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مطالبات نيابية
باالستعجال في
إقرار قانون التعليم
الخاص

الكويت تدعو
إلى مؤتمر دولي
إلنهاء االحتالل
اإلسرائيلي

الحرس الوطني
يحتفل بتخريج
دفعة جديدة
من المستجدين

العيسى يتعهد بوقفها لحين انتهاء التعليمية من الدراسة وإقرار قانون التعليم الخاص

ال زيادة لرسوم المدارس الخاصة
تعهد وزير التربية وزير التعليم
ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى ف��ي جلسة
م�ج�ل��س األم ��ة ام��س ب��وق��ف ال��زي��ادة
ف��ي ال��رس��وم ال��دراس �ي��ة ف��ي التعليم
ال�خ��اص ب�ن��اء على توصية نيابية
م �ق��دم��ة م��ن  28ن��ائ �ب��ا واف� ��ق عليها
امل �ج �ل��س اث� �ن ��اء ال �ج �ل �س��ة متضمنة
رد ال � � � � ��وزارة ل � �ل� ��زي� ��ادة ال � �ت ��ي ت�م��ت
م ��ن ق �ب��ل ب �ع��ض امل� � ��دارس ال �خ��اص��ة
ع�ل��ى ال��رس��وم وذل ��ك ل�ح�ين االن�ت�ه��اء
م��ن ب �ح��ث امل ��وض ��وع داخ� ��ل اللجنة
التعليمية بعد تكليف املجلس لها
بدراسة زيادة الرسوم.
وخ� �ل ��ال م �ن��اق �ش��ة ت� �ق ��ري ��ر ل�ج�ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي في
شأن مشروع القانون بشأن تعديل
االعتمادات فيما بني أبواب ميزانية
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب للسنة املالية 2016/2015
وال � ��ذي اق � ��ره امل �ج �ل��س ب�غ��ال�ب�ي��ة 38
عضوا انتقد ال�ن��واب طريقة توزيع
س��اع��ات ال�ن�ص��اب ال��زائ��دة والشعب
املغلقة وك��ذا تقاضي أع�ض��اء هيئة
ال� �ت ��دري ��س م� �ك ��اف ��آت م �ق��اب��ل ش�ع��ب
وهمية ال وجود لها.
وطالبوا بمحاسبة ومراقبة هذا
االم��ر حتى ال ي��دف��ع ثمنها الطالب

واوص � ��وا ب��وض��ع الئ �ح��ة تنظيمية
ذات ضوابط إلحكام الرقابة املالية
على امل�ك��اف��آت ال��زائ��دة ع��ن النصاب
وت �ح��دي��د س �ق��ف اع �ل��ى ل �ع��دد امل ��واد
الدراسية التي يتحملها كل عضو
هيئة ت��دري��س وال�ع�م��ل ع�ل��ى اي�ج��اد
ب ��دائ ��ل ل�ت�غ�ط�ي��ة ال �ن �ق��ص ال �ح��اص��ل
حاليا في اعضاء هيئتي التدريس
وال� �ت ��دري ��ب وف ��ق م �ع��اي �ي��ر واض �ح��ة
للتقليل م��ن ال �س��اع��ات ال ��زائ ��دة عن
ال � �ن � �ص� ��اب س� �ن ��وي ��ا وق� � �ي � ��ام ج �ه ��از
املراقبني املاليني بالتدقيق املسبق
على كشوف الصرف.
وع��ودة ال��ى ال��وزي��ر العيسى فقد
اك ��د ان ال � ��وزارة ل��م ت�ن�ف��ذ ال�ت��وص�ي��ة
ال �ص��ادرة ع��ن اح��دى لجانها بشأن
زي��ادة ال��رس��وم ف��ي م��دارس التعليم
ال� �خ ��اص ،م�ب�ي�ن��ا ان اش �ك��ال �ي��ة رف��ع
ال ��رس ��وم ق��ائ �م��ة م �ن��ذ س� �ن ��وات وت��م
االن�ت�ه��اء بتوصية ع�ل��ى رف�ع�ه��ا في
امل��دارس االجنبية مع ابقاء الرسوم
ع�ل��ى ح��ال�ه��ا ب ��امل ��دارس ال�ع��رب�ي��ة اال
ان الوزارة لم تتخذ قرارا بشأن هذا
االمر.
تفاصيل المضبطة (ص)10-04

النصف يطالب باستقالة العبيدي
وقيادات وزارة الصحة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب راك � � ��ان ال �ن �ص��ف
ال �ش �ك��ر ل �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ع�ل��ى
موقفه من العبث في ادارة العالج
ف ��ي ال� �خ ��ارج وت��وج �ي �ه��ات س�م��وه
ل �ل �ح �ك��وم��ة ل ��وق ��ف ه � ��ذا ال �ت�ل�اع��ب
والهدر املالي مشيرا ال��ى أن��ه لوال
تدخل سموه ملا اتخذت الحكومة
أي خطوة تجاه هذا امللف.
وطالب باستقالة فورية لوزير

ال �ص �ح��ة أو اق��ال �ت��ه ه��و وق �ي��ادي��ي
الوزارة.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب أح�م��د
القضيبي ان بيان مجلس الوزراء
عن العالج بالخارج إدانة لجميع
الوزارات.
تفاصيل (ص)08

الشؤون :رصد  270شركة وهمية
في سبعة أشهر
ك � � �ش � � �ف� � ��ت وزي� � � � � � � � � � ��رة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل وزي ��رة ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
الصبيح عن رصد  60شركة جديدة
م � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ات غ� �ي ��ر ال� �ق ��ائ� �م ��ة ف��ي

العنوان املرخص لها ليرتفع بذلك
ع��دد ه��ذه ال�ش��رك��ات ال��ى  270شركة
خالل سبعة اشهر.
تفاصيل (ص)15

األمير يشهد مهرجان الموروث الشعبي
ت�ف�ض��ل س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ال � � �ش � � �ي � ��خ ص� � � �ب � � ��اح االح � � �م � ��د
وس� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ
ن��واف االح�م��د ام��س بحضور
م �ه��رج��ان امل � � ��وروث ال�ش�ع�ب��ي
وذلك بمنطقة الساملي.
وش � � �ه� � ��د ال� � �ح� � �ف � ��ل رئ � �ي� ��س
مجلس االم ��ة م ��رزوق الغانم
وكبار الشيوخ وسمو الشيخ
ناصر املحمد وسمو الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس
الوزراء وعدد من الوزراء.
كما ق��ام سمو أم�ي��ر البالد
القائد األعلى للقوات املسلحة
وس� �م ��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ب ��زي ��ارة
ال� ��ى م �خ �ي��م وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
بمنطقة الساملي.
تفاصيل (ص)03-02

قرارات الجلسة:
 املوافقة على التوصيات الواردةف ��ي ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات
بشأن تنفيذ القوانني.
 ت� � ��أج � � �ي� � ��ل ب � � � �ن� � � ��دي األس� � �ئ� � �ل � ��ةوانتخابات الشعبة البرملانية
للجلسة املقبلة.
 تكليف اللجنة التعليمية بحثزي � ��ادة ال ��رس ��وم ال��دراس �ي��ة في
املدارس الخاصة.
 إق ��رار م�ش��روع ال�ق��ان��ون بتعديلاالع�ت�م��ادات ف��ي ميزانية هيئة
التطبيقي.
 امل� �ج� �ل ��س ي� ��وص� ��ي ب �ف �ت ��ح ب ��ابالتعيني في التطبيقي لتغطية
ال� � �ع� � �ج � ��ز امل� � � ��ال� � � ��ي وس � � ��اع � � ��ات
التدريس املطلوبة.
 توصية بوقف زيادة الرسوم فيامل��دارس الخاصة لحني انتهاء
التعليمية من تقريرها.

سمو أمير البالد وسمو ولي العهد خالل مهرجان املوروث الشعبي

نؤيد أي قرار أو إجراء لترشيد اإلنفاق

العمير لـ «الدستور» :واهم من يعتقد
أن الحكومة توجه المجلس
أك��د وزي��ر االشغال العامة ووزي��ر
ال��دول��ة لشؤون مجلس األم��ة د.علي
العمير أن مجلس األم��ة سيد ق��راره
وواه ��م م��ن يعتقد أن ال�ح�ك��وم��ة من
امل�م�ك��ن أن ت��وج�ه��ه أو ت �ف��رض عليه
شيئا الفتا إلى أنه مستعد ألي قرار
إذا رأى ال� �ن ��واب ض � ��رورة اس �ت �م��رار
ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � ��ي ال � �ح � �ي� ��ازات
ال��زراع �ي��ة واس �ت �ط��رد ق��ائ�لا :س ��أزود
امل �ج �ل��س ب��امل �ع �ل��وم��ات ك��ام �ل��ة ب�ك��ل
ش �ف��اف �ي��ة خ ��اص ��ة أن� �ن ��ا ن �ع ��ال ��ج أي
موضوع وفق الضوابط والشروط.
واض � � ��اف ال �ع �م �ي��ر ف� ��ي ت �ص��ري��ح
خ� � ��اص ل � �ـ «ال � ��دس� � �ت � ��ور» :ان س�م��و

د .علي العمير

رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
جابر املبارك اصدر توجيهاته الى
ج �م �ي��ع ال� � � ��وزراء ب �ت��رش �ي��د اإلن �ف ��اق

وت �ق �ل �ي��ص امل �ص ��روف ��ات ف ��ي جميع
ال � � � � � ��وزارات خ ��اص ��ة ب� �ع ��د امل � �ب� ��ادرة
ال� �س ��ام� �ي ��ة ب �ت �ق �ل �ي��ص م� �ص ��روف ��ات
الديوان االميري الفتا الى ان سمو
رئيس مجلس الوزراء في االجتماع
االخير ملجلس الوزراء كان واضحا
في رسالته ل�ل��وزراء عموما ووزي��ر
املالية خصوصا ب�ض��رورة ترشيد
اوجه الصرف واإلنفاق وتقليصها
ف ��ي ج �م �ي��ع امل� �ج ��االت امل �م �ك��ن فيها
وق� � ��ف ال � � �ه� � ��در .وأك� � � ��د ال� �ع� �م� �ي ��ر ان
ال �ح �ك��وم��ة ت ��ؤي ��د اي اج � � � ��راءات او
ق� ��رارات م��ن ش��أن�ه��ا تقليص ال�ه��در
واإلنفاق.
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زار قرية صباح األحمد برفقة ولي العهد ورئيسي مجلسي األمة والوزراء

األمير يشهد مهرجان الموروث الشعبي

صاحب السمو األمير يتسلم هدية تذكارية بمناسبة مهرجان املوروث الشعبي

تفضل حضرة صاحب السمو امير
ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح االح�م��د الجابر
الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي
ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف االح �م��د ال�ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ام ��س ب�ح�ض��ور
م� �ه ��رج ��ان امل � � � ��وروث ال �ش �ع �ب��ي وذل� ��ك
بمنطقة الساملي.

ووص� ��ل م��وك��ب س �م��وه ال ��ى ال�ح�ف��ل
ح�ي��ث استقبل ب�ك��ل ح �ف��اوة وترحيب
م��ن ق�ب��ل ن��ائ��ب وزي ��ر ش ��ؤون ال��دي��وان
االميري ورئيس اللجنة العليا لقرية
ال �ش �ي��خ (ص � �ب ��اح االح � �م� ��د) ال �ت��راث �ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ ع� �ل ��ي ال� � �ج � ��راح وامل �س �ت �ش ��ار
بالديوان االميري املشرف العام لقرية

سمو األمير خالل حضوره مهرجان املوروث الشعبي

ال �ش �ي��خ (ص � �ب ��اح االح � �م� ��د) ال �ت��راث �ي��ة
م �ح �م��د ض� �ي ��ف ال � �ل ��ه ش � � ��رار ورئ� �ي ��س
ال �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واالداري� � ��ة ب��ال��دي��وان
االميري ونائب رئيس اللجنة العليا
عبدالعزيز اسحاق.
وقام مجموعة من االطفال من قرية
ص�ب��اح االح�م��د ف��ي اندونيسيا ب��أداء

الزياني :أنشطة المهرجان
عكست ثراء الموروث الخليجي
أش� � ��اد األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام مل�ج�ل��س
ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج العربية
عبداللطيف الزياني ب��دور قرية
الشيخ ص�ب��اح األح�م��د التراثية
ب� �ت ��رس� �ي ��خ امل� � � � � ��وروث ال �ش �ع �ب��ي
الخليجي األصيل.
وق� � ��ال ال ��زي ��ان ��ي ل �ك ��ون ��ا ع�ق��ب
م�ش��ارك�ت��ه ف��ي اف �ت �ت��اح فعاليات
ق� ��ري� ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
ال�ت��راث�ي��ة ت�ح��ت رع��اي��ة وح�ض��ور
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح� � �م � ��د ال � �ج ��اب ��ر ال � �ص � �ب ��اح إن
املوروث الشعبي الخليجي أثرى
ت� ��اري� ��خ وح� ��اض� ��ر دول م�ج�ل��س
التعاون ما يعكس اهتمام دولة
الكويت بهذا املوروث.
واك� ��د ال��زي��ان��ي اه�م �ي��ة ال�ق��ري��ة
ف ��ي امل �س��اه �م��ة ب �ت �ع��زي��ز ال �ه��وي��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ل � ��دى ش� �ع ��وب دول
امل �ج �ل��س ك ��اف ��ة م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن
ه� � ��ذا ال� � �ح � ��دث ال � �ت� ��راث� ��ي امل �م �ي��ز
يعكس تشابه العادات والتقاليد
امل � �ت� ��وارث� ��ة وي� �ب ��ره ��ن ع� �ل ��ى ق ��وة
ال�ت��راب��ط وال�ت�لاح��م ال�ت��ي جمعت

فقرة شعرية بعدها قام سموه بجولة
ف ��ي م �ت��اح��ف دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
لدول الخليج العربية واملركز الحرفي
ال �ش �ب��اب��ي ال �ت ��راث ��ي ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للرياضة ومتحف السيارات التراثية
وم � �ع� ��رض ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون
الزراعة والثروة السمكية حيث اطلع

على م��ا احتوته املتاحف م��ن لوحات
فنية شعبية واع�م��ال ت��راث�ي��ة جسدت
التاريخ العريق لدول الخليج العربي.
وق ��د ش �ه��د ال �ح �ف��ل رئ �ي��س مجلس
االم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م وك �ب��ار ال�ش�ي��وخ
وس�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د وسمو
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ �ي��س مجلس

الوزراء والنائب االول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد واالمني العام ملجلس التعاون
ل��دول الخليج العربية د .عبداللطيف
الزياني ورئيس البرملان العربي احمد
ال �ج��روان وال� ��وزراء.وت� ��م ت�ق��دي��م هدية
تذكارية لسمو االمير بهذه املناسبة.

الحمود :رعاية األمير
«الموروث» تؤكد االهتمام
بالتراث والثقافة

أبناء ودول مجلس التعاون عبر
التاريخ.
وأع ��رب ع��ن ت�ق��دي��ره وإعجابه
ب� � �ج� � �ه � ��ود ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة امل� �ن� �ظ� �م ��ة
ل �ف �ع��ال �ي��ات م� �ه ��رج ��ان امل � � ��وروث
ال �ش �ع �ب��ي ف ��ي ال� �ق ��ري ��ة ال �ت��راث �ي��ة
وبالتجهيزات العالية واملتطورة
وح�س��ن اإلع ��داد والتنظيم ال��ذي
ب��ذل إلب ��راز ه��ذا ال�ح��دث التراثي
املميز.
وأش � � � � � ��اد ب� � �م� � �ش � ��ارك � ��ات دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ف ��ي م�ه��رج��ان
امل � � � ��وروث ال �ش �ع �ب��ي ف� ��ي ال �ق��ري��ة
وبالعروض واألنشطة التراثية
وال � �ث � �ق� ��اف � �ي� ��ة امل � � �ت � � �ع� � ��ددة ال� �ت ��ي
عكست ت�ن��وع امل ��وروث الشعبي
الخليجي وثرائه.

رئيس مجلس األمة ورئيس الوزراء

ق ��ال وزي� ��ر االع �ل��ام ووزي � ��ر ال��دول��ة
ل � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب ��اب ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
الحمود إن رعاية سمو األمير الشيخ
ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال � �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح
مهرجان امل��وروث الشعبي الخليجي
وقرية صباح األحمد التراثية يجسد
اه �ت �م��ام ال� ��دول� ��ة ب ��ال� �ت ��راث وال �ث �ق��اف��ة
واملوروث االصيل والغني الذي تزخر
به الكويت ومنطقة الخليج العربي.
واض � � � ��اف ال � �ح � �م ��ود ف � ��ي ت �ص��ري��ح
لكونا بمناسبة زي��ارة سموه للقرية
ال� �ت ��راث� �ي ��ة ان امل � �ش ��ارك ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
املميزة في القرية واملتمثلة باقامتها
ملتاحف تراثية تؤكد عمق العالقات
االخ��وي��ة ال �ت��ي ت�ج�م��ع ق ��ادة وش�ع��وب
دول مجلس التعاون الخليجي.
ول �ف��ت ال ��ى ان ال �ق��ري��ة ش �ه��دت ه��ذا
ال�ع��ام ت�ط��ورا كبيرا م��ن خ�لال اضافة
ال � �ع ��دي ��د م � ��ن امل � �ن � �ش ��آت وال � �خ ��دم ��ات
وامل �س��اب �ق��ات ال �ت��راث �ي��ة وال�ت��رف�ي�ه�ي��ة
م ��ا ج�ع�ل�ه��ا ق�ب�ل��ة ل ��زي ��ارة ال �ك �ث �ي��ر من
املواطنني واملقيمني.

واك� ��د ان ال �ق��ري��ة ال �ت��ي تستضيف
ف�ع��ال�ي��ات امل �ه��رج��ان اص�ب�ح��ت معلما
س�ي��اح�ي��ا م�ه�م��ا م��ا ي �ع��زز م��ن مفهوم
ال �س �ي��اح��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ت��راث �ي��ة على
النطاقني املحلي والخليجي.
وذك� ��ر ان م��ا ت�ت�ض�م�ن��ه ال �ق��ري��ة من
م �ع��ال��م وم� �ت ��اح ��ف واس � � � ��واق ت��راث �ي��ة
وغ � �ي� ��ره� ��ا ي � �ع� ��زز ارت � � �ب� � ��اط امل� ��واط� ��ن
الكويتي والخليجي بتراثه االصيل
امل�س�ت�م��د م��ن اآلب ��اء واألج � ��داد مشيرا
ال ��ى ان ذل ��ك ي �ع��زز م ��ن ق �ي��م االن �ت �م��اء
والوالء .واعتبر ان مشاركة مؤسسات
ال��دول ��ة ف��ي ان�ش�ط��ة ال �ق��ري��ة واث��رائ �ه��ا
ع �ل��ى م � ��دى اي� � ��ام امل� �ه ��رج ��ان الس �ي �م��ا
م �ش��ارك��ة وزارت� � ��ي االع �ل��ام وال �ش �ب��اب
وك� ��ذل� ��ك امل �ج �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
وال �ف �ن ��ون واآلداب وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للرياضة رس��ال��ة واض�ح��ة تبني مدى
حرص مؤسسات الدولة على الحفاظ
على تراث اآلباء واالجداد
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األمير يزور مخيم وزارة الداخلية
بمنطقة السالمي

صاحب السمو األمير خالل زيارته مخيم وزارة الداخلية في منطقة الساملي

ق � ��ام ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أمير البالد الشيخ صباح االحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ال �ق��ائ��د األع �ل��ى
ل � �ل � �ق ��وات امل� �س� �ل� �ح ��ة وس � �م� ��و ول ��ي
العهد الشيخ نواف االحمد الجابر

الصباح حفظهما الله بزيارة الى
م�خ�ي��م وزارة ال��داخ �ل �ي��ة بمنطقة
الساملي.
ح � � �ي � ��ث ك � � � � ��ان ف� � � ��ي اس � �ت � �ق � �ب� ��ال
س �م��وه �م��ا ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س

محليات

03

وسموه محييا الحضور في املخيم

ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د ووك� � �ي � ��ل وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة س�ل�ي�م��ان ال�ف�ه��د وك�ب��ار
قيادات وزارة الداخلية.
وع �ل��ى ش� ��رف ح �ض��رة ص��اح��ب

ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد وس �م��و ول��ي
ال�ع�ه��د أق ��ام ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � ��وزراء ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة م��أدب��ة
غداء حضرها رئيس مجلس االمة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م وك� �ب ��ار ال �ش �ي��وخ

وس � �م� ��و ال� �ش� �ي ��خ ن� ��اص� ��ر امل �ح �م��د
وس � �م� ��و ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال�ن��ائ��ب
االول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح

ال � �خ� ��ال� ��د ون � ��ائ � ��ب وزي � � � ��ر ش � ��ؤون
ال � ��دي � ��وان االم � �ي� ��ري ال �ش �ي ��خ ع�ل��ي
ال � �ج� ��راح ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد
الجراح.

