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المعلمون استبدلوا العناق الحار في السالم بمصافحة األيدي وسالم اإلشارة والمعلمات استبدلن أحاديث »وين رحتوا بالصيف« بــ »اهلل يستر من هالمرض«

المعلمون والمعلمات في دوام اليوم األول: رعب وهلع وترقب لصدور قرار التأجيل

موسى أبوطفرة
لم يخف معلمو ومعلمات وزارة 
التحقوا بأعمالهم  الذين  التربية 
صباح أمس ف����ي أول يوم دوام 
عم����ل حالة الرع����ب والهلع التي 
امتدت بعد انتش����ار أنباء مرض 
انفلونزا اخلنازير حيث بدا ذلك 
العامة حيث  جليا على احلال����ة 
اختفت في أغل����ب املدارس حالة 
العناق والسالم احلار ليتم االكتفاء 
مبصافحة األيدي وسالم اإلشارة. 
»األنباء« كانت حاضرة في عدد من 
مدارس وزارة التربية حيث عبر 
محسن املطيري – مئلم – بأنه بات 
يخشى العمل أكثر من أي شيء آخر 
حيث قال: بعد تواتر األخبار حول 
اإلصابات وانتشار مرض انفلونزا 
اخلنازير كوباء صار لزاما علينا 
التعرض ألس����باب  احلذر وعدم 
انتقال العدوى الس����يما ان أغلب 
الزمالء من املعلمني قدموا من دولهم 
قبل أيام حيث ال يعرف من املصاب 
ومن السليم وهو أمر محير لذلك 
اكتفيت بالس����الم عبر املصافحة 
اليدوية. وذكر املطيري ان وزارة 
التربية استعجلت في اقرار دوام 
املعلمني حيث من املرجح ان يتم 
تأجيل العام الدراس����ي وهو أمر 
مطروح وقد يتخذ القرار مجلس 
ال����وزراء غ����دا االثن����ني )اليوم( 
فبالتالي كان من املفترض ان يتم 
تأجي����ل دوام املعلمني الى ما بعد 
شهر رمضان. وحول استعدادات 
وزارة التربية قال املطيري: وطلب 
من جميع املعلمني حضور ندوات 
تعريفي����ة مباهية املرض وطرق 
الوقاية منه وهي خطوة جيدة في 
تثقيف املعلمني متمنيا السالمة 

للجميع.
بدوره قال دخيل القحطاني انه 
ورغم انتظام جميع املعلمني في 
العمل اال ان حالة الترقب واحلذر 
من املرض الزمت اجلميع نتيجة 
ملا قرأناه وس����معناه عن انتشار 
املرض واصابته للطلبة واملعلمات 

بدء الدوام الدراسي وسط مخاوف 
األهالي من هذا املرض، والذي قيل 
انه سينش����ط في فترات الشتاء، 
وهو أمر س����وف يزيد من حالة 
اخل����وف والرعب ل����دى املعلمني 
والطلبة. وذكرت املطلق ان اليوم 
األول اللتحاق املعلمات كان عاديا 
وان حالة السالم بالقبالت والتي 
كانت مميزة في األعوام السابقة 
اختفت ومت استبدالها باملصافحة 
أو »كيف احلال وشلونكم« فقط، 
ومت استبدال احاديث »وين رحتوا 
الى »اهلل يس����تر من  بالصيف« 
هاملرض«. في مشاهد تؤكد الرعب 

الذي خالج املعلمات.
بدورها عبرت شيخة الناصر 
عن اسفها ملا آلت اليه األحوال في 
هذا الوقت والرعب واخلوف اللذان 
باتا يسيطران على أموال الناس 
ترقبا وخوفا من انتشار هذا املرض 
املجهول الذي نتمنى من اهلل العلي 

