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رئيس الجمعية أشاد بموقف الحمود وبمشاركة القيادات التربوية في ندوة التمهين والمزاولة ورفض اإلطالة

السهلي:   تصورات جديدة لتقريب وجهات النظر بين »المعلمين« و »التربية«
الدعوة مفتوحة للفوز بـ 50 ألف دينار

الحشاش: 30 الجاري آخر موعد 
للمشاركة بجائزة الكويت اإللكترونية

أم���ن ع���ام جائزة  دعت 
الكوي���ت اإللكترونية م.منار 
احلش���اش جمي���ع اجلهات 
واألفراد للتسجيل واملشاركة 
في منافسات اجلائزة، حيث 
ان آخر موعد لالش���تراك هو 
م���ع نهاية هذا األس���بوع 30 

اجلاري.
وبين���ت ان اجلائزة التي 
انطلقت برعاية س���امية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد حت���ت مظلة 
الكوي���ت للتقدم  مؤسس���ة 
العلمي، خصصت لها جوائز 

نقدية تبلغ 50 ألف دينار، وتتيح املش���اركة لألفراد وللجهات 
احلكومية وللقطاع اخلاص وملؤسسات املجتمع املدني. وصرحت 
م.منار احلش���اش بأنه في حال كان الفائز مؤسسة من القطاع 
احلكومي او اخلاص او املجتم���ع املدني، فإن اجلائزة النقدية 
متنح بالكامل لألفراد القائمن على املشروع والذين مت تسجيلهم 
في االستمارة اإللكترونية أثناء عملية تسجيل املشروع، فيما 

ستحظى املؤسسات بالتكرمي في حفل توزيع اجلوائز.
وبينت م.منار احلش���اش ان اللجنة العليا للجائزة اتخذت 
هذا القرار حرصا منها على تطبيق توجيهات صاحب الس���مو 
األمي���ر وقت إطالق اجلائزة بضرورة االهتمام بالفرد الكويتي 

وتشجيعه ودعمه.
وأضافت انه وبجانب اجلائزة النقدية، فإن فوز مش���اريع 
كويتية بجائ���زة الكويت اإللكترونية يؤهلها للمش���اركة في 
 ،World Summit Award منافسات اجلائزة العاملية للمعلوماتية
وهي جائزة احملت���وى اإللكتروني املعتمدة من األمم املتحدة � 
غايد UN Gaid، وهذا س���يؤدي بالتأكيد لرفعة اسم الكويت في 

احملافل الدولية.
وبينت امن عام اجلائزة ان الهدف العام من جائزة الكويت 
اإللكترونية هو إثراء احملتوى اإللكتروني، احمللي، مبعنى اننا 
نسعى لزيادة املعلومات القيمة التي تعبر عن هويتنا احمللية 

املنشورة في الوسائط اإللكترونية املختلفة.

أنواع المشاريع

وذكرت األمن العام أنواع املشاريع اإللكترونية التي ميكنها 
املشاركة فقالت: هي مختلفة، مثل مواقع اإلنترنت، والبرمجيات 
الت���ي ميكن تقدميه���ا على أقراص مدمجة مث���ل »دي ڤي دي« 
والقرص املضغوط )سي دي(، كما ميكن املشاركة بالبرمجيات 
املنفذة عل���ى األجهزة التي تعمل بلمس الشاش���ة او األجهزة 
املثبت���ة في األماكن العامة لتقدمي اخلدم���ات وإمتام املعامالت 

.Kiosk �واملعروفة ب
وأضافت ان املجال ايضا مفتوح ملشاركة برمجيات التلفزيون 
التفاعلي، وبرمجيات الهواتف النقالة، واألجهزة املساعدة الرقمية، 
وألعاب ڤيديو أو اي ألع���اب إلكترونية على مختلف األنظمة 
واألجهزة املتوافرة باألسواق، او اي جهاز إلكتروني مستحدث 

كليا.

