
محليات
االثنني 9 نوفمبر 2015

14

NOV/DEC 2015
ISSUE 18

ISSUE

       THE
INDUSTRIAL

GRAB YOUR
COPY NOW! @KHALEEJESQUE

drjasem@جتارب حياتية
د.جاسم المطوع  - الخبير االجتماعي والتربوي

دورة نبوية مدتها 15 يوماً
لفت نظري حديث نبوي استخدم 

فيه رسولنا الكرمي ژ أسلوبا تربويا 
خاصا، درب من خالله صحابيا جليال 

عاطال عن العمل ومحتاجا ملساعدة مالية 
على استخدام مهارات التفكير وعلمه 

كيف يخطط للمستقبل واستثمار 
طاقته مبا يفيده، وجعله يكتشف 

مواهبه وقدراته لتوظيفها في عالج 
مشكلته االجتماعية واحلياتية خالل 

خمسة عشر يوما من التدريب واملتابعة 
واإلشراف، فكأنها دورة تدريبية أو 
ورشة عمل تربوية بتوجيه نبوي، 
وقد حقق الصحابي اجلليل نتائج 

مبهرة خالل خمسة عشر يوما وجنح 
في تطبيق التوجيهات النبوية العملية 
وكأني أراه وقد تسلم شهادة التخرج 

من رسولنا الكرمي ژ.
وتفاصيل القصة يرويها لنا أنس 

بن مالك ÿ فيقول: »إن رجال من 
األنصار أتى النبي ژ يسأله )أي يسأله 

العطاء ألنه فقير( فقال له رسول اهلل: 
أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس 
)جلد( نلبس بعضه ونبسط بعضه، 
وقعب )فخار( نشرب فيه املاء، قال: 
آتني بهما، قال: فأتاه بهما، فأخذهما 

رسول اهلل ژ بيده وقال: من يشتري 
هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، 

قال: من يزيد على درهم؟ مرتني أو 
ثالثا، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمني! 

فأعطاهما األنصاري وقال: اشتر 
بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر 

باآلخر قدوما )فأسا( فائتني به فأتاه 
به فشد فيه رسول اهلل عودا بيده ثم 

قال له: اذهب فاحتطب وبع وال أرينك 
خمسة عشر يوما، فذهب الرجل 

يحتطب ويبيع فجاء )بعد 15 يوما( وقد 
أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها 
ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول اهلل 
ژ: هذا خير لك من أن جتئ املسألة 

)أي سؤال الناس( نكتة )عالمة( في 
وجهك يوم القيامة«. 

فاملتأمل في هذه الدورة التدريبية 
النبوية التي استغرقت خمسة عشر 
يوما، يالحظ أن رسولنا الكرمي غير 
»سبعة« قيم ومعان لدى الصحابي 

األنصاري ÿ ودربه عليها، فاملفهوم 
األول غير عنده مفهوم »االعتماد 

واالستعانة« من أن يكون معتمدا على 
الناس إلى أن يكون معتمدا على نفسه، 

والثاني غير عنده مفهوم »املال« من 
مال نقدي إلى أن املال قد يكون فأسا 

أو قطعة جلد، والثالث غير عنده مفهوم 
»البيئة« فبدال من أن يراها ال تفيده إلى 

أن ما فيها قد يوظفه لصاحله وتنمية 
حياته كقطع الشجر وبيع اخلشب، 

والرابع غير عنده مفهوم »النظر 
لألغراض املنزلية« من أن أغراض 

البيت ولو كانت قدميا ال يستفاد منها، 
إلى تدوير األشياء القدمية في املنزل 
واستثمارها لتفيدنا باستخدام آخر، 

واخلامس غير عنده مفهوم »التخطيط 
واإلجناز« من أن يعيش اإلنسان من 
غير هدف إلى أن يضع لنفسه هدفا 
يسعى لتحقيقه بشرط أن يحدد له 

