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نواب يطالبون بزيادة نسبة القبول في اجلامعة
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وم ��واءم ��ة امل �خ��رج��ات ل �س��وق العمل

مطالبات نيابية برفع ن�سب القبول

قدم عدد من النواب بالتهنئة واملباركة للطلبة خريجي
الثانوية العامة للعام الدرا�سي احلايل ،متمنني لهم التوفيق
واالزدهار يف املرحلة اجلامعية املقبلة لهم.
وتطلع النواب �إىل �أن ي�سهم الطلبة يف خدمة البلد كل من
موقعة امل�ستقبلي ،م�شددين على �رضورة ان تكون املخرجات
التعليمية مواكبة ل�سوق العمل يف البالد ،وطالب النواب بزيادة
ن�سبة القبول يف اجلامعة والتطبيقي وزي��ادة عدد البعثات
اخلارجية وفتح الباب امام جميع الطلبة الناجحني من غري
حمددي اجلن�سية لاللتحاق باجلامعة.
حيث هن�أ رئي�س جمل�س االمة باالنابة عي�سى الكندري فائقي
الثانوية العامة والطلبة الناجحني واخلريجني ،متمنيا لهم
التوفيق يف حياتهم اجلامعية والعملية ،م�شيدا بجهود وزارة
الرتبية يف تنظيم مو�سم االختبارات وحماربة كل الظواهر غري
ال�سليمة من اجل م�ستقبل اف�ضل للطلبة.
وقال الكندري� :إن ابناءنا الطلبة خريجي الثانوية العامة
ينتظرهم م�ستقل زاهر خلدمة بلدهم الكويت ،متمنيا ان ينخرط
كل منهم يف كليته وتخ�ص�صه الذي ينا�سبه ليخدم كل واحد
منهم بلده من موقعه ،م�شددا على �رضورة ان تكون املخرجات
التعليمية مواكبة ل�سوق العمل يف البالد.
ومن جانبه بارك النائب ع�سكر العنزي لطالب وطالبات
املرحلة الثانوية النجاح والتفوق واالنتقال �إىل مرحلة جديدة
يف حياتهم العلمية وه��ي مرحلة التعليم العايل اجلامعي
والتطبيقي ،متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق من اجل رفعة
الكويت وازدهارها.
وقال ع�سكر� :إننا نبارك الولياء االمور الكرام جناح وتفوق
اوالدهم وبناتهم يف الثانوية العامة واملعاهد الدينية ومدار�س
الرتبية اخلا�صة بعد عناء طويل يف الدرا�سة ،متمنيا لهم
م�ستقبال زاهرا حافال بالإجناز والعطاء و�آمال �أن تتكلل جهودهم
بالتوفيق وال�سداد.
وثمن ع�سكر جهود وزير الرتبية وزير التعليم العايل حامد
العازمي وج��ه��ود القياديني يف الرتبية وامل��دار���س لالرتقاء
مب�ستوى التعليم والعناية بطالب وطالبات امل��دار���س من
الكويتيني وغ�ير الكويتيني حتى اج��ت��ازوا املرحلة الثانوية
بنجاح ودخلوا مرحلة التعليم العايل.
ودعا ع�سكر الوزير اىل زيادة عدد املقبولني بجامعة الكويت
من خريجي الثانوية حتى ال تتكرر ازمة القبول التي حتدث
كل �سنة ،مطالبا كذلك بزيادة عدد مقاعد االبتعاث للدرا�سة
باجلامعات العربية واالجنبية خارج الكويت ،م�ؤكدا �رضورة
قبول متفوقي الثانوية العامة من فئة البدون يف كليات القمة
بجامعة الكويت مع برنامج رعاية يكفل تقدمي �إعانات �شهرية
لهم مل�ساعدتهم على �إكمال درا�ستهم اجلامعية فهم ي�ستحقون
كل الدعم كونهم من ن�سيج املجتمع الكويتي و ال يعرفون وطنا
غري الكويت و�ضحى �آبا�ؤهم و�أجدادهم من اجل الكويت.
وثمن ع�سكر رعاية �سمو االمري و�سمو ويل عهده االمني و�سمو
رئي�س جمل�س ال���وزراء وعنايتهم بالتعليم يف وطننا الغايل

