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الفضل يطالب بصرف مستحقات
الساعات الزائدة ألعضاء هيئة
التدريس بالتطبيقي
طالب النائب �أحمد نبيل الف�ضل وزير الرتبية ب�رصف م�ستحقات
ال�ساعات الزائدة عن الن�صاب لأع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب
بالتطبيقي.
وقال الف�ضل :لقد انق�ضى ف�صالن درا�سيان وها هو الف�صل ال�صيفي
قد قارب على اللحاق بهما دون �أن تقوم �إدارة التطبيقي ب�رصف
م�ستحقات ال�ساعات الزائدة عن الن�صاب لأع�ضاء هيئة التدري�س
والتدريب م�ضيف ًا �أنه يقابل كل ذلك اخل��ذالن من قبل التطبيقي
�إخال�ص ال متناه من قبل �أغلب �أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب.
و�أكد الف�ضل �أن �أ�ساتذة التطبيقي �آثروا ا�ستمرارهم بالعمل دون
تعوي�ض مادي بغية توفري ال�شعب الدرا�سية للطلبة،مطالب ًا الوزير
مبمار�سة �صالحياته على التطبيقي �أو �سيواجه ممار�سة �صالحيات
النواب عليه.

www.alshahedkw.com

دميثير :المالية
ستناقش بيع حصة
الكويت في أريفا
الفرنسية
ك�شف رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�ش�ؤون
املالية واالقت�صادية النائب خلف
دميثري عن �أن اللجنة الربملانية
�ستناق�ش �أ�سباب بيع ح�صة هيئة
اال�ستثمار الكويتية يف �رشكة
�أريفا الفرن�سية والبالغة قيمتها
 97مليون دوالر .وبني دميثري
�أن��ه و�أع�����ض��اء اللجنة بانتظار
عودة وزير املالية للبالد ،وذلك
لتحديد موعد لالجتماع خالل
اليومني املقبلني نظر ًا لأهمية
الأمر .و�شدد دميثري على �رضورة
معرفة الأ�سباب والإي�ضاحات التي
�أدت �إلى تخارج هيئة اال�ستثمار من
�رشكة �أريفا الفرن�سية بالرغم من
أرباحا �صافية و�صلت �إلى
حتقيقها � ً
 149مليار دوالر من عام 2011
�إلى العام احلايل.

• �أحمد الف�ضل

 2175معلم ًا ومعلمة قدموا استقاالتهم خالل عامي  2015و2016

الفارس 35 :مليون دوالر كلفة االستعانة
بخدمات البنك الدولي لتطوير التعليم

�أك��د وزي��ر الرتبية وزي��ر التعليم
العايل د.حممد الفار�س �أن كلفة
اال�ستعانة بخدمات البنك الدويل
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة الرتبية
واملركز الوطني لتطوير التعليم
«برنامج حت�سني ج��ودة التعليم
املدر�سي الثاين »2019 - 2015
بلغت نحو  35مليونا و� 255ألف
دوالر ،وذلك وفقا التفاقية التعاون
الفني بني وزارة الرتبية واملركز
الوطني لتطوير التعليم وبني
البنك الدويل والتي مت توقيعها يف
�شهر �أبريل .2015
وقال الفار�س يف رده على �س�ؤال
برملاين ان وزارة الرتبية تعتمد
على نظام العمل امل�ؤ�س�سي واخلطط
والربامج الزمنية ،الفتا الى �أنه
توجد جهات وم�ؤ�س�سات �سيادية
يف الدولة تتولى عملية التخطيط
امل���درو����س وب��ن��اء ال�سيا�سات
الرتبوية.
و�أ�شار الفار�س الى انه يتم اال�ستعانة
بخرباء كويتيني يف تنفيذ الربنامج
املتكامل لتطوير التعليم ،مو�ضحا
ان نحو  668خبريا كويتيا من كلية

الرتبية وكلية الرتبية اال�سا�سية
ووزارة الرتبية واملركز الوطني
لتطوير ال��ت��ع��ل��ي��م ،ي�شاركون
يف تنفيذ ال�برن��ام��ج املتكامل
لتطوير التعليم ،ويتنوع اخلرباء
الكويتيون ما بني دكتور ومعلم
ورئي�س ق�سم وموجه ومدير مدر�سة
ومراقب ومدير �إدارة و�إداري.

