
محليات
اجلمعة 18 مارس 2011

06

»املعلمني« دشنت حملة إقرار الكادر باجتماع مع أهل امليدان وتشكيل فرق العمل التطوعية

حلقة نقاشية نظمتها »الشفافية« حتت عنوان »النزاهة في التعليم«

العتيبي: املعلم يعيش واقعًا مريرًا ونسعى 
لتشكيل رأي عام ضاغط إلقرار كادر املعلمني

أكد رئي���س مجلس إدارة 
جمعي���ة املعلم���ن الكويتية 
متع���ب ش���جاع العتيبي أن 
املعلم يلعب دورا أساس���يا 
في إع���داد أجيال املس���تقبل 
الدولة،  وصياغة مس���تقبل 
موضح���ا أن كادر املعلم���ن 
اجلدي���د يهدف خلل���ق واقع 
التعليم يجعل  وظيفي ملهنة 
منها وظيفة جاذبة تستقطب 
الكفاءات ويزكي روح التنافس 
البناء بن العاملن في امليدان 
التربوي، مشيرا إلى أن الهدف 
من االجتماع هو تدشن حملة 
إقرار الكادر وتشكيل رأي عام 
ضاغط من خالل خطة عمل 
وفرق عمل تطوعية قبل جلسة 
مناقشته في مجلس األمة في 

.2011/4/5
وأوضح العتيبي أن قضية 
اليوم  الكادر ليس���ت وليدة 
ولكن س���بقته حتركات قام 
الس���ابق  بها مجلس اإلدارة 
حيث قدموا هذا الكادر لوزيرة 
التربية في 2009/5/18 وحينها 
تبنت الوزيرة الكادر وقدمته 
لدي���وان اخلدم���ة إال أنه ظل 
حبيس األدراج طوال الفترة 
املاضية، موضحا أن أول قرار 
اتخ���ذه مجلس إدارة جمعية 
املعلمن اجلديد هو تش���كيل 
الكادر  إق���رار  فريق لتفعيل 
بتحرك مختلف حيث قدمنا 
مش���روع قانون وقع عليه 5 
من النواب وبالتالي أدرج على 
جدول أعم���ال مجلس األمة 
ومن ثم أحاله رئيس املجلس 
التعليمية املختصة  للجن���ة 
والتي بدورها أحالته للجنة 
التشريعية التي تبنى رئيسها 
املوضوع وبالتالي س���تكون 
جلس���ة للجنة التش���ريعية 
إلقراره وحتويله مرة أخرى 

للجنة التعليمية.
وأش���ار إلى أنه في سبيل 
اإلس���راع بإق���رار القان���ون 
تبنت اجلمعي���ة حتركا آخر 
بالتنسيق مع النواب لتحديد 
جلسة للتصويت على قانون 
الكادر في مجلس األمة وفي 
يوم 3/8 ق���دم بعض النواب 
طلبا موقعا من أكثر 20 نائبا 
لتحديد جلسة 4/5 ملناقشته 
مع تكلي���ف اللجنتن املالية 
والتعليمي���ة بإجناز التقرير 
قب���ل موعد اجللس���ة، الفتا 
لضرورة حترك املعلمن على 
النياب���ي من خالل  الصعيد 
خطة عمل مقترحة وتشكيل 
فرق عمل تطوعية حتى يكون 
يوم 5 أبريل يوم إقرار الكادر، 
داعيا أكب���ر عدد من املعلمن 
حلضور اجللسة، باإلضافة 
إلى 3 ندوات، األولى ستكون 
في فرع اجلهراء يوم االثنن 28 
مارس بحضور نواب الدائرة 
الثالث���ة، احملاض���رة الثانية 
س���تكون في ف���رع األحمدي 
يوم 30 مارس بحضور نواب 
الدائرة اخلامسة، أما احملاضرة 
الثالث���ة في املقر الرئيس���ي 
فمحدد لها يوم األحد 3 أبريل 
بحضور نواب الدوائر األولى 

يجب أن يحصل عليها.

