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بدء الدراسة في مركز الريادة العلمي لطلبة المرحلة االبتدائية اليوم 

الحسينان: هناك ثغرات في وثيقة التعليم المتوسط

التنمية البشرية هي األساس والكوادر حيوية ومهمة لتقدم الكويت

القحطاني: مطالب الخبراء عادلة وسئمنا انتظار كادر المهندسين

تبدأ اعتبارا من اليوم الدراسة في مدارس مركز 
الريادة العلمي التابع جلمعية املعلمني وذلك للفصل 
الدراسي الثاني ولطلبة وطالبات الصف االول حتى 
اخلامس االبتدائي بهدف تأس����يس وتنمية قدراتهم 
في مواد العربي واالجنليزي والرياضيات وفق خطة 
تعليمية تعتمد على املفاهيم واملهارات االساسية للمواد 
العلمية، والكثافة الطالبية املنخفضة التي ال تتجاوز 
عشرة طالب، واعلنت اجلمعية عن استمرارية فترة 
التسجيل وذلك عبر مركز مدرسة حومة االبتدائية 
للبنات في جنوب السرة � الزهراء � ق 2، وفي مركز 
مدرس����ة هند بنت اثاثة االبتدائية للبنات بضاحية 

فهد االحمد � ق 3. 
من جانب آخر دافعت مراقبة التعليم املتوس����ط 
في منطقة الفروانية التعليمية مرمي احلسينان عن 
وثيقة التعليم املتوس����طة التي وصفها بعض اهل 

امليدان باالرتباك وكما عاب البعض اآلخر آلية تطبيقها دون جتريبها 
بش����كل جزئي، حيث عزت احلس����ينان خالل اللقاء الذي عقدته ادارة 
ش����ؤون املعلمات في جمعية املعلمني حتت عن����وان »التعديالت على 
الوثيقة االساسية للمرحلة املتوسطة« تعميم الوثيقة على كل مدارس 
الكويت املتوسطة في وقت واحد الى ان ذلك كان بقرار وزاري اصدرته 
وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح خاصة انها اي وثيقة املتوسطة 
كانت قد تأخرت في الظهور عن املرحلتني االبتدائية والثانوية، حيث 

استغرق اعداد الوثيقة خمس سنوات كاملة.
وحول سبب التأخير في تطبيق الوثيقة هذا العام ارجعت احلسينان 
الس����بب الى تأخير الدراس����ة في بداية العام وما صاحبها من ظروف 
خاص����ة بوباء انفلونزا اخلنازير، عالوة على وجود اجتماعات مكثفة 
للتواجيه العامة وغيرها، فيما كش����فت في حديثها عن وجود ثغرات 

بالوثيقة اال انها أكدت الهدف الرئيسي واملهم للوثيقة 
وهو حتقيق العدالة بني جميع الطلبة، حيث يكون 

سهال الرجوع إليها حلسم درجات الطالب.
واستعرضت احلسينان اهم نقاط التعديالت اجلدية 
التي ينتظر ادخالها الوثيقة، فبدأت مبادة »مهارات 
احلي����اة«، فقد مت نقل مهارة »بناء الش����خصية« من 
مقرر الصف السابع الى مقرر الصف التاسع، كما ان 
احتجاج توجيه التربية االسالمية لقلة عدد معلميه 
ادى الى استبعاد مهارة الوسطية واالعتدال من مقرر 
الصف التاسع، وبدال من مهارة »بناء الشخصية« في 
السابع مت ادراج مقرر التوعية املرورية، ومت تكليف 
اقسام التربية البدنية للبنني مبقرر العمل التطوعي 
باالضافة الى التوعية املرورية، ومن توزيع الدرجات 
في الفترات، فقد اشارت الى ان مادة التربية البدنية 
ق����د اضيفت للمجموع الكلي للطالب بدءا من الفترة 
الثالثة، كما ان اختبار مادة القرآن الكرمي يكون شفويا، اما املواد ذات 
الطابع العملي فلها تقومي مس����تمر وليس اختبارا باس����تثناء التربية 