القدير ان يوقفه.
وقالت: ان استعدادات وزارة 
التربي����ة وان كان����ت عل����ى قدم 
وس����اق، إال ان اصاب����ة واحدة ال 
سمح اهلل س����وف تقلب األحوال 
وتضيع كل اجلهود، الس����يما ان 
الطلبة هم األكثر تعرضا واألكثر 
كذلك انتقاال للعدوى، موضحا ان 
اليوم لعمل املعلمات اختلف كثيرا 
عما كان حيث اختفت »احتفاالت 
الس����الم« والقبالت بني املعلمات 
، وجاءت بدال منها الس����الم عبر 
باليد، حيث ال يخجل  املصافحة 
الشخص ان يطلب من اآلخر سالم 
اليد بعد ان كان ينافي العادات أو 
التقاليد. وحول االستعدادات ذكرت 
الناصر ان اهلل هو احلامي وهو 
احلافظ، والذي يجب ان يكون عليه 
التوكل ألنه هو حسبنا، مشيرة 
الى ان وزارة التربية تبذل ما في 
استطاعتها وقدراتها وانها تقوم 
بجميع االجراءات العاملية املتبعة، 
ويبقى احلذر واجب واحليطة أمر 

مطلوب.

في التعليم اخلاص. وعن طريقة 
السالم في بداية اليوم األول قال: 
كان األغلب من الزمالء حذرين في 
س����المهم واكتفى البعض بسالم 
االشادة او املصافحة بعد ان كان في 
السابق عناقا وسالما حارا، موضحا 
ان هذا األمر شيء طبيعي بعد ان 
انتشر اخلوف والرعب من املرض، 
القحطاني باستعدادات  واش����اد 
وزارة التربية واصفا اياها بانها 
على مستوى احلدث وانها واكبت 
مجريات املرض سواء في االستعداد 

له او التعريف بالوقاية منه.
من جانبه قال تركي الناجي ان 
هذا العام اختلف عن بقية االعوام 
كون مرض انفلونزا اخلنازير كان 
حاضرا سواء في طريقة السالم في 
اليوم االول او حتى في االحاديث 
والتي كانت ما بني قرار التأجيل 
الوقاية  الواجب اتخاذه او طرق 

وجتنب االصابة باملرض.
وعبر الناجي عن اسفه الصابة 
عدد من الطلبة في التعليم اخلاص، 
مؤكدا ان وزارتي التربية والصحة 
تقومان بجهودهما على اكمل وجه 
وان ه����ذا امل����رض ال يحتاج الى 

املكابرة في بدء العام الدراسي كون 
املدارس تعد بيئة جاذبة ومحتضنة 
لالمراض. وع����ن املعلمات قالت 
اسماء اجلبلي ان حميمية اليوم 
االول من العمل اختفت كون عدد 
من املعلمات واملسؤوالت رفضن 
الس����الم املعتاد وامرن بان يكون 
السالم من بعيد فقط خشية انتقال 
االمراض وهو امر مرعب ومخيف 
للوهلة األول����ى ولم نعتد عليه. 
واضافت اجلبلي ان اجلميع يخشى 
هذا امل����رض وان االعالم زاد من 
حالة اخلوف والهلع حتى صرنا 
افراد االسرة  نخشى اصابة احد 
ليتم عزله وحول اجراءات وزارة 
التربية قالت: لم نر شيئا حتى اآلن 
سوى دورة أو محاضرة تعريفية 
طلب منا االلتحاق بها وغير ذلك 
فان املدارس تعاني من الغبار وعدم 

االستعداد اجليد.
من جانبها، ذكرت مرمي املطلق 
)معلمة( ان حالة الرعب والهلع في 
يوم دوام املعلمني كانت حاضرة 
بقوة، متسائلة ماذا سيحدث في 
حال التح����اق الطلبة. وأكدت ان 
وزارة التربي����ة تعجلت في قرار 

مدرسان يتصافحان باأليدي

طالبات التحقن بالدوام ووضعن الكمامات جتنبا لتعرضهن النفلونزا اخلنازير املعلمون التزموا بالدوام

