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طمأن المعلمين بعدم المساس بامتيازاتهم المالية

النجار: تخفيض املصروفات ال يناسب »التربية«

»الطبية« تفوز بانتخابات كلية الطب

محمد هالل الخالدي

املســاعد  الوكيــل  أكــد 
للشــؤون املالية فــي وزارة 
النجــار  التربيــة يوســف 
التزام الوزارة بصرف جميع 
مستحقات املعلمني واملعلمات، 
وعدم املساس بأي امتيازات 
مالية مقــررة لهم بالقانون، 
حيــث ان القانــون ال يلغيه 
سوى قانون صادر عن نفس 
املصدر، وهو في حالة »كادر 
املعلمني« مجلس األمة، حيث 
ان امتيــازات املعلمني املالية 
وأهمها مكافأة نهاية اخلدمة 
صدرت بقانون وال تلغى إال 

بقانون.
وأوضح النجار في تصريح 
لـ »األنباء« أن ميزانية وزارة 
التربية للعام احلالي بلغت 
مليــار و8٠٠ مليــون دينار، 
مشــيرا الــى أن الباب األول 
من امليزانية يلتهم معظمها، 
وهو باب الرواتب واملكافآت، 
مؤكدا وجود صعوبات كثيرة 

آالء خليفة

الطبية  القائمــة  فــازت 
بانتخابــات جمعيــة كلية 
الطب، حيــث حصلت على 
3٦7 صوتــا تلتهــا قائمــة 
األكادمييــة بحصولها على 
33٩ صوتــا. وقــد واصــل 
الدميوقراطــي  العــرس 
الطالبي النتخابات اجلمعيات 
العلميــة بجامعــة الكويت 
للعــام اجلامعي ٢٠١٦/٢٠١7 
فعالياتــه، حيــث احتفلت 
كليــة الطب امس بعرســها 
بأجــواء  الدميوقراطــي 
حماسية وتزينها بلوحات 
وبوسترات القوائم الطالبية 
املتنافسة: القائمة األكادميية 

والقائمة الطبية.
وفــي هذا الصــدد قالت 
رئيســة اللجنــة اإلعالمية 
النتخابات اجلمعيات العلمية 
لكليات جامعة الكويت إسراء 
الكندري أن العرس الطالبي 
يأتــي اســتكماال ملســيرة 
الدميوقراطيــة التــي اعتاد 
عليها الشعب الكويتي، حيث 
انها تؤهــل الطلبة للقيادة 

في ســد احتياجــات الكثير 
من القطاعات، خاصة قطاع 
االنشاءات والصيانة وهناك 
عجز فــي امليزانيــة في هذا 
الباب، وهو عجز يؤثر بال شك 
في اجناز املشاريع اجلديدة 

وصيانة املواقع القائمة.
ولفــت النجــار الــى أننا 
نواجــه صعوبة فــي توفير 
مــن  املطلوبــة  امليزانيــة 
وزارة املاليــة، حيــث اننــا 
نقوم بكل مــا يلزم ونطلب 
ميزانية بأرقــام محددة، إال 
أننــا نفاجــأ بتســلم نصف 
أو ربــع امليزانيــة املطلوبة، 
فمثــال خاطبوا وزارة املالية 
وطلبوا 8 ماليني ملصروفات 
األثاث، لكنهم تسلموا 3 ماليني 
فقط، وهــذا يعني أن بعض 
املــدارس اجلديدة ســتبقى 
بال أثاث بسبب عدم توافـــر 

الـمـيـزانية.
وقال: ان وزارة التربية لها 
خصوصية يجب أن تراعى 
فيمــا يتعلــق باملصروفات، 

