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الحمود لـ »األنباء«: سأتخذ أي قرار مهما كان.. فملف إصالح التعليم مازال مفتوحًا

مريم بندق
نف����ت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ما 
نش����ر امس عن وجود دراس����ة العادة النظر في قرار مجلس الوزراء 

بعدم االعتراف ببعض اجلامعات اخلاصة اخلارجية.
وقالت الوزيرة د.احلمود، في تصريحات خاصة ل� »األنباء«: من 
املستحيل التراجع عن قرار عدم االعتراف ببعض اجلامعات اخلاصة 

في اخلارج.
وعن مصير الطلبة الكويتيني املس����جلني بهذه اجلامعات، اجابت 
د.احلمود: لن تقبل وزارة التعليم العالي الشهادات الدراسية الصادرة 
من اجلامعات غير املعترف بها، س����واء الشهادات الدراسية الصادرة 
قب����ل اعتماد مجلس الوزراء القرار او الص����ادرة بعد اعتماد املجلس 
القرار، موضحة ان هذه االعراف االكادميية مطبقة منذ زمن، الفتة الى 
ان قبول وزارة التعليم العالي اي شهادة دراسية وتصديقها يشترط 
حصول الطالب على موافقة الوزارة املسبقة على االلتحاق باجلامعة 

ووجود ملف وسجل خاص به في الوزارة.
واكدت وزي����رة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 

ان ملف اجلامعات اخلاصة استحوذ على النصيب االكبر من اجتماع 
اللجنة التعليمية الوزارية الذي عقد امس برئاستها وحضور فريق 
العمل املش����كل من قب����ل مجلس الوزراء والذي يض����م ممثلي وزارة 
التعليم العالي ومجلس اجلامعات اخلاصة وجامعة الكويت وديوان 

اخلدمة املدنية.
وعن الهدف االساسي لعمل هذا الفريق في ظل التأكيد على استحالة 
اعادة النظر في قرار عدم االعتراف باجلامعات اخلاصة، اوضحت الوزيرة:  
س����يتم اعداد قائمة بأسماء اجلامعات املعترف بها حتى يعلم ابنائي 
الطلب����ة ان اجلامعات التي لن ترد ضمن هذه القائمة تكون جامعات 
غير معترف بها وعليهم عدم االلتحاق بها على نفقتهم اخلاصة، مؤكدة 
ان الفريق بدأ في اعداد اس����س االعتماد االكادميي للجامعات اخلاصة 
مستقبليا واجلهات العلمية التي ستشارك في ذلك، وهذه احدى مهام 

الفريق التي يتولى اعدادها اآلن.
وش����ددت الوزيرة د. احلمود على ان شعار وهدف املرحلة املقبلة 
»حتقيق اجلودة الشاملة في التعليم« سواء التعليم العام او التعليم 
اجلامعي وينسحب شعارنا وهدفنا ايضا على التعليم ما بعد اجلامعي، 

موضحة انه على الرغم من اصدار قرار عدم االعتراف ببعض اجلامعات 
اخلاص����ة اخلارجية الى جانب املدارس العربية املس����ائية، فإن ملف 
ج����ودة التعليم اليزال مفتوحا، »واؤكد ان كل خطواتنا وكل قراراتنا 
ستنصب على حتقيق هذا الهدف الذي يعتبر مفصليا في هذه املرحلة 
وسأستمر في االصالح واعتماد االجراءات واصدار القرارات لتحقيق 

اجلودة الشاملة في التعليم مهما كان القرار املطلوب.
وج����ددت التأكيد على انه ال تراج����ع بتاتا عن قرار عدم االعتراف 
بالش����هادات الصادرة من مدارس مس����ائية في بعض الدول العربية، 
مش����يرة الى ان مدارس الكويت مفتوحة ومس����تعدة العادة تسجيل 
الطلب����ة العائدين، موجهة نصيحة الى هؤالء الطلبة باالس����راع في 

التسجيل حيث اننا مازلنا في بداية العام الدراسي.
هذا واعلنت الوزيرة انه مت اعتماد 15 نسخة مجانية حلكومة ڤيتنام 
لفتح املجال امام طلبتها للدراسة في كليات الهندسة جامعة الكويت 
واجلامعات اخلاصة، موضحة انه لضي����ق الوقت وانتهاء االجتماع 
مت تأجيل بحث قضيتي مش����روع قانون التعليم االلزامي والقنوات 

الفضائية التعليمية.

