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«املالية»: زيادة قرض حديثي الزواج إلى ٨ آالف دينار

«التعليمية»: اقتراح مبسودة إستراتيجية
تطوير التعليم يشمل احلوكمة وضمان اجلودة

عقــدت جلنــة الشــؤون 
املالية واالقتصادية اجتماعها 
السادس عشر ملناقشة تكليف 
مجلــس األمة للجنة البحث 
والتقصي حول السحوبات 
الوحــدة  التــزام  وعــدم 
التنظيميــة املختصــة فــي 
وزارة التجارة بتطبيق أحكام 
القانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٥.

وقال رئيس اللجنة النائب 
أحمــد احلمــد فــي تصريح 
صحافي عقــب االجتماع إن 
اللجنة سوف تتقدم برسالة 
واردة إلى مجلس األمة لتمديد 

ناقشــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
خالل اجتماعها أمس تكليف 
املجلس لها ببحث ودراســة 
التعليــم  أســباب تدهــور 
العــام احلكومــي واخلاص 
ومــدى فاعلية خطط وزارة 
التربية في النهوض مبستوى 
التعليــم، إضافــة إلى خطة 
التربية  واستعدادات وزارة 
الدراســي  العام  الســتقبال 
املقبل، وذلك بحضور وكيل 
وقيــادات  التربيــة  وزارة 

الوزارة.

املقدم من قبل رئيس اللجنة 
املالية يقضي كذلك بأن يتم 
سداد ٤ آالف منها على أقساط 
ميسرة دون فوائد وتعد الـ٤ 
آالف األخــرى منحة، وذلك 

للزواج أول مرة.
وذكر احلمد أن االقتراح 
الثاني مقدم من النائب مهلهل 
املضــف ويقضي بتشــكيل 
فريق من الهيئة العامة للقوى 
العاملــة للبحــث والتحري 
والتقصي حول التشريعات 
التي تتحايل عليها الشركات 
للخروج بشكل غير مباشر من 

في صورة اقتــراح بقانون، 
ســيقوم مع أعضاء اللجنة 
التعليمية بتوقيعه وتقدميه 
غدا، مبينــا أن هذا االقتراح 
بقانون يشــمل جانبني هما 
احلوكمــة وضمــان اجلودة 

لتطوير التعليم.
خطــة  يخــص  وفيمــا 
التربية  واستعدادات وزارة 
الدراســي  العام  الســتقبال 
املقبــل، أوضــح املطــر أن 
اللجنــة طلبــت مــن ممثلي 
وزارة التربيــة تزويدها في 
االجتماع الذي ستعقده في 

بناء وحدات صناعية صغيرة 
على قطعة أرض كبيرة في كل 
محافظة من محافظات الكويت 
على أال تقل عدد الوحدات عن 
١٠٠ وحدة بواقــع ٢٠٠ متر 

للوحدة.
وأضاف أن هذه الوحدات 
تــوزع على الشــباب لعمل 
مشــاريعهم عليهــا وفــق 
دراســات مقدمة مــن قبلها 
وتقدمي ضمان مالي معقول 
من صاحب املشــروع، على 
أن تسوق الدولة في املقابل 

منتجات تلك املشاريع.

التربية  اســتعدادات وزارة 
للعــام املقبــل كافية وليس 

بها تقصير.
واختتــم املطر تصريحه 
متمنيــا أن توجــه اللجنــة 
التربيــة  الشــكر لقيــادات 
فــي االجتماع املقــرر عقده 
١١ ســبتمبر املقبــل بشــأن 
اســتعدادات العام الدراسي 
اجلديد، مؤكدا أنه سيسائل 
وزيــر التربية إذا حصل أي 
تقصير سواء في استعدادات 
العام الدراســي أو بتطبيق 
استراتيجية تطوير التعليم.

قيد عملية التكويت وتزويد 
الوزير املعني بتقارير تلخص 
هذه التصورات. وأشار إلى أن 
االقتراح يقضي كذلك بتغليظ 
العقوبة على الشركات غير 
امللتزمة بعملية التكويت إلى 
الضعف واحلرمان أو اإلجبار 
علــى التوقــف اجلزئي عن 
ممارسة بعض األنشطة إلى 
حني االلتــزام الكلي بعملية 

التكويت.
ولفت احلمد إلى أن هناك 
اقتراحــا آخر متــت املوافقة 
عليه مقدما من قبله، بشأن 

١١ ســبتمبر املقبــل بــكل ما 
يتعلق باستعدادات وجهوزية 
املــدارس ســواء مــا يخص 
العمالــة الدائمــة والصيانة 
القائمة والتجهيزات جلميع 
املتوافرة  املدارس والكتــب 
واملناصب اإلشرافية املسكنة.

