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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

رئيس المجلس يتفقد المبنى الجديد
قام رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم امس االثنني بجولة تفقدية
في مبنى أعضاء مجلس األمة الجديد واستمع الغانم خالل الجولة
إل��ى ش��رح مفصل م��ن امل�ق��اول�ين وامل�ه�ن��دس�ين وامل�س��ؤول�ين ع��ن املبنى
الجديد وال��وق��وف على سير العمل فيه وامل��راح��ل ال�ت��ي ت��م انجازها
وراف�ق��ه خ�لال الجولة ك��ل م��ن أم�ين س��ر مجلس األم��ة النائب م .ع��ادل
الخرافي واألمني العام ملجلس األمة عالم الكندري.

الجلسة استعرضت العملية التعليمية وتضخم المناهج ومشكالت البعثات وانتهت بـ  31توصية

الغانم مفتتحا برلمان الطالب:
فرصة ُ
لتسمعوا الكويت كلمتكم الصادقة
أك � ��د رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة م � ��رزوق
ال� �غ ��ان ��م خ �ل��ال اف� �ت� �ت ��اح أع � �م ��ال ب��رمل��ان
الطالب الثاني في قاعة عبد الله السالم
أم��س أن الجلسة فرصة ليسمع الطلبة
كلمتهم الصادقة املقنعة املستندة إلى
املعرفة والعلم إلى الناس والكويت.
وق� � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م ف ��ي ك�ل�م�ت��ه
إن �ن��ا ف��ي ج�ل�س��ة ب��رمل��ان ال �ط��ال��ب جئنا
لنستمع إليكم ال لتستمعوا منا ولكم
ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن آرائ �ك��م ومشاكلكم
وهمومكم وتطلعاتكم ،موضحا أن هذه
الجلسة التي تحولت إلى عادة سنوية
فرصة لتجسيد قيم الحوار واستخدام
لغة املنطق والعقل لإلقناع وليس لغة
الصراخ واملبالغة واملزايدة.
ولفت الغانم إلى أنه عندما كان بمثل
عمر الطلبة كان يريد شيئا واحدا وهو
أن ت �ت��رك ل��ه ح��ري��ة أن ي�ع�ب��ر ع��ن نفسه

وأن يجرب فيصيب أو يخطئ وأن يتم
االستماع إليه.
وشدد الغانم في ختام الجلسة التي
انتهت إلى املوافقة على  31توصية على
أن ك��ل م��ا ذك��ر سيتم تفريغه وتدوينه
ورف� �ع ��ه إل� ��ى وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال �ل �ج �ن��ة
التعليمية البرملانية ،كما قال أن مكتب
ب��رمل��ان ال�ط��ال��ب س�ت�ك��ون ل��ه اج�ت�م��اع��ات
دورية مع اللجنة التعليمية.
ومن جهته أشاد وزير التربية وزير
التعليم العالي د.بدر العيسى في كلمته
ب �ف �ك��رة ب ��رمل ��ان ال �ط��ال��ب واص� �ف ��ا إي��اه��ا
بأنها فكرة جيدة ومتميزة تساهم في
تنمية وت��وع�ي��ة م ��دارك الطلبة بالنهج
الديمقراطي في الكويت وترسيخه.
تفاصيل (ص )10 - 3
الغانم متوسطا أعضاء برملان الطلبة بعد انتهاء الجلسة

الخالد والجراح :أمن
السعودية من أمن الكويت

الخالد والجراح خالل زيارتهما للقوات الكويتية املشاركة في عاصفة الحزم

أك��د نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
الدفاع الشيخ خالد الجراح أن أمن
ال�س�ع��ودي��ة ودول مجلس ال�ت�ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ك ��ل ال ي �ت �ج��زأ م ��ن أم��ن
ال �ك��وي��ت م�ش�ي��ري��ن إل ��ى ت�س�خ�ي��ره��ا
ك� ��ل إم� �ك ��ان ��ات� �ه ��ا ل� �خ ��دم ��ة األش � �ق ��اء
ف ��ي ال� �س� �ع ��ودي ��ة .وش � ��دد ال� ��وزي� ��ران
خ�ل�ال زي��ارت�ه�م��ا ل�ل�ق��وات الكويتية

امل �ش��ارك��ة ف��ي ع��اص �ف��ة ال �ح��زم ب�ن��اء
ع �ل��ى ت��وج �ي �ه��ات س��ام �ي��ة م��ن سمو
أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ق��ائ��د األع �ل��ى للقوات
امل �س �ل �ح��ة ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح �م ��د
ال� � �ج � ��اب � ��ر ال� � �ص� � �ب � ��اح ع � �ل� ��ى وق� � ��وف
وم�س��ان��دة ال�ك��وي��ت حكومة وشعبا
ل ��دع ��م ال� �س� �ع ��ودي ��ة ودول ال �خ �ل �ي��ج
امل � �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ال� �ت� �ح ��ال ��ف ال �ع��رب��ي
اإلس�ل�ام��ي امل��وح��د ل�ع��اص�ف��ة ال�ح��زم
إلعادة االستقرار واألمن لليمن.

مجلس الوزراء
أقر «البديل
االستراتيجي»
واف� ��ق م�ج�ل��س ال � � ��وزراء في
ج �ل �س �ت��ه أم� ��س ع �ل��ى م �ش��روع
ال � �ق� ��ان� ��ون ال � �خ � ��اص ب �ت �ع��دي��ل
ب � � �ع� � ��ض أح � � � �ك � � � ��ام «ال � � �ب� � ��دي� � ��ل
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي» وم ��ذك ��رت ��ه
االي� �ض ��اح� �ي ��ة ،ورف � �ع ��ه ل�س�م��و
ن � ��ائ � ��ب األم � � �ي� � ��ر ح� �ف� �ظ ��ه ال� �ل ��ه
ت�م�ه�ي��دا الح��ال�ت��ه ال��ى مجلس
األمة.
وقرر مجلس ال��وزراء احالة
ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة امل�ك�ل�ف��ة دراس ��ة
اخ�ت�لاالت التركيبة السكانية
ال��ى آللجنة ال��وزاري��ة للشؤون
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال �ص �ح �ي��ة الس �ت �ك �م��ال اع ��داد
اآلل � � �ي � � ��ات ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال �ل��ازم � ��ة
ل �ت �ف �ع �ي��ل ت ��وص� �ي ��ات ال �ت �ق��ري��ر
ومقترحاته.
تفاصيل (ص)2

اقتراح نيابي بتكليف «التعليمية» بحث تعديالت المناهج

جلسة اليوم 24 :تقريرا للجان
ي � �ن � �ظ� ��ر م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة خ �ل��ال
ج�ل�س�ت��ه ال� �ي ��وم ف ��ي ج � ��دول اع �م��ال
من  11بندا و 48فقرة تشتمل على
 24ت �ق��ري��را ل �ل �ج��ان ف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا
امل��داول��ة الثانية لتعديالت قانون
ال � � � ��زراع � � � ��ة وت � � �ع� � ��دي �ل ��ات ق � ��وان �ي��ن
ال��ري��اض��ة وامل��راف �ع��ات والتأمينات

االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وت� ��أس � �ي� ��س ش��رك��ة
لالتجار في املواشي.
إل ��ى ذل ��ك ق ��دم  5ن� ��واب اق �ت��راح��ا
ل� �ت� �ك� �ل� �ي ��ف ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
البرملانية اعداد دراسة حول تعديل
امل�ن��اه��ج ال��دراس�ي��ة خ�لال شهر من
تاريخ تقديم االقتراح .وقال النواب

الطريجي لـ«الدستور» :أقطاب
تسعى لوقف النشاط الرياضي
ك � �ش� ��ف ع � �ض� ��و ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
والرياضة د .عبدالله الطريجي في
تصريح لــ «ال��دس �ت��ور» ع��ن وج��ود
أق � �ط� ��اب م� ��ن خ � � ��ارج م �ج �ل��س األم� ��ة
تهدد بالتصعيد وإيقاف مشاركات
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال��ري��اض �ي��ة
ال��دول �ي��ة .وت��وق��ع ال�ط��ري�ج��ي أن يتم
إق��رار تعديالت قانون الرياضة في

جلسة اليوم وإحالته إلى الحكومة
م� �ض� �ي� �ف ��ا أن إق� � � � � ��رار ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات
س�ي�س��اه��م ف��ي ج �ه��ود ال �ت �ص��دي ملن
ي��ري��د ال �ع �ب��ث ب��ال��ري��اض��ة وي�ن�ت�ش��ل
الرياضة من اوضاعها السيئة.
تفاصيل (ص)12

ف��ي م�ق�ت��رح�ه��م إن ال �ف �ت��رة األخ �ي��رة
ش �ه��دت ال �ع��دي��د م��ن ال�ت�ص��ري�ح��ات
وامل�ن��اق�ش��ات ح��ول تعديل املناهج
ال سيما التربية اإلسالمية واللغة
العربية.

التميمي نافيا
حادثة الغش:
شائعة وسأالحق
مطلقيها
تفاصيل (ص)11
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األمير يرعى افتتاح مؤتمر رؤساء نائب األمير يستقبل
البعثات الدبلوماسية الثامن اليوم وزيري الداخلية والدفاع وسفراء
تحت رع��اي��ة ح�ض��رة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د وب �ح �ض��ور س�م��و ن��ائ��ب
األمير وولي العهد الشيخ نواف
األح � �م� ��د ي� �ق ��ام اف� �ت� �ت ��اح م��ؤت �م��ر
رؤس ��اء ال�ب�ع�ث��ات الدبلوماسية
ال�ث��ام��ن وذل ��ك ف��ي ت �م��ام ال�س��اع��ة
 12:15م ��ن ظ �ه��ر ال� �ي ��وم ب�ق�ص��ر
بيان.
سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال الخالد والجراح

استقبل سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ ن��واف األح�م��د بقصر
ال�س�ي��ف أم��س ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال� � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
محمد الخالد ونائب رئيس مجلس
ال� ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ خالد
الجراح.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ك�م��ا استقبل س�م��و ن��ائ��ب األم�ي��ر
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د
رئيس جهاز األم��ن الوطني الشيخ
ث��ام��ر ال�ع�ل��ي وس�ف�ي��ر دول ��ة ال�ك��وي��ت
ل��دى مملكة ال�ب�ح��ري��ن ال�ش�ي��خ ع��زام
مبارك الصباح.
واستقبل سموه سفير جمهورية

الصني الشعبية ل��دى دول��ة الكويت
تسوي جيانتشون وذل��ك بمناسبة
ان�ت�ه��اء م �ه��ام ع�م�ل��ه س�ف�ي��را ل �ب�لاده.
وح � �ض � ��ر امل � �ق� ��اب � �ل� ��ة وك � �ي � ��ل دي � � ��وان
س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ل �ش��ؤون امل��راس��م
والتشريفات الشيخ مبارك الحمود.

اطلع على دعوة العاهل األردني للمبارك لحضور المنتدى االقتصادي واستمع إلى الخالد والجراح حول زيارتهما إلى السعودية

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون البديل االستراتيجي

ع �ق��د م �ج �ل��س ال � �ـ � ��وزراء اج �ت �م��اع��ه
األس�ب��وع��ي بعد ظهر ام��س ف��ي قاعة
م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ب� �ق� �ص ��ر ال �س �ي��ف
ب��رئ��اس �ـ �ـ��ة رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ب��ال �ن �ي��اب��ة وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
صباح الخالد وبعد االجتماع صـرح
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
الشيخ محمد العبد اللـه بما يلي :
اطلع مجلس ال ��وزراء ف��ي مستهل
اجتماعه على الرسالة املوجهـة لسمو
رئيس مجلس الوزراء من جاللة امللك
ع �ب��دال �ل��ه ال �ث��ان��ي ب��ن ال �ح �س�ين ـ ملك
اململكة األردن �ي��ة الهاشمية  ،والتي
تضمنت ال��دع��وة لحضور فعاليات
امل �ن �ت��دى االق �ت �ص��ادي ال �ع��امل��ي امل�ق��رر
عقده في اململكة األردنية الهاشمية
(البحر امليت) خالل شهر مايو .2015
ث ��م اس �ت �م��ع م �ج �ل��س ال � � ��وزراء إل��ى
ش ��رح ق��دم��ه م �ع��ال��ي رئ �ي��س مجلس
ال� � ��وزراء ب��ال�ن�ي��اب��ة وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ح��ول نتائج
الزيارات التي قام بها للبالد كل من
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة وال �ت �ع��اون ال��دول��ي
ف ��ي ج �م �ه��وري��ة ت �ن��زان �ي��ا االت �ح��ادي��ة
ب��رن��ارد ميمبي  ،ووزي�ـ�ـ�ـ�ـ��ر خارجيـة
اليمن د.ي��اض ياسني ووزي��ر الدولة
ل�ل�ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة في
ج �م �ه��وري��ة س �ن �غ��اف��ورة م �س��اج��وس
ذو ال�ك�ف�ل��ي م�ح�م��د ووزي� ��ر ال �ش��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة وال� �ت� �ع ��اون ف ��ي امل�م�ل�ك�ـ�ـ��ة
املغربية صالح الدين مزوار والتي تم
خاللها بحث سبل توطيد وتعزيز

صباح الخالد مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء

ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون ف��ي امل �ج��االت كافة
باإلضافة إلى القضايا ذات االهتمام
امل� �ش� �ت ��رك وآخ� �ـ ��ر امل �س �ت �ج��دات ع�ل��ى
الساحتني اإلقليمية والدولية .
ك�م��ا اس�ت�م��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء إل��ى
ش � ��رح ق ��دم ��ه ك� ��ل م� ��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة
الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر ال��دف��اع الفريق
متقاعد ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح ح��ول
ن �ت��ائ��ج ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ق��ام��ا ب �ه��ا إل��ى
اململكة العربية السعودية الشقيقة
أول م ��ن أم� ��س وف� �ح ��وى امل �ح��ادث��ات
وال �ل �ق ��اءات ال �ت��ي أج��ري��اه��ا م��ع ول��ي
ول ��ي ال�ع�ه��د ال �ن��ائ��ب ال �ث��ان��ي لرئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة
صاحب السمو امللكي األمير محمد
ب��ن ن��اي��ف آل س �ع��ود ووزي� ��ر ال��دف��اع
ورئ �ي��س ال ��دي ��وان امل �ل �ك��ي امل�س�ت�ش��ار
ال �خ��اص ل �خ��ادم ال�ح��رم�ين الشريفني
صاحب السمو امللكي األمير محمد

بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
والتي تناولت آخر تطورات األوضاع
ف��ي امل �ن �ط �ق��ة الس �ي �م��ا ع �ل��ى ال�س��اح��ة
ال �ي �م �ن �ي��ة وذل� ��ك ف ��ي إط� ��ار ال �ت �ش��اور
وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق امل� �س� �ت� �م ��ري ��ن ال� �ل ��ذي ��ن
ت �ح��رص ق �ي��ادت��ا ال�ب�ل��دي��ن الشقيقني
على تجسيده حول مختلف القضايا
وامل �س��ائ��ل ال �ت��ي ت�ه��م ال�ب�ل��دي��ن ودول
مجلس التعاون الخليجي واملنطقة .
ث� ��م اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع�ل��ى
ت��وص �ي��ة ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
رقم ( )2015/7بشأن مشروع قانون
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� � �ك � ��ام امل� ��رس� ��وم
ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )15لسنة  1979في
شأن الخدمة املدنية املتعلقة بنظام
أج � ��ور م��وظ �ف��ي ال �ق �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي
(ال� � �ب � ��دي � ��ل االس� � �ت � ��رات� � �ي� � �ج � ��ي) ال� � ��ذي
يستهدف ربط طبيعة العمل واملهنة
التي يمارسها املوظف بما يستحقه
م��ن أج ��ور  ،س�ع�ي��ًا مل�ع��ال�ج��ة ال�ت�ب��اي��ن
غير املبرر في األج��ور بني الوظائف

املتماثلة وصوال إلى تحقيق العدالة
بني العاملني ذوي املهنة او الوظيفة
الواحدة والتحكم في ميزانية الدولة
ومخصصات االجور وبما يؤدي إلى
ض �م��ان األداء األم �ث��ل وق ��رر املجلس
امل � ��واف � �ق � ��ة ع� �ل ��ى م� � �ش � ��روع ال� �ق ��ان ��ون
وم��ذك��رت��ه اإليضاحية ورف�ع��ه لسمو
ن ��ائ ��ب األم � �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ت�م �ه �ي��دا
إلحالته ملجلس األمة.
وان �ط�ل�اق��ا م ��ن اه �ت �م��ام ال�ح�ك��وم��ة
بدراسة اختالالت التركيبة السكانية
ف � ��ي دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت  ،وت �ف �ع �ي�ل�ا مل��ا
احتوته الخطة اإلنمائية 2016/2015
ـ  2020/2019من إشارة إلى انخفاض
نسبة السكان الكويتيني إلى إجمالي
السكان وارت�ف��اع معدل نمو السكان
ال ��واف ��دي ��ن خ �ل��ال ال �ف �ت ��رة م ��ن 2010
إل ��ى  ، 2013ف�ق��د اس�ت �ع��رض مجلس
ال��وزراء تقرير اللجنة املكلفة دراس��ة
اختالالت التركيبة السكانية وآثارها
على دول��ة الكويت واستمع مجلس

الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمته
وزي ��ر ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة والعمل
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ص �ب �ي��ح ال�ص�ب�ي��ح
وأع �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة ت��م خ�لال��ه تحديد
م� �ظ ��اه ��ر االخ � � �ت �ل ��االت ف � ��ي ع �ن��اص��ر
التركيبة السكانية ف��ي ال�ك��وي��ت من
حيث التباين الرقمي ب�ين أع��داد كل
من الكويتيني والوافدين والتركيب
ال �ع �م��ري وال �ن��وع��ي  ،وق� ��وة ال �ع �م��ل ،
وال� �ت ��وزي ��ع امل �ه �ن��ي  ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
االخ� � �ت �ل��ال ف� ��ي م � �ي� ��زان ال �ج �ن �س �ي��ات
ال��واف �ـ �ـ��دة وال �ت��وزي��ع ال�ن�س�ب��ي ل�خ��دم
امل� �ن ��ازل م ��ع ب �ي��ان امل �ه��ن وال��وظ��ائ��ف
التي يشغلها الوافدون.
ك � � �م � ��ا ت � � � �ن� � � ��اول ال � � � �ع� � � ��رض ش � ��رح
ال�س�ي��اس��ات ال�س�ك��ان�ي��ة وال�ت��وص�ي��ات
امل �ق �ت��رح��ة ب �ه ��ذا ال � �ش ��أن وال� �ت ��ي م��ن
ش��أن �ه��ا ت�ص�ح�ي��ح ه� ��ذه االخ� �ت�ل�االت
وإع� � � � ��ادة ال � � �ت� � ��وازن ل� �ص ��ال ��ح امل� �ك ��ون
ال��وط �ن��ي ف ��ي ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة،
وك� � ��ل م� ��ا م� ��ن ش ��أن ��ه ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
م� �ق ��درات ال ��وط ��ن وه��وي �ت��ه ال�ث�ق��اف�ي��ة
وق��د ق��رر املجلس إحالة التقرير إلى
اللجنة الوزارية للشؤون التعليمية
واالجتماعية والصحية الستكمال
إعداد اآلليات العملية الالزمة لتفعيل
توصيات التقرير ومقترحاته .
ث��م ب�ح��ث امل�ج�ل��س ش ��ؤون مجلس
األم� � � ��ة واط � �ل� ��ع ب� �ه ��ذا ال � �ص� ��دد ع�ل��ى
امل ��وض ��وع ��ات امل� ��درج� ��ة ع �ل��ى ج ��دول
أعمال جلسة مجلس األمة.

ك � �م� ��ا ب � �ح� ��ث امل � �ج � �ل� ��س ال� � �ش � ��ؤون
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة
ب �م �ج �م��ل ال� � �ت� � �ط � ��ورات ال� ��راه � �ن� ��ة ف��ي
الساحة السياسية على الصعيدين
العربي والدولي  ،حيث أعرب مجلس
الوزراء عن ارتياحه وترحيبه بتبني
م�ج�ل��س األم ��ن ال��دول��ي ي��وم ال�ث�لاث��اء
املاضي مشروع القرار العربي بشأن
اليمن تحـت الفصل ال�س��اب��ع ودول��ة
الكويت إذ تثمن ه��ذا ال�ق��رار الدولي
ب��اع �ت �ب��اره رس ��ال ��ة ق ��وي ��ة وواض �ح ��ة
تؤكد مصداقية املجتمع الدولي في
ت�ح�م��ل م�س��ؤول �ي�ت��ه ت �ج��اه ال�ش��رع�ي��ة
واألم� � ��ن وال � �س �ل�ام ال ��دول� �ي�ي�ن ل�ت��ؤك��د
وق ��وف � �ه ��ا ودع � �م � �ه ��ا ال � �ك ��ام ��ل ل �ك��اف��ة
امل �س��اع��ي ال �ق��ائ �م��ة م ��ن ق �ب��ل مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ل��دع��م ال�ش��رع�ي��ة
ال��دول�ي��ة بما يحفظ لجميع شعوب
املنطقة االس�ت�ق��رار واألم ��ان والسالم
كما تجدد التزامها القوى بالوقوف
إل��ى ج��ان��ب ال�ش�ع��ب اليمني الشقيق
ودعمها لكافة الجهود املبذولة من
قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي
ـ رئيس الجمهورية اليمنية من أجل
الحفاظ على وح��دة اليمن وسيادته
كما تناشد جميع األط��راف اليمنية
بالتنفيذ ال�ك��ام��ل ل�ب�ن��ود ه��ذا ال�ق��رار
ودعم الشرعية الدولية.
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انتقادات لتدني إنفاق الوزارة على تطوير العملية التعليمية

مطالب بإلغاء االختبارات المؤجلة
وفصل ورقتي اللغة العربية واالنكليزية
أكد رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم ان المجلس
اصبح على دراية اكثر بمشاكل كل الطالب وان
الجميع تواجد اليوم (أمس) لالستماع الى مطالبهم
وهمومهم ،مشيرا الى ان ما تم مناقشته في الجلسة
سيتم تفريغه وسيقدم الى وزارة التربية لنظره.
وأشاد الغانم في الجلسة الثانية بالطرح الراقي
للبرلمانيين الطالب ووعيهم وادراكهم في طرح
مشاكلهم ،وكذلك بالجلسة التي هي فرصة لتجسيد
قيم الحوار وتبادل اآلراء.
من جانبه قال وزير التربية وزير التعليم العالي د .بدر
العيسى ان برلمان الطالب فكرة جيدة تساهم في
تنمية وتوعية مدارك الطالب علميا وديمقراطيا
مؤكدا ان الطالب محور أساسي في العملية التربوية
والتنمية البشرية أساس التنمية الشاملة.
وإلى تفاصيل الجلسة:
اف�ت�ت��ح رئ�ي��س مجلس األم ��ة م��رزوق
الغانم الجلسة الثانية لبرملان الطالب
ال�س��اع��ة التاسعة وال�ن�ص��ف م��ن صباح
أمس االثنني وافتتحت الجلسة بتالوة
آي��ات من الذكر الحكيم وتالها الطالب
صقر نجيب الغانم وبدأ جدول االعمال
للجلسة الثانية لبرملان الطالب بعرض
ف �ي �ل ��م وث ��ائ � �ق ��ي ع � ��ن ال �ج �ل �س ��ة االول� � ��ى
لبرملان الطالب والتي عقدت في الثامن
والعشرين من أبريل عام  2014متضمنة
مقتطفات من كلمات البرملانيني الطلبة
في الجلسة السابقة.
وأل �ق��ى رئ�ي��س مجلس األم ��ة م��رزوق
الغانم كلمة قال فيها:
اخواني الطلبة اخواتي الطالبات
ال�س�لام عليكم ورح�م��ة الله وبركاته
لكل جيل شخصيته التي تميزه ولغته
وخطابه وتطلعاته وقيمه ومفاهيمه
وطريقته ف��ي التفكير وال�ت�ح��رك وكيف
يتحدث وكيف يعبر عن نفسه ولطاملا
ك�ن��ت م�ع��ارض��ا ل�ف�ك��رة س�م��و ج�ي��ل على
جيل وأفضلية زم��ن على زم��ن محاربا
ملا يتكرر كثيرا من أن الكبير دائما أكثر
نضجا من الصغير وأن الجيل الصاعد
ه� ��و ج �ي ��ل غ� ��ر وض� ��ائ� ��ع وي� �ح� �ت ��اج ال ��ى
وصاية دائمة.
كنا وما زلنا معارضني لتلك النظرة
التقليدية لسبب بسيط وه��و اننا كنا
في يوم من األيام في مثل عمركم ونتذكر
ج �ي��دا ك �ي��ف ك �ن��ا م �س �ك��ون�ين ب��ال�ت�غ�ي�ي��ر
وال� �س� �خ ��ط وع� � ��دم ال� ��رض� ��ا وم ��دف ��وع�ي�ن
بغريزة االكتشاف وشغف التطلع الى
ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د .ك�ن��ا ف��ي م�ث��ل عمركم
وك�ن��ا نضيق ذرع ��ا ب��أب��وي��ة امل��ؤس�س��ات
والكيانات القائمة ونحس بأن الخطاب

الغانم مترئسًا جلسة برملان الطالب الثاني

السائد ال يمثلنا بشكل كامل ونريد ان
نفرض لغتنا ومصطلحاتنا وأحالمنا
ولكن برغم كل هذا الضيق من الوصاية
واألب��وي��ة كنا وبفعل تربيتنا مؤمنني
ب�ق�ي��م االح �ت��رام للكبير ل�ل�أب ول�لأس��رة
ول �ل �م �ع �ل��م ول �ل �م��رش��د ول� �ل� �م ��درب ول �ك��ل
شخص يريد مساعدتنا وارشادنا.
كنا في مثل عمركم وكنا نريد شيئا
واح ��دا أن ي�ت��رك لنا ح��ري��ة أن نعبر عن
أنفسنا وأن نجرب فنصيب أو نخطئ
وأن يتم االستماع لنا .وكنا مؤمنني أن
هذا الحق ال يناقض واجبنا في احترام
كبيرنا وتوقيره وتبجيله والوفاء له.
ب �م �ع �ن��ى آخ � ��ر ك �ن ��ا ن ��ري ��د أن ن �ك��ون
ام� �ت ��دادا م �ط��ورا مل��ن س�ب�ق�ن��ا ،ال نسخة
كربونية منه.
وال�ي��وم اخ��وان��ي األع ��راء أن�ت��م هنا ال
ل�ت�س�م�ع��وا م�ن��ا ب��ل لنستمع ال�ي�ك��م وأن
ت�ت��رك ل�ك��م ح��ري��ة أن ت�ع�ب��روا ع��ن آرائ�ك��م
ومشاكلكم وهمومكم وتطلعاتكم وهذه