ذات  خدميــة  وزارة  فهــي 
قطاعات كبيرة ومتشــعبة، 
والعملية التربوية بطبيعتها 
عملية كـبيرة تتطلب جهودا 
جبارة تتداخل فيها اجلوانب 
اإلدارية والفنية وهذا يـعني 
عددا كبيرا من العاملني الذين 
تستهلك رواتبهم ومكافآتهم 
ثلثي امليزانية، فعلى سبيل 
املثال ميزانية العام املاضي 
كانــت مليــار و4٠٠ مليون 
دينار، بلغــت منها ميزانية 
)الرواتــب  األول  البــاب 
واملكافآت( حوالي مليار و٢٠٠ 
مليون، فكيف ميكن تطوير 
العملية التعليمية والصرف 
على بقية املتطلبات فقط بـ 
٢٠٠ مليون دينار؟! وأشــار 
النجار إلى أن ديوان اخلدمة 
املدنية بصدد مخاطبة وزارات 
الدولة حول إجراءات تخفيض 
املصروفــات ومنها تقليص 
عدد اللجــان وتقليص عدد 
األعضاء في كل جلنة إلى ١٠ 
أعضاء كحد أعلى، ولكن مثل 

هذه االجراءات ال تتناســب 
اطالقا مع وزارة التربـية نظرا 
خلصوصية النظام التعليمي 
ومتطلباتــه، مؤكــدا أنه قام 
بإعداد مخاطبات رسمية مع 
ديــوان اخلدمــة املدنية في 
هذا الشــأن بهدف اســتثناء 
»التربية« من هذه القرارات. 
وفيما يتعلق مبكافأة نهاية 
اخلدمة للمعلمني املتقاعدين 
صرفهــا  تأخــر  وأســباب 
ملســتحقيها، أوضح النجار 
أن املشكلة تتعلق بعدم توافر 
امليزانية، مؤكدا أن »التربية« 
املاليــة  وزارة  خاطبــت 
وطلبت تعزيزات للميزانية 
بقيمــة ١3٠ مليــون دينــار 
لتغطية مستحقات املعلمني 
املتقاعدين، إال أنهم استلموا 
فقط 4٠ مليون دينار، لذلك 
سينتج عن هذا بعض التأخير 
في صرف املكافأة للمتقاعدين 
اجلــدد، والذي ســيكون مع 
ميزانية الســنة اجلديدة في 

ابريل املقبل.

واملشــاركة اإليجابيــة في 
االنتخابــات بالقيام بالدور 
الصحيح الختيار من ميثلهم 
باالنتخابــات مــن خــالل 
املنافسة والتعبير عن الرأي 
واملشاركة احلرة دون إجبار.
الــى أن الثالثاء  ولفتت 
املقبــل سيشــهد اجلولــة 
العــرس  مــن  االخيــرة 
حـــيث  الديـمـوقـــراطي 
انتخابــات كلية احلقــــوق 

وكليــة العمارة وكلية طب 
االسـنان، مؤكدة أن انتخابات 
هذا العام متيزت بالتعاون 
املشترك بني اللـجان العاملة 
وطلبــة اجلامعــة للخروج 
بصــورة رائعة متثل أحلى 
صورة جلامعة الكويت من 
خالل املمارسة الدميوقراطية 

لالنتخابات الطالبية. 
ومن جهته أشار رئيس 
جلنة انتخابات كلية الطب 

طارق دشتي الى انه مت فتح 
باب االقتراع في الوقت احملدد 
في الـــ ٩ صباحا، مبينا أن 
حركــة التصويت اتســمت 
بالنشــاط منذ بدايــة فتح 
بــاب االقتــراع، حيــث بلغ 
عــدد املقترعــني حتــى الـــ 
١١:3٠ صباحــا ١٢4 من اصل 
٢١١ طالبا، بينما وصل عدد 
املقترعات ٢٩5 من اصل 4٦8 

طالبة.