وقتا، وقد ساعده رسول اهلل بتحديد 
وقت له وهو خمسة عشر يوما لتحقيق 

هدفه التنموي، والسادس غير عنده 
مفهوم »النظرة لنفسه« فبدال من أن 

ينظر لنفسه بأنه إنسان عاجز ضعيف 
ال ميلك شيئا، إلى أنه ميتلك مواهب 

وقدرات ومهارات عقلية وجسدية 
وهبها اهلل له ميكنه اإلستفادة منها 

إلسعاد حياته وعائلته ومجتمعه، 
والسابع غير عنده مفهوم »الرزق« بأن 

اهلل هو الرزاق وقد أعطى لكل إنسان 
ما يعينه على العيش باحلياة، ولكن 

اإلنسان يحب االعتماد على اآلخرين 
وعدم تشغيل عقله أو استثمار مواهبه.
إذن النبي الكرمي ژ لم يكتف بتلقينه 
درسا نظريا أو نصيحة عابرة، وإمنا 
أدخله في معهد مهني ومشروع فني 

يستطيع أن يتميز به عن اآلخرين 
إذا استثمر ما وهبه اهلل من قدرات 
ومواهب، وهذا ما فعلته كوريا التي 
ال متلك شيئا سوى البشر فوظفت 

قدراتهم في تقليد املنتجات حتى تفوقت 
على العالم اقتصاديا، ويا ليتنا نستفيد 

من هذا املنهج النبوي في مدارسنا 
لتكون عملية، وفي بيوتنا لنبتعد عن 

التربية النظرية، فهذا حديث نبوي واحد 
ولكنه منهج متكامل لرقي فرد، وإنقاذ 

أسرة، ونهضة مجتمع، وقيادة أمة.
* هذا املقال نشر في جريدة اليوم 

السعودية.

مطيع العجمي

محمود الموسوي

أعلن أمني سر جمعية املعلمني 
مطي����ع العجمي عن إنهاء ملف 
خصم بدل املراقبني الثالثة الذين 
مت خصم بدل اإلشراف عليهم وهم 
مراقب التعليم الثانوي مبنطقة 
العاصمة عايض السهلي ومراقب 
التعليم الثانوي مبنطقة حولي 
حميد الفضلي ومراقب التعليم 
الثانوي مبنطقة األحمدي شكرية 
السعيدي وذلك بعد جهود حثيثة 
من قطاع الشؤون اإلدارية في 
وزارة التربية وجمعية املعلمني 
وبع����د اجتماع����ات متواصلة 
ولقاءات خالل األسابيع املاضية 
ليتم إغالق امللف وبشكل نهائي 
بعد دراس����ة الوضع القانوني 
ووضوح الرأي في هذا االجتاه، 
واس����تحقاقهم لهذا البدل وفق 
القانون ٢٨/٢٠١١. وأكد العجمي 
في تصريح ل�»األنباء« أن بدل 
اإلشراف حق مكتسب للمراقبني 
الثالث���ة وفق القان���ون حيث 
حصلوا عليه وهذا ما ينطبق 
عل���ى مديري امل���دارس الذين 
تقدم���وا للترش���يح لوظيفة 
مراق���ب ش���ؤون تعليمية في 
مختلف املراحل الدراسية وعليه 
يس���تمر معهم هذا البدل بعد 
جناحهم وتعيينهم في وظيفة 
مراقب شؤون تعليمية وختم 
العجمي تصريحه بتقدمي الشكر 
للوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
والتطوير اإلداري فهد الغيص 
ومدير املوارد البشرية سعود 
اجلويس���ر ومراقب الشؤون 
الوظيفية خديجة العبدالرزاق 
على جهودهم احلثيثة وسعيهم 
اجلاد إلنهاء هذا امللف لصالح 
املراقب���ني الثالثة ومبا يضمن 

حقوقهم املكتسبة.

