
مجلس األمة
االربعاء 28 يناير 2015

15

املجلس يخصص ساعة لتأبني خادم احلرمني الشريفني الراحل امللك عبداهلل

د.عبداهلل الطريجي وفيصل الكندري خالل اجللسة

جانب من جلسة أمس

فيصل الشايع ود.عبداحلميد دشتي

م.عادل اخلرافي مترئسا اجللسة عيسى الكندريد.يوسف الزلزلة

الشيخ محمد اخلالد متحدثا في اجللسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك والشيخ خالد اجلراحالشيخ صباح اخلالد وياسر أبل والشيخ سلمان احلمود

الشيخ خالد اجلراح

البديهي  العام، فمن  املدير 
أن تشهد مع املدير العام وإذا 
كل واحد في مكان حكومي 
يحتج بأن أي نائب يدش 

عليه فهذه جهة حكومية.
٭ نبيـــل الفضـــل: أرجو 
عدم تضييع وقت املجلس 
بالتصويت نداء باالســـم 

لتوفير وقت املجلس.
٭ مرزوق الغامن: بالنهاية 
القرار قرار املجلس واملوافق 
على أن يكـــون التصويت 

باأليدي برفع ايده؟
16 من 32.

عدم موافقة.
٭ عـــدم موافقة على رفع 

األيدي.

رفعت احلصانة عن النائب 
حماد لعدم توافر الكيدية.

٭ مبارك احلريص: لعدم 
توافر الكيدية رأت اللجنة 
النائب  رفع احلصانة عن 

سعدون حماد.
٭ سعدون حماد: كنا في 
جلنة الشكاوى وكان عندنا 
األثري مدير التطبيقي، وكنا 
نناقش موضـــوع حمدان 
العنـــزي واألثـــري أخرج 
صورة مشـــوهة حلمدان 
العنزي وتكلمت معه على 
املدير  ابن نائبة  موضوع 
العـــام، وطلب أن يزودني 
باملعلومات وعندما ذهبت 
للهيئة ووجدت مع نائبة 

فـــي اجلامعـــة، وعندمـــا 
يتصرف مسؤول ويتالعب 
العام، وذلك نتيجة  باملال 
عدم رقابة الوزير، وعندما 
بلغ رئيس هيئة أسواق املال 
التقاعد وبلغ  السابق سن 
60 عاما مت رفع سن التقاعد 

الى 70 سنة.
لكـــن مت تغييـــر الالئحة 
»بشخطة قلم«، املخالفات 
في الهيئات مستمرة، وهناك 

عدم وجود محاسبة.
بند طلبات رفع احلصانة

٭ طلب النيابة العامة برفع 
احلصانة عن النائب سعدون 
حماد جنح صحافة، جنح 
الروضـــة، وتقرير اللجنة 

إعالنا حول البعثات وأخذوا 
املرتبة األخيرة ومنهم ابن 
نائبة املدير العام وقبلوه 

وطوفوا املراتب األولى.
نائبة املدير العام جتاوزت 
وقبلت ولدهـــا في البعثة 
ونسوا املراتب األولى، وال 
بد من حتقيق في هذا الشأن 
وإذا لـــم يصحـــح الوزير 
االعوجاج فسوف نصححه 

على منصة االستجواب.
األحكام القضائية ممهورة 
من صاحب الســـمو، ال بد 

أن تنفذ.
٭ أحمد مطيـــع )نظام(: 
فيما يخص استجواب وزير 
املالية السابق الشمالي، فأنا 
من ضمن العشرة مقدمي 
طرح الثقة وكان محورا من 
التجاوزات  ضمن احملاور 
على املال العام فله حرمة 
ولـــن نزايد علـــى بعض، 
والتغطية على جتاوزات 
التأمينات هذه جرمية بحق 

