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»الزاحم«: انضمام »سلسبيل« للمجموعة
خطوة لمواكبة التطورات العالمية 

أعلن رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الزاحم 
عبداهلل الزاحم عن انضمام شركة سلسبيل املتحدة 

لنظم املعلومات الى مجموعة الزاحم.
وقال الزاحم ان ش����ركة سلس����بيل تعتبر من 
الشركات الرائدة عربيا في مجال تكنولوجيا املعلومات 
املتخصصة ببناء وتطوير جميع برمجيات قطاعات 
االعمال املتنوعة، وايج����اد احللول التكنولوجية 

والتجارة االلكترونية.
وأوض����ح الزاحم أن االنضمام جاء بعد النجاح 
الكبير ل�»سلس����بيل« وتوسعها اقليميا من خالل 
افتتاح فرعها في جمهورية مصر عام2003 والذي مت 
تدعيمه مبجموعة من االستثمارات العاملية، وكذلك 
فرع مملكة البحرين لتقدمي جميع خدمات »سلسبيل« 
هناك، والتي اكتسبت ثقة العمالء من خالل التزامها 
بتزويده����م بأفضل احللول املتمي����زة تكنولوجيا 
واقتصاديا مع متتعه����ا مبركز مالي وتكنولوجي 
مرموق بني الشركات املنافسة في أسواق اخلليج 

وشمال افريقيا. وغيرها من االنظمة التي القت صدى 
رائعا عند اجلهات واملؤسس����ات التي استخدمتها. 
واكد الزاحم ان انضمام »سلسبيل« الى مجموعة 
الزاحم يعد خطوة نوعية ملواكبة التطورات العاملية 
ومواجهة املتغيرات االقتصادية ولتعدد املجاالت، 
حيث إن مجموعة الزاحم متتلك حصة تقدر بنحو 
15% من س����وق املصاعد في الكويت والتي تتوزع 
اعمالها بنس����بة 80% على القط����اع اخلاص و%20 
للقطاع االستثماري والتجاري من خالل مصنعها 
الكائن في منطقة صبحان، واملكائن املعتمدة جميعها 
صناعة ايطالية، مبينا ان الشركة قد تأثرت باألزمة 
االقتصادية بش����كل طفيف ونس����بة ال تتجاوز ال� 
10%. وع����ن مجال التكيي����ف والتبريد قال الزاحم 
إن الشركة تغطي 10% من حجم السوق الكويتية 
وذلك من خالل معارض الشركة املنتشرة في جميع 
مناطق الكويت وبنسبة 50% للقطاع اخلاص و%50 

للقطاع التجاري.

»الوطني«: فائض موازنة السنة المالية الحالية
قد يصل إلى 7 مليارات دينار

أش��ار بن����ك 
الك��وي������ت 
ال��وطن������ي 
ف��ي تقريره 
االقتصادي األخير حول أسواق 
النفط وأسعار امليزانية إلى أن 
أسعار النفط شهدت استقرارا 
ملحوظا خالل يونيو املاضي، 
بحي���ث أنه���ت الش���هر عند 
املستويات نفسها التي سادت 

بدايته.
 وبلغ س���عر برميل النفط 
اخلام الكويت���ي 71 دوالرا في 
نهاية يوني���و، لينخفض من 
املس���توى األعلى ل���ه في 19 
شهرا والبالغ 84.3 دوالرا الذي 
سجله أوائل مايو، وكان سعر 
اخلام الكويتي قد شهد بعض 
التذبذب خ���الل يونيو، حيث 
هبط سعره إلى 69 دوالرا في 
منتصف الش���هر ومن ثم عاد 
لالرتفاع إلى 75 دوالرا في وقت 

الحق.
ه���ذا  أن  التقري���ر  ورأى 
التحسن في أسواق النفط يعزى 
بشكل رئيسي إلى تراجع درجة 
التشاؤم التي حتيط بتطلعات 
االقتصاد العاملي، وخاصة فيما 
يتعلق مبخاوف االستقرار املالي 
في منطقة اليورو، حيث حقق 
املكاسب مقابل  اليورو بعض 
الدوالر، معوضا بعض خسائره 
التي شهدها في مايو حني تراجع 
بواقع 7%، وعادة، يعد ضعف 
العوامل املساندة  الدوالر من 
ألسعار النفط. كذلك احلال، فقد 
حظيت أسعار النفط بدعم من 
حالة التوتر التي تصاحب بداية 
موس���م األعاصير في منطقة 
احمليط األطلسي والتي لها تأثير 
محتمل على حجم إمدادات النفط 

من خليج املكسيك.

