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في مذكرة رفعتها إلى مجلس الوزراء وحددت من خاللها مطالبها من البرنامج الحكومي

»المعلمين« تطالب بفصل »التربية« عن »التعليم العالي« ومعالجة التسّرب والتغّيب 
وإعادة النظر في تشكيل المجلس األعلى للتعليم وترفض خصخصة 30 مدرسة

بإعادة النظر ف���ي تغيير النظم التعليمية 
احلالية وحتدي���د االحتياجات من املعلمني 
في التخصصات املختلفة في ضوء اخلطة 
الدراسية اجلديدة وتنفيذ االجراءات املتعلقة 
بتغيير اخلطط الدراسية ومتابعة التنفيذ 
والتقييم املرحلي، فإن جميع هذه االلتزامات 
ال ميكن للوزارة تنفيذها في ظل ما تعانيه 
من معوقات وحتديات ونقص في القدرة على 
تنفيذ خطوات املشروع بالشكل الصحيح 
واملطلوب وخاصة فيما يتعلق بتغيير النظم 
واخلطط التربوية وتهيئة البيئة التربوية 
املناسبة وسد جميع احتياجاتها من الكوادر 
التعليمي���ة، وفي ظل وج���ود كم هائل مع 
القضايا والهموم واملعوقات املتراكمة التي 
يعاني منها امليدان التربوي والوزارة نفسها، 
إلى جانب حالة الالاستقرار وضبابية الرؤى 
في العديد من اخلطط والبرامج التربوية.

مقترحات إضافية

- احتس���اب عدد األيام التي يحضرها 
الطالب ضمن متطلبات التخرج وذلك بهدف 
القضاء على ظاهرة الغياب الدائم، خاصة 
في األيام الدراس���ية التي تسبق اإلجازات 

والعطل الرسمية أو ما بعدها.
- افتتاح مدارس فنية وصناعية تتواكب 
مع خطة الدولة وحاجة البلد لتحقيق االكتفاء 

الذاتي والتوازن السكاني.
- افتتاح مدارس للموهوبني ورعايتهم 
على أن يكون اختبار الذكاء هو أساس القبول 

ال الدرجات.
- االنفت���اح على مراكز تدريب املعلمني 

العاملية واالستفادة من جتاربها.
- ترقي���ة املعلمني حس���ب تفوقهم في 
اختبارات املهنة )في حال تطبيق مشروع 
متهني مهنة التعلي���م( وأال تكون الترقية 

مرتبطة بسنوات اخلبرة.
- إعادة النظر ف���ي آلية عمل املوجهني 
الفني���ني وتصنيفهم تصنيفا يخرجهم من 
شرنقة املفتش إلى رحابة اإلبداع، مع متهني 
املهنة ليعمل املوجه مبوجب مدى صالحيته 

للخدمة والعمل كموجه.
- أن تك���ون هن���اك الئح���ة واضح���ة 
وبروتوك���ول عمل ينظم عالق���ة جمعية 
املعلم���ني مع الوزارة، مب���ا مينح اجلمعية 
بصفتها متثل رأي أهل امليدان احلق الكامل 
في تقدمي املش���ورة وإبداء الرأي في اتخاذ 
القرار التربوي، وبهدف تقريب وجهات النظر 
في أي مسألة أو قضية، مع تعزيز عالقات 

التعاون والتنسيق.

في خطواتها وحتقي���ق خططها وأهدافها، 
ومن هنا البد من فتح املجال للمؤسس���ات 
والهيئات احلكومية واألهلية لتمارس دورها 
اجلاد ومبشاركة فعلية في متويل التعليم 
م���ن أجل العمل على رفع معدالت التطوير 
وللمساهمة في جعل املدرسة بيئة جاذبة 

للطالب ومعلمه.