استقبل الشيخ ناصر المحمد وعلي الغانم

الرئيس التونسي غادر البالد أمس بعد زيارة رسمية

األمير مودعا الرئيس التونسي

غ��ادر ال�ب�لاد ص�ب��اح ام��س الرئيس
ال� � �ب � ��اج � ��ي ق � ��ائ � ��د ال � �س � �ب � �س ��ي رئ� �ي ��س
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ت ��ون �س �ي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة
والوفد الرسمي املرافق له بعد زيارة
رس� �م� �ي ��ة ل� �ل� �ب�ل�اد اس� �ت� �غ ��رق ��ت ي��وم�ي�ن

الرئيس التونسي خالل استقباله رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم

اج��رى خاللها مباحثات رسمية هو
وح�ض��رة ص��اح��ب السمو ام�ي��ر البالد
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه .وك� ��ان ع �ل��ى رأس
م��ودع �ي��ه ع �ل��ى ارض امل� �ط ��ار ح �ض��رة

ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
ص �ب ��اح االح� �م ��د وس �م ��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ ن��واف االحمد ورئيس مجلس
األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م وس �م��و الشيخ
جابر امل�ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء

والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
ال ��دف ��اع ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج ��راح وك�ب��ار
امل�س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة وك�ب��ار ال �ق��ادة في

الجيش والشرطة والحرس الوطني.
وك� � � � ��ان ال � ��رئ � �ي � ��س ال � �ب � ��اج � ��ي ق ��ائ ��د
السبسي رئيس الجمهورية التونسية
ال �ش �ق �ي �ق��ة ق ��د اس �ت �ق �ب��ل ص �ب��اح ام��س
سمو الشيخ ناصر املحمد واستقبل

رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
علي الغانم وذل��ك بمقر اقامته بقصر
ب �ي��ان وح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي��س بعثة
ال �ش��رف امل��راف �ق��ة امل�س�ت�ش��ار ب��ال��دي��وان
االميري محمد ابوالحسن.
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تأجيل األسئلة وانتخابات الشعبة البرلمانية إلى الجلسة المقبلة

الموافقة على توصيات لجنة األولويات
بشأن متابعة تنفيذ القوانين
وافق مجلس األمة في
جلسته أمس على توصية
نيابية مقدمة من 28
نائبا بإحالة قضية زيادة
الرسوم في المدارس
الخاصة إلى اللجنة
التعليمية للمناقشة
ورفع تقرير بشأنها إلى
مجلس األمة كما تعهد
وزير التربية وزير التعليم
العالي د .بدر العيسى
بوقف جميع زيادات
الرسوم لحين انتهاء
اللجنة التعليمية من
عملها في هذا الشأن
وخالل مناقشة تقرير
لجنة الميزانيات والحساب
الختامي في شأن مشروع
القانون بشأن تعديل
االعتمادات فيما بين
ابواب ميزانية الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب للسنة المالية
 2016/2015والذي اقره
المجلس بغالبية  38عضوا
انتقد النواب طريقة
توزيع ساعات النصاب
الزائدة والشعب المغلقة
وكذا تقاضي اعضاء هيئة
التدريس مكافآت مقابل
شعب وهمية ال وجود
لها.وطالبوا بمحاسبة
ومراقبة هذا االمر حتى ال
يدفع ثمنها الطالب .وإلى
تفاصيل الجلسة:

الزلزلة :على وزير
التربية أن يبرر
موقف الوزارة
من زيادة رسوم
المدارس الخاصة
العيسى :نتخذ
إجراءات ضد
المدارس الخاصة
المخالفة تصل إلى
وقف الترخيص
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة أمس ويبدو النائب فيصل الشايع

اف � �ت � �ت� ��ح رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م الجلسة التكميلية
أم� ��س األرب � �ع� ��اء ال �س��اع��ة ال �ت��اس �ع��ة
والنصف بعد أن كان قد رفعها ملدة
نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام أس �م��اء األع�ض��اء
الحاضرين واملعتذرين والغائبني
من دون إذن أو إخطار.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :أم��س أث�ن��اءن �ق��اش ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات لم
ن ��أخ ��ذ امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ات
وإحالة التقرير الى الحكومة.
(موافقة عامة)
 ال��رئ �ي��س م� � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه��ليوافق املجلس على تأجيل مناقشة
األس � �ئ � �ل� ��ة وان� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات ال �ش �ع �ب��ة
البرملانية الى الجلسة املقبلة؟
(موافقة عامة)
 ال��رئ �ي��س م� � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه��لي��واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ط�ل��ب بتقديم
م� �ش ��روع ت �ع��دي��ل االع � �ت � �م ��ادات ب�ين
أب � � ��واب امل� �ي ��زان� �ي ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب؟
 وت �ل�ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام ط �ل �ب��ا آخ��ربشأن تحديد ساعة من جلسة اليوم
مل�ن��اق�ش��ة وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة ف ��ي ال �ق��رار
امل� �ف ��اج ��ئ ل� ��زي� ��ادة رس� � ��وم امل� � ��دارس
الخاصة.
 الرئيس مرزوق الغانم :نحتاجتوضيحا م��ن ال��وزي��ر ث��م ن��دخ��ل في
الطلب.
 -د .يوسف الزلزلة :على الوزير

أن ي�ب��رر م��وق��ف ال ��وزارة فنريد منه
أن ي� �ش ��رح ب��ال �ت �ف �ص �ي��ل م ��ا ال�ق�ص��د
مما ذكر في االع�لام واذا كان هناك
رأي خ� ��اص ع �م��ا ن �ش��ر ف ��ي االع �ل�ام
فليوضح الوزير.
 وزي��ر التربية والتعليم العاليد .ب ��در ال�ع�ي�س��ى :ش�ك�ل��ت ل�ج�ن��ة في
الوزارة منذ  3شهور ملناقشة زيادة
الرسوم من دون الرجوع الى الوزارة

د .يوسف الزلزلة

وال ��وزارة تتخذ اج ��راءات تصل الى
وق ��ف ال �ت��رخ �ي��ص وان �ت �ه��ت اللجنة
م �ن ��ذ اس � �ب� ��وع وق� ��دم� ��ت اق� �ت ��راح ��ات
وج� �ل� �س ��ت م � ��ع اص� � �ح � ��اب امل� � � ��دارس
وتوصلوا ال��ى رف��ع ال��زي��ادة ال��ى ٪5
مل� ��دة س �ن��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ط�لاب
ال� � �ج � ��دد ل� �ت� �ت ��رك ل� �ه ��م ال � �ح� ��ري� ��ة ف��ي
اختيار املدرسة وال��ى اآلن لم تتخذ
الوزارة أي قرار في هذا الشأن الى أن

تصل ال��ى ق��رار .بالنسبة للمدارس
ال �خ��اص��ة ف �ه��م ي �ع��ان��ون م ��ن اي �ج��اد
م� ��درس�ي��ن ذوي ك � �ف� ��اءة م� ��ن ح�ي��ث
ال� ��روات� ��ب ف �ل��دي �ه��م م �ش �ك �ل��ة وأغ �ل��ب
املدرسني يتجهون الى دول الخليج
وخ ��اص ��ة االم � � ��ارات ح �ي��ث ال ��روات ��ب
اك �ث��ر م��ن ال�ك��وي��ت وال �خ��دم��ات التي
تقدمها امل��درس��ة سيئة خ��اص��ة في
امل� ��دارس ال�ع��رب�ي��ة وه ��ذه ل��م تناقش
ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال ��رس ��وم.
والوزارة لم تتخذ قرارا فيما يتعلق
بالـ  ٪5أو الطلبة الجدد.
 د .خليل أبل :بعد رد الوزير فأنام�ص��ر ع�ل��ى ه��ذا ال�ط�ل��ب ومناقشته
ب�ش�ك��ل ج� ��ذري ف� ��إذا ك��ان��ت امل��درس��ة
م �ل �ك��ا ل �ه��م أو ح �ق��ا ل �ه��م ف�ب�ك�ي�ف�ه��م
وي� �ض ��رب ��ون ب �ع ��رض ال �ح��ائ��ط ورد
ال��وزي��ر غير ك��اف ف��امل��دارس ال تعير
اجراءات الوزارة أي اهتمام .وهناك
زي��ادات كثيرة تزيدها امل��دارس في
الرسوم فهل ستفرض ال��وزارة على
امل� ��دارس؟ أو ال� ��وزارة ل��دي�ه��ا ال�ق��درة
على لجم ه��ذه امل ��دارس أو تقر هذا
بقانون يمنع زيادة الرسوم؟
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :هناكط �ل��ب واذا ل��م ي �ت��م اي �ض��اح ال��وزي��ر
ف� �س� �ي� �ت ��م ادراج � � � � � ��ه ول� � �ل � ��وزي � ��ر ح��ق
التأجيل ملدة اسبوعني وفقا للمادة
 76من الالئحة.

التتمة ص05

توصلنا مع أصحاب
المدارس الخاصة
إلى رفع زيادة
الرسوم  ٪ 5لمدة
سنة لكنها لم
تحسم بعد
المدارس الخاصة
تعاني من إيجاد
مدرسين ذوي
كفاءة بسبب
الرواتب المتدنية
أبل :المدارس
الخاصة ال تعير
إجراءات الوزارة أي
اهتمام
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وزير التربية تعهد بعدم اتخاذ أي قرار قبل االنتهاء من المناقشة

تكليف اللجنة التعليمية دراسة زيادة
الرسوم في المدارس الخاصة
الزلزلة :لو هناك
تعليم حكومي
جيد لما اضطر
الناس إلى اللجوء
للمدارس الخاصة

الخرافي مترئسا جزءا من الجلسة ويبدو د .علي العمير

صالح عاشور

تتمة المنشور ص04
 د .يوسف الزلزلة :لو كان عندناتعليم حكومي جيد ملا ك��ان الناس
اض � �ط � ��روا ال � ��ى امل � � � ��دارس ال �خ��اص��ة
فهناك مافيات في املدارس الخاصة
تفرض رأيها على الوزارة وال يمكن
السكوت على ه��ذا االج ��رام ف��ي حق
ابناء الكويت.
 صالح عاشور :ضغط اقتصاديعلى الكويتيني وه�ن��اك ع��دم زي��ادة
روات��ب في الكويت وال ��وزارة اعطت
الحق ف��ي رف��ع  ٪5زي��ادة للمدارس
الخاصة فهناك ضغط على العوائل
ال �ك��وي �ت �ي��ة .م ��ا ك �ت��ب ف ��ي ال �ص �ح��ف
اليومية يدل على ان هناك تساهال
واض� � �ح � ��ا واص � � �ب � ��ح ه � �ن � ��اك ع� ��رض
وط �ل��ب ح �ت��ى وص �ل��ت ال ��رس ��وم ال��ى
 650دي �ن��ارا ف��ي امل��راح��ل املتوسطة
واسعار الصرف باالمارات اكثر من
الكويت.
 روض� � ��ان ال � ��روض � ��ان :ي �ب ��دو اناملدارس الخاصة لها نفوذ اكبر من
وزارة التربية وات�م�ن��ى م��ن اللجنة
التعليمية إق��رار قانون بهذا الشأن
لنضع ضوابط للمدارس الخاصة.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :رد ال��وزي��ر يعنيتردي القطاع العام ومستقبل البلد
غير واض��ح .ك��ل ه��ذه الفلوس التي
نخزنها ما فائدتها اذا لم يكن لدينا
مخرجات تعليمية جيدة.
املشكلة ف��ي ت��ردي التعليم العام
ال��ذي أدى ال��ى ال�ه��روب ال��ى التعليم
ال� � �خ � ��اص ه � �ن� ��اك م � � � � ��دارس ت �ع �ط��ي
ش � �ه� ��ادات ال ب ��د م ��ن االل� �ت� �ف ��ات ال��ى
التعليم الخاص نتفهم نسبة كلفة

عاشور :المدارس
الخاصة تسبب
ضغطا اقتصاديا
كبيرا على
المواطنين

املدرسني االجانب لكن افتح املدارس
واعط التراخيص.
 س �ع��دون ح �م��اد :اق �ت��رح تكليفال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة االج �ت �م��اع مع
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وي �خ��رج��ون بتقرير
شامل حول زيادة الرسوم.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط ��ري �ج ��ي :ن�ح��نبحاجة الى قانون لتنظيم التعليم
ال�خ��اص وأتمنى ان يتريث ال��وزي��ر
ف ��ي اص � ��دار ق� � ��رارات ق �ب��ل ال �ج �ل��وس
مع االخ��وان في اللجنة التعليمية.
تقدمت بسؤال عن اسماء اصحاب
امل � ��دارس ال �خ��اص��ة وق �ي �م��ة االي �ج��ار

حوار نيابي

ال � ��ذي ي��دف �ع��ون��ه ل �ل �ح �ك��وم��ة وت �ب�ين
ان االي � �ج� ��ار ب �س �ي��ط وه� � ��ذه ف��رص��ة
ل �ل �ح �ك��وم��ة ب � ��أن ت �ن �ظ��ر ال � ��ى ع �ق��ود
ب�ع��ض امل� ��دارس ف�ص��اح��ب الرخصة
ال يدير املدرسة وانما يقوم بتأجير
امل � ��درس � ��ة ل �ل �ب �ع��ض واخ � � ��ذ امل �ب��ال��غ
الغالية م��ن أول �ي��اء االم ��ور فينبغي
ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ل�ب�ح��ث ه ��ذه االم� ��ور.
وب �ع��ض ال �ك �ل �ي��ات م �ث��ل ال �ش��رط��ة ال
ي�ق�ب�ل��ون ب �ع��ض خ��ري �ج��ي ال�ث��ان��وي��ة
ال �ع��ام��ة م ��ن امل� � ��دارس ال �خ��اص��ة ألن
بعضها تبيع ه��ذه ال�ش�ه��ادات وفي
مشكلة ف��ي بعض ال��دول االوروب�ي��ة

رأت ان ه� � ��ؤالء ال �ط �ل �ب��ة ص �ف ��ر ف��ي
املعلومات.
 الرئيس مرزوق الغانم :أكثر منن��ائ��ب اق �ت��رح ان ي�ت��م ال �ي��وم تكليف
ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب �ب �ح��ث زي� ��ادة
ال� ��رس� ��وم وت � �خ� ��رج ب �ت �ق��ري��ر ش��ام��ل
على ان يتم دع��وة ال�ن��واب لحضور
االجتماعات.
 د .ع ��ودة ال��روي �ع��ي :مستعدونلبحث االم��ر وك��ل ال �ن��واب م��دع��وون
الجتماعات اللجنة.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :ال ��وزي ��ر أك��ادي �م��يورده لم يكن على املستوى املطلوب

فاطالق يد املدارس الخاصة لزيادة
ال��رس��وم غير مقبول فيجب تكليف
اللجنة بذلك لتخرج بقانون بإلزام
امل � � � � ��دارس ال � �خ ��اص ��ة ب � �ع� ��دم زي� � ��ادة
الرسوم.
 حمود الحمدان :الحكومة أمامأصحاب امل��دارس الخاصة ضعيفة
لعدم وج��ود ق��ان��ون ال��وزي��ر سلمنا
في اللجنة مسودة لقانون التعليم
ال� � �خ � ��اص وه� � � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ي �ج �ع��ل
ال � � � ��وزارة ق ��وي ��ة اذا ت ��م اس �ت �ع �ج��ال��ه
وسيجعل لها الهيمنة على املدارس
الخاصة.
 ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :ال ��زي ��ادة فيالرسوم غير مقبولة ألن االرض ملك
دول��ة واالي�ج��ار بسيط فلماذا تزيد
الرسوم والتعليم في بعض املدارس
سيئة .وأحد القياديني يقول لي إن
ط��ال �ب��ا ت ��م س ��ؤال ��ه م ��ن ه ��و رئ ��ىس
الحكومة؟ رد الطالب قائال :مرزوق
الغانم.
 وقاطعه الرئيس الغانم بقوله:ه� � ��ذه م ��دف ��ون ��ة خ� �ل ��ك ف� ��ي دق �ي �ق �ت��ك
االولى أفضل.
 د .ي � ��وس � ��ف ال� � ��زل� � ��زل� � ��ة :ن ��ري ��دال � �ح � �ض� ��ور الج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال �ل �ج �ن��ة
ل�ل�م�ش��ارك��ة ال��رس�م�ي��ة ح�ت��ى نتدخل
في النقاش واآلراء التي يؤخذ بها.
 د .خليل أبل :هناك اقتراح قديمموجود في اللجنة فاملوضوع يحال
ال ��ى ال �ل �ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ول�ي�ت�ع�ه��د
ال��وزي��ر ب��وق��ف زي ��ادة ال��رس��وم ويتم
تجميدها.
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الروضان :يبدو أن
المدارس الخاصة
لها نفوذ أقوى
من وزارة التربية
العمر :تردي
التعليم العام
أدى إلى هروب
المواطنين إلى
المدارس الخاصة
حماد :نقترح
اجتماع اللجنة
التعليمية مع وزير
التربية للخروج
بتقرير شامل حول
زيادة الرسوم
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وقف زيادات الرسوم لحين انتهاء
اللجنة التعليمية من مناقشاتها
تتمة المنشور ص05
 د .ع ��ودة ال��روي �ع��ي :دأب �ن��ا علىفتح باب النقاش للجميع وحياهم
الله االخوان ونسعى دائما ان تكون
امل �ش��ارك��ة واس �ع��ة وج �م �ي��ع ال �ن��واب
حياهم الله في املشاركة في اللجنة.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :هناكاق� � �ت � ��راح ب �ت �ح ��وي ��ل امل � ��وض � ��وع ال ��ى
اللجنة التعليمية لبحث موضوع
زيادة الرسوم الدراسية في املدارس
الخاصة وحضور النواب للمشاركة
ف��ي ال�ن�ق��اش��ات ورف ��ع ت�ق��ري��ره��ا ال��ى
امل � �ج � �ل� ��س .ورئ� � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع �ن��د
مناقشة املوضوع يطلب من رئيس
امل �ج �ل��س ت��وج �ي��ه ال� ��دع� ��وة ل �ل �ن��واب
لحضور االجتماعات .موافقة؟
(موافقة عامة)
 روض��ان ال��روض��ان :ليتعهد أالي��أخ��ذ ال ��وزي ��ر أي اج � ��راء ال� ��ى حني
االنتهاء من املوضوع في اللجنة.
 وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��مالعالي د .بدر العيسى :هناك مقترح
من اللجنة وال��وزارة لم توافق عليه
وهل اللجنة ستناقش نسب الرسوم
وه��ل ي�ح��ق ل�ه��ا زي ��ادة او تخفيض
الرسوم أم ال؟ ونحن سنناقش آلية
لرفع أو خفض الرسوم.
وت �ل�ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام ط �ل �ب��ا ب�ش��أن
تقديم م�ش��روع تعديل االع�ت�م��ادات
ف �ي �م��ا ب�ي�ن اب � ��واب م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ع ��ي
والتدريب للسنة املالية 2016/2015
طبقا لتقرير لجنة امليزانيات.
 أحمد الري :هذا االمر مستحقفهناك روات��ب متأخرة وت��م االتفاق
على لجنة امليزانيات.
 د .يوسف الزلزلة :نشكر اللجنةع �ل��ى ادائ � �ه� ��ا امل �ت �م �ي��ز م� ��ن اع �ض��اء
وموظفي اللجنة عندما نتكلم عن
هذه امليزانية بالذات واداء املدرسني.
امل � � � ��درس ه � ��و ي� �م� �ث ��ل ال� �ن� �ب ��ي ع �ل �ي��ه
ال �ص�ل�اة وال� �س�ل�ام وع �ن��دم��ا ق��اب�ل�ن��ا
االخوان في التعليم التطبيقي قلنا
ال بد من توجهها لالسلوب االمثل
في تعليم الطلبة .دي��وان املحاسبة
ق ��رر ان ه �ن��اك س ��وء ادارة لتوجيه
هذه االموال .والبعض من املدرسني
ي � ��درس م ��ادت�ي�ن او ث �ل�اث ف ��ي وق��ت
واح� � ��د وي ��أخ ��ذ ث�ل�اث ��ة اض� �ع ��اف م��ا
يجب ان ي��أخ��ذه وال ي��درس الطلبة
ك �م��ا ه��و م �ق��رر ان �م��ا ي�ج�م�ع�ه��م م��رة
او م ��رت�ي�ن ف ��ي االس � �ب� ��وع .ي �ج��ب ان
توجه االموال بطريقة مثلى حتى ال
تتكرر االخطاء التي حدثت ونؤكد
توصيات لجنة امليزانيات.
 د .خ�ل�ي��ل أب� ��ل :أرج� ��و م��ن وزي��رال �ت��رب �ي��ة االن �ت �ب��اه ال ��ى م ��ا س��أق��ول��ه
ال � �ي � ��وم ن �ت �ك �ل��م ع � ��ن ج � � ��ودة ت �ع �ل �ي��م

الطريجي :بعض
الكليات ال تقبل
خريجي الثانوية
العامة من
المدارس الخاصة

روضان الروضان

ون �ص��اب وس ��اع ��ات زائ� ��دة ألع�ض��اء
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س وش �ع��ب وه�م�ي��ة ال
وجود لها ويتقاضى اعضاء الهيئة
اج ��ورا عليها .ه�ن��اك ع �م��داء كليات
ال ي �ح �ت��رم��ون ان �ف �س �ه��م وم�ك��ان�ت�ه��م
العلمية النصاب يفترض اخذه بعد
اقصى  6ساعات ه��ذا العميد عنده
( 16س ��اع ��ة ن� �ص ��اب زائ � � ��د) وك��ذل��ك
ع�م��داء م�س��اع��دون ي��زي��دون ساعات
اعلى من النصاب ويأخذون عليها
آالف ال��دن��ان �ي��ر .وأس �ئ �ل �ت �ن��ا م�ج��رد
تنبيه الوزير .لكن اذا كانت املسألة
س��ائ�ب��ة ف �ه��ذا م��رف��وض وس�ن�ص��وت
على التقرير في امور الهيئة تمشي
وس �ن �ت �ج��اه��ل امل �خ ��ال �ف ��ات ال�ب�ش�ع��ة
واص� �ح ��اب� �ه ��ا ل �ي��س ل��دي �ه��م اخ �ل�اق
وال يستحقون ان ي�ك��ون��وا اس��ات��ذة
او معلمني ف��ي أي م�ك��ان ويفترض
مراقبة ه��ذا االم ��ر .نحن مسؤولون

متابعة نيابية

د .خليل ابل

عن التصدي لهكذا ممارسة ألن من
يدفع الثمن هو الوطن.
 ح � �م� ��ود ال � �ح � �م� ��دان :امل �ي ��زان �ي ��ةاملقررة للمعلمني في الهيئة العامة
للتطبيقي واج��ب لدعم التعليم في
أي مكان ألنها الطبقة التي تخرج
غالبية أب �ن��اء ه��ذا ال��وط��ن .ونحيي
م��ن ه��ذا امل�ك��ان املعلمني واالس��ات��ذة
ونشكر لجنة امل�ي��زان�ي��ات على هذا
التقرير وال بد ان تكون هناك جهود
متوافرة في التعليم واألداء والتميز
من قبل الهيئة ونسأل الله ان يوفق
الجميع.
 د .عودة الرويعي :هناك  4فصائله��ي املناصب القيادية ال��ذي��ن ي��ؤدون
واج� �ب� �ه ��م ض� �م ��ن اخ �ل�اق � �ي� ��ات امل �ه �ن��ة
واعضاء هيئة التدريس الذين درسوا
من دون ش��روط لهم منا التحية لكن
ملاذا وصلت القضية الى مجلس االمة

ألن ه�ن��اك ب�ع��ض ال�ق�ي��ادي�ين بأعضاء
امل � � �ق� � ��ررات وف� � ��ق امل� �ص ��ال ��ح واع � �ض ��اء
ه �ي �ئ��ة ال � �ت� ��دري� ��س ك� ��ان� ��وا ي �ج �م �ع��ون
ال�ت��واق�ي��ع لتعليق ال ��درج ��ات الب �ت��زاز
ال �ط �ل �ب��ة وه� ��ات� ��ان ال �ش��ري �ح �ت��ان ه�م��ا
ال�ل�ت��ان تتطلب معهما املعالجة واذا
ت �ك��رر االم � ��ر ف� ��إن امل �ح��اس �ب��ة س�ت�ك��ون
جسيمة .انحدار مستمر وعدم وجود
ت �ن �ظ �ي��م ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال� � �خ � ��اص .اص �ب��ح
التعليم عندنا مزايدات .فعضو هيئة
التدريس يحظى بحظوة حتى يصل
الى املناصب القيادية هذا االمر يجب
ان يكون منظما وفق االخالق حتى ال
يدفع ثمنها الطالب الكويتي.
ورح � � ��ب رئ� �ي ��س ال �ج �ل �س��ة ع� ��ادل
ال �خ��راف��ي ب��رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ص��داق��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل��وروش �ي �س �ي��ه وال��وف��د
املرافق له.
 -ع� � �ل � ��ي ال� � �ع� � �م� � �ي � ��ر :ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة

ت ��رح ��ب ب ��رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ص ��داق ��ة
املوروشيسية السيد بشير.
 م� � �ب � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :ال �ت �ع �ل �ي��مال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ان� �ت� �ش ��ر ك� ��أن� ��ه ت �ع �ل �ي��م
ج��ام �ع��ي وي� �ج ��ب ان ن� �ص ��وت ع�ل��ى
االقتراح وندعمه.
 ع � �ب ��دال� �ل ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي :س �ب��بت��أخ �ي��ر امل ��وض ��وع ل �ي��س م ��ن لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ب �ع��ض م ��ن دك��ات��رة
هيئة التدريس هم من سجل عليهم
م�ل�اح �ظ��ات وه �ن ��اك ج��دي��ة م ��ن قبل
قيادات التطبيقي وبعض العاملني
بسلك ال �ت��دري��س اس�ت�غ��ل امل��وض��وع
وح � � � ��اول ت� �ش ��وي ��ه س �م �ع ��ة اع� �ض ��اء
لجنة امل�ي��زان�ي��ات وه�ن��اك م�ح��اوالت
الس� �ت� �غ�ل�ال ال �ش �ع��ب واخ� � ��ذ روات � ��ب
بشكل غير مستحق واالث��ري تعهد
ب��وج��ود ش�ف��اف�ي��ة م��ن ه ��ذا ال�ج��ان��ب
ويجب ان نوافق على امليزانية.
 د .أح �م ��د م �ط �ي��ع :اش �ك ��ر م��دي��رالتطبيقي االستاذ االث��ري ونطالب
ب �ك��ل م ��ا ي��دع��م ال �ت�ع�ل �ي��م م ��ن زي� ��ادة
ون ��رف ��ض ت�ق�ل�ي��ص امل �ي��زان �ي��ة حتى
ال ي�ك��ون ه�ن��اك ض�ح��اي��ا م��ن الطلبة
ون�ط��ال��ب ال �ن��واب جميعا باملوافقة
على هذه امليزانية املستحقة ونشكر
القائمني على الهيئة الذين ب��ادروا
وع �م �ل��وا دون اش �ت��راط��ات ون�ط��ال��ب
ب �ف �ت��ح ف� �ص ��ول اك� �ث ��ر ألن� �ن ��ا ن�ش�ع��ر
بمشكلة تقع في الفصول الصيفية
بسبب عدم وجود ميزانية ونطالب
ب� ��دع� ��م امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة .ون� � �س � ��أل ل �ج �ن��ة
امل�ي��زان�ي��ات واش �ك��ره واود ان اسمع
م �ن��ه س �ب��ب ت �خ �ف �ي��ض ه� ��ذه امل �ب��ال��غ
ألن هناك شعبا مغلقة مع العلم ان
ميزانية الجامعة اكثر من ميزانية
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الرويعي:
مستعدون لبحث
زيادة الرسوم في
التعليمية وندعو
جميع النواب إلى
حضور االجتماعات
طنا :إطالق يد
المدارس الخاصة
لزيادة الرسوم غير
مقبول
الحمدان :وزير
التربية سلمنا في
اللجنة التعليمية
مسودة لقانون
التعليم الخاص
حمدان العازمي:
األرض ملك الدولة
واإليجار بسيط
فلماذا تزيد رسوم
المدارس الخاصة؟