العتيبي:  مطالب المعلمين 
الوافدين مشروعة وعقالنية 

وخصوصا فيما يتعلق بالتدرج 
الوظيفي وبدل السكن

وفي لقاء خاص وسريع مع 
»األنباء« على هامش االجتماع 
أكد رئي���س جمعية املعلمن 
الكويتية متعب شجاع العتيبي 
أن اجلمعي���ة متث���ل جميع 
املعلمن في امليدان بغض النظر 
عن جنسية املعلم مواطنا كان 
أو مقيما، موضحا أن مطالب 
املعلمن الوافدين مش���روعة 
وعقالني���ة وخصوصا فيما 
يتعلق بالتدرج الوظيفي وبدل 
الس���كن، الفتا إلى أن تعديل 
راتب املعلم الوافد يأتي ضمن 
اهتمامات اجلمعية ولكن ضمن 
مسار مختلف عن كادر املعلمن 
الكويتين ولذلك اجتهنا لديوان 
اخلدمة املدني���ة املعنية بهذا 
األمر، مشيرا للقاء جمعه مع 
مجموعة من املعلمن الوافدين 
تركزت نقاشاتهم في 3 محاور، 
األول تعديل الرواتب، الثاني 
إعادة النظر في بدل الس���كن 
والثالث هو تذاكر السفر، مبينا 
أن اجلمعية تس���اند املطالب 
الثالثة ألنها مطالب مشروعة، 
الفتا ملعلومات لديه تشير إلى 
أن احلكوم���ة تعمل اآلن على 
إعادة النظر في رواتب املعلمن 
الوافدين، موضحا أن اجلمعية 
قدم���ت كتابا لوزيرة التربية 
باملطالب الثالثة، مشددا على 
أن اجلمعية تعمل على مطالب 
املعلمن الكويتين والوافدين 
في خطن متوازين ألننا جميعا 
في ق���ارب واحد، متوقعا أنه 
قريبا سيبشر الطرفن بتحقيق 

مطالبهم.
ولف���ت العتيبي إلى أن ما 
أثار اجلدل في الفترة املاضية 
ناجم عما أش���يع في بعض 
وس���ائل اإلعالم حول قضية 
املطالبة مبساواة املعلم الوافد 
الكويتي وهي وجهة  باملعلم 
نظر حرفت وهذا ما دحضه 
االستماع املباشر للمعلم الوافد، 
موضحا أن قضية املعلم الوافد 
قضية عادلة وحتتاج إلنصاف 
العقل واألس���لوب  ولدين���ا 
احلضاري في التعامل إلقناع 

اآلخر مبشروعية مطالبنا.
وردا على سؤال حول غياب 
املعل���م الوافد م���ن اخلطاب 
اإلعالم���ي للجمعية، ش���دد 
العتيبي على أن اجلمعية ال 
تفرق بن معلم كويتي ووافد 
وعلى سبيل املثال في قضية 
التصحي���ح لم نفرق  بدالت 
وخاطبن���ا دي���وان اخلدمة 
وحصلن���ا على املوافقة، ولم 
نف���رق في إج���ازة احلج بن 
كويتي وواف���د، موضحا أن 
هذا النهج هو خيار اجلمعية 
على مدار تاريخها، معربا عن 
تفاؤله بأن حتمل األيام القادمة 
أخبارا سارة لكل من املعلمن 

الكويتين والوافدين.
أسامة دياب  ٭

أكد العتيبي أن املعلم يعيش 
واقعا مريرا في ظل التسرب 
التي تعيشه املهنة والعزوف 
عنها، معربا عن تفاؤله بإجناز 
الكادر، موضحا أنه ال يتخوف 
من احتمال وجود استجواب 
في نفس يوم التصويت على 
الكادر ألن االستجواب يقدم 
على ما يليه من بنود على أن 
تكون جلسة التصويت على 
ال���كادر يوم 4/6 الس���تكمال 
البنود األخ���رى على جدول 