الجلسة التي تحولت الى عادة سنوية
فرصة ليسمع الناس منكم وهي فرصة
ل�ت�ج�س�ي��د ق �ي��م ال� �ح ��وار وت� �ب ��ادل اآلراء
وال��رق��ي بلغة ال�خ�ط��اب واالع�ت�م��اد على
م�ف��اه�ي��م ال� �ت ��داول ال �ف �ك��ري وامل�ح��اج�ج��ة
واستخدام لغة املنطق والعقل لالقناع
وليس لغة الصراع واملخاشنة اللفظية
وامل �ب��ال �غ��ة وامل � ��زاي � ��دة ،ف��ال �ل��ه س�ب�ح��ان��ه
وت �ع��ال��ى ي �ق��ول {ول� ��و ك �ن��ت ف �ظ��ا غليظ
ال�ق�ل��ب الن�ف�ض��وا م��ن ح��ول��ك} ،وبالفعل
م �ن��ذ م �ت��ى ك ��ان ��ت ال �غ �ل �ظ��ة وال �ف �ظ��اظ��ة
وسيلة لالقناع وتقريب الناس اليك؟
وع� �ل� �ي ��ه اي � �ه� ��ا االخ� � � � � ��وة ،ان � �ت� ��م ه �ن��ا
ل �ت �ب��ره �ن��وا ب� ��أن ج �ي��ل ال �ش �ب��اب م�س�ل��ح
بفضيلة ال �ت �ح��اور ال ��ذي يفضي دائ�م��ا
ولو بعد حني الى تعزيز قيم التسامح
وقبول اآلخر.
جلسة اليوم فرصة لتقولوا كلمتكم،
الكلمة الصادقة املقنعة املستندة على
امل �ع��رف��ة وال �ع �ل��م وال �ب �ح��ث وامل��دع��وم��ة

بنوايا االصالح الحقيقية.
جلسة اليوم فرصة لنفاخر بكم األمم
وال� � ��دول .أق ��ول ل�ك��م ه ��ذا ال �ك�ل�ام وك��أن��ي
أرى أحدكم جالسا على ه��ذا املقعد في
ي��وم م��ا ممثال ع��ن الشعب وم�ش��رع��ا له
ومدافعا عن مكتسباته ومصالحه.
ش�ك��را ل�ك��م ع�ل��ى تشريفكم ل�ن��ا تحت
ق�ب��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م ف��ي ب�ي��ت ال�ش�ع��ب،
بيتكم ونتمنى ان ن�ك��رر ه��ذه الجلسة
كل عام.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى :أحييكم
ب�ت�ح�ي��ة م ��ن ع �ن��د ال �ل��ه ط �ي �ب��ة وم �ب��ارك��ة
وي �س��رن��ي ان ن�ل�ت�ق��ي ال �ي��وم ف��ي اف�ت�ت��اح
دور االن �ع �ق��اد ل �ب��رمل��ان ال �ط��ال��ب ال�ث��ان��ي
ضارعني للمولى عز وجل ان يصلح لنا
اعمالنا ويهدينا سبل الرشاد ويسدد
خطانا ويكلل بالتوفيق جهدنا الدائم
لخدمة وطننا وشعبنا.
وب��ادئ ذي ب��دء أج��د لزاما أن أسجل

شوق العنزي

أحمد الصانع

روان العوضي

ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر ملجلسكم امل��وق��ر على
اسضافة برملان الطالب الثاني.
إن ف� �ك ��رة م � �ش� ��روع ب� ��رمل� ��ان ال �ط��ال��ب
وال� � ��ذي ط� ��رح ب �م �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ي دور
االن �ع �ق��اد االول م��ن ال�ف�ص��ل التشريعي
االول لجلسة ب��رمل��ان ال�ط��ال��ب ه��ي فكرة
ج � �ي� ��دة وم� �ت� �م� �ي ��زة ح� �ي ��ث ت� �س ��اه ��م ف��ي
تنمية وتوعية م��دارك ال�ط�لاب بالنهج
ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي وت ��رس� �ي� �خ ��ه وج �ع �ل �ه��م
ي� �س� �ت� �ب� �ص ��رون ب �ح �ق ��وق �ه ��م م � ��ن خ�ل�ال
ان�ت�خ��اب��ات ح��رة ن��زي�ه��ة ف��ي امل��ؤس�س��ات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب��ات �ج��اه ت �ه �ي �ئ��ة األرض �ي ��ة
ل �ظ �ه��ور ق � �ي� ��ادات م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م�ت�م�ك�ن��ة
وق � ��ادرة ع�ل��ى خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع وت�ع��زي��ز
ال �ن �ه ��ج ال ��دي �م �ق ��راط ��ي ال� � ��ذي ت �ن �ع��م ب��ه
بلدنا الكويت في ظل القيادة الحكيمة
ل �ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح األحمد ،حفظه الله.

التتمة ص04

الغانم :برهنوا
على أن الجيل
الصاعد يجسد قيم
الحوار واحترام
الرأي اآلخر
نتذكر جيدا كم كنا
مسكونين بالتغيير
والسخط وعدم
الرضا
كنا نحس بأن
الخطاب السائد
حينها ال يمثلنا
بشكل كامل
تربينا على قيم
االحترام للكبير
واألب واألسرة
والمعلم وغيرهم

جريان العتيبي
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البرلمان الطالبي يطالب بإنشاء جامعات
حكومية الستيعاب خريجي الثانوية العامة
وزير التربية :أسجل
شكري وتقديري
لمجلسكم الموقر
الستضافة برلمان
الطالب الثاني
صقر الغانم يتلو آيات من الذكر الحكيم

تتمة المنشور ص03
وهي قيمة تربوية علينا ان نغرسها
ف��ي ن�ف��وس ابنائنا منذ الصغر كباقي
القيم التربوية األصيلة مثل قيم تعزيز
ال� �ح ��وار واح � �ت ��رام ت ��رب ��وي دي �م �ق��راط��ي
نتشارك جميعا في تعزيزه وترسيخه
في نفوس ابنائنا الطلبة لحل قضايانا
وأن نؤمن جميعا بأن الحوار والنقاش
هما طريقنا لتحقيق التنمية املنشودة
نحو االرتقاء وبناء املجتمع.
ح �ي��ث ي �ع �ت �ب��ر ال� �ط ��ال ��ب م � �ح ��ورا م��ن
محاور العملية التعليمية حيث يكون
م �ش��ارك��ا ف�ي�ه��ا م�ع�ت�م��دا ع �ل��ى ذات� ��ه في
الحصول على املعلومات وليس مجرد
مستمع ومتلق لها فيعطي للطالب كل
امل �ج��ال ل�ل�ق�ي��ام ب�ن�ش��اط��ات مختلفة ل��ذا
يجب ال�ح��رص عليه تربويا وتعليميا
من خالل غرس القيم التربوية السليمة
وم �ط��ال��ب ال�ن�م��و ل�ك��ل م��رح�ل��ة يعيشها
فمالحظاته هي ذات قيمة كبيرة ملعرفة
م ��ا ي�ف�ض�ل��ه وم� ��ا ي �ن��اس��ب اح �ت �ي��اج��ات��ه
واهتماماته.
ال ش� ��ك ان ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش ��ري ��ة ه��ي
اس � � ��اس ال �ت �ن �م �ي��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة وأدات � �ه � ��ا
وه��دف �ه��ا ف��ال��دول وامل�ج�ت�م�ع��ات ترتقي
وت� �ت� �ق ��دم ب� �ص�ل�اح االن � �س� ��ان وان ب �ن��اء
االنسان الكويتي في طليعة اولوياتنا
ل �ي �ك��ون م ��ؤه�ل�ا ع �ل �م �ي��ا وع �م �ل �ي��ا ي�م�ل��ك
الكفاءة وامل�ق��درة على ممارسة الحياة
والديمقراطية والتي تتطلبها االحداث
امل �ت �ت��ال �ي��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ل �ب �ن��اء االن �س��ان
الكويتي املؤمن بدينه وبوطنه ومبادئه
وتراثه الذي يؤدي واجبه قبل ان يأخذ
حقوقه.
وه� � ��ذا م ��ا ن ��ري ��ده ألب �ن��ائ �ن��ا ال�ط�ل�ب��ة
ول �ه ��م م �ن��ا ك ��ل ال ��دع ��م وك� ��ل ال�ت�ش�ج�ي��ع
وك��ل ال��رع��اي��ة ن�ح��اوره��م ون�س�م��ع منهم
ون�ش��رك�ه��م ف��ي االم� ��ر ون��أخ��ذ ب��أي��دي�ه��م
ن��درب �ه��م ون��ؤه �ل �ه��م ل �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ة
ك��وي��ت املستقبل ح�ين يتسلمون ال��راي��ة
ملبني نداء الوطن.
وان � � �ن � ��ي ع � �ل ��ى ي � �ق �ي�ن ك � ��ام � ��ل ب��أن �ك��م
حريصون وق ��ادرون على حمل االمانة
الغالية واآلم��ال العريضة التي يعلقها
اه ��ل ال�ك��وي��ت عليكم وك��وي�ت�ن��ا الغالية
وأه �ل �ه��ا األوف� �ي ��اء ي�س�ت�ح�ق��ان م �ن��ا ب��ذل
اق�ص��ى ال�ج�ه��ود وال�ت�ض�ح�ي��ات م��ن اج��ل

جمايل النجم

خالد الراشد

دانة الشمالي

سلوى العالج

الحفاظ على امنها وتكريس استقرارها
والعمل على رفعتها وتقدمها.
س� �ي ��روا ع �ل��ى ب��رك��ة ال �ل��ه م�ت�ع��اون�ين
م �ت��آزري��ن ل �ك��ل م��ا ف �ي��ه خ �ي��ر ومصلحة
وطنكم وعزته وازدهاره ونسأله تعالى
ال� �س ��داد وال �ت��وف �ي��ق وال �ن �ج��اح ان ��ه نعم
املولى ونعم النصير.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
وت�لا (ال�ط��ال��ب) األم�ي�ن ال�ع��ام لجلسة
ب��رمل��ان الطالب البند التالي وه��و طلب
م �ن��اق �ش��ة م � �ق ��دم م� ��ن ب �ع ��ض االع� �ض ��اء
(ال�ط�لاب) بشأن تنظيم عملية التعليم
وت� �ط ��وي ��ر امل� �ن ��اه ��ج وط � � ��رق ال �ت ��دري ��س
وم �ن��اق �ش��ة امل �ش��اك��ل ح �ي��ث ت �ق��وم وزارة
ال �ت ��رب �ي ��ة ب �ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م وت �ن �م �ي��ة
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة إال ان ال�ع�م�ل�ي��ة
التربوية شهدت العديد من التطورات
ب �م ��ا ي �ج �ع �ل �ه��ا ت� ��واف� ��ق ه � ��ذا ال �ت �ط��وي��ر
ال�ح��دي��ث ،وع�م�لا على ذل��ك وع�ل��ى ضوء
ظ�ه��ور ن �م��اذج ج��دي��دة ب�م��ا يتطلبه من
اج � � ��راءات وأله �م �ي��ة اج � � ��راءات ال�ت�ع�ل�ي��م
وخ �ص ��وص ��ا ال �ث��ان��وي��ة وال� �ت ��ي ت�ع�ت�ب��ر
بوابة العبور للمرحلة الجامعية نتقدم
نحن امل��وق�ع�ين ادن ��اه ب�ع��رض امل��وض��وع
لسياسة الحكومة لتبادل الرأي بصدده.
مقدمو الطلب:
ه �ب��ة ال �ف �ض �ل��ي وح �ف �ص��ة ال ��زي ��دان ��ي
وعيد العجمي وسعد العجمي.
 دان � ��ا ال �ش �م��ال��ي :اش �ك ��ر ل�ل�م�ج�ل��سات��اح��ة ه��ذه الفرصة للتعبير ع��ن رأينا
ل�ل�أس��ف اص �ب��ح االع �ت �م��اد ال �ك �ل��ي على
الكلمة وليس الكيف ولك في ما يتعلق
ب��امل�ن��اه��ج وذل ��ك ي �ع��ود ب��ال�ض��رر علينا
والسبب ه��و ط��ول املنهج فهل تريدون
اخ� � ��راج ج �ي��ل ف��اه��م ام م �ت �ل��ق؟ ون�ش�ك��ر
جهود الدولة على وضع مناهج تواكب
ال� ��دول امل �ت �ط��ورة وامل�ت�ق��دم��ة ول �ك��ن ه��ذه
املناهج تتطلب معلمني مدربني وذوي
كفاءة.
ون � �ح� ��ن واج � �ه � �ن� ��ا م �ش �ك �ل��ة ت �ض �خ��م
امل �ن��اه��ج وه ��ذا ظ�ل��م ت�ع��رض�ن��ا ل��ه وي��دل
على عدم وضع خطة سليمة للمناهج،
وه��ل هناك معلمون ذوو كفاءة عالية؟
وغ� �ي ��ر م �ق �ب ��ول ان امل �ن �ه ��ج وال� � �ق � ��رارات
املتعلقة بالطلبة تتغير بتغيير الوزير
ال بد من خطة تراكمية مدروسة وكلنا
ث �ق��ة ان� ��ه ل ��و وض �ع �ن��ا اخ� �ت� �ب ��ارا دوري� ��ا
ل�ل�م�ع�ل�م�ين ف�س�ن�ض�ط��ر ال ��ى اب �ع��اد ع��دد

كامل من املعلمني .ونطالب بعدم تغيير
الخطط بتغيير ال��وزي��ر ون��ري��د اش��راف��ا
دول � �ي� ��ا ل�ل�اخ� �ت� �ب ��ارات وامل� �ن ��اه ��ج ال �ت��ي
تخصنا.
 م�ه��دي ب��وش�ه��ري :مشكلة املناهجال� ��دراس � �ي� ��ة ت �ت �ك ��رر ك� ��ل ع � ��ام م� ��ن ح�ي��ث
ال �ح �ش��و ال� ��زائ� ��د ،ف �ب �ي��دي ك �ت ��اب ال�ل�غ��ة
العربية للكورس الثاني مكون م��ن 34
درسا ومقرر علينا  8دروس فقط وهذا
يعتبر هدرا للمال العام ويشكل ضغطا
ن�ف�س�ي��ا وج �س��دي��ا ل �ل �ط��ال��ب وب��ال�ن�س�ب��ة
مل��ادة الفيزياء والكيمياء فيهما اخطاء
ل �غ��وي��ة وع �ل �م �ي��ة وب� �ش� �ه ��ادة امل �ع �ل �م�ين
أنفسهم ،ومادة الجغرافيا رهيبة وفيها
اح �ص��ائ �ي��ات ق��دي�م��ة وال �ل �غ��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
ال ب��د ان ت �ك��ون م��وض��وع��ة ف��ي امل��رح�ل��ة
امل�ت��وس�ط��ة ح�ت��ى ي�ك��ون ال�ط��ال��ب مؤهال
لها في املرحلة الثانوية ونطالب الوزير
العيسى بمتابعة ه��ذه املشكلة حتى ال
تتكرر في املستقبل.
 ج��ري��ان ه��اش��م العتيبي :كلكم راعوك� ��ل راع م� �س ��ؤول ع ��ن رع �ي �ت��ه ،ال �ي��وم
ال أح � ��د ي �ع �ت �ق��د ان� �ن ��ا م �ج �ت �م �ع�ين ف�ق��ط
للحديث نحن اجتمعنا كقوى طالبية
وه� ��ي اه� ��م ف �ئ��ة وزارة ال �ت��رب �ي��ة وزارة
النشء ،وتمنيت ان تعقد جلسات كثيرة
لعرض مشاكلنا ولكن بما انها جلسة
واحدة وأننا قطعنا عهدا ووعدا علينا
مل �خ��اط �ب��ة ال� ��وزي� ��ر ف ��ي ش � ��أن م��وض��وع
يخص كل طالب كويتي ،اليوم املعلمون
ال� �س ��وري ��ون م� �ح ��روم ��ون م ��ن اط �ف��ال �ه��م

وع��وائ�ل�ه��م ،ف��ي ع��ام  2013/2012اق��رت
وزارة التربية والتعليم ب�ع��دم التحاق
ب�ع��ائ��ل للمعلم ال �س��وري ،ان��ا ال ات��دخ��ل
ف ��ي امل ��واض �ي ��ع ال �س ��وري ��ة ول �ك��ن امل�ع�ل��م
حلقة مهمة ف��ي النظام التعليمي ألنه
ل��ن يستطيع ان ي�ف��ي امل�ن�ه��ج ال�ك��وي�ت��ي
والضحية هو الطالب الكويتي.
ف��ي ع��ام  2011/2010ال�ك��وي��ت تحتل
امل��رك��ز  88م��ن أص ��ل  148دول ��ة وال �ع��ام
الحالي اصبحت  106وتراجعت مؤشر
ج� � ��ودة ال �ت �ع �ل �ي��م االس� ��اس� ��ي  16درج ��ة
وب��ال��رغ��م ان اع �ت �م��ادات ال � ��وزارة بلغت
 1.7م�ل�ي��ار دي �ن��ار ف��ي ع��ام 2014/2013
وال �ن �ت �ي �ج ��ة ت ��دن ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م وك � �ف ��اءة
امل�ع�ل�م�ين .ووزارة ال�ت��رب�ي��ة ت�ع��اق��دت مع
معلمني اردن �ي�ي�ن ول��م ن�ش�ت��رط ال�خ�ب��رة
وأدى الى تدني مستوى بعض املعلمني
لو هناك معلم من الفئة التي ال يستحق
ح �م��ل ل �ق��ب م �ع �ل��م ان ي �ع��اق��ب م�ع��اق�ب��ة
شديدة ملا تكررت االساءات.
 ع�ب��دال�ع��زي��ز ح �م ��ادة :ان �ف��اق وزارةالتربية في عام  2014/2013بلغ مليارا
و 700مليون دينار ونجد تدنيا كبيرا
في التعليم ،ومناهج الوزارة بها اخطاء
علمية ولغوية وي��دخ��ل امل��درس ويقول
لي انا ادرس لك شيئا خطأ ،فهذه كارثة
فهل وزارة التربية تريدني متعلما ام
حافظا؟ وجامعة الشدادية موقع قرارها
منذ الثمانينات من القرن املاضي فمتى
س�ي�ت��م ان �ج��ازه��ا؟ االت �ح ��ادات الطالبية
اص �ب��ح ل �ي��س ل��دي �ه��ا اي دور ،ون�ن�ت�ق��د

التعدي على الحرم الجامعي ،والقانون
ال � ��ذي ي �ن��اق��ش ح��ال �ي��ا ب� �ش ��أن ال �ص��وت
ال��واح��د ف��ي االت �ح ��ادات ال�ط�لاب�ي��ة فهذا
القانون سيخلق عدم تعاون في القوائم
ال�ط�لاب�ي��ة ون��رف��ض ه��ذا ال�ق��ان��ون جملة
وتفصيال ولن نقبل ان نكون شكليا في
هذا البرملان.
 م � ��رزوق ال �غ ��ان ��م :ت��أك��د ان ص��وت��كمسموع.
 مناير الحسينان :موضوع املناهجاخ ��ذ اع �ل��ى ن�س�ب��ة ت �ص��وي��ت ألن �ه��ا هي
اللبنة االول��ى لعملية التعليم ،لألسف
امل�ن��اه��ج اص�ب�ح��ت تعتمد ع�ل��ى الحفظ
وليس الفهم ،والدليل ان�ص��دام الطالب
بدرجته ألن املنهج متروس باالخطاء.
ووزارة التربية ل��م ت��وف��ر امل��واد ال�لازم��ة
ل �ل �ت �ج��ارب ال�ع�ل�م�ي��ة وم �ي��زان �ي��ة ال��دول��ة
ل � ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة أي ��ن ت��ذه��ب؟ ال�ب�ل��د لن
ت �ت �ط��ور ف��ي ظ��ل ال�ت�ق�ش��ف ف��ي م�ي��زان�ي��ة
ال �ت �ع �ل �ي��م ،ال �ط��ال��ب ي�ل�ج��أ ال ��ى ال� ��دروس
ال�خ�ص��وص�ي��ة ألن��ه ل�ي�س��ت ه�ن��اك رق��اب��ة
ع �ل��ى امل �ع �ل �م�ين ف ��ي امل� ��درس� ��ة .ون �ط��ال��ب
ب ��إع ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي امل �ن��اه��ج وامل�ع�ل�م�ين
ي��واج�ه��ون ص�ع��وب��ة ف��ي م ��ادة الكيمياء
ألن �ه��م وض �ع��وا ال�ك�ي�م�ي��اء ال�ح�ي��وي��ة مع
الكيمياء العضوية ،ومنهج الرياضيات
ب��ه اخ��ر ف�ص��ل ه��و االح �ص��اء ب��ال��رغ��م ان
االدبي يدرسونه في فصل كامل فلسنا
ف �ئ��ران��ا ت �ج��رب��ون ع�ل�ي�ن��ا .ن��رج��و اع ��ادة
النظر في موضوع املناهج.
 عمر ال��وش�ي��ان :بالنسبة للمناهجن �ط��ال��ب ب �ع��دم ت �ع��دي��ل م �ن �ه��ج ال�ت��رب�ي��ة
االس�ل�ام� �ي ��ة إال ب �ع��د م� � ��رور  5س �ن��وات
وه� �ن ��اك دروس ف ��ي ال �ن �ح��و ف ��ي ال�ل�غ��ة
العربية يجب ان تنقى والقصائد تعتمد
ع �ل��ى ال �ك��م ال ال �ك �ي��ف ،وإه� �م ��ال ال �ق��راءة
والكتابة في املرحلة الثانية .نالحظ ان
جميع مناهج اللغة االنجليزية كمها
كبير وال��وق��ت ق�ص�ي��ر .منهج ال��دس�ت��ور
مادته حصة واحدة باالسبوع واملنهج
كبير جدا .ومادة التفكير الفلسفي مادة
جامدة نريد تبسيطها ومنهج التاريخ
بسيط لكن به اخطاء نريد اعادة النظر
في املناهج وتصحيح االخطاء اللغوية.
 -م� �ب ��ارك ال �ع �ج �م��ي :أش �ك��ر امل�ج�ل��س

 4طلبات مناقشة
استعرض برملان الطالب
ف ��ي ج�ل�س�ت��ه ال �ث��ان �ي��ة أم��س
 4ط �ل �ب��ات م �ن��اق �ش��ة وت �م��ت
مناقشتها وهي:
 ت� � �ن� � �ظ� � �ي � ��م ال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ةال�ت��رب��وي��ة وت�ط��وي��ر املناهج
وطرق التدريس.
 توفير البيئة التعليميةامل �ن��اس �ب��ة ل �ل �ط�ل�اب وع� ��ودة
النظام السابق لالختبارات
املؤجلة.
 -االرت � � � �ق� � � ��اء ب��ال �ع �م �ل �ي��ة

التعليمية وتطوير قطاعات
ال �ع �م��ل ال �ت �ع �ل �ي �م��ي وڤ �ل �غ��اء
ف �ق��رة خ �ص��م ال� ��درج� ��ات من
الئحة الغياب.
 بناء جامعات حكوميةج� ��دي� ��دة ت �س �ت��وع��ب أع� � ��داد
خ��ري�ج��ي ال�ث��ان��ون�ي��ة العامة
وتخفيض نسب القبول في
الجامعات.
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المشروع يجعل
الطالب يستبصرون
بحقوقهم من
خالل انتخابات حرة
ونزيهة
الشمالي :لألسف
أصبح االعتماد
الكلي في المناهج
على الكم ال الكيف
بوشهري« :حشو
المناهج» مشكلة
متكررة كل عام
ويعد إهدارًا للمال
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عقد عدة جلسات
لعرض مشاكلنا
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الغانم :وجودنا على هذه الكراسي
لخدمتكم وتحقيق طموحاتكم

مضبطة

أعضاء برلمان الطالب
االسم

املدرسة

أحمد خالد الصايغ

ثانوية جابر االحمد

اسيل احمد الشمري

عايدة الصقر

فالح الهاجري

فهد الحداد

البندري العنتري

ل�ن�ل�ع��ب دور امل��راق��ب وال �ي��وم وم ��ن ب��اب
التطور قدمت ال ��وزارة خطوة ايجابية
ل�ك��ن التنفيذ ك��ان خ��اط�ئ��ا فيما يتعلق
ب��امل�ن��اه��ج ون�ح��ن لسنا ف �ئ��ران ت�ج��ارب،
ف��امل �ن��اه��ج ال� �ج ��دي ��دة ب �ه��ا ح �ش��و زائ ��د
وأخ �ط��اء ام�لائ�ي��ة وال�ك�م�ي��ة ال تتناسب
م ��ع ال ��وق ��ت .وع� ��دم ت�م�ك��ن امل�ع�ل�م�ين من
املناهج لقلة وض��ع ال��دورات التدريبية
للمعلمني.
 روان ال� � �ع � ��وض � ��ي :ف � ��ي ال �ج �ل �س��ةالسابقة ق��ام ال�ط�لاب ب�ع��رض طلباتهم
لكن لم نر أي تطبيق للواقع ،وبالنسبة
للمناهج فهي مشكلة ازلية فهي مملة
ت �ت �س��م ب��ال �ج �م��ود وت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال �ك��م
ل �ي��س ال �ك �ي��ف ،وال �ط��ال��ب ال ي�ح�ص��ل اي
ح �ص �ي �ل��ة ع �ل �م �ي��ة وواض� �ع� �ه ��ا ل ��م ي ��راع
الفئات العمرية بالنسبة للمصطلحات
العلمية امل��وج��ودة ف��ي امل�ن��اه��ج خاصة
املواد العلمية واللغة االنجليزية ناهيك
ع��ن ال �ف �ج��وة امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ب�ي�ن التعليم
ال �ع��ام .ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م اب� ��داع وال
ب��د م��ن اي�ج��اد ح��ل ج��ذري وليس حلوال
ترقيعية فوزارة التربية عاجزة عن حل
ه��ذه املشكلة وأم ع�ج��ز ح�ك��وم��ة تتبرع
ه �ن��ا وه� �ن ��اك أم ع �ج��ز م �ج �ل��س ان�ش�غ��ل
ب � �ص� ��راع� ��ات س �ي ��اس �ي ��ة م� ��ع خ �ص��وم��ه.
فمجلس م��اب��ه اح�م��د ال�س�ع��دون م��ا راح
يتم.
 ش�م�لان ال�ع�ن��زي :املناهج متكدسةوم �ت �ض �خ �م ��ة وال � �ط � ��ال � ��ب ض �غ ��وط ��ات ��ه
ك�ث�ي��رة ،ف��امل�ن��اه��ج اذا ص�ل�ح��ت صلحت

