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«التعليمية»: اتفاق على زيادة مخصصات الطلبة املبتعثني
وإنهاء مشاكل الدارسني في بريطانيا ومعاجلة قضية الڤيزا

ناقشــت جلنة شــؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد في اجتماعها امس تكليفها ببحث 
ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي 
واجلامعــات احلكوميــة واخلاصة واملعاهد 
التطبيقيــة واألكادمييــة العلميــة والفنية 
باإلضافــة إلــى متابعة البرنامج اإلنشــائي 

ملدينة صباح السالم اجلامعية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد املطر، 
في تصريح باملركز االعالمي ملجلس األمة، إن 
اللجنة بحثت تطوير آلية البعثات الداخلية 
واخلارجية ومخرجات التعليم وربطها مع 
حاجة ســوق العمل والوظائف االشــرافية 

والقيادية في وزارة التربية.
وأضــاف ان االجتمــاع مت بحضور وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم العالــي والبحث 
العلمي د.حمد العدواني ووكيل وزارة التربية 
د.صباح املخيزمي واملختصني بالتعليم العالي 

واجلامعات اخلاصة.
وبني أن اللجنة ناقشــت تقريرا أعد منذ 

ســنوات عن زيادة مخصصات ما يزيد على 
١٩ ألــف طالب وطالبة من املبتعثني، خاصة 
أن آخر زيادة متت لهم كانت في ســنة ٢٠١٤

أي منذ ٨ سنوات مع وجود تضخم فاق أكثر 
مــن ١٠٫٥٪، مشــددا على ضــرورة أن تكون 
هنــاك زيــادة في املخصصات تتناســب مع 

هذا التضخم.
وأضاف املطر أن هذا التضخم تسبب في 
ارتبــاك لدى أولياء أمــور الطلبة وأثر على 
حتصيلهم العلمي، الفتا إلى أن اللجنة تطرقت 
إلى قضية غالء أسعار السكن للطلبة املبتعثني 
في بريطانيا والذين يصل عددهم إلى عشرة 
آالف ويدفعون ما يقارب ١٢٠٠ دينار كرسوم 

للڤيزا والتأمني الصحي.
وأكد أن هذا االمر ستتم معاجلته للطلبة 
فــي بريطانيا وجميــع الطلبة املبتعثني في 
اخلارج لتشــجيعهم على التحصيل العلمي 
األمر الذي سينعكس على كفاءتهم العلمية.

وأوضح أن اللجنة تطرقت إلى الظلم الذي 

وقع على الطلبة في التعليم العام بحصول 
خريجــي املدارس احلكوميــة على ١٠٠٪ من 
مقاعــد التخصصات الطبيــة، االمر الذي ال 
يتناسب مع العدالة، وحرمان الطلبة املتفوقني 

من هذه املقاعد.
وأكــد ان اللجنة اتفقت مع وزير التربية 
علــى ضرورة ان يحصــل خريجو الثانوية 
العامة على مقاعد في جامعة عبداهللا السالم 
احلكومية الثانية في شهر سبتمبر املقبل مع 
ضرورة عدم التوســع في انشاء اجلامعات 

اخلاصة.
وأكد أنه من غير املعقول أن يتخرج ٥٠ ألف 
طالب سنويا وال يجدون مكانا لهم سوى في 
جامعة الكويت على الرغم من وجود قانون 
ومواقع عديدة وفقا لقانون ٧٦ لسنة ٢٠١٩.
واعتبر انه من غير املعقول ان يصرف ٢٠٠
مليون دينار على اجلامعات اخلاصة سنويا، 
مشــيرا إلــى أن اللجنــة طلبت كشــفا بأعداد 
املواطنني الذين يعملون في اجلامعات اخلاصة.

وأكــد أن هناك توجها من أعضاء اللجنة 
كافة بأن تكون نسبة توظيف الكويتيني من 
أعضاء هيئة التدريس في اجلامعات اخلاصة 

تصل الى ٥٠٪.
وأوضــح أن اللجنــة ناقشــت اعتمــاد ٨

جامعات تركية وان هناك مراسالت بني التعليم 
العالــي في الكويت ونظيــره في تركيا بهذا 
الشــأن، وأنه بداية من العام القادم ستكون 
هناك تخصصــات طبية وكذلك في عدد من 

اجلامعات العربية والغربية.
واشــار املطر إلى أن اللجنة ســتعقد غدا 
االجتماع الثاني للتكليف بطلب مجلس االمة 
بالتحقيق مع اإلدارة اجلامعية بشأن البعثات 
اجلامعية والوظائف االشــرافية والقيادية، 
وبعد غد سيكون هناك اجتماع للتحقيق في 
تعيينات وزارة التربية والوظائف االشرافية 
والتجاوزات الواضحة من قبل الوكيل املساعد 
لشؤون التعليم العام وسيتم رفع تقرير إلى 

مجلس األمة.

