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»املعلمني«: يجب أن يحظى اإلداريون الكويتيون في »التربية« 
باهتمام مماثل كما نظراؤهم في »الداخلية« و»الدفاع« و»النفط«

اجلمعية طالبت الوزارة بالوفاء بالتزاماتها مع املعلمني الوافدين و»البدون« ومنحهم حقوقهم القانونية كاملة

املعلمني »البدون« فرمبا نقف 
هنا وقفة تثير كل عالمات 
االستغراب واأللم ملا يتعرض 
له هؤالء املعلمون من أوضاع 
مؤسفة من خالل حرمانهم 
من أبسط احلقوق املتعارف 
عليه���ا قانونيا وانس���انيا 
كروات���ب االجازة الصيفية 
ومكافأة نهاية اخلدمة وحق 
املعلمات في اجازات األمومة 
والوضع واالجازات الطبية، 
عالوة على مسلسل املماطلة 
الذي يتعرضون له في آلية 
تسلم رواتبهم، مع العلم أننا 
في جمعي���ة املعلمني، وفي 
الوقت الذي أكدنا فيه تقديرنا 
البال���غ للمب���ادرة الطيبة 
وااليجابية التي سجلها وزير 
التربية د.نايف احلجرف من 
خالل تفعي���ل كل القرارات 
بتعيينهم، اال أن هذه املبادرة 
اصطدمت، ولألسف الشديد، 
مبسلسل مؤسف من احلرمان 
من أبسط احلقوق وفقا ملا 

جاء في العقود.
وكش���فت اجلمعية في 
بيانها عن احلالة املستغربة 
واملؤس���فة ألوض���اع كافة 
العاملني بالوظائف االدارية 
من الكويتيني، قائلة ان واقع 
معاناتهم ال مجال له في الذكر 
واحلصر، وانه وفي الوقت 
الذي مينح فيه بقية زمالئهم 

االداريني في الوزارات األخرى 
سيال من االمتيازات والكوادر 
اخلاص���ة واالس���تثناءات 
املالية، ف���ي املقابل جند أن 
كوادر وزارة التربية بعيدة 
كل البعد عن ذلك، حتى من 
باب مبدأ املس���اواة كأبسط 

احللول.
وأك���دت اجلمعية على 
ض���رورة أن تؤخ���ذ بكل 
التي  االعتبارات املعان���اة 
يعاني منها جميع العاملني في 
وزارة التربية من املواطنني 
مبختلف شرائحهم ووظائفهم 
وفي اطار تلك املؤش���رات 
الت���ي تدعو الى  االيجابية 
التفاؤل من خالل االهتمام 
الكبير الذي يوليه قائد الركب 
البالد لألوضاع  أمير  سمو 
التربوية، الى جانب مجلس 
ال���وزراء الذي حرص على 
تخصيص جلسة ملناقشة 
الترب���وي وبرنامج  امللف 
تطوير املنظومة التعليمية، 
ومناقشة التحديات املختلفة 
التي تواجه النظام التعليمي 
االقتصادي���ة  بأبع���اده 
واالجتماعية والتنظيمية، 
اضافة الى اجلهود احلثيثة 
التي يبذله���ا وزير التربية 
د.نايف احلجرف، وسعيه 
القضايا  اجلاد ملعاجلة كل 

التربوية.

املرتبطة بالتربية، حيث ان 
ذلك سيساهم من دون أدنى 
ش���ك في تعزيز االستقرار 
للوضع التربوي بشكل عام، 
كما يساعد في تطوير عملية 
التعليم واصالحها بش���كل 
خاص، اال أنه من الضرورة 
أن يوض���ع أي توج���ه في 
زيادة الرواتب في اطار أبعاد 
أوسع ووفق آلية واضحة، 
ودراسة مستفيضة ومتأنية، 
وبتوقيت مناسب، خاصة 
فيم���ا يتعل���ق بالنظر الى 
أوضاع املعلمني الوافدين من 
جانب، والى أوضاع املعلمني 
»الب���دون«، وأيضا أوضاع 
االدارية املختلفة  الوظائف 
العامل���ني في  للكويتي���ني 
امليدان التربوي وفي وزارة 
التربية ومناطقها التعليمية 
واملدارس، فهذه الش���رائح 
تدخل أيضا في نطاق احلاجة 
املاسة الى النظر في رواتبها، 
والس���عي اجلاد لزيادتها، 

