
 حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور صاحب 
السمو أمير ال��ب��اد الشيخ صباح 
األحمد أقيم صباح أمس حفل تكرمي 
كوكبة من املعلمني مبناسبة اليوم 
ال��ع��امل��ي للمعلم ل��ل��ع��ام ال��دراس��ي 
2016-2017 وذل��ك على مسرح 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب مبنطقة الشويخ.
   وق���د وص���ل س��م��وه إل���ى مكان 
احل��ف��ل حيث استقبل بكل حفاوة 
وت��رح��ي��ب م��ن قبل وزي���ر التربية 
ووزير التعليم العالي الدكتور حامد 

العازمي والقائمني على احلفل.
   وش��ه��د احل��ف��ل رئ��ي��س مجلس 
األم��ة م��رزوق الغامن وسمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

وكبار املسؤولني بالدولة.
   وب��دأ احلفل بالنشيد الوطني 
وتاوة آيات من الذكر احلكيم بعدها 
تفضل صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد بإلقاء كلمة 

قال فيها:
   يسعدني أن أشارككم االحتفال 
باليوم العاملي للمعلم وأن أك��ون 
بينكم أبنائي وبناتي في هذا اليوم 
الذي هو يومكم يوم املعلم الكويتي 
ال���ذي نكن ل��ه ك��ل اح��ت��رام وتقدير 
وإجال فهو املعلم الذي علم أبنائي 
وأحفادي وأبناءنا وبناتنا وأفضاله 
علينا عظيمة ال تنسى والتي ستظل 
معنا مستمرة تازمنا طوال حياتنا، 
وإنني لعلى ثقة بأنكم أهل لتحمل 
ه��ذه امل��س��ؤول��ي��ة الكبيرة وبأنكم 
تبذلون قصارى جهدكم للمضي قدما 
في مسيرتنا التعليمية والنهوض 
بها ومتابعة ك��ل م��ا ه��و جديد في 
ميادين التطور العلمي السيما ونحن 

في عصر التكنولوجيا والعوملة.
   إن��ن��ا ن��ت��ط��ل��ع إل���ى م��زي��د من 
التركيز واالهتمام بنوعية التعليم 
وإل��ى أن تكون مخرجاته إنعكاسا 
واستجابة ملتطلبات س��وق العمل 
واحتياجاته وأنتم أيها املعلمون 
واملعلمات لكم الدور البارز في إثراء 
هذه املخرجات لتتواكب مع متطلبات 
التنمية وطموحاتها ومبا يسهم في 
حتقيق التنمية املستدامة في وطننا 
العزيز وإن��ه ليسرني هذا اليوم أن 
أج��دد التكرمي ملعلمينا ومعلماتنا 
مم��ن استحقوا ذل��ك ع��ن ج���دارة ملا 
ق��دم��وه م��ن ع��ط��اء م��ق��در ف��ي احلقل 
التربوي.  مستذكرين بهذه املناسبة 
بكل العرفان والتقدير رواد التعليم 
في بلدنا العزيز أصحاب األي��ادي 

البيضاء في دعم املسيرة التربوية 
منذ انطاقها والذين ال ميكن نسيان 
أف��ض��ال��ه��م ح��اف��ظ��ني ل��ه��م مكانتهم 
وعطاءهم املميز في تعزيز مسيرتنا 

التربوية.
 وفقنا الله جميعا خلدمة وطننا 
العزيز ورفعة شأنه وأدام عليه نعمة 
األم��ن واألم��ان وال��رخ��اء واالزده��ار 

وحفظ الله معلمينا ومعلماتنا.
ث��م ألقى وزي��ر التربية ووزي��ر 

التعليم العالي كلمة قال فيها: 
ي��س��ع��دن��ي أن أرح���ب بصاحب 
السمو أم��ي��ر ال��ب��اد لتشريفه هذا 
احلفل تكرميا ألبنائه املعلمني وبناته 
املعلمات وفي ذلك داللة على مدى ما 
يكنه صاحب السمو ألبنائه وبناته 
من حب وتقدير ملا يبذلونه من جهد 
وعمل مخلص لتنشئة جيل ق��ادر 
على بناء وطنه ورفعة شأنه فلكم يا 
صاحب السمو الشكر والتقدير على 

هذه الرعاية الكرمية.
  لقد خص الله سبحانه وتعالى 
العظماء عن غيرهم في كتابه الكرمي 
القائل فيه سبحانه »إمن��ا يخشى 
الله من عباده العلماء« وما ذلك إال 
لفضل العلم على اجلهل وها هو سيد 
املرسلني قد امتثل ألمر ربه بعد أن 
أنزل الله عليه سورة القلم إعجازا 
وتعظيما لشأنه فكان خير معلم 

وه��دى الله به الناس من الضالة 
وق��د أم��ر أم��ت��ه بالعلم ف��ق��ال عليه 
السام )إن العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة( وقال كذلك )تعلموا 