اللجنة ناقشت مع اجلانب احلكومي تكليفها ببحث سبل تطوير املؤسسات التعليمية واجلامعات احلكومية واخلاصة

د.حمد العدواني ود.صبيح املخيزمي خالل اجتماع اللجنة التعليميةد.فالح الهاجري ود.خليل أبل ود.حمد املطر وعالية اخلالد خالل اجتماع اللجنة التعليمية

د.حمد املطر متحدثا

اتفاق على حتديد ٥٠٪ نسبة توظيف الكويتيني كأعضاء هيئة تدريس في اجلامعات اخلاصةاتفاق مع وزير التربية على ضرورة حصول خريجي الثانوية العامة على مقاعد في جامعة عبداهللا السالم

٥ نواب يقترحون استمرار العمل مبستوصف شمال
 غرب الصليبخات على مدار اليوم وخالل العطالت

قــدم ٥ نــواب اقتراحــا 
برغبة حلل مشــكلة الزحام 
في مستوصف شمال غرب 
الطبي ورفع  الصليبخــات 
املعاناة عن املرضى خاصة 
كبار السن وذوي االحتياجات 

اخلاصة.
الذي  االقتــراح  ويقضي 
تقدم به كل من النواب عالية 
اخلالد، وأســامة الشــاهني، 
الكندري، وعيسى  وفيصل 
أبــل،  وخليــل  الكنــدري، 
باستمرار العمل مبستوصف 
شــمال غــرب الصليبخات 
الطبي على مدار اليوم وخالل 
العطالت والراحة األسبوعية 
مع تزويــده بقســم خاص 

ألمراض النساء والوالدة.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
حتقيقــا لتوفير الرعاية 
الصحية التي أكدها الدستور 

االحتياجات اخلاصة بسبب 
ان املستوصف يخدم مناطق 
عالية الكثافة السكانية وهي 
(شمال غرب الصليبيخات 
والقيــروان  الدوحــة   -
والصليبخــات وغرناطــة) 
مما يدفع املرضى ومرتادي 
املســتوصف التوجــه إلــى 
مركز ثنيان الغامن باملنطقة 

العمــل على  الــذي يتطلب 
معاجلة أســبابه وتيســير 
الطبيــة  تقــدمي اخلدمــات 
والرعاية الصحيــة ألهالي 

هذه املناطق.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
الصحــة  وزارة  قيــام 
باتخــاذ إجــراءات تنظيــم 
وتفعيل العمل مبستوصف 
شــمال غــرب الصليبخات 
الطبي بحيث يستمر العمل 
به على مــدار اليوم وخالل 
العطالت والراحة األسبوعية 
مــع تزويده بقســم خاص 
ألمراض النساء والوالدة وما 
يحتاجه هذا اإلجراء تزويد 
املستوصف بالكوادر الطبية 
املتخصصــة  واملســاعدة 
والالزمــة لتشــغيله علــى 
الســاعة وبالعطلــة  مــدار 

األسبوعية.

ممــا يزيــد الضغــط عليه 
وهذا الزحــام من املراجعني 
للمستوصف يؤثر سلبا على 
كفاءة تقدمي اخلدمات الطبية 
لقاطني املناطق املشار إليها.
خاصــة ان املســتوصف 
يغلق أبوابــه بنهاية اليوم 
فضال عن عدم العمل به في 
العطلــة األســبوعية، األمر 

مع تزويده بقسم خاص ألمراض النساء والوالدة

فيصل الكندري عيسى الكندريعالية اخلالد

في املادة ١١ منه لكل مواطن 
إلــى  وتقريبهــا للســاعني 
العالج باملستشفيات واملراكز 

الطبية.
وفي هذا الصدد، يشــهد 
مستوصف شمال الصليبخات 
ازدحاما باملراجعني بصورة 
متثل معاناة للمرضى على 
نحو خاص كبار السن وذوي 

