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مدير منطقة الفروانية التعليمية أكد خالل ردوده على أسئلة القّراء 
تعميم نشرة مبواعيد بدء اليوم الدراسي قريباً

ما اجلديد في منطقة 
الفروانية التعليمية؟

٭ كل هدفنا في املنطقة 
التركيــز علــى املعلــم 
وعملية توطني التدريب، 
وبالفعل بدأنا عن طريق 
مراقبة التعليم الثانوي 
بتنفيــذ هذا املشــروع، 
حيث وضعنا مجموعة 
مــن األهداف لتحســني 
أداء القيادات املدرسية، 
وإعطــاء فرصة ملديري 
املدارس لنقل خبراتهم، 
حيــث مت اختيار افضل 
مديري املرحلة الثانوية 
املديريــن  لتدريــب 
املســاعدين مــن خالل 
دورات تدريبية، نهدف 
من خاللها الى اعداد صف 
ثان في قيادات املنطقة 
لتســلم زمام األمور في 
املستقبل خاصة ان هناك 
الكثير من التربويني متت 
احالتهم للتقاعد سواء 
القانونية  بسبب السن 
او رعايــة معــاق، لذلك 
فاملنطقــة لديهــا نخبة 
الذيــن  القياديــني  مــن 
يحملون شــهادة مدرب 
معتمــد ويســتطيعون 
تقدمي دورات تدريبية، 
ومت اختيــار املديريــن 
وســهام  مــراد  نبيــل 
السهيل وفوزية الكندري 
وعايشة الدواس وحصة 
املنيفي ووضحة املطيري 
الــدورات  لتقــدمي تلك 
ادارة  مــع  بالتعــاون 
والتدريــب  التطويــر 
التي  التربيــة  بــوزارة 
وضعــت لنــا برامــج 
لتقدميهــا للمشــاركني 
في الدورات، لذلك نحن 
نعمل علــى اعداد جيل 
ثانــي وثالــث وحتى ال 
نعيش بفترة فراغ اداري، 
وواجبنا ان نقوم مبثل 
هذه األمور للحفاظ على 
سير املنظومة التربوية.

ما املشاكل والتحديات 
التي تواجهكم في 

املنطقة؟
املشــاكل  أكثــر  ٭ 
التــي تواجهنا ليســت 
تعليمية فغالبيتها في 
الصيانة واألمور الفنية 
الهندســية، الســيما ان 
املــدارس قدمية  بعض 
إلى  وبالتالــي حتتــاج 
صيانة وميزانية كبيرة، 
كما عانينا خالل الفترة 
املاضية بشكل كبير من 
الفــراغ اإلداري ونقص 
وبالطبــع  الشــواغر، 
لــم يكن على مســتوى 
املنطقــة فقط بــل على 
مســتوى الوزارة ايضا 
ولكن جنح وزير التربية 
ووزيــر التعليم العالي 
د.بدر العيسى والوكيل 
د.هيثم االثري في وضع 
حد لهذه املشكلة وتسكني 

الشواغر.

أم ناصر: لدي تخفيف 
عمل لرعاية معاق 

واملديرة ترفض 
خروجي من املدرسة، 

ماذا افعل؟
٭ من حقك اخلروج قبل 
نهاية الدوام بســاعتني 
ولكن هناك اختالف على 
موعد بدء الدوام فمنهم 
مــن يقول انــه بدءا من 

ام ابراهيم: ملاذا ال 
تنفذ بعض املدارس 

قانون تخفيف 
العمل؟

٭ قانــون تخفيــف العمل 
ان ينفــذ ونحــن  يجــب 
ملتزمون بالنظم واللوائح 
التي تصدر الينا من الديوان 
ومــن لم يلتــزم بالقوانني 
ســيتم اتخــاذ االجــراءات 

املتبعة بحقه.

بعد مرور عام على توليك 
منصب مدير عام املنطقة، 

كيف ترى نفسك وهل انت 
راض عما قدمته؟

٭ العمل بالنسبة لي ممتع 
جــدا وخاصة انني وجدت 
فريقا متفاهمــا اعمل معه 
حاليا سواء كانوا مديرين 
او مراقبــني او موظفــني 
فالكل يعمل بروح الفريق 
الواحد وانــا اعتز وافتخر 
بالعمــل مع هذه املجموعة 
التي تعمل بإخالص وتفان 
وهذا اجلو يخلق نوعا من 
األلفة األســرية وانا راض 
عن نفسي بوجود زمالئي 

املسؤولني في املنطقة.

