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العازمي: أولوية التدريس في الفصول الصيفية باجلامعة 
و»التطبيقي« ألعضاء هيئة التدريس الكويتيني

رشيد الفعم

رفض وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد 
العازمي االقتراح النيابي بحظر تكليف اعضاء هيئة 
التدريس غير الكويتيني بالتدريس في الفصول الدراسية 
الصيفية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، الفتا الى ان املقترح ال يتناسب 

مع الطبيعة األكادميية جلامعة الكويت.
رد الوزير العازمــي جاء على اقتراح قدمه النائب 

خالد الشــطي، وحصلت »األنباء« على نســخة منه، 
ان جلنة الشــؤون العلمية بقطاع التعليم التطبيقي 
والبحوث بالهيئة تطبق مبدأ األولوية، بحيث يكون 
ألعضــاء هيئــــــة التدريس الكويتيــني االولوية في 
تدريس املقررات الدراسية في الفصول الصيفيـــة وال 
حتظــر على غير الكويتيني منهم التدريس بالفصول 
الدراسية حتوطا فقـــط، حيـــث ان االولويـــة لألعضاء 

الكويتيــني.
وأضاف العازمي ان اعداد اجلدول الدراسي وقيام 

اعضاء هيئة التدريس بواجباتهم التدريسية  عملية 
فنيــة واكادميية تعتمد على عدد مــن العوامل، منها 
صحائف التخرج وحاجة اجلدول الدراسي وتخصصات 
اعضاء هيئة التدريس، مشــيرا الى ان املادة السابعة 
من الئحة الدراســات الصيفية )املعدلــة وفقا للقرار 
الوزاري رقم 74 الصادر بتاريخ ٢٠١7/4/5( ذكرت في 
البنــد رقــم »5 ـ ب« ان التدريس في الفصل الصيفي 
يعتمـــــد على قيام عضو هيئــة التدريس بواجباته 
الوظيفية التي حتددها اجلامعة من بحوث ومشاركة 

في اعمــال اللجان واملجالس اجلامعية وغيرها خالل 
العام الدراسي.

وأوضح ان الئحة شــؤون اعضاء هيئة التدريس 
تنص على انهم متســاوون فــي احلقوق والواجبات، 
هذا ما هو متبع بجميع املؤسســات األكادميية، فضال 
عــن ان التمييز بني اولويــات اعضاء هيئة التدريس 
في تدريس املقـــررات على اساس اجلنسية سيكون 
له انعكـــــاس ســلبي على سمعة جامعـــــة الكويت 

األكادمييـــة.

»األنباء« تنشر رد الوزارة على اقتراح النائب خالد الشطي

الغامن يستقبل مدير مكتب
مفوضية الالجئني في الكويت

اســتقبل رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغــامن مبكتبه مدير مكتب مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني في الكويت د.سامر 
حدادين، حضر اللقاء عضو مجلس األمة 

النائب محمد الدالل.

كما بعث الرئيس الغامن ببرقيتي تهنئة 
إلى رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية 
أفغانستان فضل هادي مسلميار ورئيس 
مجلس النواب مير الرحمان رحماني، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله د. سامر حدادين

الشاهني لتعديل أوضاع العاملني بجامعة الكويت 
وتيسير شروط االلتحاق بالدراسات العليا

العدساني يطالب بإلغاء املعاشات االستثنائية

قدم النائب أسامة الشاهني 
ثالثة اقتراحات برغبة تتعلق 
بتعديل أوضــاع العاملني في 
جامعــة الكويــت مــن حملة 
الدكتوراه، وفتح باب التقدمي 
اإلداريــة  الهيئــة  ألعضــاء 
باجلامعــة الســتكمال درجة 
الدكتوراه من خــالل اإلجازة 
الدراســية، وتيســير النسب 
املطلوبــة للقبــول فــي كلية 
الدراســات العليــا في جامعة 