منى الصالليسرى العمربدرية اخلالدي

)محمد ماهر(

د.عبدالرحيم الكندري

هنّأت المعلمين والمعلمات واإلدارات المدرسية بالعودة إلى المدارس

»المعلمين«: حالة استثنائية للعام الدراسي الجديد 
ونقف إلى جانب الوزارة في مواجهة إنفلونزا الخنازير

هنأت جمعي����ة املعلمني الكويتية االس����رة 
التربوية بشكل عام وجموع املعلمني واملعلمات 
واالدارات املدرسية بشكل خاص مبناسبة العودة 
الى ميادي����ن العمل والعطاء مع بدء مش����وار 
العام الدراسي اجلديدة 2010/2009 مؤكدة في 
الوقت نفس����ه على ضرورة اجلدية وااللتزام 
وبذل قص����ارى اجلهد كما العه����د بها من اجل 
اداء الرس����الة التربوية  ومسؤولياتها اجلسام 
على اكم����ل وجه، ومبا يتواف����ق م���ع اآلم���ال 

والطموح���ات املنش��ودة.
واكدت اجلمعية في بيان لها وقوفها الكامل الى 
جانب وزارة التربية والقائمني عليها والى أهل 
امليدان من جموع املعلمني واملعلمات واالدارات 
املدرسية من اجل تأمني جميع فرص النجاح للعام 

الدراس����ي اجلديد، ومن اجل معاجلة جميع القضايا واملعوقات 
واحلاالت املس����تجدة والطارئة، ومن اجل املضي قدما في تنفيذ 
اخلطط والبرامج، وتأمني االجواء التعليمية املناسبة، ومن أجل 
احلفاظ على حقوق املعلمني واملعلومات وتعزيز مكتس����باتهم 
واالرتق����اء بقدراتهم وامكاناتهم، ومبا يس����اهم ويعزز مكانتهم 
االجتماعية واملادية بصفتهم اصحاب رس����الة ش����بهت برسالة 
االنبياء، وتقع على عاتقهم املسؤوليات اجلسام في تربية وتعليم 

اجيال الوطن.
من جانبه اش����ار امني س����ر اجلمعية د.عبدالرحيم الكندري 
الى ان حالة اس����تثنائية رمبا هي االولى من نوعها على امتداد 
املس����يرة التعليمية يشهدها العام الدراس����ي اجلديد من خالل 
تزايد املخاوف من انتش����ار وباء انفلونزا اخلنازير، وانعكاس 
ذلك سلبا على امكانية تطبيق اخلطط والبرامج التربوية وفقا 

ملواعيدها احملددة.
واضاف ان اجلمعي����ة وضعت هذه احلال����ة ضمن اولويات 
اهتمامه����ا وبينت موقفها الواضح منه����ا فيما اصدرت بيانا في 
ش����أنها وجهته ال����ى وزارة الصحة اكدت فيه����ا رفضها في ان 
تكون ارواح الطلبة واالسرة التربوية في املدارس محل رهانات 

افتراضية، مطالبة في الوقت نفس����ه بضرورة 
التعامل الواقعي والصريح في مواجهة املرض 
على مستوى املدارس، االبتعاد الكلي عن طرح 
الوسائل االحترازية الفرضية والنظرية، وضرورة 
التأكد من امكانية ان تكون االجراءات االحترازية 
قابلة للتنفيذ وفقا لالمكانات املتاحة واملتوفرة 
على مستوى الواقع امليداني للمدارس وامكانات 

وزارتي التربية والصح���ة.
وأش����ار د.الكندري الى ان اجلمعية عززت 
موقفها هذا مبذكرة رفعتها الى وزيرة التربية 
د.موضي احلمود أكدت من خاللها موقفها الواضح، 
ورغبتها اجلادة في الوقوف الى جانب ال���وزارة، 
وضرورة ان تكون اخلطط واالجراءات االحترازية 
والوقائية قابلة للتنفي����ذ، وتنسجم مع االمكانات 
املتاح����ة واملتواف����رة، وقادرة على التعام����ل والتع����اطي مع 
االوضاع التي تس��������ود املدارس مع بدء العام الدراس����ي والتي 
غالبا ما يصاحبها حاالت النقص والعديد من املعوقات واجلوانب 

