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قال النائب مبارك اخلرينج ان وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد وافق 
عل���ى قبول أوراق من حصل على الثانوية العامة بنس���بة تؤهله لدخول 
التسجيل في كلية الشرطة وعمره أقل من السن املطلوبة بشهرين، واضاف 
اخلرينج في تصريح صحاف���ي ان هذا النهج يؤكد حرص وزير الداخلية 

على تشجيع أبنائه ممن حصلوا على هذه الشهادة في سن مبكرة.

الخرينج: وزير الداخلية وافق على قبول الحاصلين على الثانوية
وعمرهم يقل بشهرين عن سن دخول كلية الشرطة

الشيخ أحمد العبداهلل

تحدث عن جديته في تطبيق قانون المرئي والمسموع

العبداهلل: ما نقل عن تلويحي 
باالستقالة لم يكن دقيقًا

قال وزير االعالم الشيخ أحمد العبداهلل ان ما نقل عن تلويحه 
باالس���تقالة ما لم يضبط وسائل االعالم الفضائية لم يكن دقيقا، 
مشيرا الى انه أبلغ اعضاء جلنة الظواهر السلبية البرملانية جديته 
في متابعة تطبيق قانون املرئي واملس���موع، واستشهد على هذه 
اجلدية بالقول »لو لم أكن قادرا على تطبيق القانون، ووجدت أن 

هناك معوقات متنعني فلن أبقى مبنصبي«.
كالم العب���داهلل جاء ردا على ما نش���رته بعض الصحف أمس 
حول نيته تقدمي اس���تقالته ما لم يطبق القان���ون على القنوات 

الفضائية.
وأض���اف انه اطلع اللجنة على االجراءات والقرارات التي متت 
في اطار قانون املرئي واملسموع، ومنها احالة اكثر من 400 حالة 
مخالفة له���ذا القانون الى النيابة العامة »وه���و ما يلغي دواعي 

التنحي عن املنصب«.

حذر وزارة الداخلية من التقاعس في متابعة بيوت الفساد ومافيا السرقات وصناعة الخمور

هايف: »الظواهر السلبية« تناقش اليوم 
المخدرات في السجن  المركزي والتفكك األسري

الصرعاوي يسأل عن مجمع أنوار  الصباح

اعلن رئيس جلنة الظواهر 
الس���لبية البرملاني���ة النائب 
محم���د هايف املطي���ري: »ان 
اللجنة ستلتئم اليوم ملناقشة 
موضوعات مهمة، ومن بينها 
املخ���درات داخ���ل الس���جن، 

وموضوع التفكك االسري«.
ف���ي تصريح  وقال هايف 
للصحافيني: »ان آفة املخدرات 
استشرت اخيرا بصورة مرعبة، 
الظواهر  وارتأينا في جلن���ة 
ان نط���رح امللف للمناقش���ة، 
امتد اخلطر  خصوصا بعدما 
الى ادارة السجن املركزي، وبات 
مرتعا لتناول هذه السموم«.

وذكرت هايف: »ان اللجنة 
ال���ى وزارة  الدعوة  وجه���ت 
الداخلي���ة حلض���ور اجتماع 
اليوم، واس���تكمال اجتماعات 
سابقة خصصت ملناقشة مثل 

هذا املوضوع املهم«.
وبني هايف: »ان اللجنة طلبت 
الداخلية احضار  م���ن وزارة 
بعض البيانات املتعلقة بامللف، 
باالضاف���ة الى بحث موضوع 
املوقع املخصص الدارة السجن 
م���ع وجود الش���به وعالمات 
االستفهام اخلطيرة بشأن دخول 
املخدرات داخل السجن، علما 
بأنه يخضع حلراسة مشددة من 
قبل وزارة الداخلية، واضاف 
هايف: »ويتط���رق االجتماع 
ايض���ا الى التفكك االس���ري، 
التي  واملخالفات والتجاوزات 
ترتكب، وتس���ببت في تشرد 
بعض االبناء، وسبق ان طرحنا 

املوضوع مع وزارة الشؤون، 
وحرصنا على دعوتهم مجددا 
لن���رى مدى تفاعله���م مع ما 
طرح من تساؤالت خصوصا 
في جزئية احلضانة العائلية 

