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الأولوية للكويتيني

يتم تقدمي الطلبات �شخ�شيا خالل اأ�شبوعني من تاريخ ن�شر الإعالن لدى اإدارة �شئون الهيئة الأكادميية 

باخلالدية - قطعة 3 – �شارع الفردو�س – مبني 2خ – الدور الأر�شـي  – ت 24844189 

يعلن ق�سم العمارة– كلية الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت عن حاجته اإىل

 مـدر�س م�سـاعـد يف الق�سم  
للعام اجلامعي 2012/2011

وفقا لل�سروط التالية :

1- األ يقل املعدل العام ومعدل التخ�ش�س للبكالوريو�س عن جيدجدا ) 3 من �شلم الأربــع نقاط اأو ما 
يعادلها( تخ�ش�س عمارة .

2- األ يقل معدل املاج�شتري عن 3 مـن �شلم الأربع نقاط اأو ما يعادلها تخـــ�ش�س عمارة .
اأو جامعة معتمدة لدي جامعة الكويت  3- احل�شول على كافة املوؤهالت الدرا�شية من جامعة الكويت 

بالنتظام والتفرغ والإقامة يف بلد الدرا�شة.

4- اأن يجيد اللغة الإجنليزية اجادة تامه.
5- األ تقل اخلربة التدريبية اأو العلمية يف جمال الت�شميم املعماري عن �شنتني. 

6- اأن يجيد ا�شتخدام برامج الر�شم والت�شميم بالكمبيوتر :
AUTOCAD - 3D-MAX  - Photoshop-Corel-Draw     

امل�ستندات املطلوبة :

- �شهادات البكالوريو�س وك�شف الدرجات جلميع اجلامعات التي متت الدرا�شة بها.

- �شهادة املاج�شتري وك�شف الدرجات.

- معادلة ال�شهادات الدرا�شية من وزارة التعليم العايل ) اإن وجدت ( للحا�شلني عليها من غري جامعة الكويت.

- �شهادات اخلربة ) اإن وجدت (.

- امل�شتندات ال�شخ�شية ) البطاقة املدنية ، اجلن�شية ، جواز ال�شفر ، �شهادة امليالد (. 

- ي�شتبعد اأي طلب ل يت�شمن امل�شتندات املطلوبة.

- �شوف تتم مراجعة �شهادة البكالوريو�س وح�شاب املعدل العام ومعدل التخ�ش�س مبا يعادلها يف نظام 

الأربع نقاط وفقا للقواعد الأكادميية املتبعة يف جامعة الكويت.

ما تفردت بنشره »األنباء« اجلمعة 27 اجلاري أثار ردود فعل رافضة وواصفة الضوابط بـ»املخالفة« ألهداف ومعطيات الكادر

ضوابط كادر املعلمني »فرض عني« ملستقبل الطلبة والكويت
كل البعد عن احلاجة احلقيقية 

في امليدان.
ثم أي����ن مصلح����ة أبنائكم 
الطلبة من مساحة اهتمامكم؟ هل 
ال يدخلون ضمن احلسبة وهي 
حسبة تعني الربح واخلسارة في 
االنتخابات فقط؟ وهل الطلبة ال 
يدخلون في حساباتكم التي تدور 
فقط حول قيمة املكافأة املالية؟ 
ثم أيضا الى أي مدى تشعرون 

مبعاناة أولياء األمور؟
ان احلديث أيضا عن مبرر 
انصب���ة املعلمني ه���و حديث 
مبتور ألن بعض التخصصات 
نصاب املعلم فيها كامل، وهذا ال 
يرجع الى اعداد الطلبة فقط، بل 
يعود الى اعداد املعلمني في هذا 
التخصص بالذات كالرياضيات 

واللغة اإلجنليزية والفيزياء.
ولذلك نؤكد أن القبول مببدأ 
الضوابط يحقق االبعاد واالهداف 

الكاملة للكادر.
الكادر  إقرار  الى  الدعوة  ان 
دون ضواب���ط يعن���ي الدعوة 
الى ظلم أصح���اب العطاء من 
املخلصني واملتميزين من أبناء 
الكويت مقابل إعطاء قلة قليلة 
ال متلك وال تؤمن بأهمية العطاء 
ما ال تس���تحق، والسؤال الذي 
ننتظر االجابة عليه اليوم هو 
هل سينجح وزير التربية في 
حفظ حقوق الطلبة كما سعى 

الى حفظ حقوق املعلمني؟

وه���ذه العوامل تقاس بنتائج 
الطلبة.

