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أجمعوا على ضرورة تكرار هذه الفعاليات في جميع دول مجلس التعاون

طالب وطالبات من السعودية واإلمارات :املعسكر
التدريبي لتنمية املوارد البشرية لقي نجاحًا باهرًا

{

كتب عبدالرسول راضي

ت��زام �ن��ًا م ��ع اح� �ت� �ف ��االت ال �ك��وي��ت ب��اع �ي��اده��ا
ال��وط �ن �ي��ة واص� ��ل امل�ع�س�ك��ر ال �ت��دري �ب��ي األول
لتنمية املوارد البشرية الذي ينظمه مشروع
ح�م��اة ال�ت�ط��وع��ي املعتمد م��ن خ�م��س جهات
دول� �ي ��ة وع��امل �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م��رك��ز ج��دة
ل�ل�ت�ج��دي��د ال �ث �ق��اف��ي ال� ��ذي ي �ض��م ك��وك �ب��ة من
ال �ط��اب وال �ط��ال �ب��ات ال�ف��ائ�ق��ن ال �ق��ادم��ن من
م��دي �ن��ة ال ��ري ��اض وم��دي �ن��ة ج ��دة ف��ي امل�م�ل�ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وم� ��ن ام� � ��ارة ال �ش��ارق��ة
ف��ي دول ��ة االم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،حيث
ش�م��ل ب��رن��ام��ج امل�ع�س�ك��ر زي� ��ارة أب� ��رز معالم
ال �ك��وي��ت وج� ��والت ع�ل��ى االم��اك��ن الترفيهية
بهدف جذب الشباب املشاركن في املعسكر
ال �ت��دري �ب��ي وت �غ �ي �ي��ر ال ��روت ��ن ال �ي��وم��ي ل�ه��م
ً
ت� �ف ��ادي ��ًا الح� �س ��اس� �ه ��م ب ��امل� �ل ��ل ،ه� � ��ذا ف �ض��ا
ع��ن اق��ام��ة ال� �ن ��دوات وامل� �ح ��اض ��رات ال �ه��ادف��ة

لتوعية الشباب النشء واطاعهم على آخر
امل �س �ت �ج��دات ت �ج��دي �دًا ل�ث�ق��اف��ات�ه��م وت��وس�ي��ع
عاقاتهم.
«ال � �ن � �ه � ��ار» ال� �ت� �ق ��ت ب ��ال � �ط ��اب وال� �ط ��ال� �ب ��ات
واستطلعت آراء ه ��م ملعرفة م��دى انطباعهم
ع��ن اق��ام��ة م�ث��ل ه ��ذه امل�ع�س�ك��رات ال�ت��دري�ب�ي��ة
ل�ل�ش�ب��اب ال �ن��شء وال �ه��ادف��ة ل�ت�ن�م�ي��ة امل� ��وارد
البشرية ،الذين برأيهم اجمعوا على أهمية
ت�ك��رار مثل ه��ذه البرامج التي تضم العديد
م� ��ن ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ف� ��ي ج �م �ي��ع دول م�ج�ل��س
التعاون ،مؤكدين ان البرنامج الذي نظم في
الكويت لقي نجاحًا متميزًا جدًا.
وأك � ��د ال� �ط ��اب وال �ط��ال �ب��ات امل� �ش ��ارك ��ون في
امل�ع�س�ك��ر ان ال� �خ ��روج م��ن ال ��روت ��ن ال�ي��وم��ي
وال�ت��واص��ل م��ع فعاليات متنوعة ومتغيرة
ب�ش�ك��ل ي��وم��ي ي �س��اه��م ف��ي ت��رغ �ي��ب ال�ش�ب��اب
باملشاركة بهذه املعسكرات ،مشيدين بدولة
ال �ك��وي��ت ح �ي��ث ان �ه��ا ت�ت�م�ت��ع ب �ك��م ك �ب �ي��ر من

