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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ولي العهد :للمشروعات الصغيرة
دورمحوري في التنمية االقتصادية  

أشاد سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بالدور املحوري الذي تلعبه
املشروعات الصغيرة في قطاع األعمال والتنمية االقتصادية وتوفير املزيد
من فرص العمل والتي تمثل أحد روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية
جاء ذلك خالل استقبال سموه أمس سمو األمير خالد بن طالل آل سعود
ممثال عن رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية املفتوحة.
تفاصيل (ص)02

أشادوا بما ورد حمله النطق السامي من رسائل في غاية األهمية

أعضاء السلطتين لـ «الدستور» :توجيهات
صاحب السمو المست متطلبات المرحلة

الق � ��ى ال� �خ� �ط ��اب األم � �ي� ��ري ف��ي
اف� �ت� �ت ��اح دور االن� �ع� �ق ��اد ال ��راب ��ع
م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال��راب��ع
ع�ش��ر إش ��ادة ن�ي��اب�ي��ة وحكومية
واس �ع��ة ب�م��ا تضمنه م��ن حديث
أب ��وي الم ��س م�ت�ط�ل�ب��ات امل��رح�ل��ة
امل�ق�ب�ل��ة ووج� ��ه ل �ط��رق تحقيقها
ك �م��ا ح� ��دد أه ��داف� �ه ��ا ال��رئ �ي �س �ي��ة
ب�م��ا حمله م��ن رس��ائ��ل ف��ي غاية
األهمية أك��دت أنه ال طائفية وال
ق�ب�ل�ي��ة وال ع��رق�ي��ة والم �ج��ال ألن
تؤخذ الجماعة بجريرة أخطاء
ف��ردي��ة ,واصفني النطق السامي
بالنبراس الذي يضيء لهم درب
املرحلة املقبلة.
وق� � � � ��د ح � �م � �ل� ��ت ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات
ع� ��دد م ��ن أع� �ض ��اء ال �س �ل �ط �ت�ين ل�ـ
«الدستور» رغبة ملحة وإصرارا
كبيرا على استمرار العمل الجاد
والدائم لتحقيق مضمون النطق

ال �س��ام��ي م �م��زوج��ة ب�م�ع�ن��وي��ات
م ��رت �ف �ع ��ة وح� ��ال� ��ة م� ��ن ال� �ت� �ف ��اؤل
الستمرار تعاون السلطتني في
اس �ت �ك �م��ال م ��ا ت ��م م ��ن إن� �ج ��ازات
ت�ش��ري�ع�ي��ة خ�ل�ال أدور االن�ع�ق��اد
الثالث املنقضية.
ك �م��ا ث �م��ن ال � �ن� ��واب وال� � � ��وزراء
الذين التقتهم الدستور كلمتي
رئيسي السلطتني والتي جاءت
م �ت �ن��اغ �م��ة و م� �ت ��واف� �ق ��ة م� ��ع م��ا
ت�ض�م�ن��ه ال �خ �ط��اب األم� �ي ��ري من
نصائح وت��وج�ي�ه��ات بتركيزها
على ذات القضايا التي تناولها
ال �خ �ط��اب ال �س��ام��ي م�ع�ت�ب��ري��ن أن
ذل��ك يمثل انعكاسا جليا لوعي
كبير من الرئيس الغانم ورئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء س �م��و ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل�ب��ارك ملتطلبات املرحلة
املقبلة.
ووص� � � ��ف امل � �ت � �ح� ��دث� ��ون ك �ل �م��ة

رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة بالبليغة
وامل �ع �ب��رة ب �م��ا ت�ح�م�ل��ه م��ن حس
وط� �ن ��ي ص � � ��ادق م ��ؤك ��دي ��ن ع�ل��ى
أه� � �م� � �ي � ��ة اس� � �ت� � �ج � ��اب � ��ة امل� �ج� �ل ��س
والحكومة لدعوة الغانم بسرعة
استلهام توجيهات سمو األمير
والتعاون إلنجاز متطلباتها في
أس��رع وق��ت .كما أش ��ادوا بكلمة
رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة وح��رص��ه على
اح�ت��رام ال�ق��ان��ون وت�ش��دي��ده على
أه �م �ي��ة ت �ط �ب �ي �ق��ه ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع
ف �ض�لا ع��ن م��ا ت�ض�م�ن�ت��ه الكلمة
من استعراض لجهود الحكومة
لتفعيل ال �ق��وان�ين ال �ص ��ادرة عن
املجلس.

تفاصيل (ص)07-06

الكويت توافق على تأجيل
مستحقاتها لدى العراق
أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة
الهيئة العامة لتقدير التعويضات
عن خسائر العدوان العراقي خالد
املضف موافقة دولة الكويت على
ال �ط �ل��ب ال �ع ��راق ��ي ب �ت��أج �ي��ل امل�ب�ل��غ
املتبقي من التعويضات البالغ 4.6
مليار دوالر إلى يناير .2017

وق� � ��ال امل� �ض ��ف ف� ��ي ك �ل �م��ة أم� ��ام
ال � � ��دورة ال �ث �م��ان�ي�ن مل �ج �ل��س إدارة
لجنة األم��م املتحدة للتعويضات
إن ه��ذه امل��واف �ق��ة ت��أت��ي ف��ي سياق
ت�ع��اط��ف دول ��ة ال �ك��وي��ت وتفهمها
األوض��اع ف��ي ال�ع��راق الفتا إل��ى أن
الطلب ال�ع��راق��ي ق��د حظي بتأييد

م��ن ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة تضامنا
م��ع حكومة وش�ع��ب ال �ع��راق وذل��ك
دون امل � �س� ��اس ب� � �ق � ��رارات م�ج�ل��س
األمن.

ملف «الدستور»
العملية التعليمية تعاني الجمود والضعف وتحديات نيابية لمواكبة العولمة
اقتراحات لتطوير المناهج الدراسية والتغلب على الحشو والتكرار
دعوات ميدانية للقضاء على الدروس الخصوصية وتأهيل الكوادر التعليمية
تفاصيل (ص)15-09

الغانم مستقبال الصرعاوي واملشاركني في مؤتمر املنظمات الرقابية

ملتقى المنظمات الرقابية
ينهي أعماله بـ  12توصية
اخ� �ت� �ت ��م م �ل �ت �ق��ى ال �ت �خ �ط �ي��ط
االستراتيجي ملنظمات الرقابية
وال� � � � � � ��ذي اس� � �ت� � �ض � ��اف � ��ه دي � � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ف� ��ي إط� � ��ار رئ��اس �ت��ه
ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ل�ل�أج �ه��زة
العليا للرقابة املالية املحاسبة
أم��س ب��إص��دار التوصيات التي

أك � � ��دت ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة م��واك �ب��ة
امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة ل �ل��رق��اب��ة من
خ�ل�ال إع ��داد وت�ط��وي��ر األج �ه��زة
ال��رق��اب �ي��ة ألدل � ��ة م�ه�ن�ي��ة متفقة
م ��ع ه � ��ذه امل �ع��اي �ي��ر ب �م��ا ي �خ��دم
األه� � ��داف ال��رئ �ي �س �ي��ة لخططها
االس � �ت � ��رات � �ي � �ج � �ي � ��ة .وق � � � ��د ث �م��ن

امل �ش��ارك��ون ف��ي امللتقى م�ب��ادرة
رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة
ع � � ��ادل ال � �ص � ��رع � ��اوي م��وج �ه�ي�ن
الشكر لهم على حسن التنظيم.
تفاصيل (ص)05

الفضالة :بعض حملة إحصاء 65
اليستحقون الجنسية
أع� � �ل � ��ن رئ� � �ي � ��س ال � �ج � �ه � ��از امل � ��رك � ��زي
للمقيمني بصورة غير قانونية صالح
ال �ف �ض��ال��ة ع ��ن إن �ه ��اء ال �ج �ه��از ألع�م��ال��ه
املكلف بها بالكامل بعد انقضاء أربع
سنوات على عمله وقبل انقضاء فترة

تكليفة امل�ق��ررة بخمس سنوات كاشفا
ع��ن أن ال �ج �ه��از س�ب��ق أن ح�ص��ر أع ��داد
حملة اح�ص��اء  ١٩٦٥ب �ـ ٣٤ال��ف شخص
لكن ذلك اليعني بالضرورة استحقاقهم
جميعا للجنسية الكويتية خاصة وان

منهم من غ��ادر البالد ومنهم من عليه
قيد أمني وكذلك منهم من لديه جواز
سفر معلوم لدولة اخرى.
تفاصيل (ص)03
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استقبل ولي العهد والغانم والمحمد والمبارك

األمير يحث الدبلوماسيين على خدمة
المصالح العليا للوطن

سمو األمير مستقبال رئيس مجلس األمة

استقبل حضرة صاحب السمو
األمير الشيخ صباح االحمد حفظه
الله ورعاه بقصر بيان أمس سمو
ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
واستقبل سموه رئيس مجلس
االم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ك�م��ا استقبل
سموه سمو الشيخ ناصر املحمد.
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه س�م��و الشيخ
ج � ��اب � ��ر امل� � � �ب � � ��ارك رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
الوزراء.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب ��ل س � �م ��وه ال �ن��ائ��ب
االول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

 ..ومستقبال الشيخ ناصر املحمد

ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب ��ل س � �م ��وه ال �ن��ائ��ب
االول لرئيس مجلس الوزراء وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ح �ي��ث ق � ��دم ل �س �م��وه م ��ال ��ك ال � ��وزان
ب �م �ن��اس �ب��ة ت�ع�ي�ي�ن��ه ق �ن �ص�لا ع��ام��ا
ل ��دول ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى ال� �ص�ي�ن ف��ي
مدينة (ك��وان��زو) ومحمد الجديع
ب�م�ن��اس�ب��ة ت�ع�ي�ي�ن��ه س �ف �ي��را ل��دول��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ل� � ��دى ت �ش �ي �ل��ي وم �ح �م��د
امل�ح�م��د بمناسبة تعيينه قنصال
ع��ام��ا ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ل ��دى ت��رك�ي��ا
ف ��ي م��دي �ن��ة (اس� �ط� �ن� �ب ��ول) واح �م��د
ال�ب�ك��ر ب�م�ن��اس�ب��ة ت�ع�ي�ي�ن��ه م�ن��دوب��ا

دائ�م��ا ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ل��دى جامعة
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ح�ي��ث ادوا اليمني
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ام� � ��ام س� �م ��وه ح�ف�ظ��ه
الله بمناسبة تسلمهم مناصبهم
الجديدة.
وق� ��د زوده� � ��م س �م��وه رع � ��اه ال�ل��ه
بتوجيهاته السامية وحثهم على
خ ��دم ��ة امل �ص ��ال ��ح ال �ع �ل �ي��ا ل��وط�ن�ن��ا
العزيز والعمل على تقوية الروابط
ب�ي�ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت وال � � ��دول ال �ت��ي
اع� �ت� �م ��دوا ف �ي �ه��ا وت �م �ث �ي��ل ب �ل��ده��م
خ�ي��ر ت�م�ث�ي��ل ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل�ح��اف��ل
االق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ب�م��ا ي�ن��اس��ب

م � �ص� ��ال� ��ح وس� � �ي � ��اس � ��ات ال� �ك ��وي ��ت
ال ��داع �ي ��ة ال� ��ى ال �ت �ف��اه��م وال �ت �ع��اون
والحوار وتكريس مفاهيم السالم
وال �س �ل��م ال�ع��امل�ي�ين متمنيا س�م��وه
لهم دوام التوفيق والنجاح.
م��ن ج��ان�ب��ه اع ��رب ال �ن��ائ��ب االول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن ش� �ك ��ره وت �ق��دي��ره
لتوجيهات سموه السامية والتي
س �ت �ك��ون ع��ون��ا ون �ب��راس��ا الب �ن��ائ��ه
الدبلوماسيني ف��ي اداء واجباتهم
ف ��ي خ��دم��ة ال �ك��وي��ت ورف� ��ع راي�ت�ه��ا
والحفاظ على مصالحها.

 ..و يهنئ رئيس
جمهورية التشيك
ب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
األم � �ي� ��ر ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح االح� �م ��د
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ببرقية تهنئة
الى الرئيس ميلوس زيمان رئيس
ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ت� �ش� �ي ��ك ال �ص��دي �ق��ة
ع� �ب ��ر ف �ي �ه ��ا س � �م� ��وه ع � ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيًا له موفور الصحة

وال�ع��اف�ي��ة ول�ل�ب�ل��د ال �ص��دي��ق دوام
التقدم واالزدهار.
ك �م��ا ب �ع��ث ك ��ل م ��ن س �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � � ��واف األح� �م ��د
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ح �ف �ظ �ه �م��ا ال �ل��ه
ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

ولي العهد يستقبل رئيسي السلطتين وخالد بن طالل
من جهة أخ��رى استقبل سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد حفظه الله
بقصر بيان أمس رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��وه س� �م ��و ال �ش �ي��خ
ناصر املحمد.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه س�م��و الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��وه ال� �ن ��ائ ��ب األول
ل ��رئ � �ي ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ووزي � � ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ
محمد الخالد.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال� ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع الشيخ

خالد الجراح .واستقبل سموه الشيخ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د وع � � ��ددا م� ��ن رؤس � ��اء
البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
كما استقبل س�م��وه رئ�ي��س دي��وان
املحاسبة ب��اإلن��اب��ة ع��ادل الصرعاوي
ورؤس � � � � ��اء أج� � �ه � ��زة ال� ��رق� ��اب� ��ة ال �ع �ل �ي��ا
امل �ش��ارك�ين ف��ي امل�ل�ت�ق��ى ال�ع�ل�م��ي ح��ول
م ��وض ��وع ال �ت �خ �ط �ي��ط االس �ت��رات �ي �ج��ي
للمنظمات الرقابية.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه ص��اح��ب ال�س�م��و
امل� �ل� �ك ��ي األم � �ي� ��ر خ ��ال ��د ب� ��ن ط� �ل��ال ب��ن
عبدالعزيز ممثال ع��ن رئ�ي��س مجلس
أم� �ن ��اء ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �ف �ت��وح��ة
اضافة الى عدد من املسؤولني العرب
امل� � �ش � ��ارك �ي��ن ف � ��ي م ��ؤت � �م ��ر امل � �ش ��اري ��ع
ال �ص �غ �ي ��رة وامل �ت �ن ��اه �ي ��ة ال �ص �غ ��ر ف��ي

البلدان العربية (ال��واق��ع والتطلعات)
ال � � � ��ذي ت �ن �ظ �م ��ه ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
بالشراكة مع برنامج الخليج العربي
للتنمية واملعهد العربي إلنماء املدن
واتحاد مصارف الكويت خالل الفترة
م��ن  29 - 28أك �ت��وب��ر  2015وامل�ن�ع�ق��د
حاليا بدولة الكويت.
وقد أشاد سموه حفظه الله بالدور
امل � �ح� ��وري ال� � ��ذي ت ��ؤدي ��ه امل �ش ��روع ��ات
الصغيرة في قطاع االعمال والتنمية
االقتصادية وتوفير املزيد من فرص
العمل والتي تمثل أحد روافد التنمية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة م �ع��رب��ا
سموه عن امنياته بأن يخرج املؤتمر
ب� �ت ��وص� �ي ��ات ت � �خ ��دم ه� � ��ذا ال � �ن� ��وع م��ن
املشروعات بشتى القطاعات.

ولي العهد مستقبال األمير خالد بن طالل
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استقبل الصرعاوي وأعضاء المنظمة العربية للرقابة

رئيس مجلس األمة التقى رئيس الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
 ..ويهنئ
نظيريه
في التشيك
بالعيد الوطني

استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه أم��س
رئ�ي��س الجهاز امل��رك��زي ملعالجة
أوض � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غير
قانونية صالح الفضالة.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �غ��ان��م رئ �ي��س
دي ��وان املحاسبة ب��اإلن��اب��ة ع��ادل
ال� � �ص � ��رع � ��اوي ي� ��راف � �ق� ��ه أع � �ض ��اء
املنظمة العربية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واملحاسبة.

ب � � �ع � ��ث رئ� � � �ي � � ��س م� �ج� �ل ��س
األم��ة م��رزوق الغانم برقيتي
ت �ه �ن �ئ��ة إل � ��ى ك ��ل م ��ن رئ �ي��س
مجلس النواب في جمهورية
ال � �ت � �ش � �ي ��ك ج� � � ��ان ه �م ��اش �ي ��ك
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
م � �ي �ل�ان س �ت �ي ��ش ب �م �ن��اس �ب��ة
العيد الوطني لبلدهما.
الغانم مستقبال الفضالة

الجهاز أنهى أعماله قبل عام من المدة المحددة له

الفضالة :بعض حملة إحصاء  65اليستحقون الجنسية
أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س ال � �ج � �ه� ��از امل� ��رك� ��زي
ل �ل �م �ق �ي �م�ين ب � �ص� ��ورة غ� �ي ��ر ق��ان��ون �ي��ة
ص��ال��ح ال �ف �ض��ال��ة ع ��ن ان �ه ��اء ال�ج�ه��از
ألع �م��ال��ه امل �ك �ل��ف ب �ه��ا ب��ال �ك��ام��ل ب�ع��د
انقضاء اربع سنوات على عمله وقبل
انقضاء فترة تكليفة امل�ق��ررة بخمس
س �ن��وات ك��اش�ف��ا ع��ن ان ال�ج�ه��از سبق
أن حصر اع ��داد حملة اح�ص��اء ١٩٦٥
ب �ـ  ٣٤ال ��ف ش�خ��ص ل�ك��ن ذل ��ك اليعني
ب� ��ال � �ض� ��رورة اس �ت �ح �ق��اق �ه��م ج�م�ي�ع��ا
للجنسية الكويتية خ��اص��ة أن منهم

من غ��ادر البالد ومنهم من عليه قيد
امني وكذلك منهم من لديه جواز سفر
معلوم لدولة اخرى.
وق � � � � ��ال ال � �ف � �ض� ��ال� ��ة ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل�ل�ص�ح�ف�ي�ين ف ��ي م �ج �ل��س االم � ��ة ي��وم
ام� ��س ان ال �ج �ه ��از امل� ��رك� ��زي مل�ع��ال�ج��ة
اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية
انهى اع �م��ال��ه وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ب��دء
بزيارة لحضرة صاحب السمو امير
ال� �ب�ل�اد وس �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ورئ �ي��س
م�ج�ل��س االم ��ة وس�م��و رئ�ي��س مجلس

ال � � � ��وزراء إلب�ل�اغ �ه ��م ب��ان �ت �ه��اء اع �م��ال
الجهاز بالكامل.
واع� �ل ��ن ال �ف �ض��ال��ة ان ال �ج �ه��از ق��دم
ت �ق��ري��رة ال�ن�ه��ائ��ي ل�ك��اف��ة امل�س��ؤول�ي�ين
بالدولة وبالتالي ف��إن مهمة الجهاز
قد انتهت واملرحلة الثانية تتمثل في
تنفيذ خارطة طريق املعالجة.
واوض � � ��ح ال �ف �ض��ال��ة ان م � ��دة ع�م��ل
ال �ل �ج �ن��ة كانت خ �م��س س� �ن ��وات وت��م
انجاز مهمته في غضون اربع سنوات
وبالتالي خارطة الطريق تم تجهيزها

بالكامل وت��م ف��رز وتصنيف املقيمني
بصورة غير قانونية تصنيفا علميا
وب��ال�ت��ال��ي اذا ك��ان ه�ن��اك نية لتمديد
ع �م��ل ال� �ج� �ه ��از ف��امل �ف �ت��رض ان ي �م��دد
لتنفيذ هذه الخريطة.
وب� �س ��ؤال ��ه ع ��ن اب� � ��رز م�ل�ام ��ح ه��ذه
ال�خ��ري�ط��ة ق��ال ال�ف�ض��ال��ة ن�ح��ن ننتظر
التنفيذ ال��ذي يعد التطبيق العملي
ل �خ��ري �ط��ة ال �ط��ري��ق وه ��ي االن ع �ب��ارة
ع ��ن دراس � � ��ات واب� �ح ��اث وت�ص�ن�ي�ف��ات
اليمكنني ال�ت�ص��ري��ح عنها ال��ى حني

التنفيذ ال ��ذي س�ي��واك�ب��ه تصريحات
مرحلية آلليات التنفيذ.
وبسؤاله عن التصريحات السابقة
ل � �ل � �ج � �ه� ��از ع � � ��ن وج � � � � ��ود م �س �ت �ح �ق�ي�ن
للجنسية ال�ك��وي�ت�ي��ة ي�ب�ل��غ ت�ع��داده��م
 ٣٠الف شخص من فئة غير محددي
الجنسية أوض��ح الفضالة ان الجهاز
اشار الى وجود  ٣٤الف شخص ممن
يحملون احصاء  ١٩٦٥مبينا ان ليس
بالضرورة ان ينظر بتجنيس جميع
ح�م�ل��ة اح �ص ��اء  ٦٥ف �ه �ن��اك مسجلني

إلح � �ص� ��اء  ٦٥وم �س �ج �ل�ي�ن ب��ال �ج �ه��از
وغ��ادروا البلد وهناك من عليه قيوم
وهناك من لديه جواز معلوم.
وش � � � ��دد ال� �ف� �ض ��ال ��ة ع� �ل ��ى االرق � � � ��ام
ل �ل �م �ق �ي �م�ين ب � �ص� ��ورة غ� �ي ��ر ق��ان��ون �ي��ة
ه ��ي ارق� � ��ام م �ت �ح��رك��ة ول �ي �س��ت ث��اب�ت��ة
النها بطبيعتها عملية متغيرة عند
التطبيق م�ش�ي�رًا ال��ى ان ه��ذه االرق ��ام
عند تنفيذ خارطة الطريق قد ت��زداد
او تنقص لكنها بالتأكيد ستتضح.
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وجه سؤاال لوزير النفط عن مدى صحة األنباء

الطريجي :ما يتردد عن استحواذ ايكويت
على ام اي جلوبل يثير عالمات االستفهام
دعا النائب د .عبدالله الطريجي
ال �ح �ك��وم��ة ال ��ى ات �خ��اذ م��وق��ف من
االن� �ب ��اء ال �ت��ي ت �ت �ح��دث ع ��ن ت��وج��ه
ش��رك��ة اي �ك��وي��ت ال� ��ى االس �ت �ح��واذ
ع�ل��ى ش��رك��ة ام اي ج�ل��وب��ل مشيرا
ال� ��ى ان ه� ��ذا ال �ت��وج��ه  -ان ص ��ح -
ف ��ان ��ه ي �ث �ي��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ع�ل�ام��ات
االستفهام.
واض ��اف ال�ط��ري�ج��ي ف��ي تصريح
ص �ح��اف��ي ان م��ن امل �س �ت �غ��رب ت��وج��ه
ايكويت ال��ى االستحواذ علما ان ام
اي جلوبل والتي تريد شركة الداو
التخلص منها.
وق� � � � � � � ��ال ال � � �ط� � ��ري � � �ج� � ��ي ان ه� � ��ذا
االستحواذ بمثابة التفاف على قرار
عدم املضي في صفقة ال��داو املثيرة

للجدل والتي مازالت اثارها ماثلة
للعيان محذرا الحكومة من الوقوف
م��وق��ف امل �ت �ف��رج م��ن ك��ل م��ا يحصل
حيال هذه الصفقة.
واذ اع�ل��ن ال�ط��ري�ج��ي ع��ن توجيه
س � � ��ؤال ال � ��ى وزي � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط د .ع�ل��ي
العمير وه��ذا ال�ش��أن فانه دع��اه الى
سرعة ال��رد وات�خ��اذ امل��وق��ف الكفيل
بالحفاظ على املال العام.
وج � ��اء ف ��ي س � ��ؤال ال �ط��ري �ج��ي م��ا
نصه:
وج � � ��اء ف� ��ي ن� ��ص ال� � �س � ��ؤال ال� ��ذي
وج � �ه� ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي ال � � ��ى ال �ع �م �ي ��ر:
طالعتنا االخبار بان شركة ايكويت
س��وف ت�س�ت�ح��وذ ع�ل��ى ش��رك��ة ام اي
جلوبل لذا يرجى االفادة عما يلي:

د.عبدالله الطريجي

ـ هل مصانع شركة ام اي جلوبل
وشركة اكوابلميرز من ضمن صفقة
كي داو؟ اذا كانت االجابة بنعم اال

يعتبر ذلك التفاف على القرار بعدم
املضي بالصفقة؟
ـ م��ن يملك ش��رك��ة ام اي جلوبل؟
ومن يملك شركة ايكويت؟ اذا كانوا
ن� �ف ��س امل� �ل ��اك م� ��ا ال � �ه� ��دف م� ��ن ه ��ذه
الصفقة وما القيمة املضافة لشركة
PIC؟
ـ واعلنت شركة داو بانها ستبيع
حصتها ف��ي ايكويت بالتدرج مما
يعني ان شركة داو تريد التخلص
م ��ن ح�ص�ت�ه��ا ف ��ي اي �ك��وي��ت وش��رك��ة
ام اي ج �ل ��وب ��ل ف� �ل� �م ��اذا داو ت��ري��د
التخلص من ام اي جلوبل اذا كانت
ذات مردود مجدي؟
وس � � �ب � � ��ق ان ت� � � ��م دم� � � � ��ج ش� ��رك� ��ة
اك��وب �ل �م �ي��رز ال �خ �س ��ران ��ة م ��ع ام اي

جلوبل مما زاد وض��ع شركة ام اي
جلوبل سوء وبالتالي التخلص من
ام اي جلوبل ببيعها لشركة ايكويت
وم ��ن ث��م ت �ق��وم داو ب�ب�ي��ع حصتها
ف ��ي اي �ك��وي��ت وب� �ه ��ذا ت �خ�ل �ص��ت م��ن
اكوبلميرز وام اي جلوبل لذا يرجى
االف � ��ادة ال ��ى م��ن س �ت��ؤل ح �ص��ة داو
في ام اي جلوبل بعد خروجها من
اي�ك��وي��ت؟ وه��ل الجانب الكويتي ال
يعني تبعات ذلك.
وي � ��رج � ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب��ال �ن �ت��ائ ��ج
املالية الخ��ر خمس س�ن��وات لشركة
اك��واب �ل �م �ي��رز ال �ت��ي س �ب �ق��ت دم�ج�ه��ا
م��ع ام اي جلوبل م��ع ال �ق��وام املالية
للشركة لنفس الفترة.