املتعث��رة.
وذكر د.الكندري ان اجلمعية يهمها متاما التعاون والتشاور 
مع الوزارة في مواجهة هذا التحدي، بل ويهمها ايضا ان متارس 
الوزارة دورها املطلوب واملنشود في توفير جميع احتياجاتها 
لبدء العام الدراس����ي اجلديد دون نقص، ودون حتميل االدارات 
املدرسية واملعلمني واملعلمات االعباء االضافية، و ضرورة معاجلة 
جميع القضايا التربوية املستجدة واملتراكمة، خاصة تلك املتعلقة 

بحقوق املعلمني في الترقية والعالوات واملكافآت.
واشار د.الكندري الى ان مجلس ادارة اجلمعية تلقى بارتياح 
ق����رار ترقيات املعلمني واملعلمات الى الدرجتني »أ« و»ب« وثمن 
بكل التقدير والثناء جهود وزيرة التربية د.موضي احلمود في 
هذا الشأن، وفي مساعيها احلثيثة ملعاجلة القضايا املتراكمة، وان 
املجلس ليتطلع من د.احلمود سرعة معاجلة قضية التأخر غير 
املبرر في صرف العدي����د من املكافآت والبدالت املالية املمنوحة 

للمعلمني واملعلمات والتي طال االمد فيها.

محمد سيد الرفاعي

وليد صالح السعيد

دع���ا رئيس احت���اد الطفل 
للحضانات اخلاص���ة د.محمد 
س���يد الرفاعي اصحاب القرار 
الى ضرورة فت���ح احلضانات 
اخلاص���ة، مبين���ا ان احلكومة 
أخطأت بقرارها الصادر بغلق 

دور احلضانات.
واضاف في بيان صحافي ان 
احتاد الطفل أصدر تعليماته الى 
جميع دور احلضانات االعضاء 
ملواجهة اعراض انفلونزا اخلنازير 
والوقاي���ة منه، وذل���ك باتخاذ 
الالزمة واالحتياطات  التدابير 
اجلديرة بالوقاية من هذا املرض، 
طبقا لتوجهات الدولة ومنظمة 

الصحة العاملية.
وقال د.الرفاعي: لقد مت اتخاذ 
االجراءات الفعلية جلميع اعضاء 
االحتاد )احلضانات اخلاصة( 
اعتبارا من 2009/8/25 في اطار 
حماي���ة االطفال من اي عدوى، 
مش���يرا ال���ى ان االحتاد يضم 
نحو 26 حضانة تش���مل نحو 
2000 طفل تستقبل االطفال التي 
تت���راوح اعمارهم بني عامني و 
اربعة، واش���ار الى ان االضرار 
الناجتة عن قرار غلق احلضانات 
ال تقتصر عل���ى االطفال رواد 
احلضانات فقط، بل على االسر 
نفسها والتي تستدعي ظروف 
اعماله���ا اليومية ضرورة فتح 
احلضانات وليس غلقها مع اخذ 
االحتياطات الوقائية والفحص 
املسبق والدوري جلميع االطفال 
اسوة ببقية بلدان العالم والتي 
لم تلجأ الى غل���ق املدارس او 

وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل بس���بب عدم التنسيق 
بني ادارة املرأة والطفولة وادارة 
املنظمات، مؤكدا ان عدم تعاون 
هذه اجله���ات التابعة الى ادارة 
واحدة يؤكد وج���ود خلل في 

