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خالل محاضرة بعنوان »المناهج الدراسية بالكويت تطوير أم تغيير؟« خالل لقاء استضافته جمعية المهندسين

صباح الناصر: نبّشر المبدعين بقرب إنشاء مركز 
»صباح األحمد للمخترعين والمبتكرين والموهوبين«

دانيا شومان
الدف����اع  وزارة  وكي����ل  زف 
الناصر  الش����يخ صباح  االسبق 
البشرى للمخترعني واملبتكرين 
الكويتيني بقرب اجناز مش����روع 
مركز »صباح األحمد للمخترعني 
واملبتكرين« بعد انتهاء الدراسات 
اخلاصة بإنشائه، منتقدا استمرار 
غياب الدعم احلكومي للمخترعني 
الكويتيني ومحاربة ديوان اخلدمة 
املدنية للكفاءات الوطنية والتنمية 
البش����رية، مش����يرا الى تعسف 
املدنيني  الديوان وايقافه لبدالت 

في وزارة الدفاع.
وتطرق الشيخ صباح الناصر 
الى مجموعة من القضايا احمللية 
ذات العالقة بالتنمية البش����رية 
التي حتت����اج اليها خطة التنمية 
احلكومية التي أقرت من مجلس 
األم����ة، وتعرق����ل انش����اء نصب 
الشهيد وتوقفه في مكتب الشهيد، 
والسياسة والعمل التنموي، مؤكدا 
ان السياس����ة تعرقل التنمية في 
الكويت، وذلك في اللقاء الشهري 
الذي تنظمه جلنة العالقات العامة 
بجمعية املهندسني، والذي شهد 
حضورا متميزا ومشاركة فاعلة 
من املهندسني والعاملني في وزارة 

الدفاع.
وأكد الشيخ صباح الناصر في 
حديثه اعتزازه مبهنته كمعماري 
وكمهندس، وانه لطاملا اتخذ من 
جمعية املهندسني وكباقي زمالئه 
مظلة يعمل في ظلها خلدمة الوطن، 
وبع����د ان اس����تعرض مجموعة 
من اعمال����ه وابتكاراته التي حاز 
من خالله����ا مجموعة من براءات 
انه أمضى  الى  االختراع، اش����ار 
نحو 33 عاما في العمل احلكومي 
وأحد املتعصبني الكويتيني للثقافة 
العادات  والعلم والتحديث وفق 
والتقاليد والدين احلنيف، وانه 
انطالقا من هذا الش����عار ميارس 
دوره في مسيرة الكويت »ونعمل 

على تصحيح هذه املسيرة«.

نصب الشهيد التذكاري

وتطرق الشيخ صباح الناصر 
الهندسية،  الى قضية املسابقات 
مؤك����دا ان املصمم����ني الكويتيني 

يتمتعون بحس وطني عال جدا 
وأعمالهم ممتازة، مشيرا الى فوز 
تصميمه بجائزة النصب التذكاري 
للشهيد، اال ان مكتب الشهيد وبعد 
عدة ش����هور من اعالنه ألول مرة 
عن اجلائزة ومش����اركة نحو 60 
مهندس����ا ومعماري����ا وفنانا من 
الكويتيني عادة مرة اخرى ونظم 
مس����ابقة لتصميم النصب فاحتا 
املجال إلشراك مصممني من خارج 
الكويت، وان عذر املكتب في ذلك 
انه كان يريد ان يرى تصاميم من 

دول اخرى.
وفي مح����ور آخر من احلديث 
حول الطابع املعماري قال الشيخ 
ناص����ر: اننا نعي����ش في فوضى 
باالنظم����ة، فالقوان����ني واالنظمة 
حتتاج الى نس����ف، وان مشاركة 
الطابع  الكويتيني في  املعماريني 
املعماري محاوالت منفردة وفقت 
ف����ي الكثير م����ن االعم����ال، لكن 
ولالسف اذا كنت تطلب االصالح 
والصالح وتثبت ذلك بعملك فال 
احد يريدك، محذرا من اس����تمرار 

