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عمار العجميد. محمد الكندري

على طرح   2012/2/6 امل���ؤرخ يف  بكتابها  والعمل  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزارة  م�افقة  على  بناًء 

الن�شاط التايل لال�شتثمار من قبل الغري :

امل�شاحةالن�شاطم
القيمة

االإيجارية
امل�ق����ع

ميزانني ال�صوق املركزي1000 د.ك4 م2خدمات �صركة االت�صال املتنقلة1

وفق ال�صروط التالية :

1( اأن يك�ن املتقدم من اأ�شحاب االخت�شا�ص وممن ميار�ش�ن الن�شاط باأنف�شهم ولديه ترخي�ص جتاري �شاري 

املفع�ل للن�شاط املتقدم له.

2( تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملخت�م بناًء على تعليمات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل.

ال�ش�ؤون االجتماعية  3( يلتزم مقدم الطلب بدفع �شيك م�شدق مببلغ وق��دره )250د.ك( ح�شب قرار وزارة 

والعمل يتم ا�شرتداده يف حالة عدم الف�ز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذك�ر لي�ص له عالقة مببلغ التاأمني 

املتعلق بالقيمة االإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

4( تك�ن االأول�ية للم�شاهم عند ت�شاوي الدعم.

5( �ش�ف يتم االختيار للمتقدم باأع���ل���ى دعم مايل للج���معية على اأن يك��ن ب�ش�يك واحد م�شدق.

الإمتام  االخ��ت��ي��ار  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شب�عني  خ��الل  اجلمعية  اإدارة  يلتزم مبراجعة  االخ��ت��ي��ار  عليه  �شيقع  م��ن   )6

االإجراءات الالزمة وت�قيع العقد واإال يعترب طلبه ملغى وي�شبح مبلغ التاأمني حقا خال�شًا للجمعية.

7( يقدم الطلب نظري ر�شم )30 د.ك( غري قابلة للرد اعتبارًا من ي�م االثنني امل�افق 2012/3/5م وحتى نهاية 

دوام ي�م االثنني امل�افق 2012/3/12 وت�دع الطلبات داخل ال�شندوق املخ�ش�ص باإدارة اجلمعية ولن يلتفت 

اإىل الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد امل�عد املحدد علمًا باأن الدوام كالتايل :

من االأحد اإىل اخلمي�ص من ال�شاعة 8.00 �شباحًا وحتى ال�شاعة 3:00 م�شاًء.

8( تطب���ق اأحك�����ام الق��ان���ن رقم )24( ل�شن���ة 1979 ب�ش���اأن اجلمعيات التعاونية والقرارات ال�زارية بهذا ال�شاأن.

امل�صتنــدات املطلوبــة :

)1( �ش�رة البطاقة املدنية ل�شاحب الرتخي�ص.     )2( �ش�رة الرخ�شة التجارية �شارية املفع�ل للن�شاط نف�شه. 

)3( �ش�رة اعتماد الت�قيع �شاري املفع�ل.

لال�شتف�شار : تلف�ن: 23283016 داخلي 200

اإعالن رقم )2012/34(

التعاونية ال�صالـم  �صباح  علي  �صاحية  جمعية 

جملــ�س االإدارة

الكتاتني: التعاون بني البرملان الكويتي واملصري قائم

حتتضن هذا املؤمتر الذي سيعقد 
بعد ربيع الثورات العربية وإعادة 

تشكيل املنطقة من جديد«.
وتاب����ع قائ����ا: »وس����تكون 
موضوعاتنا كله����ا منصبة على 
املستقبل وقد تركنا وراءنا املاضي، 
الش����عوب تق����ول كلمتها  واالن 
واملستقبل سيكون مشرفا � بإذن 

اهلل وبنجاح هذا املؤمتر«.
وع����ن التعاون ب����ني البرملان 
املصري والكويتي، قال الكتاتني: 
البرملان املصري  ب����ني  »التعاون 
والكويتي قائم وهذه فرصة ملزيد 

