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مجلس الوزراء
يوافق على قانون
دعم األندية
الرياضية

الميزانيات توصي
هيئة القصر بسداد
 12مليون دينار
لمستحقيها

الكويت تدعو
إلى تنفيذ خطة
لمواجهة التنظيمات
االرهابية

الغانم :جاهزون لنسمع منكم ونتفاعل معكم فهذا حق وواجب واستحقاق

برلمان الطالب يقر قانوني الجامعات
الحكومية ورعاية الموهوبين
الحمود :اإلساءة ألي مكون من المجتمع الكويتي ستواجه بتطبيق القانون من دون تأخير
أك � � � ��د رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
م��رزوق الغانم ان ب��رمل��ان الطالب
ليس من أج��ل االستعراض الفتا
إل��ى ان رس��ال�ت��ه ه��ي إي �ص��ال آراء
الطلبة والتعبير عن أنفسهم بكل
أريحية وحرية في قاعة عبدالله
ال �س��ال��م وف ��ق األط� ��ر ال��دس �ت��وري��ة
والالئحية ملجلس األمة.
وق ��ال ال �غ��ان��م ف��ي ك�ل�م�ت��ه خ�لال
اف� �ت� �ت ��اح أع � �م� ��ال ب� ��رمل� ��ان ال �ط��ال��ب
ال �ث��ال��ث ب�م�ج�ل��س األم � ��ة أم� ��س إن
برملان الطالب فرصة لكم لتقولوا
ما تريدون ولتوصلوا ما تشاؤون
م ��ن رس ��ائ ��ل وأف� �ك ��ار ورؤى وف��ق
ال�ل�ائ �ح��ة وج� � ��دول األع � �م� ��ال وف��ي
إطار الدستور مردفا :ونحن هنا
في مجلس األمة جاهزون لنسمع
م�ن�ك��م ون�ت�ف��اع��ل م�ع�ك��م ف �ه��ذا حق
لكم وواجب واستحقاق علينا.
وأوضح أن إحدى أهم املشكالت
البنيوية التي من شأنها اضعاف

أي مجتمع هي اتساع الهوة بني
األج � �ي� ��ال وال � �ت ��ي ت �ت �ح��ول ش�ي�ئ��ا
ف �ش �ي �ئ��ا إل� � ��ى ح� ��ال� ��ة م � ��ن ال �ع ��زل ��ة
وال �غ��رب��ة م �س �ت �ط��ردا :وأص�ب�ح��ت
امل�ع��ادل��ة إم��ا أن ي�ت�ح��دث الشباب
ف �ل�ا ي �ص��ل ال � �ص� ��وت أو ي �ت �ح��دث
ال �ك �ب��ار وي �ص��ل ال �ص��وت ول �ك��ن ال
أحد يستوعب مدلوالته ومعانيه
وع� �ن ��دم ��ا ت �ت �س��ع ه � ��ذه ال �ف �ج��وات
ونفقد تلك اللغة املشتركة نتحول
إلى جزر معزولة.
وم��ن جهته أك��د وزي ��ر التربية
ووزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي د .ب��در
العيسى أن التعليم يحظى بدعم
هائل ومتواصل ومتنام من قبل
ال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره
أه � ��م وس� ��ائ� ��ل ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة.
وأض ��اف أن اق �ت��راح��ات الطلبة
مثل تنظيم الجامعات الحكومية
ورع� ��اي� ��ة امل ��وه ��وب�ي�ن س �ي �ك��ون��ان

األموال العامة :إحالة مسؤولين
في هيئة االستثمار إلى النيابة
أوصت لجنة حماية االموال العامة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي ق�ض�ي��ة ب �ي��ع ش��رك�ت��ي
املنتجات الزراعية والشركة الكويتية
لتعليم السيارات بإحالة املسؤولني
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار عن
بيعهما الى النيابة العامة.
واس�ت�غ��رب رئ�ي��س اللجنة النائب
د.عبدالله الطريجي ان يغرد البعض
خ�ل�ال االي� ��ام امل��اض �ي��ة خ ��ارج ال�س��رب
ب��ات �ه��ام امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي واع �ض��ائ��ه
بخصخصة ب�ع��ض ال�ق�ط��اع��ات الفتا

ال��ى ان ال �ي��وم ه �ن��اك رس��ال��ة واض�ح��ة
من قبل لجنة حماية االم��وال العامة
ب �ق �ي��ام �ه��ا ب ��ال ��دف ��اع ع ��ن امل� � ��ال ال �ع��ام
وال� �ت� �ص ��دي ل �ع �م �ل �ي��ة ت �خ �ص �ي��ص أي
ق � �ط� ��اع .ون � � ��وه إل� � ��ى ان ق �ض �ي��ة ب�ي��ع
ال�ش��رك�ت�ين ت��دل ع�ل��ى ان ه�ن��اك بعض
ال � �ق � �ي ��ادات م �م��ن ع �ل��ى رأس ال �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ت �ح��اول ان تبيع
بعض االصول بأموال زهيدة.
تفاصيل (ص)11

التصويت على تعرفة وحدتي الكهرباء والماء
في المداولة الثانية اليوم
تفاصيل (ص)14

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة برملان الطالب الثالث أمس

م �ح��ل اه� �ت� �م ��ام م ��ن ك ��ل ق �ط��اع��ات
الوزارة.
وردا على س��ؤال ألح��د الطلبة

الصحية توافق
على تعديل قانون
الصيدلة
واف � �ق� ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ال �ص �ح �ي��ة
ع�ل��ى االق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون
تنظيم مهنة الصيدلة وت��داول
األدوي � � � � � ��ة ورف � � �ع � ��ت ت� �ق ��ري ��ره ��ا
ب�ش��أن��ه ل�ل�م�ج�ل��س .وق� ��ال م�ق��رر
اللجنة النائب س�ع��دون حماد
ان ال �ل �ج �ن ��ة رف � �ع ��ت ت �ق��ري��ره��ا
ب� �ش ��أن ق� ��ان� ��ون ال �ص �ي ��دل ��ة ال ��ى
امل�ج�ل��س ب�ع��د ال�ت�ص��وي��ت عليه
وال �ت��وص �ي��ة ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ان
تناقش في اجتماعها االسبوع
امل�ق�ب��ل ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ق��ان��ون
العمل في القطاع األهلي.
تفاصيل (ص)10

بشأن إساءة أحد املذيعني للطلبة
ش��دد وزي ��ر االع �ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان

ال �ح �م��ود ع �ل��ى ان اي إس� � ��اءة أو
مخالفة ألي شخص أو أي مكون
م ��ن م �ك��ون��ات امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي

س �ت��واج��ه ب�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون من
دون تأخير.
وك � ��ان ب ��رمل ��ان ال �ط��ال��ب أق� ��ر ف��ي
جلسته أم��س م�ش��روع��ي قانونني
بشأن تنظيم الجامعات الحكومية
ورعاية املوهوبني واحالهما إلى
الحكومة.
ك� �م ��ا واف � � ��ق ال � �ب ��رمل ��ان ع� �ل ��ى 16
توصية منها التأكيد على ضرورة
اص� ��دار ل��وائ��ح ت�س�م��ح بتخصص
الطلبة ف��ي الشعب ال�ت��ي يرغبون
ف�ي�ه��ا اب� �ت ��داء م��ن ال �ص��ف ال�ع��اش��ر
ب� � ��دال م � ��ن ن� �ق ��ل ال� �ت� �خ� �ص ��ص إل ��ى
الحادي عشر اضافة الى مناقشة
سبل دعم العملية التعليمية فيما
يخص املعلم وال�ط��ال��ب واملناهج
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وامل� �ن� �ش ��أة امل��درس �ي��ة
والتقنيات التربوية.
تفاصيل (ص)09-04

نواب يطالبون بإعادة النظر
في وثيقة اإلصالح االقتصادي
دع ��ا ع ��دد م��ن ال �ن ��واب إل ��ى إع ��ادة
النظر في وثيقة اإلصالح االقتصادي
م�ط��ال�ب�ين ب ��إج ��راء ت �ع��دي�لات عليها
حيث قال نائب رئيس مجلس األمة
م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج إن� �ن ��ا س �ن �ع��ارض
وث �ي �ق ��ة االص � �ل ��اح االق � �ت � �ص� ��ادي ف��ي
حال طرحت باملجلس في الجلسات
امل� �ق� �ب� �ل ��ة اذا ك� ��ان� ��ت ت � �ت � �ع� ��ارض م��ع
الدستور او تضمنت اي بنود فيها
ضرر باملواطنني.
وت��اب��ع ال�خ��ري�ن��ج :أثبتنا وقوفنا
الى جانب املواطن الكويتي برفضنا
ك��ل ال� ��زي� ��ادات ف��ي اس �ع��ار ال�ك�ه��رب��اء
وامل� ��اء ع�ل��ى ج�م�ي��ع ف �ئ��ات امل��واط�ن�ين
س � � � ��واء ك � � ��ان امل� � ��واط� � ��ن ف � ��ي ال �س �ك��ن

الخاص او في السكن االستثماري.
وم��ن جهته أك��د أم�ين س��ر مجلس
االم � � ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ع � � ��ادل ال � �خ ��راف ��ي أن
امل�ج�ل��س س�ي�ن��اق��ش وث�ي�ق��ة اإلص�ل�اح
امل ��ال ��ي واالق � �ت � �ص� ��ادي م� �ج ��ددا ب�ع��د
أسبوعني.
وق� � ��ال :ل ��م أك� ��ن أت �م �ن��ى أن ت�ش�ه��د
ال��وث�ي�ق��ة ه ��ذا ال�ل�غ��ط وال �ج��دل وك��أن
ه� �ن ��اك ش �ي �ئ��ا م �خ �ف �ي��ا م� �ش ��ددا ع�ل��ى
أن امل �ج �ل��س ل ��ن ي� �ح ��ارب امل��واط �ن�ي�ن
وس� �ي� �ك ��ون ف� ��ي ص �ف �ه��م ب� �ع� �ي ��دا ع��ن
امل �ب��ارزة وامل�ن��اظ��رة السياسية التي
تشهدها الحمالت االنتخابية.
وعلى صعيد متصل لفت النائب
عدنان عبدالصمد إلى أن ما أوضحه

نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر
املالية يتعارض تماما ما مع ورد في
الوثيقة وبالتالي فإن ما قاله يعتبر
تعديال لها وليس تفسيرا لها.
وق � � � � ��ال :م� � ��ن ال � � � �ض� � � ��روري إع� � � ��ادة
الوثيقة للمجلس ملناقشتها واجراء
ما يلزم من تعديالت عليها في ضوء
تصريحات وزي��ر املالية على الرغم
م ��ن ع�ل�م�ن��ا ب� ��أن ال��وث �ي �ق��ة ال ت�ع�ت�ب��ر
ق��ان ��ون ��ا ي �ج��ب ات� �خ ��اذ ق � ��رار ب�ش��أن��ه
ولكنها على كل حال تعتبر خارطة
طريق ورسم سياسة معينة.
تفاصيل (ص)12
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األمير استقبل رئيس الوزراء باإلنابة
وعددا من حاملي الدكتوراه
استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب �ق �ص��ر ب �ي ��ان ص �ب ��اح ام� ��س رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب ��االن ��اب ��ة ووزي� ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
واستقبل خ��ال��د ب��ن راك ��ان الحثلني
وس � �ل � �ط� ��ان ب � ��ن س � �ل � �م ��ان ال �ح �ث �ل�ي�ن
وم � �ح � �م� ��د ب� � ��ن س � �ل � �ط� ��ان ال �ح �ث �ل�ي�ن
وش ��وي ��رب ال �ع �س �ك��ر .ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل
د .ع �ب��دامل �ح �س��ن ال �خ��راف��ي وع��دن��ان
املنيفي حيث اه��دي��ا س�م��وه كتابا
ب � �ع � �ن ��وان م � ��ن س� �ي ��ر اه� � ��ل ال �ك ��وي ��ت
الطيبني .كما استقبل علي الرومي
ح�ي��ث اه ��دى س �م��وه ك�ت��اب��ا ب�ع�ن��وان
تصاوير مسافر في بحار الضوء.
واستقبل حضرة صاحب السمو
ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
د .م �ح �م��د ال � �ع ��ازم ��ي ح �ي ��ث اه� ��دى
س� �م ��وه رس ��ال ��ة ال� ��دك � �ت� ��وراه وال �ت��ي
حملت عنوان استراتيجية مقترحة
لتطوير االدارة املدرسية بالتعليم
قبل الجامعي في دولة الكويت.
ك�م��ا استقبل د .محمد العجمي
حيث اهدى سموه رسالة الدكتوراه

سمو األمير مستقبال الشيخ صباح الخالد

وال �ت ��ي ح�م�ل��ت ع �ن ��وان ت�ف�ع�ي��ل دور
امل � � �ش � ��ارك � ��ة امل� �ج� �ت� �م� �ع� �ي ��ة ف� � ��ي ح��ل
مشكالت االدارة املدرسية في دولة
الكويت.
واستقبل د .فيصل املكراد حيث
اه� � ��دى س� �م ��وه رس� ��ال� ��ة ال ��دك� �ت ��وراه
وال �ت��ي ح�م�ل��ت ع �ن��وان ال �ت �ع��اق��د من

 ..ومستقبال د .شريفة طارق الدريس

الباطن في العقود االدارية.
كما استقبل د .شريفة ال��دري��س
حيث اهدت سموه رسالة الدكتوراه
وال � � �ت� � ��ي ح� �م� �ل ��ت ع � � �ن� � ��وان ف �ع��ال �ي��ة
اس� �ت� �خ ��دام ب �ع��ض اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
ال �ت �ع �ل��م امل �ن �ظ ��م ذات � �ي� ��ا ف� ��ي ت�ن�م�ي��ة
م �ه ��ارات ال �ف �ه��م ال �ق��رائ��ي ل ��دى ذوي

صعوبات تعلم ال�ق��راءة من تالميذ
املرحلة االبتدائية في دولة الكويت.
واس �ت �ق �ب��ل د .ش �م��اي��ل ال�س�ن��اف��ي
حيث اهدت سموه رسالة الدكتوراه
وال� � �ت � ��ي ح� �م� �ل ��ت ع� � �ن � ��وان ال ��زم ��ال ��ة
االم ��ري� �ك� �ي ��ة ف ��ي ام � � ��راض االن �س �ج��ة
الضامة املناعية الجلدية.

ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل د .ت�ه��ان��ي السعيد
حيث اهدت سموه رسالة الدكتوراه
وال �ت��ي ح�م�ل��ت ع �ن��وان اث ��ر اخ�ت�لاف
ال� �ب ��رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
املتزامنة وغير املتزامنة في تنمية
الكفايات املهنية لباحثات الخدمة
االجتماعية املدرسية بدولة الكويت

ومستوى الرضا املهني لديهن.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل امل � �س � �ت � �ش� ��ارة ف ��ات ��ن
الطخيم حيث اه��دت سموه رسالة
ال� ��دك � �ت� ��وراه وال� �ت ��ي ح �م �ل��ت ع �ن��وان
ال� ��رق� ��اب� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى اع� �م ��ال
الضرورة.

ولي العهد استقبل العلي واإلبراهيم والخرافي
وعدد من السفراء

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ ثامر العلي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه -ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ص�ب��احام ��س رئ �ي��س ج �ه��از االم ��ن ال��وط�ن��ي
ال� �ش� �ي ��خ ث� ��ام� ��ر ال� �ع� �ل ��ي واس �ت �ق �ب ��ل

 ..ومستقبال م .عبدالعزيز االبراهيم

م .ع�ب��دال�ع��زي��ز اإلب��راه �ي��م واستقبل
خالد بن راكان الحثلني وسلطان بن
سلمان الحثلني ومحمد بن سلطان
الحثلني وشويرب فهد العسكر.
ك� �م ��ا اس �ت� �ق �ب ��ل د .ع �ب��دامل �ح �س��ن

الخرافي وعدنان املنيفي حيث قدما
لسموه كتابني االول بعنوان رحلتي
مع عبدالله الى بيت الحمد والثاني
ب � �ع � �ن ��وان م � ��ن س� �ي ��ر أه� � ��ل ال �ك ��وي ��ت
ال� �ط� �ي� �ب�ي�ن .وق� � ��د ش �ك ��ره �م ��ا س �م��وه

م�ت�م�ن�ي��ا ل�ه�م��ا ال �ت��وف �ي��ق وال �ن �ج��اح.
واستقبل سفير جمهورية م��االوي
ل ��دى دول� ��ة ال �ك��وي��ت وي �ل �ف �ي��رد علي
وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه
الجديد سفيرا لبالده.

واس � �ت � �ق � �ب� ��ل س� �ف� �ي ��ر ج� �م� �ه ��وري ��ة
ك ��ازاخ �س �ت ��ان ل� ��دى ال �ك��وي��ت أمل ��اس
عبدرامانوف وذلك بمناسبة توليه
مهام منصبه الجديد سفيرا لبالده.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �ف �ي��ر ج�م�ه��وري��ة

ب��اك�س�ت��ان االس�لام �ي��ة ل��دى ال�ك��وي��ت
غ �ل��ام دس �ت �ج �ي��ر وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
توليه مهام منصبه الجديد سفيرا
لبالده.

aldostoor

الثالثاء  19رجب  26 . 1437أبريل 2016

محليات

03

إجراءات للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي

مجلس الوزراء يوافق على قانون
دعم األندية الرياضية ويرفعه إلى االمير
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن دعم
األندية الرياضية والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي
لألندية الرياضية سنويا وتم رفعه إلى سمو األمير تمهيدا
إلحالته إلى مجلس األمة كما كلف المجلس الجهات
المعنية كافة تنفيذ توصية لجنة الخدمات العامة
بشأن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص
والنموذجي واإلجراءات والتدابير بشأن القضاء على هذه
الظاهرة وموافاة مجلس الوزراء باإلجراءات التي تم
اتخاذها بهذا الشـأن خالل شهر من تاريخه.
ع �ق��د م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء اج �ت �م��اع��ه
األس �ب��وع��ي أم ��س ف��ي ق��اع��ة مجلــس
ال� � � ��وزراء ف ��ي ق �ص��ر ب�ي�ـ�ـ�ـ��ان ب��رئ��اس��ة
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب��ال �ن �ي��اب��ة
ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
الخالد وبعد االجتماع ص��رح وزير
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
الشيـخ محمد العبد الله بما يلي:
اط� � �ل � ��ع امل � �ج � �ل� ��س ف � � ��ي م �س �ت �ه��ل
اجتماعه على الرسالة التي تلقاها
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر من
الرئيس فيليب فويا نوفيتش رئيس
الجبل األسود وقد تناولت العالقات
الطيبة بني البلدين وأوجه تنميتها
وتطويرها.
كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة
التي سيقوم بها للبالد الحاكم العام
ألس�ت��رال�ي��ا ال �ج �ن��رال م�ت�ق��اع��د السير
بيتر ك��وس�غ��روف وال��وف��د امل��راف��ق له
متمنيا لفخامته ط�ي��ب اإلق��ام��ة في
البالد.
ث ��م اس �ت �ع��رض م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ن� �ت ��ائ ��ج م� �ش ��ارك ��ة ح� �ض ��رة ص��اح��ب
السمو األمير حفظه الله ورع��اه في
ال �ق �م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة امل �غ��رب �ي��ة وال �ت��ي
أق �ي �م��ت ي� ��وم األرب � �ع� ��اء امل ��اض ��ي ف��ي
الرياض باململكة العربية السعودية
الشقيقة ح�ي��ث ج��دد فيها أص�ح��اب
ال�ج�لال��ة وال�س�م��و ق��ادة دول مجلس
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وامل� �ل ��ك محمد
السادس ملك اململكة املغربية تأكيد
إي�م��ان�ه��م ب��وح��دة امل�ص�ي��ر واأله ��داف
وت�م�س�ك�ه��م ب�ق�ي��م ال�ت�ض��ام��ن ال�ف��اع��ل
واألخ��وة الصادقة التي تقوم عليها
ال �ع�لاق��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
وأب � � ��دى ال � �ق� ��ادة ارت �ي��اح �ه��م ل�ل�ت�ق��دم
املستمر في العمل املشترك لتحقيق
ال � � �ش � ��راك � ��ة االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة وف� ��ق
خ�ط��ط ال�ع�م��ل ال�ت��ي ح ��ددت أب�ع��اده��ا
وغاياتها لتعزيز م�س��ارات التنمية
البشرية وتسهيل التبادل التجـاري
وتحفيز االستثمار وتعزيز الدفاع
املشترك.
وق � � � ��د أش � � � � ��اد م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � ��وزراء

ب��ال�ن�ت��ائ��ج اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي أس�ف��رت
عنها هذه القمة والتي عكست حرص
قادة دول مجلس التعاون الخليجي
وامل� �م� �ل� �ك ��ة امل� �غ ��رب� �ي ��ة ع� �ل ��ى ت�ح�ق�ي��ق
ال �ت �ض��ام��ن وال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن ب�ل��دان�ه��م
وإعطاء الشراكة اإلستراتيجية دفعة
ق��وي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��ات ش�ع��وب�ه��م
وخدمة مصالحهم املشتركة وخدمة
قضايا األمة العربية.
ك �م��ا اس� �ت� �ع ��رض م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
نتائج مشاركة حضرة صاحب السمو
األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه ف��ي ال�ق�م��ة
الخليجية األم��ري�ك�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة وال�ت��ي
أق �ي �م��ت ف ��ي ال ��ري ��اض ي� ��وم ال�خ�م�ي��س
امل ��اض ��ي ب �ح �ض��ور أص �ح ��اب ال �ج�لال��ة
وال �س �م��و ق ��ادة دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي وف �خ��ام��ة ال��رئ �ي��س ب� ��اراك
أوب � ��ام � ��ا رئ � �ي ��س ال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح��دة
األم ��ري� �ك� �ي ��ة وال � �ت� ��ي ت� ��م ف �ي �ه��ا ت��أك �ي��د
أه � �م � �ي ��ة ال� � �ش � ��راك � ��ة االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
ال��دائ �م��ة ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين ال �ه��ادف��ة إل��ى
تحقيق االستقرار واألمن واالزدهار
للمنطقة وقد تم استعراض التدابير
ال �ت��ي ات �خ��ذت ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بني
مجلس التعـاون والواليات املتحـدة
األمريكية وتعميق الشراكة بينهما
ك� �م ��ا أع � � ��رب ال� � �ق � ��ادة ع� ��ن ال �ت ��زام �ه ��م
بمواجهة التحديات التي تشهدها
املنطقة واتخاذ املزيد من الخطوات
ال �ع��اج �ل��ة ل�ت�ك�ث�ي��ف ال�ح�م�ل��ة لهزيمة
اإلره ��اب وتخفيف ح��دة ال�ص��راع��ات
اإلقليمية وتعزيز قدرة دول مجلس
ال�ت�ع��اون على التصـدي للتهديدات
ال �خ ��ارج �ي ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وم �ع��ال �ج��ة
األن� �ش� �ط� �ـ ��ة امل ��زع ��زع � �ـ ��ة ل�ل�اس� �ت� �ق ��رار
وال� � �ع� � �م � ��ل ل � �ل � �ح� ��د م � � ��ن ال� � �ت � ��وت � ��رات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة ال �ت��ي ت�غ��ذي
عدم االستقرار كما أكدوا تضامنهم
مع الشعب السوري وأهمية التنفيذ
ال �ك��ام��ل ل �ق ��رار م�ج�ل��س األم� ��ن 2254
القاضي بالسماح بالوصول الفوري
للمساعدات اإلنسانية إل��ى املناطق
امل�ح��اص��رة وال �ت��ي يصعب ال��وص��ول
إل� �ي� �ه ��ا ووق� � � ��ف األع � � �م � ��ال ال �ق �ت��ال �ي��ة

الشيخ صباح الخالد مترئسا جلسة مجلس الوزراء

وال �ح��اج��ة ل�لان �ت �ق��ال ال �س �ي��اس��ي مع
الحفاظ على مؤسسات ال��دول��ة كما
رحب القادة بوقف األعمال القتالية
ف ��ي ال �ي �م��ن وع� �ب ��روا ع ��ن دع �م �ه��م له
م �ن��اش��دي��ن األط� � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة ك��اف��ة
ب��االل �ت��زام ب��ه وش � ��ددوا ع �ل��ى أه�م�ي��ة
ال �ت�ق��دم ف��ي امل �ح��ادث��ات ال �ج��اري��ة في
ال �ك��وي��ت ون ��اش ��دوا ج�م�ي��ع األط� ��راف
ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات ال�ل�ازم ��ة لتحقيق
ت �س��وي��ة س �ي��اس �ي��ة دائ� �م ��ة وش��ام �ل��ة
وإدراك��ا للمعاناة اإلنسانية للشعب
ال�ي�م�ن��ي وإع � ��ادة إع �م��ار ال�ي�م��ن على
املدى البعيد بما في ذلك العمل على
تكامله االق �ت �ص��ادي م��ع اق�ت�ص��ادات
مجلس ال�ت�ع��اون كما أك��د الجانبان
ض � ��رورة ح ��ل ال� �ص ��راع اإلس��رائ �ي �ل��ي
الفلسطيني على أساس أتفاق سالم
ع ��ادل ودائ ��م يفضي إل��ى ق�ي��ام دول��ة
فلسطينية ذات س�ي��ادة ومتماسكة
جغرافيا تعيش جنبا إلى جنب مع
إسرائيل بأمن وسالم.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ف�ق��د اس�ت�ع��رض
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ن �ت ��ائ ��ج م �ش��ارك��ة
س �م��و رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف��ي
م� ��راس� ��م ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع� �ل ��ى االت �ف��اق �ي��ة

العاملية حول املناخ التي اقيمت في
نيويورك في األسبوع املاضي ممثال
ل� �ح� �ض ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و األم� �ي ��ر
والتي ج��اءت مشاركة دول��ة الكويت
ف ��ي ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى االت� �ف ��اق إي �م��ان��ا
م�ن�ه��ا ب��دوره��ا اإلن �س��ان��ي وب��أه�م�ي��ة
ال �ب �ي �ئ��ة وامل� �ن ��اخ امل �ح �ي��ط ب��اإلن �س��ان
ل �ض �م��ان م�س�ت�ق�ب��ل أف �ض��ل ل�لأج �ي��ال
ال � �ق� ��ادم� ��ة وك� ��ذل� ��ك ال� �ت ��زام ��ات� �ه ��ا ف��ي
مساندة الجهود الدولية الرامية إلى
م��واج�ه��ة ت��أث�ي��ر امل�ت�غ�ي��رات املناخية
ال�ت��ي ت�ش�ك��ل ت�ح��دي��ا ع��امل�ي��ا م��ن أج��ل
بلوغ مستويات أعلى من التخفيف
ومستويات أفضل من التكيف.
ث��م أح ��اط رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ب��ال�ن�ي��اب��ة ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
ص � �ب� ��اح ال � �خ ��ال ��د م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
ب�ف�ع��ال�ي��ات ال�ل�ق��اء ال ��ذي استضافته
دول��ة الكويت ي��وم الخميس املاضي
ب �ي��ن األط � � � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة ب �ح �ض��ور
األم ��م امل�ت�ح��دة وال ��ذي ج��اء تجسيدا
ل � �ح� ��رص ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
األم �ي��ر وم �س��اع �ي��ه امل �ب��ذول��ة إلي �ج��اد
حل لهذا النزاع ضمن جهود حثيثة
تبذلها جميع دول مجلس التعاون

الخليجي إلنجاح مفاوضات السالم
ف��ي ش�ـ��أن اليمن ترتكز على ق��رارات
م�ج�ل��س األم �ـ��ن ال ��دول ��ي واس�ت�ئ�ن��اف
ح ��وار س�ي��اس��ي ش��ام��ل ينهي األزم��ة
اليمنية املستمرة منذ ع��دة سنوات
وك � ��ل م� ��ا م� ��ن ش ��أن ��ه ت �ح �ق �ي��ق األم� ��ن
واالستقرار في اليمن ودول املنطقة
كافة خاصة في هذه املرحلة الدقيقة
م��ن ت��اري��خ األم ��ة ال�ع��رب�ي��ة وق ��د عبر
مجلس ال ��وزراء ع��ن أمله أن تتحقق
ال �ن �ت��ائ��ج امل ��رج ��وة ف ��ي ح �ق��ن ال��دم��اء
اليمنية وع��ودة ال�س�لام واالستقرار
في اليمن الشقيق.
ث ��م اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع�ل��ى
ت ��وص �ي ��ة ل �ج �ن��ة ال� �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة
ب � �ش� ��أن ظ� ��اه� ��رة س� �ك ��ن ال� � �ع � ��زاب ف��ي
مناطق السكن الخاص والنموذجي
واإلجراءات والتدابير التي اتخذتها
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة
بشأن القضاء على هذه الظاهرة وقد
أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي
بذلتها الهيئة التزاما منها بتنفيذ
القرارات الصادرة من مجلس الوزراء
في هذا الشأن وكلف الجهات املعنية
ك ��اف ��ة ت �ن �ف �ي��ذه��ا وم � ��واف � ��اة م�ج�ل��س

رئيس الوزراء يزور اليابان وكوريا
وفيتنام وبنجالديش الشهر المقبل
قال نائب وزير الخارجية خالد
ال�ج��ارال�ل��ه ان ج��ول��ة سمو الشيخ
ج� ��اب� ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � � � ��وزراء ف ��ي ش �ه��ر م ��اي ��و امل �ق �ب��ل
تشمل ال�ي��اب��ان وك��وري��ا وفيتنام
وبنغالديش وان هناك اتفاقيات
ت ��وق ��ع م ��ع ه� ��ذه ال � � ��دول ح �ي��ث ان
التواصل معها يعد مهما.
واض � � � � � � � � � � � ��اف ف � � � � � ��ي ت � � �ص � ��ري � ��ح

ل � �ل � �ص � �ح� ��اف � �ي�ي��ن ع � � �ل � ��ى ه� ��ام� ��ش
االج �ت �م��اع ال �س ��ادس للمجموعة
املعنية باالتصاالت التابعة لدول
التحالف ال��دول��ي ض��د م��ا يسمى
ت �ن �ظ �ي��م ال� ��دول� ��ة (داع � � � ��ش) ال ��ذي
استضافته الكويت ام��س ان هذا
ه��و ال ��دور املتميز للدبلوماسية
الكويتية التي تسعى الى تحقيق
اه��داف دول��ة الكويت في النهاية

وخ ��دم ��ة م �ص��ال �ح �ه��ا م �ع��رب��ا ع��ن
ال �ت �ف��اؤل وال�ت�ط�ل��ع ل �ه��ذه ال�ج��ول��ة
لسمو رئيس الوزراء السيما انها
ستشمل زي� ��ارات م�ث�م��رة ومهمة
ح� �ي ��ث ان ه � �ن� ��اك أم � � � ��ورا ك �ث �ي��رة
س�ت�ب�ح��ث ف��ي اط� ��ار ال �ت �ع��اون مع
هذه الدول.

