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 مساهمات القراء البالغني ٢٢ ألف قارئ تقريبًا على موقعنا انهالت أمس على اخلبر الذي انفردت بنشره «األنباء» حول موافقة مجلس اخلدمة املدنية على الزيادات

 املعلمون الكويتيون عن الكادر اجلديد: 
  سنتواجد في جلسة ٣١ اجلاري لتكون لنا الكلمة الفصل 

  ٭ أم عبداهللا 

  شكرا وزير اخلير احمد املليفي: 
احلمد اهللا اللي عوضنا من سنوات 
الضيــــاع والعجاف مــــع الوزراء 
احلرمي ال عادت ذيك السنني وعسى 
اهللا يطرح البركة في وزيرنا احمد 
املليفي وزير اخلير ويظهر التعليم 

في أحسن صوره اللهم أمني.

  ٭ احمد

  مــــا املقصود من الــــكادر؟ هل 
املقصود من الكادر حتسني مخرجات 
التعليم إذا كانت اإلجابة نعم فأين 
املعلم الوافد أم انه سيتم حتسني 
مخرجات التعليم في مادتي البدنية 

واالجتماعيات فقط.

  ٭ أين كادر المعلم الوافد؟

  ملاذا ال يطبق الكادر أيضا على 
املعلم الوافد؟ اننا جميعا يد واحدة 
في عمل واحد فما الفرق بني هذا 

وذاك؟

  ٭ عبده رشاد

  مبروك الــــكادر: نبارك إلقرار 
الكادر وأملنا في اهللا ثم في الوزير 
املليفي في العمل على إقرار كادر 

للمعلم الوافد.

  ٭ موجه فني وافد مصري

  نظـــرة للموجهـــني الوافدين: 
يســـتمر عمل املوجـــه الفني إلى 
ما بعد الدوام الرســـمي اما إلعداد 
التقارير أو إلعداد مذكرات الدورات 
التدريبية وورش العمل والبحث 
والدراســـة املســـتمرة لكل ما هو 
مستجد وللتنمية املهنية سواء في 
مجال املادة العلمية أو في املجال 
التربوي أو متابعة مناذج الدروس، 
وإعداد االختبارات (معلم جديد، 
وظائف إشـــرافية، التشخيصية، 
الفترية، النهائية)، سواء للفصل 
األول أو الثانـــي أو الدور الثاني 
واالختبـــارات املؤجلـــة التنقـــل 
املستمر بني مدارس املنطقة الواحدة 
وباســـتخدام السيارة الشخصية 
وفي جميع الظروف اجلوية وأعباء 

االتصاالت املختلفة.

  ٭ موجهة وافدة 

  املوجه الوافد والكادر : بارك اهللا 
فيكم، وجزاكم كل خير، ومبروك 
الكويتيني،  الكادر اخواننــــا  لكم 
وأتساءل هل للموجه الفني الوافد 
بدل أعمال اشرافية؟ ان كان فلكم منا 
الدعاء والشكر والثناء وان لم يكن 
لنا كادر فنرجو النظر في أوضاعنا، 
مع خالص الشكر والتقدير، أرجو 
ان يصل صوتنا إلى سيادة الوزير 

احمد املليفي. 

  ٭ حسام

  كادر للوافدين: يا ريت أن يتم 
إعطاء املعلمـــني الوافدين كادرا 
يشعرهم بأنهم على نفس القدر 
مـــن االهتمام من قبـــل الوزارة 
الوظائف  وكذلك أن يتم منـــح 
املثال  اإلشرافية فعلى ســـبيل 
الفني يزيد بدل إشراف  املوجه 
٥ دنانير فهل يعقـــل أن يكون 
زميله الكويتـــي يأخذ أكثر من 
٢٥٠ دينارا وهو يأخذ ٥ دنانير 
كذلك رئيس القسم كذلك املعلمون 
وبشـــكل عام ثقتنا في الوزارة 
كبيرة جدا في هذا البلد املعطاء 
واقتراحي هذا له كبير األثر في 
اثراء العملية التعليمية وكذلك 

نفسيا بني املعلمني.

