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الغامن يستقبل رئيس التحالف الوطني العراقي

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
في مكتبه أمس رئيس التحالف الوطني العراقي 
ورئيس تيار احلكمة الوطني ســماحة السيد 

عمار احلكيم والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 
زيارته للبالد.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس األمة عيسى 

الكندري والنائب د.خليل عبداهلل ابل واملستشار 
بالديوان األميري محمد ابواحلســن وســفير 

العراق لدى الكويت عالء الهاشمي.

الرئيس الغامن مع السيد عمار احلكيم

العازمي: ناقشنا مع اللجنة اشتراط التعليم العالي حصول الطالب على »األيلتس« لالبتعاث اخلارجي

»التعليمية«: ندعم إجراءات »التربية« حملاربة ظاهرة الغش باملدارس

التعليم  االمتحانات مبدارس 
العام وكليات ومعاهد التعليم 
العالي واشتراط التعليم العالي 
حصول الطالب على األيلتس 
لالبتعاث اخلارجي، والقرارات 
الصادرة مــن مجلس اخلدمة 
املدنية املتعلقة باعتماد القبول 
للراغبــن بالدراســة خــارج 

الكويت.

العالــي  التربيــة والتعليــم 
د.حامــد العازمــي أنــه وجد 
الدعــم الكامــل مــن اللجنــة 
التعليميــة البرملانية لالئحة 
محاربة الغش ونحن نشكرهم 
على ذلك، وقال العازمي عقب 
خروجه مــن اجتماع اللجنة: 
ناقشنا أمس مع اللجنة ثالثة 
موضوعــات وهــي الغش في 

متعلقة بالترقيات واســتقال 
رئيســها نريد معرفة أسباب 
استقالته، وطلبنا اجتماعا مع 
وزير التربية ومدير اجلامعة 
بحضــور جمعيــة أعضــاء 
هيئــة التدريس لالطالع على 
الشكاوى املثارة بشأن الترقيات 

وشبهة التدخل فيها.
مــن جانبــه، أعلــن وزير 

انــه بحضــور  وأوضــح 
مديــر جامعــة الكويــت متت 
مناقشة شــكاوى سابقة لدى 
اللجنــة، لها عالقة بالترقيات 
والبعثات في اجلامعة، وكان 
هنــاك حديث ونبهنا وحذرنا 
وزير التربية من مغبة جتاهل 
موضوعات الشكاوى، ونعلم 
متاما ان هناك جلنة استشارية 

وأكــد عبــداهلل أن اللجنة 
التعليمية أيدت خالل االجتماع 
مــا اتخذته وزارة التربية من 
اجراءات ونطالبها باال تتراجع 
عنها، وهناك فرق شاسع بن 
التدرج في التعامل مع قضية 
الغــش او ان تكــون العقوبة 
متطابقة او متوازية مع نوع 

الغش.

تثني على وزارة التربية وتشد 
علــى يدها في قضية التعامل 
مع الغش، وذلك حلماية طلبتنا 
املجتهديــن أوال، واألمر اآلخر 
حماية املجتمع من هذه الثقافة 
»ثقافــة الغــش«، مســتدركا: 
»هناك من يسعى الى التدرج 
في التعامل مــع الغش، وهذا 

الكالم باطل ومرفوض«.

احلقيقــي، فعندمــا يتخــرج 
الطالب بامتياز ونســبته ٨٠ 
أو 9٠% وعلى كالم االخوة في 
وزارة التربية »ما يفك اخلط 
ابيــض ما يعرف باالجنليزي 
شيء« اذا هذا كيف يتم إرساله 

في بعثة؟
وبشأن موضوع الغش، قال 
عبداهلل »ان اللجنة التعليمية 

أبدت جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشــاد البرملانية 
دعمهــا لــوزارة التربيــة في 
االجراءات التي اتخذتها حملاربة 
ظاهرة الغش باملدارس، مطالبة 
الــوزارة بعــدم التراجع عما 
اتخذتــه مــن قــرارات حماية 