مصافي التكرير

املؤكد أن عدم ضرب  ومن 
األعاصير ملصافي التكرير كما 
كان متوقع���ا وضعف بيانات 
الواليات  ف���ي  العمل  س���وق 
املتحدة قد ظهر تأثيرهما في 
بداية يوليو، حيث تراجع سعر 
برميل اخلام الكويتي مجددا إلى 

ما دون حاجز 70 دوالرا.
التقرير أن أسعار  والحظ 
النف���ط العاملية اخلفيفة التي 
تعتبر املؤشر املرجعي ألسعار 
النفط اخلام قد شهدت ارتفاعا 
إلى حدود 80 دوالرا للبرميل 
خالل شهر يونيو، فعلى سبيل 
املثال، ارتفع سعر مزيج غرب 
تكساس إلى 79 دوالرا تقريبا 
في نهاية يونيو، أي أعلى من 
سعر اخلام الكويتي في اليوم 

نفسه بنحو 6 دوالرات.
 لكن س���عر مزي���ج غرب 
تكس���اس ومثيل���ه األوروبي 
إل���ى االنخفاض  )برنت( عاد 
إلى 72 دوالرا مع بداية ش���هر 
يوليو، أما بالنس���بة للعقود 
املس���تقبلية لهذين املزيجني، 
فيالحظ أنها مازالت في تصاعد 
تدريجي متجاوزة 80 دوالرا 
املقبلني،  للبرمي���ل للعام���ني 
األمر الذي قد يعكس التحسن 

املتوقع ف���ي االقتصاد العاملي 
وعودة املخاوف املتعلقة بنقص 
إمدادات النفط اخلام في املدى 

املتوسط.

نمو الطلب

وبشكل عام، أشار التقرير 
إلى أن احملللني يتوقعون منوا 
قويا في الطلب على النفط خالل 
عام 2010، مع إجراء تعديالت 
بسيطة على هذه التوقعات في 
ضوء ما يس���تجد من بيانات 
اقتصادي���ة، فقد رفعت وكالة 
الزيادة  الدولية معدل  الطاقة 
العاملي  التي تتوقعها للطلب 
على النفط من 1.6 مليون برميل 
يوميا إل���ى 1.7 مليون برميل 
يوميا، أي بنمو نس���بته %2، 
البيانات  إلى  وذلك اس���تنادا 
القوية الص���ادرة عن منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، 
الوكالة على وجود  مع تأكيد 
التي  بعض احملاذير احمليطة 
قد تخف���ض من حجم الزيادة 

املتوقعة.

الطلب األميركي

ولف���ت التقرير الى أن مركز 
ألقى  الدولية  الطاقة  دراس���ات 
الظاهر  التعاف���ي  الضوء على 
في الطلب األميركي على النفط 
واحتمال أن تقود الواليات املتحدة 
منو الطلب إلى جانب الصني، لكن 
رغم ذلك، خفض املركز معدل منو 
الطلب الذي يتوقعه على النفط 
مبقدار 0.2 مليون برميل يوميا 
إلى 1.6 ملي���ون برميل يوميا، 
ملا ي���راه تراجعا ف���ي محفزات 
االقتصاد العاملي عموما. إال أنه 
ال يتوقع تدهور االقتصاد العاملي 
في العام  2011، وتوقع بالتالي 
منو الطلب بشكل قوي في العام 
املقبل مبقدار 1.4 مليون برميل 

إضافية )%1.8(.

أوپيك 

وأشار التقرير إلى أن إنتاج 

العراق-  أوپيك- باس���تثناء 
ارتفع بواقع 17 ألف برميل يوميا 
خالل ش���هر مايو املاضي إلى 
26.83 مليون برميل يوميا، ما 
يبقي إنتاج املنظمة اإلجمالي 
فعليا أعلى من املستوى احملدد 
الدول  إنت���اج  وفقا حلصص 
األعضاء بنحو مليوني برميل 

يوميا.
 وقد ارتفع إنتاج نيجيريا 
وڤنزويال مجتمعتني- تنتجان 
أصال أكثر من املستوى احملدد 
لهما- بنحو 36 ألف برميل يوميا 
في مايو، ولم يكف تراجع إنتاج 
بعض الدول األعضاء األخرى 

في تبديد هذه الزيادة.