أعمال اجللسة.
وفي مداخلة له، أكد مؤسس 
موق���ع »جمعي���ة املعلم���ن 
الوافدين« على موقع التواصل 
االجتماع���ي »الفي���س بوك« 
اشرف أبو العال أن اجلمعية 
لكل املعلمن مواطنن ووافدين 
ورئيس���ها رئي���س جلميع 
املي���دان، معلنا  املعلمن في 
مساندة املعلمن الوافدين لكادر 
اخوانهم الكويتين، مشيرا إلى 
أن بعض وسائل اإلعالم روجت 
ألف���كار مغلوطة عن جمعية 
املعلمن الوافدين وخصوصا ما 
أشيع عن مطالباتها باملساواة 
مع املعل���م الكويتي والذي ال 
افتراء،  يتعدى كونه محض 
مشيرا الى أن املعلم الوافد له 
أيضا حقوق ومطالب مشروعة 

والثانية والثالثة، الفتا إلى أن 
اجلمعية ستشكل فرق عمل 
على حسب الدوائر االنتخابية، 
داعيا املعلمن للضغط على 
نوابهم إلع���الن موقفهم من 
الكادر، باإلضافة لفريق آخر 
من املعلمات للتنس���يق مع 

النائبات األربع.
و توقع أن يتم إقرار الكادر 
في جلسة 4/5 باإلجماع وإذا 
حص���ل الكادر عل���ى أغلبية 
ثلث���ي األصوات فس���تكون 
رس���الة قوية للحكومة وفي 
حال أرجعت احلكومة القانون 
للمجل���س يصوت عليه مرة 
أخ���رى بعد أس���بوعن وإذا 
الثلثن  أغلبي���ة  حصل على 
يعتمد القان���ون على ما هو 
علي���ه، موضحا أن املعلم في 
وزارة التربية يتعرض لظلم 
بن حيث ان الفارق بينه وبن 
املعلم في التطبيقي يقارب ال� 

700 دينار. 
وف���ي مع���رض رده على 
تخ���وف عدد من املعلمن من 
أن يك���ون مصير ال���كادر ما 
حدث في عامي 1996 و2006، 
ورفضهم ملبدأ املس���اومة مع 
احلكومة، وتخوف آخرين من 
تزامن جلسة إقرار الكادر مع 
جلسة االس���تجواب املتوقع، 

)قاسم باشا( متعب العتيبي متحدثا في الندوة  

جمع من احلضور يتابع الندوة

قضية املعلم 
الوافد عائلية 

وحتتاج التصاالت 
ولدينا أساليبنا

 إلقناع اآلخرين 
مبطالبنا

احلمود: تسرب الفساد للمؤسسات التعليمية يحّولها 
ألدوات هدم لقيم النزاهة والشفافية واملبادئ املجتمعية

ش���ددت وزي���رة التربية 
ووزي���رة التعلي���م العال���ي 
د.موضي الحمود على أهمية 
دور المؤسسات التعليمية في 
تأصيل قيم النزاهة والشفافية 
ومحاربة الفساد، مشيرة الى ان 
قمة الخطورة تكمن في تقصير 
هذه الجهات في تأصيل تلك 

القيم أو المشاركة بها.
ج���اء ذلك خ���الل الحلقة 
النقاشية التي نظمتها جمعية 
الشفافية الكويتية بالتعاون 
م���ع منظمة تي���ري لتحقيق 
النزاهة تحت عنوان »النزاهة 
في التعلي���م« برعاية وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي الحمود بهدف نشر 