االدارة العامة االدارية.
وبنّي الرفاعي انه كان يتعني 
على الدولة بدورها الرقابي ان 
تصدر قرارا بإغالق املنشآت ودور 
احلضانات املخالفة لالجراءات 
االحترازية واالحتياطية حتى ال 
تخضع الى املطالبات من االحتاد 
نيابة عن احلضانات بتعويض 
اخلس���ائر املالي���ة الناجتة عن 
االض���رار الت���ي يتحملها مالك 
احلضانات ومسؤولوها ومنها 
املالية وفقا للعقود  االلتزامات 
املبرمة مع اجلهات واطراف اخرى 
جتبر احلضان���ات على الوفاء 
وااللتزام بها، مشيرا الى ان عدم 
االلتزام يضع مالك احلضانات 
في مشاكل مالية وقانونية من 
شأنها اجبار اجلهة التي متثلهم 
)االحتاد( مبطالبة الدولة قانونيا 
بتعويضهم ع���ن االضرار التي 
حلق���ت بأعضائه. وأملح الى ان 
القرار بغل���ق احلضانات غير 
مدروس ويتسبب في احداث حالة 
من االرباك ب���ني اهالي االطفال 
س���واء على مستوى االسرة أو 
مستوى االدارة في ظل احتياجهم 
إلدخال ابنائهم احلضانات، مبينا 
انه كان من االجدر لالدارة العامة 
اصدار قرار غلق احلضانات عند 

ظهور اصابة حلالة واحدة.

احلضان���ات، مضيفا انه تباعا 
ميك���ن غلق املاله���ي واالندية 
الترفيهي���ة واملطاعم واالماكن 
الترفيهية واملجمعات التجارية 
واملط���ارات وكل املواقع العامة 
التي يرتادها العامة من الناس 

واطفالهم.
الرفاع���ي ان قرار  واوضح 
الغلق للحضانات نش���ر عبر 
وسائل االعالم والصحف بينما 
لم يصل االحت���اد اي تعليمات 
رسمية من اجلهات املختصة أو 
قرارات تطالب بغلق او ايقاف 
العمل باحلضانات وعليه يظل 
السؤال مطروحا، ملاذا لم يبلغ 
االحتاد بهذا القرار وهو اجلهة 
الرسمية التي متثل هذا القطاع 

احليوي واملهم في الكويت؟
ويتساءل عن صحة هذا اخلبر 
وما ان كانت هناك قرارات فلماذا 
ال يتم دفعها الى اصحاب الشأن؟ 
القصور في  الرفاعي  واستنكر 

اصدرت وكيلة وزارة التربية 
متاضر الس��ديراوي قرارا بنقل 
مراقب التعلي��م الثانوي مبنطقة 
اجله��راء التعليمي��ة وليد صالح 
الس��عيد للعمل مراقب��ا مبنطقة 
العاصمة التعليمية بنفس الوظيفة 
وفيما يلي نص القرار: بعد االطالع 
على املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 
1979 بشأن اخلدمة املدنية والقوانني 
املعدلة له وعلى املرسوم الصادر 
في 1979/4/4 بشأن نظام اخلدمة 
املدنية وتعديالته، وباالشارة الى 
الطلب املقدم م��ن املذكور اعاله، 
واعتماد مدير عام منطقة اجلهراء 
التعليمية. وكتاب الوكيل املساعد 
للتعليم العام رق��م 7241 بتاريخ 
2009/7/27، وبناء على ما تقتضيه 
مصلحة العمل، فقد تقرر اوال: نقل 
املذكور اعاله للعمل مبراقبة التعليم 
الثانوي بادارة الشؤون التعليمية 
مبنطقة العاصمة التعليمية وبنفس 

الوظيفة.
ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا 

من 2009/8/23.
ثالثا: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

نقل السعيد مراقبًا للعمل 
اتحاد الحضانات الخاصة يطالب الدولة بالعاصمة من الجهراء

بتعويض الخسائر المالية ألعضائه

الصالل والعمر والخراز: الدوام طبيعي والجميع حريص على انتظام العام الدراسي

الخالدي لـ »األنباء«: دوام الهيئتين التعليمية واإلدارية ممتاز
مريم بندق

اكدت مدير عام منطقة مبارك 
الكبير بدري���ة اخلالدي ان دوام 
املعلمني واملعلمات جاء بنسبة 
ممت���ازة، حيث بلغ���ت االعداد 
االجمالي���ة 5600 معلم ومعلمة 