الوافدين: أقول    الى املعلمني 
للمعلمني الوافدين واحلساد اللي 
عينهم ما ميالهـــا إال التراب، ال 
تتوقعون زايدينـــه ٢٠٠ دينار 
كاملـــة، كل واحـــد زايدينه ٥٠ 
دينار بس تضاف للكادر القدمي، 
حسبي اهللا ونعم الوكيل فيهم، 
مثال املعلم اليديد درجة «د» كادره 
١٥٠ زايدينه ٥٠ صار ٢٠٠.. الزيادة 
مرفوضة ونبي كما أدرج باملداولة 

األولى.
  بسم هللا أوال، اخواني هل هذا 
كادر املعلمني اللي قدمته جمعية 
املعلمني ووافق عليه مجلس األمة 
في مداولته األولــــى، أين املكافأة 
التشجيعية؟ أين بدل التدريس؟ 
هل يعقل أن يكون بدل التدريس 
١٥ دينارا بالذمة هذي سالفة؟ األمل 
باهللا أوال ثم مجلس األمة في جلسة 

٥/٣١ باذن اهللا. 

  ٭ مدرس وافد بالتعليم الخاص

  املهنة واحدة واملقابل شتان بني 
هذا وذاك، هل من مجيب؟

  ٭ معلمة رياض أطفال

  قرارت صائبة خاصة لرياض 
األطفــــال الــــذي مــــل الظلــــم من 
النســــائية املجحفة ويا  اإلدارات 
ليت تناقشــــون مع الوزير القرار 
الذي يلزم املعلم (رياض االطفال) 
باخلدمة ١٠ سنوات قبل التحويل 
للوظيفة اإلدارية (قرار جدا ظالم 

وينتهك حقوق املعلم).

  ٭ أم محمد

  وزير التربية مرحبا بك بيننا: 
وزيـــر التربية (نعـــم الوزير) 
اإلنسان املخلص والكفء في عمله 
أنت الرجل املناســـب في املكان 
املناسب أحدثت تغييرات تربوية 
لطاملـــا طالب فيهـــا التربويون 
وأهل امليدان، يا ليت يتم إعادة 
النظر في امللف االجنازي ملا له 
من سلبيات تعدت إيجابياته في 
نظام التعليم فيتم وضع نظام 
الفترات األربعة لكل فترة تقومي 
بدال من التقوميات اخلمسة في 
الفترة الواحـــدة املتبعة اآلن ملا 
لها من تضييع لوقت احلصص 
األساســـي وغيـــر اإلضافي من 
احلصص الذي تضطر فيها املعلمة 
أو املعلـــم ألخذها لتالفي تأخير 
املنهج وغياب الطلبة املتكرر ألن 

النجاح مضمون.

  ٭ خالد عاصي العازمي

  حقوق املعلم: املعلم في الدول 
املتقدمـــة يحقق أحالمـــه واملعلم 
هنا يطالب بحقوقه والكويت اهللا 
يحفظها من كل فتنة ويجعلها في 
الطليعـــة ما تقصر فـــي املعلمني 
وتوفيهم حقوقهم وتعز وترفع من 
قدر املعلـــم ونطالب بإقرار الكادر 
املقدم من جمعية املعلمني ونشكر 
اهللا ثم كل من اجتهد وقدر املعلم.

  ٭ جمال الكوه

  ملـــاذا؟ أوال نبـــارك لزمالئنا 
بكادرهـــم وربنا يســـعدهم لكن 
ملاذا ال يتم إعالن تعديل أوضاع 
املعلمني الوافدين مبا يتناســـب 
وشهادتهم؟ وان تكون هناك عالوة 
خبرة كما قال األخ عادل وان يكون 
هناك تعزيز للمعلمني املخلصني 
بعـــالوة وان وان وان وادام اهللا 
على الكويت بعزها واميرها احلق 

والعدل.

ـ من ناحية الكويتينيـ  وظاهره من 
قبله العذاب ـ من ناحية الوافدين 
ـ كلما أتى الغيث فتلمســــوه قيل 
لهــــم ارجعوا وراءكــــم، هذا فقط 
للكويتيني! ال أدري لم يحدث هذا 
فقط فــــي وزارة التربية؟ ولم مت 
تطبيق كادر وزارة الصحة على 
الكويتيني والوافدين؟ سؤال أوجهه 
لكل شــــريف في هذا البلد الطيب 

املعطاء، فهل من مجيب؟!

