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د.محمد احلويلة

جاسم اخلرافي

د.أسيل العوضي

بدر احلميضي مسلم البراك

د.محمد الفيليد.روال دشتي

)متين غوزال(د.موضي احلمود ود.يعقوب الرفاعي خالل االجتماع د.سلوى اجلسار ود.علي العمير خالل اجتماع اللجنة التعليمية

أسيل: لنتكاتف في وجه من يحارب الدستور
روال: على المواطن الوعي بما يحدث من عبث دستوري

الحميضي للبراك: هل أنت
 مستعد لإلفصاح عن مصادرك؟

قال وزير املالية السابق بدر احلميضي: باالشارة الى التصريح 
الذي أدلى به النائب الفاضل مس����لم البراك مبناسبة افتتاح مخيم 
كتلة العمل الش����عبي وتعرض في ذلك التصريح لي شخصيا، أود 
أن أوضح النقاط التالية: أوال: أس����تغرب أن يقوم النائب بالتعليق 
على ما ورد ف����ي مقابلتي مع صحيفة »الراي« ألنه وقبل عام وفي 
مناسبة مماثلة رفض التعليق على ما أدليت به في ذلك الوقت، مؤكدا 
ان بدر احلميضي أصب����ح مواطنا، وانه ال يعلق على التصريحات 
الصادرة عن مواطنني. ثانيا: ليس من الالئق واملناس����ب االفصاح 
عم����ا صرح لي به احد كبار رجاالت الكويت، كما انه ليس هناك ما 
يلزمني قانونيا باالفصاح عن اسم تلك الشخصية. ومبا ان الشيء 
بالشيء يذكر، هل سيكون النائب مستعدا لالفصاح عن مصادره التي 
تزوده بالبيانات الرس����مية السرية اذا ما طلب منه ذلك، خصوصا 
في الهيئة العامة لالس����تثمار واخلطوط اجلوية الكويتية وغيرها 
من الهيئات واملؤسس����ات التي يوجه لها النائب االسئلة البرملانية 
بناء على تلك املعلومات السرية والتي يتعارض االفصاح عنها مع 
القانون؟! ثالثا: نشر باألمس س����ؤال موجه من النائب البراك الى 
وزير املالية يسأل فيه عن اسماء الشركات التي تتعامل معها شركة 
املواش����ي، متسائال: هل يعتبر النائب السؤال عن االغنام واملواشي 
وعددها أهم من السؤال عن خسائر وصلت الى ألف وثمامنائة مليون 
دينار في املؤسس����ة العامة للتأمينات االجتماعية أم أنه يعتبر هذا 

املوضوع خطا أحمر ال يستطيع السؤال عنه؟!

الحمود: مادة التربية الموسيقية إجبارية للمرحلتين 
االبتدائية والمتوسطة واختيارية للثانوي

الحويلة: صندوق المعسرين فشل 
في حل أزمة قروض المواطنين

الخرافي هنأ رئيسي مجلسي الشعب المصري 
والنواب التونسي بإعادة انتخابهما

»ثوابت األمة« يستنكر فرض 
الموسيقى كمادة إجبارية

الحركة السلفية تهاجم التيار »التغريبي«

العدوة: إصالح التعليم ال يكمن في فرض مادة الموسيقى

النمالن: لماذا لم تستغل هيئة الرياضة
الموقع في منطقة جابر العلي؟

أصدر جتمع ثوابت األمة امس بيانا جاء فيه: يس����تنكر 
جتمع ثوابت االمة التوجه التغريبي للمجتمع بفرض املوسيقى 
وتناقض وزيرة التربية في الوقت الذي تؤكد انها اختيارية اال 
انها تصر على ادخالها في املعدل الدراسي في جميع املراحل، 
واضاف البيان: مع ان هذه املادة محرمة شرعا عند جماهير 
علماء املس����لمني قدميا وحديثا اال انها ايضا تقلل من اهمية 
حرص الطالب على التفوق في املواد االخرى ذات الطابع العلمي 
واألدبي، محذرا من ان درجة املوسيقى بعد دخولها في املعدل 
في جميع املراحل اصبحت حتدد املتفوق بني الطالب ولذلك 
سيخسر الطالب املمتنع شرعا او غير القابل للمادة كهواية، 
مضيف����ا ان الغرابة تكمن في ان اهل املوس����يقى في الغرب 
والشرق لم يركزوا على هذه املادة بل هي ترفيهية فقط، فما 
الذي جعل وزيرة التربية تكون غربية اكثر من الغرب؟! هل 

