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)محمد خلوصي( د.نايف احلجرف متحدثا خالل اللقاء   

احملامي أحمد املليفي مع ابنته املكرمة

في لقائه مع عدد من التربويني مبنطقة األحمدي التعليمية

احلجرف: لن نتهاون في عملية الغش خالل 
االمتحانات.. ومقولة »يال شباب غشوا« انتهت

»متوسطة غرناطة  ـ  بنات« كرّمت الفائقات

أكد وزي���ر التربية ووزير 
العال���ي د.ناي���ف  التعلي���م 
احلجرف ان وزارة التربية لن 
تتهاون في عملية الغش خالل 
االمتحانات، ومقولة »يال شباب 
غشوا« انتهت، ألن من يغش 
في االمتح���ان يغش الكويت 
ومستقبلها، مضيفا: سنعمل 
على ضبط عملية الرقابة خالل 
االختبارات، وسنحاسب اللجان 
اللجان  املتهاونة، كما احيلت 

من قبل الى التحقيق.
واستغرب د.احلجرف خالل 
لقائ���ه مع »فرس���ان امليدان« 
كما اطلق عليه���م في منطقة 
االحمدي التعليمية، واملتعلمني 
واولياء االمور، بحضور قيادات 
الوزارة صباح امس في ثانوية 
عيس���ى الهولي بالعقيلة، من 
مطالبة احد الطلبة بأال تصحح 
االختبارات من خالل االجابات 
النموذجية، وان تتم مساعدتهم 
خالل االختبارات وسط تصفيق 
املعلمني واملعلمات، مش���ددا 
على ضرورة اال نتفق مع اي 
اطروحات تؤثر على الطلبة. 
وقال ان الهدف االساس���ي من 
التواصل مع فرسان امليدان هو 
االستماع الى وجهات نظرهم في 
خطوات تنفيذ االستراتيجية، 
لكي نكون قادرين على تنفيذ 

هذا البرنامج بنجاح.
وش���دد د.احلج���رف على 
ضرورة ان يكون للتكنولوجيا 
دور اساسي ومهم في العملية 
التعليمية، بش���رط ان نكون 
قادري���ن عل���ى توظيف هذه 
التكنولوجي���ا مب���ا يخ���دم 
مصاحلنا. مؤكدا ان مشروع 
التعليم االلكتروني ال يرتبط 
فقط مبس���الة توزيع اجهزة 
على الطلبة، بل ضرورة الربط 
االلكتروني بني املراكز، ووجود 

بوابة تفاعلية.

ال تعديل على نسب القبول

اك���د احلجرف ان نس���ب 
القبول ف���ي اجلامعة كما هي 
من دون اي تعديل عليها، ،وان 
اي حدي���ث غير ذلك فهو غير 
صحيح، وتظل معايير املفاضلة 

للنسب العاملية.
اك���دت وكيلة  من جهتها، 
الوتي���د ان  ال���وزارة م���رمي 
االستراتيجية احلالية تختلف 
عن سابقاتها التي كانت توضع 
باجتهاد من العاملني في الوزارة. 
موضح���ة ان اخلطة احلالية 

نظمت متوس����طة غرناطة 
بن����ات حفل تك����رمي الفائقات 
برعاية الشيخة فريحة األحمد 
وحضور مختار منطقة العديلية 
عبداهلل الطيار وعدد من أعضاء 
مجلس ادارة جمعية العديلية 
التعاونية باالضافة الى اولياء 

امور الطالبات الفائقات. 
من جانبه����ا، قالت مديرة 
املدرس����ة وضح����ة العدواني: 
اعتدنا ف����ي كل عام دراس����ي 
على هذه الوقفة املشرفة حيث 
يتجدد لقاؤنا ويستمر تواصلنا 
وحتقق االه����داف التي نطمح 
اليها ونبتغي من ورائها اطالق 
الطاق����ات الكامن����ة، والقدرات 

ارتبط���ت بالرؤي���ة الوطنية 
لصاح���ب الس���مو االمير في 
حتويل الكويت الى مركز مالي 
واقتصادي، داعية اجلميع الى 
العمل على حتقيق هذه الرؤية، 
الن احملاسبة على القصور في 
التطبيق س���تكون من اعلى 
اجله���ات في الدول���ة. وقالت 
ان من يقوم بصياغة املناهج 
التربويني  هم مجموعة م���ن 
واملوجهني واملعلمني املتميزين، 

وفقا للمعايير العاملية.
ثم فتح باب النقاش وكان 
مدير احدى املدارس من اوائل 
املتحدث���ني، حيث اكد للوزير 
د.احلج���رف وقياديي وزارة 
التربية ان م���ا مت طرحه من 
خطة واستراتيجية لتطوير 
التعليم سمعناه من اكثر من 
وزير س���ابق للتربية، حتى 
ان الوزير االس���بق د.مساعد 
الهارون كان اكثر طرحا، حيث 
قدم خطة استراتيجية، وقلنا له 
آنذاك »نخشى ان تذهب ويذهب 
معك كل شي«، وبالفعل ذهبت 
الرياح.  ادراج  االستراتيجية 
ورد د.احلجرف قائال: ال فض 
فوك وصح لسانك، ألنني اتفق 