االختبارات النظام التعليمي كان سبع
حصص ،واالن من األح��د الى الخميس
ك�ل�ه��ا س�ب��ع ح�ص��ص ون�ط��ال��ب بتطوير
امل �ع �ل��م ق �ب��ل ال �ط��ال��ب ،ف�ب�ع��ض امل�ع�ل�م�ين
يأتون من الخارج ليسمعوا لنا املناهج
وال � � ��دروس ال �خ �ص��وص �ي��ة آف ��ة ك ��ل بيت
كويتي منذ  12سنة ادخ��ل االختبارات
القدرات وال اجد شيئا من املنهاج املقرر.
 غ�ل�ا امل� �ط� �ي ��ري :ب��ال �ن �س �ب��ة ل��وث�ي�ق��ةال� ��دراس� ��ة وامل� �ن ��اه ��ج ن �ح �ت��اج ال� ��ى زرع
م�ب��ادئ مثل ح��ري��ة ال ��رأي وال ��رأي اآلخ��ر
وتعليم الطالب املساواة واالنتقاد وأن
االمة مصدر السلطات ونتعلم الحريات
ال �ش �خ �ص �ي��ة واح� �ت ��رام� �ه ��ا .س �م �ع �ن��ا ان
هناك توجها إلق��رار تشريع يهدف الى
تحجيم العمل الطالبي وتكميم االفواه
ون �ح��ن ن �ح �ت��رم م�م�ث�ل��ي ال �ش �ع��ب ول�ك��ن
اتمنى ان يكون هناك تمثيل لالتحادات
الطالبية في لجان املجلس ألن القانون
سالح ذو حدين ،ووجودي كطالبة هنا
هي فترة زمنية واتقدم بالشكر ملربيتي
عزيزة الشمري مديرة املدرسة.
 ع �ي��د م ��ان ��ع ال �ع �ج �م��ي :ن �ح��ن ه�ن��االيوم نناقش قضية التعليم فاملناهج
اصبحت عقبة في طريق التعليم نريد
نظاما تعليميا جديدا يواكب العصر،
بعيداعن الحشو الزائد ،تتميز املناهج
بطابع الجمود والحفظ وتعتمد على
الكم وليس الكيف.
ال ب��د م ��ن ت�خ�ف�ي��ف امل �ن��اه��ج م��راع��اة
ل�ل�ف��روق م��ن ال�ف��ردي��ة وال �ت��وازن وتقليل
كمية الصفحات للحد م��ن ال�ه��در العام
وااله �ت �م��ام ب��ال�ت�ع�ل�ي��م امل� ��وزع وال � ��وزارة

تضع منهجا اكبر من طاقات املعلمني
وت��وف �ي��ر م �ن��اه��ج ت ��رب ��ط ب�ي�ن ال�ت�ج��رب��ة
وال �ن �ظ��ري��ة وال�ت�ط�ب�ي��ق ال�ع�م�ل��ي وي�ج��ب
وضع لجنة لتنسيق املناهج الدراسية
ل�ل�ت��دق�ي��ق ف��ي اخ �ط��اء امل �ن��اه��ج وامل�ث�ل��ث
ال �ت��رب��وي يعتمد ع�ل��ى ال�ط��ال��ب وامل�ع�ل��م
واملنهج فيجب على ال��وزارة تقوية هذا
املثلث فهو اس��اس العملية التعليمية
واخ � �ت� ��م ح ��دي �ث ��ي م �ت �ض��ام �ن��ا وال� �ق ��وى
ال�ط�لاب��ي ال�ت��ي تمثل  ٪ 60م��ن الشعب
منتقدا قانون الصوت الواحد وقانون
تنظيم العمل الطالبي ال��ذي قدمه احد
النواب ونرفض هذا القانون.
 ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ال � �ش � �م ��ري :م�ش�ك�ل��ةضغط وجمود املناهج الدراسية فهي ال
تواكب قدرة الطلبة وال تنمي مواهبهم
وتعتمد على الجوانب النظرية ويغلب
عليها الحشو الكبير وعقليتها قديمة
ف ��ي ع �ص��ر ال �ع��ومل��ة وت ��دف ��ق امل �ع �ل��وم��ات
وه �ن��اك اح�ص��ائ�ي��ة ت �ق��ول إن  ٪ 70من
امل �ع �ل �م�ي�ن ذك � � ��روا ب ��ان �ه ��م ال ي �ل �ت��زم��ون
بتدريس املناهج.
امل � �ن� ��اه� ��ج ب � �ح ��اج ��ة ال � � ��ى م� ��زي� ��د م��ن
ال�غ��رب�ل��ة وال�ت�ط��وي��ر ول�لاس��ف ال�ق�ي��ادات
التعليمية حينما ارادت تطوير املناهج
عمت التجربة دون تجريبها على عدد
م�خ�ت�ل��ف م��ن ال�ط�ل�ب��ة وادى ال ��ى ضعف
الحصيلة اللغوية للطلبة.
 ع �ب��دال �ع��زي��ز ع �ص��ام س ��ال ��م :نشكرس��ن السنة الطبية املتمثلة ف��ي جلسة
برملان الطالب كمية املناهج ال تناسب
ك �م �ي��ة ال� �ح� �ص ��ص ،وف � ��داح � ��ة االخ� �ط ��اء
امل��وج��ودة ف��ي الكتب العلمية ف��اذا كان

هذا نهج الوزارة فكيف تلومون الطلبة
على االخ�ط��اء .مراعاة التشعب العلمي
واالدب��ي بأن تكون مواد الطالب االدبي
الختيار العلمي والعكس وبذلك نخرج
من روتني االختيار الحر.
م �ن��اه��ج ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وال �ت��رب �ي��ة
االسالمية فاللغة العربية بدأ مستواها
ب� ��االن � �ح� ��دار وع � �ص� ��ور ال � �ظ�ل��ام ع �ن��دم��ا
ان�ت�ه��ت م��ن اوروب � ��ا وص �ل��ت ال�ي�ن��ا ه�ن��ا.
الى متى طالب الثانوني فئران تجارب؟
ه ��ذا ال �ب��رمل��ان ه��و امل �ك��ان ال��وح �ي��د ال��ذي
نستطيع فيه التعبير عن آرائنا ،اليوم
نحن لسنا طالبا بل رجال لنا طموحات
وآمال ونحن فقط الذين سنحققها.
 ب�س��ام ال�ع��دوان��ي :م��ن اك�ث��ر االش�ي��اءال �ت ��ي ت �ه��د ح �ي��ل ال �ط��ال��ب ه �م��ا امل�ن�ه��ج
واالخ�ت�ب��ار فمنذ ب��داي��ة ال�ع��ام والطالب
ف � ��ي س � �ب� ��اق م � ��ع امل � �ن � �ه ��ج وال� �ح� �ص ��ص
والضحية هو الطالب ألن هم املعلم هو
انهاء املنهج فقط .وهم الوزارة ان املنهج
ي�ن�ت�ه��ي ب��ال �ك��م ول �ي��س ب��ال �ك �ي��ف .امل�ع�ل��م
ليس لديه خلفية تربوية وال يستطيع
التعامل م��ع الطلبة ول��و اتينا بأفضل
منهج بالعالم وات��ى ال��ى وزارة التربية
فلن يتغير شيء ،ويسألون اين ابداعات
الطلبة ،الطالب مظلوم.
بخصوص دفعة  2015عانت كثيرا
بسبب تخطيط وزارة ال�ت��رب�ي��ة بسبب
ح � ��ذف امل �ن �ه��ج ب �ع��د ع��ام �ه��م ال ��دراس ��ي
ف��أي��ن امل �س��اواة ون��ري��د ن�ظ��ام��ا تعليميا
يساعدنا.
 ل��ول��وة ال�ش�م��ري :نعاني م��ن تتابعاالخ �ت �ب��ارات ال�ق�ص�ي��رة ال�ت��ي ت�ك��ون بني
يوم ويومني ،والغاء دمج ورقتي العربي
واالنجليزي اللتني تمتدان ال��ى  3او 4
س��اع��ات ،و 11ص�ف�ح��ة ي��أت��ي االم�ت�ح��ان
صعبا ،وبقاء الطالب في امل��درس��ة بعد
االختبارات .ق��رارات تعفسفية ومناهج
محشوة حتى الوزن النسبي لم يتعدل
فتم تعديل ال�ف�ق��رة االول ��ى ف�ق��ط .ونحن
كبشر اين راحتنا؟ هناك اخطاء لغوية
ف��ادح��ة واخ�ط��اد علمية ف��وزارة التربية
ت �ع �ل �م �ن��ا ال� �خ� �ط ��أ .اس � �ت � �خ� ��دام اآلي � �ب ��اد
وال �س �ب ��ورة ال��ذك �ي��ة ن �ط��ال��ب ب��ال�ح�ق�ي�ب��ة
ال �ق��دي �م��ة ال �ن �ف��ط ل ��ن ي� ��دوم ون �ح��ن فقط

محمد السبيعي
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الجلسة فرصة لتجسيد قيم الحوار
وتبادل اآلراء والرقي بلغة الخطاب
تتمة المنشور ص05
س� ��وف ن � ��دوم ون� �خ ��دم ال �ب �ل��د وال �ب �ل��د ال
تخدمنا.
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د.
ب��در ال�ع�ي�س��ى :ن�ش��اط��ر اب �ن��اء ن��ا الطلبة
اراءهم في املناهج والبرامج التعليمية
ترتكز على املنهج واملعلم والطالب واذا
ك��ان ه�ن��اك خلل ف��ي اي منهم فالتعليم
س��وف تكون مخرجاته سيئة ،تطرقنا
منذ تسلمنا الوزارة الى قضية املناهج
وال�ط��ال��ب ليس ف��ي حقل ت�ج��ارب وانما
ي�ن�ب�غ��ي ان ي �ك ��ون ف ��ي ت �ط ��ور م�س�ت�م��ر،
وكنا ال نقصد الدين واللغة العربية بل
نقصد كل امل��واد ،وكفا نشعر بأن هناك
خلال في املناهج وكل الطالب متجهون
ال � ��ى ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ج ��ام �ع ��ي وه � � ��ذا ل�ي��س
صحيحا فالدولة بحاجة ال��ى التعليم
التطبيقي واملهني .ولذلك أصررنا على
تطوير وتغيير املناهج لوضع االساس
الذي نعتمد عليه في التعليم الجامعي
او التطبيقي .وسنترك د .رضا الخياط
ال��رئ�ي��س ع��ن ال �ب��رام��ج امل��وض��وع��ة فيما
يتعلق بالتعليم.
 رض��ا الخياط (م��دي��ر مركز تطويرال�ت�ع�ل�ي��م) :ال�ب��رن��ام��ج امل�ت�ك��ام��ل لتطوير
التعليم والخطة التنفيذية ملا تم تنفيذ
البرنامج هو يهدف الى تطوير التعليم
وال�ت�ك��ام��ل ف��ي املنظومة التعليمية من
خ�ل�ال ال�ق�ي��اس ،وانتهينا ل��وض��ع خطة
ب �ع �ن��وان ال �ب��رن��ام��ج امل �ت �ك��ام��ل ل�ت�ط��وي��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ب�ه��ا  5م �ش��اري��ع م�ن�ه��ا تطوير
امل �ن��اه��ج ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وت �ط��وي��ر االدارة
ال �ت�ع �ل �ي �م �ي��ة وت �ط��وي ��ر ادوات ال �ق �ي��اس
التربوي.
مشروع املعايير الوطنية نقصد بها
ما هو شكل الطالب الذي سيتخرج منذ
اولى ابتدائي وما هي مهاراته وتشتمل
م �ع��اي �ي��ر ل �ل �م �ع �ل��م وال � �ط ��ال ��ب وال �ب �ي �ئ��ة
امل��درس �ي��ة وي��رت �ب��ط ب �م �ش��روع امل�ن��اه��ج
وس � ��وف ن �ن �ت �ق��ل م ��ن ف �ل �س �ف��ة امل �ح �ت��وى
ال ��ى ال�ك�ف��اي��ة ب�م�ع�ن��ى م �ه��ارات وق ��درات
وترتبط بسوق العمل وبالتالي خريج
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة ي �ك��ون م��ؤه�لا ل�ل�ق��رن
الحادي والعشرين.
مشروع االدارة املدرسية بمعنى املعلم
ي�ج��ب ان ي�ك��ون م�ت�ف��رغ��ا ف�ق��ط للتدريس
وابعاده عن مهام االدارية ونحن بصدد
ب�ن��اء هيكل تنظيمي ج��دي��د ي��راع��ي ذلك
م� �ش ��روع رخ �ص ��ة امل �ع �ل��م ف �ن �ح��ن ن�ك�س��ب
املعلم املهارات والقدرات التي تعينه على
تحقيق  3ش��روط ملف انجازي ملهاراته
وشهاداته وحزمة من البرامج التدريبية
املبنية على الكفايات وليست املحتوى
وتكسب املعلم ك��اف��ة امل �ه��ارات املطلوبة،
وح��زم��ة م��ن االخ�ت�ب��ارات الفنية وتقيس
قدراته وهي مقننة لقياس قدرات املعلم
وتجدد كل  5 - 4سنوات وه��ي مطلوبة
لكل العاملني في وزارة التربية.
م�ش��روع ال�ب��رام��ج القياس والتقويم:

حمادة :الصوت
الواحد سيخلق
عدم تعاون في
قوائم االتحادات
الطالبية

الرئيس الغانم مكرما أحمد الصايغ

وه � ��و م � �ي ��زة ل� �ق� �ي ��اس ق � � � ��درات ال �ط��ال��ب
م ��ن  4م� �ح ��اور االن �ج �ل �ي��زي��ة وال �ع��رب �ي��ة
والرياضيات والعلوم.
ان� �ت� �ه� �ي� �ن ��ا م� � ��ن م � � �ش� � ��روع امل� �ع ��اي� �ي ��ر
املتوسطة ووض��ع ن�ظ��ام ج��دي��د ل�ل�ادارة
املدرسية ،في وزارة التربية نعول على
البرنامج املتكامل لتطوير التعليم في
ال�خ�م��س س�ن��وات ال�ق��ادم��ة وث��م التعاقد
مع البنك الدولي لتمويل ه��ذا املشروع
وال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ط��وي��ري��ة ل�ي��س ل�ه��ا ب��داي��ة
ون� �ه ��اي ��ة ون � �ح ��ن ب � �ص ��دد االن� � �ه � ��اء م��ن
اللمسات االخيرة.
ون �ح��ن ع �ل��ى اس �ت �ع ��داد ل �ع �ق��د ن ��دوة
ع ��ام ��ة ون ��دع ��و ك ��اف ��ة ال �ط �ل �ب��ة الي �ص��ال
ال� ��رس� ��ال� ��ة ب� � ��أن ال� � � � � ��وزارة م �ه �ت �م��ة ج ��دا
بالطالب والنشء.
وتال األمني العام اقتراحا:
اس � � � �ت � � � �خ � � ��دام م � � � ��واق � � � ��ع ال � � �ت � ��واص � ��ل
االج�ت�م��اع��ي ف��ي ش��رح امل�ن��اه��ج العلمية
وقدم االقتراح راشد االبراهيم.
(موافقة عامة)
وض ��ع ل�ج�ن��ة ف�ن�ي��ة ل ��دراس ��ة امل�ن��اه��ج
وم��دى تناسبها م��ع االي ��ام والحصص
وقدم بسام العدواني.
(موافقة عامة)
وض��ع لجنة لتنسيق امل�ن��اه��ج تضم

التصويت على التوصيات

مشاري املطيري مع الرئيس الغانم

م��درس�ين ح��دي�ث��ي ال�ت�خ��رج م�ق��دم��ه عيد
مانع العجمي.
(موافقة عامة)
توفير االدوات املطلوبة للمختبرات
ل �ت �س �ه �ي��ل دراس � � ��ة ال� �ت� �ج ��ارب وت �ش��دي��د
الرقابة على املعلمات اسبوعيا مقدمة
االقتراح مناير الحسينان.
(موافقة عامة)
تشكيل لجنة الختيار املعلم وم��دى
كفاءته ومقدمه عبدالعزيز عصام سالم
(موافقة عامة)
اض ��اف ��ة م� � ��ادة األخ� �ل ��اق االس�ل�ام �ي��ة
ف ��ي امل��رح �ل��ة االب �ت ��دائ �ي ��ة م �ق��دم��ه ف��ال��ح
الهاجري.
(موافقة عامة)
 م� � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م :ف� � ��ي ك� � ��ل ع� ��اماستحدثنا برملان الطالب وان شاء الله
ي�س�ت�م��ر ح �ت��ى ن�س�ت�م��ع ل �ص��وت �ك��م وك��ل
ت �ج��رب��ة ت �ح �ت��اج ال ��ى م��زي��د م��ن ال�ب�ح��ث
وال �ت �ط��وي��ر وم ��ن االم� ��ور ش�ك�ل�ن��ا مكتب
مجلس ب��رمل��ان الطالب وستكون هناك
اج �ت �م��اع��ات دوري� ��ة ب�ي�ن م�ك�ت��ب مجلس
الطالب وبني اللجنة التعليمية.
وكثير من الطالب األع�ض��اء تطرقوا
ال ��ى اح ��د االق �ت��راح��ات امل �ق��دم��ة م��ن اح��د
اع �ض��اء م�ج�ل��س االم ��ة ب �ش��أن ات �ح��ادات
الطلبة فلكل عضو حق اقتراح القوانني

وهذا ال يعني خروج القانون الى النور
ف�لاب��د م��ن ان يمر باللجنة التشريعية
ث ��م ت��ذه��ب ال ��ى ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ثم
ت��رف��ع ت�ق��ري��ره��ا ال��ى امل�ج�ل��س وي�ق��ره في
مداولتيه.
وأؤك� � � ��د ان االب � � � ��واب م �ف �ت��وح��ة ل�ك��ل
وج � �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ل �ك��ل م ��ن ي ��ري ��د اب � ��داء
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ ��ر ،وك �ن ��ت ق ��د اج�ت�م�ع��ت
م��ع ات �ح��اد طلبة ام��ري�ك��ا وت�ط��رق�ن��ا ال��ى
مناقشة هذا االمر.
وتال األمني العام بند طلب املناقشة
بشأن توفير البيئة التعليمية املناسبة
ل �ل �ط�لاب ال �ت��ي ت�م�ث��ل ه��اج �س��ا ل�ل�ط��ال��ب
واسرته ويؤثر سلبا في تفوقه العلمي
وال � �ع � ��ودة ال � ��ى ال �ن �ظ ��ام ال �س ��اب ��ق ف�ي�م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب��االخ �ت �ب��ارات امل��ؤج �ل��ة ،وع�م�لا
على توفير البيئة التعليمية للطالب
ومراعاة الظروف الصحية والعودة الى
ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق ف��ي اج ��راء االخ�ت�ب��ارات
املؤجلة مع دم��ج ورقتي اللغة العربية
واالن �ج �ل �ي��زي��ة وب �م ��ا ان ال� �ه ��دف االول
 االخ � � �ت � � �ب� � ��ارات ه � ��و ال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ىامل �ع��دالت ل�لال�ت�ح��اق ب��ال�ك�ل�ي��ات ون�ط��رح
امل��وض��وع للمناقشة ،م�ق��دم��و االق �ت��راح
ب�ن��در البخيت ،ام�ي��رة ال�ع��دوان��ي شاهة
ال �غ �ض ��وري وش � ��وق ال �ع �ن��زي وش �م�لان
العنزي.

 ب �ن��در ال �ب �خ �ي��ت :ه ��ذا ال �ج �ي��ل جيلواع وف � ��اه � ��م ،وان ه � ��ذا ال �ج �ي ��ل ال� ��ذي
ي �ت �ح��دث ب �ه��ذه ال �ش �ف��اف �ي��ة ل ��ن ي �ت��وان��ى
ع ��ن م �ح��اس �ب��ة اي م� �س ��ؤول ي �ق �ص��ر في
اداء م�ه��ام��ه ،ال � ��وزارة ف�ق��دت امل�ص��داق�ي��ة
وال�ث�ق��ة ل��دى ال �ط�لاب ،ال� ��وزارة ت�ق��ول كل
عام انها جاهزة الستقبال الطلبة وهذا
غ�ي��ر ص�ح�ي��ح ،امل��راف��ق م�ت��ره�ل��ة وه�ن��اك
عشوائية في القرارات ،الوزارة تكابر في
كل شيء ،كفاكم عبثا يا وزارة التربية ما
يحدث امر كارثي هناك لوائح مجحفة
للطلبة ،ق��رارات تعسفية غير مدروسة،
بعض االدارات بحاجة الى تعليم اكثر
م��ن الطلبة ،نجد ف��ي وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي عبارات مثل الكويت تساهم
وت �ق��دم ،اال م��ن االول ��ى ان ت�ق��دم الكويت
للكويت والبنائها ،طلبتنا في الجامعة
ف ��ي ع� ��ام  2015ي ��درس ��ون ف ��ي ك �ي��رب��ي،
واملعلم يشرح بطباشيره.
 مريم داود الفرحان :محور االختبارامل��ؤج��ل ف�لاب��د م��ن ال ��وزارة اع ��ادة النظر
ف ��ي االخ� �ت� �ب ��ار امل ��ؤج ��ل وس � ��وء ت��رت�ي��ب
االخ �ت �ب��ارات وم�م�ك��ن ع�م��ل اس�ت�ف�ت��اء او
اس �ت �ط�ل�اع رأي ب�ي�ن ال �ط �ل �ب��ة الخ �ت �ي��ار
املواعيد.
م� ��واص � �ل� ��ة ال � � �ي � ��وم ال � � ��دراس � � ��ي ب �ع��د
االختبارات في الفترتني االولى والثالثة
ضخامة كمية االختيارات.
وعندما نحل هذه املشاكل لن يتجه
ال�ط��ال��ب ال��ى تأجيل االخ�ت�ب��ارات اقترح
ان ت �ك��ون ورق� ��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر م�ن�ف�ص�ل��ة عن
االختبار حتى ال يفقد الطالب تركيزه
بني العربي واالنجليزي.
 عادل محمد املطيري :نظام التعليمفي الكويت يحتاج الى تغييرات جذرية،
ن ��رى وزارة ال�ت��رب�ي��ة ل��دي�ه��ا االم �ك��ان��ات
ل �ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ل �ك �ن �ه��ا ت �ت �ع��اج��ز او
تتكاسل ع��ن التنفيذ .فهي تهتم بالكم
وليس بالكيف فنحن نختبر في فترتني
اول��ى وث��ان�ي��ة بحشو زائ ��د ،وال��دل�ي��ل ان
م�ع�ظ��م ال�ط�ل�ب��ة ال��ذي��ن اخ �ت �ب��روا ق ��درات
ح�ص�ل��وا ع�ل��ى درج ��ات متدنية وبعض
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مضبطة

رئيس المجلس للطالب :نستمع آلرائكم
ومشاكلكم وهمومكم وتطلعاتكم
تتمة المنشور ص06
ال� �ط� �ل� �ب ��ة ظ� �ل� �م ��وا ف � ��ي ح� � � ��االت ال� ��وف� ��اة
وال �ع �ن��اي��ة ال �س��ري��ري��ة والب� ��د م ��ن وض��ع
شروط لالجازات املرضية.
العيب في طريقة التدريس ،الحل في
ممارسة اللغة االنجليزية قراءة وكتابة.
الئحة الغياب قررت خصم كل  10ايام
درج��ة وامل��درس ايضا يخصم الدرجات
على الحضور وهذا به ازدواجية.
 أحمد خالد الصانع :حسب تقريرالبنك ال��دول��ي فالكويت اعلى دول��ة في
ال �ع��ال��م ان �ف��اق��ا ع �ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م ول�لاس��ف
تحتل امل��رك��ز ال �ـ  54ف��ي م��ؤش��ر التنمية
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ل � �ع ��ام  2015وال � �س � �ب ��ب ه��و
التخبط ال��واض��ح ف��ي ات�خ��اذ ال �ق��رارات،
وع ��دم خ ��روج الطلبة ب�ع��د اداء اختبار
ال �ف �ت��رت�ين االول � ��ى وال �ث��ال �ث��ة ،وال�ت�ب��اي��ن
ف��ي صعوبة االخ�ت�ب��ارات على مستوى
امل � �ن � ��اط � ��ق ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وامل � ��وج � �ه � ��ون
يعتمدون في وضع اسئلة االختبارات
على امل�ن��اه��ج القديمة وال�ح��ل بتوحيد
االمتحانات على مستوى الكويت.
االلتزام املبالغ فيه بنموذج االجابة
وك��أن��ه ق��رآن م�ن��زل وال�ح��ل ل��ذل��ك كله في
وض� ��ع آل �ي ��ة ج ��دي ��دة وخ �ط ��ة م ��دروس ��ة
تواكب تغيرات اليوم.
 ه�ب��ة م�ش�ع��ان ال�ف�ض�ل��ي :ن�ح��ن هناال � �ي� ��وم ل �ي �ص��ل ال� �ي� �ك ��م ص� � ��وت ال �ط �ل �ب��ة
وم�ع��ان��ات�ه��م م��ع االخ �ت �ب��ارات امل��ؤج�ل��ة،
وه ��ذا ال �ق��رار الب��د ان ي �ع��اد ال�ن�ظ��ر فيه،
جدول االختبارات ليس منظما وينبغي
ت�ع��دي�ل��ه ،امل�ن��اه��ج صعبة واالخ �ت �ب��ارات
املؤجلة من حق الطالب.
 -ح �ف �ص��ة ال � ��زي � ��دان � ��ي :اخ� �ت� �ل ��ف م��ع