هو التعسف في القرار أم هو التقليد األعمى؟

قال النائب خالد العدوة ان املدخل الصالح 
التعليم ال يكمن في فرض مادة املوسيقى في 
التعلي����م، جاء ذلك في بيان للعدوة هذا نصه: 
نقول لالخت الفاضل����ة د.موضي احلمود: ان 
املجتمع الكويتي ليس بحاجة اليوم ان ينقسم 
بش����أن وجوب مادة املوسيقى على ابنائنا في 
املدارس، اتركي هذه املادة اختيارية كما كانت 
طول س����ني التعليم في الكوي����ت، العتبارات 
شرعية واجتماعية، واملشكلة اجلسيمة واملعضلة 
الكبيرة هي في الهبوط السحيق في مستوى 
املواد االساسية والعلمية لدى ابنائنا، انت وزيرة 
متعاونة وتبحثني عن حل املشكلة التعليمية 
والتربوية املتردية في مدارس الكويت الى حد 
كبير، وال يكون املدخل الى حلها بفرض مادة 

املوسيقى وخلق مشكلة سياسية وأدبية نحن 
في غنى عنها.

التيار التغريبي

من جهة أخرى استنكر مشعل املعلث عضو 
املكتب السياسي في احلركة السلفية ادخال مادة 
املوسيقى في حسبة املعدل الدراسي مما يجبر 
الطلبة على االهتمام بها واحلرص عليها واضاف 
املعلث انه من الواضح ان التيار التغريبي في 
الكويت يحاول ان يدس الس����م في العسل من 
خالل فرض اجندة معينة لتغريب اجليل املقبل 
من الشعب الكويتي وابعادهم عن مبادئ الدين 
االسالمي من خالل محاولة تعليقهم من الصغر 

مبادة املوسيقى.

وجه النائب سالم النمالن سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس���ي جاء فيه: منى الى علمي وجود موقع 
تابع للهيئة العامة للشباب والرياضة في منطقة جابر العلي منذ 
سنوات طويلة ولم تقم الهيئة العامة للشباب والرياضة باستغالل 
هذا املوقع في هذه املنطقة، متس���ائال: ملاذا لم تقم الهيئة العامة 

للشباب والرياضة باستغالل هذه املنطقة حتى تاريخه؟ 

يقع في 144 مادة

الجسار: »الصحية« انتهت من قانون 
العمل في القطاع األهلي

يعان من ازمة القروض سواء على 
مستوى شخصي او ان له اخا او ابا 
او اختا او اما او اي قريب باالضافة 
الى ان حل هذه االزمة سيس����اهم 
في ض����خ اموال جديدة في جميع 
قطاع����ات الدولة مبا فيها البنوك 
االمر الذي سيساعد في تدوير عجلة 

االقتصاد الوطني.
واختتم احلويل����ة تصريحه 
مطالبا احلكومة في جلسة السابع 
عش����ر من نوفمبر بأن متد يدها 
للنواب وتتعاون معهم لطي صفحة 
هذه االزمة مثلما ضخت املليارات 
بالس����ابق الصح����اب املديونيات 

الصعبة النقاذهم.

ان ش���اء اهلل تعالى في توثيق 
العمل املشترك بني مؤسستينا 
البرملانيتني وبلدينا الشقيقني.

كما بع���ث الرئيس اخلرافي 
ببرقية تهنئة الى رئيس مجلس 
النواب في اجلمهورية التونسية 

اكد مراقب مجلس االمة النائب 
د.محم����د احلويل����ة ان صندوق 
املعسرين فشل بالسابق في حل 
ازمة قروض املواطنني والتي جنمت 
باالساس عن تالعب البنوك احمللية 
ف����ي القوانني املنظم����ة لالقراض 
اضافة الى تخ����اذل بنك الكويت 
املركزي عن القي����ام بدوره جتاه 
مراقبة ومعاقبة البنوك التي قامت 
بإقراض املواطنني بصورة مخالفة 
للوائح والقوانني اضافة الى قيامها 
برفع الفائدة على القروض مما ادى 
الى تفاقم تلك املشكلة وعدم قدرة 
او  السداد  املقترضني على  بعض 
املالية  سدادهم مع تعثر حالتهم 
في ظل غالء االسعار الذي اصبح 
عبئا جدي����دا عليهم فهل يعقل ان 
تصل الفائدة في بعض القروض 