وأكد أن اللجنة ستعمل في 
ذلك االجتماع على مساعدة 
وزارة التربية على حل جميع 
املعوقــات التي تواجهها في 
هذه اجلوانب، مطالبا وزير 
العالي  التربيــة والتعليــم 
د.علــي املضــف بــأن تكون 

بدالً من ٦ آالف على أن تسدد ٤ آالف عن طريق قروض ميسرة والـ ٤ األخرى منحة

اللجنة بحثت خطط «التربية» للنهوض باملستوى التعليمي واستعدادات العام الدراسي املقبل

رئيس اللجنة املالية م.أحمد احلمد

ً رئيس اللجنة د.حمد املطر متحدثا

د. بدر املال وشعيب املويزري وم.أحمد احلمد وأسامة الشاهني خالل اجتماع اللجنة

مهلهل املضف وسعدون حماد ود.حمد املطر وفايز اجلمهور أثناء االجتماع

مــدة التكليــف لالنتهاء من 
إعداد تقريرها بهذا الشأن.

وأضاف احلمد أن اللجنة 
ناقشــت ١٥ اقتراحــا برغبة 
مدرجــا على جــدول أعمال 
اللجنــة ووافقــت علــى ١٤ 
اقتراحــا، مبينــا أن من بني 
اقتــراح  تلــك االقتراحــات 
الكويتــي  الشــباب  يهــم 
يقضي بزيادة قيمة القرض 
االجتماعــي حلديثي الزواج 
إلــى ٨ آالف دينار بدال من ٦ 

آالف دينار.
وأوضح أن هذا االقتراح 

اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائــب د. حمــد املطــر في 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
ملجلس األمة عقب االجتماع، 
إن اللجنة ناقشــت مسودة 
استراتيجية تطوير التعليم 
التي مت إعدادها بالتعاون مع 
مؤسســات املجتمــع املدني 
واملتخصصــني، والقيــادات 
التربوية عبر جلسات عمل 

امتدت إلى ٣٠٠ ساعة.
وأضــاف املطــر إن هذه 
اجلهود أسفرت عن اخلروج 
باســتراتيجية مت إعدادهــا 

فارس العتيبي لزيادة العالوة الدورية ١٠٠٪ 
للوظائف العامة والفنية املساعدة واملعاونة

النائــب فــارس  تقــدم 
العتيبــي باقتــراح برغبة 
الدورية  العــالوة  بزيــادة 
ملجموعــة الوظائف العامة 
والوظائف الفنية املساعدة 
والوظائف املعاونة بنسبة 
١٠٠٪، وقــال فــي مقدمــة 
االقتراح: إن املرسوم الصادر 
في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام 
اخلدمــة املدنيــة نــص في 
مادته رقم (٢٠) «يستحق 
املوظف مرتبــه من تاريخ 
تسلمه العمل، كما يستحق 

عالوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد املقررة 
في نظام ديوان اخلدمة املدنية».

ونظــرا الرتفــاع معــدالت التضخم في 
الســنوات األخيــرة األمر الذي أثر بشــكل 
مباشــر علــى ميزانيــة األســر الكويتيــة 

متوسطة ومحدودة الدخل، 
وانطالقا من احلرص على 
حماية األسر الكويتية في 
مواجهة الغالء املستمر في 
نواحي احلياة كافة وتطبيقا 
للمبادئ الدســتورية التي 
نصت على دور الدولة في 
صيانــة دعامــات املجتمع 
وكفالــة األمن والطمأنينة، 
جــاء هذا املقتــرح بتعديل 
قيمة العالوة الدورية للفئات 
األقل فــي ترتيب الوظائف 
والتي متثل الغالبية العظمى 
من املوظفني املدنيني بالدولة. ونص االقتراح 
على ما يلي: تعديل العالوة الدورية للموظفني 
الــواردة بنظــام اخلدمة املدنيــة ملجموعة 
الوظائف العامة والوظائف الفنية املساعدة 

والوظائف املعاونة بنسبة ١٠٠٪.