حوار البرملانيني الطالب مع مسؤولي وزرارة التربية

زم �ل��ائ � ��ي ف � ��ي اع � � � ��ادة ال � �ن � �ظ ��ام ال �ق ��دي ��م
لالختبارات املؤجلة فالنظام الحديث
اف� �ض ��ل ول� �ص ��ال ��ح ال � �ط ��ال ��ب ،ب��ال �ن �س �ب��ة
الختبارات اللغة االنجليزية  3ساعات
فهل يعقل ان امتحن نصف املنهج في
م��دة ام�ت�ح��ان ال�ك��ورس ال�ك��ام��ل ،واق�ت��رح
ف �ص��ل ال�ت�ع�ب�ي��ر وال�ت�ل�خ�ي��ص وت��وح�ي��د
اختبارات الفترتني االول��ى والثالثة في
جميع املناطق.
خريج كلية التربية ال يصبح معلما
اال اذا ح�ص��ل ع�ل��ى م�ع��دل ج�ي��د ج��دا او
امتياز وهذا قرار صحيح ،فلدينا بعض
املعلمني ال يراعون الفروق العلمية بني
الطلبة ،والطالب غير مجبر على تحمل
مزاج  7معلمني يدخلون على الطلبة في
 7حصص.
 س �ل��وى ال �ع�ل�اج :االخ �ت �ب��ار امل��ؤج��لقرار غير عادل ألن هناك طلبة اعذارهم
حقيقية اقول للمسؤولني اياكم واليأس
من ابنائكم الطلبة ،نحن نكمل املشوار

ون �ح ��ن س �ن��د ل �ك ��م ،خ �ل ��وا ك�ل�ام �ن��ا م�ث��ل
ال�ج��رس دع��ون��ا جميعا ننجح م��ن اجل
الكويت ونشكر الرئاسة واملجلس على
اتاحة الفرصة للتعبير عن ارائنا.
 عمر البلهان :الوزارة بها ايجابياتوس � �ل � �ب � �ي � ��ات وم � � � ��ن ال � �س � �ل � �ب � �ي� ��ات ه��ي
االختبارات واص�لاح املناهج ،فالوزارة
تعتمد على الكم وليس الكيف ،والطالب
ال يحتاج هذا الكم وال��وزارة كلفتها 97
مليون دينار كويتي على الش��يء ومن
املمكن ان نستفيد م��ن ه��ذا املبلغ على
ت�ط��وي��ر امل�ن��اه��ج وال ط��ال��ب اس�ت�ف��اد من
القناة التربوية.
م�ن�ه��ج االج �ت �م��اع �ي��ات اح�ص��ائ�ي��ات��ه
قديمة ،هل يعقل كأول وزارة انشئت في
الخليج العربي وه��ذا مستواها وه��ذه
قراراتها؟! تريد نردها درة الخليج.
 أمالك الراشد :من روح الديمقراطيةاب��دأ واق��ول لكم ق��رار ال�غ��اء االخ�ت�ب��ارات
املؤجلة له ايجابيات وسلبيات ،فهناك

طلبة لديهم ظ��روف اجتماعية كالوفاة
ه��ل ت��م دراس� ��ة ق ��رار ال �غ��اء االخ �ت �ب��ارات
املؤجلة قبل تطبيقه على ارض الواقع.
 ي �ت �م �ن��ى ك �ط �ل �ب��ة ت �ق �س �ي��م ورق �ت ��ياالختيار للغة العربية واالنجليزية في
يومني وليس يوما واحدا.
 ت �ت �م �ن��ى ان ت �ق �ت �ص��ر اخ � �ت � �ب ��اراتالفترتني الثانية والرابعة على منهجهم
العلمي.
 ن�ت�م�ن��ى ان ي �ع��اد ال�ن�ظ��ر ف��ي اب�ع��ادال� �ط ��ال ��ب ع ��ن ول � ��ي ام� � ��ره امل� ��وج� ��ود ف��ي
املدرسة.
 مرزوق الغانم :سأرفع الجلسة ملدةربع ساعة للصالة.
استؤنفت الجلسة
توقف الدراسة ايام اختبارات الفترة
الدراسية االولى والثالثة مقدمته مريم
الفرحان.
(موافقة عامة)
االتاحة لحق النقد ومشاهدة نموذج

الكندري :المجلس حريص على غرس
مبادئ الديمقراطية في نفوس الطلبة
أش� ��اد األم�ي��ن ال �ع ��ام مل�ج�ل��س األم ��ة
ع� �ل� ��ام ع � �ل� ��ي ال� � �ك� � �ن � ��دري ب ��امل� �س� �ت ��وى
الخطابي الرفيع الذي ظهر به أعضاء
ب��رمل��ان ال�ط��ال��ب ب��دورت��ه الثانية ال��ذي
ع�ق��د ف��ي ق��اع��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م أم��س
(االثنني) برئاسة رئيس مجلس األمة
مرزوق علي الغانم.
وقال الكندري في تصريح صحفي
إن م �ج �ل��س األم � � ��ة ب ��رئ ��اس ��ة ال �غ��ان��م
ح��ري��ص ع �ل��ى غ ��رس م �ب ��ادئ ال�ن�ظ��ام
ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ف ��ي ن� �ف ��وس ال �ط �ل �ب��ة
وح�ث�ه��م ع�ل��ى م�م��ارس��ة ه��ذا امل�ب��دأ في
ح �ي��ات �ه��م ال �ي��وم �ي��ة وذل� � ��ك م ��ن خ�ل�ال
تشجيعهم ع�ل��ى م�م��ارس��ة حقهم في

التعبير عن آرائهم بحرية وموضوعية
وتقبل وجهات النظر املختلفة .وأشار
الكندري إلى أن برملان الطالب أعطى
ال� �ف ��رص ��ة ل � �ـ  48ط ��ال �ب ��ا وط ��ال� �ب ��ة م��ن
املرحلة الثانوية من مختلف املناطق
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت ل�ط��رح
وجهات نظرهم وهمومهم والعقبات
التي تواجههم في النظام التعليمي
وغيرها من القضايا املهمة املرتبطة
بالقطاع الطالبي .وأضاف أن الطلبة
اك �ت �س �ب��وا م ��ن خ �ل�ال ال� �ح ��وار ال��راق��ي
ال ��ذي ش�ه��دت��ه قاعة ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م
اليوم خبرة ال بأس بها في املمارسة
الديمقراطية الحقيقية وطبيعة العمل

البرملاني والسياسي ب�ين السلطتني
التشريعية والتنفيذية ح�ي��ث تمكن
ال�ط�ل�ب��ة م ��ن ت��وج �ي��ه خ �ط��اب��ات�ه��م ال��ى
وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي ��م ال �ع��ال��ي
وقياديي الوزارة مباشرة.
وأض��اف أن الرئيس الغانم طالب
بتطوير فكرة برملان الطالب وأعطى
تعليمات إلنشاء مكتب مجلس يضم
أعضاء برملان الطالب وستكون هناك
اجتماعات دورية بني املكتب واللجنة
التعليمية البرملانية بحضور وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة وال�ق�ي��ادي�ين إلي �ج��اد الحلول
للمشاكل التي يواجهها الطلبة.

األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري

اجابة الفترتني الرابعة والثانية مقدمته
نادية البخيت.
(موافقة عامة)
ج �ع��ل اخ� �ت� �ب ��ارات ال �ف �ت��رت�ي�ن االول� ��ى
وال � �ث� ��ال � �ث� ��ة ق � �ص � �ي� ��رة م � �ق� ��دم� ��ه م � �ب� ��ارك
الحسينان.
(موافقة عامة).
حذف الكمية التي تمت دراستها في
الفترتني االول��ى والثالثة مقدمته دان��ا
الشمالي.
(موافقة عامة)
ان ت � � �ك � ��ون اخ � � �ت � � �ب � � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة
واالنجليزية على فترتني مقدمه خالد
الراشد.
(موافقة عامة)
وتال األمني العام طلبا بشأن االرتقاء
بالعملية التعليمية وتطوير قطاعات
العمل التعليمي ودعما الساليب املوارد
واشراك الطلبة من خالل توصيل ارائهم
وخ��اص��ة الئ�ح��ة ال�غ�ي��اب واع ��ادة النظر
فيها مع الغاء فقرة خصم الدرجات لذا
ه�ن��اك ازدواج �ي��ة ل��ذل��ك ن�ط��رح امل��وض��وع
للمناقشة ومقدمو الطلب جمايل النجم
وم��ري��م الفرحان ون��ورة العتيبي وفهد
الحداد وعبدالعزيز حمادة.
 ل��ول��وة ال � �ف ��وزان :ك�ث�ي��ر م��ن ح��االتالغياب تكون خارجة عن ارادة الطالب
ورف�ق��ا بأبنائكم وبناتكم نطلب الغاء
هذا النظام التعسفي وال��ذي يؤثر على
الطالب واع��ادة النظام القديم بأن كل 3
اي��ام ان��ذار للطالب وبعد االن��ذار الثالث
يفصل.
 البندري صباح العنتري :االنذاره��و التنبيه للمتعلم واق �ت��رح ان يتم
خصم درجات للطالب في الفترة التي
ح �ص��ل ف�ي�ه��ا ع �ل��ى االن � � ��ذار ،وامل�ت�ع�ل��م
ال ��ذي ي�غ�ي��ب ب �ع��ذر ط�ب��ي ف��ي ال��راب�ع��ة
ف� �ل� �م ��اذا ن �ل ��زم ��ه ب � ��اع � ��ادة اخ� �ت� �ب ��ارات
الكورسني؟ فهناك ازدواجية وضغط
على الطالب.
مل� � � � � ��اذا ي � �ت � ��م وض � � � ��ع ش � � � ��رط دخ � � ��ول
اختبارات الفترة الرابعة لنجاح املتعلم
وملاذا نلزمه بحضور الدور الثاني؟!
اتمنى من كل من له صالحيات اتخاذ
القرارات ان يراعي مصالح الطالب.
 م ��ري ��م امل � �ط � �ي ��ري :الئ� �ح ��ة ال �غ �ي��ابتغيرت ف��ي ع��ام  2014 /2013ب��أن ك��ل 5
غيابات تخصم من الطالب نصف درجة
و 10اي��ام غياب يخصم درج��ة فلماذا ال
يكافأ الطالب امللتزم بالحضور؟ حتى
يلتزم الجميع بالحضور.
الوزارة تعامل الطالب كآلة بشرية.
 خالد ال��راش��د :اذا ال ��وزارة تحاسبف �ه ��ذا ح ��ق م ��ن ح �ق��وق �ه��ا ل �ك��ن ال �ط��ال��ب
ض�ح�ي��ة ل�ل��زح�م��ة امل ��روري ��ة ،وغ�ي��اب��ات��ي
ك �ل �ه��ا ي � ��وم االح� � ��د وف� �ي ��ه ل ��م ي �ك��ن ل��دي
ح ��اس ��وب ف �ل �م��اذا ح��اس �ب �م �ت��ون��ي ع�ل��ى
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تتمة المنشور ص07
الحاسوب؟!
االختيار الحر ال يجبر الطالب عليه
فلماذا يطالب الطالب به اجباريا؟
املفترض به ان ينمي ابداعات الطالب
لكن بالعكس نحن نجبر على االختيار.
اتمنى ان يحدث عكس العام املاضي،
ونحن عيالكم.
 ن � ��ورة ال �ع �ت �ي �ب��ي :اب �ن ��اء ال ��وط ��ن همش �ب��اب امل�س�ت�ق�ب��ل ،ل �ك��ن امل�س�ت�ق�ب��ل ظ�لام
بسبب لوائح وقوانني من دون دراسة من
الوزارة ،فخصم درجات من الطالب ظلم،
وقرار شطب املتعلم بعد غياب  16يوما
به تعسف ،ومراعاة املشاكل االسرية في
النقل التأديبي غير م��وج��ود ف��ي الئحة
ال�غ�ي��اب ،اع��ادة ج��دول��ة ج��دول االختبار،
نريد يوما مفتوحا لتشجيع الطالب.
 ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال �س��ال��م :ن�ح��ن ال�ي��ومننقل مشاكل ال�ط��ال��ب الكويتي ونريد
معرفة ما االقتراحات التي تم تنفيذها
منذ ال�ع��ام ال�س��اب��ق ،املفترض ان يكون
خ�ص��م ال�غ�ي��اب ام��ا م��ن ال��وث�ي�ق��ة او من
املدرس ونرفض تنفيذها من الطرفني،
ال��وث �ي �ق��ة ت �ع��اق��ب ال �ط��ال��ب غ �ي��ر امل�ل�ت��زم
ول��م تكافئ الطالب امل�ل�ت��زم ،ول��م تحدد
اي ش � ��يء ب��ال �ن �س �ب��ة ل � �خ ��روج ال �ط��ال��ب
اث� �ن ��اء ال� �ي ��وم ال � ��دراس � ��ي ،ن �ش �ك��ر وزارة
التربية على جهودها التي استخدمها
املعلمون بطريقة خاطئة فقط بالشرح
ع �ل��ى ال �س �ب��ورة ال��ذك �ي��ة وان �ت �ه��ى االم ��ر
ون��رج��و ع��دم االس �ت �م��رار ف��ي اس�ت�خ��دام
السبورة الذكية.
وب �ق��اء ال�ط��ال��ب ب�ع��د االخ�ت�ب��ار يضر
الطالب ونطالب بالغائه.
 رض��ا ال�خ�ي��اط (م��دي��ر م��رك��ز تطويرال�ت�ع�ل�ي��م) :ال �ب��رن��ام��ج امل�ت�ك��ام��ل لتطوير
التعليم والخطة التنفيذية ملا تم تنفيذ
البرنامج هو يهدف الى تطوير التعليم
وال�ت�ك��ام��ل ف��ي امل�ن�ظ��وم��ة التعليمية من
خ�ل�ال ال �ق �ي��اس ،وان�ت�ه�ي�ن��ا ل��وض��ع خطة
ب �ع �ن��وان ال �ب��رن��ام��ج امل �ت �ك��ام��ل ل�ت�ط��وي��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ب �ه��ا  5م �ش��اري��ع م�ن�ه��ا ت�ط��وي��ر
امل �ن ��اه ��ج ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وت �ط ��وي ��ر االدارة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وت� �ط ��وي ��ر ادوات ال �ق �ي��اس
التربوي.
مشروع املعايير الوطنية نقصد بها

دارين العزران

شمالن العنزي

عبدالعزيز حماده

عمر البلهان

ما هو شكل الطالب الذي سيتخرج منذ
اولى ابتدائي وما هي مهاراته وتشتمل
م �ع��اي �ي��ر ل �ل �م �ع �ل��م وال� �ط ��ال ��ب وال �ب �ي �ئ��ة
امل��درس �ي��ة وي��رت �ب��ط ب �م �ش��روع امل�ن��اه��ج
وس � ��وف ن �ن �ت �ق��ل م ��ن ف �ل �س �ف��ة امل �ح �ت��وى
ال ��ى ال�ك�ف��اي��ة بمعنى م �ه��ارات وق ��درات
وترتبط بسوق العمل وبالتالي خريج
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة ي �ك��ون م��ؤه�لا للقرن
الواحد والعشرين.
م �ش ��روع االدارة امل��درس �ي��ة بمعنى
امل �ع �ل��م ي �ج��ب ان ي� �ك ��ون م �ت �ف��رغ��ا ف�ق��ط
ل�ل�ت��دري��س واب �ع��اده ع��ن امل�ه��ام االداري ��ة
ون �ح ��ن ب �ص ��دد ب �ن ��اء ه �ي �ك��ل ت�ن�ظ�ي�م��ي
جديد يراعي ذلك مشروع رخصة املعلم
فنحن نكسب املعلم املهارات والقدرات
التي تعينه على تحقيق  3شروط ملف
ان �ج ��ازي مل �ه��ارات��ه وش �ه��ادات��ه وح��زم��ة
م ��ن ال �ب��رام��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة امل �ب �ن �ي��ة على
ال �ك �ف��اي��ات ول �ي �س��ت امل �ح �ت��وى وت�ك�س��ب
املعلم كافة امل�ه��ارات املطلوبة ،وحزمة
من االخ�ت�ب��ارات الفنية وتقيس قدراته
وه � ��ي م �ق �ن �ن��ة ل �ق �ي ��اس ق� � � ��درات امل �ع �ل��م
وتجدد كل  5 - 4سنوات وهي مطلوبة
لكل العاملني في وزارة التربية.
مشروع البرامج القياس والتقويم:

وه � ��و م� �ي ��زة ل �ق �ي ��اس ق� � � ��درات ال �ط��ال��ب
م ��ن  4م� �ح ��اور االن �ج �ل �ي��زي��ة وال �ع��رب �ي��ة
والرياضيات والعلوم.
ان �ت �ه �ي �ن��ا م ��ن م� �ش ��روع امل �ع��اي �ي��ر
امل� �ت ��وس� �ط ��ة ووض � � ��ع ن � �ظ� ��ام ج��دي��د
لالدارة املدرسية ،في وزارة التربية
ن � �ع ��ول ع� �ل ��ى ال� �ب ��رن ��ام ��ج امل �ت �ك��ام��ل
ل� �ت� �ط ��وي ��ر ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ف � ��ي ال �خ �م��س
س �ن��وات ال �ق��ادم��ة وث ��م ال �ت �ع��اق��د مع
البنك الدولي لتمويل هذا املشروع
والعملية التطويرية ليس لها بداية
ونهاية ون�ح��ن ب�ص��دد االن�ت�ه��اء من
اللمسات االخيرة.
ون �ح��ن ع �ل��ى اس �ت �ع��داد ل�ع�ق��د ن ��دوة
ع ��ام ��ة ون ��دع ��و ك ��اف ��ة ال �ط �ل �ب��ة الي �ص��ال
ال ��رس ��ال ��ة ب � ��أن ال � � � � ��وزارة م �ه �ت �م��ة ج ��دا
بالطالب والنشء.

وقدم بسام العدواني.
(موافقة عامة)
وض��ع لجنة لتنسيق املناهج تضم
م��درس�ين حديثي ال�ت�خ��رج مقدمه عيد
مانع العجمي.
(موافقة عامة)
توفير االدوات املطلوبة للمختبرات
ل�ت�س�ه�ي��ل دراس� � ��ة ال� �ت� �ج ��ارب وت �ش��دي��د
الرقابة على املعلمات اسبوعيا مقدمة
االقتراح مناير الحسينان.
(موافقة عامة)
تشكيل لجنة الختيار املعلم ومدى
كفاءته ومقدمه عبدالعزيز عصام سالم
(موافقة عامة)
اض ��اف ��ة م � ��ادة األخ� �ل ��اق االس�ل�ام �ي��ة
ف ��ي امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة م �ق��دم��ه ف��ال��ح
الهاجري.
(موافقة عامة)
 م� � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م :ف� � ��ي ك� � ��ل ع� ��اماستحدثنا برملان الطالب وان شاء الله
ي�س�ت�م��ر ح �ت��ى ن�س�ت�م��ع ل�ص��وت�ك��م وك��ل
ت�ج��رب��ة ت�ح�ت��اج ال ��ى م��زي��د م��ن ال�ب�ح��ث
وال�ت�ط��وي��ر وم ��ن االم� ��ور شكلنا مكتب
مجلس برملان الطالب وستكون هناك
اج�ت�م��اع��ات دوري ��ة ب�ين م�ك�ت��ب مجلس

الطالب وبني اللجنة التعليمية.
وكثير من الطالب األعضاء تطرقوا
ال��ى اح��د االق �ت��راح��ات امل�ق��دم��ة م��ن اح��د
اع �ض��اء م�ج�ل��س االم ��ة ب �ش��أن ات �ح��ادات
الطلبة فلكل عضو حق اقتراح القوانني
وهذا ال يعني خروجه القانون الى النور
فالبد م��ن ان يمر باللجنة التشريعية
ث��م ت��ذه��ب ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ثم
ت��رف��ع تقريرها ال��ى املجلس وي�ق��ره في
مداولتيه.
وأؤك � � ��د ان االب � � � ��واب م �ف �ت��وح��ة ل�ك��ل
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ل �ك��ل م ��ن ي ��ري ��د اب � ��داء
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ،وك �ن ��ت ق ��د اج�ت�م�ع��ت
م��ع ات �ح��اد طلبة ام��ري�ك��ا وت�ط��رق�ن��ا ال��ى
مناقشة هذا االمر.
وتال األمني العام بند طلب املناقشة
بشأن توفير البيئة التعليمية املناسبة
ل �ل �ط�لاب ال �ت��ي ت�م�ث��ل ه��اج �س��ا ل�ل�ط��ال��ب
واسرته ويؤثر سلبا في تفوقه العلمي
وال � �ع� ��ودة ال� ��ى ال �ن �ظ ��ام ال �س ��اب ��ق ف�ي�م��ا
يتعلق ب��االخ �ت �ب��ارات امل��ؤج �ل��ة ،وعمال
على توفير البيئة التعليمية للطالب
ومراعاة الظروف الصحية والعودة الى
ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق ف��ي اج ��راء االخ�ت�ب��ارات
املؤجلة مع دم��ج ورقتي اللغة العربية
واالن�ج�ل�ي��زي��ة وب �م��ا ان ال �ه��دف االول -
االختبارات هو الحصول على املعدالت
لاللتحاق بالكليات ون�ط��رح املوضوع
ل �ل �م �ن��اق �ش��ة ،م �ق ��دم ��و االق � � �ت � ��راح ب �ن��در
ال �ب �خ �ي��ت وام � �ي ��رة ال� �ع ��دوان ��ي وش��اه��ة
ال �غ �ض��وري وش� ��وق ال �ع �ن��زي وش �م�لان
العنزي.
 ب �ن��در ال �ب �خ �ي��ت :ه ��ذا ال �ج �ي��ل جيلواع وف � ��اه � ��م ،وان ه � ��ذا ال �ج �ي ��ل ال� ��ذي
ي �ت �ح��دث ب �ه��ذه ال �ش �ف��اف �ي��ة ل ��ن ي �ت��وان��ى
ع ��ن م �ح��اس �ب��ة اي م �س ��ؤول ي�ق�ص��ر في
اداء م�ه��ام��ه ،ال� ��وزارة ف�ق��دت املصداقية
والثقة ل��دى ال�ط�لاب ،ال ��وزارة ت�ق��ول كل
ع� ��ام ان �ه ��ا ج ��اه ��زة الس �ت �ق �ب��ال ال�ط�ل�ب��ة
وه � ��ذا غ �ي��ر ص �ح �ي��ح ،امل ��راف ��ق م�ت��ره�ل��ة
وهناك عشوائية في ال�ق��رارات ،ال��وزارة
ت �ك��اب��ر ف ��ي ك ��ل ش � ��يء ،ك �ف��اك��م ع �ب �ث��ا يا
وزارة ال �ت��رب �ي��ة م��ا ي �ح��دث ام ��ر ك��ارث��ي
ه�ن��اك ل��وائ��ح مجحفة للطلبة ،ق ��رارات

وتال األمني العام اقتراحا:
اس� � � �ت� � � �خ � � ��دام م� � � ��واق� � � ��ع ال � � �ت � ��واص � ��ل
االجتماعي ف��ي ش��رح املناهج العلمية
وقدم االقتراح راشد االبراهيم.
(موافقة عامة)
وض ��ع ل�ج�ن��ة ف�ن�ي��ة ل��دراس��ة امل�ن��اه��ج
وم��دى تناسبها م��ع االي��ام والحصص

الظفيري يشيد بجلسة برلمان الطالب
أك��د النائب الدكتور منصور
ال � �ظ � �ف � �ي ��ري ان ج� �ل� �س ��ة ب ��رمل ��ان
الطالب ال�ت��ي ع�ق��دت ام��س كانت
ف��رص��ة ج�ي��دة ل�لاط�لاع على آراء
الطلبة واملشاكل والعقبات التي
ي �ع��ان��ون م�ن�ه��ا م �ش ��ددا ع �ل��ى ان
االرتقاء باملنظومة التعليمية ال
يمكن ان يتأتى دون االستماع
ال � � ��ى اه � � ��م ع � �ن ��اص ��ر العملية
التعليمية و هو الطالب واملعلم.
وش��دد الظفيري في تصريح
ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ان ال�ت�ع�ل�ي��م هو
ال � �س �ل�اح األق � � ��وى ل�ل�م�ج�ت�م�ع��ات
ال��ذي م��ن شأنه تحقيق التنمية
ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� � �ج � ��االت وع �ل��ى
األخ � � ��ص االق � �ت � �ص ��ادي ��ة منها

ح� �ي ��ث ال ت � �ق� ��دم دون االرت � �ق � ��اء
باملنظومة التعليمية بمختلف
ع �ن��اص��ره��ا وم �ك��ون��ات �ه��ا ودع ��ا
إل � � � ��ى ض � � � � � ��رورة االت� � � �ف � � ��اق ع �ل��ى
استراتيجية متكاملة للتعليم
ودعمها بالتشريعات والقوانني
امل �ط �ل��وب��ة م ��ن اج � ��ل ال �ت��أس �ي��س
ل �ن �ظ ��ام ت �ع �ل �ي �م��ي م �ت �ط ��ور ك�م��ا
ون ��وع ��ا ش ��ام�ل�ا ل �ك��اف��ة امل ��راح ��ل
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م��ن ري ��اض األط �ف��ال
حتى مرحلة ما بعد الجامعة.
واش� � � � ��ار ال � � ��ى ض� � � � ��رورة رب ��ط
األه � ��داف وال �ب��رام��ج التعليمية
ب � � ��أه � � ��داف ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ال �ش ��ام �ل ��ة
ومتطلبات سوق العمل.