إنهاء ملف خصم 
بدل املراقبني في 
املناطق التعليمية

د.هيثم االثري د.بدر العيسى

الوزارة انتهت من تدقيق 2850 ملفاً وإجناز البقية خالل أسبوعني

3600 تظلم للمعلمني واإلداريني
 من »األعمال املمتازة« في »التربية«

الوزارة واإلدارات التابعة لها 
واملناطق التعليمية من الهيئات 

التعليمية واإلدارية. 
وأشارت الى أنه من خالل 
فرز اللجنة املشكلة عن طريق 
وكيل وزارة التربية د. هيثم 
األثري الى التظلمات تبني أن 
هناك 75٠ معلما وإداريا ممن 
تقدموا بطلبات مت الصرف 
لهم من قبل القطاع املالي بعد 
تقدمي تظلمهم، حيث كانت 
أس����ماؤهم ضمن الكشوف 
األخيرة املس����تحقة لألعمال 
املمتازة، وقد مت اس����تبعاد 
أسمائهم من عمليات التدقيق، 
مبينة وجود ١٠٠ موظف من 
التظلم ال  املتقدمني بطلبات 
يوجد لهم تقومي كفاءة بالنظم 
املتكاملة، وفي انتظار تقييمهم 

من قبل جهات عملهم.
وتوقع����ت املص����ادر أن 
يتم االنتهاء من بحث جميع 
الطلبات وإحالة األسماء التي 
تس����تحق مكاف����آت األعمال 

املمت����ازة االخيرة والذين مت 
استبعادهم منها بغير وجه 
حق إلى القطاع املالي خالل 
أسبوعني على أبعد تقدير على 
أن يتم بعد ذلك التدقيق على 
الكشوف من قبل اإلدارة املالية 
الوزارة لعم����ل بطاقات  في 
الصرف املالي للمس����تحقني 
وإيداعه����ا في حس����اباتهم 
مباشرة. وأوضحت املصادر 
أن بعض الطلبات أرسلت إلى 
التعليمية للتدقيق  املناطق 
على املوظفني املسجل بحقهم 
عقوبات قانونية واستبعدوا 
من املكافأة، وسيتم ردها من 
قبل املناطق خالل أيام. وبينت 
أن باب تقدمي التظلمات على 
املوقع اإللكتروني أتيح ملدة 
6٠ يوما م����ن تاريخ صرف 
مكافآت األعمال املمتازة ٢٠١4 
/٢٠١5، حيث بدأ املوظفون في 
تقدمي تظلماتهم 3٠ أغسطس 
املاضي، واغلق باب التقدمي في 
٢9 اكتوبر املنصرم. وأكدت 
املصادر أن اللجنة اتفقت خالل 
الفرز على تكريس  عمليات 
نظام النظم املتكاملة، وذلك 
النظام اإللكتروني  لتطبيق 
حت����ى ال تك����ون هن����اك أي 
جتاوزات، اضافة إلى حتديث 
بيانات النظم املتكاملة التي 
بها بعض النواقص واألخطاء، 
مش����ددا على حرص القطاع 
اإلداري بالتعاون مع قطاعي 
القانونية  املالية والشؤون 
على إنهاء هذا امللف في الوقت 

احملدد.

عبدالعزيز الفضلي 

بتعليمات من وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيس����ى يعم����ل القطاعان 
إنهاء  اإلداري واملال����ي على 
ملف تظلمات األعمال املمتازة 
من إداري����ني ومعلمني للعام 
الدراسي ٢٠١4 /٢٠١5. وفي هذا 
السياق كشفت مصادر تربوية 
عن انتهاء القطاع اإلداري من 
تدقيق وبحث ٢٨5٠ طلبا من 
تظلمات األعمال املمتازة للعام 
الدراسي ٢٠١4 /٢٠١5، الفتة إلى 
ان عدد التظلمات من املعلمني 
واإلداريني الذين لم يتسلموا 
املمتازة بلغ  مكافأة األعمال 
36٠٠ تظل����م، جميعه����ا عن 