ع����س����ك����ر :ق����ن����اع����ة راس����خ����ة
ل��دى والة األم��ر أن مستقبل
الوطن واملواطن في التعليم
ال���������������دوس���������������ري ل����������زي����������ادة
ع����������دد ال�����ب�����ع�����ث�����ات وف����ت����ح
ال����ب����اب أم�������ام ال���ط���ل���ب���ة غير
م�������������ح�������������ددي اجل������ن������س������ي������ة
ال��س��وي��ط :امل��ت��ف��وق��ون أساس
البناء والتنمية  ..لنهتم بهم
الكويت حيث يتم تقدمي كل اهتمام ودع��م وت�شجيع لتطوير
م�سرية الرتبية والتعليم وتخ�صي�ص امليزانيات ال�ضخمة
لوزارتي الرتبية والتعليم العايل لقناعة را�سخة لدى والة الأمر
�أن م�ستقبل الوطن واملواطن هو يف التعليم ،و�أن اال�ستثمار يف
الإن�سان هو الهدف الأ�سمى الذي نتطلع �إليه جميعا.
وب��دروه هن�أ النائب نا�رص ال��دو��سري الطالب والطالبات
املتفوقني واملتفوقات والناجحني والناجحات يف الثانوية العامة،
متمنيا لهم جميعا التوفيق يف حياتهم اجلامعية والعملية.
وتقدم الدو�رسي من كل الطلبة الناجحني كويتيني وبدون
ومقيمني ب�أ�سمى معانى التهنئة والتربيك لهم ولذويهم وللأ�رسة
التعليمية من خلفهم ،داعيا الذين مل يكن النجاح حليفهم للمزيد
من االجتهاد وال�صرب لتحقيق امل�أمول يف العام القادم.
وتوجه الدو�رسي بال�شكر والتقدير ل��وزارة الرتبية على
اجلهود التي قدمتها للإمتحان ،وتقدم بال�شكر من كل املعلمني
واملعلمات الذين �شاركو يف جهود املراقبة والت�صحيح ،داعيا
وزارة التعليم ال��ع��ايل اىل زي���ادة ن�سبة القبول يف اجلامعة
والتطبيقي وزيادة عدد البعثات اخلارجية ،وفتح الباب امام
جميع الطلبة الناجحني من غري حمددي اجلن�سية لاللتحاق
باجلامعة.
ومتنى الدو�رسي لطالب وطالبات املرحلة الثانوية النجاح
والتفوق واالنتقال اىل مرحلة جديدة يف حياتهم العلمية وهي
مرحلة التعليم العايل اجلامعي والتطبيقي ،متمنيا لهم دوام
النجاح والتفوق من اجل رفعة الكويت وازدهارها.
وبارك النائب ثامر ال�سويط لطالب لطلبة وطالبات الثانوية