والتفكك االسري«.
من جهة ثانية حذر النائب 
محمد هاي���ف وزارة الداخلية 
من التقاعس في القيام بدورها 
الكامل جت���اه متابعة بعض 
الظواهر الس���لبية التي بدأت 
تنتشر في املناطق السكنية دون 
اي حترك من قبل رجال االمن، 
مطالبا قياديي الوزارة باعادة 
النظر جت���اه اداء الوزارة في 
حفظ االمن ومتابعة مالحظات 
النواب حول االهمال والتسيب 

بالوزارة.
ف���ي تصريح  وقال هايف 
للصحافيني إنه من خالل متابعة 
الكثير من الظواهر الس���لبية 
التي ترد عليها ش���كاوى من 
قبل املواطنني تبني لنا ضعف 
الداخلي���ة االمني  اداء وزارة 
خصوصا ف���ي متابعة الكثير 
من القضايا اخلطيرة وعصابات 
املافيا املتخصصة بالسرقات 
او صناعة اخلم���ور او حتى 
بيوت الفس���اد، موضحا بأنه 
تبني لنا ان هناك نقص شديد 
في عناصر رجال االمن سواء 
في املخافر او حتى في املباحث 
وكذلك ضعف في التنسيق فيما 
يتعلق مع البالغات التي ترد 
خصوصا ادارة االداب السيما 
وان هذا الضعف قد امتدا لهذه 

أوضح النائب عادل الصرعاوي ان 
احلكومة ممثلة بوزراء الدولة لشؤون 
البلدية ووزير املالية ووزير العدل قد 
وقعوا في احملظور من واقع املخالفة 
الصريحة للقانون رقم 105 لسنة 1980 
)املعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 
والذي ينص عل����ى انه ال يجوز في 
جمي����ع االحوال مبادلة أمالك الدولة 

بأمالك الغير.
وب����ني الصرعاوي ف����ي تصريح 
للصحافيني ان قرار املجلس البلدي 
بتاري����خ 2010/4/19 واملصادق عليه 
من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض����ل صفر جاء مخالفا للقانون 
وفق م����ا متت االش����ارة اليه أعاله، 
مطالبا رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
املعنيني بعدم اتخاذ اجراءات حتويل 
امللكية س����واء من قبل وزير املالية 
)ادارة أمالك الدولة( أو وزير العدل 
)ادارة الس����جل العق����اري( واتخاذ 
االجراءات القانونية لوقف هذا التجاوز 
الواضح واملتض����رر منه املال العام 

ممثال بأمالك الدولة.
وتساءل الصرعاوي بهذا الصدد: 
أين التعاون م����ن قبل احلكومة مع 
املجلس كون ان هن����اك طلبا مقدما 
من بعض االخوة االعضاء ملناقش����ة 
هذا املوضوع بناء على تعقيبنا على 
اجابة األخ وزير املالية حول مشروع 
»أنوار الصباح« واملالحظات اخلاصة 
به والتي اكدها كل من وزيري الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون البلدية، مبينا ان الطلب مازال 

معروضا على جدول االعمال.
واكد الصرعاوي ان هذا املوضوع 
سيكون محل متابعة حتى تصحيح 
اخلطأ، مش����يرا به����ذا الصدد الى ان 
القانونية من  اتخاذ االجراءات  عدم 
قبل اجلهات احلكومية لقرار املجلس 
البلدي من سنة 1975 لن يكون مبررا 
للعدول عن القرار كون هذه العقارات 
منذ ذلك التاريخ أصبحت أمالك دولة. 
وأضاف الصرعاوي: ملاذا هذه العجلة 
في قرار املجلس البلدي؟ مشددا على 
قرار املوافقة على ان يتم تأجيل النظر 

وفق ما ورد ف����ي الفقرة الثانية من 
قرار املجلس البلدي في تأجيل النظر 
بفروقات املساحات بني املباني القدمية 
واجلديدة ضمن املرحلة االولى والتي 
تبلغ مساحتها ما يقارب 1000م2 الى 
وقت الحق، فهل نحتاج الى 35 سنة 
أخرى حلل اخلالف على هذا املوضع 