من التعاون بني البرملانيني«.
أسامة أبوالسعود  ٭

الراهن في سورية، قال الكتاتني: 
»البرمل����ان املصري عبر بوضوح 
عن تضامنه مع الشعب السوري 
الش����قيق في ثورته، واحلكومة 
املصري����ة اس����تجابت لذلك وهذا 
األمر س����نطرحه في املؤمتر وهي 
رؤيتنا اخلاص����ة«. وعن زيارته 
احلالية للكويت باعتبارها الزيارة 
األولى له خارج مصر بعد انتخابه 
رئيس����ا ملجلس الشعب املصري، 
ق����ال الكتاتني: »هذه الزيارة تعد 
أول زيارة لنا خارج مصر، وهي 
بقدر اهلل زيارة لقطر شقيق، وهي 
مصادفة جميلة ان تكون الكويت 
أول زيارة لن����ا خارج مصر، وان 

أك����د رئيس مجلس الش����عب 
املصري د.سعد الكتاتني ان البرملان 
املصري سيعقد جلسة األحد املقبل 
الستدعاء رئيس الوزراء املصري 
د.كمال اجلنزوري والوزراء املعنيني 
لس����ؤالهم عن خروج املتهمني في 
قضية التمويل األجنبي من مصر 
واملتهمني أمام القضاء املصري في 
القضية املعروفة، وإلجاء احلقائق 

أمام الشعب املصري.
الكتاتني في تصريحات  وأكد 
للصحافيني عقب وصوله الكويت 
ظه����ر أمس األحد للمش����اركة في 
املؤمت����ر البرملاني الثامن عش����ر 
لاحت����اد البرملاني العربي والذي 
يفتتح أعماله اليوم االثنني برعاية 
وحضور صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحم����د ان هذه 
القضية »سيس����ت« منذ بداياتها 
ومن حق الرأي العام املصري ان 

يعرف ما يدور في هذه القضية.
وأرجع األزمة إلى ما وصفه ب� 
»التجهيل« في القضية، مش���ددا 
على ان »االتفاقيات« هي س����بب 
املشكلة، مضيفا بالقول »وتوري��ط 
نفر أو عدد قليل من القضاة يسيء 
ألنفس����هم أوال«، مش����ددا على ان 
»القضاء املصري قضاء ش����امخ 
وزج به ف����ي هذه القضية التي ال 

ناقة له فيها وال جمل«.
وعن ابرز موضوعات املؤمتر 
وخاص����ة م����ا يتعل����ق بالوضع 

نائب رئيس املجلس خالد السلطان والنائب د.حمد املطر في استقبال رئيس مجلس الشعب املصري د.سعد الكتاتني

د.عصام العريان في حوار مع عام الكندري

)فريال حماد( د.سعد الكتاتني خال حديثه للصحافيني 

القنصل العام وائل جاد واملستشار محمد حسن مع الزميل أسامة أبوالسعود خال االستقبال

منع ترويج أو نشر مبادئ مخالفة للعادات والتقاليد والدستور

نواب يقترحون قانونًا لتنظيم ترخيص وعمل املدارس اخلاصة
قدم النواب جمعان احلربش 
الطبطبائي وفيصل  وولي���د 
املسلم وفاح الصواغ وعمار 
العجم���ي اقتراحا بقانون في 
شأن املدارس اخلاصة للتعليم، 
مشفوعا مبذكرته االيضاحية 
لعرض���ه على مجل���س األمة 
مع إعطائه صفة االستعجال، 
وجاء القانون وجاء في القانون 
بعد االحكام العامة والتعاريف 

مايلي:

الفصل الثاني: نظام الدراسة 
واالمتحانات في المدارس 

الخاصة للتعليم

مادة 11: يتعني على املدارس 
االلتزام  اخلاص���ة للتعلي���م 
بالقواعد التي حتددها الائحة 
التنفيذية لهذا القانون واملتعلقة 
باخلط���ة التعليمية واملناهج 
الدراس���ية وقبول  والبرامج 
الطلب���ة وحتديد أعمارهم في 
كل مرحلة دراسية وعدد طاب 
الفصل في كل مرحلة دراسية 
وأحكام وقواعد وشروط نقل 
الطاب من مدرسة إلى أخرى 
التقومي واالمتحانات  ونظام 
وشؤون الطلبة وبدء ونهاية 
الدراس���ي والعطات  الع���ام 
الرسمية والسجات اإلدارية 
واملالية والعاقة بني املدارس 
املذكورة والعاملني فيها وحتدد 
املدارس  التنفيذي���ة  الائحة 
اخلاصة للتعليم التي ستخضع 
ل���كل أو بعض تل���ك القواعد 