فارس العتيبي

أسامة املناور يسأل عن «استئجار سيارات»
وجه النائب أسامة املناور سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار عبد الوهاب الرشيد، 
استفسر فيه عن اآلتي: يرجى تزويدي بوثائق املناقصة رقم 
أج/ش م/٢٠٢١/٢٠٢٠/١ وأســباب رد ديوان احملاسبة ألوراق 
املناقصة مرتني بتاريــخ ٢٠٢٢/٤/٢١ و٢٠٢٢/٥/١٧ واملتعلقة 
باستئجار سيارات بقيمة نصف مليون دينار، وأسباب تقاعس 
اإلدارة العامــة للجمــارك عن التعاون مع ديوان احملاســبة 
بهذا الشأن؟ ويرجى تزويدي باملكاتبات اخلاصة ومذكرات 
اإلدارة العامة للجمارك في طلبات التمديد لعقد تقدمي خدمات 
وأجهزة أعمال املناولــة ألغراض التفتيش اجلمركي مبنفذ 
جمرك العبدلي احلدودي، وما أبداه ديون احملاسبة في تلك 
الطلبات من موافقات مشروطة وأسباب التمديد دون طرح 

األمر للتعاقد مبناقصة جديدة؟
أسامة املناور

خالد العتيبي: هل الزلزال األخير نتيجة 
أعمال التكسير لزيادة إنتاج النفط؟

النائــب خالــد  وجــه 
العتيبي ســؤاال إلى نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
النفــط ووزيــر  ووزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الوزراء د. محمد الفارس، 
قال فــي مقدمته، شــهدت 
الرابــع  الســبت  الكويــت 
من يونيــو ٢٠٢٢ في متام 
الساعة ٠٤:٢٨ صباحا، هزة 
أرضية بقوة ٥ درجات على 
مقياس ريختر جنوب غرب 
منطقة األحمدي، على عمق 

٥ كيلومتــرات في باطــن األرض، وفق ما 
أعلنت عنه الشبكة الوطنية الكويتية لرصد 

الزالزل مبعهد الكويت لألبحاث العلمية.
وقد نشرت وسائل اإلعالم عدد من اآلراء 
الفنية ملتخصصني بتفســيرات عدة لهذه 
الهــزة األرضية غير املســبوقة في البالد، 
أهمها ما قاله بعض خبراء االستكشــافات 
النفطية وخبراء علم طبقات األرض بقولهم 
إن الزلزال الذي حدث غير متناسق مع املوقع 
اجليولوجــي الطبيعي للكويت وأنه وفقا 
لتخميناتهم العلمية فإن  الزلزال صناعة 
بشرية، قد يعود إلى التكسير الهيدروليكي 
ملكامن النفط أو ضخ مياه في هذه املكامن، 
وأن وصول درجة الزلزال خلمس درجات 

مبنزلة تهور.
وقد نصح هؤالء اخلبراء قياسا بنموذج 
الزالزل االصطناعية في تكساس واكالهوما 
نتيجة التكسير املكمني- بوقف التكسير 
ملدة أســبوعني على األقــل ومراجعة آثار 
الزلزال ومن ثم استعماالت التقنيات البديلة، 
على اعتبار أن ســالمة سكان الكويت أهم 

من زيادة إنتاج النفط.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١ - يرجــى تزويــدي 
بإنتاج النفط بالبرميل في 
آخر ١٢ شــهرا، وهل قامت 
الوزارة بزيادة اإلنتاج في 

الفترة األخيرة.
٢ - إن كانــت اإلجابــة 
بنعم والوزارة قامت بالفعل 
بزيادة اإلنتاج، ما األسباب 
التي دعت الوزارة إلى ذلك 
وهل جزء من هذه الزيادات 
يتعلــق باتفاقــات دولية أم قــرار اتخذته 

الوزارة؟
٣ - وفقا لبعض اآلراء الفنية املتخصصة 
في علم اجليولوجيا، هل ما حدث بســبب 
زيادة إنتاج النفط نتيجة التكسير املكمني أو 
ضخ مياه في هذه املكامن - زلزال اصطناعي 
- ومــا اإلجراءات التي قامــت بها الوزارة 
على صعيد اإلنتاج واالستكشافات - بعد 

