
 طالب رئيس نقابة العاملني 
ب���وزارة التربية صالح العازمي 
ديوان اخلدمة املدنية بالغاء قراره 
استبعاد ٢١٤ اختصاصي نفسي 
واج��ت��م��اع��ي م��ن م����دارس وزارة 
التربية دون وجود بديل مؤهل من 

اخلريجني الكويتيني.
ووص��ف العازمي في تصريح 
صحفي قرار ديوان اخلدمة املدنية 
بانه متسرع وغير مدروس ويشكل 
ك��ارث��ة ع��ل��ى العملية التربوية 

مبختلف مدارس الكويت.

واعتبر ان مثل ه��ذه ال��ق��رارات 
تصيب العملية التعليمية باشد 
الضرر خاصة في ظل عدم توفير 
البديل من االختصاصيني النفسيني 

والتربويني.
وأوض��ح العازمي ان السياسة 
التعليمية ال ميكن ان تدار بقرارات 
انفرادية من دي��وان اخلدمة دون 
الرجوع الى االحتياج احلقيقي من 
وزارة التربية وتقدير االمور وفق 
رؤية واستراتيجية واضحة دون 
قرارات ستؤثر سلبا على املستوى 

التعليمي وال��ت��رب��وي والنفسي 
واالجتماعي ألبنائنا الطالب.

ولفت العازمي ال��ى ان وظيفة 
االختصاصي النفسي واالجتماعي 
تشهد ع��زوف��ا واض��ح��ا م��ن جانب 
ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي ف��ي ظ��ل ع��دم 
امل��س��اواه بينها وب��ني الوظائف 
التعليمية فهم غير مشمولون 
بالكادر حتى االن وهو ما يجعلها 
وظ��ي��ف��ة ط����اردة ألغ��ل��ب الشباب 
ال��ك��وي��ت��ي ال���ذي ي��ف��ّض��ل التعيني 

بوزارات اخرى عن التربية.

وخ��ت��م ال��ع��ازم��ي تصريحه 
مبطالبة دي��وان اخلدمة املدنية 
بتوفير احتياجات وزارة التربية 
من املعلمني واالختصاصيني اوال 
ب��أول وع��دم تفنيش اي معلم او 
اختصاصي دون وج��ود البديل 
املؤهل وامل���درب بشكل صحيح 
مؤكدا ان العملية التعليمية ال 
مجال فيها للقرارات العشوائية 
حتى ال نصطدم العام الدراسي 
القادم بوجود عجز ال ميكن سده 

في املدارس املختلفة.

محليات6 alwasat.com.kw3١٤9 االثنني ٢ رجب ١٤39 ه�/ ١9 مارس  ٢0١8 - السنة  احلادية عشرة -   العدد Monday 19th March 2018 - 11 th year - Issue No.3149

صالح العازمي

أشاد محافظ حولي الشيخ أحمد النواف 
باجلهود التي تقوم بها م��دارس التربية 
اخلاصة من خالل تعليم وتدريب ورعاية 
جميع االع��اق��ات ف��ي ال��ب��الد س���واء كانت 
كفيفي البصر واالعاقة احلركية والسمعية 
والذهنية والداون والتوحد لتقدم هذه الفئة 
من أبناء املجتمع إجنازات في جميع املجاالت 
وق��د يكون إح��داه��ا امل��ع��رض املتميز ال��ذي 
إفتتحناه اليوم وإشتمل على وسائل تعليمية 
تخدم جميع اإلعاقات في 18 مدرسة للبنني 
والبنات تعمل حتت مظلة قطاع التعليم 

النوعي في مدارس التربية اخلاصة.
جاء حديث النواف خالل رعايته معرض 
الوسائل التعليمية التقنية احلديثة بالعلم 
ن��رت��ق��ي ال���ذي نظمه توجيهي املكتبات 
والتقنيات ال��ت��رب��وي��ة مب���دارس التربية 
اخلاصة في مدرسة النور املشتركة بنني 
مبشاركة جميع م��دارس التربية اخلاصة 
بحضور مدير التربية اخلاصة د. سلمان 
الالفي ومدير مدرسة النور عمر الكندري 
ورئيس قسم األنشطة دالل العسعوسي 
وجمع من مدراء ومديرات ومعلمي ومعلمات 
وطالب وطالبات مدارس التربية اخلاصة 
ومشاركة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
في تقدمي هدايا تذكارية من الكتب التي 