رفض مشروع خصخصة التعليم

تنظ���ر جمعية املعلم���ني إلى اخلطوات 
التنفيذية التي تتخذها وزارة التربية حاليا 
لتخصيص التعليم عبر تخصيص 30 مدرسة 
حكومي���ة في مختلف املناط���ق التعليمية 
إلدارتها من قبل القطاع اخلاص بنظرة بالغة 
اخلطورة، حيث من اخلطأ البالغ جدا أن ينظر 
إلى عملية اإلصالح التعليمي ورفع جودته 
في هذا االجتاه ومن خالل خطوات قد تساهم 
في القضاء على التعليم العام وحتويله إلى 
أشبه ما يكون بالس���لع التجارية ويكون 
رهينة ملصالح ش���خصية، وقد يساهم في 
منح وإعطاء القطاع اخلاص التحكم الكامل 
في العملية التعليمية وإدارتها ومسؤولية 
تعيني وفصل املعلمني واإلداريني، ومسؤولية 
 التحك���م في املناه���ج وط���رق التدريس.
كما تنظر اجلمعية أيضا إلى هذا املشروع 
كونه يتعارض متاما مع ما جاء في قانون 
التعليم العام الذي يحمل الوزارة املسؤولية 
الكامل���ة في التعليم بامل���دارس احلكومية 
وفقا ملراحل���ه التعليمية الثالث االبتدائية 

واملتوسطة والثانوية.

رفض مشروع إطالة الدوام المدرسي

تؤكد جمعية املعلمني أن مبررات املشروع 
املطروح من قبل برنامج احلكومة في شأن 
إطالة الدوام الدراس���ي تأتي ضمن برامج 
الواردة، وهي  التعليمية  تطوير املنظومة 
مب���ررات ال تتوافق مع الواق���ع التعليمي 
ومتطلباته، ومبررات سبق طرحها بأشكال 
ومضامني مختلفة ال في الوقت احلالي فحسب، 
وإمنا على امتداد سنوات طويلة وحقبات 
وزارية سابقة مع أن موقف اجلمعية لرفض 
اإلطالة كان ومازال ثابتا وواضحا ومبنيا 
على أسس تتوافق مع رأي أهل امليدان ومع 
الواقع التربوي وما يعانيه من عدم االستقرار 
وغياب االستراتيجية الثابتة، ومن تراكمات 
واسعة من القضايا والهموم واملعوقات مازالت 

الوزارة عاجزة عن حلها.
وإذا كان نص البرنامج احلكومي في مسألة 
اإلطالة من خالل هذا املشروع يلزم الوزارة 

التربوي  القرار  في صنع 
خاصة املتعلقة باخلطط 
واملناه���ج  التعليمي���ة 
التربوي���ة، وف���ي عملية 
واإلص���الح  التطوي���ر 

التربوي.
-أن توض���ع عملي���ة 
التكويت في االعتبار األول، 
مع توفير احلوافز املناسبة 
جلذب الكف���اءات العلمية 
الوطنية في التخصصات 
الت���ي تق���ل فيها نس���بة 

الكويتيني.
- أن يتم إنشاء كليات 
خاصة لتدريب وتأهيل املعلمني أثناء فترة 
الدراسة وأثناء فترة اخلدمة مع مراعاة منح 
احلوافز املناسبة التي من شأنها أن تساهم 
في دفع املعلمني لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم 

العلمية.
- أن تك���ون آلية اختيار املعلمني مبنية 
على اختيار الكفاءات ومن ميلكون القدرات 
واإلمكانات املناسبة دون أن يكون لذلك أي 

اعتبارات أخرى.

الطالب

يعتبر الطال���ب أحد أهم أضالع العملية 
التعليمية، وقد أثبتت العديد من الدراسات 
وجود ضعف ف���ي املخرجات التعليمية من 
الطلب���ة، وفي حصول الكويت على نس���ب 
متواضعة على مستوى املسابقات التربوية 

الدولية، وهذا ما يتطلب األخذ بالتالي:
- إعداد اخلطط والدراسات الكفيلة مبعاجلة 
قضية تدني مستويات الطلبة وعزوفهم عن 

التخصصات املطلوبة.
- وضع ضوابط قادرة على معاجلة حاالت 

التسرب والتغيب.
- إع���ادة النظر في املناه���ج واخلطط 
التعليمي���ة وما يتعلق بالنظ���ام التعليمي 

احلالي.
- وضع البرامج القادرة على غرس املفاهيم 
والقيم في نفوس الطلبة التي تتفق مع تعاليم 
العربية،  ديننا اإلسالمي احلنيف وهويتنا 
ومبا يساهم في تعزيز روح االنتماء والوالء 

للوطن.

