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االحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ محليات

شروط وضوابط استغالل املرافق العامة التابعة لهيئة الشباب

أصدر وزير الدولة لشؤون 
مجلــس األمــة وزيــر الدولة 
لشؤون الشباب رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للشــباب 
محمد الراجحي قرارا بشــأن 
الالئحــة املنظمة الســتخدام 
واســتغالل املرافــق التابعــة 

للهيئة.
وجاء في القرار:

مادة ١: تعريفات: في تطبيق 
أحــكام هذه الالئحــة، يقصد 
بالكلمات والعبــارات التالية 
املعاني الواردة قرين كل منها:
- الهيئــة: الهيئــة العامة 

للشباب.
- املجلــس: مجلس ادارة 

الهيئة.
- القطاع املختص: القطاع 
الــذي يشــرف علــى عمليــة 
اســتخدام املرافق بالهيئة أو 

اجلهات التابعة لها.
- املرافق: مراكز الشــباب 
واملباني واملنشــآت الشبابية 
واألراضي التي متتلكها الهيئة 

أو اجلهات التابعة لها.
الشــخص  - املســتخدم: 
الطبيعــي أو االعتباري الذي 
يطلب استخدام أحد املرافق في 
الغرض املخصص له وتشغيله 

خالل مدة االستخدام.
- مقابل االستخدام: املبلغ 
النقدي مقابل استخدام املرفق.
- التأمــني: مبلــغ نقــدي 

مادة ٤: يجوز للمســتخدم 
العــدول عن طلب اســتخدام 
املرفــق قبــل ٤٨ ســاعة مــن 
موعــد إقامــة النشــاط، وفي 
حالة العــدول بعد هذا املوعد 
يصبــح التأمــني املدفوع حقا 

خالصا للهيئة.
مادة ٥: يتحمل املســتخدم 
مسؤولية تقدمي كل التراخيص 
الالزمــة الســتخدام املرفــق، 
ويجــب عليه تزويــد الهيئة 

الهيئة، مع إخطار ذوي الشأن 
بذلك.

مادة ٩: يلتزم املســتخدم 
بتسليم املرفق في نهاية فترة 
االســتخدام باحلالة التي كان 
عليها قبل االستخدام، ويحرر 
محضر بذلك يوضح فيه حالة 

املرفق وقت التسليم.
مادة ١٠: يتحمل املستخدم 
املرفــق  ادارة  مســؤولية 
وتشغيله وما يترتب على ذلك 
من  مسؤولية مدنية أو جزائية 
دون أي مسؤولية على الهيئة.

مادة ١١: في حال وجود أي 
مالحظات أثناء وقت اســتالم 
املرفق مــن قبل الهيئة، يجب 
علــى املســتخدم تالفــي هذه 
املالحظات خالل مدة ال تتجاوز 
٣٠ يوما من تاريخ إخطاره، مع 
الناجمة  التكاليف  حتمله كل 

عن ذلك.
مادة ١٢: يتحمل املستخدم 
أعبــاء إصالح أي أضــرار أو 
تلفيات باملرفق تنشأ نتيجة 
اســتخدامه، وفــي حالة عدم 
قيامــه بذلــك، يحــق للهيئة 
إصالحها على نفقته اخلاصة 
وخصم تكاليف اإلصالح من 
مبلغ التأمني أو أي مستحقات 
له لدى  الهيئة، دون اإلخالل 
باحلق فــي التعويضــات إن 
كان لذلــك مقتضى، أو اتخاذ 

إجراءات أخرى بهذا الشأن.