جاسم فهد: كيف ترى 
عالقة املنطقة مع بقية 
قطاعات وزارة التربية؟

٭ عالقتنا تكاملية، ولالسف 
الناس دائما عينها على قطاع 
التعليــم العام ألنه عصب 
الــوزارة، ولكــن الصحيح 
القطاعــات  ايضــا ان كل 
مترابطــة مــع بعضها وال 
يســتطيع قطاع او منطقة 
العمــل مبفــردة بــل لدينا 
عالقــات متميــزة مع بقية 
الــوزارات ومثال على ذلك 
اننا كانــت لدينا تعليمات 
واضحة من الوزير العيسى 
والوكيل االثري بتسخير كل 
االمكانيات إلجناح العرس 
الدميوقراطي في انتخابات 
مجلــس األمة التي أجريت 
منــذ أيــام والتعــاون مع 
اجلهات ذات الصلة كوزارات 
الداخليــة والعدل واالعالم 
والصحــة و»االطفاء« ومت 
تشكيل جلنة برئاسة الوكيل 
املالي يوسف النجار، وكان 
الكل يعمل للمصلحة العامة 
وتبقى مصلحة الكويت فوق 

كل اعتبار.

ما رأيك فيما حققه الوزير 
د.بدر العيسى منذ توليه 

حقيبة وزارة التربية؟
٭ هناك الكثير من االجنازات 
التي حققها الوزير العيسى 
وأهمها خلق فريق متجانس 
وعلى قلــب واحــد يديره 
وكيــل الــوزارة د. هيثــم 
االثري الذي نفتخر بالعمل 
معه واملجموعة ككل تعمل 
ملصلحة الوزارة بعيدا عن 
التناحر واملصالح اخلاصة، 
العيســى فعــال »نوخذة« 
الوزارة واستطاع ان يقود 
ســفينة »التربية« إلى بر 
األمــان خاصــة بعــد حل 
مشكلة الفراغ التربوي الذي 
كانت تعانــي منه الوزارة 
منذ عدة ســنوات وتسكني 
الشواغر، باالضافة إلى ذلك 
فإن اجنازات العيسى ليست 
في التربية فقط بل جندها 
في اجلامعة و»التطبيقي« 
و»األبحــاث«، ناهيــك عن 
اشادة البنك الدولي بها وهذا 
شيء نفتخر به في الوزارة.

املدنــي« أبــدت مالحظاتها 
عليه كونه قريبا من املطار 
وأرســلنا كتابا مستعجال 
الــوزارة د. هيثم  لوكيــل 
جتــاوب  الــذي  االثــري 
مشكورا لتخصيص مكان 
بديــل واملوضوع في طور 

اإلجراءات.

اهم ما مييز »الفروانية« عن 
باقي املناطق التعليمية؟

٭ الفروانية مميزة بأهلها، 
وكما قال احملافظ الشــيخ 
فيصل احلمود، فإنها قلب 
النابــض ودائما  الكويــت 
جتد ابناء الفروانية لديهم 
حمــاس كبير للعمل وبعد 
تسكني الشواغر، ظهر جيل 
من الشباب الطموح ميتلك 
خبرات متميزة والكل يعمل 

من اجل الوطن.

هل تعاني املنطقة من 
نقص في الهيئات والكوادر 

التعليمية؟
٭ النقــص وارد ولكــن ال 
يؤثــر على ســير العملية 
التعليميــة، خاصــة لدى 
العنصر النســائي فمنهن 
مــن يتعرضــن لظــروف 
وبالتالــي قــد متنعهن من 
الدوام ولكن نحن قادرون 
على تسكني هذه الشواغر 
عن طريق ادارة التنسيق 
بوزارة التربية وفي الوقت 

الســاعة 7 والبعض اآلخر 
يرى انه في الـ 7 ونصف، 
وحلســم األمر بعثنا كتابا 
إلدارة الشــؤون القانونية 
إلبــداء رأيهم في املوضوع 
وسنعمم نشرة توضيحية 
بذلك خالل االسبوع اجلاري 
ونحن مع أهل امليدان ونعمل 
على توفير افضل األجواء 
لهم لكــي يقومــوا بتأدية 

رسالتهم على اكمل وجه.

أم عبداهلل: مديرة املدرسة 
ترفض االستئذان بسبب 

تخفيف العمل بالنسبة لي 
فهل هذا صحيح؟

٭ نعــم هنــاك قــرار مــن 
الديــوان مينــح مــن لديه 
تخفيف عمل باخلروج من 
دوامه بشــكل يومــي قبل 

نهاية الدوام بساعتني.

محمد املطيري: اين وصلتم 
في موضوع ترقيات 
الوظائف االشرافية؟

٭ متت مقابلة الكثير ممن 
تنطبق عليهم شروط دخول 
جلنة املقابالت والعديد منهم 
اجتاز االختبارات وسنكمل 
االجراءات بعد االنتخابات.

هل هناك مبنى جديد 
ملنطقة الفروانية التعليمية؟

٭ كان هنــاك مبنــى فــي 
الفروانيــة لكــن »الطيران 

احلالــي ال يوجد أي نقص 
التعليميــة  فــي هيئاتنــا 

واالدارية.