الوزراء باإلجراءات التي تم اتخاذها
بهذا الشـأن خالل شهر من تاريخه.
ك �م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء على
توصية لجنة ال�ش��ؤون االقتصادية
ب � �ش� ��أن ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��رب � ��ع ال� �س� �ن ��وي
للصندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
ح�ي��ث أح �ي��ط م�ج�ل��س ال� � ��وزراء علما
بالتقرير وذلك خالل الفترة من شهر
ديسمبر  2015إلى فبراير .2016
ث ��م اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع�ل��ى
ت��وص �ي��ة ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
بشأن م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي شـأن دعم
األن� ��دي� ��ة ال��ري��اض �ي��ة وال � � ��ذي ي �ه��دف
إل� ��ى ت �ق��دي��م ال ��دع ��م امل ��ال ��ي ل�لأن��دي��ة
ال��ري��اض �ي��ة س �ن��وي��ا امل �ش �ه��رة ط�ب�ق��ا
للقانون رق��م ( )42لسنة  1978على
أن ت �ح��دد امل�ب��ال��غ ال �ت��ي ت �ص��رف لكل
ن��اد وف�ق��ا للقواعد وال�ض��واب��ط التي
ي �ص��در ب �ه��ا ق� ��رار م��ن م�ج�ل��س إدارة
الهيئة العامة للرياضة.
وقرر مجلس الوزراء املوافقة على
م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ورف� �ع ��ه ل�ح�ض��رة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ت �م �ه �ي��دا
إلحالته ملجلس األمة.
ك �م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء على
ت��وص �ي �ت��ي ال �ل �ج �ن��ة ب �ش ��أن م �ش��روع
م��رس��وم باملوافقة على ات�ف��اق بشأن
الخدمات الجوية بني حكومة دولة
ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة امل�م�ل�ك��ة األردن �ي��ة
ال � �ه� ��اش � �م � �ي� ��ة وم � � � �ش� � � ��روع م � ��رس � ��وم
ب��امل��واف�ق��ة على اتفاقية ب�ين حكومة
دول � ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ج��ورج �ي��ا
ب �ش��أن اإلع� �ف ��اء م ��ن ت ��أش �ي ��رات ع�ل��ى
ج � � � � � ��وازات ال � �س � �ف ��ر ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة
والخاصة والخدمة.
وق � ��رر م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء امل��واف �ق��ة
على مشروعي املرسومني ورفعهما
لحضرة صاحب السمو األمير.
ثم بحث مجلس ال��وزراء الشؤون
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض � � ��وء ال� �ت� �ق ��اري ��ر
املتعلقة بمجمل ال�ت�ط��ورات الراهنة
ف � � ��ي ال� � �س � ��اح � ��ة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ع �ل��ى
الصعيدين العربي والدولي.
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ترأس جلسة برلمان الطالب الثالث مؤكدا أهمية التواصل بين األجيال

الغانم للطالب :مجلس األمة بيتكم
واستماعنا لكم واجب علينا
عقد مجلس األمة أمس االثنين جلسة برلمان
الطالب الثالث برئاسة رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم الذي أكد للطالب األعضاء أن مجلس
األمة هو بيتهم المفتوح لتلقي آراءهم
ومقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية.
وقد أقر خالل الجلسة قانوني تنظيم الجامعات
الحكومية ورعاية الموهوبين .وإلى تفاصيل
المضبطة:

اتساع الهوة
بين األجيال
وغياب اللغة
المشتركة
يستوجب دق
ناقوس الخطر

الغانم مترئسا الجلسة وتبدو األمانة العامة بقيادة سارة العسعوسي وخديجة مهاوش وبهيجة الديحان

افتتح رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم جلسة برملان الطالب الثالث.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :تفتتحال �ج �ل �س��ة وخ� �ي ��ر م ��ا ن� �ب ��دأ ب ��ه ال� �ق ��رآن
الكريم.
وتليت آيات من الذكر الحكيم.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :يتفضلاألم� � �ي � ��ن ال� � � �ع � � ��ام ب� � � �ت� �ل ��اوة األع � � �ض � ��اء
الحاضرين واملعتذرين والغائبني عن
جلسة اليوم.
وتال األمني العام األسماء.
 الرئيس مرزوق الغانم:بسم الله الرحمن الرحيم
وال�ح�م��د لله رب ال�ع��امل�ين وال�ص�لاة
والسالم على أش��رف املرسلني سيدنا
محمد النبي األمني وعلى آله وصحبه
أجمعني.
أب �ن��ائ��ي ال�ط�ل�ب��ة ب �ن��ات��ي ال�ط��ال�ب��ات
كما قلت سابقا في مناسبات عديدة
إحدى أهم املشكالت البنيوية التي من
شأنها إضعاف أي مجتمع هي اتساع
الهوة بني األجيال.
أت � �ح � ��دث ه� �ن ��ا ع � ��ن امل � �س ��اف ��ة ال �ت��ي
ت �ت �ح��ول ش�ي�ئ��ا ف�ش�ي�ئ��ا ال ��ى ح��ال��ة من
ال �ع��زل��ة وال �غ��رب��ة ب�ين األج �ي��ال بحيث
تصبح املعادلة كالتالي:
ام��ا أن ي�ت�ح��دث ال�ش�ب��اب ف�لا يصل
ال� �ص ��وت أو ي �ت �ح��دث ال �ك �ب��ار وي �ص��ل
ال� � �ص � ��وت ول � �ك� ��ن ال أح � � ��د ي �س �ت��وع��ب
مدلوالته ومعانيه وعندما تتسع هذه
ال�ف�ج��وات ونفقد تلك اللغة املشتركة
ن �ت �ح ��ول ال � ��ى ج � ��زر م� �ع ��زول ��ة ج ��زي ��رة
ل �ل �ن �س��اء وج� ��زي� ��رة ل �ل ��رج ��ال وج ��زي ��رة
ل�ل��آب� ��اء وج � ��زي � ��رة ل�ل�أب� �ن ��اء وج ��زي ��رة
للكبار وجزيرة للشباب وج��زر أخرى
عديدة تقطنها مذاهب وقبائل وفئات
وط�ب�ق��ات ه�ن��ا علينا ان ن��دق ن��اق��وس
الخطر ألن أي مجتمع صحي ومفعم

ب��ال �ح �ي��اة ي �ق ��وم ع �ل��ى م �ب ��دأ ال �ت �ف��اع��ل
ه��ذا التفاعل ال��ذي يتجسد ف��ي أوج��ه
عديدة كالتعاون والتجاور والتحاور
والتكافل والتعاضد والتكامل وعلينا
أال ننسى إخواني األع��زاء ان املجتمع
أي مجتمع ه��و ك�ي��ان تفاعلي ونشط
وم��ن ه��ذا املنطلق ج��اءت فكرة برملان
ال �ط��ال��ب ال �ف �ك��رة ال �ت��ي أول م��ا ت�ه��دف
ال �ي��ه ه ��و خ �ل��ق ف��رص��ة ج� ��ادة للطلبة
أن ي�ع�ب��روا ع��ن أن�ف�س�ه��م ب�ك��ل أريحية
وحرية.
وأنا هنا أشدد دائما على ان الفكرة
ت�ك�م��ن ف ��ي خ �ل��ق م �ن �ت��دى ن�س�ت�م��ع من
خالله الى هذه الشريحة االجتماعية
العريضة واملهمة نسمع صوتها ال أن
نسمعها.
ّ
وق��د ت�ب��دو ال�ف�ك��رة بسيطة للوهلة
االول� � � ��ى ل �ك �ن �ن��ي أع � � ��رف ان� �ه ��ا ل�ي�س��ت
ك��ذل��ك ألن �ن��ي أت� �ح ��دث ع ��ن االس �ت �م��اع
ال � � ��ى ش � � ��يء م �خ �ت �ل ��ف ل� �غ ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة

الغانم متوسطا الطلبة أعضاء برملان الطالب

ه�م��وم مختلفة طموحات مغايرة بل
وأول��وي��ات وأج �ن��دات واه�ت�م��ام��ات قد
ت�ك��ون متناقضة م��ع الفهم ال�ع��ام لكل
السلطات االبوية في املجتمع من آباء
وم � ��دارس وح �ك��وم��ة وم�ج�ل��س ون�خ��ب
وغيرها.
وح � �ت ��ى ال أط � �ي ��ل ع �ل �ي �ك��م س ��أق ��ول
إن ب��رمل��ان ال�ط��ال��ب ال ��ذي ي��دخ��ل عامه
الثالث فرصة لكم أيها االخوة لتقولوا
ما تريدون ولتوصلوا ما تشاؤون من
رس��ائ��ل وأف �ك��ار ورؤى وف ��ق ال�لائ�ح��ة
وج ��دول األع�م��ال وف��ي اط��ار الدستور
ونحن هنا في مجلس االمة جاهزون
لنسمع منكم ونتفاعل معكم فهذا حق
لكم وواجب واستحقاق علينا.
ش �ك��را ج��زي�ل�ا ل �ك��م ع �ل��ى ت�ش��ري�ف�ك��م
لنا تحت قبة عبدالله السالم في بيت
ال �ش �ع��ب ب�ي�ت�ك��م ون�ت�م�ن��ى أن ن��واص��ل
تكرار مثل هذه الجلسات كل عام.
 -وزير التربية وزير التعليم العالي

د .ب � ��در ال �ع �ي �س ��ى :أح �ي �ي �ك��م ج�م�ي�ع��ا
أط �ي��ب ت�ح�ي��ة وي �س��رن��ي أن أع� ��رب عن
وافر الشكر والتقدير للجهود الطيبة
وال �س �ع��ي امل ��وف ��ق ل�ج�م�ي��ع م ��ن س��اه��م
ف��ي إط�ل�اق ب��رمل��ان ال �ط��ال��ب ال ��ذي يعد
ض� ��رورة ح �ض��اري��ة ت�ل�ب��ي اح�ت�ي��اج��ات
اب� �ن ��ائ� �ن ��ا وت �ع �ي �ن �ه��م ع� �ل ��ى ال �ت �ف��اع��ل
ب��إي �ج��اب �ي��ة وف��اع �ل �ي��ة م ��ع م�ت�ط�ل�ب��ات
الحياة الديمقراطية التي تميزت بها
كويتنا الحبيبة.
إن تعميق ش�ع��ور أبنائنا ب��ال��والء
للوطن وتطبيق الديمقراطية بصورة
عملية وتدريبهم على كيفية التعامل
م ��ع ق �ض��اي��اه��م وم �م ��ارس ��ة ال �ح��ق في
التعبير ع��ن ال ��رأي ب�م��وض��وع�ي��ة لهو
أف� �ض ��ل س �ب �ي��ل ن �ح��و ت �ع��زي��ز م �ب��ادئ
ال �ن �ظ ��ام ال��دي �م �ق��راط��ي ف ��ي ن�ف��وس�ه��م
وفرصة لتجسيد قيم الحوار وتبادل
اآلراء وإكسابهم القدرة على املشاركة
الفاعلة في تطوير العملية التعليمية

وال �ح �ي��اة امل��درس �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره��م أه��م
م � �ح� ��اور ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت ��رب �ي ��ة وغ� ��رص
الثقة ف��ي نفوسهم وعقولهم وتنمية
ق��درات �ه��م ع�ل��ى ال��دف��اع ع��ن ق�ض��اي��اه��م
الجوهرية.
ال شك ان التعليم يحظى بدعم من
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
امل �ف��دى  -ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه  -وسمو
ول� � ��ي ع � �ه� ��ده األم� �ي� ��ن وس � �م� ��و رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء دعما هائال متواصال
وم �ت �ن��ام �ي��ا ب��اع �ت �ب��اره ق� ��وة امل�ج�ت�م��ع
ال � �ك ��وي � �ت ��ي وأه � � � ��م وس � ��ائ � ��ل ت �ح �ق �ي��ق
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة وم ��ا زل �ن��ا نعتز
ون�س�ع��د ان ت�ك��ون ال�ق�ض��اي��ا التربوية
م�ط��روح��ة للمناقشة م��ن س��ائ��ر أف��راد
وم��ؤس �س��ات امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي وان
ي� �ك ��ون ك ��ل امل ��واط� �ن�ي�ن م �ع �ن �ي�ين ب��أم��ر

التتمة ص05

إيمان مجلس األمة
بمبدأ التعاون
والتحاور والتكافل
خلق فكرة برلمان
الطالب
وجودكم
تحت قبة عبداهلل
السالم فرصة
لتقولوا ما تريدون
ولتوصلوا
ما تشاؤون
من رسائل
وأفكار ورؤى
برلمان الطالب
منتدى لشريحة
اجتماعية عريضة
ومهمة
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أكد أهمية رؤيتهم لتطوير العملية التعليمية

العيسى :مشاركة الطالب في ممارساتنا
الديمقراطية أفضل السبل لترسيخها
تتمة المنشور ص04
التعليم حريصني على أن يبتوأ أفضل
وأعلى مكانة من خالل مشاركاتهم في
اقتراح كل ما يرتقي بالعمل التربوي
والسيما اقتراحات أبنائنا الطلبة من
مثل:
ت �ن �ظ �ي��م ال � �ج ��ام � �ع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ورع��اي��ة امل��وه��وب�ين وه�م��ا االق�ت��راح��ان
اللذان سيكونان محل كل اهتمام من
كافة قطاعات وزارة التربية وقطاعات
وزارة التعليم العالي.
إن� �ن ��ا ع �ل��ى ث �ق��ة ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ه��ذه
الجلسة لكامل أهدافها املنشودة وأن
ت�ث�م��ر ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا ف��ي ن �ف��وس أبنائنا
الطلبة عطاء ووالء لهذا الوطن.
وفي الختام ال يسعنى إال أن أدعو
ال �ل��ه ج �ل��ت ق ��درت ��ه ان ي �ك �ل��ل ج �ه��ودن��ا
جميعا بالتوفيق والنجاح وان تبقى
ك��وي �ت �ن��ا ال� �ع ��زي ��زة م � �ن� ��ارة ح �ض��اري��ة
ت� �ض ��يء دروب أب �ن��ائ �ه��ا وأن ي �ب��ارك
م �س �ي��رة ال �خ �ي��ر ل �ل �ك��وي��ت وي �ت��وج �ه��ا
باملزيد م��ن التقدم واالزده ��ار ف��ي ظل
ال �ق �ي ��ادة ال ��رش �ي ��دة ل �ح �ض��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد امل �ف��دى  -حفظه
الله ورع��اه  -وسمو ولي عهده األمني
وسمو رئيس مجلس الوزراء.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :مجلساألمة حريص على تطوير فكرة برملان
الطالب وتم استحداث لجنة تعليمية
طالبية تضم طالبا وعقدت اجتماعا
تنسيقيا م��ع رئ�ي��س اللجنة د .ع��ودة
ال� ��روي � �ع� ��ي ك� �م ��ا ت � ��م اض � ��اف � ��ة ب �ن��دي��ن
ج��دي��دي��ن وه�م��ا االق �ت��راح امل�ن�ظ��ور في
ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م ال �ج��ام �ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وإضافة بند رعاية املوهوبني.
البند األول
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب�ش��أن
تنظيم الجامعات الحكومية:
 ن ��ور م�ح�م��د ال ��دي ��ول ��ي :ل ��م ن ��ر أيت �ط��ور ف ��ي ال ��دراس ��ة ول��دي �ن��ا م�ش��اك��ل
مثل طول الفترات الدراسية ومجلس
ب � ��رمل � ��ان ال � �ط ��ال ��ب ه � ��و إع �ل��ام � ��ي ف �ق��ط
وه �ن��اك مشكلة أخ ��رى ت�ح�ي��ر الشعب
وهي الجامعة الحكومية وهي أحالم
اليقظة (الشدادية) فهل من املعقول أن
الكويت الغنية ليس لديها إال جامعة
حكومية واح��دة ؟ مخرجات الثانوية
في تزايد وهل مقاعد جامعة الكويت
كافية ل�ن��ا؟ وه��ل م��ن امل�ع�ق��ول ان دول��ة
غنية م�ث��ل ال�ك��وي��ت ط�لاب�ه��ا ي��درس��ون
ف ��ي ق ��اع ��ات (ش �ي �ن �ك ��و)؟ ب ��ال ��رغ ��م م��ن
أنها تساعد كثيرا من ال��دول في بناء
جامعات .جامعة امللك عبدالله بنيت
ف� ��ي  3س � �ن� ��وات وج ��ام� �ع ��ة ال �س �ل �ط��ان
ق ��اب ��وس اي �ض��ا ب �ن �ي��ت ف ��ي  3س �ن��وات

الحمود :سنطبق
القانون على
الجميع بال استثناء
ومن دون تقصير

د .بدر العيسى

وك� �ل� �م ��ا ن �س �م��ع ع� ��ن اق� � �ت � ��راب ان �ت �ه��اء
ج��ام�ع��ة ال �ش��دادي��ة ت�ح�ت��رق واح�ت��رق��ت
 7م��رات وبها كاميرا فهل من املعقول
عدم اإلمساك بمن يحرقها.
بالنسبة ل�ل�س�ب��ورة ال��ذك�ي��ة اتضح
انها ليست ذكية وال نستخدمها وال
نستفيد منها فإذا كانت الوزارة تريد
ان ت �ط��ور ال ��دراس ��ة ن��رح��ب ل�ك��ن ال بد
م��ن وج ��ود خ�ط��ة ل��دي�ه��ا ف�ق�ب��ل ت��وزي��ع
التابلت والسبورة الذكية يكون هناك
دورات للمعلمني والطلبة وقبل طرح
أي ق ��رار ينبغي التفكير ف�ي��ه بعناية
حتى ال ترجع في قراراتها.
 م �ح ��اس ��ن س� �ل� �ي ��م :ن �ش �ك��ر وزارةالتربية ومجلس األمة على استضافة
برملان الطالب ونحن نحاول النهوض
ب�م�ج�ت�م�ع�ن��ا .ال �ط �ل �ب��ة ي ��درس ��ون وه��م
خ ��ائ �ف ��ون ع �ل��ى م �س �ت �ق �ب �ل �ه��م .ج��ام�ع��ة
ال � �ش � ��دادي � ��ة ص� � ��در ب� �ه ��ا م � ��رس � ��وم ف��ي
ال�ج��ري��دة الرسمية ي�ق��ول إن الجامعة
س �ت �ك ��ون ج� ��اه� ��زة ف� ��ي ال �ت �س �ع �ي �ن��ات.
الغربة صعبة على الشباب والبنات

الشيخ سلمان الحمود

من حيث الدراسة في الخارج .وعندما
أقبل في جامعة الكويت أرجو أال أجد
ِش َعبا مغلقة أو ال أجد مصافط .نريد
جامعات حكومية ثانية غير جامعة
الكويت ال نريد جيال يقول إن الوطن
دف � ��ن ط �م��وح �ن��ا وال� � �ط �ل��اب ك �ل �ه��م ل��ن
ييأسوا من وطنهم ومن الوزارة.
 ج��ري��ان ال�ع�ت�ي�ب��ي :ش�ك��را صاحبالسمو وقائد اإلنسانية الشيخ صباح
األحمد على تبرعه لتصليح مكيفات
وزارة ال �ت��رب �ي��ة .ت��واج��دن��ا ه �ن��ا ليس
للتذمر بل لعرض املشكلة والوصول
الى حلول .الوزير صرح قبل اسبوعني
ان ض � �ع� ��ف م � �س � �ت� ��وى ال� � �ط � ��ال � ��ب ف��ي
الرياضيات هي مشكلة مشتركة بني
امل �ع �ل��م وال �ط��ال��ب وامل� ��درس� ��ة .امل�ش�ك�ل��ة
األده ��ى ل�ت��دن��ي م�س�ت��وى ال�ط��ال��ب هي
املنهج وأساليب التعليم متطورة لكن
ل �ي��س ل��دي �ن��ا م�ع�ل�م��ون ي��واك �ب��ون ه��ذا
ال �ت �ط��ور ف�ل�ا ت��وج��د دورات تعليمية
م �ت �ط��ورة .امل�ع�ل��م ي �ق��ول إن ال � ��وزارة لم
توفر دورات تدريبية شاملة للتعرف

ع�ل��ى ال�ت��اب�ل��ت أو ال �س �ب��ورة ال��ذك �ي��ة ال
بد من محاسبة املسؤولني والقائمني
على املشاريع فمن أم��ن العقاب أس��اء
في العمل.
ج��ام�ع��ة ال �ش��دادي��ة ع�م��ره��ا ف ��وق ال�ـ
 30عاما ومر عليها  14وزيرا للتربية
وت �ض��م  13ك�ل�ي��ة ب�م�س��اح��ة  6م�لاي�ين
متر مربع والى اليوم حرائق .وكل ما
أذك ��ر ان ال � ��وزارة ع �ج��زت ع��ن تصليح
مكيفات املدارس أفقد األمل في جامعة
الشدادية.
 م� �ح� �م ��د س � �ع ��د ال� � �ن � ��وم � ��س :ه ��ذهالكوكبة م��ن ال�ط�لاب ت��م تزكيتهم من
قبل جميع القوى الطالبية في الكويت
ونشكرك األخ الرئيس م��رزوق الغانم
ومجلس االمة على هذه الجلسة.
م ��وض ��وع ال� �ج ��ام �ع ��ات ف �ل�ا ي�خ�ف��ى
على الجميع موضوع الشعب املغلقة
ص �ن �ف��ت ال �ك��وي��ت  41م ��ن ض �م��ن 791
جامعة ح��ول العالم ف��ي .2015/2014
جامعة ال�ش��دادي��ة ص��در تصريح عام
 1986ب ��أن ال�ج��ام�ع��ة س�ت�ك��ون ج��اه��زة

في التسعينات ومر عليها  20حكومة
و 11مجلس امة و 6مديري جامعة و4
أجيال.
وزارة التربية مصممة على اختبار
ال� �ق ��درات ف �ل �م��اذا ال ت�ل�غ��ى اخ �ت �ب��ارات
وزارة التربية؟
 ب� ��در رش �ي ��د ال � ��ردع � ��ان :ن �ح��ن ف��يزم � ��ن ال � �ق� ��وة ف �ي ��ه ل �ل �ع �ل��م وي � �ق� ��اس ب��ه
ت � �ق ��دم ال� �ش� �ع ��وب وم � � ��دى اه �ت �م��ام �ه��ا
ب ��ال �ع �ل ��م وال � �ع � �ل � �م ��اء .ت� ��م ان � �ش� ��اء أول
م ��درس ��ة ن �ظ��ام �ي��ة ق �ب��ل اك �ث��ر م ��ن 100
عام ومخرجات التعليم ال ترتقي الى
مستوى اآلمال.
ل � ��دي ح �ل��م وال ي �خ �ت �ل��ف ع ��ن ح�ل��م
اخواني وهو حلم الدراسة بالجامعة
مل��اذا نتوجه ال��ى الجامعات الخاصة
واالب� � �ت� � �ع � ��اث ل � �ل � �خ� ��ارج؟ وخ� �ل� ��ال 10
سنوات مقبلة سيكون مبلغ االبتعاث
 3م �ل �ي��ارات و 600م�ل�ي��ون االم ��ر ال��ذي

التتمة ص06

خالد العتيبي:
نطالب جهات
الدولة بالتعاون
من أجل مستقبل
األجيال المقبلة
عبداهلل طالل:
ترتيب الكويت
متأخر دوليا في
مؤشر التعليم
بالرغم من
اإلمكانات الكبيرة
محمد شهاب:
الشباب عماد
الوطن وثروته
الحقيقية
إسراء الشمري:
ال بد أن يخضع
المعلم لدورات
تدريبية
مهرة الشمري:
بعض المدارس
ال توجد فيها
مظالت
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برلمان الطالب يقر قانوني تنظيم
الجامعات ورعاية الموهوبين
بشاير الديحاني:
نطالب بمختبرات
علمية لممارسة
اللغات األجنبية

