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عائشة الروضان

د.موضي احلمود

الجمعية أكدت استمرار مساعيها لتعديل أوضاع الكادر

»المعلمين« الستثمار يوم المعلم العالمي 
بتعزيز مكاسب المعلمين ماديًا واجتماعيًا

هن���أت جمعي���ة املعلمني 
جم���وع املعلم���ني واملعلمات 
مبناس���بة يوم املعلم العاملي 
الذي يصادف تاريخه اليوم، 
معرب���ة عن تقديره���ا البالغ 
واعتزازها مبكانتهم بصفتهم 
أصحاب رسالة شبهت برسالة 
األنبياء وبصفتهم حملة راية 
العل���م وصناع أجي���ال الغد 

ومستقبل الوطن.
وذكرت اجلمعية في بيانها 
أن االحتفال بيوم املعلم العاملي 
ميثل جانبا مما يستحقه املعلم 
من تقدي���ر ورعاية واهتمام، 

وتأكيدا على دوره ورس���الته واملس���ؤوليات 
اجلس���ام امللقاة على عاتقه في تربية وتعليم 
األجيال وتنشئتهم التنشئة الصاحلة، كما أن هذا 
االحتفال يعكس جانبا من تفاعل الكويت بشكل 
عام وجمعية املعلمني بشكل خاص وجتاوبهما 
م���ع الدعوة التي وجهت م���ن خالل توصيات 
املؤمتر الدولي اخلاص بأوضاع املعلمني الذي 
عقد في باريس ع���ام 1966 وتوصيات الدورة 
اخلامس���ة واألربعني للمؤمتر الدولي للتربية 
الذي أقامته اليونس���كو في جنيڤ عام 1996 
ومت من خالله اعتماد يوم اخلامس من أكتوبر 
يوما عامليا للمعلم يساهم في إعالء شأن املعلم 

وحتسني صورته.
وأضافت اجلمعية في بيانها: انه وبالرغم من 
االهتمام الكبير والرعاية السامية التي يحظى 
به���ا املعلمون من قبل صاحب الس���مو األمير 
وسمو ولي عهده األمني وس��مو رئي��س مجلس 
الوزراء ومن السلطتني التشريعية والتنفي��ذية 
إال أن الواق���ع التعليم���ي بتحدي���اته وع���دم 
اس���تقراره ولغياب الرأي واالس���تراتيجيات 
الواضحة وما يكتنفه م���ن تناقضات وأزمات 
واه���ت���زازات متالحقة جاءت من خالل فرض 
التجارب واملش��اريع غير املدروسة والزيادة غير 
املبررة في الدوام املدرسي والقرارات واالجتهادات 
الفردية املث��يرة للجدل والتي لم يراع فيها األخذ 
برأي ذوي االختصاص وأهل امليدان، فإن هذا 
الواقع مازال يشكل هاجسا مقلقا حيث يتطلب 
فيه من القائمني على وزارة التربية وعلى رأسها 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ضرورة أن تستثمر هذا اليوم العاملي 
وهذه املناسبة التربوية الكبيرة لتعيد النظر في 
جميع سياساتها وخططها مبا يؤمن للمعلمني 
واملعلمات األجواء التربوية املستقرة، والبيئة 

التعليمية اجلاذبة، ومبا يعزز 
مكانتهم املادية واالجتماعية، 
ويحفظ حقوقهم املكتسبة، إلى 
جانب السعي اجلاد ملعاجلة 
العقبات  قضاياهم وتذلي���ل 
التي تق���ف في طري���ق أداء 

رسالتهم.
وجددت اجلمعية في بيانها 
التأكي���د على مواقفها الثابتة 
واملوضوعي���ة في الدفاع عن 
قضاي���ا املعلم���ني واملعلمات 
وفي س���عيها اجلاد لالرتقاء 
باخلطط والقرارات التعليمية، 
الدائمة لتعزيز  وفي رغبتها 
مجاالت التعاون والتش���اور والتنس���يق مع 
وزارة التربية وجميع قياداتها، مش���يرة الى 
انها عندما تطرح رأيه���ا وانتقاداتها فإن ذلك 
يأتي من واقع مس���ؤولياتها وحرصها على أن 
يكون للمعلمني واملعلمات من أهل امليدان رأيهم 
في الشأن التربوي، وفي رسم اخلطط والقرار 

