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»األنباء« تنفرد بنشر مذكرة »التأمينات« المتضمنة أسباب الرفض والمرفوعة إلى رئيس مجلس األمة

الشمالي رافضًا اعتبار التعليم مهنة شاقة: بالغ الضرر
ويحرم الكويت من الخبرات الوطنية في سن األربعين

واملوافقة على االقتراح برغبة 
املش���ار اليه تعني ان يس���مح 
بتقاعد املدرسني من الرجال أو 
النس���اء الذين ال تتوافر فيهم 
الشروط املشار اليها، وذلك في 
س���ن االربعني أو حولها، وهو 
أمر بال���غ الضرر ويفرغ وزارة 
التربية من ذوي اخلبرة في مجال 
التعليم، ومهنة التدريس بالذات 
من املهن التي التزال الكويت تعزز 
الوافدين،  احتياجاتها منها من 
ومن شأن االقتراح برغبة املشار 
اليه ان تتضاعف هذه االحتياجات 
باملخالفة للسياسة العامة للدولة، 
كما انه ال يوجد لذلك ثمة نظير 

في دول العالم املختلفة.

تكون هناك مهن يتطلب العمل 
فيها بذل مجهود يفوق غيرها 
من املهن، ويبرر ذلك ان يكون 
املقابل املادي للعمل فيها أعلى 
من غيرها ولكن ذلك ال يبرر ان 
يسمح فيها بالتقاعد في أعمار 
مبكرة واال ترتب على ذلك ان 
تفقد الدولة اخلبرات التي أنفقت 
عليه���ا الكثير وهي التزال في 

سن العطاء.
3 - البد ان يالحظ ان اعمار 
التقاعد في الكويت التزال صغيرة 
مقارن���ة بغيرها من الدول فهي 
حاليا 48 سنة بالنسبة لعموم 
املؤمن عليهم و43 سنة بالنسبة 
للمرأة بتوافر شروط محددة، 

على العمل فيها ملدد طويلة أن 
يصبح مستوى اللياقة البدنية 
املطلوب ألدائها غير متوافر، أو 
التي يكون معدل احلوادث فيها 
مرتفعا عن غيرها من االعمال. 
وم���ن أمثلة تل���ك االعمال: ما 
الطائرات  يتعلق بالعمل على 
أو في أعم���اق البحار أو التي 
العامل لظروف  يتعرض فيها 
عمل ذات مش���قة خاصة مثل 
اعمال االطف���اء أو ملواد ضارة 
بالصحة مثل الغازات أو الغبار 
وما الى ذلك. وبطبيعة احلال 
فإن شيئا من ذلك ال ينطبق على 

العمل في مهنة التعليم.
2 - انه م���ن الطبيعي ان 

من االقتراح برغبة املشار اليه 
هو م���ا ورد في البند )1( ومن 
ثم فإن الرأي س���يقتصر على 

هذا البند.
وترى املؤسسة عدم املوافقة 
على م���ا ورد في البند املذكور 

وذلك لألسباب التالية:
1 - ان االعم���ال الضارة أو 
الشاقة أو اخلطرة التي جتيز 
أنظمة التأمينات االجتماعية في 
دول العالم املختلفة ان يتقاعد 
من يزاولها في س���ن تقل عن 
االعمار التي يتقاعد فيها عموم 
املؤمن عليهم، ه���ي تلك التي 
تنتج عنها أضرار صحية ذات 
طبيعة دائمة، أو التي يترتب 

1 - اعتبار مهنة التدريس من 
املهن الشاقة في تطبيق قانون 
التأمينات االجتماعية رقم 61 
لسنة 1976 ملا لها من أهمية في 

اعداد النشء الصالح.
2 - رفع كادر هيئة التدريس 
مببل���غ ال يقل عن 200 أو 300 
دينار لكل تخصص ترغيبا في 
العمل بسلك التدريس، وخاصة 
بعد عزوف أع���داد كبيرة عن 
العمل بهذه املهنة، ومما يؤكد 
ذل���ك رغبة أع���داد كبيرة من 
املعلمني ف���ي التحويل ألعمال 