بنســخة من هذه التراخيص 
قبل اســتالم املرفــق مبدة ال 
تقل عن ثالثة أيام، وفي حال 
املخالفــة يتحمل املســتخدم 
القانونيــة  كل املســؤوليات 
والغرامــات املفروضــة مــن 

اجلهات الرسمية.
الى  مادة ٦: يســلم املرفق 
املستخدم مبوجب محضر يعد 
لهذا الغرض، يبني فيه مكونات 
املرفق وحالته ومدة استخدامه 
وأي بيانات أخرى، وذلك بعد 
سداد مقابل االستخدام، ومقابل 
التأمني كاملني، بحسب اجلداول 

املرفقة.
مادة ٧: يلتزم املســتخدم 
باستخدام املرفق في الغرض 
املخصص له وإدارته بالعناية 
الالزمــة قانونــا، مــع مراعاة 
االشتراطات القانونية ومراعاة 

العادات والتقاليد.
للمســتخدم  يحــق  وال 
املتنــازل عــن االســتخدام إال 
مبوافقــة خطية مســبقة من 
الهيئة، وفي حالة املوافقة يظل 
مسؤوال مع املتنازل اليه عن 

تنفيذ العقد.
إلغاء  مادة ٨: يحق للهيئة 
املوافقة على استخدام أي مرفق 
اذا اقتضت املصلحة العامة أو 
في حال مخالفة املستخدم ألي 
حكم من أحكام هذه الالئحة، 
وذلك دون أدنى مسؤولية على 

يتحمل املستخدم مسؤولية إدارة املرفق وتشغيله وما يترتب على ذلك من مسؤولية

محمد الراجحي

يسدده املستخدم قبل استخدام 
املرافق.

أو  األســواق  املعــرض: 
الفعاليات التسويقية التي تقام 
لفترة محدودة، أو موســمية 
لعرض، أو تسويق، أو ترويج 
السلع، أو اخلدمات الوطنية، 

أو األجنبية.
مــادة ٢: يحــدد مقابــل 
الهيئــة  اســتخدام مرافــق 
واجلهــات التابعــة لها وفقا 
للجداول املرفقة بهذه الالئحة، 
وفي حال استخدام أحد هذه 
املرافــق ملدة أكثر من ســنة، 
يتم الطرح في مزايدة طبقا 
لتعميــم وزارة املالية رقم ٤ 

لسنة ١٩٩٧ املشار اليه.
مــادة ٣: يتولــى القطاع 
املختص تلقي طلبات استخدام 
املرافق والبت فيها، وفي حال 
تقدم أكثر من طلب على ذات 
املرفق تكون األولوية ملقدم 
الطلــب الذي يحقــق أهداف 

الهيئة بشكل أكبر.

مراكز الشباب

السعر التأجيريالتأمنيالنشاط املصرح بهاملرفق
لالحتادات واألنديةللجهات احلكومية واألهليةللجمهور

املالعب الفرعية 
(اخلارجية) قدم، سلة، 

طائرة، يد

إلقامة أنشطة رياضية 
-وفعاليات ومسابقات

٥ د.ك في الساعة للملعب 
الكامل

٣ د.ك في الساعة لنصف 
امللعب

٣٠ د.ك في الساعة للملعب 
الكامل

١٥ في الساعة لنصف امللعب 
(القدم)

٣٠ د.ك في الساعة للملعب 
الكامل

١٥ في الساعة لنصف امللعب 
(القدم)

إلقامة أنشطة رياضية حمام السباحة
٣٠ د.ك للساعة٣٠ د.ك للساعة١٠ د.ك للساعة-وفعاليات ومسابقات

إلقامة أنشطة رياضية ملعب البادل (تنس)
٣٠ د.ك للساعة٣٠ د.ك للساعة١٠ د.ك للساعة-وفعاليات ومسابقات

إلقامة أنشطة رياضية تأجير (رماية بينت بول)
٥٠ د.ك للساعة٥٠ د.ك للساعة٢٠ د.ك  للساعة٣٠ د.كوفعاليات ومسابقات

إلقامة أنشطة رياضية املالعب بالصاالت املغلقة
٥٠ د.ك للساعة٥٠ د.ك للساعة٢٠ د.ك للساعة-وفعاليات ومسابقات

القاعات املخصصة للندوات واملسارح التابعة للهيئة

السعر التأجيريأسباب التصنيفالتأمنيالنشاط املصرح بهاملرفق
لالحتادات واألنديةللجهات احلكوميةللجمهور

