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عاشور: ما سبب تخفيض نسب  العمالة الوطنية 
في بعض القطاعات؟

وجه النائب صالح عاشور سؤاال الى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد 

العبداهلل جاء فيه: نشرت الصحف احمللية نسب 
العمالة الوطنية حسب النشاط االقتصادي 

واملهني، وتبني ان بعض النسب مت تخفيضها 
فما سبب هذا التخفيض؟

ملاذا لم تتم زيادة نسب قطاعات اخرى مثل 
البنوك والصرافة والبتروكيماويات واملدارس 

العربية واالجنبية اخلاصة؟ 

من املالحظ ان نسب قطاعي املستشفيات 
اخلاصة والصيدليات مت تخفيضها من 5% إلى 
3%، فما األسباب؟ وملاذا لم تتم زيادة النسبة؟ 

علما أن هناك املئات من األطباء والصيادلة 
الكويتيني باستطاعتهم العمل في القطاع اخلاص 

وممكن استيعابهم في حالة زيادة النسبة الى 
أكثر من 5%. مع زيادة نشاط الفنادق بالكويت 

وكذلك نشاط اجلمعيات التعاونية تبني كذلك 
ثبات هذه النسبة، فلماذا لم يتم رفعها؟

صالح عاشور

البراك يقترح كادرًا  لتخصصات
 اجلغرافيا والتاريخ واحلاسب اآللي

قدم النائب محمد البراك اقتراحا برغبة 
مبنح احلاصلني على تخصصات »اجلغرافيا، 
التاري����خ، علم االجتماع، واحلاس����ب اآللي 
ورياض األطفال« ميزة الكادر حلني حتويلهم 
الى معلمني، وان تتوقف الوزارة عن التعاقد 

من اخلارج على التخصصات نفسها حتى 
ننتهي م����ن تعيني أبنائن����ا أوال، علما بأنه 
يوجد عجز باملدارس واملعلمون احلاليون 
التخصص نفس����ه حصصا  يتحملون في 

محمد البراكتفوق طاقتهم.

حمود احلمدان: فخورون مبنح الشطي
 لقب سفير التسامح والسالم

الطريجي يسأل عن ضبطية خمور خارج املنطقة اجلمركية

عسكر: عدم جواز قطع املياه والكهرباء
عن املشتركني إال بعد صدور حكم قضائي

أكد النائب حمود احلمدان 
أن من����ح منظمة التس����امح 
والسالم لقب سفير التسامح 
والسالم الستش�اري الصح�ة 
ف�����ي وزارة الصحة  العامة 
د.أحمد الشطي تقديرا جلهوده 
املتمي�زة ف�ي إرس�اء التس�امح 
والسالم هو بح�د ذات�ه تكري�م 
للكويت وأبنائه�ا املخلص�ني، 
مش����يرا إل�ى أن الش�طي ت�م 
تكرميه ف�ي احتف�الية رعتها 
الش����يخة فريح����ة األحم����د 
التس����امح  ورئيس منظمة 
والس����الم الشريف د.حمدي 
قنديل بحضور وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود. مباركا 
الوقت نفس����ه للكويت  في 
وأهلها وعائلة الشطي الكرمية 

ولشخص د.أحمد الشطي هذا 
التكرمي.

وق�ال إن هذا التكرمي ل�يس 
بغ�ريب على د.الشطي الذي 
سبق أن رف�ع اس�م الك�ويت 
ع�الي����ا ف�ي العام 2003 حني 
فاز بج�ائزة شخصية العام 
العاملية التي متنحها م�ؤسسة 
العالم تقديرا لدوره  جوائز 
واألطب����اء الك�ويتيني خ�الل 
فترة حرب العراق في رع�اية 
اجلرحى واملصاب����ني جراء 
العمليات العسكرية ورع�اية 
األطف����ال العراقيني الذين مت 
تركي����ب أط�����راف صناعية 
لهم بعد فق�ده�م ألط�رافه�م 
الطبيعي�ة جراء ال�حرب، وذلك 
بتوجيه من ص�احب السم�و 
األمي����ر الذي ك�ان يش����غ�ل 

ال�وزراء في  منصب رئيس 
ذل�ك الوقت، مش����يرا إلى أن 
رئيس م�ؤسسة جوائز العالم 
ال�روس�ي السابق  ال�رئيس 
ميخائي�ل غ�ورباتش�وف سلم 
د.أحمد الشطي تلك اجلائزة 

أمام 1000 شخصية عاملية.
أحم����د  ان  وأض����اف 
ال��ش����طي س����طر إجنازات 
الك�ويت على  ع�ديدة باس�م 
الطبي واإلنساني  املست�وى 
واخليري والتوعوي، وهو 
ق�ائ�م عل�ى مشروع غراس 
الت�وعوي الوطني للوقاية 
م�ن املخ��درات، مش����يرا إلى 
أن الك�وي����ت تف�خر بأبنائها 
أمث�اله، ونتمنى  املخل�صني 
عل����ى احلكوم����ة دعمه����م 

وتكرميهم.