ادارية.
الرأي: حي���ث ان ما يدخل 
ضمن اختصاصات املؤسسة 

األمة جاسم اخلرافي تضمنت 
تفنيدا واضحا ألسباب رفض 
االقتراح برغبة املقدم من النائب 

خالد السلطان.
يذك���ر أن »األنباء« انفردت 
في 28 فبراير املاضي بنش���ر 
مذكرة وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
التي رفعتها الى مجلس الوزراء 
واملتضمنة أيض���ا رفض هذا 

االقتراح.
وفيما يلي مذكرة الشمالي 
والت���ي حصلت »األنباء« على 

نسخة منها:
تق���دم النائ���ب الس���لطان 

باقتراح ينص على:

مريم بندق
رفض وزير املالية مصطفى 
النيابي  الش���مالي االقت���راح 
التعليم م���ن املهن  باعتب���ار 
الشاقة، واصفا تداعياته بأنها 
بالغة الضرر، حيث ال تتوافر 
فيه شروط التقاعد املبكر وال 
يوجد له نظير في أي دول العالم 
ويخالف السياسة العامة للدولة، 
ويح���رم التعليم من اخلبرات 
الوطني���ة  � التي أنفقت عليها 
الدولة الكثير � في سن االربعني 
التي متثل قمة العطاء واخلبرة.

ورفع الوزير الشمالي مذكرة 
برأي املؤسسة العامة للتأمينات 
مصطفى الشمالياالجتماعية الى رئيس مجلس 

احلمود تكرم إحدى احلاضرات

Pre-Qualification (PQ 10/01)
- for -

BuilD, oPerate anD Maintain HeaVY oil 
HanDlinG anD ProceSSinG facilitieS

Kuwait Oil Company (K. S. C.) the “Company” is State owned and is responsible for 
extracting Kuwait’s hydrocarbon resources from Kuwait’s oil fields, and for all other 
related upstream activities.
The Company invites Local & International Specialized Contractors with required 
equipment and other resources including provision of qualified and experienced 
Technical Manpower in the oil and petrochemical industry, within the State of Kuwait 
and abroad to participate in a Pre-Qualification exercise for the BUILD, OPERATE 
AND MAINTAIN HEAVY OIL HANDLING AND PROCESSING FACILITIES.
In order to pre-qualify, an applicant must clearly demonstrate to the Company by way of the Pre-
Qualification Document that it is capable of assuming full responsibility for the stated services.
Interested Contractors who wish to be considered for inclusion in KOC’s approved 
list of contractors are invited to collect the Pre-Qualification document as of Sunday, 
21st March 2010 from:

Koc weBSite, HttP:// www.KocKw.coM; unDer Koc e-tenDerinG; Koc
  tenDerS – tenDer no. (PQ 10/01).

Or by hand from:               The Contracts Services Team
Kuwait Oil Company (K.S.C.)

KOC Industrial Area
Ahmadi, Kuwait

Completed Pre-qualification Document shall be submitted by hand only to the above 
address not later than sunday 02 nd May 2010, along with a non-refundable fee of 
Fifty Kuwaiti Dinars (KD 50/-), or Hundred Eighty United States Dollars (US$ 180/-) 
deposited in the Company’s Account No. (50 11 21 30 101) of the National Bank of 
Kuwait – Ahmadi Branch, a formal receipt to be enclosed/scanned with the submitted 
Application or A money transfer to the Company’s bank account (50112130101) with 
National Bank of Kuwait, Ahmadi Branch, Kuwait, Swift Code (NBOKKWKW).

APPLICATIONS RECEIVED AFTER CLOSING DATE MAY NOT BE CONSIDERED

KUWAIT OIL COMPANY (K. S. C.)
aDVertiSeMent

بلدية الكويت
)اإدارة املناق�صات والعقود(

اإعالن عن اإعادةطرح املزايدة رقم 2010/2009/6

توفريخدمات الت�صوير والطباعة للمراجعني

يف مبنى بلدية الكويت مبحافظة العا�صمة

اإعـالن رقم )2010/35(

مدير عام البلدية

خدمات  توفري   2010/2009/6 رقم  املزايدة  طرح  اإعادة  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