آلية امتحان المقررات مختلفة

ولذل���ك لي���س صحيحا ما 
يقال ان هذه اخلطوة ستعود 
بنا الى سلبيات نظام املقررات، 
وذلك لألسباب التالية: ان آلية 
االمتحانات احلالية )موحدة( 
الوزارة عكس  على مس���توى 
احلال أيام نظام املقررات التي 
كانت االمتحانات توضع على 
مس���توى املدرس، ولذا كانت 
نتائج مستوى الطلبة مرتفعة 

لهذه الظروف.

األغلبية مخلصة ومعطاءة

ان احلدي���ث ع���ن رف���ض 
اس���تحداث ضواب���ط ملكافآت 
التميز، بل وصف هذه الضوابط 
بأنها تخالف أهداف ومعطيات 
كادر املعلمني يجعلنا نطرح عدة 

تساؤالت:
كم تبل���غ نس���بة املعلمني 
واملعلمات والعاملني في الوظائف 
املتوافرة فيهم  االشرافية غير 
هذه الضوابط أو غير امللتزمني 
بهذه الضوابط؟ أيا كانت النسبة 
فإن امللتزمني وأصحاب العطاء 
واملخلصني نسبتهم أكثر بكثير، 
ولذا فالسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هل ندافع عن هذه النسبة 
القليلة ونطالب بتعميم امليزانية 

من اجلمعية مستندة إلى عدة 
مبررات نأخذ منها على سبيل 
املث���ال قولها »إن االس���تثمار 
البش���ري احلقيقي في مجالنا 
التربوي هو أكبر بكثير من أن 
يكون مرهونا باملساومات املالية 
والضوابط املخالف���ة ألهدافه 

ومعطياته«.

علينا النظر إلى األمام

ومع قناعتن����ا املطلقة بأن 
االستثمار البشري ليس فقط 
ال يجب أن يرهن باملس��اومات 
ب����ل ان االس����ت���ثمار  املالية 
احلقيق����ي ه����و أوال يجب أن 
يك����ون في الكوادر البش����رية 
الوطنية ألنها ثروة ال تنضب 
عك����س النفط وه����و ما يجب 
ان ينظ����ر إلي����ه اجلميع ومع 
قناعتنا بذل����ك فإننا نؤكد أنه 
يجب النظر إلى األمام وليس 
فقط حت����ت أرجلنا من خالل 
عدة حق����ائق هي: أن ربط 142 
مليون دي��نار للمتميزين من 
املعلمني والعاملني في الوظائف 
اإلش����رافية والتواجيه العامة 
واملناطق التعليمية التي حتقق 
نتائ����ج متميزة هو الس����بيل 
الوحيد لتحقيق االس����تثمار 
البشرى األمثل والسعي الى خلق 
كوادر طالبية وطنية متميزة 
التنافس املش����رف  من خالل 
الى مستوى مرتفع  للوصول 

البالغة 230 مليون  االجمالية 
دينار على اجلميع؟

العدالة والمساواة

العدال���ة مكافأة  أليس من 
النسبة الكبرى املتميزة املعطاءة 
التي تضع الطلبة نصب أعينها؟ 
صاحبة الضمي���ر اليقظ؟ هل 
املكافأة  الرحم���ة اعط���اء  من 
التشجيعية للمعلمة املنتظمة 
الش���هر  واملعلمة املتغيبة في 

الواحد أكثر من مرة؟
هل من العدالة املساواة بني 
املعلم الذي يحصل على كل حقه 
في إجازاته العارضة واملرضية 
واالستئذان ومعلم آخر يتنازل 
عنها حلاجة أبنائه الطلبة الى 