لألسباب التي تقدرها.
مادة 12: يقتصر الترخيص 
بفتح امل���دارس اخلاصة على 
مرحلة دراس���ية واحدةكما ال 
يجوز اجلمع بني اجلنس���ني 
اال في مرحلة رياض االطفال 

فقط.
مادة 13: يجب على املدارس 
اخلاصة للتعليم ذات املنهج 
االجنب���ي وذوي االحتياجات 
اخلاصة وثنائية اللغة تقدمي 
املناهج والكتب املدرسية الى 
الوزارة للنظر فيها واجازتها 
العم���ل بها كم���ا تلتزم  قبل 
هذه امل���دارس بتدريس املواد 
الدراسية التي تقررها الوزارة 

وهي:
1 - التربي���ة االس���امية 
والق���رآن الك���رمي )للطلب���ة 

املسلمني(.
2 - اللغة العربية وفقا ملا 

حتدد الائحة التنفيذية.
3 - االجتماعيات وتاريخ 
دولة الكويت باللغة االساسية 

للمدرسة.

الباب الثالث: العاملون في 
المدارس الخاصة للتعليم 

واالشراف عليها

الفصل االول: العاملون في 
المدارس الخاصة للتعليم

مادة 14: يكون للمدرس���ة 
اخلاصة للتعليم هيئة تعليمية 
يحدد عددها لكل مادة حسب 
القواعد التي تضعها الوزارة، 
ويجب ان يعني للمدرسة مدير 
متفرغ ويكون مس���ؤوال عن 
النواحي التربوية واالدارية بها، 
يعاونه مدير مساعد وعدد كاف 
من العاملني الفنيني واالداريني 
بعد احلصول عل���ى موافقة 
الوزارة بالعمل بتلك املدرسة 
وحتدد الائحة التنفيذية عدد 
هؤالء العاملني وطبيعة العاقة 

التي تربطهم باملدرسة.
ويج���وز لل���وزارة ن���دب 
بعض املوظفني لشغل وظائف 
بالهيئتني التعليمية واالدارية 
باملدارس اخلاص���ة للتعليم 
وحت���دد الائح���ة التنفيذية 
اختصاصات املنتدبني وعاقتهم 
بتلك امل���دارس واآلثار املالية 

املترتبة على ذلك.
مادة 15: م���ع عدم االخال 
بأحكام القان���ون رقم 64/38 
بشأن العمل في القطاع االهلي 
يجب اال تقل مرتبات العاملني 

لتنظيم العمل بها من النواحي 
الفنية واملالية واإلدارية وحترر 
سجاتها ومراساتها والشهادات 
الدراسية التي تصدرها وعقود 
العاملني به���ا باللغة العربية 
ويجوز استعمال لغة أجنبية 
أخرى بجانب اللغة العربية.

مادة 26: يحظر على أصحاب 
امل���دارس اخلاص���ة للتعليم 

والعاملني بها ما يلي:
1 � املساس بالدين اإلسامي 
أو بكرام���ة الوطن واألمير أو 
العربية واإلس���امية  األم���ة 

وأهدافها.
2 � ترويج أو نشر مبادئ 
مخالف���ة للع���ادات والتقاليد 

والدستور.
3 � ممارس���ة أي نش���اط 

سياسي.
4 � تش���جيع أي نش���اط 
يتعارض مع األغراض التربوية 
واستغال مقر املدرسة لغير 
الترب���وي املرخص  الغرض 

به.
5 � إغاق املدرس���ة بقصد 
تعطيل نشاطها في غير احلاالت 
الت���ي ترخص فيه���ا الوزارة 