القباني :توسيع
العالقات االجتماعية
ينمي قدرات الفرد
ملواجهة الصعاب

شمس :تنمية املوارد
البشرية تخلق مجتمعًا
يواكب التطورات
العاملية

الثقافة واملقومات االجتماعية التي تساهم
ف��ي ت��وف�ي��ر بيئة م�ن��اس�ب��ة ل�ن�ج��اح م�ث��ل ه��ذه
املعسكرات.
ونوه الشباب والفتيات الى ان ايقاظ طاقات
الشباب من خال اقامة مثل هذه املعسكرات
ي�ع��ود بالنفع على جميع ش��رائ��ح املجتمع،
م �ش �ي��ري��ن ال� ��ى ان ت �ن �م �ي��ة امل � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة
وتطويرها واالستفادة منها لتطوير الغير
يساهم ف��ي خلق مجتمع ي��واك��ب التطورات
العاملية ويكون منتجا وفعاال وبناء.
ف��ي ال �ب��داي��ة اك��د ال�ط��ال��ب ع�م��ر ال�ق�ب��ان��ي «م��ن
مدينة ال��ري��اض» ان املعسكر التدريبي كان
ن��اج�ح��ا وان ال�ب��رن��ام��ج ي�س�ي��ر ك�م��ا ه��و معد
ف ��ي ال � �ج� ��دول ال � ��ذي ت ��م االط � � ��اع ع �ل �ي��ه ق�ب��ل
امل �ج��يء ال ��ى ه �ن��ا ،م �ن��وه��ا ال ��ى ان امل �ش��ارك��ة
بهذه املعسكر ساهمت في تواصل اجتماعي
وتبادل ثقافي ومعرفي من خال االحتكاك
مع شخصيات جديدة بشكل يومي.

محمد :الكويت
تتمتع بكم كبير
من الثقافة واملقومات
االجتماعية

وق� � � � ��ال ال � �ق � �ب� ��ان� ��ي ان ت� ��وس � �ي� ��ع ال � �ع� ��اق� ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ل��ه االث ��ر االي �ج��اب��ي ال �ب��ال��غ في
ص�ق��ل امل �ه ��ارات ال�ش�خ�ص�ي��ة وت�ن�م�ي��ة ق ��درات
ً
الفرد ملواجهة الصعاب ان وجدت مستقبا.
وم��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال�ط��ال��ب اي�م��ن ش�م��س «م��ن
جدة» ان قيام الشباب بتنمية قدرات زمائهم
بأسلوب غير تقليدي يخرج بعملية التنمية
ال��ى رح��اب اوس��ع من النشاطات والعاقات
االجتماعية والنصح املتبادل باالضافة الى
املهارات الحياتية املختلفة.
واك� � ��د ش �م��س ان ت �ط��وي��ر ط ��اق ��ات ال �ش �ب��اب
وخاصة املراهقن من خال هذه املعسكرات
ي�ع��ود بالنفع على جميع ش��رائ��ح املجتمع،
الف � �ت� ��ا ال � � ��ى ان ت �ن �م �ي ��ة امل� � � � � ��وارد ال �ب �ش ��ري ��ة
وتطويرها واالستفادة منها لتطوير الغير
سيساهم في خلق مجتمع يواكب التطورات
العاملية ويكون منتجا وفعاال وبناء.
وم��ن ناحيته ق��ال الطالب محمد من مكة ان