تمويل مصادر التعليم

التعليمية عملية مش���تركة  العملي���ة 
ومس���ؤولية متش���عبة حتتاج إلى الدعم 
والتمويل لتكون ق���ادرة على املضي قدما 

االس���س العلمي���ة، ومبا 
يحقق للمركز االستقاللية 

في أداء عمله.
- أن يك���ون ل���وزارة 
النصيب االكبر  التربي���ة 
في دعم ميزانيتها السنوية 
القادرة على تأمني جميع 
احتياجاته���ا ف���ي مجال 
التطوير، وفي اطار مواجهة 

التحديات.
- أن تس���اهم جمي���ع 
اجله���ات املعني���ة وعلى 
رأسها ديوان اخلدمة املدنية 
في الوق���وف الى جانبها، 

وتوفير جميع احتياجاتها، دون أي عرقلة 
أو روتني طويل االمد.

- أن توضع االس���تراتيجية التعليمية 
كنهج ثابت يلتزم به كل وزير تناط به حقيبة 

وزارة التربية.

المعلم ركيزة أساسية

ومع تزايد حجم املسؤوليات والتحديات، 
فإن املعلم يبقى هو الركيزة األساس���ية في 
املسألة التعليمية، ويبقى العنصر احليوي 
القادر عل���ى حتقيق التطلع���ات واألهداف 
التربوية املنشودة، فيما يبقى بحاجة ماسة 
إلى أهمية النظر إل���ى قضاياه والتحديات 
والصعوب���ات التي يواجهه���ا، خاصة فيما 
يتعلق مبكتسباته وحقوقه املهددة بالتناقص 
والضياع، وإلى مكانته املهددة باالهتزاز، ولعل 
ذلك يتطلب األخذ في االعتبار تلك القضايا 
واملسائل الهامة التي هي بحاجة إلى حسمها 

في أسرع وقت ممكن ومن أبرزها:
- إقرار القانون اخل���اص بتمهني مهنة 
التعلي���م باعتبار مهنة التعلي���م من املهن 

الشاقة.
- إق���رار قانون حماية املعلم ومبا يكفل 
للمعلمني توفير احلماية الكاملة لهم من أية 
اعتداءات جسدية أو لفظية أو مادية من قبل 

الطلبة أو أولياء األمور.
- إقرار املشاريع املقترحة املعنية بتحسني 
مستوى الرواتب من خالل رفع معدالت الكادر 
وتأمني البدالت واحلوافز املش���جعة سواء 

للمعلمني الكويتيني أو للمعلمني الوافدين.
- مراع���اة احملافظة الكاملة على حقوق 

املعلمني ومكتسباتهم.
األخذ باالعتبار معاجلة قضاياه املتراكمة 

فيما يتعلق بالترقيات وزيادة األعباء.
- أن تكون له مشاركته اجلادة واملستوفاة 

الواعدة، وفي الوقت الذي مرت فيه االوضاع 
السياس���ية والساحة البرملانية بالعديد من 
احملطات املتباينة والساخنة التي ألقت بظاللها 
بقوة على واقع االهتمام املنشود بالقضية 
التعليمي���ة، وحال���ت دون حتقيق االهداف 
املرجوة في تأمني حالة االستقرار التعليمي، 
وما دعت اليه التوجهات السامية وما جاء في 
البرامج احلكومية السابقة وتوصيات املؤمتر 
الوطن���ي، فإن جمعية املعلمني ومن منطلق 
دورها ومسؤولياتها ورسالتها، تضع أمام 
احلكومة املوقرة جملة من املقترحات التي 
تعكس حقيقة ما يريده أهل امليدان التربوي 
م���ن معلمني ومعلمات ومن ادارات وقيادات 
تربوية، وذلك بهدف أن توضع هذه املقترحات 
ضمن أولويات االهتمام في البرنامج احلكومي، 
ومبا يتوافق مع متطلبات ومسؤوليات املرحلة 
احلالية وأهمية استش���راف آفاق املستقبل، 
لتكون على مس���توى مواجه���ة التحديات 

وحتقيق الطموحات.

