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طالب الوزير املليفي والنواب بالوقوف إلى جانب املعلمني

العتيبي: إعطاء املعلم »بونص سنوي« ال ميكن تطبيقه عمليًا وبعيد عن فلسفة الكادر
في امليدان التربوي.

وبش���أن غي���اب املعلم���ن 
واإلجازات املرضية أوضح العتيبي 
أن الوزارة لديها إجراءات بواسطة 
التنسيق مع اإلدارات املدرسية 
الغياب  ملتابعة املعلمن كثيري 
والتي ال تس���مح لهذه الشريحة 
القليلة من املعلمن التأثير على 
مستوى العملية التعليمية، كما 
أن لإلدارات املدرس���ية احلق في 
إحالة املعلم���ن متدني األداء أو 
املتمارضن إلى اجلهات املسؤولة 
العمل  إلى  وإحالتهم بعد ذل���ك 

اإلداري.
وناشد العتيبي الوزير املليفي 
الوقوف إلى جانب املعلمن وإعادة 
النظر في ق���رار ديوان اخلدمة 
املدنية حول ال���كادر، الذي كان 
دون مستوى الطموح، متمنيا من 
النواب أيضا الوقوف إلى جانب 
املعلمن ودعمهم ومس���اندتهم 
إلنصافهم وحتقيق طموحاتهم. 

الرواتب وتفاوتها  مباشرا على 
بن املعلم���ن دون الرجوع إلى 
أدائهم ومتيزهم في عملهم، واألمر 
الثان���ي هو أن هناك اختالفا في 
عدد احلصص بس���بب طبيعة 
العلمية كم���واد االختيار  املادة 
احلر واملعلمات واملش���رفات في 
رياض األطفال، وهذا يؤثر سلبا 

أيضا على أداء املعلمن.
وأشار إلى أن تقييم املعلمن 
وف���ق نتائ���ج الطلب���ة يتم من 
خ���الل مدير املدرس���ة واملوجه 
الفني ورئيس القسم منذ بداية 
العام الدراسي، حيث يوجد لدى 
كل معل���م ملف وس���جل يدون 
فيه مس���توى الطالب الضعاف 
والفائق���ن، وس���بل معاجلتهم 
والنهوض بهم عن طريق خطة 
وبرنامج يضعها املعلم، وبالتالي 
فال ن���رى حاج���ة إلضافة هذه 
الشروط ألنها ليست عملية وغير 
واقعية وتخالف حقيقة ما يجري 

االتفاق ال���ذي تضمن تخفيض 
املبلغ إلى 110 مالين عن الكلفة 
احلقيقية للكادر، ومتسك بالكادر 
السابق الذي صدر في عهد الوزيرة 
السابقة د.موضي احلمود والبالغ 

قيمته 88 مليون دينار.
العتيبي أن مجلس  وأضاف 
اخلدمة املدني���ة أضاف مقترحا 
جديدا هو الضوابط والشروط 
عل���ى املبلغ املض���اف وإعطائه 
للمعلم ك� »بونص« سنوي، وهو 
ما يخالف الواق���ع امليداني، وال 
ميكن تطبيقه عمليا، ويخرج عن 
إطار فلسفة الكادر الذي تقدمت 
به اجلمعية التي تهدف إلى جعل 

التعليم مهنة جاذبة.
وحول الشروط التي سيضعها 
الديوان م���ع وزارة التربية قال 
العتيب���ي إن ع���دد احلص���ص 
واألنصب���ة على س���بيل املثال 
يتفاوت بن معلم وآخر، وبن مادة 
وأخرى، وهو ما سيؤثر تأثيرا 

التطوعية التي كانت تتواصل مع 
اجلمعية، مؤكدا ضرورة أن تستمر 
هذه اجله���ود، والقيام بجوالت 

وحتركات حتى يقر الكادر.
وأش���اد باجلهود التي بذلها 
املليفي لتقريب وجهات  الوزير 
النظر مع اجلمعية، موضحا أن 
اجلمعية لم يكن لديها أي خالف 
مع الوزير في أن تقوم احلكومة 
بإصدار الكادر مبرسوم قرار من 
املدنية شريطة  مجلس اخلدمة 
أن يك���ون ملبي���ا ل���كل مطالب 
وطموحات املعلمن واملعلمات، 
خصوصا ما يتعلق باجلدولن 
املمتازة،  1 و2، ومكافأة األعمال 
والتخص���ص النادر، والتوجيه 
الفن���ي، والوظائف اإلش���رافية 
وأصحاب الشهادات العليا، حيث 
كان املبل���غ املتفق عليه هو 231 
مليون دينار على أن يصدر بقرار 
من مجلس اخلدمة املدنية، إال أن 
املجلس في اجتماعه األخير رفض 

