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االثنني ١٨ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

بداية، أثير في اآلونة 
األخيرة قضية الرؤية 

وعدم رؤية أحد أطراف 
العالقة ألبنائه نظرا إلغالق 

مراكز الرؤية ملنع تفشي 
ڤيروس كورونا املستجد، 

فما اآلليات املقترحة 
لتفعيل الرؤية وفقا ألحكام 

القانون؟
٭ لألسف الشديد، اضطرت 
الوزارة الى تعطيل أعمال 
مراكز الرؤية حرصا منا على 
سالمة مراجعي املركز بشكل 
عام واألطفال بشكل خاص، 
التعطيل  وسيســتمر هذا 
ظــروف  حتســن  حلــني 
بالبــالد وضمان  الصحية 
الســالمة  توافــر وســائل 
للجميع ومبــا يتوافق مع 
تعليمات السلطات الصحية 

بالبالد.

هل ميكن االعتماد على 
برامج إلكترونية مثل 

سكاي بي او واتس او 
فايبر وخالفه في حتقيق 
الرؤية في زمن الكورونا، 
وهل ميكن لوزارة العدل 

إلزام طرفي العالقة بتحديد 
وقت ملزم لتحقيق الرؤية 
وعدم إخالل الطرفني بذلك؟

٭ أي تغييــر في إجراءات 
تنفيذ أحكام الرؤية سواء 
في كيفية التنفيذ أو مكان 
التنفيــذ البــد ان  ووقــت 
يكون وفقا ألحك ام القانون 
واعتماد اجلهات القضائية.

جهود اإلدارة متواصلة 
في حل املشكالت الزوجية 

ولكن ما هو تعامل االدارة 
في الوقت الراهن وهل أصبح 

الطلب على االدارة أكثر من 
ذي قبل؟ مبعنى: هل زادت 

املشاكل نتيجة احلظر والعزل 
املنزلي وخالفه ام تالشت 

اخلالفات نتيجة جلوس 
األسرة مع بعضها البعض في 

أجواء أسرية أفضل من ذي 
قبل؟

٭ أعمــال االدارة االعتياديــة 
معطلــة بالوقــت احلالي كما 
هو احلال مبعظم مؤسســات 
الدولة، وذلك تنفيذا لقرارات 
مجلس الوزراء بتعطيل العمل 
باجلهات الرسمية ومؤسسات 
الدولــة املختلفــة، لكــن مت 
اســتحداث خدمة االستشارة 
الهاتفية ملن يعانون من مشاكل 
أسرية ونفســية واجتماعية 
خالل هذه الظروف الطارئـــة 
واالستثنائية، حيـث استقبلت 
اإلدارة عــددا غيــر قليــل من 
طلبات االستشارة الهاتفيـــة 

مبواضيع عديــدة.
مشكالت في زمن احلظر

ما أعداد املشكالت التي وصلت 
لالدارة خالل أزمة كورونا 

ونسبة حل تلك املشكالت، وما 
أغرب القضايا التي وصلتكم 

حتى اآلن في زمن كورونا؟
خدمــة  تنفيــذ  بــدء  مت  ٭ 
االستشارة الهاتفية اعتبارا من 
٥ أبريل ٢٠٢٠ ويتم الرد على 
طالبي االستشارة عن طريق 
االتصاالت الهاتفية او   ومن 
جانب آخر، فقد شــمل فريق 
االستشــارات الهاتفية موثقا 

الطالق والزواج.

