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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ود.موضي احلمود ومتاضر السديراوي مع عدد من املكرمني واملكرمات

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بعد تكرميه عددا من املعلمات واملعلمني املتميزين

لقطة تذكارية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا جمعا من املكرمني واملكرمات

صاحب السمو للمعلمين: أقّدر جهودكم وإخالصكم وأوصيكم بأبنائي الطلبة 
والكويت تنتظر منكم أجيااًل متسلحة بالعلم لمواجهة التحديات وبناء الوطن

مريم بندق
يقينا وبرؤية العيون التي ال 
تخطئ والقلوب التي حتس واملالمح 
الت����ي تعبر بصدق ع����ن مكنون 
النفس واآلذان التي تس����مع جاء 
تكرمي صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد ل� 328 معلما و50 
مدير مدرسة متميزة أمس مبنزلة 
تكرمي سموه لكل معلم ولكل معلمة 

ومدير مدرسة على حدة.
وفي حلظ����ات صدق جتاوزت 
حدود الزمن املخصص لالحتفال 
وبلغت ح����د التوحد مع صاحب 
السمو األمير احتوى سموه املعلمني 
الذين قسموا الى 6 مجموعات بقلبه 
الكبير ورعايته االبوية واهتمامه 
الش����ديد بهم لدرجة ان كل معلم 
ومدير مدرس����ة منهم أحس بأن 
التك����رمي يخصه ش����خصيا، وان 
كلمات التشجيع والتوجيه والثناء 
واالمتنان موجهة من صاحب السمو 
الي����ه، وانعكس ذلك على  األمير 
وجوه املعلمني واملديرين املكرمني 
الذين تسابقوا لتحية سموه وتقبيل 
رأسه، شاكرين ومقدرين ومثمنني 
عاليا حرص سموه على حضور 
االحتفال سنويا للقاء أبنائه املعلمني 
واملعلم����ات وتكرميه����م والتقاط 

الصور التذكارية معهم.
ورددوا بص����وت واحد: عاش 
صباح األمير وسلمت يا صاحب 
الس����مو، وس����لمت يداك وبقيت 
للكويت ذخرا بالتزامن مع االغاني 
الوطنية الرائعة التي أضفت على 
النفوس أحاسيس جميلة وألهبت 
اجلميع بالتصفيق احلاد محولني 
مهرجان تكرمي املعلم الى ملحمة 
وطنية تترجم العالقة بني احلاكم 
واملواطنني في أرقى وأجمل صورها 
ومعانيها ووجه صاحب الس����مو 
املعلم����ني واملعلم����ات لالهتم����ام 
بالطالب والطالبات داخل املدارس 
وقال سموه لهم »مقدرين جهودكم 
واخالصك����م وتعبك����م والكويت 
تنتظر منكم بناء اجيال متسلحة 
بالعل����م ملواجهة التحديات وبناء 
الوطن«. وألق����ت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود كلم����ة قالت فيها: ان هذه 
الرعاية السامية التي تشملون بها 
يا صاحب السمو ابناءكم املعلمني 
واملعلمات بتشريفكم حلفل تكرمي 

بفضل اهلل تعالى غرس قيم اإلميان 
واحلب والوفاء واملواطنة في نفوس 
أبنائن����ا ليزهر هذا الغرس رجاال 
ونس����اء يحملون مشاعل التقدم 
والتطور لهذا الوطن الذي تنبض 
قلوبنا بحبه، وال����ذي نرغب في 
جعله من����ارة ثقافية واقتصادية 
تعتمد على دعائم من العلم واملعرفة 
لنحقق بذل����ك رغبة قائدنا وقائد 
مس����يرتنا صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
يا صاحب السمو..

إن فيض كرمكم علينا بتشريف 
سموكم حلفلنا وتكرمينا لهو وسام 
على صدورنا ومصدر فخر لنا نظل 
نرويه البنائنا الذين سيتوارثونه 
جيال بعد جيل، واني اجد نفسي 
واخواني املكرمني في الكويت لفي 
حظوة يحس����دنا عليها اآلخرون 
إنهم يغبطوننا على ما نحظى به 
هنا ويتمنون لو نالوا هذا الشرف 

العظيم.
يا صاحب السمو

لقد حاولت أن أصف شعوري 
في هذه اللحظة وأنا بني أيديكم 
الكلمات  القلم ونضب���ت  فعجز 
تواضع���ا أمام فيض الس���عادة 
التي تغمرن���ي وتغمر كل مكرم 
س���ينال ش���رف لقائكم الكرمي. 
وأضاف مخاطبا زمالءه املكرمني: 
إن السعادة التي تغمر جوانحنا 
اآلن، والتك���رمي الذي حتيون به 
وتشحذون هممنا وحماسنا يحملنا 
مسؤولية أخرى في أدائنا لرسالتنا 
بل تدعونا إلى بذل املزيد من اإلبداع 
والتفاني جت���اه عملنا ووطننا. 
فاملكرمون واملكرمات يعاهدونك 
الس���مو، ويعاهدون  يا صاحب 
جميع احلضور على البذل والعطاء 
واجلهد والعمل فقد اس���تقر في 
قلوبن���ا ان العطاء للوطن يجب 
أن يس���بق االخذ منه، لنستكمل 
مسيرة العطاء التي حتمل أمانة 
أدائها آباؤن���ا وأجدادنا األولون، 
فرسموا معالم املستقبل بعرقهم 
ودمائه���م.. وها نحن نس���تكمل 
املسيرة وسيأتي بعدنا الكثيرون 
الذين يستكملون البناء في مسيرة 
التربي���ة والتعليم مادامت هناك 
قيادة حكيمة ويد رحيمة حتثهم 
وتش���د على أيديهم، حتى تصل 

إلى غايتها املنشودة.