وحتسني أوضاعها.
وقالت اجلمعية اننا اذا 
نظرنا الى أوضاع املعلمني 
الوافدين فاننا جند أن األمر 
يتطلب بالدرجة األولى من 
الوزارة على أقل تقدير الوفاء 
القانونية، وما  بالتزاماتها 
جاء في العقود املبرمة بينها 
وبينه���م، واذا نظرن���ا الى 

أكدت جمعي���ة املعلمني 
ضرورة أن تؤخذ املعاناة التي 
يعاني منها جميع العاملني 
في وزارة التربية مبختلف 
شرائحهم ووظائفهم في كل 
الى أن  االعتبارات، مشيرة 
ل� »التربية« خصوصيتها، 
وعليه���ا يبنى مس���تقبل 
الوطن وآمال���ه وتطلعاته، 
ومثلم���ا حتظ���ى قطاعات 
أخرى عديدة بذلك االهتمام 
املس���تحق، كالعاملني في 
وزارات الداخلي���ة والدفاع 
والنفط وغيرها، فان األمل 
كبير في أن يتم النظر الى 
العاملني في وزارة التربية 

بنفس ذلك االهتمام.
وأضاف���ت اجلمعية في 
الوزارة  بيان لها أن توجه 
الوافدين  في زيادة رواتب 
العاملني لديها من الباحثني 
النفس���يني  التربوي���ني، 
واالجتماعيني، واحملاسبني 
ومحضري العلوم، الى جانب 
فئات أخ���رى من الوظائف 
غير التربوية، أمر ال يختلف 
عليه أحد وخطوة ايجابية 
تستحق االشادة، خاصة أن 
زيادة الرواتب في ظل موجة 
ارتفاع األسعار وااليجارات 
أمر ب���ات ضروريا جلميع 
الش���رائح املهنية وخاصة 
تلك الشرائح املهنية االدارية 

متعب العتيبي 

»القافلة اخلضراء« سّلط الضوء على القضايا البيئية

األف���الم قضايا  فتناول���ت 
التل���وث  عدي���دة ومنه���ا 
والتدهور البيئي والتنمية 
املس���تدامة واحملافظة على 
احلياة البحرية واألعراض 
الصحي���ة واالجتماعي���ة 
البيئية والتلوث  للمشاكل 
الناجم عن كارثة فوكوشيما 

في اليابان.
وتعد مب���ادرة »القافلة 
اخلض���راء« أول مهرج���ان 
س���ينمائي م���ن نوعه في 
الكويت، وأحد املهرجانات 

السينمائية الدولية القليلة 
التي تركز على أهمية البيئة، 
كما ضم املهرجان في موسمه 
العام عددا أكبر  الرابع هذا 
من األفالم لتحوز اعجاب عدد 
أكبر من املشاهدين وحتقق 
انتشارا أوسع، ومتثل مبادرة 
»القافلة اخلضراء« سلسلة 
من األنشطة املتجولة التي 
الف���ن والثقافة  جتمع بني 
والبيئ���ة بأس���لوب يتميز 

باإلثراء الثقافي. 
لميس بالل  ٭

والتي تسلط الضوء على عدد 
من القضايا البيئية املهمة، 
ومنها »إذا سقطت شجرة«، 
»رئيس اجلزيرة« و»مطاردة 
اجلليد« الى جانب العديد من 
األفالم األخرى احلائزة على 

جوائز عاملية.
أه���داف املهرجان  ومن 
البيئية وخدمة  التوعي���ة 
املجتمع وتشجيع التعاون 
القطاع���ات املختلفة  ب���ني 
بقضاي���ا البيئ���ة، أما على 
جان���ب القضايا املطروحة 