نفت ما نشر حول التراجع عن قرار عدم االعتراف ببعض الجامعات وأكدت: لن نقبل الشهادات الصادرة عنها قبل وبعد صدور القرار

ق فقط شـهادات الطلبة الحاصلين على موافقات مسـبقة ولديهم سـجل وملف بالوزارة »التعليـم العالي« تصدِّ

الفريق المشـكّل من مجلـس الوزراء سـيصدر قائمة بأسـماء الجامعات الخاصـة المعترف بها إلرشـاد الطلبة

أنصح طلبة المدارس المسائية العربية باإلسراع في التسجيل في المدارس الكويتية فال نية لالعتراف بشهاداتهم

شـعاري تحقيـق الجـودة الشـاملة فـي المراحـل الدراسـية العامـة والجامعيـة ومـا بعدهمـا

د.موضي احلمود

مدرسة مال راشد استقبلت طلبة الصف األول 
االبتدائي واألهالي اطمأنوا على االستعدادات

بمشاركة مديرة منطقة الجهراء التعليمية لطيفة العجيل

)أسامة البطراوي(مديرة املنطقة لطيفة العجيل تتفقد استعدادات املدرسة

لقطة تذكارية ملديرة املنطقة والقيادات مع الطالب

قياس احلرارة

في مبادرة تسجل لصالح 
ادارة مدرسة مال راشد السيفي 
في منطقة اجلهراء التعليمية 
وتأتي لزيادة اطمئنان اولياء 
االم���ور وبيان اس���تعدادات 
املدرسة ملواجهة مرض انفلونزا 
اخلنازي���ر اقام���ت املدرس���ة 
صباح امس حفال الس���تقبال 
الطلبة اجلدد في الصف األول 
االبتدائي حي���ث قالت مديرة 
املدرسة منى السهيل إن ادارة 
املدرسة حرصت على اقامة هذا 
االحتفال بعد موافقة الوزارة 
وذلك الطالع اولياء االمور على 
االستعدادات مشيرة الى الدور 
الكبير الذي بذلته املدرس���ات 
في االتصال بأولياء االمور منذ 

االسبوع املاضي.
واضافت ان مديرة املنطقة 
لطيف���ة العجيل وع���ددا من 
التعليمية باملنطقة  القيادات 
ش���اركت في االحتفال حيث 
تابعت جميع االس���تعدادات 
اضافة الى تأكيد اولياء االمور 
ان االستعدادات ممتازة خاصة 

طارئ ال س���مح اهلل مجهزة 
الطبية  بجميع املس���تلزمات 

الضرورية.
واختتم���ت بالتأكيد على 
جاهزية املدرسة على استقبال 
الطلبة االحد املقبل وان االحتفال 
جاء ليضيف الطمأنينة لألهالي 
بس���المة االج���راءات املتبعة 

باملدرسة.

الرس���مي لهؤالء ال���دوام   ان 
الطلب���ة يبدأ رس���ميا األحد 

املقبل.
وبينت ان نس���بة حضور 
فصول مرحل���ة الصف األول 
االبتدائي جتاوزت 90% نتيجة 
جت���اوب االهالي م���ع مبادرة 
املدرسة، مشيرة الى ان املدرسة 
اقامت عيادت���ني ملواجهة اي 

أولياء أمور طلبة المدارس المسائية العربية: المال العام
سيخسر 60 مليون دينار إذا لم يعدل قرار عدم االعتراف

أكدوا أنه إذا تمت مقاضاة الوزيرة فسيتم تعويض الطلبة من المال العام

تغربنا وانفقنا أموالنا دون جدوى

بعد تنفيذ ابنائهم اعتصاما أول 
من امس تقدم اولياء امور الطالب 
املدارس املسائية  الدارس����ني في 
العربية بشكوى جديدة ضد وزيرة 
التربية ضمنوها بعض التفاصيل 
حول عدم االعتراف بالش����هادات 
السعودية والعربية، وقال اولياء 