بذلك.
6 � ع���دم إضافة أو بناء أو 
إنش���اء أي مبان داخل سور 
املدرس���ة أو خارجها إال بعد 
احلصول على موافقة كتابية من 
الوزارة واجلهات املعنية على أن 
تكون املباني مطابقة للشروط 

واملواصفات املقررة.
7 � نش���ر اإلعانات محليا 
أو خارجيا أو إصدار نشرات 
أو مطبوعات إعامية أو إقامة 
حف���ات أو القي���ام برحات 
الوزارة  طابية بغير موافقة 

املسبقة.
8 � ممارسة أي نشاط مخالف 

للترخيص املمنوح لها.
9 � عدم االلتزام بعمل طابور 
الصب���اح أو عزف نش���يد او 
عرض صور أو رفع أعام غير 
صور أمير دولة الكويت وعلمها 
الوطني. ومع عدم  ونشيدها 
اإلخال بأي عقوبة أشد ينص 
عليه���ا أي قانون آخر يعاقب 
كل من خالف هذه املادة حسب 
اجلزاءات املنص���وص عليها 

بالقانون.
م���ادة 27: عل���ى املدارس 
اخلاصة للتعليم القائمة وقت 
العم���ل بهذا القان���ون تعديل 
أوضاعها طبقا ألحكام القانون 
اجلديد ابتداء من العام الدراسي 
ال���ذي يلي ص���دوره ومبا ال 
يتعارض مع حقوقها املكتسبة 
قبل ص���دور هذا القانون وإال 
اعتبر ترخيصها ملغى ويتم 

إغاقها.
مادة 28: على وزارة التربية 
تكليف املوظفني الازمني ملراقبة 
تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم 
في سبيل ذلك دخول املدارس 
اخلاصة للتعليم في مواعيد 
العمل واالطاع على السجات 
وغيرها من احملررات املتعلقة 
بتنفي���ذ أحكام ه���ذا القانون 
وحترير محاضر باملخالفات 
الت���ي تق���ع وإحالتها جلهات 

التحقيق املختصة.
م���ادة 29: يص���در الوزير 
الائحة التنفيذية لهذا القانون 
خال ستة أش���هر من تاريخ 

نشره باجلريدة الرسمية.

وكأن ل���م يكن وتبني الائحة 
التنفيذي���ة الش���روط الازم 
توافرها في التظلم واجراءاته 

والبت فيه«.

الباب الخامس: إغالق المدرسة 
الخاصة للتعليم وتصفيتها

مادة 20: يجب غلق املدرسة 
اخلاصة للتعليم كليا أو جزئيا 

ألحد األسباب اآلتية:
1 � إذا رغب املرخص له في 
إغاقها شريطة إباغ الوزارة 
كتابة قبل انتهاء العام الدراسي 

بستة شهور على األقل.
2 � إذا انتهت الش���خصية 
الت���ي متتل���ك  االعتباري���ة 

املدرسة.
3 � إذا توف���ي املرخص له 
بفتح املدرسة أو أصيب بعارض 
من عوارض األهلية ما لم يرغب 
ورثته أو القيم عليه في استمرار 
نشاطها وتسمية وكيل تتوافر 
الشروط املنصوص عليها في 
املادة اخلامسة من هذا القانون 
لتصريف أمورها بعد موافقة 

الوزارة على ذلك.
4 � إذا فقد املرخص له أي 
شرط من الشروط الازمة ملنح 

الترخيص.
5 � إذا صدر قرار إداري أو 
حكم قضائ���ي نهائي بإغاق 

املدرسة.
على أن يتم نشر قرار إغاق 
املدرس���ة باجلريدة الرسمية 
وخمس من الصحف احمللية 

اليومية.
م���ادة 21: على املرخص له 
أو م���ن يقوم مقامه إذا أغلقت 
املدرسة ألي سبب من األسباب 
الوزارة س���جاتها  تس���ليم 
وأختامه���ا وملفاتها والوفاء 

بااللتزامات املستحقة عليها.
مادة 22: إذا حتقق س���بب 
إغاق املدرس���ة خ���ال العام 
الدراسي تؤجل تصفيتها إلى 
نهاية العام الدراس���ي وتكف 
يد املرخ���ص له عن تصريف 
أموره���ا وتتول���ى ال���وزارة 
باإلنابة عنه القيام مبسؤوليته 
الوزارة للمرخص له  وتسلم 
موجوداتها وأموالها مبوجب 
محاضر رس���مية عقب انتهاء 
العام الدراسي وإغاق املدرسة 
التزاماتها  بعد س���داد جميع 
السابقة والاحقة املترتبة على 

هذا الغلق.