الى اكثر من اصل الدين؟!
وذّك����ر احلويل����ة بأننا نؤمن 
بقضائنا النزيه وتعامله مبنتهى 
الشفافية مع جميع القضايا ولكن 
ال يعقل ان تظلم البنوك احمللية 
وبالتضام����ن مع البن����ك املركزي 
املقترضني وتقول احلكومة اذهبوا 

الى القضاء النصافكم.
وعن موضوع عدم عدالة حل 
قرض املواطنني نقول الصحاب هذا 
الرأي: ال يوجد في الكويت من لم 

بعث رئي���س مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي ببرقية تهنئة 
الش���عب  الى رئي���س مجلس 
ف���ي جمهورية مص���ر العربية 
مبناسبة اعادة انتخابه رئيسا 

للمجلس.
وقال اخلراف���ي في برقيته، 
يسرني ان ازف لكم تهنئة صادقة 
مبناسبة اعادة انتخابكم رئيسا 
ملجلس الش���عب في جمهورية 
الشقيقة تقديرا  العربية  مصر 
ملا تتمتعون به من قدرات فائقة 
في االضطالع مبسؤولية تولي 
هذا املنصب، سائال املولى العلي 
القدير ان ميدكم بعون من لدنه 
ويدمي عليك���م توفيقه للمضي 
قدما ملا فيه خير وطنكم العزيز 
وشعبكم الشقيق، واني ألنتهز 
هذه املناسبة ألجدد لكم التعاون 
من خالل امكاناتكم التي ستسهم 

مبناسبة اعادة انتخابه رئيسا 
للمجلس.

وق���ال اخلرافي في برقيته، 
يس���رني ان ازف اليكم تهنئة 
صادقة مبناسبة اعادة انتخابكم 
الن���واب في  رئيس���ا ملجلس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة 
تقديرا ملا تتمتعون به من قدرات 
فائقة في االضطالع مبسؤولية 
تولي هذا املنصب، سائال املولى 
العل���ي القدير ان ميدكم بعون 
من لدنه ويدمي عليكم توفيقه 
للمضي قدما ملا فيه خير وطنكم 
العزيز وشعبكم الشقيق، واني 
ألنتهز هذه املناسبة ألجدد لكم 
التعاون من خالل امكاناتكم التي 
ستسهم ان شاء اهلل تعالى في 
توثي���ق العمل املش���ترك بني 
مؤسستينا البرملانيتني وبلدينا 

الشقيقني.

قالت النائب د.سلوى اجلسار: أهنئ جميع االخوة النواب مبناسبة 
االنتهاء م����ن املراجعة النهائية لقانون العمل في القطاع االهلي مبواده 
ال� 144. واضافت د.اجلس����ار انه مت االخذ بجميع املقترحات املقدمة من 
االخوة النواب، وذلك بناء على رسالة اللجنة الصحية للسادة النواب 
بعد االنتهاء من القانون في مداولته االولى، وأشارت د.اجلسار الى ان 
اللجنة اخذت مبالحظ����ات غرفة التجارة واالحتاد العام لعمال الكويت 
ونقابات البنوك. وبينت د.اجلسار ان قانون العمل االهلي لم يطرأ عليه 
أي تعديل منذ عام 1996، مشيرة الى ان القانون احلالي استند الى جذب 
العمالة الوطنية للعمل في القطاع اخلاص، الس����يما ان الكويت تعتمد 
على ان التركيبة السكانية تعتمد على العمالة الوافدة بنسبة 96% في 

القطاع اخلاص، وهذا حسب احصائية وزارة الشؤون.