وهل تعمل اإلدارة بكامل 
طاقتهـــا خاصة من 

املتعاونني معهـا من املختصني 
النفســيني واالجتماعيــني 

من إدارة التوثيقات الشرعية 
للرد على استفسارات املراجعني 
حــول بعض املعامــالت التي 
تنفذها إدارة التوثيقات وبعض 
املســائل املتعلقــة باألحــوال 
الشــخصية مثــل اجـــراءات 

ورجال الدين وغيرهم؟
٭ مت تكوين فريق االستشارات 
الهاتفيــة من عدد ١٠ من ذوي 
اخلبرة واالختصاص في مجال 
اإلرشاد األسري املستعان بهم 
لدى اإلدارة اضافة الى موثق من 

ادارة التوثيقات الشرعية للرد 
على االستفســارات الشرعية 
واجراءات املعامالت اخلاصة 

بالتوثيقات الشرعية.
إيجابيات شهر رمضان

ما نصيحتكم احلالية لألسر 
الكويتية وخاصة اننا في شهر 

رمضان املبارك واألعياد؟
٭ بدايــة ندعــو اجلميع الى 
التفــاؤل والدعاء الى اهللا عز 
وجــل ان تــزول هــذه الغمة 
البــالد والعباد، كما  ويحفظ 
ننصح اآلباء واألمهات بتهيئة 
الظروف النفسية واالجتماعية 
والتعامل مع ظروف األزمة بكل 
هدوء، حيــث يعتبرون مثاال 
وقدوة البنائهــم، كما ننصح 
باســتغالل هذه الظروف في 
تقوية اواصــر العالقة بينهم 
وتهيئــة الظــروف النفســية 
املناســبة لتجــاوز الضغوط 
التــي تولدها هــذه األزمة في 
ظل األجواء اإلميانية لشــهر 

رمضان.
إغالق املقاهي

هل تعتقدون ان إغالق املقاهي 
وغيرها سيؤدي الى أجواء من 

األلفة االسرية حاليا؟
٭ إن إغــالق املقاهي وغيرها 
من األماكن قــد حرم البعض 
من االستمتاع وقضاء أوقات 
الترفيهية،  الفــراغ باملرافــق 
لكنه فــي الوقت نفســه ادى 
الــى اجتمــاع أفــراد االســرة 
وتقاربهم من بعضهم بشــكل 
اكبــر خاصة اذا مت اســتغالل 
هذا الوقت االستغالل األمثل، 

وقــد يؤدي كذلك الى تولد 
ضغــوط نفســية بســبب 
ظــروف احلظــر والبقــاء 
لفترات طويلة مبكان واحد 
لكنها إجراءات مؤقتة ويجب 
حتملها حتــى زوال الوباء 

بإذن اهللا.
خلق أجواء الطمأنينة

أخيرا.. كيف نحمي 
أبناءنا من أجواء املشكالت 
األسرية، وكيف نهيئ لهم 
األجواء السعيدة في بيت 

تسوده احملبة والتقدير 
واالحترام؟

٭ يجب على الوالدين بداية 
االتصــاف بالهــدوء وخلق 
أجواء من الراحة والطمأنينة 
وحسن التعامل فيما بينهما 
أوال وحتمل بعضهم البعض 
في هذه الظــروف وجتاوز 
البســيطة وحث  اخلالفات 
األبنــاء على االقتــداء بهما، 
وهــي فرصة كذلــك لتهيئة 
األبنــاء ألداء مســؤولياتهم 
في األســرة والتعــاون مع 
الوالديــن فــي أداء مهامهم 
وواجباتهم املنزلية وممارسة 
كل منهم للدور املطلوب منهم 
واســتغالل أوقــات الفــراغ 
بشــكل جيد مثل ممارســة 
هواياتهــم املعتــادة وتعلم 
هوايــات جديــدة لتجــاوز 
حالة امللل وجتنب اخلالفات 
وكيفية التعامل بني أعضاء 
األســرة الواحدة واكتساب 
املهــارات الالزمة في كيفية 
مواجهة الضغوط والتعامل 

مع األزمات.