د .منصور الظفيري
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الحداد :نقص
الدرجات بسبب
الغياب قد يحرم
الطالب من دخول
الجامعة
الصالح :اختبار
القدرات التعجيزي
يؤدي إلى هجرة
الطلبة للدراسة
بالخارج
الغضوري :نريد
وضع قواعد
وأسس للمعلمين
وتدريبهم ومن
ثم محاسبتهم
العزران :أقترح
التوسع في
الجامعات
والمكتبات
والقاعات الدراسية
النجم :صعوبة
االختبارات أدت
إلى تراجع مستوى
التعليم في
الكويت
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مضبطة

البرلمانيون الطالب :لتطوير المناهج
وتخفيفها وعدم تغييرها بتغير الوزير

الغانم متوسطا أعضاء برملان الطالب

تتمة المنشور ص08
تعسفية غير مدروسة ،بعض االدارات
ب �ح��اج��ة ال ��ى ت�ع�ل�ي��م اك �ث��ر م��ن ال�ط�ل�ب��ة،
نجد في وسائل التواصل االجتماعي
ع �ب��ارات م�ث��ل ال �ك��وي��ت ت�س��اه��م وت �ق��دم،
اال من االول��ى ان تقدم الكويت للكويت
والب �ن��ائ �ه��ا ،ط�ل�ب�ت�ن��ا ف��ي ال �ج��ام �ع��ة في
عام  2015يدرسون في كيربي ،واملعلم
يشرح بطباشيره.
 م� ��ري� ��م داود ال� � �ف � ��رح � ��ان :م �ح ��وراالخ �ت �ب ��ار امل ��ؤج ��ل ف�ل�اب ��د م ��ن ال� � ��وزارة
اع� � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي االخ � �ت � �ب ��ار امل ��ؤج ��ل
وسوء ترتيب االختبارات وممكن عمل
استفتاء او استطالع رأي ب�ين الطلبة
الختيار املواعيد.
م� ��واص � �ل� ��ة ال� � �ي � ��وم ال � � ��دراس � � ��ي ب �ع��د
االخ� �ت� �ب ��ارات ال �ف �ت��رة االول � ��ى وال �ث��ال �ث��ة
ضخامة كمية االختبارات.
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املشاركون في لقطة جماعية عقب الجلسة

وعندما نحل هذه املشاكل لن يتجه
الطالب ال��ى تأجيل االخ�ت�ب��ارات اقترح
ان ت �ك��ون ورق ��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر م�ن�ف�ص�ل��ة عن
االختبار حتى ال يفقد الطالب تركيزه
بني العربي واالنجليزي.
 عادل محمد املطيري :نظام التعليمف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ي� �ح� �ت ��اج ال � ��ى ت �غ �ي �ي��رات
ج� ��ذري� ��ة ،ن � ��رى وزارة ال �ت��رب �ي��ة ل��دي�ه��ا
االم � �ك ��ان ��ات ل �ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ل�ك�ن�ه��ا
تتعاجز او تتكاسل عن التنفيذ.
ف �ه��ي ت �ه �ت��م ب��ال �ك��م ول �ي��س ب��ال�ك�ي��ف
فنحن نختبر في فترتني اول��ى وثانية
بحشو زائ��د ،والدليل ان معظم الطلبة
ال��ذي��ن اخ �ت �ب��روا ق � ��درات ح �ص �ل��وا على
درج��ات متدنية وبعض الطلبة ظلموا
ف��ي ح��االت ال��وف��اة وال�ع�ن��اي��ة السريرية
والب � � ��د م� ��ن وض � ��ع ش � � ��روط ل�ل��اج� ��ازات
املرضية.
ال�ع�ي��ب ف��ي ط��ري�ق��ة ال �ت��دري��س ،الحل

ف��ي م �م��ارس��ة ال�ل�غ��ة االن�ج�ل�ي��زي��ة ق ��راءة
وكتابة.
الئ �ح��ة ال�غ�ي��اب ق ��ررت خ�ص��م ك��ل 10
اي� � ��ام درج� � ��ة وامل � � � ��درس اي� �ض ��ا ي�خ�ص��م
ال� � ��درج� � ��ات ع� �ل ��ى ال� �ح� �ض ��ور وه � � ��ذا ب��ه
ازدواجية.
 أحمد خالد الصانع :حسب تقريرالبنك ال��دول��ي فالكويت اعلى دول��ة في
ال �ع��ال��م ان �ف��اق��ا ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م ول�لاس��ف
تحتل امل��رك��ز ال �ـ  54ف��ي م��ؤش��ر التنمية
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ل � �ع ��ام  2015وال� �س� �ب ��ب ه��و
التخبط ال��واض��ح ف��ي ات�خ��اذ ال �ق��رارات،
وع��دم خ��روج الطلبة بعد اداء اختبار
ال �ف�ت��رت�ين االول � ��ى وال �ث��ال �ث��ة ،وال�ت�ب��اي��ن
ف��ي صعوبة االخ�ت�ب��ارات على مستوى
امل � �ن � ��اط � ��ق ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة وامل � ��وج � �ه � ��ون
يعتمدون في وضع اسئلة االختبارات
على املناهج القديمة وال�ح��ل بتوحيد
االمتحانات على مستوى الكويت.

االلتزام املبالغ فيه بنموذج االجابة
وك��أن��ه ق��رآن منزل وال�ح��ل لذلك كله في
وض� ��ع آل �ي ��ة ج ��دي ��دة وخ �ط ��ة م ��دروس ��ة
تواكب تغيرات اليوم.
 ه�ب��ة م�ش�ع��ان ال�ف�ض�ل��ي :ن�ح��ن هناال � �ي� ��وم ل �ي �ص��ل ال �ي �ك ��م ص � ��وت ال �ط �ل �ب��ة
وم�ع��ان��ات�ه��م م��ع االخ �ت �ب��ارات امل��ؤج�ل��ة،
وه ��ذا ال �ق��رار الب��د ان ي�ع��اد ال�ن�ظ��ر فيه،
ج � � � ��دول االخ � � �ت � � �ب� � ��ارات ل � �ي ��س م �ن �ظ �م��ا
وي �ن �ب �غ ��ي ت� �ع ��دي� �ل ��ه ،امل� �ن ��اه ��ج ص�ع�ب��ة
واالختبارات املؤجلة من حق الطالب.
 ح �ف �ص��ة ال � ��زي � ��دان � ��ي :اخ� �ت �ل ��ف م��عزم �ل��ائ � ��ي ف � ��ي اع � � � ��ادة ال � �ن � �ظ ��ام ال �ق��دي��م
لالختبارات املؤجلة فالنظام الحديث
اف� �ض ��ل ول� �ص ��ال ��ح ال� �ط ��ال ��ب ،ب��ال�ن�س�ب��ة
الختبارات اللغة االنجليزية  3ساعات
فهل يعقل ان امتحن نصف املنهج في
م��دة امتحان ال�ك��ورس الكامل ،واقترح
ف�ص��ل ال�ت�ع�ب�ي��ر وال�ت�ل�خ�ي��ص وت��وح�ي��د

اختبارات الفترتني االولى والثالثة في
جميع املناطق.
خريج كلية التربية ال يصبح معلما
اال اذا ح�ص��ل ع�ل��ى م�ع��دل ج�ي��د ج��دا او
امتياز وهذا قرار صحيح ،فلدينا بعض
املعلمني ال يراعون الفروق العلمية بني
الطلبة ،والطالب غير مجبر على تحمل
م��زاج  7معلمني ي��دخ�ل��ون على الطلبة
في  7حصص.
 س �ل��وى ال �ع�ل�اج :االخ �ت �ب��ار امل��ؤج��لقرار غير عادل ألن هناك طلبة اعذارهم
حقيقية اقول للمسؤولني اياكم واليأس
من ابنائكم الطلبة ،نحن نكمل املشوار
ون �ح��ن س �ن��د ل �ك��م ،خ �ل��وا ك�لام �ن��ا مثل
الجرس دعونا جميعا ننجح من اجل
الكويت ونشكر الرئاسة واملجلس على
اتاحة الفرصة للتعبير عن ارائنا.
 عمر البلهان :الوزارة بها ايجابياتوس � �ل � �ب � �ي � ��ات وم � � � ��ن ال � �س � �ل � �ب � �ي� ��ات ه��ي

االختبارات واصالح املناهج ،فالوزارة
تعتمد على الكم وليس الكيف ،والطالب
ال يحتاج هذا الكم وال��وزارة كلفتها 97
مليون دينار كويتي على الش��يء ومن
املمكن ان نستفيد م��ن ه��ذا املبلغ على
تطوير امل�ن��اه��ج وال ط��ال��ب اس�ت�ف��اد من
ال�ق�ن��اة ال�ت��رب��وي��ة .منهج االجتماعيات
اح �ص��ائ �ي��ات��ه ق��دي �م��ة ،ه ��ل ي�ع�ق��ل ك ��أول
وزارة انشئت في الخليج العربي وهذا
م �س �ت��واه��ا وه� ��ذه ق ��رارات� �ه ��ا؟! ن��ري��د ان
نردها درة الخليج.
 أمالك الراشد :من روح الديمقراطيةاب��دأ واق��ول لكم ق��رار ال�غ��اء االختبارات
املؤجلة له ايجابيات وسلبيات ،فهناك
طلبة لديهم ظروف اجتماعية كالوفاة
ه��ل ت��م دراس ��ة ق ��رار ال �غ��اء االخ �ت �ب��ارات

التتمة ص10

أعضاء برلمان الطالب لـ «الدستور» :الجلسة هامة
اشاد عدد من الطلبة بجلسة برملان
ال �ط ��ال ��ب ال� �ت ��ي ع� �ق ��دت ام � ��س واك � ��دوا
اهميتها ن�ظ��را للموضوعات الهامة
التي ادرجت على جدول اعمالها.
وأث � �ن� ��ى ال � �ط �ل�اب ف� ��ي ت �ص��ري �ح��ات
خ��اص��ة ل�ل��دس�ت��ور ع�ل��ى ادارة رئ�ي��س
م � �ج � �ل� ��س االم � � � � � ��ة م � � � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م
للجلسة ول �ف �ت��وا ال ��ى ض� ��رورة االخ��ذ
بالتوصيات الصادرة عنها واقرارها.
واع ��رب ��ت ال�ط��ال�ب��ة روان ال�ع��وض��ي
من ثانوية فاطمة بنت أسد ان تجني
ه� ��ذه ال �ج �ل �س��ة ال �ه ��ام ��ة ث �م ��اره ��ا وان
تحقق االهداف التي عقدت من اجلها
وأال تكون مجرد بهرجة اعالمية.
كما اشادت العوضي بادارة رئيس
مجلس االم��ة م��رزوق الغانم للجلسة
والتي تمت باقتدار.
وط � ��ال� � �ب � ��ت ال� � �ع � ��وض � ��ي ب �ت ��وج �ي ��ه
ميزانية وزارة التربية بشكل صحيح
يساهم في معالجة جميع املشكالت

ال �ت ��ي ت �ع��ان��ي م �ن �ه��ا ب �ع��ض امل � ��دارس
كأمور الصيانة وغيرها مشيرة الى
وجود اهدار في امليزانية.
واض� ��اف� ��ت ال �ع ��وض ��ي ان ال�ج�ل�س��ة
غ ��اب ع�ن�ه��ا ب�ع��ض امل �س��ؤولي��ن ال��ذي��ن
ك ��ان ي�ج��ب ع�ل�ي�ه��م ال �ح �ض��ور لتلمس
مشكالت الطلبة عن ق��رب ،متمنية ان
يتم تطبيق التوصيات التي ذكرت في
الجلسة واالخذ باملالحظات وان نأتي
في السنة القادمة وجميع ماطرحناه
تم وضع الحلول له.
وق ��ال ��ت ال �ط��ال �ب��ة م ��ري ��م ال �ف��رح��ان
م � ��ن ث� ��ان� ��وي� ��ة  25ف � �ب� ��راي� ��ر ب �م �ن �ط �ق��ة
ح � ��ول � ��ي ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ان ال �ج �ل �س ��ة
ن ��اج �ح ��ة ب �ك ��ل امل �ق ��اي �ي ��س وي �ف �ت��رض
ان ت��ؤخ��ذ ب�م �ق �ت��رح��ات�ن��ا وق �ض��اي��ان��ا
ال� �ت ��ي ط ��رح �ن ��اه ��ا ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة وان
تأتي الجلسة القادمة وتكون جميع
القضايا والتوصيات مطبقة.
واض ��اف ��ت ال �ف��رح��ان ه �ن��اك قضايا

ع ��دة م�ه�م��ة م�ن�ه��ا االم �ت �ح��ان امل��ؤج��ل
ك ��ذل ��ك ل��دي �ن��ا ق �ض��اي��ا ت ��م ال �ت �ص��وي��ت
عليها م��ن ق�ب��ل جميع طلبة الكويت
وه ��ي امل �ن��اه��ج وال �غ �ي��اب واالخ �ت �ب��ار
امل��ؤج��ل وال �ج��ام �ع��ات ،م�ش�ي��رة ال��ى ان
االم�ت�ح��ان امل��ؤج��ل ي�ج��ب ال �غ��اء ال�ق��رار
ال��ذي اتخذته ال��وزارة بشأنه وتعالج
االسباب التي أدت الى الطالب لتأجيل
امتحانه بحيث يتم اي�ق��اف ال��دراس��ة
اث �ن��اء االم�ت�ح��ان��ات ال��دراس �ي��ة االول��ى
والثالثة وعمل استطالع آلراء الطلبة
حول عمل جدول لصعوبة املادة.
وبينت الفرحان بأنه يجب ان يتم
خالل الجلسة الرد على اجوبة الطلبة
واس �ت �ف �س��ارات �ه��م م �ط��ال �ب��ة ان ي �ك��ون
هناك كيان طالبي معترف به قانونيا
ب �ح �ي��ث ق �ب ��ل ات � �خ� ��اذ اي ق� � ��رار ي�ج��ب
مشاورتنا به واالخذ برأينا.
وأك ��دت الطالبة ع��اي��دة الصقر من
ث��ان��وي��ة ال �س��امل �ي��ة ب �ن��ات ان ال�ج�ل�س��ة

ممتازة وافضل من الجلسات السابقة
ح�ي��ث ان الطلبة امل�ت�ح��دي��ون واث�ق��ون
في انفسهم ،والسيما اننا نتحدث من
تحت قبة عبدالله السالم ونتمنى ان
يصل كالمنا وان يكون له صدى.
واض ��اف ��ت ال �ص �ق��ر ان ال �ع��دي��د م��ن
القضايا التي طرحناها مهمة وهي
امل � �ن ��اه ��ج والئ � �ح � ��ة ال � �غ � �ي ��اب اض ��اف ��ة
للجامعات حيث الكويت تعاني في
نقص بالجامعات وجامعة حكومية
واح��دة ال تكفي حيث ه�ن��اك دول اقل
م ��ن ال �ك��وي��ت ب��ال��دخ��ل ي ��وج ��د ل��دي�ه��ا
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ج��ام �ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة،
ف�م��ن غ�ي��ر امل�ع�ق��ول ان ب�ل��دا بامكانته
كالكويت ال يستطيع بناء جامعات.
وتابعت الصقر ان القضايا التي
طرحناها في الجلسة مهمة والبد من
وضع حلول لها ولن نرضى ان تكون
مجرد جلسة حبر على ورق.
وق��ال��ت الطالبة جمايل النجم من

ثانوية فاطمة الهاشمية ان الجلسة
ج �ي��دة واوص �ل �ن ��ا ص��وت �ن��ا وط��رح �ن��ا
مشاكلنا م��ا ن�ع��ان�ي��ه ،م�ش�ي��رة ال��ى ان
اغ �ل��ب ال�ط�ل�ب��ة ال�ح�ض��ور م��ن ه��م على
ابواب التخرج لذلك اهم مشكلة لدينا
ه��ي ال�ج��ام�ع��ات وقبولها اض��اف��ة الى
تعديل املناهج ووضع مناهج سهلة.
واضافت ان الجلسة شهدت تبادل
اآلراء والحلول ما بني الطلبة ،متمنية
من املسؤولني في التربية والتعليم ان
يأخذوا بمالحظاتنا بمحمل الجد.

العالج :تعالج
مشكالت الطلبة
العوضي :الغانم
ادار الجلسة باقتدار
الفرحان :تطبيق
التوصيات واألخذ
بمقترحاتنا
الصقر :المناهج
ونقص الجامعات
أهم قضايانا
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فكرة مشروع برلمان الطالب
تساهم في توعيتهم بالنهج الديمقراطي
تتمة المنشور ص09
املؤجلة قبل تطبيقه على ارض الواقع.
 ن �ت �م �ن��ى ك �ط �ل �ب��ة ت �ق �س �ي��م ورق �ت ��ياالختبار للغة العربية واالنجليزية في
يومني وليس يوما واحدا.
 ت �ت �م �ن��ى ان ت �ق �ت �ص��ر اخ� �ت� �ب ��اراتال� �ف� �ت ��رت�ي�ن ال� �ث ��ان� �ي ��ة وال � ��راب� � �ع � ��ة ع �ل��ى
منهجهم العلمي.
 نتمنى ان ي �ع��اد ال�ن�ظ��ر ف��ي اب�ع��ادال �ط ��ال ��ب ع ��ن ول � ��ي ام� � ��ره امل� ��وج� ��ود ف��ي
املدرسة.
 مرزوق الغانم :سأرفع الجلسة ملدةربع ساعة للصالة.
استؤنفت الجلسة
توقف الدراسة ايام اختبارات الفترة
الدراسية االولى والثالثة مقدمته مريم
الفرحان.
(موافقة عامة)
االت � ��اح � ��ة ل� �ح ��ق ال� �ن� �ق ��د وم� �ش ��اه ��دة
نموذج اجابة الفترتني الرابعة والثانية
مقدمته نادية البخيت.
(موافقة عامة)
ج �ع��ل اخ� �ت� �ب ��ارات ال �ف �ت��رت�ين االول� ��ى
وال � �ث� ��ال � �ث� ��ة ق � �ص � �ي ��رة م � �ق ��دم ��ه م � �ب ��ارك
الحسينان.
(موافقة عامة).
حذف الكمية التي تمت دراستها في
الفترتني االول��ى والثالثة مقدمته دانا
الشمالي.
(موافقة عامة)
ان ت� � �ك � ��ون اخ � � �ت � � �ب� � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة
واالنجليزية على فترتني مقدمه خالد
الراشد.
(موافقة عامة)
وتال األمني العام طلبا بشأن االرتقاء
بالعملية التعليمية وتطوير قطاعات

الرئيس الغانم:
أتقدم للجميع
بالشكر على هذا
الطرح الراقي في
هذه الجلسة

نقاش جانبي بني اعضاء البرملان الطالبي

ال �ع �م��ل ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ودع � �م ��ا الس��ال �ي��ب
امل � � � � ��وارد واش � � � � ��راك ال �ط �ل �ب ��ة م � ��ن خ�ل�ال
توصيل ارائهم وخاصة الئحة الغياب
واع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف �ي �ه��ا م ��ع ال� �غ ��اء ف �ق��رة
خ�ص��م ال ��درج ��ات ل ��ذا ه �ن��اك ازدواج �ي ��ة
ل� ��ذل� ��ك ن � �ط� ��رح امل� � ��وض� � ��وع ل �ل �م �ن��اق �ش��ة
وم�ق��دم��و الطلب جمايل النجم ومريم
الفرحان ون��ورة العتيبي وفهد الحداد
وعبدالعزيز حمادة.
 ل��ول��وة ال� �ف ��وزان :ك�ث�ي��ر م��ن ح��االتالغياب تكون خارجة عن ارادة الطالب
ورف�ق��ا بأبنائكم وبناتكم نطلب الغاء
هذا النظام التعسفي والذي يؤثر على
الطالب واعادة النظام القديم بأن كل 3
ايام ان��ذار للطالب وبعد االن��ذار الثالث
يفصل.
 ال�ب�ن��دري ص�ب��اح العنتري :االن��ذاره��و ال�ت�ن�ب�ي��ه للمتعلم واق �ت��رح ان يتم
خصم درج��ات للطالب في الفترة التي
حصل فيها على االنذار ،واملتعلم الذي

متابعة لسير الجلسة

ي�غ�ي��ب ب �ع��ذر ط�ب��ي ف��ي ال��راب �ع��ة ف�ل�م��اذا
ن�ل��زم��ه ب��اع��ادة اخ �ت �ب��ارات ال �ك��ورس�ين؟
فهناك ازدواجية وضغط على الطالب.
مل � � � � ��اذا ي � �ت � ��م وض � � � ��ع ش � � � ��رط دخ � � ��ول
اختبارات الفترة الرابعة لنجاح املتعلم
وملاذا نلزمه بحضور الدور الثاني؟!
ات �م �ن��ى م ��ن ك ��ل م ��ن ل ��ه ص�ل�اح �ي��ات
ات� �خ ��اذ ال� � �ق � ��رارات ان ي ��راع ��ي م�ص��ال��ح
الطالب.
 م ��ري ��م امل� �ط� �ي ��ري :الئ� �ح ��ة ال �غ �ي��ابتغيرت في ع��ام  2014 /2013ب��أن كل 5
غيابات تخصم من الطالب نصف درجة
و 10ايام غياب يخصم درجة فلماذا ال
يكافأ الطالب امللتزم بالحضور؟ حتى
يلتزم الجميع بالحضور.
الوزارة تعامل الطالب كآلة بشرية.
 خالد ال��راش��د :اذا ال��وزارة تحاسبف �ه ��ذا ح ��ق م ��ن ح �ق��وق �ه��ا ل �ك��ن ال �ط��ال��ب
ض�ح�ي��ة ل�ل��زح�م��ة امل ��روري ��ة ،وغ�ي��اب��ات��ي
ك �ل �ه��ا ي � ��وم االح � ��د وف� �ي ��ه ل ��م ي �ك��ن ل��دي

ح ��اس ��وب ف �ل �م��اذا ح��اس �ب �م �ت��ون��ي على
الحاسوب؟!
االختيار الحر ال يجبر الطالب عليه
فلماذا يطالب الطالب به اجباريا؟
امل� �ف� �ت ��رض ب� ��ه ان ي �ن �م��ي اب� ��داع� ��ات
الطالب لكن بالعكس نحن نجبر على
االختيار.
اتمنى ان يحدث عكس العام املاضي،
ونحن عيالكم.
 ن � � ��ورة ال �ع �ت �ي �ب��ي :اب � �ن� ��اء ال ��وط ��نه��م ش �ب��اب امل�س�ت�ق�ب��ل ،ل �ك��ن املستقبل
ظ�لام بسبب ل��وائ��ح وق��وان�ين م��ن دون
دراسة من الوزارة ،فخصم درجات من
الطالب ظلم ،وقرار شطب املتعلم بعد
غ �ي��اب  61ي��وم��ا ب��ه ت�ع�س��ف ،وم��راع��اة
امل�ش��اك��ل االس��ري��ة ف��ي ال�ن�ق��ل التأديبي
غير موجود في الئحة الغياب ،اعادة
ج��دول�ت��ة ج��دول االخ�ت�ب��ار ،ن��ري��د يوما
مفتوحا لتشجيع الطالب.
 -ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال �س��ال��م :ن�ح��ن ال�ي��وم

ننقل مشاكل ال�ط��ال��ب الكويتي ونريد
معرفة ما االقتراحات التي تم تنفيذها
منذ ال�ع��ام ال�س��اب��ق ،املفترض ان يكون
خ�ص��م ال�غ�ي��اب ام��ا م��ن ال��وث�ي�ق��ة او من
املدرس ونرفض تنفيذها من الطرفني،
ال��وث �ي �ق��ة ت �ع��اق��ب ال �ط��ال��ب غ �ي��ر امل�ل�ت��زم
ول��م تكافئ الطالب امل�ل�ت��زم ،ول��م تحدد
اي ش � ��يء ب��ال �ن �س �ب��ة ل � �خ ��روج ال �ط��ال��ب
اث� �ن ��اء ال� �ي ��وم ال � ��دراس � ��ي ،ن �ش �ك��ر وزارة
التربية على جهودها التي استخدمها
املعلمون بطريقة خاطئة فقط بالشرح
ع �ل��ى ال �س �ب��ورة ال��ذك �ي��ة وان �ت �ه��ى االم ��ر
ون��رج��و ع��دم االس �ت �م��رار ف��ي اس�ت�خ��دام
السبورة الذكية.
وب �ق��اء ال�ط��ال��ب ب�ع��د االخ�ت�ب��ار يضر
الطالب ونطالب بالغائه.