مقدمي االستجواب.
٭ ســـعدون حماد: كالمي 
واضح ان استجواب وزير 
املالية حول 120 آيباد ومن 
جيبه، ومت االســـتجواب 
تغطيـــة على جتـــاوزات 
التأمينـــات، فأين صوت 
صاحب الصـــوت العالي؟ 
والتحقيـــق ســـيبني من 
شارك املدير العام في هذه 

التجاوزات.
٭ د.أحمـــد مطيع: الزميل 
له حـــق أن يقول رأيه، أما 
اتهام العشرة املوقعني على 
طرح الثقة، فهذا ال نقبله، 
االستجواب لم يكن للتغطية 

على مدير عام التأمينات.
٭ وزيـــر التربيـــة وزير 
التعليم العالي بدر العيسى: 
يدنا ممـــدودة للنواب في 
حال وجـــود جتاوزات في 
التعليميـــة،  املؤسســـات 
وأطلب منـــه أن يزودني 
باملستندات وكلي استعداد 
األمـــر وحل هذه  ملعاجلة 

اإلشكالية.
٭ ســـعدون حماد: سوف 
أزود الوزير بكل املستندات 
وكذلك مـــن ألغى األحكام 
القضائية املمهورة بتوقيع 

صاحب السمو.
٭ سؤال النائب د.عبداهلل 
التجارة  الطريجي لوزير 
حول أسباب هيئة أسواق 
املال بتغيير الئحة املوظفني 

اخلاص بإنهاء اخلدمات.
٭ د.عبداهلل الطريجي: على 
احلكومة إعادة التعامل مع 
الهيئات املستقلة فقياداتها 
يتخذون قرارات بعيدة عن 
سياسات احلكومة، وبعض 
الوزراء عندمـــا تقول ان 
الهيئة تتبعك يقول ال ليست 
تابعة لي كان هناك اجتماع 
مع رئيس الوزراء في جلنة 
امليزانية حـــول مخالفات 
اجلهات احلكومية وسمو 
الرئيس أعطى توجيهاته 
بأن يكون هناك تعاون من 

الوزراء.
وأجد أن هنـــاك مخالفات 
الزالـــت تتكرر وتســـجل 
ولـــم أجد أي تعـــاون من 

املؤسسات.
وفي جلنة امليزانيات أمس 
فوجئنا بأن رئيس الهيئة 
وقـــع عقدا مببلـــغ 2000 
دينار حق مواطن خليجي، 
وموجود في اخلارج يدرس 

امتناع 2، احلضور 40.
٭املجلس وافق على رفع 
احلصانة عن النائب سعدون 

حماد.
٭ طلـــب رفـــع احلصانة 
عن النائـــب نبيل الفضل 
القضية جنح مباحث  في 

)حصر نيابة الفروانية(.
٭ مبارك احلريص )املقرر(: 
انتهـــت اللجنـــة الى رفع 
احلصانة عن النائب نبيل 
الفضل لعدم توافر الكيدية 

في الدعوة.
٭ د.عبداحلميد دشـــتي: 
بالرغـــم مـــن احلصانـــة 
النيابية، الشاكي هو مسلم 
البراك، والثانية من وليد 

٭ عبداحلميد دشتي: سمعنا 
مـــن األخ ســـعدون حماد 
ولكنه مؤمن بحق التقاضي، 
وباألمس هو من املطالبني 
برفـــع احلصانـــات ومن 
أساء له هو حفيد الشيخ 
عطية األثري، ولنسمح له 
بالتقاضي أمام القضاء وهو 
في أمان بإذن اهلل، وسأطلب 
رفع احلصانة عني، كما أن 
اللجنة رأت رفع احلصانة 
عن النائب سعدون حماد.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على طلب رفع احلصانة عن 
النائب سعدون حماد وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 32، عدم موافقة 6، 