أمور الطالب في مذكرتهم:
اذا كان����ت الوزي����رة قد اقرت 
سابقا في ش����هر يونيو 2009 ان 
الدراسة بالسعودية معترف بها 
ومن ثم قمنا بدفع الرسوم الدراسية 
واجور السكن ملدة عام ومصاريف 
السفر ومصاريف اخرى، واذا لم 
يكن هناك قانون مينع دراس����تنا 
بالنظام املسائي باملدارس اخلاصة 
بالسعودية، حيث كان لنا اخوة 
صدقت شهاداتهم ولم يبلغوا بشيء 
عن عدم االعتراف من هم من بعدهم، 
وعندما ذهبنا الستكمال دراستنا 
بالسعودية فوجئنا بصدور قرار 
مينع االعتراف بشهادتنا؟ ومينع 
العربية  الدول  معادلة ش����هادات 

باملدارس اخلاصة املسائية؟
واذ من����ا من ه����م أعمارهم ال 
تس����مح لهم بالدراس����ة بالنظام 
الصباحي؟ ملعارضة القانون ذلك 
فال يوجد لهم اال املسائي الستكمال 
دراستهم الميانهم بحرية اختيار 
املنهج والنظام الدراسي املناسب 
لهم سواء كان بالكويت او خارج 
الكويت. وحيث نص الدستور على 
حرية االختيار والتعبير والتفكير 
ما لم يخالف القوانني واذ لم يوجد 
سابقا قانون يعارض ما قمنا به، 
وللعلم ان القانون الكويتي مينعنا 
من دخول كليات الضباط س����واء 
»حرس« او »شرطة« او »جيش« 
مهما كانت نس����بتنا التي حصلنا 
عليها بالثانوية فال تخوف من انهم 

سيزاحمون احدا بالكويت.
وللعلم متت مقاضاة الوزيرة 
والوزارة وصدر حكم من احملكمة 
من مصلحة الطلبة بتعويضهم 
فسيتم تعويضهم من املال العام 
ولننظر حلجم املشكلة وتكلفتها 
على امل���ال الع���ام؟ اذ صرحت 
الوزيرة بأن هناك 20 ألف طالب 
كويتي يدرسون الثانوية خارج 
الكويت! فاذا كان رسوم الدراسة 
700 دينار وأجور السكن 1500 
الس���فر 300  دينار ومصاريف 
دينار ومصاري���ف اخرى 500 
دينار غير التعويض النفس���ي 
واملعنوي لتشويه سمعة الطلبة 
فسيكون تعويض الطالب الواحد 
ال يقل عن 3 آالف دينار، فستكون 
اخلسارة من املال العام 60 مليون 
دينار كويتي عل���ى اقل تقدير، 
ونتقدم بشكوانا هذه للنظر فيها 
بالسرعة املمكنة النه لم يبق اال 
4 ايام وس���تقفل جميع االبواب 
وسنخس���ر الدراس���ة واموالنا 
ومس���تقبل ابنائنا الذين همهم 
هو رفع اسم الكويت في احملافل 
العلمية لتكون الكويت في مقدمة 
بابنائها،  الدول املتطورة علميا 
وخل���ص اولياء ام���ور الطالب 

خطواتهم املقبلة في اآلتي:

الثاني عشر صباحي خاص معترف 
بشهادته؟

الطلبة  القرار يطبق على  هل 
املعاقني وال يعطيهم احلق باملسائي 

اخلاص خارج الكويت؟
الطلبة  القرار يطبق على  هل 
البدون وال يعطيهم احلق باملسائي 

اخلاص خارج الكويت؟
هل القرار يعادل شهادة الطالب 
الذي درس مسائي حكومة ومنازل 

حكومة؟
ملاذا لم ي����راع القرار التوقيت 
التس����جيل ودفع  املناس����ب قبل 
الرس����وم الدراسية ودفع االيجار 

ومصاريف السفر؟
مطالب ضد القرار 2009/7

الغاء القرار ال قوة منا وال ضعف 
من الوزيرة بل لنعمل معا ملصلحة 

الوطن واستقراره.
الغ����اء القرار ألن����ه تدخل في 
احلريات ويخالف الدس����تور ألن 
الطالب ي����درس من ماله اخلاص 
ويختار منهج وجهة دراسته في 
دولة معترف بها ومدرسة معترف 
به����ا م����ن دول مجل����س التعاون 
العربية ومنظمة  الدول  وجامعة 