مضبطة

aldostoor

الخميس  18ربيع اآلخر  28 . 1437يناير 2016

07

توصية بفتح باب التعيين في التطبيقي
لتغطية العجز المالي وساعات التدريس

التصويت على ميزانية التطبيقي مداولة أولى

التصويت على إحالة قضية زيادة الرسوم إلى اللجنة التعليمية

تتمة المنشور ص06
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ون �ط��ال��ب ب �ف �ت��ح ش�ع��ب
اكثر م��ن وج��ود محاسبة ومتابعة
ألي اس� �ت ��اذ ي��أخ��ذ ش �ع �ب��ا اض��اف �ي��ة
حتى يكون هناك حل للعجز املتكرر
ب �س �ب��ب ق �ف��ل ال �ش �ع��ب وع � ��دم وج ��ود
اساتذة.
 عدنان عبدالصمد (عن املقرر):اس � �ت � �غ� ��رب م � ��ن م � � ��دح االدارة ف��ي
التطبيقي ألننا لو قرأنا مالحظات
دي��وان املحاسبة ال��ذي كشف اللعب
ف � ��ي ال �ت �ط �ب �ي �ق ��ي وه� � �ن � ��اك ن � � ��اس ال
ي�س�ت�ح�ق��ون وط��ال �ب �ن��اه��م بتوظيف
 83درج � ��ة م ��ن اه� ��ل ال �ك ��وي ��ت ح�ت��ى
ي�س�ت�ف�ي��دوا م��ن ال �س��اع��ات ال ��زائ ��دة.
وعندي كتاب منذ  10سنوات ونحن
نطالب عدد البعثات إال منذ  6اشهر
ع�ن��دم��ا ط��ال�ب�ن��ا بتقليص امل�ي��زان�ي��ة
ونحن لم نقلص امليزانية بل رفضنا
زيادتها .وأطلقوا علينا االشاعات
ف � � ��ي ال � �ل � �ج � �ن� ��ة وش� � �ي� � �ش � ��وا ق �ض �ي��ة
االتحادات ولم نخضع لهذا االبتزاز
إال بعض تطبيق شروط اللجنة وما
زال هناك لعب في الهيئة .وطالبنا
الوزير بتشكيل لجنة لبحث اللعب
في التطبيقي وصارت االزمة عندما
ارتفع النصاب الى  6000دينار ولن
ن�خ�ض��ع الب �ت��زازك��م ال ��ى ان ت�ن�ف��ذوا
شروط اللجنة.
 د .اح �م��د م�ط�ي��ع :اش�ك��ر ال�ن��ائ��بعبدالصمد لكن نثني عليهم ألنهم
ق��ام��وا ب��ال �ت��دري��س م��ن دون مقابل
وح�ل��وا ازم��ة وق��ام��وا ب��دور زاي��د من
دون مقابل نحن نتكلم ع��ن الناس
الذين يعملون من دون روات��ب منذ
عام ونصف.
 عدنان عبدالصمد (عن املقرر):م��ا ف��ي اح ��د اع �ط��ى م��ن دون مقابل
على أمل أن يأخذوا من دون مقابل

وق �ل �ن��ا امل�س�ت�ح��ق س �ي��أخ��ذ ح �ق��ه بل
ض� �غ� �ط ��وا ع� �ل ��ى ال �ط �ل �ب��ة وم � ��ا زل ��ت
اق��ول للوزير انني مطالب بتشكيل
ل�ج�ن��ة ل�ب�ح��ث االم� ��ر واذا ل��م تطبق
التوصيات فلنا موقف من امليزانية
القادمة ولن نقبلها.
 جمال العمر :وزير التربية علىقناعة بمالحظات اللجنة .امليزانية
املقبلة ضعوا شروطكم في اللجنة
ونرى تطبيق الشروط .هل لهم حق
قانوني باملطالبة؟ فكيف تدفع لهم
اذا لم يكن لهم الحق؟ اقترح االنتهاء
من هذه املشكلة وهذا الجدل.
 عدنان عبدالصمد (عن املقرر):ك��ل اع�ض��اء اللجنة ك��ان لهم موقف
واحد .لكن الناحية القانونية فهذه
مكافآت وليست رواتب والقرار كان
 1000دينار اصبح  6000وهذه هي
التي فجرت املشاكل .هذه الساعات
االضافية وكانوا يمنعون التوظيف
ويقللون االبتعاث .وك��ان هناك من
يأخذ الساعات الزائدة من دون دوام
وم��ن دون عمل وال يستحقون ذلك
إال بموجب القرارات.
 د .بدر العيسى :اخذنا باالعتبارم�ل�اح� �ظ ��ات ال �ل �ج �ن��ة ل ��ذل ��ك واف �ق ��ت
اللجنة على امليزانية ونعد بتشكيل
لجنة للحد من هذه املخالفات بشأن
الدروس االضافية ومن العام املقبل
ل��ن ي�ك��ون ه�ن��اك وق��ت اض��اف��ي ال في
الجامعة وال في التطبيقي وذلك من
باب الترشيد.
 عدنان عبدالصمد (عن املقرر):ه �ن ��اك م ��ن ه ��و ب��ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
ويستفيد من الساعات االضافية.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :اذا ك��ان��ت ه�ن��اكمخالفات فال بد من املحاسبة.
 خليل الصالح :لجنة امليزانياتوض� �ع ��ت ال� � �ش � ��روط ون� �ح ��ن ق��دم �ن��ا
رس��ال��ة ون�ع�ط��ي ألص �ح��اب الحقوق

حقوقهم ورسخنا حالة مستقبلية
ف� ��ي ال �ج ��ام �ع ��ة وال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وه� ��ذا
دورنا في العملية التعليمية.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ه��ذا امل��وض��وعوم � ��واض � �ي � ��ع اخ � � � ��رى ف � ��ي ال �ت ��رب �ي ��ة
ووزارات اخ��رى يبني ان هناك خلال
اداري� ��ا ف��ي ادارة ال��دول��ة ووزارات �ه��ا
وك� ��ذل� ��ك ف� ��ي ال� �ل� �ج ��ان ال� �ت ��ي ت�ش�ك��ل
ف��ي وزارات ال��دول��ة وت �ك��ون شكلية
ومتكررة وي��أخ��ذون فلوسا عليها.
وال ت��وج��د ض��واب��ط او ل��وائ��ح تبني
م � � ��دى ال � �ح� ��اج� ��ة ل � �ه� ��ذه ال �ح �ص��ص
او ال �ل �ج��ان االض ��اف �ي ��ة ف ��ي وزارات
ال� ��دول� ��ة .وال ب ��د م ��ن وج � ��ود الئ �ح��ة
اداري� � ��ة ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة (ودي � ��ر ب��ال��ك من
ك�لائ��ك) وال يضعونك ف��ي مواجهة
املجلس بشأن التالعب في القرارات
والتعيني ومخالفة ق��واع��د الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة وخ� ��اص� ��ة ف� ��ي م� ��دي� ��ر ع ��ام
ال �ي��ون �س �ك��و ووك� �ي� �ل ��ك ي �ض �ع��ك ف��ي
م � ��أزق أم � ��ام امل �ج �ل ��س .امل �ش �ك �ل��ة ف��ي
ال �ح �ص��ص ال ��دراس � �ي ��ة وت��وزي �ع �ه��ا
واع� � �ض � ��اء ه �ي �ئ��ة ال � �ت ��دري ��س ح�ج��م
م�ب��ال�غ�ه��م م��ن ال�ح�ص��ص ال��دراس �ي��ة
اكثر من رواتبهم االساسية وصلت
الى الضعف وصلت الى  6000دينار
وال�ض�ح�ي��ة ه��م ال��دك��ات��رة امللتزمون
ب��ال�ح�ص��ص وال ي�ع�ط��ون ال� ��دروس.
وه ��ذا امل��وض��وع ي�ح�ت��اج ال ��ى لجنة
ج ��دي ��ة ت �ض��ع ل ��وائ ��ح واض � �ح ��ة وال
ب ��د م ��ن وض ��ع س �ق��ف اع �ل��ى ل�ل�م��واد
ال� ��دراس � �ي� ��ة وال� �ح� �ص ��ص وامل� �ب ��ال ��غ
االض��اف �ي��ة ال ب��د ان ت �ك��ون م �ح��ددة.
ج �ه��از امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن ام ��ا ان�ه��م
مقصرون أو ال يؤخذ بمالحظاتهم.
 محمد طنا :مدير عام اليونسكورجل فاضل ويفترض ان الوزير يدافع

التتمة ص08

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد القضيبي

✓

33

3

أحمد مطيع

✓

34

عسكر العنزي

4

أنس الصالح

35

علي العبيدي

5

بدر العيسى

36

علي العمير

✓

6

جابر املبارك

37

عودة الرويعي

✓

7

جمال العمر

✓

38

عيسى الكندري

✓

8

حمدان العازمي

✓

39

فارس العتيبي

✓

9

حمد الهرشاني

40

فيصل الدويسان

10

حمود الحمدان

41

فيصل الشايع

11

خالد الجراح

42

فيصل الكندري

12

خلف دميثير

✓

43

كامل العوضي

✓

13

خليل الصالح

✓

44

ماجد موسى

✓

14

خليل أبل

✓

45

ماضي الهاجري

✓

15

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

16

روضان الروضان

✓

49

مبارك الحريص

17

سعد الخنفور

50

محمد الخالد

18

سعدون حماد

51

محمد طنا

19

سعود الحريجي

52

محمد العبدالله

20

سلطان الشمري

53

محمد الهدية

21

سلمان الحمود

54

محمد الجبري

22

سيف العازمي

✓

55

محمد الرشيدي

✓

23

صالح عاشور

✓

56

محمد الحويلة

✓

24

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

25

طالل السهلي

58

منصور الظفيري

26

عادل الخرافي

60

هند الصبيح

✓

27

عبدالحميد دشتي

61

ياسر أبل

✓

28

عبدالرحمن الجيران

✓

62

يعقوب الصانع

✓

29

عبدالله التميمي

✓

63

يوسف الزلزلة

✓

30

عبدالله الطريجي

✓

64

يوسف العلي

✓

31

عبدالله العدواني

النتيجة

38

✓

✓

✓
✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

32

عبدالله املعيوف

✓

عدنان عبدالصمد

✓
✓

✓

✓

1

ممتنع
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عبدالصمد :رفض ميزانية الهيئة بناء
على مالحظات ديوان المحاسبة
الزلزلة :ديوان
المحاسبة قرر أن
هناك سوء إدارة
في توجيه أموال
التطبيقي

العدواني والظفيري خالل الجلسة

تتمة المنشور ص07
عن قراراته واذا كانت هناك مخالفات
فلتشكل لجنة تحقيق في االمر.
 صالح عاشور :لم أتطرق لشخصالدكتور أمني عام اليونسكو انا اتكلم
ع��ن م�خ��ال�ف��ة ل��وائ��ح ال�ت�ع�ي�ين وه�ن��اك
ك �ت��اب م ��ن ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ت�خ��اط��ب

حوار نيابي على هامش الجلسة

الوزير بأنه باالمكان تعيني الشخص
م �ن �س �ق ��ا ف� �ق ��ط ألن ه � �ن� ��اك ض ��واب ��ط
وشروطا منها ان يكون مديرا سابقا
وخ � ��دم � ��ة  16س� �ن ��ة وت �ع �ي �ي �ن��ه ص ��ار
بطريقة مخالفة للقانون والشخص
ق��دم استقالته ولكن الوكيل يتالعب
بالقرارات وأحذر الوزير.
 -م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا :ج� �م� �ي ��ع م � ��ا ق��ال��ه

اب � ��و م� �ه ��دي غ �ي��ر ص �ي �ح �ي��ح وج�م�ي��ع
ال �ق��رارات وال �ش��روط منطبقة ع�ل��ى د.
اح �م��د وم �س �ت �ع��دون ل�ف�ت��ح ه ��ذا امل�ل��ف
على مصراعيه في كل وزارات الدولة
ون� �ف� �ت ��ح ج� �م� �ي ��ع امل � �ل � �ف� ��ات ال� �خ ��اص ��ة
بالتعيينات الباراشوتية.
 س � �ع � ��دون ح � �م � ��اد :اش � �ك� ��ر ل�ج�ن��ةامل � �ي� ��زان � �ي� ��ات ع� �ل ��ى وق� � ��ف ال � �ه � ��در ف��ي

ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ه �ن��اك م�ب��ال��غ ت �ص��رف من
دون وج� ��ه ح� ��ق .ن � ��اس م � � ��زورون ت��م
ت �ع �ي �ي �ن �ه��م ب �ط ��ري �ق ��ة م� � � � ��زورة .ه �ن��اك
شخص خلص ما جستير ودكتوراه
ف ��ي  7اش� �ه ��ر ك �ي��ف ذل � ��ك .ال �ش �ه ��ادات
امل � � � ��زورة ي �ج ��ب ال �ت �ح �ق �ي��ق ف �ي �ه��ا ألن
ف�ي�ه��ا م �ب��ال��غ ط��ائ �ل��ة وه �ن ��اك س��وري��ة
تتقاضى مكافأة  18الف دينار سنويا

وشهاداتها مزورة واخر هندي يبيع
آالت م��وس�ي�ق�ي��ة ع� ّ�ي �ن��ه م��دي��ر ال�ه�ي�ئ��ة
يدرس ألبنائنا أو بناتنا.
 حمدان العازمي :دورنا التحقيقف� �ي� �م ��ن ي �س �ت �غ��ل ال� �ش� �ع ��ب ال��وه �م �ي��ة

أبل :هناك أعضاء
هيئة تدريس
في التطبيقي
يتقاضون أجورا
على شعب وهمية
ال وجود لها

التتمة ص09

طالبا وزير الصحة بتقديم استقالته

النصف والقضيبي :بيان مجلس الوزراء
عن العالج في الخارج إدانة لجميع الوزارات
ت� ��وج� ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب راك� � � � ��ان ال �ن �ص��ف
بالشكر لسمو أمير البالد على موقفه
من العبث في ادارة العالج في الخارج
وت��وج�ي�ه��ات س�م��وه للحكومة لوقف
ه ��ذا ال �ت�لاع��ب وال �ه ��در امل��ال��ي م�ش�ي��را
ال��ى أن��ه ل��وال تدخل سموه ملا اتخذت
الحكومة أي خ�ط��وة ت�ج��اه ه��ذا امللف
والستمرت في خلق بطالة متمارضة
ف��ي ال � ��دول ال �ت��ي ي�ب�ت�ع�ث��ون ل �ه��ا وه��م
أصحاء بينما املرضى الحقيقيون ال
يجدون من ينصفهم ويقف معهم.
وقال النصف في تصريح صحفي
ان ب� �ي ��ان م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب�ت�ك�ل�ي��ف
ل�ج�ن��ة ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي اج � � ��راءات وق��واع��د
ال � �ع �ل�اج ف� ��ي ال � �خ� ��ارج ي �ن �ط �ب��ق ع�ل�ي��ه
امل� �ث ��ل «ب �ك �ح �ل �ه��ا ع� �م ��اه ��ا» م�ت�س��ائ�لا
أل �ي��س م��ن امل�خ�ج��ل ل�ل�ح�ك��وم��ة ووزي ��ر
ال �ص �ح��ة أن أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ع �ل��ى ع�ل��م
ب �ك��ل ت � �ج� ��اوزات ال� �ع�ل�اج ف ��ي ال �خ��ارج

بينما ال��وزي��ر علي العبيدي وأجهزة
الحكومة الرقابية ال ت��رى ه��ذا الهدر
امل��ال��ي وال �ف �س��اد ط ��وال ت�ل��ك ال�س�ن�ين؟.
وأشار النصف ان أقل موقف يجب أن
يتخذ في ه��ذا الصدد وبعد تصريح
سمو أمير البالد هو استقالة فورية
لوزير الصحة أو اقالته هو وقياديي
الوزارة الذين تلطخت أياديهم بالهدر
املالي والتالعب في ملفات العالج في
ال �خ��ارج كما أش��ار سمو أم�ي��ر البالد
وأكده بيان مجلس الوزراء.
وأض � � � � � ��اف ال � �ن � �ص� ��ف ان ت �ك �ل �ي��ف
ال �ج �ه��ات امل�ت�س�ب�ب��ة ف��ي ال �ه��در امل��ال��ي
ملعالجة الخلل «ضحك على الذقون»
مشيرا الى أن تقارير ديوان املحاسبة
امل � �ت � �ك� ��ررة وض � �ع� ��ت ال � �ح � �ل� ��ول ول �ك ��ن
الحكومة ال تريد أن تقرأ أو تنفذ كون
أن العالج في ال�خ��ارج أصبح سالحا
ف �ع��اال ل�ك�س��ب ال � � ��والءات االن�ت�خ��اب�ي��ة

وال �س �ي��اس �ي��ة ل �ه��ا وال �ط��ري �ق��ة امل�ث�ل��ى
للحفاظ ع�ل��ى ك��راس��ي ال� ��وزراء وعلى
رأسهم وزير الصحة.
وت �س��اءل النصف كيف ستتعامل
ال �ل �ج �ن��ة امل �ك �ل �ف��ة م ��ع م ��ا ذك� ��ره دي ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ع��ن وج ��ود أك �ث��ر م��ن ستة
آالف حالة عالج في الخارج تدخل في
ن��واب وشخصيات سياسية؟ وكيف
س�ت�ت�ع��ام��ل ت�ل��ك ال�ل�ج�ن��ة م��ع م��ا أش��ار
اليه تقرير ديوان املحاسبة عن وجود
أك �ث��ر م ��ن خ �م �س��ة آالف ح��ال��ة ي��وج��د
ل�ه��ا ع�ل�اج ف��ي ال�ك��وي��ت ورغ ��م ذل��ك تم
ارسالهم الى الخارج؟ .وأضاف :كيف
ستتعامل تلك اللجنة مع ما كشفناها
في االستجواب املقدم لوزير الصحة
ع ��ن م �خ��ال �ف��ات ص��ري �ح��ة ف ��ي ارس� ��ال
املرضى للعالج في جمهورية التشيك
والبوسنة وه��ي ذات املخالفات التي
رصدها ديوان املحاسبة؟

وبني النصف ان املوقف الحكومي
ل � �ي ��س س � � ��وى «اب � � � � ��رة ب � �ن� ��ج» وب � �ي ��ان
ل�ل�اس� �ت� �ه�ل�اك االع �ل ��ام� � ��ي م � ��ؤك � ��دا ان
الضوابط امل��وج��ودة حاليا كفيلة في
وق��ف ال�ع�ب��ث ف��ي ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج
ول �ك ��ن ال �ق �ص��ور ل �ي��س ب��ال �ل��وائ��ح ب��ل
ب � ��ال� � �ق � ��رارات ال � �ف� ��اس� ��دة ال � �ت� ��ي ت �م �ن��ح
االس �ت �ث �ن��اءات ل�ل�م�ت�م��ارض�ين م�ش�ي��را
إل ��ى أن اس �ت �م��رار امل�ت�س�ب�ب�ين ف��ي ه��ذا
ال �ه��در ع�ل��ى رأس ع�م�ل�ه��م ه��و أس��اس
ال� �ف� �س ��اد وازاح � �ت � �ه ��م م ��ن م�ن��اص�ب�ه��م
واح��ال �ت �ه��م ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة هو
اإلص�ل��اح ال�ح�ق�ي�ق��ي ل��وق��ف ال �ه��در اذا
كانت الحكومة جادة في ذلك.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ك �ش ��ف ال� �ن ��ائ ��ب أح �م��د
القضيبي ان الحكومة ممثلة بوزير
ال�ع��دل واالوق ��اف يعقوب الصانع قد
أوف ��ت ب��وع��ده��ا االول ب��إع��ادة تعيني
رئيس ومجلس أمناء هيئة مكافحة

الفساد مشيرا ال��ى ان املهمة التالية
ه��ي اع��ادة تسكني بقية املوظفني في
اس ��رع وق ��ت .وق ��ال ال�ن��ائ��ب القضيبي
في تصريح صحفي امس ان الجهود
ال�ت��ي ب��ذل�ه��ا ال��وزي��ر ال�ص��ان��ع ف��ي ه��ذا
ال �ص��دد ي�ش�ك��ر ع�ل�ي�ه��ا ون �ح��ن ننتظر
ان تكلل جميع ت�ل��ك ال�ج�ه��ود ب�ع��ودة
ال �ح �ي��اة ال ��ى ه�ي�ئ��ة م�ك��اف �ح��ة ال�ف�س��اد
ملواصلة اعمالها.
وعلى صعيد متصل اكد القضيبي
ان ملف ال�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج يجب ان
يكون على رأس امللفات التي تبحثها
هيئة مكافحة ال�ف�س��اد ب�ع��د مباشرة
عملها ال سيما أن ال�ع�لاج السياحي
والسياسي اصبح هو السمة الطاغية
على املبتعثني للخارج وليس املرضى
املحتاجني فعال.
واضاف القضيبي ان بيان مجلس
ال� � � ��وزراء ب �ش ��أن ال� �ع�ل�اج ف ��ي ال �خ ��ارج