مثلما حصل في ال� 35 السابقة؟
� ف����ي 1975/3/24 وافق املجلس 
البلدي على طلب ورثة املرحوم الشيخ 
احمد اجلابر الصباح هدم واعادة بناء 
مباني أنوار الصباح على املس����احة 
احلالية البالغة 5234م2 باالضافة الى 
مساحة القسيمتني  25 و26 البالغة 
4050م2، اململوكة لهم، على ان يترك 
حتديد الشكل النهائي مللكية أصحاب 
العالقة حسب التصميم املعماري، ومن 
ثم جتهيز املخطط املساحي للموقع 
اجلديد لتحديد حدوده ومس����احته، 
على ان تلتزم الشركة ببناء مواقف 
سيارات متعددة الطوابق لعدد 400 
سيارة ويسلم للدولة دون مقابل قبل 
الترخيص النهائ����ي وايصال التيار 
الكهربائ����ي للمجمع اجلديد، وكذلك 
تلتزم الشركة بتنفيذ مواقف سيارات 
لعدد 350 سيارة ويسلم للبلدية دون 

مقابل.
� في 1975/6/25 صدر قرار املجلس 
البلدي باملوافقة النهائية على مشروع 
اعادة بناء أن����وار الصباح، ومن ثم 
مت جتهيز املخطط املساحي للموقع 
اجلديد بدال من قسائم املشروع املقام 
حاليا، وذلك لتحديد حدوده ومساحته 

التي بلغت 9226م2.
� مت تنفي����ذ املرحل����ة األولى من 
املشروع ومساحته 3102.58م2 ولم 
يتم استكمال اجلزء الثاني من خطة 
تطوير العقار لصعوبة عملية اخالء 
وهدم املباني القدمية، وعلى ذلك لم 

يتم استكمال املشروع.
� ف����ي 2001/1/31 تق����دم أصحاب 
العالقة بطلب الغاء القرارات السابقة 
واالبقاء على عقاراتهم االصلية املتمثلة 
بالقسائم الثالثة املطلة على شارع فهد 
الس����الم والبالغة مساحتها 5234م2 

لبعض العمالة اآلسيوية مما 
ش���كل مافيا وعصابة خلطف 
اخلادمات، وهذا لالسف حتت 
س���مع وبصر وزارة الداخلية 
التي الحترك ساكن خصوصا 
ان املخافر فيها نقص شديد في 

اعداد رجال االمن.
وتابع هايف: أن مش���كلة 
نقص اعداد رج���ال االمن في 
املخافر قضية خطيرة تنعكس 
على قي���ام املخافر في دورها 
خصوصا أنه عندما يكون هناك 
نقص في اع���داد رجال االمن 
فإنه من الصعب متابعة جميع 
قضايا ومشاكل املنطقة، مبينا 
ان نقص أعداد رجال االمن في 
الكثير من املناطق تسبب في 
انتشار وتفشي بعض الظواهر 
ومنها »التشفيط« من بعض 
الذي���ن وجدوا  املس���تهترين 
الفرصة الكبيرة في االستهتار 
والتشفيط في ظل غياب رجال 
االمن السيما ان املسألة االمنية 
قضية خطيرة جدا وعلى وزير 
الداخلي���ة ان يعيد النظر في 
قضية نقص اعداد رجال االمن 
خصوصا في املخافر واملباحث 

والدوريات.
وطالب هايف وزارة الداخلية 
الداخلية  الباب بوزارة  بفتح 
الستقطاب الشباب لالنتساب 
بوزارة الداخلية لتدعيم االمن 
الذي يعان���ي من نقص كبير 
في عناصره في الوقت احلالي 
وكذلك تكثيف الدورات االمنية 
بشكل اكبر، منتقدا توجه وزارة 

الداخلية والتي بدأت باالهتمام 
العنصر  اكبر عل���ى  بش���كل 
النسائي وركزت عليها بشكل 
اكبر من رجال االمن وهذا االمر 
يضع عالمة استفهام على هذا 
التوجه خصوص���ا ان وزير 
اتفاق سابق مع  الداخلية في 
النواب اكد أن العنصر النسائي 
ستتم االستعانة به في اماكن 
محددة بوزارة الداخلية، واماكن 
خاصة للنساء ولكن ما نراه انه 
اصبح االهتمام اكبر بالعنصر 
النسائي ومت اهمال رجال االمن 

الذين هم بحاجة الى الدعم.
وتس���اءل هايف عن دور 
القضاء  الداخلي���ة في  وزارة 
التي اصبحت  العمارات  على 
كلها بؤر فس���اد، وعن دورها 
في متابع���ة املقاهي وما يدار 
في تلك املقاهي؟ وعن دورها 
في مراقبة الش���قق املفروشة 
التي تؤجر بالس���اعة؟ وعن 
دورها ف���ي متابع���ة قضية 
املخ���درات الت���ي وصلت الى 
الذي اصبح  السجن املركزي 
يدار من جتار املخدرات؟ مطالبا 
قياديي وزارة الداخلية باعادة 
النظر في حتمل املسؤوليات 
خصوصا في ظل الضعف في 
اداء الوزارة ملهامها االمنية والبد 
من تقييم ادائها حتى ال نضطر 
التصعيد مرة اخرى كما  الى 
حدث في الصيف املاضي خالل 
املخالفات والتسيب في بعض 

املقاهي.