البدنية، ويكتفي بالتقدير اللفظي للمواد ذات الطابع العملي.
واضافت احلس����ينان ان كل فترة دراسية س����تحمل نسبة مئوية 
ومجموعا مستقال، مما يحفز الطالب واسرته على بذل املزيد من اجلهد 
والوقوف على املستوى احلقيقي اوال بأول، كما ان زمن االجابة لكل مادة 
دراسية محددة من قبل التوجيه العام لكل مادة وذلك في كل الفترات 
الدراس����ية. وحول اكثر موضوعات الوثيقة جدال ولغطا قضية غياب 
الطالب دون عذر مقبول، قالت احلسينان يعاقب الطالب بعدم احتساب 
االعمال اليومية له للفترة الرابعة ويدخل مبعدل درجاته في الفترات 
االولى والثانية والثالثة، وهو ما مت اعادة النظر فيه العتراض امليدان 

عليه، حيث يؤخذ متوسط فتراته الثالث االخرى.

أعلن رئيس جمعية املهندسني م.طالل القحطاني 
تأييد اجلمعية ملطالب اخلبراء، حيث انهم من الفئات 
املهنية التي م����ن املمكن حتقي����ق مطالبهم العادلة 
واملوضوعية بس����هولة ويسر، مش����يرا الى ان هذه 
املطالب تتوافق مع الكثير من مطالب املهندسني التي 
تقدمت بها اجلمعية غير مرة، وانها تتضمن شقا اداريا 

وقانونيا لطاملا وافقت عليه اجلهات املعنية.
وق����ال القحطاني ف����ي تصريح ل����ه تعقيبا على 
مساعي وجهود موظفي ادارة اخلبراء إلقرار كادرهم 
وحول انسحاب احلكومة من جلسة النظر في قانون 
اخلبراء: ان مطالب اخلبراء عادلة ومن املؤسف استمرار 
تعطيلها بهذا الش����كل والتهويل والتأجيل غير مرة 
بحجة الدراس����ة وإعادة النظر وكأنها قضية دولية، 
مش����يرا الى ان قانون اخلبراء شبه جاهز، اذا أرادت 

احلكومة اقراره كقانون واال فعليها اصدار قرارات من قبل ديوان اخلدمة 
املدنية تلبي هذه املطالب. ودعا رئيس »املهندسني« الى وقف املماطلة 
بإقرار ومعاجلة مواضيع الكوادر في البالد ومنها كادر املهندسني، فهي 
الكوادر حيوية ومهمة للتنمية بالبلد، موضحا ان التنمية البش����رية 
هي عماد اي تنمية تنش����دها الكويت وفي أي مجال كان، ويؤسفنا أن 

نقول ان الوقت املتاح أمام أصحاب القرار بات قليال 
التخاذ خطوات عملية، والبد أن نرى ش����يئا عاجال 
وملموسا سواء للمهندسني أو للخبراء وغيرهم من 

املهنيني وأصحاب الكوادر.
وأضاف: من االس����ف ان نقول ان اسلوب احلوار 
واملناقشة واإلقناع وصل الى طريق شبه مسدود مع 
أصحاب القرار، وقد مللنا من املداوالت والتعذر بتقارير 
البنك الدولي، مشيرا الى ان البنك جهة استشارية لم 
تقدم احللول، بل س����دت ابواب التعاون مع اصحاب 
القرار، وان املهندسني قد ضاقوا ذرعا بهذا التسويف، 
خاصة ان بعض الكوادر غير املوضوعية قد أقرت، بل 

نفذ البعض ضمنها بعد تقارير البنك الدولي.
وزاد القحطاني: انه ال يجوز االنتقائية في تطبيق 
الكوادر والتفرقة، خاصة ان الكثير مما مت اقراره لم 
تتم دراسته، بل مت على مبدأ »إن حبتك عيني ما ضامك الدهر«، مضيفا 
ان املهندسني يتمنون جلميع أصحاب املطالبات التوفيق، وان صوتهم 
سيكون مسموعا في القريب العاجل وسنسمعه الى من جتاهلنا أو لم 
يشأ االنتباه الى مطالبنا، ونحن ال نهدد، بل ننبه ونشير الى ضرورة 

اقرار هذه املطالب، وسنعلن عن خطواتنا املقبلة في حينه.
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