ي�م�ث��ل ادان � ��ة ل�ج�م�ي��ع ال� � � ��وزارات ال�ت��ي
ت �ب �ت �ع��ث ل �ل �ع�ل�اج ف ��ي ال � �خ� ��ارج وه��ي
ال��دف��اع وال �ص �ح��ة وال��داخ �ل �ي��ة مشيرا
ال��ى ان الحكومة اق��رت بالهدر املالي
وت� ��ري� ��د ان ت �ب �ح��ث ع� ��ن ح� �ل ��ول دون
م �ح��اس �ب��ة امل �ت �س �ب��ب ف ��ي ه� ��ذا ال �ه��در.
وب�ي�ن القضيبي ان س �ل��وك الحكومة
ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ق �ض��اي��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��امل��ال ال �ع��ام ال ي�ت�س��م اب ��دا ب��ال�ج��دي��ة
وخير مثال العالج في الخارج فبيان
مجلس الوزراء لم يهتم الى محاسبة
املتسببني وال مالحقة املستفيدين من
العالج السياسي بل اكتفى بتكليف
ل�ج�ن��ة ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي اج � � ��راءات وق��واع��د
ابتعاث املرضى.
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وزير التربية :إلغاء الوقت اإلضافي
في الجامعة العام المقبل
تتمة المنشور ص08
ون �ح��ول �ه��م ال ��ى ال� �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة.
امل�لاح �ظ��ات ل�ي�س��ت ج��دي��دة .ال�خ�ل��ل ال
ن�ق�ب�ل��ه ال م��ن رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ح��ال��ي
او ال �س��اب��ق .ن�ح��ن ن �ش��ارك ف��ي الخطأ
وي�ت�ح�م��ل ال�خ�ط��أ وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ألن��ه
ك�ي��ف ي��واف��ق ع�ل��ى ع��دم ن�ق��ل امليزانية
ب �ي�ن األب � � � ��واب وك� ��ذل� ��ك وزي � � ��ر امل��ال �ي��ة
وامل�ج�ل��س .ال �ي��وم ن�ح��ن ق�ي��دن��ا الهيئة
ف��ي ن�ق��ل امل�ي��زان�ي��ة بي��ن االب � ��واب كيف
نوافق على تقييد الهيئة.
 ع��دن��ان عبدالصمد (ع��ن امل �ق��رر):ع �م��ر امل �ج �ل��س م ��ا ن �ق��ل م ��ن ب� ��اب ال��ى
ب��اب ألن ال�ن�ق��ل ب�ين االب� ��واب ال يكون
إال ب�ق��ان��ون وه ��ذه اول م��رة وط��ال�ب��وا
اي �ض ��ا ان ي� ��أخ� ��ذوا م �ك ��اف ��آت ال�ط�ل�ب��ة
ال ��ى م �ك��اف��آت امل ��درس�ي�ن ع �ل��ى اس ��اس
الساعات ال��زائ��دة .وأك��رر نحن وافقنا
ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��ة ك �م��ا ج��اء ت �ن��ا لكنهم
طلبوا زيادة وبالتالي اخرنا الزيادة
ألنها ال تذهب الى املستحقني .ديوان
املحاسبة ي�ق��ول ه�ن��اك شعب وهمية
وع �ل �ي �ه��ا ص� ��رف م �ب��ال��غ وص �ل ��ت ال��ى
 6000دينار .هناك تقارير مثبتة وال
نحاسب على النوايا.
 أح�م��د الري :ه��ي ليست ميزانيةتكميلية بل هي  10ماليني نقلها من
ب ��اب امل �ش��اري��ع اإلن �ش��ائ �ي��ة  4م�لاي�ين
و 6ماليني اخ��رى من الباب الخامس
املصروفات ونقلها الى باب الرواتب
وس��أض�ي��ف ت��وص�ي��ة ب��أن مبلغ ال �ـ 27
مليونا توظف بها اشخاصا اخرين.
 د .م � �ح � �م ��د ال� � �ح � ��وي� � �ل � ��ة :ه� �ن ��اكمالحظات كثيرة وردت وتكررت منذ
س �ن ��وات ل �ك��ن االدارة ف ��ي ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
ك��ان��ت م�ت�ع��اون��ة وم�ت�ج��اوب��ة ملعالجة
امل�ل�اح �ظ��ات واالخ � ��ذ ب �ه��ا .وك �م��ا ورد
في تقرير الديوان الذي اكد ان بعض
امل�ل�اح� �ظ ��ات ت �م��ت م �ع��ال �ج �ت �ه��ا .وف��ي
ال�ن�ه��اي��ة ه ��ذه ج�ه��ة ح�ك��وم�ي��ة ينبغي
دع �م �ه��ا .واذا ك ��ان ه �ن��اك أي ش��ك من
ش�ه��ادات او غيرها فيفترض ان يتم
معالجتها وان�ه��اؤه��ا .ينبغي ان يتم
ال �ت �ف��اع��ل م �ع �ه��ا ب��ال �ش �ك��ل ال�ص�ح�ي��ح
وع �ل��ى ال ��وزي ��ر ان ي�ت�ف��اع��ل ف��ي ال�ح��ق
االكاديمي ومطلوب تطبيق القوانني
واالن� �ظ� �م ��ة وال � �ح� ��رص ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق
العدالة.
 ع��دن��ان عبدالصمد (ع��ن امل �ق��رر):بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله
رب ال�ع��امل�ين وال �ص�ل�اة وال �س�ل�ام على
اش � � ��رف ال� �خ� �ل ��ق وامل ��رس � �ل �ي�ن س �ي��دن��ا
محمد وعلى آله وصحبه املنتجبني.
الزمالء االفاضل
ك�م��ا تعلمون ان لجنة امل�ي��زان�ي��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ق ��د ان �ت �ه �ج��ت
ف��ي دور االن�ع�ق��اد ال�س��اب��ق وبمباركة
وت ��أي� �ي ��د م� ��ن م �ج �ل �س �ك��م امل� ��وق� ��ر آل �ي��ة

مضبطة
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مطيع :نرفض
تقليص ميزانية
التطبيقي حتى ال
يكون هناك ضحايا
من الطلبة

عدنان عبدالصمد خالل مناقشة ميزانية التطبيقي

ج� ��دي� ��دة ل� �ل ��رق ��اب ��ة ع� �ل ��ى امل� �ي ��زان� �ي ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن خ�ل�ال ت�ف�ع�ي��ل ت�ق��اري��ر
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ورب � ��ط م��واف�ق�ت�ه��ا
من عدمه على أي ميزانية بناء على
ج��دي��ة ال�ج�ه��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي تسوية
مالحظتها التي سجلها الديوان مما
اسفر عن املوافقة بتعهد حكومي على
 15ميزانية كانت قد رفضتها اللجنة
ب �ع��د ان ص �ن �ف �ه��ا دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ب � �ج � �ه� ��ات غ � �ي� ��ر ج � � � ��ادة ف� � ��ي ت �س ��وي ��ة
م�لاح�ظ��ات�ه��ا وم ��ن ض�م�ن�ه��ا م�ي��زان�ي��ة
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال � �ت� ��دري� ��ب .م��ذك��ري �ن �ك��م ان ال �ل �ج �ن��ة
قامت بدورها الرقابي برفضها آنذاك
م �ق �ت��رح ال�ه�ي�ئ��ة ب��ال�ت�ع��دي��ل ب��ال��زي��ادة
ع�ل��ى م �ك��اف��آت ال �س��اع��ات ال ��زائ ��دة عن
ال �ن �ص ��اب ب �م �ب �ل��غ  10م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
واالكتفاء بما هو معتمد في مشروع

حمدان العازمي

القانون الوارد من الحكومة واملقدر بـ
 13مليون دينار مستندة في رفضها
ل�ت�ل��ك ال��زي��ادة امل��ال�ي��ة ع�ل��ى م��ا سجله
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م ��ن م��آخ��ذ ش��اب��ت
صرفها على م��زاوالت اعضاء هيئتي
ال �ت ��دري ��س وال� �ت ��دري ��ب وض �ع��ف نظم
الرقابة عليها والتي وصلت الى حد
وجود شعب وهمية وتجزئة الشعب
ال��دراس�ي��ة ال��ى اكثر م��ن شعبة بقصد
االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ال � �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة
ع��ن ال �ن �ص��اب ح�ت��ى اص�ب�ح��ت امل�ب��ال��غ
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �ص��رف ع �ل��ى (م �ك��اف��آت
الساعات الزائدة عن النصاب) تتعدى
امل� �ب ��ال ��غ امل �ع �ت �م ��دة ل � ��روات � ��ب اع �ض ��اء
ه��يءة التدريس اضافة ال��ى تسويف
ومماطلة (هيئة التطبيقي) لسنوات
ف� ��ي س� ��د ش ��واغ ��ره ��ا ال��وظ �ي �ف �ي��ة م��ن
اع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س وال�ب��ال�غ��ة 83

عبدالصمد :لم
نقلص ميزنية
التطبيقي بل رفضنا
زيادتها

القضيبي في حوار مع الصانع

درج��ة واصبحت ه��ذه املكافآت بديال
عن ابتعاث وتعيني اعضاء ج��دد في
الهيئة التدريسية وارتفعت تكلفتها
خالل اربع سنوات فقط من  11مليونا
ال��ى  37مليون دينار مما شكل عبئا
على املال العام والتعليم.
الزمالء األفاضل
ب �ع��د رف ��ض ال�ل�ج�ن��ة ل�ت�ل��ك ال��زي��ادة
بالتعديل حدثت في هيئة التطبيقي
تغييرات ايجابية لحل مالحظاتها
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن واالب� � �ت � �ع � ��اث
والساعات الزائدة عن النصاب والتي
كانت مستمرة ألكثر من اربع سنوات
رغ� ��م ت��وص �ي��ات ال �ل �ج �ن��ة ب�ت�س��وي�ت�ه��ا
وذلك في خالل فترة قياسية لم تتعد
ال� �ـ 6اش�ه��ر م��ن ت��اري��خ إق ��رار امليزانية
وب��ال��وث��ائ��ق وامل �س �ت �ن��دات ال��رس�م�ي��ة.
وق ��د ق�ي��م دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة اج� ��راءات
هيئة التطبيقي لتسوية مالحظاتها
ووص �ف �ه ��ا ب� �ـ (ال � �ج � ��ادة ال � ��ى ح ��د م��ا)
بعدما كانت غير ج��ادة في السنوات
ال �س��اب �ق��ة وان � �ه ��ا ب� � ��دأت ب��ال �خ �ط��وات
ال� �ت� �ص� �ح� �ي� �ح� �ي ��ة وف � � � ��ق امل� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات
الرقابية .كما ان��ه ت��م العمل على سد
ك��اف��ة ال�ش��واغ��ر الوظيفية ف��ي هيئتي
ال� �ت ��دري ��س وال� �ت ��دري ��ب وال �ب��ال �غ��ة 83
درجة والتي لم تشغل لسنوات عديدة
وذل ��ك ف��ي خ�ل�ال  6اش�ه��ر ف�ق��ط بعدما
كانت سابقا تستغرق سنتني.
ت� � �ج � ��در االش � � � � � ��ارة ال � � ��ى ان ل �ج �ن��ة
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
م �ن ��ذ اك� �ث ��ر م� ��ن  15س �ن ��ة م� ��ن ال �س �ن��ة
امل � ��ال� � �ي � ��ة 2002/2001ت��وص��ي ال�ه�ي�ئ��ة
بالعمل على زي��ادة البعثات العلمية
في التخصصات املختلفة التي تتفق
وحاجتها.
الزمالء األفاضل،،،
ل��م تخضع ال�ل�ج�ن��ة وال اع�ض��اؤه��ا
للضغوطات التي مورست ول��م تعبأ
باللغط امل�ث��ار وال ل�ت��داول املعلومات

غير الصحيحة في وسائل التواصل
االج �ت �م ��اع ��ي وال � � ��ذي وص� ��ل ال� ��ى ح��د
ال �ت �ش �ك �ي��ك ب��ال��ذم��م وان وراء االك �م��ة
م ��ا وراء ه� � ��ا ب �ه��دف ت�ح�ق�ي��ق م�ص��ال��ح
وم � �ن� ��اف� ��ع وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن االس � � � � ��اءات
ونطالب االخ وزي��ر التربية والتعليم
ال� �ع ��ال ��ي د .ب� � ��در ال �ع �ي �س ��ى ب��ات �خ��اذ
االج � ��راءات ال�ل�ازم��ة وراء ك��ل م��ن ك��ان
يطلقها.
ختاما أيها االحبة
اذك ��رك� ��م ب �ك�ل�ام االخ ال��رئ �ي��س ف��ي
بداية دور االنعقاد حني بني اننا:
«قمنا بتخصيص جلسة جمعت
الحكومة وديوان املحاسبة في فضاء
مكاشفة وم�ص��ارح��ة ك��أس�ل��وب رقابة
غير مسبوق م��ع اس�ت�م��رار باملتابعة
وق ��د ن�ت��ج ع�ن�ه��ا م�ع��ال�ج��ة ال�ك�ث�ي��ر من
امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ت �ك��ررت ف��ي ت�ق��اري��ر
ال��دي��وان س�ن��وات ط��وي�ل��ة ان�ت�ه��ى ك�لام
االخ الرئيس.
واح� � � � � ��دى ن � �ت� ��ائ� ��ج ت � �ل� ��ك ال �ج �ل �س��ة
التاريخية هي بدء (هيئة التطبيقي)
في استيفاء الضوابط وال�ش��روط في
م�ع��ال�ج��ة امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ذك��رن��اه��ا
س ��اب� �ق ��ا وف � � ��ق م �ت �ط �ل �ب ��ات ال� �ج� �ه ��ات
الرقابية.
وق��د التزمنا ف��ي لجنة امليزانيات
وال�ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ب��ال�ط��ري��ق ال��ذي
اخ � �ت � ��اره م �ج �ل��س االم � � ��ة الداء دوره
ال��رق��اب��ي ،وه ��و م��ا س�ت�س�ل�ك��ه اللجنة
ايضا في دراستها مليزانيات الجهات
الحكومية للسنة املالية الجديدة مع
ت�ط��وي��ر آل�ي��ات�ه��ا ال��رق��اب�ي��ة وتفعيلها
ل� �ت� �ص� �ح� �ي ��ح امل� � ��آخ� � ��ذ ال� � �ت � ��ي ت� �ش ��وب
امليزانية العامة للدولة.
وال � � �س �ل ��ام ع �ل �ي �ك ��م ورح� � �م � ��ة ال �ل ��ه
وبركاته.

التتمة ص10

العمر :كيف
تصرف مزايا لبعض
أعضاء هيئة
التدريس وهم ال
يستحقونها
عاشور :ال توجد
ضوابط أو لوائح
تبين مدى الحاجة
للحصص اإلضافية
طنا :المدير العام
لليونسكو رجل
فاضل وإذا كانت
هناك مخالفات
فلتشكل لجنة
تحقيق
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رفض نيابي للشعب الوهمية ومطالبات
بوضع ضوابط لها
حماد :نشكر لجنة
الميزانيات على
وقف الهدر في
التطبيقي
حمدان العازمي:
دورنا التحقيق في
استغالل الشعب
الوهمية
متابعة حكومية

تتمة المنشور ص09
توصية اض��اف�ي��ة م��ن ال �ن��واب :فتح
ب��اب التعيني ف��ي التطبيقي لتغطية
ال �ع �ج ��ز امل� ��ال� ��ي وس � ��اع � ��ات ال �ت ��دري ��ب
املطلوبة.
(موافقة عامة)
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
ملشروع القانون بنقل ابواب امليزانية
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
والتدريب وكانت النتيجة كالتالي:

د .بدر العيسى

موافقة38 :
عدم موافقة1 :
الحضور39 :
موافقة على التعديل والتوصيات
الواردة في التقرير.
وت�ل�ا االم�ي�ن ال �ع��ام اق�ت��راح��ا بطلب
رد ال��زي��ادة التي تمت م��ن قبل بعض
امل� � � � � ��دارس ال � �خ� ��اص� ��ة ع� �ل ��ى ال� ��رس� ��وم
االساسية الدراسية ووق��ف اي زي��ادة
ال� ��ى ح�ي�ن االن �ت �ه ��اء م ��ن ال �ت �ق��ري��ر م��ن
اللجنة التعليمية من قانون التعليم

ال �خ��اص ع�ل��ى ان ت�ل�ت��زم ال � ��وزارة ب��رد
اي زي��ادة ووقفها لحني االن�ت�ه��اء من
القانون.
وزي ��ر ال �ت��رب�ي��ة :ه ��ذه م��وج��ودة في
ق��رارات وزاري��ة ب��أن ه��ذه ال��زي��ادة غير
معتمدة من الوزارة وان ترد الزيادات
الصحابها او تطبق عليها اللوائح.
 ع � ��دن � ��ان ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د :ب �ع �ث �ن��اك�ت��اب��ا ال��ى اللجنة التعليمية لبحث
الشهادات فاملوضوع لدى اللجنة.
 -د .خليل ابل :نريد ضمانا لوقف

ه��ذه امل ��دارس ون��ري��د التصويت على
ه��ذا االم ��ر واآلن ه�ن��اك م ��دارس تقول
اللي يبي يبي واللي ما يبي ما يبي.
نريد ان يضمن املجلس هذا االمر.
 محمد طنا :احب ان اسمع تعهدامن الوزير بوقف هذه الزيادات حتى
نظرها في اللجنة التعليمية.
 د .ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي :واض � ��ح انهناك مشكلة في الوزارة ونريد التزام
ال��وزي��ر ب�ع��دم ال��زي��ادات نحن نتحدث
ع ��ن ت�ط�ب�ي��ق امل �ن �ه��ج وال �ق ��ان ��ون ن��ري��د

االنتهاء من قانون التعليم الخاص.
وزير التربية د .بدر العيسي :نلتزم
ونتعهد ب�ع��دم زي��ادة حتى تدارسها
مع اللجنة التعليمية.
موافقة عامة
 رئ �ي��س ال�ج�ل�س��ة ع ��ادل ال�خ��راف��ي:ترفع الجلسة الى يوم  9فبراير.

ننتظر مالحظات اللجنة التعليمية على مشروع قانون للتعليم الخاص

العيسى :وضع آلية محددة للرسوم
في المدارس الخاصة
أك ��د وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
ال �ع ��ال ��ي د .ب� ��در ال �ع �ي �س��ى ان وزارة
التربية ل��م تنفذ التوصية ال�ص��ادرة
عن أحد لجانها بشأن زيادة الرسوم
ف��ي م��دارس التعليم ال�خ��اص مشددا
على ضرورة ان ترتبط رسوم التعليم
الخاص بالخدمات التي تقدم فيه.
وقال العيسى في تصريح صحفي
ان الجلسة أم��س ناقشت موضوعي
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
والتعليم ال�خ��اص ن�ظ��را ألهميتهما
وق ��د ت��م ت �ن��اول م�س��أل��ة رف ��ع ال��رس��وم
بالتعليم الخاص.
وأوضح العيسى انه كما سبق وان
ذكرت شكلت لجنة في وزارة التربية

لتنظيم عملية رف��ع الرسوم وانتهت
الى توصية برفع الرسوم ٪ ٥ مبينا
ان اشكالية رف��ع ال��رس��وم قائمة منذ
س�ن��وات وت��م االن�ت�ه��اء بتوصية على
رف �ع �ه��ا ف ��ي امل� � � ��دارس االج �ن �ب �ي��ة م��ع
اب�ق��اء ال��رس��وم على حالها ب��امل��دارس
العربية.
وت��اب��ع ال�ع�ي�س��ى  :ال�ل�ج�ن��ة اوص��ت
ب��رف��ع ال��رس��وم ع�ل��ى الطلبة املقيدين
باملدارس الخاصة االجنبية ٪٥ وترك
رس��وم تقيد الطلبة ال�ج��دد خاضعة
ملسألة العرض والطلب الفتا ال��ى ان
الرسوم املفترض ان ترتبط بمستوى
الخدمات التي تقدمها املدارس فنحن
الن�س�م��ح ب��رف��ع ال��رس��وم ف��ي امل ��دارس

ال �ت��ي ت�ن�خ�ف��ض خ��دم��ات �ه��ا او تبقى
ع�ل��ى م��ا ه��ي ع�ل�ي��ه .وك �ش��ف العيسى
على ان��ه بالرغم من ذل��ك ف��إن ال��وزارة
لم توافق حتى االن على التوصية او
تتخذ ق ��رارا بشأنها م�ش�ي��را ال��ى ان��ه
بعد النقاش الذي تم في مجلس االمة
ام��س سيكون هناك لقاء بني اعضاء
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وم�م�ث�ل��ي وزارة
التربية ف��ي التعليم الخاص إلتفاق
او وضع الية محددة للرسوم.
ونوه العيسى الى ان وزارة التربية
قدمت الشهر املاضي مشروع قانون
للتعليم الخاص للجنة التعليمية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة وف��ي ان�ت�ظ��ار مالحظاتها
بشأنه تمهيدا لعرضه على مجلس

األم��ة مؤكدا ان ه��ذا القانون سينظم
جميع ش ��ؤون التعليم ال �خ��اص بما
فيها الرسوم.
وش� � � ��دد ال �ع� �ي� �س ��ى ع� �ل ��ى ض� � ��رورة
ان ت��رت�ب��ط رس ��وم امل � ��دارس ال�خ��اص��ة
بالخدمات التي تقدمها هذه املدارس
ل�ل�ط�ل�ب��ة الف �ت��ا ال ��ى ان ه �ن��اك م ��دارس
ت �ج �ل��ب م�ع�ل�م�ين م�ع�ن�ي�ين واص �ح��اب
كفاءة وم��ن الطبيعي ان تكون أجور
هؤالء املعلمني عالية مقارنة بغيرهم
ممن هم اقل خبرة.
وتمنى العيسى ان تضع اللجنة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ه � � ��ذه ال� �ج ��زئ� �ي ��ة ب �ع�ين
االعتبار عند مناقشة مشروع قانون
ومقترحات تنظيم التعليم الخاص

م�ع��رب��ا ع��ن ام �ل��ه ب��ال��وص��ول ال ��ى حل
ي ��رض� ��ي ج �م �ي��ع االط � � � � ��راف م� ��ن اس ��ر
الطلبة وم�ل�اك امل ��دارس وب�م��ا يخدم
العملية التعليمية.
وب� �س ��ؤال ��ه ع� ��ن ام �ك ��ان �ي ��ة ت�ط�ب�ي��ق
ع �ق��وب��ات ع �ل��ى امل � ��دارس ال �ت��ي رف�ع��ت
رس ��وم� �ه ��ا ق �ب��ل اق � � ��رار ت��وص �ي��ة رف��ع
ال� ��رس� ��وم ق� ��ال ال �ع �ي �س��ى ان امل � ��دارس
رف � � � �ع � � ��ت رس � � ��وم� � � �ه � � ��ا وه� � � � � ��ي ت� �ع� �ل ��م
بالعقوبات ونحن بالوزارة عادة ما
ن �ن��ذر امل��درس��ة م ��دة اسبوع واذا لم
تستجب نوقف معامالتها بالوزارة
وأخيرا نذهب الى إيقاف الترخيص.

