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أحمد الفضل

عبدالوهاب األمير

صالح التمار

أكد أن العملية التربوية سباق للتلقني وعجز في اإلبداع

أحمد الفضل: إلغاء الدعوم يخفف من عجز امليزانية
وال ينهيه.. وخصخصة اخلدمات نقطة االنطالق

عبدالوهاب األمير: كلفة الطالب في مدارسنا احلكومية 
ٍ أكثر من 10 آالف دوالر والواقع التعليمي مترد

أك���د مرش���ح االنتخابات 
التكميلي���ة للدائ���رة الثالثة 
أحمد نبيل الفضل انه تناول 
موضوع اخلم���ر من منطلق 
توضيح مقصد والده، رحمه 
اهلل، من هذا امللف، مشددا على 
أنه »كان س���يتبرأ من دعوة 
إباحة اخلم���ور في حال دعا 
اليها والده أو أي شخص كان«. 
الفضل  وقال املرش���ح أحمد 
»حاشا هلل أن نحلل ما حرم 
اهلل، لك���ن اجت���زاء مقابلتي 
التلفزيونية على قناة الكوت، 
التي استغرقت ساعة ونصف 
الساعة في مقطع مدته 12 ثانية 
كان هدفه تشويه السمعة«، 
متس���ائال: »هل يعني ذلك أن 
باقي أطروحات اللقاء واحملاور 
التي مت تناولها خالله حازت 
قناعة من هاجمه«؟ مستدركا 
بالقول: »ف���إن كان كذلك فال 
ب���أس بافتراءاتهم«. وأضاف 
الفضل: »وأقول ملن اتهم الوالد، 
ان���ه رحمه اهلل في دار احلق 
وعلى املس���توى الشخصي 
فسامحك اهلل وحسابك عند 

رب العاملني«.

إلغاء الدعوم

وفي موضوع آخر ش���دد 
أحمد الفضل عل���ى أن إلغاء 
العجز في  الدعوم لن يعالج 
امليزانية وان كان س���يخفف 
منه، الفتا الى ان باب الرواتب 
احلكومية واجلهات ذات الصلة 

قال مرشح الدائرة الثالثة 
التكميلية 2016  لالنتخابات 
عبدالوهاب األمير إن التعليم 
اجليد هو الوسيلة التي يتزود 
الف���رد من خالله���ا مبعارف 
وخبرات ومه���ارات جتعله 
اإلبداع واالبتكار،  قادرا على 
واإلنسان املتعلم الواعي هو 
الذي يقود املجتمع نحو التغير 
والتطور ويعبر عن طموحاته 
وحاجاته املختلفة، موضحا 
ان التعليم في الكويت يعاني 
من مش���كالت وعثرات البد 
من إصالحها، حيث حتولت 
العملية التعليمية إلى سباق 
لتلقني املنه���ج وحفظه دون 
استيعابه، وهذا ما يدل عليه 
عجز الطالب في جوانب الربط 
والتفكير والتحليل وتفشي 
ظاهرة الدروس اخلصوصية 
وغيرها من املشكالت التعليمية 
احلقيقية، مبينا أن مناهجنا 
تعاني خل���ال كبيرا ونظامنا 
التعليمي يركز على الشكليات 

فقط.
وتساءل عبدالوهاب األمير: 
ماذا نتوقع م���ن معلم وافد 
تعتمد العملية التعليمية عليه 
بنس���بة تفوق 70% راتبه ال 
يكفيه الستئجار شقة وميضي 
ساعات يومه متنقال يعطي 

يلتهم 10.4 مليارات دينار من 
إجمال���ي الدخ���ل املتوقع في 
ميزاني���ة 2016/2015 والبالغ 
7.8 ملي���ارات دين���ار، الفتا 
الى ان الدعوم ال تتعدى 2.9 
مليار دينار. وقال الفضل انه 
متخصص في االقتصاد وبصدد 
تقدمي حزمة من احللول تنطلق 
من خصخصة خدمات القطاع 
احلكومي مثل )املاء والكهرباء 
والصح���ة(، مش���يرا الى أن 
»الفترة املتبقية من عمر هذا 
املجلس غير كافي���ة لتنفيذ 
منظومة احللول، لذا سيتبنى 