العامة املتفوقني واخلريجني ،متمنيا لهم اال�ستمرار يف النجاح يف
حياتهم العلمية والعملية املقبلة وموا�صلة اجلهود وت�سخريها
خلدمة وطنهم ،داعيا �إياهم اىل موا�صلة م�شوار النجاح وتكملة
الدرا�سات اجلامعية والعليا.
و�أك��د ال�سويط يف ت�رصيح �صحايف �أن ه ��ؤالء املتفوقني من
اخلريجني ي�شكلون املورد الب�رشي الذي يعترب �أ�سا�سا لبناء
وتنمية �أي بلد يف العامل  ،مطالبا الدولة برتكيز اهتمامها به�ؤالء
اخلريجني واال�ستثمار بهم لتطور البلد.
وا�ضاف وبهذه املنا�سبة ندعو وزارة التعليم العايل لإعداد
العدة منذ االن للعمل على قبول اكرب عدد ممكن من الطلبة
اخلريجني يف جامعة الكويت واملعهد التطبيقي واي�ضا زيادة
مقاعد االبتعاث باجلامعات داخل وخارج الكويت  ،فلن نقبل
�أن تقف اخلدمة التعليمية التي تقدمها الدولة لأبنائها عند
الثانويه العامة فقط.
داعيا الوزير حامد العازمي اىل قبول الطلبة املتفوقني من
فئة البدون وتوفري مقاعد كافية لهم �سواء يف جامعة الكويت
�أو املعهد التطبيقي ،م�شيدا بالوقت نف�سه بجهود وزارة الرتبية
على �إجناح املو�سم الدرا�سي باقتدار.
وهن�أ النائب طالل اجلالل طالب وطالبات مدار�س الثانوية
العامة واملعاهد الدينية ومدار�س الرتبية اخلا�صة بالكويت،
مبنا�سبة جناحهم وتخرجهم من املرحلة الثانوية ودخولهم اىل
املرحلة اجلامعية ،متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق.
وقال اجلالل يف ت�رصيح �صحايف� :إنني اغتنم هذه املنا�سبة
الطيبة لأقدم لأبنائنا خريجي الثانوية العامة واملعاهد الدينية
و�أولياء �أمورهم �أ�سمى �أيات التهنئة القلبية ال�صادقة �إذ تكللت
جهودهم بنجاح وتفوق اوالدهم وبناتهم منطلقني ب�إذن اهلل �إىل
مرحلة جديدة يف م�سريتهم التعليمية وهي املرحلة اجلامعية
وللم�ساهمة م�ستقبال يف خدمة الكويت واهلها واملقيمني على
ار�ضها الطيبة.
واعرب اجلالل عن �سعادته بفرحة الناجحني واملتفوقني من
ذوي االحتياجات اخلا�صة بعد ان تكللت جهودهم وجهود �أولياء
امورهم ومعلميهم ط��وال �سنوات املرحلة الثانوية بالنجاح
والتفوق ،متمنيا لهم موا�صلة تفوقهم وجناحهم ليكونوا قدوة
لأفراد املجتمع يف االرادة والتحدي وتخطي ال�صعاب.
وث��م��ن اجل�ل�ال ج��ه��ود م���دراء امل��دار���س وجميع املعلمني
واملعلمات الذين كانوا وراء ه��ذا النجاح لطالب الثانوية
واملعاهد الدينية ،الذين قاموا برعاية الطالب والطالبات
درا�سيا فنجحوا وتفوقوا.
�شكرا لكم ملتابعتنا ونعدكم دائما بتقدمي كل ما هو اف�ضل..
ونقل االخبار من كافة امل�صادر االخبارية وت�سهيل قراءتها
لكم .ال تن�سوا عمل اليك ل�صفحتنا على الفي�سبوك ومتابعة �آخر
االخبار على تويرت  .مع حتيات ا�رسة موقع �صحيفة �أخبارنا
� .صحيفة �أخبارنا ،نواب يطالبون بزيادة �أع��داد املقبولني يف
اجلامعة والتطبيقي ،تابعونا علي مواقع التوا�صل االجتماعي
اخلا�صة مبوقعنا لي�صلكم جديد االخبار دائم�آ.

ع�س�ك��ر :م��ا أس �ب��اب ع ��دم اس�ت�ك�م��ال ع �ق��ود م��دي�ن��ة امل �ط�ل�اع السكنية؟
وجه النائ��ب ع�سكر العن��زي �س���ؤاال �إىل وزي��ر الأ�شغال العام��ة ووزير
الدول��ة ل�ش�ؤون البلدية م .ح�سام الرومي ع��ن �أ�سباب عدم ا�ستكمال عقود
مدينة املطالع ال�سكنية واجراءات الوزارة ب�ش�أن ت�أهيل ال�رشكات مل�رشوع
جممع الوزارات وطالب تزويده بالآتي:
 1ـ من��ى اىل علمنا وجود نق�ص يف جمل���س ادارة الهيئة العامة للطرق
والنقل الربي ب�سب��ب عدد من اال�ستق��االت .يرجى افادتي ع��ن �سبب عدم
ا�ستكمال اع�ضاء جمل�س االدارة؟ وما اجراءاتكم بهذا اخل�صو�ص؟
 2ـ يرج��ى افادتي عن �سبب عدم ا�ستكمال اج��راءات العقود املرتبطة
مبدينة املط�لاع ال�سكنية مع بيان مف�صل مبوق��ف كل منها وما االجراءات
املتخذة من قبلكم؟
 3ـ م��ا ا�سباب ع��دم توقيع عقد طري��ق املطالع  243م��ن قبلكم؟ وما
تاريخ احل�صول عل��ى موافقة ديوان املحا�سبة عل��ى العقد وما �سبب عدم
توقيعكم على العقد حتى تاريخه؟ ومتى �سيتم توقيعه من قبلكم؟
ع�سكر العنزي
 4ـ م��ا االجراءات التي مت��ت من قبلك��م بخ�صو�ص ت�أهي��ل ال�رشكات
مل��شروع جممع ال��وزارات؟ وكم م��رة مت اج��راء الت�أهيل؟ وهل هن��اك �رشكات تقدم��ت ب�شكاوى
على الت�أهيل؟ يرجى تزويدي بال�شكاوى ون�سخ من الردود عليها؟
 5ـ قمت��م يف بلدي��ة الكوي��ت ب�إحال��ة القياديني الذين بلغ��ت خدمتهم  32عام��ا اىل التقاعد.
مل��اذا مل يتم ذل��ك يف وزارة اال�شغال؟ وهل �ستقوم��ون بذلك يف وزارة اال�شغ��ال؟ ويرجى تزويدي
بك�شف قياديي الوزارة مع بيان خدمة كل منهم؟
 6ـ م��ا االجن��ازات الت��ي قمت��م بها من��ذ توليك��م ال��وزارة؟ وما خطتك��م لتح�س�ين االداء يف
الوزارة؟