للطلبة املجتهدين.
وقال مقرر اللجنة النائب 
د.خليل عبداهلل عقب االجتماع 
الذي عقد بحضور وزير التربية 
العالــي د.حامــد  والتعليــم 
العازمــي »ناقشــنا بحضور 
موضوعــات  عــدة  الوزيــر 
أهمها قضية الغش باملدارس، 
واختبــارات »االيلتس«، ومت 
االتفاق على ان تنتظر اللجنة 
مــن وزارة التعليــم العالــي 
االحصاءات واالرقام املتعلقة 
بـ »االيلتس« إلثبات مدى أهمية 
هذا االختبار وأثره على الطلبة 

والعملية التعليمية.
وأضــاف عبــداهلل »كنــا 
ومازلنا نعتقد أن »االيلتس« 
هو حل ترقيعي ملشكلة أكبر 
بان كثيرا من طلبتنا يتخرجون 
في مدارس التعليم العام وال 
تعكــس نســبهم مســتواهم 

د.حامد العازمي ود.هيثم األثري خالل اجتماع اللجنة التعليميةد.جمعان احلربش ود.عودة الرويعي ود.خليل عبداهلل وسعدون حماد أثناء اجتماع جلنة شؤون التعليم والثقافة واالرشاد

 الشاهني يسأل عن قرار مجلس األمناء 
مبنع موظفي »مكافحة الفساد« من الترقيات

وجه النائب أسامة الشاهن 
سؤاال إلى وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
قال في مقدمته: صدر القانون 
رقــم )٢ لســنة ٢٠١6( فــي 
شــأن إنشــاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد، وارجتى منه 
املواطنــون أن يكون مدافعا 
أمينا عن املال العام، ومالحقا 
دؤوبا للســرقات والسراق، 
وتكون الهيئة ممارسة ضامنة 
للشفافية والعدالة والنزاهة 
ومنــع تعــارض املصالــح. 
وعليه، قرر القانون رقم )٢( 
لسنة ٢٠١6 املشــار إليه في 
املــادة )١٢( منــه أن »تختار 
الهيئة موظفيها بشفافية وفقا 

ملعايير«.
وأتــى )دليــل سياســات 
وقواعــد شــؤون املوظفن( 
الصادر بالقرار رقم ١55 لسنة 

٢٠١7 من رئيس الهيئة العامة 
ملكافحــة الفســاد متضمنــا  
املبادئ نفسها ومبينا املعايير 

واحملددات.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي 

باآلتي:
١ ـ ملاذا صدر في يناير ٢٠١٨ 
قــرار مجلس األمنــاء مبنع 

موظفــي الهيئة مــن الترقي 
ملنصــب )مديــر إدارة( عبر 
اشتراط أن يكون كل مرشح 
ملنصب )مديــر( لديه خبرة 
عملية سابقة بوظيفة )مدير( 
مما يحرم كل موظفي الهيئة 

املتدرجن داخليا من ذلك؟
٢ ـ ملــاذا لم تنشــر إعالنات 
بالصحف احمللية لشواغر في 
وظيفة )مدير إدارة التحري( 
التوعيــة(  إدارة  و)مديــر 
الشــؤون  إدارة  و)مديــر 
إدارة  و)مديــر  اإلداريــة( 
الشــؤون املاليــة(، وغيرها 
مــن إجمالــي )١3( مديــرا، 
مشار إليها في قرار مجلس 
األمناء )يناير ٢٠١٨( واللجنة 
املنبثقة منه؟ يرجى تزويدي 
باإلعالنــات إن وجدت، وهل 
شــغلت املناصب اإلشرافية 

املشار إليها أعاله؟

أسامة الشاهني

»امليزانيات«: عجوزات هبطت باحتياطيات »أسواق املال« 
ناقشــت جلنة امليزانيات 
واحلســاب اخلتامي مشروع 
ميزانيــة هيئة أســواق املال 
اجلديــدة  املاليــة  للســنة 
٢٠١9/٢٠١٨ وحسابها اخلتامي 
املنتهيــة  املاليــة  للســنة 
٢٠١7/٢٠١6 ومالحظات ديوان 