الري :سنضيف
توصية بتوظيف
أشخاص جدد
بالمبلغ الزائد
الحويلة :إدارة
التطبيقي
كانت متعاونة
ومتجاوبة لمعالجة
المالحظات واألخذ
بها
عبدالصمد :التزمنا
في لجنة الميزانيات
بالطريق الذي
اختاره مجلس
االمة ألداء دوره
الرقابي
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المجلس يقر تعديل االعتمادات
بين أبواب ميزانية الهيئة
اق ��ر م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي جلسته
التكميلية أمس املشروع القانون
ب �ت �ع��دي��ل االع� �ت� �م ��ادات ف �ي �م��ا بني
اب� ��واب امل �ي��زان �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
للسنة املالية .2016/2015
والدستور تنشر نص املشروع
وت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وج��اء
فيه مايلي:
وف � �ق� ��ا ل � �ل � �م� ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م��ن
ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون س � ��وف ي �ع �م��ل ب��ه
اع � �ت � �ب� ��ارا م� ��ن اول اب� ��ري� ��ل 2015
وع�ل��ى ذل��ك تجنب امل��واف�ق��ة عليه
ب��االغ�ل�ب�ي��ة ال�خ��اص��ة ال �ت��ي نصت
ع�ل�ي�ه��ا امل� ��ادة  179م��ن ال��دس�ت��ور
وه��ي اغلبية مجموعة االع�ض��اء
ال � ��ذي � ��ن ي � �ت ��أل ��ف م� �ن� �ه ��م م �ج �ل��س
األم� ��ة وي �ه��دف امل� �ش ��روع ب�ق��ان��ون
ل� �ت �غ� �ط� �ي ��ة االل � � �ت� � ��زام� � ��ات امل ��ال� �ي ��ة
امل �خ �ص �ص ��ة مل� �ك ��اف ��أة ال� �س ��اع ��ات
الزائدة عن النصاب للسنة املالية
 2016/2015وذل��ك بعد استيفاء
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب ال �ض��واب��ط وال �ش��روط
ال��رق��اب�ي��ة ملعالجة ال�خ�ل��ل الناتج
عن صرف هذا االعتماد.
وك��ان��ت ال�ل�ج�ن��ة ق��د رف �ض��ت في
دور االنعقاد السابق تعديل وزارة
امل��ال�ي��ة ب��زي��ادة م�ك��اف��آت ال�س��اع��ات
ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب ب�م�ب�ل��غ 10
ماليني دينار لألسباب اآلتية:
 -1ك � �ث� ��رة م �ل�اح � �ظ� ��ات دي� � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب� �ه ��ذا ال � �ش� ��أن وال �ت��ي
وص� �ل ��ت ال � ��ى ح� ��د وج� � ��ود ش�ع��ب
وهمية م��ع ضعف نظم الرقابية
ال��داخ�ل�ي��ة ع�ل��ى م � ��زاوالت اع�ض��اء
هيئة التدريس للساعات الزائدة
ع ��ن ال� �ن� �ص ��اب وت� �ج ��زئ ��ة ال �ش �ع��ب
ال ��دراس� �ي ��ة ال� ��ى اك� �ث ��ر م ��ن ش�ع�ب��ة
ب�ق�ص��د االس �ت �ف��ادة م��ن ال�س��اع��ات
الزائدة عن النصاب.
 -2ان امل� � �ب � ��ال � ��غ امل� �خ� �ص� �ص ��ة
ل�ل�ص��رف ع�ل��ى م�ك��اف��آت ال�س��اع��ات
ال� � ��زائ� � ��دة ع� ��ن ال� �ن� �ص ��اب وص �ل��ت
ال��ى  27مليون دي�ن��ار واصبحت
تتعدى املبالغ املتعمدة ل��روات��ب
اع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س وامل�ق��درة
بـ 24مليون دينار.
 -3عدم تنفيذ الهيئة توصيات
ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ال�س��اب�ق��ة ب�ش��أن العمل
على سد الوظائف الشاغرة في كل
م��ن هيئتي ال�ت��دري��س وال�ت��دري��ب
حيث بلغ عدد الدرجات الشاغرة
 83درج ��ة م��ع م��ا ي�ص��اح�ب�ه��ا من
ط � � ��وال االج � � � � � ��راءات امل �ت �ب �ع ��ة ف��ي
ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات وال� �ب� �ع� �ث ��ات وال �ت ��ي
تصل الى سنتني.
وع� �ل� �ي ��ه ف� �ق ��د اع� �ت� �م ��دت ل�ج�ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب الختامي

وزير التربية في مداخلته بالجلسة أمس

المضبطة
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العازمي والعمر

مل �ك��اف��آت ال� �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة ع��ن
ال�ن�ص��اب بملغ  13مليون دينار
كما هو وارد لها من الحكومة في
مشروع ميزانية الهيئة ورفضت
ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل ك ��ي ت �ق��وم ال�ه�ي�ئ��ة
بتسوية هذه املالحظات والعمل
ع � �ل ��ى ات� � �خ � ��اذ خ� � �ط � ��وات ع �م �ل �ي��ة
ل ��زي ��ادة اع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س
سواء كانوا عن طريق التعيني ام
االبتعاث لتقليل هذه الظاهرة.
وقيم ديوان املحاسبة اجراءات
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب لتسوية مالحظاتها
ال� ��واردة على حسابها الختامي
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة 2014/2013
بـالجادة الى حد ما بعدما كانت
غير ج��ادة في السنوات السابقة
حيث تم ما يلي:
 -1ب� ��دأت ال�ه�ي�ئ��ة ب��ات �ب��اع نظم
الرقابة الداخلية والتدقيق على
ك �ش��وف م� � ��زاوالت اع� �ض ��اء هيئة
ال �ت��دري��س ل�ل�س��اع��ات ال��زائ��دة عن
النصاب.
 -2ب��دأت الهيئة باغالق معظم
الشعب الوهمية.

 -3ب � � ��دأت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب ��االل � �ت ��زام
بقراراتها املنظمة لعمليات نقل
وتسكني اع�ض��اء هيئة التدريس
ب��االض��اف��ة ال��ى ال �ق��رارات املنظمة
لعمليات الصرف الغراض هيئتي
التدريس والتدريب املكلفني مهام
اشرافية واستشارية.
 -4ق � �ي ��ام ال �ه �ي �ئ ��ة ب� �س ��د ك��اف��ة
ال �ش��واغ��ر ال��وظ�ي�ف�ي��ة ف��ي هيئتي
التدريس والتدريب والبالغة 83
درجة.
موقف اللجنة
لم يحدث تغيير ايجابي لحل
امل�ل�اح� �ظ ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال�ت�ع�ي�ين
واالب� �ت� �ع ��اث وال� �س ��اع ��ات ال ��زائ ��دة
ع��ن ال �ن �ص��اب اال ب�ع��د ان رفضت
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ع��دي��ل ب��ال��زي��ادة على
ت� �ق ��دي ��رات اع � �ت � �م� ��ادات امل �ك ��اف ��آت
ال � ��زائ � ��دة ع� ��ن ال� �ن� �ص ��اب ف� ��ي دور
االنعقاد السابق وذل��ك في خالل
فترة قياسية لم تتعد الـ  6اشهر
م��ن ت��اري��خ اق� ��رار امل�ي��زان�ي��ة حيث
دأبت الهيئة سابقا على املماطلة
والتسويف ف��ي تنفيذ توصيات

ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي وم �ت �ط �ل �ب��ات ال �ج �ه��ات
الرقابية املتعلقة بهذا الشأن.
مبررات قرار
اللجنة بالموافقة
 -1ت �ق �ي �ي��م دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
للهيئة «بالجدية الى حد ما» في
تسوية مالحظاتها.
 -2ع � �م� ��ل ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ع � �ل� ��ى س��د
ال �ش��واغ��ر ال��وظ�ي�ف�ي��ة ف��ي هيئتي
التدريس والتدريب والبالغة 83
شاغرا.
 -3ب� � � � ��دأت ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ب ��ات� �خ ��اذ
اج� � � � � � � � � � � ��راءات ج � � � � � � ��ادة ل � �ت � �س� ��وي� ��ة
امل�لاح �ظ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�س��اع��ات
الزائدة عن النصاب.
وف � �ي � �م� ��ا ي � �ل� ��ي ن� � ��ص م � �ش� ��روع
القانون:
م��ادة أول ��ى :ت�ع��دل امل�ص��روف��ات
فيما ب�ين اب ��واب ميزانية الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
وال �ت��دري��ب للسنة امل��ال�ي��ة /2015
 2016وذل � ��ك ح �س �ب �م��ا ه ��و وارد
بالجدول املبني.

البيان

املعتمدة قبل التعديل

التعديل

املعتمد بعد التعديل

الباب األول

152.154.000

10.000.000

162.154.000

الباب الثاني

10.644.000

-

10.644.000

الباب الثالث

3.850.000

-

3.850.000

الباب الرابع

30.000.000

6.000.000

24.000.000

الباب الخامس

106.686.000

4.000.000

102.686.000

االجمالي

303.334.000

-

303.334.000

التوصيات
كما أقرها المجلس
 -1ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��وف �ي��ر الئ�ح��ة
ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ذات ض ��واب ��ط م�ه�ن�ي��ة
ب � �ه ��دف إح � �ك� ��ام ال� ��رق� ��اب� ��ة امل��ال �ي��ة
واالدارية على املكافآت الزائدة عن
النصاب وتنفيذها ضمن االط��ار
امل �ن �ظ��م ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
ومتطلبات الجهات الرقابية وذلك
لضمان صرفها للمستحقني فقط
تفاديا للمشاكل السابقة.
 -2ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ح��دي��د سقف
اع�ل��ى ل�ع��دد امل ��واد ال��دراس�ي��ة التي
يتحملها كل عضو هيئة تدريس
وتدريب وفق املعايير االكاديمية
امل �ق �ب��ول��ة ع��امل �ي��ا ف ��ي ه� ��ذا ال �ش��أن
وع� ��دم ت �ج��اوزه��ا ل �ض �م��ان ج ��ودة
العملية التربوية ومخرجاتها.
 -3ت �ح��دي��د س �ق��ف م��ال��ي معني
وم � �ح ��دد ل �ل �س��اع��ات ال � ��زائ � ��دة ع��ن
ال� �ن� �ص ��اب ل �ك ��ل ك �ل �ي��ة م� ��ن ك �ل �ي��ات
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب وع� ��دم ت� �ج ��اوزه خ�لال
م��دة تنفيذ امليزانية وارف��اق بيان
ذلك في ميزانية الهيئة ابتداء من
السنة املالية .2017/2016
 -4إرف ��اق ب�ي��ان م��ال��ي تفصيلي
م ��وض� �ح ��ا ف� �ي ��ه ت� ��وزي� ��ع م �ك��اف��آت
الساعات الزائدة عن النصاب على
ال�ف�ص��ول ال��دراس �ي��ة ال�ف�ص��ل األول
والفصل الثاني والفصل الصيفي
ضمن املذكرة التفسيرية مليزانية
ال�ه�ي�ئ��ة اب �ت ��داء م��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2017/2016
 -5ال �ع �م��ل ع �ل��ى اي� �ج ��اد ب��دائ��ل
اخ ��رى لتغطية ال�ن�ق��ص الحاصل

ح � ��ال� � �ي � ��ا ف � � ��ي اع � � � �ض � � ��اء ه �ي �ئ �ت ��ي
التدريس والتدريب وف��ق معايير
واض� �ح ��ة ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل م ��ن ال �س��اع��ات
ال��زائ��دة ع��ن النصاب سنويا بدال
م��ن ال �ل �ج��وء امل �ك �ث��ف ال ��ى س��اع��ات
ال� �ع� �م ��ل االض� ��اف � �ي� ��ة ال� � ��زائ� � ��دة ع��ن
النصاب العضاء هيئة التدريس
كحل وحيد لهذه القضية.
 -6تأكيد ق�ي��ام ج�ه��از املراقبني
امل��ال �ي�ين ب��ال �ت��دق �ي��ق امل �س �ب��ق على
ك�ش��وف ال�ص��رف مل ��زاوالت اعضاء
ه � �ي � �ئ� ��ة ال � � �ت� � ��دري� � ��س وال� � �ت � ��دري � ��ب
ل �ل �م �ك��اف��آت ال ��زائ ��دة ع ��ن ال�ن�ص��اب
وف � � � � ��ق امل� � �ت� � �ط� � �ل� � �ب � ��ات ال � ��رق � ��اب� � �ي � ��ة
والتنظيمية للتحقيق من سالمة
ال� � �ص � ��رف وم� � � ��دى اح� �ق� �ي� �ت ��ه وف ��ق
القواعد املنظمة لتنفيذ امليزانية
ومتطلبات الجهات الرقابية.
 - 7فتح باب التعيني في هيئة
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ل� �س ��د ال� �ع� �ج ��ز امل ��ال ��ي
وس� ��اع� ��ات ال� �ت ��دري ��س اإلض ��اف �ي ��ة
املطلوبة.
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أكدوا أنه سيساهم في وضع اإلطار العام الذي يمارس نشاطه في نطاقه ويحدد اإلشراف الذي تمارسه الوزارة

مطالبات نيابية باالستعجال في إقرار

طالب عدد من النواب باالستعجال في إقرار قانون
التعليم الخاص المدرج على جدول اعمال لجنة
شؤون التعليم والثقافة واالرشاد مؤكدين ان
هذا القانون من شأنه تنظيم التعليم الخاص
ووضع االطار العام الذي يمارس نشاطه في نطاقه
ويحدد االشراف التربوي والمالي واالداري الذي
تمارسه وزارة التربية في شأنه.
وفيما يلي نص االقتراح بقانون المقدم من
النواب د .عودة الرويعي ود .خليل أبل وطالل
الجالل ود.عبدالرحمن الجيران والمحال من اللجنة
التشريعية الى اللجنة التعليمية.
الفصل األول :التعاريف
م��ادة  :1تسري أحكام هذا القانون
ع �ل��ى امل� � � ��دارس ال �خ ��اص ��ة ال� �ت ��ي ت �ق��دم
خ � ��دم � ��ات ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب �م �ق ��اب ��ل م � ��ادي
م ��ن م��رح �ل��ة ال� ��روض� ��ة وح� �ت ��ى ن�ه��اي��ة
امل ��رح� �ل ��ة ال� �ث ��ان ��وي ��ة وت � �ح ��ت اش � ��راف
الجهات املحددة بهذا القانون ويكون
ل �ل �م �ف��ردات ال � ��واردة ف�ي��ه اي�ن�م��ا وردت
بنصوص مواده املعاني املبينة قرين
كل منها:
 الوزارة :وزارة التربية. الوزير :وزير التربية. الوكيل :وكيل وزارة التربية. املجلس :املجلس األعلى للتعليمالخاص.
 الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذاالقانون.
 املدرسة العربية :املدرسة املحددم �ج��ال ن�ش��اط�ه��ا ب��ال�ب�ن��د  1م��ن امل ��ادة
التالية.
 امل ��درس ��ة ذات امل �ن �ه��ج االج �ن �ب��ي:امل��درس��ة ذات املنهج االج�ن�ب��ي املحدد
م �ج��ال ن�ش��اط�ه��ا ب��ال�ب�ن��د  2م��ن امل ��ادة
التالية.
 االتحاد :اتحاد اصحاب امل��دارسالخاصة.
 امل��دارس الخاصة :جميع املدارساملعنية بهذا القانون.
امل � � � ��ادة  :2ت � �ح ��دد ف � �ئ ��ات امل � � ��دارس
الخاصة بحسب املناهج املطبقة التي
تسير عليها وفق اآلتي:
 امل � � ��درس � � ��ة ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة :م� ��درس� ��ةت �م��اث��ل م � � ��دارس وزارة ال �ت��رب �ي��ة م��ن
ح �ي��ث م �ن��اه �ج �ه��ا وخ �ط �ط �ه��ا ون �ظ��ام
االم�ت�ح��ان��ات وال�ك�ت��ب امل��درس�ي��ة وتعد
ط�ل�ب�ت�ه��ا ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ش �ه��ادات
التعليمية وتحدد الالئحة استثناءات
س� �ل ��م األع � � �م� � ��ال ل �ل �ط �ل �ب��ة وال� �ت ��وس ��ع
ب �ت��دري��س ال �ل �غ��ات وت �ن �م �ي��ة االن�ش�ط��ة
املدرسية املوافقة املناهج.
 امل� � ��درس� � ��ة االج � �ن � �ب � �ي� ��ة :امل� ��درس� ��ةاملتلزمة بتدريس مناهج اجنبية قام
عليها ت��رخ�ي�ص�ه��ا م��ع ت��دري��س م��واد

الزامية تحددها الالئحة.
 امل ��درس ��ة ث�ن��ائ�ي��ة ال �ل �غ��ة :امل��درس��ةامللتزمة بتدريس مناهج اجنبية مع
م�ن��اه��ج ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ب��ان�س�ج��ام مع
خططها الدراسية.
الفصل الثاني :اإلشراف
على المدارس الخاصة
امل � � � � ��ادة  :3ي� �ن� �ش ��أ م� �ج� �ل ��س أع� �ل ��ى
للتعليم ال�خ��اص يختص دون غيره
من الجهات األخرى باآلتي:
 رس��م س�ي��اس��ة وت�ح��دي��د م�س��اراتال � �ع � �م ��ل ل � �ه� ��ذا ال� � �ن � ��وع م � ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م
وضوابطه.
 وضع اسس تطويره وتنميته بمايالئم واقع الكويت التربوي.
 ت�ش�ج�ي��ع امل � ��دارس ال �خ��اص��ة ذاتاالب� � ��داع� � ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة واع� �ط ��اؤه ��ا
الحرية نحو تطوير خدماتها.
 ال��دع��م امل � ��ادي واالدب� � ��ي للتعليمب��وس��ائ��ل م �ت��اح��ة وع ��ن ط��ري��ق م ��وارد
ممكنة ومستجدة.
 إص ��دار دوري ��ة خ��اص��ة بالتعليمال � �خ ��اص ت �ع �ن��ى ب��أب �ح��اث��ه وت� �ج ��ارب
الدول املتقدمة حوله.
 اقامة ورش بحوث بشأن التعليمال �خ��اص��ة واق ��ام ��ة م ��ؤت �م ��رات خ��اص��ة
واملشاركة في املؤتمرات االقليمية او
الدولية بشأنه.
 ت �ن �م �ي��ة امل �ن ��اف �س ��ة ال � �ب � �ن ��اءة ب�يناملدارس في القطاعني الخاص العام.
 التوصية بمنح امل ��دارس قسائممدرسية ووضع اسس وتوزيعها.
امل� ��ادة  :4ي�ش�ك��ل امل�ج�ل��س ب�م��رس��وم
ممثال للجهات التالية:
 -1وزير التربية (رئيسا).
 -2عن وزارة التربية:
 وك � �ي ��ل وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة (ن��ائ �ب��اللرئيس).
 الوكيل املساعد للتعليم الخاصوالنوعي (عضوا).
 م ��دي ��ر اإلدارة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��مالخاص (عضوا).

النواب يستعجلون إقرار التعليم الخاص

 -3عن اتحاد اصحاب املدارس:
 رئيس االتحاد (عضوا). عضو اتحاد (عضوا). عضو اتحاد (عضوا). -4عن أولياء األمور:
 ولي أمر (مدارس عربية) (عضوا). ول � � ��ي أم � � ��ر (م� � � � � ��دارس اج �ن �ب �ي ��ة)(عضوا).
 -5عن الجهاز التدريسي:
 مدرس (مدارس عربية) (عضوا). مدرس (مدارس اجنبية) (عضوا).وي � �ت � ��م ت� ��رش � �ي� ��ح أس � � �م � ��اء م �م �ث �ل��ي
امل� ��درس�ي��ن وأول � �ي � ��اء االم � � ��ور م ��ن ق�ب��ل
االت � �ح� ��اد ب �م��واف �ق��ة ال � � � ��وزارة وت �ح��دد
ال�ل�ائ �ح��ة اس ��س ال �ت��رش �ي��ح وامل��واف �ق��ة
وت � � �ك� � ��ون م � � � ��دة ع � �ض� ��وي� ��ة االع� � �ض � ��اء
امل� �ح ��ددي ��ن ف ��ي ال �ب �ن��دي��ن  4و 5ث�ل�اث
س� �ن ��وات ك �م��ا ي �ض��ع امل �ج �ل��س ن�ظ��ام��ا
داخ� �ل� �ي ��ا ألع� �م ��ال ��ه وط ��ري� �ق ��ة ت�ش�ك�ي��ل
لجانه.
امل � ��ادة  :5ي�ع�ق��د امل �ج �ل��س ج�ل�س��ات��ه
ال��دوري��ة ب�م�ع��دل ادن ��اه ث�ل�اث جلسات
س�ن��وي��ا ع�ل��ى االق ��ل وت�ك��ون توصياته
معلنة وللمجلس دع��وة من يشاء من
الجهات املختلفة لحضور مناقشاته
ل �ل �م��وض��وع��ات امل �ط��روح��ة ف ��ي ج��دول
االع � � �م� � ��ال ال � � � ��ذي ت � �ع � ��ده س� �ك ��رت ��اري ��ة
امل� �ج� �ل ��س وي� �ع� �ل ��ن االع� � �ض � ��اء ب� ��ه ق�ب��ل
انعقاد الجلسات باسبوع على االقل
ويزودون عن محاضرة.
امل��ادة  :6يصدر املجلس توصياته
بأكثرية ثلثي اع�ض��ائ��ه وك��ل توصية
ش��ارك بها رئيس املجلس مؤيدا تعد
بمنزلة قرار.
م��ادة  :7تشرف وزارة التربية على
م � ��دارس ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ ��اص م ��ن خ�لال
اجهزتها وتنسيق الجهات الحكومية
امل�خ�ت�ص��ة م��ع ال � � ��وزارة ب �ش��أن ط��ري�ق��ة
االشراف على مباني املدارس والشأن
ال �ص �ح��ي ل�ل�ط�ل�ب��ة م ��ع م ��راع ��اة ح��رم��ة
املدارس.
م � ��ادة  :8ال ي �ب��اش��ر ال �ع �م��ل ف ��ي أي
مدرسة خاصة ما لم يسبقه ترخيص

م � ��ن ال� � � � � ��وزارة واال ك� � ��ان ل� �ه ��ا ات� �خ ��اذ
االج � � ��راءات امل �ش��ار ال �ي �ه��ا ف��ي ال�ف�ص��ل
التاسع من هذا القانون.
مادة  :9يخضع للترخيص املسبق
من الوزارة اآلتي:
 -1انشاء املدارس الخاصة والتنازل
ع ��ن ت��رخ�ي�ص�ه��ا ل�ل�غ�ي��ر واغ�ل�اق �ه��ا او
دمجها بأخرى.
 -2امل � �ن� ��اه� ��ج االج� �ن� �ب� �ي ��ة امل� �ق� �ت ��رح
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ف ��ي امل � � ��دارس ذات امل�ن�ه��ج
االجنبي بما فيه املدارس ثنائية اللغة
وتعديلها بما فيها كتبها املدرسية
وخططها.
 -3اض��اف��ة م��رح�ل��ة دراس �ي��ة ج��دي��دة
إل��ى امل��درس��ة او اغ�ل�اق م��رح�ل��ة قائمة
وتحدد الالئحة االج��راءات التنفيذية
لذلك.
الفصل الثالث :الترخيص
بإنشاء المدارس
امل � � � � ��ادة  :10ي � �ش � �ت� ��رط ف � ��ي ط ��ال ��ب
الترخيص بفتح مدرسة خاصة اآلتي:
أ -الشخص الطبيعي:
 -1أن ي � �ك ��ون ك ��وي� �ت ��ي ال �ج �ن �س �ي��ة
متمتعا ب��األه�ل�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة للتصرف
وال يقل عمره عن ثالثني عاما.
 -2ح��ائ��ز ع �ل��ى م��ؤه��ل ج��ام �ع��ي او
تربوي.
 -3لم يسبق الحكم عليه بأي حكم
جزائي في جريمة مخلة بالشرف او
االمانة.
 -4أال ي� �ك ��ون م ��وظ �ف ��ا ف� ��ي اح� ��دى
ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وي �س �ت �م��ر ه��ذا
الشرط طاملا كان حائزا للترخيص.
 -5ان ت �ت��واف��ر ل��دي��ه امل�ل��اءة امل��ال�ي��ة
للوفاء بمتطلبات املدرسة التي تحدد
الالئحة طرق تقديرها.
 -6أال ي �ك��ون ق ��د س �ب��ق ان اغ�ل�ق��ت
م��درس��ة ب��اس�م��ه ول��م ي�م��ض ع�ل��ى ذل��ك
االغالق اربع سنوات.
ب -الشخص االعتباري:
 -1أن يكون مرخصا بانشائه من
الجهات الكويتية املختصة.