الباب السادس: أحكام عامة

مادة 23: يكون املرخص له 
مسؤوال عن توفير احتياجات 
املدرس���ة اخلاص���ة للتعليم 
والوفاء بجمي���ع االلتزامات 
املفروضة مبقتضى هذا القانون 
أو أي قانون آخر ويعتمد مقر 
املدرسة املوضح بالترخيص 
في كل ما يتعلق بها من أمور 
وترس���ل جمي���ع اإلخطارات 
وسائر األوراق الرسمية على 
هذا املقر باعتباره موطنا له.

م���ادة 24: يكون املرخص 
له بفتح املدرس���ة مس���ؤوال 
مس���ؤولية كاملة عما يحدث 
أو  لطلبته���ا والعامل���ني بها 
الغير من أضرار داخل نطاق 
املدرسة وال يجوز له الرجوع 

إلى الوزارة بشيء من ذلك.
م���ادة 25: حتف���ظ في كل 
الازمة  الس���جات  مدرس���ة 

في املدارس اخلاصة للتعليم 
عن احلد الذي تقرره الوزارة 
وتطبق عليهم نظم االجازات 
والعطات املدرسية والرسمية 
املقررة لنظرائهم في املدارس 
احلكومية عدا اجازة الوضع 
فتستحق بواقع 40 يوما بعد 
الوضع كما يطبق نظام احلد 
االقصى لنص���اب احلصص 
املقررة في  التعليمية  للهيئة 
املدارس احلكومية باستثناء 
املدارس ذات املنهج االجنبي 
عدا مواد اللغة العربية والتربية 
الكرمي  االس���امية والق���رآن 
واالجتماعيات على ان يصرف 
مقابل احلصص االضافية وفقا 
ملا حت���دده الائحة التنفيذية 

لهذا املقابل.

الفصل الثاني: االشراف على 
المدارس الخاصة للتعليم

م���ادة 16: تتولى االجهزة 
املالي���ة واالداري���ة بالوزارة 
االشراف على تنفيذ السياسة 
العامة لهذه املدارس ومراقبة 
س���ير العمل بها ضمن االطار 
التربوي العام وذلك من النواحي 
االدارية واملالية والفنية على 
النحو الذي حت���دده الائحة 
القانون كما  له���ذا  التنفيذية 
تتولى اجلهات املعنية بالدولة، 
كل ف���ي نط���اق اختصاصه، 
التفتيش عل���ى هذه املدارس 
للتحق���ق من م���دى تطبيقها 
للقوانني والنظم املقررة وحتدد 
الرس���وم  التنفيذية  الائحة 
التي حتصل  ايرادات(  )طابع 
عليها الوزارة نظير اخلدمات 
التي تقدمها للمدارس اخلاصة 

والعاملني بها.

الباب الرابع: الجزاءات

الوزارة  مادة 17: تتول���ى 
العاملني باملدارس  مس���اءلة 
اخلاصة للتعليم عما يقع منهم 
من مخالفات مالية او ادارية او 
فنية وتوضح الائحة التنفيذية 
اجلزاءات االدارية التي يجوز 

توقيعها في هذا الشأن.
مادة 18: م���ع عدم االخال 
بأي عقوبة اشد ينص عليها 
قان���ون آخ���ر ودون االخال 
بحق الوزارة في الغلق االداري 
للمدرسة يعاقب كل من فتح 
مدرسة خاصة للتعليم دون 
ترخيص باحلبس مدة ال تزيد 
على سنة وبغرامة ال تزيد على 
عش���رة آالف دينار او باحدى 
العقوبت���ني مع اغاق  هاتني 