إميان الصالح متحدثة للزميل اسامة أبو السعود

أكدت مديرة إدارة االستشارات االسرية بوزارة العدل إميان الصالح ان وزارة 
العدل عطلت مراكز الرؤية حرصا على ســالمة مراجعي املركز بشــكل عام 
واألطفال بشــكل خاص، مشددة على ان هذا التعطيل سيستمر حلني حتسن 
ظروف الصحية بالبالد وضمان توافر وســائل السالمة للجميع ومبا يتوافق 
مع تعليمات الســلطات الصحية بالبالد. وكشفت الصالح في لقاء اختصت به 
«األنباء» ان اإلدارة ومنذ بدء ازمة انتشــار ڤيروس كورونا املستجد سارعت 
بتفعيل خدمة االستشــارات الهاتفية خدمة جلميع املواطنني واملقيمني في ظل 
تلك الظروف، حيث تلقت اإلدارة ٨٧٣ اتصاال هاتفيا منذ ٥ أبريل حتى ١٣ مايو 

املاضي والتي كانت معظمها ملشاكل زوجية ومشاكل نفسية وسلوكية للكبار 
وحتى مشــاكل االطفال واملراهقني مثل االكتئاب وصعوبة التكيف مع ظروف 
الوباء واحلظر ونوبات الذعر والهلع. وشــددت على ان إغالق املقاهي وغيرها 
من األماكن حرم البعض من االستمتاع وقضاء أوقات الفراغ باملرافق الترفيهية، 
لكنه في الوقت نفسه ادى الى اجتماع أفراد االسرة وتقاربهم من بعضهم البعض 
بشكل أكبر. ولفتت في الوقت ذاته إلى ان إغالق املرافق الترفيهية قد يؤدي الى 
تولد ضغوط نفسية بسبب ظروف احلظر والبقاء لفترات طويلة مبكان واحد، 
لكنها إجراءات مؤقتة ويجب حتملها حتى زوال الوباء. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود

العازمي لـ «األنباء»: املنصات التعليمية محاوالت يائسة من الوزارة!
عبدالعزيز الفضلي

العاملني  اكد رئيس نقابة 
بوزارة التربية صالح العازمي 
ان «التربية» غير متعاونة مع 
النقابة، مشيرا الى انها تتجه 
غالبــا نحــو املماطلة وعدم 
النقابة  القبول مبقترحــات 
فيما يخص القضايا التي تهم 

املنظومة التربوية.
وشــدد العازمي في لقاء 
اجرتــه معه «األنبــاء» على 
ضرورة انهاء العام الدراسي، 
وذلك في ظل االعداد املتزايدة 
للمصابني بڤيروس كورونا 
املستجد، منوها الى ضرورة 
العام  بإنهــاء  اتخاذ قــرار 
الدراسي حرصا على صحة 
وسالمة ابنائنا املتعلمني وكذلك 

املعلمني واإلداريني.
ان  الى  العازمي  وأشــار 
املنصات التعليمية التي تقوم 
الوزارة مجرد محاوالت  بها 
التعقيد  يائســة ملزيد مــن 
والفوضى والتخبط، وبالنسبة 
للمدارس اخلاصة التي طبقتها 
ما هي سوى وسيلة لتحصيل 
ما تبقى من أقساط على الطلبة.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بداية ما دوركم ومساهمتكم 
كنقابة في مواجهة ڤيروس 

كورونا؟
٭ ال شك ان نقابة العاملني 
التربيــة كأي  فــي وزارة 
جهــة تتابع وتعمل جاهدة 

بالتنســيق مــع اجلهــات 
املعنية الداء واجبها الوطني 
فــي هــذا املجــال، حيث مت 
اعداد العديد من النشــرات 
واملطويات التوعية، وكذلك 
اعــداد برنامــج تصويري 
توعوي، كما متت املشاركة 
مبؤمتر عن بعد مع النقابات 
الشقيقة والصديقة لتقييم 
الوضــع التربــوي في ظل 
جائحة كورونا «كوفيد ١٩».

ومــا مــدى تعــاون وزارة 
التربيــة معكم في القضايا 
التي تهم املنظومة التربوية؟
٭ لألســف ان الوزارة غير 
متعاونة مع النقابة، وتتجه 
غالبا نحــو املماطلة وعدم 
القبــول باملقترحــات التي 
نقدمها فيما يخص القضايا 
التي تهم املنظومة التربوية، 
وهذا شيء يحز في النفس 
اننــا نرى عــدم تعاون مع 

٭ املنصات التعليمية مجرد 
محاوالت يائســة تقوم بها 
الوزارة ملزيــد من التعقيد 
والتخبــط،  والفوضــى 
فالتربية غير مستعدة وغير 
مهيأة للمنصات التعليمية 
فــي العديــد مــن اجلوانب 
املتعلقة بهــا، وليس هناك 
أي إعداد لها سواء من جانب 
املدارس أو املعلمني وكذلك 

الطلبة.