يوسف النجار

إسراء الكندري

طالبة تدلي بصوتها

تعاونية صباح السالم كرّمت 250 طالباً من متفوقي املنطقة

محمد راتب

 انطالقا من دورها املجتمعي وتشجيعا منها على التفوق 
العلمي نظمت جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية حفال 
لتكرمي الطلبة املتفوقني من ابناء املنطقة وسط اجواء اسرية 
مبهجــة مت خاللها تكرمي نحو ٢5٠ متفوقا بالعام الدراســي 
٢٠١5/٢٠١٦ مــن ابناء الضاحية بواقع ١٠٠ طالب و١5٠ طالبة 
من مختلف املراحل التعليمية.  وفي تصريح له خالل احلفل 
احلاشــد الذي اقيم في قاعة فتوح بفندق الريجنسي للسنة 
التالية على التوالي، اكد رئيس مجلس إدارة جمعية صباح 
السالم التعاونية ســلمان املطيري ان اجلمعية مستمرة في 
تبوؤ املراكز املتقدمة وتســجيل ارقام ونتائج قياســية على 
جميع الصعد، الفتا الى ان هذا احلفل جاء تقديرا منا لنجاح 
ابناء وبنات املنطقة بتفوق ولتحفيز زمالئهم على االقتداء بهم. 
 ووجه املطيري شــكره المهات الطلبة املتفوقني قائال إن 
»األم مدرسة إذا اعددتها، أعددت شعبا طيب األعراق«، مضيفا 
ان فرحتنــا بتفــوق كوكبة من اوالدنا ال تقــدر وال توصف. 
وخاطب املطيري الطلبة املتفوقني قائال: رفعتم رؤوس ابائكم 
ووطنكم فحقكم علينا التكرمي وواجبنا جتاهكم التشــجيع 
والدفع لالمام.  واختتم املطيري كلمته بتوجيه الشكر لوزارة 
الشؤون على تعاونها املثمر مع التعاونيات لتحقيق مصلحة 

املواطن واملقيم.

جانب من تكرمي املتفوقني تكرمي أحد املتفوقني

)انور الكندري( عدد من املتفوقني املكرمني 

الترشح النتخابات احتاد أميركا 6 نوفمبر

تعاونية العديلية آخر جمعية 
جتري االنتخابات بالصوت الواحد

آالء خليفة

أصدرت الهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني 
لطلبة الكويت بيانا بشأن مواعيد فتح باب 
الترشــح النتخابات االتحاد الوطني لطلبة 
الكويت - فرع الواليات المتحدة األميركية 
وجاء في البيان: استنادا إلى دستور االتحاد 
الوطني لطلبــة الكويت ولوائحه الداخلية 
وعلى وجه الخصوص نص المادتين رقمي 
)8( و)١١( مــن الالئحــة الداخليــة لتنظيم 
االنتخابــات، وهو مــا ال يكون معه اإلعالن 
وفتح باب الترشيح لالنتخابات إال بموجب 
دعوة من الهيئــة التنفيذية ووفقا لألماكن 

والمواعيد التي تحددها الهيئة التنفيذية.
ولمــا كانت الهيئة اإلدارية لفرع االتحاد 
بالواليــات المتحــدة قد قامــت بمخاطبتنا 
علــى البريــد اإللكترونــي بموجــب كتابها 
المؤرخ ٢٠١٦/١٠/٢ والمتضمن طلب تحديد 
عدد مقاعــد وفد المؤتمر للفرع اســتعدادا 
لالنتخابــات، وقد تم الــرد عليهم على ذات 
البريد اإللكترونــي بموجب كتابنا المؤرخ 
٢٠١٦/١٠/١١ متضمنا أن عدد مقاعد وفد المؤتمر 
للفرع في انتخابات العام النقابي ٢٠١٦/٢٠١7 
هو ١١ مقعدا وفقا لكشوف المسجلين بآخر 
جمعية عمومية للفرع، وسوف يكون فتح 
باب الترشح النتخابات الهيئة اإلدارية ووفد 
المؤتمــر للفرع ابتداء مــن األحد ٦ نوفمبر 
ولمدة ســتة أيام حيث يغلق باب الترشح 
يــوم الجمعة ١١ منه على أن يكون آخر يوم 
لالنسحاب هو األحد ١3 منه، على أن يكون 

تلقي طلبات الترشيح واالنسحاب من خالل 
البريد اإللكتروني الرسمي للهيئة التنفيذية: 

Nuks٢٠١٢.q8@gmail.com
إال أن الهيئــة اإلداريــة للفــرع لم تلتزم 
بتلك المواعيد وقامت باإلعالن عن فتح باب 
الترشح لالنتخابات خالل الفترة من ١٠/١4 
حتى ٢٠١٦/١٠/١٩ ودون أن يكون لها ســند 
فيما قامت به ال في دســتور االتحاد وال في 
الئحة االنتخابات واللذان يقيدانها بضرورة 
أن تلتــزم بما تحــدده الهيئة التنفيذية من 
مواعيد وإجــراءات لإلعالن عن االنتخابات 