األولوية للتعليم

أكدت جميع االجتاهات واملعطيات أهمية بل 
ضرورة وضع التعليم ضمن أولويات اهتمامات 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، واذا كنا 
قد ملس���نا العديد من التوجهات واملبادرات 
االيجابية في حتقيق ذل���ك، اال انه البد من 
التأكيد على أهمية االستمرار في هذا النهج 
االيجابي، وبشكل يتوافق مع احلاجة املاسة 
في طرح اخلطط التربوية على هيئة مشاريع 
مرس���ومة وواضحة، تتناغم مع مرتكزات 
االستراتيجية التعليمية، وتعمل على حتقيق 
أكبر قدر منها وفق برمجة وقتية مناسبة ومن 
خالل حتديد ميزانياتها املطلوبة، واالطراف 
الكاملة  املعنية واملسؤولة عنها املسؤولية 
واملباشرة في تنفيذها. وحتى يعطى للتعليم 

أولوياته البد من ضرورة اتخاذ التالي:
- تشكيل املجلس االعلى للتعليم وتفعيل 
دوره وف���ق أطر ولوائح ثابت���ة، من خالل 
اختيار أعضاء لديهم من الكفاءة واخلبرات 
واالمكانات القادرة على العطاء مبا يتوافق 
 مع متطلبات الواقع التعليمي واحتياجاته.
- فصل احلقيب���ة الوزارية لوزارة التربية 
عن وزارة التعليم العالي بحيث يكون لوزير 
التربية اهتمامه الكامل بأوضاع الوزارة، وهي 

اوضاع واسعة ومتشعبة.
- تفعي���ل دور املرك���ز الوطني لتطوير 
التعليم الذي مت انشاؤه وفقا للمرسوم رقم 
308 لسنة 2006 بهدف تهيئة املناخ املناسب 
لتطوير العملي���ة التعليمية بالكويت وفق 

أكدت جمعية املعلمني ضرورة منح التعليم 
االولوية في البرنامج احلكومي ومبا يتوافق 
مع متطلبات ومسؤوليات املرحلة احلالية 
وأهمية استش���راف آفاق املستقبل، لتكون 
على مس���توى مواجهة التحديات وحتقيق 
الطموحات مشيرة الى أن االوضاع السياسية 
والبرملانية الساخنة ألقت بظاللها بقوة على 
واقع االهتمام املنشود بالقضية التعليمية.

وح���ددت اجلمعية في مذك���رة رفعتها 
الى مجلس ال���وزراء مطالبها في البرنامج 
احلكومي بإعادة النظر في تشكيل املجلس 
االعلى للتعليم وفص���ل احلقيبة الوزارية 
لوزارة التربية ع���ن وزارة التعليم العالي 
وتفعيل دور املركز الوطني لتطوير التعليم 
وأن يكون لوزارة التربية النصيب االكبر في 
دعم ميزانيتها السنوية القادرة وأن تكون 
االستراتيجية التعليمية منهجا ثابتا يلتزم به 

كل وزير تناط به حقيبة وزارة التربية.
وتناولت املذكرة ما يتطلب عمله نحو املعلم 
من خالل اقرار القانون اخلاص بتمهني مهنة 
التعليم باعتبارها من املهن الشاقة وقانون 
حماية املعلم واقرار املشاريع املقترحة املعنية 
بتحسني مستوى الرواتب من خالل رفع معدالت 
الكادر وتأمني البدالت واحلوافز املشجعة سواء 
للمعلمني الكويتيني أو للمعلمني الوافدين وأن 
توضع عملي���ة التكويت في االعتبار االول، 
مع توفير احلوافز املناسبة جلذب الكفاءات 
العلمية الوطنية في التخصصات التي تقل 

فيها نسبة الكويتيني.
املذكرة التي رفعها رئيس جمعية املعلمني 
عايض الس���هلي الى س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد تناولت أيضا 
ما يجب عمله نحو الطالب واملناهج ومشروع 
اخلصخصة واطالة اليوم املدرسي، وقد جاء 