فعلى  العا�صمة.  مبحافظة  الكويت  بلدية  مبنى  يف  للمراجعني  والطباعة  الت�صوير 

ال�صركات واملوؤ�ص�صات املوؤهلة لدى البلدية املو�صح اأ�صماوؤها فيما يلي والراغبة يف الدخول 

املناق�صات  مراقبة   - والعقود  املناق�صات  )اإدارة  الكويت  بلدية  مراجعة  املزايدة  هذه  يف 

)فقط  د.ك   50/- مبلغ  مقابل  املزايدة  وثائق  على  للح�صول   )c( باملبنى  واملزايدات( 

خم�صون دينارا  لغري( غري قابل للرد باأي حال من الأحوال.

التاأمني الأويل ليقل عن )2%( من قيمة العطاء. الإجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين 

العا�صرة من �صباح يوم الثالثاء املوافق  ال�صاعة  ح�صلوا على وثائق املزايدة �صيعقد يف متام 

البلدية  فرع  قطاع  ل�صئون  العام  املدير  نائب  مكتب  مببنى  الكويت  ببلدية   2010/3/23
على  الإت�صال  ميكن  ا�صتف�صار  ولأي   ) ال�صناعية  )بال�صويخ  واجلهراء  العا�صمة  مبحافظتي 

هاتف 24827180.

تو�صع مظاريف العطاءات يف  ال�صندوق اخلا�ص املوجود باإدارة املناق�صات والعقود - مكتب 

مدير اإدارة املناق�صات والعقود باملبنى الإداري )1( - الدور العا�صر-   يف موعد اأق�صاه ال�صاعة 

الثانية ع�صر  ظهر يوم الثنني املوافق 2010/4/5 وهو اآخر موعد لقبول العطاءات.

مدة �صريان العطاء ت�صعون يومًا تبداأ  من تاريخ ف�ص املظاريف.

املزايدة حمدودة على ال�صركات واملوؤ�ص�صات املوؤهلة لدى بلدية الكويت وهي كالتايل:

واملقاولت  العامة  للتجارة  املعايل  دار  جمموعة   -  1
واملقاولت  العامة  للتجارة  امل�صيل  جمموعة  �صركة   -  2

والكمبيوتر الت�صوير  خلدمات  املتحدة  الكويتية  ال�صركة   -  3
العامة  للخدمات  البحار  �صركة   -  4

العامة للتجارة  �صريف�ص  كويك  �صركة   -  5
اليل  للحا�صب  الق�صى  �صركة   -  6

بلدية الكويت

نيابة عن ولي العهد.. الحمود افتتحت المؤتمر التربوي الـ 39 لجمعية المعلمين تحت شعار »اإلعداد األمثل لمعلم المستقبل«:

التعليم بالكويت ليس مظلمًا كما أشار بلير الذي أغفل الجوانب المشرقة
ل إلى القض�اء بعد أن س�لمت تقريرًا بذل�ك للنائب العام زيادة رواتب المعلمين غير الكويتيين أمام »الخدمة المدنية« وأتابع بنفس�ي الموضوعتس�ريب االمتحانات ُح�وِّ

مريم بندق
اكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان الرسالة السامية التي يتحملها 
ابعادها تتضاعف  املعلم بكامل 
احلاجة اليها كلما تضاعف نتاج 
الثورة املعلوماتي���ة وتتابعت 
االجنازات العلمية والتكنولوجية 
التي رمبا يعتقد البعض انها تقلل 
من احلاجة للمعلم، الفتة الى ان 
املعلم ليس ناق���ل معلومات او 
ش���ارح نظريات فحسب بل ان 
دوره وتطوي���ر ادائه والتركيز 
على اجلوانب االنسانية والقيمية 

مطلب مهم حاليا ومستقبال.
واضافت احلمود خالل رعايتها 
املؤمتر التربوي التاسع والثالثني 
والذي تقيم���ه جمعية املعلمني 
الكويتية حتت ش���عار »االعداد 
االمثل.. ملعلم املستقبل« نيابة عن 
سمو ولي العهد ان اجلمعية تعد 
في طليعة املؤسسات املجتمعية 
العظيم  الدور  التي تستش���عر 
التي تناط  والرس���الة اجلليلة 
باملعلم في كافة املجتمعات وعلى 
مر العصور فهو دائما مناط االمل 
ومعقد الرجاء في احداث التغيير 
الذي تنشده املجتمعات لتحقيق 

