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القرار أثار موجة من الغضب واالستياء وفتح النقاش مع القيادات التربوية

جمعية املعلمني: قرار »التربية« حظر وجود أبناء الكوادر اإلشرافية 
والتعليمية في مدارس آبائهم وأمهاتهم متسّرع وغير عادل

أثار قرار وزارة التربية منع 
وجود أبن����اء العاملني باملدارس 
من الهيئة اإلشرافية والتدريسية 
في نفس املدارس التي يعملون 
بها والذي أصدرته وكيلة وزارة 
التربية باإلنابة مرمي الوتيد موجة 
من الغضب واالستياء بني صفوف 
املعلمني واملعلمات، حيث تفاعل 
املوضوع بص����ورة كبيرة على 
مواقع التواصل االجتماعي بعد 
أن تبنت »شبكة املعلم« متابعة 
القرار وفتحت باب النقاش بني 
الطلبة وأولياء األمور واملعلمني 

حول تداعياته وتأثيره.
وفي حني أبدى عدد كبير من 
أولياء االمور من املعلمني واملعلمات 
ممن لديهم أبناء يدرس����ون في 
نفس املدارس التي يعملون فيها 
اس����تيائهم من القرار، باش����رت 
وزارة التربية إجراءاتها التنفيذية 
لتطبيقه، حيث أكد الوكيل املساعد 
للتعليم العام محمد الكندري أنه مت 
تخصيص األسبوع األول من بداية 
العام الدراسي اجلديد لنقل أحد 
الطرفني من املدرسة، إما الطالب 

أو ولي أمره.
وتتلخص اعتراضات أولياء 
األمور من أعضاء الهيئة التدريسية 
على القرار في أنه يشكك في عملهم 
والتزامهم وأمانتهم من جهة، وأنه 
سيؤدي إلى ربكة كبيرة في عملية 
توصيل أبنائهم ملدارس أخرى غير 
التي يعملون فيها، مما سينتج 
عنه تأخير إما للطالب أو املعلم، 
خاصة ف����ي ظل االزدحام الكبير 
الذي تشهده البالد ويزداد يوما 

بعد يوم بال حلول منظورة.
بينما يؤك����د قياديو التربية 
على أن القرار يهدف إلى تنظيم 
العمل والنأي بالهيئة التدريسية 
عن الش����بهات، خاصة أن كثيرا 
من الشكاوى التي تكررت خالل 
األعوام الدراسية املاضية تتركز 

اخلاصة على اعتبار أن شريحة 
املعلمني واملعلمات تعد من أكبر 
الشرائح املهنية ومن الصعب جدا 
ربط القرارات واخلطط التربوية 
باجلانب األسري وهو ما لم يكن 
متبعا في الس����ابق ولم تعتد به 
الدول املتقدمة علميا بشكل عام، 
كما أن من الصعب أيضا تقبل حالة 
التش����كيك في نزاهة أهل امليدان 
من اإلدارات املدرس����ية مبختلف 
مس����مياتها واملعلمني واملعلمات 
وبغض النظر عن وجود حاالت 
قليلة وشاذة ال تعد قاعدة عامة، 
ب����ل إن من الصعب ج����دا أيضا 
التش����كيك مبس����توى أي طالب 
أو طالبة ملج����رد أن والدهما أو 
والدتهما من اإلدارة املدرسية أو 
من الهيئة التعليمية. وأضافت 
أن القرار يفتقر الى العدالة أيضا 
من خ����الل ربطه بجميع املراحل 
والصف����وف التعليمية مبا فيها 
املراحل الت����ي ال يوجد فيها أي 
تنافس على النس����ب خاصة في 
املرحلة االبتدائية، عالوة على أنه 
يضع جملة من عالمات التعجب 
واالستغراب واجلدل على اعتبار 
أنه شمل األبناء فقط مع أن هناك 
روابط أسرية أخرى لألبناء مع 
الهيئ����ات اإلداري����ة والتعليمية 
كاالخوة واألخوات وغيرهم من 
املقربني عائليا.وأكدت اجلمعية في 
ختام بيانها أن القرار كان يتطلب 
دراسته بشكل أشمل ووفق أطر 
تراعي جميع اجلوانب العلمية 
والواقعي����ة مع ضرورة وضوح 
الرؤية فيه وضرورة استشارة 
أهل امليدان، معربة في الوقت نفسه 
عن أملها بإع����ادة النظر فيه في 
أس����رع وقت ممكن وفي تشكيل 
جلنة مش����تركة لدراسته بشكل 
متكامل ووفق ضوابط واضحة 