أسماء الشطي
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يمكننا من بناء  3جامعات حكومية.
جامعة الشدادية أصبحت نكتة ولدي
بعض التوصيات:
 - 1امل�س��ارع��ة وال�ت�ع�ج�ي��ل ف��ي بناء
ج��ام �ع��ات ج ��دي ��دة ح �ي��ث ان ج��ام�ع��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ال ت� �س� �ت ��وع ��ب م� �خ ��رج ��ات
التعليم.
 - 2وض ��ع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ث��ان �ي��ة ال
تتغير مع كل وزير.
- 3تفعيل ن�ظ��ام ال��دراس��ة ع��ن ُبعد
وه ��و م��ن األن �ظ �م��ة ال�ح��دي�ث��ة ويحقق
ال � �ف� ��وائ� ��د م � ��ن ح � ��ل م �ش �ك �ل��ة ال �ش �ع��ب
املغلقة ويسمح للطالب بالرجوع الى
املحاضرات.
 - 4ع�ق��د ب��روت��وك��والت ت �ع��اون بني
جامعات دولية لرفع مستوى التعليم
ف��ي ال �ك��وي��ت .اآلل �ي��ة ت�ك�م��ن ف��ي ات�خ��اذ
ال�ق��رار والطريق طويل ولكن ان تبدأ
متأخرا خير من أال تبدأ.
 ن��واف ال�خ�ن��ة :ك��ل الشكر ل��ك االخال��رئ�ي��س ع�ل��ى ب��رمل��ان ال�ط��ال��ب الثالث
ل�ل�ت�ح��دث ع��ن اه ��م ال �ص �ع��وب��ات ال�ت��ي
تواجههم .االم��ر وال�ت�ف��اؤل ه��و بداية
ال �ت �غ �ي �ي��ر اإلي� �ج ��اب ��ي ون �ش �ك��ر وزارة
التربية على جهودها .ال��وزارة لديها
خطة واض�ح��ة لكنها م��ن دون تنفيذ
وه� ��ي ح �ب��ر ع �ل��ى ورق .ع� ��دد ال�ط�ل�ب��ة
ف��ي ت��زاي��د مستمر ول��م تعد الجامعة
قادرة على استيعاب الطلبة والوزارة
تتجه الى رفع نسب القبول ما يضطر
ال�ط�ل�ب��ة ال ��ى ال �ت��وج��ه ال ��ى ال�ج��ام�ع��ات
ال �خ��اص��ة .وزارة ال�ت��رب�ي��ة ميزانيتها
قدرها مليار و  843مليون د.ك وهي
مرتفعة .مشكلتنا ف��ي االرادة القوية
نريد ان نرى مدينة جامعية متكاملة
وف ��ق ن��ص ال��دس �ت��ور وال ��وزي ��ر ي�ق��ول
إن ال ��وزارة عليها غ�ب��ار وان��ا اق��ول ان
ال � ��وزارة ت�ح�ت��اج ال ��ى ن�ه�ض��ة ونفضة
ول�ل�أس ��ف ان ن �س �م��ع ه� ��ذا ال� �ك�ل�ام من
ال � ��وزي � ��ر ون� �ن ��اش ��د ال � � � � ��وزارة ب��وض��ع
الحلول على ال�ط��اول��ة وات�خ��اذ القرار
ال ��وط � �ن ��ي ال �ك �ب �ي ��ر ف � ��ي ح � ��ل م �ش��اك��ل
ال�ت�ع�ل�ي��م .ط�م��وح�ن��ا ان ي��دع��ى ملؤتمر
خ��اص للتعليم يقيمه مجلس االم��ة

نور الديولي :نطالب
الوزراء بخطة
واضحة للتطوير

مبارك الحجرف

فاطمة العبيد

منيرة العازمي

شيماء العارضي

وال � ��وزراء للنظر ف��ي مشكلة التعليم
وف��ق املكاشفة إلن�ه��اء حالة االح�ب��اط.
جامعة ال�ك��وي��ت وح�ي��دة وه��ي غائبة
وال تستوعب األعداد.
 مريم فاضل حسني :منذ  50سنةوليست لدينا إال جامعة واحدة .الدولة
تهتم باملدارس الخارجية حول العالم
وتبني جامعات وهناك تصريح يقول
إن الجامعة ستنتهي في التسعينات.
 30سنة تبنون جامعة؟ جامعة امللك
عبدالله بالسعودية انتهت خ�لال 3
س �ن��وات وك�ن��ا نفتخر ب��دي��رت�ن��ا دي��رة
خير ونعمة ونتمنى ب�ن��اء جامعات
حكومية .اقترح بناء جامعة جديدة
غير الشدادية.
 ع�ب��دال�ل��ه اح �م��د امل �س �ع��ود :وزارةال�ت��رب�ي��ة ح�س��ب ت�ق��ري��ر وك�ل�اء ال ��وزارة
ب ��أن� �ه ��ا اك � �ب� ��ر م� �ي ��زان� �ي ��ة ف � ��ي ال� �ش ��رق
االوس��ط ومن  ٪12من الناتج القويم
على التعليم ولألسف نحن متأخرون
ع��رب �ي ��ا وع ��امل� �ي ��ا .ان �ش �ئ ��ت ال �ج��ام �ع��ة
ف ��ي  66وص� ��ار ل �ه��ا  50س �ن��ة وه �ن��اك
ض�ع��ف م�ب��ان��ي ال�ج��ام�ع��ة ح�ت��ى وص��ل
ال�ح��ال ال��ى ب�ن��اء مرافقها م��ن الكيري
ومازالت هناك سبورة خضراء يكتب
عليها بالطباشير .الجامعة خرجت
م��ن تصنيف ع�ل��ى  800ج��ام�ع��ة ح��ول

ال �ع��ال��م وت �ح��ول��ت ال ��ى م�ق��ر للنفايات
وغ � �ي � ��اب ال� �ج ��ام� �ع ��ة ف � ��ي ال �ت �ص �ن �ي��ف
ال �ع��رب��ي ل �ـ  22ج��ام �ع��ة ع��رب �ي��ة .ه�ن��اك
ن �ق��ص ك � ��ادر ت�ع�ل�ي�م��ي ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة
وع� � ��دم اس �ت �ي �ع��اب �ه��ا ألع � � ��داد ال�ط�ل�ب��ة
وغ� �ل ��ق ال �ش �ع��ب ال ��دراس� �ي ��ة وارت� �ف ��اع
نسب القبول لبعض الكليات وصلت
ال��ى نسب خيالية وجامعة الشدادية
م�ن��ذ  30س�ن��ة ل��م ت�ن�ت��ه .ال �ح��ل واض��ح
وص��ري��ح وه��و زي ��ادة ع��دد املبتعثني
ألن مقعدين لم يكفيا.
 ن �ج��ود أح �م��د ال �غ��ري��ب :وج��ودن��اهنا ي��دل على الديمقراطية الكويتية
ال �ع��ري �ق��ة .ن��ري��د ان ن�ع�ل�م�ك��م ببعض
امل � �ش� ��اك� ��ل ال � �ت� ��ي ت ��واج� �ه� �ن ��ا ن �ط��ال��ب
ب �ت �ح �س �ي �ن��ات ف ��ي ال �ت��رب �ي��ة وال �ط��ام��ة
الكبرى هل يعقل ان دولة مثل الكويت
ان � �ه� ��ا ال ت� �ح� �ص ��ل إال ع� �ل ��ى ج��ام �ع��ة
واح � ��دة ت��أس �س��ت ف��ي  1966وت �ك��دس
الطلبة بسبب ع��دم ق��درة الطلبة على
ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ال �ق �ب ��ول ال �ج��ام �ع��ي.
هناك طاقات شبابية هائلة تستطيع
الحصول على  ٪85واختبار القدرات
ال �ص �ع��ب ال� ��ذي ي�ح�س��ب ب��ال�ن�س��ب وال
وج � � ��ود ل �ت �خ �ص �ص��ات ج� ��دي� ��دة م�ث��ل
ال �ن �ط��ق وال �س �م��ع وط� �ي ��ران وس �ي��اح��ة
وغيرها .ويقضي الطلبة العديد من

ال�س�ن��وات وال�ت�ع��ب وال ي�ج��دون ثمارا
ل �ه��ذا ال �ت �ع��ب ن��أم��ل أن ي �ك��ون ان�ع�ق��اد
امل�ج�ل��س امل�ق�ب��ل اخ��ذ ب�ك��ل التوصيات
الحالية.
 أس�م��اء ال�ش�ط��ي :قضيتنا قضيةبلد تحتوي على  ٪10من احتياطي
ال �ن �ف��ط ف��ي ال �ع��ال��م وم ��ن ال �ب��دي �ه��ي ان
ي�ك��ون بها اف�ض��ل الجامعات وافضل
امل � � � �ط � � ��ارات واف � � �ض � ��ل امل � � ��راف � � ��ق .م �ن��ذ
التسعينات وه �م��وم امل��واط��ن اس�ك��ان
وصحة وتعليم ميزانيتنا  23مليارا
وط �ل �ب �ت �ن��ا ي � ��داوم � ��ون ب �ك �ي��ري وع ��دد
خريجي الثانوية  27الف طالب وعدد
امل �ق��اع��د ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة  7500م�ق�ع��د.
ال�ب�ح��ري��ن فيها  4ج��ام�ع��ات حكومية
وهي استقلت بعدنا وأقل منا مساحة
واق � ��ل م �ن��ا ك �ث��اف��ة س �ك��ان �ي��ة وم� � ��وارد.
م�ي��زان�ي��ة ال �ي��اب��ان  10م�لاي�ين وش�ت��ان
ب�ي�ن ال�ت�ع�ل�ي��م ف ��ي ال �ك��وي��ت وال �ي��اب��ان
ف��ي  1988ف��ي ب��رن��ام��ج ص�ب��اح الخير
يتكلمون ع��ن جامعة ال�ش��دادي��ة وال��ى
االن ل��م ن��ر ش�ي�ئ��ا وم ��ازال ��ت الجامعة
رمادا والقروض الكويتية مثال منها:
اليمن  17مليون دينار والصني 9
ملاليني ولكها تم فيها بناء جامعات.
اص�ب�ح�ن��ا ن�ق��ول م�ت��ى ال�ك��وي��ت تتبرع
حق الكويت؟ املسؤولية مشتركة في

الوقت الذي يتناحر فيه النواب داخل
ال�ب��رمل��ان على شريحة الكهرباء نجد
قضية التعليم منسية.
 ش �ي �م��اء خ �ل��ف :ش ��رف ل��ي وف�خ��رعظيم ان اق��ف اليوم امامكم بالنيابة
ع��ن طلبة ال�ث��ان��ون�ي��ة ال�ع��ام��ة .ات�ح��دث
ع � ��ن اه � � ��م م � �ح� ��ور وه � � ��و ال� �ج ��ام� �ع ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ت ��م ب� �ن ��اء ال �ج��ام �ع��ة ع��ام
 1966م �ن ��ذ  50ع ��ام ��ا ع �ل ��ى ج��ام �ع��ة
حكومية واح ��دة وب�ه��ا  14تخصصا
ول�ي��س ب�ه��ا تخصص ن ��ادر و 40ال��ف
طالب وبعدما كانت حلما اصبحوا
يفضلون الدراسة في الخارج.
اخ �ت �ب��ار امل � �ق� ��درات اخ �ت �ب��ار ف��اش��ل
وت�ع�ج�ي��زي ل�ل�ط�ل�ب��ة وال�ت�خ�ص��ص به
ف� ��رع واح � ��د ف �ه��ل ي �ع �ق��ل ل �ل �ط��ال��ب ف��ي
ال�ج�ه��راء ان يصل للجابرية ل��دراس��ة
ال � �ط� ��ب؟ ن� �ح ��ن ن� �ط ��ال ��ب ب �ف �ت��ح ف� ��روع
للتخصصات .جامعة الشدادية منذ
 30ع��ام��ا ف�م�ت��ى ت�ن�ت�ه��ي ان �ش��اءات �ه��ا.
ج��ام�ع��ة ال �ش��دادي��ة اح�ت��رق��ت اك �ث��ر من
 6م � � ��رات .ن ��ري ��د ج��ام �ع��ة م ��ا أس �ب��اب
ع��دم ت��وف�ي��ر ج��ام�ع��ة ح�ك��وم�ي��ة؟ لدينا
م� �ي ��زان� �ي ��ة ك ��اف� �ي ��ة وم� �س ��اح ��ة ك��اف �ي��ة.
السعودية تستطيع بناء جامعة في
وقت قياسي .اتمنى ان تأخذوا آراءنا
باهتمام كبير.
 م �ح �م��د س�ل�ام ��ة ال� �ك� �ن ��دري :وف �ق��ال�ل�م��ادة ال �س��ادس��ة ف��ي ال��دس �ت��ور التي
تنص على ان نظام الحكم ديمقراطي
ون �س �ت �ط �ي��ع ال� �ت� �ح ��دث ب��دي �م �ق��راط �ي��ة
وأم�ث��ل هنا ال�ق��وة الطالبية .ل��ي الحق
ف � ��ي ال �ت �ع �ب �ي��ر ع � ��ن رأي� � � ��ي ت� �ح ��ت ق �ب��ة
عبدالله السالم .عهد الخمس صحف
ان� �ت� �ه ��ى .ش� �ع ��ورن ��ا ب �م �س �ت �ق �ب��ل زاه� ��ر
ان�ت�ه��ى .ال�ج��ام�ع��ة ال �ش��دادي��ة نسميها
أم ال�ح��رائ��ق تدخل موسوعة غينيس
كأكثر جامعة احترقت ووزارة التربية
لم تتقدم ولم تتطور .تويترية خاصية
االستفتاء واطلب استفتاء الشعب عن
مدى رضاهم عن وزارة التربية وأطلب
منك إصدار بيان اعالمي لإلعالم الذي
وصفنا بالجهال.

جانب من الجلسة
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محاسن سليم:
الطلبة يدرسون
وهم خائفون
على مستقبلهم
الجامعي
جريان العتيبي:
المنهج وأساليب
التعليم متطوران
غير أن المعلم ال
يواكب هذا التطور
محمد النومس:
إصرار وزارة التربية
على اختبار القدرات
غير منطقي
بدر الردعان :ندعو
لإلسراع في بناء
الجامعات الجديدة
نواف الخنة :األمل
والتفاؤل بداية
التغيير اإليجابي
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مريم حسين :أقترح
بناء جامعة جديدة
غير الشدادية

سارة العسعوسي
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 وزير االعالم وزير الشباب الشيخس�ل�م��ان ال �ح �م��ود :ه �ن��اك اس� ��اءة ألح��د
امل� �ب ��دع�ي�ن وأؤك� � � ��د أن ال� �ق� �ن ��اة ل�ي�س��ت
ك��وي�ت�ي��ة واذا ح��دث��ت أي اس � ��اءة ألي
شخص كويتي سنطبق القانون على
الجميع من دون تقصير.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :ي�ج��ريالتصويت ن��داء ب��االس��م على امل��داول��ة
االول� � � ��ى وك� ��ان� ��ت ن �ت �ي �ج��ة ال �ت �ص��وي��ت
كالتالي:
م� ��واف � �ق ��ون  49وغ � �ي ��ر م ��واف� �ق�ي�ن 8
والحضور .57
م��واف�ق��ة على ال�ق��ان��ون ف��ي مداولته
األولى.
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى امل ��داول ��ة
ال �ث��ان �ي��ة مل� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
تنظيم الجامعات الحكومية وكانت
النتيجة كالتالي:
اج � �م � ��اع  57ع � �ض� ��وا وي � �ح � ��ال ال ��ى
الحكومة.
البند الثاني:
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب �ش��أن
رعاية املوهوبني:
 م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة (م �ح �م ��د أح� �م ��د):أح��ال رئيس املجلس االقتراح بقانون
ف��ي  2016/3/6ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة وي �ه��دف
ال ��ى اع � ��داد ق ��ان ��ون ج��دي��د ي �ه��دف ال��ى
االهتمام باملوهوبني وواف�ق��ت اللجنة
على االقتراح وأبدت الحكومة املوافقة
ع�ل��ى االق� �ت ��راح ب�م��ا ت�ض�م�ن��ه االق �ت��راح
ب��االه �ت �م��ام ب��امل��وه��وب�ي�ن وامل�ت�م�ي��زي��ن
دراس �ي��ا وع�ل�ي��ا وي �ه��دف ال ��ى ال��رع��اي��ة
املادية وعدم التمييز بينهم.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :ال�ب�ن��داناالول وال �ث��ان��ي م �ث��االن ع�ل��ى ق��ان��ون�ين
ي�ن�ب�غ��ي اق ��راره� �م ��ا ف ��ي م �ج �ل��س االم ��ة
ألن ه �ن��اك ش�ب��ه ت��واف��ق ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
واملجلس وسيتم إقرارهما قبل انعقاد
برملان الطالب العام املقبل.
 َف � � ّ�ي ي ��وس ��ف ال� �ع ��دس ��ان ��ي :ات �ق��دمب��ال �ش �ك��ر ال � ��ى رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ع �ل��ى ات ��اح ��ة ال�ف��رص��ة
مل�ن��اق�ش��ة امل �ش��اك��ل ال �ت��ي ن�ع��ان��ي منها.

محمد تقي

ألطاف النشوان

محمد املطيري

دالل املعييف

نحن نأمل ان تؤخذ اقتراحاتنا بعني
االعتبار وبالرغم من ان��ي من مدرسة
م �ت �م �ي��زة ت �ه �ت��م ب ��امل ��واه ��ب وأل �ت �م��س
م��ن ال� ��وزارة االه�ت�م��ام ب�ه��ذه الشريحة
ويكون االهتمام على مستوى املدرسة
وامل�ن�ط�ق��ة .ويقصد ب��امل��وه��وب املتميز
ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع امل� � � � ��واد وع � �ل� ��ى امل � � � ��دارس
اك� �ت� �ش ��اف ال �ط �ل �ب��ة امل ��وه ��وب�ي�ن ول �ك��ن
املشكلة ان الطلبة ال يريدون االشتراك
ب�س�ب��ب ك �ث��رة امل �ن��اه��ج وال �ت��ي ت�ح�ت��اج
الى وقت طويل للدراسة وال يستطيع
ان يبدع في ه��ذا املجال كما ان اوق��ات
امل �س��اب �ق��ات ال ت �ن��اس��ب وق ��ت ال �ط��ال��ب.
وهناك حلول منها:
ان� � � �ش � � ��اء م � � ��راك � � ��ز ل� � ��دع� � ��م ال� � �ط �ل��اب
املوهوبني ووضع خيارات اكثر مليول
ال �ط��ال��ب وت��وف �ي��ر ال ��دول ��ة االع �ت �م��ادات
لرعاية املوهوبني.
 م�ح�م��د أح �م��د ب��اب��اج��ان :م�ش��اك��لال �ط �ل �ب��ة ال��ري��اض �ي�ي�ن ف ��ي ال �ك��وي��ت أن��ا
متأكد انك االخ الرئيس طالب رياضي
بطل يسافر ح��ق ال �خ��ارج وي��رف��ع اسم
ال �ك��وي��ت وع �ن��دم��ا ي��رج��ع ال ��ى ال�ك��وي��ت
يفاجأ بأنه ال توجد اختبارات مؤجلة
ل��ه ف �ه��ل ال��ري��اض��ة س�ت�ت�ط��ور م��ن دون
اس�ت�ث�ن��اء ال��ري��اض�ي�ين! ع�ن��دم��ا ي�ش��ارك
ال�ط�ل�ب��ة ف��ي أوب ��ري ��ت غ �ن��ائ��ي ُي�ع�ط��ون

ال��درج��ات ك��ام�ل��ة أم��ا ال��ري��اض�ي��ون فال
ي��وج��د ل �ه��م ت �ش �ج �ي��ع .أت �م �ن��ى ان تفك
رياضتنا من االيقاف وشكرا.
 عبدالرحمن على العجمي :نحنم �ع��اش��ر ال �ط�ل�اب وامل �ع �ل �م�ين ك�ل�ن��ا في
خ ��دم ��ة ه� ��ذا ال ��وط ��ن امل �ع �ط ��اء ن�خ��دم��ه
بأرواحنا ونرقى به فوق هامات األمم
وي��زه��و بلباس ال�ت�ق��دم وال��رق��ي .العلم
ي �ب �ن��ى ب �ي��وت��ا ال ع� �م ��اد ل �ه��ا وال �ج �ه��ل
يهدم بيت العز والكرم لقد حث ديننا
الحنيف على طلب العلم.
 اس �ي ��ل ال� �ح ��رب ��ي :وزارة ال �ت��رب �ي��ةه��ي اس��اس ب�ن��اء االب ��داع ل��دى الطالب
وعليها أن تكتشف املوهوبني وتحدد
م� ��ا ي �ت �م �ي��ز ب� ��ه م� ��ن اب� � � ��داع وي� �ج ��ب ان
ت�ك��ون ه�ن��اك حصة ل�لاب��داع وامل��واه��ب
وت�ش�ج�ي��ع ال�ط�ل�ب��ة االذك� �ي ��اء ول�ت�ط��ور
امل �ج �ت �م��ع ل ��و اب � � ��رزت وزارة ال �ت��رب �ي��ة
امل �ب ��دع�ي�ن ل��دي �ه��ا واخ� � � ��راج م��واه �ب �ه��م
املكبوتة.
 س��ال��م ال�ع�ج�م��ي :اش�ك��رك��م إلظ�ه��ارص��وت الطالب وعلى الدولة استثمار
اف� �ك ��ار اب �ن ��ائ ��ه وع� �ل ��ى ادارة ال �ن �ش��اط
ال� �ت ��رب ��وي ف� ��ي وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ال �ت��ي
ي�ج��ب ان ي �ك��ون ل�ه��ا م�ق��ر ف��ي امل ��دارس
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع امل�ج�ت�م��ع
ل��رع��اي��ة امل��وه��وب�ين وال ب��د م��ن ان�ش��اء

مجلس اعلى للموهوبني يكون تابعا
مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء وخ �ض ��وع امل��درس�ي�ن
لدورات تساهم في اكتشاف املوهوبني.
 رواي� ��ة زاي ��د ال � ��داوي :ن�ح�ت��اج ال��ىخ �ط��ة ث�لاث �ي��ة ب�ي�ن ال� � � ��وزارة وامل�ن�ط�ق��ة
التعليمية وامل ��درس ��ة الب� ��راز امل��واه��ب
ال �ط�لاب �ي��ة ن�ف�ت�ق��ر ل �ل ��ادوات امل �س��اع��دة
ف��ي جميع امل�ج��االت دون ام��اك��ن وع��دم
توفير الدعم ودون سياسات واضحة.
 فيصل خالد املطيري :شاركت فيب�ح��ث ل�لاب�ح��اث العلمية ول��م اج��د أي
مساندة خصوصا من االعالم ونتمنى
تبنيكم البراز مواهب الطلبة إعالميا.
 ل��ول��وة عبدالله :امل��وه��وب شخصم �ت �م �ي��ز واع وق � � ��ادر ف� �ه ��ذا ال �ش �خ��ص
يحتاج رعاية خاصة ونحن ضعنا في
التعليم الكمي دون التعليم النوعي
ه� �ن ��اك ن �ق ��ص ف� ��ي رع� ��اي� ��ة امل ��وه ��وب�ي�ن
وت� �ك ��اد ت �ك ��ون م �ع��دوم��ة وذل � ��ك ي �ك��ون
ب�خ�ف��ض امل �ن��اه��ج واالت� �ج ��اه ل�لاب�ح��اث
العلمية واس�ت�غ�لال ال �ك��وادر الوطنية
واالس� � �ت� � �غ� � �ن � ��اء ع� � ��ن ال� � ��واف� � ��دي� � ��ن غ �ي��ر
املنتجني.
وت ��م ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م على
قانون رعاية املوهوبني.
ال �ح �ض ��ور  59امل ��واف� �ق ��ون  53غ�ي��ر
موافقني 5

م��واف�ق��ة ع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون في
م ��داول� �ت ��ه االول � � ��ى ه ��ل ي � ��رى امل �ج �ل��س
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
واالستثناء من املادة  104من الالئحة؟
م��واف�ق��ة ع�ل��ى ال �ق��ان��ون وي �ح��ال إل��ى
الحكومة.