تردي الوضع.
وحول خطة التنمية قال وكيل 
وزارة الدفاع االسبق: ان االهم من 
اقرار اخلطة هو االنسان الكويتي 
وبناؤه، فهل نحن نعمل لبناء هذا 
االنسان وتنميته، مشيرا الى ان 
عط����اء الكويتي����ني كان بارتفاع 
مستمر، اال انه وبعد التحرير بدأ 
في االنخفاض، وانه ناقش مثل هذه 

االمور مع نحو 8 وزراء للتربية في 
محاولة حلثهم على تطوير البرامج 
التعليمية والتربوية ومخرجات 
التعليم، ألنه االساس، لكن دون 

جدوى.
وأكد ان السياسة عندما تدخل 
في أي امر أو مس����ألة تعمل على 
تخريبه، مضيفا: أنا متخوف على 
عيالنا اذا استمر الوضع باالنحدار 
بسبب السياسة »ال طبنا وال غدا 

الشر«.
كم����ا انتق����د الش����يخ صباح 
الناصر عدم وجود آلية واضحة 
أو قوانني تدعم من خاللها الدولة 
املخترعني واملبتكرين واملبدعني من 
ابناء الوطن، وقال: ال يوجد دعم 
للمخترعني في ديرتنا، مشيرا الى 
انه بادر بتقدمي مشروع »ورقة« 
مع د.عم����ر البناء ال����ى صاحب 
الس����مو األمير لتنظيم ذلك، وان 
العلمي  الكويت للتقدم  مؤسسة 
تابعت االمر وطلبت منه املشاركة 
في جلنة لرعاية املخترعني، وان 
الس����مو  املقدم لصاحب  املقترح 
أصبح دراس����ات موسعة، ولهذا 
اعتذرت عن املشاركة في اللجنة 
الى  التي أصبحت جلانا، مشيرا 
ان مشروع »مركز صباح األحمد 
لرعاية املخترع����ني واملبتكرين« 
سيرى النور قريبا، وانه سيساهم 
في إبعاد السياسيني عن التعامل 

مع املخترعني واملبدعني.
وح����ول االنتق����ادات املوجهة 

لوزارة الدفاع، قال: أحتدى أي خبر 
أو موضوع حول أي شبهات خالل 
فترة تولي صباح الناصر منصب 
وكيل الوزارة، بل على العكس نفخر 
بأنن����ا عملنا كفريق عمل متكامل 
ومبدع في عمله بش����كل جماعي، 
ولقد ساعدتني هذه املجاميع على 
اجناز العم����ل وحتديثه، وتركت 
وزارة الدف����اع ونحن في املرتبة 
االولى خليجيا، ولقد أخذنا على 
عاتقنا االهتمام بالعنصر البشري 
وتنميته، وهذه كانت ميزة للعمل 
في الدفاع، فلم يكن هناك متقاعس 

واحد عن العمل.
وأضاف الوكيل السابق للدفاع 
قائال: ان القرارات التي كانت تتخذ 
في وزارة الدفاع كانت مدروسة من 
كل الوكالء املساعدين قبل اصدارها، 
وكنا نناقشها قبل اصدارها معهم 
وفي مختلف املستويات االدارية، 
ولقد كنا نلتقي مع نحو 70 معنيا 
في اجتماع جماعي ومن مختلف 
املستويات قبل اصدار القرار، ألن 

هؤالء هم املعنيون بتنفيذه.
وحول قرارات اخلدمة املدنية 
االخيرة حول حرمان 1400 موظف 
وموظفة في الوزارة من بدالتهم، 
قال انه ال يج����وز ان يتراجع أو 
يوقف الديوان هذه القرارات، وان 
يذهب في املطالبة بالبدالت بأثر 
رجعي، فهذا أمر غير شرعي وغير 
قانون����ي، فالديوان ال يعمل على 
تطوير االنظمة وال يؤهل املوظفني 