ومقبولة.
محمد هالل الخالدي  ٭

وعلى ميزانيات املدارس واخلطط 
التعليمية إل����ى جانب تداعياته 
االجتماعي����ة املؤثرة بالنس����بة 
للهيئات اإلشرافية والتعليمية 
بشكل عام. وأشارت اجلمعية في 
بيانها انه����ا بالرغم من تقديرها 
للخطوات اإليجابية التي اتخذها 
وزير التربية د.نايف احلجرف 
والوكيلة باإلناب����ة مرمي الوتيد 
والوكيل املساعد للتعليم العام 
محمد الكن����دري وبقية قيادات 
الوزارة في ش����أن االستعدادات 
املكثفة للعام الدراسي اجلديد وفي 
تعزيز مجاالت التنسيق والتعاون 
إال أن ذلك ال مينع من اإلشارة إلى 
أن قرار املنع األخير جاء بشكل غير 
مستوف لكافة اجلوانب املعنية في 
دراسته واألرقام والنسب املعنية 
في احلاالت التي سيشملها ومدى 
أهمية وجدوى اتخاذه خاصة إنه 
مت دون استشارة رأيها بصفتها 
متثل رأي أهل امليدان من املعلمني 
واملعلمات، كما انه يفتقد جانب 
العدالة وفيه ما يشكك في نزاهة 
أهل امليدان. وذكرت اجلمعية أن 
التربية البد وأن يتم التعامل في 
خططها بش����كل ال ميكن ربطه 
باجلوان����ب العائلية والعالقات 

حول وجود شبهات جتاوز للوائح 
ومخالفة للقوانني وكسر جلميع 
قواعد العدالة واملنافسة الشريفة 
بني الطلبة نتيجة تدخل أولياء 
أمورهم بصورة مباشرة، وصلت 
في كثير م����ن األحيان إلى تعمد 
فتح املجال أم����ام الطلبة للغش 

بصورة فجة.

بيان جمعية المعلمين

من جهتها، حتفظت جمعية 
املعلمني الكويتية على القرار عبر 
بيان منشور في موقع اجلمعية 
جاء فيه: أبدت جمعية املعلمني 
الكويتية حتفظه����ا وامتعاضها 
على قرار وزارة التربية األخير 
بحظر وجود أبناء الكوادر العاملة 
مبدارس التعليم العام من هيئات 
إشرافية وتعليمية وإدارية بنفس 
املدرسة مع أولياء أمورهم، مشيرة 
في بيان لها أن القرار كان متسرعا 
ومفاجئا وتش����وبه عدة شوائب 
وجاء دون أي دراسة مسبقة أو 
استشارة أهل امليدان إلى جانب 
كونه جاء في وقت حرج للغاية 
س����تكون له تداعياته السلبية 
املؤثرة في إحداث حالة من االرتباك 
على مستوى اإلدارات املدرسية 