الكندري :على الحكومة
االستعداد للشتاء

المعيوف  :ساعتان
للرياضة في الجلسة المقبلة

طالب النائب فيصل الكندري
الحكومة خاصة وزارتى اﻷشغال
والبلدية وكافة الجهات الرسمية
امل� �ع� �ن� �ي ��ة إل � � ��ى ض� � � � ��رورة ات� �خ ��اذ
اإلجراءات الالزمة الوقائية ترقبا
لفصل الشتاء .
وق��ال الكندري ف��ي تصريح له
ان ��ه وع �ق��ب م��وج��ة ال �ش �ت��اء ال�ت��ي
شهدتها الكويت ليل أمس غرقت
بعض شوارع الجهراء خصوصا
والكويت عموما بكمية هائلة من
األمطار ما أدى ألى إقفال الطرق
وعرقلة السير بل حتى أن بعض
ال �س �ي��ارات غ�م��رت�ه��ا امل �ي��اه ج��راء
عدم تصريفها فورا .
وط��ال��ب ال�ك�ن��دري ف��ي تصريح
ل � ��ه وزارة األش� � �غ � ��ال وال� �ب� �ل ��دي ��ة
وك ��اف ��ة ال �ج �ه ��ات امل� �س ��ؤول ��ة ال��ى
العمل بجدية على صيانة البنية
التحتية قبل دخول فصل الشتاء
امل�ت��وق��ع بحسب خ�ب��راء االرص��اد
ال�ج��وي��ة أن ي�ك��ون األش��د واألك�ث��ر
مطرا وبردا.
وأض��اف الكندري ان الحكومة
ك� ��ان� ��ت ب � ��األم � ��س أم� � � ��ام اخ� �ت� �ب ��ار
ل� �س ��اع ��ات س� �ق ��ط خ�ل�ال� �ه ��ا ك�م�ي��ة
ك � �ب � �ي� ��رة م � ��ن األم � � �ط� � ��ار ق � �ب� ��ل أن
تتجلى الصورة صباحا وتثبتت
ع ��ن خ �ل��ل ف ��ي م� �ك ��ان م ��ا ت�ت�ح�م��ل
م �س��ؤول �ي �ت��ه ال �ج �ه��ات امل �س��ؤول��ة
الحكومية  .وقال الكندري لم يعد
مقبوال في املرات القادمة في بلد

أعلن النائب عبد الله املعيوف عن
توجه لتخصيص ساعتني من جلسة
مجلس األم��ة امل�ق��رر ع�ق��ده��ا ال�ث�لاث��اء
املقبل ملناقشة الوضع الرياضي بعد
ماتم االيقاف من قبل اللجنة االوملبية
وذل � ��ك ح �ت��ى ن �ض��ع اع �ض ��اء امل�ج�ل��س
بالصورة.
واض � � � ��اف ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص�ح�ف��ي
ل��ه أن ��ه وال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
سيقدمان ش��رح��ا مفصال عما جرى
خ �ل�ال ح �ض��ورن��ا االج �ت �م ��اع االخ �ي��ر
م��اب�ين ال�ح�ك��وم��ة وال�ل�ج�ن��ة االومل�ب�ي��ة
الدولية واللجنة االوملبية الكويتية
وعرض الكتب التي وصلت وسنترك
ل�ل�اع �ض��اء ح ��ري ��ة اب� � ��داء رأي� �ه ��م ل��دى
مناقشة ال��وض��ع الرياضي وم��ن هو

فيصل الكندري

كالكويت أن تمطر السماء فتغرق
ال�ش��وارع باملياه وتتعرقل حركة
السير وت �ح��دث االش �ك��االت التي
رأي �ن��اه��ا م�ط��ال�ب��ا ج�م�ي��ع وزارات
الحكومة املعنية ومسؤسسات
ال��دول��ة ال��ى تحمل مسؤولياتهم
ت� �ح� �س� �ب ��ا ل � � � �ح� � � ��وادث ط �ب �ي �ع �ي��ة
مشابهة في القادم من أيام.

عبدالله املعيوف

امل�ت�س�ب��ب ف��ي ذل��ك وم��ا االل �ي��ات التي
يجب ان تتخذها الحكومة.
وق � � ��ال امل� �ع� �ي ��وف س� �ت� �ك ��ون ه �ن��اك

ت � ��وص � �ي � ��ات ت� � �ص � ��در م� � ��ن املجلس
لتنفيذها من قبل الحكومة ،وإن كنت
أتمنى ان يحال املوضوع بعد نقاشه
الى لجنة الشباب والرياضة ملتابعة
املوضوع مع الجهات املعنية كوزير
االعالم ووزير الدولة لشئون الشباب
و رئيس هيئة الرياضة ومعاونيه.
وب � � � � � �ش � � � � � ��أن ل� � � �ج� � � �ن � � ��ة ال� � � �ش� � � �ب � � ��اب
وال��ري��اض��ة،اوض��ح املعيوف أن هناك
اتفاقا على تزكيتي رئيسا لها واملقرر
اختياره خالل االجتماع االحد املقبل.
أما لجنة الداخلية والدفاع فالى االن
لم نجتمع ولم نختر اي منصب حتى
االن،وإن ك��ان هناك ش��يء ت��م االتفاق
ع�ل�ي��ه خ ��ارج ن �ط��اق ال�ل�ج�ن��ة ف�لا اعلم
عنه شيئا.

عبداهلل يسأل عن توفير
الخدمة الهاتفية للقيروان
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه
س ��ؤاال ال��ى وزي ��ر امل��واص�ل�ات وزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون ال �ب �ل ��دي ��ة ع�ي�س��ى
الكندري جاء فيه:
ن� � �ظ � ��را الن � �ت � �ه � ��اء اع � � �م� � ��ال ب� �ن ��اء
القسائم بمنطقة ال�ق�ي��روان وسكن
بعض مالك هذه البيوت دون توفير
ال �خ��دم��ة ال �ه��ات �ف �ي��ة ل �ه��ذه ال�ق�س��ائ��م
حتى تاريخ هذا السؤال لذا يرجى

افادتي وتزويدي بما يلي:
 م��ا أس�ب��اب التأخير ف��ي توفيرالخدمة الهاتفية للقسائم الجديدة
بمنطقة القيروان البالغ عددها 370
قسيمة حتى ت��اري��خ ه��ذا ال�س��ؤال؟
واذا ك��ان ي��وج��د ع��وائ��ق ف��ي توفير
هذه الخدمة فما تلك العوائق؟
وم ��ا ال �ت��اري��خ امل �ت��وق��ع الي �ص��ال
الخدمةالهاتفية لقسائم القيروان؟

خليل عبدالله

الجيران للعيسى:
ال تندفع في
تطبيق التعليم
االلكتروني

د .عبدالرحمن الجيران

دعا النائب عبدالرحمن
الجيران وزارة التربية الى
ع ��دم االن ��دف ��اع ف��ي تطبيق
التعليم االلكتروني قائال :
م� � � � � ��ن االف � � � � � �ض� � � � � ��ل ب� � � ��دل
االن � � ��دف � � ��اع ال� � ��وق� � ��وف ع �ل��ى
النتائج التي توصل اليها
م ��ن س �ب �ق��ون��ا ب �ه��ذا امل �ج��ال
وت � �ح� ��دي� ��دا ال � ��وق � ��وف ع�ل��ى
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي واجهتهم
ب �ع��دم��ا ق �ط �ع��وا ش��وط��ا من
التجارب ..
واض � � � ��اف ال � �ج � �ي� ��ران ف��ي
ت � �ص� ��ري� ��ح ص� �ح� �ف ��ي ام� ��س
ي �ق��ول دان� ��ارج� ��ان ال��رئ �ي��س
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ب ��ال� �ج ��ام� �ع ��ة
امل �ف �ت��وح��ة ب� �ـ ه ��ون ��غ ك��ون��غ
م��ن ال�ص�ع��ب اق �ن��اع ال�ن��اس
بجودة التعليم االلكتروني
ف� ��ي ظ� ��ل ان� �ت� �ش ��ار م �ط��اح��ن
ال � � �ش � � �ه � ��ادات !وال � �ت � �ن� ��اف� ��س
ال � � � �ح� � � ��اد ب� �ي� ��ن ال� � �ش � ��رك � ��ات
ل��دورات وهمية تعلن عنها
ي ��وم� �ي ��ا!وال� �خ�ل�اص ��ه التي
ت� ��وص � �ل � ��ت ال � �ي � �ه � ��ا ال � � � ��دول
امل �ت �م �ي��زه ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م هي
�ض��ل
ان ال �ن ��اس م ��ازال ��ت ت�ف� ّ
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ق �ل �ي��دي ع�ل��ى
االلكتروني .
وتابع الجيران  :الرسالة
ال� � � �ت � � ��ي اود ت ��وص� �ي� �ل� �ه ��ا
ل � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ه ��ي ان �ن��ا
ال �ي��وم ن�ع�ي��ش ث� ��ورة ت��دف��ق
امل � � �ع � � �ل� � ��وم� � ��ات وامل � �ش � �ك � �ل� ��ة
االه � ��م واالج � � ��در ب��ال�ع�ن��اي��ة
ه� ��ي ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ف �ه��م
واالس� � �ت� � �ي� � �ع � ��اب وه � � � ��ذا م��ا
ال ن� �ج ��ده ف� ��ي ت �ص��ري �ح��ات
املسؤولني في الوقت الذي
ن �س �م��ع ان ع �ق ��ود ال �ت��اب �ل��ت
قديمة وع�ن��دن��ا مشكلة في
الواي فاي والتحميل باالب
س� �ت ��ور ف �ل �ي �س��ت م�ش�ك�ل�ت�ن��ا
تقنيات بقدر ماهي انفالت.

aldostoor

الخميس  16محرم  29 . 1437أكتوبر 2015

محليات

05

المشاركون يثمنون مبادرة نائب رئيس ديوان المحاسبة لتنظيمه

ملتقى التخطيط للمنظمات الرقابية
ينهي أعماله بإصدار  12توصية

املشاركون في الجلسة الختامية

اخ � � �ت � � �ت � ��م م � �ل � �ت � �ق� ��ى ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
االستراتيجي للمنظمات الرقابية
وال ��ذي استضافه دي ��وان املحاسبة
في إط��ار رئاسته للمنظمة العربية
ل�ل�أج� �ه ��زة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة
املحاسبة اآلرابوساي أمس األربعاء
ب� ��إص� ��دار ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال� �ت ��ي أك ��دت
ض � ��رورة م��واك �ب��ة امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة
ل �ل��رق��اب��ة م��ن خ�ل�ال إع � ��داد وت�ط��وي��ر
األجهزة الرقابية ألدلة مهنية توافق
ه ��ذه امل �ع��اي �ي��ر ب �م��ا ي �خ��دم األه� ��داف
الرئيسية لخططها االستراتيجية.
وق��د ثمن امل�ش��ارك��ون ف��ي امللتقى
م � �ب� ��ادرة رئ� �ي ��س دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ب � � ��اإلن � � ��اب � � ��ة ع � � � � � ��ادل ع� � �ب � ��د ال � �ع� ��زي� ��ز
ال �ص��رع��اوي لتنظيمه م�ع��رب�ين عن
خ��ال��ص شكرهم وعرفانهم لجميع
ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ت��رت �ي��ب امل�ل�ت�ق��ى من
م�ن�ت�س�ب��ي دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��دول��ة
الكويت والذين بذلوا جهودا كبيرة
ب �ح��رف �ي��ة ع��ال �ي��ة وب��إض �ف��اء ت�ج��دي��د
واب�ت�ك��ار متميز ف��ي إدارة وتسيير
الجلسات وعلى حسن الوفادة وكرم
الضيافة.
هذا وقد خلص امللتقى بعد عرض
أوراق ال �ع �م��ل امل �ق��دم��ة ف ��ي امل�ل�ت�ق��ى
وم �ن��اق �ش �ت �ه��ا ف� ��ي خ �م ��س ج �ل �س��ات
ت��وص��ل امل �ش��ارك��ون ف��ي امللتقى إل��ى
اقتراح النتائج والتوصيات التالية:
ت� � ��أك � � �ي� � ��د أه � � �م � � �ي� � ��ة ال � �ت � �خ � �ط � �ي ��ط
االس�ت��رات�ي�ج��ي ك��آل�ي��ة ف�ع��ال��ة لقيادة
وتوجيه ومتابعة مشاريع التطوير
واإلصالح من قبل األجهزة الرقابية
وك ��أداة م�س��اع��دة ع�ل��ى إش��اع��ة قيمة
ومنفعة هذه األجهزة داخل املجتمع.
ح � ��ث األج � � �ه� � ��زة ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ع �ل��ى
التقييم املنتظم الحتياجاتها وفقا
ل�ل�أط ��ر امل �ع �ت �م��دة م ��ن ق �ب��ل م�ن�ظ�م��ة
اإلن� �ت ��وس ��اي ،وم� ��ن ض �م �ن�ه��ا رق��اب��ة
النظير وإط ��ار ق�ي��اس أداء األج�ه��زة
ال ��رق ��اب �ي ��ة ،م ��ن أج� ��ل ت��وف �ي��ر ق��اع��دة
بيانات لفائدة املجموعات اإلقليمية

من ندوة التحول من األساس النقدي إلى نظام االستحقاق

ت �س��اع��ده��ا ف ��ي ت �ح��دي��د األول ��وي ��ات
االستراتيجية.
ح � � � � ��ث األج� � � � � � �ه � � � � � ��زة ال� � ��رق� � ��اب � � �ي� � ��ة
واملجموعات اإلقليمية لإلنتوساي
على تحديد أهداف استراتيجية في
ات�ج��اه دع��م تحقيق أه��داف التنمية
امل �س �ت��دام��ة امل�ع�ت�م��دة م��ن ق�ب��ل األم��م
املتحدة.
دع� � � ��م األن� � �ش� � �ط � ��ة ال � ��رام � � �ي � ��ة إل� ��ى
ب � �ن� ��اء ق � � � ��درات األج� � �ه � ��زة ال ��رق ��اب� �ي ��ة
واملجموعات اإلقليمية لإلنتوساي
ف ��ي م �ج��ال اإلدارة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
الس � � �ي � � �م� � ��ا م � � � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� �ت� �ق� �ي� �ي ��م
االح �ت �ي��اج��ات وق �ي��اس األداء وذل��ك
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م� � ��ع م� � � �ب � � ��ادرة ت �ن �م �ي��ة
اإلنتوساي (.)IDI
ض��رورة مواكبة املعايير الدولية
ل �ل��رق��اب��ة م��ن خ�ل�ال إع � ��داد وت�ط��وي��ر
األجهزة الرقابية ألدلة مهنية متفقة
مع هذه املعايير بما يخدم األهداف
الرئيسية لخططها االستراتيجية.
حث األجهزة األعضاء في املنظمة
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى خ��وض ت �ج��ارب فيما
ب�ي�ن�ه��ا ف��ي م �ج��ال م��راج �ع��ة النظير
واق �ت��راح آل�ي��ات عملية تساعد على
تنفيذها.
ال � �ح� ��رص ع �ل ��ى ت� ��واف� ��ق وت ��راب ��ط
ال �خ �ط��ط االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل�لأج �ه��زة
الرقابية م��ع الخطة االستراتيجية
ل� �ل ��دول ��ة ورؤي� �ت� �ه ��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،ب�م��ا
ي�س��اع��د ع�ل��ى ال�ت��رك�ي��ز ف��ي القضايا
االستراتيجية واألولويات الوطنية.
ت� � �ش� � �ج� � �ي � ��ع م � � � �ب � � � ��دأ امل� � � �ش � � ��ارك � � ��ة
ال��واس�ع��ة ف��ي إع��داد م�ش��روع الخطة
االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة م� ��ن خ �ل��ال ت �ب ��ادل
األف� �ك ��ار واآلراء م ��ن ق �ب��ل ال ��وح ��دات
التنظيمية في األجهزة الرقابية قبل
اعتماد اإلدارة العليا إياها.
ض� � � � � � � � � ��رورة م � � � � ��راع � � � � ��اة ال � �خ � �ط� ��ة
االس� � �ت � ��رات� � �ي� � �ج� � �ي � ��ة اله� � �ت� � �م � ��ام � ��ات
وت��وق�ع��ات األط ��راف الخارجية ذات
ال �ع�ل�اق��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى االس �ت �ف��ادة

م��ن ال�ت�ج��ارب ال��دول�ي��ة ال��رائ��دة على
غ� ��رار ت �ج��رب��ة ج �ه ��ازي ال��رق��اب��ة في
الصني وماليزيا املعروضتني خالل
امللتقى.
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وال �ش ��راك ��ة بني
األج �ه��زة ال��رق��اب �ي��ة وال �ب �ن��ك ال��دول��ي
بهدف تنمية قدرات هذه األجهزة.
ت �ع��زي��ز امل � ��وارد امل��ال �ي��ة للمنظمة
العربية وتوظيفها لتحقيق أهداف
الخطة االستراتيجية للمنظمة.
دعوة الدول إلى توجيه االهتمام
والعناية الالزمة باألجهزة الرقابية
وتعزيز استقالليتها وفقًا للمعايير
امل �ه �ن �ي��ة ل�ل�إن �ت��وس��اي ب �م��ا ي�س��اع��د
على دعم دورها في مجال املساءلة
وال�ن��زاه��ة والشفافية وح�م��اي��ة امل��ال
العام.
وم � �م� ��ا ي � �ج� ��در ذك� � � ��ره ان دي� � ��وان
املحاسبة قد عقد ن��دوة علمية على
ه ��ام ��ش امل �ل �ت �ق��ى ب �م �س��اه �م��ة ال�ب�ن��ك
ال��دول��ي ح��ول ال�ت�ح��ول م��ن األس��اس
ال � �ن � �ق� ��دي إل� � ��ى ن � �ظ� ��ام االس� �ت� �ح� �ق ��اق
وأك��د امل�ش��ارك��ون ف��ي ال �ن��دوة أهمية
وجدوى هذه املبادرة غير املسبوقة
ف��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م واوص � ��وا ب��اع�ت�م��اده��ا
في امللتقيات وال�ن��دوات املستقبلية

جانب من الحضور

للمنظمة ال�ع��رب�ي��ة ل�لأج�ه��زة العليا
للرقابة املالية واملحاسبة.
التوصيات النهائيـة
إن امل� � � �ش � � ��ارك� �ي ��ن ف� � � ��ي امل� �ل� �ت� �ق ��ى
ال�ع�ل�م��ي ح ��ول م ��وض ��وع ال�ت�خ�ط�ي��ط
االستراتيجي للمنظمات الرقابية:
ت � �ج � ��رب � ��ة امل � �ن � �ظ � �م� ��ة ال � �ع � ��رب � �ي � ��ة ف��ي
التخطيط االستراتيجي الذي نظمه
ديوان املحاسبة بدولة الكويت خالل
يومي  27و  28أكتوبر  2015يثمنون
ع��ال�ي��ا م �ب��ادرة م�ع��ال��ي ال�س�ي��د ع��ادل
عبد العزيز الصرعاوي رئيس ديوان
امل�ح��اس�ب��ة ب��اإلن��اب��ة ب��دول��ة ال�ك��وي��ت
بتنظيم ه��ذا امللتقى ،وي�ع�ب��رون عن
خ��ال��ص ش�ك��ره��م وع��رف��ان�ه��م لجميع
ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ت��رت �ي��ب امل �ل �ت �ق��ى من
م�ن�ت�س�ب��ي دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��دول��ة
الكويت والذين بذلوا جهودا كبيرة
ب�ح��رف�ي��ة ع��ال �ي��ة ،وب��إض �ف��اء ت�ج��دي��د
واب �ت �ك��ار متميز ف��ي إدارة وتسيير
الجلسات وعلى حسن الوفادة وكرم
الضيافة.
وب � � �ع� � ��د ع � � � ��رض أوراق ال� �ع� �م ��ل
املقدمة ف��ي امللتقى ومناقشتها في
خ�م��س ج�ل�س��ات ،ت��وص��ل امل�ش��ارك��ون

ف ��ي امل �ل �ت �ق��ى إل � ��ى اق � �ت� ��راح ال �ن �ت��ائ��ج
والتوصيات التالية:
• ت� ��أك � �ي� ��د أه � �م � �ي� ��ة ال �ت �خ �ط �ي ��ط
االس�ت��رات�ي�ج��ي ك��آل�ي��ة ف�ع��ال��ة ل�ق�ي��ادة
وتوجيه ومتابعة مشاريع التطوير
واإلصالح من قبل األجهزة الرقابية
وك� ��أداة م�س��اع��دة ع�ل��ى إش��اع��ة قيمة
ومنفعة هذه األجهزة داخل املجتمع.
• ح ��ث األج � �ه� ��زة ال��رق��اب �ي��ة ع�ل��ى
التقييم املنتظم الحتياجاتها وفقا
ل�ل�أط ��ر امل �ع �ت �م��دة م ��ن ق �ب��ل م�ن�ظ�م��ة
اإلن � �ت ��وس ��اي ،وم� ��ن ض �م �ن �ه��ا رق��اب��ة
النظير وإط ��ار ق�ي��اس أداء األج�ه��زة
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ،م ��ن أج� ��ل ت��وف �ي��ر ق��اع��دة
بيانات لفائدة املجموعات اإلقليمية
ت �س��اع��ده��ا ف ��ي ت �ح��دي��د األول ��وي ��ات
االستراتيجية.
• ح� � � ��ث األج � � � � �ه � � � ��زة ال � ��رق � ��اب� � �ي � ��ة
واملجموعات اإلقليمية لإلنتوساي
على تحديد أهداف استراتيجية في
ات�ج��اه دع��م تحقيق أه ��داف التنمية
امل �س �ت��دام��ة امل �ع �ت �م��دة م��ن ق �ب��ل األم��م
املتحدة.
• دع��م األنشطة الرامية إل��ى بناء
قدرات األجهزة الرقابية واملجموعات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ل�ل�إن �ت��وس��اي ف ��ي م �ج��ال
اإلدارة االستراتيجية السيما فيما
يتعلق بتقييم االحتياجات وقياس
األداء وذل ��ك ب��ال �ت �ع��اون م��ع م �ب��ادرة
تنمية اإلنتوساي (.)IDI
• ضرورة مواكبة املعايير الدولية
ل �ل��رق��اب��ة م ��ن خ �ل�ال إع � ��داد وت�ط��وي��ر
األجهزة الرقابية ألدلة مهنية متفقة
مع هذه املعايير بما يخدم األهداف
الرئيسية لخططها االستراتيجية.
• ح � ��ث األج� � �ه � ��زة األع� � �ض � ��اء ف��ي
املنظمة العربية على خوض تجارب
ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��ا ف� ��ي م � �ج ��ال م��راج �ع��ة
النظير واقتراح آليات عملية تساعد
على تنفيذها.
• ال �ح��رص ع�ل��ى ت��واف��ق وت��راب��ط
ال �خ �ط��ط االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل�لأج �ه��زة

ال��رق��اب�ي��ة م��ع الخطة االستراتيجية
ل � �ل ��دول ��ة ورؤي � �ت � �ه� ��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب �م��ا
ي�س��اع��د ع�ل��ى ال�ت��رك�ي��ز ف��ي ال�ق�ض��اي��ا
االستراتيجية واألولويات الوطنية.
• ت � �ش � �ج � �ي� ��ع م � � �ب� � ��دأ امل� � �ش � ��ارك � ��ة
ال��واس�ع��ة ف��ي إع ��داد م�ش��روع الخطة
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة م� ��ن خ �ل��ال ت� �ب ��ادل
األف� �ك ��ار واآلراء م ��ن ق �ب��ل ال ��وح ��دات
التنظيمية في األجهزة الرقابية قبل
اعتمادها من اإلدارة العليا.
• ض � � � � � � ��رورة م � � � ��راع � � � ��اة ال� �خ� �ط ��ة
االستراتيجية الهتمامات وتوقعات
األط� � � ��راف ال �خ��ارج �ي��ة ذات ال �ع�لاق��ة
والعمل على االستفادة من التجارب
ال��دول �ي��ة ال ��رائ ��دة ع�ل��ى غ ��رار تجربة
جهازي الرقابة في الصني وماليزيا
املعروضتني خالل امللتقى.
• تعزيز ال�ت�ع��اون وال�ش��راك��ة بني
األج� �ه ��زة ال��رق��اب �ي��ة وال �ب �ن��ك ال��دول��ي
بهدف تنمية قدرات هذه األجهزة.
• تعزيز امل��وارد املالية للمنظمة
العربية وتوظيفها لتحقيق أهداف
الخطة االستراتيجية للمنظمة.
• دع� � � � ��وة ال� � � � � ��دول إل� � � ��ى ت ��وج �ي ��ه
االهتمام والعناية الالزمة باألجهزة
ال ��رق ��اب� �ي ��ة وت� �ع ��زي ��ز اس �ت �ق�لال �ي �ت �ه��ا
وف�ق��ًا للمعايير املهنية لإلنتوساي
ب �م��ا ي �س��اع��د ع �ل��ى دع� ��م دوره� � ��ا ف��ي
مجال املساءلة والنزاهة والشفافية
وحماية املال العام.
وختاما يثمن املشاركون مبادرة
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
ع � �ق ��د ن � � � ��دوة ع �ل �م �ي ��ة ع � �ل ��ى ه ��ام ��ش
امل �ل �ت �ق��ى ب �م �س��اه �م��ة ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي
ح��ول موضوع التحول من األس��اس
ال� �ن� �ق ��دي إل� � ��ى ن � �ظ� ��ام االس� �ت� �ح� �ق ��اق.
ك�م��ا ي ��ؤك ��دون أه�م�ي��ة وج� ��دوى ه��ذه
امل �ب��ادرة غير املسبوقة ف��ي التنظيم
ويوصون باعتمادها في امللتقيات
وال � � �ن � ��دوات امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل�ل�م�ن�ظ�م��ة
ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�أج �ه��زة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل��رق��اب��ة
املالية واملحاسبة.
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ثمنوا كلمتي رئيسي السلطتين وتوافقهما مع ما جاء في النطق السامي

نواب لـ «الدستور» :توجيهات سمو األمير
ثمن عدد من النواب في
تصريحات لـ «الدستور» ما
تضمنه الخطاب األميري
من توجيهات خالل افتتاح
سموه دور االنعقاد الرابع
من الفصل التشريعي الرابع
عشر مؤكدين ضرورة
التزام السلطتين بما جاء
في الخطاب من يسائل
وتوجيهات صبت في اتجاه
الحفاظ على مقدرات البالد
وترك التناحر والخطابات
الطائفية وعدم تعميم
االخطاء التي يرتكبها
االفراد على جماعة او
طائفة.
واشاد النواب بالخطوة
الشجاعة التي اقدم عليها
سموه بزيارة مسجد
الصادق عقب التفجير
مباشرة معتبرين ان تلك
الزيارة حفظت المجتمع
الكويتي من االنشقاق
ودعمت وحدة الصف
الشعبي.
ومن جانب آخر اعتبر
النواب ان كلمتي
رئيسي السلطتين جاءتا
متوافقتين ومتناغمتين
مع ما تضمنه الخطاب
السامي من نصائح
وتوجيهات حيث ركزتا على
نفس القضايا التي تضمنها
الخطاب السامي معتبرين
ان ذلك يعكس وعيا
كبيرا من الرئيس الغانم
وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك
بمتطلبات المرحلة المقبلة
واستحقاقاتها.