وبالنسبة للتعليم عن بعد 
الذي تطبقه حاليا بعض 
املدارس اخلاصة، كيف 

تراه؟
٭ ما تقوم به بعض مدارس 
التعليم اخلاص من التعليم 
عن بعد مــا هو اال محاولة 
هدفها الوحيد هو حتصيل 
الرسوم الدراسية، فال املعلم 
وال الطالــب مهيــأ لعملية 
التعليم عن بعد، وهي مجرد 

جتارب ال أكثر.
صرف الرواتب

وهل هناك متابعة من قبلكم 
بخصوص املوظفني الذين 

لم تصرف رواتبهم؟
٭ مت التواصــل مع بعض 
املســؤولني ولكــن هنــاك 
تنســيقا مــا بني الــوزارة 
التعليميــة  واملناطــق 
لتزويدهم بقرارات التعيني، 
وبالطبع نحن كنقابة الحظنا 
انه ال يوجد عمل جدي في 

صرف رواتب بعض املوظفني 
املوقوفة سواء كانت «تعيينا 
جديدا» او ألســباب اخرى، 
وكما ذكرنا ان العمل مجرد 
تصريحــات اعالمية وعلى 
الــوزارة ان تتقيــد بكل ما 
تقوله وأن تســرع بصرف 

تلك الرواتب ألصحابها.

وماذا عن دوركم في معاجلة 
احلاالت املتضررة من 

تعطيل الدوام للعاملني في 
التربية سواء هيئة تعليمية 

او ادارية؟
٭ ال توجد حاالت متضررة 
ســواء كانــوا معلمــني او 
اداريني، وكمــا تعلمون ان 
كل شيء مرتبط في ديوان 
املدنية بالنســبة  اخلدمــة 
للعــــــالوات والترقيــات 
الوظيفيــــة  والدرجـــــات 
وحتســب من ايــام العمل 
الرســمية، والضــرر فقط 
على بعض رواتب املوظفني 
املوقوفــة وعلــى الــوزارة 

االستعجال بالصرف.

هل من كلمة أخيرة؟
٭ نشــكر جميــع العاملني 
علــى مواجهــة ڤيــروس 
كورونا املستجد، وندعو اهللا 
سبحانه وتعالى ان يزيل هذا 
الوباء عن بالد املسلمني وان 
يحفظ الكويت وشعبها من 
كل مكروه، وأن يعجل بشفاء 

جميع املصابني.  

النقابة التي متثل العاملني 
في الوزارة، ما ينعكس سلبا 
على العملية التربوية بشكل 

عام.
إنهاء العام الدراسي

هناك من يطالب بإنهاء العام 
الدراسي اسوة ببعض الدول 

اخلليجية.. فما رأيك؟
٭ نحن في النقابة مع انهاء 
العام الدراسي خاصة في ظل 
االعداد املتزايدة للمصابني 
بڤيروس كورونا، وانطالقا 
مــن حرصنــا علــى صحة 
وســالمة ابنائنــا الطلبــة 
وكذلك املعلمني واالداريني 
وجميع العاملني في احلقل 
التربوي، لذلك انهاء العام 
امــر مطلــوب،  الدراســي 
وهــذا اإلجراء قــد اعتمدته 
العديد من الدول في العالم 
واملنطقة أيضا حرصا على 
الطلبة وجتنبا النتشار هذا 

الڤيروس اخلطير.