النواب  الطبطبائي فأسأل 
هل هذه الشـــكوى كيدية 
أم ال، ونبيل الفضل مؤمن 
الشـــكوى حـــق لكل  بأن 
شخص، األخ نبيل موافق 
على التقرير، امتنعت ألن 
هذه الشكوى من الشكاوى 
الكيدية فعال، ألن الشكوى 
حق وعندنـــا قضاء نزيه، 
وهذا يتطلب دراســـة من 

جميع النواحي.
٭ نبيل الفضل: كالم األخ 
عبداحلميد دشتي صحيح 
ألننا مستقصدون من النواب 
السابقني، وتقدمت باقتراح 
بتعديل املرئي واملسموع 
بأن من يريد الشكوى يقدم 

العيسى: يدنا 
ممدودة للتعاون

مع النواب 
ملعاجلة واحلد
من املخالفات
في »التطبيقي«

الكندري: وقف العمل بقرار تعديل صرف الدينار للموفدين
زف النائب فيصل الكندري بشرى للموظفني 
املبتعثني من ديوان اخلدمة املدنية قائال »نثمن 
اس��تجابة مجلس اخلدمة في اجتماعه االثنني 

بوقف العمل بقرار معادلة صرف الدينار«.
وأكمل الكندري في تصريح صحافي »نشكر 
مجلس اخلدمة املدنية على استجابته السريعة 
ملطالبتن��ا بضرورة وقف العمل بقرار تعديل 
صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية ملوفدي 
الديوان، مما سيساهم في مساعدة املوظف على 

حتمل أعباء املعيشة في الدول األجنبية«.
وقال إن موافقة الديوان على وقف العمل ملدة 
6 أشهر بالقرار ستساعد على ترتيب أوضاع 
املوفدين، كما أن الوعود التي حصلنا عليها من 
املسؤولني تطمئن الى إلغاء القرار، مشيرا الى 

أن الديوان يحتاج الى دراسة متأنية.
وأشار الكندري الى أن حل مشاكل املواطنني 
س��واء املوظفون أو الطلبة أو املتقاعدون هو 

صلب عملنا بعد الرقابة والتشريع.
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وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون الموسيقية

الشروط اخلاصة بقسم اآلالت األوركسترالية:
اأ�ستـــــــــــاذ م�ســـــاعـــــــــد : دكتـــــــــوراه يف الــــــعـــــــــزف لتــــدريــــــ�س 

االآالت التالية :

)percussion( فلوت - كونرتابا�س - اإيقاع

العزف  التخ�س�س يف  البعثة:  مدر�س م�ساعد - معيد 

لتدري�س االآالت التالية : 

)percussion( فلوت - اإيقاع

الشروط اخلاصة بقسم األصوات :
مـــعيـــــد البعــثـــــة : التخ�ســــ�س اأ�ســـــوات لتـــــدريـــــ�س 

مـــــادة : الغناء االأوربرايل.

الشروط اخلاصة بقسم التربية املوسيقية :
اأ�ستاذ م�ساعد: دكتوراه يف التخ�س�سات التالية :

الرتبية املو�سيقية - تربية وعلوم الكمبيوتر.

معيد البعثة : التخ�س�س يف التخ�س�سات التالية:

الرتبية املو�سيقية

الشروط اخلاصة بقسم املوسيقى العربية:
العـــربــــيــــة  املو�سيقـــى  يف  دكتـــــوراه  م�ســـــاعــــــــد:  اأ�ستـــــــاذ 

لتدري�س املواد التالية: 

�سولفيج وقواعد املو�سيقى العربية - قانون - ناي.

لتدري�س  العربية  املو�سيقى  يف  التخ�س�س  البعثة:  معيد 

املواد التالية: ناي - �سوليفج وقواعد املو�سيقى العربية.

الشروط اخلاصة بقسم البيانو :
اأ�ستـــــاذ م�ساعــــد: دكتـــــوراه يف العـــــــزف لتــــــدري�س االآلــــــة 

التالية : بيانو.