محمد هالل الخالدي
نظم���ت »مجموع���ة صوت 
الكويت« احتفالها السنوي بذكرى 
صدور دس���تور عام 1962 وهي 
الذكرى السابعة واألربعون هذا 
النائبة د.أسيل  العام مبشاركة 
العوضي واخلبير الدس���توري 
د.محمد الفيلي وس���ط حضور 
جماهيري تقدمتهم النائبة د.روال 
دشتي، وألقت د.أسيل العوضي 
كلمة بهذه املناس���بة قالت فيها: 
اننا نحتف���ل اليوم بوثيقة غير 
عادية ميزت ب���ني مرحلتني من 
تاريخ الكوي���ت، مرحلة ما قبل 
الدستور والتي اتسمت بضياع 
احلق���وق وهيمن���ة النواخ���ذة 
والتوزيع العش���وائي لألراضي 
وضياع حقوق املرأة وغياب دورها 
في املجتمع، وكذلك عدم وجود 
مؤسسات مدنية، ثم جاء الدستور 
عام 1962 بعد أقل من ش���هرين 
الكويت ليثبت  على اس���تقالل 
هوي���ة الكوي���ت بوصفها دولة 
عربية إسالمية تدار مبؤسسات 
دميوقراطية حضارية وحتفظ 
فيه���ا حقوق املواطنني بش���كل 
قانوني ثابت، كما مت فيها الفصل 
الواضح بني السلطات وأعطى هذا 

الدستور السيادة لألمة.

الوثيقة المهمة

اننا  وأضاف���ت العوض���ي:  
نحتفل الي���وم بذكرى مرور 47 
عاما على ص���دور هذه الوثيقة 
املهمة، ونحن مع األسف نشهد 
تراجع���ا ملحوظا ف���ي احترام 
الدستور وعدم االلتزام مببادئه 
التي أرادها املشرع وصادق عليها 
»أبوالدس���تور« الشيخ عبداهلل 

السالم رحمه اهلل.
وأكملت: انن���ا نواجه اليوم 
مجموعة من مش���اريع القوانني 
التي يراد منها تشويه مسارنا 
الدميوقراطي مثل تعديل قانون 

اجلنسية وقانون العمل، وخاصة 
املرأة وقانون االنتخابات،  عمل 
وكان لي موقف واضح من هذه 
القوانني وأستغرب من قيام بعض 
من وصل عن طريق الدس���تور 

للمجلس مبحاربة الدستور.
ووجهت د.أس���يل العوضي 
اخلطاب للجميع قائلة: ان علينا 
جميعا مسؤولية حماية الدستور 
ومطلوب منا جميعا أن نتكاتف 
ض���د »طغيان األقلي���ة وضياع 
حقوق األكثرية« ونحن قادرون 
على حماية الدستور ألننا منلك 

الدستور واإلرادة احلرة.

عبث بالدستور

من جانبها قالت النائب د.روال 
دش���تي في كلمة ل� »األنباء«: ان 
ما نشهده اليوم عبث بالدستور 
وباحلياة الدميوقراطية، وعلينا أن 
نتصدى جميعا لهذا العبث، وأكدت 
أن من يقف وراء هذا التالعب هم 
قلة وأن األكثرية مع الدستور ومع 

سيادة القانون.

وأضاف���ت أن الدف���اع ع���ن 
الدس���تور ال يك���ون فق���ط من 
خالل رفع الشعارات واالحتفال 
بذكرى صدوره، وإمنا أيضا من 
خالل التمسك مببادئه واحترامها 
وتطبيقها وه���ذا هو األهم، كما 
ش���ددت على أن املواطن اليوم 
أصبح يتحدث فقط عن حقوقه 
دون أن يذك���ر أي ش���يء ع���ن 
واجباته مع األسف الشديد مع 
أن الدستور يؤكد على الواجبات 

قبل احلقوق.
وألق���ى د.محمد الفيلي كلمة 
قال فيها: ان أهم ضمانة للدستور 
هي أن يعتقد الناس بالدستور 
ويؤمن���ون بأنه ه���و الضامن 
حلقوقهم، وهذا االعتقاد ال يأتي 
إال باحلد األدنى من املعرفة التي 
ترسخها مثل هذه األنشطة، وأشاد 
مبنظمي هذا االحتفال، قائال انه 
جهد شعبي غير مدعوم من أي 
جهة رس���مية ما يدل على وعي 
اجتماعي جيد. ووصف الدستور 
بأنه دستور توافقي، حيث ميثل 