ا�ستقاالت املعلمني
و�أ�ضاف الفار�س ان عدد املعلمني
وامل��ع��ل��م��ات الكويتيني الذين
ق��دم��وا ا�ستقاالتهم خ�لال عامي
 2015و 2016بلغ  2175معلما
وم��ع��ل��م��ة ،منهم  1600معلمة
تقدمن با�ستقاالتهن ،و 575معلما
ا�ستقالوا من عملهم .وخالل عام
 2015تقدم  1018معلما ومعلمة
با�ستقاالتهم ،منهم  247معلم ًا
و 771معلمة .بينما يف عام 2016
بلغ ع��دد املعلمني واملعلمات
الكويتيني الذين قدموا ا�ستقاالتهم
 1157معلما ومعلمة ،منهم 328
معلما و 829معلمة.
و�أك���د ال��ف��ار���س �أن �إج��م��ايل عدد

ال�صادرة بنقل املعلمني واملعلمات
الكويتيني �إلى وظيفة �إداري��ة 87
قرارا منها  82قرارا بناء على رغبة
املعلم �أو املعلمة و 5قرارات بناء
على ما تقت�ضيه م�صلحة العمل.

• د.حممد الفار�س

املعلمني واملعلمات الكويتيني
الذين انتقلوا من التدري�س للعمل
الإداري يف الوزارةخالل عامي 2016
و 2017بلغ  133معلما ومعلمة،
ففي عام  2016بلغ �إجمايل عدد
قرارات النقل للمعلمني واملعلمات
الكويتيني ل�شغل وظيفة �إدارية 46
قرارا منها  43قرارا بناء على رغبة
املعلم �أو املعلمة و 3قرارات بناء
على ما تقت�ضيه م�صلحة العمل.
ويف عام  2017بلغ عدد القرارات

مناهج جديدة
وعن ا�ستمرار ال���وزارة يف جلب
املعلمني م��ن دول م��ت ��أخ��رة يف
الت�صنيف العاملي قال الفار�س :ال
تزال احلاجة الى بع�ض التخ�ص�صات
التي يتعذر توفريها من خمرجات
كليات �إع���داد املعلم الوطنية،
ويتم اختيار املعلمني بعناية
تامة ووفقا لأ�س�س تربوية �ضمن
امل�ستوى الفني العايل للمعلمني
الذين يتم اختيارهم.
وذك���ر ال��ف��ار���س ان��ه �سيتم طرح
مناهج م�ؤلفة حديثة ومعدلة
ملرحلة ريا�ض االطفال يف بداية
العام الدرا�سي املقبل - 2017
 ،2018م�شريا ال��ى �أن املناهج
يف مرحلة ريا�ض االطفال دائما
تخ�ضع للتعديل والتطوير ح�سب
امل�ستجدات الرتبوية يف امليدان.

لمنح القروض الحسنة للمواطنين بدون فوائد

عسكر يقترح تأسيس بنك

• ع�سكر العنزي

تقدم النائب ع�سكر العنزي
باقرتح بقانون بت�أ�سي�س بنك
«�صباح الأحمد االجتماعي»
ب���ر�أ����س م���ال ن�����ص��ف مليار
دينار ملنح قرو�ض ح�سنة
للمواطنني بدون فوائد ل�رشاء
ال�سلع وال�سيارات وللزواج
وتقدمي التمويل بدون فائدة
للم�شاريع متناهية ال�صغر
ال�����ص��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة
والزراعية واالمن الغذائي.
ون�ص االقرتاح كالتايل :
مادة �أولى :ت�ؤ�س�س مبقت�ضى
�أح��ك��ام ه��ذا القانون �رشكة
م�����س��اه��م��ة ك��وي��ت��ي��ة عامة
با�سم «بنك �صباح الأحمد
االجتماعي» ويكون مقرها
الكويت  ،على �أن يكون ذلك
خالل �سنة من تاريخ �صدور
هذا القانون .
مادة ثانية :يحدد ر�أ�س املال
امل����صرح ب��ه للبنك وق��دره
(ن�صف مليار دينار كويتي)
وي��ك��ون مم��ل��وك��ا بالكامل
للدولة من خالل م�ؤ�س�ساتها
التمويلية العامة  ،ويتم