يغطون احتياج���ات املنطق��ة.
وقال���ت اخلالدي ل� »األنباء« 
عقب جولة ميدانية قامت بها على 
عينات عشوائية من املدارس ان 
اجلميع حرص على الدوام ولم 
يتم تسجيل اي حاالت غياب غير 

طبيعية.
واضافت: وايضا كانت نسبة 
االدارية ممتاز ولم  الهيئة  دوام 
يتم تسجيل اي حالة غياب في 
الي���وم االول الذي صادف امس 
باس���تثناء احلاالت املرضية في 

حدودها الدنيا.
وقالت اخلال���دي: مت جتهيز 
مس���ارح 6 مدارس لبدء خطط 
توعية املعلمني واملعلمات من قبل 
وزارة الصحة التي تبدأ اليوم في 

مختلف املدارس.
وتطرقت الى خطط استعدادات 
املدارس، مشيرة الى انه قبل دوام 
الطلبة للمرحلتني املتوس���طة 
والثانوي���ة تك���ون املنطقة قد 
استكملت باقي املدارس اخلاضعة 

للصيانة.
واعلنت اخلالدي عن جتهيز 
مرافق الفتتاح عيادات مدرسية في 
جميع مدارس املرحلة االبتدائية، 
وطمأنت اخلالدي اولياء االمور بان 
االمور جيدة وناشدتهم احلرص 
على دوام ابنائه���م في املواعيد 
التي حتددها الوزارة، مؤكدة لهم 
ان ابناءهم في ايد امينة تراعيهم 

بالروح نفس���ها واالهتمام ذاته، 
مشيدة بجهود عطاءات الهيئتني 

التعليمية واالدارية.
وفي منطقة اجلهراء التعليمية، 
اوضح مدير عام منطقة اجلهراء 
التعليمية باالنابة شهاب اخلراز 
ان الدوام طبيعي ولم يتم تسجيل 
اي حاالت غي���اب غير طبيعية، 
واعلن ان دورات التوعية ستبدأ 

اليوم للمعلمني واملعلمات.
واتفق���ت مدير ع���ام منطقة 
الفروانية التعليمية يسرى العمر 
مع رأي اجلهراء ومبارك الكبير 
في ان كل شيء على مايرام وال 
يوجد ما يدعو للقلق، داعية اولياء 
االمور الى احلرص على ارسال 
ابنائهم الى املدارس في املواعيد 

احملددة.
بدورها، قالت مدير عام منطقة 
حول���ي التعليمية منى الصالل 
ان اجلميع حريص على انتظام 
العام الدراسي اجلديد، سواء على 
مستوى العاملني في الوزارة او 

اولياء االمور والطلبة ايضا.

ضرورة تخفيف الكثافات
ابلغت بعض املناطق التعليمية الوزارة بضرورة اجناز بقية 
خطط الفصول االنشائية واستغالل املرافق التعليمية االخرى 
كفصول للطلبة لتخفيف الكثافات الطالبية وذلك الستحالة 

االنتهاء من اجناز الفصول االنشائية في وقت قريب.

سحب كتب التربية الوطنية لوجود أخطاء
طلبت وكيلة التعليم العام باالنابة منى اللوغاني من املناطق 
التعليمية سحب كتب التربية الوطنية للصف الرابع االبتدائي 
وع��دم توزيعها على التالميذ لوجود اخطاء بها على ان يتم 

اعداد طبعة اخرى.

لقاءات مديري المـدارس مع لجان التوعية 
الصحية اليوم وغدًا

تبدأ اليوم وغدا على مسرح وزارة التربية لقاءات التوعية 
ملديرات ومديري املدارس للمرحلتني املتوسطة والثانوية التي 

يحاضر فيها املختصون من وزارة الصحة.