لقطة عامة من جلسة أمس

البند الثالث
 وان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى ب �ن��د طلبم �ن��اق �ش��ة م ��وض ��وع اخ �ت �ي��ار ال� �ق ��درات
ك �م �ع �ي��ار اض ��اف ��ي ل �ل �ت �ق��دم ب��ال��دراس��ة
الجامعية.
 ل��ول��وة البغيلي :كيف يتم الحكمع�ل��ى ال�ط��ال��ب وت�ق��دي��م اخ�ت�ب��ار ق��درات
له من  3مواد واالختبارات التي تقدم
تعجيزية واذا اردت أن اتخصص في
م�ج��ال م�ع�ين اك ��رس نفسي  3س�ن��وات
ل��دراس��ة ه��ذا امل �ج��ال ف��ي امل��درس��ة وان
لم اتعد امتحانات ال�ق��درات الثالث ال
يمكن ان ادخ��ل ف��ي امل�ج��ال ال��ذي احبه
ولالسف الجامعة كل سنة تزيد نسب
القبول.
 نورة املطيري :اتمنى اخذ حقوقالطلبة في عني االعتبار للدخول الى
ال �ج��ام �ع��ة ن��ري��د م �ع��رف��ة ال �س �ب��ب الداء
ال �ط ��ال ��ب اخ �ت �ب��ار ق� � ��درات ف �ه��ل ي�ع�ق��ل
دراس ��ة  3س �ن��وات ث��ان��وي��ة تنتهي في
 3س��اع��ات اذا ل��م ي�ت��م ت �ج��اوز اختبار
القدرات التعجيزي.
 حصة الثويني :نحن طلبة وليساالت ميكانيكية اذا ن�ج��ح ال�ط��ال��ب ال
يحتاج إل��ى تمهيدي واذا لم يتجاوز
االخ � �ت � �ب ��ار ال �ت �ع �ج �ي��زي ي �ح �ت ��اج ال ��ى
التمهيدي وس�ب��ب العمل على زي��ادة
صعوبة اختيار القدرات وزيادة نسب
ال �ق �ب��ول ب �س �ب��ب ع� ��دم وج � ��ود ك��راس��ي
للطلبة لاللتحاق بالجامعة واتساءل
ع � ��ن س� �ب ��ب ت � �ك � ��رار اح� � �ت � ��راق ج��ام �ع��ة
الشدادية.
 أي ��ام ال�ع�ج�م��ي :اخ �ت �ب��ار ال �ق��دراتت �ع �ج �ي��زي ون ��ري ��د م ��ن ال ��وزي ��ر ال�ع�م��ل
ع �ل��ى ت �س �ه �ي��ل االخ� �ت� �ب ��ار وه� ��ل ي�ع�ق��ل
 3اخ� � �ت� � �ب � ��ارات «ع � ��رب � ��ي وان� �ج� �ل� �ي ��زي

التتمة ص08

عبداهلل المسعود:
مباني الجامعة ال
تستوعب الطالب
والبعض يدرس في
غرف من الكيربي
نجود الغريب:
هناك طاقات
شابة اختبار
القدرات يقضي
على طموحها
أسماء الشطي:
عدد خريجي
الثانوية  27ألفا
ومقاعد الجامعة
7500
شيماء خلف:
جامعة الكويت
بها  14تخصصا وال
يوجد بها تخصص
نادر
محمد الكندري:
يمكننا تسمية
جامعة الشدادية
بأم الحرائق
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مطالب بإلغاء اختبار القدرات لتأثيره
على معدل الطالب التراكمي
تتمة المنشور ص07
وري��اض�ي��ات» بتوقيت  3س��اع��ات لكل
مادة ساعة بالرغم من أن االسئلة في
االختبارات صعبة نريد حال للدخول
الى الجامعة الكويتية اليتيمة.
 دالل امل�ع �ي �ي��ف :اخ �ت �ب��ار ال �ق��دراتع � ��ائ � ��ق ك� �ب� �ي ��ر ف� � ��ي ت � �ق� ��دي� ��م ال� �ط ��ال ��ب
وال � �ج ��ام � �ع ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ت �س �ت �خ��دم��ه
ل �ل �ت �ق �ي �ي ��م ول� � �ي � ��س ل � �ل � �ق � �ي ��اس ول� �ك ��ن
ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة ال�ع�ك��س تعتمد
اخ�ت�ب��ار ال �ق��درات للقياس الن��ه مؤشر
اول � � � ��ي ل �ن �س �ب ��ة ن � �ج� ��اح ال � �ط� ��ال� ��ب ف��ي
التخصص ال��ذي ي�ت��وازى م��ع ق��درات��ه.
ه ��ل ي �ع �ق��ل ب� �ن ��اء ج��ام �ع��ة واح � � ��دة م��ن
الستينات ال��ى االن ون�ح��ن ال�ي��وم عام
 2016وال� � ��ى اآلن ل ��م ت �ن �ج��ز ج��ام �ع��ة
ال�ش��دادي��ة وجامعة الكويت تستخدم
اخ� �ت� �ب ��ار ال � � �ق � ��درات ل �خ �س��ف درج � ��ات
الطالب وهذا دليل قاطع على تطفيش
ال�ط�لاب م��ن الجامعة واط��ال��ب باعادة
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ق �ض �ي��ة اخ �ت �ب��ار ال� �ق ��درات
وانشاء جامعات جديدة.
 ه��اش��م ت�ق��ي :اختبار ال �ق��درات هوال�ل�ازم تقديمه على راغ�ب��ي االلتحاق
ب� �ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف� �م ��ا غ� ��اي� ��ة ه ��ذا
االخ �ت �ب ��ار؟ ه ��ل ت �ش �ك �ك��ون ف ��ي ق ��درات
الطلبة؟
م �س �ت��وى ال �ج��ام �ع��ة م �ت��دن وت�ض��ع
ه ��ذا االخ �ت �ب��ار ف �ه��ذا ال ي �ج��وز اط��ال��ب
اال ي�ك��ون االخ �ت �ب��ار م�ق�ي��اس��ا ملستوى
ال �ط ��ال ��ب ال �ت �ع �ل �ي �م��ي واال ي ��ؤث ��ر ع�ل��ى
درجات الطلبة.
ن��ري��د بعض االه�ت�م��ام ل�ه��ذا الوطن
وان ت �ع��ود ال�ك��وي��ت درة ال�خ�ل�ي��ج كما
كانت بشبابها.
ه� �ن ��اك م � �ب� ��ادرات الع� �ط ��اء ال �ط��ال��ب
ف ��رص ��ة م� �ث ��ل ب� ��رمل� ��ان ال� �ط ��ال ��ب ول �ك��ن
نحتاج اهتماما ورعاية أفضل.
 منيرة غشام ال�ع��ازم��ي :كلكم راعوك �ل �ك��م م �س ��ؤول ع ��ن رع �ي �ت��ه ال�ت�ع�ل�ي��م
ركن اساسي لتقدم املجتمع وهو حق
الكويتيني تكفله الدولة وفق الدستور
الكويتي.
اخ �ت �ب��ار ال � �ق� ��درات ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات
الخاصة يؤخذ كاختبار تمهيدي اما
في جامعة الكويت ينزل من معدالت
ال �ط �ل �ب��ة ب ��ال ��رغ ��م ان� �ن ��ا ن �ج �م��ع خ�ل�ال
تحصيل  3سنوات دون فائدة.
ه� ��ل ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال� �خ ��اص ��ة اف �ض��ل
م ��ن ال �ح �ك��وم �ي��ة مل� ��اذا ال �ج��ام �ع��ة ت�ن��زل
بنسبة  ٪ 30من املعدل؟ بعض االسر
لديها االمكانيات لدخول الجامعات
ال�خ��اص��ة وال�ب�ع��ض االخ ��ر ل�ي��س لديه
االمكانيات .نطالب بعدم نزول نسبة
ال �ط��ال��ب ب��اخ �ت �ب��ار ال� �ق ��درات وت�ج�ع�ل��ه
اختبار قبول فقط.
 م� �ب ��ارك ش �ل�اش ال �ح �ج ��رف :ام�ث��لطلبة الكويت اليوم واختبار القدرات
ليس م��ن مصلحة الطالب بسبب انه

في العدساني

هاشم تقي

نجود الغريب

تعجيزي مثل مادة االنجليزي بها 85
سؤاال في ساعة واحد والدستور يكفل
حق املواطن الكويتي في التعليم.
وهو وضع لجمع حصيلة  12عاما
فهل يرضى بذلك أحد؟ الوزيرة انذاك
كانت موافقة على عكس وكيل الوزارة
وعميدة جامعة الكويت.
الجامعة مبانيها كيربي وليست
جيدة ونطالب ان تكون م��ادة اختبار
القدرات تتبع املنهج الدراسي.
 أم �ل��اك خ� � � ��زارة :غ� �ي ��اب ال �ج��ام �ع��ةالكويتية ع��ن ال�ت��رت�ي��ب ال�ع��امل��ي اغلب
الطلبة ي��درس��ون ف��ي ال�خ��ارج اختبار
ال � �ق� ��درات ت �ع �ج �ي��زي اط ��ال ��ب ب��ال �غ��ائ��ه
وارجو التسهيل على الطالب الكويتي
لنخدم الدولة.
وتال األمني العام توصيات:
ت��وص�ي��ة امل�ج�ل��س ل �ل��وزارة ب��ات�خ��اذ
االجراءات التالية:
 -1وض ��ع ق��واع��د واض �ح��ة ل �ج��ودة
التعليم وت�ح��دي��د ال�ك�ل�ي��ات وامل�ع��اه��د
التي ينبغي اختبار القدرات فيها.
 -2ب �ي ��ان ان� � ��واع اخ �ت �ب��ار ال� �ق ��درات
والدرجات املقررة له.
 -3بيان كيفية تشكيل لجان اختبار
القدرات ووضع ضوابط لشفافيتها.
(موافقة عامة)

ل� �ل ��وائ ��ح ال �ل��ازم � ��ة الت� ��اح� ��ة ت�خ�ص��ص
الطالب في الشعبة التي يرغبون فيها.
 محمد عبدالعزيز املطيري :مشكلةالشعب فنسبة النجاح  ٪ 10فقط ما
س �ب��ب زي � ��ادة ال�ت�ك�ل�ف��ة امل��ال �ي��ة ل�ل��دول��ة
ق� ��درت  22م �ل �ي��ون دي �ن��ار مل� ��اذا تعطي
الطالب مواد ال يستفيد منها اذا كانت
ميوله ادبية؟!
ومن هذا املنبر اطالب بالنظر بعني
االعتبار مشكلة التشعيب على أن يبدأ
من الصف العاشر.
 مهند محمد العجمي :العلم نورال �ح �ي��اة وس �ب �ي��ل ال �خ �ي��ر وال ��رف �ع ��ة ب��ه
يعرف االنسان دينه ومبتغاه ويعرف
طريقه ومسلكه.
ه��ذه دالئ��ل ربانية ت��دل على الفرق
ب�ي�ن ال �ع ��ال ��م وال� �ج ��اه ��ل ال �ت �ش �ع��ب م��ن
عاشر وما يواجهه الطالب من مشاكل
يتخرج الطالب من املتوسط ال يعرف
ق�ي�م��ة ال ��درج ��ات وي �ج��د ام��ام��ه خليطا
من املواد العلمية املختلطة كالفيزياء
وال� �ك� �ي� �م� �ي ��اء وس� �ت ��ؤث ��ر ع� �ل ��ى م �ع��دل��ه
التراكمي الكلي.
أت �م �ن��ى م��ن امل �س��ؤول�ي�ن ان ي�ه�ت�م��وا
بهذه املشكلة التي يعاني منها معظم
ال � �ط�ل��اب وال � �ح� ��ل ه� ��و ان ت� �ق ��ل ن�س�ب��ة
العاشر من املعدل التراكمي.
 عمر حمود ال�ش�م��ري :ال دول��ة بالوزارة تربية وتعليم فالعلم هو اساس
ال�ت�ط��ور واالزده� ��ار وال ب��د ان تتعاون
الزالة العوائق التي تواجه الطالب.

ي �ت �ف ��اج ��أ ط� ��ال� ��ب ال � �ص� ��ف ال �ع ��اش ��ر
ب��امل��واد العلمية الكثيفة ول��ذل��ك ن��رى
ارت �ف��اع ن�س�ب��ة ال��رس��وب ح�ت��ى وصلت
في الجهراء إلى  ٪ 53من طالب الصف
العاشر والحل يكون بأمرين:
 أن ي � ��درس ال �ط ��ال ��ب ف ��ي امل��رح �ل��ةاملتوسطة مواد علمية.
 أن ي �ت��م ف� ��رز ال� �ط�ل�اب ال� ��ى ع�ل�م��يوادب� � � ��ي م� ��ن ال �ف� �ص ��ل ال� �ث ��ام ��ن ول �ي��س
العاشر.
 فاطمة حسني العبيد :مل��اذا أدخلال �ص��ف ال �ع��اش��ر ال � ��ذي ي �س �ب��ب ح�ل�م��ا
ح��ق ال�ط��ال��ب بسبب امل�ع��دل التراكمي
وال ت��وج��د م�ق��اع��د وت��أت��ي وت �ض��ع 10
 ٪ض� �م ��ن ال � �ص ��ف ال � �ع� ��اش� ��ر .وال� �ح ��ل
ه��و ال�ن�ش��ر ف��ي س ��وء امل �ن��اه��ج وال �غ��اء
الراكمي من العاشر والغاء التشغيب.
 أل �ط��اف خ��ال��د ال �ن �ش��وان :م��ن غيرالالئق أن أطرح السلبيات طاملا هناك
اي �ج��اب �ي��ات وم ��ا ي�خ�ف��ى ع �ل��ى أح ��د ان
مشكلة املناهج مشكلة ازل�ي��ة فطالب
الصف العاشر يعاني من مواد كثيرة.
النظام الدراسي يجري وفقا للوائح
ع �ل��ى ت�خ�ص��ص ال �ط �ل �ب��ة واخ �ت �ب��اره��م
للشعبة بدءا من الصف الحادي عشر
مما يفقدهم القدرة على الدراسة.
الب � � ��د م � ��ن ت �س �ه �ي��ل ال � ��وض � ��ع ع �ل��ى
ال�ط��ال��ب الكويتي وت�ح��دي��د التشعيب
وت �س �ب �ق �ه��ا دورات ل �ل �ت��وع �ي��ة ون �ش��ر
الثقافية لهذه املستجدات.
وف ��ي ج��ري��دة االن �ب ��اء ن��اش��د م��اج��د
العنزي وزي��ر التربية فتح التشعيب
العلمي واالدب ��ي م��ن ال�ف�ص��ل العاشر
للمساهمة في تخفيض نسبة املعدل
وال � ��ى االن ل ��م ي �ت��م ال �ع �م��ل ع �ل��ى ه��ذا
امل��وض��وع م��ن اج��ل ال�ن�ج��اح وتحقيق
طموحاتنا.
 محمد صالح تقي :نالحظ تدنياف��ي امل �س �ت��وى ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ف��ي ال�ك��وي��ت
فنظام التعليم يحتاج ال��ى تطور في
نظام التشعيب م��ن العاشر ض��روري
بدال من الصف الحادي عشر الطالب
م��ع نهاية ال�ص��ف التاسع ل��دي��ه ادراك
ي��ؤه �ل��ه م ��ن اخ �ت �ب ��ار م �ص �ي��ره ب�ش�ك��ل
م �ب��اش��ر ك �م �ي��ة ال� ��رس� ��وب ف ��ي ال �ص��ف
العاشر اكثر من الرسوب في الحادي

البند الرابع
ط�ل��ب امل�ن��اق�ش��ة بتخصيص س��اع��ة
مل �ن��اق �ش��ة ض � � ��رورة اص � � ��دار ال �ح �ك��وم��ة

الحضور من النواب
أث �ن��اء ج�ل�س��ة ب��رمل��ان ال�ط��ال��ب
حضر النواب اآلتية أسماؤهم:
 م .ع ��ادل ال�خ��راف��ي أم�ي�ن سرمجلس األمة.
 د .عبدالله الطريجي. حمود الحمدان. -محمد طنا.

 فيصل الكندري. محمد الحويلة. حمدان العازمي.وم��ن ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ سلمان
ال� �ح� �م ��ود وزي � � ��ر االع� �ل� ��ام وزي� ��ر
الشباب.

عشر بسبب كثرة امل��واد العلمية التي
يدرسها .تجري الكثير من الدراسات
ع��ن االق�ت��راح��ات بتطوير التعليم في
الكويت ولم يتم االستفادة منها.
اطالب بتطبيق نظام التشعيب من
ال �ص��ف ال �ع��اش��ر اش �ك��ر ك��ل م��ن س��اه��م
ب��اع �ط��ائ��ي ال �ث �ق��ة ل �ل��وص��ول ال� ��ى ه��ذا
املنبر ألعبر ع��ن رأي��ي .ه��ل ت��م تطبيق
اي من االقتراحات البرملانية الطالبية
السابقة ام ذهبت مع األيام؟
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ه�ن��اكبعض التوصيات والطلبات تحولت
الى واقع واليوم بعض القوانني سوف
تراها في الجريدة الرسمية قريبا.
 م �ح �م��د ال � �ن � �ش� ��وان :اك � �ث ��ر ن�س�ب��ةرسوب هي في الصف العاشر بسبب
كثرة املواد العلمية في الصف العاشر
وانا ميولي علمية وهذه املواد خسفت
بالنسب التراكمية فهذا ظلم ومهزلة
ونسب القبول تعجيزية ارجو او اكون
وفقت في نقلي هذا.
 خديجة فالح مهاوش :أنتم اليومه�ن��ا ال تمثلون محافظة ب��ل تمثلون
ال �ك��وي��ت وت��وص �ل��ون اص� ��وات الطلبة
فلنستخدم اساليب صحية في املرات
القادة ال تستخدموا اساليب هجومية
ف��ي مطالبكم ل�ت��ؤخ��ذ آراؤك ��م ف��ي عني
االعتبار.
 وتال االمني العام توصيات: -1تشكيل لجان علمية متخصصة
لدراسة تعديل املناهج املدرسية.
 -2اع ��داد ال�ت�ع��دي�لات ال�ل�ازم��ة على
اللوائح بتنظيم تخصص الطلبة في
الشعب الدراسية من الصف العاشر.
 -3اعداد القاعات الدراسية لتنفيذ
ال �ت �ع��دي��ل امل �ق �ت ��رح ب � ��امل � ��دارس مل � ��دة 3
سنوات قادمة
(موافقة عامة)
البند الخامس
 ط� �ل ��ب م �ن ��اق �ش ��ة م� ��وض� ��وع س�ب��لدع ��م ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال�ت��رب��وي��ة
فيما يخص املعلم والطالب واملناهج
واملنشآت التربوية.
 وليد العتيبي :نحن على الكراسيالخضراء ممثلني للطالب والطالبات
م ��ن م � � ��دارس ال �ك ��وي ��ت واط � � ��رح ب�ع��ض
ال� � �ت� � �س � ��اؤالت ن � �ح ��ن ك �م �م �ث �ل ��ي االم � ��ة
وس�ب�ق�ن��ا  3م �ج��ال��س ل �ب��رمل��ان ال�ط��ال��ب
فاين مطالبهم السابقة هل نفذت؟!
أخشى ان تكون العملية مجرد ذر
الرماد في العيون أو أن نكون «ديكور»
أو «ب� �ب� �غ ��اوات» ن �ك ��رر ال� �ك�ل�ام ف ��ي ك��ل
مناسبة.
هل جزاؤنا أن نكون مهمشني بهذه
الطريقة اين تروح فلوسنا؟ ايعقل في
بلد نفطي ما فيه اال جامعة واحدة.

التتمة ص09

في العدساني:
إنشاء مراكز
لدعم الطالب
الموهوبين
وتوفير االعتمادات
لرعايتهم
محمد بابا
جان :أقترح
استثناء الطلبة
الرياضيين وتأجيل
اختباراتهم
أسيل الحربي:
أطالب بتخصيص
حصة مدرسية
لإلبداع والمواهب
سالم العجمي:
إنشاء مجلس أعلى
للموهوبين يتبع
مجلس الوزراء
راوية زايد :نحتاج
إلى خطة ثالثية
تجمع الوزارة
والمنطقة
والمدرسة
فيصل المطيري:
شاركت في مجال
البحث العلمي ولم
أجد مساندة
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رئيس المجلس لممثلي طلبة الكويت :قدمتم
طرحا راقيا يليق بقاعة عبداهلل السالم
تتمة المنشور ص08
ال ن��ري��د م �ق��ارن��ة ان�ف�س�ن��ا ب��أم��ري�ك��ا
واوروب � � � � � ��ا ب � ��ل ب ��ال� �س� �ع ��ودي ��ة ع �م �ق �ن��ا
االس � �ت ��رات � �ي � �ج ��ي واص � �ب � �ح� ��ت م� �ن ��ارة
للعلم بفضل الجهود املبذولة وكذلك
البحرين الشقيقة حتى اقل منا حجما
وم �ي��زان �ي��ة .وف� ��وق ك ��ل ه ��ذا االن �ح ��دار
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي رب �ع �ك��م ل ��م ي��رح �م��ون��ا ب��ل
يضيقوا علينا في رفع النسب ونسمع
اص��وات تنادي باالكتفاء بالشهادات
ال�ع�ل�ي��ا وال �ت��وج��ه ال �ي��وم ي��ؤك��د كالمي
هذا.
ال��ى متى ي��ا حكومة تصيرين عني
عذاري آن االوان ان تصححي اوضاعك
وان تتقي شر الحليم اذا غضب.
 حسني ال�ع��ري��ان :يعاني الطالبواملعلمون من كثافة املناهج الدراسية
وي � ��ؤدي ال ��ى االن� �ح ��دار ف��ي امل�س�ت��وى
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وم�ن��اه�ج�ن��ا ت�ع�ت�م��د على
الكم وليس الكيف .ال��وزارة اعتبرتنا
فئران تجارب وضعوا الوزن النسبي
وم �ش��ى م�ع�ن��ا ل�ل�ص��ف ال �ح��ادي عشر
وع �ن��دم��ا اع �ت��رض �ن��ا اع � � ��ادوا ال �ن �ظ��ام
الى عام  2009والوزير وعد قبل ايام
ب�ب�ح��ث امل ��وض ��وع وت�ك�ل�ي��ف ال�ج�ه��ات
امل�خ�ت�ص��ة ب �ح��ل امل�ش�ك�ل��ة ال �ت��ي ت��ؤث��ر
على درجة الطالب .وتم شطب اسئلة
من اختبار الفاينال مما ادى الى كثرة
الرسوب.
التقنيات التربوية كلها مناقصات
وليس منها فائدة واملنشآت الدراسية
تكون في اول اسبوع دراسي مغبر في
داخل الفصول واملكيفات عطالنة.
 خ��ال��د أس �ع��د ال �ع �ت �ي �ب��ي :اك �ث��ر مايخيفني اال تصل الرسالة سأخاطب
محبي الحق وليس محبي الكراسي.
التربية والتعليم من اهم اساسيات
امل �ج �ت �م��ع امل �ن��اه��ج س�ن�ش�ع��ر ب��ال �ح��زن
واألل� � ��م ع �ن��دم��ا ت �ت �ح��دث ع ��ن ال� � ��وزارة
علمونا ان الكويت بلد توفر كل انواع
الحياة الكريمة علمونا ان انتخاباتنا
ح ��رة دي �م��وق��راط �ي��ة ون�ت��اج�ه��ا وط�ن��ي
وع �ل �م��ون��ا ان ل��دي �ن��ا دس� �ت ��ورا يحيي
ال�ح��ري��ات وي�ص��ون ال�ك��رام��ات علمونا
ان الخير ينتصر دائما.
وكبرنا وياليتنا ما كبرنا وعرفنا
وي��ا ليتنا م��ا ع��رف�ن��ا وك�ب��رن��ا وعرفنا
ان الدستور رم��وه وركنوه على الرف
وعرفنا ان املكافأة الوالد فالن وعالن
وعلمونا ان��ك ان تبي بيتا تنتظر 20
سنة الفاسدون يمرحون وانتخاباتنا
عنصرية وفاسدة علمونا ان املستقبل
اف� �ض ��ل ل �ك��ن ل�ل�اس ��ف م��اض �ي �ن��ا ح�ل��و
وح ��اض ��رن ��ا س �ي��ئ وامل � �ط� ��اع ��ات ف��وق
رؤوسنا ضاع الطموح.
 ع �ب��دال �ل��ه ط �ل��ال :ال �ك��وي��ت ت�ت��ذي��لال��دول في التعليم وصلت إلى املرتبة
 105م� ��ن ح� �ي ��ث ال� �ن� �ظ ��ام ال �ت �ع �ل �ي �م��ي
بالرغم من معدالتها في االنفاق على

لولوة عبداهلل:
الموهوب شخص
متميز يحتاج إلى
رعاية خاصة

الرئيس الغانم مكرما أحد أعضاء برملان الطالب

التعليم فلماذا تتراجع الجودة في ظل
معدالت االنفاق العالية؟
في زبمبابوي متوسط دخلها 987
وف��ي ال�ك��وي��ت ي�ع��ادل  48ضعفا وه��ي
في الترتيب تتفوق على الكويت بـ 62
مرتبة.
وال نعلم حتى اآلن ما هي سياسة
ال � ��دول � ��ة ف� ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م او ال� �ي ��ة ب �ن��اء
املؤسسات التعليمية اليس من حقنا
ان يولى علينا خير الناس فينا وهم
امل ��ؤه � �ل ��ون ع �ل �م��ا وس � �ج �ل�ا وس �ل��وك��ا
فوزير التربية يحمل نفسا عنصريا؟!
وكيف يطور التعليم ولدينا وزير
ال ي� �ع ��رف ك ��م ع � ��دد ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة؟
ك �ي ��ف ت �ن �ت ��زع ال� �ه ��وي ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة م��ن
ابناء الوطن؟ ويحرمون من البعثات
التعليمية وارجو من االمير ان يصدر
ق� � ��رارا ب ��إع ��ادة ال �ج �ن��اس��ي م ��ن ال��ذي��ن
انتزعت جنسياتهم.
 محمد وليد شهاب :أي بنيان فيالعالم يحتاج ان يقوم على اساسات
ق��وي��ة وت�ط��ور ال ��دول ي�ق��اس بالتعليم
ف� �ه ��و ك ��ال� �ع� �م ��ود ف� ��ي ب � �ن ��اء أي ب �ي��ت.
ال �ش �ب��اب ه ��م ع �م��اد ه ��ذا ال ��وط ��ن وه��م
ث��روت��ه وم��ا ي��دع��و للدهشة ان الشاب
ال يحظى بأبجديات هذا التقدم وهو
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ج �ي ��د .وال� �ك ��وي ��ت ت �ص��رف
على التعليم فميزانية التعليم عالية
ج��دا مليار و  800مليون د.ك ونراها
ف��ي امل��راك��ز امل�ت��أخ��رة ف��ي التصنيفات.
الكثيرون يعاملون الكويت على أنها
دولة مؤقتة وستزول ووزارة التربية
ل�ي��س ل��دي�ه��ا س�ي��اس��ة واض �ح��ة وليس
ل��دي�ه��ا ه��دف ج�ل��ي .تصنيف ق�ط��ر في
املرتبة الثالثة عامليا واالمارات تاسعا
والكويت  105عامليا وزيمبابوي في
امل��رت �ب��ة  43وه � ��ذا ي��ؤك��د ع �ل��ى ف�ق��رن��ا
ف��ي وض��ع س�ي��اس��ة تعليمية .جامعة
ال �ش��دادي��ة ص��رح��ت االدارة الجامعية
ع � ��ام  1986ب � ��أن ال� �ج ��ام� �ع ��ة س �ت �ك��ون
ج��اه��زة ف��ي ب��داي��ة التسعينات يعني
قبل  25سنة ولكن لن احظى بفرصة

نورة المطيري:
ثمرة دراسة
سنوات يضيعها
اختبار القدرات
التعجيزي

 ..ومكرما إحدى العضوات

االلتحاق بهذه الجامعة.
وص � � ��رح د .ع � � ��ودة ال ��روي � �ع ��ي ب ��أن
االن�ت�ه��اء م��ن ال�ج��ام�ع��ة ف��ي ُ 2021يعد
حلما والوعد في عام .2025
 خالد أحمد مال حسني :كل الشكرل� �ق ��ائ ��د اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
األمير على تبرعه في إصالح مكيفات
امل� � ��دارس .ط�ل�ب��ة ال �ص��ف ال �ث��ان��ي عشر
لديهم مشكلة في عام  2013طبق قرار
ال � ��وزن ال�ن�س�ب��ي وق ��د ت��م ال� �غ ��اؤه بعد
ع ��ام م��ن ص� ��دوره وب �ع��د م ��رور ع��ام�ين
وف��ي املرحلة الدراسية االخ�ي��رة يدرك
ال �ط��ال��ب وج �ه �ت��ه وذه � ��ب الس �ت �خ��راج
الصف العاشر والحادي عشر فيفاجأ
ب��أن��ه ل ��م ي �ت��م ت�غ�ي�ي��ر ش� �ه ��ادة ال�ص��ف
العاشر م��ن الصعب تعديل الشهادة
ل �ل �ص��ف ال� �ع ��اش ��ر وات � �خ� ��ذت ال � � ��وزارة
م�ج�م��وع��ة م��ن ال � �ق ��رارات ال �ف��اش �ل��ة في
تغيير منهج اللغة العربية والغاؤها
ف��ي ف �ت��رة وج �ي��زة .اق �ت��رح ق�ب��ل اص��دار
القرار من التربية ان يتم عرضه على
الطلبة فلسنا فئران تجارب.
 إس� ��راء ع ��ودة ال �ش �م��ري :ال ت��وج��دمقاعد في الجامعات وهناك اختبار
ال�ق��درات التعجيزي رغ��م ان الدستور
ف��ي امل��ادة  42ينص على ان��ه ال يجوز
فرض اي عمل على شخص ما .املنهج
موجود لكن ال توجد طريقة نموذجية
ل �ل �ت��دري��س ال ب ��د ان ي �خ �ض��ع امل �ع �ل��م
لدروس ودورات التدريبية بما يسمى
مركز اعداد املعلم .تخبط وزارة التربية
في تدريس املناهج صرنا نأخذ من 4
  5حصص دراسية ملادة الرياضياتمن اصل  7حصص اسبوعيا .مل��اذا ال
ت�ك��ون ه�ن��اك خطط لتحديد منهجية
العام الدراسي فليرى العالم اجمع أن
الطالب الكويتي له مطلق الحرية ان
يقف امام الرجل الثاني في الدولة.
 م �ه��رة ال �ش �م��ري :امل�ع�ل��م ال�ك��وي�ت��يقبل ال يعلم يربي .نطالب بالحصانة
التربوية للمعلم .ضرب املعلمة ضرب
ت� ��رب� ��وي ول� �ي ��س ل �ل �ت �ع �ق �ي��د وض ��رب ��ت