الكويت.
وقال الشــاهني في مقدمة 
أوضــاع  تعديــل  اقتراحــه 
العاملني فــي جامعة الكويت 
من حملــة الدكتــوراه، وفتح 
بــاب التقدمي ألعضــاء الهيئة 
اإلدارية باجلامعة الســتكمال 
درجــة الدكتــوراه مــن خالل 
اإلجازة الدراســية إنه »سعيا 
لالســتفادة من حملة شــهادة 
الدكتــوراه الذيــن ابتعثتهــم 
اجلامعــة مــن خــالل اإلجازة 

ريــاض  النائــب  أكــد 
العدســاني أنــه قــد  رفض 
املعاش االستثنائي وسيظل 
عند موقفه برفضه، ومن هذا 
املنطلق تقــدم باقتراح منذ 
فترة بشأن إلغاء املادة التي 
تستند اليها احلكومة بصرف 
املعاشات االستثنائية، وذلك 
ملنع تعارض املصالح وخاصة 
أن السلطة التشريعية تراقب 
السلطة التنفيذية واستثناء 
املعاشات قد يضعف الرقابة 

البرملانية.

ولهــم أولويــة فــي االنضمام 
للهيئة األكادميية والتدريس 
في جامعة الكويت حال عودتهم 
واستكمالهم ملتطلبات الدرجة 
العلمية، ونظرا حلاجة األقسام 
العلميــة في جامعــة الكويت 

لتخصصاتهم«.
وبناء على ما ســبق أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
»إعــادة النظر فــي تعديل 
العاملــني بجامعــة  أوضــاع 
الكويــت مــن احلاصلني على 
درجــة الدكتــوراه، وفق آلية 
محكمة )مثل االنتداب بغرض 
التعيــني( ومبــا ال يعــارض 
لوائح اجلامعة وشروط تعيني 
أعضاء هيئة التدريس«. ونص 

االقتراح الثاني على ما يلي:
»فتح باب التقدمي ألعضاء 
الهيئة اإلدارية بجامعة الكويت 
الستكمال درجة الدكتوراه من 
خالل اإلجازة الدراســية وفق 
شروط تتالءم مع لوائح تعيني 

العدســاني  كمــا أوضح 
أن قانــون التأمينــات الذي 
يتيــح ويســمح للحكومــة 
بصرف املعاشات االستثنائية 
»مطاطية« ومفتوحة للجميع 
ولهذا السبب تقدمت مبقترح 
إلغــاء املــادة التي تســتند 
اليها احلكومة بشأن صرف 
تلك املعاشــات االستثنائية 
كــون ال يوجــد ضوابط وال 
معاييــر وال ســقف لتحديد 
املعاش وال مستحقيه وإمنا 
املــادة شــاملة ومــن املمكن 

العليا، علــى الرغم من كونها 
أبرز األهداف التي أعلنت عنها 
والتي تتمثل في إتاحة أفضل 
فرص التعليم ما بعد اجلامعي 
أفراد املجتمع  وحتقيق رغبة 
في مواصلة التعليم والتطوير 
الفكــري واملهاري في مجاالت 
البحــث والتطبيــق، وهو ما 
اضطر معه األفراد للسفر إلى 
اخلارج وإنفــاق مبالغ طائلة 
الستكمال دراستهم، األمر الذي 
يستدعي خفض نسب القبول 
لكلية الدراسات العليا حتقيقا 
للغايات املقصودة واملصلحة 
العامــة. لذلك أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
»تيســير النسب املطلوبة 
للقبول فــي كلية الدراســات 
العليــا فــي جامعــة الكويت، 
العملية  واحتســاب اخلبــرة 
للمتقدمــني ضمنهــا، وفتــح 
برامج )ماجستير ودكتوراه( 

في التخصصات كافة«.

موجودا فــي اللجنة املالية، 
مؤكدا أنه سيطالب بإدراجه 
للتصويــت عليــه فــي دور 
االنعقــاد املقبل بــإذن اهلل، 
خاصة أن صرف املعاشــات 
االســتثنائية فيــه تعارض 
واضــح مــع املــادة ١١٩ من 
الدســتور والتي تنص على 
تعني بقانون مكافآت رئيس 
مجلس األمة ونائبه وأعضائه 
وفي حالة تعديل هذه املكافآت 
ال ينفذ هــذا التعديل اال في 

الفصل التشريعي التالي.