.2007/10/17
� طلب اصحاب العالقة من وزير 
البلدية عرض األمر  الدولة لشؤون 
مجددا على املجلس البلدي اللغاء جميع 
قرارات املجلس املتعلقة مبش����روع 
انوار الصباح، اي الغاء املبادلة مع 
التزامهم بتس����ليم مواقف السيارات 
الى ادارة امالك الدولة ودفع املبالغ 
املترتبة على استغالل هذه املواقف 
منذ ايصال التيار الكهربائي عام 1981 

وحتى تاريخ التسلم النهائي.
في 2010/4/19 قرر املجلس البلدي 
ما يلي: أ- املوافقة على الطلب املقدم 
من أصحاب العالقة )ورثة املرحوم 
ابقاء  الشيخ أحمد اجلابر الصباح( 
التالية مل����كا الصحاب  العق����ارات 

العالقة.
1- وثيقة رقم 74/4771 ومساحتها 

1436.5م2.
2- وثيقة رقم 74/4772 ومساحتها 

1680م2.
3- وثيقة رقم 74/4773 ومساحتها 

2117.5م2.
4- املبنى القائم حاليا والذي ميثل 
املرحلة األولى من مجمع أنوار الصباح 

ومساحته 3102.58م2.
)املجموع 

5234+3012.58=8336.58م2(.
ب- ان يت����م تأجي����ل النظر في 
فروق املساحات بني مساحة العقارات 
االصلية والبناء القائم ضمن املرحلة 
األولى ملشروع انوار الصباح حيث 
تبلغ مساحة هذه الفروقات 947.42م2 

الى وقت الحق.
ج- الغ����اء كل ق����رارات املجلس 
البلدي السابقة ذات العالقة شريطة 
ان يتم تسليم مواقف السيارات الى 
وزارة املالية، وسداد القيمة االيجارية 
املفروض استيفاؤها مقابل استغالل 
مواقف السيارات من تاريخ ايصال 
التي����ار الكهربائي ع����ام 1981 حتى 
تاريخ تسليم املواقف الى ادارة امالك 

الدولة.
� ما املبررات التي اس����تند اليها 
البلدي عن����د اصدار قراره  املجلس 

بالع����دول عن املبادلة التي متت منذ 
ما يقرب من 35 عاما.

� لقد متت املبادلة باتفاق جميع 
االطراف في ع����ام 1975، وما يطلبه 
اصحاب العالقة اآلن وبعد 35 عاما، 
ليس العدول عن املبادلة، بل مبادلة 
جديدة تتعارض مع ما تنص عليه 
املادة 16 من قانون نظام امالك الدولة 
رقم 105 لسنة 1980 )املعدلة بالقانون 
رقم 7 لسنة 2008( من انه ال جتوز 
في جميع االحوال مبادلة امالك الدولة 

بأمالك الغير.
� س����بق ان واف����ق مجلس االمة 
بجلسته في 2010/4/13 على املوافقة 
على طلب املناقشة املقدم من بعض 
االعضاء بشأن مشروع انوار الصباح، 
وجاء هذا الطلب انطالقا من ان االجابة 
التي تلقاها العضو عادل الصرعاوي 
من وزير املالية حول هذا املوضوع لم 
تعكس اي اجراءات محددة لتغطية 
قرارات املجلس البلدي وانطالقا من 
احلرص على امالك الدولة، وموضوع 
طلب املناقشة مدرج على جدول اعمال 
املجلس ولم يتمكن من نظره في دور 
االنعقاد الثاني، وال يزال مدرجا على 
جدول االعمال لدور االنعقاد املقبل، 
وعل����ى ذلك ما كان يجوز اس����تباق 
املناقش����ة وما ينته����ي اليه املجلس 
في ش����أنها وقبول طلب العدول عن 

املبادلة.
� ما مقدار املبالغ التي حصل عليها 
اصحاب العالقة بسبب املبادلة التي 
متت عام 1975 حتى اآلن، وما مقدار 
اخلسارة التي تعود على الدولة من 

العدول عن هذه املبادلة.
� لم تنفذ الشركة التزامها بانشاء 
موق����ف لعدد 350 س����يارة تس����لم 
املواقف  للبلدية دون مقابل ونفذت 
متعددة الطوابق لعدد 400 س����يارة 
ومع انه كان من املفروض تس����ليم 
هذه املواق����ف للدولة دون مقابل اال 
ان الش����ركة استغلتها حلسابها منذ 
ايصال التي����ار الكهربائي في ابريل 

1981 وحتى اآلن.