متعب العتيبي محمد الكندري

العيد: بداية موفقة لوفد منتخبات وزارة التربية املدرسي بنني في جمهورية التشيك

العوضي: منتخباتنا  املدرسية للبنات تتنافس مع فرق تشيكية
أشادت نائبة رئيس وفد وزارة 
التربية الرياضي في جمهورية 
التشيك املوجهة األولى وفاء العيد 
بأداء الطلبة والتزامهم بالتدريبات، 
وقالت إن بداية املعسكر التدريبي 
كانت موفق����ة واحلمد هلل منذ 
انطالق الوفد من مطار الكويت 
إلى مطار براغ، موضحة أن وفد 
منتخبات وزارة التربية املدرسي 
للبنني يتكون من )145( ما بني 
أما من ناحية  العبني وإداريني. 
جتهي����زات ص����االت التدري����ب 
الفن����دق ومالعب  والنق����ل بني 
التدريب كانت ف����ي بداية األمر 
غير منظمة وبعد ذلك مت ترتيب 
األمور مع املتعهد واستقرت من 
جميع النواحي الفنية واإلدارية 
بشكل عام، ومت نقل بعض األلعاب 
وإدارييه����م باإلضافة إلى نائب 
رئيس األلعاب الفردية إلى فندق 
أخر وذلك للق����رب من مالعبهم 
وهناك زيارات مس����تمرة طوال 
اليوم من قبل رئيس الوفد ونائبة 
رئيس الوفد لزيارتهم واالطمئنان 
عليهم وتوفير جميع سبل الراحة 
لهم. وأكملت العيد أنه بالنسبة 
للوجبات الغذائية فهي مناسبة 
للجميع ويتم تغييرها بني فترة 

وأخرى.
وفيما يتعل����ق بنتائج وفد 
أقيمت عدة  الرياض����ي،  الطلبة 
مباريات ودية للبنني مبقاطعة 
بلزن التشيكية في بطولة كرة 
اليد املصغرة وحصل منتخب كرة 
اليد املدرسي على املركز الثاني، 
وبطولة الف����ردي لكرة الطاولة 
البناي  الالعب مشاري  وحصل 
على املركز األول بالفردي. وفي 
كرة القدم أقيمت مباراة جتريبية 
وفاز منتخبنا املدرسي 2 - 1. وفي 
كرة الطائرة أقيمت أيضا مباراة 
ودية وخسر منتخبنا املدرسي 
ب� 3 أش����واط دون رد. وفي كرة 
السلة أقيمت مباراة ودية وفاز 
منتخبنا املدرس����ي بنتيجة 103 
- 58. وستجرى عدة مباريات 
ودية خالل األيام القادمة حسب 

برنامج املعسكر التدريبي.
ومن جهتها أكدت رئيسة وفد 
الرياضي  البنات في املعس����كر 
لدورة األلعاب العربية املدرسية 
الفنية  التاسعة عشرة املوجهة 
األول����ى جميل����ة العوضي على 
الودية  املباريات  اعتماد جدول 
التنافسية بني منتخبات الكويت 
املدرسية ومنتخبات للناشئات 
م����ن جمهورية التش����يك وذلك 
لرفع مستوى أداء الالعبات بعد 
التدريبات التي يتلقينها في الفترة 
الصباحية واملسائية، جاء ذلك 
خالل املباراة الودية التنافسية 
التي أقيمت في الفترة الصباحية 
املدرس����ي  الكويت  بني منتخب 
لكرة السلة بنات ومنتخب بلزن 

ج����داول حركة س����ير الباصات 
ووسائل النقل لكل لعبة مع اعداد 
وجتهيز قوائم الطعام للوجبات 
الغذائية الصحية بالتنسيق مع 
ادارة الفندق لكي تالئم الطالبات 
حس����ب رغباتهن باالضافة الى 
توفير املاء والعصير في الفندق 
وبجميع مراكز التدريب وغسيل 
املالبس بشكل دوري مشيرة الى 
تس����لم الطالبات ملخصصاتهن 

املالية ملدة أسبوع.
 وأضافت اسماعيل انه مت 
تخصيص يوم ترفيهي للطالبات 
لزيارة املعالم الس���ياحية في 
جمهورية التش���يك مبينة ان 
االجتماعات تعقد بشكل يومي 
مع املشرفات االداريات جلميع 
الف���رق الرياضية لتفادي أي 
تقصير جتاه الطالبات باالضافة 
الى تكرمي الالعبات املتميزات 
الالت���ي مت اختيارهن من قبل 
مدربات الف���رق بهدايا رمزية 
لتش���جيعهن عل���ى املواظبة 
وااللت���زام بالتدريب وتوزيع 
الهداي���ا التذكاري���ة للف���رق 

التشيكية.
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خ����الل االس����تعانة بفرق تنس 
الطاولة للناشئات من جمهورية 
التشيك لعمل مباريات تنافسية 
تدريبية للعمل على زيادة كفاءة 
الالعبات وتعزيز خبرات الدقة 
والتركيز في أدائهن مبس����اعدة 
املدربة انفال دهراب واملش����رفة 