قبل إرسالهم للوزارات، وان أنظمته 
تخلو م����ن أي بند ملكافأة املتميز 
وامللتزم وان بند االعمال املمتازة 
مينح للجميع وحس����ب املعرفة 
والتواصل مع املسؤول، لكن في 
وزارة الدفاع وبعد ان أولينا الثقة 
للهيئ����ة االدارية واملدنية لم يكن 
هناك متغيب أو متأخر واحد عن 
عمل����ه، واننا لم نس����تطع تنفيذ 
احلوافز بسبب جمود هذه القوانني، 
واليوم يأتي الديوان، واثنان من 
مسؤوليه من أعز أصدقائي، ليقول 
البدالت ونطالب بها بأثر  نوقف 

رجعي فهل هذا قانوني؟
وحول املساواة بني العسكريني 
واملدنيني قال: كنا نطالب والنزال 
بهذا االمر، بل على العكس الهيئة 
املدنية بالدفاع والداخلية تعمل على 
مدار العام ودون انقطاع وتؤمن 
كل احتياجات العسكريني االدارية 
واملادية والفنية، وما على العسكري 
في الدفاع والداخلية اال ان يذهب 
لدوامه، فنحن من يسهر على تأمني 
كل شيء لهم، ويأتي الديوان ليوقف 
بدالتنا فهذا ال يجوز، مشيرا الى 
ان في ه����ذا ظلما كبيرا للمدنيني 
في الداخلية والدفاع، وان جتربة 
املقاومة واالحتالل والتحرير في 
العامني 1990 و1991 أثبتت أنه لم 
يكن هناك فرق بيننا كعسكريني 
ومدنيني، فكلنا وقف ودافع سواء 
كان عسكريا أو مدنيا، وكلنا عيال 
الكويت وتساوينا جميعا حتت 
مظلتها.وأش���ار الشيخ صباح 
الناصر الى وجود أزمة ودعم ثقة 
في العمل احلكومي، وان اقتصار 
الثقة على ديوان احملاسبة، وجلنة 
املناقصات ووزارة املالية والفتوى 
العمل،  أمر يعوق  والتش���ريع 
فهؤالء نثق بهم وغيرهم ال، مشيرا 
الى ان جلن���ة املناقصات تكبل 
الوزارات،  العمل والتطوير في 
فكيف متنح حق التصرف داخل 
الوزارات للمناقصات حتت 5000 
دينار فقط، وغير ذلك كله تابع 
لها، هذا أمر يكبل العمل ويؤخره 
وحتى القطاع النفطي الذي كنا 
نعتز بتط���وره بدأ في االنحدار 
بسبب هذه القوانني والتدخالت 

السياسية.

ديوان الخدمة المدنية غير منصف بتراجعه ع�ن بدالت المدنيين في وزارة الدفاع

المطيري ناقش مع وفد أميركي
تعزيز التعاون العلمي والبحثي

 دارين العلي
استقبل مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري وفدا من البعثة العلمية االميركية 
وذلك بحضور نائب املدير العام لشؤون االبحاث 
د.محمد س���لمان ونائب املدي���ر العام للمعلومات 
د.نادر العوضي، ومت اثناء اللقاء مناقشة عدد من 

القضايا العلمية والبحثية.
من جانبه، اس���تعرض د.املطيري اهم انشطة 
املعهد البحثية وادارته العلمية واجنازاته املهمة 
عل���ى الصعيد احمللي واالقليم���ي والدولي، واكد 

عل���ى ضرورة التعاون الدول���ي وتبادل اخلبرات 
بني اجلانبني.