أهم األولويات«.
ودعا أحمد الفضل الى وضع 
نظام اقتصادي استراتيجي 
ملواجه���ة التقلب���ات، خاصة 
ان النفط يعد مصدرا احاديا 
للدخل في الب���الد، الفتا إلى 
أهمية إعادة هيكلة نظام القبول 
باجلامعات واملعاهد، لتتناغم 
مع احتياجات سوق العمل في 
ظل التخمة التي يعاني منها 

اجلهاز احلكومي بالدولة.
الفض���ل احلكومة  وحمل 
واملجالس املتعاقبة مسؤولية 
ال���ذي تعاني  التكدس  ه���ذا 
الوزارات واملؤسس���ات  منه 
والهيئ���ات، الفتا الى انه قام 
بتجهيز عدة اقتراحات بقوانني 
املقلوب  ملعاجلة هذا الوضع 
بشكل ال ميس دخول املواطنني 
العاملني في اجلهاز احلكومي، 
حيث انهم ليسوا املسؤولني عن 

ال���دروس اخلصوصية؟ هل 
سيس���اهم في دوره املأمول 
التعليمية؟!  العملي���ة  ف���ي 
مش���ددا على ان التعليم كان 
الغاية األساس���ية للمدارس 
التعليمية لكن  واملؤسسات 
ه���ذه املدارس واملؤسس���ات 
اليوم أصبح دورها تنظيميا 
فقط وانحسر التعليم داخل 
البيوت، فالوال���دان هما من 
يقومان بالتعليم واملتابعة أو 
من يوكالنه. وأضاف األمير ان 
الدول العربية ومنها الكويت 
تتجاهل حقيق���ة ان التعليم 
هو مجال استثماري اجتماعي 
واقتص���ادي أساس���ي وهو 
الس���بيل األول نحو التنمية 
املستدامة، مشيرا إلى ان أبرز 
املش���كالت التعليمية تتمثل 
الدراسية  املناهج  في ضعف 
واعتمادها على أساليب احلفظ 
والتلق���ني وتكريس مفاهيم 
التلقي واخلضوع والتسلط 
على حس���اب حرية التفكير 
والقدرة على احلوار، باإلضافة 
إلى عزوف املواطنني عن مهنة 

التدريس.
كما بني األمير أن أهم أسباب 
تدهور التعليم في الكويت هو 
الرؤية اإلستراتيجية  غياب 
الت���ي ترب���ط  املس���تقبلية 

التعليمية بحاجة  املخرجات 
س���وق العمل م���ن الكفاءات 
والتخصصات التي تتماشى 

مع متطلبات العصر.
وخت���م األمي���ر مطالب���ا 
بض���رورة االتف���اق عل���ى 
إستراتيجية متكاملة للتعليم 
ودعمها بالتشريعات والقوانني 
املطلوبة لنظام تعليمي متطور 
)كم���ا ونوعا( وتش���مل كل 
املراحل التعليمية من رياض 
األطفال إلى ما بعد اجلامعة، 
مع ربط األه���داف والبرامج 
التنمية  التعليمية بأه���داف 
الش���املة ومتطلبات سوق 
العمل مع االهتمام باملدرس 
وتنقية املناهج املدرسية من 
احلش���و الزائد عن احلد في 
أغلب املواد األدبية والنظرية، 
واالهتمام مبس���ايرة العصر 
املباني املدرس���ية  وتطوير 
وزيادة الفصول لتقليل الكثافة 
بها ومدها باملرافق التعليمية، 
وتزويد املدارس مبا حتتاجه 
أماك���ن لتنوي���ع ودعم  من 
الرياضية  الطالبية  األنشطة 
والفنية والثقافية واالجتماعية 
والذهنية والترفيهية، وذلك 
لتحويل املدرسة إلى عنصر 
جذب وليست طاردة للطالب 

واهتماماته.