صباح األحمد االجتماعي

�سداد مبلغ ر�أ���س امل��ال من
االحتياطي العام للدولة من
خالل وزارة املالية .
مادة ثالثة :غر�ض البنك هو
تقدمي قرو�ض ح�سنة بدون
ف��ائ��دة للمواطنني للزواج
�أو ��ش�راء ال�سكن وال�سلع
وال�سيارات وتقدمي التمويل
ب����دون ف���ائ���دة للم�شاريع
متناهية ال�صغر ال�صناعية
والتجارية والزراعية والأمن
الغذائي وامل�شاريع الإنتاجية
اجل��دي��دة  ،وتدعيم القائم
منها  ،وال يتم منح �أكرث من
قر�ض ح�سن للمواطن الواحد
اال بعد �سداد القر�ض ال�سابق،
وتكفل ل��ه ال��دول��ة ت�سهيل
مهامه يف حدود هذا القانون
والقوانني والأنظمة الأخرى
ال�سارية.
م���ادة راب��ع��ة :يلتزم البنك
يف جميع �أعماله وعملياته
ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،
ولتحقيق هذا االلتزام تن�ش�أ يف
البنك هيئة للفتوى والرقابة

ال�رشعية تعينها اجلمعية
العمومية وتخت�ص بالفتوى
وال��رق��اب��ة وال��ت��دق��ي��ق على
معامالت البنك و�سيا�ساته من
النواحي ال�رشعية  ،وتكون
قرارات الهيئة ملزمة.
م������ادة خ���ام�������س���ة :ي��ق��دم
البنك خدماته امل�رصفية
واال�ستثمارية
والتمويلية
با�سمه �أو بالنيابة عن الغري
يف ح��دود �أغ��را���ض التنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة والب�رشية
الوطنية ال�شاملة  ،ويخ�ضع
البنك يف ذل��ك لرقابة بنك
الكويت املركزي  ،ومبا ال
يخل ب�أغرا�ضه املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون.
وجاء يف املذكرة الإي�ضاحية
لالقتـــراح بقانــــون ب�ش�أن
ت�أ�سي�س ��شرك��ة م�ساهمة
كويتية با�سم« بنك �صباح
الأح��م��د االج��ت��م��اع��ي» لقد
حر�ص الد�ستور الكويتي على
�إر�ساء مبد�أ التنمية الب�رشية
واالقت�صادية
االجتماعية
ال�شاملة ك�أ�سا�س ا�سرتاتيجي

لتحقيق ال��ع��دال��ة والأم���ن
والرخاء يف املجتمع حيث
ن�صت املادة  20منه على �أن
االقت�صاد الوطني �أ�سا�سه
العدالة االجتماعية  ،وقوامه
التعاون العادل بني الن�شاط
ال��ع��ام واخل��ا���ص ،وهدفه
حتقيق التنمية االقت�صادية ،
وزيادة الإنتاج ورفع م�ستوى
املعي�شة ،وحتقيق الرخاء
للمواطنني  ،وذل��ك كله يف
حدود القانون بيد �أن حتديات
امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة باتت
تفر�ض االجت��اه التخ�ص�صي
يف النهو�ض ب�أعباء التنمية
الب�رشية ال�شاملة داخل البالد
 .ولذلك جاء هذا االقرتاح
بقانون ليتمم م�سرية التنمية
ال�شاملة داخل الكويت.
حيث ن�ص يف مادته الأولى
على ت�أ�سي�س �رشكة م�ساهمة
كويتية با�سم «بنك �صباح
الأحمد االجتماعي» مقرها
الكويت على �أن يكون ذلك
خالل �سنة من تاريخ �صدور
هذا القانون.