مبادئ النزاهة في التعليم.
وقال���ت د.الحمود: عندما 
يكون هناك انحراف في تلك 
المؤسسات عن أساليب التعليم 
وتساهلت في طرح اكتساب 
الخب���رة، أو تناقل البحوث، 
وسمحت بالشهادات الوهمية 
وانحرفت عن مسار تطبيق 
تكافؤ الفرص، فهي هنا تكون 

مؤسسات هدم ال بناء.
وأضافت: يجب أن تكون 
التعليمية معززة  المنظومة 
للقي���م االيجابية ومتطلبات 

مجموعة م���ن النقاط ومنها 
المشترك بين أطراف  العمل 
اعالن الكويت لتعليم النزاهة 
الى جانب وضع مناهج للنزاهة 
المستويات  حتى تدرس في 
المختلف���ة،  والتخصص���ات 
والعمل على إشراك األكاديميين 
ومراك���ز األبحاث ف���ي إعداد 
الدراسات الخاصة بالنزاهة 
ومكافحة الفساد ودعم البحث 
العلمي في هذا المجال بالطرق 

المتنوعة.
عل���ى  الغزال���ي  وأك���د 
العم���ل على إدخال  ضرورة 
»النزاهة« في مناهج التعليم، 
المس���تقاة من حضارتنا مع 
االستفادة ايضا من التجارب 
العالمية وتش���كيل »اللجنة 
الوطني���ة لتعلي���م النزاهة« 
تتبع وتتولى جمعية الشفافية 
الس���ر فيها،  أمانة  الكويتية 
وتعمل على متابعة تحقيق هذا 
اإلعالن، واعتبار تيري شريكا 
دوليا والشبكة العربية لتعليم 
النزاهة شريكا عربيا في هذا 
اإلعالن، والعمل على إشراك 
الجامع���ات ومعاهد التدريب 
الحكومية في الشبكة العربية 

لتعليم النزاهة.
عادل الشنان  ٭

رسالة الوزارة ومسؤوليتها، 
للعناية بالشفافية لضمان هذه 
القيم وغيرها في كل موقف 
تعليمي ونش���اط مدرس���ي.
الى  وأعرب���ت عن تطلعه���ا 
تضافر الجه���ود المجتمعية 
لتأكيد تل���ك القيم االيجابية 
بتعاون االس���رة ووس���ائل 
المجتمع  االعالم ومؤسسات 
المدني، من منطلق المسؤولية 
المشتركة وتحقيقها غاية كبرى 
تستوجب حشد كل الطاقات 
واالمكانات وتسخيرها.وفي 
ورقة حمل���ت عنوان »اهمية 
نش���ر ثقافة االدارة الرشيدة 
ورؤية دور التعليم في مكافحة 
الفساد وتعزيز النزاهة«، اعلن 
رئيس جمعية الشفافية صالح 
الغزالي انه يفترض ان تكون 
التعليم قدوة في  مؤسسات 
المجتمع وفي الصدارة لمكافحة 

الفساد.
وأضاف: ونظ���را ألهمية 
التربية والتعليم كأداة رئيسية 
في الوقاية من الفساد بين أبناء 
المجتمع، ورغبة في تفعيل 
أكبر لمبادئ النزاهة والشفافية 
والمس���اءلة، باعتبارها قيما 
أصيلة في المواطنة الصالحة، 
نتطل���ع ال���ى أن نتفق على 

الرشيدة والنزاهة،  الحكومة 
كون هذه المؤسسات معنية 
ببن���اء الق���وى الخي���رة في 

المجتمع.
وأش���ارت ال���ى ان محور 
التربي���ة والتعلي���م ركيزة 
أساس���ية ومهمة م���ن ركائز 
صياغة وجدان االمم والشعوب 
النبيلة  المعان���ي  وغ���رس 
والقي���م الفاضلة في نفوس 
األبناء، وإعداده���م ليكونوا 
مواطنين صالحين يضطلعون 
المهني���ة  بمس���ؤولياتهم 
واالخالقية على خير وجه في 
تحقيق ما يطمح اليه الوطن 
من تقدم وارتقاء.ولفتت الى 
انه بقدر نجاح االمم والشعوب 
في استثمار التعليم في اعداد 
االبناء اعدادا متميزا يؤهلهم 
الى امتال���ك ناصية العلوم، 
وتمثل االخ���الق الكريمة في 
كل ما يصدر عنهم س���تحقق 