هذه الهيكلة اخلاطئة لتركيبة 
القوى العاملة. وقال انه ضد 
أي اجراء ميس هذه الطبقة، 
لكن هناك نوافذ كثيرة ميكن 
من خاللها حل هذه املعضلة 
منها على سبيل املثال تطبيق 
نظام فتح ساعات العمل أمام 
املوظف���ني على م���دار اليوم، 
بحيث يتم اعادة هيكلة أوقات 
ال���دوام لتكون عل���ى مدار 3 
شفتات مثال، موضحا ان ذلك 
التكدس  من ش���أنه تخفيف 
املكاتب وسرعة اجناز  داخل 
العمل واملساهمة في حل االزمة 
املرورية وتوافر الفرص لتولي 
القيادية.  املناصب  الش���باب 
الفضل بالقول »يجب  وتابع 
ان يواكب ذل���ك اطالق نظام 
حتفيزي للطبقة املتوسطة من 
املوظفني للتخلي عن وظائفهم 
واالنضمام الى قافلة القطاع 
اخلاص مع وضع نظام تأميني 
لهم يحقق االمان ويقضي على 
ثقافة ان العمل اخلاص غير 

آمن«.
واختت���م الفضل قائال: ان 
النه���ج احلكومي  اس���تمرار 
الراهن سيؤدي إلى فشل أي 
محاولة للنه���وض بالوضع 
الرغم من  االقتصادي عل���ى 
امتالك الكويت ألفكار وعقول 
مبدعة خالقة، وأن احلكومة 
واملجلس مطالب���ان بوضع 
اخلطط الت���ي متنع االنفجار 

االقتصادي القادم ال محالة.

م. هشام البغلي

عبداهلل الضويحي

أكد مرشح الدائرة الثالثة 
لالنتخاب���ات التكميلي���ة 
املهندس هشام البغلي انه 
بات من الواجب على مجلس 
األمة تفعيل دوره الرقابي 
ودور ديوان احملاسبة في 
متابعة واسترداد األموال 
الت���ي تهدرها ال���وزارات 
بس���بب مخالفاتها املالية 
املتك���ررة كل ع���ام حتى 
يكون هناك دور فاعل في 
الرقابة املالية يحقق الردع 
لكل جهة حكومية تتقاعس 
وتتخاذل عن حماية املال 

العام.
وقال البغلي في تصريح 
صحافي إن ديوان احملاسبة 
يعتب���ر ال���ذراع الرقابية 
ملجلس األمة ما يستوجب 
الرقابة  دعمه في مج���ال 
واحملاس���بة على اجلهات 
احلكومي���ة الفت���ا إلى أن 
املجل���س س���بق ان عقد 
جلسة ملناقش���ة تقارير 
دي���وان احملاس���بة العام 
املاض���ي ع���ن ميزانيات 
ال���وزارات وثبت للجميع 
الرقابة احلكومية  ضعف 
بل واس���تمرار جتاوزات 
وزاراتها حتى تعدت حاجز 
املليار وجميعها أموال عامة 
الدولة  أهدرت من خزانة 
دون حساب أو عقاب على 
املتسبب في حرمان خزانه 

الدائرة  أك���د مرش���ح 
الث�الثة عبداهلل الضويحي 
المقب�ل���ة  المرحل���ة  أن 
تك���ون  ان  ت�ت�طل���ب 
لل�مش���اريع والقواني���ن 
الت���ي تخ���دم االقتصاد 
الوطني والدافع االساسي 
لها واالبتعاد عما يعرقل 
حركة الحياة السياسية 

واالقتصادية.
وق���ال الضويحي، في 
تصريح صحافي: ان الوضع 

الدولة من هذه األموال.
وذكر: لألسف أن هذه 
التجاوزات تتكرر كل عام 
ومع ذلك احلكومة ال حترك 
س���اكنا وال تقوم بدورها 
السترداد هذه األموال أو 
معاقبة املتس���ببني في ها 
العلم بأن هناك قرارا  مع 
ملجلس الوزراء نص على 
أن على اجلهات احلكومية 
معاقب���ة املتس���ببني في 
املالية  تكرار املخالف���ات 
غيران احلكومة يبدو أنها 
تصدر القرارات وال تنفذها 
كالقوان���ني التي يصدرها 
املجلس وال تنفذ مش���ددا 
عل���ى ض���رورة أن يقوم 
الرقابي  ب���دوره  املجلس 
وإل���زام احلكومة بالعمل 
على تالفي هذه املخالفات 
وعدم تكرارها بل واسترداد 
هذه األم���وال ألنها أموال 
عامه حتى تشعر احلكومة 
بأن هناك مجلسا يحاسب 
السيما ان احلفاظ على املال 
العام واجب على كل مواطن 