نصها وفقا للتالي:
في الوقت الذي ال ميكن فيه التقليل من 
اجلهود واملس���اعي احلثيثة التي تنتهجها 
السلطة التنفيذية ممثلة باحلكومة املوقرة 
لتوفير جميع السبل واالمكانات من أجل تعزيز 
عملية االصالح التعليمي، ومن أجل تطوير 
منظومة التعليم وفق التطلعات املنشودة، 
وفي اطار ما دعا إليه املرسوم بالقانون رقم 4 
لسنة 1987 في شأن التعليم العام، واالهداف 
العامة للتربية، وفي اطار ما يحظى به التعليم 
بشكل عام واملعلمون واملعلمات بشكل خاص 
من اهتمام كبير ورعاية دائمة من قبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد اميانا من 
سموه باالهمية البالغة للتعليم في استكمال 
مسيرة البناء والرقي، وفي تنشئة االجيال 

من�ح الميزاني�ة الس�نوية القادرة عل�ى تأمين جمي�ع احتياج�ات التطوي�ر ومواجه�ة التحديات وإق�رار قان�ون تمهين التعلي�م وحماية 
المعل�م ومش�اريع تحس�ين مس�توى الروات�ب واالهتم�ام بالتكويت وج�ذب الكف�اءات ف�ي التخصصات الت�ي تقل فيه�ا نس�بة الكويتيين

عايض السهلي

الكويتيون في القطاع النفطي الخاص: 
ماضون في تحقيق مطالبنا عن طريق القضاء

أكد نائب رئيس نقابة العاملني 
في القطاع النفطي اخلاص سالم 
العجمي ان النقابة ماضية في رفع 
دعوى على احلكومة ممثلة بسمو 
الوزراء بصفته،  رئيس مجلس 
مشيرا الى ان الدفاع عن حقوق 
اعض���اء النقابة واج���ب يحتمه 

النظام األساسي.
العجمي ف���ي تصريح  وقال 
له: يؤسفنا ان ينفي األخ رئيس 
النقابة هذه الدعوى وهو لم يقم 
بزيارة مقر النقابة منذ 3 مارس 
املاضي، كما ان عضويته انتهت 
25 مارس املاضي، مشيرا الى انه 

لم يسدد عضويته منذ ذلك الوقت وان أغلب اعضاء 
مجلس االدارة اجتمعوا واتصلوا به غير مرة لكنه لم 
يرد عليهم حتى انه لم يرد على الرسائل القصيرة التي 

مت ارسالها له من األعضاء ومن سكرتير النقابة.

وأضاف أننا وعدد من اعضاء 
مجل���س االدارة وان اختلفنا في 
ال���رأي مع األخ الرئي���س اال ان 
القانوني���ني أوص���وا برفع هذه 
الدع���وى ونحن ماض���ون فيها 
بصفتنا الشخصية واملعنوية من 
النقابة وال يضيرنا شيء  خالل 
وان الدفاع ع���ن الزمالء أعضاء 
النقابة بجميع السبل التي أقرها 
الدستور والقانون امر واجب علينا 
جميعا وانه يجب اال نتهاون في 
هذا األمر، مشيرا الى ان االتصاالت 
البترول واللجنة  مع مؤسس���ة 
املكلفة فيه���ا وصلت الى طريق 
مسدود مما اضطرنا الى التوجه الى القضاء، داعيا 
رئيس النقابة الى التواجد مبقرها ومتابعة اعمالها 
في حال رغبته في االستمرار بعمله وان النقابة تدار 

من مقرها وليس من الديوانيات اخلاصة.

سالم العجمي

»الثقافة اإلسالمية« اختتمت »حلية الدعاة«

تبرز مدى ح���رص االدارة على 
تفعيل غايتها في صناعة املناخ 
الثقافي االسالمي، والبحث عن 
مجاالت شراكة مجتمعية واعدة 
ومجدية مع مختلف الش���رائح، 
تسهم قدر املستطاع في احالل 
الوازع الديني محل الصدارة في 

حياة اجلميع.