االدارية شريفة الصقر.
وع����ن العاب الق����وى ذكرت 
الهول����ي ان البرنامج التدريبي 
لس����رعات احلواج����ز والع����دو 
والتحمل والوثب الطويل والعالي 
الق����رص ورف����ع اجللة  وقذف 
واملطرقة مازال قائما اذ مت اسناد 
مهمة تدريب العبات الرمي الى 
املوجهة الفنية سبيكة الصقران 
باالضافة الى عملها مشرفة ادارية 
لفريق الع����اب القوى. وأضافت 
الهولي ان جتهي����زات املضمار 
مهيأة للتدري����ب الذي يتضمن 
مهارات اللياقة البدنية والسرعات 
والتحمل ومترينات املرونة مع 
التأكيد عل����ى تكنيك األداء لكل 

لعبة.
ومن جهتها أكدت نائب رئيس 
الش����ؤون االدارية للمعس����كر 
اخلارجي املوجهة الفنية األولى 
أمينة اس����ماعيل انه مت اعتماد 

للناشئات حتت 18 سنة.
ومن جانبها قالت نائبة رئيس 
وفد البن����ات لأللعاب اجلماعية 
املوجه����ة الفني����ة األولى امينة 
الفرحان ان املباراة كانت ودية 
تدريبية متيزت بروح التنافس 
العالي بني الفريقني ومت خاللها 
تطبيق بعض اخلطط الهجومية 
والدفاعية مع التركيز على أخطاء 
الطالبات لكي تتف����ادى مدربة 

الفريق هذه األخطاء.
وأش����ادت الفرح����ان بجهود 
مدربات كرة السلة مشاعل العبيد 
ومنى احلبشي واملشرفة االدارية 
سبيكة صادق الفتة الى انه قد 
مت اس����ناد ادارة فريق كرة قدم 
الص����االت الى املوجه����ة الفنية 
الى  عذاري شمس����اه باالضافة 
عملها مشرفة ادارية لفريق كرة 

اليد.
وفي ختام مباراة كرة السلة 
مت تب����ادل الهدايا التذكارية بني 
الفريقني. وفيما يخص األلعاب 
الفردية كشفت نائبة رئيس وفد 
البنات لأللعاب الفردية املوجهة 
الفنية األولى تهاني الهولي عن 
العمل على تطبيق خطة البرنامج 
التدريبي في ك����رة الطاولة من 

الهولي والفرحان واسماعيل مع فريق ألعاب القوى

أمينة اسماعيل تقوم بتكرمي الطالبة امنة الفرحان من فريق كرة الطائرة جانب من تدريبات طالبات الكويت في العاصمة التشيكية براغ

استقبال الطلبة وأولياء األمور لتوفير املستلزمات املدرسية

طالب بااللتزام بلوائح وقرارات مزاولة املهنة الهندسية

احلسينان: برنامج جمعية اخلالدية على »آب ستور« 
و»أندرويد«  مبتكر  وشامل للتواصل مع املساهمني

حسام اخلرافي: »املهندسني«  حتذر من تهميش 
املكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية

الصالون اإلعالمي يناقش جلوء احلكومة
 إلى »الدستورية« بخصوص الدوائر  اليوم

يسعى الصالون اإلعالمي في هذه املرحلة احلساسة 
للواقع السياس����ي الكويتي الى مواكبة كل التطورات 
املصاحبة لتفاصيل املشهد السياسي في الكويت السيما 
ما يتعلق باالنتخابات البرملانية ما تشهده اآلن من شد 
وجذب بني مؤيد ومعارض للطعن الذي قدمته احلكومة 
بعدم دستورية املادتني األولى والثانية من القانون 42 
لسنة 2006 اخلاص بإعادة حتديد الدوائر االنتخابية 
لعضوية مجلس األمة. وس����يقيم الصالون اإلعالمي 
عددا من الندوات السياسية ملناقشة هذه اخلطوة ما 
يترتب عليها من نتائج قادمة، وسيبدأ الصالون أولى 
جلساته في هذا الشأن في الثامنة من مساء اليوم االحد  
باستضافة كل من النائب على العمير واحملامي عبداهلل 