تصنيفات الجائزة

وبينت م.منار احلش���اش ان اجلائزة تهدف إلثراء وزيادة 
احملتوى اإللكتروني احمللي وتعزيز الهوية الكويتية في اي مشروع 
إلكتروني يكون موضوعه في اي تصنيف من تصنيفات اجلائزة 
ال� 8 وهي: احلكومة اإللكترونية، والترفيه اإللكتروني، والصحة 
اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، والتراث اإللكتروني، والتعليم 

اإللكتروني، والعلوم اإللكترونية، واالحتواء االلكتروني.
وختمت بالتذكير بأن املش���اركة متاح���ة للجميع من أفراد 
وشركات ومؤسسات في القطاع احلكومي أو اخلاص او املجتمع 
املدن���ي بالكويت، حيث دعت اجلميع لزيارة املوقع الرس���مي 
للجائزة للتعرف عليها واملش���اركة في منافسات اجلائزة من 
خالل تعبئة االستمارة اإللكترونية في املوقع الرسمي للجائزة 

.www.kuwaiteaward.org.kw

»السراج المنير« تنظم
يومًا للتبرع بالدم

ادارة »الس���راج  اقام���ت 
املنير« التابعة لوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية متمثلة 
التربوي االجتماعي  بالقسم 
يوما للتبرع بالدم حتت شعار 
»ومن احياها« مبقر االدارة بنك 
الدم وبالتعاون معها، وذلك من 
منطلق الش���راكة املجتمعية، 
والتي تعد ضمن منظومة القيم 
احلاكمة للخطة االستراتيجية 
احلالي���ة ل���وزارة االوق���اف 

والشؤون االسالمية.
القسم  صرح بذلك رئيس 
الترب���وي واالجتماعي محمد 
البدر، مش���يرا ال���ى انه ومن 
منطل���ق ما تؤمن ب���ه وزارة 
االوقاف من قيم الشراكة مع 
املجتم���ع ومعايش���ة قضايا 
املجتمع، وانطالقا من اهدافنا 
ف���ي تنمية القي���م واالخالق 
واالنتماء الوطني في املجتمع 
جاء هذه الفعالية »يوم التبرع 
بالدم« للمساهمة في توفيره 
ملن يحتاج اليه وتعزيز االكتفاء 

الذاتي للكويت.
واضاف ب���أن اهم ما مييز 
مسألة التبرع بالدم هو رضا 
اهلل سبحانه وتعالى، اضافة الى 

ان املتبرع يتولد لديه احساس 
بالسالم النفسي واالجتماعي 
لتعاطفه مع قضايا مجتمعه 
من خ���الل االعمال التطوعية 

العامة.
الب���در ان حرص  وذك���ر 
العاملن والعام���الت بادارة 
الس���راج املني���ر كان الفت���ا 
للنظر، وكانت هناك حالة من 
العالية تظهر على  االيجابية 
ان  املتبرع���ن لدرجة  وجوه 
الذين منعتهم  بعض االخوة 
بعض املعوق���ات الص���حية 
كانت تظه���ر عليهم حالة من 
احلزن الشديد لعدم حتقيق 
رغبته���م في مس���ألة التبرع 
بالدم، مشيرا الى ان العاملن 
في ادارة السراج كانت لديهم 
التبرع  حالة من االقدام على 
متثلت على رأس العاملن في 
قيادات العمل باالدارة ويأتي 
على رأسهم مدير ادارة السراج 
املني���ر عب���داهلل عبدالرحيم 
الكندري والس���ادة املراقبون 
ورؤس���اء االقس���ام باالدارة، 
والذين كانوا قدوة عملية لباقي 
العاملن باالدارة من املواطنن 

واملقيمن.