ق����دم النائ����ب د.عبداهلل 
الطريجي سؤاال إلى وزير املالية 
ووزير التج����ارة والصناعة 
بالوكالة أنس الصالح جاء فيه 
يرجى تزويدي وإفادتي باالتي: 
1- تناقلت وسائل اإلعالم خبرا 
عن ضبطية خم����ور خارج 
املنطق����ة اجلمركية من قبل 
وزارة الداخلية، وقد خرجت 
تلك الشحنة من ميناء الشويخ 
/26016/DO( حتت إذن تسليم
SWKIS( بتاري����خ 2015/3/8 
صادر من املنطقة احلرة، لذا 

يرجى تزويدي باآلتي:
� اسم الشركة املستوردة.

� كشف بأسماء العاملني في 
النوبة التي قام����ت بإدخال 
الش����حنة إلى املستودعات 
اجلمركية في املنطقة احلرة.

� كشف بأسماء العاملني في 
األمن والسالمة وقت خروج 

تلك الشحنة.
2 � ه����ل خرجت حاوية ي�وم 
االثنني املوافق 2014/9/1 حتمل 
بيانا جمركيا رق�م )80720( 
بدون تفتي�ش وع�ادت الشاحنة 

خالية م����ن احلمولة بتاريخ 
2014/9/3، ف�ي ح�ال اإلج�ابة 
باإليج����اب يرج�ى ت�زوي�دي 
بصورة م�ن بوليصة الشحن 
واسم سا�ئق الشاحنة واسم 
الكفي�ل وم�ن املس����ؤول م�ن 
اإلدارة العامة للجمارك ال�ذي 
سم�ح مب�رور الشاحنة ب�دون 
تفتيش، وه�ل ت�م التحقي�ق 
ف�ي ال��واقع�ة وإذا مت التحقيق 
يرجى تزويدي بصورة من 
التحقيق؟ وما اإلجراءات التي 
متت بعد اكتشاف الواقعة؟ 
وهل مت إبالغ وزارة الداخلية 
بالواقعة؟ وفي حال اإلجابة 
باإليج����اب يرج����ى تزويدي 
بصورة من البالغ املرس����ل 

لوزارة الداخلية؟
3 � ما إجمال����ي مدة اخلدمة 
ملدي����ر ع����ام اجلم����ارك منذ 
تعيين����ه بوظيفته احلالية؟ 
وهل جتاوزت املدة س����بعة 
وثالثني عاما، في حالة اإلجابة 
باإليجاب ملاذا مت استثناؤه مع 
أن توجه احلكومة بإحالة من 
بلغت مدة خدمتهم ثالثني عاما 

للتقاعد؟
4 � لقد صدر القرار الوزاري 
رقم 17 لسنة 2007 باستحداث 
مرك����ز جمركي ف����ي منطقة 
خباري الع����وازم، لذا يرجى 
تزويدي بالهيكل التنظيمي 
للمرك����ز وأس����ماء ووظائف 

العاملني فيه؟
5 � يرجى تزويدي بالس����ند 
القانوني الذي مت من خالله 
شغل الوظائف التالية، وهل 
مازال ش����اغلوها على رأس 

عملهم؟
� مراقب العالقات العامة.

� مراقب النقليات واخلدمات 
املالية.

� مراق����ب مكتب الش����ؤون 
اجلمركية.

� مراق����ب جمارك الس����املي � 
البري.

� مراق����ب توثي����ق الصادر � 
اجلوي.

6 � ما الس����ند القانوني لنقل 
مساعد مدير السجل العام إلى 
وظيفة مساعد مدير جمارك 

املوانئ اجلنوبية؟

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحًا بقانون في ش����أن عدم 
ج����واز قط����ع املي����اه والتيار 
الكهربائي عن املشتركني إال بعد 
صدور حكم قضائي، وجاء في 

اقتراح عسكر ما يلي:
مادة أول����ى: ال يجوز قطع 
املياه والتي����ار الكهربائي عن 
املشتركني إال بعد صدور حكم 