بحسب نص الدستور.
وبني انه يبدو أن هناك 
من ال يريد لديوان احملاسبة 
أن يعم���ل وميارس دوره 
بشكل كامل طوال السنوات 
املاضية، ودليل ذلك عدم 
تفعيل ديوان احملاس���بة 
الرابع من قانون  للفصل 

االقتصادي يعاني من ازمة، 
ف���كان م���ن المفترض ان 
يكون هناك تنسيق واضح 
لتفادي ذلك، الفتا الى انه 
اذا كان هناك خلل في بعض 
االمور فإن التقويم يكون 
من خالل اعضاء مجلس 
االمة، مشيرا الى ان على 
الحكومة دور حيوي في 
وضع الخطط االقتصادية 
الالزمة للنهوض باالقتصاد 
الكويتي ومواجهة االزمات 

انشائه والذي نص فيه على 
احالة القياديني املسؤولني 
عن التجاوزات املالية إلى 
إلى  محاكم تأديب مشيرا 
أن املجلس رغم انه انتبه 
مؤخرا لهذه القضية واصدر 
تعديال مبوجبه مت تفعيل 
دور الديوان إال أن الديوان 
مازال مكبال ال يس���تطيع 
ممارسة مهامه بشكل كامل 

على األجهزة احلكومية.
وقال: في اجللسة التي 
متت فيها مناقشة تقارير 
ديوان احملاسبة تعهد وزير 
املالية بالرد على مالحظات 
التقارير ومت  الديوان في 
منح احلكومة مهلة شهرين، 
وبعد ذلك مت الطلب شهرا 
اضافي���ا للرد إال انه حتى 
اآلن لم نس���مع أو نر الرد 
احلكوم���ي عل���ى كم هذه 
التجاوزات متس���ائال هل 
وال���وزارات  احلكوم���ة 
فوق املساءلة وهل هناك 
وزارات ال ميكن أن يطولها 
القانون، مؤكدا أن إخفاق 
احلكومة في حتصيل هذه 
املاليني يستوجب صعودها 
بكامل وزرائها على منصة 
االستجواب ومحاسبتهم 
سياس���يا قب���ل أن تت���م 
محاسبتهم قضائيا حتى 
يكون هناك اجراء رادع ملن 

يعبث باملال العام.

المالي���ة والنفطية جراء 
م���ا ي���دور ف���ي المحيط 

االقليمي.
وكرر الضويحي تأكيده 
على ان من مهامه الرئيسية 
في ح���ال وفقه اهلل لنيل 
شرف تمثيل االمة حزمة 
من االقتراحات االقتصادية 
التي تساعد في النهوض 
التنم���وي للدول���ة بما ال 
يتأثر به اصحاب الدخول 

المحدودة.

بسبب استمرار هدر املاليني دون حسيب أو رقيب

هشام البغلي: تقارير ديوان احملاسبة
كفيلة بصعود احلكومة على املنصة حملاسبتها

الضويحي: وضع اخلطط لألزمة للنهوض باالقتصاد

ذكرت االدارة العامة للعالقات العامة واالعالم 
االمني ب�وزارة ال�داخل�ية ان ما تردد في وس��ائ�ل 
الت�واصل االجت�م�اع�ي بش�أن ف��تح قيد الناخ�بني 
اعتبارا من ام���س قد جانبه الصواب وبعي�د ع�ن 

ال�ص�حة متاما.
واوضحت انه اس���تنادا للمادة 8 واملادة 18 من 
القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء 
مجلس االمة وتعديالته، ونظرا لصدور قرار نائب 
رئيس م�جلس الوزراء ووزير الداخلية بال�دعوة 
لالنتخابات التكم�يلية في الدائرة االنتخابية الثالثة 
لعضوية مجلس االمة وفقا للمادة 18 من القانون 
املشار اليه، فإنه يتعذر قانونا فتح باب القيد قبل 

اجراء االنتخابات التكميلية.