حدوث الهزة األرضية؟
٤ - فــي حالة كان الزلزال صناعيا هل 
قامت الوزارة بتشكيل جلنة لزيارة البيوت 
واملنازل التي تصدعت بفعل الهزة األرضية؟ 
وهل ســتتكفل الوزارة بتحمل املسؤولية 
جتاه اخلسائر التي حدثت في بعض البيوت 

واملنشآت؟
٥ - يرجى تزويدي بكل نتائج اللجان 
والقــرارات التي شــكلت وصدرت في هذا 
الشأن حتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي 
باإلجــراءات التي ســتتخذها الوزارة بعد 
لتفادي أي أخطار ناجتة عن الهزات سواء 

الصناعية أو الطبيعية منها؟

خالد العتيبي

البديوي: زيارة الغامن لبروكسل تسهم في تطوير العالقات اخلارجية
أشاد ســفير الكويت لدى 
بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى 
االحتاد االوروبي وحلف شمال 
االطلسي (ناتو) جاسم البديوي 
أمــس بنتائــج الزيــارة التي 
قــام بها رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغامن إلى بروكســل، 
وقال انها ناجحة بكل املقاييس 
وتنصب في ســياق التنسيق 
السياسي رفيع املستوى بني 
الكويــت واالحتــاد األوروبي 
وتســهم في تطوير العالقات 
على كل املستويات. جاء ذلك 
في تصريح ادلى به الســفير 
البديوي لـ «كونا» بعد نهاية 
زيــارة رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن إلى بروكســل 
امس بعد أن عقد سلسلة من 
اللقاءات مع عــدد من أعضاء 
البرملان األوروبي وعلى رأسها 
مباحثات موسعة مع رئيسة 
البرملــان األوروبــي روبرتــا 
متسوال، كما جاء هذا التصريح 
بعد نهاية زيارة وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة وشؤون 
الشــباب محمــد الراجحــي 
ولقائــه بعدد من املســؤولني 

في املفوضية األوروبية.
وبني أن العالقات الكويتية 
ـ األوروبيــة تعتبــر عالقات 
إســتراتيجية مهمــة لعــدة 

املســؤول عن تعزيــز طريقة 
احليــاة األوروبية وتنســيق 
الهجــرة واللجــوء  قضايــا 
مارغريتيــس شــيناس الذي 
أشــاد بدعــم الكويــت مليثاق 
األمم املتحدة وموقفها الواضح 
املؤيــد للنظــام الدولي القائم 
علــى القواعــد فيمــا يتعلق 
مبعاجلــة القضايا واملشــاكل 
العاملية، وأعرب عن سعادته 
باقتــراح إدراج اســم الكويت 

وااللتزام مبيثاق األمم املتحدة.
البديوي  وأوضح السفير 
أن لقاءات رئيس مجلس األمة 
مع رئيسة البرملان األوروبي 
ومع العديد من أعضاء البرملان 
األوروبي الذين ميثلون األحزاب 
املتعــددة تركزت على ســبل 
تطوير العالقات بني اجلانبني 
حــول العديد مــن املواضيع، 
باإلضافــة إلــى حشــد الدعم 
ملقترح املفوضيــة األوروبية 

تأشــيرة «الشــينغن»، مبينا 
أن ملــف الكويــت يســير في 
خطى ثابتــة وواضحة جتاه 
استكمال عملية إعفاء املواطنني 
الكويتيني منها، مشيدا بنجاح 
الزيارتني املتوازيتني لكل من 
رئيــس مجلس األمــة ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس األمة 
وشؤون الشباب إلى بروكسل 
وحتقيقها األهداف املأمول منها.

وفيما يخص املسار املتعلق 
بالبرملــان األوروبــي، أوضح 
الســفير جاســم البديوي أن 
اللقاءات املتعددة التي عقدها 
رئيس مجلس األمة ســاهمت 
بشــكل كبير في شرح وجهة 
نظــر الكويت حيال هذا امللف 
باإلضافــة إلــى توفيــر ردود 
عديدة على استفسارات أعضاء 
البرملان األوروبــي حيال هذا 
املوضــوع، كما أنها ســاهمت 
في حشــد الزخم للكويت في 
البرملان األوروبي السيما وأنها 
حتظى بسمعة ومكانة عالية 
لدى كل املؤسسات األوروبية 