التربوية.
وأكدت اس���تمرارها في جهودها ومساعيها 
لتعديل أوضاع كادر املعلمني ورواتبهم ورفع 
معدالت االستحقاق ومزاياه، مبا يحقق مبادئ 
العدل واملساواة وأسس االستحقاق، إلى جانب 
سعيها الدائم لتحقيق مطالبهم املشروعة وتأمني 
األجواء التربوية املناسبة لهم، وتعزيز نهجها 
الثاب���ت في تس���خير كل طاقاته���ا وإمكاناتها 
لصاحلهم وصالح مسيرتنا التربوية وحتقيق 
أهدافها املنش���ودة، متطلعة في الوقت نفسه 
إلى املزيد من التعاون والتواصل واملس���اهمة 

واملشاركة في أنشطتها وبرامجها.
واختتمت اجلمعية بيانها مجددة عهد الوفاء 
والوالء لقائد الركب واملسيرة صاحب السمو 
األمير، مشيرة إلى أن املعلمني واملعلمات سيبقون 
دائما على العهد، وبحجم املسؤوليات الكبيرة 
امللقاة على عاتقهم والتي باتت مضاعفة في تعزيز 
وحدة الصف، واملضي قدما في غرس معاني احلب 
والوفاء والوالء وعمق االنتماء لكويتنا الغالية 
في نفوس أبنائنا الطلبة وفي األخذ مبا جاء في 
السديدة وترجمتها بالشكل  توجيهات سموه 
املنشود في التصدي جلميع أشكال التعصب 
ومحاوالت إثارة النعرات وشق وحدة الصف، 
وفي ضرورة ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية 
وروح األسرة الواحدة املتماسكة واملتعاضدة، 
والنأي مبيداننا التعليمي وأبنائنا الطلبة عن 

أي أمور تبث بينهم بذور الفتنة واالنشقاق.

يستحق الفضل يا أمير املؤمنني، 
فقال اخلليفة نعم: ان افضل الناس 
إلباسه  الى  من يتسابق االميران 
خفيه، وكان االمني واملأمون تقديرا 
للكس����ائي يتسابقان على إلباسه 
خفيه عندما يه����م باخلروج من 
عندهما، ه����ذه مكانة املعلم وهذا 
تقدير العلماء فالتعليم بال ش����ك 
مهمة ليس����ت بالهينة على جميع 

املستويات.
وب����ني ان اجلهد ال����ذي يبذله 
القائم����ون على التعليم والتربية 
ال ميكن ان يقارن مع معظم املهن 
الناس  ان  األخرى في املجتم����ع، 
ينظ����رون للمعلم نظرة االحترام 
والتقدي����ر ويحظ����ى مبكانة في 
املجتمع وهو محطة ثقة اجلميع 
الذين يحملونه امانة تعليم ابنائهم 
فاملعلم ينبغي ان يحظى مبكانة 
مميزة وذلك يكون باالهتمام بالعلم 

والتعليم.
وذكر املنيف����ي ان دور املعلم 
يتضح م����ن خالل ما يقوم به من 
توصيل العل����م لألجيال املختلفة 
وهذه املهمة التي يقوم بها املعلم 
جتعل مكانته في املجتمع في أعلى 
املراتب، فهو ليس مس����ؤوال عن 
عملية التعليم فقط، بل يتجاوزها 
الى حتدي����ث املجتمع وتطويره، 
خصوص����ا اذا كان حريصا على 
التوس����ع واالطالع في تخصصه 
وربط����ه بالثقافة فهو يلعب دورا 
مهما في تش����كيل وع����ي وثقافة 
األجيال وبنائها العلمي والفكري 
والتربوي، ومتى كان املعلم متميزا 
النشء  ومستنيرا فسيغرس في 
قيم احلوار والتس����امح والتفكير 
العقالني والعلمي وسيمارس تأثيرا 
كبيرا على طلبته في شتى النواحي، 
موضحا ان املكانة التي يحظى بها 
املعلم هي انعكاس لواقع املجتمع، 
ومقياس تطوره، واملجتمع الذي 
ال يعي هذه املكانة، لن يعي اهمية 
العل����م ودوره في احلياة، فالعلم 
هو أساس بناء املجتمع واإلنسان 

واملعلم هو عماده.