 31توصية صدرت عن جلسة برلمان الطالب
واف � ��ق ب ��رمل ��ان ال �ط ��ال ��ب ف ��ي ج�ل�س�ت��ه
ال�ث��ان�ي��ة ام��س ع�ل��ى  31ت��وص�ي��ة تتعلق
باملشاكل التي تواجه الطلبة في العملية
التعليمية وقد قال الرئيس الغانم انها
س ��وف ت �ف��رغ م��ن امل�ض�ب�ط��ة وت��رف��ع ال��ى
وزارة التربية والتعليم العالي ،وفيما
يلي نص التوصيات:
 اس � � �ت � � �خ� � ��دام م � � ��واق � � ��ع ال � �ت� ��واص � ��لاالجتماعي في شرح املناهج العلمية
 وض��ع لجنة فنية ل��دراس��ة املناهجومدى تناسبها مع األيام والحصص
 ل �ج �ن ��ة ل �ت �ن �س �ي��ق امل � �ن ��اه ��ج ت �ض��ممدرسني حديثي التخرج
 توفير االدوات املطلوبة للمختبراتوت � �ش ��دي ��د ال� ��رق� ��اب� ��ة ع� �ل ��ى امل �ع �ل ��وم ��ات
اسبوعيا

 تشكيل لجنة الختبار املعلم ومدىكفاءته
 اضافة مادة األخالق االسالمية فياملرحلة االبتدائية
 ت ��وق ��ف ال� ��دراس� ��ة أي � ��ام اخ �ت �ب ��اراتالفترة الدراسية األولى
 إتاحة حق النقد ومشاهدة نموذجالفترتني الثانية والرابعة
 ج �ع��ل اخ � �ت � �ب ��ارات ال �ف �ت ��رة األول � ��ىوالثالثة قصيرة
 ح� ��ذف ك �م �ي��ة امل �ن ��اه ��ج ال �ت ��ي ت�م��تدراستها في الفترتني االولى والثالثة
 أن تكون اختبارات اللغتني العربيةواالنكليزية على فترتني
 ع��دم رب��ط الئ�ح��ة ال�غ�ي��اب ب��درج��اتالطالب

 إلغاء نظام الئحة الغياب تعديل الئحة الغياب ونظام خصمالدرجات
 جعل الئ�ح��ة ال�غ�ي��اب ك ��أداة مكافأةللطالب امللتزم وأداة عقاب للطالب غير
امللتزم
 م � ��راع � ��اة وض� � ��ع امل � � � ��واد ال �ع �ل �م �ي��ةكالفيزياء والكيمياء واألحياء في بداية
اليوم الدراسي
 السماح للطالب بالنقل من مدرسةإلى أخرى دون التقيد باالختيار الحر
 ان ي �ك��ون االخ �ت �ي��ار ال �ح��ر ب��ال�ف�ع��لاختياريا وليس إجبار الطالب عليه
 وض� ��ع اخ �ت �ب��ار ت �ح��دي��د امل �س �ت��وىلخريجي البعثات الخارجية
 -زي � � ��ادة ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �خ��ارج �ي��ة

والكشف عن ميولهم الدراسية وزي��ادة
الكورس الصيفي
 تقليل تأثير اختبار ال�ق��درات علىنسب الطالب
 ع�م��ل ج�ل�س��ات ش�ه��ري��ا م��ع ال��وزي��رةوالقيادات ملناقشة مشاكل الجامعة
 استقطاع ج��زء من ميزانية الدولةلصيانة الجامعات
 زي��ادة عدد البعثات للخارج وفتحبعثات إلى دول جديدة
 وض � � ��ع ك � � � ��ورس ت� �م� �ه� �ي ��دي مل � ��ادةال��ري��اض�ي��ات ل�ل��راغ�ب�ين ف��ي دخ ��ول كلية
ال� �ط ��ب وزي � � � ��ادة ع � ��دد ال �ب �ع �ث��ات ل�ل�ط��ب
البشري
 تحويل كلية الشريعة إل��ى جامعةإسالمية

 ج��ام �ع��ة م�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن ال�ج��ام�ع��اتالحكومية والخاصة
 ال �ت �ع��اق��د م��ع ال �ج��ام �ع��ات امل��رم��وق��ةلفتح فروع لها في الكويت
 إل��زام ال��وزارة بإعداد تقرير سنويبأعداد الخريجني إليجاد حل لهم
إل �غ��اء ام�ت�ح��ان ال �ق��درات واس�ت�ب��دال��ه
بامتحان التخصص املراد دخوله
 ف �ص��ل ال �ت �ع �ب �ي��ر وال �ت �ل �خ �ي��ص م��نال �ل �غ �ت�ين ال �ع��رب �ي��ة واالن �ك �ل �ي��زي��ة خ ��ارج
ال ��ورق ��ة وخ � ��روج ال�ط�ل�ب��ة ب �ع��د ام�ت�ح��ان
ال� �ف� �ت ��رة األول � � ��ى وال �ث ��ال �ث ��ة وال� � �ق � ��رارات
ال ��وزاري ��ة ت �ص��در ف�ق��ط ف��ي ب��داي��ة ال�ع��ام
الدراسي.

أصبحنا أكثر علما
بمشاكل الطالب
وسيتم رفعها
لوزارة التربية
أتمنى أن يكون
هناك تواصل مع
مكتب برلمان
الطلبة
لسنا موجودين
جميعا على هذه
الكراسي اال
لخدمتكم
أي مقترحات
لتطوير التعليم
يجب أن ترسل
لالمانة العامة
أنتم محل ثقة وما
ترونه مناسبا في
مكتب المجلس
سوف ننفذه
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الميزانيات :بيت الزكاة ال يتعاون مع ديوان المحاسبة
اج� �ت� �م� �ع ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س��اب مل�ن��اق�ش��ة م�ي��زان�ي��ة بيت
الزكاة للسنة املالية 2016/2015
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان
ع�ب��دال�ص�م��د ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ع �ق��ب االج �ت �م��اع ان ب �ي��ت ال ��زك ��اة ال
ي�ت�ع��اون م��ع دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وق��د
اشتكى ال��دي��وان من أن بيت الزكاة
ال يتعاون معه ألداء مهامه الرقابية
ك �م��ا ن ��ص ع �ل �ي �ه��ا ال� �ق ��ان ��ون ،ح�ي��ث
يتم التأخر في ال��رد على مكاتبات
الديوان وعدم تسليمه للمستندات
التي يطلبها في التواريخ املحددة
رسميا واالم � �ت � �ن� ��اع ع� ��ن ت ��زوي ��ده
ب �ع��ض ال �ت �ق��اري��ر امل �ه �م��ة ك �ت �ق��اري��ر
ال � �ت � ��دق � �ي � ��ق ال � � ��داخ� � � �ل � � ��ي .وأوض � � � ��ح
ع�ب��دال�ص�م��د إض��اف��ة إل ��ى ذل ��ك منع
م��وظ�ف��ي ال ��دي ��وان م��ن ال��دخ��ول إل��ى
ن�ظ��م ال�ح��اس��ب اآلل ��ي لبيت ال��زك��اة،
وم �ط��ال �ب��ة ال� ��دي� ��وان ب ��إرس ��ال ك�ت��ب
رس �م �ي��ة ق �ب��ل إق ��دام ��ه ع �ل��ى ف�ح��ص
استمارات الصرف ،وإعطاء اإلدارات
ال� �ت ��ي ي ��رغ ��ب ال� ��دي� ��وان ب�ت�ف�ت�ي�ش�ه��ا
وف �ح �ص �ه��ا إخ� � �ط � ��ارا م �س �ب �ق��ا ق�ب��ل
م�ج�ي�ئ��ه ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ق��ان��ون إن �ش��اء
دي ��وان املحاسبة وال ��ذي ن��ص على

عنصر املفاجأة في التفتيش.
وق� � ��د أك� � ��د ال� � ��دي� � ��وان أن� � ��ه م ��اض
ف��ي إج ��راءات ��ه ال�ق��ان��ون�ي��ة للوصول
بشكواه إلى رئيس ديوان املحاسبة
بسبب ال�ت��دخ��ل ف��ي اختصاصاته،
وق��د أك ��دت اللجنة ع�ل��ى متابعتها
ل� �ه ��ذا امل� ��وض� ��وع وإخ � �ط� ��اره� ��ا ب�م��ا
س�ي�ت��م ال �ت��وص��ل إل �ي��ه ،ح �ي��ث أب��دى
بيت الزكاة استعداده للتعاون مع
الديوان.
وح � � � � � � � ��ول م � � �ت� � ��اب � � �ع� � ��ة ال � �ل � �ج � �ن� ��ة
ملالحظاتها وتوصياتها على بيت
ال ��زك ��اة ف ��ي االج �ت �م��اع��ات ال�س��اب�ق��ة
ومل � �ع� ��رف� ��ة م � � ��دى ج � ��دي � ��ة ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية في تسوية ما عليها من
م�لاح�ظ��ات ،ف�ق��د أرس ��ل ب�ي��ت ال��زك��اة
ردوده إل��ى دي��وان املحاسبة وج��ار
تقييمها ،ك�م��ا سيتم ت�ح��وي��ل ع��دد
من املالحظات إلى إدارة املخالفات
املالية التخاذ اإلج��راءات القانونية
الالزمة بشأنها.
والح�ظ��ت اللجنة أن توصياتها
ال�س��اب�ق��ة ل��م ت�ط�ب��ق إال ج��زئ�ي��ا رغ��م
م� ��رون� ��ة ال �ل �ج �ن��ة م� ��ع ب� �ي ��ت ال ��زك ��اة
والقاضي بالتحول التدريجي أثناء
التطبيق ،إذ أوصت اللجنة بضرورة

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

ال� �ف� �ص ��ل ال� � �ت � ��ام ب �ي��ن امل � �ص� ��روف� ��ات
اإلداري ��ة لبيت ال��زك��اة وال�ت��ي تمول
م��ن امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة وب�ين
مصروفات ميزانية الخيرات والتي
تمول من أم��وال الزكاة واملتبرعني،
إال أن ب �ي��ت ال ��زك ��اة م ��ا زال يحمل
ب �ع��ض امل� �ص ��اري ��ف اإلداري� � � � ��ة ع�ل��ى
أم � � ��وال ال� ��زك� ��اة وال� �خ� �ي ��رات وك��اف��ل
اليتيم كرواتب ومكافآت باملخالفة
لتوصية اللجنة ومالحظات ديوان
املحاسبة بهذا الشأن.
وت � �ش� ��دد ال �ل �ج �ن��ة س� �ن ��وي ��ا ع�ل��ى
ض � � � ��رورة ت �ح �م �ي��ل ت �ك �ل �ف��ة ت ��وزي ��ع

التميمي نافيا حادثة الغش:
شائعة وسأالحق مطلقيها

عبدالله التميمي

ن �ف��ى ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي
االنباء املتواترة عبر مواقع التواصل
االجتماعي عن ضبطه في حالة غش
اث� �ن ��اء اداء االم �ت �ح��ان��ات ف ��ي إح ��دى
ال �ج��ام �ع��ات امل �ص��ري��ة.وق��ال التميمي
ف ��ي ت �غ��ري��دات��ه ع �ب��ر م��وق��ع ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ت��وي �ت��ر :أي ام �ت �ح��ان��ات
ت�ج��رى ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة أي�ه��ا امل��رض��ى
ب�م��رض ال�ش��ائ�ع��ات؟! ..م��ؤك��دا ان��ه كان
ضمن وفد برملاني رسمي منذ عشرة
أيام شملت جورجيا وهنغاريا.
وأك��د التميمي انه سيقوم باتخاذ

االج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ض��د ال�ج�ه��ات
واالش �خ��اص ال��ذي��ن ت��داول��وا وروج��وا
ه ��ذه ال �ش��ائ �ع��ة م �ش �ي��را إل ��ى ان ��ه على
دراية بمن هم وراءها وكذلك املستفيد
منها.
م��ن جهته اك��د امللحق الثقافي في
ال �ق��اه��رة د.ش ��اي ��ع ال �ش��اي��ع ان م��ا تم
ت ��داول ��ه م��ن م��وض��وع ال �غ��ش للنائب
عبدالله التميمي عار عن الصحة وقد
تسلمنا م��ن الجامعة كشفا باسماء
املسجلني  ب �م �ح��اض��ر غ ��ش واس �م��ه
ليس معهم.

أموال الزكاة وغيرها على امليزانية
ال �ت��ي ت�م��ول�ه��ا ال ��دول ��ة ول �ي��س على
امل �ت �ب��رع�ين وأن ت��ذه��ب ت�ب��رع��ات�ه��م
ب��ال�ك��ام��ل إل��ى م�ق��اص��ده��ا الشرعية
وال �خ �ي��ري��ة دون ن �ق �ص��ان ،خ��اص��ة
أن ب�ي��ت ال��زك��اة ي�ت�ل�ق��ى م�ع��ون��ة من
الدولة تقدر بـ  1.5مليون دينار لهذا
ال �غ��رض ،ب��ل إن ه��ذه امل�ع��ون��ة ينتج
عنها فوائض مالية سنويا نتيجة
ل�ع��دم اس�ت�غ�لال�ه��ا ك��ام�ل��ة ،ووص�ل��ت
إل ��ى  13م�ل�ي��ون دي �ن��ار م��ن س�ن��وات
سابقة ويقوم باستثمارها.
م �ي��زان �ي��ة ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة ل�ل�س�ن��ة

املالية 2016/2015
ق � ��درت م �ص ��روف ��ات ب �ي��ت ال��زك��اة
ل �ل �س �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة  2016/2015ب �ـ
 22٫457٫000د.ك والح�ظ��ت اللجنة
أن ل ��دى ال �ج �ه��ة خ �ل�لا ف ��ي ال�ض�ب��ط
وال��رب��ط ف��ي ميزانيتها ،باإلضافة
إل� � � � ��ى اخ � � � �ت � �ل ��اف اإلج� � � � ��اب� � � � ��ات ب�ي�ن
املسؤولني.
وم ��ن امل�ل�اح �ظ��ات ع �ل��ى م�ي��زان�ي��ة
ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة اس� �ت� �م ��راره ��ا ب��رص��د
اع� �ت� �م ��ادات م��ال �ي��ة ل �ص��رف م �ك��اف��أة
ت� �ش� �ج� �ي �ع� �ي ��ة ل� �ب� �ع ��ض م��وظ �ف �ي �ه��ا
دون وج � ��ه ح� ��ق ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��رار

مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة والقاضي
بإيقافها م�ن��ذ س�ن��ة  2005وتحفظ
ك��ل م��ن امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين ل��دى بيت
ال� ��زك� ��اة ووزارة امل ��ال �ي ��ة ع �ل��ى ه��ذا
ال � �ص� ��رف امل� �خ ��ال ��ف ل �ل �ق ��ان ��ون م�ن��ذ
سنوات ،وتسجيل ديوان املحاسبة
ملالحظته بهذا الشأن أيضا.
واستنكرت اللجنة مثل هذا الرد،
وطالبت وزارة املالية بإلغاء ماتم
اعتماده لهذا البند إال للمستحقني
منهم قانونا مع املطالبة باتخاذ ما
يلزم السترجاع م��ا ت��م صرفه دون
وج��ه ح��ق ،وتؤكد اللجنة أن لديها
مسطرة واحدة في تطبيق القانون
ع �ل��ى أي ج �ه��ة ك��ان��ت ح �ف��اظ��ا على
امل ��ال ال �ع��ام ،ه ��ذا والح �ظ��ت اللجنة
ك �ث��رة وج ��ود امل�لاح �ظ��ات ع�ل��ى بند
ال � ��روات � ��ب وم �ن �ه��ا ص � ��رف م �ك��اف��آت
ل�ف��رق العمل أث�ن��اء ال ��دوام الرسمي
باملخالفة للقانون.

الحريجي :ال وقف للمساعدات
االجتماعية
نقل النائب سعود الحريجي عن
وك�ي��ل وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية
والعمل د.مطر املطيري نفيه وجود
نية لوقف امل�س��اع��دات االجتماعية
املقدمة ال��ى الكويتيات املتزوجات
من غير الكويتيني .وقال الحريجي
في تصريح صحافي :حرصا على
ت�ح��ري ال��دق��ة ف��ي االن �ب��اء امل�ت��وات��رة
ح��ول وق��ف املساعدات االجتماعية
للكويتيات املتزوجات تواصلت أنا
ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل د.م �ط��ر امل �ط �ي��ري وس��أل�ت��ه

ع��ن م��دى صحة ه��ذه االن �ب��اء فنفى
صحة ذلك نفيا قاطعا .
وتابع الحريجي :املطيري اكد لي
ان الوزارة لم تتخذ اي إجراءات في
ه��ذا ال�ص��دد وان ص��رف املساعدات
مستمر للكويتيات املتزوجات من
غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين .وش��دد الحريجي
على ان حقوق ومكتسبات اخواتنا
ال �ك��وي �ت �ي��ات خ ��ط أح �م ��ر والي �م �ك��ن
القبول باملساس بها .
سعود الحريجي
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«التعليمية» توصي بصرف
 150دينارا بدل كمبيوتر لكل طالب
ن��اق �ش��ت ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون التعليم
وال�ث�ق��اف��ة واإلرش� ��اد البرملانية في
اجتماعها بمجلس األم��ة أمس 35
اقتراحا برغبة مدرجة على جدول
أعمالها .وقال مقرر اللجنة النائب
د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين إن ال �ل �ج �ن��ة أوص ��ت
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى اق � �ت� ��راح ب��إن �ش��اء
ف ��رع ل�ل�ن��ادي ال�ع�ل�م��ي بمحافظتي
األح �م��دي وم �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر إض��اف��ة
إل� � ��ى ال� �ت ��وص� �ي ��ة ب ��امل ��واف � �ق ��ة ع �ل��ى
إن �ش��اء م�ك�ت�ب��ة م��رك��زي��ة ف��ي جميع
امل �ح��اف �ظ��ات .وأض� � ��اف أن ال�ل�ج�ن��ة
أوصت كذلك باملوافقة على اقتراح
بزيادة املخصصات املالية لالتحاد
الوطني ف��رع الجامعة إض��اف��ة إلى
ص��رف  150دي �ن��ارا ب��دل كمبيوتر
ل �ك��ل ط��ال��ب ب��ال �ج��ام �ع��ة وامل��واف �ق��ة
على تطبيق نظام التعليم املوازي
بجامعة ال�ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة العامة

الري مستقبال السفير االسترالي

اس�ت�ق�ب��ل م��راق��ب م�ج�ل��س األم��ة
النائب أحمد الري في مكتبه أمس

جانب من اجتماع سابق للجنة التعليمية

للتعليم التطبيقي والتدريب.
وذكر أن اللجنة ناقشت اإلعداد
ل � � ��ورش ع� �م ��ل وح� �ل� �ق ��ات ن �ق��اش �ي��ة

ل �ل��ري��اض��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ش �ي��را ال ��ى ان
هناك اختالفا في وجهات النظر بني
اعضاء البرملان حول آلية االنتخابات
ب � ��ال� � �ص � ��وت ال � � ��واح � � ��د ف � � ��ي االن � ��دي � ��ة
ال��ري��اض�ي��ة واي �ض��ا ه�ن��اك اق �ط��اب من
خ� � ��ارج امل �ج �ل��س ت� �ه ��دد ب��ال�ت�ص�ع�ي��د
وايقاف مشاركات ونشاطات الكويت
خ ��ارج� �ي ��ا ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال ��ري ��اض �ي ��ة
ال��دول�ي��ة .وب�ين الطريجي أن الوضع
ال� ��ري� ��اض� ��ي ي� �ح� �ت ��اج ال� � ��ى ان �ت �ف��اض��ة

األس �ب��وع امل�ق�ب��ل مل�ن��اق�ش��ة ق��ان��ون��ي
امل � �ط � �ب� ��وع� ��ات وال � �ن � �ش� ��ر واالع � �ل� ��ام
االل �ك �ت��رون��ي م��وض �ح��ا أن� ��ه سيتم

استدعاء أصحاب الشأن واملهتمني
ف � ��ي ه� ��ذي� ��ن ال � �ق ��ان ��ون �ي�ن مل �ع��ال �ج��ة
املثالب املوجودة فيهما.

الع��ادت �ه��ا ال ��ى وض�ع�ه��ا ال �س��اب��ق في
ت �ب��وئ �ه��ا م �ن �ص��ات ال �ت �ت��وي��ج ،وان �ه��ا
ل��ن ت �ع��ود ال ��ى م�ك��ان�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي اال
ب��ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ث�ل�اث��ة امل �ق��دم��ة ع�ل��ى
ال�ق��ان��ون مضيفا ان��ه ال ش��ك ستكون
هناك اختالفات وتباين في وجهات
ال�ن�ظ��ر ف��ي جلسة ال �ي��وم امل ��درج على
ج ��دول اع�م��ال�ه��ا ال �ق��وان�ين ال��ري��اض�ي��ة
اال انه سيتم التصويت على القانون
بالتعديالت.

اكد النائب سعدون حماد ان مشروع
امل � �ط ��ار ت �ع��د ص� � ��ارخ ع �ل��ى امل� � ��ال ال �ع��ام
بمباركة الحكومة مشيرا الى ان السعر
التقديري من وزارة االشغال  900مليون
دينار .وذكر ان الشركات التي قيل انه
تم تأهيلها  23شركة الفتا ان الشركات
الوهمية  19ش��رك��ة .واوض��ح حماد في
م��ؤت �م��ره ال�ص�ح��اف��ي ب�م�ج�ل��س االم ��ة ان
الشركات الفعلية التي دخلت املناقصة
ه� ��ي  4ش� ��رك� ��ات ف� �ق ��ط وان ال� �ش ��رك ��ات
ال �ت��ي ق��ام��ت ب �س �ح��ب ك ��راس ��ة ال �ش��روط
للمناقصة عددها  10فقط .وبني ان اقل
االس �ع��ار ك��ان��ت م�ل�ي��ار  386مليونا أم��ا
السعر الثاني فبلغ مليارا و 627مليونا

ب �ع��د ان ق ��دم ��ت وزارة االش � �غ ��ال ط�ل�ب��ا
للجنة باعادة الطرح كممارسة على 4
ش��رك��ات ف�ق��ط وع�ل�ي��ه اج�ت�م�ع��ت اللجنة
ب �م ��ن ف �ي �ه��م رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ب ��االن ��اب ��ة
 .واض � � ��اف ان� ��ه ت ��م ال �ت �ص��وي��ت وك��ان��ت
نتيجته  5رافضون طلب وزارة االشغال
م�ق��اب��ل  4م��ؤي��دون مبينا ان ال��راف�ض�ين
ك� ��ان م ��ن ض �م �ن �ه��م م �م �ث �ل��و ال �ح �ك��وم��ة .
وط��ال��ب ح�م��اد ب �ض��رورة تشكيل لجنة
تحقيق م��ن ق�ب��ل مجلس االم��ة وتفريغ
ال�ت�س�ج�ي��ل ال �خ ��اص ب��االج �ت �م��اع االول
وال�ث��ان��ي وان يتم التحقيق م��ع اعضاء
لجنة املناقصات وان ي�ع��اد تشكيلها
النها اصبحت غير محايدة .

ت � �ق� ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م� ��اج� ��د م ��وس ��ى
باقتراح برغبة بإطالق اسم النائب
السابق غنام الجمهور على شارع
املطار الواقع بني منطقتي خيطان
وال� �ع� �م ��ري ��ة ب ��اع� �ت� �ب ��اره م � ��ن أب �ن ��اء
ال� �ك ��وي ��ت ال � �ب� ��ررة م �م ��ن ك ��ان ��ت ل�ه��م
بصمات مؤثرة في املجتمع.
ماجد موسى

النصف :تعديالت
«الزراعة» ضرورية
د .عبدالله الطريجي

حماد :مشروع المطار تعد صارخ على المال العام
والسعر الثالث بلغ مليارا و 698مليونا
واخيرا السعر الرابع بلغ مليارا و718
م�ل�ي��ون د.ك .واش ��ار ح�م��اد إل��ى ان ف��رق
السعر التقديري ل ��وزرارة االش�غ��ال عن
ال �ف��ائ��ز ب��امل�ن��اق�ص��ة ي �ق��در ب �ح��وال��ي 500
م�ل�ي��ون دي�ن��ار م�ش��ددا ع�ل��ى وج ��ود تعد
صارخ على املال العام الفتا ان مناقصة
املستشفيات االرب�ع��ة الغيت الن الفرق
ب �ل��غ  10م�ل�اي�ي�ن م ��ؤك ��دا ان ال �ح �ك��وم��ة
مصرة على املضي بمشروع املطار رغم
ان الفارق  500مليون دينار .وقال حماد
ان الكارثة التي وقعت يوم االربعاء 15
الجاري ف��ي لجنة امل�ن��اق�ص��ات العامة
حيث تم التصويت على مشروع املطار

االثنني سفير أستراليا لدى دولة
الكويت وارن هاوك .