حسني :انعدام الثقة
باملشاركني انتقص
األهداف املنشودة
من املعسكر

ال �خ��روج م��ن ال��روت��ن ال �ي��وم وال �ت��واص��ل مع
فعاليات متنوعة ومتعددة ومتغيرة بشكل
يومي يساهم في ترغيب الشباب باملشاركة
ب �ه��ذه امل �ع �س �ك��رات م ��ا س �ي �س��اه��م ف ��ي زي ��ادة
ع��دد امل�ش��ارك��ن س�ن��وي��ا ،م��ؤك��دا ان املعسكر
التدريبي لقي نجاحًا بالغ النظير من خال
تنوع الفعاليات واملساهمة البناءة من قبل
الفريق املتطوع «حماة» وال��ذي كان له االثر
ال�ب��ال��غ ف��ي املعسكر ،منوها ال��ى ان الكويت
ت�ت�م�ت��ع ب �ك��م ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ث �ق��اف��ة وامل �ق��وم��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي ت�س��اه��م ف��ي ت��وف�ي��ر بيئة
مناسبة لنجاح مثل ه��ذه املعسكرات .ومن
ج �ه �ت �ه��ا ،ش � � ��ددت ه� ��ا ال� �ه� �ج ��ن م� ��ن م��دي �ن��ة
الرياض على ضرورة تنظيم هذه املعسكرات
التنموية في جميع بلدان الخليج لتوسيع
مجال التعاون والتبادل الثقافي واكتساب
خ �ب��رات وم� �ه ��ارات ج ��دي ��دة ،م��ؤك��دة ان ه��ذه
ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ت� �س ��اه ��م ف� ��ي ص� �ق ��ل ش�خ�ص�ي��ة
املشاركن وتنمية قدراتهم باالعتماد على
ان �ف �س �ه��م وب� �ن ��اء اج� �ي ��ال ق � ��ادرة ع �ل��ى ات �خ��اذ
القرارات.
وأث � � �ن� � ��ت ال � �ه � �ج� ��ن ع � �ل� ��ى ح � �س� ��ن ال� �ض� �ي ��اف ��ة
واالس �ت �ق �ب��ال ال� ��ذي ل�ق�ي��ه ال��وف��د م �ن��ذ لحظة
وصوله في املطار وخال الفعاليات ،منوهة
الى انها اكتشفت ان الكويت قريبة جدًا من
اململكة من حيث الطباع والعادات والتقاليد
وحتى التركيبة العمرانية.
وق ��ال ��ت ال �ه �ج��ن ب �ن �ظ��رات م �ل��ؤه��ا ال� �ف ��رح ان
االل �ت��زام ببرنامج املعسكر املكثف ن��وع��ًا ما
حيث يبدأ م��ن س��اع��ات الصباح الباكر كان
له األثر البالغ في تنمية القدرة على التحمل
والتعود على نظام اكثر فعالية يقضي على
الروتن اليومي املعتاد بشكل يجعل العمل
فيه مرحًا ،ما يساعد على تقبل جميع انواع
العمل.
وب ��دوره ��ا ،أك ��دت ال�ط��ال�ب��ة بلسم ش �ق��دار من
جدة انها صدمت من رقي التعامل والطيبة
التي لقيتها الوفود املشاركة من اهل الكويت،
الف �ت��ة ال ��ى ان االن �ط �ب��اع ال ��ذي ك��ان��ت تحمله
تجاه اه��ل الكويت ك��ان مغايرًا ملا لقيته من
حفاوة وترحيب وطيب وكرم ضيافة جعلها
تشعر بانها في بلدها وليست في غربة.
م��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أك� ��دت ال �ط��ال �ب��ة دالل ق �ن��ق من
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صورة تذكارية للوفدين السعودي واإلماراتي من الشباب أمام املركز العلمي

أحد الطالب يتلقى الفحص الطبي (تصوير عبداللطيف القعدان)