الكويت في الثمانينات اروع االمثلة
ع �ل��ى االل � �ت ��زام واط ��ال ��ب ب��إل �غ��اء م ��واد
االخ�ت�ي��ار ال�ح��ر .وكيلة وزارة التربية
ص ��رح ��ت ب ��أن ��ه ال ت ��وج ��د م �ن �ط �ق��ة ف��ي
ال �ك��وي��ت م ��ا ف �ي �ه��ا م �ظ �ل��ة ول �ك��ن نحن
داوم �ن��ا  240ي��وم��ا ت�ح��ت ال�ش�م��س وال
توجد مظالت.
 ف �ي �ص ��ل ف� �ه ��د ال � �ش � �م� ��ري :ن �ش �ك��رال� � ��وزارة ع �ل��ى دم ��ج امل�ع�ل�م�ين م��ن فئة
غير محددي الجنسية ضمن املعلمني.
ض��رورة التعاقد مع شركات معتمدة
م��ن ح�ي��ث ج ��ودة ال�ت�ك�ي�ي��ف اس�ت�خ��دام
التقنيات التربوية تحتاج الى دورات
تدريبية .السبورات الذكية بطيئة ولم
نستفد م�ن�ه��ا ك�م��ا ان ال�ت��اب�ل��ت تقنية
غير مدروسة وهدر للمال العام.
 غال عبدالعزيز الشمري :تخفيفامل � �ن ��اه ��ج ووض� � � ��ع خ� �ط ��ة ل �ت �ع��دي �ل �ه��ا
والفالش والسبورة الذكية والتابلت
ل � ��م ن �س �ت �ف��د م �ن �ه ��ا اط �ل��اق � ��ا وت ��وف �ي ��ر
م� �خ� �ت� �ب ��رات ت ��دري� �ب� �ي ��ة ف � ��ي امل� ��درس� ��ة
واالم �ت �ح ��ان ال �ت �ع �ج �ي��زي ه ��و اخ�ت�ب��ار
ال� �ق ��درات ون �ث��ق ف��ي ال��وزي��ر م��ن حيث
اخذ مقترحاتنا بعني االعتبار.
 ب �ش��اي��ر ف�ل��اح ال ��دي� �ح ��ان ��ي :س�ب��لال�ت�ع�ل�ي��م وال �ل �غ��ات ال �ث�ل�اث ال�ف��رن�س�ي��ة
وال�ع��رب�ي��ة وم�ن�ه��ج ال�ل�غ��ة االنجليزية
يدرس بشكل عام وال يوجد تحصيل
ع �ل �م��ي ون �ط��ال��ب ب �م �خ �ت �ب��رات ع�ل�م�ي��ة
ملمارسة التحدث.
وتال االمني العام التوصيات.
 - 1ان تقوم الوزارة بتشكيل اللجان
الفنية ملعالجة اإلن �ش��اءات امل��درس�ي��ة
وال � �ص � �ي ��ان ��ة ال� � ��دوري� � ��ة ال �ل��ازم � ��ة ل �ه��ا
والحلول املقترحة ألي قصور.
 - 2النظر في تزويد املدارس باملزيد
م��ن ال��وس��ائ��ل التكنولوجية الحديثة
خاصة التطبيقية منها.
 - 3وض ��ع خ�ط��ة ل � ��دورات ت��دري�ب�ي��ة
ل�ل�م�ع�ل�م�ين واالداري� � �ي� ��ن مل �ع��رف��ة ط��رق
التدريس لرفع كفاءة املعلمني.
 - 4إع ��داد ن�ظ��ام املتابعة املدرسية

مع أس��ر الطالب للتعاون مع املدرسة
واألسرة.
 - 5ال �ن �ظ��ر ف ��ي ت ��زوي ��د ال �ح �ج��رات
امل��درس �ي��ة ب�ك��ام�ي��رات امل��راق �ب��ة لسرعة
معالجة أي حوادث.
 - 6وض ��ع م �ي �ث��اق ش ��رف م��درس��ي
او ت�ع�ل�ي�م��ي ي��ؤك��د ال �س �ل��وك ال�ت��رب��وي
ال �س �ل �ي��م وي �ح��د م ��ن ال �ت �ص��رف��ات غير
املقبولة.
(موافقة عامة)
 ال �ن��ائ��ب س �ي��ف ال �ع��ازم��ي :ف��رح�ن��ابترؤسك ه��ذا ال�ب��رمل��ان ب��رمل��ان الطالب
وب��وج��ود ال��وزي��ر ال�ع�ي�س��ى واالخ ��وان
ال��وك�ل�اء وال�ط�ل�ب��ة ون�ح��ن س �ع��داء بهم
ج�م�ي�ع��ا وج�م�ي��ع ال �ق �ي��ادات ال�ت��رب��وي��ة
وب � ��وج � ��ود ال� �ش� �ي ��خ اح � �م ��د امل �ن �ص��ور
وف�خ��ر ل�ه��ذا امل�ج�ل��س ل��وج��ود ابنائنا
ال �ط �ل �ب ��ة ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س والح� �ظ� �ن ��ا ان
ه �ن��اك ع��وائ��ق وت�ع�س�ف��ات م��ن م��دي��ري
التعليمية ونطالب بمحاربة الدروس
الخصوصية وتجريم هذا املوضوع.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ه�ن��اكقانون تم اق��راره اليوم هذا .هذا املنبر
وج ��د إلي �ص��ال آرائ �ك ��م وأف �ك��ارك��م ول��م
يوجد من اجل االستعراض واؤك��د ان
االلتزام باألطر الدستورية والالئحية
لقاعة عبدالله ال�س��ال��م وال ي��وج��د في
املنطقة برملان يحترم الطلبة ويأخذ
م ��ن وق ��ت رئ �ي��س امل �ج �ل��س  4س��اع��ات
م��ن ال �ط��رح ال��راق��ي ال ��ذي ي�ل�ي��ق بقاعة
عبدالله السالم واشكر وزارة التربية
وارك� � � � ��ان ال � � � � ��وزارة وال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
ال� �ح� �م ��ود وال� �ش� �ي ��خ اح� �م ��د امل �ن �ص��ور
واش �ك ��ر ال �ط �ل �ب��ة امل �ش��ارك�ي�ن واع �ض��اء
ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واش� �ك ��ر ال�ل�ج�ن��ة
التابعة لألمانة العامة واالم�ين العام
االخ ��ت س ��ارة ال�ع�س�ع��وس��ي وخ��دي�ج��ة
م �ه��اوش وب�ه�ي�ج��ة ال��دي �ح��ان .وت��رف��ع
الجلسة على ام��ل ان التقي بكم العام
املقبل بإذن الله.

حصة الثويني:
أتساءل عن سبب
تكرار حريق جامعة
الشدادية
دالل المعييف:
نشعر بوجود
توجه لتطفيش
المتقدمين
لجامعة الكويت
هاشم تقي:
نثمن فكرة
برلمان الطالب
ونطالب بمزيد من
االهتمام
منيرة العازمي:
بعض األسر ليس
لديها إمكانات
لدخول الجامعات
الخاصة
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أشار إلى بطء الهيئة في تصويب المالحظات الرقابية

عبدالصمد :إدارة شؤون القصر لمشاريعها
االستثمارية ال توافق الالئحة المعتمدة
ق� ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال�ح�س��اب الختامي ع��دن��ان سيد
عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت
مل�ن��اق�ش��ة م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ق� �ص ��ر ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2017وتبني لها ما يلي:
أوال ب ��طء ت �س��وي��ة امل�لاح �ظ��ات:
رغم إعطاء اإلدارة الجديدة فرصة
لتصويب املالحظات املسجلة من
ق �ب��ل دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة إال أن ��ه ما
ت ��زال أك�ث��ر م��ن  50%منها خاصة
امل�س�ت�م��رة م�ن�ه��ا ل �س �ن��وات طويلة
دون إج��راءات تصحيحية إضافة
إلى رصد ديوان الخدمة املدنية لـ
 20مخالفة في التوظيف واملزايا
املالية لم يتم تسويتها بعد.
وي �ج ��ب م �ع��ال �ج��ة ال �ق �ص��ور في
إدارة ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي إذ ي��رى
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة أن �ه��ا ال ت ��ؤدي
م �ه��ام �ه��ا ب �ف �ع��ال �ي��ة وه� ��و م ��ا ح��دا
ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ت � �ع� ��اق� ��د م � ��ع م �ك �ت��ب
خ��ارج��ي للقيام ب��أع�م��ال التدقيق
ال ��داخ� �ل ��ي وت �ف �ع �ي��ل ه � ��ذه اإلدارة
م�ه��م ل�ل�ح��د م��ن األخ �ط��اء اإلداري� ��ة
وامل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة ال �ت��ي تقع
ب �ه��ا ال ��وح ��دات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة أث �ن��اء
العمل حيث سجل جهاز املراقبني
امل��ال �ي�ي�ن  14م �خ��ال �ف��ة م��ال �ي��ة على

الهيئة غالبيتها ت�خ��ص تحميل
ميزانية السنة املالية 2016/2015
بمصروفات تخص السنة املالية
السابقة.
ك �م��ا أن امل �س��ؤول �ي��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
وال � �ع� ��بء األك� �ب ��ر ف ��ي اس �ت �م��راري��ة
امل�لاح �ظ��ات وامل �خ��ال �ف��ات ل�س�ن��وات
ط ��وي� �ل ��ة وع� � � ��دم ت �ص��وي �ب �ه��ا ي �ق��ع
ع�ل��ى ع��ات��ق م�ج�ل��س إدارة الهيئة
ب� ��رئ� ��اس� ��ة وزي � � � ��ر ال� � �ع � ��دل ووزي � � ��ر
األوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام �ي ��ة
مبينة أن أع �ض��اء مجلس اإلدارة
ل�ي�س��وا ح��دي�ث��ي َع �ه��د ب�ه��ا خاصة
مع التجديد األخير لهم.
وب� �ش� �ك ��ل ع � � ��ام ف � � ��إن ك� �ث� �ي ��ر م��ن
م �ج��ال��س اإلدارات ف� ��ي ال �ج �ه��ات
ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة م� �ف� �ت� �ق ��دة ل � ��دوره � ��ا
فعالة مما انعكس
األساسي وغير ّ
على أداء تلك الجهات على الرغم
من املكافآت واالمتيازات الكبيرة
التي يحصل عليها األعضاء.
ث��ان�ي��ا م��رك��ز م��ال��ي ل�ك��ل ق��اص��ر:
الح � � �ظ� � ��ت ال � �ل � �ج � �ن � ��ة ال� � �خ� � �ط � ��وات
ال�ت�ص�ح�ي�ح�ي��ة ب�ت�ض�م�ين ع �ق��ارات
وأسهم املشمولني برعاية الهيئة
ض �م��ن ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة امل��دق �ق��ة
وف �ص��ل ال �ح �س��اب��ات امل��ال �ي��ة لغير
املشمولني في حساب منفصل إال

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

أن��ه ل��م ي�ت��م إل��ى اآلن إن �ش��اء مركز
م ��ال ��ي واض � � ��ح ل� �ك ��ل ق ��اص ��ر ع�ل��ى
ح��ده ملعرفة م��ا ل��ه م��ن مستحقات
وم� ��ا ع �ل �ي��ه م ��ن ال� �ت ��زام ��ات وي�ج��ب
اإلس ��راع ف��ي تنفيذها م��ع اختيار
السياسة املحاسبية املثلى ألموال
القصر املستثمرة لتكون موافقة
ل �ل �ج��وان��ب ال �ش��رع �ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
معا من دون اإلضرار بحقوقهم.
وأوضحت الهيئة أنه تم سداد
مليوني دينار من أصل  14مليون
دي�ن��ار ملستحقيها بعدما فصلت
حسابات غير املشمولني برعاية
ال�ه�ي�ئ��ة ع��ن ح �س��اب��ات امل�ش�م��ول�ين
ب��رع��اي �ت �ه��ا وه� ��و م ��ا أك � ��دت ع�ل�ي��ه

اللجنة من ضرورة سداد كافة هذه
املستحقات للقصر ال��ذي��ن بلغوا
س ��ن ال ��رش ��د م ��ن األرب� � ��اح امل��رح�ل��ة
واالح �ت �ي��اط �ي��ات امل��ال �ي��ة وت�س��وي��ة
رؤوس أموالهم واتخاذ اإلجراءات
ال �ل�ازم� ��ة ك ��ي ال ت �ت �ك��رر م�س�ت�ق�ب�لا
خاصة أن القانون ينص على ذلك
في مدة ال تجاوز  6أشهر.
ثالثا إدارة االس�ت�ث�م��ارات :البد
م� ��ن إدارة اس� �ت� �ث � �م ��ارات ال �ه �ي �ئ��ة
وف�ق��ا لالئحتها امل�ع�ت�م��دة خاصة
أن �ه��ا ال ت �ل �ت��زم ب��ذل��ك وم� ��ن أوج ��ه
ذل��ك اس �ت �م��رار ع��دم ت��واف��ق بعض
االستثمارات مع ضوابط الشريعة
اإلسالمية وعدم اتخاذ اإلجراءات

امل �ن��اس �ب��ة ل �ب �ع��ض اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا
غير امل��درة واستمرار عدم مالئمة
بعض السياسات املحاسبية في
ع ��رض االس �ت �ث �م��ارات م��ع طبيعة
نشاطها وه��و ما ي��ؤدي بالنهاية
إلى عدم إظهار حقوق املشمولني
ب ��رع ��اي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى ح�ق�ي�ق�ت�ه��ا
املالية الصحيحة.
ك��ذل��ك الب ��د م��ن م�ت��اب�ع��ة جميع
اس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �ه �ي �ئ��ة وت�ح�ص�ي��ل
مستحقاتها أوال ب ��أول وان�ت�ه��اج
اآلليات القانونية السليمة لحفظ
ح � �ق� ��وق ال� �ه� �ي� �ئ ��ة م ��ال� �ي ��ا وإع� � � ��ادة
النظر بمنهجية التقاضي لديها
وذل��ك لتالفي امل��آخ��ذ ال�ت��ي شابت
ت ��راف� �ع� �ه ��ا م� ��ع إح � � ��دى ال� �ش ��رك ��ات
االستثمارية سابقا ؛ حيث قامت
الهيئة برفع دعوى قضائية كانت
ق��د خ�س��رت�ه��ا س��اب �ق��ا دون ات�خ��اذ
اإلج��راءات القانونية السليمة في
كيفية املطالبة بحقوقها كما بينه
الحكم القضائي السابق.
راب �ع��ا آل �ي��ة ت�م��وي��ل اح�ت�ي��اج��ات
ال� �ق� �ص ��ر :ي� �ج ��ب أن ي � �ع ��اد ال �ن �ظ��ر
ج��دي��ا ب �ن �ظ��ام ت�ق�ي�ي��م امل �س��اع��دات
االج �ت �م��اع �ي��ة امل �ق��دم��ة ل �ه��ذه الفئة
وم �ع ��رف ��ة م ��ا إذا ك� ��ان ي�س�ت��وج��ب
ت �ح �س �ي �ن �ه ��ا خ � ��اص � ��ة م� � ��ع ت� �ن ��وع

امل �ص��ادر ال�ت�م��وي�ل�ي��ة دون معرفة
ال�ت�ق�ي�ي��م ال�ح�ق�ي�ق��ي إذ إن ال��دول��ة
ت �ق��دم س �ن��وي��ا م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار في
ه ��ذا ال �ج��ان��ب وال ي�س�ت�ن�ف��د ك��ام��ل
امل � �ب � �ل� ��غ ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل� � � ��ى ص� ��رف
م �ب �ل ��غ م� �ل� �ي ��ون ��ي دي� � �ن � ��ار ت �ق��ري �ب��ا
م��ن زك ��اة ال�ه�ي�ئ��ة م��ن احتياطيها
ال�ع��ام وأرب��اح�ه��ا امل��رح�ل��ة وال��زك��اة
ال �خ��اص��ة ب �ح �س��اب��ات امل�ش�م��ول�ين
ب ��رع ��اي ��ة ال� �ق� �ص ��ر ل� �ت� �ص ��رف ع�ل��ى
املحتاجني من القصر.
ك �م��ا الب� ��د م ��ن ض � � ��رورة وج ��ود
ض � ��واب � ��ط ت� �ن� �ظ ��م ع �م �ل �ي ��ة ص ��رف
األم � � ��وال امل �س �ت �ق �ط �ع��ة م ��ن ص��اف��ي
عوائد االستثمار واملقدرة سنويا
بـ  % 5وتخصص ملا يعود بالنفع
ال �ع ��ام ع �ل��ى ك��اف��ة األغ� � ��راض ال�ت��ي
أنشئت من أجلها الهيئة.

تناقش تعديالت قانون العمل في القطاع األهلي األسبوع المقبل

الصحية توصي بإقرار تعديالت قانون تنظيم مهنة الصيدلة
أوصت لجنة الشؤون الصحية
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل البرملانية
في اجتماعها امس باملوافقة على
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
أحكام القانون رقم  28لسنة 1996
ف��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م م�ه�ن��ة ال�ص�ي��دل��ة
وت� ��داول األدوي� ��ة وت��رف��ع تقريرها
بشأنه للمجلس.
وق � � ��ال م � �ق� ��رر ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن��ائ��ب
س � � �ع � ��دون ح � �م � ��اد ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي ف��ي
ت� � �ص � ��ري � ��ح ل � �ل � �ص � �ح ��اف � �ي �ي�ن ع �ق��ب
االج �ت �م��اع ان امل �ق �ت��رح ن ��ص على
اس �ت �ب��دال ن��ص امل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ة من
ال � �ق � ��ان � ��ون ب� �ن ��ص ي� �ق� �ض ��ي ب �ع ��دم
ج � ��واز ف �ت��ح ص �ي��دل �ي��ة خ ��اص ��ة إال
ب� �ع ��د ال � �ح � �ص ��ول ع� �ل ��ى ت��رخ �ي��ص
م� � ��ن وزارة ال � �ص � �ح� ��ة وي� ��رخ� ��ص
ب � �ف � �ت� ��ح ال � �ص � �ي � ��دل � �ي � ��ات ل� �ل� �ف� �ئ ��ات

ال �ت��ال �ي��ة :ال �ص �ي��ادل��ة ال �ك��وي �ت �ي��ون
وامل�س�ت�ش �ف�ي��ات ال �خ��اص��ة ال �ت��ي ال
ي �ق ��ل ع � ��دد األس� � � ��رة ف �ي �ه��ا ع� ��ن 50
س ��ري ��را وال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت�ع��اون �ي��ة
ع�ل��ى أن ي�ص��در ال�ت��رخ�ي��ص باسم
صيدلي كويتي الجنسية.
واض ��اف ح�م��اد ان امل ��ادة نصت
ك��ذل��ك على أال ي��رخ��ص للصيدلي
أو الجمعية التعاونية بأكثر من
صيدلية واح ��دة كما ال ي�ج��وز ان
يكون للصيدلية فرع في أي مكان
آخر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة
م �ن��ح ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة ال�ت��ي
ي�م�ت��د ن�ش��اط�ه��ا ألك �ث��ر م��ن منطقة
سكنية ترخيصا في فتح صيدلية
واح��دة أو ف��رع لها ف��ي ك��ل منطقة
على ان يصدر كل ترخيص باسم
صيدلي كويتي مستقل عن اآلخر.

جانب من اجتماع اللجنة الصحية أمس

وب�ين ان��ه عند ن�ف��اذ اح�ك��ام هذا
القانون تمنح مدة خمس سنوات
ل �ج �م �ي��ع ال� �ص� �ي ��دل� �ي ��ات ال �خ��اص��ة
غ�ي��ر م�س�ت��وف�ي��ة ال �ش��روط ال� ��واردة
ف � ��ي ه � � ��ذا ال� � �ق � ��ان � ��ون وم � � � ��دة س �ن��ة

واح ��دة ل�ص�ي��دل�ي��ات املستشفيات
وال �ج �م �ع �ي ��ات ال �ت �ع ��اون �ي ��ة وذل� ��ك
لتوفيق أوض��اع�ه��ا ب�م��ا يتناسب
مع أحكام هذا القانون.
واش� � � ��ار ال � ��ى ت ��وص� �ي ��ة ال �ل �ج �ن��ة

ب ��امل ��واف� �ق ��ة ك ��ذل ��ك ع �ل��ى اس �ت �ب��دال
نص املادة  17من القانون الحالي
ب��ال�ن��ص ال �ت��ال��ي :ي�ن�ش��أ ب �ق��رار من
وزي� � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة ل� �ج� �ن ��ة ب ��رئ ��اس ��ة
وك �ي��ل ال� � ��وزرة او م ��ن ي �ن��وب عنه
ع �ل��ى أال ت �ق��ل درج� �ت ��ه ع ��ن درج ��ة
وك� �ي ��ل م �س��اع��د وع� �ض ��وي ��ة اث �ن�ين
م��ن ال��وك�ل�اء امل�س��اع��دي��ن ب��ال��وزارة
ورئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ص�ي��دل�ي��ة أو
من ينوب عنه وعضو من االدارة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب � � ��ال � � ��وزارة ت �خ �ت��ص
بالنظر في املخالفات التي تقع في
غير ما ذكر في املادتني  14و 15من
هذا القانون.
كما نصت املادة  17املعدلة على
انه يجوز للجنة توقيع العقوبات
االن��ذار وال��وق��ف ع��ن العمل م��دة ال
ت �ج ��اوز س �ن��ة وإل� �غ ��اء ال�ت��رخ�ي��ص

ب� �م ��زاول ��ة امل �ه �ن ��ة وش� �ط ��ب االس� ��م
م��ن ال �س �ج��ل وغ �ل��ق امل �ك��ان م ��دة ال
تزيد على ستة أشهر وفي جميع
األح ��وال ي�ج��ب ان ت�ك��ون ال �ق��رارات
مسببة.
وق� ��ال ح �م��اد ان ال�ل�ج�ن��ة رف�ع��ت
ت �ق��ري��ره��ا ف��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م مهنة
ال �ص �ي��دل��ة وت � � ��داول االدوي � � ��ة الى
امل� �ج� �ل ��س ب� �ع ��د ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع�ل�ي��ه
وال� �ت ��وص� �ي ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ان
ت�ن��اق��ش ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا االس �ب��وع
امل �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ع �ل��ى ق��ان��ون
العمل في القطاع األهلي.
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إحالة مسؤولين بهيئة االستثمار إلى النيابة العامة

األموال العامة :سنتصدى ألي محاولة
لتخصيص القطاعات الحكومية
ان �ت �ه ��ت ل �ج �ن��ة ح �م ��اي ��ة االم � � ��وال
ال �ع��ام��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب�ص�ف�ت�ه��ا لجنة
ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ق �ض �ي��ة ب �ي��ع ش��رك �ت��ي
امل � �ن � �ت � �ج� ��ات ال � ��زراع � � �ي � ��ة وال � �ش� ��رك� ��ة
الكويتية لتعليم ق �ي��ادة ال�س�ي��ارات
بإحالة امل�س��ؤول�ين بالهيئة العامة
لالستثمارعن بيعهما ال��ى النيابة
ال �ع��ام��ة خ��اص��ة وان ت �ق��ري��ر دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب� �ش ��أن م ��راج �ع ��ة ع �ق��دي
ال�ب�ي��ع اث�ب��ت ان م��ن ق��ام ع�ل��ى تقييم
اص ��ول ال�ش��رك�ت�ين ه��و ن�ف��س امل�ق� ّ�ي��م
دون اع �ت �م��اد  ٣م�ق�ي�م�ين ك�م��ا ج��رت
العادة في مثل هذه العمليات.
وق � � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ف��ي تصريح
ص�ح�ف��ي ع �ق��ب اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة ان
ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ك�ش��ف عن
ال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ت�ع�ل�ي��م ق �ي��ادة
السيارات تم بيعها بـ ٨ماليني و٩٧٤
ال ��ف دي �ن��ار ك��وي �ت��ي رغ ��م ام�ت�لاك�ه��ا

أص��وال متمثلة بأربع أراض االولى
ت�ب�ل��غ م�س��اح�ت�ه��ا  ٣٥٧٥٠ال ��ف متر
في غرب معسكر املباركية في حني
تبلغ مساحة االرض الثانية ٢٥٨٥٠
الف متر في جنوب خيطان والثالثة
تبلغ مساحتها  ٣١٤١١الف متر في
م�ن�ط�ق��ة ال�ص�ب��اح�ي��ة ف��ي ح�ي�ن تبلغ
مساحة األرض الرابعة  ٢٣٥٠٠الف
في منطقة الجهراء.
وب� �ي ��ن ال � �ط ��ري � �ج ��ي ان � � ��ه ب �ت �م �ع��ن
النظر في قيمة ه��ذه االراض��ي نجد
ان ه �ن��اك ف �ع�لا ك �م��ا م��ن ال �ع �ب��ث في
األم ��وال ال�ع��ام��ة إذا م��ا أخ��ذن��ا بعني
االع�ت�ب��ار ان��ه ت��م وض��ع مقيم واح��د
ل �ت �ق �ي �ي��م ه � ��ذه ال �ش ��رك ��ة وه � ��و ن�ف��س
املقيم ال��ذي عمل على تقييم شركة
املنتجات الزراعية.
ون��وه الطريجي ال��ى ان عقد بيع
ال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ت�ع�ل�ي��م ق �ي��ادة
ال �س �ي��ارات ل��م ي�ن��ص ب��وض��وح على

جانب من اجتماع لجنة األموال العامة أمس

حظر ع��دم تغيير النشاط بالنسبة
للمستثمر ال�ج��دي��د مشيرا ال��ى انه
ع�ل��ى ض��وء م��ا ت�ق��دم ارت ��أت اللجنة
ان ه�ن��اك مخالفات وشبهة اع�ت��داء
ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام وص��وت��ت بإجماع
اعضائها الحضور على احالة هذا
البيع الى النيابة العامة.