قضائي يلزمهم بذلك.
م����ادة ثاني����ة: يلغ����ى كل 
حكم يتع����ارض مع أحكام هذا 

القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء � كل فيما يخصه 

� تنفيذ هذا القانون.
وجاءت املذكرة اإليضاحية 

للقانون مبا يل����ي: قال تعالى 
)وجعلنا من املاء كل شيء حي 

� األنبياء: 30( ڈ.
 تعد املياه والطاقة الكهربائية 
من أهم النعم التي أنعم بها املولى 
عز وجل على البشرية، فهما قوام 
احلياة واستمرارها، حتيا بهم�ا 
األم�م وتتق�دم، وتتفوق األجيال 
باستخدامهما األمثل واحلفاظ 
عليهما، وحيث شرعت وزارة 
الكهرباء واملاء باتخاذ إجراءات 
لتحصيل مديونياتها متخذة من 
قطع املي�اه والكه�رباء وسيلة 
للضغ�ط على املشتركني لتس�ديد 
قيم�ة استهالكهم، ومل�ا ك�ان قط�ع 
ه�ذا املرفق امله�م ع�ن املش�تركني 
يسبب له�م ض�ررا وعن�اء شديدا 

ويعط�ل مص�احلهم وذلك ملج�رد 
تأخ�ره����م ع��ن س����داد قيم�ة 
استهالك�هم لهذا املرفق لفترة 

قصيرة أو ملبالغ بسيطة.
فق�د ب�ات م�����ن الضروري 
احملافظ�ة عل�ى ه����ذه اخلدمة 
الت����ي تقدمها لهم الدولة نظير 
مبالغ مادية، وعدم ج�واز حرمان 
املواطنني منها وقطعها عنهم إال 
بعد صدور حكم قضائي يلزمهم 

بذلك.
ل�ذا فق�د أع��د هذا االق�تراح 
بقانون الذي قض�ت امل�ادة األولى 
منه بأنه ال يج����وز قطع املياه 
والتيار الكهربائي عن املشتركني 
إال بعد ص����دور حكم قضائي 

يلزمهم بذلك.

حمود احلمدان

د.عبداهلل الطريجي

عسكر العنزي

احلويلة: إستراتيجية متكاملة للتعليم
 وإدخال عناصر مراقبة اجلودة في اإلدارة التعليمية

ق����دم النائ����ب د.محم����د 
احلويلة اقتراحا برغبة جاء 
فيه: مما ال ش����ك فيه ان دور 
االدارة املدرسية في له اهمية 
في حتقيق االهداف التعليمية 
والتربوية، وق����د عظم هذا 
الدور نتيجة لتطور أهداف 
املدرسة في املجتمع املعاصر، 
بعدما كانت تتمثل فقط في 
تلق����ني املتعلمني ما حتتوي 
الدراس����ية من  الكتب  عليه 
معارف ومعلومات، واقتصار 
دور املعل����م عل����ى الطريقة 
اإللقائية لها، ثم مطالبة طالبه 
بحفظها واستظهارها، وكان 
هذا مس����ايرا ألهداف االدارة 
املدرس����ة املتمثلة في العمل 
فقط على نقل التراث الثقافي 
ألبناء املجتمع من جيل آلخر، 
ف����ي ذل����ك متطلبات  ملبيا 
عصرها من خالل احملافظة 
على نظام املدرسة، وتنفيذ 
الدراس����ية وحصر  اخلطط 
الط����الب واملعلمني  غي����اب 
الي����وم فإن  واملوظفني.أم����ا 
أهداف املدرس����ة تتجه نحو 
تربية الطالب تربية متكاملة 
إلعداده ليسهم في بناء مجتمع 
وتقدمه، ويك����ون ذا قدرات 
تواجه عص����ره وحتدياته، 
ودراسة احتياجات مجتمعه 
ومتطلبات����ه والعم����ل على 
تلبيتها، واإلس����هام في حل 
مش����كالته وحتقيق أهدافه، 
ولذا أصبحت أهداف االدارة 
املدرسية تهيئة جميع الظروف 
واالمكانيات املادية والبشرية 
الت����ي تس����اعد على حتقيق 
األهداف التعليمية والتربوية 
التي ارتضاها املجتمع، فلم 
يعد عم����ل مدير املدرس����ة 
مقصورا على النواحي االدارية 
وم����ا تتطلبه م����ن تخطيط 

وتنظي����م وتوجيه ومتابعة 
ورقابة وتق����ومي، بل أصبح 
يعنى الى جانب ذلك بالنواحي 
الفنية واالجتماعية وبكل ما 
يتصل بالطالب والعاملني في 
الدراسية  املدرسة واملناهج 
التربوي  وأساليب اإلشراف 
وأنواع التقومي، بل والبيئة 
املدرسية كاملها، غايته في 
ذلك حتسني العملية التعليمية 