طريق املوقع اإللكتروني.
إدارة  وقالت املصادر إن 
املوارد البش����رية ممثلة في 
جلنة بحث التظلمات تعمل 
حالي����ا عل����ى مراجعة ٢5٠ 
شخصا س����قطت أسماؤهم 
سهوا من كشوف املستحقني 
الذين مت  املمت����ازة  لألعمال 
الصرف لهم مؤخرا، وذلك بعد 
التعليمية  املناطق  مخاطبة 
للقطاع اإلداري تؤكد أحقيتهم 
في املكافآت، مبينة انه بعد 
التدقيق على  االنتهاء م����ن 
هذه األسماء للتأكد من مدى 
املمتازة  أحقيتهم لألعم����ال 
سيتم حتويل جميع األسماء 
املالي الستكمال  القطاع  الى 
إجراءات صرفها، موضحة أن 
الكشوف ستشمل ديوان عام 

محمد عثمان الدبيخي

نقل مركز »السراج« من الفيحاء إلى العديلية
الس���ابقة واإلقبال الكبير 
من الطلبة كان له دور في 
انتشار مراكز السراج في 
جميع احملافظات السيما أن 
الفيحاء السبق في  ملركز 
افتتاح اول مركز للسراج 

عام ٢٠٠٢. 
وأكد أنه مت جتهيز املقر 
بأحدث الوسائل التربوية 
والتعليمية حيث يشمل 
على قاعات دراسية للطلبة 
واملعلمني وقاعة للعروض 
الس���ينمائية والتس���الي 

ومصل���ى للطلبة وهو ما 
يتناس���ب مع ما تس���عى 
الس���راج املنير  ادارة  له 
ملواكبة التطورات التقنية 

احلديثة.
من جهته رحب الدبيخي 
بأولياء امور الطلبة اجلدد 
واملس���تمرين في انطالق 
الدوام ف���ي املركز اجلديد 
متمني���ا ألبنائ���ه الطلبة 

التفوق والنجاح.

أعل���ن مش���رف مركز 
املنير- بنني في  السراج 
منطقة الفيحاء سابقا محمد 
الدبيخي عن نقل مقر املركز 
إلى  الفيحاء  من منطق���ة 
مق���ره اجلديد في ثانوية 
احمد العدواني في منطقة 
العديلية مقابل نادي كاظمة 

الرياضي.
وقال الدبيخي في افتتاح 
املقر اجلدي���د إن التطور 
الكبير الذي شهدته إدارة 
السراج املنير في األعوام 

الوفد الطالبي في معرض اكسبو ميالن

وفد طالبي زار »إكسبو ميالن 2015«
عبدالعزيز الفضلي

قام وفد من مدرس����ة ابن 
ماجد االبتدائية التابعة ملنطقة 
األحمدي بزيارة إلى معرض 

إكسبو ميالنو ٢٠١5.
الفني  وق���ال املوج���ه 
لالجتماعيات فيصل العتيبي 
الط���الب ش���اركوا في  إن 
حلقات نقاشية عن كيفية 
الكوكب واحلصول  تغذية 
على الطاقة من أجل احلياة، 
مشيرا إلى أن الطلبة تعرفوا 
من خالل الزيارة على ثقافات 
الدول املتنوعة ومعاملها وأهم 
ما مييز كل منها كما تعرفوا 