وهل لديكم آلية او مقترح 
يتم من خالله انهاء العام 

الدراسي بشكل عادل 
جلميع الطلبة؟

٭ نعــم نؤيد انهــاء العام 
الدراسي من خالل تطبيق 
لوائح كل مرحلة دراســية 
واعتبــار نتيجــة الفصــل 
الدراســي االول هي نتيجة 
نهايــة العــام، مــع اقامــة 
اختبارات الدور الثاني في 
نهاية شهر سبتمبر حسب 
الدور  الظروف واســتثناء 
الثاني ليشمل الراسبني في 

اكثر من ٣ مواد.
محاوالت يائسة

وماذا تقول عن املنصات 
التعليمية التي تقوم 

بإعدادها وزارة التربية 
حاليا؟

رئيس نقابة العاملني في «التربية» أكد ضرورة إنهاء العام الدراسي

صالح العازمي

«التربية» متاطل وغير متعاونة معنا 
وهذا ينعكس سلبًا على العملية التربوية

على الوزارة أن تتقيد مبا تقوله وتصرف 
رواتب املوظفني املعلقة

احتاد طلبة أميركا يطلق مكتبه 
الصيفي «أون الين»

اعلــن االحتاد الوطني لطلبة الكويــت ـ فرع الواليات 
املتحــدة األميركية عن اطالق مكتب االحتاد الصيفي «اون 

الين» عبر تطبيق Zoom ابتداء من ٢٧ اجلاري.
واضاف االحتاد في تغريدة في حسابه على «تويتر» ان 

مزيدا من التفاصيل ستعلن الحقا.

متطوعو «التطبيقي» في احملاجر الصحية
أشــاد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.علي فهد املضف بجهود طلبة وطالبات «التطبيقي» املتطوعني 
من منتســبي كلية ومعهد التمريض فــي مواجهة التحديات 
اإلنســانية احلالية التي متر بها البالد، ومثابرتهم في أصعب 
الظروف جنبا إلى جنب مع كل الطواقم الطبية ملكافحة ڤيروس 
كورونا املستجد باحملاجر واملواقع الصحية وعلى كل األصعدة 

خلدمة الوطن احلبيب.
وعبر د.املضف عن فخر واعتزاز كل منتسبي الهيئة باجلهود 
التي يقوم بها متطوعو «التطبيقي» والذين يقدر عددهم بـ  ٥٣ 
متطوعا ومتطوعة، موزعني مبعرفة اجلهات الصحية في احملاجر 
والفنادق املختلفة، مؤكدا دعمه وتشجيعه التام لزمالئه األساتذة 
ولبناته وأبنائه طالبات وطلبــة كلية ومعهد التمريض، مقدرا 
دورهم الكبير في مواجهة املخاطر ومواصلتهم منذ بداية األزمة 
وحتى اليوم في عمل دؤوب وتفان منقطع النظير، وحثهم على 
بذل املزيد من اجلهود التي تعكس قدراتهم وإمكاناتهم الكبيرة، 
والتي تهدف إلى الذود عــن الوطن واملواطنني وحمايتهم من 
كل املخاطر الصحية التي حتيق بهم في ظل الظروف احلالية.

إميان الصالح لـ «األنباء»: ٨٧٣ شكوى 
ملشاكل زوجية ونفسية وسلوكية خالل ٤٠ يومًا

مديرة إدارة االستشارات األسرية بوزارة العدل أكدت أن الوزارة عطلت مراكز الرؤية 
حرصاً على سالمة مراجعي املركز بشكل عام واألطفال بشكل خاص

تكوين فريق من ١٠ من ذوي اخلبرة واالختصاص في مجال اإلرشاد األسري وُموثِّق من إدارة التوثيقات للرد على االستفسارات الشرعية
تعطيـــل مراكـــز الرؤيـــة سيســـتمر حلني حتســـن الظـــروف الصحيـــة بالبـــالد وضمان توافـــر وســـائل الســـالمة للجميع

أي تغيير في إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية البد أن يكون 
وفقا ألحكام القانون واعتماد اجلهات القضائية

ننصح باستغالل هذه الظروف في تقوية أواصر العالقة في 
األسرة وتهيئة الظروف النفسية املناسبة لتجاوز الضغوط