محمود حنيفة مدير مشروع حماة التطوعي

مكة ان املعسكر ك��ان ناجحًا بكل املقاييس
السيما انه شمل فعاليات متعددة ال تخلو
م��ن ال� �ج ��والت ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة م �ش �ي��رة ال ��ى ان�ه��ا
استفادت كثيرًا من هذه الزيارة حيث تعرفت
على معالم جديدة لدولة الكويت لم تتوقع
وجودها مثل املركز العلمي.
وأشارت قنق الى ان غياب التغطية اإلعامية
ال��واض �ح��ة رب�م��ا ت�ك��ون لعبت دورًا ف��ي ع��دم
معرفة الكثير من الخليجين بما تمتاز به
دول��ة ال�ك��وي��ت م��ن نهضة عمرانية وثقافية
وعلمية مستدلة بذلك على التركيز االعامي
ال � ��ذي ت �ح �ظ��ى ب ��ه ام� � ��ارة دب� ��ي م �م��ا ي�س��اع��د
على االنتشار والتسويق االعامي الناجح
ال��ذي أدى ب ��دوره ال��ى ت�ح��ول دب��ي ال��ى مركز
للخليج ال�ع��رب��ي ،وق��ال��ت ان�ه��ا ت��رى الكويت
كدبي صغيرة وجميلة .أما الطالب حسني
م��ن ج ��دة ان�ت�ق��د س ��وء التنظيم وع ��دم ال��دق��ة
في املواعيد ،األم��ر ال��ذي ترتب عليه ارتباك
وع ��دم ارت �ي��اح امل �ش��ارك��ن وخ��اص��ة ف��ي ع��دم
اع �ط��اء ال�ث�ق��ة م��ن ق�ب��ل امل �ش��رف��ن ،األم ��ر ال��ذي
أدى ال��ى االن �ت �ق��اص م��ن األه� ��داف امل�ن�ش��ودة
من املعسكر ،معتبرًا انها تصرفات في غير
محلها ،خصوصا ان االه��داف التي يسعى
لها املعسكر ال تخرج عن العادات والتقاليد
التي نتشبث بها بكل قوة.

أكد سعيها لتكويت الوظائف اإلشرافية في التربية

السهلي« :املعلمني» تحرص على حفظ حقوقهم من خالل قانون املعلم
أك ��د ع �ض��و م�ج�ل��س ادارة ج�م�ع�ي��ة امل�ع�ل�م��ن ال�ك��وي�ت�ي��ة
مرشح الرئاسة في قائمة جمعية املعلمن النتخابات
الجمعية عايض السهلي ان مجلس االدارة حرص على
رعاية املعلمن وحفظ حقوقهم من خال سعيه القرار
ق��ان��ون حماية املعلم عبر ال�ت�ع��اون م��ع اع�ض��اء مجلس
األمة بهذا الشأن.
وأض� ��اف ال�س�ه�ل��ي ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ان الجمعية
نجحت من خال التعاون املثمر مع النواب من تشكيل
لجنة مشتركة مع اعضاء اللجنة التعليمية في مجلس
األمة ملتابعة اقرار هذا القانون وصياغة بنوده ،مشيرًا
الى انه من النتائج االيجابية التي تم التوصل لها سعي
ال�ن��واب وتقديمهم اق�ت��راح��ات لجعل مهنة التعليم من
املهن الشاقة في الباد والذي يعتبر من ضمن االهداف
التي تحرص الجمعية على تحقيقها.
وقال ان مكتب قضايا املعلم في الجمعية الذي يهدف الى
حماية املعلم وحفظ حقوقه والعمل على حل مشكات
املعلمن ف��ي املناطق التعليمية ،موضحًا ان الجمعية
خصصت مكتب لاستشارات القانونية لتلقي الشكاوى
القانونية وتقديم االستشارات القانونية بهدف تبصير
املعلمن باالجراءات املتعلقة بقضاياهم.
وأش ��ار ال��ى ان املكتب اه�ت��م بالكثير م��ن القضايا التي
تهم امليدان التربوي واسهم في حل كثير منها ومن تلك
القضايا قضية معلمي املرحلة االبتدائية وف��ق القرار