املزيد من الشرح؟

مصلحة الطلبة

هل تريدون مساواة امللتزم 
واملتسلق؟ هل تريدون معاقبة 
املخلصني؟ هل تريدون تشجيع 

املتكاسلني؟
التي  إن رف���ض الضوابط 
الوزي���ر بالتعاون مع  يعتزم 
جمعية املعلمني يعني ببساطة 
ان البعض ينظر الى مصلحة 
أمة  الفرد ويتناسون مصلحة 
ووطن، بل ويريدون املزيد من 
التكاس���ل  عوامل تأصيل قيم 
والتمارض وتك���دس املعلمني 
واملعلمات في تخصصات بعيدة 

على جميع املستويات ليس فقط 
التعليمية بل على املستويات 
التعلي���مية والتربوية والدينية 
والرياض���ية ومن ش����أن هذه 
العوامل مجتمعة خلق طلبة 
متميزين وقادرين على املنافسة 
وبذلك نكون قد حققنا أفضل 

استثمار بشري.

الخطوة األولي في األلف ميل

ليس ه���ذا فقط بل ان ربط 
التمي���ز بالتخصص  ميزانية 
النادر على سبيل املثال يعتبر 
اخلطوة األولي في طريق األلف 
ميل وهذه حتسب للمليفي ال 
حتسب عليه ومن شأنها تشجيع 
الطلبة من التخصصات العلمية 
وتوفير الك���وادر الوطنية في 
التخصصات كالفيزياء والكيمياء 
والعل���وم والرياضيات، فغني 
عن القول ان الكويت في امس 
احلاجة الى الكوادر الوطنية في 
ه���ذه التخصصات حتى توفر 
ماليني امليزانيات املعتمدة بسبب 
هذا النقص الالفت وبذلك يكون 
هذا الربط هدفه حتقيق أفضل 

استثمار بشري.
إذا تطرقنا الى ربط مكافأة 
الطلبة فهذه  التميز بنتائ���ج 
خطوة أساسية أيضا لتحقيق 
عدة أهداف منها مكافأة املخلصني 
العطاء  واملبدعني وأصح���اب 
املتمارضني واملتغيبني  وليس 

الوظائف االشرافية  وأصحاب 
والتواجيه العامة وذلك بهدف 
نقطت���ني جوهريت���ني: األولى 
ضمان احلياة الكرمية للمعلم 
ومكاف���أة املعل���م املتميز وفق 
ضواب���ط يضعها بالتنس���يق 
مباشرة مع ممثلي هؤالء املعلمني 
وهم جمعية املعلمني وامليدان 
احلقيق���ي املتمث���ل ف���ي آالف 
العاملني من معلمني واصحاب 

الوظائف االشرافية.

قناعة حكومية

ان  التوضيح  بداية يج���ب 
اقرار مجلس اخلدمة املدنية 230 
مليون دينار لكادر املعلمني وهو 
اكبر ميزانية اقرت لفئة وظيفية 
يؤكد القناعة بأهمية ودور املعلم 
في هذه املرحل���ة ويوضح ان 
احلكومة بدت على قناعة بأهمية 
االستثمار البشري والذي يجب 
ان ينظر إليه على جانب املعلمني 
والطلبة، وهذا معناه ان الوزير 
املليفي ينظر بنفس املسطرة 
الى حق���وق الطلبة كما النظر 
الى حقوق املعلمني، هذه امانة 

سيحاسب عليها.
واملليف���ي يقينا على قناعة 
بذلك حيث أبلغ رسميا مديري 
عموم املناطق التعليمية بربط 
142 ملي���ون دينار للمتميزين 
وفق ضوابط يتفق بشأنها مع 
جمعية املعلمني، ما أثار رفضا 

ما تفردت »األنباء« بنشره 
اجلمع���ة 27 اجل���اري حت���ت 
عنوان »230 مليون دينار لكادر 
املعلمني« املتضمن إعالن وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
احمد املليفي تعميم 88 مليونا 
مكافآت وبدالت املستوى الوظيفي 
والتدريسي واالشراف والتوجيه 
و142 مليونا للمتميزين وفق 
ضوابط أثار بعض ردود األفعال 
الرافضة للضوابط التي ستكون 
بحسب نظرهم مخالفة ألهداف 

ومعطيات الكادر.