ما ميلكه املجتمع من ثروة بشرية 
ويعتمد عليه بعد اهلل تعالى في 
رعاية هذه الثروة واستثمارها مبا 
يحقق اهداف املجتمع وتطلعاته 
حي����ث ان مهنة التعلي����م تعتبر 
املهنة األم، فهي األساس للدخول 
في املهن األخرى مستشهدا بقوله 
تعالى في كتابه الكرمي في سورة 
املجادلة )يرف����ع اهلل الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات 

واهلل مبا تعملون خبير( آية 11.
واشار املنيفي الى احتالل املعلم 
مكانة مرموقة في الفكر التربوي 
التي  الرس����الة  االسالمي لشرف 
التي قام  الرس����الة  يحملها وهي 
بها النبي محم����د ژ خير قيام، 
ولقد رفعت الش����ريعة االسالمية 
من ش����أن املعلمني وجعلت مهنة 
التعليم من اشرف املهن وأهمها، 

فالعلماء هم ورثة األنبياء، واألنبياء 
لم يورثوا دين����ارا وال درهما بل 
ورث����وا العلم، ويكفيه ش����رفا ان 
الهوام والدواب وجميع املخلوقات 
تستغفر ملعلم الناس اخلير، واملعلم 

يتولى مسؤولية عظيمة هي تغذية 
الفكر بالعلم واملعرفة، وتنش����ئة 
األجيال ليخدموا انفسهم ودينهم 
ووطنهم، ف����األمم احلية هي التي 
تعتني مبعلميها وترعاهم ومقياس 
تقدم األمم عنايتها بهم ورعايتهم 
وكان العلم ف����ي القدمي له مكانة 
مرموقة عند اخللفاء والسالطني، 
فلم تكن تخلو مجالس����هم منهم 
وكانوا يتخذونهم مربني ومعلمني 
امر  ألبنائهم ويستشيرونهم في 
دينه����م ودنياهم وه����ذا هارون 
الرش����يد احد خلفاء بني العباس 
قد اتخذ الكسائي امام النحاة في 
الكوفة مربيا ومعلما البنيه االمني 
واملأم����ون، وقد جلس الكس����ائي 
يوما في حضرة هارون الرش����يد 
فسأله الرشيد من افضل الناس يا 
كسائي؟ فقال الكسائي: أو غيرك 

مريم بندق
يتفضل صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد فيش����مل 
برعايته وحضوره احتفال تكرمي 
331 معلم����ا ومعلم����ة مبناس����بة 
اليوم العاملي للمعلم الذي يوافق 

5 اكتوبر.
ه����ذا ويب����دأ االحتف����ال عند 
العاش����رة والنصف م����ن صباح 
اليوم على مسرح جامعة الكويت 

باخلالدية.
وبهذه املناس����بة قالت وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان االسرة التربوية 
تتشرف اليوم بلقاء صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
يش����مل برعايته تكرمي املعلمني 
مبناسبة اليوم العاملي لتكرمي املعلم 
اضافة الى تكرمي 50 مدرسة متميزة 
وقالت د.احلمود انه لشرف كبير ال 
يدانيه شرف تكرمي صاحب السمو 
األمير فهو دافع كبير للمعلمني لرفع 
الكويت عاليا مواكبة لالمم  شأن 
واملجتمعات املتقدمة، معاهدين اهلل 
ان يكونوا سندا في دعم مسيرة 
بناء الدولة احلديثة للوصول الى 
اعلى املراتب واملستويات في ظل 

القيادة احلكيمة.
كم����ا ثمنت اجله����ود حضور 
سموه بتكرمي املعلمني املتميزين 
حي����ث اعتدنا على هذه الس����مة 
الطيبة بتكرميه لهذه الكوكبة من 
املعلمني االفاضل املتميزين بعطائهم 
الالمحدود من أجل تربية وتعليم 
الطرق والوسائل  االجيال بشتى 
واألخذ بيدهم نحو العلم واملعرفة 
والنبوغ واالجناز من اجل ازدهار 

الوطن.
وأكد املوجه الفني العام للتربية 
االسالمية احمد املنيفي على مكانة 
املعلم ورس����الته السامية ودوره 
الفاع����ل ف����ي املجتمع مبناس����بة 
االحتفال بالي����وم العاملي للمعلم 
والذي يصادف الي����وم 5 اكتوبر 
حيث ذكر ان للمعلم منزلة كبيرة 
في املجتمع، فهو املؤمتن على اهم 

سنرفع تقريرًا للوزيرة لبدء إجراءات طرح مناقصة األرشفة اإللكترونية

الروضان لـ »األنباء«: افتتاح أول مخزن آلي مطور 
لحفظ ملفات المنتهية خدماتهم نهاية الجاري

الدعيج حدد 32 جهة لزيارة الطالب
لتحقيق التفاعل اإليجابي وبث روح الوالء للوطن

مريم بندق
عمم وكيل قطاع األنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج نشرات عاجلة الى املدارس الثانوية 
واملتوسطة واالبتدائية حول كيفية االستفادة 