وفتح باب الترشح.
وحرصــا من الهيئــة التنفيذية لالتحاد 
الوطني لطلبة الكويت على مراعاة مصلحة 
الجموع الطالبية الكويتية الدارسة بالواليات 
المتحدة األميركية، وتوفير البيئة االنتخابية 
المناسبة التي تضمن نزاهة وشفافية العملية 
االنتخابية، وعدم حدوث أي لبس أو تضارب 
قد يضر في النهاية بتنظيم االنتخابات فإن 
الهيئــة التنفيذية تؤكــد أن المواعيد التي 
حددتها لفتح باب الترشيح لالنتخابات هي 
المواعيد المعتمدة رسميا وذلك في الفترة 
من ٢٠١٦/١١/٦ ولمدة ستة أيام تنتهي في يوم 
الجمعــة الموافــق ٢٠١٦/١١/١١ على أن يكون 
االنسحاب متاحا حتى تاريخ األحد ٢٠١٦/١١/١3، 
وأن تلقي طلبات الترشيح سيكون من خالل 
البريد اإللكتروني الخاص بالهيئة التنفيذية: 
gmail.com@q8.Nuks٢٠١٢ وأنه لن يعتد بأي 
طلبات للترشيح بالمخالفة لتلك المواعيد 

واإلجراءات.

بشرى شعبان 

أعلن مدير إدارة شؤون العضوية واالحتادات 
التعاونية في وزارة الشــؤون حمد املطيري 
عن اســدال الســتار على جميع القضايا التي 
رفعت ضد قانون الصوت الواحد باجلمعيات 
التعاونيــة وكان آخرها القضية املرفوعة من 
جمعية العديلية التعاونية وقد كسبت الوزارة 

احلكم وبذلك تكون جمعية العديلية آخر جمعية 
تطبق نظام الصوت الواحد. 

وأعلن املطيري ان الوزارة ستباشر اإلجراءات 
اخلاصة بفتح باب الترشــيح اعتبارا من يوم 
األحد املوافق ٢3 اجلاري وملدة عشرة أيام عمل 
على أن جترى االنتخابات في شــهر ديسمبر 
الختيــار ٩ أعضاء ملجلــس اإلدارة ألول مرة 

بنظام الصوت الواحد.

»األميركية« استضافت »حتدي 22« القطري

ثامر السليم

استضافت اجلامعة األميركية في الكويت 
اللجنة العليا للمشاريع واالرث القطرية التي 
تــزور الكويت في جولــة اقليمية للتعريف 
بجائــزة االبــداع »حتدي ٢٢« التــي انطلقت 
دورتها في الدوحة العام املاضي حيث استمر 
تعاونها مع اجلامعة األميركية كشريك اكادميي 
للعام الثاني على التوالي في دورته الثانية 
حيث تسعى الي استقطاب ورعاية ابتكارات 
تقدم حلوال عملية تساهم في اجناح تنظيم 
بطولــة كأس العالم لكرة القدم الذي تنظمه 

دولة قطر في عام ٢٠٢٠.
وفي هذا السياق قال عضو وفد حتدي ٢٠٢٢ 
باللجنــة العليا للمشــاريع واالرث القطرية 
جاســم اجلاســم ان قطر أكدت قبل أن تفوز 
بشرف تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ أن املونديال 
ليس لقطر فقط ولكن للمنطقة العربية بأكملها 
وللشرق األوسط، كما أكدت قطر أن املونديال 
فرصــة كي يتأكد العالم ان الشــباب العربي 