وت��اب��ع ال �ط��ري �ج��ي :ف�ي�م��ا يخص
ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج ��ات ال� ��زراع � �ي� ��ة ت�ب�ين
للجنة وفق تقرير دي��وان املحاسبة
ان ه � �ن� ��اك ع � � � ��ددا م � ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات
واملخالفات في عملية البيع ومنها
ع� ��دم وج � ��ود اك �ث ��ر م ��ن م �ق �ي��م ل �ه��ذه
ال�ب�ي�ع��ة وام �ت�ل�اك ال �ش��رك��ة  ٢٧ف��رع��ا

الظفيري :على اإلسكان اإلسراع في تنفيذ
مشروعي جنوب المطالع وسعد العبداهلل
طالب النائب د .منصور الظفيري
وزير الدولة لشؤون اإلسكان ياسر
أب ��ل ب ��اإلس ��راع ف��ي ازال � ��ة امل �ع��وق��ات
التي تحول دون توقيع العقد األول
م��ن أع�م��ال البنية التحتية ملشروع
ج� �ن ��وب امل� �ط�ل�اع وت �ن �ف �ي��ذ م �ش��روع
ج �ن��وب س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه مستغربا
التذرع باملعوقات علما بأن مؤسسة
الرعاية السكنية بوسعها وف��ق ما
تمتلكه م��ن إم �ك��ان��ات وبالتنسيق
م��ع الجهات الحكومية املعنية من
ازال� � ��ة امل �ع ��وق ��ات ال �ت��ي ت �ح��ول دون
ال�ب��دء ف��ي املشروعني املعقود األم��ل
ع�ل�ي�ه�م��ا ف��ي م�س��اه�م�ت�ه�م��ا ف��ي حل
امل �ش �ك �ل��ة اإلس �ك ��ان �ي ��ة ن� �ظ ��را ل �ك �ث��رة
عدد الوحدات السكنية املدرجة في
املخططني وتنوعها.
وق � � ��ال ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي :ن� �ح ��ن ت �ع �ش �م �ن��ا خ �ي��را
عندما اعلن الوزير أبل عن خارطة
ط ��ري ��ق ل �ح��ل امل �ش �ك �ل��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
ومجلس األمة لم يقصر في إصدار
ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت ��ي ت �ع�ين ال� � ��وزارة
وم��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة في
تذليل الصعوبات التي ربما تعيق

تنفيذ الوحدات السكنية الفتا إلى
أن التأخير الذي صاحب مشروعي
ج � �ن� ��وب امل� � �ط �ل��اع وج� � �ن � ��وب س �ع��د
العبدالله آث��ار التساؤل ألنه لدينا
ي�ق�ين أن امل�ع��ال�ج��ة ممكنة وجميع
األمور من املمكن تداركها .مضيفا:
ن� �ح ��ن ي �ه �م �ن��ا أن ت� �ت� �ح ��ول خ�ط��ط
الورق إلى واقع ملموس يستشعره
املواطن الكويتي الذي حلم طويال
ببيت العمر.
وط� � ��ال� � ��ب ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري م ��ؤس �س ��ة
الرعاية السكنية بااللتزام بجدول
أع� �م ��ال امل� �ش ��روع�ي�ن وال �ع �م��ل ع�ل��ى
اإلس � � ��راع ب�ت�ن�ف�ي��ذه�م��ا داع� �ي ��ا إل��ى
ت �ك �ث �ي��ف ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي��ن ال �ب �ل��دي��ة
واملجلس البلدي ومعهد األبحاث
ووزارة األشغال والرعاية السكنية
وال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة األخ � ��رى إلزال ��ة
املعوقات التي ربما تعتري طريق
الرعاية السكنية وتكون سببا في
تأخير انشاء املشاريع السكنية.
ومــن جهــــة أخــــــرى أكــــــد النائـــــــب
د .منصور الظفيري رفضه املبدئي
بخصخصة الجمعيات التعاونية
وه � � ��ي س � �ي ��اس ��ة س� �ت� �ق� �ض ��ي ع �ل��ى

د .منصور الظفيري

ال �ع �م��ل ال �ت �ع��اون��ي وس� �ت ��ؤدي إل��ى
القضاء على ال��دور ال��ري��ادي الذي
قام ويقوم به القطاع التعاوني في
الكويت في حال عدم تقديم دراسة
م�س�ت �ف�ي�ض��ة ح� ��ول ه� ��ذا امل� �ش ��روع
وقياس تجربة خصخصة جمعية
الدسمة بشكل واقعي.
وق��ال د .الظفيري إن الجمعيات
التعاونية تعتبر نشاطا اجتماعيا
للمساهمني  ال ي�ه��دف إل��ى ال��رب��ح
امل � ��ادي امل �ب��اش��ر وان الخصخصة
ت�ع�ت�ب��ر خ��روج��ا م��ن ال�ح�ك��وم��ة عن

دوره ��ا ال��رق��اب��ي واإلش��راف��ي ال�ع��ام
وهو االمر الذي يحتاج الى التروي
وال � �ق � �ي� ��اس ل � �ك� ��ون ه � � ��ذا ال� �ت ��وج ��ه
سيمكن التجار من السيطرة على
االسواق التي توفر السلع بأسعار
م �ن��اس �ب��ة ل �ل �م��واط �ن�ين وه� ��و االم ��ر
ال� � ��ذي ي �م �ك��ن م� ��ن ف � ��رض االس� �ع ��ار
املرتفعة مما سيرهق ميزانياتهم
وه ��و ال� ��ذي ل��ن ن�ق�ب��ل ب��ه كممثلني
لالمة.
واض � � � ��اف ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ان وزارة
ال� �ش ��ؤون ت� �ح ��اول م�ع�ن�ي��ة ب�ت�ق��دي��م
ت �ص��ور واض ��ح ال ل�ب��س ف�ي��ه بشأن
تداعيات هذا القانون واثبات عدم
ت �س �ل �ي��م ه � ��ذا ال� �ن� �ش ��اط ال �ت �ع��اون��ي
للتجار بشكل ك��ام��ل مما ينعكس
سلبا على ري ��ادة ال�ك��وي��ت ف��ي هذا
امل � �ج� ��ال م� �ن ��وه ��ا ان ال �خ �ص �خ �ص��ة
ب�ش�ك�ل�ه��ا امل �ط �ل��ق ام ��ر م��رف��وض ما
ل��م ت�ق��دم الحكومة ضمانات بعدم
امل �س ��اس وال �ت��أث �ي��ر ع �ل��ى االس� ��واق
ال �ت �ع��اون �ي��ة ب��رف��ع االس� �ع ��ار وت ��رك
املواطن يواجه جشع التجار بشكل
منفرد.

ف��ي الجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة وم ��زارع
في منطقة الوفرة ومركز في منطقة
العبدلي الفتا الى ان الشركة تمتلك
أرضا في جزيرة فيلكا تم تغييبها
عن عملية تقييم اصول الشركة.
وش��دد الطريجي ان وج��ود مقيم
واح��د لشركتي املنتجات ال��زراع�ي��ة
وال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة لتعليم ق�ي��ادة
السيارات وهو نفس املقيم يدل على
وج ��ود ت�خ�ب��ط وع �ب��ث خ��اص��ة وان��ه
ج��رت العادة ان يكون في مثل هذه
ال�ع�م�ل�ي��ات ث�لاث��ة م�ق�ي�م�ين للحفاظ
على املال العام.
واس �ت �غ ��رب ال �ط��ري �ج��ي ان ي�غ��رد
البعض خالل االي��ام املاضية خارج
ال� �س ��رب ب ��ات� �ه ��ام امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي
واع � � �ض � ��ائ � ��ه ب� �خ� �ص� �خ� �ص ��ة ب �ع��ض
ال�ق�ط��اع��ات موجها رس��ال��ة واضحة
م ��ن ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة االم� � ��وال ال �ع��ام��ة
ب�ق�ي��ام�ه��ا ب��ال��دف��اع ع ��ن امل� ��ال ال �ع��ام

وال �ت �ص��دي ل�ع�م�ل�ي��ة ت�خ�ص�ي��ص أي
قطاع حكومي.
ون� ��وه ال �ط��ري �ج��ي ان ق�ض�ي��ة بيع
الشركتني تدل على أن هناك بعض
القيادات ممن على رأس الهيئة العام
لالستثمار ت�ح��اول ان تبيع بعض
االص � � ��ول ب� ��أم� ��وال ب �س �ي �ط��ة خ��اص��ة
وان��ه قبل فترة قريبة اوص��ت لجنة
التحقيق البرملانية ب��إح��ال��ة بعض
املسؤولني بالهيئة للنيابة العامة
ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ب�ي��ع ب �ع��ض ال �ع �ق��ارات
ف��ي لندن وان لجنة حماية االم��وال
العامة انتهت الى احالة املسؤولني
بالهيئة العامة لالستثمار عن بيع
الشركتني للنيابة العامة.

أبل يقترح تحويل روضة
الشهداء إلى حديقة
اقترح النائب د .خليل أبل إلغاء
املشروع املخصص إلنشاء روضة
ل�ل�أط� �ف ��ال ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ش� �ه ��داء
ق�ط�ع��ة  4وت�ح��وي�ل�ه��ا إل ��ى حديقة
وق��ال :نظرا لقيام وزارة األوق��اف
وال � � �ش � ��ؤون االس �ل�ام � �ي� ��ة ب��إن �ش��اء
م �س �ج��د وم �ب �ن��ى م �ت �ع��دد األدوار
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة مل � ��واق � ��ف ل �ل� �س� �ي ��ارات
لخدمة املسجد واملبنى بمنطقة
الشهداء قطعة  4وحيث كان هذا
امل��وق��ع مخصصا أس��اس��ا إلنشاء
روض ��ة ل�لأط�ف��ال بمساحة عشرة
آالف م �ت��ر م��رب ��ع ت �ق��ري �ب��ا إال أن��ه
لظروف هندسية تتعلق بمخالفة
ف� ��ي أع � �م� ��ال ال �ت �ص ��ام �ي ��م وص �غ��ر
املساحة املخصصة للبناء لم تقم
وزارة األش� �غ ��ال ب��إن �ش��اء روض ��ة
األطفال.
وأض � � � � � ��اف :ح � �ي� ��ث ت � ��م إن � �ش� ��اء
امل�س�ج��د وامل�ب�ن��ى م�ت�ع��دد األدوار
التابع ل��وزارة األوق��اف والشؤون
اإلس�لام�ي��ة ع�ل��ى ن�ص��ف املساحة
ال �ت��ي ك��ان��ت م�خ�ص�ص��ة ل��روض��ة
األط�ف��ال بمنطقة الشهداء قطعة
 4ولوجود ساحة فضاء مالصقة
ل �ل �م �س �ج��د ف ��إن� �ن ��ا ن� �ت� �ق ��دم ب�ن��ص
االقتراح برغبة :اإليعاز ملن يلزم

د .خليل أبل

ن�ح��و إل �غ��اء امل �ش��روع املخصص
إلنشاء روضة لألطفال في منطقة
ال� �ش� �ه ��داء ق �ط �ع��ة  4وت�خ�ص�ي��ص
األرض امل �ق��اب �ل��ة ل �ل �م �ش��روع ف��ي
قطعة  5أو أي موقع آخر إلنشاء
ال��روض��ة أو تحويلهم ل�ح��دائ��ق،
حيث تخلوا منطقة الشهداء من
أي منتزهات خضراء.
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أكدوا معارضتهم لوثيقة اإلصالح إذا أضرت بالمواطن

نواب :المجلس الحالي أوفى
بوعوده تجاه الشعب
ق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
مبارك الخرينج إنه سيعارض وثيقة
اإلص� �ل� ��اح االق � �ت � �ص� ��ادي اذا ط��رح��ت
باملجلس خالل الجلسات املقبلة حال
ت�ع��ارض�ه��ا م��ع ال��دس�ت��ور او تضمنت
اي بنود تضر باملواطنني.
وق � � � � ��ال ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي :ان � �ن� ��ا ف � ��ي ه � � ��ذا امل �ج �ل��س
ل ��ن ن �ق �ب��ل ب ��أي اج � ��راء ي �ل �ح��ق ال �ض��رر
ب��امل��واط�ن�ين ول��ن نسمح ب��أي مساس
بدخولهم ونؤكد ان املواطن الكويتي
خط احمر ولن نقبل املساس به وعدم
تحميله أعباء مالية.
وتابع الخرينج :قد اوفينا بعهدنا
ل �ل �ش �ع��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال � � ��ذي ان �ت �خ �ب �ن��ا
وأث�ب�ت�ن��ا وق��وف�ن��ا ال��ى ج��ان��ب امل��واط��ن
ال�ك��وي�ت��ي ب��رف�ض�ن��ا ك��ل ال ��زي ��ادات في
أس �ع��ار ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ع�ل��ى جميع
ف �ئ��ات امل��واط �ني��ن س ��واء ك ��ان امل��واط��ن
ف ��ي ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص او ف ��ي ال�س�ك��ن
االستثماري.
دولة مؤسسات
ومن ناحيته أكد أمني سر مجلس
األم� � � ��ة ال � �ن ��ائ ��ب ع� � � ��ادل ال � �خ� ��راف� ��ي أن
وثيقة اإلص�ل�اح امل��ال��ي واالق�ت�ص��ادي
الحكومية ه��ي ن�ت��اج م��ا ان�ت�ه��ت إليه
م �ج��ال��س األم � ��ة ال �س��اب �ق��ة ل� ��دى إق� ��رار
ال�خ�ط��ة التنموية ط��وي�ل��ة االم ��د حتى
ال� �ع ��ام  2035وم� ��ا ي �ت �ب �ع��ه م ��ن خ�ط��ط
سنوية تعرض على مجلس االمة كل
عام.
وأض� � � � � � � ��اف ف� � � ��ي ت� � �ص � ��ري � ��ح إل � ��ى
ال�ص�ح��اف�ي�ين أن ال�ح�ك��وم��ة ع��رض��ت
ال � ��وث� � �ي� � �ق � ��ة ع� � �ل � ��ى م � �ج � �ل� ��س األم� � � ��ة
لالستئناس برأيه بعد نزول النفط
ووص� � � ��ول االق� �ت� �ص ��اد إل � ��ى م��رح �ل��ة
ال �خ �ط��ر وه� ��ي ت�س�ت�ن��د إل� ��ى ال�خ�ط��ة
التي أقرتها مجالس سابقة مشيرا
إل��ى أن امل�ج�ل��س سيناقش الوثيقة

امللكية ل��ذا فإنه م��ن ال�ض��روري إع��ادة
الوثيقة للمجلس ملناقشتها واج��راء
م ��ا ي �ل ��زم م ��ن ت �ع��دي�ل�ات ع �ل �ي �ه��ا ع�ل��ى
ض��وء تصريحات وزي��ر املالية وعلى
الرغم من علمنا بأن الوثيقة ال تعتبر
ق ��ان ��ون ��ا ي �ج ��ب ات � �خ� ��اذ ق � � ��رار ب �ش��أن��ه
ولكنها على ك��ل ح��ال تعتبر خارطة
طريق ورسم سياسة معينة.

عدنان عبدالصمد

مبارك الخرينج

فيصل الدويسان

م .عادل الخرافي

مجددا بعد أسبوعني.
وق � � ��ال :ل ��م أك � ��ن أت �م �ن��ى أن ت�ش�ه��د
ال��وث �ي �ق��ة ه� ��ذا ال �ل �غ��ط وال � �ج� ��دل ف�ه��ي
ليست قضية سياسية للجدل ونحن
ل ��م ن �س�ت�ح��دث ش�ي�ئ��ا ألن �ن��ا ف ��ي دول ��ة
م��ؤس�س��ات نمضي وف��ق خ�ط��ط حتى
لو اختلفنا في ال��رأي ولدينا مساحة
للتغيير والتعديل ملا انتهى إليه من
سبقنا ف��ي م��واج�ه��ة أزم��ة اقتصادية
أكدتها جهات االختصاص كافة.
وعرض الخرافي فقرات من الخطة
اإلنمائية التي أقرتها مجالس سابقة
م��ؤك��دا أن�ه��ا وم��وائ�م��ة م��ع م��ا ج��اء في
الوثيقة ومنها التأكيد على الشراكة
بني القطاعني الحكومي واألهلي في
ت�خ�ص�ي��ص ب�ع��ض االن �ش �ط��ة وت��وف�ي��ر
احتياجات القطاع الخاص وتوسعة
دور ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ف� ��ي ال �ق �ط��اع
النفطي وخصخصة نشاط الوكاالت
البحرية وخصخصة مصنع تعبئة
اس � � �ط� � ��وان� � ��ات ال � � �غ� � ��از وخ �ص �خ �ص ��ة
االس �م��دة وم �ح �ط��ات ال��وق��ود ال�ش��رك��ة
ال�ث��ال�ث��ة وم �ن��ح ال �ق �ط��اع ال �خ��اص حق
إقامة صناعة بتروكيماويات وبعض
ال �ق �ط ��اع ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة ف ��ي ال �خ��دم��ات
املساندة وغيرها وتطوير األحمدي

وم��دي�ن��ة ال�ح��ري��ر واألس �ط��ول البحري
م�ش�ي��را إل ��ى أن ه ��ذه آراء م��ن سبقنا
وه��ي ليست جريمة وتبقى خاضعة
للنقاش والتعديل.
وأك� � � ��د أن امل � �ع� ��ارض� ��ة ل �ي �س ��ت ف��ي
الصراخ والتشكيك واملقاطعة مشيرا
إل � � ��ى أن امل� �ج� �ل ��س ال � �ح� ��ال� ��ي ع � ��ارض
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب � �ش � ��راس � ��ة ف� � ��ي ش� ��رائ� ��ح
ال �ك �ه��رب��اء ول �ك ��ن ب�ل�ا ص � ��راخ ون �ج��ح
املجلس في استثناء السكن الخاص
م� ��ن ال � �ش ��رائ ��ح ال � �ج ��دي ��دة ل �ل �ك �ه��رب��اء
وس �ت �ت��م م �ع��ال �ج��ة وض � ��ع امل��واط �ن�ي�ن
ال �ق��اط �ن�ي�ن ف ��ي ال �س �ك��ن االس �ت �ث �م��اري
خ �ل�ال ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ال �ق ��ان ��ون في
املداولة الثانية بجلسة اليوم حتى ال
يمس املواطن مشددا على أن املجلس
ل��ن ي �ح��ارب امل��واط �ن�ي�ن وس �ي �ك��ون في
صفهم بعيدا ع��ن امل �ب��ارزة وامل�ن��اظ��رة
ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا ال�ح�م�لات
االنتخابية.

امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي يتناقض تماما
مع ما ورد في الوثيقة.
وأوضح النائب عدنان عبدالصمد
رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي أن ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراء ووزي ��ر امل��ال�ي��ة ف��ي تصريحه
األخ �ي��ر ح ��ول وث�ي�ق��ة اإلص �ل�اح امل��ال��ي
واالقتصادي قد أشار إلى أن الحكومة
ملزمة بنص امل��ادة رقم  4من القانون
رقم  37لسنة  2010بشأن تنظيم برامج
وعمليات التخصيص وال�ت��ي تنص
على ان��ه  :ال ي�ج��وز تخصيص انتاج
ال �ن �ف��ظ وال� �غ ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي وم �ص��اف��ي
النفط ومرفقي التعليم والصحة أي
أن ال�ق��ان��ون حظر خصخصة االنتاج
وال�ت�ك��ري��ر ف��ي ال �ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي الفتا
إلى أن ما ورد في الوثيقة مشروعات
ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي خ ��ارج امل �ج��االت
املحظورة .
ك�م��ا أض ��اف ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� ��وزراء ووزي ��ر امل��ال�ي��ة أن الوثيقة لم
تتضمن خصخصة م��رف�ق��ي التعليم
وال�ص�ح��ة ب��ل أش ��ارت إل��ى خصخصة
عمليات إدارة امل��دارس واملستشفيات
وه� � ��ذه ال ت �م �ث��ل ن �ق��ل م �ل �ك �ي��ة م��راف��ق
التعليم أو الصحة للقطاع الخاص

بل االستعانة بخبرة القطاع الخاص
املتخصص في اإلدارة .
ومن الواضح أن ما أوضحه نائب
رئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��ر املالية
ي � �ت � �ع ��ارض ت� �م ��ام ��ا م � ��ا م � ��ع ورد ف��ي
الوثيقة وبالتالي فإن ما قاله يعتبر
تعديال لها وليس تفسيرا لها حيث
م ��ا ورد ف ��ي ال��وث �ي �ق��ة ت �ح��ت ع �ن��وان
برنامج تخصيص املشروعات العامة
هو تعديل قانون التخصيص بهدف
ال � �س � �م ��اح ل �ت �خ �ص �ي��ص ال �ص �ن ��اع ��ات
النفطية وم��رف�ق��ي التعليم والصحة
وبالتالي فإن الوثيقة تتضمن تعديل
امل � ��ادة  4م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  37لسنة
 2010التي أوج�ب��ت الحظر وبالتالي
ع��دم ال �ت��زام ال��وث�ي�ق��ة ب��ال�ح�ظ��ر ال ��وارد
في تلك امل��ادة على عكس ما ج��اء في
تصريح السيد ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
الوزراء ووزير املالية .
أم��ا بالنسبة لخصخصة التعليم
والصحة فمن الواضح أن الوثيقة قد
تضمنت تعديل ق��ان��ون التخصيص
للسماح بتخصيص ه��ذي��ن املرفقني
ولم تتضمن الوثيقة إطالقا ما صرح
ب��ه وزي��ر املالية م��ن قصر خصخصة
ه ��ذي ��ن امل ��رف� �ق�ي�ن ع �ل ��ى اإلدارة دون

تناقض حكومي
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب ع��دن��ان
ع�ب��دال�ص�م��د إن م��ا ورد ف��ي تصريح
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي��ر
امل��ال�ي��ة األخ �ي��ر ح��ول وث�ي�ق��ة اإلص�ل�اح

سؤال لوزير المالية
من جهة أخ��رى قدم النائب فيصل
ال ��دوي �س ��ان س� ��ؤاال إل ��ى وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
وزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ان��س الصالح
ح� ��ول وث �ي �ق��ة االص �ل ��اح االق �ت �ص��ادي
التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وق � � ��ال ف� ��ي ن� ��ص السؤال :اعتمد
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب �ت��اري��خ  ١٤م ��ارس
 ٢٠١٦م ��ا ي� �ع ��رف ب��وث �ي �ق��ة االص �ل��اح
االق � �ت � �ص ��ادي وال � �ت ��ي ت �م �ث��ل ال �ت��زام��ا
ح� �ك ��وم� �ي ��ا ب� �ن� �ه ��ج اإلص � �ل � ��اح امل ��ال ��ي
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي ت �ن �ف �ي ��ذا ل �س �ي��اس��ات
وم�س�ت�ه��دف��ات خ�ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة للسنة
املالية  ٢٠١٦/٢٠١٧التي أقرها مجلس
األم ��ة ف��ي جلسته ب�ت��اري��خ  ١٧يونيو
 ٢٠١٥وبذلك يراعي تطبيقها التزاما
دستوريا وقانونيا معني بالحفاظ
ع �ل��ى ال� �ث ��روة ال��وط �ن �ي��ة وامل � ��ال ال �ع��ام
وااللتزام باإلجراءات الدستورية.
وطلب تزويده بالتالي:
 الخطة الزمنية لتنفيذ الوثيقةواالج � � � � � ��راءات اإلص�ل�اح� �ي ��ة ب�ش�ق�ي�ه��ا
املالي واالقتصادي؟
 اوردت الخطة خصخصة بعضقطاعات الدولة فما تلك القطاعات؟
 ما معايير وضوابط الخصخصةاملقررة بوثيقة االصالح االقتصادي؟
 م� � ��ا امل � �ق � �ص � ��ود ب��ال �خ �ص �خ �ص��ةال �ت��ي س �ت �ط��ول ال �ق �ط��اع��ات ال�ح�ي��وي��ة
ف��ي ال��دول��ة كالتعليم وال�ص�ح��ة دون
بيعها؟

الطريجي :محاباة وترضيات في تعيين موظفي إدارة الخبراء
أك��د ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��د ال�ل��ه الطريجي
وج� � � ��ود ت � ��دخ �ل��ات ف � ��ي آل � �ي� ��ة اخ �ت �ي ��ار
امل��رش �ح�ين ل�ل�ع�م��ل ف��ي إدارة ال�خ�ب��راء
ب ��وزارة ال�ع��دل مشيرا إل��ى أن املحاباة
وال � �ت ��رض � �ي ��ات ال � �ت ��ي ت� �ت ��م ف � ��ي ل�ج�ن��ة
االخ �ت �ي��ار أف �ض��ت إل ��ى اس�ت�ق��ال��ة اثنني
من هذه اللجنة اعتراضا على التدخل
ف��ي ع�م�ل�ه�م��ا .وأض� ��اف ال�ط��ري�ج��ي في

تصريح صحافي أن حساسية العمل
ف��ي ه��ذه اإلدارة ت�ف��رض على املعنيني
اخ �ت �ي��ار امل�س�ت�ح�ق�ين ل�ل�ع�م��ل ف ��ي ه��ذه
امل�ه�ن��ة امل�ه�م��ة وال��ذي��ن تنطبق عليهم
ال �ش ��روط امل��ؤه �ل��ة الج �ت �ي��از االخ �ت �ب��ار
امل �خ �ص��ص ل�ل�م��رش�ح�ين ل�ل��وظ�ي�ف��ة إال
أن م ��ا ي �ح��دث ه ��و ال �ع �ك��س م ��ن خ�لال
اختيار أشخاص معينني على حساب

امل �س �ت �ح��ق ال �ف �ع �ل��ي .ودع � ��ا ال�ط��ري�ج��ي
وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر االوق ��اف وال�ش��ؤون
اإلس �ل��ام � �ي � ��ة ي� �ع� �ق ��وب ال � �ص� ��ان� ��ع إل ��ى
التدخل من أجل حسم اللغط في لجنة
االخ �ت �ي��ار وض � � ��رورة ت��وج �ي��ه ال�ل�ج�ن��ة
إل��ى ع��دم ق�ب��ول ال �ت��دخ�لات ال�خ��ارج�ي��ة
في عملها والتشديد على أهمية هذه
الوظيفة ال�ت��ي يعتمد عليها القضاة

ف� ��ي إص � � ��دار أح� �ك ��ام� �ه ��م .وأوض � � ��ح أن
مهام الوظيفة التي تعد عصب العمل
القضائي تتمثل في استالم القضايا
وتسجيلها وك�ت��اب��ة ال�ت�ق��اري��ر الفنية
التي تعتمد عليها السلطة القضائية
ق �ب��ل إص � ��دار االح� �ك ��ام وغ �ي��ر ذل ��ك من
امل �ه ��ام ال �ح �س��اس��ة امل��رت �ب �ط��ة م�ب��اش��رة
بعمل السلطة القضائية مشددا على

حسن اختيار املوظفني.
وزاد ق ��ائ�ل�ا :م ��ن واج �ب �ن ��ا م��راق �ب��ة
أداء ال�ج�ه��از التنفيذي والتنبيه عند
ح � �ص� ��ول أخ � �ط � ��اء ان � �ط �ل�اق ��ا م � ��ن دور
امل �ج �ل ��س ال ��رق ��اب ��ي م �ع ��رب ��ا ع� ��ن أم �ل��ه
ف ��ي ت��دخ��ل ال ��وزي ��ر ال �ص��ان��ع إلص�ل�اح
االع � � ��وج � � ��اج ف � ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة وإن � �ص� ��اف
املظلومني.