ش���هادات التقدير عليهم، وأقيم 
حفل التكرمي برعاية كرمية من 
الوكيل املساعد للشؤون الثقافية 

ابراهيم الصالح.
وتابع���ت االدارة م���ن خالل 
بيانه���ا الصحافي ان هذا احلفل 
جاء بسيطا اال أنه حمل الكثير 
من املعاني والدالالت السامية التي 

ليلى الشافعي
أكدت ادارة الثقافة االسالمية 
ب���وزارة األوق���اف والش���ؤون 
الثقافي  الدور  االسالمية أهمية 
والفكري واملجتمعي الذي يلعبه 
الوعظ واالرش���اد مبس���اراته 
املختلفة في حياة املس���لم وما 
يقدمه من طرح عملي ومنهجي 
رائد يأخذ بيد املسلم الى مسارات 
أق���وى تزيد من فرص االرتباط 
والتعايش ما بني املسلم ودينه 
اضافة الى غرس القيم والفضائل 
في النفوس، وأنها ال تألو جهدا في 
تطوير فنون االرتقاء به والسعي 
أدواره بجميع  نح���و تفعي���ل 
السبل حتى يأخذ مكانه املنوط 
االدارة  به،.جاء ذلك خالل قيام 
بتكرمي الفائزين واملشاركني في 
دورتها الش���رعية في نسختها 
األول���ى »حلية الدع���اة« والتي 
حاضر فيها الداعية عبدالرحمن 
عبداخلالق، وقامت االدارة بتوزيع 

إبراهيم الصالح عبدالرحمن عبداخلالق

وزير الداخلية المغربي اطلع 
على المخطوطات في »البابطين«

ضمن زيارته الرس����مية التي قام بها للبالد، زار وزير الداخلية 
املغربي الطيب الشرقاوي مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي 
يرافقه الس����فير املغربي محمد بلعيش وعدد من اجلالية املغربية 

في البالد.
وكان في استقبال الوزير كل من عبدالرحمن ومحمد عبدالعزيز 
البابطني واملدير العام للمكتبة س����عاد العتيقي وعبدالرحمن خالد 

البابطني.
وقام وزير الداخلية بعم����ل جولة في املكتبة اطلع خاللها على 
التقنيات احلديثة والكتب واملخطوطات والتي يتعلق بعضها باململكة 

املغربية.
من جهتها، رحبت ادارة املكتبة بوزير الداخلية املغربي، واعرب 
القائمون عل����ى املكتبة عن اعتزازهم بالعالقات الثقافية التي طاملا 
كرسها رئيس مجلس ادارة املكتبة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني 
في انشطته املختلفة التي اقامها في املغرب، وتلك املبادرات االكادميية 
والثقافية من االكادمييني واملثقفني فيها لتكرمي الش����اعر البابطني 

ومنحه شهادة دكتوراه فخرية قبل سنوات قليلة من جامعاتها.

الوزير الطيب الشرقاوي في جولة مبكتبة البابطني

سعاد العتيقي تقدم شرحا لوزير الداخلية املغربي

شركات االتصاالت الثالث: لم نتلق أي طلب رسمي بالتعليق أو اإليقاف

مصير »بالك بيري« في الكويت غامض 
والسلطات تتجه جديًا إلى إيقافه

كونا: برزت تكنولوجيا 
النقال  جهاز »بالك بيري« 
لتشكل نقلة نوعية قوية في 
مجال التطورات التكنولوجية 
عام 2002 وتكون منذ ذلك 
احلني مح����ور حديث حول 
املزايا والعيوب فيما يتعلق 
االجتماع����ي  بالتواص����ل 

والتفاعل اإلنساني.
ويصف أنص����ار »بالك 
النق����ال  بي����ري« اجله����از 
بأنه »رائ����ع« بينما يقول 
متحفظون انه مسمار آخر 
في نعش التواصل احلقيقي 