قادر على االبتكار واالبداع.
واضاف اجلاسم أن اللجنة العليا للمشاريع 
واالرث أطلقــت حتدي ٢٢ لثقتها الكبيرة في 
الشباب العربي وأفكاره املتميزة، كما أن حتدي 
٢٠٢٢ رسالة إلى الدول العربية خاصة املشاركة 
في النسخة الثانية ٢٠١٦ مفادها أن كأس العالم 
التي تنظمها قطر فرصة للماليني التي ستزور 
الدوحة للتعرف على قدرات وأفكار شــباب 
العرب، مشيرا الى ان حتدي ٢٢ فرصة للكشف 
عن ابداعاتهم وابتكاراتهم، ولدينا ثقة كبيرة 

في الشــباب العربي وفــي قدرته على تقدمي 
افــكار ومقترحات تخدم كأس العالم وتخدم 

الوطن العربي بشكل عام وبلدانهم أيضا.
وأكد اجلاسم أن النسخة االولى لتحدي ٢٢ 
التي أقيمت فــي العام املاضي حققت جناحا 
كبيرا مبشاركة دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ولذلك قمنا بزيادة عدد الدول مبشاركة مصر 
واملغرب واألردن وتونــس، وهناك توقعات 
بزيادة عدد الدول العربية في النسخ القادمة، 
وهناك التزام من جانب اللجنة العليا للمشاريع 
واالرث باستمرار حتدي ٢٢ الى ما بعد كأس 

العالم.
مــن جانبهــا قالت مديــرة اإلرث باللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث فاطمة النعيمي انها 
ستكون فرصة تعلم فريدة للمشاركني إلجراء 
بحوث وتطوير أفكار جديدة وتصميم حلول 
وابتكارات من شــأنها املساعدة على حتقيق 

مدن مفتوحة ومتاحة.
وستتحول الكثير من األفكار الناشئة الى 
أعمال تصميم وتطوير في الفترة التي تسبق 
كأس العالم ٢٠٢٢ وإعطــاء الناس جتربتهم 

األولى في زيارة اخلليج.
وأضافــت ان هذه فرصة لوضــع اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث كرائد في التصميم 
الشامل والهندسة املعمارية والوفاء بالتزاماتنا 
املتعلقة باإلرث، فضال عن دعم أهداف رؤية 
قطر الوطنية ٢٠3٠ لتوجيه التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والبشــرية والبيئية في البالد 
كي تكون شــاملة ملواطنــي قطر في جوانب 

مختلفة في حياتهم.

اعضاء اللجنة العليا للمشاريع واالرث القطرية في ضيافة اجلامعة األميركية

الكندري: انتخابات 
احلقوق والعمارة 

وطب األسنان 
الثالثاء املقبل

ميزانية »التربية« 
مليار و800 مليون 

يلتهم معظمها 
الرواتب

واملكافآت

تفقد رئيس جهاز متابعة األداء احلكومي الشــيخ أحمد مشعل األحمد مستشفى الشيخ 
جابر األحمد في إطار الزيارات امليدانية التي يقوم بها جهاز متابعة األداء احلكومي لتفقد 

املشروعات احلكومية.
وقال اجلهاز في بيان صحافي أمس: إن الشيخ أحمد املشعل ونائب رئيس اجلهاز د.رنا 
الفارس والوفد املرافق اطلعوا من وكيل وزارة األشغال م.عواطف الغنيم، والوكيل املساعد 
لقطاع املشــاريع اإلنشائية م.غالب صفوق، ومهندس املشروع وليد الوطري، على ما مت 

بشأن التسلم االبتدائي للمشروع.
وأضاف البيان أن الشيخ أحمد املشعل أشاد بجهود املسؤولني بوزارة األشغال في إجناز 
هذا املشــروع الذي يعد صرحا ومعلما للكويت، مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق بني 
اجلهات املعنية إليجاد أفضل احللول املمكنة إلدارة وتشغيل املستشفى بأعلى كفاءة ممكنة.

املشعل: التعاون والتنسيق بني اجلهات املعنية 
لتشغيل املستشفى بأعلى كفاءة ممكنة

جانب من جولة الشيخ أحمد املشعل في أروقة مستشفى الشيخ جابر األحمد الشيخ أحمد مشعل األحمد خالل تفقده املستشفى بحضور م.عواطف الغنيم و م.غالب صفوق، وم.وليد الوطري