وف��ي ه��ذا ال�ص��دد وص��ف ال�ن��واب
ك�ل�م��ة ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ب��أن�ه��ا كانت
بليغة وم�ع�ب��رة وذات ن�ف��س وطني
صادق تضمنت العديد من املواقف
ال�ت��ي اك ��دت اص��ال��ة ال�ش�ع��ب وحكمة
رب��ان السفينة مشيرين ال��ى اهمية
دع� ��وة ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م للسلطتني
ب�س��رع��ة اس�ت�ل�ه��ام ت��وج�ي�ه��ات سمو
االمير .ووصف النواب كلمة رئيس
ال ��وزراء سمو الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك
ب��أن�ه��ا ك��ان��ت تتميز ب��ال��وض��وح في
ت�ف�ن�ي��د ب �ع��ض ان � �ج� ��ازات ال�ح�ك��وم��ة
خالل الفترة املاضية.
أمن الوطن
ف��ي ال�ب��داي��ة ت�ح��دث ن��ائ��ب رئيس
امل �ج �ل��س م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج م�ش�ي��دا
ب��ال�ن�ط��ق ال�س��ام��ي ل�ص��اح��ب السمو
ال��ذي ج��اء معبرا ع��ن ارادة الشعب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي وح � ��رص � ��ه ع� �ل ��ى وط �ن ��ه
وال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى ام � �ن� ��ه وس�ل�ام� �ت ��ه
م��ن ك��ل م �ك��روه وت �ط��رق س �م��وه ال��ى
ال �ت �ح��دي��ات واالخ � �ط ��ار ال �ت��ي ت�ه��دد
مسيرتنا ومستقبلنا.
م�ن��وه��ا ب ��دور اس ��رة آل ال�ص�ب��اح
الكرام في حفظ امن الكويت وجعلها
ع�ل��ى م��دى ت��اري�خ�ه��ا ال�ط��وي��ل واح��ة
امن ورخ��اء واستقرار وسط محيط
تستعر فيه نيران الحروب األهلية
وال� �ص ��راع ��ات ال �ط��ائ �ف �ي��ة وال �ع��رق �ي��ة
ال �ت��ي ت�خ��وض�ه��ا ج�م��اع��ات مسلحة
اشاعت جوا من الفوضى واالرهاب
وترويع املواطنني ونشرت الخراب
وال� ��دم� ��ار وق �ت �ل��ت واص ��اب ��ت امل �ئ��ات
وشردت املاليني.
ول �ف��ت ال�خ��ري�ن��ج ال ��ى ت�ح��ذي��رات
ص��اح��ب السمو م��ن وب��اء االره��اب
ال� � ��ذي ت �م �ك��ن اخ � �ي ��را م ��ن ال ��دخ ��ول
ال� ��ى ب �ل��دن��ا ال �ح �ب �ي��ب ال �ك��وي��ت ف��ي
ح � � � ��ادث ت� �ف� �ج� �ي ��ر م� �س� �ج ��د االم � � ��ام
الصادق واسقاط عشرات الشهداء
واملصابني مشيدا بموقف صاحب
ال �س �م��و ال� ��ذي ك ��ان ف��ي م �ق��دم��ة من
ذه �ب��وا م�ب�ك��را ال ��ى م��وق��ع ال �ح��ادث
وت�ف�ق��د امل�س�ج��د ن�ف�س��ه رغ��م م��ا في
ذلك من خطورة في موقف انساني
اسر جميع ابناء الشعب الكويتي
ن�ت�ي�ج��ة ال �ت��أث��ر ال �ش��دي��د ال� ��ذي ب��دا
على صاحب السمو وأمل��ه على ما
اص��اب ابناءه نتيجة هذا العدوان
املارق.
واش� ��اد ب �ح��رص ص��اح��ب السمو
وت��أك �ي��ده ان��ه ل��ن ي��دخ��ر وس�ع��ا ول��ن
ي� �ض ��ن ب �ج �ه��د او م� � ��ال ف� ��ي س�ب�ي��ل
حماية امن الكويت الوطني وتعزيز
اج� � �ه � ��زة االم� � � ��ن وزي � � � � ��ادة ق ��درات� �ه ��ا
وكفاءتها وتأكيده كذلك ان حماية
الوحدة الوطنية تتطلب البعد عن
اثارة الفتنة والبغضاء او استغالل
النزعات القبلية والفئوية والعرقية
والطبقية.

مبارك الخرينج

عادل الخرافي

د .أحمد مطيع

الخرينج :النطق
السامي عبر عن
إرادة الشعب

الخرافي :حمل
رسالة مهمة عن
الوحدة الوطنية

مطيع :سموه وأد الجيران :نظرة
فتنة كادت تفرقنا شمولية تستشرف
وتعصف باستقرارنا آفاق المستقبل

وان � �ت � �ق� ��ل ال� � �ع � ��ازم � ��ي ال � � ��ى ك �ل �م��ة
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
ف �ق��ال إن �ه��ا ك �ل �م��ة ص ��ادق ��ة وب�ل�ي�غ��ة
ومعبرة عن وحدة الشعب الكويتي
وتحذيره من الخاليا اإلرهابية وما
تحيكه م��ن أض��رار بالبالد وتوقف
العازمي عند اش��ادة الغانم بسمو
األم� �ي ��ر واح� �ت ��وائ ��ه ل �ن �ت��ائ��ج ال�ع�م��ل
االرهابي الجبان الذي طال املصلني
بمسجد ال �ص��ادق ي��وم الجمعة في
ش �ه��ر رم� �ض ��ان وك �ي��ف ان� ��ه ت�ص��رف
ك ��راع لكل الكويتيني واب للجميع
سنة وشيعة ،ثم تطرق
ال ف��رق بني ّ
الى كلمة سمو رئيس ال��وزراء فقال
إن الحكومة م��ع املجلس تتلمسان
م�س��ؤول�ي�ت�ه�م��ا ال��وط �ن �ي��ة مل��واص �ل��ة
ال �ع �م ��ل ال� � ��ذي ال ي �ت ��وق ��ف م� ��ن اج ��ل
خدمة اهل الكويت.
وأش� � � ��اد ب� �ح ��رص س� �م ��و ال �ش �ي��خ
ج��اب��ر الحمد الصباح على اح�ت��رام
ال�ق��ان��ون وااله �ت �م��ام بتطبيقه على
ن�ف�س��ه ح�ي�ن�م��ا ب� ��ادر ب�ت�ق��دي��م إق ��رار
ذم �ت��ه امل��ال �ي��ة ودع � ��وة ال � � ��وزارة ال��ى
املبادرة بتقديمه.

األوض � � � ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وخ ��اص ��ة
انخفاض اسعار النفط.
وقال العمر إن توجيهات صاحب
السمو ك��ان��ت واض�ح��ة ودقيقة وإن
شاء الله ستكون نبراسا يضيء لنا
الدرب في املرحلة املقبلة.
أما عن كلمة رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم فكانت تالمس الواقع
والحقيقة وال تدغدغ املشاعر وإنما
ات �س �م��ت ب��ال �ص��دق خ��اص��ة حينما
ت �ح��دث ع��ن ال�ع�لاق��ة ب�ين السلطتني
بشكل ايجابي لكنه استدرك قائال:
إن هذا ال ينفي بقاء ملفات العديد
م��ن املشاريع العالقة تنتظر القرار
بسبب التفاوت الواضح في سرعة
االنجاز.
وكذلك تذكيره السلطة التنفيذية
ب ��أن ف �ت��رة ال �ت��واف��ق ال �ت��ي م ��رت بني
ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ل �ي �س��ت ت �ف ��وي �ض ��ا ب�لا
ح ��دود او ف��رص��ة م�ش��رع��ة ب�لا قيود
خصوصا ان املشهد ال��دول��ي ي��زداد
غ�م��وض��ا وري �ب��ة وت ��زوي ��را وح��رائ��ق
الجوار تزداد اشتعاال.
ول�ف��ت ال�ع�م��ر ال��ى دع ��وة الرئيس
ال �غ ��ان ��م ال �س �ل �ط �ت�ين ال� ��ى ان ت�ك��ون��ا
اكثر سرعة في استلهام توجيهات
س �م��و االم� �ي ��ر واي � �ض� ��اح س� �م ��وه ان
«ال�ك��وي��ت ستظل ملتزمة بثوابتها
امل �ب��دئ �ي��ة ال��راس �خ��ة وف ��ي مقدمتها
اح� �ت ��رام اس �ت �ق�ل�ال وس� �ي ��ادة ال� ��دول
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
وعالقات حسن الجوار والعمل على
حل املنازعات بالطرق السلمية».

معالجة حكيمة
وش��دد أم�ين س��ر املجلس النائب
عادل الخرافي على ضرورة ان نعي
ج �ي��دا م��ا ج ��اء ف��ي ال �ن �ط��ق ال�س��ام��ي
م � ��ن ت� ��وج � �ي � �ه� ��ات م� �ه� �م ��ة ل �ح �ض��رة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و وف� � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا
االه�ت�م��ام بوحدتنا الوطنية وع��دم
تعكير صفو العالقات بني مكونات
املجتمع الكويتي.
وع��ن خطاب رئيس املجلس قال
ان��ه ك��ان خطابا م�ت��وازن��ا وواض�ح��ا
وم�ت�ن��اغ�م��ا م��ع ت��وج�ي�ه��ات صاحب
السمو التي حملها النطق السامي
وك��ذل��ك م��ع م��ا اك ��ده ف��ي س �م��وه في
خ� �ط ��اب ��ه م� ��ن ح � ��رص ع� �ل ��ى ت� �ع ��اون
السلطتني.
الوحدة الوطنية
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب د.أح �م��د
مطيع ال�ع��ازم��ي ان خ�ط��اب صاحب
ال �س �م��و ه ��و خ� �ط ��اب االب الب �ن��ائ��ه
وال��راع��ي لرعيته وال�ح��ام��ي لحماه
ب �ع��د ال �ل��ه س�ب�ح��ان��ه وت �ع��ال��ى حيث
ل � �ف� ��ت س� � �م � ��وه ال� � � ��ى ض � � � � ��رورة اخ� ��ذ
الحيطة وال�ح��ذر نظرا مل��ا تموج به
املنطقة من مؤثرات مذكرا بتفجير
م�س�ج��د االم� ��ام ال �ص��ادق ف��ي ح��ادث
االرهاب الجبان.
واشاد العازمي بمبادرة صاحب
ال� �س� �م ��و ال � �ج � �س� ��ورة ح �ي �ن �م��ا ذه ��ب
بنفسه الى موقع التفجير بمسجد
االم� ��ام ال �ص��ادق ف��ي م��وق��ع اك ��د فيه
ان� ��ه راع ل �ك��ل اب� �ن ��اء ال �ك ��وي ��ت س�ن��ة
وش�ي�ع��ة وم�ج�س��دا م�ع��ان��ي ال��وح��دة
ال��وط�ن�ي��ة ال�ح�ق��ة وم��ؤك��دا ان تالحم
الشعب الكويتي فوت الفرصة على
م��ن ي��ري��د ال�ن�ي��ل م��ن وح ��دة الكويت
ال��وط�ن�ي��ة وه��و م��ا اك��د عليه سموه
في الخطاب حني قال انه اذا ارتكب
فرد خطأ ما او اي عمل ارهابي فال
يجب ان يعمم على طائفته.

نبض الشارع
اما النائب جمال العمر فاستهل
تصريحه بتهنئة اسرة «الدستور»
وق ��راء ال�ج��ري��دة ب�ب��دء دور االنعقاد
ال�ج��دي��د ث��م ق��ال إن ال�ن�ط��ق السامي
لصاحب السمو ك��ان يعكس نبض
ال � � �ش� � ��ارع ع� �ل ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��د امل �ح �ل��ي
ح�ي��ث وض��ع ال�ن�ق��اط ع�ل��ى ال�ح��روف
بتوجيهات سامية حفل بها خطاب
س �م��وه ال ��ى ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
وال � �ت � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة وك� � ��ذل� � ��ك ال� �ش� �ع ��ب
الكويتي عامة وخاصة فيما يتعلق
باألوضاع االقليمية التي تشهدها
املنطقة وانعكاساتها على الوضع
امل�ح�ل��ي م��ن ح�ي��ث وح��دت��ه الوطنية
وتل��اح��م ص�ف��وف��ه وك��ذل��ك م��ن حيث

أولويات
ب� � � � � � � � � � � ��دوره أوض� � � � � � � � � ��ح ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب
د.عبدالرحمن الجيران ان الخطاب
األم � � �ي� � ��ري اش � �ت � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ال� �ن� �ظ ��رة
ال �ش �م��ول �ي��ة ال� �ت ��ي ت �س �ت �ش��رف آف ��اق
املستقبل فيما يعتبر أهم األولويات
ل�ل�م��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة م�س�ت��ذك��را س�م��وه

عبدالرحمن الجيران

ال�ف�ت��رات العصيبة ال�ت��ي م��رت على
الكويت من خالل الحادثني اآلثمني
اللذين عرضا أمن الكويت للخلخلة
وعدم االستقرار وإشارة سموه الى
أه�م�ي��ة ال�ت�ط�ل��ع ال��ى آف ��اق املستقبل
الرحب الذي ينتظر الكويت في ظل
التعاون بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية والذي يحعلنا نأمل في
غد أفضل إن شاء الله.
ولفت الجيران الى اهتمام سمو
األمير باإلشارة الى أهمية التنمية
وتفعيل ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت��م إق��راره��ا
في دور االنعقاد الفائت.
أما عن كلمة الرئيس الغانم فقال
ال�ج�ي��ران :أن��ا ف��ي ت�ق��دي��ري وبتجرد
ان م ��ا أش � ��ار ال �ي��ه ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م
وت�ح��دي��دا ف��ي دور ال�ق�ط��اع الخاص
ف ��ال ��ذي أراه أن � ��ه ل ��م ي �ك��ن واض �ح��ا
بشكل دق�ي��ق خ�ص��وص��ا ف��ي ظ��ل ما
نالحظ انه حاصل اليوم من القطاع
ال�خ��اص وزح�ف��ه على القطاع العام
ب�ح�ي��ث أض �ع��ف دور ال �ح �ك��وم��ة في
ال �ق �ي��ام ب��واج �ب �ه��ا ال� ��ذي ن ��ص عليه
ال��دس�ت��ور .ه��ذا م��ن جانب والجانب
االخ ��ر وال ��ذي أراه اي�ض��ا دق�ي�ق��ا في
اش � � ��ارة رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ال � ��ى ج�ي��ل
الشباب الذين طالبهم ب��أن يعيدوا
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ف� �ك ��رة ال� ��دول� ��ة ال��راع �ي��ة
ألن�ن��ي أرى أن��ه يجب ان ي�ق��وم بهذا
ال��دور القطاع ال�خ��اص ألن��ه األج��در
ب�م�ح��و ه ��ذه ال�ث�ق��اف��ة ث�ق��اف��ة ال��دول��ة
ال��رع��وي��ة بمعنى ال��دول��ة التي توفر
كل شيء للشباب خصوصا جميع
مستلزمات ال��رف��اه وان كنت احيي
ف�ي��ه اس �ت��دع��اءه روح امل �ب ��ادرة عند
الشباب.
أم ��ا ك�ل�م��ة رئ �ي��س ال� � ��وزراء ف��إن�ه��ا
ك� ��ان� ��ت واض� � �ح � ��ة وم � �ب� ��اش� ��رة وف ��ي
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نبراس يضيء لنا الدرب في المرحلة المقبلة
تتمة المنشور ص06
ال� �ص� �م� �ي ��م وق� � ��د أش� � � ��ار ال� � ��ى ب �ع��ض
ال �ق��وان�ي�ن م�ن�ه��ا ال�ب�ص�م��ة ال��وراث �ي��ة
وقانون جمع السالح وربما قانون
الحيازات الزراعية فيما أذكر.
قراءة المستقبل
وب� � � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��ل
ال� �ش ��اي ��ع ان � ��ه ك � �ع ��ادة س �م��و األم �ي��ر
دائ�م��ا ت�ك��ون كلمته نبراسا لنا في
ق��راءة مستقبل الكويت وحاضرها
وبالفعل كانت كلمة سموه شافية
وواف� � �ي � ��ة ل� �ك ��ل م� ��ا ع ��ان� �ي� �ن ��اه س� ��واء
فيما يتصل بالقضايا األم�ن�ي��ة او
االق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وك��ذل��ك
ك��ان��ت ك�ل�م��ة ك��ل م��ن رئ �ي��س مجلس
االمة وسمو رئيس مجلس الوزراء.
واس�ت�ط�ي��ع ال �ق��ول إن ك�ل�م��ة م ��رزوق
الغانم رئيس املجلس وكلمة سمو
رئيس مجلس الوزراء كانتا كلمتني
متناغمتني مع كلمة سمو األمير -
حفظه الله ورعاه  -فكان اهتمامهما
بالجوانب االق�ت�ص��ادي��ة والجوانب
األمنية وهو ما كان موضع اهتمام
ك�ل�م��ة ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و كما
نوهنا في البداية.
جامع مانع
أم� � � ��ا ال � �ن � ��ائ � ��ب ع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي
ف �ق��ال إن ال�ن�ط��ق ال �س��ام��ي لصاحب
ال�س�م��و ج��اء ج��ام�ع��ا م��ان�ع��ا ودقيقا
وش��ام�لا اش�ت�م��ل ع�ل��ى م��ا يواجهنا
م� ��ن ت� �ح ��دي ��ات خ� �ص ��وص ��ا ت �ن��اول��ه
لالرهاب الذي تسلل الى وطننا بعد
ان ظ �ل��ت ال �ك��وي��ت ل �س �ن��وات ط��وي�ل��ة
آم�ن��ة مطمئنة يقصدها الكثيرون
لينعموا ب�م��ا ف�ي�ه��ا م��ن أم��ن وأم��ان
ورخاء ورفاه الى ان جاءت يد الغدر
لتمتد الى املصلني في مسجد اإلمام
الصادق ويا لها من فجيعة .وتابع:
وك � ��م ك � ��ان ص ��اح ��ب ال �س �م ��و رائ �ع ��ا
حينما توجه غير مبال أو متحسب
لخطر للمسجد ذاته بعد وقت قليل
ليطمئن على أبناء شعبه وكم كان
ل �ه��ذا امل��وق��ف ص ��داه ع�ل��ى الصعيد
املحلي واالقليمي والدولي.
أم ��ا ك�ل�م��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م رئيس
املجلس فكانت بليغة ومعبرة وذات
نفس وطني صادق حفلت بالعديد
من املواقف التي تنم عن اصالة هذا
الشعب وحكمة قائد وربان السفينة
بوجوده الفوري والعفوي في مكان
التفجير واحتضان كل ابناء الكويت
وبالفعل كانت لحظة شموخ سمت
ف��وق كل اآلالم واملخاطر .فقد كانت
لحظة جمعت بني االقدام في ساحة
الوغى وال�ع��زم في موقع الفرع كما
ق ��ال م� ��رزوق ال �غ��ان��م م�ش�ي��را ال ��ى ان
كلمة س�م��و رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ح�م�ل��ت ت��أك �ي��دا م �ن��ه ع �ل��ى االع �ت ��زاز

فيصل الشايع

عسكر العنزي

جمال العمر

سيف العازمي

الشايع :الخطاب ركز عسكر :حمل مطالب العمر :حفل
سيف العازمي:
على القضايا األمنية للحكومة والمجلس بالتوجيهات
خطاب سموه
باستمرار التعاون
واالقتصادية
السديدة للسلطتين فاتحة خير وبركة
بالقضاء الكويتي الشامخ وتأكيد
الحكومة كذلك وعزمها على االلتزام
ب�ب��رن��ام��ج ع�م�ل�ه��ا وم ��ا ت�ض�م�ن��ه من
قضايا تنموية.
االتجاه الصحيح
وت� �ح ��دث ال �ن��ائ��ب م��اج��د م��وس��ى
قائال :لقد تشرفنا بحضور افتتاح
دور االن� �ع� �ق ��اد ال ��راب ��ع م ��ن ال�ف�ص��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع ع �ش��ر ب�ح�ض��ور
ح � �ص� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ال �ش �ي��خ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
وس �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ورئ �ي��س
واعضاء الحكومة ولالمانة اقول ان
خ�ط��اب ص��اح��ب السمو االم�ي��ر كان
رائعا ووضع النقاط على الحروف
ونتمنى ان تعي الحكومة جيدا هذه
ال�ت��وج�ي�ه��ات وت�ع�م��ل ع�ل��ى وضعها
موضع التنفيذ ونحن ايضا كنواب
منوطون بذلك وان شاء الله سنقف
خلف حضرة صاحب السمو لحفظ
ام��ن ه��ذا ال�ب�ل��د ال ��ذي ل��ه ح��ق علينا
ون�ح��رص على ال��وف��اء ب��ه وسنكون
خ � �ل� ��ف س � �م� ��و االم � � �ي � ��ر وب� � �ك � ��ل ق� ��وة
وسندعم وحدتنا الوطنية.
مشيرا الى ان خطاب سمو رئيس
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ج ��اء ف ��ي االت �ج��اه
ال�ص�ح�ي��ح م��ن ح �ي��ث ال �ت �ج��اوب مع
توجيهات صاحب السمو.
فاتحة خير
واش� ��اد ال �ن��ائ��ب س�ي��ف ال�ع��ازم��ي
بالجلسة االفتتاحية في مجملها
وم��ا ال�ق��ي فيها م��ن كلمات خاصة
ال�ن�ط��ق ال �س��ام��ي ل�ح�ض��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و ال� ��ذي ح �ف��ل ب��ال�ت��وج�ي�ه��ات
السديدة التي عودنا عليها سموه
ول �ط��امل��ا ك��ان��ت ه� ��ذه ال �ت��وج �ي �ه��ات
ف��ات �ح��ة خ �ي��ر وب ��رك ��ة ع �ل��ى ال��وط��ن
واملواطن.