أعضاء هيئة التدريس ووفق 
احلاجة للتخصصات عبر اتباع 
خطة البتعاثهم وجعل األولوية 

في التعيني لهم«.
وأكد الشاهني في اقتراحه 
الثالــث أن »النظام التعليمي 
ركيزة أساســية في تنشــئة 
الفرد وإعداده للمشــاركة في 
تنمية املجتمع، كما يشكل إحدى 
املقومات األساسية التي كفلها 
الدستور الكويتي في املادة ١3 
التي تنــص على أن »التعليم 
ركن أساســي لتقدم املجتمع، 

تكفله الدولة وترعاه«.
وال تخفى اجلهود املبذولة 
مــن كليــة الدراســات العليا 
بجامعــة الكويت فــي توفير 
متعــددة مبختلــف  برامــج 
ملرحلتــي  التخصصــات 
املاجستير والدكتوراه، إال أن 
هذه اجلهود لم متتد إلى تيسير 
شــروط التقدمي للراغبني في 
االلتحــاق ببرامج الدراســات 

أن تشــمل أي شــخص بأي 
مبلــغ، مؤكدا أن هــذا األمر 
غيــر مقبــول ويجب وضع 
ضوابط وشــروط ومعايير 
لتعزيز مبدأ الشفافية والعدل 
واملساواة دون متييز، ومنع 

تعارض املصالح.
كما بني العدساني قد متت 
املوافقة علــى املقترح الذي 
تقدمت به بإلغاء املعاشــات 
االستثنائية من قبل اللجنة 
التشريعية في دور االنعقاد 
املاضي وحاليا اقتراحي مازال 

أسامة الشاهني

رياض العدساني

الدراســية ومبوافقــة ديوان 
اخلدمة املدنية واعتماد وزارة 
العالــي وااللتــزام  التعليــم 
بالشــروط املتبعة في جامعة 
الكويت في اعتمادها للجامعات 
والتخصصات واإلقامة في محل 
الدراســة بــدوام كامل جتاوز 
الســنوات الثالث ومتابعتهم 
ســنويا بالتعاون مع امللحق 
الثقافي، مما يجعلهم مؤهلني 

البابطني يسأل عن معدالت التضخم
وجه النائب عبد الوهاب 
البابطني ســؤاال إلى وزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
مرمي العقيل قال في مقدمته: 
إنه تفعيال للمادة رقم ١ من 
القانــون رقم ١ لســنة ٢٠١٠ 
مــن قانون العمــل بالقطاع 
األهلي التي نصت على أنه: 
»يجب على الوزير أن يصدر 
قرارا كل خمس سنوات كحد 
أقصى يحدد فيه احلد األدنى 
لألجور وفقا لطبيعة املهن 
والصناعات، مســتهديا في 

ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البالد..«، 
وذلك استجابة ملتطلبات املستقبل ومتاشيا مع 
االجتاهات احلديثة في وضع حد أدنى لألجور 
لضمان مستوى معيشي معقول للعمال، ودافعا 
للقوى العاملة الكويتية وتشجيعا لها على 
النزول إلى ميدان العمل في القطاع األهلي. 

وطالب بتزويده وإفادته 
باآلتي: 

)١( بيان معــدالت التضخم 
الــذي تشــهدها  الســنوية 
البالد منذ إقرار قانون العمل 
بالقطاع األهلي وفقا لبيانات 
اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء 
واملعتمــدة لديكــم لتطبيق 
املــادة رقم ٩3 مــن القانون 
املشار اليه أعاله حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
)٢( هل عدل أو أعيد حتديد 
احلد األدنى لألجور للعاملني 
بالقطاع األهلي وفقا لطبيعة املهن والصناعات 
وذلك استجابة ملتطلبات املستقبل ومتاشيا 
مع االجتاهــات احلديثة؟ إن كانــت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بالتعديالت ومحاضر 
االجتماع مع اللجنة االستشــارية لشــؤون 
العمل واملنظمات املختصة القائمة على ذلك.

عبد الوهاب البابطني