اليونسكو.
الغ����اء القرار ألنه سيخس����ر 
وسيكلف املال العام لوقوع ضرر 
على الطالب الذي سيلجأ للقضاء 
وقد يص����در حكم لصالح الطالب 
ولن تعوضه الوزيرة من مالها بل 

الوزارة ستعوضه.
الغاء القرار ألن فيه تش����ويها 
لس����معة الطال����ب بأن ش����هادته 

مشبوهة.
الغاء القرار ألن التوقيت غير 
موفق ألن الطالب دفع الرس����وم 
الدراسية ورسوم السكن ملدة عام 

كامل.
الغاء القرار حتى يتسنى للطلبة 

تعديل اوضاعهم العام املقبل.
الغاء القرار ألن الوزيرة أقرت 
في بداي����ة الصيف ان الش����هادة 
الس����عودية معترف بها مما حدا 
بالطالب على التوجه اليها ودفع 
الرسوم الدراسية وأجور السكن 

ومصاريف السفر.
الغاء القرار ألنه دون س����ابق 
انذار وال توجد لوائح تنص على 
عكس ما ق����ام به الطالب وأولياء 

األمور.
الغاء القرار ليس لس����وئه بل 
لتعديل اوضاع الطلبة اوال ثم يأتي 

القرار لينظم ما هو قادم.
الغاء القرار ألن الطالب قد درس 
منهجا مختلفا ملدة سنتني او ثالث 
س����نوات فكيف سيكمل بالكويت 

مبنهج مختلف.
الغ����اء الق����رار ألن املتض����رر 
الكويت����ي وابناؤهم  املواطن  هو 
املواطن����ون الطلب����ة ولنرفع عن 

كاهلهم الضرر واخلسائر.
الغاء القرار حتى ال تكون هناك 
استنتاجات وافكار سلبية تفسر 

صدور القرار.
الغاء القرار حتى يحس الطالب 
بلمس����ة حنونة من أم حاملة هم 

ابناء وطنها.

الكويت وسمعة دول جارة وصديقة 
وتدخلها في  شؤون سيادة دول 
اخرى وعدم احلي����اد بني الطلبة 
وعدم تطبيق مبدأ العدالة حسبما 
نص عليه الدستور ومنعها الطلبة 
من استكمال دراستهم لعدم وجود 
قانون سابق مينع ذلك وحتى ال 
يفس����ر القرار مبا هو اس����وأ من 

استنتاجات.

استفسار عن القرار رقم 2009/7

هل القرار يعطي احلق للطالب 
البالغ من العمر 21 س����نة الذي ال 
يس����تطيع الدراس����ة ف����ي الدوام 
الصباحي ان يس����تمر باملس����ائي 

اخلاص؟
هل القرار يعطي احلق ملن كان 
يدرس تسلسال باملسائي باخلاص 
قبل صدور القرار ان يكمل دراسته 

حتى ينهي الثانوية العامة؟
هل الوزارة مستعدة لتعويض 
الطلبة الذين تضرروا من القرار 
بعد دفعهم رسومهم الدراسية ودفع 
ايجار السكن مدة سنة كاملة حسب 

القانون السعودي؟
هل القرار يسمح للطالب بدراسة 
الثانوية بنفس املدرسة اخلاصة 
صباحا وال يسمح لطالب بنفس 

املدرسة مسائي؟
اذا شاء الطالب اكمال دراسته 
الثانوية باملدرسة اخلاصة مسائيا 
وأراد اكم����ال دراس����ته اجلامعية 
خارج الكويت فهل القرار يسمح 

له بذلك؟
هل كان يقبل الطالب بالثانوي 
اخلاص املسائي قبل القرار وبعد 

القرار ال يقبل فيه؟
هل الطالب غير الكويتي ينطبق 
عليه الق����رار ام فقط يطبق على 

الطالب الكويتي؟
هل القرار يطب����ق على الدول 

العربية فقط؟
الطاقة  ال����وزارة  ل����دى  ه����ل 
االستيعابية من املقاعد الستقبال 

20 الف طالب ظلم من القرار؟
هل الطالب الذي درس الصف 
احلادي عشر مسائي خاص السنة 
الفائت����ة واكمل بعد القرار الصف 

مخالف����ة وزارة التربية الكويتية 
بالتدخل بشؤون دولة عربية اخرى 
وخرق مواثي����ق وقوانني جامعة 
ال����دول العربية حت����ى يجدوا ما 
يلغي القرار. تقدمي شكوى وتظلم 
والتماس الى االمم املتحدة »منظمة 
اليونسكو« لتبيني مخالفة وزارة 
التربي����ة الكويتي����ة بالتدخل في 
ش����ؤون الطالب وحرية اختياره 
الدراسة  لنوعية دراسته ومنهج 
وطرق الدراسة املفضلة لديه من 
ماله اخلاص وال تخالف القوانني 
الدولية وال احمللية اخرى وخرق 
مواثي����ق وقوانني حتى يجدوا ما 

يلغي القرار.