واض � � ��اف ال� �ع ��ازم ��ي ان ص��اح��ب
السمو اكد ان امن الوطن واستقراره
والحفاظ على وحدتنا الوطنية من
ال �ث��واب��ت ال �ت��ي ي�ج��ب ان ن�ع�ت��ز بها
ونحرص عليها.
وعن خطاب رئيس املجلس ذكر
ان��ه ك��ان خ�ط��اب��ا م �س��ؤوال ومتسقا
م� ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات امل ��رح� �ل ��ة وم �ل �ب �ي��ا
لتوجيهات صاحب السمو وفيما
يتصل بخطاب سمو رئيس مجلس
ال � � � ��وزراء اك� ��د ال� �ع ��ازم ��ي ان س �م��وه
ش��دد فيه على اهمية التعاون بني
املجلس والحكومة لتحقيق مزيد
من التوافق في انجاز التشريعات
التي تحقق اهداف السلطتني معا.
الهاجري
ث �م��ن ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ه��اج��ري

ماضي الهاجري

ال �ن �ط��ق ال �س��ام��ي ل �ح �ض��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح �م ��د ف ��ي اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد
ال ��راب ��ع ل�ل�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
ع � �ش� ��ر م �ب �ي �ن��ا ان س � �م� ��وه ت �ح��دث
حديث االب البنائه في كل القضايا
ال � �ت� ��ي ت� �م ��س امل � ��واط � ��ن اق �ت �ص ��ادي ��ا
وام� �ن� �ي ��ا واج� �ت� �م ��اع� �ي ��ا وس �ي��اس �ي��ا
والم��س بكلمته همومنا الداخلية
وال�ت�ح��دي��ات واألخ �ط��ار ال�ت��ي تهدد
مستقبل وطننا.
وأض � � � ��اف ال � �ه� ��اج� ��ري ان س �م��وه
أشار الى قضايا االره��اب والخاليا
االره� � ��اب � � �ي� � ��ة ال� � �ت � ��ي ت� � � ��دق ن� ��اق� ��وس
ال �خ �ط��ر وت � �ه� ��دد ال� �ك ��وي ��ت م �ش �ي��دا
بحرص سموه على حث املواطنني
ب��ال�ت�م�س��ك ب��ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وان
شغله الشاغل ام��ن الوطن وسالمة

فيصل الكندري

الكندري:
الهاجري :سموه
حددت أولوياتنا
حريص على
المنظومة الخليجية التشريعية

املواطنني وقال ان سموه ارسل عدة
رس ��ائ ��ل ل�ل�ج�م�ي��ع ش �ع �ب��ا وم�ج�ل�س��ا
وح �ك��وم��ة ب ��ان ��ه ال ي ��ؤخ ��ذ ال�ج�م�ي��ع
ب� �ج ��ري ��رة ال � �ف� ��رد اال ب ��دل� �ي ��ل وأك� ��د
س� �م ��وه ب ��ان ��ه ل ��ن ي ��دخ ��ر ج� �ه ��دا ف��ي
سبيل حماية االمن الوطني وتعزيز
اجهزة االمن.
واش��اد الهاجري بحرص سموه
ع �ل��ى ال �ت �م �س��ك ب �م �س �ي��رة م�ن�ظ��وم��ة
م � �ج � �ل� ��س ال� � � �ت� � � �ع � � ��اون ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي
وتعزيزها ودفعها وان امن اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ج��زء ال يتجزأ
من امن دول الخليج جميعها
واخ� �ت� �ت ��م ال � �ه� ��اج� ��ري ت �ص��ري �ح��ه
بالدعاء الى الله عز وجل ان يحفظ
الكويت واهلها من كل مكروه وسوء
تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب
ال�س�م��و االم �ي��ر وول ��ي ع �ه��ده االم�ي�ن
لتبقى واح��ة ام��ن وأم ��ان واس�ت�ق��رار
ك �م��ا ق � ��ال س� �م ��وه ف �ه �ن �ي �ئ��ا ل �ن��ا ب��ك
ي ��اص ��اح ��ب ال �س �م��و أم � �ي� ��را وق ��ائ ��دا
حكيما وابا عطوفا لنا جميعا.
طريق التنمية
وم��ن ن��اح�ي�ت��ه اك��د ال�ن��ائ��ب فيصل
ال � �ك � �ن� ��دري ان م �ج �ل ��س اإلن � � �ج � ��ازات
س �ي��رت �ق��ي ب��ال �ك��وي��ت وس �ي �س �ي��ر بها
ن �ح��و ط��ري��ق ال�ت�ن�م�ي��ة ال� ��ذي ت�ن�ش��ده
السلطتان السيما ف��ي ظ��ل التعاون
وال � � ��وف � � ��اق ال � � � ��ذي ي� � �س � ��ود االج � � � ��واء
الديمقراطية التي تنعم بها الكويت.
وقال الكندري في تصريح صحفي
ان كلمة سمو امير البالد حفظه الله
ورعاه في افتتاح دور االنعقاد الرابع
ستكون نبراسا ألول��وي��ات التشريع
وان خطاب سموه السامي كان فعال
ح��دي��ث األب ألب �ن��ائ��ه اذ الم� ��س فيه
ص��اح��ب ال �س �م��و ك ��ل ال �ق �ض��اي��ا ال�ت��ي
تعج بالعالم اج�م��ع وت�م��س ال��وح��دة
الوطنية وت��زع��زع االم��ن واالستقرار
عبر العمليات االرهابية.

ماجد موسى

موسى :االصطفاف
خلف سمو األمير
لحفظ أمن البالد
وأش� ��اد ال �ك �ن��دري ب�ك�ل�م��ة رئ�ي��س
مجلس األمة قائال إن كلمة الرئيس
ال� �غ ��ان ��م ك ��ان ��ت ش ��ام� �ل ��ة وواف� � �ي � ��ة و
ج��ام �ع��ة ع� �ب ��رت ع ��ن ك ��ل م ��ا ي �ج��ول
ف��ي خاطر وب��ال ك��ل م��واط��ن كويتي
وك��ل ن��ائ��ب ف��ي ال�ب��رمل��ان مشيرا الى
ان الغانم تحدث في حضور األمير
ح ��دي ��ث امل � �س � ��ؤول ال� �ح ��ري ��ص ع�ل��ى
ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة وع� �ل ��ى ت�ط�ب�ي��ق
القانون على الجميع دون استثناء
وح��رص��ه على اس�ت�م��رار االن �ج��ازات
التاريخية للمجلس ومنها الطفرة
غ � �ي� ��ر امل � �س � �ب� ��وق� ��ة ف � ��ي ح � ��ل األزم � � ��ة
االسكانية التي تشرفت بمساهمة
ل �ح �ل �ه��ا م � ��ع زم �ل��ائ � ��ي ف � ��ي ال �ل �ج �ن��ة
اإلس �ك��ان �ي��ة .وأض � ��اف ال �ك �ن��دري ان
كلمة الرئيس الغانم التي قاطعها
ال �ح �ض��ور ب��ال�ت�ص�ف�ي��ق ل �ع��دة م��رات
ع�ب��رت ع��ن ل�س��ان ك��ل م��واط��ن يخاف
على وطنه وأجابت في مضامينها
ع��ن ت �س��اؤالت ح��ول مستقبل وأم��ن
ال � � �ب �ل��اد الس � �ي � �م� ��ا ف � ��ي ظ � ��ل ت��أك �ي��د
الرئيس الغانم في أكثر من محطة
ف ��ي ال�ك�ل�م��ة ع �ل��ى ض � ��رورة ال�ح�ف��اظ
والتمسك بالوحدة الوطنية.
وختم الكندري تصريحه أيضا
م�ع��رج��ا ع�ل��ى ك�ل�م��ة رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء مثنيا على االنجازات التي
تحدث عنها الرئيس والتي نفذتها
ال �ح �ك��وم��ة خ�ل��ال األش� �ه ��ر امل��اض �ي��ة
معتبرا كلمته الشيخ جابر املبارك
خارطة طريق للتعاون مع املجلس
وهذا ما وعد به رئيس الوزراء وما
ي�ت�ط�ل�ع��ه إل �ي��ه ال� �ن ��واب م�ت�م�ن�ي��ا من
وزراء الحكومة العمل على تفعيل
م �ض ��ام�ي�ن ك �ل��ام رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة
ل�لارت �ق��اء ب��ال�ك��وي��ت وال��دف��ع بعجلة
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �ن �ش��ودة وه ��ي ال�ت�ن�م�ي��ة
التي وعد املبارك بتحقيقها.
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اعربوا عن تفاؤلهم باستمرار التعاون مع المجلس لمزيد من اإلنجازات

وزراء لـ «الدستور» :سنعمل جاهدين
على ترجمة النطق السامي
ع� �ل ��ى خ� �ط ��ى االش � � � � ��ادة ال �ن �ي��اب �ي��ة
ال� � ��واس � � �ع� � ��ة ب � �م � ��ا ت� �ض� �م� �ن� �ت ��ه ك �ل �م��ة
س �م��و االم� �ي ��ر م ��ن م �ض��ام�ي�ن رس �م��ت
خ��ارط��ة ط��ري��ق للفترة املقبلة ج��اءت
ت� �ص ��ري� �ح ��ات وزراء ل � �ـ«ال ��دس � �ت ��ور»
ح�ي��ث اط�ل�ق��وا وع ��ودا ب��ال�ع�م��ل ال�ج��اد
وال � ��دؤوب لتحقيق ال�ت�ط�ل�ع��ات التي
تضمنها الخطاب السامي مشددين
على مد يد التعاون الى مجلس األمة
والعمل سويا لتحقيق نهضة شاملة
ي��رض��ى ع�ن�ه��ا امل��واط��ن وت�ح�ق��ق خير
البالد.
حكمة قائد
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
لشؤون مجلس االمة وزير النفط د.
علي العمير بانه يثمن عاليا ما جاء
في النطق السامي لحضرة صاحب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد س �م��و ال�ش�ي��خ
ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه فبعد ان ذك��ر ان
الكويت ظ��ل اهلها ينعمون باألمن
واالمان والرخاء واالستقرار واملودة
وال �ت��راح��م واالخ� ��اء رغ��م ال�ص��راع��ات
الطائفية والعرقية التي تخوضها
ج � �م� ��اع� ��ات وت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ات م �س �ل �ح��ة
اشاعت الفوضى واالره��اب ونشرت
الخراب والدمار فتسببت في سقوط
آالف ال �ق �ت �ل��ى وامل� �ص ��اب�ي�ن ون � ��زوح
آالف امل �ش ��ردي ��ن م ��ن دي ��اره ��م وج��د
وب��اء االره��اب طريقه الينا بتفجير
م �س �ج��د االم� � ��ام ال � �ص� ��ادق ف ��ي ش�ه��ر
ك��ري��م وع �ظ �ي��م وه ��و ش �ه��ر رم �ض��ان
الذي انزل فيه القرآن وفي يوم جمعة
والناس يصلون دون وازع من دين
او ضمير غير ان بشاعة هذا الجرم
ووح �ش �ي �ت��ه ل��م ت �ف��ت م��ن ع �ض��د ه��ذا
الشعب ال��ذي ازداد تالحما وسطر
أروع صور الوحدة الوطنية.

وتابع العمير هنا الب��د ان نشير
الى حكمة القائد وس��داد رأيه وبعد
نظره التي جعلته يسارع الى موقع
التفجير بمسجد االمام الصادق في
ت��أث��ر ش��دي��د ل�لاط�م�ئ�ن��ان ع�ل��ى اب�ن��اء
ش�ع�ب��ه ق��اط �ع��ا ب��ذل��ك ال �ط��ري��ق على
من فكروا في استغالل هذا الحادث
الح��داث فتنة طائفية ف�ك��ان التحام
ال� �ش� �ع ��ب وال� �ت� �ف ��اف ��ه ح� � ��ول ق �ي ��ادت ��ه
الحكيمة.
واش� � ��ار ص ��اح ��ب ال �س �م��و ال� ��ى م��ا
كشفته االج �ه��زة االم�ن�ي��ة م��ن خاليا
ن��ائ�م��ة وأس �ل �ح��ة وم �ع ��دات اره��اب�ي��ة
تدق أجراس الخطر تحذيرا وانذارا
وه� ��ذا م��ا ي��وج��ب ع�ل��ى ه ��ذا الشعب
الكريم مزيدا من اليقظة والحذر وان
نجعل امن الوطن وسالمة املواطنني
همنا األول وشغلنا ال�ش��اغ��ل ال��ذي
يتقدم على ما سواه.
واوضح ان سمو االمير في نطقه
السامي الثوابت التي يرتكز عليها
هذا املجتمع وهي االمن واالستقرار
وس � �ي ��ادة ال� �ق ��ان ��ون وامل � �ب� ��ادئ ال �ت��ي
ج �س��ده��ا ال��دس �ت��ور م ��ؤك ��دا ان ه��ذه
االس ��س وال �ق��واع��د ه��ي ال�ت��ي نرتكز
عليها النطالق عجلة الحياة.
وبكلمات تتسم بالحسم والحزم
وض � ��ع س �م��و االم � �ي� ��ر ال� �ن� �ق ��اط ع�ل��ى
ال � � �ح� � ��روف وم � �ط� ��وق� ��ا ال� � �ن � ��ار ح �ت��ى
ال ي �ت �ن��اث��ر ش� ��رره� ��ا وذل � � ��ك ب �ق��ول��ه:
اذا اخ �ط ��أ ف� ��رد ف ��ي ح ��ق ال ��وط ��ن او
امل �ج �ت �م��ع او خ � ��ان االم � ��ان � ��ة وف� ��رط
ف � ��ي ش � ��رف االن� �ت� �م ��اء ال ��وط �ن ��ي ف�لا
يجوز أب��دا التعميم على طائفته أو
قبيلته بغير س�ن��د أو دل�ي��ل م��ؤك��دا
ان ال �ك��وي��ت ل ��ن ت ��دخ ��ر وس �ع ��ا ول��ن
تضن بجهد ومال في سبيل حماية
امننا الوطني وتعزيز اجهزة االمن
وزيادة قدراتها ورفع كفاءتها.

الشيخ محمد العبدالله

د .علي العمير

د .علي العبيدي

العبداهلل :كلمة
سمو األمير تضمنت
رؤى حكيمة
وتوجيهات سديدة

العمير :سموه
أكد على األمن
واالستقرار كركائز
للمجتمع

العبيدي :سموه
وجه الجميع
إلى الحفاظ
على أمن الكويت

أم� ��ا ع ��ن خ� �ط ��اب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم ��ة ف�ق��ال ال��وزي��ر ال�ع�م�ي��ر إن��ه ك��ان
ف��ي غ��اي��ة ال��دق��ة وال��وض��وح وال ��روح
ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة وال�ت�ق��دي��ر ال�ب��ال��غ
ب ��اس ��م ال� �ش� �ع ��ب ل �ح �ك �م��ة وج� �س ��ارة
صاحب السمو.
واض� � � � � ��اف ال � �ع � �م � �ي ��ر ك � ��ذل � ��ك ك� ��ان
خطاب سمو رئيس مجلس ال��وزراء
متناغما مع ماوجه اليه سمو االمير
ب��أن يتحمل ك��ل م��واط��ن مسؤوليته
ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ال �ت��رف��ع ع��ن االص ��وات
النشاز وع��دم االن�ج��راف وراء تجار
ال� �ش� �غ ��ب ح� �م ��ال ��ي ال� �ح� �ط ��ب ال ��ذي ��ن
يريدونها فتنة ال تبقى وال تذر.

وزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
ف��ي الحقيقة ع��ودن��ا ص��اح��ب السمو
ع� �ل ��ى ان ك� �ل� �م ��ات ��ه ن � �ب ��راس ��ا ي �ض��يء
ل �ن��ا ال �ط ��ري ��ق ال � ��ذي ي �ج��ب ان ت�س�ي��ر
ف�ي��ه ال �ك��وي��ت وف �ق��ا ل �ل��رؤى الحكيمة
والسديدة التي اطلقها خالل الجلسة.
وت� � ��اب� � ��ع :ان ش � � ��اء ال � �ل� ��ه س �ن �ع �م��ل
ج ��اه ��دي ��ن ف � ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة م � ��ن اج ��ل
ترجمة هذا النطق السامي والخطاب
االم �ي��ري ون �ت �ع��اون م��ع اش�ق��ائ�ن��ا في
السلطة التشريعية من اج��ل تحقيق
م��ا ي�ص�ب��و ال �ي��ه ص��اح��ب ال �س �م��و من
خدمة املواطنني.
وع��ن كلمة رئيس املجلس م��رزوق
ال �غ��ان��م ق ��ال ال ��وزي ��ر ال �ع �ب��دال �ل��ه ان�ه��ا
ك ��ان ��ت ك �ل �م��ة م ��وزون ��ة وش��ام �ل��ة ق��ال
ال ��وزي ��ر ال �ع �ب��دال �ل��ه ان �ه��ا ك��ان��ت كلمة

م��وزون��ة وش��ام�ل��ة وق��وي��ة وف�ي�ه��ا من
املحسنات اللفظية الكثير.
وم � ��ن اج� �م ��ل م� ��ا ت �ض �م �ن �ت��ه ك�ل�م��ة
ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م وص� �ف ��ه ل �ص��اح��ب
السمو  -حفظه الله ورعاه  -بأنه ليس
قائدا للعمل اإلنساني فحسب وليس
اميرا للبالد ورأس السلطات وحاميا
ل�ل��دس�ت��ور ف�ح�س��ب وان �م��ا اب��ا م�ج��ردا
ورب اسرة باملعني الذي يتربع على
عرش قلوبنا.

رؤى حكيمة
قال الوزير الشيخ محمد العبدالله

أمن الكويت
أما وزير الصحة رد على العبيدي
فقال عن النطق السامي في االفتتاح
ان ص ��اح ��ب ال �س �م��و اب� ��و االن �س��ان �ي��ة
واب � � ��و ال �ج �م �ي��ع وج � ��ه ال �ج �م �ي��ع ال ��ى
ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى أم��ن ال�ك��وي��ت ب��ال��درج��ة

االول ��ى وع�ل��ي العمل ال�ج��اد لتحقيق
م ��ا ي��رغ��ب ال �ش �ع��ب ف ��ي ان� �ج ��ازه كما
اوص� � ��ان� � ��ا ص� ��اح� ��ب ال � �س � �م ��و ك �ج �ه��ة
ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب�ت��رش�ي��د االن �ف ��اق وت�ج�ن��ب
ه��در امل��ال العام وتوجيه االن�ف��اق في
املسار الصحيح الذي يحقق مصلحة
املواطنني.
وأض� � � ��اف د .ال �ع �ب �ي ��دي ال � ��ى ان �ن��ا
ك �س �ل �ط��ة ت �ن �ف �ي��ذي��ة ن �ن �ظ��ر ال � ��ى ه ��ذا
الخطاب على ان��ه ن�ب��راس نهتدي به
ون �ن �ف��ذ م��اف �ي��ه ل �ك��ي ن �ح �ق��ق ل�ل�ك��وي��ت
مستقبال افضل وتوفير كافة الحقوق
الصحية واالمنية للمواطنني.
وع� � � ��ن خ� � �ط � ��اب رئ� � �ي � ��س امل �ج �ل ��س
مرزوق الغانم قال إنه ليس هناك شك
في أنه كان خطابا راقيا جدا ودقيقا
وموضوعيا ومتسقا مع التوجيهات
السامية لصاحب السمو .كذلك كان
االن �ط �ب ��اع ع ��ن خ �ط��اب س �م��و رئ�ي��س
م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ال � � � ��ذي أك � � ��د ع �ل��ى
اس �ت �م��رار ال �ت �ع��اون م��ع مجلس األم��ة
إلنجاز املزيد من القوانني التي تلبي
احتياجات املواطنني وتأكيد سموه
على احترام القضاء وسيادة القانون
وال � ��دس � �ت � ��ور واالل� � � �ت � � ��زام ب ��ال� �ث ��واب ��ت
امل�ب��دئ�ي��ة ال��راس �خ��ة واح� �ت ��رام س�ي��ادة
واس �ت �ق�لال ال ��دول وع ��دم ال�ت��دخ��ل في
ال� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وع�ل�اق ��ات حسن
ال � �ج � ��وار وح � ��ل امل � �ن� ��ازع� ��ات ب��ال �ط��رق
السلمية ودعم قضايا الحرية والعدل
وال �س�لام وح�ق��وق االن �س��ان والتأكيد
ع �ل��ى ان أم ��ن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي كل ال يتجزأ الحفاظ عليه
وح�م��اي�ت��ه ح��ق وم�س��ؤول�ي��ة جماعية
تشترك فيها جميع دول املجلس.

إعالميون سعوديون يشيدون بالنطق السامي :حمل رسائل داخلية وخارجية مهمة
أش � ��اد اع�ل�ام� �ي ��ون وس �ي��اس �ي��ون
س �ع ��ودي ��ون ب ��امل ��واق ��ف ال�س�ي��اس�ي��ة
ال �ق��وي��ة وال �ص��ادق��ة ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
والتي أع��رب عنها حضرة صاحب
السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ صباح
األح� � �م � ��د ف� ��ي ك �ل �م��ة اف� �ت� �ت ��اح دور
االن�ع�ق��اد ال�ج��دي��د ملجس األم��ة يوم
أمس األول.
ونوهوا في تصريحات متفرقة
ل �ك��ون��ا ب �م��ا أع� ��رب ع �ن��ه س �م��وه من

دعم دولة الكويت الكامل للتحالف
العربي إلع��ادة الشرعية في اليمن
بقيادة اململكة العربية السعودية
وك� � ��ذل� � ��ك ح� � � ��ول ض � � � � � ��رورة ت� �ع ��زي ��ز
منظومة العمل الخليجي املشترك.
واك� � � ��د رئ � �ي� ��س م� ��رك� ��ز ال � �ش� ��روق
ل �ل��دراس��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة د .عبد
ال��رح�م��ن ب��اع�ش��ن ان الكلمة حملت
ع � ��دة رس ��ائ ��ل داخ� �ل� �ي ��ة وخ��ارج �ي��ة
ت�ج�س��د ن �ظ��رة ح �ض��رة س �م��و أم�ي��ر

ال �ب�ل�اد ال �ث��اق �ب��ة ورؤي� �ت ��ه ال �س��دي��دة
تجاه القضايا واستنهاض الهمم
ملواجهة التحديات.
واش� ��ار ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ال ��ى ان
تأكيد حضرة صاحب السمو أمير
ال�ب�لاد ف��ي كلمته ب��أن أم��ن الكويت
جزء ال يتجزأ من أمن منظومة دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي يعد
رس��ال��ة واض �ح��ة للعالم اج�م��ع ب��ان
م �س �ي��رة م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون م��اض�ي��ة

في تحقيق التكامل وال��وح��دة بكل
ق ��وة ول��ن ت�ض�ع��ف ام ��ام ال�ت�ح��دي��ات
اقليمية كانت او دولية.
ب ��دوره رأى العضو ال�س��اب��ق في
مجلس الشورى السعودي د .محمد
ال زل �ف��ة ان ك�ل�م��ة ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أمير دولة الكويت تضمنت
ت� ��أك � �ي� ��دات ب ��ال �ت �م �س ��ك ب �م �ن �ظ��وم��ة
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وم��ا
ح�ف�ل��ت ب��ه م�س�ي��رت�ه��ا م��ن ان �ج��ازات

مشهودة وم��واق��ف مشرفة جسدت
متانة العالقات وق��وة التالحم بني
قادة وشعوب دول املجلس.
واشار الى ان سمو األمير الشيخ
صباح األحمد شدد في كلمته على
ض��رورة املحافظة على ه��ذا الكيان
الخليجي مل��واص�ل��ة امل�س�ي��رة ب��ذات
الخطوات املتسارعة نحو التكامل
وال � � ��وح � � ��دة وال� � �ت� � �ص � ��دي ب � �ص� ��ورة
ج �م��اع �ي��ة ل �ك ��ل األخ � �ط� ��ار امل �ح��دق��ة

بالدول األعضاء.
ب � � � � � ��دوره ق � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ت� �ح ��ري ��ر
صحيفة ال��ري��اض ب��وس��ت سلطان
القحطاني إن سموه أكد أن الكويت
س�ب��اق��ة ال��ى دع��م ال�ع�م��ل الخليجي
امل� �ش� �ت ��رك ان� �ط�ل�اق ��ا م� ��ن ق �ن��اع �ت �ه��ا
ب � ��أن امل �ص �ي ��ر ال �خ �ل �ي �ج��ي م �ش �ت��رك
خ� �ص ��وص ��ا ف � ��ي م ��رح� �ل ��ة ت �ع �ص��ف
باملنطقة والتي ظهر فيها موقفها
واضحا في دعمها لعاصفة الحزم.
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المناهج والطالب والمعلم والدروس الخصوصية من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في البالد ،يقابلها مقترحات ومطالب نيابية
عديدة للنهوض بالعملية التعليمية ،لذلك أعدت «الدستور» ملفا شام ً
ال عن تحديات ومشاكل التعليم وسبل معالجتها.

العملية التعليمية تعاني الجمود والضعف
وتحديات نيابية لمواكبة العولمة
إعدادسامح محمد
وعبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
وسط مطالبات نيابية
وميدانية بضرورة
تطويره ،يعاني التعليم
العام في الكويت من
وجود مشاكل تعرقل
المسيرة التعليمية في
البالد أهمها ضعف
وجمود المناهج الدراسية
وانتشار ظاهرة الدروس
الخصوصية وضعف
الكوادر التعليمية فضال
عن تعدد أسباب ترجع
للطالب نفسه وأسباب
مدرسية وأسرية
واجتماعية.
توازيا مع هذا الواقع
تقدم  14نائبا بـ21
اقتراحا بقانون اضافة
الى تقدم  24نائبا بـ 99
اقتراحا برغبة في شأن
تطوير العملية التعليمية
وربطها بسوق العمل،
مؤكدين على ضرورة
تطوير المناهج الدراسية
والتغلب على الحشو
الكبير الموجود فيها
بسبب سيادة أفكار
الماضي ،والعمل وفق
عقلية تربوية قديمة في
عصر يتسم بسرعة تدفق
المعرفة والمعلومات أو
ما يسمى بالعولمة.