مبنى اإلبداع الثقافي الشبابي (مركز شباب ١٠٠ د.كإقامة دورات وندواتقاعة احملاضرات
القادسية) مجهز إلقامة الدورات والندوات 

من جتهيزات ومعدات – مبنى الدعية 
(غرف... إلخ)

٥٠ د.ك
(٦ ساعات)

١٠٠ د.ك (٦ ساعات)١٠٠ د.ك (٦ ساعات)

املسارح التابعة 
للهيئة

إقامة بروفات – ندوات – 
عروض مسرحية – دورات

 ٢٠٠٠
د.ك

مركز شباب – العدان مجهز إلقامة العروض 
املسرحية – مبنى الدعية

٣٥٠ د.ك 
لليوم

١٠٠٠ د.ك لليوم١٠٠٠ د.ك لليوم

وسائل الدعاية واإلعالن

النشاط املرفق
املصرح به

أسباب التأمني
التصنيف

السعر 
التأجيري

شاشات 
العروض 

داخل مبنى 
مراكز الشباب

خدمة 
اإلعالنات 
التسويقية 

بأنواعها

 ٥٠
د.ك

شاشات عرض 
على مدار 

اليوم مبباني 
مراكز الشباب

١٠٠ د.ك 
لليوم

املساحات اخلالية

السعر التأجيريأسباب التصنيفالتأمنيالنشاط املصرح بهاملرفق

إلقامة أنشطة املساحات اململوكة للهيئة
٢٠٠٠ د.كوفعاليات مختلفة

مساحات خالية لألنشطة 
والفعاليات املختلفة وإقامة 
املعارض التجارية الشبابية

املساحات التي ال تتجاوز ٥٠٠م٢ يحصل رسم قدره ٣٠٠ 
د.ك كل يوم وبحد أقصى ١٥ يوما

إلقامة أنشطة املساحات اململوكة للهيئة
٢٠٠٠ د.كوفعاليات مختلفة

مساحات خالية لألنشطة 
والفعاليات املختلفة وإقامة 
املعارض التجارية الشبابية

املساحة أكثر من ١٥٠٠م٢ وحتى ٢٠٠٠م٢ يحصل ١٠٠٠ د.ك كل يوم
املساحة أكثر من ٢٠٠٠م٢ يحصل ١٥٠٠ كل يوم وتتم إضافة ١٠٠ 

د.ك إضافية بعد ٢٠٠٠م٢

استغالل للكافيهات ومساحات للمأكوالت واملشروبات

السعر التأجيريأسباب التصنيفالتأمنيالنشاط املصرح بهاملرفق

تأجيرها بالنظام اليومي لتقدمي املأكوالت واملشروبات الكافيتريات
خالل الفعاليات واألنشطة ٣٠٠ د.كخالل الفعاليات أو األنشطة التي تقام مبراكز الشباب

٥٠٠ د.ك لليوم الواحدالعامة التي تقيمها الهيئة

 VENDING ماكينة البيع الذاتي
MACHINE

توجه بصفة مستمرة مبراكز الشباب خلدمة الرواد 
٥٠ د.ك للشهرخدمة رواد وأعضاء املراكز-واألعضاء لبيع املشروبات واملأكوالت اجلاهزة

FOOD TRUCK تأجيرها بالنظام اليومي لتقدمي املأكوالت واملشروبات عربات
خالل الفعاليات أو األنشطة التي تقام مبراكز الشباب

باملساحات اخلالية مبراكز 
الشباب وخلدمة الرواد 

واألعضاء
٥٠ د.ك لليوم

٥ دنانير في الساعة للجمهور تكلفة استغالل امللعب بالكامل في مراكز الشباب و٣٠ للجهات احلكومية واألهلية

٥٠ دينارًا لكل ٦ ساعات تكلفة استغالل قاعات الندوات واملسارح للجمهور و١٠٠ للجهات احلكومية