م. منار احلشاش

جانب من عملية التبرع بالدم

وتوفير البيئة املناسبة ألداء رسالتهم على أكمل 
وجه، وان القضايا الت����ي تطرحها مبوضوعية 
تتواف����ق متاما مع متطلب����ات واحتياجات واقع 
امليدان التربوي، ورأي أهل امليدان التربوي، دون 

أي مزايدة أو تسويف.
وحول مشاركة الوكيلة املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني والوكيل املساعد للتعليم النوعي 
محمد الكندري والوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
فهد الغيص في الندوة أش����ارت اجلمعية الى ان 
هذه املش����اركة الطوعية س����اهمت في ان يكون 
للوزارة حضورها ورأيها، وهو األمر الذي يعطي 
املج����ال لوضع القضايا واملش����اريع في ميزانها 
املطلوب وفقا لوجهات نظر جميع األطراف املعنية 
وأصحاب الق����رار، وهذا ما يأتي في اطار الهدف 
الرئيسي من اقامة هذه الندوة لبيان املواقف على 
حقيقتها ولوضع املبادرات واخلطط واملشاريع 

في ميزانها الصحيح.

)املعلم نع����م للتمهن واملزاولة 
وال لإلطال����ة( مبش����اركة  عدد 
من الن����واب وبحضور عدد من 
القيادات التربوية خرجت بعدة 
انطباعات من أبرزها وجود إجماع 
نيابي في دعم موقف اجلمعية في 
تأييد التمهن واملزاولة ورفض 
اإلطالة، الى جانب وجود نوع من 
عدم القبول والرضا عن الواقع 
التربوي بشكل عام وعن ممارسات 
بعض القيادات التربوية، والى 
وجود سلبيات عديدة في القرارات 

واخلطط التربوية.
واضافت اجلمعية في بيانها ان 
الندوة أكدت أيضا املوقف الثابت 
للجمعية في تبنيها واحتضانها للمشاريع التربوية 
التي من شأنها ان تساهم في االرتقاء مبكان املعلمن 

املضي قدما في إقرار مهنة التعليم 
مهنة شاقة.

وأعرب الس����هلي عن تقدير 
الذي  الكبير  اجلمعية لالهتمام 
التربية نحو  تولي����ه وزي����رة 
القضايا واملس����ائل واملشاريع 
املطروحة من قبل اجلمعية، وفيما 
اتخذه مجلس الوكالء من قرارات 
تتماشى مع مطالب اجلمعية في 
ان يكون للوزارة دور في املشاركة 
بجائزة محمد عبداحملسن اخلرافي 
للتميز واإلبداع التربوي التابعة 
جلمعية املعلمن الكويتية وفي 

دعم أهدافها.
م����ن جان����ب آخ����ر أصدرت 

اجلمعية بيانا أكدت فيه ان الندوة التي نظمتها 
جلنة )ميثاق مع املعلم( في اجلمعية حتت شعار 

أشار رئيس جمعية املعلمن عايض السهلي 
الى ان اجلمعية بصدد طرح تصورات جديدة في 
ش����أن تقريب وجهات النظر بينها وبن الوزارة 
وجميع اجلهات املعنية في كل األمور والقضايا 
ذات اجلدل، خاصة فيما يتعلق مبسألة مشاريع 
اجلمعية في متهن مهنة التعليم وإلقرار قانون 
مزاولة املهن����ة )قانون حماية املعلم( الى جانب 
التأكيد على مواقفها الثابتة في رفض إطالة الدوام 
املدرسي مع طرح املبررات واحلجج املوضوعية 

واملدروسة.
وذكر السهلي ان ما صرحت به وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العال����ي د.موضي احلمود من 
ان الوزارة ستش����كل جلنة بينها وبن اجلمعية 
لدراسة اعتماد مهنة التعليم باعتبارها من املهن 
الشاقة، فإن ذلك يدعو الى التفاؤل ومن شأنه ان 
يساهم في بلورة موقف موحد لتحقيق التطلعات 
املنشودة ولتفعيل كل اخلطوات التي من شأنها 

عايض السهلي