العزف  التخ�س�س يف  البعثة:  مدر�س م�ساعد - معيد 

االآلة التالية: بيانو.

أوال : الشروط العامة للتعيني بوظيفة معيد بعثة:
1- اأن يكون كويتي اجلن�سية.

2- اأن يكـون حا�سـاًل على درجة البكالوريو�س من اإحدى 
اأحد  العايل يف  التعليم  بــوزارة  املعتمدة  اجلامعات 

التقدير  وبتقدير جيد جــدًا يف  املعهد  تخ�س�سات 

العام ويف مواد التخ�س�س.

3- اأن يكون حممود ال�سرية ومل ي�سبق احلكم عليه يف 
جناية اأو جنحة خملة بال�سرف واالأمانة.

4- اأن يكون الئقًا �سحيًا للقيام مبهامه.
5- اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

ثانيا : الشروط العامة للتعيني بوظيفة مدرس مساعد:
1- اأن يكون كويتي اجلن�سية.

2- اأن يــكــون حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف التخ�س�س 
اأو  جامعة  من  وذلــك  عنها،  املعلن  باالأق�سام  الدقيق 

معهد معتمد من وزارة التعليم العايل.

3- اأن يكون حممود ال�سرية ومل ي�سبق احلكم عليه يف 
جناية اأو جنحة خملة بال�سرف واالأمانة.

4- اأن يكون الئقًا �سحيًا للقيام مبهامه.
5- اأن يكون قد تفرغ تفرغًا تامًا اأثناء درا�سته.

6- اأن يكون موؤهاًل يف راأي الق�سم العلمي للقيام باأعباء 
الوظيفة واأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

ثالثا : الشروط العامة للتعيني بوظيفة أستاذ مساعد:
1- اأن يكون حا�ساًل على درجة الدكتوراه يف التخ�س�س 
اأو  الدقيق باالأق�سام املعلن عنها، وذلــك  من جامعة 

معهد معتمد من وزارة التعليم العايل .

2- اأن يكون حممود ال�سرية ومل ي�سبق احلكم عليه يف 
جناية اأو جنحة خملة بال�سرف واالأمانة.

3- اأن يكون الئقًا �سحيًا للقيام مبهامه.
4- اأن يكون قد تفرغ تفرغًا تامًا اأثناء درا�سته.

5- اأن يكون موؤهاًل يف راأي الق�سم العلمي للقيام باأعباء 
الوظيفة واأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

يعلن املعهد العايل للفنون املو�شيقية عن فتح باب التعيينات ل�شغل وظيفة معيد بعثة 

حلملة البكالوريو�س، ووظيفة مدر�س م�شاعد حلملة املاج�شتري، ووظيفة اأ�شتاذ م�شاعد 

حلملة الدكتوراه للعام الدرا�شي 2015/2014 وذلك بناًء على ال�شروط التالية :

األوراق املطلوبة :
1- ال�سرية الذاتية للمتقدم مدعمة بامل�ستندات الدالة.

2- �سورة اجلن�سية و�سورة البطاقة املدنية.
3- عدد )4( اأربع �سور �سخ�سية حديثة )4/6(.

العايل للمتقدم بوظيفة معيد بعثة،  التعليم  البكالوريو�س معتمدة من وزارة  4- �سورة طبق االأ�سل من �سهادة 
و�سورة طبق االأ�سل من �سهادة البكالوريو�س واملاج�ستري معتمدة من وزارة التعليم العايل للمتقدم بوظيفة 

مدر�س م�ساعد، و�سورة طبق االأ�سل من �سهادة البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه معتمدة من وزارة التعليم 

العايل للمتقدم بوظيفة اأ�ستاذ م�ساعد.

● تقدم الطلبات مبكتب وكيل املعهد العايل للفنون املو�سيقية
● يتم تلقي الطلبات يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االعالن من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا حتى الواحدة ظهرًا.