تصدها املؤسسة
وأضاف النواف إنني في كل عام أشارك 
في هذا املعرض وفي كل عام جند أمر جديد 
يشدنا أكثر من العام ال��ذي سبقه خلدمة 
املكفوفني وال��ص��م واالع��اق��ة احلركية في 
وسائل بذل االدارات املدرسية جهودا كبيرة 
لتصل الى هذا التطور خاصة وأن كثير من 
الوسائل من إنتاج أبناؤنا الطالب وهذا أمر 
مفرح وال يأتي في ليلة وضحاها بل نتيجة 
جهد املعلمني واالدارات امل��درس��ي��ة ومن 
خلفهم مدير إدارة مدارس التربية اخلاصة 
د. سلمان الالفي وهم يسعون بشكل دائم 
ف��ي تطوير املناهج جلميع االع��اق��ات مبا 
فيها إزدواجية اإلعاقة والذين يحتاجون 
إلى جهد مضاعف إضافة إلى دخ��ول مواد 
الرياضيات والبيئة وكل مايحتاجه الطالب 
من مناهج علمية حديثة لتطوير مناهج 
هذه الفئة التي تقدم احلكومة إهتمام كبير 
لرعايتها ممثل ف��ي وزارة التربية التي 
تسعى لتذليل كافة الصعوبات لتشجيعهم 
وشعورهم أن املجتمع بالقرب منهم وال 
يفرق بني الطالب من ذوي اإلعاقة وأقرانهم 
في م��دارس التعليم اخل��اص بل إستطاع 
ط��الب ه��ذه امل����دارس بالتربية اخلاصة 

التفوق على أقرانهم األسوياء في مختلف 
املسابقات.

وتقدم النواف بالشكر جلميع العاملني 
ف��ي م���دارس التربية اخل��اص��ة على هذه 
االجن��ازات املتواصلة على م��دار السنوات 
وكذلك الشكر موصول ملؤسسات الدولة في 
القطاعني اخل��اص واحلكومي على دعمهم 
املتواصل ألبناؤنا من ذوي االعاقة ونخص 
بالشكر ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
على توقيع بروتوكول تعاون مع مدارس 
التربية اخلاصة لتطوير املناهج الدراسية 
التي تقدم للطالب املكفوفني وغيرهم من 

اإلعاقات األخرى.
ومن جانبه أكد مدير ادارة مدارس التربية 
اخلاصة د.سلمان الالفي أن جميع العاملني 
مبدارس التربية اخلاصة يقدمون خدمات 

تعليمية جلميع الطالب مبختلف إعاقاتهم 
باالمكانيات املتوفرة من قبل وزارة التربية 
التي تقدم الدعم الكامل لهذه الفئة وقد يكون 
التطور الذي تقدمه مدارس التربية اخلاصة 
بسبب مواكبتها للتطور التكنولوجي 
العاملي في مجال خدمة أبناؤنا الطالب من 
الناحية التربوية والتعليمية من خالل 
إيجاد وسائل تعليمية متطورة تسهل نقل 
املعلومة وب��وق��ت أق��ل وه��ذه م��ن املميزات 
التي متيز املعرض الذي مت إفتتاحه اليوم 
بعنوان بالعلم نرتقي وال��ذي بذلت فيه 
الهيئات التدريسية واالداري��ة والتقنيات 
التربوية جهودا كبيرة وصنا من خاللها 
لهذا املكان في ايصال التكنولوجيا احلديثة 

بإيصال املعلومة.
وأك��د الالفي أن إدارة م��دارس التربية 

اخلاصة تسعى ملواكبة أي تقدم وتطور 
س��واء ك��ان محلي أو حتى دول��ي وعاملي 
لتسهيل إيصال املعلومة لطالبنا مبختلف 
إع��اق��ات��ه��م ووص��ل��ن��ا ف��ي األي����ام األخ��ي��رة 
إل��ى توقيع ب��روت��وك��ول تعلون م��ع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية خاص في إنشاء 
املختبر اللغوي الناطق في م��دارس النور 
بنني وبنات والتي تهتم بتدريس الطالب 

املكفوفني.
واختتم الالفي حديثه أن مدارس التربية 
اخلاصة لديها طالب في مختلف اإلعاقات 
قادرين ملواكبة التطور التقني والتكنولوجي 
ول��دي��ه��م ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ح��دي والتعلم 
واملطلوب من كل محب لهذا البد املعطاء 
كويت اإلنسانية أن يدعمهم ويشجعهم 
في مسيرتهم العلمية حتى يصلوا لكل ما 

يصبوا اليه ويشجعنا دائما كلمات سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح 
ال��ذي يحث دائ��م��ا على دع��م فئة الشباب 