 7ـ يرج��ى تزويدي بن�سخ من جميع الق��رارات الوزارية ال�صادرة من
قبلكم منذ توليك��م حقيبة وزارة اال�شغ��ال العامة مع تزوي��دي باملربرات
واال�سباب الداعية لإ�صدار هذه القرارات وماهي النتائج املرجوة منها؟
 8ـ يرج��ى تزوي��دي باملنا�صب ال�شاغ��رة يف الوزارة حالي��ا وما �سبب
عدم االعالن عنها حتى تاريخه؟ وما املدة القانونية الالزمة للإعالن؟
 9ـ م��ا اج��راءات وكي��ل ال��وزارة ملعاجل��ة تطاي��ر احل�ص��ى وم�شاكل
الأ�سفلت وما االجراءات التي متت بهذا اخل�صو�ص وكم كلف ذلك؟
 10ـ خطة م�شاريع الهيئة العامة للطرق لل�سنوات اخلم�س املقبلة.
 11ـ ن�سخة م��ن درا�سة اجلدوى مل�رشوع �سك��ة احلديد واي درا�سات
اخ��رى مت القي��ام به��ا م��ن قب��ل وزارة اال�شغ��ال والهيئ��ة العام��ة للطرق
وتزوي��دي باملوق��ف التنفي��ذي للم��شروع وم��ا التزام��ات الدول��ة جت��اه
امل�رشوع وجتاه دول جمل�س التعاون اخلليجي؟
 12ـ يرج��ى تزوي��دي ببي��ان جلمي��ع امل�شاري��ع اجل��اري تنفيذها يف
ال��وزارة واملوق��ف التنفيذي له��ا وبيان املت�أخ��ر منها مع ا�سب��اب الت�أخري
وما اجراءات الوزارة جتاه معاجلة الت�أخري؟
 13ـ م��ا احللول املقدمة م��ن الوزارة وما اجراءاتها جتاه معاجل��ة جتمعات املياه والتلوث
البيئ��ي احلا�ص��ل يف مدينة �صب��اح االحمد ال�سكني��ة؟ مع تزوي��دي بتواري��خ االجتماعات التي
متت مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.
 14ـ يرج��ى تزويدي ببيان مف�ص��ل عن اللجان الفني��ة امل�شكلة لدرا�س��ة املطالبات املقدمة
م��ن املقاولني واال�ست�شاري�ين والتي مت ت�شكي��ل اكرث من جلنة له��ا مع تزويدي مب�بررات اعادة
ت�شكيل جلان لدرا�سة نف�س املطالبة وتزويدي بنتائج كل جلنة.

