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ليلى الراشد

الراشد: أناشد اللجنة التعليمية في مجلس األمة وقف مسلسل العبث في مناهج »التربية«

العرادة: »الزراعة« ستصرف 60% فقط 
من دعم المزارعين عن الفترة الثالثة

 بشرى شعبان
دعا رئيس مجلس ادارة 
االتحاد الكويتي للمزارعين 
سعود العرادة مدير عام 
هيئة الزراعة الى االسراع 
في طلب تعزيز الميزانية 
المخصصة لدعم االنتاج 
النباتي حتى تتمكن هيئة 
الزراعة من تغطية مبالغ 
الدعم المستحقة للمزارعين 
عن الفترة الرابعة لشهور 
يناي���ر وفبراير ومارس 

للعام الحالي.
وق���ال الع���رادة ف���ي 
تصريح صح���اف:ي لقد 
المرحلة  علمنا ان دع���م 

الثالثة لشهور اكتوبر ونوفمبر ومارس للموسم الزراعي الذي 
سينتهي في نهاية شهر مارس المقبل ستصرف الهيئة منه %60 
فقط لكل مزارع مستحق للدعم وبالتالي فان المرحلة الرابعة 
س���تكون بحكم المعدومة ولن تكون هناك مبالغ في ميزانية 
الدعم حتى تصرف لمس���تحقيها من المزارعين الذين عليهم 
التزامات مالية مستحقة للشركات الزراعية ولمحفظة التمويل 
الزراعي مطالبون بسدادها وعلى هيئة الزراعة االستعجال في 
طلب تعزيز الميزانية قبل فوات االوان ونتمنى من المسؤولين 
بالهيئة تزويد اتحاد المزارعين بنسخة من المخاطبات كونه 

الممثل الشرعي للمزارعين الكويتيين.
وبين العرادة بقوله: لقد قمت بمخاطبة جميع اعضاء مجلس 
االمة وبينت باختصار مشاكل ومعاناة المزارع الكويتي اال انهم 
لم يحركوا ساكنا حتى هذه اللحظة واريد ان اؤكد ان المزارعين 
الكويتيين واتحادهم يملكان جميع وسائل الشوشرة واالزعاج 
والتي من الممكن ان تقلق راحة ومضاجع المسؤولين كما انه 
باالمكان الخروج للفضائيات العربية والمحلية ونقل شكوانا 
فيها بشكل مباشر وصريح والقيام بمظاهرات سلمية بساحة 
االرادة اذا اس���تلزم االمر ذلك ولكن هل يا ترى هذا ما تنتظره 

كويتنا الحبيبة من ابنائها المخلصين لها؟!

حثت المحامية ليلى الراش���د اللجنة التعليمية في 
مجلس األم���ة على التدخل لوقف مسلس���ل العبث في 
المناه���ج التعليمية في وزارة التربية وذلك بعد ان بلغ 

السيل الزبى.
وقالت ان الوضع في المناهج التربوية والتعليمية التي 
تقدمها وزارة التربية لجميع المراحل التعليمية تعرضت 
الى تجارب عديدة وتحديدا منذ تحرير البالد من االحتالل 
الغاشم حيث أسندت عملية اعداد وتحديث مناهج المراحل 
الثالث االبتدائية، المتوسطة، والثانوية الى الكثير من 
الحذف واإلضافة واستيراد بعضها من خارج البالد من 
المواد التي ليس فيها منفعة لألجيال وكانت سببا رئيسيا 

في إحباط الهيئات التعليمية في المراحل الثالث، وفي 
الوقت ذاته، ال تحرك القيادات التربوية والتوجيهية أي 
ساكن لوقف ذلك العبث الذي أغلبه مع األسف أسند الى 
جهات غير كويتية من الجنس���يات الوافدة التي فشلت 
في بلدانها واس���تقطبت للعمل في الكويت في المراكز 

التوجيهية في المراحل والتخصصات المختلفة.
وقالت الراش���د ان هذا األمر أصبح يتألم منه جميع 
أولياء أمور الطلبة في المراحل الثالث وعندما ينتقلون 
الى المدارس لمناقش���ة الهيئات التعليمية ومس���ؤولي 
المدارس في مستقبل أبنائهم التعليمي ال يجدون جوابا 
إال »التحلطم« واإلحباط، بل وتنزل اإلجابات كالصاعقة 

على أولياء األمور من المعلمين والمعلمات بأن المناهج 
التي فرضت عليهم ال يعلمون عنها شيئا، أي ال يعلمون 
محتواها، وبالتالي ال يس���تطيعون تدريس���ها للطلبة 
والطالبات متلقي التعليم بش���كل سليم، وهم بطبيعة 
الحال غير قادرين على االعتراض عليها لدى الموجهين 
والموجهات أو حتى مديري المدارس، ألن ذلك سيكون عقابه 
الويل والثبور لكل من يعترض، وأبسط تلك العقوبات 
هي التقاريرا لتي تكتب ضدهم من قبل الموجهين الذين 
تصل نسبتهم الى 100% من الوافدين في وزارة التربية 
تقريبا وكل همهم أداء وتنفيذ هذا المنهج والتغطية على 
األخطاء التي وقعت فيها القيادات التربوية التي أجازت 

تلك المناهج، وبالتالي »كله تمام يا أفندم« وقبض الراتب 
آخر الشهر وهذا هو هدفهم األول واألخير.

وقال�����ت المحامي��ة ليل��ى ال��راش���د ف�����ي بيانه��ا 
المقتضب ان المطلوب من اللجنة التعليمية في مجلس 
األمة االهتمام بقضية المناهج فهي قضية وطنية عامة 
وتأتي على رأس األولويات، واستطردت: واذّكر أعضاء 
اللجن���ة التعليمية في مجلس األمة بأن التاريخ لم ولن 
يرحمهم في حالة تقاعس���هم عن عدم التصدي وإيجاد 
حلول لمسلسل العبث في المناهج التربوية وعلى األخص 
اللغة االنجليزية والعلوم وغيرهما من المواد التربوية 

والتعليمية األخرى.

سعود العرادة