  ٭ معلم قديم

  شكرا للحكومة: نشكر احلكومة 
الوزير وجمعية  املوقرة ونشكر 
البواسل ونسأل اهللا ان  املعلمني 
يدمي نعمة األمن واألمان على بلدنا 
الســــمو  احلبيب بقيادة صاحب 

األمير.

  ٭ أحمد الشمري

  تعديل مسمى محضري العلوم 
ومشرفي املختبرات:يرجى تعديل 
املســــمى الى فني ألنه يتعامل مع 
مواد خطرة وأجهزة، وإن جهوده 
في املجــــال العملي مكمل للجانب 
النظــــري ملادة العلوم وملشــــرف 
املختبــــرات دور ال يقل عن دور 
موجه املواد بعمل الورش العلمية 
ومتابعة محضري العلوم وحاجات 
املختبرات من عهد وأدوات وكتابة 
تقرير الكفــــاءة حملضري العلوم 
الوزير  مــــن  باملــــدارس نلتمس 
الفئــــة، خاصة ان  االهتمام بهذه 
العاملني باملهنة بنسبة كبيرة من 
الكويتيني والكويتيات، وشكرا يا 
معالي الوزير على اإلجنازات في 
الفترة القصيرة، ودوما للعطاء من 

أجل األجيال القادمة والكويت.

  ٭ رئيس قسم

  رد على األخ عادل: طرحك حلو 
بس يكون للمعلــــم الوافد املتميز 
فقط ألنه ظلم أساوي املعلم املتميز 
باملعلم اخلصوصي ومعلم أبو ذمة 
وسيعة، وفي معلم عندي خبرة ٣٠ 
سنة لكن بامليدان خبرة صفر وال 
يستاهل املعاش اللي ينصرف له.

  ٭ الحسيني

  افطر علــــى بصلة: لألســــف 
الواحــــد كان متأمــــل ان تنصفوا 
املعلم لو بحقه املادي أنا أناشــــد 
متعــــب العتيبي رئيس اجلمعية 
وإخواني أعضاء املجلس بالوقفة 
إلقرار الــــكادر بتاريخ ٣١ اجلاري 

للمداولة الثانية.

  ٭ معلم

  العدل من صفات الرحمن وليس 
البشر: أرجو من إخواني الوافدين 
عدم احلديث عن الزيادات في هذا 
الوقــــت حتى يســــتمتع زمالؤنا 
الكويتيــــني بفرحتهــــم بالــــكادر 

اجلديد.

  ٭ محمد الشمري

أنا أســــتغرب  الوافد:    عزيزي 
من املعلمني الوافدين ـ اللي يطلع 
على عقــــد العمل وهــــو في بلده 
ويوافق عليهـ  وبس يدخل الكويت 
الوافد، ان  يطالب بكادر، عزيزي 
من نصوص العقد من حقك فقط 
املطالبة ببدل الســــكن فقط ـ لكن 
انك تتســــاوى بابن البلدـ  عمرها 
ما حصلــــت بالعالم ـ ان اردت ان 

تطاع فاطلب املستطاع.

  ٭ من معلم كويتي

اهللا العظيم.

  ٭ معلم وافد

  ألف مبروك للزمالء الكويتيني 
الوافدين  ويســــتاهلون وعقبال 
باذن اهللا يعني لو كان ارفق بكادر 
الوافدين  الكويتيني جدول لكادر 
بنسبة ٣٠٪ مثال وكان اقر للجميع 
كان الوضع فرق في املدارس والكل 
اصبح سعيدا وشاكرا واكثر حرصا 
علــــى جناح العمل لكــــن جمعية 
املعلمني لالسف ال ترى الوافدين وال 
تشعر بهم نهائيا وان كان جهدهم 
مشكورا في العمل القرار هذا الكادر 

املنصف لزمالئنا الكويتيني.