من الوقت املخصص لألنشطة.
وجاء في نش����رة املدارس الثانوية: لقد 
قامت إدارة األنشطة املدرسية وبالتنسيق 
العامة  مع اجلهات احلكومية واملؤسسات 
والش����ركات األهلية بتنظيم مجموعة من 
الزيارات العلمية واالجتماعية، وذلك حرصا 
منها عل����ى حتقيق التفاع����ل االيجابي مع 
البيئة احمليطة وب����ث روح الوالء للوطن، 
لذلك أتاحت الوزارة الفرصة للقيام بزيارات 
ميدانية حس����ب رغبة املدرسة ومبا يخدم 

املنهج املدرس����ي وتطلب هذه الزيارات من 
إدارة األنشطة املدرس����ية � قسم األنشطة 
االجتماعية )زيارات غير مبرمجة( وتشمل: 
جمعية الهالل األحمر الكويتي، وزارة الصحة 
العامة )خدمات نقل الدم(، وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل )دار املس����نني(، شركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية )مصنع 
صبحان(، الشركة الوطنية إلنتاج وجتارة 
امل����واد الغذائية )داني����ة(، وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية )مسجد الدولة الكبير(، 
مجلس األمة، ش����ركة الصناعات الوطنية 
ملواد البناء، متحف شهداء القرين، الشركة 
الوطني����ة لصناعات األنابي����ب واخلدمات 
الزراعة  العامة لش����ؤون  الهيئة  النفطية، 

والثروة السمكية )محطة التجارب الزراعية(، 
مركز البحوث والدراسات الكويتية، وكالة 
األنباء الكويتية )كونا(، مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، ش����ركة صناعات السجاد، 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، بنك الكويت 
الوطني � املركز الرئيس����ي، معرض شركة 
نفط الكويت، بيت الكويت لألعمال الوطنية، 
ديوان احملاسبة، مكتبة البابطني املركزية، 
املتحف العلمي )للصف احلادي عشر( القسم 
العلمي، جامعة الكويت � كلية التربية، إدارة 
التأهيل املهني، متحف التراث البحري، متحف 
القصر األحم����ر، تلفزيون الراي، تلفزيون 
الوطن، جريدة القبس، جريدة الوطن، جريدة 

السياسة، ومتحف طارق السيد رجب.

اإلداري عن انه حتى اآلن لم تبدأ 
إجراءات املناقص����ة اخلاصة بها 
مس����تطردة: س����يتم رفع تقرير 
للوزيرة احلمود لتشكيل فريق 
مصغر يحدد األوراق واملستندات 
التي يجب ان حتفظ ضمن مشروع 
األرش����فة االلكتروني����ة على ان 
نعمل على االنتهاء من ذلك لطرح 

املناقصة العام املقبل.
الروضان  الى ذلك اص����درت 

بها ويح����دد ذلك مبوجب اقراري 
القيام والعودة وعلى املوظف ان 
يثبت انه ادى فعال فريضة احلج 
بجميع طرق االثبات، وال يجوز 
القيام باالجازة قبل تس����لم قرار 

املنح.
خامسا: ترسل جميع الطلبات 
بع����د اعتمادها من املختصني الى 
ادارة املوارد البش����رية � قس����م 
االجازات والدوام بالوزارة او الى 
اقسام االجازات باملناطق التعليمية 
قبل بداية مناس����ك احلج بثالثني 
يوما على االقل )يرفق بكل طلب 
شهادة من احلملة مصدقة من وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية(.
سادسا: عند رغبة املوظف في 
الغاء قرار االجازة يتعني التقدم 
بطلب االلغ����اء قبل يوم الوقوف 
بعرفات متضمنا املبررات الكافية 
اللغاء واع����ادة راتبه����ا لالدارة 

املالية.
س����ابعا: على جميع الرؤساء 
العاملني لديهم  املباشرين اطالع 

على ماجاء بهذه النشرة.