»الداخلية«: فتح باب القيد 
االنتخابي غير جائز قانونًا

قبل االنتخابات التكميلية

الديوان مازال 
مكبال ال يستطيع 

ممارسة مهامه 
بشكل كامل 
على األجهزة 

احلكومية

النهج احلكومي 
الراهن سيؤدي إلى 

فشل أي محاولة 
للنهوض بالوضع 

االقتصادي

التعليم كان الغاية 
األساسية للمدارس 

واملؤسسات 
التعليمية ودورها 

اليوم أصبح تنظيميًا 
فقط لينحسر 
التعليم داخل 

البيوت

مدير عام البلدية

بلدية الگويت
إدارة املناقصات والعقود

اإعـالن بلدية الكويت رقم )2016/9(

بشأن تأهيل شرگات ومؤسسات تنظيف املدن
تــعــلــن بــلــديــة الــكــويــت عـــن فــتــح بــــاب الــتــ�ــشــجــيــل لل�شركات 

املتخ�ش�شة  والــعــاملــيــة  اخلــلــيــجــيــة   - املــحــلــيــة  واملــوؤ�ــشــ�ــشــات 

متهيدًا  املخت�شة  اللجنة  قبل  مــن  للتاأهيل  املــدن  بتنظيف 

للدخول يف مناق�شات النظافة العامة يف كافة املناطق، فعلى 

جميع ال�شركات واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة يف تنظيف املدن التي 

والراغبة يف  اأو اجلديدة  البلدية  لــدى  تاأهيلها  واأن مت  �شبق 

الت�شجيل مراجعة اإدارة املناق�شات والعقود يف بلدية الكويت 

ر�شم  مقابل  املطلوبة  والــ�ــشــروط  الت�شجيل  منـــاذح  ال�شتالم 

كويتي ال غري  ديــنــار  مائتان  د.ك فقط   )200( وقـــدره  مــايل 

االأحد  يوم  اعتبارًا من  الر�شمي  العمل  �شاعات  وذلــك خالل 

املوافق 2016/1/31.

االأربعاء  يــوم  الطلبات  تقدمي  لقبول  موعد  اآخــر  بــاأن  علمًا 

املوافق 2016/2/30.

Client Project / بلدية الكويت

التمار: سأنسحب وسأبقى داعماً لبقية املرشحني
أكد مرش����ح االنتخابات التكميلية للدائرة 
الثالثة صالح التمار ان خدمة الوطن واملواطن 
هي االساس الذي قام بترشيح نفسه من اجله، 
باالضافة الى السعي لترسيخ الدميوقراطية 
التي امتازت بها الكويت بش����هادة الكثيرين. 
وق����ال التمار في تصري����ح صحافي: من هذا 
املنطلق، أعلن نيتي االنس����حاب عن الترشح 
لالنتخابات التكميلية وعودتي كناخب وداعم 
لبقية املرشحني إلكمال املسيرة الدميوقراطية.
وأضاف أن انسحابه جاء بسبب ضيق الوقت 

وع����دم كفاية الوقت لاللتق����اء بأكبر قدر من 
الناخبني في الدائ����رة للتعرف على همومهم 

ومطالبهم وما يعاني منه ناخبو الدائرة.
وأكد التمار أنه سيستمر على الرغم من نيته 
االنسحاب بالتواصل مع الناخبني، وان اعالن 
الترشيح اعطاني الثقة مبحبة اهالي الدائرة 
لي، وهذا سيكون حافزا لالستمرار في التواصل 
معهم خالل الفترة املقبلة. وقدم التمار شكره 
لكل من سانده في ترشيحه والكادر االعالمي 

حلملته االنتخابية.