وحقوقه اضافة الى تخفيف االعباء 
التي يواجهها خاصة االدارية منها 
والتي ال تدخل ضمن اختصاصاته 
اداء مهمت����ه والتفرغ  مما يعوق 

الكامل للتعليم.
واضاف الس����هلي ان ش����عار 
مؤمترن����ا هذا العام ج����اء ليؤكد 
النظ����رة ذات البع����د املوضوعي 
واالفق املس����تقبلي الواس����ع في 
مناقشة مسألة تتعلق بكيفية اعداد 
املعلم االعداد االمثل مبا يتوافق مع 
املعطيات واملتطلبات وينسجم مع 
املستجدات العلمية التكنولوجية 
والتربوية املتطورة ومع الطموحات 
املستقبلية املنشودة في صناعة 
املعلم من اجل تقدمي نتاج افضل 
ومخرجات تربوية مقتدرة علميا 
وتكنولوجي����ا ومهنيا مع اميانها 
الراسخ بكل مسؤولياتها وواجباتها 

جتاه املجتمع والوطن.
رؤية واضحة

من جانبه ق���ال املقرر العام 
النومس ان  للمؤمتر د.س���عيد 
املؤمت���ر ينطلق برؤية واضحة 
ترتك���ز عل���ى االس���تفادة من 
تعليم وتدري���ب يتيح للمعلم 
ومنذ البداية وعلى مدى مساره 
التدريسي فرصا كبيرة وكثيرة 
لتعليم وتدري���ب متميز ينمي 
شخصيته التدريسية الفتا الى 
ان رس���التنا في هذا املؤمتر ان 
نتيح الفرصة ملختلف االطراف 
امليدانية الفاعلة في ميدان اعداد 
وتطوير املعل���م بالكويت وفق 
مسلك التحاور والتشاور وبلورة 
الرؤى حول اعداد وتطوير املعلم 

للمستقبل.

التقدم الذي يطمح اليه اجلميع 
في مختلف املجاالت.

وبين���ت احلمود ان الش���أن 
التربوي يعد قضية عامة للمجتمع 
بأكمله، وليس حكرا على أشخاص 
معينني، الفتة الى أن »التربية« 
تشجع احلوار وتستمع الى اآلراء 
املقدم���ة وتأخذها  واملالحظات 

بعني االعتبار ومن ثم تخضعها 
لتمحيص ودراس���ة قبل اتخاذ 
قرار بش���أنها، مبينة في الوقت 
نفسه ان املجتمع الكويتي مفتوح، 
و»التربي���ة« قادرة على عزل ما 
الوزارة  يجب أن يكون داخ���ل 
وما يجب أن يخضع للرأي العام 
والدراسة مشيرة الى أن تقرير 

توني أغفل جوانب كثيرة مشرقة 
في النظام التربوي في الكويت، 
فالوضع ليس كما أشار التقرير 
مظلما وضبابيا، مستطردة بالقول 
»اننا نرى أن التعليم يحتاج الى 
تطوير وإصالح، وهناك منطلقات 
نادينا به���ا كتربويني للتطوير 
قبل أن نكون مس���ؤولني، وتلك 
واضح���ة أمامنا وموضوعة في 
جدول عمل ضمن أولويات وبرامج 

محددة«.
ومض���ت الوزي���رة قائلة ان 
»التربي���ة« تنته���ز كل الفرص 
ملناقشة الشأن التربوي وسماع 
وجه���ات النظر م���ن املختصني 
أو املواطن���ني أو ذوي الش���أن 
في سلطات مختلفة، في نقاش 
تربوي يثري التربية، الفتة الى 
أن موضوع زيادة رواتب املعلمني 
غير الكويتيني أمام ديوان اخلدمة 
املدنية، مش���يرة الى أنها تتابع 
معهم ه���ذا املوضوع، راجية أن 
توفق في تهيئ���ة األمان املادي 
والنفس���ي للمعلم سواء الوافد 

والكويتي.