نقلة نوعية في التعليم

»األنب���اء« م���ن جانبه���ا، 
ستحاول إلقاء الضوء على هذه 
املليفي  القضية: بداية يتطلع 
مس���نودا من امليدان احلقيقي 
ال���ى احداث نقل���ة نوعية في 
التعليم تعتم���د على جانبني 
اداري ومالي، ويتمثل ذلك في 
معاجلة الس���لبيات والثغرات 
واملش���كالت التي يعاني منها 
امليدان التربوي والتعليمي سواء 
على اجلانب اإلداري املتمثل في 
إعط���اء املزيد من الصالحيات 
للمناطق التعليمية واستحداث 
هيكل تنظيم���ي للمدارس مع 
حتديد الصالحي���ات املنوطة 

مبديري هذه املدارس.
امل���ادي واملالي  او اجلانب 
بإقرار كادر جدي���د للمعلمني 

املكافآت التشجيعية 
واملمتازة حتقق 

االستثمار احلقيقي في 
الكوادر البشرية وتوفر 
احتياجات التعليم من 

التخصصات النادرة 
وتقضي على هدر 

املاليني 

أحمد املليفي

من يسّرب معلومات عن مقابالت الوزير ويدفع النواب إلى مهاجمته؟!

دعت املعلمني واملعلمات وأهل امليدان حلضوره

املليفي متهم إلى أن يثبت براءته!

جمعية املعلمني تقيم اليوم ندوة جماهيرية لبيان أسباب
رفضها تعديالت الديوان والوزير املليفي على كادر املعلمني

وصف البعض اجتماع وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
أحمد املليفي مع مديري عموم 
املناط����ق التعليمية اخلميس 

املاضي بأنه كان سيئا!
وطرح هذا البعض أسباب 
الوزير  س����وء االجتماع بأن 
كان »مشغوال« جدا مبتابعة 
الهاتفية التي ترد  الرس����ائل 

اليه.
الفترة  ال����ى  وبالرج����وع 
التي عق����د خاللها  الزمني����ة 
االجتماع ومتابعة الرس����ائل 
التي عممت خالل هذه الفترة 
الزمنية اتضح ان أغلبها كان 
على موضوع اجلامعات غير 
املعترف بها وحتديدا اجلامعات 

الفلبينية.
وحاولن����ا الربط بني هذه 
الرسائل التي انهالت فجأة من 
بعض الن����واب لدرجة تهديد 
املليفي باملساءلة السياسية 
واجتم����اع الوزير مع مديري 
العم����وم فلم جن����د اي رابط 
بينهما. وواصلنا البحث ملعرفة 
هل املليفي طل����ب إعداد قرار 
وزاري باالعتراف بش����هادات 
طلبة اجلامع����ات الفلبينية؟ 
فجاءت النتيجة ال. لم يطلب 

الوزير إعداد هذا القرار.
الوزير  وبحس����ب جدول 
كان يتزامن عند الواحدة بعد 
الظه����ر � اخلمي����س املاضي � 
ترؤسه اجتماعا للجنة االعتماد 
األكادميي لوزارة التعليم العالي 
وس����ألنا مجددا ما عالقة هذا 
االجتماع باالعتراف بشهادات 
طلبة اجلامع����ات الفلبينية؟ 
فأجابوا: اللجنة تبحث املوضوع 
وفق 3 خيارات مطروحة منذ 
ايام، الوزارة الس����ابقة وهذا 
ما صرح ب����ه الوزير املليفي 
 ،Twitter مساء اخلميس على
إذن ما سر الهجوم املباغت من 
قبل النواب د.أسيل العوضي 
ود.معصومة املبارك ود.حسن 