احملاسبة بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عدنان عبــد الصمد في بيان 
اللجنــة تبــن  إن  صحافــي 
لهــا بعد املناقشــة انخفاض 
تقديرات االيرادات في ميزانية 
الهيئة إلى مليوني دينار بعدما 
كانت في احلســاب اخلتامي 
أكثر من ١٠ مالين دينار ألن 
حتصيل الرســوم وعموالت 

متارس نشاطا جتاريا رغم أنها 
ميزانية مستقلة فقد أدى ذلك 
إلى حتقيقها عجوزات مستمرة 
منذ تأسيســها حتى تاريخه 
بقيمــة ١3٠ مليــون دينــار 
ليصــل إجمالــي احتياطيها 
إلــى ٨٢ مليــون دينار بعدما 
كان ٢١3 مليون دينار بسبب 
تغطيــة تلك العجــوزات من 
االحتياطــي العام لها«. وأكد 
عبد الصمد أهميــة اتخاذ ما 
يلزم من اجــراءات للحد من 
تآكل احتياطي الهيئة بزيادة 
إيراداتهــا أو إعادة النظر في 
طبيعــة ميزانيتهــا لتكــون 
ميزانيــة ملحقــة بــدال مــن 
مستقلة. وأشار إلى ان »الهيئة 

التداول أصبح لصالح شركة 
بورصة الكويت بعدما كانت 

الهيئة حتصلها سابقا.
وأضاف »نظرا ألن الهيئة ال 

بينت خالل االجتماع أن مثل 
هذه املالحظات ســتنتفي إذا 
ما وافق مجلس الوزراء على 
تكوين احتياطي للهيئة بقيمة 
١.5 مليــار دينار، وســبق أن 
بينــت اللجنة رأيهــا أن مثل 
هــذا االحتياطــي بحاجة الى 
مزيد من الدراسة واالسترشاد 
بــرأي وزارة املالية وديوان 
عبــد  ولفــت  احملاســبة«. 
إلــى أن لألجهــزة  الصمــد 
الرقابيــة مالحظات على هذا 
االحتياطــي مــن انه يشــكل 
ازدواجية مع احملفظة الوطنية 
وأنــه لــم توضــع الضوابط 
الكافية الستخدامه كمصدات 
ماليــة وغيرهــا. وأوضح أن 

مصروفــات الهيئة قدرت في 
ميزانية السنة املالية اجلديدة 
بـ 36 مليون دينار بانخفاض 
عن امليزانية الســابقة والتي 
كانــت ٤١ مليــون دينار، مع 
تضمنهــا درجــات جديــدة 
لتعين الكويتين بـ 6٢ درجة 
وظيفية. وقال عبد الصمد إن 
»اللجنة شددت على ضرورة 
ايجاد الضوابط املناسبة ومبا 
يحقق العدالة واملســاواة في 
صــرف املكافــآت الســنوية 
)البونص( حيث سجل ديوان 
احملاسبة مالحظات حول ذلك 
ومت تالفيها وفق ما هو مثبت 
فــي تقرير ديوان احملاســبة 

املرسل للجنة«.

عدنان عبد الصمد

الفضل: ما إجراءات تطبيق قرار التكويت؟
وجه النائب احمد الفضل 
ســؤاال لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء انس الصالح 
جاء فيه: على ضوء قرار ديوان 
اخلدمة املدنية رقم ١١ لســنة 
٢٠١7 بشأن قواعد واجراءات 
تكويت الوظائف احلكومية، 
يرجى تزويدي وافادتي باآلتي:

١ـ  ما االسس واملعايير التي مت 
على ضوئها حتديد نسبة ٨٨% 
اخلاصــة مبجموعة وظائف 
القانون والسياسة والشؤون 
االسالمية، وما السند القانوني 

الــذي مت جمعهــم مبجموعة 
واحدة؟

٢ ـ مــا االجــراءات الفعليــة 
املتبعة لتطبيق قرار ١١ لسنة 
٢٠١7 بشأن قواعد واجراءات 
تكويت الوظائف احلكومية؟
3 ـ ما اعداد الكويتين وغير 
الكويتين من حملة شهادات 
احلقوق العاملن في مؤسسات 
الدولة حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7؟
٤ ـ ما اعداد الكويتين وغير 
الكويتين من حملة شهادات 
احلقوق العاملن في مؤسسات 
الدولة ذات امليزانيات املستقلة 