الفائقة بتكرمينا اليوم فائقات 
املدرسة وتقليدهن اوسمة التميز 
والتفوق، ونحتفل مبش����اركة 

معك مائة في املائة، لذلك البد 
ان نكون واضحني وصادقني 
ولدينا الش���فافية في الطرح، 
وال مج���ال للمجاملة، الن ما 
طرحته يشكل احملور االساسي 
في خطتنا وهو ان املدرسة هي 
مؤسسة مجتمعية حتظى بجزء 

كبير من الصالحيات.
من جانبه���ا، قالت احدى 
املعلم���ات انها من���ذ صغرها 
وحتى اليوم وهي تقرأ نفس 
االس���ماء ملؤلف���ي مناهجن���ا 
الدراسية، متس���ائلة: هل من 
وضعوا املناهج هم اشخاص 
»مينن«؟ داعي���ة الى ضرورة 
االستعانة باملعلمني من اصحاب 
اخلبرات لوضع املناهج. ورد 
الوزير د.احلجرف على اسئلة 
ومطالب���ات احلض���ور قائال: 
بخصوص مسألة تدني االداء 
فإننا لن جنامل في هذا امللف، 
وحاليا جار حصر اعداد املعلمني 
الكويتيني الذين حصلوا على 
تقدير ضعيف وسنتخذ قرار 
حتويلهم ال���ى اداريني، وعدم 
التجديد ألي معلم وافد متدني 
االداء، مؤكدا ان كل ذلك سيتم 
بناء على احصائيات ودراسات 
اتخذت، وقريبا س���ترى هذه 
القرارات النور. وعن املناهج، 
قال ان تطبيق املناهج بسرعة 
خطيئة كبرى نتجنب الوقوع 
بها، لذلك اعددنا خطة لتغيير 
وتطوير املناهج من خالل جلان 
جميعها كوادر كويتية، وعلى 
مراح���ل ابتداء من عام 2014 � 
2015، واالنتهاء من املشروع 

في 2016 � 2017.
محمود الموسوي   ٭
 عادل الشنان

ذويهن بتفوق يع����د مفخرة، 
وترفع الهامات.

واضافت العدواني: »من هذا 
احملفل يشرفني ان التقي بكم 
في يوم حصاد اجلهد والبذل 
والطم����وح والعم����ل الدؤوب 
لالرتق����اء والتف����وق الذي هو 
غاية يصوغها الفرد بروح البذل 
والصبر والثبات. ومن دواعي 
الكوكبة  سروري تتويج هذه 
من الفائق����ات، وال يفوتني ان 
نتوجه بالشكر اجلزيل الى كافة 
احلضور وعلى رأسهم الشيخة 

فريحة االحمد.

عادل الشنان  ٭

احلجرف يجتمع بقيادات » الفروانية«
يعقد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف احلجرف 

اجتماعا مع قيادات منطقة الفروانية التعليمية لشرح 
إستراتيجية الوزارة ملشروع تطوير التعليم، وذلك في 

مدرسة ابن العميد الثانوية - بنني مبنطقة العمرية في متام 
الساعة الثامنة من صباح اليوم.

)متني غوزال( د.نايف احلجرف مكرما احدى املتقاعدات  

أكد وزير التربية ووزير 
التعلي����م العال����ي د.ناي����ف 
احلج����رف ان املعل����م ه����و 
احملور األساسي في النهوض 
باملنظوم����ة التعليمي����ة في 

البالد.
وق����ال خ����الل حضوره 
حفل تك����رمي املتقاعدين من 
املعلمني واملعلمات في منطقة 
العاصمة التعليمية، في فندق 
الريجنسي، مبشاركة عدد من 
التربوية يتقدمهم  القيادات 
الوكيل املساعد للتعليم العام 
محمد الكندري: ان االحتفالية 
هي رمزية في معانيها، ولكن 
اثر هؤالء املعلمني واملعلمات 
وما بذلوه في هذه املنظومة 
التعليمية كبير جدا ومؤثر 
خالل السنوات التي قضوها 

في مهنة التدريس.
وأضاف احلجرف ان هذه 
الطويلة للتعليم  املس����يرة 
التي  الكويت  ف����ي  النظامي 
نحتفل مبرور 100 عام على 
انطالقها، ستستمر بإذن اهلل 
وتتواصل الى مئات األعوام 

املقبلة.
الفتا الى ان رائدنا في ذلك 
هو خدمة الوطن والنهوض 
التعليمي����ة،  مبنظومتن����ا 

لتحقيق الريادة والتميز.

