

عضوية ج1

كيمياء
الكيمياء 
التحليلية

األربعاء
2011/6/15

لغة إجنليزية
مراجعة الورقة 

األولى

لغة إجنليزية
مراجعة الورقة 

األولى

جيولوجيا
مراجعة اجلزء 

األول

جيولوجيا 
مراجعة اجلزء 

الثاني

إحصاء
حل منوذج 
اختبار الفترة

الرابعة

لغة عربية
منوذج اختبار

اخلميس
2011/6/16

كيمياء
مراجعة اجلزء 

األول
عدد التأكسد

كيمياء مراجعة
بعض العناصر 

الفلزية

رياضيات
حل منوذج 

اختبار الفترة 
الرابعة

رياضيات
حل منوذج 

اختبار 2008 – 
2009

رياضيات
حل منوذج 

اختبار الفترة 
الرابعة

رياضيات
حل منوذج 

اختبار الفترة 
الرابعة

السبت
2011/6/18

كيمياء
مراجعة اجلزء 

األول
عدد التأكسد

كيمياء
مراجعة بعض 
العناصر الفلزية

رياضيات
حل منوذج 

اختبار
الفترة الرابعة

ج1

رياضيات 
إحصاء

حل منوذج 
اختبار

الفترة الرابعة

رياضيات
إحصاء

حل منوذج 
اختبار

رياضيات
إحصاء

أسئلة متنوعة

األحد
2011/6/19

لغة إجنليزية 
مراجعة 

الورقة األولى
3 Module

اجلزء األول

لغة إجنليزية
مراجعة الورقة 

األولى
3 Module

اجلزء الثاني

لغة إجنليزية
مراجعة الورقة 

األولى
4-3 Module
اجلزء الثاني

لغة إجنليزية
مراجعة 

الورقة األولى
4 Module

االثنني
2011/6/20

أحياء
مراجعة 

جزء 1

أحياء
مراجعة جزء 2

الثالثاء
2011/6/21

أحياء
مراجعة 

جزء 1

أحياء
مراجعة جزء 2

األربعاء
2011/6/22

إحصاء
حل منوذج 

االختبار

إحصاء
أسئلة متنوعة

�صواء باحل�صور �صخ�صيًا اأو باالت�صال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�صر يف ال�صحف من داخل وخارج الكويت

�صائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

يتقدمون  بجزيــل ال�صكـــر وعظيـــم االمتـنـــان اإىل

مقام ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد

ال�صـيـخ/ �صباح االأحمد الجابر ال�صباح

و�صمـــــــو ولـــــــــــي الــــعــــهـــــد االأمني

ال�صـيـخ/ نواف االأحمد الجابر ال�صباح

و�صعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س االأمـــة

ال�صيد/ جا�صـــــم مــحمــد الخرافي

و�صمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س الـــوزراء 

ال�صـيـخ/ نا�صر المحمد االأحمد ال�صباح

وال�صادة ال�صيوخ والوزراء  واأع�صاء جمل�صي االأمة والبلدي

ولكل من تف�صل مبوا�صاتهم فـي وفاة فقيدهم الغايل 

املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

عائـلــة د�صـتـي

املرحوم/جا�صم حممد ح�صني د�صتي


