تصريح
سعادة الدكتور فهد مطر النيادي
المدير العام لألمانة العامة للمجلس التنفيذي
بمناسبة يوم المعلم العالمي
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النيادي :المعلمون محطة العبور األساسية التي يتزود منها أبناؤنا بالعلم والمعرفة لمواصلة مسيرة
التقدم والعطاء
أبوظبي  5أكتوبر  :2017قدم سعادة الدكتور فهد مطر النيادي ،المدير العام لألمانة العامة للمجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي ،التحيّة للمعلمين في "يوم المعلم" العالمي ،مشيداً بدورهم في العملية التعليمية
التي يشكلون عصبها الرئيسي وأساس نجاحها.
وقال سعادته" :إن رسالة المعلم رسالة سامية تحمل في طياتها أهدافا ً نبيلة لرقي المجتمعات والدول،
وإن دور المعلم وأداءه لهذه الرسالة على أكمل وجه يساهم بشكل وثيق في وضع الدول في مراكز
التقدم والريادة ،ولنا في دولة اإلمارات شواهد عديدة في توفير مقومات نجاح المعلم في أداء مهمته
وضمن بيئة مشجعة وجاذبة ،بما يضمن تحقيق أجيال المستقبل تطلعات وطننا الغالي".
وأضاف سعادته" :ال يكفي المعلم اإلشادة بدوره وإنما بتوفير البيئة المناسبة له ،إلى جانب التطوير
المتواصل لمهاراته وأدائه حتى تكون العملية التعليمية ذات قيمة مضافة ،وهو ما تحرص قيادة الدولة
الحكيمة على تحقيقه بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا"
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
"رعاه هللا" ،حيث تولي لقطاع التعليم وللمعلمين رعاية متواصلة وغير محدودة ،انطالقا ً من أن
المعلمين هم محطة العبور األساسية التي يتزود منها أبناؤنا بالعلم والمعرفة لمواصلة مسيرة التقدم
والعطاء.
ونوّ ه النيادي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ولي عهد أبوظبي باالرتقاء في عملية التعليم ،وتوفير مخرجات تعليمية بمقاييس عالمية ،بما
يواكب التطور الذي يشهده هذا القطاع في أكثر الدول رقيا ً وتقدماً ،مشيداً بحرص سموّ ه على تكريم
المعلمين  ،والسيما المتميزين الذين لهم إسهامات بارزة في تعليم وتأهيل جيل المستقبل ،وحرصه كذلك
على تفعيل دور المعلم ،ومواكبة التطور الهائل في تقنيات التعليم لتمكينه من أداء واجبه االجتماعي
والوطني.
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وأ ّكد النيادي اعتزازه وفخره بكل معلّم ومعلمة ،مق ّدراً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ،فضالً عن
أنهم يحملون أمانة األجيال في أعناقهم .وختم سعادته الكلمة بتوجيه صادق التحية وعظيم االمتنان
للمعلمين في هذه المناسبة الغالية ،متمنيا ً لهم دوام النجاح والتوفيق.

 انتهى-بيان صحافي صادر عن مكتب االتصال الحكومي  /التابع لألمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
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