موسى :اطالق اسم غنام
الجمهور على طريق المطار

الطريجي لـ «الدستور»:
الرياضة في خطر
قال عضو لجنة الشباب والرياضة
ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي
ل �ـ «ال��دس �ت��ور» ان ال��وض��ع ال��ري��اض��ي
ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ي� �ت� �ج ��ه ن� �ح ��و األس � � ��وأ
وان ال�ت�ع��دي�لات امل�ق��دم��ة ع�ل��ى ق��ان��ون
ال��ري��اض��ة م�س�ت�ح�ق��ة خ�ص��وص��ا ان�ه��ا
ات � � ��ت ب � �ت� ��واف� ��ق ب �ي��ن اع� � �ض � ��اء ل �ج �ن��ة
الشباب وال��ري��اض��ة والحكومة وه��ذا
دل�ي��ل واض ��ح ب��اق�ت�ن��اع ال�ط��رف�ين على
اه �م �ي �ت �ه��ا وذل � ��ك ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة

الري يستقبل السفير األسترالي

سعدون حماد

أك ��د ال �ن��ائ��ب راك� ��ان ال�ن�ص��ف أن
ت �ع��دي�ل�ات ق ��ان ��ون ه �ي �ئ��ة ال ��زراع ��ة
ك �م ��ا ان �ت �ه��ى ال� �ي ��ه م �ج �ل��س األم� ��ة
ف��ي امل��داول��ة األول ��ى يمثل إن�ج��ازا
ف ��ي م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ال�س�ي��اس��ي
وال �ب��رمل��ان��ي ،م��ؤك��دا أن ال�ض�غ��وط
املستمرة على الحكومة والنواب
الل�غ��اء تلك التعديالت دل�ي��ل على
أن ه � �ن� ��اك م� �ت� �ض ��رري ��ن ي� ��ري� ��دون
للوضع السابق االستمرار لخدمة
م�ص��ال�ح�ه��م .وق ��ال ال�ن�ص��ف أم��س
إن رفض تعديالت املداولة األولى
يعني شرعنة االع�ت��داء على امل��ال
ال � �ع� ��ام وث � � � ��روات ال � ��دول � ��ة ،وخ �ل��ق
قضية اي��داع��ات ج��دي��دة متسائال
إن ك� ��ان� ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ج� � � ��ادة ف��ي
االص�لاح أو أنها حكومة عالقات
ع� ��ام� ��ة ه ��دف � �ه ��ا امل � �ح ��اف � �ظ ��ة ع �ل��ى
عالقاتها ب�ن��واب ومتنفذين على
حساب مكافحة الفساد.
وأوض � � ��ح ال� �ن ��ائ ��ب ال �ن �ص��ف أن
ال �ض �غ��وط وال �ت��دخ�ل�ات م��ن داخ��ل
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة وخ� � ��ارج� � ��ه ل � ��وأد
االص �ل ��اح� � ��ات ف � ��ي ق � ��ان � ��ون ه �ي �ئ��ة

راكان النصف

ال ��زراع ��ة اخ �ت�ب��ار للسلطتني أم��ام
ال � �ش � �ع� ��ب ال � � � ��ذي ب � � ��ات ع � �ل� ��ى ع �ل��م
وب � ��األدل � ��ة وامل� �س� �ت� �ن ��دات ل �ح��االت
ك�ث�ي��رة م��ن ت��وزي��ع ق�س��ائ��م زراع�ي��ة
ألس � � � �ب � � ��اب س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ول� �ي� �س ��ت
لتحقيق األم ��ن ال �غ��ذائ��ي ك�م��ا هو
مفترض لها.
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«الدستور» استطلعت آراء النواب حول أولويات جلسة اليوم

نواب لـ «الدستور» :إقرار قوانين الرياضة
والتأمينات واإلعالم االلكتروني أمر مستحق

ش��دد ع��دد من ال�ن��واب على ض��رورة
اق � ��رار ال �ق��وان�ي�ن امل ��درج ��ة ع �ل��ى ج ��دول
أع� �م ��ال ال �ج �ل �س��ة ال� �ي ��وم وال� �ت ��ي ت��أت��ي
استكماال للجلسة املاضية.
وأك � ��د غ �ي��ر ن��ائ��ب م �م��ن اس�ت�ط�ل�ع��ت
الدستور آراء ه��م ضرورة اقرار قوانني
ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال ��ري ��اض� �ي ��ة وال �ت ��أم �ي �ن ��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة واإلع � �ل� ��ام االل �ك �ت��رون��ي
إل� � � ��ى ج � ��ان � ��ب ال� � � �خ � � ��روج ب� �ت ��وص� �ي ��ات
ن �ي ��اب �ي ��ة م� �ل ��زم ��ة ب � �ش ��أن امل� �ش ��روع ��ات
ال � �ك � �ب� ��رى امل� �ع� �ط� �ل ��ة الس� �ي� �م ��ا ج��ام �ع��ة
ج��اب��ر .كما وص��ف ال�ن��واب ف��ي معرض
تصريحاتهم الجلسة املرتقبة باملهمة
والحاسمة الق��رار العديد من القوانني
التي تحظى بالتوافق النيابي.
ق� � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب ص� ��ال� ��ح ع � ��اش � ��ور ان
الجلسة املقبلة ستشهد نقاشات حول
العديد من مشروعات القوانني املهمة
أب� ��رزه� ��ا ت� �ع ��دي�ل�ات ق� ��ان� ��ون ال �ه �ي �ئ��ات
ال��ري��اض �ي��ة واع �ت �م��اد آل �ي��ة ال�ت�ص��وي��ت
وف��ق ال�ص��وت ال��واح��د ف��ي انتخاباتها
مؤكدا ان اقرارها سيساهم بشكل كبير
ف��ي تصحيح أوض��اع امللف الرياضي
خ �ص ��وص ��ا ان ال � �ق ��وان �ي�ن ال��ري��اض �ي��ة
الحالية تحتاج الى اعادة النظر فيها.
وب�ي�ن ع��اش��ور ان زي� ��ادة ال��دع��م امل��ال��ي
لألندية ام��ر جيد .وطالب عاشور في
تصريح للدستور بضرورة ان تتعاون
االندية الرياضية واملجلس والحكومة
فيما يتعلق بالقوانني الجديدة التي
ت ��أت ��ي ت �م��اش �ي��ا م ��ع م �ص �ل �ح��ة ال �ب �ل��د.
واض ��اف ان ال�ت�ع��دي�لات على القوانني
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ه ��ي م �ج��رد
ت �ش��ري��ع م �ت��ي ث �ب��ت ان ��ه ل �ي��س ب�ص��ال��ح
الرياضة فمن املمكن ان يغير ويعدل
ب �ع��د س �ن �ت�ين او ي ��زي ��د وف� ��ق ال�ت�ق�ي�ي��م
م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ان ه � ��ذا ي� �ع ��د ال �ت �ع��دي��ل
ال �خ��ام��س ع �ل��ى ال� �ق ��وان�ي�ن ال��ري��اض �ي��ة
داع� �ي ��ا إلع� �ط ��اء ف��رص��ة الق� ��راره� ��ا بما
يخدم الرياضة في الكويت.
ام��ا النائب س�ع��دون حماد فقد أكد
وجود اتفاق نيابي على ضرورة اقرار
ت�ع��دي�لات ق��ان��ون ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة
واالن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا ف��ي ال�ج�ل�س��ة املقبلة
السيما آل�ي��ة التصويت وف��ق الصوت
ال ��واح ��د ع �م�لا ل �ل �م �س��اواة ب�ي�ن ج�ه��ات
الدولة.وفيما يتعلق باالقتراح بقانون
ب �ش��أن ان �ش��اء ش��رك��ة ث��ان�ي��ة للمواشي
اب ��دى ح�م��اد ت��أي�ي��ده ه��ذا ال�ق��ان��ون من
أج� � ��ل خ� �ل ��ق ن� � ��وع م� ��ن ال� �ت� �ن ��اف ��س ب�ين
ال �ش��رك��ات وك �س��ر االح �ت �ك��ار م��ا يجعل
االس� �ع ��ار ف��ي ص��ال��ح امل�س�ت�ه�ل��ك .وع��ن
ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى ق ��ان ��ون ان � �ش ��اء ه�ي�ئ��ة
ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية ق��ال حماد
ق ��دم� �ن ��ا ع � � ��دة ت � �ع� ��دي�ل��ات ب� �ع ��د اق � � ��رار
املداولة االول��ى حيث تم تخفيض مدة
تحويل القسيمة او الحيازة الزراعية
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عاشور :إقرار
حماد :إنشاء
الصوت الواحد
شركة ثانية
يصحح المسار
للمواشي يكسر
الخاطئ في الرياضة االحتكار
وال �ج��واخ �ي��ر م��ن ث�م��ان��ي س �ن��وات إل��ى
س�ن�ت�ين واوض ��ح ان م��ا ت��م التصويت
ع �ل �ي��ه ف ��ي امل� ��داول� ��ة االول� � ��ى ب��ال�ن�س�ب��ة
لبعض مواد القانون فهي مجحفة.
اك��د ال�ن��ائ��ب د.ع �ب��د ال�ح�م�ي��د دشتي
ان ال � �ق� ��وان�ي��ن امل � ��درج � ��ة ع� �ل ��ى ج � ��دول
أعمال الجلسة املقبلة تأتي استكماال
ل �ل �ج �ل �س��ة امل ��اض� �ي ��ة وال � �ت ��ي اس �ت �م��رت
ح�ت��ى ال�خ��ام�س��ة م�س��اء وش �ه��دت اق��رار
تعديالت قانون هيئة أسواق املال.
وأوض��ح دشتي في تصريح خاص
للدستور ان تعديالت قانون الرياضة
م� ��ن ال � �ق ��وان �ي�ن امل � ��درج � ��ة ع �ل ��ى ج� ��دول
األع� �م ��ال وه ��و أم ��ر م�س�ت�ح��ق الس�ي�م��ا
ان امل�ج�ت�م��ع وال �ش��ارع ال��ري��اض��ي باتا
ي � �ع� ��والن ك �ث �ي ��را ع �ل ��ى اص� �ل ��اح وض ��ع
االن��دي��ة واالت �ح��ادات ال��ري��اض�ي��ة داخ��ل
الكويت بعد االخفاقات االخيرة.
واوض ��ح ان ال�ت�ع��دي�لات املنصوص
عليها في القانون واملنتظر اقرارها في
الجلسة املقبلة تحدد الية التصويت
وفق -الصوت الواحد -وكذلك تحديد
والي��ة عضو مجلس االدارة ب��دورت�ين
ش ��ري � �ط ��ة ان ت � �ك � ��ون ب �ي �ن �ه �م ��ا دورة
ف��اص �ل��ة .م �ش �ي��را ف��ي ال��وق��ت ذات� ��ه إل��ى
أن التعديالت مستحقة وان��ه سيدفع
م��ع ب��اق��ي اع �ض��اء م�ج�ل��س االم ��ة نحو
اقرارها لتحقيق املزيد من االصالحات
في الجسم الرياضي.
وب �ي�ن دش �ت��ي ف ��ي م �ع��رض تعليقه
ان ت � �ع � ��دي �ل��ات ق� � ��ان� � ��ون ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات
االجتماعية وامل��زم��ع مناقشتها خالل
الجلسة املقبلة م��ن األم ��ور املستحقة
ايضا ملا لها من ايجابيات ما جعلها
تحظى بالتوافق النيابي والدفع نحو
اقرارها.

وفيما يخص التعديل على قانون
امل��راف �ع��ات امل �ع��روف ب �ق��ان��ون -اإلع �ل�ام
اإلل �ك �ت��رون��ي -وص �ف��ه دش �ت��ي ب��ال�ق�ف��زة
التشريعية ال�ت��ي حظيت بالنقاشات
داخ � � ��ل ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية البرملانية والتي ارتأت من
ج��ان�ب�ه��ا ض ��رورة ال�ح��اج��ة ال�ي��ه فضال
ع��ن دف ��ع وزي� ��ر ال �ع��دل وزي� ��ر االوق� ��اف
وال�ش��ؤون االسالمية يعقوب الصانع
نحو اق��راره .اض��اف دشتي ان��ه باقرار
ه ��ذا ال �ق��ان��ون س �ي �ك��ون م �ج �ل��س االم ��ة
حقق قفز قفزة نوعية تاريخية في آلية
االعالن بالصحف واالوراق والدعاوى
ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ب� ��واس � �ط� ��ة ك � ��ل وس� ��ائ� ��ل
التقنية الحديثة بما يختاره اط��راف
التقاضي او موكلوهم م��ن املحامني.
وب �ي�ن ان رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
النائب مبارك الحريص سيقوم بشرح
التعديل علي االع�ض��اء ف��ي ق��اع��ة عبد
الله السالم متوقعا انجازه واقراره في
الجلسة املقبلة.
وعن تخصيص ساعتني في جلسة
االرب�ع��اء ملناقشة وض��ع جامعة جابر
وال � �ح� ��دي� ��ث ع� ��ن م� �خ ��رج ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م
ال � �ث� ��ان� ��وي وم � � ��دى ق � � ��درة ال �ج ��ام �ع ��ات
ع �ل��ى االس �ت �ي �ع ��اب ق � ��ال د .دش� �ت ��ي ان
ه � � ��ذا امل� � ��وض� � ��وع م � ��ن ض� �م ��ن امل� �ل� �ف ��ات
املطروحة للنقاش مشيرا الى ان هناك
موضوعات اخرى حساسة ستكون في
بند الرسائل الواردة مؤكد ان الجلسة
امل�ق�ب�ل��ة س�ت�ك��ون س��اخ �ن��ة .واوض� ��ح ان
تخصيص ه��ات�ين ال�س��اع�ت�ين سيكون
ذا ج ��دوى الس�ي�م��ا اذا م��ا ت��م ال�خ��روج
عقبهما بجملة م��ن ال�ت��وص�ي��ات تلزم
ال�ح�ك��وم��ة ب �ش��أن امل �ش��روع��ات املعطلة
التي يكون حسمها من خالل االستماع
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إلى وجهات النظر من ممثلي االمة.
وذك��ر :نأمل ان تلتزم الحكومة بما
يتم اق��راره م��ن توصيات وتعمل على
ت�ن�ف�ي��ذه��ا خ�ل�ال ف �ت��رة زم �ن�ي��ة م�ح��ددة
مشددا على ان هذا هو االص��ل رافضا
في الوقت ذات��ه ان تكون مجرد جلسة
فضفضة.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ح �م��ود
ال �ح �م��دان ف��ي ت �ص��ري��ح ل �ل��دس �ت��ور ان��ه
ل�ي��س ه�ن��اك داع لتخصيص ساعتني
من عمر الجلسة املقبلة ملناقشة وضع
جامعة جابر في الجلسة املقبلة مؤكدا
ان الجامعة في حاجة فقط إلى تعيني
مدير لها إل��ى جانب توفير الحكومة
اماكن بالجامعات والتعليم التطبيقي
ل �خ��ري �ج��ي ال �ث��ان��وي��ة ال� �ع ��ام ��ة .وح ��ول
املقترح بانشاء شركة للمواشي ثانية
ق ��ال ال �ح �م��دان ان ��ه ي��ؤي��د ه ��ذا امل�ق�ت��رح
الت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة اك �ب��ر ام � ��ام ال�ج�م�ي��ع
وم �ن��ع م �ح��اول��ة اح ��د اح �ت �ك��ار ال �س��وق
وتحديد االسعار من قبل جهة واحدة.
وأك � ��د ال �ن ��ائ ��ب س� �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي
اهمية ال�ق��وان�ين امل��درج��ة على ج��دول
اعمال الجلسة املقبلة والتي سيسعى
املجلس الى اقرارها الفتا إلى ان هناك
موضوعا مهما وهو التعديالت على
ق��ان��ون ه�ي�ئ��ة ال ��زراع ��ة وف�ي�م��ا يخص
ال� �ح� �ي ��ازات ال ��زراع� �ي ��ة وال� � ��ذي ق��دم�ن��ا
ت�ع��دي�لات ج��دي��دة ح�ت��ى ت�ض��اف على
ال� �ق ��ان ��ون ق �ب��ل ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه ف��ي
املداولة الثانية والتي سنضمها إلى
تقرير لجنة املرافق حتى نرفعها إلى
املجلس.
واضاف الحريجي ان هناك قانونا
اراه م�س�ت�ح�ق��ا ع �ل��ى ج � ��دول االع �م��ال
خاصا بإنشاء شركة ثانية للمواشي

حيث من املنطق ان يكون هناك عدم
احتكار ويجب ايجاد منافسة مابني
الشركات بالجودة واالس�ع��ار اضافة
إل ��ى ت �ع��زي��ز االم� ��ن ال �غ��ذائ��ي وت��وف�ي��ر
السلعة بشكل امن.
وبني الحريجي ان القوانني بشكل
ع��ام مستحقة ام��ا ال�ج��دل واالخ�ت�لاف
ح��ول �ه��ا ف �ه��و ام� ��ر ط�ب�ي�ع��ي ح �ي��ث ق��د
ي �ك��ون ه �ن��اك ن��ائ��ب تختلف رؤي �ت��ه
ع ��ن االخ � ��ر اال ان ��ه ب��االخ �ي��ر الب ��د من
التوافق السيما الرئاسة التي تعطي
رؤي� ��ة واض �ح ��ة ح ��ول ال �ق��ان��ون امل ��راد
التصويت علية.
وق��ال ال�ن��ائ��ب عبدالله امل�ع�ي��وف ان
القوانني املدرجة على ج��دول االعمال
ل�ل�ج�ل�س��ة امل �ق �ب �ل��ة ب �ع �ض �ه��ا م�س�ت�ح��ق
وض � ��روري الس�ي�م��ا ق��ان��ون ال��ري��اض��ة
حيث ان ال��وض��ع ال��ري��اض��ي م��ن سيئ
ال ��ى اس� ��وأ علما ان �ن��ا م�ق�ب�ل��ون على
دورات وب� � �ط � ��والت وي� ��وج� ��د ص� ��راع
رياضي سياسي م��ازال قائما فالبد
من حسم هذا املوضوع.
واض � � � ��اف امل� �ع� �ي ��وف ان ال� �ق ��وان�ي�ن
االخ � � ��رى ك��ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
والتعديالت على قانونها فهو قانون
م �ه��م ،اض��اف��ة إل��ى ع��دة ق��وان�ين مهمة
ي �ج��ب ادراج � �ه� ��ا ع �ل��ى ج � ��دول اع �م��ال
امل �ج �ل��س وال� �ب ��ت ف �ي �ه��ا ب ��أس ��رع وق��ت
كالبديل االستراتيجي وه��و متعلق
بمصير املواطنني وحقوقهم املالية.
واوض� � � � � � ��ح امل � � �ع � � �ي � ��وف ان ب �ع��ض
ال �ق��وان�ين ستشهد ج��دال ح��ول�ه��ا كما
ح�ص��ل ف��ي الجلسة ال�س��اب�ق��ة بقانون
ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة ال ��ذي ه��و م��درج
على الجلسة املقبلة واملقرر التصويت
عليه باملداولة الثانية ،وحسب رؤيتي

فإن القانون قاصر فيما يتعلق بالفرز
والتوسعات التي ل��م تذكر بالقانون
وه ��ي ال �ت��ي ت �ح��دث ب �ه��ا ال �ت �ج��اوزات
واملخالفات.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
ان اه��م ال�ق��وان�ين امل��درج��ة على ج��دول
اعمال الجلسة املقبلة التعديالت على
ق��ان��ون ال��ري��اض��ة ح�ي��ث ال�ك��ل ينتظره
وس� �ي� �ت ��م ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع �ل �ي��ه ب� �ع ��د ان
أقررناه في لجنة الشباب والرياضة،
م �ش �ي��را إل ��ى ان ��ه س �ي��داف��ع ع��ن وج�ه��ة
ن �ظ��ره وال �ل �ج �ن��ة ب��االس �ب��اب ادت إل��ى
هذه التعديالت.
وب� �ي� ��ن ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ان م� ��وض� ��وع
ال �ح �ي��ازات وال �ت �ع��دي�لات ال �ت��ي ط��رأت
عليه واملدرجة ايضا تهدف الى الحد
من الفساد ال��ذي يجب ان يتم ايقافه
وع� � ��ودة االم� � ��ور إل� ��ى ن �ص��اب �ه��ا ل�ي��س
م��ن امل�ع�ق��ول ان ي�ح�ص��ل اح��ده��م على
ح �ي��ازة دون اي ف��ائ��دة ت �ع��ود ل�ل��دول��ة
وحسب الغرض املخصص بإعطائها
ف �ل��اب � ��د م� � ��ن ف� � ��ائ� � ��دة ت� � �ع � ��ود ل �ل ��وط ��ن
وامل��واط��ن بتوفير املنتجات الزراعية
والحيوانية.
واض� ��اف ال �ط��ري �ج��ي :ك��ذل��ك ق��ان��ون
ان�ش��اء ش��رك��ة ثانية للمواشي فنحن
ب�ح��اج��ة ال�ي�ه��ا ل�خ�ل��ق م�ن��اف�س��ة ت�ع��ود
بالفائدة على االقتصاد وام��ر صحي
ف �ت��ح ب� ��اب امل �ن��اف �س��ة ل ��ذل ��ك ن �ح��ن م��ع
انشاء الشركة ،التعديالت على قانون
التأمينات االجتماعية امر مهم والبد
بني فترة واخرى اجراء تعديالت على
ال�ق��وان�ين وم��راج�ع�ت�ه��ا وخ��اص��ة التي
تهم املواطن البسيط.
ق��ال ال�ن��ائ��ب محمد ط�ن��ا ان ج��دول
االع �م ��ال ل�ل�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة وال �ق��وان�ين
امل � ��درج � ��ة ع �ل �ي��ة ف� ��ي غ ��اي ��ة االه �م �ي ��ة،
الس �ي �م��ا ق��ان��ون ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة
ح� � �ي � ��ث ه � � �ن� � ��اك ت � � �ع� � ��دي �ل ��ات م� �ق ��دم ��ة
وضرورية.
وتمنى طنا ان يتم التصويت على
ج �م �ي��ع ال �ق ��وان�ي�ن امل ��درج ��ة واق ��راره ��ا
م �ش �ي��را إل ��ى ان ق��ان��ون ان �ش��اء ش��رك��ة
للمواشي مطلب ل��دى الكل والب��د من
اق ��راره مل��ا فيه م��ن مصلحة للمواطن
واملستهلك بشكل عام لتعزيزه االمن
ال� �غ ��ذائ ��ي ف �م��ن غ �ي��ر امل �ع �ق��ول اي �ج��اد
ش��رك��ة واح ��دة مسيطرة ع�ل��ى ال�س��وق
فالبد من خلق منافسة.
واض � ��اف ط �ن��ا ان ال �ق��ان��ون امل ��درج
اي� �ض ��ا وامل � �ه� ��م ل �ش��ري �ح��ة ك �ب �ي ��رة م��ن
املواطنني وال��ذي الب��د ان تتم املوافقة
ع�ل�ي��ه واق � � ��راره ه ��و ق ��ان ��ون ت�ع��دي�لات
بشأن التأمينات االجتماعية ،مشيرا
إلى ان جميع القوانني مستحقة وذات
اهمية للوطن واملواطن.
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أكدوا لـ «الدستور» أن تنظيم سوقها يحد من ارتفاع األسعار غير المبرر

تباين نيابي بشأن مقترحي العمالة

التأمينات واالستثمار تحفظتا على المشاركة واللجنة االقتصادية بمجلس الوزراء رفضت مقترح العوضي
اس �ت �ط �ل �ع��ت «ال� ��دس � �ت� ��ور» آراء
ع � ��دد م� ��ن ال � �ن� ��واب ف� ��ي ش � ��أن أه ��م
املوضوعات وتقارير اللجان عن
مشروعات واالق�ت��راح��ات بقوانني
املطروحة في جلسة اليوم
ح� �ي ��ث ت� �ب ��اي� �ن ��ت ردود ال �ف �ع��ل
النيابية ح��ول املقترحني بقانون
بشأن العمالة املنزلية املقدمني من
النائب كامل العوضي والنائبني
س �ع��دون ح�م��اد وص��ال��ح ع��اش��ور.
فيما ك��ان االج �م��اع ع�ل��ى ض��رورة
تنظيم س��وق العمالة املنزلية من
اجل الحد من ارتفاع االسعار غير
املبرر عن كاهل املواطنني.
أوض ��ح ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
ان القانون الخاص بإنشاء شركة
مساهمة لـ (جلب العمالة املنزلية)
وامل � �ق� ��دم م� ��ن ق �ب ��ل ال� �ن ��ائ ��ب ك��ام��ل
ال �ع��وض��ي ي �خ �ت �ل��ف ع ��ن ال �ق��ان��ون
ال��ذي تقدم ب��ه ه��و والنائب خليل
الصالح واملتعلق بـ (تنظيم جلب
العمالة املنزلية) وقال عاشور ان
القانون الذي تقدم به هو والنائب
خ �ل �ي ��ل ال � �ص� ��ال� ��ح ج� � ��اء م �ت �ك��ام�لا
ومنظما ل�ـ (عملية جلب العمالة
املنزلية ومكاتب الخدم والكفيل)
م �ش �ي��را ال ��ى ان ال �ق��ان��ون م �ط��روح
م � �ن ��ذ  .2006واض � � � � ��اف ع ��اش ��ور
ان ال � �ق ��ان ��ون ال � � ��ذي ت� �ق ��دم ب� ��ه ق��د
واف �ق��ت عليه ال�ج�ه��ات الحكومية
املعنية السيما وزارت��ي الداخلية
وال �ش��ؤون وغيرهما م��ن الجهات
ذات الصلة الف�ت��ا ال��ى ان القانون
ينظم ال�ع�لاق��ة ب�ين مكاتب الخدم
وأرب � ��اب ال �ع �م��ل ك �م��ا ي�ض�م��ن حق
الجميع س��واء املكاتب او العمالة
او الكفالء.
ول �ف��ت ع��اش��ور إل ��ى أن منظمة
ح�ق��وق االن �س��ان ال��دول�ي��ة ومقرها
ال �ع��اص �م��ة ال �س��وي �س��ري��ة ج�ن�ي��ف
علقت على افتقار الكويت لقانون
ّ
ي�ن�ظ��م أوض � ��اع ال �ع �م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة.
وفيما يتعلق بالقانون املقدم من
النائب العوضي قال انه اليختص
بانشاء شركة تكون نسبة % 25
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار و25
 %مل��ؤس �س��ة ال �ت��أم �ي �ن��ات و% 50
ل �ل �ش��رك��ات امل� ��درج� ��ة ب��ال �ب��ورص��ة
وبني ان املشكلة في قانون انشاء
ال �ش��رك��ة ت�ك�م��ن ف��ي امل � ��ادة االول ��ى
واملتعلقة باملؤسسني اذ ان هيئة
االس�ت�ث�م��ار وم��ؤس�س��ة التأمينات
رف�ض�ت��ا ه��ذا امل�ق�ت��رح وال ترغبان
باملشاركة فيه .واضاف ان وزارتي
ال �ش��ؤون وال��داخ�ل�ي��ة بينتا انهما
ع��رض �ت��ا ه ��ذا االم� ��ر ع �ل��ى ال�ل�ج�ن��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ول� ��م ي �ح��ظ ب��ال �ق �ب��ول م �ش �ي��را إل��ى

صالح عاشور

سعدون حماد

عاشور :تأسيس
شركة لتنظيم
جلب العمالة بات
أمرا ملحا

حماد :شركة جلب الطريجي :المصلحة
العمالة تساهم
العامة أهم
في ارتفاع االسعار من الشخصية
أو االنتخابية

ض � � � ��رورة ت �غ �ي �ي��ر امل � � � ��ادة االول� � ��ى
م ��ن ال� �ق ��ان ��ون امل� �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ��ب
العوضي بعدما رفض املؤسسون
تأسيس هذه الشركة.
وق � � � ��ال ان االق� � � �ت � � ��راح ب ��ان� �ش ��اء
شركة يجب ان يذهب للتشريعية
ل� � ��دراس� � ��ة م � � ��دى دس � �ت� ��وري � �ت� ��ه ث��م
للمالية لدراسة الكلفة املالية.
وت��اب��ع ع��اش��ور ق��ائ�لا :ان اق��رار
ق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي��م ج� �ل ��ب ال �ع �م��ال��ة
امل �ن��زل �ي��ة ال � ��ذي ت �ق ��دم ب ��ه س�ي��رف��ع
التحفظ ال��ذي ابدته لجنة حقوق

د .عبدالله الطريجي

االن� �س ��ان ف ��ي ج�ن�ي��ف اض ��اف ��ة ال��ى
ان� � ��ه س �ي �ف �ت��ح ال � �ب� ��اب ف� ��ي خ�ف��ض
اس � �ع � ��ار ال� �ع� �م ��ال ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة ك �م��ا
سيحمل املكاتب االلتزامات املالية
واالداري ��ة وكذلك سينظم العالقة
ب�ي��ن اص � �ح� ��اب امل� �ك ��ات ��ب ووزارة
الداخلية .واشار الى انه ليس ضد
مقترح الشركة لكن انشاء الشركة
يتطلب االمر مرسوما بقانون.
م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه أوض� � � � ��ح ال� �ن ��ائ ��ب
سعدون حماد ان هناك مقترحني
اثنني بخصوص العمالة املنزلية

م� � ��ؤك� � ��دا ان ال � �ل � �ج � �ن ��ة ال �ص �ح �ي ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة واف� �ق ��ت ع �ل��ى امل �ق �ت��رح
ال� �خ ��اص ب �ت �ن �ظ �ي��م ج �ل �ب �ه��ا ك��ون��ه
أع��م واشمل ويعالج كافة املثالب
ال �ق��ان��ون �ي��ة ف�ي�م��ا رف �ض��ت م�ق�ت��رح
ال �ع��وض��ي ب �ش��أن ت��أس�ي��س ش��رك��ة
لجلب العمالة املنزلية.
واض � � ��اف ح� �م ��اد ان� ��ه ك� ��ان اح��د
م �ق ��دم ��ي م �ق �ت ��رح ال� �ع ��وض ��ي ل�ك��ن
ب �ع��د دراس � �ت� ��ه ورف� � ��ض م��ؤس �س��ة
ال �ت��أم �ي �ن��ات وه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ار
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� �ي ��ه وامل� �س ��اه� �م ��ة ف��ي

العوضي :إحالة شركات
العمالة إلى اللجنة المالية
أع � � �ل� � ��ن ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ك� ��ام� ��ل
ال � �ع� ��وض� ��ي ع� ��زم� ��ه ال� �ت� �ق ��دم
بطلب إلى املجلس في شأن
ت �ح��وي��ل االق� �ت ��راح ال �خ��اص
ب ��إن� �ش ��اء ش ��رك ��ة الس �ت �ق��دام
وت� �ش� �غ� �ي ��ل ال � �ع � �م� ��ال� ��ة إل� ��ى
ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة.
وأوض � � � � � � � ��ح ف� � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
ل� � �ل � ��دس� � �ت � ��ور ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ال�ص�ح�ي��ة ق��ال��ت رأي �ه��ا لكن
يجب أن يحال تقريرها إلى
اللجنة املالية كون االقتراح

يتعلق بإنشاء شركة األمر
الذي يستوجب دراسته من
جانبها .وأك��دال�ع��وض��ي أن
اق �ت ��راح ان �ش��اء ال �ش��رك��ة من
ش��أن��ه امل �س��اه �م��ة ف��ي ال�ح��د
م��ن ارت �ف��اع اس�ع��ار العمالة
امل� �ن ��زل� �ي ��ة ب� �ع ��دم ��ا ارت �ف �ع��ت
بشكل جنوني يثقل كاهل
األس � � � ��رة ك� �م ��ا ي � �ح ��ول دون
أي ت�ل��اع� ��ب ف � ��ي األس � �ع� ��ار
مستقبال.