توقعات المراقبين

وأملح الى ان توقعات معظم 
املراقبني تدور حول محافظة 
املنظمة عل���ى موقفها احلذر 
جتاه التغي���رات في حصص 
اإلنتاج، رغم عدم التزام البعض 
بها حاليا. لكن في الواقع، قد 
تكون هناك عوامل أخرى غير 
إنتاج أوپيك من  مس���تويات 
النفط اخلام أكثر أهمية لتحديد 
التغيرات في حجم اإلمدادات 
هذا الع���ام. فإنتاج أوپيك من 
الغاز الطبيعي املسال- الذي 
ال يخضع حلصص محددة- 
يتوق���ع أن يرتفع مبقدار 0.5 
مليون برميل يوميا على األقل 
هذا الع���ام، بينما قد تش���هد 
اإلم���دادات من خ���ارج أوپيك 
ارتفاعا أكبر. وهذان العامالن 
قد يضيفان مجتمعني ما مقداره 
1.5 مليون برميل يوميا، أي أكثر 
من ضعف كمية النفط التي قد 

تضيفها أوپيك.
وتوقع التقرير أن يكون هذا 
االرتفاع امللحوظ في إمدادات 
النفط العاملية- والذي قد يبلغ 
العام  مليوني برمي���ل يوميا 
احلالي - كافيا ملقابلة التعافي 
املتوقع في الطلب العاملي على 
النفط، واحل���د من أي ارتفاع 

حاد في األسعار. 

النصف الثاني

وفي الواقع، رغم منو الطلب 
على النفط بوتيرة صحية هذا 
العام مبقدار 1.6 مليون برميل 
يوميا، إال أن هذا النمو يتوقع 
الثاني  أن يتباطأ في النصف 
من العام، ما قد يدفع األسعار 

إلى التراجع إلى حد ما. 
إنتاج  وبافتراض أن يبقى 
أوپيك دون تغيير عند مستوياته 
احلالية، فقد يبدأ سعر برميل 
اخلام الكويتي بالتراجع قليال 
في الربع اجل���اري، ليبلغ 71 
دوالرا بحلول الربع األول من 
العام املقبل، وليسجل 73 دوالرا 
في املتوسط لكامل السنة املالية 
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ورأى التقرير أنه في حال 
جاء منو الطل���ب على النفط 
املتوقع- كأن يسجل  أقل من 
مليون برمي���ل يوميا فقط- 
وفي الوقت نفس���ه، س���جلت 
اإلم���دادات من خ���ارج أوپيك 
ارتفاعا أكبر من املقدر- بواقع 
0.8 مليون برميل يوميا مقارنة 
ب� 0.6 مليون برميل يوميا- 
فقد تتراجع األس���عار بشكل 
إضافي، ويب���دو العامل األول 
بشكل خاص محتمال نظرا إلى 
املالية االنكماشية  السياسات 
املتوق���ع اتخاذها في مختلف 
أنحاء العال���م في وقت الحق 

من العام احلالي.

الخام الكويتي

 وفي هذا احلال، قد يتراجع 
سعر برميل اخلام الكويتي إلى 
دون مستوى 60 دوالرا للبرميل 
بحلول بداية العام املقبل، ليبلغ 
65 دوالرا في املتوسط لكامل 
املالية 2011/2010. لكن  السنة 
يشار إلى أن أوپيك من املرجح 
أن تتحرك إزاء هذا الواقع، ما 
يقلل م���ن احتمال حدوثه في 

املقام األول.