 70تظلم ًا و 97قضية ضد إجراءات وزارة التجارة منذ 2014

الروضان :لجنة تقييم الختيار المرشحين
للوظائف اإلشرافية

• خالد الرو�ضان

قال وزير التجارة وال�صناعة وزير الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب بالوكالة خالد الرو�ضان
ردا على �س�ؤال برملاين ان وزارة التجارة
وال�صناعة تتبع مبد�أ ال�شفافية يف الإعالن عن
املنا�صب الإ�رشافية قبل االختيار.
و�أ�ضاف الرو�ضان انه مت ت�شكيل جلنة لتقييم
املر�شحني ل�شغل الوظائف الإ�رشافية يف 17
�أبريل  2015ومت �إع��ادة ت�شكيلها مرة �أخرى
بالقرار الوزاري رقم  209ال�صادر يف  2مار�س
 .2017و�أ�شار الرو�ضان الى �أنه ال توجد جلنة
تظلمات داخل الوزارة وذلك لأن كافة التظلمات
تقدم للجهة املخت�صة بالرد على التظلم وهي
الوكالة امل�ساعدة لل�ش�ؤون القانونية.
وعن عدد التظلمات التي ت�سلمتها الوزارة منذ
يناير  ،2014قال الرو�ضان :بعد البحث يف
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�سجالت القطاع القانوين بلغ عدد التظلمات
التي ت�سلمتها ال��وزارة �ضد الإج��راءات التي
اتخذتها منذ  2014وحتى تاريخ ورود ال�س�ؤال
 70تظلما ،موزعة كالآتي :يف عام  2014بلغ
عدد التظلمات  18تظلما ،ويف عام  2015بلغ
وف عام  2016بلغ العدد18
العدد  11تظلما يِ
وف عام  2017بلغ العدد  23تظلما.
تظلما ،يِ
وب�ين الرو�ضان� :إن ع��دد الق�ضايا الإداري��ة
املرفوعة من موظفيوزارة التجارة وال�صناعة
�ضد الوزارة منذ يناير  2014حتى تاريخه بلغ
 97ق�ضية ،موزعة كالتايل 26 :ق�ضية يف العام
 2014ونحو  26ق�ضية يف العام  2015ونحو
 37ق�ضية يف العام  2016ونحو  8ق�ضايا يف
العام  ،2017م�ضيفا انه مت �إلغاء قرارين
�إداريني فقط يتعلقان بالرتقيات.

وزارة األشغال بطيئة في إنجاز البنى التحتية للمشاريع السكنية

حماد :حسم قضية اإليقاف الرياضي
بداية دور االنعقاد المقبل
رج��ح رئي�س جلنة ال�شباب
والريا�ضة الربملانية النائب
�سعدون حماد �أن يتم ح�سم ق�ضية
الإيقاف الريا�ضي يف بداية دور
االنعقاد املقبل بعدما ي�صل رد
اللجنة الأوملبية الدولية على
التعديالت التي مت �إدخالها على
قانون الريا�ضة.
وبني حماد �أن جلنة ال�شباب
وال��ري��ا���ض��ة ق��دم��ت تعديالت
على ال��ق��ان��ون ومت االنتهاء
منها و�أر�سلتها اللجنة �إلى
وزير ال�شباب بالوكالة ليقوم
ب�إر�سالها �إلى االحتاد الدويل
لريى مدى مطابقتها اال�شرتاطات
املطلوبة.
وق���ال ان جمل�س الأم����ة قام
بالدور املطلوب منه يف هذا
اخل�صو�ص بتعديل القانون
وراع��ي��ن��ا ا���ش�تراط��ات االحت��اد
م�شريا �إلى �أن الإيقاف
الدويل
ً
مل يكن مرتبطً ا ب�شخ�ص الوزير
ال�سابق �أو احلايل بقدر ما كان
مرتبطً ا بوجود ت�رشيع موافق
لال�شرتاطات املطلوبة.
و�أع��رب حماد عن متنياته ب�أن
يكون دور االنعقاد املقبل دور
م�شريا �إل���ى �أن هناك
�إجن���از
ً
قوانني كثرية تهم املواطنني
بع�ضها عمل عليها املجل�س ومل
ي�ستكملها مثل مو�ضوع ق�سائم
خيطان.
ق�سائم خيطان
وب�ين �أن ق�سائم خيطان يبلغ
�سعرها � 50ألف دينار للق�سيمة
ال��واح��دة وه��ذا مبلغ كبري كي
يدفعه املواطن كما �أن الق�سائم
املناظرة يف �أبوحليفة يبلغ
�سعر الق�سيمة � 15أل��ف دينار
و�سنطالب ب���� اّأل ي��زي��د �سعر
الق�سيمة عن هذا امل�ستوى.
أي�ضا مو�ضوع
وقال ان هناك � ً
التن�سيق ب�ين ال�����وزارات يف
ق�ضية الإ�سكان و�أن تتولى هيئة
الإ�سكان �أعمال البنية التحتية
يف امل��دن اجلديدة لأن وزارة
الأ�شغال ت�أخذ وقتًا �أط��ول يف
نظرا
توفري البنية التحتية
ً
ملهامها املتعددة يف كثري من
امل�شاريع الأخرى.
و�أك��د حماد �أن دور االنعقاد
املا�ضي �أدى م��ا عليه حيث
بد�أ با�ستجواب لوزير الإعالم
ووزير الدولة لل�شباب ال�سابق