 -2ان يتضمن عقد تأسيسه املوثق
ان غايته مزاولة الخدمات التعليمية
وأن يكون مقره الرئيسي الكويت.
 -3اال يقل رأسماله عن مائتي الف
دينار كويتي كحد ادنى.
 -4أن تتوافر بمديرة العام الشروط
ال � ��واردة ب��االرق��ام  2و 3و 4م��ن البند
أ م��ن ه ��ذه امل � ��ادة وم��واف �ق��ة ع�ل�ي��ه من
الوزارة.
امل � � � � ��ادة  :11ي �س �ت �ث �ن ��ى أص � �ح ��اب
املدارس الخاصة املرخصة في تاريخ
ال �ع �م��ل ب �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون م ��ن ال �ش ��روط
الواردة بالبند أ 2/من املادة السابقة.
امل ��ادة  :12ي�ك��ون ال�ت��رخ�ي��ص بفتح
م��درس��ة خ��اص��ة ش�خ�ص��ي غ �ي��ر ق��اب��ل
ل �ل �ت �ص��رف ف �ي ��ه ك �ل �ي��ا او ج ��زئ �ي ��ا اال
بموافقة مسبقة من ال��وزارة وال ينفذ
ال�ت�ص��رف امل��واف��ق عليه اال م��ع ب��داي��ة
ال � �ع� ��ام ال � ��دراس � ��ي ال� �ت ��ال ��ي ل �ل �ت �ص��رف
وي �ق��دم امل �ت �ص��رف ال �ي��ه اق � ��رارا موثقا
ي� �ت� �ع� �ه ��د ب� �م ��وج� �ب ��ه ب� �ت� �ح� �م ��ل ك ��ام ��ل
االل � �ت � ��زام � ��ات امل ��ال� �ي ��ة امل� �ت ��رت� �ب ��ة ع�ل��ى
امل ��درس ��ة ت �ج��اه ال�غ�ي��ر ش��ام�لا ال�ف�ت��رة
السابقة للتصرف.
املادة  :13يقع باطال كل تأجير من
ال �ب��اط��ن ي ��رد ع�ل��ى ت��رخ�ي��ص امل��درس��ة
الخاصة.
امل��ادة  :14تصدر ال��وزارة ترخيصا
ب �ف �ت��ح امل ��درس ��ة ال� �ج ��دي ��دة مل� ��دة س�ن��ة
دراس� �ي ��ة واح� � ��دة وال ي �ج��وز االع �ل�ان
عن افتتاحها قبل ص��دور ترخيصها
ويتجدد الترخيص سنويا حتى ثالث
سنوات يتحول بعدها الترخيص الى
دائ� ��م ال ي�ق�ط��ع اس �ت �م��راره اال ع�ق��وب��ة
االنذار للمدرسة عن مخالفة جسيمة
دون ان تزال باملوعد املحدد.
امل��ادة  :15يبدأ ال�ع��ام ال��دراس��ي من
 9/1وينتهي في  8/31من العام التالي
ويجب اال يقل ع��دد اي��ام ال��دراس��ة في
املدارس ذات املنهج االجنبي عن 225
يوما دراسيا كما يبدأ العام الدراسي
بالنسبة للمدارس ذات املنهج العربي
في  4/1وينتهي في  3/31من كل عام.
امل � � � � ��ادة  :16ت� �ق� �ب ��ل ط � �ل � �ب ��ات ف �ت��ح
امل��دارس قبل  2/1من كل ع��ام وتحدد
ال�ل�ائ �ح��ة ن �م ��اذج ال �ط �ل �ب��ات امل ��ذك ��ورة
وأس�ل��وب وطريقة الكشف ع��ن املبنى
وال � �ت � �ج � �ه � �ي ��زات وامل � � �ع� � ��دات امل�ل�ائ �م ��ة
للمراحل الدراسية املطلوبة.
امل� � ��ادة  :17ال ي �ج ��وز ف ��ي امل � ��دارس
العربية الخاصة الجمع تحت ادارة
م��درس �ي��ة واح� ��دة أك �ث��ر م��ن مرحلتني
دراس �ي �ت�ين متتاليتني وع �ن��د اض��اف��ة
م ��رح �ل ��ة او اك� �ث ��ر ف ��ان ��ه ي �ع�ي�ن م��دي��ر
ل�ك��ل م��رح�ل��ة اض��اف��ة ال��ى امل��دي��ر ال�ع��ام
للمدرسة.
املادة  :18للمدرسة الخاصة الحق
بفتح فروع لها بذات االسم وباالمكنة
ال �ت��ي ت ��راه ��ا ض ��روري ��ة الس �ت �م��راري��ة
خدماتها.

ال��ف��ص��ل ال���راب���ع :ش���روط المبنى
المدرسي وتجهيزاته
امل��ادة  :19ال يجوز استعمال املبنى
امل��درس��ي الي غ ��رض غ�ي��ر تعليمي او
تربوي س��واء في أثناء العام الدراسي
او العطل الرسمية.
امل��ادة  :20تحدد الالئحة متطلبات
ت�ج�ه�ي��ز امل ��درس ��ة وم��راف �ق �ه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة
وال �ت��رب��وي��ة وب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب وامل��راح��ل
امل ��رخ ��ص ب �ه��ا او امل� �ض ��اف ��ة ش��ام�ل�ات
امل � �خ � �ت � �ب� ��رات امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة وامل� �ك� �ت� �ب ��ات
واملراسم وقاعات املوسبقى والرياضة
وادوات�ه��ا وبما يتالءم وأعمال الطلبة
واحتياجاتهم.
الفصل الخامس :األنظمة التعليمية
املادة  :21تلتزم املدارس الخاصة في
مناهجها باالتي:
أ -املدارس العربية:
 -1تلتزم امل��دارس العربية الخاصة
ف��ي ع�م�ل�ه��ا ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ب�ت�ط�ب�ي��ق ك��ام��ل
ألن � �ظ � �م� ��ة امل� � � � � � ��دارس ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة م��ن
ح �ي��ث امل� �ن ��اه ��ج ون � �ظ ��ام االم �ت �ح��ان��ات
وال �ك �ت��ب امل ��درس �ي ��ة امل� �ق ��ررة وامل ��راح ��ل
ال ��دراس� �ي ��ة وس� �ل ��م االع � �م� ��ار وال �خ �ط��ط
الدراسية والعطل املدرسية مع مراعاة
االستثناءات الواردة بهذا القانون.
 -2تمنح امل��دارس العربية الخاصة
هامشا حرصا على مصلحة العملية
التربوية وفي التالي:
 م � � ��دة اس� � �ب � ��وع ع � �ن ��د ب � � ��دء ال � �ع ��امال� � ��دراس� � ��ي وآخ � � ��ر ع� ��ن ان� �ت� �ه ��ائ ��ه دون
املساس بالخطط الدراسية.
 ال �ت��وس��ع ب �ت��دري��س ل �غ��ة اج�ن�ب�ي��ةوي �ك��ون ذل ��ك ب��اط�ل�اع م�س�ب��ق ل �ل��وزارة
ل �ح �ص �ت�ي�ن اس� �ب ��وع� �ي� �ت�ي�ن ع� �ل ��ى االق � ��ل
اضافة الى املنهج املقرر كنشاط مؤازر
للمهارات اللغوية.
 إق��ام��ة أن�ش �ط��ة م�ن�ه�ج�ي��ة مختلفةتنافسية مع مدارس مناظرة حكومية
أو خاصة.
ب -املدارس ذات املنهج األجنبي:
 -1ت� �ل� �ت ��زم امل� � ��درس� � ��ة ذات امل �ن �ه��ج
االج� �ن� �ب ��ي ب ��امل �ن ��اه ��ج امل � �ح � ��ددة ب �ق ��رار
ت��رخ�ي�ص�ه��ا وك ��ذل ��ك ال �ك �ت��ب امل��درس �ي��ة
وسلم االعمار واملراحل املدرسية وكل
تعديل ملا تقدم يستلزم موافقة الوزارة.
 -2ت�خ�ط��ر ال� � ��وزارة ب��أس �م��اء ال�ك�ت��ب
التعليمية التي تستدرس في املدارس
ذات املنهج االجنبي اما الكتب االخرى
فتعرض للموافقة املسبقة.
 -3ت� �ل� �ت ��زم امل� � ��درس� � ��ة ذات امل �ن �ه��ج
االجنبي بالعطل الرسمية والدينية في
ال�ك��وي��ت وتعلن ع��ن ب��رن��ام��ج عطالتها
املدرسية مع بداية كل عام دراس��ي مع
مراعاة املادة  15من هذا القانون.
ج -املدارس ثنائية اللغة:
 -1تطبق امل ��دارس ثنائية اللغة ما
تلتزم به امل��دارس ذات املنهج االجنبي
في البنود  1و 2و 3من ب.
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قانون التعليم الخاص
 -2ت� �ق ��دم امل � � � ��دارس ث �ن��ائ �ي��ة ال �ل �غ��ة
امل �ن��اه��ج ال �ع��رب �ي��ة وخ�ط�ط�ه��ا امل��واف �ق��ة
للمناهج االجنبية.
امل ��ادة  :22ل �ل �م��دارس ال�خ��اص��ة فتح
ف �ص��ول ل ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة
م �ل �ح �ق��ة ب �ه��ا وت �خ �ص��ص ل �ه��ا ب��رام��ج
تعليمية تأهليلة وف��ق قواعد املناهج
وبما يتالئم واقع هؤالء الطلبة.
الفصل السادس:
الهيئة التدريسية واالدارية
امل��ادة  :23تسعى امل ��دارس الخاصة
ال � � ��ى ت ��وف � �ي ��ر ال � �ط� ��اق� ��ة ال � �ب � �ش ��ري ��ة م��ن
امل ��درس �ي�ن واالداري � �ي� ��ن ال ��ذي ��ن ت �ت��واف��ر
لديهم املؤهالت املناسبة.
وت��وف��ر امل � ��دارس ال�ع��رب�ي��ة ال�خ��اص��ة
امل � ��درس �ي��ن امل� ��ؤه � �ل �ي�ن ل �ل �ع �م��ل ل��دي �ه��ا
م ��ن ح�م�ل��ة ال �ش �ه ��ادات االخ�ت�ص��اص�ي��ة
وال�ت��رب��وي��ة م��ع ت��واف��ر س�ن��وات الخبرة
ال �ت��رب��وي��ة ف��ي اخ�ت�ص��اص�ه��م وال�ت��ال�ي��ة
لتاريخ الحصول على تلك الشهادات
وت �ح��دد ال�لائ�ح��ة اس ��س االس�ت�ث�ن��اءات
الص� � � �ح � � ��اب ال � � �خ � � �ب� � ��رات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة
وال�ع��ام�ل�ين ف��ي امل� ��دارس ال�خ��اص��ة قبل
العمل بهذا القانون.
امل � � ��ادة  :24ت �ك ��ون ال � �ح� ��دود ال��دن �ي��ا
ل � �ل � �ش � �ه � ��ادات ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة امل� �ق� �ب ��ول ��ة
ل� �ل� �ت ��دري ��س ف� ��ي امل � ��راح � ��ل ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
باملدارس العربية كاآلتي:
أ -املرحلة الثانوية واملتوسطة:
 -1ال � � � � �ش � � � � �ه � � � � ��ادات ال� � �ج � ��ام� � �ع� � �ي � ��ة
االخ �ت �ص��اص �ي��ة م ��ع س�ن�ت��ي خ �ب��رة في
املرحلة االدنى لذات االختصاص.
 -2ال � � �ش � � �ه� � ��ادة ال � �ج� ��ام � �ع � �ي� ��ة غ �ي��ر
االخ �ت �ص��اص �ي��ة م ��ع خ �ب��رة ال ت �ق��ل عن
سنتني دراسيتني.
ب -املرحلة االبتدائية:
 -1ش� � �ه � ��ادة ج ��ام� �ع� �ي ��ة م � ��ع خ �ب ��رة
تدريسية ال تقل ع��ن سنتني او مؤهل
ت��رب��وي م��ع خبرة تدريسية ال تقل عن
خمس سنوات.
ج -مرحلة الروضة:
 -1ش� �ه ��ادة دب� �ل ��وم ت��رب �ي��ة مل��رب �ي��ات
الروضة.
 -2شهادة ثانوية ملساعدة املربية.
وت� �ح ��دد ال�ل�ائ �ح��ة ش � ��روط امل��واف �ق��ة
للمربيات ومساعداتهن واالستثناءات
عند الضرورة.
امل� ��ادة  :25ت�ل�ت��زم امل � ��دارس ال�ع��رب�ي��ة
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب� ��ال � �ن � �ص� ��اب ال � �ت� ��دري � �س� ��ي
االسبوعي للمواد التدريسية املطلبق
ف ��ي امل � � � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة ول �ل �م��درس
ال�خ��اص��ة تخفيض ال�ن�ص��اب وتكليف
امل��درس بنشاط ت��رب��وي م�ع��ادل لنسبة
التخفيض.
املادة  :26تضع املدرسة ذات املنهج
االج� �ن� �ب ��ي ن �ظ ��ام ��ا ي� �ح ��دد ال� �ش� �ه ��ادات
ال� �ت ��رب ��وي ��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال � � � � ��دورات
وال � �خ � �ب� ��رات ال � �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي ت ��واف ��ره ��ا
ب �م��درس �ي �ه��ا وي� �ق ��دم ه � ��ذا ال �ن �ظ ��ام م��ع

مرفقات الترخيص بفتح املدرسة.
امل� ��ادة  :27ت��وف��ر امل � ��دارس ال�خ��اص��ة
ال �ط��اق��ة ال �ب �ش��ري��ة الج �ه��زت �ه��ا االداري � ��ة
واالش ��راف �ي ��ة ب �م��ا ي��ؤم��ن ادارة ح��دي�ث��ة
ضابطة للعمل التربوي وتكون حدود
مؤهالتها الدنيا كاآلتي:
 - 1مدير عام  /مدير مرحلة مؤهل
جامعي مع خبرة تدريسية مالئمة مع
خبرة سنتني بوظيفة وكيل (للمدارس
العربية).
 - 2وكيل مؤهل جامعي في املدارس
العربية.
 - 3ال��وظ��ائ��ف االش ��راف �ي ��ة االخ� ��رى:
شهادة جامعية.
وت �ح ��دد ال�ل�ائ �ح��ة ان � ��واع ال��وظ��ائ��ف
االدارية واالشرافية وتناسبها واعداد
الطلبة وتنوع الخدمات واملرافق.
امل � � � � ��ادة  :28ي� �ح� �ف ��ظ ف � ��ي امل� ��درس� ��ة
ال�خ��اص��ة م�ل��ف لجميع ال�ع��ام�ل�ين فيها
يحوي االوراق الثبوتية وعقود العمل
وج��واز السفر وكل اج��راء ذات��ي متعلق
بهم خالل عملهم.
املادة  :29تصدر الوزارة لكل مدرس
واداري م��واف �ق��ة ع�م��ل واح � ��دة تستمر
ص��ال �ح��ة م ��ا ل ��م ي� �ط ��رأ ع �ل �ي �ه��ا ت�غ�ي�ي��ر
باملرحلة او نوعية التدريس.
امل��ادة  :30التفرغ للعمل شرط ملزم
الع�ض��اء الهيئة التدريسية واالداري ��ة
وي �ق��دم امل ��درس اق ��رارا ب�ع��دم ال�ت��دري��س
االضافي خارج املدرسة بمقابل او من
دون��ه اال بموافقة امل��درس��ة واال انهيت
خدماته الخالله بالتزاماته العقدية.
امل ��ادة  :31ت�ل�ت��زم امل� ��دارس الخاصة
ب�ن�م��اذج ع �ق��ود ع�م��ل م��وح��دة الع�ض��اء
الهيئة التدريسية تتضمن البيانات
ال �ج��وه��ري��ة م��ع ه��ام��ش ح��ري��ة ع��ري��ض
يخصص لاللتزامات املتقابلة حسب
م �ض �م��ون ال �ع �ق��د وامل � ��زاي � ��ا وال �ح ��واف ��ز
ال�ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة وك��ذل��ك الع �ض��اء الهيئة
االداري � � � ��ة ب �م��ا ي� �ل��اءم ط �ب �ي �ع��ة ع�م�ل�ه��م
ومهامهم وفق متطلبات املدرسة.
امل��ادة  :32تندب ال��وزارة وبناء على
طلب امل��دارس العربية الخاصة مديرا
او اكثر م��ن جهازها كمساعدة عينية
ل �ه��ا وف ��ق االم �ك��ان��ات امل �ت��اح��ة وي �ج��دد
الندب سنويا.
الفصل السابع (شؤون الطلبة)
امل � ��ادة  :33ي�ح�ف��ظ م �ل��ف ل �ك��ل ط��ال��ب
ي�ع�ب��ر ع��ن واق �ع��ه ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وت��درج��ه
وث �ب��وت �ي��ات��ه وي �ن �ت �ق��ل ه � ��ذا امل� �ل ��ف م��ع
ال �ط��ال��ب م�ه�م��ا ت �ع��ددت امل � ��دارس ال�ت��ي
س�ب��ق ان�ت�س��اب��ه ال�ي�ه��ا وك��ذل��ك البطاقة
امل��ال�ي��ة ال�خ��اص��ة ب��ه وال ي�ح��رم الطالب
امل �ن �ت �ظ��م ب ��ال ��دراس ��ة م ��ن امل �ش��ارك��ة في
ام�ت�ح��ان��ات امل��درس��ة النهائية السباب
متعلقة بالرسوم الدراسية.
امل� � � ��ادة  :34ال ي �ع �ت��د ب � ��أي ش �ه ��ادة
ب �ن �ج��اح ال �ط ��ال ��ب ب� ��امل� ��دارس ال �ع��رب �ي��ة
م��ن ص��ف آلخ��ر م��ا ل��م تكن مصدقة من

جانب من جلسة مجلس األمة أمس

وزارة التربية والتعليم باالستناد الى
ك �ش��وف ام�ت�ح��ان��ات م��درس�ي��ة معتمدة
وت�ص��دق ال�ش�ه��ادات امل�ع��ادل��ة للشهادة
الثانوية باملدارس ذات النهج االجنبي
وف ��ق م��ا ت �ق��دم وت �ح��دد ال�لائ�ح��ة اس��س
وطريقة التعامل في هذا الشأن.

امل � ��ادة  :40ت �ق��دم امل ��درس ��ة ال�خ��اص��ة
ل �ل��وزارة ك�ف��ال��ة م��ال�ي��ة ل�ض�م��ان وفاتها
بالتزاماتها املالية صالحة مل��دة ثالث
س �ن ��وات وت �ج ��دد ب �م��واع �ي��د ان�ت�ه��ائ�ه��ا
وت � �ح� ��دد ال�ل�ائ� �ح ��ة ح �ج �م �ه��ا وق ��واع ��د
تعديلها.

الفصل الثامن (النظام المالي)
املادة  :35تلتزم املدرسة الخاصة في
شأنها املالي بحدين:
األول :ع ��دم ت �ج��اوز ال �ح��د االق �ص��ى
املعلن للرسوم املدرسية ومصروفاتها.
الثاني :عدم النزول عن الحد االدنى
لألجور املعلنة للعاملني بها.
امل� ��ادة  :36ت�ل�ت��زم امل � ��دارس ال�ع��رب�ي��ة
بالحدود القصوى للرسوم الدراسية
وم� �ص ��روف ��ات� �ه ��ا ال � �ت ��ي ت � �ك ��ون م�ع�ل�ن��ة
م��ع ب��داي��ة ك��ل ع ��ام دراس � ��ي وال ي�ج��وز
ت�ع��دي�ل�ه��ا ف��ي اث �ن��ائ��ه وت �ح��دد ال��رس��وم
املذكورة بما ال يزيد على نسبة ٪ 50
م��ن كلفة ال�ط��ال��ب امل�ع�ل�ن��ة ف��ي امل ��دارس
ال �ح �ك��وم �ي��ة وي �ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ط�ل�ب��ات
زي � � ��ادة ال� ��رس� ��وم وي � �ص� ��در ت��وص �ي��ات��ه
ب �ش��أن �ه��ا ب ��ال� �ق ��در امل� �ن ��اس ��ب ل ��دواع ��ي
التطوير والتحديث كما يوصي برفع
م�ع��دالت االج ��ور للهيئتني التعليمية
واالدارية في املدارس الخاصة.
امل ��ادة  :37ت�ل�ت��زم امل� ��دارس الخاصة
بالتأمني على طلبتها والعاملني لديها
وم�ب��ان�ي�ه��ا وم�ن�ش��آت�ه��ا ض ��د االخ �ط��ار
املختلفة التي قد تلحق بهم.
امل��ادة  :38كل اج��راء ص��ادر عن جهة
ح �ك��وم �ي��ة ت �ل��زم ب ��ه امل� � ��دارس ال�خ��اص��ة
ويكون من شأنه زيادة اعبائها املالية
يؤجل تنفيذه الى بداية العام الدراسي
ال �ت��ال��ي ل �ت��اري��خ ذل ��ك االج � ��راء وت��راع��ى
اث� ��اره االع �ب��اء امل ��ذك ��ورة ع�ل��ى ال��رس��وم
الدراسية.
امل��دة  :39ي�ك��ون للمدرسة محاسبة
م��ال �ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة ع ��ن م �ش��اري��ع ال�ج�ه��ة
م��ال�ك��ة امل��درس��ة وت��راع��ى فيها االس��س
الفنية الص��ول املحاسبة وتعتمد من
محاسب قانوني.

الفصل التاسع (الجزاءات)
امل ��ادة  :41تطبق على العاملني في
امل� � ��دارس ال �خ��اص��ة ال � �ج� ��زاءات امل �ق��ررة
بموجب احكام قانون العمل بالقطاع
االه� �ل ��ي وع �ق ��وده ��م وع �ن ��د امل �خ��ال �ف��ات
امل�س�ل�ك�ي��ة غ �ي��ر امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ط�ل�ب��ة ام��ا
املخالفات التي يرتكبها العاملون في
امل��درس��ة وال �ت��ي ت�م��س ال�ط�ل�ب��ة او تقع
عليهم او ف��ي اي ش��أن ت��رب��وي فتولى
االج �ه��زة املختصة ب��ال��وزارة اج ��راءات
امل� �س ��اء ل ��ة ع �ن �ه��ا وت ��وق� �ي ��ع ال � �ج� ��زاءات
االداري � ��ة امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل ��ادة
ال �ت��ال �ي��ة وال ي �ف��رض اي ج� ��زاء اال بعد
التحقيق.
امل ��ادة  :42ال �ج ��زاءات االداري � ��ة التي
ت� �ف ��رض ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي امل� � ��دارس
ال�خ��اص��ة وف�ق��ا الح�ك��ام امل ��ادة السابقة
هي:
 - 1االنذار.
 - 2خ�ص��م ال��رات��ب مل��دة ت �ت��راوح من
يوم وحتى  15يوما.
 - 3ال��وق��ف امل��ؤق��ت ع��ن ال �ع �م��ل مل��دة
اقصاها ثالثة اشهر وال تدخل بحساب
العمل هذه املدة وأجرها.
 - 4س�ح��ب امل��واف �ق��ة ن�ه��ائ�ي��ا وي�ك��ون
ه��ذا ال �ج��زاء ال��زام�ي��ا اذا ادي ��ن املخالف
بحكم ج��زائ��ي ع��ن ج��رم م��اس بالشرف
او م� �خ ��ل ب� � � � ��اآلداب ال� �ع ��ام ��ة وت� �ف ��رض
العقوبتان ( )4 ،3من قبل الوزارة.
وت� � �ط� � �ب � ��ق ال � � � � � �ج � � � � ��زاءات االداري � � � � � � ��ة
امل � �ن � �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف � ��ي ه� � ��ذه امل� � ��ادة
واملادة السابقة دون املساس باملساءل
الجزائية او املدنية املقررة قانونا.
املادة  :43ملن يوقع عليه الجزاء حق
ال�ت�ظ�ل��م م �ن��ه وت �ح ��دد الل��ائ �ح��ة ق��واع��د
التظلم وم��واع�ي��ده والجهة التي يقدم