ما اتفق عليه واضعو الدستور، 
ولكن ليس���ت كل القضايا محل 
اتفاق فقد كانت هناك مناطق في 
الدستور ش���هدت نقاشا كبيرا، 
وبالتال���ي فه���ذه الوثيقة متثل 
األمور الت���ي مت التوافق عليها. 
وأكمل بأن الدستور ليس فقط 
استجواا، بل هو وثيقة للحقوق 

واحلريات.
كما ألقت دالل الشايجي كلمة 
»صوت الكويت« والتي أشادت 
فيها بدور ال���رواد األوائل ممن 
ساهموا في صدور هذه الوثيقة 
املهمة، وقالت ان الدستور عقد 
اجتماعي مه���م وضع احلقوق 
والواجبات بصيغة قانونية دون 
متييز بني املواطنني ال على أساس 
اجلنس أو األصل أو غيرهما، ومن 
املؤسف أن تشهد الكويت اليوم 
هذا التراجع الكبير في احلريات 
العامة وتستباح فيها احلقوق 
وتشوه تلك املسيرة الدميوقراطية 
اجلميلة من قب���ل بعض من ال 

يؤمنون بالدميوقراطية.

الدس�تور لحماي�ة  ضمان�ة  أفض�ل  الفيل�ي: 
هي أن يؤمن الفرد بأهمية الدس�تور كوثيقة تحمي حقوقه

خالل احتفال »صوت الكويت« بالذكرى السابعة واألربعين لصدور الدستور رفضَت سابقًا التعليق على تصريحاتي

ناقشت مع اللجنة التعليمية البرلمانية إستراتيجية »التطبيقي«

مبارك الوعالن

الوعالن: لم نسع لجمع تواقيع طرح الثقة بصفر 
ألن هذا ال ينسجم مع المواد الدستورية

ما لدينا من أدلة وبراهين يس�قط حكومة بوزرائها وليس 
الوزير صفر ونش�كر الن�واب طالبي الدخول في االس�تجواب

حذر الوزير مجدداً من محاولة تقديم بعض المسؤولين ككبش فداء لتجاوزاته

في األشغال والبلدية ككبش 
فداء لتجاوزات���ه واملخالفات 
الت���ي ترتكب يومي���ا جهارا 
نهارا، وعلى مرأى ومس���مع 
اجلمي���ع دون ان يكون هناك 
رادع للمخالفني واملتجاوزين، 
ش���اكرا في ذات الوقت جميع 
الش���رفاء واملواطن���ني داخل 
البلدية  اإلدارات املختلفة في 
واألشغال واألوساط السياسية 
واملهتمة التي زودتنا بكم هائل 
من هذه املخالفات والتجاوزات 
على املال العام، مؤكدا ان عضو 
البحث  األم���ة مهمته  مجلس 
عن هم���وم املواطن أينما كان 
وحلها، وال ميك���ن ان يحقق 
النجاح ف���ي اي مهمة نيابية 
إال بدعم من ه���ذه التجمعات 
الوطنية الصادقة الهادفة الى 
الصال���ح العام واحلفاظ على 
املال العام، حرصا منهم على 

مصالح البالد.

الدستورية ال يجوز البحث عن 
تواقيع لطرح الثقة انسجاما مع 
الدستوري باللوائح  االلتزام 
واملواد الدستورية القائمة على 

مبدأ العدالة السياسية.
وحذر الوعالن الوزير صفر 
مجددا من محاولة تقدمي بعض 
املسؤولني في اإلدارات املختلفة 

نفى النائب مبارك الوعالن 
األنباء التي حتدثت عن جمعه 
تواقيع ط���رح الثقة في وزير 
األش���غال والبلدية د.فاضل 
صفر، مبينا ان هذا اإلجراء ليس 
في محله وال يتسق مع األبعاد 
الدستورية الستجوابه، مؤكدا 
ان االستجواب حق دستوري 
وفقا للمادة 100 من دس���تور 
الكويت، وحق سحب الثقة من 
الوزراء م���ادة 101، وال يتم إال 
بعد سماع املرافعتني ويأتي في 
إطار االلتزام األدبي من النائب 
املستجوب وليس من املعقول 
ان يتم هذا اإلجراء قبل تقدمي 
االستجواب أصال واملقرر في 