د .عبدالله الطريجي
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سأل الصالح عن العقارات المستأجرة من قبل الحكومة

النصف :ما أسباب التأخر في إنشاء
محفظة دعم الطلبة؟
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب راك� � � � ��ان ال �ن �ص��ف
س � � ��ؤاال ال � ��ى وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي� ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال�ع�ي�س��ى
ق��ال فيه :بتاريخ  2014/4/15قمت
ب�ت��وج�ي��ه س ��ؤال ب��رمل��ان��ي ال ��ى وزي��ر
التربية وزير التعاليم العالي انذاك
احمد املليفي يتعلق بأسباب عدم
تطبيق ال�ق��ان��ون رق��م  1لسنة 2012
ب �ش ��أن ان� �ش ��اء وت��أس �ي��س امل�ح�ف�ظ��ة
االستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة
ال� ��دارس�ي��ن ع �ل��ى ن�ف�ق�ت�ه��م ال �خ��اص��ة
ون� � �ش � ��ر ه� � � ��ذا ال � � �ق � ��ان � ��ون ب� �ج ��ري ��دة
الكويت ال�ي��وم ال�ع��دد  1078املوافقة
.2012/5/6
واض � � � � � � ��اف :وج � � � � � � ��اءات االج � ��اب � ��ة
بتاريخ  2014/5/12ولم تكن وافية
ول � ��م ت� �ح ��دد اس � �ب� ��اب ع � ��دم ت�ط�ب�ي��ق
ال �ق��ان��ون ال �ص��ادر م��ن مجلس االم��ة
وامل � �ص� ��ادق ع �ل �ي��ه م ��ن ق �ب��ل ح �ض��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد حتى
اآلن م �م��ا ي �ع��د م �خ��ال �ف��ة دس �ت��وري��ة
وب �ن��اء ع �ل��ى م��ا ت �ق��دم ون �ظ��را ل�ع��دم
دعوة وزارة التعليم العالي للطلبة
الراغبني في االستفادة من املحفظة

واستكمال دراستهم الجامعية في
الخارج اعيد توجيه السؤال سعيا
ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ق ��ان ��ون ح ��رص ��ا ع�ل��ى
مصلحة ابنائنا الطالب والطالبات
ممن يرغبون في استكمال دراستهم
الجامعية لخدمة وطنهم الغالي.
وطالب افادته باآلتي:
 تاريخ صدور الالئحة التنفيذيةل �ل �ق ��ان ��ون رق � ��م  1ل �س �ن��ة  2012م��ع
تزويدي بنسخة لالئحة التنفيذية
املذكورة.
 م��ا اس �ب��اب ال�ت��أخ��ر ف��ي تطبيقال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة  2012ب�ش��أن
ان �ش��اء م�ح�ف�ظ��ة دع ��م ال �ط�ل�ب��ة؟ وف��ي
ح��ال وج ��ود م�ع��وق��ات ام ��ام ال ��وزارة
ل�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق ��ان ��ون ارج � ��و ت��زوي��دي
بأسباب هذه املعوقات واالج��راءات
ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا ال � � ��وزارة ل�ت�لاف�ي�ه��ا
ح�ت��ى ب�ط�ب��ق ال �ق��ان��ون م��ع ت��زوي��دي
ب �ك��اف��ة امل ��راس�ل�ات ال �ت��ي ت �م��ت ب�ه��ذا
ال� �ش ��أن ب�ي�ن وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال
ي ��وال �ج �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ل �ت�ل�اف��ي ه��ذه
املعوقات.
 -م��ا ال �ج��دول ال��زم �ن��ي ل�ل�ب��دء في

وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن
ال� �ج� �ي ��ران س� � ��ؤاال إل � ��ى وزي� � ��ر ال �ع��دل
واالوق� � � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع ج ��اء ف �ي��ه :ان�ط�لاق��ا
من السياسة العامة املتوازنة لدولة
الكويت في محاربة االرهاب ودواعيه
ب��االس��ال �ي��ب ال�ص�ح�ي�ح��ة ب �ع �ي��دا عن
الحسابات الضيقة وسعيا لتكريس
مفاهيم الحنيفية السمحة وعقيدة
التوحيد وإخ�لاص الدين لله وحده
ون �ب��ذ ال� �ش ��رك واه� �ل ��ه ع �ل��ى اخ �ت�لاف
م�ظ��اه��ره ودواع �ي��ه وت��أك�ي��دا الص��ول
االس�ل��ام امل�س�ت�ق��رة اآلم� ��رة ب��ال��وح��دة
واالخذ بأسباب القوة وترك التنازع

واالخ � �ت�ل��اف امل �ف �ض��ي ال� ��ى ال�ض�ع��ف
وذه� ��اب ال��ري��ح وط �م��ع االع � ��داء فينا
وعليه ُيرجى إفادتي عما يلي:
 م��ا تعريف اإلره ��اب وال�ت�ط��رف؟ح�س�ب�م��ا ج ��اء ف��ي ح�ي�ث�ي��ات االح �ك��ام
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل�ل�اره��اب �ي�ي�ن
بالكويت على اختالف توجهاتهم؟
 م ��ا ت �ع��ري��ف دع� ��اة ال �ف �ت �ن��ة؟ وم��اصفاتهم؟ حسبما جاء في موسوعة
ال �ف �ق��ه االس�ل�ام ��ي وامل ��ذاه ��ب االرب �ع��ة
املعتبرة في االسالم؟
 على أي أساس قانوني وشرعيوإداري اس �ت �ن��د ق � ��رار وق� ��ف ض�ي��ف
وزارة االوقاف مؤخرا فضيلة الشيخ

راكان النصف

ت �ط �ب �ي��ق ه � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون؟ م� ��ع ب �ي��ان
ال �ت��اري��خ ال ��ذي س�ت�ب��دأ ف�ي��ه ال� ��وزارة
باستقبال طلبات الراغبني في دعم
الصندوق.
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ق� ��دم ال�ن�ص��ف
سؤاال لنائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ��ر امل��ال�ي��ة وزي ��ر ال�ن�ف��ط بالوكالة
ان��س الصالح ق��ال فيه :نظرا لتكبد
ميزانية الدولة مبالغ طائلة سنويا
ن�ت�ي�ج��ة الس �ت �ئ �ج��ار ع ��دد ك �ب �ي��ر من

ال �ع �ق ��ارات واس �ت �خ��دام �ه��ا ل�ل�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة واس �ت �م��راره��ا ل�س�ن��وات
ط��وي �ل��ة ي��رج��ى اف��ادت �ن��ا وت��زوي��دن��ا
باآلتي:
 ع ��دد ال �ع �ق��ارات امل�س �ت��أج��رة منقبل الحكومة في جميع املحافظات.
 تحديد عدد العقارات املستأجرةلكل جهة حكومية على حدة.
 ك� �ل ��م ب �ل �غ ��ت ال �ت �ك �ل �ف��ة امل� ��ادي� ��ةالسنوية الستئجار تلك ال�ع�ق��ارات
للسنة املالية الحالية؟
 ك � ��م ب� �ل� �غ ��ت ال� �ت� �ك� �ل� �ف ��ة امل � ��ادي � ��ةالستئجار الحكومة لكافة العقارات
منذ السنة املالية  2006-2005حتى
2015-2014؟
 م� � � ��دى وج � � � � ��ود خ � �ط� ��ة زم� �ن� �ي ��ةم ��ن ع��دم��ه ل�ت�ق�ل�ي��ل او االن �ت �ه��اء من
استئجار تلك العقارات.
 تاريخ اق��دم مبنى مستأجر منق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة وال �ج �ه��ة امل�س�ت�ف�ي��دة
منه.

الجيران للصانع :ما أسباب وقف ضيف
األوقاف الشيخ مشهور آل سلمان؟
م �ش �ه��ور ب ��ن ح �س��ن آل س �ل �م��ان م��ن
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة؟
 وه� ��ل ي �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي��ه ج �م �ي��ع اوبعض االوصاف املتقدمة في البندين
٢-١؟ ارج��و ت��زوي��دي بما يثبت ذلك
من م�ص��ورات ومؤلفات ومنشورات
للشيخ الزائر .
 ل �ت �ب �ق��ى ال �ك ��وي ��ت م ��وئ�ل�ا ل�ل�ع�ل��موال�ع�ل�م��اء ول�ي��س م�ل�اذا ل�لادع�ي��اء ما
معايير الوزارة لتقييم العلماء؟ وما
صفات العلماء الربانيني التي نص
ع�ل�ي�ه��ا ج �م �ه��ور اه� ��ل ال �ع �ل��م؟ ارج ��و
تزويدي بها.

د.عبدالرحمن الجيران

برلمان
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المعيوف يستفسر
عن تعرض أحد أبناء دور
الرعاية إلى اعتداء بالضرب
ق ��دم ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
س � � � � ��ؤاال إل � � � ��ى وزي � � � � � ��رة ال � � �ش � ��ؤون
االجتماعية والعمل ووزير الدولة
لشؤون التخطيط والتنمية هند
الصبيح قال فيه :نمى إلى علمنا
تعرض أحد أبناء دور الرعاية إلى
اع�ت��داء بالضرب من قبل ع��دد من
مشرفي دور الرعاية وعليه يرجى
تزويدي باآلتي:
 أس� � �م � ��اء امل � �ش� ��رف �ي�ن وال �ط �ف ��لوت� �ف ��اص� �ي ��ل ال � �ح � ��ادث � ��ة وه � � ��ل ت��م
تشكيل لجنة تحقيق بخصوص
ه��ذه ال �ح��ادث��ة؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
ب � ��اإلي� � �ج � ��اب ف � �ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي
ب� �ن� �س� �خ ��ة ض ��وئ � �ي ��ة م � ��ن م �ح �ض��ر
وت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة وم��ن ه��م أع�ض��اء
اللجنة؟
 ه ��ل ت ��م ت��وج �ي��ه ك� �ت ��اب ط�ل��بتحويل الطفل إلى نيابة األحداث؟
م� ��ا األس � �ب� ��اب ال� �ت ��ي دع � ��ت ل��ذل��ك؟
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب �ص��ورة ضوئية
من هذا الكتاب.
 ه ��ل ت ��م ت�ط�ب�ي��ق أي ع�ق��وب��اتت��أدي�ب�ي��ة ع�ل��ى امل�ش��رف�ين املعتدين

عبدالله املعيوف

بالضرب على الطفل؟
 هل طبقت الوزارة القانون رقم 21ل�س�ن��ة  2015ف��ي ش ��أن حماية
ح�ق��وق ال�ط�ف��ل؟ اذا ك��ان��ت االج��اب��ة
ب�ن�ع��م ف �ه��ل ت ��م ت�ط�ب�ي��ق امل � ��ادة 91
واملادة  94من هذا القانون في هذه
ال �ح��ادث��ة؟ ي��رج��ى ت��زوي��دي بكافة
املستندات التي تدعم االجابة.

طنا يسأل عن تعيين
مستشار في وزارة النفط
وجه النائب محمد طنا سؤاال
إل ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
املالية وزي��ر النفط بالوكالة أنس
الصالح طلب فيه افادته عن اآلتي:
 إف� ��ادت� ��ي ع ��ن م �س �ع��د ال ��زي ��اتم�ص��ري الجنسية ه��ل ت��م تعيينه
م �س �ت �ش��ارا ف ��ي وزارة ال �ن �ف��ط او
الشركات التابعة لها؟
 إذا كان اإلجابة بنعم فيرجىتزويدي بمن قام بتعيينه وفي أي
جهة او إدارة تم تعيينه وكم راتبه
وم��ا امل�ي��زات التي يحصل عليها؟
وعلى أي عقد تم التوقيع معه؟
 ه ��ل ت ��م اخ� ��ذ م��واف �ق��ة دي� ��وانالخدمة املدنية؟ اذا كانت اإلجابة
بنعم فيرجى تزويدي بنسخه من
ك �ت��اب وزارة ال�ن�ف��ط او ال�ش��رك��ات
ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل � �ه� ��ا ب� �ط� �ل ��ب ت �ع �ي �ي �ن��ه

محمد طنا

م �س �ت �ش��ارا ون �س �خ��ة م ��ن م��واف �ق��ة
ديوان الخدمة املدنية عليه.
 ه��ل ك��ان��ت وزارة ال�ن�ف��ط علىع �ل��م ب � ��أن وزارة ال � �ش� ��ؤون ان �ه��ت
خدماته ولم تجدد العقد معه؟
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أحالت التقرير على المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية

المالية تحدد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء
أح��ال��ت اللجنة امل��ال�ي��ة ال��ى مجلس
االم � ��ة ت �ق��ري��ره��ا ال �ث ��ال ��ث وال �ع �ش��ري��ن
التكميلي للتقرير الحادي والعشرين
ف � ��ي ش� � ��أن ت� �ح ��دي ��د ت� �ع ��رف ��ة وح ��دت ��ي
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وال�ت�ع��دي�لات املقدمة
ع �ل �ي��ه وق� ��د واف � ��ق امل �ج �ل��س ب�ج�ل�س�ت��ه
امل �ن �ع �ق��دة ب �ت��اري��خ  2016/4/13على
تقرير اللجنة الحادي والعشرين في
مداولته االولى وذلك بعد التعديل.
واط � �ل � �ع� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ف �ي �ه �م ��ا ع �ل��ى
التعديالت املقدمة من االعضاء وتبني
لها اآلتي:
 التعديل املقدم من العضو فيصلال�ش��اي��ع ع�ل��ى ال��دي�ب��اج��ة وال ��ذي يشير
الى اضافة القانون رقم  47لسنة 1993
ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ك�م��ا ق��دم
تعديال على املادة الثانية حتى تسمح
ب�ج��وازي��ة منح ح��واف��ز عينية او عدد
من الكيلو وات مجانا بدال من حوافز
ن�ق��دي��ة مل��ن ي�س��اه��م م��ن امل��واط �ن�ين في
ترشيد استهالك الكهرباء واملاء.
 ال �ت �ع��دي��ل امل� �ق ��دم م ��ن ال �ع �ض��وي��ناح � �م� ��د الري وع � ��دن � ��ان ع �ب��دال �ص �م��د
على امل ��ادة الثانية بحيث ت�ك��ون تلك
الحوافز مطلقة دون تقييدها بحوافز
عينية او نقدية.
التعديل املقدم من االعضاء د .عودة
ال��روي�ع��ي وآخ��ري��ن على امل��ادة الثالثة
ال�ت��ي ت��م إل�غ��اؤه��ا ف��ي امل��داول��ة االول��ى
حيث ان التعديل ي�ه��دف ال��ى تحقيق
املساواة بني الكويتيني جميعا بحيث
يعامل الكويتي املستأجر في السكن
االس � �ت � �ث � �م� ��اري وال � �ت � �ج � ��اري م �ع��ام �ل��ة
الكويتي في السكن الخاص في تعرفة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء م ��ع وض� ��ع ض��واب��ط
بحيث ال يساء استخدام هذه امليزة.
ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و احمد
القضيبي على امل��ادة الثالثة التي تم
الغاؤها في املادة االولى والذي يهدف
الى ان يعتد في تحديد السكن الخاص
للمواطن الكويتي ال��ذي تطبق عليه

احكام هذا القانون بالعنوان املذكور
في البطاقة املدنية.
ك �م ��ا اس �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال � ��ى رأي
وزارة الكهرباء واملاء حول التعديالت
امل �ق��دم��ة م ��ن ال� �س ��ادة االع� �ض ��اء حيث
اوضحت الوزارة ما يلي:
 - 1ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم ب �ش��أن اض��اف��ة
ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  47ل �س �ن��ة  1993ف��ي
ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية ال��ى الديباجة
يتماشى مع التعديل املقترح باضافة
م� ��ادة ج ��دي ��دة ح �ي��ث ان ��ه ي��وف��ر غ�ط��اء
ت�ش��ري�ع�ي��ا ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ال �ق��اط �ن�ين في
ال�ق�ط��اع االس�ت�ث�م��اري س��واء ف��ي شقق
تمليك او ايجار.
 - 2ال� �غ ��اء امل� � ��ادة  :2وال� �ت ��ي ت�ن��ص
على جواز منح حوافز نقدية وعينية
وذلك لصعوبة ايجاد معايير وقواعد
ل �ل�ح��واف��ز ي�م�ك��ن ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا وق�ي��اس�ه��ا
بكل موضوعية على املستهلكني.
 - 3م��راع��اة ال�ع�م��ل ب��ال �ق��ان��ون بعد
س �ن��ة م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره ف��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية لجميع ال�ق�ط��اع��ات م��ن دون
تدرج.
 - 4اقتراح بتحديد شرائح للسكن
االس�ت�ث�م��اري وت�ح��دي��د اك�ث��ر تفصيال
للقطاعات االخ ��رى بالنسبة ل�ج��دول
اس� �ت� �ه�ل�اك امل � �ي� ��اه اس � � ��وة ب��ال �ش��رائ��ح
وال �ق �ط��اع��ات امل �ع �م��ول ب�ه��ا ف��ي ج��دول
استهالك الكهرباء.
وبعد ان درست اللجنة التعديالت
واستمعت ال��ى وج�ه��ة نظر الحكومة
رأت ان التعديالت املقدمة على القانون
تستوجب ما يلي:
 - 1تعديل املادة الثالثة بحيث يتم
استخدام اصطالح الالئحة التنفيذية
ب � ��دال م� ��ن ال � � �ق� � ��رارات ال� �ت ��ي ي �ص��دره��ا
الوزير.
 - 2اعادة تسلسل املواد.
 - 3ض� �ب ��ط وص � �ي� ��اغ� ��ة ال� � �ج � ��داول
املرافقة.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

اللجنة الى ما يلي:
أوال :الديباجة
امل ��واف� �ق ��ة ب ��اج� �م ��اع آراء االع� �ض ��اء
ال�ح��اض��ري��ن ع�ل��ى ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم من
العضو فيصل الشايع.
ثانيا :املادة الثانية:
 ع��دم املوافقة على التعديل املقدممن العضو فيصل الشايع.
 امل��واف �ق��ة ب��اج �م��اع آراء االع �ض��اءال�ح��اض��ري��ن ع�ل��ى ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم من
العضوين عدنان عبدالصمد واحمد
الري وذل � ��ك ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال � � ��وارد ف��ي
الجدول املقارن.
ثالثا :التعديل املقدم باضافة مادة
جديدة
 ع��دم املوافقة على التعديل املقدممن العضو احمد القضيبي.
 امل � ��واف� � �ق � ��ة ب ��أغ� �ل� �ب� �ي ��ة االع� � �ض � ��اءال �ح��اض��ري��ن ( )1 - 3ع �ل��ى ال �ت �ع��دي��ل
املقدم من االع�ض��اء د .ع��ودة الرويعي
وآخ��ري��ن وذل��ك على النحو ال��وارد في
الجدول املقارن.
وقد انبنى رأي االقلية على ضرورة
ان يكون عنوان السكن مطابقا ملا هو
مذكور في البطاقة املدنية حتى يكون
ل�ك��ل م��واط��ن ع ��داد واح ��د ح�ي��ث ال يتم
اس�ت�غ�لال ال��دع��م واالس �ت �ف��ادة م�ن��ه في
غير الوجه املخصص له( .دعم املواطن

وليس دعم امالك املواطن).
راب�ع��ا :امل��ادة ( :)3امل��واف�ق��ة باجماع
آراء االعضاء الحاضرين على تعديل
امل��ادة على النحو ال��وارد ف��ي الجدول
املقارن.
خ��ام �س��ا :ج� ��دول ت�ع��رف��ة ال�ك�ه��رب��اء:
امل � ��واف � �ق � ��ة ب ��أغ �ل� �ب� �ي ��ة آراء االع � �ض� ��اء
ال�ح��اض��ري��ن ( )1-3وذل ��ك ع�ل��ى النحو
الوارد في الجدول املقارن.
وق � � ��د ان � �ب � �ن ��ى رأي االق � �ل � �ي� ��ة ع �ل��ى
وجوب استخدام القسائم في الغرض
املخصص لها س��واء كانت زراع�ي��ة أم
صناعية.
سادسا :جدول تعرفة املياه العذبة:
امل ��واف� �ق ��ة ب��أغ �ل �ب �ي��ة االع � �ض � ��اء ()3-2
ت��رج �ي��ح ك �ف��ة ال��رئ �ي��س ع �ل��ى ال�ت�ع��دي��ل
امل�ق��دم م��ن وزارة الكهرباء وذل��ك على
النحو الوارد في الجدول املقارن.
وقد انبنى رأي االقلية على ان هذا
التعديل لن يحقق الترشيد املطلوب
ف ��ي اس� �ت� �خ ��دام امل � �ي ��اه ن� �ظ ��را ل�ت�ح�م��ل
ص��اح��ب ال�ع�ق��ار كلفة اس�ت�ه�لاك امل�ي��اه
بسبب عدم وجود عداد لكل شقة.
واللجنة ف��ي خ�ت��ام تقريرها تؤكد
التوصيات التالية والتي وافق عليها
املجلس في جلسته املنعقدة بتاريخ
 2016/3/30وهي:
 - 1ت��رك�ي��ب ال �ع ��دادات ال��ذك�ي��ة على

ال��وح��دات السكنية والتأكد م��ن نسب
االستهالك ف��ي ه��ذه ال��وح��دات لتقديم
م �ع �ل��وم��ات دق �ي �ق��ة ع ��ن ه � ��ذه ال �ن �س��ب
الت � �خ� ��اذ ق � � � ��رارات ق ��ائ �م ��ة ع �ل ��ى ارق � ��ام
الصفحة.
 - 2اع � � ��داد ن� �ظ ��ام ف ��وات �ي ��ر م�ف�ص��ل
شهري وسنوي مع توضيح معدالت
االس � �ت � �ه�ل��اك م� �ع� �ل ��وم ��ات دق� �ي� �ق ��ة ع��ن
االس�ت�ه�لاك وم��دى تناغمه م��ع برامج
ترشيد االستهالك.
 - 3دراس ��ة م�ن��ع اس�ت�ي��راد االج�ه��زة
الكهربائية ذات االستهالك الكهربائي
ال� �ك� �ب� �ي ��ر وت� �ق� �ن�ي�ن دخ� � � ��ول م� �ث ��ل ه ��ذه
االجهزة.
 - 4دراس � � � � ��ة اس� � �ت� � �خ � ��دام ال� �ط ��اق ��ة
ال �ش �م �س �ي��ة ف� ��ي ال � ��وح � ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة
واالس � �ت � �ف� ��ادة م ��ن ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ه��ذه
الطاقة م��ن خ�لال االستعانة بخبرات
الدول املتقدمة في هذا املجال.
 - 5ال �ع �م��ل ال �ح �ث �ي��ث ع �ل��ى دراس� ��ة
وت �ن �ف �ي��ذ ال� �ط ��اق ��ات ال �ب��دي �ل��ة ل�خ�ف��ض
استخدام تكنولوجيا ح��رق النفط او
الغاز.
 - 6ع �م��ل ب ��رام ��ج ت��وع��وي��ة م�ك�ث�ف��ة
لتوجيه املواطنني واملقيمني لترشيد
االن�ف��اق ف��ي الكهرباء او امل��اء والعمل
ع �ل��ى اح� �ت ��واء امل �ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة في
ج �م �ي��ع امل� ��راح� ��ل ع �ل��ى ه � ��ذه ال �ب��رام��ج
ال�ت��وع��وي��ة لتوجيه ال�ن��شء إل��ى افكار
الترشيد في االستهالك.
 - 7االستعانة باملكاتب االستشارية
ال �ع��امل �ي��ة وامل �ح �ل �ي��ة ل ��دراس ��ة م �ع��دالت
االس� �ت� �ه�ل�اك ل �ل �م��واط �ن�ين وال ��واف ��دي ��ن
وال � � �ج � � �ه � � ��ات امل � �س � �ت � �ه � �ل � �ك ��ة ب �ج �م �ي��ع
ت�ش�ع�ي�ب��ات�ه��ا وم ��ن ث ��م ت �ق��دي��م م�ق�ت��رح
تفصيلي لتحديد التعرفة للوحدات
السكنية وغيرها والتي تحافظ على
توفير ال�ح�ي��اة الكريمة للمواطن وال
ت �ث �ق��ل ك��اه �ل��ه ب��ال �ت��زام��ات م��ال �ي��ة كما
ت � ��وازن ح � ��دود االس �ت �ه�ل�اك ل�ل�ك�ه��رب��اء
وامل��اء لتوفير اكبر كمية منها للمدن

االسكانية الجديدة.
ونص املواد على ما يلي:
م � ��ادة  :1ت �ح ��دد ت �ع��رف��ة اس �ت �ه�لاك
وح� � ��دة ال �ك �ه ��رب ��اء (ك � �ي � �ل ��ووات س��اع��ة
ش� �ه ��ري ��ا) وت� �ع ��رف ��ة اس� �ت� �ه�ل�اك وح ��دة
املياه العذبة (الف جالون امبراطوري
ش� �ه ��ري ��ا) وف� �ق ��ا ل �ل �ج��دول�ي�ن امل��رف �ق�ي�ن
وت � �ت� ��ول� ��ى وزارة ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � ��اء
تحصيلهما.
م� � ��ادة  :2ي� �ج ��وز م �ن��ح ح ��واف ��ز مل��ن
ي �س ��اه ��م م� ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ف� ��ي ت��رش �ي��د
اس �ت �ه�ل�اك ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء وت �ح��دد
ال�لائ�ح��ة التنفيذية ق��واع��د وض��واب��ط
منح هذه الحوافز.
م��ادة  :3يعامل الكويتي املستأجر
ف � ��ي ال� �س� �ك ��ن االس � �ت � �ث � �م� ��اري م �ع��ام �ل��ة
الكويتي في السكن الخاص من حيث
ت �ع��رف��ة ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ش��ري �ط��ة أال
يكون متوافرا له سكن خاص او لديه
عنوان آخر غير العنوان املستأجر به.
مادة  :4يصدر وزير الكهرباء واملاء
الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل
سنة من تاريخ نشره.
م � ��ادة  :5ي �ل �غ��ى ك ��ل ح �ك��م ي �خ��ال��ف
احكام هذا القانون.
مادة :6 :على رئيس مجلس الوزراء
وال � ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه  -تنفيذ
ه ��ذا ال �ق��ان��ون وي�ع�م��ل ب��ه وب��ال �ج��داول
املرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد
س �ن��ة م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره ف��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية وذلك وفق الجدولة الزمنية
اآلتية:
أوال :القطاع التجاري بعد سنة من
تاريخ النشر.
ث��ان �ي��ا :ال �ق �ط��اع االس �ت �ث �م��اري بعد
سنة وثالثة اشهر من تاريخ النشر.
ثالثا :القطاع الحكومي بعد سنة
وستة اشهر من تاريخ النشر.
رابعا :القطاع الصناعي والزراعي
ب �ع��د س �ن��ة وت �س �ع��ة اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ
النشر.