طلبة الثانوية يواصلون امتحاناتهم بالفيزياء والفلسفة اليوم
عبدالعزيز الفضلي

الثانوية  يواصل طلبــة 
العامــة اختبــارات نهايــة 
العام الدراسي، حيث يؤدي 
طلبة القسم العلمي صباح 
اليوم امتحان الفيزياء بينما 
يقدم طلبة «األدبي» اختبار 
الفلســفة. ويعتبــر اختبار 
اليوم بداية للعــد التنازلي 
لالمتحانات والتي ستنتهي 
يوم االربعــاء املقبل لطلبة 
العلمي واخلميــس لألدبي، 
حيث تعمل «التربية» جاهدة 
لتوفير افضل االجواء للطلبة 
لكــي يقدمــوا اختباراتهــم 

عقد اجتمــاع بعد االختبار 
مــع القائمــني علــى جلان 
التصحيح فــي الكنترولني 

العلمي واألدبي.
الفتة إلى وجود تعاون 
اللجنتــني  مســتمر بــني 
واتصال دائم لتوحيد الرؤى 
العمل والتصحيح،  وآلية 
الفتة الى تشكيل ٣٦ جلنة 
الكنترول  للتصحيح فــي 
الـعـلـمـــي، و٣٢ لـجـنـــة 
بالكنتــرول األدبي، حيث 
بدأ التصحيح بكل سهولة 
ويسر، آخذين في االعتبار 
مصلحة أبنائنا الطلبة أثناء 

تقدير اإلجابات.

ويعبــروا احملطــة والتــي 
ستكون مفترق طرق بالنسبة 

لهم.
وفيما يتعلق بآخر اختبار 
قدمــه الطلبة وهــو «اللغة 
اإلجنليزية»، اوضحت املوجه 
الفني العام للمادة ســوزان 
بشــيتي أن االختبــار كان 
واضحا ومباشرا، واألسئلة 
في متنــاول اجلميع، وجاء 
مراعيــا جلميــع الفروقات 
الفردية للطلبة، مشيرة إلى 
أنه لم ترد أي استفســارات 
أو مالحظات أثناء فترة سير 

اللجان.
وأضافت بشيتي أنه مت 

بشيتي: تشكيل ٣٦ جلنة لتصحيح «اللغة اإلجنليزية» بالكنترول العلمي و٣٢ في األدبي

جانب من عملية التصحيح في الكنترول

النجار: صرف األعمال املمتازة
ملوظفي «التربية» فور اعتمادها

أسامة أبو السعود

أعلن الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة 
التربية يوســف النجار دعمه الكامل ملطالب 
نقابة العاملني بالوزارة، واعدا بدراســة تلك 

املطالب وإقرار ما يلزم منها.
جاء ذلك خالل اســتقبال النجار لرئيس 
نقابة العاملــني في «التربية» عادل العازمي 
وأعضــاء النقابة. بدوره، قال عادل العازمي 
فــي تصريح صحافي انه تقدم للنجار بعدد 
من املطالب املهمة وفي مقدمتها االســتعجال 
بصــرف األعمال املمتــازة للهيئة التعليمية 
واالدارية في املدارس لالســتفادة منها خالل 
العطلة الصيفية، مؤكدا أن مختلف وزارات 
الدولة قامت بصرف األعمال املمتازة ملوظفيها، 
لذا نطالب بسرعة صرفها للزمالء في الهيئة 
التعليمية واالدارية تقديرا جلهودهم املضنية 

على مدى العام الدراسي وامتحانات الصفوف 
املختلفة.