»حماية المعلم« مستحق

واكدت احلمود أن قانون حماية 
املعلم مس����تحق اآلن، كون مهنة 
التعليم تعتبر مميزة، وقد شكلت 
الوزارة فريقا مشتركا مع جمعية 
املدنية  املعلمني ومجلس اخلدمة 
ووزارة املالية لبحث كيفية متييز 

املعلم من ناحي����ة تأمني مزايا له 
توفر له اجلو اآلمن ماديا ونفسيا 
ليتمكن من أداء رسالته، معلقة على 
توجيه النائبة د.روال دشتي سؤاال 
حول موضوع تسريب اختبارات 
الثانوية التي حصلت العام املاضي 
بان تقرير جلنة التحقيق رفع الى 
النائب الع����ام، وقد صرحت بهذا 
املوضوع من����ذ الصيف املاضي، 
القضاء،  أمام  والقضية مطروحة 
الفت����ة ال����ى أن املعلوم����ات التي 

حتتاجها النائبة سترسل لها.
وع����ن تدريس م����واد العلوم 
والرياضيات باللغة االجنليزية، 
أوضحت احلمود أن التواجيه الفنية 
للمواد الدراسية دأبت على طرح 
أفكار تربوية يتم دراس����تها من 
قبل فرق فني����ة متخصصة ومن 
ث����م تعرض عل����ى مجلس وكالء 
»التربية« وتطرح للمناقشة في 
حوار موسع مع التربويني، وهذا 
يحتاج الى وقت طويل التخاذ قرار 
بشأنه الفتة الى ان املشاريع قد تقر 
او ترفض ولكن الفيصل الدراسات 

واحلوارات فيها.
ان املعلمني  وذكرت احلم����ود 
واملعلمات في جميع املؤسس����ات 
التعليمية الذين تتلمذ على ايديهم 
ابناء الوطن هم من حددوا املنزلة 
التي تبوأه����ا مجتمعنا  واملكانة 
وهم من صاغوا حياة هذا املجتمع 
وفكره وثقافته وليس بكثير على 
الناس اخلير  الذين علموا  هؤالء 

يتوافق مع العصر اجلديد وحتقيق 
غايات التطوير واجلودة املنشودة 
التربوية  مع االخذ باالجتاه����ات 
املعاصرة املناسبة بعد ان وضعت 
اجلمعية في اعتبارها االول ومن 
واقع دورها ومسؤولياتها االهتمام 
باملعلم بصفته اس����اس وركيزة 
العملية التربوية وحلاجته املاسة 
في تعزيز قدراته وتنمية مهاراته 
مع تذليل جميع الصعوبات التي 

تواجهه وتؤثر في عطائه.
واض����اف الس����هلي اننا نبذل 
قصارى جهدنا لتحقيق غايات مهمة 
وحيوية للمعلم اهمها السعي اجلاد 
واملوضوعي من اجل اقرار مشروع 
متهني التعليم واعتباره مهنة شاقة 
مع اق����رار قانون حماي����ة املعلم 
واحلفاظ على جميع مكتس����باته 

ان يوصفوا بأنهم »ورثة األنبياء« 
مستدركة في الوقت ذاته استشعار 
ما ه����و مأمول منه والذي يتطلب 
اكب����ر واكث����ر من مج����رد متكنه 
من املادة العلمي����ة والقدرة على 
استيعاب دقائقها وتعريف الطلبة 
ومتكينهم من حفظها خاصة مع 
عظم املسؤولية والرسالة العظيمة 
التي ينتظره����ا املجتمع من هذا 

املعلم.

فتح أبواب التعاون

من جانبه شدد رئيس جمعية 
املعلمني عايض السهلي على فتح كل 
ابواب ومجاالت التعاون والتنسيق 
وتصحيح املسار التربوي مع وزارة 
التربية واجلهات املعنية من اجل 
تأمني املناخ التربوي املناسب الذي 

د.موضي احلمود وعايض السهلي يتوسطان عددا من الزهرات واحلضور