التشريعية تنجز إدارة التحقيقات :ال يخل بالمساواة
أح � � � � ��ال � � � � ��ت ل � � �ج � � �ن� � ��ة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ع �ل ��ى م �ج �ل��س االم� ��ة
ت �ق��ري��ره��ا ال �س��اب��ع واالرب � �ع �ي�ن في
ش��أن امل��رس��وم رق��م  91لسنة 2016
ب � ��رد م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل
ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م 53
لسنة  2001في شأن االدارة العامة
للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض
اج �ت �م��اع��ا ب� �ت ��اري ��خ 2016/4/17
وت�ب�ين للجنة م��ن خ�لال اطالعها
ع �ل ��ى م� ��رس� ��وم ال � � ��رد ال � � ��ذي ق�ض��ى
ف��ي م��ادت��ه االول ��ى ب��اع��ادة مشروع

ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  53ل�س�ن��ة  2001في
شأن االدارة العامة للتحقيقات الى
املجلس والتي استندت الحكومة
ع � �ل� ��ى اس � ��اس � �ه � ��ا ب� � ��وج� � ��ود ع� � ��وار
دس �ت��وري وخ�ل��ل ق��ان��ون��ي السباب
حاصلها اآلتي:
 اختالف املراكز القانونية لكلمن اعضاء النيابة واعضاء االدارة
ال�ع��ام��ة للتحقيقات اذ ان النيابة
العامة ليست من الجهات االدارية
وان � �م� ��ا ه� ��ي ج� � ��زء م �ت �م��م وم �ك �م��ل
للسلطة القضائية بحكم اشرافها

ع �ل��ى ش� � ��ؤون ال �ض �ب��ط ال �ق �ض��ائ��ي
وال� �س� �ه ��ر ع �ل��ى ت �ط �ب �ي��ق ال �ق��وان�ي�ن
الجزائية حسبما ورد باملادة 167
من الدستور وم��ن ثم ف��ان القضاء
واع�ض��اء النيابة العامة يشكلون
م�ع��ا ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ف��ي حني
ان االدارة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات
ه��ي ج�ه��ة اداري� ��ة تعتبر ف��رع��ا من
ف ��روع ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وتتبع
وزي��ر الداخلية وليس من شأن ما
اسند اليها من اختصاص بتولي
الدعوى العمومية في الجنح على
سبيل االستثناء وفقا لحكم الفقرة

الثانية من املادة  167من الدستور
اع� �ت� �ب ��اره ��م م� ��ن اع � �ض� ��اء ال �س �ل �ط��ة
القضائية.
 اح � � ��ال امل� � �ش � ��روع ال � ��ى ق ��ان ��ونتنظيم القضاء بالنسبة لتحديد
الحقوق املالية والعينية واملكافآت
ال�خ��اص��ة ب��اع�ض��اء االدارة العامة
للتحقيقات االم��ر ال��ذي يتعارض
م��ع اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  53لسنة
 2001املشار اليه الذي ينظم جميع
ش��ؤون�ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة وامل��ال �ي��ة كما
ان ذل� ��ك ي � ��ورث غ �م��وض��ا ف ��ي ه��ذه
الحقوق وعدم استقرارها وتقرير

غ �ي��ر امل �س �ت �ح��ق ل �ه��م وح��رم��ان �ه��م
مما لهم احقية فيه اذ ان القانون
امل� �ح ��ال ال �ي��ه ش ��رع ل�س�ل�ط��ة اخ ��رى
ويتضمن حقوقا خاصة باعضاء
هذه السلطة والتي قد ال تتناسب
م ��ع ط�ب�ي�ع��ة ع �م��ل اع� �ض ��اء االدارة
ال�ع��ام��ة للتحقيقات ف�ض�لا ع��ن ان
املشروع قد تضمن سريان اللوائح
وال� �ق ��رارات ال �ت��ي ت�ص��دره��ا الجهة
املختصة بالسلطة القضائية على
اعضاء االدارة العامة للتحقيقات
وه� � ��و م � ��ا ق � ��د ي� �غ ��ل س �ل �ط ��ة وزي � ��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة خ� �ص ��وص ��ا اذا ح ��دث

تضارب بني اللوائح والقرارات في
كلتا الجهتني.
وبعد دراس��ة اللجنة للمرسوم
امل�ش��ار ال�ي��ه رأت ان االس �ب��اب التي
ت�ن��اول�ه��ا م��رس��وم ال ��رد وال �ت��ي رأت
م�ع�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر في
م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون م� � ��ردود عليها
وي �ظ �ه��ر م ��ن ذل � ��ك ب ��وض ��وح ك�ي��ف
ان ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة م� ��ن ن��اح �ي��ة
واالدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات من
ناحية اخ��رى يتبادالن االدوار في
التحقيق في الجنايات والجنح.
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تشمل األسرة ودور العبادة ومراكز التعليم بمناهجها ووسائل االعالم

الكويت تدعو إلى تنفيذ خطة استراتيجية
شاملة لمواجهة التنظيمات اإلرهابية
نشعر بتفاؤل تام بأجواء
المشاورات اليمنية

جانب من االجتماع

دع � ��ا ن ��ائ ��ب وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
خ��ال��د ال�ج��ارال�ل��ه ال��ى اع ��داد خطة
استراتيجية شاملة ملواجهة ما
ي�س�م��ى ت�ن�ظ�ي��م ال ��دول ��ة (داع� ��ش)
والتنظيمات االره��اب �ي��ة االخ��رى
والتصدي الفكار هذه التنظيمات
واي��دي��ول��وج �ي��ات �ه��ا ال� �ت ��ي ت �ه��دد
االمن والسلم الدوليني.
ج � � ��اء ذل � � ��ك ف � ��ي ك �ل �م �ت ��ه خ�ل�ال
ال�ج�ل�س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة ل�لاج�ت�م��اع
ال� � �س � ��ادس ل �ل �م �ج �م��وع��ة امل �ع �ن �ي��ة
ب� � ��االت � � �ص� � ��االت ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل� � ��دول
التحالف ال��دول��ي ض��د م��ا يسمى
ت �ن �ظ �ي��م ال� ��دول� ��ة (داع � � � ��ش) ال� ��ذي
استضافته الكويت امس برئاسة
االم � � � � ��ارات وال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح��دة
وبريطانيا وق��ال ان ه��ذه الخطة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ش��ام �ل��ة تشمل
االس� � ��رة ودور ال �ع �ب ��ادة وم��راك��ز
ال �ت �ع �ل �ي��م ب �م �ن��اه �ج �ه��ا ووس ��ائ ��ل
االع �ل ��ام ع �ب��ر ت �ط��وي��ر وت�ص�م�ي��م
م �ن �ظ��وم��ة اع�ل�ام �ي��ة وال �ك �ت��رون �ي��ة
تلبي متطلبات ال�ف�ك��ر الوسطي
امل � �ع � �ت� ��دل وب� � � ��ث ب� � ��رام� � ��ج ت �ش �ي��ع
روح ال�ت�س��ام��ح وت�ن�ب��ذ ال�ك��راه�ي��ة
والتعصب وتعلم النشء تعاليم

ال��دي��ن االس�ل�ام ��ي ال�ح�ن�ي��ف ال�ت��ي
تحث على املحبة والسالم.
واف � � � ��اد ال � �ج� ��ارال � �ل� ��ه ب� � ��أن ه ��ذه
التنظيمات االرهابية استطاعت
استغالل التكنولوجيا املتطورة
وبرامج التواصل االجتماعي في
اسوأ اشكالها من خالل بث افكار
ه��دام��ة وتجنيد مقاتلني وجمع
ام� ��وال االم ��ر ال ��ذي س��اه��م ف��ي مد
امد بقائها واستمرارها.
وب�ين ان الجهود ال��دول�ي��ة وما
ي �ق��وم ب��ه ال�ت�ح��ال��ف ال ��دول ��ي ضد
(داع��ش) يؤكدان اهمية املواجهة
ال �ش �م��ول �ي��ة ف� ��ي ال� �ت� �ص ��دي ل �ه��ذا
التنظيم وغ�ي��ره م��ن التنظيمات
االرهابية املتطرفة ويؤكد ايضا
عزم العالم على الوقوف في وجه
االرهاب واجتثاثه.
وأك ��د ال �ج��ارال �ل��ه أه�م�ي��ة توحيد
وتنسيق الجهود الدولية للتعاون
م��ع ش��رك��ات ال�ت��واص��ل االجتماعي
ل� �ل� �ح ��د م� � ��ن اس� � �ت� � �غ �ل��ال (داع� � � � ��ش)
وغيرها من التنظيمات االرهابية
ل �ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وذل � � ��ك م� ��ن خ�ل�ال
م �س��ان��دة امل ��راك ��ز ال ��دول �ي ��ة ك�م��رك��ز
(ص ��واب) و(ه��داي��ة) وم��رك��ز محمد

ب � ��ن ن� ��اي� ��ف ل �ل �م �ن��اص �ح��ة وح �م �ل��ة
(سكينة) للتصدي العالم (داعش).
واوض � � ��ح ان ال �ك ��وي ��ت ش��رع��ت
م��ن خ�لال اللجنة العليا لتعزيز
ال��وس�ط�ي��ة ب��اع��داد اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
عملية لنشر الوسطية واالعتدال
وم ��واج �ه ��ة ال �ت �ط��رف وال �ك��راه �ي��ة
وال �ع �ن��ف وف ��ق ث�لاث��ة م�س�ت��وي��ات
االول توجيهي معني بالتوجيه
الديني واالخ�لاق��ي واالجتماعي
وف��ق اساليب ومنهجيات دينية
وعلمية مبتكرة.
وق��ال ان ثاني هذه املستويات
ه��و اع�ل�ام��ي ت�ق�ن��ي ي�ش�ت�م��ل على
ت � �ط� ��وي� ��ر وت � �ص � �م � �ي� ��م م� �ن� �ظ ��وم ��ة
اع�ل��ام � �ي� ��ة وال � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ت �ل �ب��ي
متطلبات الفكر الوسطي املعتدل
وث��ال �ث �ه��ا االم� ��ن امل�ج�ت�م�ع��ي وه��و
امل � �ع � �ن� ��ي ب � �ت � �ع� ��زي� ��زه ب ��أس ��ال� �ي ��ب
م� � �ت� � �ط � ��ورة وم� � �ب� � �ت� � �ك � ��رة .وج � � ��دد
ال �ج��ارال �ل��ه ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى م��وق��ف
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ال �ص �ل��ب امل �ب��دئ��ي
والثابت املناهض ل�لاره��اب بكل
اش �ك��ال��ه وص� ��وره وال ��داع ��م لكافة
ال �ج �ه��ود ال��دول �ي��ة ال��رام �ي��ة ل ��وأده
والقضاء عليه.

م � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ش � � � ��دد م� �س ��اع ��د
وزي��ر خارجية ال��والي��ات املتحدة
االمريكية للشؤون الدبلوماسية
وال� � � �ش � � ��ؤون ال � �ع� ��ام� ��ة ري� �ت� �ش ��ارد
ستينغل ف��ي كلمة م�م��اث�ل��ة على
ض� ��رورة وض ��ع امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
ح��د ل��رس��ال��ة (داع � ��ش) االره��اب �ي��ة
س� � � ��واء ع� �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د ال� �ح� �م�ل�ات
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال � �ت ��ي ن �ح �ق��ق ف�ي�ه��ا
ت �ق��دم��ا او ف ��ي ال �ج ��ان ��ب ال�ت�ق�ن��ي
وااللكتروني.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق� � ��ال م� ��دي� ��ر ادارة
ت �خ �ط �ي��ط ال � �س � �ي� ��اس ��ات ب� � � ��وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة االم � ��ارات� � �ي � ��ة م�ح�م��د
اب��و الشهاب ف��ي كلمته ان ب�لاده
عملت على انشاء عدة مراكز في
كل من االمارات وامريكا واململكة
امل �ت �ح��دة ف ��ي اط � ��ار ال� �ح ��رب على
االره� ��اب االم ��ر ال ��ذي س��اع��د على
دحض حمالت التجنيد والدعاية
االرهابية لـ (داعش).

الحوار الخليجي الروسي مهم
اك��د ال�ج��ار ال�ل��ه اهمية ال�ح��وار
االس� � �ت � ��رات� � �ي� � �ج � ��ي ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي -
ال � � ��روس � � ��ي ال � � � � ��ذي س� �ي� �ع� �ق ��د ف��ي
م��وس �ك��و ال �ش �ه��ر امل �ق �ب��ل وال � ��ذي
ي �ش �ك��ل ف��رص��ة اي �ج��اب �ي��ة وم�ه�م��ة
جدا للجانبني.
وق� � ��ال ان روس � �ي ��ا االت� �ح ��ادي ��ة
تلعب دورا مهما جدا في املنطقة

وال � �ع � ��ال � ��م ول� ��دي � �ن� ��ا ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
مجاالت التعاون معها.
واض � ��اف ان م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال � �خ � �ل � �ي � �ج � ��ي ل � � ��دي � � ��ه ح� � � � � � ��وارات
اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة م� ��ع ال� �ع ��دي ��د م��ن
املجموعات ال��دول�ي��ة وم��ن بينها
روس � �ي� ��ا االت � �ح� ��ادي� ��ة وال� �ت� �ع ��اون
م�ع�ه��ا متشعب ول��دي�ن��ا م�ج��االت

ت � �ع� ��اون ع� ��دي� ��دة وم �ن� �ه ��ا امل� �ج ��ال
العسكري واالقتصادي والطاقة
والنفط اضافة الى الدور الروسي
في املنطقة ما يتطلب وجود مثل
هذا الحوار.
واش� ��ار ال ��ى ال �ح��اج��ة للتفاهم
ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين وم �ح��اول��ة اق �ن��اع
روسيا في بعض القضايا التي

تتعلق بأمن املنطقة واستقرارها
ب� �م ��ا ف� �ي� �ه ��ا ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال� �س ��وري ��ة
م��ؤك��دا االه�ت�م��ام البالغ بالحوار
الخليجي الروسي.

ق��ال نائب وزي��ر الخارجية خالد
ال�ج��ارال�ل��ه ان ه�ن��اك اج ��واء تفاؤلية
ت �س��ود م� �ش ��اورات ال �س�ل�ام ال�ي�م�ن�ي��ة
التي تستضيفها الكويت منذ يوم
ال �خ �م �ي��س امل� ��اض� ��ي ب ��رع ��اي ��ة االم� ��م
املتحدة.
واك � � ��د ال � �ج ��ارال � �ل ��ه ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ان ه �ن��اك اص � ��رارا من
االش�ق��اء اليمنيني على اال يخرجوا
من مشاورات الكويت اال بالنجاح.
وقال الجارالله الذي كان يرد على
س��ؤال ب�ش��أن ت�ب��اي��ن وج�ه��ات النظر
بني االطراف اليمنية وعما اذا كانت
ه�ن��اك م�س��اع كويتية ل ��رأب ال�ص��دع
ان م � ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي ج� � ��دا ان ي �ك��ون
هناك اخ�ت�لاف وتباين ف��ي وجهات
ال �ن �ظ��ر ح ��ول ب �ن��ود ج� ��دول االع �م��ال
وم��ن غير امل�ت��وق��ع ف��ي ض��وء الحرب
والصراع املستمر منذ اكثر من عام
ان يتوصل الفرقاء اليمنيون لتوافق
او حل خالل يوم او يومني او ثالثة.
واض� � � � � ��اف ان ال � �ك � ��وي � ��ت ت ��رح ��ب
وت � � �ت � � �ش � � ��رف ب � ��اس� � �ت� � �ض � ��اف � ��ة ه� � ��ذه

امل� � �ش � ��اورات ل �ل �م �س��اه �م��ة ف ��ي ان �ق��اذ
ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي م ��ن امل ��أس ��اة ال�ت��ي
ي �ع �ي �ش �ه��ا واس � �ت � �م� ��رار ن ��زي ��ف ال� ��دم
ودم � � ��ار ال �ي �م��ن ال �ش �ق �ي��ق م ��ؤك ��دا ان
الكويت دول��ة مستضيفة وحاضنة
لهذه امل�ش��اورات ول��م ول��ن ندخل في
تفاصيل االجتماع وجدول اعماله.
وذكر في السياق ذاته ان مبعوث
االم��م املتحدة لليمن اسماعيل ولد
ال �ش �ي��خ اح �م��د ه��و م��ن ي �ت��ول��ى ه��ذه
امل �س��ؤول �ي��ة وال �ك��وي��ت ت �ث��ق وت��دع��م
دوره االي � �ج ��اب ��ي وامل � �ه� ��م ج � ��دا ف��ي
ال� �ت ��وف� �ي ��ق ب�ي��ن االط� � � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة
معربا عن سعادته بالتقاء االشقاء
اليمنيني ع�ل��ى ارض ال�ك��وي��ت التي
ل ��دي� �ه ��ا ت � �ج� ��ارب ن ��اج� �ح ��ة ف� ��ي ه ��ذا
املجال.
وع ��ن امل� ��دة ال �ت��ي ق ��د ت�س�ت�غ��رق�ه��ا
امل � � �ش � ��اورات ال �ي �م �ن �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
ق� ��ال ال �ج ��ارال �ل ��ه :ل �ي��س ل� ��دي ج ��دول
زمني لها ولكن اتمنى لهم النجاح
والتوفيق ومرة اخرى نشعر بتفاؤل
تام بأجواء االجتماعات.

القمة التشاورية الخليجية
في موعدها الشهر المقبل
أك � � � ��د ال � � �ج� � ��ارال � � �ل� � ��ه أن ال� �ق� �م ��ة
ال� �ت� �ش ��اوري ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ق��ائ �م��ة
وس�ت�ع�ق��د ف��ي م��وع��ده��ا ف��ي شهر
م ��اي ��و امل� �ق� �ب ��ل م� �ع ��رب ��ا ع� ��ن األم� ��ل
ب� ��اس � �ت � �ك � �م� ��ال م � �س � �ي � ��رة م �ج �ل��س
التعاون البناءة والخيرة.
واش� ��اد ال �ج��ار ال �ل��ه ب��ال�ش��راك��ة
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ب� �ي��ن ال� �ك ��وي ��ت
وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة االم��ري �ك �ي��ة
م�ش�ي��دا ب��ال�ت��زام�ه��ا ب��أم��ن ال�ك��وي��ت
ودول مجلس التعاون الخليجي
م � �ش � �ي� ��را ال� � � ��ى م � �ض� ��ام�ي��ن ال� �ق� �م ��ة
الخليجية  -االمريكية خ�لال قمة
الرياض مؤخرا وما تم تأكيده في
هذا الشأن.
وق��ال إن هناك م�ج��االت عديدة
ج � � ��دا ي� �م� �ك ��ن ان ت� �ت� �ف ��اع ��ل ف �ي �ه��ا
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
والواليات املتحدة لتحقيق األمن
واالس� � �ت� � �ق � ��رار ف � ��ي ه� � ��ذه امل �ن �ط �ق��ة
مشيرا الى وجود تفاهمات كبيرة
ج��دا خ�لال قمة ال��ري��اض ستسفر

عن نتائج إيجابية علي مستوى
أمن واستقرار هذه املنطقة.
وح��ول وج��ود منهجية جديدة
سيتبناها االجتماع مثل توظيف
التائبني م��ن (داع ��ش) ذك��ر الجار
الله ان هذا جهد ليس مع (داعش)
فقط بل منذ زمن طويل فالكويت
لديها م��رك��ز تأهيل للتائبني من
اي اعمال ارهابية تم ارتكابها».
واوض � ��ح ب��ال �ق��ول :ع �ل��ى سبيل
امل� � � �ث � � ��ال م � � ��ن رج � � � ��ع م � � ��ن م �ع �ت �ق��ل
غوانتانامو التحقوا بهذا املركز
 ..وه��و املركز ال��ذي تم االش��ادة به
من قبل الواليات املتحدة والعديد
م��ن ال ��دول املتحالفة ف��ي مواجهة
االره� � ��اب م��ؤك��دا امل �ض��ي ف��ي دع��م
ه��ذا املركز التأهيلي ال��ذي نعتقد
انه يؤدي دوره الحيوي واملهم في
احتضان هؤالء التائبني.
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المجلس الوطني للثقافة يوقع
اتفاقية تعاون مع قطر
أب��رم املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة
وال �ف �ن ��ون واآلداب م ��ع امل��ؤس �س��ة
ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �ح ��ي ال� �ث� �ق ��اف ��ي ك� �ت ��ارا
ال �ق �ط��ري��ة ات �ف��اق �ي��ة ت �ع��اون ث�ق��اف��ي
تهدف إلى تطوير التعاون الثقافي
وت � �ب� ��ادل امل �ع� �ل ��وم ��ات وال� �خ� �ب ��رات
ونشر الكتب واملطبوعات.
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
م .ع� �ل ��ي ال � �ي� ��وح� ��ة ف � ��ي ت �ص��ري��ح
لكونا ام��س ان ه��ذه االتفاقية من
ش��أن �ه��ا ت�س�ه�ي��ل م �ه��ام ال�ب��اح�ث�ين
وات��اح��ة الفرص ملمثلي الجانبني
الس� � �ت� � �خ � ��دام امل� � ��راف� � ��ق ال �ث �ق ��اف �ي ��ة
والعلمية املوجودة لديهما.
وأوض � � ��ح ان ب� �ن ��ود االت �ف��اق �ي��ة
التي وقعها عن كتارا املدير العام
ل�ل�م��ؤس�س��ة د .خ��ال��د ب��ن إب��راه�ي��م
السليطي تضمنت تنمية وتعزيز

حديقة الشهيد
تستفيق فجرا
بإطاللة فريدة

الكويت تشارك في المؤتمر
الدولي للمكتبات العامة
تشارك الكويت في اعمال ال��دورة
ال � � �ـ 48م ��ن امل��ؤت �م��ر ال ��دول ��ي ال �س �ن��وي
للمكتبات العامة «متلب» الذي يعقد
الول م��رة ف��ي منطقة ال�ش��رق االوس��ط
وشمال افريقيا تحت شعار لؤلؤ في
الصحراء :نحو اطالق القدرات.
ويمثل الكويت ف��ي حفل االفتتاح
ال � ��ذي ت ��م ام� ��س امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل�ك�ت�ب��ة
الكويت الوطنية كامل العبد الجليل
ورئيس تنمية املجتمع بمؤسسة قطر
للتربية والعلوم وتنمية املجتمع فهد
ال�ق�ح�ط��ان��ي وم��دي��ر م�ك�ت�ب��ة ال�ب�ح��ري��ن
الوطنية بمركز عيسى الثقافي ود.
منصور سرحان.
وس �ي �ب �ح��ث امل��ؤت �م��ر ال� ��ذي تنظمه

لقطة جماعية خالل توقيع االتفاقية

ال� � �ت� � �ع � ��اون ال � �ث � �ق� ��اف� ��ي وامل � �ع� ��رف� ��ي
واإلع �ل ��ام� � ��ي ب �ي��ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن ف��ي
م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت ذات االه�ت�م��ام
املشترك.
وقال اليوحة إن املجلس منفتح
على كل الثقافات وأبرم اتفاقيات

م��ع ح��وال��ي  70دول ��ة ح��ول العالم
م �س �ت �ع��رض��ا م� �ش ��روع ��ات ال�ب�ن�ي��ة
التحتية واملراكز الثقافية التابعة
ل�ل�م�ج�ل��س ال��وط �ن��ي وم �ن �ه��ا م��رك��ز
ج ��اب ��ر األح � �م ��د ال �ث �ق��اف��ي وم��رك��ز
ع �ب��دال �ل��ه ال �ج��اب��ر ال �ث �ق��اف��ي ال ��ذي

س �ي �ك ��ون ب �م �ن��زل��ة م ��رك ��ز ت ��دري ��ب
ن ��وع ��ي ل ��دع ��م وت� �ط ��وي ��ر ال � �ك ��وادر
اإلداري � ��ة وال�ف�ن�ي��ة ف��ي امل��ؤس�س��ات
الثقافية.

الهالل األحمر :عالج السوريين المصابين
بالسرطان في األردن مجانا

ت �س �ت �ف �ي��ق ح��دي �ق��ة ال�ش�ه�ي��د
م� ��ع اط�ل�ال� �ت� �ه ��ا ال � �ف ��ري ��دة ع�ل��ى
ابراج العاصمة لتفتح ابوابها
ل�ل�ج�م�ه��ور ال �س��اع��ة ال�خ��ام�س��ة
ص� �ب ��اح ��ا م �س �ت �ق �ب �ل��ة ن �س �م��ات
ال �ف �ج��ر وم� �م ��ارس ��ي ال��ري��اض��ة
ال �ص �ب��اح �ي��ة .وي �ج��د م �م��ارس��و
ال��ري��اض��ة ف��ي ح��دي�ق��ة الشهيد
م� �ت� �ن� �ف� �س ��ا ج � �م � �ي �ل�ا مل � �م ��ارس ��ة
ه��واي��ات�ه��م ف��ي اوق ��ات مختلفة
م ��ن ال� �ي ��وم الن ال �ح��دي �ق��ة ت�ق��ع
ع �ل ��ى م �س ��اح ��ة  220ال � ��ف م�ت��ر
م��رب��ع وت �ض��م ن�ص��ب ال��دس�ت��ور
ال � ��ذي اف �ت �ت��ح ب�م�ن��اس�ب��ة م ��رور
 50ع��ام��ا ع �ل��ى وض� ��ع دس �ت��ور
دول ��ة ال�ك��وي��ت وس��اح��ة ال�س�لام
وم �ت �ح��ف ال�ش�ه�ي��د اض��اف��ة ال��ى
مناظرها الخالبة بما تحتويه
من نوافير وشالالت وبحيرات
واش� �ج ��ار وم �ت �ح��ف ل�ل�ن�ب��ات��ات
البرية والطيور الكويتية.

ت��وق��ع ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال األح�م��ر
اتفاقية تعاون مع مركز (الحسني
ل�ل�س��رط��ان) ي�ت��م ب�م��وج�ب��ه توفير
العالج الالزم لالجئني السوريني
امل� �ص ��اب�ي�ن ب ��ال� �س ��رط ��ان م ��ن غ�ي��ر
القادرين على تحمل تكلفة العالج
بدعم من بيت التمويل والجمعية
ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة ال � �ن � �س ��ائ � �ي ��ة .وي ��أت ��ي
ت��وق �ي��ع االت �ف ��اق �ي ��ة ع �ل��ى ه��ام��ش
اج� �ت� �م ��اع ��ات (امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة
للصليب وال�ه�لال األح�م��ر) املقرر
أن يستضيفها األردن ما بني 27
و 29أب ��ري ��ل ال� �ج ��اري وال �خ��اص��ة
ب��األوض��اع االنسانية في سوريا
والعراق والصومال واليمن
وأك� � ��د رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ال �ج �م �ع �ي��ة د .ه �ل��ال ال� �س ��اي ��ر أن
االج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي ت �ش��ارك فيها
ال�ج�م�ع�ي��ة م�ه�م��ة ج ��دا ف ��ي وض��ع
خ��ارط��ة ط��ري��ق للعمل االن�س��ان��ي
واالغ� � ��اث� � ��ي الف � �ت� ��ا إل� � ��ى ض� � ��رورة
ت� �ع ��زي ��ز دور امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة

د .هالل الساير

ف��ي ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي االن �س��ان��ي
وج�ه��ود االغ��اث��ة على املستويني
العربي والدولي.
وأوض � � � � � ��ح أن االج � �ت � �م� ��اع� ��ات
س �ت �ن ��اق ��ش ت� � �ط � ��ورات األوض � � ��اع
ف��ي س��وري��ا وامل �س��اع��دات املقدمة
إل��ى الشعب ال�س��وري إض��اف��ة الى
امل �س��اع��دات امل�ق��دم��ة ل�لأش�ق��اء في
اليمن والنازحني في العراق.
وأض��اف أن��ه سيتم استعراض

aldostoor

ت�ق��اري��ر م��راق�ب��ي ال�ل�ج�ن��ة ال��دول�ي��ة
ل� �ل� �ص� �ل� �ي ��ب األح � � �م� � ��ر واالت � � �ح� � ��اد
ال� � ��دول� � ��ي ل� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال �ص �ل �ي��ب
األح �م��ر وال �ه�ل�ال األح �م��ر وم��رك��ز
(امل �ل��ك س�ل�م��ان ل�لاغ��اث��ة واألع �م��ال
اإلنسانية).
وأش� � � � � ��ار إل� � � ��ى أن االج � �ت � �م� ��اع
س �ي �ب �ح��ث أي �ض ��ا آل �ي ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
والتعاون في الجمعيات العربية
امل � �ع � �ن � �ي� ��ة ح � � � ��ول امل � ��وض � ��وع � ��ات
امل�ط��روح��ة على القمة اإلنسانية
ف ��ي اس �ط �ن �ب��ول ال �ت��رك �ي��ة امل �ق��ررة
الشهر املقبل
وأض� � � ��اف ال� �س ��اي ��ر أن � ��ه س�ي�ت��م
أي �ض��ا ت��وزي��ع م �س��اع��دات اغ��اث�ي��ة
ع � � �ل � ��ى ال �ل ��اج � � �ئ �ي ��ن ال � � �س � ��وري �ي��ن
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ال � �ه�ل��ال االح� �م ��ر
االردن� � ��ي ف ��ي م �ح��اف �ظ��ات أردن �ي��ة
عدة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

م �ك �ت �ب��ة ق� �ط ��ر ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب ��ال �ت �ع ��اون
م� � ��ع م� �ج� �م ��وع ��ة امل � �ك � �ت � �ب� ��ات ال� �ع ��ام ��ة
ال�ت��اب�ع��ة ل�لات�ح��اد ال��دول��ي لجمعيات
ومؤسسات املكتبات إفال العديد من
املوضوعات املهمة في عالم املكتبات
ع �ب��ر س �ل �س �ل��ة م ��ن االوراق ال�ب�ح�ث�ي��ة
والعروض التعريفية واملناقشات.
كما سيبحث امل�ش��ارك��ون االبتكار
في تقديم الخدمات املكتبية وتعزيز
التعلم املجتمعي وتطوير املستقبل
م��ن خ�لال ال�خ��دم��ات امل�ق��دم��ة لالطفال
وال� �ي ��اف� �ع�ي�ن وب � �ن � ��اء ال � �ش � ��راك � ��ات م��ع
ال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ت �ط��وي��ر ق �ط��اع
خدمات املعلومات.
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