البؤر الفاسدة في بعض املناطق 
السكنية خصوصا في منطقة 
جليب الشيوخ والتي يوجد 
فيها مصانع للخمور وبيوت 
الدع���ارة وكذل���ك عصاب���ات 

السرقات.
واوضح هايف ان مشكلة 
منطقة جليب الش���يوخ بدأت 
تنعكس على املناطق املجاورة 
خصوص���ا ان تلك العصابات 
ب���دأت تنتق���ل ال���ى املناطق 
القريبة من احلس���اوي مثل 
منطقة الفردوس والتي بدأت 
تنتشر فيها مصانع للخمور 
وصاالت للقمار، مش���يرا الى 
ان التقاعس والضعف في اداء 
القضاء  الداخلي���ة في  وزارة 
الس���لبية  الظواهر  على هذه 
كانا له دور كبير في انتشار 
تلك الظواهر وتفشيها بشكل 
خطير خصوص���ا ان منطقة 
الفردوس اصبحت تشكل مأوى 

باالضافة الى مس����احة اجلزء الذي 
مت البن����اء عليه ف����ي املرحلة االولى 
من املشروع ومساحتها 3102.58م2. 
وبالتال����ي تكون مجموع املس����احة 
8336.58م2 ويتبقى ألصحاب العالقة 
الفرق  مس����احة 947.42م2، متث����ل 
بني املس����احة االصلية اململوكة لهم 
5234+4050=9284م2 - 8336.58م2 
= 947.42م2 ويطلب أصحاب العالقة 
البالغة  بالنسبة للفرق باملس����احة 
947.42م2 اما ان تقوم الدولة بتثمينه 
أو اعطائهم قسيمة بديلة من قسائم 
الدولة بنفس املساحة واالستعمال.

� أفادت وزارة املالية في 2006/3/27 
بأن امر الغاء ق����رار املجلس البلدي 
يخضع الختصاصات املجلس البلدي، 
وانه في حالة ص����دور قرار االلغاء 
يجب ان يتضمن وجوب سداد القيمة 
االيجارية املفروض اس����تيفاؤها من 
اصحاب العالقة مقابل اس����تغاللهم 
ملواقف السيارات من تاريخ ايصال 
التي����ار الكهربائي ف����ي ابريل 1980 
حتى تاريخ صدور قرار االلغاء.� في 
2007/1/15 رفض املجلس البلدي الطلب 
العالقة بالعدول  املقدم من أصحاب 
عن املبادلة وابق����اء الوضع على ما 
هو عليه مبوجب القرارات السابقة، 
واعترض وزير الدولة لشؤون البلدية 
على هذا القرار وأيده في ذلك مجلس 
الوزراء بقرار رقم 969/ثانيا بتاريخ 

محمد هايف

عادل الصرعاوي

توع���د رئيس جلن���ة ذوي االحتياجات 
اخلاصة مس���لم البراك مبحاسبة احلكومة 
ان لم تطبق قانون املعاقني، مش���يرا الى ان 
مهلة الثالثة شهور املقررة بعد موافقة مجلس 
االمة على القانون ق���د انقضت بتاريخ 28 
مايو الفائت والتي مبوجبها تلتزم احلكومة 

بتطبيق القانون اخلاص باملعاقني.
واضاف البراك ان املجلس االعلى للمعاقني 
تعطل مبوجب القانون اجلديد مما ادى الى وقف 

املعامالت واالجراءات اخلاصة بهذه الشريحة، 
الفتا الى ان اجلهات احلكومية املعنية بالقانون 
تقاعس���ت عن تطبيقه والتفت على تفسير 
نصوصه ناسفة الكثير من مضامينه دون 
ادنى مس���ؤولية. واوضح البراك ان اللجنة 
دعت في اجتماعها االربع���اء املقبل النائب 
االول لرئي���س مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ووزير الشؤون د.محمد 
العفاسي ومدير بنك التسليف ومدير التأمينات 

االجتماعية ورئيس هيئة الفتوى والتشريع 
لبحث الدواعي وراء تأخير تطبيق القانون 

وما املسوغات احلكومية لهذا التأخير.
واكد البراك ان املجلس بعد اقرار القانون 
اعطى احلكومة مهلة 6 اشهر لتطبيق القانون 
اال ان احلكوم���ة اصرت عل���ى مهلة الثالثة 
شهور، مبينا انها اكدت قدرتها على تطبيق 
القانون خالل هذه املدة ووجود استعدادات 

من قبلها لتطبيقه.