إن ه � � ��دف ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال� �ت ��رب ��وي ��ة
التعليمية يتمثل في تهيئة الفرص
املناسبة ملساعدة األفراد على النمو
ال �ش��ام��ل امل �ت �ك��ام��ل روح �ي��ا وخلقيا
وفكريا واجتماعيا وجسميا إلى ما
تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم
في ض��وء طبيعة املجتمع الكويتي
وفلسفته وآماله ،وفي ضوء مبادئ
اإلس�لام ،والتراث العربي ،والثقافة
امل �ع��اص��رة ،ب�م��ا ي�ك�ف��ل ال� �ت ��وازن بني
تحقيق األف��راد لذواتهم ،وإعدادهم
للمشاركة البناءة في تقدم املجتمع
الكويتي بخاصة واملجتمع العربي
والعاملي بعامة.
ووف� � � ��ق دراس� � � � ��ة أع� ��دت � �ه� ��ا إدارة
ال �ب �ح ��وث وال � ��درس � ��ات ف ��ي األم ��ان ��ة
ال�ع��ام��ة ع��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ح�ك��وم��ي في
ال �ك��وي��ت ف ��إن ه ��ذا ال �ه��دف للتعليم
ف��ي ال �ك��وي��ت ي �ب�ين أه �م �ي��ة العملية
التعليمية في تنمية املجتمع ،فوراء
كل أمة عظيمة تعليم وتربية سليمة
ووراء كل أمة متخلفة تعليم فاشل،
وي�س��اه��م التعليم ف��ي تعديل نظام
ال �ق �ي��م ب �م��ا ي �ن��اس��ب وال �ط �م��وح��ات
التنموية في املجتمع وه��ذا ب��دوره
ي� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ق� �ي ��م ال �ع �م��ل
واإلن � �ت� ��اج ،ودع� ��م االس �ت �ق�لال �ي��ة في
التفكير ،واملوضوعية في التصرف
ونبذ االتكالية والنزعة االستهالكية
وإط� �ل��اق ال �ط��اق��ة اإلب ��داع� �ي ��ة ل�ل�ف��رد
ب �ت �ن �م �ي��ة ق � ��درات � ��ه ع� �ل ��ى امل�ل�اح �ظ ��ة
وال �ت �ج��ري��ب وال�ت�ح�ل�ي��ل وال�ت�ط�ب�ي��ق
وتأكيد دور الفرد في املساهمة في

العملية التعليمية
هدفها تهيئة
الفرص المناسبة
لمساعدة األفراد
على النمو الشامل
المتكامل

الطالب واملعلم ركنان أساسيان في العلمية التعليمية

بناء مجتمعه ،فالتعليم الجيد أداة
تحقق التماسك االجتماعي وتزيد
من الوعي السياسي بني املواطنني،
كما أن االستثمار ف��ي اإلن �س��ان من
خالل التعليم الجيد هو في النهاية
ال� �غ ��اي ��ة ال � �ت ��ي ي �ن �ش ��ده ��ا امل �ج �ت �م��ع
اق �ت �ص��ادي��ا واج �ت �م��اع �ي��ا وث �ق��اف �ي��ا
وأن ن �ج��اح م�ج�ت�م��ع م��ا اق�ت�ص��ادي��ا
واجتماعيا يكمن في وجود تعليم
س �ل �ي��م ي� �ق ��ود أب � �ن � ��اءه إل � ��ى ال �ن �م��اء
واالزدهار املستمرين.
أوال  :م �ش �ك �ل��ة ض �ع ��ف وج �م ��ود
املناهج الدراسية:
امل � �ن� ��اه� ��ج ف� � ��ي ج� �م� �ي ��ع امل � ��راح � ��ل
ال � ��دراس� � �ي � ��ة ض �ع �ي �ف ��ة وال ت ��واك ��ب

ق � ��درات ال �ط �ل �ب��ة ،ف �ض�لا ع ��ن أن �ه��ا ال
ت�ن�م��ي م��واه �ب �ه��م ،ف��أغ�ل�ب�ه��ا يعتمد
ع �ل��ى ال� �ج ��وان ��ب ال �ن �ظ��ري��ة ول�ي�س��ت
التطبيقية ،ويغلب عليها الحشو
ال �ك �ب �ي��ر وال � �ت � �ك ��رار ب �س �ب��ب س �ي��ادة
أفكار املاضي ،والعمل وفق العقلية
ال�ت��رب��وي��ة القديمة ف��ي عصر يتسم
بسرعة تدفق املعرفة واملعلومات أو
ما يسمى بالعوملة.
ث� � ��ان � � �ي� � ��ا :م � �ش � �ك � �ل � �ت� ��ا ال � � ��رس � � ��وب
والتسرب:
تعتبر مشكلتا الرسوب والتسرب
من أهم املشكالت التي يعاني منها
ن� �ظ ��ام ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ك ��وي �ت ��ي ،وت �ب �ل��غ
ن�س�ب��ة ال��رس��وب ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ام

الحكومي للمرحلة ال�ث��ان��وي��ة لعام
 2006-2005كما أسلفنا في السمات
(٪ 16.5للذكور) 12.5( ،لإلناث )٪
وأم��ا التسرب فتبلغ نسبته (٪ 15
ل �ل��ذك��ور) و( ٪ 18ل�ل�إن ��اث) .وت�ع��د
هذه النسب املرتفعة مؤشرا لوجود
هاتني املشكلتني في التعليم العام
وه�م��ا ش��دي��دت��ا االرت �ب��اط ببعضها
م��ن حيث النتيجة أو األس �ب��اب .إن
أس �ب��اب ال��رس��وب وال �ت �س��رب كثيرة
ح�ي��ث ح��دده��ا امل�خ�ت�ص��ون ب��دراس��ة
ميدانية إلى أسباب ترجع للطالب
نفسه ،وأس�ب��اب مدرسية ،وأسباب
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التعليم اإللزامي وجامعة الشدادية
ب��ال��رغ��م م��ن أن م�ل��ف ال��رع��اي��ة
ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة ك� � ��ان� � ��ت األول � � ��وي � � ��ة
األول ��ى ملجلس األم ��ة ف��ي فصله
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ح ��ال ��ي  ،إال أن
امل � �ج � �ل ��س ل � ��م ي� �غ� �ف ��ل األول � ��وي � ��ة
ال �ث��ال �ث��ة وم ��ا ت�ع��ان�ي��ه امل�ن�ظ��وم��ة
التعليمية وم�خ��رج��ات التعليم
م � ��ن ت� � ��رد وت � ��ده � ��ور  ،ف� �ق ��د أق ��ر
امل �ج �ل ��س ق ��ان ��ون�ي�ن ف� ��ي امل �ج ��ال
التعليمي وهما:
 ق��ان��ون رق��م  25لسنة 2014ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق� ��م  11ل �س �ن��ة  1965ف ��ي ش��أن
التعليم اإللزامي:
ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة 11

مارس . 2014
ن �ش��ر ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة
في  30مارس  2014بعدد . 1177
وي� � �ه � ��دف ال� � �ق � ��ان � ��ون إل � � ��ى أن
ي�ك��ون التعليم إل��زام�ي��ا مجانيا
ل �ج �م �ي��ع األط � � �ف � ��ال ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
م � ��ن ذك � � � ��ور وإن� � � � ��اث م � ��ن ب ��داي ��ة
املرحلة االبتدائية حتى املرحلة
املتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير
امل � �ب � ��ان � ��ي امل � ��درس� � �ي � ��ة وال� �ك� �ت ��ب
واملعلمني وكل ما يضمن نجاح
التعليم اإللزامي من قوة بشرية
ومادية.
كما ي�ه��دف إل��ى إع�ف��اء الطفل
م ��ن االل � � ��زام ب��ال �ت �ع �ل �ي��م إذا ك��ان

م � �ص� ��اب� ��ا ب� � �م � ��رض ي� �م� �ن� �ع ��ه م��ن
م �ت��اب �ع��ة ال � ��دراس � ��ة أو م �ص��اب��ا
ب�ع��اه��ة ب��دن�ي��ة أو عقلية تمنعه
من االنتظام في مدارس التربية
ال� �خ ��اص ��ة أو م� ��ا ي �م��اث �ل �ه��ا م��ن
امل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ت��ي
ت�ن�ش�ئ�ه��ا وزارة ال �ت��رب �ي��ة ل��ذوي
االحتياجات الخاصة .
 ق��ان��ون رق��م  26لسنة 2014ب �ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة ال �خ��ام �س��ة م��ن
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  30ل �س �ن��ة 2004
ب� � ��إن � � �ش� � ��اء وت � �ن � �ظ � �ي� ��م امل� ��دي � �ن� ��ة
الجامعية الجديدة:
ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة 12
مارس .2014

ن �ش��ر ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة
في  30مارس  2014بعدد .1177
وي� � �ه � ��دف ال� � �ق � ��ان � ��ون إل � � ��ى أن
ت� � �ق � ��وم ال � � ��دول � � ��ة خ � �ل� ��ال خ �م��س
س �ن��وات م��ن ت��اري��خ ال�ع�م��ل بهذا
القانون باستكمال بناء املدينة
الجامعية الجديدة  ،كما يهدف
إل � ��ى أن ي� �ق ��دم ال � ��وزي � ��ر ت �ق��ري��را
دوري��ا ك��ل ستة أشهر متضمنا
مراحل االنجاز الفعلي ملكونات
املشروع.

التعليم الجيد أداة
تحقق التماسك
االجتماعي وتزيد
الوعي السياسي
بين المواطنين
االستثمار في
اإلنسان من خالل
التعليم الجيد هو
الغاية التي ينشدها
المجتمع
المناهج الدراسية
في جميع المراحل
ضعيفة وال تواكب
قدرات الطالب

10

ملف
التعليم
في الكويت

aldostoor

الخميس  16محرم  29 . 1437اكتوبر 2015

المناهج والطالب والمعلم والدروس الخصوصية من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في البالد ،يقابلها مقترحات ومطالب نيابية
عديدة للنهوض بالعملية التعليمية ،لذلك أعدت «الدستور» ملفا شام ً
ال عن تحديات ومشاكل التعليم وسبل معالجتها.

مطالب نيابية لتطوير المناهج الدراسية
والتغلب على الحشو والتكرار
 5تحديات
تواجه
العملية
التعليمية

تتمة المنشور ص09
أس � ��ري � ��ة ،وأس� � �ب � ��اب اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،
فالغياب املتكرر للطالب وصعوبة
اس �ت �ي �ع��اب ب �ع��ض امل � ��واد ال��دراس �ي��ة
ت� �ع ��د م � ��ن أس� � �ب � ��اب ت� �ع� �ث ��ر ال� �ط�ل�اب
وتقليل طموحاتهم .وقد يكون ذلك
نتيجة صعوبة املناهج الدراسية أو
ازدحام املقررات الدراسية وكثافتها
مما يجعل الطالب ينفر من العملية
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ة ،أو ب� �س� �ب ��ب أس ��ال� �ي ��ب
ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ت��دري��س ف �ف��ي التعليم
ال �ح �ك ��وم��ي ي �ت �ب��ع امل �ع �ل ��م أس��ال �ي��ب
الحفظ والتلقني وال يتيح الفرصة
للتعبير وإبداء الرأى .كما أن ضعف
امل �س �ت��وي�ين ال �ث �ق��اف��ي واالق �ت �ص��ادي
لألسرة يحول دون مواصلة األبناء
للتعليم وتسربهم م��ن أج��ل العمل
ومساعدة آبائهم ماديا.
ك �م��ا أن ارت � �ف ��اع ن �س��ب ال ��رس ��وب
وال� �ت� �س ��رب ت� �ع ��وق ت� �خ ��رج ال �ط�ل�اب
امل��ؤه �ل�ين واألك� �ف ��اء م�م��ا ي��ؤث��ر على
ق��وة العمل وسماتها ف��ي املجتمع.
حيث إن تكوين وتأهيل رأس املال
ال �ب �ش��ري ه ��و ال �ه ��دف ال� ��ذي يسعى
إل� �ي ��ه ق � �ي� ��ادات امل �ج �ت �م��ع ل �ل��وص��ول

جانب من احدى جلسات مجلس األمة

إل� ��ى ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ش��ام �ل��ة وب��ال �ت��ال��ي
ف ��إن امل��ؤس �س��ات ال�ت��رب��وي��ة وأه�م�ه��ا
امل� ��دارس ه��ي امل �س��ؤول��ة ع��ن تكوين
رأس امل � � ��ال ال � �ب � �ش� ��ري أي ال� �ق ��وى
املؤهلة واملدربة.
ومن هنا يتضح أنه كلما ارتفعت
نسبة ال��رس��وب وال�ت�س��رب أدى ذلك
إل��ى الهدر في امل��وارد البشرية ذات

الكفاءة والى تعطيل تحقيق أهداف
وط �م��وح��ات امل �ج �ت �م��ع ف ��ي ال�ت�ن�م�ي��ة
الشاملة.
ثالثا  :مشاكل املعلم:
ف � �ي � �م ��ا ت� � �ت � ��زاي � ��د ال� � �ح � ��اج � ��ة إل� ��ى
تطوير التعليم في البالد أكثر من
أي وق� ��ت م �ض��ى ن� �ظ ��را ل �ل �ت �ط��ورات
ال � �ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ة وامل� � �س� � �ت� � �ج � ��دات

العصرية التي تستلزم التحول من
الحفظ والتلقني وامل�ع��رف��ة النظرية
إل��ى ت��أس�ي��س ف�ك��ر منهجي وعملي
ل �ق��ادة امل�س�ت�ق�ب��ل وص �ن��اع امل �ع��ارف
والعلوم .عندئذ تبرز عدة تحديات
ب �م��واج �ه��ة ال� ��واق� ��ع ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ف��ي
ال �ك��وي��ت أه �م �ه��ا ع � ��زوف امل��واط �ن�ين
أنفسهم عن مهنة التدريس.

ك � ��ذل � ��ك ي� �ش� �ك ��ل امل � �ع � �ل � �م� ��ون غ �ي��ر
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ال �ن �س �ب��ة ال� �ك� �ب ��رى ف��ي
التخصصات التعليمية األساسية
ف ��ي امل ��رح �ل ��ة ال� �ث ��ان ��وي ��ة .وال� �ج ��دول
ال� � �ت � ��ال � ��ي ي � �ب �ي��ن ن � �س � �ب� ��ة امل� �ع� �ل� �م�ي�ن

يعاني التعليم ال�ع��ام في
ال �ك��وي��ت م��ن وج� ��ود م�ش��اك��ل
م � � �ح� � ��ددة ت � �ع� ��رق� ��ل امل� �س� �ي ��رة
التعليمية في البالد ،ويمكن
حصرها في ما يلي:
 - 1م � � �ش � � �ك �ل��ات ض� �ع ��ف
وجمود املناهج الدراسية
 - 2م �ش �ك �ل �ت��ي ال� ��رس� ��وب
والتسرب.
 - 3مشاكل املعلمني.
 - 4ان � � �ت � � �ش� � ��ار ظ � ��اه � ��رة
الدروس الخصوصية.
 - 5ض� � � �ع � � ��ف اإلدارة
املدرسية والتعليمية.
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 21اقتراحا بقانون قدمها  14نائبا
ق � ��دم  14ن��ائ �ب��ا ف ��ي م �ج �ل��س األم ��ة
الحالي  21اق�ت��راح��ا بقانون ف��ي شأن
تطوير وتحسني املنظومة التعليمية
وجاء تفصيلها كالتالي:
 ف ��ي ش� ��أن إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع�ل�ي��الالعتماد وضمان جودة التعليم.
 في شأن تنظيم التعليم العالي. ف ��ي ش� ��أن إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع�ل�ي��الالعتماد وضمان جودة التعليم.
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��امالقانون رقم  28لسنة  2011بشأن منح
أع�ض��اء الهيئة التعليمية الكويتيني
ب � � � ��وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ووزارة األوق � � ��اف
والشؤون اإلسالمية بدالت ومكافآت.
 في شأن إضافة مادة جديدة برقم( )7مكررا إلى القانون رقم ( )63لسنة
 1982ف��ي ش��أن إن�ش��اء الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��امال �ق��ان��ون رق ��م  47ل�س�ن��ة  2005ب�ش��أن
إع��ادة تعيني أع�ض��اء هيئة التدريس

ال�س��اب�ق�ين ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
إلى العمل.
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��امالقانون رق��م  47لسنة  2005ف��ي شأن
إع��ادة تعيني أع�ض��اء هيئة التدريس
ال�س��اب�ق�ين ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
إلى العمل.
 ف ��ي ش� ��أن إض ��اف ��ة ف �ق ��رة ج��دي��دةل �ل �م��ادة  6م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  28لسنة
 2011ف��ي ش ��أن م�ن��ح أع �ض��اء الهيئة
التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية
ووزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية
بدالت ومكافآت.
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��امال �ق��ان��ون رق ��م  28ل�س�ن��ة  2011ب�ش��أن
منح أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة
ال�ت��رب�ي��ة ووزارة األوق� ��اف و ال �ش��ؤون
اإلسالمية بدالت ومكافآت.
 -ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام

القانون رقم  28لسنة  2011بشأن منح
أع�ض��اء الهيئة التعليمية الكويتيني
ب � � � ��وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ووزارة األوق � � ��اف
والشؤون اإلسالمية بدالت ومكافآت .
 ف��ي ش��أن إن�ش��اء مجلس للتعليمال �ع��ال��ي وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي وال�ت�ط��وي��ر
التكنولوجي .
 -في شأن تنظيم التعليم العالي - .

في شأن التعليم الخاص .
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��امالقانون رقم  28لسنة  2011بشأن منح
أع�ض��اء الهيئة التعليمية الكويتيني
ب � � � ��وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ووزارة األوق � � ��اف
والشؤون اإلسالمية بدالت ومكافآت..
 ف��ي ش��أن إن�ش��اء مجلس للتعليمال �ع��ال��ي وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي وال�ت�ط��وي��ر

أسماء النواب مقدمي
االقتراحات بقوانين
 حمود الحمدان د .عبدالرحمن الجيران محمد الجبري د .خليل عبدالله عسكر العنزي د .عودة الرويعي -د .محمد الحويلة

 طالل الجالل سلطان الشمري محمد طنا د .يوسف الزلزلة أحمد الري فيصل الكندري -فارس العتيبي

التكنولوجي 2014/12/28 .
 في ش��أن تعديل امل��ادة األول��ى منالقانون رق��م  47لسنة  2005ف��ي شأن
إع��ادة تعيني أع�ض��اء هيئة التدريس
ال�س��اب�ق�ين ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
إلى العمل .
 في ش��أن تعديل امل��ادة األول��ى منالقانون رق��م  11لسنة  1965ف��ي شأن
التعليم اإللزامي .
 في شأن إضافة فقرة جديدة إلىاملادة الخامسة من القانون رقم ( ) 28
لسنة  2011بشأن منح أعضاء الهيئة
التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية
ووزارة األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية
ب ��دالت وم�ك��اف��آت وم�ك��اف��أة استحقاق
تعادل راتب سنه ونصف
 ف� ��ي ش� � ��أن ت� �ع ��دي ��ل امل � � � ��ادة  5م��نال �ق��ان��ون رق ��م  28ل�س�ن��ة  2011ب�ش��أن
منح بدالت و مكافآت ألعضاء الهيئة
التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية

ووزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية .
 في شأن إضافة فقرة جديدة إلىاملادة (  ) 6من القانون رقم (  ) 28لسنة
 2011ف��ي ش��أن منح ب��دالت ومكافآت
ألعضاء الهيئة التعليمية الكويتيني
ب � � � ��وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ووزارة األوق � � ��اف
والشؤون اإلسالمية .
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��امال �ق��ان��ون رق��م ()28ل �س �ن��ة  2011بشأن
منح ب��دالت ومكافآت ألعضاء الهيئة
التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية
ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��اماملادتني  8و  9من القانون رقم  4لسنة
 2012في شأن جامعة جابر األحمد .
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��اماملادتني  9 ، 8من القانون رقم  4لسنة
 2012في شأن جامعة جابر االحمد.
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المناهج والطالب والمعلم والدروس الخصوصية من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في البالد ،يقابلها مقترحات ومطالب نيابية
عديدة للنهوض بالعملية التعليمية ،لذلك أعدت «الدستور» ملفا شام ً
ال عن تحديات ومشاكل التعليم وسبل معالجتها.

دعوات ميدانية للقضاء على الدروس
الخصوصية وتأهيل الكوادر التعليمية
تتمة المنشور ص10
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وغ� �ي ��ر ال �ك��وي �ت �يي��ن ف��ي
التخصصات األساسية في املرحلة
الثانوية.
راب � � � � �ع� � � � ��ا :ان� � � �ت� � � �ش � � ��ار ال� � � � � � ��دروس
الخصوصية:
ويقصد ب��ال��دروس الخصوصية
ك� ��ل ج �ه��د ت �ع �ل �ي �م��ي ي �ح �ص��ل ع�ل�ي��ه
ال� �ط ��ال ��ب خ� � ��ارج ال �ف �ص��ل امل ��درس ��ي
س ��واء ف��ي م�ن��زل��ة أو م �ن��زل امل ��درس،
ب�ح�ي��ث ي �ك��ون ه ��ذا ال�ج�ه��د منتظما
وم � �ت � �ك� ��ررا وب� ��أج� ��ر أو ب � � ��دون أج ��ر
ف � ��ال � ��درس ال �خ �ص ��وص ��ي ه� ��و ج�ه��د
تعويضي ع��ن النقص ف��ي العملية
التدريسية باملدارس.
ول�ق��د تنبهت وزارة التربية إلى
خ �ط��ورة ه��ذا األم ��ر م�ن��ذ وق��ت بعيد
وأص � ��درت وزارة امل �ع��ارف ح�ي�ن��ذاك
ن�ش��رة ع��ام��ة ب�ت��اري��خ 1961-11-12م
ب �م �ن��ع ال� � � ��دروس ال �خ �ص��وص �ي��ة مل��ا
ل�ه��ا م��ن آث ��ار ض ��ارة ع�ل��ى التالميذ.
وأص� � � ��درت ب �ع��د ذل � ��ك ع � ��دة ق� � ��رارات
ونشرات الهدف منها منع الدروس
ال� �خ� �ص ��وص� �ي ��ة ح� �ي ��ث ص� � ��در ق � ��رار
ب �ت��اري��خ 1987-2-15م ب �ش��أن فتح
فصول تقوية تابعة ل�ل��وزارة وذل��ك
لتقوية ال �ط�لاب ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
ض �ع ��ف ال �ت �ح �ص �ي��ل ال � ��دراس � ��ي ف��ي
املرحلتني املتوسطة والثانوية.
ول� � �ك � ��ن ل �ل��أس � ��ف وإل� � � � ��ى ي ��وم� �ن ��ا
ه� � � ��ذا ي� �ل� �ج ��أ ال � �ب � �ع� ��ض إل� � � ��ى ت �ل �ق��ي
ال � � ��دروس ال �خ �ص��وص �ي��ة ح �ي��ث أك��د
م � �س ��ؤول ت ��رب ��وي ان� �ت� �ش ��ار ظ��اه��رة
ال� � ��دروس ال �خ �ص��وص �ي��ة ب��ال�ك��وي��ت،
وت ��رج ��ع األس� �ب ��اب ف ��ي وج �ه��ة نظر
االختصاصيني في ه��ذا املجال إلى
ما يلي:
أسباب الظاهرة
 - 1كثرة عدد الطالب في الفصول
إنما تعوق الفهم الجيد.
 - 2ق�ص��ر ال �ع��ام ال ��دراس ��ي وع��دم
تناسبه وطول املناهج الدراسية.
 - 3ضعف ق��درة بعض املعلمني
ع �ل��ى ت��وص �ي��ل امل �ع �ل��وم��ة وش��رح�ه��ا
للطالب داخل الفصل.
 - 4دف � ��ع ب �ع��ض األس � ��ر ل�لأب �ن��اء
ل�ت�ل�ق��ي ال� � ��دروس ال �خ �ص��وص �ي��ة .أو
دف��ع األب�ن��اء آب��اء ه��م للحصول على
الدروس الخصوص.
 - 5خ � ��وف وره � �ب ��ة ال� �ط ��ال ��ب م��ن
االمتحانات ،وعدم الثقة بقدراته.
ومن هذا العرض تبني أن العوامل
ال� �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب��امل �ن �ه��ج وامل� ��درس� ��ة

صورة أرشيفية ملبنى وزارة التربية

وامل � ��درس ه��ي أك �ث��ر األس �ب ��اب ال�ت��ي
ت��دف��ع ال �ط�لاب ل�ل�ج��وء إل��ى ال ��دروس
ال� �خ� �ص ��وص� �ي ��ة .وت � ��ؤث � ��ر ال� � � ��دروس
ال�خ�ص��وص�ي��ة س�ل�ب��ا ع �ل��ى العملية
التعليمية س ��واء م��ن ح�ي��ث طريقة
ال� �ت ��واص ��ل وأس� �ل ��وب ��ه ب�ي�ن امل � ��درس
وال� �ط ��ال ��ب ،وك ��ذل ��ك ت �ح��د ال � ��دروس
ال �خ �ص��وص �ي��ة م� ��ن ف��اع �ل �ي��ة األداء
امل��درس��ي وت�ض�ع��ف ن�م��و شخصية
ال �ط��ال��ب ح �ي��ث ت �ض �ع��ف ل��دي��ه روح
االع� � �ت� � �م � ��اد ع � �ل� ��ى ال � �ن � �ف� ��س وت � �ع� ��زز
االت �ك��ال �ي��ة واالع �ت �م ��اد ع �ل��ى ال�غ�ي��ر،
وه��ذا كله في النهاية يعكس درجة
م��ن ال�خ�ل��ل ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
بالبالد.
خامسا :ضعف اإلدارة التعليمية
واملدرسية:
ت�ع�ت�ب��ر اإلدارة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وراء
األزم ��ة التعليمية ف��ي ال �ب�لاد .حيث
ات � �ه� ��م ت� �ق ��ري ��ر ت � ��رب � ��وي ص� � � ��ادر م��ن
ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر التعليم
اإلدارة ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ب ��ال� �ك ��وي ��ت
بالتسيب والفساد وعدم االنضباط

وتخلي بعض قياداتها وموظفيها
ع��ن تحمل م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ،واه �ت��زاز
ص��ورة امل��درس��ة كمؤسسة تربوية،
ف �ض�ل�ا ع� ��ن ض �ع ��ف ع �م �ل �ي��ة ص �ن��اع
ال � �ق� ��رار وغ � �ي ��اب األس� � ��س ال�ب�ح�ث�ي��ة
وتضارب القرارات فيها.
ول�ق��د أرج��ع التقرير أه��م أسباب
تدهور التعليم في الكويت إلى غياب
ال��رؤي��ة اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة املستقبلية
ال�ط��وي�ل��ة األج ��ل ف��ي وزارة التربية،
وع��دم األخ��ذ بمنهجيات التخطيط
اإلس �ت ��رات �ي �ج ��ي ،وض �ع ��ف ال �ك �ف��اءة
السياسية ملتخذي ال�ق��رار التربوي
م��ن ال � ��وزراء امل�ت�ع��اق�ب�ين ،ب��اإلض��اف��ة
إل ��ى ع �ي��وب ال�س�ل��م التعليمي ال��ذي
ال يرتبط بمراحل النمو وال يوافق
األن �ظ �م��ة ال�ش��ائ�ع��ة ع��رب�ي��ا وع��امل�ي��ا،
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ع � ��دم امل � ��رون � ��ة ح� �ي ��ث ال
ُي ْس َم ْح بتخطي الصفوف بالنسبة
للطلبة امل�ت�ف��وق�ين األم ��ر ال ��ذي أدى
إلى فقدان طلبة الكويت القدرة على
املنافسة العاملية.