واشار الى ان النجار اكد انه سيتم صرف 
األعمال املمتازة فور اعتمادها من الشــؤون 
االدارية، مؤكدا انه مع انصاف حقوق املوظفني 

وصرف مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن.
وعلى صعيد متصل، تقدم العازمي مبطلب 
آخر يختص بصرف الرواتب الصيفية للهيئات 
التعليميــة واالدارية كما كان معموال به في 
السابق مع اضافة بند بأن يكون ذلك اختياريا 
للموظــف، مضيفا ان من يرغب من املعلمني 
او االداريني بصرف الرواتب الصيفية جملة 
واحدة فيحق له ذلك ومن يرغب في صرفها 
شهريا فيحق له ذلك، موضحا ان الوكيل وعد 
بدراســة املوضوع واتخاذ االجراء املناسب 
وفق اللوائح والقوانني املعمول بها في وزارة 

التربية واخلدمة املدنية.

أكد خالل استقباله نقابة العاملني بالوزارة دعمه الكامل ملطالبهم

يوسف النجار خالل استقباله عادل العازمي وأعضاء نقابة التربية

الالفي: «التعليم اخلاص» مستعدة لتصديق 
ومعادلة شهادات خريجي الثانوية

عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير اإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص د.سليمان 
اإلدارة  اســتعداد  الالفــي 
الســتقبال طلبات تصديق 
شــهادات خريجي الثانوية 
الشــهادات  العامة ومعادلة 
العربية واألجنبية، مشيرا 
إلى احلرص على اســتكمال 
اجلهوزية إلجناز املعامالت 
اخلاصــة بأبنائنــا الطلبــة 
االختبــارات  أن  الســيما 

النهائية للعام الدراسي أوشكت على االنتهاء.
وأكد الالفي في تصريح للصحافيني على 
هامش حفل مدارس النبراس الذي أقيم مساء 
امس االول برعاية وزير التربية وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي املضف لتخريج 
الدفعة التاسعة من حملة الثانوية األمريكية 
لطلبة مدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة 
والدفعة السادسة من حملة الثانوية املهنية، 
أن االدارة العامة للتعليم اخلاص ال تألوا جهدا 
في تسخير اإلمكانات لتوفير األجواء الهادئة 
واملريحة للمتعلمني، الفتا إلى متابعته خطة 

سير االمتحانات.
وأعرب الالفي عن سعادته بتخريج دفعتني 
مــن طالب مدارس النبراس للعام الدراســي 
٢٠٢١-٢٠٢٢، مشــيرا إلى أنها صرح تربوي 
أكادميي عريق تتميز برؤية ورسالة ومناهج 
متفردة، مؤكــدا ان أبناءه املتعلمني يعملون 
لتحقيق ذواتهم مؤمنني بأنفســهم معتدين 
بهويتهم متميزون بعلمهم قادرين على اإلجناز 
والتفوق، و«النبراس» تسعى لتكوين أفراد 
مندمجني في مجتمعاتهم بإكســابهم مهارات 
التعلــم الذاتي في ظل سياســة الدمج الذي 

هو نهج حياة.

من جهتهــا، أكدت نائب 
املدير العام لقطاع اخلدمات 
التعليميــة والتأهيليــة في 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة العنــود الوزان، أن 
الهيئة ال تدخــر جهدا نحو 
تكريس اخلدمات ألبنائها من 
فئة ذوي اإلعاقة، سواء في 
اجلانبــني العلمي والعملي، 
موضحــة أنه بعــد التخرج 
مــن الثانوية العامة بإمكان 
الطالب االنخراط في السلك 
الوظيفي أو استكمال تعليمه 
العالي، وذلك بحســب النســبة التي حصل 
عليهــا، أو االلتحــاق بــإدارة التأهيل املهني 
لذوي االعاقات الذهنية املتوسطة والبسيطة 
ملدة ٤ ســنوات أخــرى حتى يتخرج بإحدى 
املهن املواكبة لسوق العمل بشهادة معتمدة 
عــن طريق ديوان اخلدمــة املدنية حتى يتم 
تعيينه أسوة بزمالئه وأقرانه من الشباب.