ـ على ســبيل املثال مؤسسة 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
ومؤسسة البترول الكويتية 
وشــركاتها التابعةـ  حتى 3١ 

ديسمبر ٢٠١7؟
5ـ  ما اعداد الكويتين من حملة 
شــهادات احلقوق في قائمة 
االنتظار في ديــوان اخلدمة 
املدنية حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7؟

وعلى ضوء القانون رقم ١9 
لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة 
الوطنية وتشــجيعها للعمل 
في اجلهــات غير احلكومية، 

يرجى افادتي باآلتي:

١ ـ مــا اعــداد الكويتيــن 
من حملة شــهادات احلقوق 
العاملــن في القطاع اخلاص 
ال يتماشــى مع اختصاصهم 

حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7؟
٢ ـ مــا االجراءات احلالية 
املتبعة لتشجيع الكويتين من 
حملة شهادات احلقوق للعمل 
في القطاع اخلاص، وهل هناك 
رؤية مســتقبلية مدرجة في 
اخلطة التنموية للدولة لزيادة 
أعدادهم وتشجيعهم لالنخراط 
والعمل في القطاع اخلاص؟

احمد الفضل

عسكر لتنفيذ حكم صالحية شهادة الثانوية بعد عامني
طالــب النائب عســكر 
التربيــة  العنــزي وزيــر 
ووزيــر التعليــم العالــي 
د.حامــد العازمــي بتنفيذ 
الــذي  حكــم االســتئناف 
قضى بأن شهادة الثانوية 
العامــة ال تلغــى بمــرور 
عاميــن ويحــق لصاحبها 
الجامعية  اكمال دراســته 
بخالف قرار الوزارة السابق 
الذي اوقف التســجيل في 
الجامعــات المصرية لكل 

من تجاوزت مدة حصوله 
على شهادة الثانوية العامة 

عامين.
وقــال النائــب عســكر 
العنزي في تصريح صحافي 
إن الدستور الكويتي اعتبر 
التعليم ركنا أساسيا لتقدم 
المجتمــع وتكفله وترعاه 
القرار  الدولــة مســتغربا 
السابق والذي جاء بأسباب 

غير مقنعة.
وتمنى عسكر أن تباشر 

التربية بتطبيق القرار ألن 
هناك أشــخاصا يطمحون 
الى إكمال دراستهم وحال 
قرار الغاء شهادة الثانوية 
بعد عاميــن من الحصول 
عليهــا دون انخراطهم في 
الجامعات التــي كانوا قد 
اكملوا اجــراءات االلتحاق 

بها قبل القرار.
وأكد عسكر أن القضاء 
انتصر للتزود بالعلم وجاء 
حكــم االســتئناف مطابقا 

لحكــم أول درجــة األمــر 
الذي يجب أن يضعه وزير 
التربيــة وقياديو الوزارة 
بعين االعتبار ويشــرعوا 

في تنفيذه.
النائب عسكر  وأضاف 
أنــه مــن غيــر  العنــزي 
المعقــول أن تقف الوزارة 
حجر عثرة أمام الراغبين 
في الحصول على الشهادات 
الجامعية بعدما حرموا منها 

ألي سبب كان. عسكر العنزي

طالب بالسماح ملن يرغب في مواصلة تعليمه في مصر

أكد أن القانون أحد احللول اجلذرية للبطالة

 احلويلة: إلغاء قرار منع الطلبة من التسجيل 
في اجلامعات بعد سنتني من الثانوية

اخلضير: رد »التقاعد املبكر« يضر بعالقة السلطتني

النائــب د.محمــد  تقــدم 
احلويلة باقتراح برغبة قال 
فيــه: ان احلرية في التعليم 
حق مقرر ال يجوز احلد منه 
أو انتقاصه، وإن الدســتور 
الكويتــي حــرص على حق 
التعليم واعتبره ركنا أساسيا 
لتقدم املجتمع، تكفله الدولة 
وترعاه، وقد عهد إلى وزارة 
التعليم العالي مباشرة شؤون 
التعليم والشــهادات  عملية 
العلميــة ومخرجاتهــا، وكل 