وفي املقابل، بني التقرير أن 
األسعار قد تشهد ارتفاعا في 
حال ج���اء منو الطلب العاملي 
املتوقع  النفط أقوى من  على 
عن���د 1.8 مليون برميل يوميا 
)2.1%(، بشكل رئيسي نتيجة 
حتسن األداء االقتصادي للدول 
من خ���ارج منظم���ة التعاون 
االقتص���ادي والتنمية. كذلك 
قد تأتي اإلم���دادات من خارج 
أوپيك أدنى من املتوقع أيضا، 
متأثرة رمبا مبوسم األعاصير 
في الواليات املتحدة األميركية، 
ووفقا لهذا الس���يناريو، وقد 
يرتفع س���عر برمي���ل اخلام 
الكويتي إلى حدود 100 دوالر 
مج���ددا بحلول بداي���ة العام 
املقبل، ليبل���غ 86 دوالرا في 
املالية  السنة  املتوسط لكامل 
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وعل���ى الرغم من تقديرات 
احلكومة حتقيق عجز مبقدار 
6.4 مليارات دينار في ميزانيتها 
للس���نة املالية احلالية، توقع 
التقري���ر أن تق���ود جمي���ع 
الس���يناريوهات املذكورة إلى 
حتقيق فوائ���ض مالية، ولو 

بدرجات مختلفة.

أسعار النفط

 وأوضح أن هذا الفارق بني 
تقديرات احلكومة وتوقعاته 
ينبع بشكل رئيسي من تقديرات 
التقرير ألسعار النفط، والتي 
تفوق بكثير املستوى املتحفظ 
املقدر من احلكومة والبالغ 43 

دوالرا للبرميل.
 ووفق���ا لس���يناريوهات 
»الوطني«، فقد حتقق امليزانية 
ف���ي الس���نة املالي���ة احلالية 
فائض���ا يتراوح بني 0.1 مليار 
دينار و7.2 ملي���ارات دينار، 
وذلك عل���ى الرغم من ارتفاع 
املصروفات احلكومية، كما هو 
مقدر في امليزانية، بنحو %33 
خالل الس���نة، في ظل اخلطة 

اخلمسية.

أسعار النفط رهن نمو االقتصاد العالمي وقد ترتفع في حال جاء النمو أقوى

بعد دوران أسعار النفط حول 75 دوالرًا

المعلم ركيزة نجاح عملية 
التعليم في الكويت

أمة في خطر )3 - 4(
 يبقى املعلم هو القاعدة الرئيس��ية للهرم 
التعليمي، فبدونه ال نستطيع أن ننفذ خططنا 
واس��تراتيجياتنا في مجال التعليم، ورسولنا 
الك��رمي محمد ژ كان أكبر معلم في التاريخ، 
فقال اهلل سبحانه وتعالى واصفا نبيه )يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا 
إلى اهلل بإذنه وس��راجا منيرا(، )كما أرس��لنا 
فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا، ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب واحلكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون(، ولقد اعت��رف الغرب في يومنا هذا 
بقوة النبي ژ في القيادة والتعليم عندما كتب 
مايكل هارت كتابه »العظماء مائة«، فاختار النبي 
ژ أعظم ش��خصية في التاريخ كما قال: »إن 
اختياري محمدا ليكون األول، فهو أهم وأعظم 
رجال التاريخ، قد يدهش القراء، ولكنه الرجل 
الوحيد في التاريخ كله الذي جنح أعلى جناح 
على املستويني الديني والدنيوي«. ولو أخذنا 
طرق النبي ژ في التعلي��م والتربية لكفتنا، 
ولقد أعطى الرس��ول ژ املعلم فضال ومكانة 
كبيرة في املجتمع حيث قال ژ: »فضل العالم 
على العابد كفضلي عل��ى أدناكم«، وقال ژ: 
»العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في 
سبيل اهلل«، و» إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العب��اد ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء«. ولقد اهتمت األمة اإلس��المية بالعلم 
والتعلم وظهر هناك علماء كبار من األمة مازالوا 
خالدي��ن إلى يومنا هذا مثل عبداهلل بن عباس 
ÿ ، وعبداهلل بن عمر، وعبداهلل بن مسعود 
رضوان اهلل عليهم، ومن بعدهم التابعون وأئمة 
املس��لمني مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، 
وأبي حنيفة رحمهم اهلل، فكلما استطاعت األمة 
أن تنتج علماء جهابذة كبارا، أفادت احلضارة 
على مستوى العالم أجمع. وضع املعلم احلالي 
في الكويت وسبب عزوفه عن التعليم وجودة 
التعليم: يعاني قط��اع التعليم في الكويت من 
عزوف عن الدخول ب��ه باألخص من املعلمني 
الذكور الكويتيني، وأيضا يعاني املعلم من عدم 
قدرته على تق��دمي خدماته التعليمية باجلودة 
املطلوبة، ففي دراس��ة أجرتها جريدة القبس 
على 100 معلم من مختل��ف مدارس الكويت، 
أكد 77% من املعلمني أنهم ال يقومون بتدريس 
جمي��ع املوضوعات املقررة باملنهج مقابل %23 
فقط ذكروا أنهم ملتزمون بتدريس كامل الكتاب، 
وأكد 62% من نفس العين��ة أن مناهج التربية 

بحاجة إلى مزيد من املراجعة والتعديل.