الوزاري رقم  4968لسنة  2008التي تم من خالها اصدار
قرار بهذا الشأن كذلك توحيد دوام املدارس وفق القرار
رقم  7419الذي جاء بناء على مطالبات من الجمعية.
وأش��ار ال��ى ان من القضايا التي اهتم بها املكتب كادر
املعلمن ف��ي  2006وب��دالت التصحيح ومعاملة املعلم
ال�خ�ل�ي�ج��ي م�ع��ام�ل��ة امل ��واط ��ن وق �ض �ي��ة م�ع�ل�م��ات ري��اض
االطفال التي تم من خالها حل مشكلة الاصفي  2التي
تمت بالتعاون مع وزارة التربية عبر اصدار قرارات لحل
تلك املشكلة.
وق��ال ان املكتب ضمن حرصه على التوعية القانونية
اله��ل امل�ي��دان بحقوقهم وواجباتهم اص��در دليل املعلم
ال �ق��ان��ون��ي ،م �ش �ي �رًا ال ��ى ان امل �ك �ت��ب ق ��ام ب �ح��ل ك�ث�ي��ر من
القضايا الشخصية للمعلمن واملعلمات عبر محامي
الجمعية.
وذكر ان من املشروعات املستقبلية التي وضعها املكتب
ن�ص��ب عينيه ت�ك��وي��ت ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة خصوصًا
التواجيه الفنية.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا أوض� �ح ��ت ع �ض��و م �ج �ل��س ادارة ج�م�ع�ي��ة
املعلمن الكويتية فاطمة الزير ان اكثر من  200نشاط
خ��اص للمعلمات تنظمها الجمعية سنويًا م��ن خال
ب��رام��ج وف�ع��ال�ي��ات ع��دة مخصصة ل�ل�م�ع�ل�م��ات ،مشيرة
ال��ى ان تلك االنشطة تأتي ضمن ح��رص الجمعية على
م��د ج�س��ور ال�ت��واص��ل م��ع امل �ي��دان ال�ت��رب��وي وخصوصًا

املعلمات.
وأض� � ��اف ال ��زي ��ر ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ان «ال�ج�م�ع�ي��ة
ي�ك�ف�ي�ه��ا ف �خ� �رًا ان رأس ق �م��ة ال� ��دول� ��ة ت ��رع ��ى ع � ��ددًا م��ن
انشطتها وفعالياتها حيث ان سمو أمير الباد الشيخ
صباح األحمد يرعى مهرجان «شكرًا معلمي» ورئيس
األم��ة يرعى جائزة محمد عبداملحسن الخرافي لرعاية
التميز واالبداع التربوي وسمو ولي العهد الشيخ نواف
األح�م��د ي��رع��ى امل��ؤت�م��ر ال�ت��رب��وي وس�م��و رئ�ي��س مجلس
ال ��وزراء الشيخ ن��اص��ر املحمد ي��رع��ى م�ه��رج��ان ه��واي��ات
املعلمن.
وذك ��رت ان ادارة امل�ع�ل�م��ات ف��ي الجمعية ت�ح��رص على
م ��د ج �س��ور ال �ت��واص��ل م ��ع امل� �ي ��دان ال �ت��رب��وي م ��ن خ��ال
وسائل فعالة ع��دة ،وعبر انشطة متنوعة على خريطة
م��دارس الكويت بمختلف املناطق التعليمية ،ومن تلك
الفعاليات التي اقامتها االدارة لقاء ملندوبات امل��دارس
ال �ت��ي ي �ص��ل ع��دده��ن ال ��ى اك �ث��ر م��ن  250م�ع�ل�م��ة يمثلن
التواصل الجمعية مع مدارسهن ولسان حال الجمعية
في اغلب تلك املدارس.
وق��ال��ت ان ن ��ادي امل�ت�ق��اع��دات ف��ي الجمعية ال ��ذي يجمع
ال�خ�ب��رة ف��ي امل �ي��دان ال�ت��رب��وي وبصمة وج��ود ف��ي اروق��ة
الجمعية م��ن خ��ال فعاليات اسبوعية تتضمن اقامة
ال �ع��دي��د م ��ن االن �ش �ط��ة ال �ه��اف��ة ع �ل��ى م � ��دار ال� �ع ��ام ،ال�ت��ي
ج ��اءت م��ن خ��ال م �ح��اض��رات وورش ع�م��ل وم�س��اب�ق��ات