هذه االمم ازدهارها.
وأوضحت ان وزارة التربية 
معني���ة كل العناية بالتربية 
الصالحة لألبن���اء، وتمثلهم 
للقيم االيجابية التي حث عليها 
الدين االسالمي وفي مقدمتها 
الص���دق واألمان���ة والوفاء 
بالعهد، مشيرة الى ان هذه هي 

د.موضي احلمود

الغزالي: ضرورة 
إدخال »النزاهة« 

في مناهج 
التعليم

املطيري: الكويتيون بالقطاع النفطي يتعرضون 
حلملة واسعة من »التفنيش« يجب مواجهتها

الهاجري: على رئيس مؤسسة البترول تنفيذ
حكم احتساب امليزة األفضل للعاملني في النفط

عن حقوق ومطالب العاملين. 
وقال المطيري ان هذه االعمال 
التي تمارسها الشركات النفطية 
الخاص���ة تتع���ارض مع مبدأ 
النقابية  الحقوق والحري���ات 
المتفق عليه���ا عالميا، والتي 
تضمنتها اتفاقيات وتوصيات 
منظمة العمل الدولية، وخاصة 
منها االتفاقية رقم 98 التي تنص 
صراحة على حماية العمال ضد 
كل عمل ينط���وي على تمييز 
في مجال االس���تخدام بسبب 
انتمائه���م النقاب�����ي، وض���د 
التس������ريح م��ن العمل او اي 
نوع من االساءة بسبب االنضمام 
الى النقابية او القيام بنشاط 

نقابي.

اجازات وتعويض عن اصابات 
العم����ل ومكافآت وغير ذلك من 
املستحقات تبعا لنصوص قانون 

العمل.
وأك����د على انه كان يأمل هو 
واخوانه النقابيون ان يكون هذا 
قرار رئيس مؤسس����ة البترول 
ورؤساء الش����ركات التابعة لها 
قبل ان يدفع البعض لرفع دعاوى 
قضائية للحصول على حقوقهم 

املشروعة.
الهاج����ري في ختام  وبارك 
العاملن  تصريحات����ه الخوانه 
النفط����ي بصدور هذا  بالقطاع 
الكثير  اليهم  الذي يعيد  احلكم 
من احلقوق املغتصبة من قبل 
املؤسس����ة وش����ركاتها التابعة 
ويؤك����د احلكم نزاه����ة وعدالة 
قضائنا الكويتي الشريف الذي 

يفخر به كل مواطن كويتي.

العام  أكد رئيس االتح���اد 
لعمال الكويت فايز المطيري ان 
العاملين الكويتيين في القطاع 
الخاص، والسيما في  النفطي 
الشركات المتعاقدة مع مؤسسة 
الكويتية والشركات  البترول 
النفطية التابعة لها يتعرضون 
لحملة واس���عة م���ن الصرف 
التعس���في تحت حجج واهية 
يستشف منها انها تعود ألسباب 
انتماءاتهم النقابية كما يتعرض 
رئيس نقابة العاملين بالقطاع 
الزميل سالم  النفطي الخاص 
العجمي لضغوطات ش���ديدة 
التهديد  ومتواصلة بلغت حد 
الخدمة  المباشر بالصرف من 
بسبب نشاطه النقابي ودفاعه 