عدد المعلمين الكويتيين في الهيئة التعليمية
في الكويت  2007 – 2008 

المرحلة
اجمالياناثذكور

%عدد%عدد%عدد

11459.11141790.912592100االبتدائي

210529.9493369.17038100املتوسط

114326.7315373.34296100الثانوي

436318195338223926100اإلجمالي

 املص��در: املجموعة اإلحصائي��ة للتعليم 
2008 – 2007

 من خالل هذا اجلدول يتضح مدى عزوف 
الكويتيني الذكور عن التدريس حيث تبلغ نسبتهم 
18% ونسبة املعلمات 82% من مجمل املدرسني 

الكويتيني.
 نسبة املعلمني الكويتيني وغير الكويتيني  
في التخصصات األساسية على مستوى املرحلة 

الثانوية  لعام 2007 – 2008

غير الكويتيينالمعلمين الكويتيينالمادة
73%27%العربية

81%19%االجنليزية

64%36%رياضيات

60%40%علوم

 املص��در: املجموعة اإلحصائي��ة للتعليم 
.2008 – 2007

 ومن هذا اجلدول تتضح قلة نسبة الكويتيني 
في املواد األساسية على مستوى الثانوية العامة 
سواء من الذكور أو اإلناث، وهذا الذي يجعلنا 
نحدد ما هي املش��اكل التي يعاني منها املعلم 

والتي جتعله يهرب من هذه الوظيفة.
1 � مش�اكل املعلم في الكويت: ضعف اإلدارة 
التربوية: ولقد بينا س��ابقا رأينا حول اإلدارة 
التربوية مبا يغني، ولكن سنذكر بعض انعكاسات 
ضعف هذه اإلدارة: عدم إملام اإلدارة التربوية 
بأص��ول اإلدارة، واتب��اع اإلدارة التس��لطية 
باألخص في مدارس البن��ات ومن مظاهرها: 
تكليف املدرسات بصبغ املدرسة باألخص الفنية، 

تكليف املدرسات بالبيع باملقصف، القيام بحراسة 
البنات في نهاية الدوام، اجللوس لساعات متأخرة 
في التصحيح ورص��د الدرجات بدون مقابل، 
والقيام باألعمال اإلدارية باملدرسة، غياب اإلدارة 
باألهداف وج��ودة التعليم، عدم وجود أنظمة 
قياس واضحة ومحددة، عدم القدرة على توفير 
اإلمكانيات وامليزانيات ملهنة التعليم، عدم القدرة 

على فهم أهداف العملية التربوية.
2- غي�اب اإلع�داد والتأهيل: ميزاني��ة التربية 
للتدريب يرثى له��ا حيث تبلغ 100 ألف دينار 
مقابل 80 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية أي 
مبع��دل 1.250 لكل واحد، وكان من نتائج هذا 
اإلهمال وعدم اإلملام بدور التدريب التالي: غياب 
التدري��ب التعريفي عند بدء العمل بالتدريس، 
غياب التدريب املهني: االستيعاب الكامل حلقيقة 
العملية التربوية، البيئة املدرسية، القدرة على 
اإلبداع وغياب اإلع��داد الثقافي: اإلملام بثقافة 
املجتمع )املعلمني غير الكويتيني(، القدرة على 

حل املشكالت، والقدرة على حسن االختيار.
3 � اإلعداد التدريبي: دورات تدريبية في مجال 
التخصص، دورات في مجال االتصاالت الفعالة، 
دورات ف��ي العلوم االجتماعي��ة ودورات في 

املهارات اإلدارية.
4 � غياب االحترام والتقدير: أهمية بناء حدود من 
االحترام والتميز للمعلم في مستوى املدرسة، 
االحترام والتقدير على مستوى املجتمع، إعطاء 
املعلمني مميزات إدارية وخدمية على مستوى 
خدمات احلكومة بس��بب انشغاله في املدرسة 