ما يتعلق بها.
ولكن القرار الوزاري الذي 
مينع مــن مرت ســنتان من 
حصوله على شهادة الثانوية 
والــذي يرغب فــي مواصلة 
تعليمه اجلامعي في مؤسسات 
التعليــم العالــي املســموح 
االلتحاق بها فــي جمهورية 
مصــر العربيــة ومواصلــة 

النائــب د.حمــود  دعــا 
الخضير الحكومة إلى عدم 
إعادة قانون التقاعد المبكر 
إلى المجلس، معربا عن ثقته 
بتعاون سمو رئيس الحكومة 
الشيخ جابر المبارك وتفهمه 
لرغبة الغالبية العظمى من 
المجلس في إقرار القانون، 
والعمل من أجل اســتكمال 
مسيرة اإلنجاز للقوانين التي 

يحتاجها المواطنون.
وأضــاف فــي تصريــح 
صحافــي أن من شــأن هذا 
القانون أن يحل الكثير من 
المشــاكل المزمنــة التي لم 
تتمكــن الحكومة من إيجاد 
حل جذري لها، وعلى رأسها 
مشكلة البطالة التي تفرض 
التعاون  الســلطتين  علــى 
معــا من أجل إيجاد الحلول 
الكفيلة بحلها أو التقليل من 

تعليميه على حسابه اخلاص 
يخالــف املبادئ اإلنســانية 
والقانونيــة ويهــدر احلــق 
في اختيار التعليم املناسب 
فــإن التعليم هو حق أصيل 

للكويتين.
فهذا القرار ليس له أسباب 
أكادميية وعلمية مقنعة ملنع 

تداعياتها السلبية.
وقــال ان التقاعد المبكر 
اختياري وليس إلزاميا، وال 
نقبل بفرض التقاعد المبكر 
على الموظف، فهو المعني 
باتخاذ هذا القرار من عدمه، 
إال أن مــا يهمنا في األمر أن 
نعطي هذا الحق للموظف، 

طالبــي العلم من حتصيلهم 
العلمي في التخصيص الذي 
يرغبونــه، ومــن ثــم يكون 
غير مشروع ملنع من يرغب 
من مواصلــة تعليمه، وذلك 
يزيــد مــن األغــالل والقيود 
الشــخصية  علــى احلريات 
ومن بينها حرية اختيار نوع 
التعليم وجودتــه وتوقيته 
املناســب مبــا يوائم ظروف 

طالب العلم.
ونــص االقتــراح على ما 
يلي: إلغاء قرار وزارة التعليم 
العالي القاضي مبنع الطلبة 
بالتســجيل فــي اجلامعــات 
ملضي أكثر من ســنتن على 
حصوله على شهادة الثانوية 
العامة، والسماح ملن يرغب 
في مواصلة تعليميه اجلامعي 
في جمهورية مصر العربية 

من مواصلة تعليمه.

مؤكدا أن رد القانون للمجلس 
سيعطي رســالة سلبية قد 
تلقي بظاللهــا على تعاون 
المرحلــة  الســلطتين فــي 

المقبلة.
وأوضــح ان الحكومــة 
ســعت طوال عقــود مضت 
إلى حل مشــكلة البطالة إال 
أن هــذه المســاعي لم تكلل 
بالنجاح، مشددا على ضرورة 
تعاون الحكومة مع المجلس 
في البحث عن حلول جذرية 
وهي ليست مستحيلة لكنها 
حكوميــة  إرادة  تتطلــب 
حقيقية وترجمة التوصيات 
والقوانيــن  والقــرارات 
الصادرة عــن مجلس األمة 
في هذا الشأن، ولعل التقاعد 
المبكر أحد أهم الحلول التي 
يمكــن أن توجد فرص عمل 

للكويتيين.

د.محمد احلويلة

د.حمود اخلضير