  ٭ خلف الظفيري

  ما أدري شقول! واهللا ياملليفي 
كثرت السوالف وما عندك غيرها 
وهذا مــــو طموحنــــا، الى جميع 
املعلمني التواجد في جلسة الكادر 
الفصل، احبطنا  لتكون لنا كلمة 

املليفي كادر فاشل فاشل فاشل!

  ٭ مواطن كويتي

  دخل الوطن العربي بأكمله ربع 
دخل إيطاليا: مع احترامي للمعلمني 
الوافدين، ان لم يكن االنسان مميزا 
وعزيزا في بلده فأين يكون كذلك، 
كل الدول متيز مواطنيها بأسعار 
وخدمات ورواتــــب معينة، وملن 
يعتقد بأن دخل الكويت قادر على 
استيعاب كل الشرائح والكويت بلد 
غني جدا، ان دخل الكويت السنوي 
اقل من دخل شركة مايكروسوفت 
االميركية اول السلم بالنسبة لبقية 

الشركات االميركية.

  ٭ معلم وافد

  ملــــا وزارة التربية مميزة عن 
الوزارات االجابة بســــيطة  باقي 
النها تعرف متيــــز بني موظفيها 
طبقا ملواصفاتهم اما باقي الوزارات 

فجميع العاملني سواسية.

  ٭ مها

  اهللا يعطي العافية: ما قصرت 
احلكومة بس ما في شيء للمعلمني 

اخلليجيني مهضوم حقنا.

  ٭ عزت

  اين املعلمون الوافدون؟ امتنى 
من وزير التربية ان ينظر ايضا الى 
املعلمني الوافدين الذين يساهمون 
في تقدم ونهضة الكويت بزيادة 
تناســــب الغالء في كل شيء فأنا 
ال اســــتطيع النزول الى مصر في 
االجازة ولو «بري» النني لم استطع 
ان اوفر ثمن التذاكر حيث ان مرتبي 
٤٣٠ واسكن في شقة ال تليق باملعلم 
بـ ١٧٥ فقط وادفع قســــط سيارة 
والباقي يكفي بالكاد الطعام النني 
عائل السرة تشمل الزوجة واربعة 
اوالد كلهم في املدارس واحتاج كل 
عام اكثر من ٢٠٠ دينار لالقامات 

فهل هذا يرضي اهللا عز وجل.

  ٭ أميرة الطخيم

  قواك اهللا يا وزيرنا: ألف مبروك 
جلميع املعلمــــني وجزاك اهللا كل 
خير يا وزيرنا حقيقة الشــــخص 

املناسب في املكان املناسب

  ٭ سعد العازمي

  حتملوا املسؤولية يا جمعية
  الظلم تعودنا عليه واالنفراد 
بالســــلطة هو قمــــة الظلم، نريد 
كادرنا الذي أقره نواب األمة وممثلي 
الشعب واجلمعية، ولن نقبل بغير 
ذلك وعلى جمعية املعلمني حتمل 
املســــؤولية كاملة، فاألمة مصدر 
جميع السلطات وليست السلطة 

التنفيذية!

  ٭ أبويوسف

  عقبــــال الوافدين: أوال مبروك 
إلخواننا الكويتيني على هذا التقدير، 
ونرجو ان ينظر لنا من باب اننا 
نشارك في العملية التعليمية ان 
كان هذا في االعتبار، ومن املخزي 
انه حتى اآلن لم يشر الى زيادات 
الوافدين بأي صيغة، نرجوا من 

الوزير اإلنصاف والعدل.

  ٭ محمد أبوالناس

  ال نطلــــب إال الرحمة(١)! قال 
تعالى في ســــورة احلديد: بســــم 
الرحيم (يوم يقول  الرحمن  اهللا 
املنافقون واملنافقات للذين آمنوا 
انظرونــــا نقتبس من نوركم قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمســــوا نورا 
فضــــرب بينهم بســــور لــــه باب 
باطنه فيه الرحمــــة وظاهره من 

قبله العذاب) ڈ.