التوصيات
أوال  :ض � � � ��رورة االت � � �ف � ��اق ع �ل��ى
إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ودع�م�ه��ا ب��ال�ت�ش��ري�ع��ات وال�ق��وان�ين
امل�ط�ل��وب��ة ل�ن�ظ��ام تعليمي متطور
(كما ونوعا) وتشمل كافة املراحل
التعليمية من ري��اض األط�ف��ال إلى
ما بعد الجامعة ،مع ربط األهداف
وال � �ب� ��رام� ��ج ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب ��أه ��داف
التنمية الشاملة ومتطلبات سوق
العمل.
ثانيا :االهتمام ب��امل��درس ( أحد
عناصر املثلث التعليمي  :الطالب
واملناهج وامل��درس) علميا وماديا
وفنيا وتربويا من خ�لال التكوين
املهني الجيد واملتابعة والتدريب
امل� �س� �ت� �م ��ري ��ن ،وك� ��ذل� ��ك ب�ت�ص�ح�ي��ح
الكادر املالي للمعلمني ،فاملعلم هو
املحرك األساس والفاعل في جودة
العملية التعليمية.
ثالثا  :تنقية املناهج املدرسية
م ��ن ال �ح �ش��و ال ��زائ ��د ع ��ن ال �ح ��د ف��ي

أهم المشروعات االستراتيجية
في الخطة السنوية:
ت �ت �ن��اول ال �خ �ط��ة ال�س�ن��وي��ة
ال � �ث ��ان � �ي ��ة أه � � ��م امل � �ش� ��روع� ��ات
لتطوير العلمية التعليمية
وهي:
م� ��دي � �ن� ��ة ص� � �ب � ��اح ال� �س ��ال ��م
الجامعية وتشمل:
 -ك �ل �ي��ة ال� �ع� �ل ��وم اإلداري� � � ��ة

وك� �ل� �ي ��ة ال � �ع � �ل� ��وم ال �ح �ي��ات �ي��ة
ب �ت �ك �ل �ف��ة  152م �ل �ي��ون دي �ن��ار
وينتهي املشروع في .2017
 ك �ل �ي��ة اآلداب وال �ت��رب �ي��ةب �ت �ك �ل �ف��ة  137م �ل �ي��ون دي �ن��ار
وينتهي املشروع في .2017
 -ك� �ل� �ي ��ة ال � �ع � �ل� ��وم ب �ت �ك �ل �ف��ة

 197.6مليون دينار وينتهي
املشروع في .2016
 كلية العلوم االجتماعيةوال �ح �ق��وق وال �ش��ري �ع��ة 161.7
م� � �ل� � �ي � ��ون دي� � � �ن � � ��ار وي� �ن� �ت� �ه ��ي
املشروع في .2018

أغ� �ل ��ب امل � � ��واد األدب � �ي� ��ة وال �ن �ظ��ري��ة،
وااله � � �ت � � �م� � ��ام ب � �م � �س� ��اي� ��رة ال �ع �ص ��ر
وتطبيقاته ،واالعتماد على تنمية
مناهج التفكير العلمي واملنطقي،
واالن ��دم ��اج ف��ي م�ن�ظ��وم��ة التعليم
ال �ح��دي �ث��ة الس� �ت� �ش ��راف امل�س�ت�ق�ب��ل
ف��ي اح �ت��رام ك��ام��ل ل�ح�ق��وق ال�ط��ال��ب
واختياراته وحقه في تنمية قدراته
اإلبتكارية واإلبداعية في املجاالت
املؤهل للقيام بها.
راب�ع��ا :تطوير املباني املدرسية
وزي � ��ادة ال �ف �ص��ول ل�ت�ق�ل�ي��ل ال�ك�ث��اف��ة
ب �ه��ا وم��ده��ا ب��امل��راف��ق التعليمية،
وت� ��زوي� ��د امل � � � ��دارس ب �م ��ا ت �ح �ت��اج��ه
م��ن أم��اك��ن لتنويع ودع��م االنشطه
ال� �ط�ل�اب� �ي ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة وال �ف �ن �ي ��ة
والثقافية واالجتماعية والذهينة
وال� �ت ��رف� �ي� �ه� �ي ��ة  ...ال� � � ��خ ،وت �ح ��وي ��ل
امل��درس��ة إل ��ى ع�ن�ص��ر ج ��ذب وليس
طرد للطالب واهتماماته.
خ��ام�س��ا :أه�م�ي��ة ت��وث�ي��ق العالقة
ب�ي�ن ال �ب �ي��ت وامل� ��درس� ��ة ع ��ن ط��ري��ق
اجتماعات مجلس اآلباء واملعلمني
أو أي طرق أخ��رى مبتكرة وإش��راك
أولياء األمور في معايشة املشكالت
التربوية واملساهمة في معالجتها
ل � �ل � �ح� ��د م � � ��ن م� � � �ع � � ��دالت ال� � ��رس� � ��وب
وال �ت �س��رب ال �ط�لاب��ي وب �م��ا يساعد
على االرتقاء بالعمليتني التربوية
والتعليمية.
سادسا :العمل على غرس قيمة
اح � �ت� ��رام ال �ع �م��ل ال �ف �ن��ي وال � �ي� ��دوي
ب�ي�ن ال� �ط�ل�اب وأس ��ره ��م ع ��ن ط��ري��ق
أج �ه��زة ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام املتنوعة
بل وباستخدام املناهج واألنشطة
املدرسية حتى تربط قيمة املواطن
ب�ق�ي�م��ة م ��ا ي �ق��دم��ه م ��ن ع �م��ل متقن
مل�ج�ت�م�ع��ه وأي� ��ا ك��ان��ت ط�ب�ي�ع��ة ه��ذا
ال� �ع� �م ��ل ط� ��امل� ��ا ي �س �ه��م ف� ��ي ت�ن�م�ي��ة
وت� �ح� �س�ي�ن ظ � ��روف � ��ه االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وي � ��رف � ��ع م � ��ن م � �س � �ت� ��وى م �ع �ي �ش �ت��ه
وأسرته.
س� ��اب � �ع� ��ا :ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى إدخ � � ��ال
عناصر مراقبة الجودة في اإلدارة
التعليمية (ول ��و بخصخصتها)،
ومسايرة أح��دث أساليب التنظيم
واإلدارة ف� ��ي ال� �ح� �ق ��ل ال �ت �ع �ل �ي �م��ي
وإعطاء حرية أكبر إلدارة امل��دارس
ف��ي تطبيق ال�ل��وائ��ح ب�م��ا يتناسب
مع االرتقاء بجودة أسلوب اإلدارة،
وبما يحقق أهداف ومعايير النفقة
والعائد في الحقل التدريسي.

كثرة عدد الطالب
في الفصول يعوق
الفهم الجيد
ضعف قدرة بعض
المعلمين على
توصيل المعلومة
وشرحها للطالب
توصية بالعمل
على غرس قيمة
احترام العمل
الفني واليدوي بين
الطالب وأسرهم
العمل على إدخال
عناصر مراقبة
الجودة في
اإلدارة التعليمية
ومسايرة أحدث
أساليب التنظيم
واإلدارة
توثيق العالقة بين
البيت والمدرسة
عن طريق
اجتماعات مجلس
اآلباء والمعلمين
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 24نائبا قدموا  99اقتراحا برغبة
لتنمية وتطوير العملية التعليمية والتربوية
 99اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ق��دم �ه��ا 24
نائبا في الفصل التشريعي الرابع
عشر ت�ه��دف إل��ى تطوير املنظومة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وت �ح �س�ي�ن م �خ��رج��ات
التعليم وتأهيل املعلمني وتيسير
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع �ل��ى ال�ط��ال��ب
م ��ن أج ��ل ال ��وص ��ول إل ��ى ج� ��ودة في
املجال التعليمي وج��اءت تفاصيل
االقتراحات كالتالي:
 في ش��أن قيام الحكومة ممثلةفي وزارة التربية باإلسراع بإنشاء
م � � � ��دارس ج � ��دي � ��دة ل� �ك ��اف ��ة امل� ��راح� ��ل
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب �ن�ين وب �ن ��ات بمنطقة
ض��اح �ي��ة ع �ل��ي ص �ب��اح ال �س��ال��م مع
تدبر اإلعتمادات املالية.
 في شأن قبول أبناء الكويتياتم� ��ن غ� �ي ��ر م � �ح� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ف��ي
جامعة الكويت واملعاهد والكليات
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
 في شأن تقوم الحكومة ممثلةف � ��ي وزارة األوق� � � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون
اإلس�ل�ام �ي ��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ووزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي
للعمل على معادلة ال�ش�ه��ادة التي
يحصل عليها خريجو دور القرآن
ال�ك��ري��م ب��ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة كمؤهل
دراس � � � � ��ي ي� �ت� �ي ��ح ل� �ل� �ح ��اص ��ل ع �ل �ي��ه
االل� �ت� �ح ��اق ب��ال �ج �ه��ات األك��ادي �م �ي��ة
للحصول على املؤهل الجامعي.
 في شأن إنشاء قناة تلفزيونيةت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت �ع �ن��ى ب �ت��دري��س جميع
امل ��راح ��ل ال ��دراس �ي ��ة وج �م �ي��ع امل ��واد
امل � � �ق � ��ررة وخ � ��اص � ��ة م � ��ن ال� �ف� �ص ��ل 7
إل� ��ى ال �ف �ص��ل  12وب ��أح ��دث ال �ط��رق
التدريسية العاملية.
 في ش��أن إنشاء مكتبة مركزيةف� ��ي ك� ��ل م �ح��اف �ظ��ة م� ��ن م �ح��اف �ظ��ات
دولة الكويت مزودة بقواعد البحث
والحاسوب وتكنولوجيا التعليم.
 ف��ي ش��أن إدراج مهنة التعليمضمن املهن الشاقة على أن يتمتع
املعلمون واملعلمات بجميع املزايا
ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع ب �ه��ا أص� �ح ��اب امل �ه��ن
الشاقة.
 ف ��ي ش ��أن زي � ��ادة امل�خ�ص�ص��اتامل��ال �ي��ة ل �ك��ل م ��ن االت� �ح ��اد ال��وط �ن��ي
لطلبة الكويت ف��ي جامعة الكويت
واالت �ح��اد ال��وط�ن��ي لطلبة الكويت
في وزارة التعليم العالي واالتحاد
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
 ف � � ��ي ش � � � ��أن م� � �ج � ��ال ال �ت �ع �ل �ي ��مالحكومي وتطوير مرافقه وخدماته
واهتماماته باملعلمني والطلبة.

أبرز المقترحات:
تشكيل لجنة
مركزية عليا
لتحديد احتياجات
البالد من مختلف
التخصصات العلمية
وزير التربية والتعليم العالي د .بدر العيسى يواجه تحديات عديدة للنهوض بالتعليم

 ف � ��ي ش � � ��أن اس � �ت � �ح� ��داث إدارةخ� ��اص� ��ة ل �ل �ح �ف ��ظ وال � �ت� ��وث � �ي� ��ق ف��ي
إدارة ال�ت�س�ج�ي��ل ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
وحفظ الشهادات والوثائق للطلبة
الخريجني منذ سنة  1993ومافوق.
 في شأن إجراء اختبار للقدراتالعلمية واملهنية الفنية واإلداري ��ة
حسب التخصص لحملة الشهادات
الدبلوم والجامعية من خارج البالد
م ��ن ج �ه ��ات ل ��م ت �ع�ت�م��د ش �ه��ادات �ه��ا
ح�ت��ى اآلن م��ن ق�ب��ل وزارة التعليم
العالي على أن يتم إختبارهم من
قبل ج�ه��ات علمية دول�ي��ة معتمدة
بدولة الكويت.
 في شأن إعطاء مديري املدارسص�لاح�ي��ات خ��اص��ة ف��ي ن�ق��ل ون��دب
املعلمني بالتنسيق م��ع التواجيه
الفنية املختصة وت �ب��ادل ال��زي��ارات
ب�ين م��دي��ري امل ��دارس ل�ت�ب��ادل ونقل
الخبرات الجديدة بني املدارس على
مستوى املناطق التعليمية.
 ف��ي ش��أن إن �ش��اء ف ��روع ملعاهدالهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب في محافظة األحمدي.
 في شأن تبني مجلس ال��وزراءإي � � �ف � � ��اد ال � �خ � �م � �س �ي�ن األوائ � � � � � � ��ل م��ن
الكويتيني سنويا ألي دول��ة يرغب
بها الطالب وف��ي أي جامعة يرغب
ب �ه ��ا وف � ��ي أي ت �خ �ص��ص وب �ن �ف��س
امل � �خ � �ص � �ص� ��ات وم� � �م� � �ي � ��زات ط �ل �ب��ة
التعليم العالي.
 في شأن إع��داد برامج تدريبيةوت�ع�ل�ي�م�ي��ة ل �ل �ق �ي��ادات التمريضية
ف��ي م �ج��ال ال �ت �م��ري��ض م��ع التقييم
ال� ��دوري ل�ت�ل��ك ال �ب��رام��ج والتنسيق
ب� �ي��ن وزارة ال � �ص � �ح� ��ة وال� �ت ��رب� �ي ��ة

والتعليم العالي بخصوص تدريب
الطلبة واملعلمني على اإلسعافات
االولية وموضوعات عن التمريض.
 ف��ي ش ��أن االه �ت �م��ام واإلش� ��رافعلى مباني التعليمية والصحية
ك��امل��دارس وت��وف�ي��ر ال�خ��دم��ات فيها
ك� ��امل � �س� ��اج� ��د وح � � ��دائ � � ��ق وم�ل��اع� ��ب
ومكتبة ..إلخ.
 في شأن تقسيم فترة العمل فيال ��وزارات والجهات الحكومية إلى
ف �ت��رت�ين م��ن س��اع��ة ()7.30ص �ب ��اح ��ا
والى الساعة ( )1.30ظهرا للعاملني
ف��ي امل ��دارس وال�ج��ام�ع��ات واملعاهد
التعليمية.
 ف��ي ش��أن ادراج مهنة التعليمض �م��ن امل �ه��ن ال �ش��اق��ة ح �ت��ى يتمتع
امل�ع�ل�م��ون وامل�ع�ل�م��ات ب�ك��اف��ة امل��زاي��ا
ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع ب �ه��ا اص� �ح ��اب امل �ه��ن
الشاقة في دولة الكويت.
 -في شأن تحديد مكان الدروس

الخصوصية في املدارس الحكومية
تبعا لكل مرحلة تعليمية.
 ف ��ي ش� ��أن اض ��اف ��ة ال�ت�خ�ص��صالعملي إل��ى ن�ظ��ام التعليم الديني
التابع لوزارة التربية.
 ف � � ��ي ش � � � ��أن زي � � � � � ��ادة امل � �ك� ��اف� ��أةاالج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة وال �ط��ال �ب��ات
الدارسني في الخارج لتكون ()300
دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي ،وت� �ح ��دي ��د م��وع��د
ث ��اب ��ت ل �ل �م �ك��اف��أة االج �ت �م��اع �ي��ة م��ن
قبل االدارة املالية بالتعليم العالي
ت �ص��رف ف �ي��ه امل �ك��اف��اة االج�ت�م��اع�ي��ة
 3ادراج جامعة عجمان وجامعةال � �ش� ��ارق� ��ة ض� �م ��ن خ� �ط ��ة ال �ب �ع �ث��ات
للتعليم العالي.
 في شأن تزويد جميع املدارسال�ح�ك��وم�ي��ة ب��ال��وس��ائ��ل التعليمية
الحديثة ال�ت��ي م��ن شأنها ان ترفع
كفاءة أداء املعلم وتسهم في تقديم
التعليم في كافة املراحل الدراسية.

أسماء النواب مقدمي
الرغبات
النواب مقدمو االقتراحات
هم :د .أحمد مطيع العازمي
وع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي ود .محمد
ال �ح��وي �ل��ة ود.ع � �ب ��د ال��رح �م��ن
ال� � �ج� � �ي � ��ران ود.خ� � �ل� � �ي � ��ل ع �ب��د
ال �ل ��ه وع ��دن ��ان ع �ب��د ال�ص�م��د
وم��اض��ي ال �ه��اج��ري وح�م��ود
ال � �ح � �م� ��دان وط� �ل� ��ال ال� �ج�ل�ال
وس�ع��ود الحريجي ومحمد
ط � �ن� ��ا وم� � � �ب � � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج
وع � � � �ب� � � ��د ال � � � �ل� � � ��ه ال � �ت � �م � �ي � �م� ��ي

وسلطان الشمري وعبد الله
العدواني وعلي الراشد (قبل
اس �ت �ق��ال �ت��ه) ون �ب �ي��ل ال�ف�ض��ل
ود.ع � � �ب� � ��د ال� �ح� �م� �ي ��د دش� �ت ��ي
ود.منصور الظفيري وأحمد
الري وصالح عاشور وحمد
ال�ه��رش��ان��ي ود.ع�ل��ي العمير
وي� � �ع� � �ق � ��وب ال� � �ص � ��ان � ��ع ق �ب��ل
توزيرهما.

 ب � �ش ��أن ان � �ش� ��اء م �ع �ه��د ت�ع�ل�ي��مالديني -بنات في محافظة االحمدي
للمرحلتني املتوسطة والثانوية.
 ب �ش ��أن ان� �ش ��اء ف � ��روع ل�ج��ام�ع��ةال �ك��وي��ت وك �ل �ي��ات ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
ف��ي م�ح��اف�ظ�ت��ي االح� �م ��دي وم �ب��ارك
ال �ك �ب �ي��ر ع� �ل ��ى ان ت �ش �م��ل م�خ�ت�ل��ف
التخصصات.
 ب� �ش ��أن ان � �ش� ��اء ادارة ت�خ�ت��صب � �ت ��أه � �ي ��ل امل � �ع � �ل � �م �ي�ن وامل � �ع � �ل � �م ��ات
وت �ط��وي��ر أداء ه� � ��م ال��وظ �ي �ف��ي وذل ��ك
بإقامة دورات تدريبية متخصصة
ف ��ي امل� �ج ��ال ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وال �ت��رب��وي
ودورات ت� ��دري � �ب � �ي� ��ة ف� � ��ي ت �ق �ن �ي��ة
املعلومات والحاسوب في قطاعات
الوزارات املختلفة.
 ب� �ش ��أن ق� �ي ��ام وزارة ال �ت �ع �ل �ي��مال �ع��ال��ي ب��ات �خ��اذ اج� � � ��راءات ان �ش��اء
م �ع �ه��د ت �ط �ب �ي �ق��ي وت ��دري� �ب ��ي ي�ت�ب��ع
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال � �ت� ��دري� ��ب وذل� � ��ك ف� ��ي امل �س ��اح ��ات
الخالية بمدينة استراحة الحجاج
باملحافظة.
 في شأن توسيع نظام البعثاتاملميزة املعمول به اآلن ضمن بعثات
وزارة التعليم ال�ع��ال��ي للجامعات
ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األم��ري �ك �ي��ة
ليشمل الجامعات املميزة.
 ب �ش��أن ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة م��رك��زي��ةعليا على مستوى الدولة لتحديد
اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال � �ب�ل��اد م� ��ن م�خ�ت�ل��ف
ال�ت�خ�ص�ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة وأع ��داده ��ا
وحاجة سوق العمل لها ولتنسيق

التتمة ص13

تزويد جميع
المدارس
الحكومية
بالوسائل
التعليمية الحديثة
توسيع نظام
البعثات المميزة
المعمول به اآلن
إدراج التعليم ضمن
المهن الشاقة
إنشاء إدارة تختص
بتأهيل المعلمين
وتطوير أدائهم
الوظيفي
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مقترحات نيابية بإنشاء مركز لتطوير مهارات
المعلمين وتنمية قدراتهم في جميع المناطق
تتمة المنشور ص12
س� � �ي � ��اس � ��ات ون� � �ظ � ��م ال� � �ق� � �ب � ��ول ب�ي�ن
مؤسسات التعليم العالي وجهات
االب �ت �ع��اث امل�خ�ت�ل�ف��ة وذل� ��ك ف ��ي ظل
ازدي� � ��اد اع � ��داد م �خ��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
العام على مستوى الدولة.
 ب�ش��أن ال ��زام الطلبة ف��ي ك��ل منج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
ب ��ال � �ع � �م ��ل ال � �ت � �ط� ��وع� ��ي ك� � �ج � ��زء م��ن
متطلبات التخرج بأربع ساعات في
االس �ب��وع مل��دة ف�ص��ل دراس ��ي واح��د
ق �ب��ل ال �ت �خ ��رج ب ��إح ��دى م��ؤس �س��ات
الدولة في ذات التخصص.
 ب � �ش� ��أن ق � �ي� ��ام وزارة االع �ل ��امبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي
ب ��إع ��داد ب ��رام ��ج ت��وع �ي��ة وف ��ق خطة
إع�ل�ام �ي��ة ت��رب��وي��ة مل �ك��اف �ح��ة ه��ات�ين
ال �ظ��اه��رت�ي�ن  -م �ن��ع ن �ش��ر اع�ل�ان ��ات
إع� � �ط � ��اء ال� � � � � ��دروس ال �خ �ص��وص �ي��ة
وإع��داد املذكرات واألبحاث ووضع
عقوبة على املطبوعة لهذا املنع.
 ب �ش ��أن إن� �ش ��اء ج �ه ��از ي�خ�ت��صبتنمية ق ��درات وم �ه��ارات املعلمني
ف��ي ال�ق�ط��اع��ات املختلفة ف��ي وزارة
ال �ت��رب �ي��ة وذل� � ��ك ل �ت �ط��وي��ر ال� �ك ��وادر
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ف� �ي� �ه ��ا ل� ��دع� ��م ال �ع �م �ل �ي��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع �ل��ى أن ي �ت��م ت��دري�ب�ه��م
على أح��دث أس��ال�ي��ب وتكنولوجيا
التعليم.
 بشأن تمكني الطلبة الدارسنيف� ��ي م ��ؤس� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
ال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ة وك � � �ل � � �ي� � ��ات وم � �ع� ��اه� ��د
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري ��ب م ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي ال�ق�ط��اع
الحكومي اوالخاص لجنة الشؤون
املالية واالقتصادية.
 ف��ي ش��أن إن�ش��اء م��رك��ز لتطويروتنمية ق ��درات وم �ه��ارات املعلمني
في كل املناطق التعليمية.
 ف��ي ش ��أن إن �ش��اء ف ��روع ملعاهدوك �ل �ي��ات ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب ف ��ي ك ��ل من
محافظتي الجهراء واألحمدي.
 في شأن تتكفل الدولة بتعليموت��دري��ب وإق��ام��ة ال � ��دورات ألول �ي��اء
أم ��ور ذوي اإلع��اق��ة م��ن الكويتيني
وأبناء الكويتيات ومواطني مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وفئة
غ�ي��ر م �ح��ددي الجنسية م��ع إع�ط��اء
دورات للغة اإلشارة ألولياء األمور.
 ف� ��ي ش� � ��أن أن ت �ت �ك �ف��ل ال ��دول ��ةوزارة التعليم العالي باملصاريف
ال��دراس �ي��ة مل��ن ي��رغ��ب ف��ي ال��دراس��ة

مطالبات
باستحداث مكتبة
مركزية في جميع
المحافظات مزودة
بأحدث قواعد
البحث

بعض املدارس بحاجة إلى صيانة

خ � � ��ارج ال� � �ب �ل��اد ،والت� �ن� �ط� �ب ��ق ع�ل�ي��ه
شروط القبول بجامعاتها.
 في شأن تطبيق التعليم املوازيب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
وغيرها على أن يكون ذلك بمقابل
مادي للدارس تحدده وزارة التعليم
العالي وت�ك��ون ال��دراس��ة ف��ي الفترة
املسائية.
 في شأن تزويد جميع املدارسال �ح �ك��وم �ي��ة وامل� �ع ��اه ��د ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة
وج � ��ام� � �ع � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ب ��ال ��وس ��ائ ��ل
التعليمية الحديثة.
 ف � ��ي ش� � ��أن ص� � ��رف م �ب �ل ��غ 150دي�ن��ارا ب��دل كمبيوتر محمول لكل
طالب ف��ي جامعة الكويت وكليات
وم �ع��اه��د ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي وال � � �ت� � ��دري� � ��ب وط �ل �ب ��ة
البعثات الداخلية.
 في ش��أن إنشاء مكتبة مركزيةفي جميع محافظات دول��ة الكويت
م � � ��زودة ب �ق ��واع ��د ال �ب �ح��ث وأج� �ه ��زة
الحاسوب وتكنولوجيا التعليم.
 في شأن إنشاء مدرسة رياضيةل �ك��ل م��رح �ل��ة م ��ن م ��راح ��ل ال�ت�ع�ل�ي��م
امل �خ �ت �ل �ف ��ة ي� � � ��درس ف �ي �ه ��ا ال� �ط�ل�اب
املتفوقني رياضيا امل��واد الدراسية
املقررة فضال عن رعايتهم رياضيا
وتهدف إلى صقل مواهبهم.
 ف��ي ش��أن إن�ش��اء معاهد دينيةل �ل �ب �ن��ات وال �ب �ن�ي�ن ل�ج�م�ي��ع امل��راح��ل
وت�ط�ب�ي��ق وث �ي �ق��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ج��دي��د
 2003/112م ��ع ت�ك�ل�ي��ف امل��وج�ه�ين
ورؤس � ��اء األق� �س ��ام وم�ع�ل�م��ي ال�ل�غ��ة
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ب � ��وض � ��ع االخ � � �ت � � �ب � ��ارات
وتصحيحها.
 -ف � ��ي ش� � ��أن ت �س �ه �ي��ل ال � �ش� ��روط