اليها واثر قبوله من عدمه.
امل � � � ��ادة  :44اذا خ ��ال� �ف ��ت امل� ��درس� ��ة
ال �خ��اص��ة اي ن ��ص م ��ن ن �ص ��وص ه��ذا
القانون او الئحته يلفت نظر صاحبها
الى تلك املخالفة بكتاب يطلب منه ازالة
املخالفة خالل فترة زمنية متالئمة مع
ب �ي��ان ن ��وع امل �خ��ال �ف��ة ع �ل��ى اال ت �ق��ل عن
ث�ل�اث��ة اش �ه��ر وي ��وج ��ه ان � ��ذار شخصي
مسجل على عنوان املدرسة اذا لم يتم
ت�لاف��ي امل�خ��ال �ف��ة وت�م�ن��ح م�ه�ل��ة زم�ن�ي��ة
محددة الزالتها ال تقل عن شهرين.
امل� � ��ادة  :45ل �ص��اح��ب امل ��درس ��ة ح��ق
التظلم م��ن االن ��ذار خ�لال ث�لاث�ين يوما
ويتعني على ال��وزارة ال��رد على التظلم
خالل ذات امل��دة ويعتبر عدم ال��رد على
ال�ت�ظ�ل��م ال �غ��اء ضمنيا ل�ل�ان��ذار وت��زول
آثاره.
املادة  :46بانقضاء مهلة االنذار دون
ازالة اسبابه ودون ان يتظلم منه تطلب
ال� � � ��وزارة م ��ن ال �ق �ض��اء ال �ح �ك��م ب��اغ�ل�اق
امل��درس��ة وبشكل مستعجل ووضعها
تحت ال�ح��راس��ة القضائية م��ع تسييل
كفالتها املالية اذا كان هناك داع.
امل��ادة  :47اذا قضي باغالق املدرسة
ب� ��اش� ��ر ال � � �ح � ��ارس ال� �ق� �ض ��ائ ��ي م �ه��ام��ه
ف��ي اج � � ��راءات ال�ت�ص�ف�ي��ة وف ��ق األس��س
ال�ق��ان��ون�ي��ة وت�س�ل��م ال�س�ج�لات وملفات
الطلبة على النحو املبني باملادة  51من
هذا القانون.
امل� � � � ��ادة  :48ع� �ن ��د ث � �ب� ��وت م �خ��ال �ف��ة
ج �س �ي �م��ة ت �م ��س ال �ع �ق ��ائ ��د وال �ش �ع��ائ��ر
ال��دي�ن�ي��ة او م �م��ارس��ة ن �ش��اط س�ي��اس��ي
داخ � ��ل ح� ��رم امل� ��درس� ��ة ت� �ب ��ادر ال � � ��وزارة
فورا باقامة الدعوى امام القضاء وفق
احكام املادة  47من هذا القانون ودون
املساس باالجراءات القانونية االخرى.
امل � ��ادة  :49اذا ص ��در ح �ك��م ق�ض��ائ��ي
ب � ��اغ �ل��اق امل� � ��درس� � ��ة ف � ��ي اث� � �ن � ��اء ال� �ع ��ام
ال ��دراس ��ي اس�ت�م��ر ال �ح��ارس ال�ق�ض��ائ��ي
بعمله حتى نهاية ذل��ك ال�ع��ام وتطبق
املادة  51من هذا القانون.
امل� � ��ادة  :50ي �ح �ظ��ر وق� ��ف م �ع��ام�لات
امل � � � � � ��دارس ال � �خ � ��اص � ��ة ل� � � ��دى ال� �ج� �ه ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة او االم �ت �ن��اع ع��ن ت�ص��دي��ق
ش�ه��ادت�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال � ��وزارة ألي سبب
كان.
امل� ��ادة  :51اذا ت �ق��رر اغ�ل�اق امل��درس��ة
الي س� �ب ��ب ك � ��ان ت � � ��ؤول ال � ��ى ال� � � ��وزارة
ج �م �ي ��ع م� �ل� �ف ��ات ال� �ط� �ل� �ب ��ة وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن
وت�ت��ول��ى ال� ��وزارة ت��وزي��ع طلبتها على
امل� ��دارس امل �ن��اظ��رة وامل �ج ��اورة م��ع ت��رك
ح��ري��ة االخ�ت�ي��ار ل��ول��ي االم ��ر ويحتفظ
بالسجالت وباقي امللفات ل��دى الجهة
االدارية املختصة في الوزارة.
الفصل العاشر
(إغالق المدرسة)
املادة  :52اذا توفي صاحب املدرسة
تعني على ال��ورث��ة تسمية اح��د ال��ورث��ة
م �م��ن ت �ت��واف��ر ف �ي��ه ش� ��روط ال�ت��رخ�ي��ص

ال� � ��واردة ب ��امل ��ادة  10م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون
ممثال عنهم لنقل الترخيص الى اسمه
بصورة مؤقتة.
امل ��ادة  :53اذا ل��م يتفق ال��ورث��ة على
ت �س �م �ي��ة اح� ��ده� ��م وك� �ي�ل�ا خ �ل��ال م�ه�ل��ة
االش�ه��ر ال�ث�لاث��ة التالية ل�ل��وف��اة طلبت
ال� � � ��وزارة م ��ن امل �ح �ك �م��ة ت �ع �ي�ين ح ��ارس
قضائي ذي اخ�ت�ص��اص على امل��درس��ة
وت �س �ي �ي��ل ال� �ك� �ف ��ال ��ة امل ��ال� �ي ��ة وت ��وض ��ع
ب �ت �ص��رف ال� �ح ��ارس ال �ق �ض��ائ��ي ل�ل��وف��اء
ب��ال�ت��زام��ات امل��درس��ة قبل الغير ان كان
هناك مبرر.
امل � � � � ��ادة  :54اذا ص� �ف� �ي ��ت ال� �ش ��رك ��ة
صاحبة الترخيص او اشهر افالسها
اتبعت االج ��راءات املشار اليها باملادة
ال �س ��اب �ق ��ة وت �س �ت �م��ر ال � �ح ��راس ��ة ح�ت��ى
انتهاء العام الدراسي وتصدر الوزارة
قرارا باغالقها او اجراء تسوية خطية
بني الشركاء.
امل� ��ادة  :55ال ت�غ�ل��ق اي م��درس��ة في
اث�ن��اء ال�ع��ام ال��دراس��ي ول��و ك��ان برغبة
صاحبها مع الزامه بالوفاء بالتزاماته
ت�ج��اه�ه��ا ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ال��دراس��ي
وت�ط�ب��ق االج � ��راءات امل�ن�ص��وص عليها
ب ��امل ��ادة  51م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون وال ت��رد
الكفالة املالية اال بعد تقديم ما يثبت
سداد كامل التزامات املدرسة قبل الغير
وانقضاء سنة دراسية على االغالق.
الفصل الحادي عشر
(أحكام عامة)
امل� � � � � ��ادة  :56ع � �ل� ��م دول� � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وش�ع��اره��ا ونشيدها وص��ورة حضرة
صاحب السمو امير ال�ب�لاد ه��ي الرمز
السيادي املعتبر اساس باملدرسة.
امل��ادة  :57جميع م��راس�لات امل��دارس
ال �خ��اص��ة وس�ج�لات�ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ت�ك��ون
ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وت �ص ��در ال �ش �ه��ادات
املمنوحة للطلبة بذات اللغة الى جانب
لغة اجنبية اخرى ان رغب طالبها.
امل��ادة  :58للمدارس الخاصة حرمة
ال ت�م��س وت��راع��ى ع�ن��د زي� ��ارة موظفي
ال� � ��وزارة وم��وج�ه�ي�ه��ا وال �ع��ام �ل�ين على
ش ��أن� �ه ��ا ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي وت� �خ� �ط ��ر ادارة
امل��درس��ة ب��ال��زي��ارات ب�م��واع�ي��د مسبقة
وي �ط �ب��ق ذل� ��ك ع �ل��ى م��وظ �ف��ي ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ذات ال �ع�ل�اق ��ة او ال ��وف ��ود
الزائرة.
امل � � ��ادة  :59ي� �ص ��در وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل� �ه ��ذا ال �ق ��ان ��ون
والتي تعد من قبل لجنة مشتركة من
ال� ��وزارة واالت �ح��اد خ�لال م��دة اقصاها
ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.
املادة  :60على رئيس مجلس الوزراء
وال��وزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون.
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طالبت نيابة عن منظمة التعاون اإلسالمي مجلس األمن بتحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني

الكويت تدعو إلى مؤتمر دولي إلنهاء
االحتالل اإلسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين
دع � ��ا ال� �ق ��ائ ��م ب ��األع� �م ��ال ب ��اإلن ��اب ��ة
ل��دى بعثة الكويت ف��ي االم��م املتحدة
املستشار عبدالعزيز سعود الجارالله
نيابة عن ال��دول األعضاء في منظمة
ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام��ي ال��ى ع�ق��د مؤتمر
دول��ي بمشاركة أط��راف دول�ي��ة فاعلة
وم ��ؤث ��رة م��ن أج ��ل ال �ع ��ودة بالعملية
ال�س�ل�م�ي��ة ف��ي ف�ل�س�ط�ين إل ��ى ال �ق��واع��د
واملبادئ التي انطلقت على أساسها
ول� �ل ��دف ��ع ب ��ات� �ج ��اه ت ��أط� �ي ��ر ال �ج �ه��ود
ال ��دول� �ي ��ة ال ��رام� �ي ��ة إلن � �ه ��اء االح� �ت�ل�ال
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ل �ت �ح �ق �ي��ق رؤي � � � ��ة ح��ل
الدولتني .وقال ان جسامة االنتهاكات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة للقانون ال��دول��ي والتي
ف��اق��ت ك��ل ال �ح��دود تستوجب تحركا
دول� �ي ��ا م�خ�ت�ل�ف��ا ف�ل�ا ي �ع �ق��ل ان ت�ب�ق��ى
إس��رائ �ي��ل  -ق��وة االح �ت�ل�ال  -تتصرف
ك��أن �ه��ا دول � ��ة ف� ��وق ال� �ق ��ان ��ون ت��رت�ك��ب
انتهاكاتها وجرائمها دون أن تخشى
ردا أو تتوقع عقوبة.

عبدالعزيز الجارالله

واش � ��ار ال ��ى ان ��ه س �ق��ط م �ن��ذ ب��داي��ة
ش� �ه ��ر أك� �ت ��وب ��ر م� ��ا ي ��زي ��د ع� �ل ��ى 160
فلسطينيا أكثر من ثلثهم من األطفال
والنساء وج��رح ما يزيد على  7آالف
شخص بالرصاص الحي واملطاطي

إضافة إلى اعتقال آالف الفلسطينيني
ف��ي ظ��روف صعبة تتناقض وأبسط
ح � �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان وب� �ش� �ك ��ل م �خ��ال��ف
ل �ل �ق��وان�ين وامل ��واث� �ي ��ق ال ��دول �ي ��ة.وق ��ال
ف��ي املناقشة املفتوحة ملجلس األم��ن

الشرطة المجتمعية
تنضم ألنشطة واثق
قال عضو اللجنة العليا ملشروع
غ ��رس م �ب ��ادئ ال �ث �ق��ة ب��ال �ن �ف��س ل��دى
ال �ط �ل �ب ��ة ف� ��ي امل� � � � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة
(واث ��ق) محمد ال�ك�ن��دري ان الشرطة
املجتمعية باتت تشارك في فعاليات
واث��ق وان مشاركتها ستساهم في
ت �ح �ق �ي��ق اف� �ض ��ل ال �ن �ت��ائ��ج امل ��رج ��وة
واملتمثلة ف��ي تغيير س�ل��وك الطلبة
ال � ��ى ال� �ج ��ان ��ب االي� �ج ��اب ��ي وت��وث �ي��ق
الصلة بني البيت واملدرسة.
وق� � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ال� � � ��ذي ي �ش �غ��ل
اي� � �ض � ��ا م � �ن � �ص ��ب رئ � � �ي � ��س ال � �ف ��ري ��ق

اإلع�ل�ام��ي ل�ل�م�ش��روع ان ف��ري��ق عمل
امل� �ش ��روع ي�ع�ق��د اج �ت �م��اع��ات دوري ��ة
م ��ع م �س��ؤول��ي االت � �ص ��ال ب ��امل ��دارس
املنظمة واللجنة االستشارية العليا
لبحث سبل ترويج املشروع اعالميا
وم�ن��اق�ش��ة ال�خ�ط��ة االع�لام�ي��ة للفترة
املقبلة بهدف اح��راز افضل النتائج
الف�ت��ا ال��ى ان ع��دد امل ��دارس املنضمة
ل�ل�م�ش��روع ب�ل��غ  92م��درس��ة و46ال ��ف
ط��ال��ب وط��ال �ب��ة ب ��اش ��راف م ��ن 7200
معلم واداري وولي امر
ي��ذك��ر ان امل �ش��روع ي ��رأس لجنته

أجرت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية امس القرعة على الدفعة
 25م ��ن ال �ق �س��ائ��م ال �ح �ك��وم �ي��ة ف��ي
ج� �ن ��وب امل � �ط �ل�اع (ان  )10وال �ت��ي
تشتمل على  366قسيمة بمساحة
 400م �ت��ر م ��رب ��ع ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن

إخالء  70شخصا إثر حريق
بأحد الفنادق في السالمية

امل �ن �ظ �م��ة ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
ال �ت �ن �م �ي��ة ب � � � ��وزارة ال� ��دول� ��ة ل �ش ��ؤون
الشباب عبدالرحمن املطيري ويضم
خ � �ب� ��راء م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة االس� �ت� �ش ��اري ��ة
العليا للعمل على استكمال تطبيق
أح�ك��ام الشريعة اإلس�لام�ي��ة التابعة
ل� �ل ��دي ��وان االم � �ي� ��ري ون �خ �ب��ة م�م�ي��زة
م��ن ال�ن��اش�ط�ين ف��ي امل �ج��ال ال�ت��رب��وي
وال �ش �ب��اب��ي وي �ه��دف الق��ام��ة انشطة
تعمل على تعزيز  19قيمة تربوية
في نفوس الشباب.

إجراء القرعة على  366قسيمة
في جنوب المطالع
اصحاب الطلبات االسكانية حتى
تاريخ  30ابريل  2006وما قبل.
وق��ال��ت املؤسسة ام��س ان اليوم
واالح � � ��د امل �ق �ب ��ل س �ي �ت��م خ�لال �ه �م��ا
توزيع بطاقات القرعة للدفعة 26
من القسائم الحكومية في مشروع

امس حول الحالة في الشرق االوسط
ب �م��ا ف�ي�ه��ا ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ان
ال� �ج� �ل� �س ��ة ت �ك �ت �س ��ب أه� �م� �ي ��ة خ ��اص ��ة
النعقادها في وقت تستمر فيه وتيرة
ال �ج��رائ��م واإلع ��دام ��ات امل�ي��دان�ي��ة التي
تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي
وم�ج�م��وع��ات املستوطنني املتطرفني
ب��ال �ت �ص��اع��د دون رادع س �ي��اس��ي او
قانوني او أخالقي.
واوض ��ح أن��ه ال يمكن ال�ن�ظ��ر لهذه
التطورات الراهنة والخطيرة بمعزل
ع �م��ا ت� �ق ��وم ب ��ه إس ��رائ� �ي ��ل  -ال�س�ل�ط��ة
ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب� ��االح � �ت�ل��ال  -ف � ��ي م��دي �ن��ة
ال � �ق� ��دس م� ��ن إج� � � � ��راءات وم� �م ��ارس ��ات
ع �ن �ص��ري��ة ت �س �ت �ه��دف ت �غ �ي �ي��ر م�ع��ال��م
امل��دي �ن��ة ال�ج�غ��راف�ي��ة وال��دي�م��وغ��راف�ي��ة
وط�م��س هويتها ال�ع��رب�ي��ة ومكانتها
ال��دي �ن �ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة وم �ح��اوالت �ه��ا
ال� � ��رام � � �ي� � ��ة ل � �ع� ��زل � �ه� ��ا ع � � ��ن م �ح �ي �ط �ه��ا
الفلسطيني إض��اف��ة إل��ى االع �ت��داءات

امل �ت �ك��ررة ع �ل��ى امل �ق��دس��ات اإلس�لام �ي��ة
وامل � �س � �ي � �ح � �ي ��ة وخ� � �ص � ��وص � ��ا ال � �ح� ��رم
ال�ق��دس��ي ال�ش��ري��ف وامل�س�ج��د األق�ص��ى
امل � � �ب� � ��ارك.و اك � ��د ال� �ج ��ارال� �ل ��ه أن ه ��ذه
اإلجراءات اإلسرائيلية تشكل انتهاكا
ص ��ارخ ��ا ل �ل �ق��ان��ون ال ��دول ��ي وق � ��رارات
ال �ش��رع �ي��ة ال��دول �ي��ة» وم ��ن ش��أن �ه��ا أن
تغذي التطرف والعنف والعنصرية
وت� �س� �ه ��م ف� ��ي إش � �ع� ��ال ص � � ��راع دي �ن��ي
يعرض آف��اق السالم واألم��ن الدوليني
ل �ل �خ �ط��ر.وق��د دع ��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون
االس �ل��ام � ��ي م �ج �ل ��س االم� � � ��ن ال� ��دول� ��ي
ل �ت �ح �م��ل م �س ��ؤول �ي ��ات ��ه ت� �ج ��اه ت��أم�ين
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
وإل � � � ��زام إس ��رائ� �ي ��ل ب ��وق ��ف ع ��دوان �ه ��ا
املستمر وأنشطتها االستيطانية غير
ال�ق��ان��ون�ي��ة وس�ي��اس��ات�ه��ا ال�ت�ه��وي��دي��ة
والعنصرية في مدينة القدس املحتلة.
واك� � ��دت امل �ن �ظ �م��ة أن ال � �خ ��روج م��ن
األزم ��ة ال��راه �ن��ة يتطلب وج ��ود إرادة

س �ي ��اس �ي ��ة مل �ج �ل��س األم � � ��ن ل�ت�ح�ق�ي��ق
رؤي ��ة ح��ل ال��دول �ت�ين م��ن خ�ل�ال تبني
ق ��رار ي�ع��زز ال�ج�ه��ود ال��دول �ي��ة ال��رام�ي��ة
إل � ��ى إن � �ه� ��اء االح� � �ت �ل��ال اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج زم� �ن ��ي م� �ح ��دد وف �ق��ا
ل�ل�م��رج�ع�ي��ات ال��دول �ي��ة امل�ت�ف��ق عليها
وق� � ��رارات األم� ��م امل �ت �ح��دة ذات ال�ص�ل��ة
وذل � � � ��ك م � ��ن أج � � ��ل اس � �ت � �ت � �ب ��اب األم � ��ن
واالس � �ت � �ق� ��رار ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وت�ح�ق�ي��ق
ال � �س �ل�ام ال� ��دائ� ��م وال� �ش ��ام ��ل وال � �ع ��ادل
ال ��ذي يمكن ال�ش�ع��ب الفلسطيني من
استعادة حقوقه الوطنية الثابتة غير
القابلة للتصرف في تقرير املصير و
تحقيق استقالل دولته الفلسطينية
ع�ل��ى ح� ��دود ال ��راب ��ع م��ن ي��ون�ي��و ل�ع��ام
1967م وعاصمتها القدس الشريف.

ج � �ن� ��وب امل� � �ط �ل��اع (ان  )6وال� �ت ��ي
تشتمل على  341قسيمة بمساحة
 400م �ت��ر م��رب��ع ل�ل�م�خ�ص��ص لهم
ح�ت��ى ت��اري��خ  17م��اي��و  2006وم��ا
قبل.

احدى غرف الفندق بعد اخماد الحريق

نجح رجال االدارة العامة لالطفاء
ف�ج��ر ام��س ف��ي اخ �م��اد ح��ري��ق ان��دل��ع
ف��ي اح��د ال�ف�ن��ادق بمنطقة الساملية
واخ �ل��اء م��ا ي �ق��ارب  70ش�خ�ص��ا من
ال �ن��زالء وق ��ال م��دي��ر ادارة ال�ع�لاق��ات
ال �ع��ام��ة واالع� �ل��ام ب��االط �ف��اء ال�ع�ق�ي��د

خليل االمير لكونا ان مركز العمليات
تلقى بالغا بنشوب حريق في غرفة
ب��أح��د ف �ن��ادق م�ن�ط�ق��ة ال�س��امل�ي��ة وان
مركزي الساملية والساملية الجنوبي
شاركا في اخماده.
واضاف العقيد االمير ان الحادث

ل ��م ي �س �ف��ر ع ��ن اي خ �س��ائ��ر ب �ش��ري��ة
الفتا الى ان مراقبة تحقيق حوادث
الحريق باشرت عملها للوقوف على
اسباب الحادث ومالبساته.
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الخميس  18ربيع اآلخر  28 . 1437يناير 2016

الشؤون :رصد  270شركة
وهمية في سبعة أشهر
ك� � �ش� � �ف � ��ت وزي � � � � � � � � ��رة ال � � � �ش� � � ��ؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
ل�ش��ؤون التخطيط والتنمية هند
ال� �ص� �ب� �ي ��ح ع � ��ن رص � � ��د  60ش��رك��ة
جديدة من الشركات غير القائمة
ف��ي العنوان امل��رخ��ص لها ليرتفع
بذلك ع��دد ه��ذه الشركات ال��ى 270
شركة خالل سبعة اشهر.
واوضحت الصبيح في تصريح
ص �ح��اف��ي ام � ��س ان � ��ه س �ي �ت��م ن�ش��ر
اسماء الشركات املخالفة والتي لم
تعد قائمة في سوق العمل مشيرة
ال��ى ان ال �ه��دف م��ن ذل��ك ه��و اب�لاغ
العمالة املسجلة عليها بضرورة
مراجعة الجهات املعنية وتعديل
اوضاعها على النحو املتقدم ذكره
كون هذه الشركات اصبحت كأنها
ل��م ت �ع��د م ��وج ��ودة ول �ي��س ل �ه��ا اي
كيان قانوني.
وق ��ال ��ت ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
امس ان هذه الحمالت التفتيشية
ت ��أت ��ي ف ��ي إط � ��ار رص� ��د ال �ش��رك��ات
امل �خ��ال �ف��ة وت �ن �ظ �ي��م س� ��وق ال�ع�م��ل
حيث تتسبب مثل ه��ذه الشركات
في انتشار عمالة سائبة ومخالفة

هند الصبيح

ل �ق��وان�ي�ن االق ��ام ��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد كما
تشكل خطورة على امن املجتمع.
واكدت ان الهيئة العامة للقوى
العاملة لديها توجيهات بدعوة
العمالة الوافدة املسجلة على تلك
ال� �ش ��رك ��ات ال� ��ى ض� � ��رورة االس � ��راع
وال� �ت ��وج ��ه ال � ��ى ال� �ج� �ه ��ات امل�ع�ن�ي��ة
س� ��واء ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى
العاملة ام في وزارة الداخلية من
اج��ل تعديل اوض��اع�ه��ا بعد ان تم

وقف ملفات هذه الشركات برموز
لن تسمح لهم بسببها اال بتعديل
اوض� ��اع ف �ئ��ات م �ح��ددة ق�ب��ل م��رور
شهرين على اغالق ملف الشركة.
وق � � ��ال � � ��ت ان ه � � � ��ذه ال � �ح � �م �ل�ات
التفتيشية ت��أت��ي ف��ي إط ��ار رص��د
الشركات املخالفة وتنظيم سوق
ال �ع �م��ل ح �ي��ث ت �ت �س �ب��ب م �ث��ل ه��ذه
الشركات في انتشار عمالة سائبة
وم �خ ��ال �ف ��ة ل� �ق ��وان�ي�ن االق � ��ام � ��ة ف��ي
البالد كما تشكل خطورة على امن
املجتمع.
واش � � � � � ��ارت ال � � ��ى ان ال� �ح� �م�ل�ات
ال �ت �ف �ت �ي �ش �ي��ة س �ت �س �ت �م��ر ل �ض �ب��ط
العمالة السائبة واتخاذ االجراءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة بشأنها وك��ذل��ك بشأن
اص �ح��اب ال�ع�م��ل امل�خ��ال�ف�ين اع�م��اال
ألح � �ك ��ام ال� �ف� �ق ��رة  2م ��ن امل � � ��ادة 10
م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  6ل �س �ن��ة 2010
ب �ش��أن ال�ع�م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع األه�ل��ي
وتعديالته وك��ذل��ك امل ��ادة  138من
ذات القانون.