على مصادر الطاقة املختلفة 
فيها وأس���لوب احلياة في 
العتيبي  كل دولة. وأضاف 

إحدى حلقات الطلبةبدر بورحمة

»الرحمة العاملية« تنظم حلقات 
حتفيظ قرآن للطلبة السوريني

ألم الهجرة ومعاناتها وأسبابها 
عبر حزمة من املشاريع.  وبني 
بورحمة أن أهمية مش���روع 
حلقات تعليم القرآن الكرمي من 
أجل زيادة اجلرعة اإلميانية 
ألبنائنا السوريني، إضافة إلى 
ما يعيشه حاليا معظم األطفال 
في املخيمات ومناطق النزوح 
في الداخل من فراغ كبير، وما 
يقاسونه من أزمات نفسية، 
انتظام  يصاحب ذلك ع���دم 
معظمهم في املدارس النظامية.  
وأضاف أن هذا املشروع يسعى 
لتحقيق أهداف سامية، يأتي 
في مقدمته���ا حتفيظ كتاب 
اهلل تعال���ى وتعليمه آلالف 
الطالب، كما يهدف إلى حفظ 
أوقات الفتيان والفتيات من 

الضي���اع، وتأديبه���م بآداب 
القرآن، وتربيتهم على األخالق 
اإلسالمية الفاضلة، وتعليمهم 
أذكار الطفل املسلم، وأحكام 
الطه���ارة والص���الة بحيث 
تكون حلقة التحفيظ احملضن 
الترب���وي للطفل املس���لم.  
واختت���م بورحمة تصريحه 
ب���أن الرحمة بص���دد إطالق 
عدد من املشاريع التعليمية، 
والتي عل���ى رأس اهتمامات 
إلى  العاملية، مشيرا  الرحمة 
أنه ميكن التعرف أكثر على 
جه���ود الرحمة العاملية عبر 
موقعه���ا »خي���ر أون الين« 
أو   ،www.khaironline.net
باالتصال على اخلط الساخن 

.١٨٨٨٨٠٨

ليلى الشافعي

تنف���ذ »الرحمة العاملية« 
التابعة جلمعي���ة اإلصالح 
االجتماع���ي برامج تعليمية 
وحلق���ات لتعلي���م الق���رآن 
الكرمي وبرامج لتأهيل الطالب 
الالجئني السوريني في دولة 
لبنان، وتستمر ملدة عام، بدأت 
من يوم ٢٠١5/6/١ وتنتهي في 
٢٠١6/6/١م، بتكلفة بلغت قرابة 
36٠٠ دينار كويتي، ويستفيد 
منه���ا أكثر م���ن ٢٠٠ طالب 
سوري من الطالب الالجئني 
ضمن مشروع رياض اجلنة 
لتحفيظ القرآن الكرمي.  وفي 
هذا الصدد، قال رئيس القطاع 
العربي بدر بورحمة: إن هذه 
احللقات تساهم بشكل رئيس 
في تأهيل الطلبة وبناء النشء 
على العلم الصحيح وغرس 
املفاهيم واملنهج الوس���طي، 
ليكون���وا لبنات صاحلة في 
املجتمع.  وأوض���ح أن هذا 
املشروع الطيب جاء بغرض 
التخفيف من معاناة اإلخوة 
السوريني الصعبة واملتفاقمة 
التي حلت بهم، وضمن سعي 
»الرحمة العاملية« للتخفيف 
من غلواء الغربة عن إخواننا 
السوريني، وأن نعينهم على 

250 شخصًا 
سقطت أسماؤهم 
سهواً من كشوف 

املستحقني 
للمكافأة

أنه مت نقل تفاصيل املعرض 
وباألخص جناح الكويت إلى 
الطلب����ة أون الين  زمالئهم 
مباش����رة تخللها أسئلة من 
املتابعني ومتت اإلجابة عنها 

مع أعضاء الفريق.
وأشار إلى أن فريق الرحلة 
ضم كال من مديرة املدرس����ة 
العازمي ورئيسة  عايش����ة 
الديحاني  القس����م فوزي����ة 
ومعلم����ة االجتماعيات مها 
العتيبي، الفتا إلى أن الوفد 
التغطية  ضم كذلك فري����ق 
اإلخبارية عبداهلل الشمري 
ومحم����د احلرب����ي وف����واز 

املطيري.