املدرسة.
مادة 19: م���ع عدم االخال 
بأحكام املس���ؤولية اجلزائية 
او املدنية يجوز للوزارة حال 
مخالفة املدرس���ة لالتزامات 
املقررة مبقتضى هذا القانون 
والق���رارات املنفذة له توقيع 
اجلزاءات االدارية واملالية التي 

حتددها الائحة التنفيذية:
»ويجوز لصاحب الش���أن 
ان يتظلم م���ن القرار الصادر 
بتوقيع اجلزاء االداري واملالي 
وذلك خ���ال ثاثني يوما من 
تاريخ اباغه بكتاب مس���جل 
بعل���م الوصول على العنوان 
الترخيص ويجب  احملدد في 
البت في التظلم خال س���تني 
يوما من تاري���خ تقدميه واال 
اعتبر قرار اجلزاء الصادر الغيا 
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إشادة نيابية بتبرع صاحب السمو للشعب السوري
توالت ردود األفعال النيابية املرحبة واملشيدة 

بتبرع صاحب السمو األمير لنجدة الشعب 
السوري في محنته، وقال النائب عبداللطيف 
العميري نشكر صاحب السمو األمير لتبرعه 

السخي للشعب السوري الذي يتعرض ألقسى 
أنواع القمع والقتل على يد املجرم بشار وحزبه 

الهالك.
وقال النائب عمار العجمي ان تبرع صاحب 
السمو األمير للشعب السوري تأكيد على 
موقف الشعب الكويتي الرافض آللة القتل 
العسكرية والواقف قلبا واحد مع إخوانه 

السوريني.
وأشاد النائب د.محمد الكندري بتبرع سمو 

األمير ملناصرة الشعب السوري، مؤكدا ان مثل 
هذه األمور ليست بغريبة على سموه الذي كان 

سباقا دوما الى مد يد اخلير.
وقال الكندري ان تبرع سموه يعبر عن مشاركة 

الكويتيني إخوانهم السوريني املعاناة التي 
يعيشونها منذ 11 شهرا.

وبني الكندري ان التبرع دلل على قوة االنتماء 

العربي واإلسالمي واإلنساني لدى سموه جتاه 
الشعب السوري املناضل.

من جانبه، قال النائب مناور العازمي ان تبرع 
صاحب السمو االمير لدعم الشعب السوري 
الشقيق يعد مبادرة كرمية ليست بغريبة عن 
سموه، فهو دائما صاحب املبادرات االنسانية 

لنجدة الشعوب العربية وقت احملن، وهذا 
التبرع الكرمي لسموه سيكون محفزا للشعب 

الكويتي للتبرع الشقائه السوريني الذين 
يواجهون ابشع املذابح على ايدي النظام 

الدموي.
واضاف: كما نثمن قرار وزارة االعالم بتدشني 

حملة تبرعات لصالح الشعب السوري عبر 
تلفزيون الكويت وقناته االولى بالتعاون مع قناة 

اثراء واجلمعية اخليرية االسالمية حتت شعار 
»النخوة يا اهل الكويت«، فهذا يدل على املعدن 

االصيل للشعب الكويتي اميرا وحكومة وشعبا، 
فنجد بلدنا الكويت دائما في مقدمة الدول في 

دعم القضايا العادلة لشعوب العالم جميعا.

يتعني على املدارس 
اخلاصة للتعليم 
االلتزام بالقواعد 

التي حتددها الالئحة 
التنفيذية لهذا 

القانون واملتعلقة 
باخلطة التعليمية 
واملناهج والبرامج 

الدراسية وقبول 
الطلبة وحتديد 

أعمارهم في كل 
مرحلة دراسية

يجب على املدارس 
اخلاصة للتعليم 

ذات املنهج األجنبي 
وذوي االحتياجات 

اخلاصة وثنائية اللغة 
تقدمي املناهج 

والكتب املدرسية 
إلى الوزارة للنظر 
فيها وإجازتها قبل 

العمل بها