مبا فيها البرملان األوروبي.
جاســم  الســفير  وأكــد 
البديــوي أن رئيــس مجلس 
األمة والوفد البرملاني املرافق 
استمعوا إلى مداخالت ممتازة 
جتــاه الكويــت مــن أعضاء 

في قائمــة الــدول املعفاة من 
تأشــيرة «الشــينغن». كمــا 
أكد شــيناس علــى أن القرار 
لم يكن وليــد اللحظة بل انه 
دليل واضح للغاية وصدر عن 
اقتناع أوروبي بأن هذا القرار 
ميثــل عالمة تقديــر أوروبية 
لالصالحات املهمة التي أجرتها 
الكويت وأيضا ملوقفها الواضح 
والصريح للغاية املؤيد للنظام 
الدولــي القائم علــى القواعد 

إعفاء رعايا الكويت من تأشيرة 
«الشينغن».

وأشاد مبستوى التنسيق 
احلكومــي البرملاني الكويتي 
فيمــا يخــص حشــد الدعــم 
فــي املؤسســات األوروبيــة 
املتعددة ســواء في املفوضية 
األوروبية أو املجلس األوروبي 
أو البرملان األوروبي من أجل 
ضمــان اســتكمال إجــراءات 
إعفاء املواطنني الكويتيني من 

البرملــان األوروبي وحصلوا 
على دعمهم وتعهدهم مبساندة 
هذا املوضوع عند عرضه في 
البرملــان، مبينــا أن أعضــاء 
البرملــان األوروبــي أشــادوا 
بسياســة الكويت اخلارجية 
التي وصفوها باملتزنة والهامة 
في املنطقة وأشادوا مبواقف 
الكويــت حيــال العديــد من 
امللفــات الدولية التي تشــهد 
تصعيدا فــي الوقت احلالي، 
كما أشادوا مبسيرة الكويت 
الدميوقراطية ومبا حتققه من 
إصالحات في البالد وعلى كل 

املستويات.
وأشار الى ان هذه الزيارة 
البرملانية لرئيس مجلس األمة 
كانت متوازية بزيارة حكومية 
قام بها وزير الدولة لشؤون 
الشباب ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة محمد الراجحي 
إلى بروكسل التقى فيها نائب 
رئيــس املفوضية االوروبية 
مارغريتس شيناس ومفوضة 
الشــؤون الداخلية والهجرة 
ايلفا يوهانسون، حيث نقل 
الوزير الراجحي شكر الكويت 
ملسؤولي املفوضية األوروبية 
على تقدميهــا مقترح إلعفاء 
الرعاية الكويتيني من تأشيرة 

«الشينغن».

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطاً وزير الدولة لشؤون مجلس األمة محمد الراجحي والسفير جمال البديوي

أسباب أبرزها املستوى العالي 
للتنسيق السياسي حول العديد 
من امللفات اإلقليمية والدولية، 
باإلضافة إلــى تطابق الرؤى 
واتساقها بني اجلانبني حيال 
العديــد مــن املبــادئ والقيم 
الدولية وعلى رأســها احترام 
القوانني الدولية واإلميان بحكم 
القانون. وذكر السفير جاسم 
الديبلوماســية  البديــوي أن 
الكويتية شهدت حتركا نشطا 
في بروكسل في العام احلالي 
أوله كان في شهر يناير املاضي 
خالل لقــاء وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد الناصر مع 
املفوضة األوروبية للشــؤون 
الداخليــة إيلفا يوهانســون 
املســؤولة عن ملف تأشــيرة 
«الشينغن»، كما شارك كضيف 
شرف في إفطار عمل مع وزراء 
خارجيــة االحتــاد األوروبي 
بدعــوة مــن وزيــر خارجية 
جمهوريــة قبــرص أيوانيس 
كاســوليدس فــي العاصمــة 

البلجيكية بروكسل.
األنشــطة  ثانــي  أمــا 
الديبلوماسية في بروكسل فكان 
في شــهر مايــو املاضي خالل 
زيارة نائــب وزير اخلارجية 
السفير مجدي الظفيري بنائب 
رئيســة املفوضية األوروبية 

ملشاهدة الڤيديو

أكد أن رئيس مجلس األمة والوفد املرافق استمعوا إلى مداخالت ممتازة جتاه الكويت من البرملان األوروبي وحصلوا على دعمهم في ملف «الشينغن»