ان املس����ؤولية  وأوضح 
الكب����رى الت����ي تنهض بها 
اليوم بوزارة التربية بجميع 
النشء  قطاعاتها هي رعاية 
وإعداده االعداد السليم واالمثل. 
وأشار الى ان املعلم املتقاعد 
من الصعوبة ان يبتعد عن 
حقل التعليم، وخصوصا انه 
أمضى سنوات طويلة، مؤكدا 
ان املتقاعدي����ن من املعلمني 
العني  واملعلمات سيكونون 
املراقبة والفاحصة واملتابعة 

ملسيرة التعليم.
من جانبها، قالت مديرة 
التعليمية  العاصمة  منطقة 
يس����رى العمر ان تكرمي ثلة 
من رموز التربية جاء تقديرا 
جلهوده����م خالل س����نوات 
مضت، كانت حافلة بالعطاء 
واالخالص، ف����ي أهم وأنبل 

رسالة نحملها جميعا.
الى ان تكرمي  وأش����ارت 
املتقاعدي����ن يدلل على مدى 
اهتم����ام الدول����ة وتقديرها 
للمعلم، كما يعبر عن الرؤية 
املس����تقبلية للوزارة بصفة 
عام����ة، ومنطق����ة العاصمة 
التعليمية بصفة خاصة، من 
خالل جتسير املوروث واملنتج 
الثقافي بني األجيال، وتوثيق 

روابط االتصال والتواصل.

وأردفت قائلة: »اننا في 
هذا اليوم ننتهز الفرصة بان 
نستحضر ما صرح به الوزير 
احلجرف في املؤمتر الصحافي 
الذي استعرض فيه قبل ايام 
اإلطار املرجعي لبرنامج عمل 
التربية ومشاريعها،  وزارة 
التعليم،  وخريطة تطوي����ر 
الوزارة  الى سعي  باالضافة 
الى إيجاد هيكل مناسب يخدم 
العملية التعليمية، فضال عن 
منح رخص����ة مزاولة مهنة 
التعليم، كل ذلك س����يجعل 
للمكرم����ني دورا كبي����را في 
تواصلهم واستمرار تعاونهم، 
من خالل نقل خبراتهم عبر 
مشاركتهم في اللجان التربوية 

املختلفة.
وفي ختام احلفل، طلبت 
العاصمة  مدي����رة منطق����ة 
التعليمية يسرى العمر من 
الوزير احلج����رف ان يخط 
بيده كلمة للمكرمني من خالل 
الكتابة على »اآليباد«، فكتب: 
»كل الشكر لالخوة واالخوات 
املعلمني واملعلمات في منطقة 
العاصمة التعليمية من عطاء 
متميز وتقدير مستحق ملن 
خدم العلم.. بارك اهلل فيكم، 

ونقول »كفيتوا ووفيتوا«.
محمود الموسوي  ٭

خالل حفل تكرمي املتقاعدين في منطقة العاصمة التعليمية

وزير التربية: املعلم هو احملور األساسي
 في النهوض باملنظومة التعليمية

الهيم: رفع مكافآت القيادات الكشفية

الوتيد للنشر في املجلة العربية للثقافة

اكد مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية طلق الهيم اهمية 
دعم احلركة الكشفية والعمل على االرتقاء بها، السيما 
انها حركة شبابية تعتمد على القوة وحتمل املسؤولية، 

مشيرا الى انه اعطى تعليمات لالدارة املالية باملنطقة 
لصرف املستحقات الشهرية ملركز التدريب الكشفي.

جاء ذلك خالل استقباله رئيس واعضاء مجلس ادارة 
جمعية الكشافة، مشيرا الى انه سيعمل على رفع مكافآت 
القيادات الكشفية ومخصصات الطالب حتى تكون عامل 

جذب لالنضمام الى هذه احلركة.
من جانبه، اشاد رئيس جمعية الكشافة الكويتية محمد 
الدبيان بالتجاوب السريع من قبل مدير منطقه مبارك 
الكبير التعليمية طلق الهيم على تذليل وازالة العراقيل 

التي تواجه موجهي وقادة الفرق الكشفية.
واوضح انه مت االتفاق على طباعة املنهج الكشفي على 

شكل كتيب بدال من املذكرات واملساهمة في إعادة تأهيل 
املخيم الكشفي السنوي بالتنسيق مع التوجيه العام في 

وزارة التربية.
محمود الموسوي  ٭

أصدرت وكيل وزارة التربية مرمي الوتيد تعميما للمشاركة 
بالنشر في اصدارات املجلة العربية الثقافية وذلك بناء على 
دعوة املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إدارة الثقافة 

في اجلمهورية التونسية، مشيرة الى ان من يرغب باملشاركة 
من الباحثني والدارسني واملعنيني املختصني للمشاركة من 

خالل دراساتهم وبحوثهم القيمة، إذ إن املجلة العربية للثقافة 
هي مجلة نصف سنوية ومن املوضوعات القادمة املطلوب 
تناولها: أدب ذوي االحتياجات اخلاصة بني الواقع واملأمول 

وإسهامات املجتمع املدني في الثقافة العربية.

ال تعديل على 
نسب القبول 

باجلامعة

جارٍ حصر املعلمني 
الكويتيني متدني 

األداء لتحويلهم إلى 
إداريني

املتقاعدون 
سيكونون العني 

الفاحصة واملراقبة 
ملسيرتنا 

التربوية