املعلم كل عام لهي خير دليل على 
حرصكم املتواصل على دعم التعليم 
وعلى ما يحظى به املعلم من تقدير 

في وطننا العزيز.
وان هذا النه����ج االصيل غير 
املسبوق الذي حترصون عليه يا 
صاحب السمو والذي حرص عليه 
حكام الكويت على امتداد مسيرتها 
املبارك����ة هو الذي هي����أ للكويت 
ان تكون في م����كان الصدارة مع 
الدول التي تولي التعليم اهتماما 

كبيرا.

نهج قويم

وقد ابرز تقرير التنمية البشرية 
الذي اصدره برنامج األمم املتحدة 
االمنائي ع����ن عام 2009 ثمار هذا 
النهج القومي، حيث جاءت الكويت 
في صدارة الدول العربية وفي املركز 
احلادي والثالثني على مس����توى 
مائة واثنتني وتس����عني من دول 
العالم وضمن فئة التنمية البشرية 
املرتفعة جدا، وخاصة في مجال 

االختبارات العاملية، واتخاذ ما يلزم 
لتحقيق ذل����ك بتطوير مناهجنا 
وربطها باالستخدامات التكنولوجية 
وااللكترونية، وحتسني اداء املعلم 
مبا يجع����ل دوره مرتك����زا على 
اكساب املتعلم املهارات واخلبرات 
ال املعارف واملعلومات، فمعلم اليوم 
ليس هو املقدم الوحيد واالساسي 
للمعلومة، بل ان مهمته تتعدى ذلك 
الى تعليم الطالب كيفية احلصول 
عليها والتعامل معها في ظل ثورة 
املعلومات في عاملنا املعاصر، ولن 
يتمكن املعل����م من ذلك اال بإتاحة 
فرص التدريب املناسبة له والعمل 
على تشجيعه وتوفير كل الظروف 
املواتية الستمرار تطويره لعطائه. 
إننا � يا صاحب السمو � معنيون 
بفتح ملف اجلودة � جودة التعليم 
على جميع املستويات في التعليم 
العام واجلامعي واملهني والتطبيقي، 
جادون في التصدي ألي سلوكيات 
او تصرفات تخل بجودة وكفاءة 
احلصول على الشهادات العلمية 

قدموه من جه����د، وما أحاطوا به 
أبن����اء الوطن من رعاية واهتمام، 
ومبا استش����عروه من مسؤولية 
الوطنية  الرسالة اإلنسانية  هذه 
العظيمة، ان ه����ؤالء � يا صاحب 
الس����مو � مع اخوانه����م االداريني 
الوزارة واملدارس  والقياديني في 
قد قبلوا التحدي وتصدوا للمخاوف 
املاثلة مع بداية هذا العام الدراسي 
اجلديد، وهاهو ركب التربية يكتمل 
ويسير على دربه بجميع مراحله 
الثانوية واملتوسطة واالبتدائية، 
متحديا الظ����روف الصعبة ممهدا 
الطريق ألبنائنا الستكمال دراستهم، 
وملواصلة املسيرة املباركة لوطننا 
العزيز التي تقودون خطاها برؤاكم 
الس����ديدة وتوجيهاتكم الرشيدة 
يا صاحب الس����مو � حفظكم اهلل 
تعالى ورعاك����م بعونه وتأييده، 
وحفظ اهلل تعالى الكويت من كل 
مكروه، وأبقاها دار أمن وأمان وعز 
وازدهار، وجعل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد خير عون لكم 

القضاء على األمي����ة ومنح املرأة 
الف����رص الكافية للمش����اركة في 
التنمية املجتمعية على قدم املساواة 
مع الرجل في التحصيل العلمي، 
وتبوؤ اعل����ى املناصب الوظيفية 
وارتفاع معدالت االقبال والتسجيل 
في مراحل التعليم العام ومؤسسات 
التعليم العالي واجلامعي والبعثات 
الفرد  اخلارجية وارتفاع نصيب 
الن����اجت احملل����ي االجمالي  م����ن 
ونس����بة االنفاق على التعليم من 
اجمالي الدخ����ل القومي. اننا – يا 
صاحب السمو – حينما نذكر هذه 
االجنازات ونفخر بها ال ننش����غل 
عن الرؤية املس����تقبلية للتعليم 
وادراك ان العالم اجلديد هو عالم 
العلم واملعرفة، وان هناك حتديات 
كبيرة تواجه نظامنا التعليمي في 
مقدمتها تخفيض معدالت التسرب 
في مراحل التعليم وبخاصة املرحلة 
الثانوية، والعمل على رفع معدالت 
الكفاءة والتنافسية مبا ميكن ابناءنا 
من حتقيق املستويات املأمولة في 