  ٭ محمد أبوالناس

  ال نطلب إال الرحمة (٢)! واهللا 
وكأني أرى هذا السور وقد ُضرب 
بني املعلمني الكويتيني وزمالئهم من 
الوافدينـ  مع الفارق في التشبيه، 
حيث ان اآلية الكرمية تتحدث عن 
املؤمنني واملنافقني ـ ولكن السور 
بالفعل موجود وباطنه فيه الرحمة 

سيبقى األمر على ما هو عليه وكان 
ال حياة ملن تنادي أم أنها استراحة 
قصيرة بعدها نسمع ونقرأ كما نقرأ 
احلني أخبار تفرحنا جميعا ومن 
نعولهم في زمن غالء االسعار.. لنا 

اهللا من قبل ومن بعد.

  ٭ بو أحمد

  احلني الوزيــــر وعد بالوقوف 
مع املعلم واجلمعية نفس الشي 
بس الظاهر فــــي اتفاقات مبطنة 
للعــــب على الــــكادر وهضم حق 
املعلم، واملستفيد األكبر اإلداريني 
واملوجهني واملديرين، املعلم انزل 
رتبه، املشكلة انهم يبون يطورون 

التعليم.

  ٭ نشوة

  متى تقــــرون بحقــــوق كادر 
الوافدين؟ مش هيتم ذلك إال بتهديد 
املعلمني الوافدين لهم باســــتقالة 
جماعية. وأنا اطالب كل الوافدين 
بذلك حتى يتــــم العدل. أو نذهب 
نعمر ونــــدرس في بلدنا احلبيب 

مصر.

Bobo-Egy ٭  

  مبارك الــــكادر أيها املعلمون.. 
لعل هذا القرار بداية لبقية قرارات 
تصحيح أوضاع املعلمني.. واعادة 
حقــــوق املعلمــــني الوافدين التي 
يطالبون بها.. آملني في وزيرهم 
أبو أنس كل اخلير.. ليس ألنه رجل 
قانون فقط.. بل ورجل مبادئ وقيم 

ومواقف مشهودة ُتذكر له..

  ٭ بومحمد

  اي كادر تطالب به، اولى بك ان 
تطالب بأن يأخذ معلمو التعليم 
اخلاص «وهم زمـــالؤك» ميزة 
واحدة من امليزات التي تتمتعون 
بها سواء الراتب او مجانية تعليم 
اطفالـــك او نصاب احلصص او 
اجازة الوضع للمعلمات او االعمال 
االداريـــة او التأمني الصحي او 
االجازات العارضة، انكم مدللون 
كثيرا عنهم مقارنة بهم، قل احلمد 

هللا.

  ٭ ميادة

  يعطيك ألف عافية يا بوأنس
  جزاكم اهللا خيرا.

  ٭ كيفانية

  دوركم يا جمعية املعلمني ويا 
نواب: نبي كادر يستاهل الن املعلم 
يستاهل وتخيلوا املدارس من دون 
معلمني واحنا نتعب واهللا يعلم 
بعملنا الشــــاق وتأملنا خير بس 

فاجأتونا واهللا.

  ٭ معلمة

  شكر وتنويه: شكرا على الكوادر 
للكويتيني ونود عدم حشر الوافدين 
انوفهم في كوادرنا، ال يوجد كفاءات 

وافدة وال سيطرة على الفصل.

  ٭ أبوأحمد

  أيــــن متعــــب العتيبــــي؟ اين 
حقوق املعلمني الوافدين يا متعب 
العتيبي ألم تدافع عنهم كما قلت 
في الصحف ام انه كالم لالستهالك 
الكويتي،  املعلم  اقرار كادر  حلني 

اين العدالة؟

  ٭ أبوزيد

  تعلــــو وتتجلــــى كلمات اهللا 
تعالى فوق كل الكلمات. بسم اهللا 
الرحمن الرحيم (إن تنصروا اهللا 
أقدامكم) صدق  ينصركم ويثبت 

وزارة التربية تخبره انه حتدد ان 
يكون معلــــم «أ ـ ب ـ ج ـ د» ولم 
يصرف شيء لآلن ومنذ سنوات؟ 
فهل نقابــــل الغالء بألف أو باء أو 
جيم أم أن الزيادة التي سمعنا عنها 
ولم نراها «١٠ دنانير لكل سنتني» 
بعد عشــــرين عاما أم بدل السكن 

هما كادر املعلم الوافد.