جنان بوشهري تطلب قرار اختيار
 املرشح للتعيني بوظيفة قيادية

وجهت النائبة د.جنان 
بوشهري سؤاال إلى نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الــوزراء د.براك  مجلــس 
الشيتان نص على التالي:

الــوزراء  عقــد مجلس 
اجتماعه األسبوعي صباح 
يوم االثنني ٢٠٢٢/١١/٧ في 
قصر السيف برئاسة سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح رئيــس مجلس 
الوزراء، وبعــد االجتماع 

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي 
الشيتان ان مجلس الوزراء اعتمد مراسيم 
بتعيــني قياديــني في عدد من مؤسســات 

الدولة.
وإذ نهنئ القياديني بتوليهم مناصبهم 
متمنــني لهم التوفيــق والنجاح في املهام 
املوكلة لهم، فإن فرض الرقابة النيابية على 
اجراءات التعيني تتطلب توجيه الســؤال 

التالي، لإلفادة وتزويدي باآلتي:
١ - بناء على املادة األولى من قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل 
اللجان الختيار املرشح للتعيني بوظيفة 
قيادية مع بيان جهة عمل كل عضو فيها.
٢ - حددت املادة ٢ من القرار رقم ٨ لسنة 
٢٠١٨ الشــروط والضوابــط واإلجــراءات 
واألســس العامة لالختبار وطريقة ادائه، 
يرجى تزويدي بصورة ضوئية من االختبار 
واإلجابة لكل قيادي، باإلضافة الى النموذج 
االسترشــادي، وبيان تاريخ تسليمه لكل 

مرشح للتعيني.

٣ - نصت املادة (٣٠ مكرر) 
من املرسوم رقم ١١١ لسنة 
٢٠١٥ بتعديــل املرســوم 
الصادر في ابريل من عام 
١٩٧٩ في شأن نظام اخلدمة 
املدنيــة علــى ان يرشــح 
الوزير املختص عدد ثالثة 
على االقل لشغل الوظيفة 
القياديــة، يرجى تزويدي 
الثالثة املرشحة  باألسماء 
لــكل منصب قيــادي التي 
رفعت من الوزراء املعنيني.
٤ - نصت املادة املذكورة 
أعاله على ان من شــروط شــغل املنصب 
ان يقدم املرشــح لشغل الوظيفة القيادية 
تصــورا لتطوير العمــل، يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية من التصورات التي قدمها 

املرشحون.
٥ - نصت املادة املذكورة اعاله على اجتياز 
الدورات التدريبية اخلاصة بالتأهيل لشغل 
الوظيفة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية 
من قرار تشــكيل الدورات وموعد ومكان 
انعقادها واملدة التي خصصت لها، وتزويدي 
مبا يثبت حضور املرشحني للدورات سالفة 

الذكر واجتيازها.
٦ - هل استثني اي قيادي من املذكورين 
في بيان مجلس الوزراء من شــرط توافر 
اخلبرة التالية على املؤهل الدراســي؟ اذا 
كانت االجابة باإليجــاب، يرجى تزويدي 
بأسمائهم وأســباب استثنائهم لكل منهم 

على حدة.
٧ - هل تأكدمت من عدم وجود حالة تعارض 
مصالح بني هؤالء القياديني وجهات عملهم؟ 
اذا كانت االجابة باإليجاب، يرجى تزويدي 

مبا يثبت ذلك.

سألت عن استثناء القياديني من شرط توافر اخلبرة

استفسر عن وضع خطة استثمارية ملواجهة املخاطر

 د.جنان بوشهري

مبارك الطشة: ما عدد حاالت النساء الالتي يقمن 
على رعاية أبناء معاقني ومقيدين لدى هيئة ذوي اإلعاقة؟

وّجــه النائــب د.مبــارك 
الطشــة ســؤاال إلى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
الدولة  املجتمعيــة وزيــرة 
لشؤون املرأة والطفولة مي 
البغلي، عن أسباب ومبررات 
حرمان الكويتية التي ترعى 
ابنــًا معاقــًا مــن زوج غير 

كويتي من االمتيازات.
ونص السؤال على ما يلي:
تضمن القانون رقم (٨) 
لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة عددا 
من احلقوق واالمتيازات التي 
متنح للمرأة الكويتية التي 
ترعى ابنــا معاقا، من بينها 
احلق في «صرف مخصص 
شهري إذا كان االبن ذا إعاقة 
شــديدة وفــي حــال كانــت 
ال تعمــل، وكذلــك احلق في 