امللموس بني البشر.
وتش����هد منطقة الشرق 
األوسط وخصوصا منطقة 

اخللي����ج في هذه األيام مس����ألة مثيرة للجدل 
بشأن جهاز »بالك بيري« السيما فيما يتعلق 
بالعادات والتقاليد وعدم وجود تنظيم أو تقنني 
كاف الس����تخدام اجلهاز النقال من وجهة نظر 
السلطات. وتفكر وزارة الداخلية في خيار لوقف 
خدمة الدردش����ة عبر )»بالك بيري« مسنجر( 
املعروفة باسم »بي بي ام« وهي خدمة دردشة 
مجانية يتواصل من خاللها مستخدمو اجلهاز 
النقال فقط في أي دولة يتواجدون فيها ورمبا 
يصدر قرار في هذا الشأن قريبا وفقا لعدد من 
تقارير وسائل االعالم احمللية. وتقول التقارير 
ان وزارة الداخلية تدرس ايقاف خدمة »بالك 
بيري« بس����بب عدم ام����كان وزارة االتصاالت 
أو الس����لطات األمنية مراقبته����ا ما يتيح أمام 
مستخدمي أجهزة »بالك بيري« فرصة لنشر 

شائعات والدعوة الى تنظيم إضرابات.
إال أن شركات االتصاالت النقالة الثالث التي 
تعمل في الكويت قالت انها لم تتلق أي طلب 
رس����مي من وزارة الداخلية حتى اآلن بش����أن 

تعليق أو وقف خدمة »بالك بيري«.
ويقول مساعد املذكور وهو مستخدم جديد 
خلدمة »بالك بيري« انه ال يعتقد بإمكانية وقف 
خدمة »بالك بيري« مسنجر، مضيفا أن القرار 

»يصعب جدا« تنفيذه.
وقال املذك����ور ل� »كون����ا« ان حظر بعض 

اخلدمات في عصر العوملة 
بسبب التعاطي اخلاطئ من 
اجلمهور لن يحل املشكلة ألن 
هناك بدائل أخرى رمبا تشكل 
مخاطر أكبر على املجتمع اذا 
جرى استخدامها ألغراض 

غير جيدة.
ابتس����امة  وأضاف مع 
تكس����و مالمحه :انه سالح 
ذو حدين ميكن استخدامه 
بطريقة جيدة أو سيئة مثل 
أي جهاز آخ����ر لكن بعض 
مس����تخدمي »بي ب����ي ام« 

مدمنون لها.
النقي����ض تقول  وعلى 
وضح����ة الدويل����ي وه����ي 
مستخدمة متمرسة خلدمة 
»بالك بيري« انها ال ميكن أن تتصور احلياة دون 
»بي بي ام«. وأضافت في تصريحات ل� »كونا« 
ان أول شيء تفعله بعد االستيقاظ في الصباح 
هو اإلمساك بجهازها »بالك بيري« للتحقق من 

وجود أي أخبار أو حتى شائعات جديدة.
وتابعت الدويلي انه في حالة وقف اخلدمة 
فانها ستكون مضطرة لتحويل »ادمان« خدمة »بي 
بي ام« والعودة مرة أخرى الى شبكة االنترنت 

العادية أو التقنيات األخرى املماثلة.
وفرضت مملكة البحرين اعتبارا من التاسع 
من أبريل 2010 حظرا على خدمة الدردشة املرتبطة 
بهوات����ف »بالك بيري« التي يتم خاللها تبادل 
األخبار احمللية قائلة ان املس����تخدمني بحاجة 
للحصول على ترخيص رس����مي أوال. وقالت 
وزارة الثقافة واإلع����الم هناك في بيان انه مت 
اتخاذ هذا القرار لتفادي حدوث »بلبلة وارباك 
للرأي العام«. وفي السعودية استبعدت هيئة 
االتصاالت وتقنية املعلومات حظر خدمة »بي بي 
ام« في هواتف »بالك بيري« بدعوى عدم وجود 

داع لذلك اال إذا أساءت أقلية استخدامها.
وفي باكس����تان حظرت هيئ����ة االتصاالت 
الباكستانية أيضا استخدام جميع خدمات »بالك 
بيري« »حتى إش����عار آخر« كما حظرت نحو 
450 موقعا على شبكة االنترنت بينها »تويتر« 

وشبكات تواصل اجتماعي أخرى.