املداولة األولى والذين يبلغ عددهم 
43 نائبا، أن يستمروا في دعمهم 
للمعلمن واملعلمات، ويحرصوا 
عل���ى إنصافهم والوق���وف إلى 
جانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة 
واملشروعة، والتي هي أبسط ما 

ميكن أن يقدم لهم بشكل عام.
وأع���رب العتيبي ع���ن أمله 
الكبير، وثقته التامة بأن الكادر 
سيقر من خالل القنوات الدستورية 
والقانونية، مشيرا إلى أن اجلمعية 
ال يساورها أي شك في الوصول 
إلى الهدف املنش���ود وهو إقرار 
ال���كادر، وفق ما طرحته جمعية 
املعلمن، الفتا إلى أن ذلك يحتاج 
إل���ى الصبر والعم���ل اجلماعي، 
واس���تمرار اجلهود التي بذلت، 
وستبذل في املستقبل حتى يرى 

الكادر النور.
الكبير  الدعم  العتيبي  وثمن 
واجله���ود التي بذله���ا كثير من 
الزمالء املعلمن واملعلمات والفرق 

في قضية تعد من أبرز القضايا 
املطروحة على الساحة التربوية 
وتهم ش���ريحة واسعة من أهل 

امليدان.
وناشد العتيبي النواب الذين 
وقفوا إلى جانب إخوانهم املعلمن 
واملعلمات في إق���رار الكادر في 

أكد رئي���س جمعية املعلمن 
متعب العتيبي أن فقدان النصاب 
في جلس���ة مجل���س األمة يوم 
األربعاء املاضي، والتي كان من 
املتوق���ع أن يناق���ش فيها كادر 
املعلم���ن وإقراره ف���ي املداولة 
الثانية، يعد رسالة سلبية وجهتها 
احلكوم���ة للمعلمن واملعلمات، 
حيث يؤكد ذلك عدم حرصها على 
دعم املعلم وتعزيز مكانته، في 
الوقت الذي ينبغي أن تكون هذه 
املهنة حاضرة، ومدعومة بشكل 
واسع من قبل احلكومة ملا حتمله 

هذه املهنة من مكانة سامية.
وأضاف أن وزير التربية ووزير 
التعليم العالي أحمد املليفي لم 
يكن موجودا في اجللس���ة عند 
فقدانها النصاب، وهو ما ش���كل 
مفاجأة كبيرة لنا، حيث كان من 
املفترض أن يكون الوزير حريصا 
التواجد واحلضور للدفاع  على 
عن املعلمن والتحدث باس���مهم 

متعب العتيبي

لقطة تذكارية لفريق العمل مع الشعيب والعصفور والستالن
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زكاة الشامية 
والشويخ تواصل 

جهودها في 
»برد علينا صيفنا«

أكد نائب رئيس جلنة زكاة 
الش����امية والشويخ للشؤون 
التنفيذية حمد النمش أن اللجنة 
تواصل زيارة واستقبال األسر 
املستحقة ضمن مشروعها »برد 
علينا صيفنا.. اهلل يبرد عليك« 
مش����يرا الى ان اللجنة جددت 
اطالق املشروع لفصل الصيف 

احلالي.
وأوضح النمش في تصريح 
صحافي ح����رص اللجنة على 
أن تصل خدمات هذا املشروع 
املتمي����ز، الذي ب����دأ منذ عام 
2004 الى مستحقيها من األسر 
املتعففة في الكويت، وتزويدها 
باملكيفات والب����رادات لتكون 
قادرة على الوقاية من درجات 
احلرارة املرتفعة خالل الصيف، 
مش����ددا على ان جلن����ة زكاة 
الشامية والشويخ مستمرة في 
مشروعها الهادف الى مساعدة 
األسر احملتاجة واملتعففة والتي 
ليس باس����تطاعتها توفير ما 
يسد حاجتها لرفع معاناتها من 
حرارة الصيف الشديدة، حيث 
تقوم اللجنة عبر هذا املشروع 
بتوفير احتياجات هذه األسر 
من اجه����زة التكييف وبرادات 