17 من الشهر اجلاري.
وأضاف النائب الوعالن ان 
ما لدي م���ن معلومات باألدلة 
والبراهني يسقط حكومة كاملة 
بكامل وزرائها وليس الوزير 
صفر، وم���ع ذلك وفقا للمواد 

قالت وزيرة التربية د.موضي احلمود ان 
اجتماعها باللجنة التعليمية مثمر وطيب 
وأضافت ان  االجتماع مع اللجنة التعليمية 
يختص مبراجعة التوجه االستراتيجي للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكذلك 
املسارات املستقبلية للهيئة لقطاعي التدريب 
والتعليم ف����ي الهيئة. وأضافت »مت عرض 
التوجهات االستراتيجية للهيئة على اللجنة 
في ظل االنتهاء من تقرير املكتب االستشاري 
العاملي الكندي والذي عمل ملدة س����نة عن 
التوجهات املستقبلية وكذلك عن مستقبل 
الهيئة في ظل فلسفتها احلالية وكذلك كيفية 
تطوير املخرجات ودرجة الرضا عنها وتطوير 
قطاعي التعليم والتدريب. وبينت احلمود 
انه مت خالل االجتماع التطرق الى اللوائح 
اجلديدة في الهيئة والتي طبقت ألول مرة 

وهي تطبيق اللوائح اإلشرافية في الهيئة 
والتي أقرها مجلس اإلدارة وكذلك يعد اآلن 
الئحة للترقيات، الفتة الى ان ذلك تطوير 
ألس����لوب العمل بداخل الهيئة. وفي رد لها 
على س����ؤال للصحافيني حول اللغط الذي 
أثير أخيرا عن تدريس مادة املوسيقى قالت: 
»أكثر من التوضيح أوال نحن أوضحنا موقفنا 
مبادة التربية املوسيقية بالنسبة للمرحلة 
االبتدائية واملتوسطة مادة تدرس ويدرس بها 
األناشيد الوطنية ويدرس بها التراث الكويتي 
القدمي وهي مادة تساعد على إحداث توازن 
بالنسبة للطفل وفتح مجاالت النشاط له 
وليس عليها ال جناح وال سقوط فهي مادة 
يؤديها الطفل وترصد وتقيم على طريقة 
حفظه وجتاوبه داخل الفصل وهي ال تدخل 
في املعدل. وبسؤال للصحافيني عما اذا كان 

تدريس مادة التربية املوس����يقية اجباريا 
ام اختياريا قالت: هي تدرس ضمن املنهج 
جلميع طلبة املرحلة االبتدائية واملتوسطة 
وبالنسبة للثانوية فهي اختيارية، وأوضحت 
ذلك في مقابلة سابقة وقلت انها اختيارية 
للمرحلة الثانوية وعند اختيارها من طالب 
الثانوي فعندها يصبح بها جناح ورسوب، 
وبس����ؤالها ملاذا مت طرح هذا املوضوع بهذا 
التوقيت أجابت: لم يختلف اي ش����يء عن 
األعوام املاضية فهي اآلن باملرحلة االبتدائية 
واملتوسطة وال تدخل في املعدل، وأضافت: ال 
أعلم ماذا اختلف، وأنا قلت موقف الوزارة. 
من جانبه، أعلن مق����رر اللجنة التعليمية 
النائب د.علي العمير ان اللجنة ناقش����ت 
موضوع املناصب القيادية واإلشرافية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

بحضور وزيرة التربية ومدير عام الهيئة، 
مشيرا الى انه مت التباحث في فصل التدريب 

عن التعليم في الهيئة على أسس فنية.
وقال العمير ان الوزيرة أفادت بوجود 
جلان تبحث ف����ي معايير الختيار املنصب 
القيادي وملء الشواغر بأسرع وقت حتى 

ال يتاح للواسطات التدخل.
وبينت الوزيرة ان هناك جهة استشارية 
ستقرر خالل 3 شهور الفصل بني التدريب 
والتعليم على اسس فنية. وأملح العمير الى 
انه دار نقاش عن مادة املوسيقى بأنه أخذ 
وقتا في قضية ال تعود بالنفع على الطالب، 
مؤكدا ان الوزيرة حس����مت املوضوع بأن 
املرحلة االبتدائية واملتوسطة ال تدخل املادة 
في الرسوب والنجاح اما املرحلة الثانوية 

فهي اختيارية لتعديل معدل الطالب.