العلم من املهد إلى اللحد(.
   وجعل الله اإلنسان هو القيم 
على األرض لانتفاع بخيراتها 
وثرواتها وطاقاتها وخ��ص العقل 
واجلهد اإلنساني املتمثل في العلم 
وال��ع��م��ل ل��اس��ت��ف��ادة م��ن خ��ي��رات 
األرض وفي ذلك حكمة إلهية الهدف 
منها تكرمي اإلن��س��ان ومتييزه عن 

غيره من املخلوقات.
إن مهنة التعليم تعتبر من أسمى 
املهن اإلنسانية التي عرفها التاريخ 
وهي مهنة أفضل اخللق وهم األنبياء 
واملرسلون الذين علموا البشرية قيم 
اإلميان واحلق والعدل  وقد رفع الله 
سبحانه وتعالى أصحابها بقوله 
}يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات{  فاملعلمون هم 
صناع حضارات األمم مبا يغرسونه 
في أبنائهم من علوم شتى ومعارف 
م��ت��ن��وع��ة وي��رس��م��ون ل��ه��م طريق 
املستقبل فمهنة التعليم من أشرف 
املهن وفي ذلك يقول الشاعر أحمد 

شوقي:
أعملت أش��رف أو أج��ل من الذي 
ي��ب��ن��ي وي��ن��ش��ئ أن��ف��س��ا وع��ق��وال

 إن وزارة التربية حتمل على 
عاتقها احلداثة والتطور في إعداد 
أجيال املستقبل من خال إعداد املعلم 
وتهيئته بالوسائل احلديثة من 
الدورات التدريبية على أحدث طرق 
ال��ت��دري��س وإي��ف��اد أف��ض��ل املعلمني 
لينهلوا من جتارب الدول املتقدمة في 

مجال التعليم
وأخ��ذ ما يوافق ديننا اإلسامي 
احلنيف وقيمنا وعاداتنا األصيلة 
وم���ا ي��ن��اس��ب امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي  
وال ش��ك أن احل��اج��ة تتعاظم في 
تطوير وتنمية ق���درات وم��ه��ارات 
املعلم لتصبح م��واك��ب��ة للتسارع 
احل����ادث وال��ت��ط��وي��ر امل��س��ت��م��ر في 
مناهجنا الدراسية وليكون املعلم 
مطلعا على اجل��دي��د واحل��دي��ث في 
م��ج��ال ال��ث��ورة املعرفية والتقنية 
واملستجدات املتسارعة في مجال 
استراتيجيات التدريس والتعلم 
وفي سبيل ذلك قامت ال��وزارة بدور 
رائد في مجال التنمية املهنية للمعلم 
حيث أدرج���ت ذل��ك ضمن خططها 
ومشاريعها األساسية وبلورته من 
خ��ال مشروع يعمل وف��ق برنامج 
زمني متكامل لتطوير مهارات املعلم 

ورفع مستوى أدائه املهني.
املعلمون هم نبراس هذه احلياة 
وه��م م��ن أف���اء ال��ل��ه عليهم بنوره 

فأضاءوا احلضارات ن��ورا ووهجا 
ه��م ي��ن��اب��ي��ع ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة هم 
العطاء واإليثار هم بناؤوا األجيال 

الصاعدة.
فهنيئا لكم هذا اليوم األغر الذي 
يحتفل فيه العالم إق��رارا بفضلكم 
واع��ت��زازا بجهدكم الرائع وتقديرا 
ملا حتملتموه من عناء و مشقة إن 
تكرميكم اليوم لهو فخر حتملونه 
في قلوبكم ووس��ام تضعونه على 
ص��دورك��م فما أجمل أن ت��روا ثمرة 
عملكم وجهدكم ف��ي طبيب يرسم 
ابتسامات األمل على وجوه مرضاه 
وجندي يحمي وطنه مبا غرستموه 
فيه من قيم الوالء واالنتماء للوطن 
وم��ه��ن��دس رأى ف��ي معلمه حسن 
التخطيط والتنظيم لدرسه فاقتدى 
به وفي كاتب أعجبته كلمات مدرسه 
املنظومة كعقد اللؤلؤ شعرا وأدبا 
ون��ث��را ف��س��ار على درب���ه فلكم من 
الله اجل���زاء ومنا الثناء والتحية 

والتقدير.
سمو أمير الباد الشيخ صباح 
األح���م���د، اس��م��ح��وا ل���ي أن أت��ق��دم 
لسموكم باألصالة عن نفسي ونيابة 
عن اخواني قياديي وزارة التربية 
ومعلميها ومعلماتها بجزيل الشكر 
وع��ظ��ي��م االم��ت��ن��ان ع��ل��ى رعايتكم 
السامية وح��ض��ورك��م ال��ك��رمي هذا 