ال �ت��ي ت�م�ك��ن ال �ك��وي �ت �ي�ين م ��ن حملة
شهادة ال��دك�ت��وراه واملاجستير من
ال�ع�م��ل ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري�س�ي��ة في
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب وجامعة الكويت.
 ف� ��ي ش � ��أن ال �ع �م ��ل ع� �ل ��ى إب � ��رازاألض � � ��رار ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
آلف��ة امل �خ��درات ف��ي مناهج التعليم
وت � �ك � �ث � �ي� ��ف ال � � �ب � ��رام � ��ج اإلع�ل��ام � �ي� ��ة
املتخصصة في محاربة هذه اآلفة.
 في ش��أن تعديل الئحة جامعةال �ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق ��ي وال� � �ت � ��دري � ��ب ل �ت �م �ك�ين
ال �ك��وي �ت �ي�ين م ��ن ح �م �ل��ة ال ��دك� �ت ��وراه
وامل��اج �س �ت �ي��ر م ��ن ال �ع �م��ل ك��أع�ض��اء
بهيئة ال�ت��دري��س بجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
 في شأن إنشاء قناة تلفزيونيةت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت �ع �ن��ى ب �ت��دري��س جميع
امل ��راح ��ل ال ��دراس �ي ��ة وج �م �ي��ع امل ��واد
املقررة وخاصة من الفصل السابع
إل� ��ى ال �ف �ص��ل  12وب ��أح ��دث ال �ط��رق
التدريسية العاملية.
 ف��ي ش ��أن إن �ش��اء إدارة خ��اص��ةتعنى بفئة االح�ت�ي��اج��ات الخاصة
وم � �ت �ل�ازم� ��ة ال� � � � ��داون ب� �م ��ا ي��ؤس��س
للتعليم امل�ت��وس��ط وال�ث��ان��وي لهذه
ال�ف�ئ��ة وي�ت�ض�م��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م اإلداري
وال� �ت ��رب ��وي ل�ل�م�ع�ل�م�ين واإلداري �ي ��ن
القائمني على هذه الفئة.
 ف� ��ي ش� � ��أن أن ت �ن �ش��ئ ال �ه �ي �ئ��ةال � � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي
وال � �ت� ��دري� ��ب ف� ��ي ك �ل �ي��ة ال � ��دراس � ��ات
ال �ت �ج��اري��ة ق �س �م��ا ل ��دراس ��ة اإلع �ل�ام
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي واالت� � � �ص � � ��ال ،ي �ح �ص��ل
خالله الطالب على إج��ازة الدبلوم

في أحد التخصصات املقررة.
 ف��ي ش ��أن وض ��ع ح��واف��ز ماليةوش�ه��ادات تقدير على مستوى كل
م�ن�ط�ق��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وف ��ي ك��ل م��رح�ل��ة
تعليمية ع�ل��ى ح ��دة ألف �ض��ل إدارة
م��درس�ي��ة وألف �ض��ل م�ع�ل��م أومعلمة
ل�ي�ك��ون ه ��ذا ال�ت�ك��ري��م ح��اف��زا كبيرا
لهم.
 في شأن أن تشكل وزارة التربيةلجان يتم م��ن خاللها دراس��ة طرق
التعليم املميزة التي تبنتها الدول
ال � � ��رائ � � ��دة ع ��امل� �ي ��ا وال � �ن� ��اج � �ح� ��ة ف��ي
تطوير العملية التعليمية وقابلية
اس �ت �ن �س��اخ خ�ل�اص��ة ت �ج��ارب �ه��ا في
دولة الكويت.
 ف��ي ش ��أن ت�ع�ي�ين امل �ع �ل��م امل�ع�ينحديثا ب��وزارة التربية في املدرسة
أوامل�ن�ط�ق��ة التعليمية وف��ق عنوانه
املوضح في بطاقته املدنية.
 ف� � ��ي ش� � � ��أن ال � �ت � �ع� ��اق� ��د ب �ن �ظ ��امامل� �ن ��اق� �ص ��ات ال �ع ��امل �ي ��ة م� ��ع ط ��واق ��م
ط �ب �ي��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وع�ل�اج �ي��ة ع��امل�ي��ة
م ��ن م �س �ت �ش �ف �ي��ات دول� �ي ��ة م��رم��وق��ة
وم �ش �ه��ورة ف��ي م �ج��ال تخصصها
مل� � ��دة  5س � �ن� ��وات واع � �ت � �ب� ��ار ال �ع �ق��د
ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وال� �ط ��واق ��م ال�ط�ب�ي��ة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ع � �ق� ��دا ت �ع �ل �ي �م �ي��ا وف �ن �ي��ا
وتلك الطواقم الطبية العاملية تقع
ع�ل�ي�ه��ا م �س��ؤول �ي��ة إدارة وت�ش�غ�ي��ل
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وامل��راك��ز
التخصصية لعدد من االمراض.
 ف � � ��ي ش� � � � ��أن ت � ��وف� � �ي � ��ر ب� �ع� �ث ��اتدراس�ي��ة لخريجي كليات ومعاهد
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب في جميع التخصصات
مع مراعاة أسس معينة.
 -ف��ي ش��أن معاملة ال�ط�لاب ذوي

اإلع� ��اق� ��ة م ��ن ال � �ب� ��دون أوال ��واف ��دي ��ن
ال��ذي��ن أك�م�ل��وا ال�ص��ف  12ب�م��دارس
التربية الخاصة بالكويت معاملة
الكويتي م��ن حيث النسب املئوية
امل � �ط � �ل� ��وب� ��ة ل � �ل � �ق � �ب ��ول ب ��ال� �ج ��ام� �ع ��ة
أوبكليات أومعاهد الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
 في شأن انشاء قناة تلفزيونيةومحطة اذاع�ي��ة تختصان باالمور
االم� �ن� �ي ��ة ت� �ق ��دم ��ان ب� ��رام� ��ج ب��ال �ل �غ��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة وب � �ع� ��دة ل � �غ ��ات اج �ن �ب �ي��ة
لنشر واذاع��ة كل مايتعلق باخبار
وق� � ��رارات وت�ع�ل�ي�م��ات وت��وج�ي�ه��ات
قطاعات وزارة الداخلية التي تهم
املواطنني واملقيمني.
 ف� � ��ي ش� � � ��أن اس� � �ت� � �ح � ��داث ق �س��مل�ل�ت��وج�ي��ه امل �ه �ن��ي ب� � ��وزارة ال�ت��رب�ي��ه
وال�ت�ع�ل�ي��م ووزارة التعليم العالي
لتوجيه الطالب.
 ف ��ي ش � ��أن ان ت �س �ت �ع�ين وزارةال� �ت ��رب� �ي ��ة وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ب ��امل ��واط� �ن�ي�ن
امل � �ت � �ق� ��اع� ��دي� ��ن وك � � ��ذل � � ��ك امل� �ق� �ي� �م�ي�ن
ب � �ص � ��ورة غ� �ي ��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال � �ب� ��دون
ح��ام�ل��ي ال �ب �ط��اق��ات االم �ن �ي��ة للعمل
كحراس للمدارس الحكومية بكافة
مراحلها.
 ف��ي ش ��أن ق �ي��ام وزارة ال�ت��رب�ي��ةوالتعليم بإنشاء لجنة عليا دائمة
ت �ع �م��ل وع� �ل ��ى ال� � � ��دوام ع �ل��ى ح�ص��ر
ال �س �ل��وك �ي��ات امل �ن �ت �ش��رة ب�ي�ن ط�ل�ب��ة
امل��دارس بكافة مراحلها التعليمية
ب � �ش ��أن اح� �ت� �ق ��ار وازدراء ال �ط �ل �ب��ة
ب� �ع� �ض� �ه ��م ال � �ب � �ع� ��ض ع � �ل� ��ى اس � ��اس
ط ��ائ �ف ��ي وال� �ق� �ي ��ام ب �م �ع��ال �ج��ة ه ��ذه
السلوكيات بشكل نهائي وشامل.
 ف� � ��ي ش� � � ��أن ت� ��وف � �ي� ��ر ق � �س� ��م م��نامل� ��وظ � �ف�ي��ن امل� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن ب � ��ذوي

االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب �ع �م��ادة
ش��ؤون الطلبة ف��ي جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب للقيام بمساعدة الطلبة
م ��ن ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
ك��ل ح�س��ب ن ��وع اإلع��اق��ة ف��ي اع�ط��اء
دروس تقوية باملواد العلمية وفي
اإلش� ��راف ع�ل��ى إج� ��راء االم�ت�ح��ان��ات
الشفوية واالخ �ت �ب��ارات التحريرية
كتابة ولفظ ملنحهم الثقة واألم��ان
في التحصيل العلمي.
 ف� � � ��ي ش � � � � ��أن م � � �ن � ��ح خ� ��ري � �ج� ��يالهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال�ت��دري��ب الحاصلني على شهادة
ال��دب �ل��وم ف��ي ج�م�ي��ع ال�ت�خ�ص�ص��ات
بعثات دراسية.
 ف ��ي ش � ��أن ال �ع �م��ل ع �ل��ى زي � ��ادةم�ي��زان�ي��ة وزارة ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
لتزويد هذه املؤسسة بكل ماتحتاج
اليه من أجهزة ومعدات تساهم في
تطوير العملية التعليمية.
 ف � � ��ي ش� � � � ��أن إن� � � �ش � � ��اء م� �ع ��اه ��دللبنات والبنني في جميع املراحل
(اب�ت��دائ��ي – متوسط – ث��ان��وي) في
ك��ل محافظة م��ن املحافظات الست
وال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت ��وس� �ع ��ة وت �ط��وي��ر
امل�ع��اه��د الحالية م��ع زي ��ادة الطاقة
االستيعابية للمرحلتني االبتدائية
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ل �ل �ب �ن ��ات ع� �ل ��ى وج ��ة
ال �خ �ص��وص وذل� ��ك ف ��ي م�ح��اف�ظ�ت��ي
االح �م��دي وال �ج�ه��راء ل�خ��دم��ة ال�ع��دد
ال� �ك� �ب� �ي ��ر وامل � � �ت� � ��زاي� � ��د م� � ��ن ال �ط �ل �ب��ة
والطالبات .تطبيق وثيقة التعليم
ال�ج��دي��دة  2003/112وال �ت��ي تنص
ع�ل��ى إل �غ��اء ن �ظ��ام امل� �ق ��ررات ون�ظ��ام
الفصلني في املرحلة الثانوية علما
بأنها طبقت في التعليم العام ولم
تطبق إلى اآلن في التعليم الديني،
تكليف املوجهني ورؤس��اء األقسام
واملعلمني في املواد العربية بوضع
االخ � �ت � �ب ��ارات وت �ص �ح �ي �ح �ه��ا وذل ��ك
لتخصصهم وخبرتهم في ذلك.
 في شأن تزويد جميع املدارسال�ح�ك��وم�ي��ة ب��ال��وس��ائ��ل التعليمية
ال �ح��دي �ث��ة وت ��دري ��ب امل �ع �ل �م�ين علي
امل�خ�ت�ب��رات ال�خ��اص��ة بتكنولوجيا
ال �ت �ع �ل �ي��م ،ودع � � ��م إدارة ال �ت �ط��وي��ر
وال �ت �ن �م �ي��ة وت� ��زوي� ��ده� ��ا ب ��ال� �ك ��وادر
املتخصصة في هذا املجال من خبراء
وم �خ �ت �ب��رات واس� �ت� �خ ��دام ال�ت�ق�ن�ي��ة
الحديثة والتعليم اإللكتروني في
املناهج الدراسية الجديدة ووضع
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المناهج والطالب والمعلم والدروس الخصوصية من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في البالد ،يقابلها مقترحات ومطالب نيابية
عديدة للنهوض بالعملية التعليمية ،لذلك أعدت «الدستور» ملفا شام ً
ال عن تحديات ومشاكل التعليم وسبل معالجتها.

نواب يؤكدون ضرورة إنشاء قناة تليفزيونية
تعليمية لتدريس المواد كافة
تتمة المنشور ص13
الخطط والدراسات الالزمة موضع
التطبيق والتنفيذ.
 في شأن اطالق اسم عبدالعزيزسعود البابطني على احدى مدارس
وزارة التربية والتعليم.
 ف ��ي ش� ��أن أن ت� �ع ��اد ال��وج �ب��اتالغذائية ملختلف املراحل التعليمية
كما كانت في السابق  -تقوم مطابخ
وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ب��إع��داد
ه � ��ذه ال ��وج� �ب ��ات ي��وم �ي��ا ـ وت ��زوي ��د
امل � ��دارس ب �ه��ا وت �ق��دم ع �ل��ى ف�ت��رت�ين
 ي �ع�ين امل �ت �ق��اع��دون وامل �ت �ق��اع��داتال �ك��وي �ت �ي��ون ل�ل�إش ��راف ع �ل��ى إع ��داد
ونقل الوجبات.
 ف��ي ش ��أن إن �ش��اء ل�ج�ن��ة وطنيةم� �ه� �م� �ت� �ه ��ا ال � �ت� ��وع � �ي� ��ة واالرش � � � � � ��اد
والتنسيق بني سوق العمل الوطني
ومخرجات التعليم ،وزي��ادة نسبة
ال� �ع� �م ��ال ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع
الخاص.
لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية
 ف��ي ش��أن إع�ط��اء األم الكويتيةحق كفالة ابنائها من زوجها غير
ال �ك��وي �ت��ي ال ��ى ح�ي�ن اي �ج��اد وظ�ي�ف��ة
ل �ه ��م دون ت �ح ��دي ��د ال� �ع� �م ��ر ،وم �ن��ح
امل��وظ�ف��ة الكويتية م��ن غير كويتي
عالوة االوالد ،ومنح زوج الكويتية
غ� �ي ��ر م� � �ح � ��ددي ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ج � ��واز
س �ف��ر مل��راف �ق �ت��ه زوج �ت��ه ف��ي ال �ع�لاج
أوال ��دراس ��ة ب��ال �خ��ارج ،وم�ن��ح أب�ن��اء
الكويتية من غير محددي الجنسية
حق إصدار رخص القيادة والعالج
على نفقة الدولة والتعليم املجاني
بجميع امل��راح��ل ال��دراس �ي��ة إض��اف��ة
مل ��راح ��ل ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ،وإع �ط��اء
األول� � ��وي� � ��ة ف � ��ي ال� �ت ��وظ� �ي ��ف ألب� �ن ��اء
الكويتية على غير الكويتيني.
 ف��ي ش��أن اف�ت�ت��اح ء ف ��رع ل ��وزارةال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ع � ��ال � ��ي ف� � ��ي امل� �ن ��اط ��ق
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة مل� �ح ��اف� �ظ ��ات ال �ك��وي��ت
الن� �ج ��از م� �ع ��ام�ل�ات امل ��راج� �ع�ي�ن م��ع
ربط االفرع بالحاسب اآللي للوزارة
وتخصيص م�ي��زة االول��وي��ة ل��ذوي
االحتياجات الخاصة وكبار السن
ع �ل��ى ان ت �ش �م��ل ت �ل��ك ال� �ف ��روع ك��اف��ة
ال � �خ� ��دم� ��ات ال � �ت� ��ي ت �ق ��دم �ه ��ا وزارة
التعليم العالي ملراجعيها في املقر
الرئيسي.
 في شأن تنويع مصادر تمويلمؤسسات التعليم العالي بما فيها
م��ؤس �س��ات اع� � ��داد امل �ع �ل��م ،وي�م�ك��ن

املجلس الحالي وضع قضية التعليم أولوية له

االس �ت �ف��ادة م��ن ال�ت�ج��رب��ة اليابانية
ف��ي ال�ت�م��وي��ل  -م�ث��ل ش� ��راء االس�ه��م
من االس��واق املالية وادارة محفظة
نشطة وال�ت�ج��ارة ب��ام�ت�لاك املطاعم
وال� �ف� �ن ��ادق وق ��اع ��ات االج �ت �م��اع��ات
وام �ت�لاك الصحف وامل �ج�لات ودور
النشر واملطابع وغيرها.
 ف��ي ش ��أن إن �ش��اء ق�س��م ل��دراس��ةاالع� � �ل � ��ام ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي واالت � � �ص � ��ال
وذل��ك ف��ي كلية ال��درس��ات التجارية
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب ع�ل��ى أن ت�ك��ون ال��دراس��ة
ف �ي��ه أرب �ع��ة ف �ص��ول ن �ظ��ري��ة وف�ص��ل
خ ��ام ��س ت ��دري� �ب ��ي ي �ح �ص��ل خ�لال��ه
الطالب على اجازة الدبلوم في احد
التخصصات التالية  -دبلوم اذاعة
وتلفزيون  -دبلوم اع��داد واخ��راج -
دبلوم عالقات عامة  -دبلوم تنظيم
مؤتمرات.
 في ش��أن إنشاء معهد للتعليمال��دي �ن��ي ـ ل�ل�ف�ت�ي��ات ف��ي محافظتي
االح �م��دي وم �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر والعمل
ع� �ل ��ى ت ��وس� �ع ��ة وت� �ط ��وي ��ر امل �ع��اه��د
الحالية.
 في شأن إجراء اختبار للقدراتالعلمية واملهنية (الفنية واالدارية)
حسب التخصص لحملة الشهادات
ال��دب�ل��وم أوال �ش �ه��ادة الجامعية من
خ��ارج ال�ب�لاد م��ن ج�ه��ات ل��م تعتمد
ش � �ه� ��ادات � �ه� ��ا ح� �ت ��ى اآلن م � ��ن ق �ب��ل
وزارة التعليم العالي على ان يتم
اخ �ت �ب��اره��م م��ن ق�ب��ل ج �ه��ات علمية
دولية معتمدة بدولة الكويت.
 ف� � ��ي ش� � � ��أن ت� �خ� �ص� �ي ��ص ع� ��ددم �ن��اس��ب م ��ن ال �ب �ع �ث��ات ال �خ��ارج �ي��ة
املدرجة بميزانيات جامعه الكويت
ووزارة التعليم ال�ع��ال��ي لخريجي

أق � �س� ��ام ال ��ري ��اض � �ي ��ات واالح � �ص� ��اء
واالق � �ت � �ص � ��اد ل�ل�اب� �ت� �ع ��اث ف � ��ي ه ��ذا
ال �ت �خ �ص��ص ال� �ن ��ادر ب �ه��دف ت��وف�ي��ر
خبراء اكتواريني كويتيني ـ حيث ان
االك�ت��واري طبقا لتعريف الجمعية
الدولية لالكتواريني هو فكر متعدد
املواصفات االستراتيجية متمرس
في النظريات والتطبيقات في علوم
الرياضية واإلحصاء واالقتصاد.
 في ش��أن إنشاء مكتبة مركزيةف� ��ي ك� ��ل م �ح��اف �ظ��ة م� ��ن م �ح��اف �ظ��ات
ال� � �ب �ل��اد م� � � � ��زودة ب � �ق� ��واع� ��د ال �ب �ح��ث
والحاسوب وتكنولوجيا التعليم.
 في شأن إيقاف تعيني الوافدينف��ي م�خ�ت�ل��ف ال��وظ��ائ��ف ب��اس�ت�ث�ن��اء
مجاالت الطب والتعليم والهندسة،
وإح� � � �ل� � � ��ال ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي �ي��ن ب� �ن� �س� �ب ��ة
( )٪20س�ن��وي��ا ف��ي ال��وظ��ائ��ف التي
يشغلها موظفون واف ��دون ويمكن
للكويتيني شغلها لجنة ال�ش��ؤون
املالية واالقتصادية.
 في شأن إنشاء جامعة تربويةش� ��ام � �ل� ��ة ت� �ش� �ت� �م ��ل ع � �ل� ��ي م �خ �ت �ل��ف
كليات التربية واقسامها العلمية
إلعداد املعلمني والهيئة التعليمية
املساعدة ملختلف املراحل الدراسية
ف��ي م�ج��ال التعليم ال�ع��ام والتعليم
ال � � �خ � � ��اص ب � � � � ��ذوي االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات
الخاصة.
 ف ��ي ش� ��أن ت��وف �ي��ر ق �س��م خ��اصم� ��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن امل �خ �ت �ص�ي�ن ب� ��ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب �ع �م��ادة
ش� � � � � � ��ؤون ال� � �ط� � �ل� � �ب � ��ة ف� � � ��ي ج� ��ام � �ع� ��ة
ال � �ك � ��وي � ��ت وف� � � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
للقيام ب�م�س��اع��دة الطلبة م��ن ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ك ��ل حسب

ن � ��وع االع � ��اق � ��ة ف� ��ي اع � �ط� ��اء دروس
ت � �ق� ��وي� ��ة ب � � ��امل � � ��واد ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة وف� ��ي
االش � ��راف ع�ل��ى اج� ��راء االم�ت�ح��ان��ات
الشفوية واالخ �ت �ب��ارات التحريرية
كتابة ولفظا ملنحهم الثقة واالمان
ف� ��ي ال �ت �ح �ص �ي��ل ال �ع �ل �م��ي وت�ل�اف ��ي
ع ��دم ال �ق��درة ف��ي أداء ب�ع��ض امل�ه��ام
الخاصة في التحصيل العلمي بما
يحسن من رفع مستواهم التعليمي
ورفع درجاتهم العلمية.
 ف� � � ��ي ش � � � � ��أن م � � �ن � ��ح خ� ��ري � �ج� ��يالهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال�ت��دري��ب الحاصلني على شهادة
ال��دب �ل��وم ف��ي ج�م�ي��ع ال�ت�خ�ص�ص��ات
بعثات دراسية.
 ف��ي ش ��أن إن �ش��اء اف ��رع ل�ك��ل منج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب في
م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء ال �ت��ي أص�ب�ح��ت
ت�ت�ب�ع�ه��ا م �ن��اط��ق ح��دي �ث��ة االن �ش ��اء
ومل ��واج � �ه ��ة ت� ��زاي� ��د أع� � � ��داد ال �ط �ل �ب��ة
الساكنني بهذه املحافظة.
 في شأن تسمية القاعة الدوليةب �ك �ل �ي��ة ال� �ع� �ل ��وم االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ف��ي
ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ب��اس��م امل �غ �ف��ور له
بإذن الله الدكتور عجيل السعدون،
تقديرا ملكانته العلمية واألكاديمية
ال��رف�ي�ع��ة وإس �ه��ام��ات��ه امل�ت�م�ي��زة في
املجال التعليمي واألكاديمي.
 ف� � ��ي ش � � � ��أن ت � �ن� ��وي� ��ع م � �ص� ��ادرتمويل م��ؤس�س��ات التعليم العالي
وم � ��ؤس� � �س � ��ات إع� � � � � ��داد امل � �ع � �ل� ��م م��ع
وض��ع ب��رام��ج فعالة لترقية ق��درات
أع�ض��اء هيئة التدريس م��ع تطوير
ب��رام��ج إع ��داد املعلم وتشجيع تلك
املؤسسات غير الهادفة للربح.
 -ف��ي ش ��أن إن �ش��اء ه�ي�ئ��ة وطنية

لإلصالح التربوي وكذلك التعليم
وط� � ��رق ت� �ط ��وي ��ره وت� ��دري� ��ب امل �ع �ل��م
وال �ب��رم �ج �ي��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وإن �ش��اء
مراكز مصادر التعلم.
 ف � � ��ي ش � � � ��أن إن� � � �ش � � ��اء م � ��درس � ��ةم �ت �خ �ص �ص��ة ل� � ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال� �خ ��اص ��ة م �ج �ه ��زة ت �ج �ه �ي��ز ك��ام��ل
وشامل البرامج التدريبية لتدريب
وت � ��أه� � �ي � ��ل امل � �ع � �ل � �م �ي�ن م� � ��ع ت ��وف� �ي ��ر
ل�ج�ن��ة متخصصة ل�ت�ق��دي��م مناهج
تعليمية م��ع ت��وف�ي��ر ك��اف��ة األج�ه��زة
وال �ت �س �ه �ي�ل�ات ل �ت �ل��ك ال �ف �ئ ��ة .ل�ج�ن��ة
شؤون ذوي االحتياجات الخاصة.
 ف � ��ي ش� � ��أن ت ��وف� �ي ��ر ال� �خ ��دم ��اتوال� � � �ت� � � �س� � � �ه� � � �ي� �ل ��ات وم� � �ت� � �ط� � �ل� � �ب � ��ات
األش�خ��اص من فئات الصم والبكم
ولغة اإلش��ارة من خ�لال تخصيص
امل � �س� ��اج� ��د ل� �ه ��م وت� �ن� �ظ� �ي ��م دورات
ت ��دري� �ب� �ي ��ة ل �ت �ع �ل �ي��م ل� �غ ��ة اإلش� � � ��ارة
وت��وف �ي��ر م�ت��رج�م�ين ب�ل�غ��ة اإلش� ��ارة
في املستشفيات وعدد من الوزارات
والهيئات الحكومية.
 ف��ي ش��أن إع��داد وتنفيذ برامجت� ��وع� ��وي� ��ة وت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة
ل �ش �ب��اب �ن��ا وب �ن��ات �ن��ا امل �ق �ب �ل�ين ع�ل��ى
ال� � � � � � ��زواج ع� � ��ن ط � ��ري � ��ق م ��ؤس� �س ��ات
إج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة م �خ �ت �ص��ة ب �ت �ح�ض�ي��ر
وإدارة دورات تأهيل يشرف عليها
مختصون وأصحاب تجارب ويقوم
على تنفيذها عدد من الجهات.
 في شأن إعادة النظام التعليميب �ت �س �ل �س �ل��ه ال � � ��دراس � � ��ي ال � �س� ��اب� ��ق،
 4س � �ن� ��وات ل �ل �م��رح �ل��ة االب� �ت ��دائ� �ي ��ة
ومثلها للمرحلة املتوسطة ومثلها
للمرحلة الثانوية ب��دال م��ن النظام
الحالي.
 ف� ��ي ش � ��أن أن ي� �ص ��در م�ج�ل��سالخدمة املدنية تعديال على ق��راره
السابق رق��م  10لسنة  1986بشأن
الئحة البعثات واإلجازات الدراسية
وتعديالته بحيث يشمل بدل تعليم
أب� �ن ��اء امل �ب �ع��وث�ي�ن ف ��ي ال� �ب�ل�اد ب�ع��د
إنتهاء البعثة ال��دراس�ي��ة على عدة
نواحي.
 ف ��ي ش� ��أن ال �ع �م��ل ع �ل��ى إدخ� ��العناصر مراقبة ال�ج��ودة في اإلدارة
التعليمية ومسايرة أحدث أساليب
التنظيم واإلدارة ،وتطوير املباني
املدرسية وزي��ادة الفصول ،توثيق
العالقة بني البيت واملدرسة وإعطاء
مديري املدارس صالحيات وتبادل
زيارات بني مديري املدارس.
 ف� � ��ي ش � � ��أن ت� �ص� �م� �ي ��م م �ن ��اه ��جدراس � �ي� ��ة وت� �ط ��وي ��ر دور امل �ع �ل �م�ين
وإن �ش��اء أك��ادي�م�ي��ة مهنية مستقلة

للمعلمني بتعزيز التعاون وتبادل
ال �خ �ب��رات واإلس �ت �ف��ادة م��ن ت�ج��ارب
ف ��ي م �ج��ال ض �م��ان ج� ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م
ملواكبة التطورات الحديثة.
 ف ��ي ش ��أن زي � ��ادة امل�خ�ص�ص��اتاملالية للطلبة الدارسني في اململكة
امل � �ت � �ح � ��دة وج � �م � �ه� ��وري� ��ة إي� ��رل � �ن� ��دا
وإع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ب��ال��زي ��ادة األخ �ي��رة
مل� �خ� �ص� �ص ��ات م �ب �ت �ع �ث��ي ال �ت �ع �ل �ي��م
العالي بجمهورية إيرلندا وغيرها
من أمور تتعلق بالطلبة املبتعثني
واملكافأة واملالحق الثقافية.
 ف � ��ي ش � � ��أن ال � �س � �م� ��اح ل �ل �ط �ل �ب��ةال�ح��اص�ل�ين ع�ل��ى ش �ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة
ال �ع��ام��ة ،ال �ق �س��م االدب � ��ي ال ��ذي ��ن ان��ه
ودراس��ة الدبلوم من الهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
باستكمال دراستهم الجامعية وما
فوقها.
 ف��ي ش��أن تفعيل انشطة مراكزال �ش �ب��اب م��ن خ�ل�ال اق��ام��ة االن�ش�ط��ة
واملباريات للفرق الرياضية وخلق
املنافسة بينهما ـ وأن يكون هناك
تعاون وتنسيق بني وزراة التربية
والتعليم والهيئة العامة للشباب
وال ��ري ��اض ��ة ب ��اق ��ام ��ة االن� �ش� �ط ��ة ف��ي
امل � � � ��دارس خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل �س��ائ �ي��ة
وم � �م� ��ارس� ��ة ك ��اف ��ة اوج � � ��ه ال �ن �ش��اط
االج�ت�م��اع��ي وال�ث�ق��اف��ي وال��ري��اض��ي
خالل العطالت الصيفية.
 في شأن إنشاء قناة تلفزيونيةت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت �ع �ن��ى ب �ت��دري��س جميع
امل � � ��واد ال ��دراس� �ي ��ة ف ��ي ك ��ل امل ��راح ��ل
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة امل � �ق� ��ررة وخ ��اص ��ة م��ن
الفصل السابع إل��ى الفصل الثاني
عشر وذل��ك بأحدث ط��رق التدريس
ال�ع��امل�ي��ة واس �ت �خ��دام اح ��دث ال�ط��رق
التكنولوجية امل�ت�ط��ورة م��ع ايجاد
جسور للتواصل بني املعلم وطلبته
ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ش �ب �ك��ة ال �ع �ن �ك �ب��وت �ي��ة
(االنترنت).
 في شأن دراسة التعليم العاليوت ��وف � �ي ��ر ع� � ��دد امل � �ق ��اع ��د ب �ج��ام �ع��ة
ال �ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت� ��دري� ��ب ل �ح��دي �ث��ي
ال� �ت� �خ ��رج م� ��ن ال� �ث ��ان ��وي ��ة ،وم �ق��اع��د
االب �ت �ع��اث ل �ل��دراس��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ات
ت�ق��ع خ ��ارج ال�ك��وي��ت ب��اإلض��اف��ة إل��ى
امل��واف�ق��ة على ال�ت�ح��اق جميع أبناء
ال �ب��دون م��ن خ��ري�ج��ي ال�ث��ان��وي��ة في
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
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المناهج والطالب والمعلم والدروس الخصوصية من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في البالد ،يقابلها مقترحات ومطالب نيابية
عديدة للنهوض بالعملية التعليمية ،لذلك أعدت «الدستور» ملفا شام ً
ال عن تحديات ومشاكل التعليم وسبل معالجتها.