  ٭ فهد أبوبدر

  أصبروا شوي ملا نأخذ كادرنا 
وإن شــــاء اهللا فرجه قريب، بس 

متى الصرف؟

  ٭ نادي اليونسكو الكويتي

  حملة نادي اليونسكو الكويتي 
ملكافحة الدروس اخلصوصية

آفة    الدروس اخلصوصيــــة.. 
تفحلت.. وضربــــت تعليمنا في 
مقتل.. صرفت الطالب عن املدارس.. 
أهدرت كرامة املعلم في الفصل.. 
وأيضا في الدرس.. وليتها اقتصرت 
على اجهاض ميزانية االسرة كما 
تقولون.. ولن ينصلح حال التعليم 
في بالدنا إال إذا حرمت بل وجرمت.. 
ولألسف يصر عليها ولي األمر.. اكثر 
من املعلمني.. وهنا تكمن املصيبة.. 
هذه صرخة معلم غيور.. من واقع 
جتارب متر أمامي... وحتى ال يظن 
ظان انني احاربها.. لفشلي فيها أو 
في املدرسة.. ولكن حرصي امللح.. 
ورغبتي األكيدة.. وأملي في يعود 
إلى التعليم.. زهوته.. نضارته.. 
جودته التي تسعى اليها هيئتنا 
هيئة نادي اليونسكو الكويتي كل 

هذا من دوافع رسالتي.

  ٭ بنت الحاسوب

  جــــزاك اهللا ألف خيــــر يا بو 
أنــــس ومنها لألعلى واهللا يقدرك 
على اصالح الوزارة، وال مانع من 
زيادة األخوة الوافدين وخصوصا 
هناك عدد كبير منهم من املتميزين 
ويعملون بجهد واجتهاد ويا ريت 
مت تفعيل لهــــم درجات تخصص 
للمجتهد منهم وهناك اناس يعملون 
بجد واجتهاد واخالص. مع الشكر 

والتوفيق لوزيرنا اجلديد.

  ٭ معلم

  ما نبــــي كادركم ذليتو املعلم: 
واحد عنده خبرة ١٥ ســــنة يأخذ 
نفس اللي عنده ٩ سنوات لو الي 
عنده ١٥ سنة مو رئيس قسم بعد 
اخلصم من الكادر القدمي يصفاله 
١٧٠ في حني إلي خدمته ٩ ورئيس 
قســــم يصفاله بعــــد اخلصم من 
الكادر القــــدمي تقريبا ٤٠٠ دينار 

وين اخلبرة وين راحت.

  ٭ محمد

القرار هل    متى سيتم تطبيق 
سيكون بأثر رجعي خصوصا أن 
املعلمني يستلمون رواتبهم مقدما 
ألربعة شــــهور، اعتقد ان جمعية 
املعلمني لن توافق ألن هدفها هو 
جدول زيادة الشهادات فهي تقاتل من 
أجل أن تقر الزيادة للشهادات العليا 
املقترحة للماجستير والدكتوراه 
الســــبب بطل العجب  وإذا عرف 
فكثير منهم حاصلني على شهادات 
عليها من البحريــــن وغيرها من 
اجلامعات (...) ويريدون تعويض 

تكلفة الدراسة واالستفادة.

  ٭ لنا اهللا

  (ورزقكم في السماء وما توعدون) 
مبارك لكل معلم كويتي ما أجيز له 
من زيادات.. ماذا عنا نحن املعلمون 
الوافدون كما ســــميتمومنا.. هل 