احلفل مثمنني دور سموكم الكبير في 
دعم مسيرة التعليم

معاهدين سموكم على السير بناء 
على توجيهاتكم السامية في تطوير 
التعليم ونظمه ومناهجه ملا فيه خير 
أبنائنا وع��زة ورفعة ش��أن وطننا 
حت��ت قيادتكم احلكيمة ومساندة 
سمو ول��ي عهدكم األم��ني حفظكما 
الله ذخرا لهذا الوطن العزيز اللهم 
أخرجنا من ظلمات اجلهل إلى نور 

العلم وزينا باحلكمة واحللم
ب��ع��د ذل���ك أل��ق��ت م��دي��ر ث��ان��وي��ة 
الفروانية للبنات سهام السهيل كلمة 

املكرمني قالت فيها:
   ف��ي فرحة موسومة بالصفاء 
نزهو بوشاح البهجة واألمل فتنتشي 
معها ذواتنا وتطال نفوسنا عنان 
السماء فخرا واعتزازا بحمل رسالة 

العلم.
   إن م��ن دواع����ي س����روري أن 
أحتدث من هذا املنبر ممثلة الخواني 

واخ��وات��ي م��ن املكرمني واملكرمات 
وان��ه لشرف كبير ب��أن يحظى هذا 
االحتفال السنوي الذي تقيمه وزارة 
التربية برعاية سامية من معلمنا 
القائد احلكيم صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله ورع��اه وال��ذي 
نعتبره أرق��ى وس��ام وأعظم تقدير 
فما أج��م��ل اللحظات ال��ت��ي جتتمع 
فيها ثمرة العطاء املخلص مع أسمى 

تكرمي من سموكم.
   اليوم يقف أمامكم يا سمو األمير 
ال��وال��د احلكيم كوكبة متميزة من 
املعلمني رسل العلم وحملة األمانة 
قدموا إخاصهم واجتهادهم ليقطفوا 
ثمرة هذا املشهد الكبير وهو تكرمي 
سموكم لهم ودعمكم ال��ا محدود 
ل��رف��ع��ة ش��أن��ه��م وه���م ي��ع��اه��دون 
سموكم على املضي قدما نحو أداء 
رسالتهم على أكمل وج��ه بإعداد 
جيل املستقبل مواجها التحديات 

بالعلم والتكنولوجيا لتحقيق رؤية 
سموكم ب��أن تكون الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا مستلهمني من سموكم 
اإلخ��اص في العطاء واحلكمة في 

القول والصدق في األفعال.
 س��م��و األم��ي��ر ..ال���وال���د القائد 

..حفظكم الله ورعاكم:
بلسان كل معلم يستحق وقفة 
إجال وتقدير نقدم لكم عهدا وميثاقا 
ب���أن ن��ك��ون جميعا للكويت والء 
وانتماء وع��ط��اء مؤكدين حرصنا 
على غرس ذلك وتعزيزه في نفوس 

أبنائنا وأجيالنا الصاعدة.
إخواني املكرمني واملكرمات: في 
يومكم ه��ذا دعوني بالنيابة عنكم 
وب��األص��ال��ة ع��ن نفسي أن أتوجه 
بالشكر اجلزيل وعميق االمتنان في 
املقام األول حلضرة صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورع��اه ونثمن حضوره 
الكرمي ونتوجه بالشكر الوافر إلى 
ال��ص��رح ال��ع��م��اق وزارة التربية 
وعلى رأسها معالي وزي��ر التربية 
ووزي���ر التعليم ال��ع��ال��ي وجميع 
القيادات التربوية واإلدارية التي ال 
تألو جهدا في توفير املناخ التربوي 
وإعداد الكوادر من املعلمني والشكر 
موصول جلميع اللجان التي ساهمت 

في اإلعداد والتنظيم لهذا احلفل.
 و نسأل الله عز وج��ل أن يكلل 
ج��ه��ودك��م ومساعيكم بالتوفيق 
والسداد ملا فيه خير العلم والتعليم 

وخير كويتنا احلبيبة.
  كما مت عرض فاصل )غرافيك( 
ع���ن امل��ع��ل��م ث���م ف���ق���رة ش��ع��ري��ة 
لطالبني من وزارة التربية وفقرة 
)س��ي��م��ي��درام��ا( ب��ع��ن��وان )صاحب 

الفضل املعلم تربية وتعليم(. 
وتفضل صاحب السمو أمير الباد 
بتكرمي احملتفى بهم م��ن املعلمني 
واملعلمات وامل���دارس املتميزة كما 
مت إهداء سموه هدية تذكارية بهذه 

املناسبة.
   وق��د غ��ادر سموه مكان احلفل 
مب��ث��ل م��ا اس��ت��ق��ب��ل ب��ه م��ن ح��ف��اوة 

وترحيب.
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سمو األمير في لقطة جماعية مع املكرمني

د. حامد العازمي متحدثاً

أمير الباد متحدثاً

سمو األمير يحيي املكرمني

تقدمي هدية لسمو األمير

جانب من احلضور