• �سعدون حماد

وهو ا�ستجواب مل يكن موفقًا
كما �أنه �شهد �أكرث من ا�ستجواب
لرئي�س جمل�س الوزراء   .
خمالفات ال�صحة
وعن نتائج جلنة التحقيق يف
خمالفات وزارة ال�صحة والتي
مقررا لها
يعمل النائب حماد
ً
ق��ال �إن اللجنة مل تنته بعد
ومازال �أمامها زيارتان ملكتبي
وا�شنطن ولندن ثم تقدم تقريرها
النهائي مع بداية دور االنعقاد
املقبل.
وقال ان اللجنة ب��د�أت عملها
بزيارة مكتب باري�س ور�صدت
ف��ي��ه خم��ال��ف��ات �إداري�����ة فقط
ولي�ست مالية.
وذكر �أن اللجنة الحظت �أي�ض ًا
ن��ق�����ص � ًا يف ع���دد الكويتيني
العاملني باملكاتب ال�صحية
باخلارج ما يكلف الدولة الكثري
م�شريا �إلى �أن مكتب
من الأموال
ً
باري�س يعمل به كويتيان اثنان
فقط والباقي �أجانب.
ولفت �إلى �أنه كان يتم اال�ستعانة
مب�ترج��م�ين لأن م��ن يعملون
باملكتب اليعرفون الفرن�سية
لكن بعد �أن مت تعيني م�س�ؤول
�إداري كويتي يجيد الفرن�سية
ا�ستغنوا عن املرتجمني وحدثت
نقلة نوعية يف عمل املكتب
و�أ�شاد املواطنون بذلك.
الت�أمني ال�صحي
وطالب حماد ب�رضورة العمل
على �إن�شاء مدينة طبية متكاملة
ب��ال��ك��وي��ت �أو توفريجميع
التخ�ص�صات يف م�ست�شفى جابر
منوذجا للمدينة الطبية
ليكون
ً
لكي يتم اال�ستغناء عن ال�سفر

�إل���ى اخل���ارج وت��وف�ير مبالغ
طائلة على الدولة.
و���ش��دد ح��م��اد ع��ل��ى ��ض�رورة
اال�ستفادة من م�ست�شفى جابر
ا���س��ت��ف��ادة �سليمة و�أن يكون
خم�ص�صا للكويتيني فقط ونوفر
ً
ب��ه ك��ل التخ�ص�صات النادرة
و�أن تكون �إدارت��ه عاملية حتى
ي�ستغني املواطنون عن طلب
ال�سفر �إلى اخلارج.
وع��ن نظام ال��ت��أم�ين ال�صحي
«عافية» ومدى جناحه قال حماد
�إن البداية يف هذا امل�رشوع كانت
باملتقاعدين ويجب تو�سيعه
وتعميمه على جميع الكويتيني
و�أن يكون مثل النظام املعمول
به يف الإمارات.
و�أف���اد ب�أنه �إذا ك��ان الت�أمني
ال�صحي �شمل الكويتيني كافة
والتخ�ص�صات الطبية و�أن
يكون مت�ضمنًا الداخل واخلارج
ف�إن الكلفة التقديرية �ستكون
 700مليون دي��ن��ار لكن كلفة
العالج باخلارج �أعلى من ذلك
بكثري م�ؤكد ًا �أن الأف�ضل هو �أن
تكون لدينا مدينة طبية متكاملة
�أو تو�سعة ن�شاط م�ست�شفى
جابر.
جلنة ال�شكاوى
وع��ن �أه��م ال�شكاوى التي يتم
بحثها يف جلنة العرائ�ض قال
حماد �إن جميع ال�شكاوى مرتبط
بعدم ح�صول املواطنني على
حقهم و�أغ��ل��ب ال�شكاوى يتم
حلها داخل اللجنة لأن م�ستوى
التمثيل احلكومي يف اللجنة
يكون على م�ستوى وزي��ر �أو
وكيل وزارة وبالتايل يكون
لديهم القدرة على اتخاذ قرار
بحل امل�شكلة.
وبني �أن �أمثلة ال�شكاوى التي
و�صلت �إل��ى اللجنة من رئي�س
ق�سم يف وزارة ال�ش�ؤون مت تكليفه
بعمل مراقب مل��دة � 3سنوات
ح�صل خاللها على تقدير امتياز
وب���دلاً م��ن تثبيته يف وظيفة
مراقب جاء موظف �آخر ليتولى
من�صب املراقب وبقي املوظف
الأول على حاله رئي�س ق�سم
م�شري ًا �إل��ى �أن��ه خاطب وزيرة
ال�ش�ؤون بخ�صو�ص املو�ضوع
و�أخربنا �صاحب امل�شكلة ب�أنه
�إذا مل يحل املو�ضوع فعليه �أن
ي�أتي �إلى اللجنة.