األحمد ملناقشة جلوء احلكومة الى احملكمة الدستورية 
فيما يتعلق بتحديد الدوائر االنتخابية في ندوة بعنوان 
»دستورية لدوائر االنتخابية«، وذلك في مقر الصالون 
االعالمي الكائن في بيت العثمان بشارع العثمان القدمي 
في حولي. وسيفتح الصالون � ابتداء من ندوة اليوم � 
هذا امللف املتعلق بالدوائر االنتخابية وجلوء احلكومة 
الى احملكمة الدستورية من خالل سلسة من الندوات 
التي سيتم فيها استضافة عدد من الشخصيات الكويتية 
العامة والسياسية املعروفة ملناقشة وحتليل كل تفاصيل 
هذا املشهد السياسي.  ويدعو الصالون املهتمني بالشأن 
الكويتي حلضور ندوات الصالون واملشاركة في اثراء 

ندواته باملناقشات ووجهات النظر.

ورواد اجلمعي����ة نظ����را ملا يتميز 
به من اخلدمة الراقية واألس����عار 

املنافسة.
 ٭ محمد راتب

في مش����اريع الدول����ة، باإلضافة 
الى اتس����اع رقعة الفساد في تلك 
الفترة، والعودة الى تنفيذ قانون 
خطة التنمية وايكال مهمة تنفيذ 
وقيادة املشاريع التنموية الى القطاع 
اخلاص وفقا لهذا القانون، مؤكدا 
أن املهندسني الكويتيني والقطاع 
اخلاص قادرون على ممارسة الدور 
املناط بهم، فالكثير من املشاريع 
حول العالم تصممها وتنفذها مكاتب 
هندسية ودور استشارية وشركات 
مقاوالت محلية باتت موضع فخر 

لكل أبناء الكويت.

اجلمعي����ة حرصا منه على متييز 
املساهمني في شتى املجاالت ورفع 
تصنيف اجلمعية بني منافساتها 
من حيث التميز والرقي في مجالي 
اخلدمة والتسوق واالستفادة من 
الطفرة التكنولوجية املعاصرة في 
جميع السبل، وقال: إننا ومن خالل 
البرنامج الذكي وهاتف اجلمعية 
سنس����تقبل اقتراحات املساهمني 
الكرام لتحسني األداء بشتى املجاالت 
والتعرف على االقتراحات البناءة 
التي نعتبرها دعما لنا في مسيرة 

التطوير.
من جانب آخر، كشف احلسينان 
عن ب����دء اجلمعية في اس����تقبال 
أولياء األم����ور والطلبة للحصول 
على احتياجاتهم للعام الدراس����ي 
اجلديد من القرطاسية واملستلزمات 
املدرسية بأسعار تنافسية وبجودة 
عالية تقدمها العديد من الشركات 
املتخصصة، مؤكدا حرص مجلس 
اإلدارة على أن يكون التسوق في 
جمعية اخلالدية ممتعا وسلس����ا 
ومواكبا للعصر احلديث، وأن يحظى 
في نفس الوقت برضا املساهمني 

الكويتية إلى أن احلكومة معنية 
بالزام وزاراتها أوال بالقوانني ولوائح 
وأنظمة مزاولة املهنة الهندسية في 
البالد، داعيا إلى وقف االستثناءات 
التي منحتها ال����ى بعض اجلهات 
بحجة أن الدورة املستندية تعيق 
تنفيذ مشاريع التنمية، الفتا إلى أن 
آخر الدراسات التي متت تؤكد أن 
الدورة املستندية ال تستغرف أكثر 
من 25% من مدة تنفيذ املش����روع 
وأن املشكلة تقع في اجلهة املنفذة 