البراك يحذر من عدم تطبيق قانون المعاقين

مسلم البراك

د.جمعان احلربش

طال���ب النائ���ب د.جمعان 
احلربش بض���رورة ان تتخذ 
وزيرة التربية ووزير التعليم 
العالي د.موضي احلمود قرارا 
فوريا بتمديد فترة اس���تقبال 
طلبات الراغبني في االستفادة 
من البعثات اخلارجية، خاصة 
ان الفترة املتبقية قصيرة جدا 
بعد اع���الن نتائ���ج الثانوية 
العامة بقسميها العلمي واالدبي 
باالضافة الى املعهد الديني حيث 
لم يتبق منها س���وى اسبوع 
فقط ال ميكن خالله استيعاب 
وتسجيل جميع الراغبني بسبب 
العجز الواض���ح والكبير في 
اعداد املوظفني واملوظفات الذين 
الطلبات خاصة  يس���تقبلون 
في قطاعي البعثات ومعادالت 
الشهادات، كما طالب بضرورة 
زيادة عدد املوظفني الستيعاب 
الذي  الشديد  حاالت االزدحام 
يعاني منه الطلبة والطالبات 
واولياء امورهم عند مراجعة 
وزارة التعليم العالي خالل هذه 
الفترة حتديدا والتي تشهد انتهاء 
العام الدراسي للثانوية العامة 
وكذلك للجامعات والدراسات 
العليا اخلارجية والتي تتطلب 
الوزارة. وشدد  معادالتها من 
د.احلربش على اهمية تواجد 

باستخدام صالحياتها بإعفاء 
اي مس���ؤول بالوزارة يضع 
عراقيل التأخير ويتسبب في 
فرض ساعات االنتظار الطويلة 
دون مبرر، مؤكدا على ان ذلك 
يعد اج���راء ضروريا وعاجال 
لتصحي���ح االوض���اع، حيث 
برهن���ت واقعيا االحداث التي 
تتم حاليا عدم استعداد الوزارة 
الرس���مية  للقيام بإجراءاتها 
للخريجني كم���ا ينبغي، كما 
يجب على مس���ؤولي الوزارة 
ان يتفهموا ويق���دروا معاناة 
الطلبة ف���ي جتهيز واحضار 
جميع االوراق الرسمية املطلوبة 
منهم النها مرتبطة بالعديد من 
اجلهات الرسمية االخرى مثل 
التأمينات االجتماعية واالدلة 
اجلنائية بوزارة الداخلية والتي 
تتطلب اياما الجنازها االمر الذي 
يؤدي الى ضغط وقصر الفترات 
الزمنية املسموح خاللها اجناز 
معامالت هذه املجاميع الكبيرة 
من الطلبة والطالبات والذين 
يج���ب احلرص عل���ى توفير 
افضل الس���بل والوسائل لهم 
من اجل منحهم الفرص املناسبة 
الستكمال دراستهم وانطالقهم 

الى آفاق علمية اوسع.

وزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود املكث���ف خالل الفترة 
احلالية في مقر وزارة التعليم 
العالي لتشاهد عن قرب حجم 
معان���اة املراجعني من الطلبة 
االم���ور خاصة كبار  وأولياء 
السن منهم عند مراجعة قطاعي 
البعثات واملعدالت، كما ميكنها 
الوقوف على حقيقة تقصير 
بعض مسؤولي القطاعني في اداء 
عملهم في فترات الذروة، خاصة 
انها تتك���رر كل عام ولم تكن 
طارئة او مفاجئة حتى تشهد 
كل هذا احلجم من التقصير، كما 
يجب على وزيرة التعليم العالي 
الوظيفية  حتمل مسؤولياتها 

الفترة المتبقية قصيرة جدًا وال تكفي

الحربش يطالب بتمديد فترة
 االستفادة من البعثات الخارجية