بن���ك  رعاي���ة  حت���ت 
الرابعة  اخلليج وللس���نة 
أقيم مهرجان  التوالي  على 
القافلة اخلضراء لألفالم في 
بيت لوذان بحضور أصدقاء 
املهرجان وهم اليفيشن برجر 

ومشروع عربانة.
كما تضمن هذا املهرجان 
ش���ركة  نظمت���ه  ال���ذي 
»إيكويلبري���وم« للخدمات 
الكويت عرض  البيئية في 
مجموعة أفالم مختارة من 
املنطقة ومختلف دول العالم، 

)سعود سالم(جانب من املعروضات مجموعة من املشاركات   

فرح الصالح حصدت املركز األول
 في مسابقة القصة القصيرة لالبن البار

كّرم وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف 
احلجرف الطالبة فرح محمد حسن الصالح من 
مدرسة ثانوية معاذة الغفارية � بنات حلصولها 
على املركز األول في مسابقة القصة القصيرة التي 
نظمتها مسابقة االبن البار بالتعاون مع وزارة 

التربية. وقد أعلن راعي اجلائزة ابراهيم البغلي 
عن ني����ة اللجنة العليا القي����ام بطبع القصص 
الفائزة وتوزيعها على امل����دارس لتعم الفائدة 
وتنتشر القيمة التي يس����عون إلى غرسها في 

نفوس الطلبة.

م.علي اليوحة والفنان أحمد املنيس في جولة باملعرض  )أنور الكندري(

)قاسم باشا( د.نايف احلجرف مكرما فرح الصالح بحضور ابراهيم البغلي وهدى العميري ومنى الفريح  

احلالي اس����تمرارا ملس����يرته 
الفني  الس����ابقة جديد عطائه 
امتداد س����طوح لوحاته  على 
ذات املس����احات الكبيرة التي 
تتجاوز املتر ط����وال وعرضا، 
والتي يحاول فيه����ا االعتناء 
بتصميمها املتوازن من احداثات 
املس����تطيالت ذات املساحات 
الكبيرة والصغيرة، الرأس����ية 
واالفقية او حركة التمويجات 

الهارمونية لاللوان.
من جهت����ه، أكد مدير ادارة 
الفنون التشكيلية في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

»رحلة سعادة« مع الفنان أحمد املنيس

محم����د العسعوس����ي اهمية 
احتضان املجلس واقامة مثل 
هذه املعارض الفنية، خصوصا 
ان الفنان املنيس ميثل مرحلة 
من مراحل االبداع الفني في كل 
ما يقدمه وخصوصا ان رعاية 
املبدع����ني والفنانني تعتبر من 

اهداف املجلس.
لميس بالل  ٭

يسعى الفنان احمد املنيس 
في ابداعه التشكيلي الى إيجاد 
شكل يتميز به، وهو امر يحسب 
ل����ه، فاجلم����ال ف����ي الفن هو 
باالحرى نتيجة لنجاح اخلطوط 
واالشكال واملساحات واملالبس 
واللون، وهذا هو ما يبغيه في 
طرحه الفني بعناصره وأسسه 
التصميمية وعالقاته التشكيلية 
السابقة في  املجردة. جتربته 
العام 2011 في معرضه الشخصي 
بصالة الفن����ون والتي حملت 
عن����وان »الل����ون« متحورت 
لوحاته حول تكوينات متنوعة 
وتقنيات لونية تظهر خاصية 
ملمس سطوح مساحاته وحالة 
التباين بني الناعم واخلش����ن 
واالل����وان الفاحت����ة والقامتة، 
واستمرارا لهذه التجربة افتتح 
املنيس معرضه احلادي عشر 
برعاي����ة االمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
م.علي اليوحة في صالة الفنون 
بضاحية عبداهلل السالم والذي 
ي����وم االحد  سيس����تمر حتى 

املقبل.
عدد من لوحات الفنان أحمد املنيسوقدم املنيس خالل معرضه 

زيادة الوافدين 
ستساهم في 

تعزيز االستقرار 
للوضع التربوي 
وتطوير عملية 

التعليم 
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> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية
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