كامل العوضي

الشركة أدى إل��ى سحب اسمه من
املقترح.
وب�ي�ن ح�م��اد ان��ه س�ي��واف��ق على
م� �ق� �ت ��رح ت �ن �ظ �ي��م ج� �ل ��ب ال �ع �م��ال��ة
املنزلية كونه يسمح بفتح املزيد
من مكاتب جلب الخدم للمواطنني
م��ن س��ن  30ع��ام��ا ح�ت��ى  70ع��ام��ا
وي �ن ��ص ع �ل��ى دف� ��ع ض �م ��ان م��ال��ي
ق� � ��درة  50ال � ��ف دي� �ن ��ار م ��ا ي�ح�ق��ق
امل ��زي ��د م ��ن االن �ف �ت ��اح ف ��ي ال �س��وق
وم �ن��ع ال �ت�ل�اع��ب ب��االس �ع��ار فيما
يتسبب امل�ق�ت��رح اآلخ ��ر بتكريس
احتكار باالسعار .وفقا لرأيه.
واوضح حماد ان القانون الذي
ت�ق��دم ب��ه وال�ن��ائ��ب ص��ال��ح عاشور
يسد الكثير م��ن ال�ث�غ��رات أب��رزه��ا
عدم تحميل املواطن تكاليف سفر
ال �خ��ادم��ة ح ��ال ه��روب �ه��ا ك �م��ا هو
الوضع الحالي.
ول �ف��ت إل ��ى ان ب �ع��ض اص �ح��اب
امل �ك��ات��ب ي �ح��رض��ون وي�ش�ج�ع��ون
ال �خ��ادم��ات ع �ل��ى ال �ه��رب م��ن أج��ل
ال �ت �ك �س��ب امل ��ال ��ي ب�ب�ي�ع�ه��ا ألس ��رة
اخرى بينما الخاسر هو املواطن.
واش��ار ال��ى ان اللجنة الصحية
رف� �ع ��ت ت �ق��ري��ره��ا ال � �خ� ��اص ب �ه��ذا
ال � �ش� ��أن ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى امل �ق �ت��رح
االشمل وهو تنظيم جلب العمالة
امل �ن��زل �ي��ة ورف � ��ض م �ق �ت��رح ان �ش��اء
ش ��رك ��ة ل �ج �ل��ب ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة
واح ��ال� �ت ��ه ل �ل �م �ج �ل��س ل�ل�ت�ص��وي��ت
عليه .واكد انه تمت دعوة النائب
ال� �ع ��وض ��ي مل �ن��اق �ش �ت��ه ب��اق �ت��راح��ه
امل �ت �ع �ل��ق ب��ال �ش��رك��ة وق � ��ال ان ه��ذا
ليس اقتراحه ولكن اسمه مكتوب
ع �ل �ي��ه ث ��م ط �ل��ب ت �ق��دي��م ت �ع��دي�لات
ش�ف��وي��ة وط��ال�ب�ن��اه ان ي�ت�ق��دم بها
م�ك�ت��وب��ة .ون�ف��ى ال�ن��ائ��ب ح�م��اد ان
ي�ت�س�ب��ب ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م ال�ع�م��ال��ة
املنزلية في تنفيع مكاتب العمالة
وال�خ��دم ب��ل ينظم العملية بشكل
اكثر ويتضمن التزامات اصحاب
املكاتب كما يساهم في فتح املجال
مل��زي��د م ��ن امل �ك��ات��ب وع �ل �ي��ه يخلق
نوعا من الحرية في السوق.
واك � � � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب م � �ح � �م ��د ط �ن��ا
ت ��أي � �ي ��ده م� �ق� �ت ��رح ال � �ن ��ائ ��ب ك��ام��ل
ال�ع��وض��ي م�ش�ي��را ال��ى ان امل�ق�ت��رح
ال� �خ ��اص ب��ان �ش��اء ش ��رك ��ة خ��اص��ة
ل�ج�ل��ب ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ام ��ر في
غاية االهمية سيصب في صالح
امل��واط��ن ال�ع��ادي ال��ذي تالعبت به
ب �ع��ض م �ك��ات��ب ال� �خ ��دم م ��ن خ�لال
رف�ع�ه��ا ل�لاس�ع��ار م�م��ا ش�ك��ل عبئا
كبيرا على كاهل االسرة الكويتية.

التتمة ص15

مطالب لضمان
حقوق مكاتب
الخدمة أو العمالة
أو الكفالء
ضرورة تغيير
المادة األولى من
قانون استقدام
العمالة المنزلية
دعوات إلحالة
قانون استقدام
العمالة إلى
«التشريعية»
لدراسة مدى
دستوريته ثم إلى
«المالية» لدراسة
كلفته المادية
القانون الذي أقرته
اللجنة الصحية
يفتح الباب أمام
خفض أسعار
الخدم
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المنزلية وشركات جلبها

الكويت في مرمى االنتقاد الدولي الفتقارها لقانون ينظم أوضاع العمالة
تتمة المنشور ص14
وبني ان اقتراح العوضي افضل
من املشروع الحكومي النه يساهم
ف��ي خفض االس �ع��ار موضحا انه
ل��م يستمع ب�ع��د إل��ى رأي اللجنة
ال�ص�ح�ي��ة م��ؤك��دا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
اح �ق �ي��ة امل �ج �ل��س ف ��ي اب � ��داء ال ��رأي
اي �ض��ا ع�ل��ى أن ي�ت��م ال�ح�س��م تحت
قبة عبدالله السالم.
وقال النائب سعود الحريجي
ان من حق اللجنة الصحية ابداء
الرأي بشأن انشاء شركة الستقدام
العمالة ال��واف��دة وتشغيلها وفي
ال��وق��ت ذات ��ه ف ��إن م�ق�ت��رح ال�ن��ائ��ب
ك��ام��ل ال�ع��وض��ي ب��ان�ش��اء الشركة
مستحق السيما في ظل اوضاع
االسعار الجنونية واملبالغ فيها
والخاصة بأسعار الخدم .مشيرا
الى ان الكثير من النواب طالبوا
اللجنة بدراسة مقترح العوضي
وتقديم تقرير موحد حوله.
وب � � �ي� � ��ن ال � � �ح� � ��ري � � �ج� � ��ي ق� � ��ائ �ل ��ا:
بخصوص رفض هيئة االستثمار
وم ��ؤس� �س ��ة ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات ل�ل�ن�س��ب
املخصصة لهما بالشركة فهو أمر
يتطلب الدراسة بشكل مستفيض
واخ� ��ذ اآلراء ال�ف�ن�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
بالحسبان .الفتا إل��ى ان القانون
س � �ي � �س� ��اه� ��م ف � � ��ي رف� � � � ��ع االع � � �ب� � ��اء
وال�ض�غ��وط��ات ع��ن ك��اه��ل امل��واط��ن
ووضع نهاية للمشكالت املتعلقة
بالعمالة املنزلية السيما ارتفاع
األسعار.
وأوض � � � � � ��ح ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه
الطريجي ان اللجنة الصحية هي
املختصة بدراسة املقترح الخاص
ب ��ال �ع �م ��ال��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة م� ��ؤك� ��دا ان ��ه
سيطلع على تقريرها قبل اب��داء
الرأي في هذا الشأن.
وعن وجود مصالح تجارية في
شأن موضوع انشاء شركة لجلب
العمالة قال ان كان هناك تضارب
م �ص ��ال ��ح وم �ث �ب ��ت ذل � ��ك ي �ج ��ب ان
نكون شفافني وواضحني في هذا
االمر حتى يعرف الشعب الكويتي
كل شيء ومن يقدم مصالحه على
مصالح الناس.
وبني ان الجميع لهم حق ابداء
ال � � � ��رأي ف � ��ي اي م � ��وض � ��وع او اي
اق �ت��راح وان امل�ج�ل��س ف��ي النهاية
سيحسم االمر بالتصويت مؤكدا
ان امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ن��اس اه��م
م � ��ن اي م �ص �ل �ح��ة ش �خ �ص �ي��ة او
انتخابية.
من جانبه قال النائب عبدالله
امل� �ع� �ي ��وف إن ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ل ��دي �ه ��ا وج� �ه ��ة ن�ظ��ر

مطالب بمنع
تالعب أسعار
الخدم وعدم
تحميل المواطن
سفر الخادم حال
هروبه
محمد طنا

سعود الحريجي

حمود الحمدان

عبدالله املعيوف

طنا :اقتراح
العوضي أفضل
من المشروع
الحكومي

الحريجي:
يرفع األعباء
والضغوطات عن
كاهل المواطن

الحمدان :رفض
اللجنة الصحية غير
منطقي

المعيوف :مقترح
العوضي يستحق
الدراسة

ت �ت �ع �ل��ق ب ��إن� �ش ��اء ه� � ��ذه ال �ش��رك��ة
استندوا فيه إلى آراء املختصني
داخ ��ل ال�ل�ج�ن��ة م��ؤك��دا ف��ي ال��وق��ت
ذات��ه ان مقترح النائب العوضي
يستحق الدراسة وشدد املعيوف
على ضرورة خروج هذا القانون
إل� � ��ى ال � �ن� ��ور خ� �ص ��وص ��ا ف� ��ي ظ��ل
االس �ت �غ�لال ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي تعاني
م �ن��ه األس��رال �ك��وي �ت �ي��ة ف��ي م�س��أل��ة
االستعانة بالعمالة املنزلية من
ال �ش��رك��ات ال �خ��اص��ة .ك �م��ا ط��ال��ب

بتصحيح ال��وض��ع الحالي نظرا
الن امل ��واط ��ن ي�ت�ح�م��ل ال�ك�ث�ي��ر من
األع� �ب ��اء .واش� ��ار م�ع�ي��وف ال ��ى ان
اص � � ��دار ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن ال �ع �م��ال��ة
املنزلية امر غاية في االهمية من
اجل تقويم االعوجاج الحالي.
إل� ��ى ذل� ��ك رأى ال �ن ��ائ ��ب ح �م��ود
الحمدان ان االقتراح بقانون الذي
ت �ق��دم ب��ه ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال�ع��وض��ي
حول انشاء شركة مساهمة بشأن
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ب�م�ث��اب��ة ال�ج�ي��د

وال �ك��ام��ل .وق� ��ال ان م �ق �ت��رح ك��ام��ل
ال �ع��وض��ي ك ��ام ��ل االرك � � ��ان ون �ح��ن
مع هذا املقترح بجميع تفاصيله
خ �ص��وص��ا ان ال �ه ��دف م ��ن ان �ش��اء
ه � � ��ذه ال � �ش� ��رك� ��ة وض � � ��ع ح � ��د ام � ��ام
ال �ت�لاع��ب وج �ش��ع ب �ع��ض امل�ك��ات��ب
ال �خ��اص��ة ب��ال �خ��دم م ��ن اس �ت �غ�لال
ال ��وض ��ع ال �ح��ال��ي ،م �ش �ي��را ال ��ى ان
الشركة ستكون بمثابة املرجعية
ل �ل �ج �م �ي��ع .وب�ي��ن ان ع� ��ذر ال�ل�ج�ن��ة
ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي رف �ض �ه��ا ل�ل�م�ق�ت��رح

بعدم وج��ود مساهمني او اعتذار
املساهمني ع��ن ال��دخ��ول بالشركة
غ �ي��ر واق� �ع ��ي وغ� �ي ��ر م �ن �ط �ق��ي وال
يثني على اتخاذ مثل ه��ذا القرار
م��ؤك��دا ان ال�ق��رار النهائي ملجلس
االمة وليس للجنة.
وت��اب��ع ق��ائ�لا :وان اع�ت��ذرت تلك
الجهات عن الدخول في املساهمة
بإمكاننا فتحها ام ��ام امل��واط�ن�ين
للدخول فيها وان��ا ارى ان وجود
م�ث��ل ه ��ذه ال �ش��رك��ة ب ��ات ض��روري��ا
وم �ل �ح��ا وواج� �ب ��ا الي� �ق ��اف ت�لاع��ب
ب� �ع ��ض امل � �ك� ��ات� ��ب ال � �ت� ��ي ت �س �ت �غ��ل
اسعار الخدم ،مؤكدا ان استمرار
م �ث��ل ه ��ذا ال ��وض ��ع ي�ج�ع��ل سمعة
ال�ك��وي��ت باملحافل ال��دول�ي��ة سيئة
للغاية.
وب� �ي��ن ان ه � �ن ��اك اك � �ث ��ر م� ��ن 37
نائبا مؤيدا ملقترح الزميل كامل
العوضي وبالتالي سندفع بقوة
ن �ح��و اق � � ��رار امل� �ق� �ت ��رح م ��ع ادخ � ��ال
ب � �ع� ��ض ال� � �ت� � �ع � ��دي �ل��ات امل �ن �ط �ق �ي ��ة
واملناسبة.
وقال الحمدان ان وجود الشركة
سيقضي على ازمة اسعار الخدم
امل�ل�ت�ه�ب��ة وب��ال �ت��ال��ي س�ت��وف��ر على
ارب� ��اب ال�ب �ي��وت م�ب��ال��غ ك�ب�ي��رة عن
طلب العمالة املنزلية.

جانب من إحدى جلسات مجلس األمة

تباين نيابي
بشأن مقترح
كامل العوضي
نواب :سنحسم
التصويت على
مقترح إنشاء
شركة العمالة
لصالح المواطنين
مطالب بسرعة
إقرار قانون
العمالة المنزلية
لتصحيح االعوجاج
الحالي
تحذير نيابي
من اإلساءة
إلى سمعة الكويت
في المحافل
الدولية جراء
ملف العمالة
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فايز المطيري مديرا عاما لمنظمة
العمل العربية بالتزكية

صورة من الماضي

لم يتم مجلس األمة الثامن  1996فصله التشريعي كامال ،فقد حل بتاريخ  4مايو .1999

فاز مرشح دولة الكويت ورئيس
ات�ح��اد عمال الكويت فايز املطيري
بمنصب املدير العام ملنظمة العمل
ال �ع��رب �ي��ة ب��ال�ت��زك�ي��ة مل ��دة  4س �ن��وات
مقبلة بعد تنازل جميع املرشحني

مل �ص �ل �ح �ت��ه خ �ل��ال ان� �ع� �ق ��اد ال � � ��دورة
ال� � �ـ 42مل��ؤت �م��ر ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي ال�ت��ي
تستضيفها الكويت حاليا.

زخات من الشهب بسماء الكويت
في األيام القليلة المقبلة

لقطة جماعية للوزراء واألعضاء في جلسة افتتاح الفصل التشريعي الثامن 			 .1996

إعداد :إدارة اإلعالم

انطالق بطولة الخليج للغولف
بمشاركة نسائية اليوم

بدر العنزي يخترع نظاما
يقلل من حدوث الحرائق

ت�س�ت�ض�ي��ف ال �ك��وي ��ت ال� �ي ��وم ح�ف��ل
اف � �ت � �ت ��اح ب� �ط ��ول ��ة م �ج �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ل �ل �غ��ول��ف ف� ��ي ن�س�خ�ت�ه��ا
ال �ت��اس �ع��ة ع �ش��رة ل �ل��رج��ال وال �ث��ام �ن��ة
ل�ل�ش�ب��اب واألول � ��ى ل�ل�س�ي��دات ب��رع��اي��ة
وزي ��ر اإلع�ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وت�ش�ه��د م�ن��اف�س��ات ال�ب�ط��ول��ة التي
تنطلق غدا وتنظمها اللجنة الكويتية
ل �ل �غ��ول��ف ح �ت ��ى  25أب� ��ري� ��ل ال� �ج ��اري
م�ش��ارك��ة ستة منتخبات إض��اف��ة إلى
م �ش��ارك��ة ال �ع �ن �ص��ر ال �ن �س��ائ��ي ل�ل�م��رة
األولى في تاريخ البطوالت الخليجية.
وقال رئيس اللجنة الكويتية للغولف
مازن األنصاري في تصريح صحافي
إن م �ش��ارك��ة ال �ع �ن �ص��ر ال �ن �س��ائ��ي في
منافسات البطولة ضاعف من أهمية
ه� ��ذا ال� �ح ��دث ال �ت��اري �خ��ي امل� �ق ��ام ع�ل��ى
أرض الصداقة والسالم مشيرا إلى أن
اللجنة سعت خالل السنوات املاضية
م��ن أج��ل إش ��راك امل ��رأة ف��ي املنافسات
الخليجية.
وت � � �ش� � ��ارك س � �ت ��ة م� �ن� �ت� �خ� �ب ��ات ف��ي

أع�ل��ن ال�ب��اح��ث وامل�خ�ت��رع الكويتي
د .ب� ��در ال �ع �ن��زي ت�م�ك�ن��ه م ��ن اخ �ت��راع
جديد يضاف إلى سلسلة اختراعاته
السابقة وإن�ج��ازات��ه العلمية ويتمثل
ف ��ي ن �ظ��ام ي�ق�ل��ل م ��ن اح �ت �م��ال ح ��دوث
ال � �ح� ��رائ� ��ق ف � ��ي ال � �ب � �ي ��وت وامل� �ص ��ان ��ع
واألسواق واملجمعات واملساكن.
وق ��ال ال�ع�ن��زي ال ��ذي يعمل أس�ت��اذا
ل �ل �ه �ن��دس��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ف ��ي ج��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت ل�ك��ون��ا إن االخ �ت��راع ال�ج��دي��د
ي �خ �ت �ل��ف ع ��ن غ� �ي ��ره م ��ن اخ �ت��راع��ات��ه
ال �س��اب �ق��ة ح �ي��ث ي �ق��دم ح �ل��وال تخفف
م ��ن ال� �ح ��رائ ��ق ال �ت ��ي ق ��د ت �ت �س �ب��ب ف��ي
خسائر بشرية ومادية فادحة فضال
عن تلوث الهواء مضيفا أن االختراع
يسعى بالدرجة األساسية إلى تقليل
اح �ت �م��ال ح � ��دوث ال �ح ��رائ ��ق ال�ن��اج�م��ة
ع��ن ال �ت �م��اس ال�ك�ه��رب��ائ��ي وه ��و ن�ظ��ام
ي��رك��ب ع�ل��ى رأس أي ج�ه��از كهربائي
لقياس درجة حرارة التيار الكهربائي
ال�ج��اري م��ن امل�ص��در ع��ن ط��ري��ق نقطة
اس�ت�ش�ع��ار م��رك�ب��ة ف��ي ال �ن �ظ��ام نفسه
ت�لام��س أس�ن��ان رأس الجهاز الحامل

مازن األنصاري

م �ن��اف �س��ات ال �ب �ط��ول��ة وه � ��ي ال �ك��وي��ت
واإلم ��ارات والسعودية وقطر وعمان
وال�ب�ح��ري��ن ووج �ه��ت اللجنة املنظمة
ال��دع��وة إل��ى العديد م��ن الشخصيات
ال��ري��اض �ي��ة ال � �ب� ��ارزة ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
سفراء دول مجلس التعاون الخليجي
وع � � ��دد م � ��ن س � �ف � ��راء ال � � � ��دول األخ� � ��رى
ل�ح�ض��ور ح�ف��ل االف �ت �ت��اح وم�ن��اف�س��ات
البطولة.
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جريـدة برلمانيـة يوميـة

الوفيات
● عبدالله أحمد عبدالله املنيس 71 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :كيفان،
دي ��وان امل�ن�ي��س ،مقابل ن��ادي ال�ك��وي��ت ال��ري��اض��ي ،ت�ل�ف��ون ،99691756 :نساء:
العدان ،ق  ،8ش  ،21م  ،15تلفون99855299 :
● موسى فالح موسى حسن سعدون 58 ،عاما( ،شيع) ،رجال :غرب
م�ش��رف ،مسجد ال ��وزان ،مقابل ارض امل�ع��ارض ،تلفون ،99665564 :نساء:
حسينية العترة الطاهرة ،الرميثية ،ق  ،10ش��ارع اب��ي حنيفة .ج  ،101م ،16
تلفون66512256 ،99794919 :
● فضيلة محمد ابراهيم سليمان ،ارملة سليمان محمد السليمان،
 83عاما( ،شيعت) ،رج��ال :حسينية بوحمد ،الدعية ،تلفون،66787153 :
نساء :الدعية ،ق  ،4ش  ،51م  ،10تلفون67005269 :
● بدر علي حسني الشطي 69 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :القصور ،ق ،7
ش  ،4م  ،17نساء :الفنطاس الزراعي ،ق  ،4ش  ،15م  ،16تلفون51158880 :
● مرضي فهيد بن معني العازمي 86 ،عاما( ،شيع) ،رجال :النعيم،
ق  ،4ش  ،21االزرق  ،21تلفون ،67003731 :نساء :الواحة ،ق  ،2ش  ،3م ،621
االزرق  ،18تلفون66676633 :

د .بدر العنزي

للتيار الكهربائي.
وأوض � � � ��ح أن ه� � ��ذا ال� �ن� �ظ ��ام ي �ق��وم
بفصل رأس األج�ه��زة الكهربائية عن
م�ص��در ال�ت�ي��ار املقبس ف��ي ح��ال بلوغ
درج��ة الحد ال�ح��رج املسبب للحرائق
مبينا أن��ه ت��م تصميمه ليكون سهل
ال �ت �ص �ن �ي��ع وال �ت �ط �ب �ي��ق ع �ل��ى ج�م�ي��ع
األجهزة القديمة والحديثة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ق � � ��ال ع� �ض ��و امل� �ن� �ظ� �م ��ة ال ��دول� �ي ��ة
ل �ل �ش �ه��ب وال� �ن� �ي ��ازك ال �ف �ل �ك��ي خ��ال��د
ال �ج �م �ع ��ان إن زخ� � ��ات م� ��ن ال �ش �ه��ب
ستدخل الغالف الجوي خالل األيام
ال �ق �ل �ي �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة م �ت��وق �ع��ا أن ت�ب�ل��غ
ذروت �ه��ا م�س��اء ي��وم ال�خ�م�ي��س ال �ـ23
من أبريل ال�ج��اري وحتى فجر يوم
الجمعة املقبل.
وأوض� ��ح ال�ج�م�ع��ان ف��ي تصريح
لكونا أن ع��دد تلك ال��زخ��ات يتراوح
بني خمسة و 25شهابا في الساعة
خ�ل�ال ف �ت��رة ال � ��ذروة وي�ط�ل��ق عليها
ش �ه ��ب ال� �ق� �ي� �ث ��اري ��ات وت �ن �ط �ل��ق م��ن
ك ��وك� �ب ��ة ال � �ق � �ي � �ث� ��ارة وي� �ت� �س� �ب ��ب ف��ي

حدوثها مخلفات مذنب ثاتشر.
وأض� ��اف أن س�ب��ب ه ��ذه ال��زخ��ات
م ��ن ال �ش �ه��ب ه ��و وج� � ��ود ح �ب �ي �ب��ات
غ �ب��اري��ة وص �خ��ور ص�غ�ي��رة وجليد
ع�ل��ى ش�ك��ل ح ��زام تخلفها امل��ذن�ب��ات
في مدارها حني تقترب من الشمس
أثناء دورانها حولها والتي تتقاطع
ف��ي م ��داره ��ا م��ع األرض م�ب�ي�ن��ا أن��ه
ب�س�ب��ب ال �ج��اذب �ي��ة األرض� �ي ��ة ت��دخ��ل
ت �ل��ك امل �خ �ل �ف��ات ال �غ�ل�اف ال �ج��وي ما
ينتج عنه حرارة عالية تنصهر بها
ت �ل��ك ال �ص �خ��ور ك�ل�ي��ا وت �ت �ح��ول إل��ى
رم� ��اد ن�ت�ي�ج��ة اح�ت�ك��اك�ه��ا ب��ال�غ�لاف
الجوي.
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