الحرس الوطني يحتفل
بتخريج دفعة جديدة
اح �ت �ف��ل ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ام��س
ب�ت�خ��ري��ج دف �ع��ة ج��دي��دة م��ن دورة
امل �س �ت �ج��دي��ن األغ � � � ��رار ف� ��ي م �ي��دان
معسكر الصمود.
وأك � ��د وك� �ي ��ل ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي
ال� �ف ��ري ��ق ال� ��رك� ��ن م� �ه� �ن ��دس ه��اش��م
ال ��رف ��اع ��ي ح� ��رص ال �ق �ي ��ادة ال�ع�ل�ي��ا
ل�ل�ح��رس ع�ل��ى تبني استراتيجية
م � �ت � �ق� ��دم� ��ة ل � �ت � �ط� ��وي� ��ر امل � �ن � �ظ ��وم ��ة
ال�ت��دري�ب�ي��ة وال�ع�ن��اي��ة باملنتسبني
وت��أه �ي �ل �ه��م وف� ��ق أح � ��دث امل �ن��اه��ج
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ع �م �ل �ي��ة األم� � ��ر ال� ��ذي
ك��ان ل��ه أكبر األث��ر ف��ي إح��داث نقلة
نوعية في الجانب التدريبي.
ودع � ��ا ال �ف ��ري��ق ال ��رف ��اع ��ي خ�ل�ال
االحتفال خريجي ال��دورة إلى بذل
أق �ص��ى ال �ج �ه��ود ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل�ه��ام
وال� ��واج � �ب� ��ات امل ��وك� �ل ��ة إل �ي �ه ��م ك�لا
ف��ي م��وق�ع��ه وت�ط��وي��ر مستوياتهم
باستمرار والحفاظ على لياقتهم
البدنية ليكونوا إض��اف��ة حقيقية
ملسيرة العمل العسكري واألمني.
وت� � �خ� � �ل � ��ل ال � � � � � � � � ��دورة ع � � � � ��دد م ��ن
التدريبات اشتملت على مهارات
الدفاع عن النفس واللياقة البدنية

مايو المقبل آخر موعد لطلبات الترشح
لجائزة السميط 2016
أع�ل�ن��ت م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت للتقدم
العلمي فتح ب��اب الترشيح لجائزة
ال �س �م �ي ��ط  2016ف� ��ي م � �ج ��ال األم� ��ن
ال� �غ ��ذائ ��ي ف ��ي أف��ري �ق �ي��ا ال� �ت ��ي ت�ب�ل��غ
قيمتها مليون دوالر أمريكي وقال
ب�ي��ان صحافي ص��ادر ع��ن املؤسسة
ام� ��س ان ال� �ج ��ائ ��زة م �ت��اح��ة ل�ل�أف ��راد
أو امل��ؤس �س��ات وان  31م��اي��و املقبل
آخ��ر موعد لتسلم آخ��ر الترشيحات
للجائزة الجديدة واوضح البيان ان
ال�ج��ائ��زة ف��ي امل�ج��ال األول تستهدف
ت�ط��وي��ر أص �ن��اف ج��دي��دة م��ن ال�ب��ذور
أو امل�ح��اص�ي��ل أو امل ��واش ��ي وت�ح�ق��ق

ت � � �ط � ��ورا ك � �ب � �ي� ��را ف � ��ي م � �ج � ��ال األم � ��ن
الغذائي للسكان الفقراء في أفريقيا
عن طريق زي��ادة السعرات الحرارية
والقيمة الغذائية للطعام الذي ينتج
ويستهلك محليا
واف� ��اد ب ��أن امل �ج��ال ال �ث��ان��ي يعني
ب �ت �ط��وي��ر وت �ح �س�ين م� ��دى اس �ت �ف��ادة
امل� ��زارع�ي��ن م ��ن امل� ��دخ �ل�ات ال ��زراع �ي ��ة
وال � �ت � �ق � �ن � �ي� ��ات وال � �ت � �ك � �ن ��ول ��وج � �ي ��ات
واألس � � � � � ��واق ب � �ه� ��دف زي� � � � ��ادة ت ��واف ��ر
امل �ن �ت �ج��ات األس ��اس� �ي ��ة ال �ت ��ي ت�ش�ك��ل
ج ��زءا أس��اس�ي��ا م��ن ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي
ل �ف �ق��راء أف��ري �ق �ي��ا ف�ي�م��ا ي��رك��ز ال�ث��ال��ث

ع �ل��ى ت�ح�س�ين ق� ��درة امل ��زارع�ي�ن على
التكيف م��ع ظ��روف التغير املناخي
الحادة.
ي ��ذك ��ر أن م �ج �ل��س أم� �ن ��اء ج��ائ��زة
ال�س�م�ي��ط للتنمية االف��ري �ق �ي��ة أط�ل��ق
الجائزة رسميا خ�لال اجتماعه في
ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �س��اب��ع م ��ن دي�س�م�ب��ر
العام املنصرم تحقيقا ملبادرة سمو
أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
الجابر الصباح التي طرحها خالل
م��ؤت �م��ر ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة األف��ري �ق �ي��ة
ال�ث��ال�ث��ة وال ��ذي استضافته الكويت
في نوفمبر .2013

وت� �ه ��دف ج ��ائ ��زة (ال �س �م �ي��ط) ال��ى
امل�س��اه�م��ة ب�ش�ك��ل ف �ع��ال وواس� ��ع في
اي� �ج ��اد ح �ل��ول م �ت �م �ي��زة ل�ل�ت�ح��دي��ات
اإلن �م��ائ �ي��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي ت��واج��ه
ال � � � ��دول االف ��ري� �ق� �ي ��ة ح� �ي ��ث خ �ص��ص
م �ج �ل��س ام � �ن ��اء ج ��ائ ��زة (ال �س �م �ي��ط)
ال �ج��ائ��زة األول � ��ى ألف �ض��ل امل �ش��اري��ع
أو اإلن � �ج� ��ازات ال �ت��ي ح �ق �ق��ت ت�ق��دم��ا
ملحوظا في مجال الصحة في القارة
االف��ري�ق�ي��ة وح ��دد ت��اري��خ  29ف�ب��راي��ر
امل�ق�ب��ل ب��اع�ت�ب��اره اخ��ر م��وع��د لتسلم
طلبات الترشح لتلك الجائزة.

الصحة :السرطان ثاني أكثر األمراض سببا
في الوفاة بالكويت
أك��دت م��دي��ر إدارة تعزيز الصحة
في الوزارة د .عبير البحوه ان مرض
السرطان يعد السبب الثاني للوفيات
ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت ب� �ع ��د ام � � � ��راض ال �ق �ل��ب
والشرايني مبينة ان سرطان القولون
يعد االكثر شيوعا عند الرجال يليه
سرطان البروستاتا مقارنة بسرطان

الثدي حسب احصائية مركز الكويت
مل �ك��اف �ح��ة ال� �س ��رط ��ان واوض � �ح ��ت ان
ف�ع��ال�ي��ات حملتها ال�ت��وع��وي��ة مل��رض
ال �س��رط��ان س �ت �ب��دأ  3ف �ب��راي��ر امل�ق�ب��ل
ب�م��رك��ز ال �ط��ب االس�ل�ام��ي ت��زام �ن��ا مع
فعاليات االسبوع الخليجي ملكافحة
ال �س��رط��ان ال ��ذي ي �ب��دأ ف��ي ال��راب��ع من

ال �ش �ه��ر ن �ف �س��ه .وق ��ال ��ت ال �ب �ح��وه ف��ي
ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا ان ال �ح �م �ل��ة ت�ش�ه��د
مشاركة وزارت ��ي االوق ��اف وال�ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�ق�ط��اع
االه� � �ل � ��ي وامل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وال �ه �ي �ئ��ة
ال �ت �م ��ري �ض �ي ��ة وال� �ح� �م� �ل ��ة ال��وط �ن �ي��ة
ملكافحة السرطان (كان).

أخبار

وت �س �ت �م��رال �ف �ع��ال �ي��ات ط �ي �ل��ة شهر
فبراير املقبل مبينة ان ادارة تعزيز
ال� �ص� �ح ��ة س � �ت � �ش� ��ارك ف � ��ي ف �ع��ال �ي��ات
االس �ب��وع الخليجي م��ن خ�ل�ال خطة
م� �ش� �ت ��رك ��ة ب �ي��ن االدارة واالت� � �ح � ��اد
الخليجي ملكافحة السرطان.
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واألس � �ل � �ح ��ة ب �م �خ �ت �ل��ف ص �ن��وف �ه��ا
إضافة إل��ى محاضرات نظرية في
العلوم األمنية والقانونية تطبيقا
ل��وث �ي �ق��ة األه� � ��داف االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
 2020ال�ت��ي ت��ؤك��د أهمية التدريب
وت � �ن ��وع ��ه ب� �م ��ا ي� �ن ��اس ��ب ال �ت �ط ��ور
ال �ع �ل �م��ي وال �ع �م �ل��ي ف ��ي امل� �ج ��االت
العسكرية واألمنية املختلفة.
وح � �ض� ��ر ح� �ف ��ل ال � �ت � �خ ��رج ق��ائ��د

ال�ح�م��اي��ة وال �ت �ع��زي��ز ال �ل ��واء ال��رك��ن
ف��ال��ح ش�ج��اع وم��دي��ر دي ��وان نائب
رئ� �ي ��س ال � �ح ��رس ال ��وط� �ن ��ي ال� �ل ��واء
ج � �م ��ال ال � ��ذي � ��اب وع � � ��دد م� ��ن ق� ��ادة
وضباط الحرس الوطني.

الكويت تستضيف المؤتمر
العربي الرابع للمياه 2018
م � ��ن امل � �ق � ��رر ان ت �س �ت �ض �ي��ف
الكويت املؤتمر العربي الرابع
ل� �ل� �م� �ي ��اه ع� � � ��ام  2018ب� �ه ��دف
دع ��م ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي امل�ش�ت��رك
وخاصة في قطاع املياه .وذلك
في اطار التزامها بدعم العمل
ال � �ع� ��رب� ��ي امل � �ش � �ت� ��رك ف � ��ي ك��اف��ة
املجاالت.
وق��ال وكيل وزارة الكهرباء
وامل � ��اء ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت محمد
ب��وش�ه��ري ف��ي ت�ص��ري��ح لكونا
في ختام ال��دورة ال�ـ 11للمكتب
التنفيذي ملجلس وزراء املياه
ال� � �ع � ��رب ان اج� �ت� �م ��اع امل �ك �ت��ب
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ن ��اق ��ش ع� � ��ددا م��ن
ال �ق �ض��اي��ا ال �خ��اص��ة ب�ت�ح�ق�ي��ق
األم� ��ن امل��ائ��ي ال �ع��رب��ي السيما
أن امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ت �ع��ان��ي
م ��ن ن � ��درة امل� �ي ��اه م� �ش ��ددا على
ض ��رورة االس�ت�م��رار ف��ي البناء
وال� �ت ��واص ��ل م ��ع ج�م�ي��ع ال ��دول
العربية في قضايا املياه.
واض � ��اف أن دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وم� � � � � � � ��ن خ � � � �ل � � ��ال اس � � � �ت � � � �خ� � � ��دام
ال � �ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا ال � �ح� ��دي � �ث� ��ة
اس� �ت� �ط ��اع ��ت ت� ��أم�ي��ن م� �ص ��ادر
امل�ي��اه وه��ي م��ن القضايا التي
ي �ت ��م ت �س �ل �ي��ط ال � �ض� ��وء ع�ل�ي�ه��ا
دائ�م��ا ف��ي اط��ار العمل العربي

املشترك» .على صعيد متصل
قال بوشهري ان الكويت أكدت
خ�لال االج�ت�م��اع أهمية تعزيز
ت �ع��اون �ه��ا م ��ع ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
لتقديم ال��دع��م وال �ع��ون لقطاع
املياه في دولة فلسطني املحتلة
مبينا ان الدعم الكويت حظي
ب � ��إش � ��ادة امل� �ك� �ت ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي
مل �ج �ل��س وزراء امل � �ي ��اه ال �ع��رب
خاصة من وفد فلسطني.
ك�م��ا ل�ف��ت ال��ى ات �ف��اق املكتب
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ع �ل��ى ع �ق��د امل�ج�ل��س
ال � � � ��وزاري ال �ع ��رب ��ي ف ��ي دورت� ��ه
ال �ث��ام �ن��ة ف ��ي امل� �غ ��رب ي��وم��ي 6
و 7س�ب�ت�م�ب��ر امل �ق �ب��ل م��وض�ح��ا
أن ال � �ك� ��وي� ��ت س� �ت� �ق ��دم خ�ل�ال ��ه
ورق ��ة ع�م��ل ح��ول ال �ش��راك��ة بني
القطاعني ال�ع��ام وال �خ��اص في
مجال املياه.
واض� � ��اف أن دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ستقدم ورق��ة عمل أخ��رى حول
ال �ت �ع��اون م��ع ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
في مجاالت املياه س��واء كانت
هذه املشاريع في مجال تحلية
املياه أو معالجة مياه الصرف
الصحي.
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الوفيات

فعاليات المهرجان تنطلق الجمعة

استعراضات جوية وبحرية ومسيرة
للعربات الكبيرة في افتتاح هال فبراير 2016
اعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان
ه�ل�ا ف �ب ��راي ��ر  2016ان ف �ع��ال �ي��ات
امل � �ه� ��رج� ��ان س �ت �ن �ط �ل��ق  29ي �ن��اي��ر
الجاري في دورته الـ 17تأتي ضمن
اح�ت�ف��االت ال�ب�لاد ب�م��رور  10اع��وام
على تولي سمو امير البالد الشيخ
ص �ب��اح االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
مقاليد الحكم واالحتفاالت بمرور
 25ع��ام��ا على التحرير و 55عاما
على استقالل الكويت
وأضاف رئيس اللجنة اإلعالمية
ل �ل �م �ه��رج��ان ول �ي ��د ال �ص �ق �ع �ب��ي ف��ي
م ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي ان امل� �ه ��رج ��ان
أصبح لديه بصمة مميزة في عالم
التسوق بالكويت إلى جانب دوره

في تنشيط ودفع العجلة التجارية
والسياحية بالبالد.
من جانبه اك��د الوكيل املساعد
لشؤون التلفزيون ب��وزارة االع�لام
ي ��وس ��ف م �ص �ط �ف��ى أن ال �ك��رن �ف��ال
س �ي �ش �ه��د ف �ع��ال �ي��ات ج ��دي ��دة ع�ل��ى
ش� ��ارع ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي ت �ب��دأ من
ن � � � ��ادي ال � �ض � �ب� ��اط وح � �ت � ��ى أب � � ��راج
ال�ك��وي��ت إل��ى ج��ان��ب اس�ت�ع��راض��ات
جوية وبحرية من وزارت��ي الدفاع
والداخلية واإلدارة العامة لالطفاء
وال �ح��رس ال��وط �ن��ي الف �ت��ا إل ��ى نقل
ف �ع��ال �ي��ات ال �ك ��رن �ف ��ال ع �ب��ر ش��اش��ة
تلفزيون دولة الكويت.
من ناحيتها قالت رئيسة لجنة

ال� �ب ��رام ��ج واألن� �ش� �ط ��ة ل �ل �م �ه��رج��ان
م ��دي� �ن ��ة اس� �م ��اع� �ي ��ل ان ال �ك��رن �ف��ال
س� �ي� �ت � �ض � �م ��ن ع� � ��رض� � ��ا وم � �س � �ي� ��رة
ل� �ل� �ع ��رب ��ات ال� �ك� �ب� �ي ��رة ال � �ت� ��ي ت �ق��وم
ب�ت��زي�ي�ن�ه��ا ع� ��دة ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة
وخ ��اص ��ة ال � ��ى ج ��ان ��ب ال �ف �ع��ال �ي��ات
ال �غ �ن��ائ �ي��ة واالم� �س� �ي ��ات ال �ش �ع��ري��ة
وال��ري��اض �ي��ة واض��اف��ت ان��ه ستقام
ايضا على مسرح هال فبراير 2016
عروض عاملية لالطفال الى جانب
اق� ��ام� ��ة م �خ �ي��م ت��رف �ي �ه��ي م �ت �ك��ام��ل
وماراثون رياضي.
ب ��دوره ق��ال م�س��اع��د م��دي��ر ادارة
الخطط واوام��ر الخدمة ف��ي وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة امل �ق��دم اح �م��د اب ��ا الخيل

نادي سباق السيارات ينظم مهرجانا
خاصا بالموروث الشعبي

صورة ارشيفية ألحد سباقات السيارات

ي� �ن� �ظ ��م ن � � � ��ادي ب� ��اس� ��ل ال� �س ��ال ��م
ال� � �ص� � �ب � ��اح ل � �س � �ب� ��اق ال� � �س� � �ي � ��ارات
والدراجات النارية يومي الجمعة
والسبت املقبلني مهرجانا خاصا
ب� �ـ (امل� � � ��وروث ال �ش �ع �ب��ي) ف ��ي ق��ري��ة
صباح االحمد التراثية بمشاركة

محلية وخليجية.
وقال مدير النادي سيف عوض
املطيري لكونا ان مشاركة الشباب
س �ت �ب��دأ م ��ن ال �س ��اع ��ة ال� � � �ـ 12ظ �ه��را
ح �ت��ى ال �س��ادس��ة م �س��اء الف �ت��ا ال��ى
ان فعاليات امل�ه��رج��ان ستتضمن

م� �س ��اب� �ق ��ات وف � �ع ��ال � �ي ��ات ع��ائ �ل �ي��ة
وت �ج �م �ع��ات ل �ل �س �ي ��ارات ال �ف��اره��ة
وال�ك�لاس�ي�ك�ي��ة وال� �ن ��ادرة وج��وائ��ز
الول  250سيارة مشاركة.
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ان ال � � � � � ��وزارة ان� �ت� �ه ��ت م � ��ن ج �م �ي��ع
االس� �ت� �ع ��دادات االم �ن �ي��ة الف �ت��ا ال��ى
اغ�لاق املنطقة الواقعة بني تقاطع
الطريق ال��دائ��ري الثاني مع شارع
ال �خ �ل �ي��ج ح �ت ��ى ت �ق ��اط ��ع ال �س �ف ��ارة
البريطانية يوم الجمعة املقبل وتم
توفير مواقف مخصصة للجمهور
وال� � �ج� � �ه � ��ات امل� � �ش � ��ارك � ��ة ل �ت �س �ه �ي��ل
الحركة املرورية لكل املناطق التي
ستقام عليها فعاليات املهرجان.
وتستمر فعاليات مهرجان (هال
فبراير  )2016في دورته الـ 17حتى
 24فبراير املقبل.

الكويت تستضيف المؤتمر الـ 14
للجراحين بمشاركة عالمية
ت �ن �ظ��م ك �ل �ي��ة ال� �ج ��راح ��ة ب�م�ع�ه��د
ال �ك��وي��ت ل�لاخ �ت �ص��اص��ات ال�ط�ب�ي��ة
امل��ؤت�م��ر ال�س�ن��وي ال �ـ  14للجراحني
وامل�ل�ت�ق��ى ال�ث��ال��ث ل��راب�ط��ة ال�ج��راح��ة
الكويتية ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن  30يناير
الجاري حتى  1فبراير املقبل.
وق ��ال رئ�ي��س امل��ؤت�م��ر د .موسى
خورشيد في تصريح صحافي ان
املؤتمر سيشهد استضافة خبرات
عاملية وعربية وخليجية في مجال
ج��راح��ات ال�س�م�ن��ة امل�ف��رط��ة واورام
الرقبة الشائعة والجهاز الهضمي
ال� �ع� �ل ��وي وال � �ق� ��ول� ��ون وامل �س �ت �ق �ي��م
وال �ش ��رج وج ��راح ��ات ج� ��دار ال�ب�ط��ن
ك � ��ال � �ف � �ت � ��اق وض � � �ع� � ��ف ال � �ع � �ض �ل�ات
وجراحات الحوادث.
وب�ي�ن ان امل��ؤت �م��ر س�ي�ن��اق��ش في
يومه االول عمليات السمنة املفرطة
وال � �ح � �ل � ��ول ال � �ج� ��راح � �ي� ��ة مل �ع��ال �ج��ة
املضاعفات مثل عمليات التكميم
وتحويل مسار املعدة واالج��راءات
االح� � � �ت � � ��رازي � � ��ة ال� � �ت � ��ي ت� � � � ��ؤدي ال� ��ى
الوصول ألفضل النتائج والتعرف
على البدائل الجراحية الترميمية

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وس�ي�ت��م م�ن��اق�ش��ة م��ا ت��وص�ل��ت اليه
ال � �خ � �ب� ��رات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي م �ج��ال
جراحة السمنة املفرطة وجراحات
ال��رق�ب��ة وأورام �ه��ا ال�ش��ائ�ع��ة ك��أورام
الغدة الدرقية والجاردرقية.
وقال ان اليوم الثاني من املؤتمر
س�ي�ت�ط��رق ال ��ى ج ��راح ��ات ال�ق��ول��ون
التخصصية والطرق التشخيصية
ال� �ح ��دي� �ث ��ة ل� �ت� �ق ��رح ��ات ون� � �ت � ��وءات
القولون واألورام السرطانية فضال
عن الطرق الحديثة لترميم القولون
والشرج واملستقيم.
واش � ��ار ال ��ى اق ��ام ��ة ورش عمل
ج� ��راح � �ي� ��ة ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش امل ��ؤت �م ��ر
الج � � ��راء ع �م �ل �ي��ات ل �ت �ك �م �ي��م امل �ع��دة
وعمليات لجراحة الفتق وعمليات
ل �ل �غ��دة ال��درق �ي��ة ع �ل��ى ي ��د ج��راح�ين
عامليني بمشاركة من أطباء البورد
ال�ك��وي�ت��ي ب�ه��دف اك�س��اب�ه��م خ�ب��رات
م �ت �ن��وع��ة ك �م��ا س �ي �ت �خ �ل��ل امل��ؤت �م��ر
معرض لألجهزة واملعدات الطبية
ال � �ج ��راح � �ي ��ة ب� �م� �ش ��ارك ��ة ع � � ��دد م��ن
الشركات الطبية.

• ع � �ي� ��اف� ��ة ع � �ي� ��د ص �غ �ي��ر
ال� � ��رش � � �ي� � ��دي ،أرم� � � �ل � � ��ة :م �ط��ر
م�س�ل��م ال��رش �ي��دي 75 ،ع��ام��ًا،
(شيعت) ،العارضية ،ق ،6ش،1
ج ،1م ،35تلفون- 50312212 :
51111489
• س� � � � � � �ع � � � � � ��ود ص� � � ��ال� � � ��ح
ع � � �ب � � ��دال � � �ه � � ��ادي ال � �ض � �م � �ي� ��ر،
 59ع � ��ام � ��ًا( ،ش� � �ي � ��ع) ،رج� � ��ال:
الدسمة ،ق ،3ش ،32م ،7تلفون:
 ،99623067ن� � �س � ��اء :ج �ن��وب
ال� �س ��رة ،ال� ��زه� ��راء ،ق ،4ش،413
م ،30ت� �ل� �ف ��ون- 90019210 :
67099980
• س� �ع ��د م �ط �ل��ق دخ� �ن ��ان
ال �ع��ازم��ي 71 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع)،
رج��ال :سلوى ،ق ،6ش ،10م،21
تلفون ،99669714 :نساء :بيان،
ق ،11ش األول ،ج ،4م ،22تلفون:
25376783
• ص � ��ال � ��ح ق � ��اس � ��م غ� �ل ��وم
البلوشي 70 ،ع��ام��ًا( ،شيع)،
ال �ج��اب��ري��ة ،ح�س�ي�ن�ي��ة ال�ب�ل��وش��ي،
ق ،11تلفون66665217 :
• عبدالعزيز سعود أحمد
ال� �ج ��ري 66 ،ع ��ام ��ًا( ،ش �ي��ع)،
رج��ال :الخالدية ،ق ،3ش ،35م،4
تلفون ،99886632 :نساء :بيان،
ق ،7ش ،1ج ،15م4
• ع� �ل� �ي ��ا ج � ��اس � ��م ك� ��اي� ��د،
زوجة :غازي صبار العنزي،
 51ع��ام��ًا( ،تشيع بعد صالة
عصر ال �ي��وم) ،رج ��ال :النسيم،
ق ،1بجانب مسجد عبدالله غازي
الصليلي ،ت�ل�ف��ون،50595005 :
نساء :النسيم ،ق ،1ش ،28م261

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

05:18
06:40
12:01
03:02
05:23
06:42

حالة الطقس
أعلى مد
 1:44صباحا  3:14 -مساء
أدنى جزر
 8:53صباحا  8:59 -مساء
معدل الحرار
8 - 18

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