 انهالت على موقعنا مساهمات 
قراء «األنباء» من املعلمني وأولياء 
األمور للتعليق على خبر موافقة 
مجلس اخلدمة املدنية على «كادر 
انفردت «األنباء»  الذي  املعلمني» 
بنشره امس مع اجلداول املفصلة 
لكل وظيفة على حدة والزيادة التي 
أقرت لها. وجاءت املساهمات متنوعة 
وثرية، حيث ركز بعض املعلمني 
الكويتيني على توجيه كلمات الشكر 
إلى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي وحتفظ البعض 
اآلخر على الكادر مطالبني بالتواجد 
في جلسة ٣١ اجلاري. الى جانب 
مطالبات بعض الفئات الوظيفية، 
مثل املعلمني اخلليجيني والوافدين 
واإلداريني الكويتيني واالخصائيات 
والســــكرتارية وشــــؤون الطلبة 
ومحضري العلوم وأمناء املكتبات. 
على صعيد التعليم جاءت أقوى 
املطالبات في إعادة النظر في امللف 
اإلجنازي باملرحلة االبتدائية ملا له 
من سلبيات تصدت إيجابياته حيث 
أصبح النجاح مضمون. وفيما يلي 

التفاصيل:

  ٭ عادل

  يتم تغيير الكادر ونريد كادر 
للمعلمــــني الوافديــــن تفعل فيها 
الدرجات أ متخصص، ب متخصص، 
أ، ب، جـ وإعطاء الوافدين حقوقهم 

املهضومة.
  يتــــم تغييــــر الــــكادر ونريد 
كادر للمعلمــــني الوافديــــن تفعل 
فيهــــا الدرجــــات أ متخصص، ب 
متخصص، أ، ب، جـ، حيث ال يعقل 
أن يتساوى خبرة ٢٥ سنة بخبرة ١٠ 
سنوات. وإعطاء الوافدين حقوقهم 
املهضومة، وتذاكر الطيران السنوية 

للمعلم وعائلته.

  ٭ البروق

  أشكر الوزير الفاضل على قراره 
حلفالت تخرج رياض األطفال ألن 
التأجيل عطل مصاحلنا واتفاقاتنا 
حلفل التخرج اهللا يجزاك اجلنة 
ان شاء اهللا على هل القرار يحيى 

احلق صج انك راقي ومثقف.
الراقي  الشــــكر لوزيرنــــا    كل 
وقراراتــــه الصائبــــة اهللا يوفقك 
خلدمة بلدنــــا الكويت اهللا يكثر 

من أمثالك

  ٭ معلم كويتي

املعلــــم على    وأخيــــرا حصل 
املكانة املادية واالجتماعية الالئقة 
وســــتكتمل تلك املكانــــة بقانون 
حماية املعلم، وانشاء هيئة إدارية 
لتخليص معامالت املعلمني وتتكفل 
باألعمال االدارية باملدرســــة من 
حصص احتياط ومراقبة وغيرها 
ولن يتبقى للمعلم عذر للتخلف 
عن احلصة او اليوم الدراسي ألي 
سبب كان وسيجازى املعلم املقصر 
وتكــــون معايير التقومي صارمة، 
والشكر كل الشكر ملن ساهم وساعد 

في حصول املعلم على حقوقه.
  ٭ أشــــرف ابوالعال مــــن جمعية 

املعلمني الوافدين في الكويت
  اقسم باهللا انني معلم «أ» ولدي 

شهود وشهادات.
  دعونا اهللا أن يأتينا بحقوقنا 
فارسل الينا وزير احلقوق شهادته 
العقد فأرسل  ودعوناه ان يطبق 
الينا خبير باخلدمة املدنية ودعوناه 
احلرية فارســــل الينا مدافعا عن 
احلريات وألنــــك وال نزكيك على 
اهللا دعوتنا املســــتجابة فستقف 
بجانبنــــا ألننا ظلمنا كثيرا وأننا 
لدينا خطابات لكل معلم وافد من 

 أحمد املليفي 

 اخلليجيون والوافدون: 
نتطلع إلعادة 

النظر في أوضاعنا 
واستحداث املستويات 

الوظيفية وهل 
يعقل أن يكون بدل 
اإلشراف للكويتيني 
٢٥٠ ديناراً مقابل ٥ 

دنانير للوافدين؟

 أولياء األمور: نناشد 
الوزير إعادة النظر 

في امللف اإلجنازي 
لتالميذ االبتدائي

 مطالبات فئات 
وظيفية جديدة: 

اإلداريون 
واملهندسون وفنيو 

صيانة الكمبيوتر 
واإلخصائيات 

والسكرتارية وشؤون 
الطلبة ومحضرو 

العلوم وأمناء 
املكتبات