وعدم مكافأة النجاح.
5 � ضعف اإلمكاني�ات: ازدحام الصفوف،عدم 
وجود مختبرات حديث��ة، عدم وجود مالعب 
وأماكن متميزة لألنشطة، عدم إتاحة الفرصة 
للتطوير الذاتي وش��غله باألمور اإلدارية عن 
دوره احلقيقي، وامليزانية التربوية مخصصة 
فق��ط للرواتب واألجهزة واملع��دات، أما املعلم 
وتطوير العملية التربوية فال شيء، وقد قامت 
السعودية حاليا بتخصيص 3 مليارات دوالر 
فقط للتدريب ولتطوير العملية التربوية خالل 

السنوات اخلمس القادمة.
6 � ضعف إدارة املوارد البشرية في وزارة التربية وعدم 
اتقان دورها اإلداري خصوصا في التعيني ووضع ش�روط 

مزاولة املهنة.
7 � البيروقراطية غير املنصفة للمعلم الوافد: راتب غير 
مجز، عدم إعطائه حقوق الس��كن والتعليم، عدم 
مكافأته على جودة عطائه ومتيزه، غياب التدريب 
والتطوي��ر، عدم وجود مع��دالت قياس واضحة 
ومحددة، جلوؤهم إلى الدروس اخلصوصية من أجل 
تعويض ضعف رواتبهم، عدم مكافأتهم وتقديرهم 
عند نهاية اخلدمة، عدم إعطائه اإلحساس باألمان 
وحمايته م��ن االعتداء واإلهانة من أولياء األمور 
والطالب، التعامل معه باإلدارة التسلطية، تكليفه 
بأمور إدارية تعوق أداء دوره التربوي والتعليمي 

وعدم تدريبهم على ثقافة املجتمع وتكيفه بها.
8 � ضعف عملية التقييم: يتم التقييم مرة بالسنة 
عند زيارة املوجه وعلى أمور شكلية ال متت إلى 
ج��ودة التعليم بصلة. ال توج��د مقاييس محددة 
لقياس األداء وأهمها معدالت النجاح والرسوب، 
عدم متييز وتقييم اإلبداع والتميز وأهمية وجود 

نظام للوصف الوظيفي وارتباط األجر به.
9 � ضعف األجور: راتب املعلم واملعلمة غير متميز 
عن العاملني اآلخري��ن بالدولة بالرغم من أهمية 
عطائهم، أهمية ربط األج��ور والترقيات باألداء 
السنوي للمعلم، يجب مقارنة أجورهم بأجور الدول 

املتقدمة ووضع مكافآت سنوية للتميز.
احللول املقترحة لتفعيل دور املعلم بالكويت:

وجود إستراتيجية واضحة وفلسفة جديدة 
للتربي��ة في الكويت، إعادة تعريف دور املعلم، 
بحيث يكون دوره التربوي هو األساس، إبعاد 
املعلم عن األمور اإلدارية واألمنية وغيرها وتفرغه 
للعمل التربوي، زيادة األجور وربطها باألداء من 
خالل نظام للتوظيف والتقييم الوظيفي، وجود 
عملية تقييم وقواعد قياس واضحة لألداء، إعادة 
تعديل وضع املعلم الواف��د، تعزيز اإلمكانيات 
املادية التي تساعد املعلم على أداء دوره التربوي 
املطلوب، االحترام والتقدير للمعلم على مستوى 
التربية واملجتمع ككل، اإلعداد التدريبي واملهني، 
وزيادة حجم ميزانية التدريب بحيث ال تقل عن 
10 مليون س��نويا وفرض ساعات محددة لكل 
معل��م يجب اجنازها من التدريب، وضع ميثاق 
املعلم وإصداره بقانون، وضع ترخيص مزاولة 
املهنة مثل: أن تكون الس��يرة الذاتية خالية من 
العقوبات اجلنائية، التقدير في التخرج ال يقل عن 
جيد، صالحية الرخصة خمس سنوات وجتدد 
بعد ذل��ك، إعادة الترخيص بعد ثبات أنش��طة 
النم��و املهني املختلفة وعدد نقاط النمو املهني 
100 نقطة )التخصص � األنش��طة � التدريب � 

العالقات.....(.
بقلم: د.وليد عبد الوهاب احلداد
qualitykw60@gmail.com
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