املياه والثالجات.
واش����ار النمش الى انه مت 
حتدي����د احتياجات االس����رة 
الفعلية  الناحية  املتعففة من 
وذلك من خالل الدراسة الدقيقة 
والزيارات امليدانية التي قامت 
بها اللجنة لكل حالة، حيث مت 
استكشاف حجم احتياج بعض 
هذه األس����ر الشديد للمبردات 
والتكييف والثالجات، منوها 
بأن مشروع »برد علينا صيفنا.. 
اهلل يبرد عليك« قد خدم على 
الس����نوات املاضية منذ  مدار 
انطالقه العديد من االس����ر في 
الكوي����ت والتي هي في اش����د 
احلاج����ة للمبردات والتكييف 

والثالجات.

الشعيب تفّقد مسجد »جابر العلي« الرمضاني:
حريصون على تذليل الصعوبات أمام املركز

»تقييم النفايات اإللكترونية« فاز كأفضل مشروع في »اإلدارة البيئية«أشاد بجهود القائمني على العمل الرمضاني
الكويت  اختارت مؤسس���ة 
العلمي مشروع »تقييم  للتقدم 
النفايات االلكترونية في الكويت« 
ادارة  كأفضل مشروع في قسم 

التقنية البيئية.
ومنحت املؤسس���ة اجلائزة 
خالل احلفل الذي أقيم في مقر 
كلية العلوم، لكل من د.بدر شفاقة 
العنزي وطالباته: صفاء العوضي، 
دالل العجمي، دانة احلوطي ومرمي 
ملك. ومت تقييم املشاريع من قبل 
أساتذة من مختلف التخصصات 
وذلك خالل املعرض الذي نظمته 

الكلية.
وذكر د.ب���در صاحب فكرة 
املشروع ومقرر اللجنة العلمية 
في قسم ادارة التقنية البيئية، 
ان الهدف من هذه الدراس���ة هو 
تقيي���م النفاي���ات االلكترونية 
الناجتة م���ن الهواتف احملمولة 
عن طريق دراسة كمية وأنواع 
الهواتف احملمولة املس���تخدمة 
واملنتهي���ة، وعدد امل���رات التي 
يتم فيها استبدال هذه الهواتف، 

ومكوناتها مبختلف أنواعها.

وأظهرت الدراسة التي طبقت 
على شريحة كبيرة من مختلف 
فئات املجتمع أن الهواتف النقالة 
حتتوي على نسب من املكونات 
الكيميائي���ة الض���ارة للبيئ���ة 
كاملع���ادن الثقيلة كما هو مبن 

بالرسوم البيانية.
وبينت الدراسة أيضا أن نسبة 
املواد الكيميائية الضارة تختلف 
من هاتف محمول الى آخر حسب 
النوع. وان ما يقرب 1 من أصل 
5 الى 20%، من املش���اركن في 
الدراسة يغيرون هواتفهم النقالة 
س���نويا، في حن ان نحو %35 
يستبدلون هواتفهم في غضون 
18 شهرا، و40% من السكان في 
الكويت يغيرون هواتفهم النقالة 

بعد سنتن من االستخدام.
وم���ن النتائج املهم���ة التي 
كشفتها الدراسة أن السواد االعظم 
من املواطنن يحتفظون بهواتفهم 
املنتهي���ة الصالحية،  النقال���ة 
ويخزنونها ف���ي منازلهم، وهو 
ما اعتبرته الدراسة مؤشرا خطيرا 
ينذر بكارثة بيئية في املستقبل 

ان لم يتم التعامل مع هذا اخلطأ 
البيئي، بناء على أسس علمية 
مدروسة، سعيا الى التخلص من 

السموم الصلبة بطرق مثلى.
وبينت الدراسة أيضا أن نحو 
43.2% ممن شاركوا في البحث 
ال يعلمون مصير هواتفهم بعد 
التخلص منها، وال النتائج البيئة 
لتخلصهم منها، كما ان 56% ال 
يعتقدون أن هناك طرق معاجلة 

بيئية خضراء لهذه النفايات.
أنه  ومن إجنازات املشروع، 
قدم فكرة مبتكرة وذكية للتخلص 
من هذه النفايات، عبر استخدام 
اجلهاز الكويتي الذكي للتخلص 
من النفايات الذي حاز على إعجاب 

وتقدير الزوار واملشاركن.
واقترح املعنيون بحث مدى 
امكانية تس���جيل هذا االبتكار 
للحصول على براءة االختراع، 
حي���ث مت بناء عل���ى مخرجات 
املقترح���ات  الدراس���ة تق���دمي 

التالية:
٭ أن يتم إنشاء شركات حكومية 
أو خاصة لتدوير وإعادة استخدام 

النفاي���ات االلكترونية بش���كل 
عام.