وأعربت الوزان عن سعادتها بحفل تخريج 
كوكبة جديدة من الطالب والطالبات فئة ذوي 
اإلعاقة التابعني ملدارس النبراس النموذجية، 
مشيرة إلى أنها فخورة بهذا اإلجناز، متمنية 
لهم التوفيق فــي حياتهم العملية والعلمية 

وأن يكونوا قدوة لغيرهم.
بدورها، قالت مؤســس مدارس النبراس 
د.نــورة الظاهــري نحتفل بتخــرج الدفعة 
التاسعة حملة الثانوية األمريكية من طلبة 
النبراس الدولية، والدفعة السادســة حملة 
الثانوية املهنية «نبراس ٣» من طلبة النبراس 
النموذجيــة، وأهنــئ نفســي وأطمئنها بأن 
«النبــراس» الصرح التربوي الشــامخ بأيد 
أمينة تســتطيع بــكل كفــاءة أن تدير الدفة 
وتكمل املسيرة وتتسلم األمانة وحتمل شعلة 

النبراس.

خالل احتفال مدارس «النبراس» بتخريج دفعتي الثانوية األمريكية واملهنية

د.سليمان الالفي

احلمود لـ «األنباء»: تأخر حقوق أعضاء 
هيئة التدريس إن لم يتم اعتماد امليزانية

آالء خليفة

ذكر أستاذ القانون العام 
بكلية احلقوق فــي جامعة 
الكويت د.إبراهيم احلمود في 
تصريــح خاص لـ «األنباء» 
حــول ما إذا لم تنعقد جلنة 
امليزانيــات مبجلــس األمة 
بسبب اعتصام النواب ولم 
تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة 
للميزانيــة العامة، فإنه في 
تلــك احلالة ســيتم خروج 
امليزانيــة مــن اللجنة على 

حالتهــا التي أتت بها من وزارة املالية وتتم 
مناقشتها على هذا األساس.

وأوضح د.احلمود أن السؤال الذي يطرح 
نفســه: ما مصير الفصل الصيفي باجلامعة 
ان لم توضع له اعتمادات كافية، وما مصير 
الشعب الدراسية التي فتحت وليس لها مقابل 
مادي؟، مشيرا إلى أن امليزانية العامة للدولة 
هي قانون يسمى (قانون تابع وليس متبوعا) 
مبعنى انه يتم وضع االعتمادات املالية التي 
أخــذت بهــا الدولة ومن ثم فــإن عدم وجود 
اعتمــاد مالي لنشــاط قام به أفــراد بصورة 
مشروعة يترتب عليه ان تكون هذه الديون 

في ذمة الدولة.
وأضــاف قائال: انه إذا كانــت االعتمادات 

املوجودة في امليزانية املقدمة 
مــن قبــل الدولــة للفصــل 
الصيفي غير كافية بســبب 
عدم انعقاد جلنة امليزانيات 
األمــة فســتكون  مبجلــس 
امليزانيــة اقــل مــن حجــم 
االلتزامات املطلوبة جلامعة 
الكويــت، وفي تلــك احلالة 
تقوم الدولة إما مبناقلة بني 
البنود او بني األبواب بقانون 
او صــدور اعتمــاد تكميلي 
لتدارك هذا النقص، الفتا إلى 
انه قد تتأخر حقوق أعضاء 
هيئــة التدريس ان لم يتــم اعتماد امليزانية 
بهذه املبالغ ولكن حقوقهم يســتمدونها من 
القرارات والقوانني األخرى وليس من قانون 
امليزانية الذي يعتبــر قانونا تنفيذيا تابعا 
غير متبوع. وعلى صعيد متصل، أوضحت 
مصادر لـــ «األنباء» انه لليــوم الثاني على 
التوالــي فقدت جلنة امليزانيات واحلســاب 
اخلتامــي في مجلس األمــة نصابها، وإذا لم 
يكتمــل نصاب االجتماع املقبــل فإن اللجنة 
ستسحب تقاريرها لتقر مباشرة في املجلس.

وأفــادت املصادر بأن إقرار امليزانية دون 
تعديــالت جلنة امليزانيات يعني عدم إدراج 
مبالغ تعزيز ميزانية جامعة الكويت والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

د.إبراهيم احلمود