القطاع احلكومي وغيرها من 
احلقوق ذات الصلة، لكن عند 
العملــي للقانون،  التطبيق 
حرمــت املواطنــة الكويتية 
التــي ترعى أبنــا معاقا من 
زوج غير كويتي من الكثير 
مــن تلك االمتيــازات»، على 
الرغم من أن املــادة الثانية 
من القانــون نصت صراحة 
على أن «تســري أحكام هذا 
القانــون علــى ذوي اإلعاقة 
من الكويتيني، كما تســري 
علــى أبنــاء الكويتيــة مــن 
غير كويتي وذلك في حدود 
الرعاية الصحية والتعليمية 
واحلقوق الوظيفية الواردة 
فــي هــذا القانــون. ويجوز 
للهيئة أن تقرر سريان بعض 
أحكامه على ذوي اإلعاقة من 
غير الكويتيني وفقا للشروط 

اســتفدن مــن القانــون منذ 
صدوره ونشره في اجلريدة 
الرسمية، وعدد احلاالت التي 
ترعــى ابنا معاقــا من زوج 
غير كويتي، ونوع اخلدمات 
التي تتلقاها كل فئة، وعدد 
الطلبات التي قدمت للهيئة 
إلدراج أسماء معاقني، وعدد 
الطلبات املرفوضة وأسباب 

الرفض وسنده.
٣- عدد احلاالت التي منحت 
أجهزة تعويضيــة وكلفتها 
منذ صدور القانون والعمل 
به حتــى تاريــخ ورود هذا 
السؤال، وكم عدد الكويتيات 
الالتي يرعني أبناء معاقني من 

أزواج غير كويتيني؟
٤- كم تبلغ جملة املساعدات 
املقدمة إلى هذه الفئة، وعدد 

املستفيدين منها؟

والضوابــط التي تراها بعد 
موافقة املجلس األعلى».

لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١- ما أسباب ومبررات حرمان 
الكويتية التي ترعى ابنا معاقا 
مــن زوج غيــر كويتــي مــن 
االمتيازات املقررة في القانون 
املشار إليه، املتعلقة باخلدمات 
الصحية، والتعليمية، واحلقوق 
الوظيفية، وما السند القانوني 
حلرمانهن مــن تلك احلقوق؟ 
مع تزويــدي بصورة ضوئية 
مــن الالئحة التنفيذية للهيئة 
والقرارات الوزارية والتعاميم 

واملستندات ذات الصلة.
٢- عدد حاالت النساء الالتي 
يقمن على رعاية أبناء معاقني 
ومقيدين لدى الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة الالتي 

سأل عن جملة املساعدات املقدمة لهذه الفئة

د.مبارك الطشة

العــالوة االجتماعية  زيادة 
لــألوالد بنســبة ١٠٠٪ مــن 
قيمتها األصلية عن كل ولد 
من األوالد ذوي اإلعاقة، فضال 
عن تخفيض ساعات العمل 
بواقع ساعتني يوميا مدفوعة 
األجر إذا كانــت موظفة في 

ما عدد احلاالت التي منحت أجهزة تعويضية وكلفتها منذ صدور القانون؟

عبداهللا املضف: هل خسر الصندوق 
السيادي جراء حرب روسيا - أوكرانيا؟

وجــه النائــب عبــداهللا 
املضــف ســؤاال إلــى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
عبدالوهــاب الرشــيد، عــن 
تعرض الصندوق السيادي 
الكويتي خلسائر جراء احلرب 

الروسية- األوكرانية.
وقال املضف في سؤاله: 
عــن  األخبــار  طالعتنــا 
خســائر طالــت الصندوق 
الســيادي النرويجــي، وملا 
الســيادي  كان الصنــدوق 

واحدا من أقدم وأكبر الصناديق الســيادية 
فــي العالم وفي ظل تأثــر االقتصاد العاملي 

بارتدادات احلرب الروسية- 
األوكرانية، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- هل تعرض الصندوق 
السيادي الكويتي خلسائر 
جراء تلك احلرب؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب فكم بلغت 

تلك اخلسائر؟
٢- هــل وضعــت خطة 
استثمارية ملواجهة املخاطر 
التــي قــد تلحــق بالفرص 

االستثمارية للصندوق؟
أعــدت خطــة  ٣- هــل 
إعالميــة للمحافظة على الصــورة الذهنية 

اإليجابية للصندوق لدى العالم؟

عبداهللا املضف