وغ �ي��ره��ا م��وج �ه��ة ت �ه��دف ال ��ى م��ا ي �ل��زم امل �ت �ق��اع��دات في
ش � ��ؤون ح �ي��ات �ه��ن ف ��ي امل� �ج ��االت امل �خ �ت �ل �ف��ة ك ��اف ��ة ،منها
م�ع��رض «أع�م��ال�ك��ن ..م��ن ص�ن��ع اي��دي�ك��ن» ال ��ذي اشتملت
معروضاته على العديد من املشغوالت الفنية واالطباق
املنوعة واالش�غ��ال اليدوية واالك�س�س��وارات وامل��أك��والت
والحلويات الشعبية الى جانب املابس والهدايا التي
هي من انتاج عمل املتقاعدات.
وأش� � ��ارت ال ��ى ت�خ�ص�ي��ص م�ك�ت��ب خ ��اص ي�ه�ت��م ب��امل��رأة
امل�ع�ل�م��ة ال� ��ذي ه ��دف ال ��ى ال �ت��واص��ل م��ع ال �ن �س��اء خ��ارج
نطاق جمعية املعلمن في اطار سياسي ،ثقافي ،علمي،
اجتماعي وم��ن ث��م ربطها بما ي��دور ف��ي املجتمع العام
وامل�ج�ت�م��ع ال �ت��رب��وي ب�ص�ف��ة خ��اص��ة ح�ي��ث اق ��ام ال�ع��دي��د
م��ن الفعاليات واالن�ش�ط��ة املتعلقة ب�ه��ذا ال�ش��أن ومنها
ندوة املناهج بن التقييم والتقويم والوثيقة االساسية
للنظام الثانوي املوحد ومشروع قانون الحقوق املدنية
واالجتماعية للمرأة وغيرها.
وقالت انه انطاقًا من ادراك جمعية املعلمن الكويتية
اله�م�ي��ة التنمية املهنية وامل�ع�ل�م��ات ،ف�ق��د نظمت ادارة
ال�ت��دري��ب ف��ي الجمعية ال�ع��دي��د م��ن ال� ��دورات التدريبية
ف��ي مختلف امل�ن��اط��ق التعليمية ،وم��ن خ��ال برنامجه
التدريبي ال��ذي تقيمه تحت ش�ع��ار «ط��ري��ق ال�ت��واص��ل..
تنمية وارتقاء» من خال ورش عمل نظمت في عدد من
املدارس.

وأوضحت انه وحرصًا من الجمعية في رعاية اعضائها
ومساعدتهم على اكتساب الكفايات واملهارات الخاصة
بممارسة مهنة التعليم ،فقد رأت ان تهتم باصحاب
ال �ط��اق��ات وامل��واه��ب االب��داع �ي��ة م��ن امل�ع�ل�م��ن وامل�ع�ل�م��ات
حديثي التخرج وان تضع تدريبًا يؤهلهم لتولي زمام
االم��ور في املستقبل وقيادة مجتمعاتهم نحو النجاح
والنمو والتطور من خال انشاء اكاديمية اعداد القادة.
وذك��رت ف��ري��ق العمل ف��ي االك��ادي�م�ي��ة ق��ام ب��اع��داد منهج
تدريبي متكامل يضم العديد من الدورات وورش العمل
واملشاريع مع االهتمام بالتعليم الذاتي من خال منهج
ال �ق��راءات باالضافة ال��ى زي��ادة ن�م��اذج م��ن ال�ق�ي��ادات في
البلد.
وأش ��ارت ال��ى ان م��رك��ز ت��دري��ب ال�ح��اس��وب ف��ي الجمعية
يعمل دعم اه��داف رؤيتها ورسالتها من حيث االرتقاء
ب��امل �س �ت��وى امل �ه �ن��ي ل�ل�م�ع�ل�م��ن ف ��ي اط � ��ار ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
التعليم وت�ط��وي��ره امل�س�ت�م��ري��ن م��ن خ��ال اق��ام��ة دورات
متعلقة ب�ش�ه��ادة ال��رخ�ص��ة ال��دول�ي��ة ل�ق�ي��ادة ال�ح��اس��وب
ودورات ب�ش�ه��ادة دب �ل��وم ك��ام �ب��ردج ف��ي م �ه��ارات تقنية
املعلومات ودورات تدريبية متنوعة البرامج وتطبيقات
الحاسب اآللي خصص جزء منها للمعلمات.
وأش� ��ارت ال��ى ان ورش ال�ع�م��ل وامل �ح��اض��رات ال�ت��ي تقام
ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات امل��ؤت �م��ر ال �ت��رب��وي ال �س��اب��ع وال �ث��اث��ن
للجمعية ومؤتمر املعلمة الذي خصص للمعلمات.