واعرب الياس زرهوني وهو ممثل عن البعثة 
العلمية االميركية واستاذ في هندسة االشعة والطب 
البيولوجي عن س���عادته الكبيرة بزيارة املعهد، 
مؤكدا ان هذا الصرح العلمي من املؤسسات العلمية 
التي تفخر بها الكويت للطاقات العلمية والبحثية 
املاهرة التي يضمها متمنيا استثمار هذه الطاقات 
خلدمة برامج التنمية، واعرب عن رغبته في التعاون 

املستقبلي مع املعهد ملا فيه مصلحة للطرفني.

 أسامة دياب
املناهج وطرق  انتقد أس����تاذ 
التربية بجامعة  التدريس بكلية 
املناهج  الكويت د.إبراهيم ك����رم 
الدراسية لوزارة التربية مبا حتوي 
من معلومات تشجع على احلفظ 
وليس تنمية الفكر، وأش����ار الى 
ان الوزارة تتبع سياسة املركزية 
بعيدا عن التطلعات التي تواكب 
السياسات التعليمية ملختلف دول 
العالم، متسائال عن سبب اختفاء 
املرجعيات التي مت بناؤها من قبل 
التواجيه واعتماد الوثائق الوطنية 
خالل مجل����س وكالء التربية في 
أيام وزير التربية األسبق د.رشيد 
احلمد.جاء ذلك في مجمل كلمته 
الت����ي نظمتها  خ����الل احملاضرة 
التربوي����ة االجتماعية  اجلمعية 
الكويتية حت����ت عنوان »املناهج 
الدراس����ية بالكوي����ت تطوير أم 

تغيير؟« بجمعية املعلمني.
وأشار كرم الى ان واقع املناهج 
الكويت هو نتاج  الدراس����ية في 
قرارات فوق هرمية من الس����لطة 
املركزية تتحول لقوانني ولوائح 
يلتزم املعلمون بتنفيذها، موضحا 
ان من أهم نتائج هذه السياس����ة 
عدم وجود مرجعي����ة علمية في 
بناء وتخطيط املناهج الدراسية، 
اخللط الواضح بني مفهومي املنهج 
والكتاب املدرسي، وإضفاء قدسية 
املدرس����ي، ما ضيع  الكتاب  على 
فرص اس����تثمار قدرات املعلمني 
الى ان مركزية  وإمكاناتهم.ولفت 
الكتاب في املدرسة أفرزت أساليب 

تقومي تقليدية تقيس احلفظ وال 
تقيس االستنتاج والفكر، مشددا 
على ان دوام املدرس����ة يقوم على 
تعزيز هيمنة الكتاب املدرسي الذي 
لم مينح للمعلم الفرصة لإلبداع 
واالبتكار، معتبرا ان الكتاب قضى 
على مه����ارات وعط����اءات صانع 
األجيال ولم يعط للمتعلمني مجاال 
للتفكير.ودعا لضرورة االهتمام 
بالطفل كمحور أساسي واستثمار 
للمستقبل يخدم البلد، مؤكدا أهمية 
وضع خطة إس����تراتيجية يسير 
عليها الطالب منذ دخوله مرحلة 
رياض األطفال وحتى عام 2025 
كأداة اس����تثمارية للبلد، مشددا 
على أهمية إع����داد املعلم اإلعداد 
اجليد كونه األس����اس واملختص 
في وضع لبن����ات التطور االولى 
للفرد من خالل عطاءاته التربوية 
والتعليمية ألبنائنا الطلبة، ولذا 

يجب التركيز على ضرورة تخريج 
معلمني ذي كفاءة عالية، مش����يرا 
الى ان مخرجات التعليم تصب في 
مصلحة سوق العمل الذي يعاني 
الكثير، ولذلك يجب توفير األرض 
اخلصبة التي تكون صاحلة لدعم 

سوق العمل.
وفي نهاية محاضرته استعرض 
كرم خطوات تغيير واقع املناهج 
الدراسية في الكويت والتي حتتاج 
لرؤية ش����املة ملهمة لن تتحقق 
إال مبش����اركة مجتمعي����ة ج����ادة 
تكون مؤسسات سوق العمل من 
أه����م عناصرها، ف����ال إجناز دون 
استثمار، الفتا الى أهمية التهيئة 
املهنية للطالب من املرحلة الثانوية 
عبر تنظيم زي����ارات ميدانية من 
قبل التواجيه لالطالع على سوق 
العمل كما هو في ارض الواقع بهدف 
إكسابهم اخلبرة العملية الالزمة.