أو املالكة للمشروع.
وزاد م.اخلرافي: باإلضافة الى 
ه����ذه احلجج الواهي����ة فإنه على 
اجلهات املعنية االلت����زام بلوائح 
وقرارات مزاولة املهنة الهندسية التي 
تفرض وجود مكتب هندسي محلي 
يقوم بوضع املخططات ويستخرج 
الرخص الالزمة من بلدية الكويت، 
وأن االستعانة بشكل مباشر مبكاتب 
وشركات أجنبية دون وجود ضامن 
محلي بنسبة ال تقل عن 51% وفقا 
لقانون التجارة أمر مرفوض كليا، 
موضحا أن استدعاء هذه الشركات 
واملكاتب األجنبية بش����كل مباشر 
ودون متابعة من اجلهات الرقابية 
وجلنة املناقصات املركزية واعتماد 
جلنة البيوت االستشارية في وزارة 
التخطيط يجعلها موضعا للشبهات. 
وأعرب رئيس »املهندسني« عن أمله 
في أن يسارع مجلس الوزراء الى 
وقف االستثناءات التي منحت في 
فترة سادها لغط سياسي غير مبرر، 
وتهميش للدور الفني والهندسي 

زف رئيس مجلس إدارة جمعية 
اخلالدية التعاونية نواف احلسينان 
البشرى ألبناء املنطقة واملساهمني 
والرواد الكرام بأن اجلمعية أطلقت 
برنامجها على األجهزة الذكية مثل 
»آي فون« و»جاالكسي« و»آي باد« 
عبر متجر »آب ستور« و»أندرويد«، 
والذي يعتبر األكثر متيزا وابتكارا 
بني برامج التواص����ل والتعريف 
باألنشطة، وذلك كهدية لهم من مجلس 
اإلدارة مبناسبة عيد الفطر السعيد. 
وأوضح احلس����ينان أن البرنامج 
يعتبر خدمة تكنولوجية مبتكرة 
تتيح ألصحاب األجه����زة الذكية 
الوصول إلى الكثير من املعلومات 
املهمة لهم والتعرف على األنشطة 
والعروض التس����ويقية اخلاصة 
باجلمعية واالطالع بشكل مستمر 
على كل ما هو جديد، عالوة على 
دور البرنامج في تعزيز التواصل 
االجتماعي والتعري����ف مبواعيد 

الديوانيات واألفراح والوفيات.
وأض����اف احلس����ينان ان هذا 
البرنام����ج ليس إال نت����اج جهود 
مثمرة ق����ام بها مجلس اإلدارة في 

ح����ذرت جمعية املهندس����ني 
الكويتية من مغبة استمرار التخبط 
في مختلف وزارت الدولة املعنية 
بتنفيذ املشاريع التنموية، موضحة 
أن املضي في جتاهل املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية تهميش 
متعمد لدور القطاع اخلاص الكويتي 
الذي أقرت السلطتان التشريعية 
والتنفيذية مبش����اركته وتنفيذه 
خلط����ة التنمية من خالل القانون 
رقم 9 لس����نة 2010 املعني بخطة 
التنمية. رئيس اجلمعية م.حسام 
اخلراف����ي قال: ان االس����تمرار في 
محاربة القطاع اخلاص الكويتي من 
قبل وزارة األشغال العامة والصحة 
وغيرها من اجله����ات احلكومية، 
بواس����طة اس����تثناءات مشروطة 
حصلت عليها ه����ذه الوزارات من 
قبل احلكومة أمر مرفوض، فاألصل 
ووفق����ا للقانون وفت����اوى الهيئة 
العامة للتشريع التزام هذه اجلهات 
بقانون املناقصات املركزية القاضي 
باستكمال املستندات لكل املشاريع، 
مؤكدا أن استمرار وزارتي األشغال 
والصحة في العمل بشكل مباشر 
مع مستشارين ومقاولني من خارج 
الكويت ودون ضامن محلي لتنفيذ 
مش����اريع بأكثر من ملياري دوالر 
خالل الفترة املقبلة سيوقع حتما 
هدرا في امل����ال العام جراء األوامر 
التغييري����ة التي س����تحدث على 
املشاريع املنفذة من قبل جهات غير 
كويتية وفقا لنظام التصميم والبناء. 
ولفت رئيس جمعية املهندس����ني 

نواف احلسينان

م.حسام اخلرافي

الكندري: تخصيص 
األسبوع األول من 

العام الدراسي 
اجلديد لنقل 

أحد الطرفني من 
املدرسة

تداعيات اجتماعية 
مؤثرة على الهيئات 

اإلشرافية والتعليمية 
بشكل عام

مرمي الوتيد