مطالبات بوضع حوافز مالية للمعلمين
على مستوى كل منطقة تعليمية
تتمة المنشور ص14
 ف ��ي ش� ��أن زي � � ��ادة ع� ��دد م�ق��اع��دالطالب والطالبات بجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب وزي � ��ادة ع ��دد األس��ات��ذة
بتعيني الكويتيني الحاصلني على
درج� �ت ��ي ال ��دك � �ت ��وراه وامل��اج �س �ت �ي��ر
وزي� ��ادة م�ق��اع��د االب�ت�ع��اث ل�ل��دراس��ة
ب��ال �خ��ارج وق �ب��ول ط�ل�اب وط��ال�ب��ات
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب من
فئة غير محددي الجنسية.
 ف��ي ش��أن إص��دار وزي��ر التربيةوزي��ر التعليم ال�ع��ال��ي ق��رار تقسيم
السنة ال��دراس�ي��ة ف��ي الجامعة إلى

أرب� �ع ��ه ف� �ص ��ول ،ف �ص�ل�ان دراس� �ي ��ان
إل � ��زام � � �ي � ��ان اع � �ت � �ي � ��ادي � ��ان وإث � �ن � ��ان
إخ� �ت� �ي ��اري ��ان وت� �ك ��ون م� ��دة ال�ف�ص��ل
اإلع � �ت � �ي� ��ادي أرب � �ع� ��ة أش� �ه ��ر ب�ي�ن�م��ا
ال �ف �ص��ل اإلخ� �ت� �ي ��اري ش� �ه ��ران ف�ق��ط
وي �ت �ض �م��ن ال� �ق ��رار الئ �ح��ة واض �ح��ة
وعدد من الشروط.
 ف��ي ش ��أن وض ��ع ح��واف��ز ماليةوش�ه��ادات تقدير على مستوى كل
م�ن�ط�ق��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وف ��ي ك��ل م��رح�ل��ة
تعليمية ع�ل��ى ح ��دة ألف �ض��ل إدارة
م��درس �ي��ة وأف �ض ��ل م�ع�ل��م اوم�ع�ل�م��ة
وألفضل طالب أوطالبة ويقام حفل
ت �ك��ري �م��ي ب �ح �ض��ور ال ��وزي ��ر وك��اف��ة
ال � �ق � �ي� ��ادات ال� �ت ��رب ��وي ��ة ل �خ �ل��ق روح
التنافس ولتحفيزهم للعطاء.

 ف� � ��ي ش� � � ��أن أن ت� � �ق � ��وم وزارةال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب م�م�ث�ل��ة
بالهيئة العامة للشباب والرياضة
وب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع وزارة ال �ت��رب �ي��ة
والتعليم ب��إع��ادة ص ��االت امل ��دارس
ول� � � ��و ب� �ص� �ف ��ة اإلي� � � �ج � � ��ار ل�ل�أن ��دي ��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ح� �ت ��ى ي �ت �س �ن��ى ل �ف��رق
األل �ع��اب ال�ج�م��اع�ي��ة اس �ت �غ�لال ه��ذه
الصاالت للتمرينات.

جهود نيابية لالرتقاء بأداء املعلم

الخطة اإلنمائية :تعزيز دور القطاع الخاص
في إنشاء المؤسسات التعليمية
رك� ��زت خ �ط��ة ال ��دول ��ة االن �م��ائ �ي��ة في
س �ب �ي��ل ت �ح �ق �ي��ق ال �ن �ه �ض��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن األه � � � ��داف وال �س �ي ��اس ��ات
ومنها تشجيع ودع��م القطاع الخاص
ف��ي م �ج��ال ال�ت�ع�ل�ي��م وت�ح�ق�ي��ق معايير
الجودة والتميز في مؤسسات التعليم
العالي ورفع الطاقة االستيعابية وإلى
التفاصيل:
أوال -التعليم العام:
أهداف وسياسات من التعليم العام:
 ت �ح �ق �ي ��ق ال� �ت� �م� �ي ��ز ف � ��ي ال �ع �م �ل �ي��ةالتعليمية وتحسني مركز الكويت في
اخ�ت�ب��ارات ال�ت�ق��وي��م وال�ق�ي��اس العاملية
وذلك عن طريق تحقيق مراتب متقدمة
تفوق تلك املسجلة قبل الخطة األنمائية
األول�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ى 2014/2013-2011/2010
وت�ح�ق�ي��ق ت �ق��دم أف �ض��ل ف ��ي امل��ؤش��رات
ال� �ت ��ي أظ � �ه� ��رت ت �ح �س �ن��ا ف� ��ي ال�ع �م �ل �ي��ة
التعليمية وإع � ��داد وت��أه �ي��ل وت��دري��ب
ال � �ك� ��وادر ال��وط �ن �ي��ة م ��ن خ �ل�ال تطبيق
أسس ومعايير علمية لاللتحاق بمهنة
ال �ت��دري��س (ن �ظ ��ام ال��رخ �ص��ة امل�ه�ن�ي��ة)،
وبما يوافق املعايير العاملية للمدرس،
وبما يرفع من قدراتهم التنافسية في
م �ج��ال ال �ت��دري��س ،إل ��ى ج��ان��ب ت��دري��ب

امل�ع�ل�م�ين وإك �س��اب �ه��م م� �ه ��ارات ال�ت�ع�ل��م
الذاتي ملواكبة أفضل أساليب التدريس
وامل �ن �ه �ج �ي��ات ال �ع �ل �م �ي��ة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل
م � ��ع أول� � �ي � ��اء األم � � � ��ور وزي � � � � ��ادة ك� �ف ��اءة
اإلدارة امل��درس�ي��ة وال�ت��رب��وي��ة وتطبيق
أف�ض��ل امل �م��ارس��ات امل�ن��اس�ب��ة م��ن خ�لال
ت��وف�ي��ر م�ت�ط�ل�ب��ات ن�ظ��م إدارة ال �ج��ودة
للمؤسسات التعليمية وغرس املفاهيم
االيجابية ل��دى الطلبة والتأكيد على
ال �ه ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن خ �ل��ال ت �ع��زي��ز
م �ن �ظ��وم��ة م �ت �ك��ام �ل��ة م ��ن ال �ق �ي��م ت��رت�ك��ز
على هدي الشريعة اإلسالمية وأهمية
ال��وح��دة وال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة وامل��واط�ن��ة
املسؤولة واملشاركة الفعالة في قضايا
املجتمع واالرتقاء بمستوى الخدمات
املقدمة للطلبة م��ن ذوي االحتياجات
الخاصة من خالل تطوير برامج رعاية
الطلبة املتميزين.
 ت�ش�ج�ي��ع ودع� ��م م �ش��ارك��ة ال�ق�ط��اعال �خ��اص ف��ي م�ج��ال التعليم م��ن خ�لال
تعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء
امل��دارس واالرت�ق��اء بمستوى الخدمات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال � �ت� ��ي ي �ق ��دم �ه ��ا ال �ق �ط ��اع
الخاص لترقى الى املستويات العاملية
وتنويع البرامج والتخصصات املهنية
والحرفية بالقطاع الخاص بما يتوافق

مع متطلبات التنمية في املستقبل.
ثانيا -التعليم العالي:
أه� � � ��داف وس � �ي ��اس ��ات م� ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م
العالي:
 تحقيق معايير ال�ج��ودة والتميزف ��ي م ��ؤس �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي م��ن
خ �ل��ال دع � ��م ج� �ه ��ود ت �ط �ب �ي��ق م �ع��اي �ي��ر
االع �ت �م ��اد األك ��ادي� �م ��ي ف ��ي م��ؤس �س��ات
التعليم ال�ع��ال��ي الحكومية والخاصة
وتطوير البرامج األكاديمية والقدرات
املهنية ألعضاء الهيئة التدريسية في
م��ؤس�س��ات التعليم ال�ع��ال��ي الحكومية
والخاصة.
 رف � � � ��ع ال � � �ط � ��اق � ��ة االس � �ت � �ي � �ع ��اب � �ي ��ةمل ��ؤس� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ورب� ��ط
مخرجاتها باحتياجات س��وق العمل
ع��ن طريق زي��ادة الطاقة االستيعابية
مل��ؤس�س��ات التعليم ال�ع��ال��ي الحكومية
والخاصة ومراعاة التوزيع الجغرافي
امل� �ت ��وازن ل�ت�ل��ك امل��ؤس �س��ات وال �ت��وس��ع
النسبي في عدد املقبولني والخريجني
م ��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة وامل�ه�ن�ي��ة
امل �ط �ل��وب��ة ف ��ي س� ��وق ال �ع �م��ل ال�ك��وي�ت��ي
ومراعاة التكامل والتحديث والتطوير
امل �س �ت �م ��ر ل �ل �ت �خ �ص �ص��ات وال � �ب ��رام ��ج

واملناهج الدراسية بمؤسسات التعليم
العالي الحكومية والخاصة بما يوافق
احتياجات سوق العمل.
 تعزيز الوجود املحلي واإلقليميوال �ع��امل��ي مل��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
وذل� � ��ك ب �ت �ط��وي��ر آل� �ي ��ة ف �ع��ال��ة ل�ت�ع��زي��ز
م�س��اه�م��ة م��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
(ال �ح �ك��وم �ي��ة وال � �خ ��اص ��ة) ف ��ي ت �ق��دي��م
خ��دم��ات ت��دري�ب�ي��ة واس �ت �ش��اري��ة عالية
ال �ج��ودة وت�ف�ع�ي��ل م �ش��ارك��ة م��ؤس�س��ات
التعليم العالي في الفعاليات املحلية
واإلق � �ل � �ي � �م � �ي� ��ة وال � �ع� ��امل � �ي� ��ة م� � ��ن خ �ل�ال
استحداث وتطوير البرامج واالنشطة
الثقافية والفنية والرياضية.
 دع��م مشاركة القطاع ال�خ��اص فيالتعليم العالي م��ن خ�لال التوسع في
ترخيص الكليات واملعاهد والجامعات
ال� � �خ � ��اص � ��ة ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � �ت � �ك� ��ام� ��ل م��ع
م��ؤس�س��ات التعليم ال�ع��ال��ي الحكومية
وف� � �ق � ��ا الح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات س � � � ��وق ال� �ع� �م ��ل
وتنظيم البعثات ال��دراس�ي��ة الداخلية
ف� ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال � �خ ��اص ��ة ،ورب �ط �ه��ا
بالتصنيف الدولي للجامعة ،وتفعيل
ب ��رام ��ج اإلرش � � ��اد األك ��ادي� �م ��ي ل�ل�ط�ل�ب��ة،
وزي� � ��ادة ع ��دد ال �ب �ع �ث��ات ال��دراس �ي��ة في
التخصصات املطلوبة في سوق العمل

ودعم جهود إشراك القطاع الخاص في
تطوير املناهج والتخصصات العلمية
والبرامج ابحثية بمؤسسات التعليم
العالي.

ل� � ��دى ال� �ب ��اح� �ث�ي�ن وط� �ل� �ب ��ة ال � ��دراس � ��ات
ال �ع �ل �ي��ا وأع� �ض ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت��دري�س�ي��ة
ف��ي مؤسسات التعليم العالي لتلبية
متطلبات التنمية املستقبلية.

ثالثا -البحث العلمي:
أهداف وسياسات البحث العلمي:
 االرت �ق��اء بمستوى ج ��ودة البحثالعلمي من خالل تطوير استراتيجية
وط �ن �ي ��ة ل �ل �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي واالب� �ت� �ك ��ار
وزي � ��ادة اإلن �ف��اق ع�ل��ى ال�ب�ح��ث العلمي
وال �ت �ط��وي��ر ودع ��م أوج ��ه ال �ت �ع��اون بني
م ��ؤس� �س ��ات ال �ب �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي م�ح�ل�ي��ا
وإقليميا وعامليا.
 تلبية م�خ��رج��ات ال�ب�ح��ث العلميالح �ت �ي��اج��ات ال�ت�ن�م�ي��ة وذل� ��ك ب�ت�ط��وي��ر
آل �ي��ة ف �ع��ال��ة ل��رب��ط م �خ��رج��ات ال�ب�ح��ث
العلمي باألولويات التنموية وتعزيز
آليات التواصل بني مؤسسات البحث
العلمي والقطاعات الحيوية.
 ت��رس �ي��خ ث �ق��اف��ة ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��يواالب � �ت � �ك� ��ار ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع ع� ��ن ط��ري��ق
ال�ت��وس��ع ف��ي ب��رام��ج ن�ش��ر ودع ��م ثقافة
البحث العلمي في املجتمع والتوسع
في برامج براءات االختراع واستحداث
ط��رق فعالة لتوجيه الجهود البحثية

رابعا  -التدريب:
أهداف وسياسات البحث العلمي:
 تطوير منظومة التدريب وخدمةاملجتمع في مختلف املجاالت من خالل
وض��ع خ�ط��ة استراتيجحية للتدريب
ف � ��ي دول� � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وال� �ت ��رك� �ي ��ز ع �ل��ى
تطوير املهارات الفنية والتكنولوجية
والتطوير وال�ت��وس��ع ف��ي ال�ب��رام��ج ذات
ال �ص �ل��ة ب��ال �ن �ش��اط ال��وظ �ي �ف��ي وامل�ه�ن��ي
ووضع معايير مهنية ملعاهد التدريب
األهلي.
 ت �ط��وي��ر االح �ت �ي��اج��ات ال�ت��دري�ب�ي��ةال�ل�ازم��ة ل �ل �م �ه��ارات امل�ط�ل��وب��ة لتوجيه
ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة ت �ج��اه ت�ح�ق�ي��ق رؤي ��ة
ال ��دول ��ة وذل � ��ك ب ��دراس ��ة االح �ت �ي��اج��ات
التدريبية للمهارات ال�لازم��ة لتحقيق
رؤي ��ة ال��دول��ة ووض ��ع خ�ط��ط ت��دري�ب�ي��ة
ل �ت �ط��وي��ر ال � �ق� ��درات ال �ب �ش��ري��ة ب��ات �ج��اه
تحقيق رؤية الدولة.
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التقوا سمو األمير وولي العهد وأشادوا ببادرة رئيس مجلس األمة

الكندري يرحب بمشاركة األمناء العامين
الخليجيين في افتتاح دور االنعقاد الرابع
رحب األمني العام ملجلس األمة عالم
ال���ك���ن���دري ب���م���ش���ارك���ة األم����ن����اء ال��ع��ام�ين
للبرملانات العربية والخليجية الذين
ت�����م دع����وت����ه����م ل���ل���م���ش���ارك���ة ف�����ي ج��ل��س��ة
اف���ت���ت���اح دور االن���ع���ق���اد ال����ع����ادي ال���راب���ع
م���ن ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي ال����راب����ع ع��ش��ر،
مشيدا بتلبيتهم دع��وة رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم ،مؤكدا انها ب��ادرة
تستحق اإلشادة.
وأك�����د األم��ي��ن ال���ع���ام ع��م��ق ال��ع�لاق��ات
ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة وال����ع����رب����ي����ة وم������ا ت��رب��ط��ه��ا
بالكويت من عالقة متجذرة على كافة
األصعدة سواء على املستوى البرملاني
أو على املستوى الرسمي والشعبي.
ولفت الكندري الى أن األمناء العامني
ال���خ���ل���ي���ج���ي�ي�ن ت����ش����رف����وا ب���ل���ق���اء ح���ض���رة
ص���اح���ب ال���س���م���و أم���ي���ر ال����ب��ل�اد ال��ش��ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح وسمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
ال��ص��ب��اح على ه��ام��ش جلسة االف��ت��ت��اح،
كما أشادوا بحسن التنظيم واالستقبال
في جلسة االفتتاح.
وق����ال ال���ك���ن���دري إن األم���ن���اء ال��ع��ام�ين
ال�����ذي�����ن ح�����ض�����روا ح����ف����ل االف�����ت�����ت�����اح ه��م
األم��ي��ن ال���ع���ام مل��ج��ل��س ال����ش����ورى ب��دول��ة
ق��ط��ر ال��ش��ق��ي��ق��ة س���ع���ادة ف��ه��د ب���ن م��ب��ارك
الخيارين وأم�ي�ن ع��ام املجلس الوطني
االت�����ح�����ادي ب����دول����ة االم����������ارات ال��ع��رب��ي��ة
الشقيقة س��ع��ادة ال��دك��ت��ور محمد سالم
امل�����زروع�����ي واألم����ي���ن ال����ع����ام ف����ي م��م��ل��ك��ة
ال����ب����ح����ري����ن ال���ش���ق���ي���ق���ة س�����ع�����ادة ال���س���ي���د
ع��ب��دال��ل��ه ب���ن خ��ل��ف ال����دوس����ري ورئ��ي��س
جامعة األزه���ر د .عبد ال��ح��ي ع��زب عبد
ال��ع��ال ،حيث أش���ادوا بالترتيبات التي
س��ب��ق��ت ج��ل��س��ة اف���ت���ت���اح دور االن���ع���ق���اد
ال��راب��ع ،وت��وج��ه��وا بالشكر جميعا الى
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد على طيب
اإلقامة وكرم الضيافة متمنني للكويت
أن ت���ن���ع���م ب����األم����ن واألم����������ان ت���ح���ت ظ��ل
القيادة السياسية ،كما شكروا معالي
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم على
ه��ذه ال��دع��وة الكريمة ،وأم��ل��وا أن يكون
ه����ذا االف���ت���ت���اح ب�����ادرة خ��ي��ر ع��ل��ى شعب
الكويت الكريم.

األمير خالل استقباله أعضاء السلطتني بمشاركة األمناء العامني الخليجيني

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

الكندري مع األمناء املشاركني في حفل االفتتاح

aldostoor

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

• الشيخة /نجاة ابراهيم حمود الجراح الصباح 67 ،عامًا،
(تشيع التاسعة ص��ب��اح ال��ي��وم) ،رج��ال :دي ��وان أس��رة آل الصباح،
قصر بيان( ،مالحظة :العزاء يوم واحد فقط) ،تلفون ،25398888 :نساء:
النزهة ،ق ،2ش ،27م ،39تلفون22575589 :
• وسمية عبدالله سالم مبارك 58 ،عامًا( ،شيعت) ،الرميثية،
ق ،8ش ،81م ،16تلفون55448555 :
• سعدة صياح نزال الشمري ،زوجة /طالل أدغفق الشمري،
 40عاما( ،شيعت) ،رجال :الواحة ،ق ،3ش ،1م ،2تلفون،99122636 :
نساء :صباح السالم ،ق ،11ش ،2ج ،5م ،5تلفون99535585 :
• هايف عبيد فهد سفير 64 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الفحيحيل،
ق ،2ش ،6م ،57تلفون ،99900308 :نساء :جابر العلي ،ق ،1ش ،4م،11
تلفون66047677 :
• ن ��ورة ع��وض ال�ح�م�ي��دي ،أرم �ل��ة /ح��ام��د محمد امل�ط�ي��ري،
 78ع��ام��ًا( ،شيعت) ،رج��ال :صباح الناصر ،ق ،2ش ،2م ،49تلفون:
 ،99668550نساء :أشبيلية ،ق ،2ش ،205م12
• إب��راه�ي��م عبدالله ال�ص��ال��ح 92 ،ع��ام��ًا( ،يشيع بعد صالة
عصر ال��ي��وم) ،رج��ال :النزهة ،دي��وان الصالح ،ق ،3ش��ارع عبدالرحمن
عبدالوهاب الفارس( ،ش��ارع النزهة سابقًا) ،م ،36تلفون،99786669 :
ن�س��اء :ال�ق��ادس�ي��ة ،ق ،7ش ،77م ،12م�ق��اب��ل مسجد ال�ق�م�لاس ،تلفون:
22574289 - 99628457
• س ��ارة ح�م�ي��دي غ��ان��م امل �ع �ض��ادي ،أرم �ل��ة /محمد جاسم
ال���دب���وس 83 ،ع���ام���ًا( ،ت��ش��ي��ع ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح ال���ي���وم بمقبرة
صبحان) ،رجال :ديوان الدبوس ،الفحيحيل ،الشريط الساحلي ،تلفون:
 ،60000095نساء :الفحيحيل ،ق ،10ش��ارع بني ربيعة ،م ،12تلفون:
69699990
• إب��راه �ي��م م�ح�م��د إس �م��اع �ي��ل ف�ش�ن�ك��ي 82 ،ع���ام���ًا( ،ي��ش��ي��ع
ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح ال���ي���وم) ،رج ��ال :مسجد ال� ��وزان ،م �ش��رف ،تلفون:
 ،94445047نساء :الحسينية الزينبية (الشيرازي) ،بنيد القار ،تلفون:
99792297
• وضحة ساير فراج املوينع ،أرملة /رومي عواد املوينع،
 71ع��ام��ًا( ،ت��ش��ي��ع ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح ال��ي��وم ب��م��ق��ب��رة ص��ب��ح��ان)،
الصباحية ،ق ،1ش ،17م ،839تلفون99025451 :
• مبارك أحمد محمد ال�ج��روان 16 ،عامًا( ،يشيع التاسعة
ص��ب��اح ال���ي���وم) ،رج ��ال :ص�ب��اح ال�ن��اص��ر ،ق ،6م ،105م�ق��اب��ل ال��دائ��ري
السادس ،تلفون ،65954544 :نساء :أشبيلية ،ق ،4ش ،417م ،284تلفون:
99075870
• البيدة مطر سيف ،أرملة /عواد فوزان الفضلي 90 ،عامًا،
(شيعت) ،رجال :الصباحية ،ق ،3الخيمة بجانب صالة الحباج ،تلفون:
 ،51495000نساء :الصباحية ،ق ،3ش ،16م ،52تلفون99065212 :
• بطاح سالم عيد الدويهيس 89 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :صباح
السالم ،ق ،7الشارع األول ،ج ،14م ،5تلفون ،99612598 :نساء :الشعب،
ق ،3ش ،31م ،7تلفون22618010 - 66449911 :
• آم ��ال ع�ب��دال�ل��ه إب��راه �ي��م ال �س �ن��ان ،زوج ��ة /خ��ال��د عبدالله
محمد الشعيب 47 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال :حطني ،ق ،2ش ،22م،47
تلفون ،99703953 :نساء :الزهراء ،ق ،6ش ،624م ،38تلفون99052821 :
• محمد علي عبدالله الحلبي 36 ،عامًا( ،يشيع التاسعة
صباح اليوم) ،رجال :العديلية ،ق ،3ش ،39م ،15تلفون،66096091 :
نساء :مشرف ،ق ،2طريق  ،51م ،13مقابل املسجد ،تلفون66633667 :

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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