)أحمد باكير( د.إبراهيم كرم خالل احملاضرة   

)كرم دياب( الشيخ صباح الناصر وم.طالل القحطاني خالل اللقاء   

د.ناجي املطيري خالل لقائه الوفد األميركي الزائر

جانب من احلضور

العبدالهادي: لن نسمح بأن يحبط
 ويهدم اإلنجاز التنموي في وزارة الدفاع

أكد النائب م.ناجي العبدالهادي ان هندسة المنشآت العسكرية في وزارة 
الدفاع من المؤسس��ات التي كان المهندس��ون يعولون عليها كثيرا، وان 
مجلس االمة ماض في دعم المدنيين في الدفاع من مهندسين وغيرهم وان 
القوانين التي تعيق العمل وتعرقله بحاجة الى تطوير وتعديل ومن ابرزها 
قانون المناقصات، وان النواب لن يرضوا بأن يبدأ االحباط في الس��ريان 

بوزارة الدفاع او في القطاع النفطي.
 وأش��ار ال��ى ق����رارات الخدمة المدني��ة حول ب��دالت المدنيين في 

الدفاع.
ودعا العبدالهادي الى تجمع هندس��ي تحت مظلة الجمعية للمهندسين 
المبتكرين والمخترعين وأصحاب الكفاءات للمبادرة التبني مشاريع تنموية 

خاصة لدعم العنصر البشري في البالد.

العنزي لرفع الظلم عن 1400 موظف ب� »الدفاع«
قال رئيس نقابة العاملني في وزارة الدفاع م.احمد العنزي ان النقابة ماضية في 
الدفاع عن حقوق منتسبيها من العاملني في وزارة الدفاع، سواء كانوا مهندسني او 
فني��ني وعاملني مبختلف االدارات املالية واالدارية والقانونية، وانها رفعت دعوى 
على ديوان اخلدمة املدنية اليقافه البدالت للمدنيني، وان حتركات تقوم بها النقابة 

بالتزامن مع الدعوى القضائية املرفوعة منها واملنظورة امام القضاء االداري.
ودع��ا م.العنزي دي��وان اخلدمة الى التراجع عن هذه الق��رارات ألنه ال ميكن 
التالعب مبصير 1400 اسرة كويتية وان هذه البدالت حق مشروع لهم وان الديوان 
هو م��ن اقرها وصرفها، فكيف يناقض قرارات��ه ويوقفها رغم ان ظروف العمل 
واحتياجات��ه واحدة؟! كما ان خبرات العاملني املدني��ني في الدفاع زادت وارتفعت 
ويجب تقدير هذه الكفاءات مبزيد من القرارات التشجيعية، معربا عن امله في ان 
يوفقهم وزمالؤه في النقابة في مقابلة النائب االول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 
لش��رح ابعاد واخطار هذه القضية ومناشدته ايقاف تعسف الديوان بشأن حقوق 

منتسبي الوزارة املدنيني.

جهود مميزة
 للمتطوعين والمتطوعات

جه��ود كبيرة وممي��زة بذلها أعض��اء لجنة العالقات 
العامة بالجمعية الذين تطوعوا لتنظيم اللقاء والتي ضمت 

كال من: 
م.مريم الرش��يد، م.افراح الش��طي، م.فواز الشمري 
وم.علي الصالح، حيث حرصوا على تقاليد اللجنة بتقديم 
درع تذكارية للضيف ودعوته الى تحلية من خالل كيكة 
يقوم بقطعها مع ع��دد من الضيوف والزمالء المنظمين 

والمشاركين.