نش����رة عامة حول منح االجازة 
اخلاصة الداء فريضة احلج لسنة 

1431 ه�/ 2010م جاء فيها:
اوال: أال يكون طالب اجازة احلج 
قد سبق حصوله على هذه االجازة 
ويتحمل املسؤولية القانونية كاملة 
في حالة ثب����وت حصوله عليها 
خالل عمله بال����وزارة او في اي 

جهة حكومية اخرى.
ثانيا: ان يكون قد امت س����نة 
ميالدي����ة على االقل ف����ي خدمة 
الدولة بالنسبة للكويتي وسنتني 

تعاقديتني لغير الكويتي.
ثالث����ا: بالنس����بة للمعلمني 
واملعلمات العاملني بجميع املراحل 
التعليمية يجب اال يؤثر متتعهم 
باالجازة على مستوى االداء في 
النسبة  املادة ويترك تقدير هذه 
ملديري ومديرات املدارس وتعطى 
االولوية لالكبر س����نا او لالطول 
خدمة وال يس����مح ملدير املدرسة 

واملدير املساعد للحج معا.
رابعا: يجب اال تزيد اجازة احلج 
على ثالثني يوما من تاريخ القيام 

مريم بندق
أعلن����ت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للشؤون اإلدارية عائشة 
الروضان ان الوزارة ستبدأ اعتبارا 
من األس����بوع املقب����ل تنفيذ أول 
مخ����زن حلفظ ملف����ات العاملني 

املنتهية خدماتهم.
الروضان في  الوكيلة  وقالت 
ل����� »األنباء«  تصريحات خاصة 
سنبدأ بتنفيذ املخزن في منطقة 
صبحان على مس����احة 750 مترا 
آلية  مربعا وس����يحوي خزانات 
كهربائية مطورة تس����هل عملية 
احلفظ والبحث، مش����يرة الى ان 
التنفيذ سيكون وفق املواصفات 
املطلوبة حلماية امللفات من التلف 
الذي حتدث����ه الرطوبة، وأضافت 
س����يتبع هذه اخلطوة بناء مكان 
جديد ملوظفات قس����م امللفات في 
وزارة التربي����ة إلع����ادة ترتيب 
وتهيئة امللفات احلديثة املوجودة 

في الوزارة.
وعلى صعيد قس����م األرشفة 
االلكترونية كشفت وكيلة القطاع 

نشـرة عامة حول ضوابط منح اإلجازة الخاصة ألداء فريضة الحج

يبدأ االحتفال صباح اليوم على مسرح جامعة الكويت بالخالدية

الحمود: تكريم صاحب السمو للمعلمين دافع كبير لهم 
لرفع شأن الكويت عاليًا مواكبة لألمم المتقدمة

عايض السهلي

أكدت ما انفردت بنشره »األنباء« أمس: اإلطالة تطّبق اليوم وبدء تسجيل الطلبة بالنشاط

وزيرة التربية: سأعمل على إقرار نظامي الجوائز والمكافآت 
المادية للمعلمين مقابل جهودهم المستمرة

مريم بندق
تأكيدا ملا انفردت بنش��ره »األنباء« امس 
حتت عن��وان: »طارئة وكالء التربية«: اطالة 
الدوام املدرسي تطبق غدا وجلنة للمتابعة مع 
املعلمني، أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود مضي الوزارة في 
تطبي��ق اطالة الدوام املدرس��ي يوم الثالثاء 
فق��ط، موضحة في تصري��ح صحافي انه: 
اجتمع مجلس الوكالء في اجتماعه الطارئ 
أمس األول األحد ملناقشة موضوع بدء فترة 
النشاط املدرسي، مؤكدة التقدير التام جلمعية 
املعلمني، وقالت كما نؤكد على رغبتنا األكيدة 
في التعاون املستمر مع اجلمعية في جميع 
القضايا املطروحة، ونؤكد ايضا على س��عة 
صدرن��ا لس��ماع كل اآلراء التي تصب في 

املصلحة العامة للوطن.
وقد مت االتفاق على القرارات التالية:

أوال: ب��دء اجراءات تس��جيل الطلبة في 
األنشطة املختلفة لتشكيل جماعات النشاط 
في كل مدرسة حسب املوعد احملدد من قبل 

وهو من اليوم الثالثاء املوافق 2010/10/5.
ثانيا: يتم تأجيل األنشطة اخلارجية في 
املالعب واملناطق املكشوفة الى حني حتسن 

األجواء في بداية شهر نوفمبر 2010.
ثالثا: يتم تقييم نتائج تطبيق فترة النشاط 
املدرس��ي مع نهاية فترة النشاط في نهاية 

شهر مارس 2011.
وإذ تعتز وزارة التربية بكوادرها العاملة 
في جميع املواقع املدرسية فهي كذلك تؤكد 
حرصها على تقدير اجلهد املبذول، كما نؤكد 
على مواصلة س��عينا لتبن��ي نظام اجلوائز 
واملكاف��آت املادية والت��ي تتوافق مع اجلهد 
الكبير الذي تبذله كوادرنا التعليمية في جميع 

املواقع والسعي إلقرارها.