الدعاية االنتخابية استعدادا 
خلوض االنتخابات املقبلة؟

الى كل الذين تسرعوا في 
احلكم عل����ى املليفي وحكموا 
عليه انطالقا من انه نائب سابق 
ويستعد خلوض االنتخابات، 
نقول ان صفة النائب السابق 
لوزير التربية هي ميزة وليست 
سّبة، فقد حرك املليفي املياه 
الراك����دة ف����ي وزارة التربية 
ويس����عى الى إع����الن حلول 
ملشاكل مزمنة لسبب بسيط 
انه يفكر، فس����اعدوه وفكروا 
معه، واحكموا بعد س����ؤاله، 
وليس بعد س����ماع معلومة 
مسربة عن أنه في اجتماع مع 

النواب وبعض الطلبة.
ويبقى على وزير التربية 
التيق����ن ممن يس����رب أخبار 
لقاءاته واجتماعاته، فليس من 
القضية،  املعقول ان صاحب 
اي صاح����ب املصلح����ة، من 
سرب اخلبر حتى حتدث هذه 
الردود ويقين����ا ان هناك في 
مكتبه من سأل هؤالء النواب 
او الطلبة وعرف املعلومة وقام 
بتسريب اخلبر وهذا الشخص 
ليس أمينا ال على الوزير وال 
على أمانة العمل التي يحملها 
ويجب ان يتحقق املليفي من 
واقع مكتبه ملعرفة هل يشمل 
تسريب املعلومات الى داخل 

الوزارة ايضا؟!
ويبقى ايضا اهمية التيقن 
من املعلوم����ة التي تصل الى 
اي نائ����ب بهدف تهدئة وعدم 
االعتماد على كل من هب ودب 
في احلصول عل����ى معلومة 
صحيح����ة بع����د ان اتض����ح 
ان املليف����ي لم يص����در قرارا 
باالعتراف بش����هادات الطلبة 
الفلبينية  خريجي اجلامعات 
وال حتى وعدهم بصدور القرار 
فقط أبلغهم � وهذا واجبه وهذا 
حقهم � بدراسة األمر وإبالغهم 

بالنتيجة.

حتقيق التنافس بني املناطق 
التعليمية لالرتقاء مبستوى 
الطال����ب علمي����ا وحتصيليا 
وثقافيا، وغيرها من القضايا 
التي تعتبر من صميم تطوير 

التعليم.
بحثنا وتابعنا فوجدنا ان 
املليفي استقبل في مكتبه بوزارة 
التربية قب����ل موعد اجتماعه 
مع مديري عموم املناطق وفدا 
النواب وممثلي  يضم بعض 
هؤالء الطلبة الذين يبحثون 
عن حل ملشكلتهم وهذا حقهم 
ال ينازعه����م في����ه احد ولكن 
هل أصبح اس����تقبال الوزير 
� اي وزير � أصحاب مش����كلة 
ما، هل أصبح قضية خالفية 
تستوجب هذا الكم من الرسائل 
على اخلدمات اإلخبارية؟! هل 
الوزير  أصبح مجرد استماع 
الى مشكلة بعض الطلبة قضية 
تس����توجب ان نوجه للوزير 
إنذارا باملس����اءلة السياسية 
ونتهمه باستغالل منصبه في 

جوه����ر للدرجة التي الحظها 
اجلميع وأدت الى تشتيت فكر 
الوزير في أول اجتماع يرأسه 
ملديري عموم املناطق التعليمية 
والذي كان يبحث فيه قضايا 
حيوية لن نكون مبالغني إذا 
قلن����ا انها أهم أل����ف مرة من 
موض����وع 30 طالبا يبحثون 
عن طريقة لالعتراف بالشهادات 
الدراسية التي حصلوا عليها 
م����ن الفلبني بالنظ����ر الى انه 
يوجد لدينا ما يقارب 354785 
طالبا وطالبة على مس����توى 
املناطق ال� 6 العام الدراس����ي 