العاملن  دعا رئيس نقاب����ة 
بشركة خدمات القطاع النفطي 
محمد الهاجري، رئيس مؤسسة 
البترول والشركات التابعة الى 
سرعة تنفيذ حكم احملكمة الصادر 
الدائرة االدارية  امس االول من 
الثالث����ة مبحكمة االس����تئناف، 
العامل����ن  ويقض����ي بأحقي����ة 
بالقط����اع النفطي في احلصول 
على الفرق ف����ي امليزة األفضل 
وذلك على أس����اس اجمالي آخر 
راتب قبل التعاقد حيث درجت 
الشركات النفطية ومنها شركة 
نفط الكويت على حساب امليزة 
األفضل بعد خصم مفردات راتب 
العامل باملخالفة ألحكام قوانن 

العمل.
وقال الهاج����ري ان من حق 
موظفي القطاع النفطي املطالبة 
مبستحقاتهم العمالية من رصيد 

فايز املطيري

محمد الهاجري

البستكي لصرف بدالت مهندسي
 »اخلاص«  بأثر رجعي

وأضاف البستكي قائال اننا بأي 
حال من األحوال نرفض أي جتاهل 
ألي مطلب عمالي عادل، فاستمرار 
ه���ذا التجاهل على الرغم من أن 
الدولة دائما ما تبدي تشجيعها 
ودعمها للعمل في القطاع اخلاص 
الذي له دور واضح في احلد من 
ظاهرة البطالة واستيعاب الطاقات 
البشرية من املواطنن الكويتين 
يجعلنا نبدي تخوفنا من أن يكون 
هذا االلتفاف س���ببا في عزوف 
الكثير من إخواننا املهندسن عن 

االنخراط في القطاع اخلاص.
وقال البستكي ان الدولة سبق 
ووعدت بهذه الزيادات وبصرفها 
بأثر رجعي، فلماذا التراجع اآلن، 
خاصة أن أي تأخير س���يحدث 
حالة من االستياء وعدم الرضا 
الوظيف���ي في وق���ت ال يحتمل 
مهاترات وفي ظل ظروف يعلم 
اجلميع مدى خطورتها، خاصة 
أن مثل ه���ذه القرارات تزيد من 
تسرب العمالة الوطنية وجتعلها 
تترك لغيرهم مبا ال يخدم اقتصاد 
الدولة أو توجهها نحو دعم القطاع 

اخلاص.
وختم البس���تكي بالقول ان 

النقابة تتش���اور اآلن مع بعض 
اجله���ات املختص���ة والنقابات 
الزميلة لتنظيم ندوة ملناقش���ة 
هذا األمر التخاذ اخلطوات التي 
تضمن احلق���وق وحتقق العدل 

واملساواة بن اجلميع.

صرح أمن سر نقابة العاملن 
بشركة إيكويت للبتروكيماويات 
صالح البستكي بأن قرار 2011/347 
اخلاص بصرف بدالت املهندسن 
جاء مخيبا لآلمال ولم يراع ما مت 
االتفاق عليه م���ن الصرف بأثر 

رجعي اعتبارا من أبريل 2010.
وأشار البستكي إلى أن نقابة 
إيكويت وهي معنية بشكل مباشر 
باألمر فوجئت بصدور هذا القرار 
الذي نعتبره قاصرا ويخل مببدأ 

العدل واملساواة بن اجلميع.
وقال البستكي ان النقابة تبدي 
امتعاضها الشديد من هذا االلتفاف 
حول إقرار البدل، وانها في ذات 
الوقت تؤكد دعم النقابة الكامل 
املهندس���ن والنقابات  جلمعية 
الزميلة لتحقيق مطالب املهندسن 
من أبناء القطاع اخلاص، مؤكدا 
أن النقاب���ة س���تقوم بواجبه���ا 
جتاه هذه الش���ريحة والشرائح 
العمالية األخ���رى بكل ما متلك 
آليات وصالحي���ات نقابية  من 
لتحقيق مطالبهم العادلة، وأضاف 
البستكي أن القرار 2011/347 »ميثل 
االزدواجية وعدم املس���اواة وال 

صالح البستكينقبل به بهذا الشكل«.