٭ أن يك���ون للكويت الس���بق 
في وضع معايي���ر )ألول مرة( 
الكيميائية  املواد  حتدد نس���ب 
املس���تخدمة في تصنيع جميع 

االجهزة االلكترونية.
٭مطالب���ة صن���اع االجه���زة 
االلكترونية بإظهار وبشكل واضح 
)عن طريق ملص���ق أو غيره( 

مكونات االجهزة االلكترونية.
٭ جتن���ب ش���راء االجه���زة 
الت���ي حتت���وي  االلكتروني���ة 
على نس���ب عالية م���ن املعادن 

الثقيلة.
٭وضع برنامج لتوعية املجتمع 
بخطورة هذا النوع من النفايات 
السامة، وكذلك تشجيعهم على 
عدم تخزي���ن مثل هذه االجهزة 
في البيت حتى يتم التعامل معها 

مباشرة.
٭ دراسة شاملة جلميع املخلفات 
الناجتة من االجهزة االلكترونية 
بشكل عام )التلفاز، الكمبيوتر.. 

إلخ(.

أجرى وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون 
االسالمية املس���اعد لشؤون املساجد وليد 
الشعيب جولة تفقدي��ة في مسجد »جابر 
العلي« الرمضاني يرافقه فيه��ا مدير ادارة 
االسناد احمد العصفور حيث اصطحبهم���ا 
فيها مدير ادارة مساجد حولي وليد الستالن 
للوق���وف على سير العم���ل ومتابعة معدل 

االجناز للمشاريع اجلارية باملسجد.
وقال الشعيب ان الوزارة حرصت على 
تسهيل جميع الصعوبات والعراقيل التي 
قد تواجه عمل املركز الرمضاني، مش���يدا 
باجلهود املبذولة م���ن القائمن في العمل 

الرمضاني.
ووجه الش���عيب القائمن باالعمال في 
الرمضاني باإلرشادات والتعليمات  املركز 
املوقعية لس���رعة تنفيذ األعمال قبل شهر 
رمضان املقبل، مثمنا الدارة مساجد حولي 

اجلهود املبذولة.
وبدوره اكد مدير ادارة مساجد حولي وليد 
الس���تالن أن هذه الزيارة تدل على حرصه 
ومتابعته ودعمه املستمر لقطاع املساجد على 
وجه العموم والدارة مساجد حولي وملسجد 

جابر العلي على وجه اخلصوص.
وأش���ار الستالن الى أن اجلولة التفقدية 
للمرك���ز الرمضاني التي ق���ام بها الوكيل 
املساعد لشؤون املساجد مت ايقافه على آخر 
املستجدات وما وصل اليه العمل في املركز 

الرمضاني.
 الفتا الي انه مت اطالع الوكيل على سير 
العمل فيما يتعلق بتوسعة حوش املسجد 
وإضاف���ة حمامات خارجي���ة ومقر للجنة 
اإلعالمية واستراحة للقراء واملشايخ وذلك 
لتلبية االحتياج���ات جلموع املصلن التي 

تتواجد طوال شهر رمضان.

التكتيك احلكومي 
أّجل جلسة كادر 

املعلمني

دعا النائب محمد هايف وزارة 
البعثة  الى س���حب  اخلارجي���ة 
الديبلوماسية من دمشق كما فعلت 
مع صنعاء وس���حب سفيرنا في 
دمشق احتجاجا على ما يحصل في 
سورية من قتل وتشريد وتعذيب 
للمواطنن والذي وصفه بأنه اشد 
واعظم مما يحصل في اليمن ورغم 
التعتيم االعالم���ي الذي يرفضه 
النظ���ام البعث���ي، اال ان جرائمه 
تتداول في وسائل االعالم بشكل 
يومي لفظاعتها وكثرتها مع كل هذا 
الصمت الدولي والصمت العربي 
جتاه جرمية العصر التي فضحت 
اصحاب شعارات االنسانية العاملية 

وجامعة الدول العربية.

هايف لسحب 
البعثة الديبلوماسية 

من دمشق

محمد هايف

أحمد املليفي