.2011/2010
فمثال كان����ت موضوعات 
إلغاء امتحانات الفترة الدراسية 
األولى والثالثة، على مستوى 
الدراس����ية،  املراحل  جمي����ع 
حتويل املنطق����ة التعليمية � 
على مستوى املناطق ال� 6 � الى 
وزارة مصغرة بنقل صالحيات 
جدي����دة له����ا، كادر املعلمني 
والضواب����ط اجلديدة، كيفية 

الوزير املليفي انشغل بالهاتف والسبب تسريب معلومة خاطئة

ابنة التربية عائشة الروضان
وتربوي كويتي بأن لديك القدرة 
على اخلطاب����ة والكتابة والردود 
لكن قوتك احلقيقية هي في صمتك 
ف����ال تضعفي وجتفلي  وصبرك، 

فالشمس ال تخفى مبنخال.
أختاه عائشة: نعلم يقينا انك 
حملت األمانة واملسؤولية لسبب 
بسيط نعرفه نحن »أهل الديرة« 
ألنك ابنة املرحوم بإذن اهلل العم 
عبداحملسن الروضان، طّيب اهلل 
ثراه، وإذا كان هناك أحد »نسي« 
من رباك فأنا أزعم وكلي ثقة بأن 
ابنة الكويت عائشة »بنت أبوها« 
ولن احتاج ان اس����تعرض تاريخ 
أسرة الروضان الكرمية. عائشة: 
هذا ابتالء واختبار يا ابنة الكويت 
البارة فطيبي نفسا يا أم روضان 
أهلنا ف����ي الكويت يقدرون عملك 

ودورك وبّيض اهلل وجهك.
يوسف عبدالرحمن  ٭

اجلوهر في سعيه احلثيث جلعل 
»التربية جسرا للتنمية« احلقيقية 

لألفراد والدولة.
أختاه عائشة: ال حتزني وأبشري 
»بنصر اهلل« مادمت تنامني كل يوم 
قريرة العني بعد أن تؤدي واجبك 

على خير ما يرام.
أختاه عائشة: يقول أبوالقاسم 

الشابي:
يا قلب ال تس����خط على األيام 

فالزهر بديع
يصغي لضجات العواصف قبل 

أنغام الربيع
عملت وس����هرت وأجنزت هذا 
كله مسجل لك وتوقعي ان الناجح 
فقط هو ال����ذي ُيرمى باحلجر أما 
سمعت ان األشجار ُترمى باحلجر 

من أجل الثمر؟!
إن شهادة »االيزو« التي عملت 
وتأملني احلصول عليها في اجلودة 
اإلدارية ستأخذينها من رب العباد، 
وان رهانك عل����ى موظفيك الذين 
م����ا خذلوك ص����ح وآن األوان أن 
تعيدي االبتس����امة ليفرحوا بك 

مرة أخرى.
أختاه عائشة: أعلم كصحافي 

مع وصول أخي احملامي األستاذ 
أحمد املليفي وزيرا لوزارة التربية 
أقول إنني حتولت الى فئة املتفائلني 
ألنني أع����رف الرجل حق املعرفة 
وأخاه سامي النصف وزير اإلعالم 
واملواصالت فكالهما س����يتحمل 
املس����ؤولية كاملة غير منقوصة 
بش����رط أن نعطيهم����ا الفرص����ة 
كاملة ونحاسبهما بعد ذلك. وأعي 
متاما أن أخي »أبا أنس« لن يفتح 
وزارة التربية كما يقولون جسرا 
لطموحاته االنتخابية على حساب 
مسؤولياته السياسية وإن كنت 
اعترف له بأهمية وجود طموحات ال 
حدود لها ألنه مؤهل لهذه الطموحات 
وحقه املشروع وأكيد انه سيواجه 
كل أنواع الفساد ويحارب الدكاكني 
والبقاالت التي تبيع لنا الشهادات 
باملراس����لة وغيرها كثير من الهم 