ومنهم أبناؤنا من ذوي اإلعاقة.
وبدوره أكد مدير مدرسة النور املشتركة 
ب��ن��ني ع��م��ر ال��ك��ن��دري أن م��درس��ة ال��ن��ور 
إحتضنت معرض بالعلم نرتقي الذي أشرف 
عليه توجيه املكتبات وتوجيه التقنيات 
التربوية برعاية محافظ حولي الشيخ أحمد 
النواف وكان هدف املعرض إيصال رسالة 
للجميع أن ال��ط��الب مهما كانت إعاقتهم 
قادرين على التعلم بأساليب وطرق حديثة 
ومتطورة متكنهم من مواكبة أي تطور عاملي 
وال تعجزهم إعاقتهم عن ذلك بل بالعكس 
ق��د تكون اإلع��اق��ة داف��ع لتعلمهم وه��ذا ما 
ملسناه عن قرب من طالبنا بجهود معلميهم 

خاصة وأن كل مدرسة من مدارسنا في قسم 
للمكتبات وقسم آخر للتقنيات لتقدمي كل ما 
هو جديد لطالبنا بأساليب متطورة وحديثة 

حتقق األهداف.
وك��ش��ف ال��ك��ن��دري أن م���دارس التربية 
اخلاصة تقوم بالتطوير أوال بأول في إدخال 
أساليب جديدة ومتطورة في املواد العلمية 
واألدبية للطالب الكفيف وغيره من اإلعاقات 
حيث إستطاع طالبنا أن ينافسوا باحلصول 
على امل��راك��ز األول���ى ف��ي املسابقات التي 
تنظمها مدارس التعليم العام وهذه إجنازات 
نحصدها في كل عام تكون أفضل من العام 
الذي سبقه وهذا يحتاج إلى مجهود مضاعف 
ال نستطيع القيام به مبفردنا بل بتعاون 
وت��ك��ات��ف اجلميع م��ن ق��ي��ادات ف��ي وزارة 

التربية ومعلمني وإداريني.

سلمان الالفي وعمر الكندري يكرمان محافظ حولي

خالل افتتاح معرض »بالعلم نرتقي« في مدرسة النور بنني

النواف يشيد بجهود »التربية اخلاصة«

الشيخ أحمد النواف مع طالب من االعاقة احلركية وإلى جانبه الالفي وأحمد الغريب

النواف يتوسط عددا من مدراء املدارس جولة في املعرض

الشيخ أحمد النواف لدى حضوره ويستمع لشرح من إحدى املعلمات

وصف القرار باملتسرع وغير املدروس ويشكل كارثة على العملية التربوية

214 اختصاصيا  العازمي يدعو ديوان اخلدمة للتراجع عن استبعاد 
اجتماعيا ونفسيا من الوافدين دون وجود البديل املؤهل

تتمات

عمر الطبطبائي
وبني أنه لن يتحدث عن مواضيع الفساد املوجودة 
بل سيركز على القطاع النفطي الذي كان يتبنى ملفه 
منذ دور اإلنعقاد املاضي وال يزال يتبناه، مبينا أننا 
اآلن أم��ام حكومة جديدة ووزراء ج��دد ، وم��ن الباب 
األخالقي نعطي كل وزير فرصة ، فال ميكن ان احاسب 

وزير على ملفات سابقة.
وق��ال إن وزي��ر النفط احلالي لغاية اآلن “رايته 
بيضة “ ويتعامل معنا بطريقة ايجابية ولكن هناك 
مالحظات على القطاع النفطي ، ومن اليوم الوزير أخذ 
مهلته الكافية وسنفتح امللفات التي كنا نتحدث عنها ، 
الفتا إلى أنه وجه في 10 أبريل 2017 سؤاال برملانيا 
لوزير النفط عن بعض األمور التي تتعلق باملال العام 
، وبعد ستة أيام وردت رسالة من ال��وزارة بأنه جار 
إعداد البيانات املطلوبة للرد على السؤال، ولكن إلى 
اليوم لم تأتي أي إجابة، اآلن هل لنا احلق أن نسائل 

سياسيا أم ال ؟
وبني أن هناك قياديني في مؤسسة البترول الكويتية 

صرفوا ألنفسهم من األموال العامة أمواال بغير وجه 
احلق من خالل موضوع » ترصيد اإلجازات« ، شارحا 
أنه مسموح بيع اإلجازات مرة واحدة فقط في السنة ، 
ولكن هناك أشخاص خالفوا القوانني وباعوا إجازاتهم 
ثالثة مرات مببالغ تتعدى املاليني ، فضال عن »باكيج 

نهاية اخلدمة » الذي يصل إلى ماليني الدنانير .

توقيع عقد 
وذكرت ان تنفيذ أعمال الصيانة سيكون خالل مدة 

أقصاها 60 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

سيناتور جمهوري
وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي، عباس 
عرقجي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء »إيسنا«، 
»الواليات املتحدة مصممة على االنسحاب من االتفاق 
النووي، والتغييرات داخل وزارة اخلارجية أجريت 

لهذه الغاية، أو على األقل هذا أحد أسبابها«.

تتمات
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