»الزراعة«: لجنة للمبيدات الزراعية بالتنسيق مع الجهات الرسمية
صرح رئيس هيئة الزراعة م.جاسم البدر بأنه قد أصدر 
قراره رقم 87 لسنة 2010 بالالئحة التنفيذية لقانون املبيدات 
بالكويت، وجار حاليا تشكيل جلنة خاصة بتسجيل املبيدات 
الزراعية من االختصاصيني بالهيئة وغيرهم باجلهات الرسمية 
األخرى املعنية بتسجيل واستيراد وتداول املبيدات الزراعية. 
وأشار م.البدر الى انه تواكبا مع األهداف األساسية إلنشاء 
مجلس التعاون ل����دول اخلليج العربية وحتقيقا للتكامل 
بني دول املجل����س وتوحيد قوانينها وأنظمتها على ضوء 
أهداف االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول املجلس، فقد قامت 
الكوي����ت ممثلة بالهيئة بإعداد الالئحة التنفيذية للقانون 
املوحد للمبيدات الزراعية لدول مجلس التعاون الذي أقر 
بن����وده املجلس األعلى ملجلس التع����اون بصورة إلزامية 
بدورته ال� 25 املنعقدة في ديسمبر 2005، كما اعتمده مجلس 

الوزراء املوقر بعد مناقشته باستفاضة واعتماده من قبل 
مجلس األمة كأحد التشريعات الزراعية التي تنظم العمل 
مبجال املبيدات الزراعية بالكويت وتوحيدها مع نظيراتها 
اخلليجية. وأشار الى ان املبيدات الزراعية كونها سالحا ذا 
حدين ومواد كيماوية لها خصوصياتها وعواقبها السلبية 
إذا لم يتم تداولها وبيعها وفق ضوابط وأسس علمية تتفق 
وخواصها الكيمائية، فهذه املبيدات لها تأثيرات مباش����رة 
على املواطن واملقيم من خالل التصاقها باملنتجات الزراعية 
وبالتربة، وغير مباشرة من خالل تأثيراتها البيئية، فالتحكم 
في نوعيتها وتركيباتها وخواصها الكيماوية ومراقبة فترة 
صالحيتها حتقق األهداف األساس����ية من إنتاجها ومتنع 
تأثيراتها السلبية من خالل التأكد من عدم استخدامها او 
االجتار فيه����ا او حفظها او تداولها بطرق خاطئة ال تتفق 

ومكوناتها وتاريخ صالحيتها. وأضاف م.البدر ان التنظيم 
اجلامعي واخلروج بصيغة موحدة لكل األنظمة والقوانني 
من ش����أنها تعزيز التعاون بني دول املجلس بهدف خدمة 
املواطن بكل األقطار اخلليجية واملقيم على ارضه في بيئة 
س����ليمة خالية من التلوث وضم����ان مصدر غذائي صحي 
سليم. واستطرد ان الهدف من هذا القانون تنظيم عمليات 
انتاج واس����تيراد وتداول املبيعات بدول مجلس التعاون، 
مشيرا الى ان القانون املذكور يعرف املبيدات على انها اي 
منتج كيم����اوي عضوي او غير عضوي مخلق او طبيعي 
او منتج احيائي يضم عناصر الكائنات احلس����ية الدقيقة 
يستخدم في مكافحة اآلفات )وتشمل أيضا املواد اجلاذبة او 
الطاردة( او كمنظمات النمو النباتية او كمسقطات أوراق 

او مجففات عامة او منظمات النتح.

كرم: مركزية الكتاب المدرسي أفرزت
 أساليب تقويم تقيس الحفظ وال تقيس التفكير

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلتي احلافظ والرا�شد الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

مرمي را�شد اإبراهيم الرا�شد
اأرملة املرحوم/ عي�سى اإبراهيم احلافظ

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�شركة دار الكويت لل�شحافة