والتربوية في املدرسة.
فإن االدارة املدرسية تكمن 
أهميتها في التنظيم والتنشيط 
الترب����وي، والعم����ل عل����ى 
تقوية التواصل بني مختلف 
املتدخلني في احلياة املدرسية، 
وجناحها يتوقف على مدى 
مساهمتها في تفعيل املنظومة 
التربوية، واقتراح مشاريع 
تربوي����ة أو مادية، مدعومة 
م����ن  قبل هيئ����ة التدريس. 
وإن االهتمام بجودة االدارة 
املدرسية ومخرجاتها ميثل 
الدعامة األساس����ية للتنمية 
االجتماعي����ة واالقتصادية 
ف����ي أي دولة تس����عى نحو 
التنافس����ية والعاملية، وان 
االدارة املدرسية ذات اجلودة 
العالي����ة متثل روح العملية 
التعليمية.ل����ذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
العمل عل����ى إدخال   - 1
عناص����ر مراقبة اجلودة في 
االدارة التعليمية، ومسايرة 
التنظيم  أح����دث أس����اليب 
واإلدارة في احلقل التعليمي 
أكبر إلدارة  وإعطاء حري����ة 
املدارس في تطبيق اللوائح 
مبا يتناس����ب م����ع االرتقاء 

بجودة أسلوب اإلدارة.
املبان����ي  2 - تطوي����ر 
املدرس����ية وزيادة الفصول 
الكثاف����ة بها ومدها  لتقليل 

باملرافق التعليمية، وتزويد 
املدارس مبا حتتاج اليه من 
أماكن لتنويع ودعم األنشطة 
الرياضية والفنية  الطالبية 
والثقافي����ة واالجتماعي����ة 
والذهني����ة والترفيهي����ة.. 
إلخ، وحتويل املدرس����ة الى 
عنصر جذب ال طرد للطالب 

واهتماماته.
3 - أهمية توثيق العالقة 
بني البيت واملدرسة عن طريق 
اآلباء  اجتماع����ات مجل����س 
واملعلمني أو أي طرق أخرى 
مبتكرة وإشراك أولياء األمور 
في معايشة املشكالت التربوية 
واملساهمة في معاجلتها للحد 
من معدالت الرسوب والتسرب 
الطالبي ومبا يس����اعد على 
االرتقاء بالعمليتني التربوية 

والتعليمية.
4 - إعطاء مديري املدارس 
صالحيات خاص����ة في نقل 
وندب املعلمني بالتنس����يق 
مع التواجيه الفنية املختصة 
وتشجيع املديرين املتميزين 
وإعطاؤه����م األولوي����ة في 
الدولية  املشاركة )الزيارات 
واملؤمترات والندوات وإكمال 
العليا واملشاركة  الدراسات 
التي  املقاب����الت  في جل����ان 
التوظيف  جتري عند بداية 
والتعيني للمدرس����ني اجلدد 

واختيارهم(.
الزي����ارات  5 - تب����ادل 
بن مدي����ري املدارس لتبادل 
ونقل اخلبرات اجلديدة بني 
املدارس على مستوى املناطق 
التعليمية وبعض املدارس 
اخلاصة النموذجية وتكثيف 
ال����دورات اخلارجية املفيدة 
ملديري امل����دارس واملديرين 
الدول ذات  املس����اعدين في 

التعليم املتميز واملتقدم.

د.محمد احلويلة

مسايرة أحدث أساليب التنظيم واإلدارة في احلقل التعليمي

الدويسان: التعامل غير اجلدي
 مع األسئلة البرملانية إساءة للحكومة

أكد النائب فيصل الدويسان أن جتاهل الرد 
على األسئلة النيابية أصبح ديدن بعض الوزراء، 
حيث قدمت س����ؤاال الى الوزير الشيخ محمد 
العبداهلل منذ اكثر من ثالثة اشهر والى اآلن لم 
تردني أي اجابة. وأوضح الدويسان ان السؤال 
ال����ذي وجهته ال يتعلق بوثائق او أرقام حتى 
تتأخر االجابة بل استفسرت عن الوزير املعني 
واملس����ؤول عن اجلهاز املركزي للبدون، فهل 
هذا سؤال يعجز الوزير عن الرد عليه كل هذه 

الفترة؟! وتساءل الدويسان: هل يريد الوزير 
العبداهلل أن نقدم له استجوابا ليجيبنا عن سؤال 
برملاني؟ أم انه يتعذر بانشغاله عن الرد على 

االسئلة بافتتاح املعارض واملؤمترات؟
واعتبر الدويسان ان التعامل غير اجلدي 
من بعض الوزراء مع األس����ئلة البرملانية يدل 
على ان بعض الوزراء يسيئون حلكومة سمو 
الشيخ جابر املبارك ويظهرونها على انها تريد 

التهاون ال التعاون.

فيصل الدويسان