ماذا عن الكثافة الطالبية 
داخل الفصول؟

٭ الكثافة الطالبية بشكل 
عام مقبولة وتتراوح ما بني 

٢5 و3٠ طالبا في الصف.

حسني علي: ملاذا ال يتم 
قبول ابناء البدون في 

مدارس الفروانية؟
٭ في العام املاضي مت قبولهم 
في اجلهراء والفروانية اما 
العام احلالي فقد مت اتخاذ 
قرار بعدم قبولهم في هاتني 
املنطقتــني نظــرا للكثافة 
الطالبية الكبيرة ولكن بقية 

املناطق تستقبلهم.

معتز: هناك الكثير من 
الباحثني االجتماعيني 

متت مقابلتهم ولم يتم 
استدعاؤهم للعمل، ملاذا؟

٭ جميع املقابالت التي متت 
مع املعلمــني او أي وظيفة 
أخــرى مبجــرد اســتيفاء 
والشــروط،  املتطلبــات 
ســيتم التعيــني مباشــرة 
فــور حصول الوزارة على 
درجــات مــن الديــوان وال 
يستطيع املوظف مباشرة 
عملــه دون احلصول على 

درجة من الديوان.

)قاسم باشا( الزمالء سكرتير حترير الشؤون البرملانية حسني الرمضان وموسى ابو طفرة وعبدالعزيز الفضلي مع جاسم بو حمد 

جاسم بوحمد مع الزميلني نائب رئيس التحرير  عدنان الراشد وعبدالعزيز الفضلي

أكد مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد على ضرورة التزام اإلدارات املدرسية بتنفيذ قانون تخفيف العمل، مشيرا الى ان 
من يخالف ذلك سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه حسب النظم واللوائح املعمول بها في الوزارة. وقال بوحمد خالل ردوده على 

القراء في »ألو األنباء«: نعمل في املنطقة على اعداد صف ثان في املنطقة خاصة بعد الفراغ اإلداري الذي عانت منه سابقا الشواغر 
الوظيفية، منوها الى العمل على تنظيم دورات تدريبية لعدد من التربويني لتاهليهم مستقبال وسد الشواغر ان وجدت، الفتا إلى ان 

العالقة بني قطاعات الوزارة تكاملية فال يستطيع قطاع او منطقة العمل مبفردة دون التنسيق والتعاون مع القطاعات األخرى، مشيدا 
بجهود وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى الذي استطاع ان يخلق فريقا متجانسا يعمل بروح واحدة بعيدا عن التناحر، 

واضعا مصلحة الوزارة فوق كل اعتبار وفيما يلي التفاصيل:

مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بو حمد

ردا على سؤال حول رأيه في القيادات التي عمل معها واثرت 
فيه، لم يتمالك جاسم بوحمد نفسه وخنقته العبرة حيث 
اول اسم ذكره هو وكيل وزارة التربية االسبق د. حمود 

السعدون - رحمه اهلل - قائال: السعدون شخصية تربوية 
نادرة لم ولن تتكرر، عملت معه طوال فترة عمله كوكيل 

للوزارة كان شخصا مجتهدا مخلصا في العمل يعامل الناس 
سواسية ال يحمل في قلبه أي ذرة من التكبر والتجبر، فهو 
استاذي األول ومن علمني ودربني فلن أنساه ما دمت حيا.

اما الشخص الثاني فهي الوزيرة نورية الصبيح والعمل معها 
متعة ولكن يحتاج الى طاقة مضاعفة فهي أستاذتي وإنسانة 

عملية علمتني الكثير من األمور التي تضيء طريقي حاليا 
»اهلل يعطيها الصحة والعافية«.

شخصيات تربوية نادرة

.. وإحصائية بأعداد املدارس 
والفصول والطالب 

إحصائية بأعداد املعلمني واإلداريني 
في منطقة الفروانية التعليمية

إعداد جيل ثاٍن 
وثالث لقيادة 

املنطقة مستقباًل 
وتفادي الفراغ 

اإلداري

يحق للحاصل على 
»تخفيف عمل« 

اخلروج قبل نهاية 
الدوام بساعتني

لم يتم قبول أبناء »البدون« في منطقتي الفروانية واجلهراء 
هذا العام نظرًا للكثافة الطالبية الكبيرة

عالقتنا مع قطاعات الوزارة تكاملية .. وأغلب املشكالت التي تواجهنا ليست تعليمية

العيسى »نوخذة« الوزارة 
واستطاع أن يقود سفينة »التربية« 

إلى بر األمان

الكثافة الطالبية بشكل عام مقبولة 
وتتراوح ما بني 25 و30 طالبًا 

في الصف

تعيني الباحثني االجتماعيني فور 
حصول الوزارة على درجات 

وظيفية من الديوان

جاسم بوحمد لـ »األنباء«: 
قانون تخفيف العمل نافذ وسنتخذ اإلجراءات الالزمة ضد املخالفني

عبدالعزيز الفضلي