التربوي والتعليمي.
واع����رف جي����ال كام����ال م����ن 
املخضرمني من هذه النماذج التي 
أحييها األستاذة عائشة عبداحملسن 
الروض����ان وكيلة القطاع اإلداري 
وآمل فعال أن يأتي اليوم الذي أجدها 
تكرم عل����ى كل جهودها وعطائها 
الالمحدود ألن الوفاء بالوفاء يذكر 
بعيدا عن »جمبازية قطف الثمرة 
عن طريق املظاهر دون اإلجنازات 
احلقيقي����ة« وعائش����ة الروضان 
بصدق كلما التف����ت الى تاريخها 
وس����جلها وجهدها قلت انه واهلل 
لس����جل أبيض حافل باإلجنازات 

البنة الكويت الصامتة.
انني في هذه املس����احة أقول 
بأعلى صوتي البنة الكويت البارة 
عائش����ة الروضان، لقد كنت على 
الدوام منج����زة وواثقة في عملك 
وتفاءلي مثلي بأنك اليوم في عهد 
وزير ال تهم����ه البهرجة والتزلف 
يوسف عبدالرحمنواملظاهر الكذابة ويبحث دائما عن  عائشة الروضان

تقي����م جلن����ة كادر املعلمني 
ادارة جمعية  التابعة ملجل����س 
الس����اعة  الكويتي����ة  املعلم����ني 
الثامنة والنصف مس����اء اليوم 
االحد مبقر اجلمعية في الدسمة 
ندوة جماهيرية مبشاركة عدد 
من النواب لبيان واس����تعراض 
كل املستجدات واملوقف الرافض 
نيابيا ومن قبل اجلمعية ملا طرح 
مؤخرا من قب����ل ديوان اخلدمة 
املدنية ومن وزير التربية احمد 

املليفي في شأن كادر املعلمني.
وقد وّجه امني سر اجلمعية 
د.عبدالرحي����م الكندري الدعوة 
جلموع املعلمني واملعلمات واهل 
امليدان بشكل عام حلضور الندوة 
التي سيش����ارك فيها الى جانب 
عدد م����ن النواب رئيس جمعية 

اجلمعية في بيانها الصادر يوم 
امس بان موقفها الرافض متاما 
لكل ما جاء من قبل الوزير املليفي 
وديوان اخلدمة املدنية ال يأتي من 
باب املزايدة او التشدد والتصلب 
في املواقف بقدر ما يهمها بالدرجة 
األولى ان يتفهم الوزير املليفي 
ودي����وان اخلدمة املدنية االبعاد 
واالهداف الكاملة للكادر وضرورة 
اقراره بالكامل وفقا ملا مت طرحه 
ان  ودون اي مس����اومة خاصة 
امليزاني����ة املطروح����ة لل����كادر 
مناس����بة جدا هذا اذا ما وضعنا 
في االعتبار ان االستثمار البشري 
احلقيقي في مجالنا التربوي هو 
اكبر بكثير من ان يكون مرهونا 
املالية وبالضوابط  باملساومات 

املخالفة الهدافه ومعطياته.

العتيبي والذي  املعلمني متعب 
سيكشف من خاللها وبوضوح 
موقف مجل����س ادارة اجلمعية 
واالسباب التي دفعت اجلمعية 
التربية  لرفض ما طرحه وزير 
تكثيف حتركاته����ا من اجل ان 
الطبيعي  الكادر مس����راه  يأخذ 
وحقه املشروع من خالل اقراره 
من قبل الس����لطة التش����ريعية 
وطرح����ه للتصوي����ت عليه في 
جلس����ة اقراره من قبل السلطة 
التشريعية وطرحه للتصويت 
عليه في جلسة املداولة الثانية 
الثالثاء،  التي ستجري بعد غد 
لتحس����م قضية ال����كادر بعدها 
بش����كل نهائي وتكون احلكومة 

بذلك ملزمة بتنفيذه بالكامل.
وجدد د.الكن����دري ما اكدته 

متعب العتيبيد.عبدالرحيم الكندري

صفة النائب السابق 
لوزير التربية هي 

ميزة وليست سّبة 
فقد حرك املليفي 
املياه الراكدة في 

وزارة التربية ويسعى 
إلى إعالن حلول 
ملشاكل مزمنة 

لسبب بسيط إنه 
يفكر فساعدوه 

وفكروا معه