الثانوية  في جميع مس����توياتها 
واجلامعي����ة والعلي����ا، هادفون 
التطوير والتجويد  الى متابع����ة 
والتحسني باالستفادة باخلبرات 
العاملية وجتارب الدول التي سبقتنا 
في هذا املجال، مع بذل العون للدول 
التي حتتاج الى املساعدة لربطها 
بالتعلي����م املتق����دم. ان البرنامج 
احلكومي لوزارة التربية للفصل 
التش����ريعي ال� 13 يب����رز مالمح 
الرؤية التطويري����ة القائمة على 
استثمار مشاركة القطاع اخلاص 
في العملي����ة التعليمية واالرتقاء 
بضوابط ومعايير حتقيق التميز 
فيه����ا وتطبيق االس����تراتيجية 
الوطنية الس����تخدام تكنولوجيا 
املعلومات وحتقيق التنمية املهنية 
واالهتمام بالتخصصات العلمية. 
صاحب السمو.. ان االهتمام باملعلم 
ركيزة اساسية للتطوير، وان هؤالء 
املعلمني واملعلمات الذين يحظون 
اليوم بش����رف التكرمي الس����امي 
له����م جديرون به����ذا التكرمي مبا 

وسند في حتقيق ما يتطلع اليه 
العزيز من تقدم وارتقاء.  وطننا 
ومن جانبه ألقى مدير ثانوية صالح 
الدين، محمود فرج كلمة املكرمني 
وقال فيها: أقدر لكم كل التقدير على 
هذه احلف����اوة التي جمعتنا على 
ش����رف التقدير والتكرمي والوفاء 
جلهود كوكبة ممن متيزوا في أداء 
دوره����م التربوي في حقل العلم، 
وتفوقوا ف����ي تغلبهم على كل ما 
يعوق مسيرتهم من مصاعب، حتى 
حققوا التفوق والتميز في عملهم 

وجهودهم.

رسالة سامية

إن املهنة التي شرفنا اهلل تعالى 
بتحمل مس����ؤوليتها لهي رسالة 
سامية نحمل تكاليف ابالغها إلى 
أبنائنا وبناتنا الطلبة، وفي سبيل 
ابالغ هذه الرسالة نكابد الصعوبات 
والعقبات التي نقتحمها بإخالصنا، 
وحبنا ملهنة األنبياء والرسل، حتى 
تغلبنا على كل صعوبة واستطعنا 

في مهرجان تكريم 328 معلمًا و50 مدير مدرسة متميزة والذي تحول إلى ملحمة وطنية ألرقى وأجمل صورة للعالقة بين الحاكم والمواطنين

المكرمون والمكرمات بصوت واحد: س�لْمَت وس�لَمْت يداك يا صاحب الس�مو وبقي�ت للكويت ذخرًا
اجمع 
املعلم��ون 

واملعلمات املكرمون على ان 
الس���مو  تك���رمي صاحب 
س���يكون اقوى دافع لهم 
ملضاعف���ة العطاء واحداث 
التطوير املطلوب ومواجهة 
التحدي���ات وبناء االجيال 

املستقبلية.
بكلمات الشكر والتقدير 
بدأت وزيرة التربية د.موضي 
ال��وزارة  احلم��ود ووكيلة 
متاضر السديراوي حديثهما 
للصحافيني حلضور صاحب 
الس��مو ورعايته الس��نوية 

الحتفال تكرمي املعلمني.
حضر االحتفال كل من 
الس���ابقة  التربية  وزيرة 
نورية الصبي���ح ووكيلة 
العال���ي  التعلي���م  وزارة 
الس���ابقة الوزيرة احلالية 
ف���ي ديوان س���مو رئيس 

الوزراء د.رشا الصباح.

متي��ز 
االحتف��ال 
بالتنظي��م والترتيب وروعة 
الديك��ور الذي نفذته اللجان 
املختصة باالحتفال وباشراف 
مباش��ر م��ن وكي��ل قطاع 
االنشطة دعيج الدعيج ومراقب 
املتابعة الفنية بالقطاع شيخة 
الكوح اللذين ظال حتى الواحدة 
فج��را م��ن اليوم الس��ابق 
لالحتفال في جتهيز مسرح 

االحتفال.
كان���ت مدي���رة ادارة 
التربوية منى  االنش���طة 
الفريح بحق على مستوى 
املسؤولية ووفرت كل عوامل 
الراحة للمعلمني واملعلمات 
وجهزت لهم بوفيها خاصا 
لالفطار من الساعة الثامنة 

من صباح امس.
اليوم راحة جلميع اعضاء 
العامل��ة في احتفال  اللجان 

تكرمي املعلم.

من أجواء الحفل