متطلبات رفع الدعوى

تقدمي مستند يثبت االعتراف 
بالشهادة واملدرسة والنظام املسائي 

العام املاضي.
تقدمي صورة عقد ايجار العام 

املاضي واحلالي.
تق����دمي صورة وصل رس����وم 

دراسية العام املاضي واحلالي.
القرار  تق����دمي ص����ورة م����ن 

.2009/7
تقدمي ما يثبت تصريح الوزيرة 

في شهر يونيو 2009.

طلبات الشكوى والدعوى

تقدمي شكوى ودعوى باحملكمة 
االدارية بإلغائه بصورة مستعجلة 
والس����ماح للطلب����ة باس����تكمال 
دراستهم لعدم وجود قانون سابق 

مينع ذلك.
امل����ادي والنفس����ي  الض����رر 
والتعويض حلجة الوزارة بشبهة 
الشهادة وشبهة املدرسة ومنعها 
الطلبة من استكمال دراستهم لعدم 

وجود قانون سابق مينع ذلك.
الضرر املعن����وي والتعويض 
وتشويه السمعة ومنعها الطلبة 
من استكمال دراستهم لعدم وجود 

قانون سابق مينع ذلك.
عزل الوزي����ر لتعمدها الضرر 
واضراره����ا بس����معة املواطنني 
وتدخلها في ش����ؤونهم اخلاصة 
وتشويهها سمعة الطلبة وسمعة 

ما سنعمله

اصدار التراخيص والتصاريح 
املطلوبة من اجلهات املختصة لعمل 
اعتصام وجتمع طالبي امام التعليم 
الوزير ومجلس  اخلاص ومكتب 
االم����ة وعمل  ال����وزراء ومجلس 
الندوات واللق����اءات التلفزيونية 
واملؤمترات الصحافية وعمل بيان 
بالصحافة مدفوع االجر حس����ب 
النظم والقوانني للتظلم من القرار 

حتى إلغاء القرار.
تقدمي ش����كوى وتظلم للجنة 
العرائض والشكاوى في مجلس 
االم����ة واملضي فيها حت����ى إلغاء 

القرار.
تقدمي مقترحات للجنة التعليمية 

ينافي القرار إللغائه.
تقدمي ش����كوى وتظلم جلهاز 
خدمة املواطن في مجلس الوزراء 

بإلغاء القرار.
تقدمي شكوى وتظلم والتماس 
ملكتب رئيس مجلس الوزراء بإلغاء 

القرار.
تقدمي شكوى وتظلم والتماس 
الى ديوان سمو ولي العهد بإلغاء 

القرار.
تقدمي شكوى وتظلم والتماس 
الى ديوان س����مو االمي����ر بإلغاء 

القرار.
تقدمي شكوى وتظلم والتماس 
الى وزيرة التربية بإلغاء القرار.

تقدمي شكوى وتظلم والتماس 
بصفة مس����تعجلة ال����ى القضاء 
الكويتي للتعويض املادي والنفسي 

واملعنوي وإلغاء القرار.
تقدمي شكوى وتظلم والتماس 
بصفة مس����تعجلة ال����ى القضاء 
الس����عودي للتعوي����ض امل����ادي 
والنفسي واملعنوي وإلغاء القرار.

تقدمي شكوى وتظلم والتماس الى 
مجلس التعاون اخلليجي لتبيني 
مخالف����ة وزارة التربية الكويتية 
بالتدخل في شؤون دولة خليجية 
اخرى وخرق مواثي����ق وقوانني 
مجلس التع����اون اخلليجي حتى 

يجدوا ما يلغي القرار.
تقدمي شكوى وتظلم والتماس 
الى جامعة الدول العربية لتبيني 

)حسن حسيني(