خ��ورش�ي��د ل��وزي��ر امل��ال�ي��ة :ن��رف��ض حتميل
«ال �ت��أم �ي �ن��ات» خ �س��ارة  13م�ل�ي��ون دينار

طالب النائب �صالح خور�شيد وزير املالية د.
نايف احلجرف بوقف �إجراءات تخارج م�ؤ�س�سة
الت�أمينات االجتماعية من بع�ض ال�رشكات التي
متلك فيها امل�ؤ�س�سة ح�ص�صا م�ؤثرة.
وق��ال خور�شيد يف ت�رصيح باملركز الإعالمي
ملجل�س الأمة «هناك جتاوزات تتم يف الت�أمينات،
يتحمل م�س�ؤوليتها وزير املالية ،وقد تفاج�أت ان
هناك �رشكة ا�سمها «�أيا�س التعليمية» متلك فيها
الت�أمينات ن�سبة  22.5يف املائة مت عر�ضها للبيع
وتخارجت منها الت�أمينات من دون �إعالن».
وبني �أن خ�سارة الت�أمينات من بيع ح�صتها
تفوق الـ  13مليون دينار ولكنهم يكذبون على
�صالح خور�شيد
وزير املالية ويقولون �إن احل�صة متثل  6يف املائة
وهذه متثل �رشكة وفرة ولكن الت�أمينات االجتماعية مبا�رشة متتلك .22.5
وذك��ر انه مت التحرك لبيع ال�رشكة من دون اع�لان وبرغم تقدم جمموعة من ال�رشكات
برغبتها يف �رشاء ح�صة الت�أمينات وار�سال كتب للمدير العام للت�أمينات و�أحد الكتب ورد يف
�شهر نوفمرب  2017وكتاب �آخر يف  9يناير  ،2018واجلميع تفاج�أ ب�أن تتم عملية البيع بطريقة
تثري �شبهة تنفع على ح�ساب م�صالح املتقاعدين واملال العام.
وت�ساءل :كيف قبلت هيئة ا�سواق املال ب�أن تتم عملية بيع ح�صة م�ؤثرة ل�رشكة مقيدة يف
�سوق الكويت للأوراق املالية بن�سبة  22يف املائة من دون �شفافية ،معتربا �أن هذا الأمر يخالف
قانون �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال.
و�شدد خور�شيد رف�ضه �أن يتم حتميل الت�أمينات خ�سارة ت�صل �إىل  13مليون دينار من خالل
بيع ال�سهم بـ  590فل�سا بينما ي�ساوي ال�سهم يف ال�سوق دينارا ومئة فل�س.
و�أ�ضاف �أوجه خطابي لوزير املالية ف�أنا احرتمك و�أقدرك واعرف �أنك حري�ص على حماية
االموال العامة ،وعلينا جميعا �أن ن�سري يف خط واحد باجتاه احلفاظ على �أموال املتقاعدين
وم�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية.
و�أ�شار �إىل �أنه قبل ا�سبوع �سعت الت�أمينات للتخارج من �رشكة «�أبراج كابيتال» التي ت�ساهم
بها بع�رشات ماليني الدنانري ،وحذر وزير املالية من ا�ستمرار التالعب احلا�صل يف م�ؤ�س�سة
الت�أمينات قائال «نحن اكت�شفنا جزءا وهناك امور مل نكت�شفها حتى الآن للأ�سف».
وقال خور�شيد« :الكل يعرف مدى اجلهد الذي بذل يف اللجنة املالية لإق��رار خف�ض �سن
التقاعد واال�ستبدال يف حني امتنعت او رف�ضتهما احلكومة بحجة �أن القانونني يحمالن
الت�أمينات خ�سائر مالية كبرية بينما هي تتكبد خ�سائر كبرية من تخارجها وبيع ح�ص�صها
امل�ؤثرة».

ال �ص��ال��ح :ق�ل�ق��ون ب �ش��أن ق ��درة احلكومة
ع� � �ل � ��ى اإلص � �ل � ��اح � � � � ��ات ووق � � � � � ��ف ال � �ه� ��در
تقدم النائب خليل ال�صالح بر�سالة �إىل جمل�س
الأم��ة طلب فيها تكليف اللجنة املالية بدرا�سة
الأ�س�س التي بني عليها برنامج اال�ستدامة املايل
واالقت�صادي وت�سليط ال�ضوء على مكامن اخللل
فيه.
وط��ال��ب ال�صالح يف ر�سالته اللجنة املالية
بالوقوف على �أ�سباب ا�ستبعاد �رضيبة ال�رشكات
والأعمال من برنامج اال�ستدامة بعد �أن كانت �ضمن
وثيقة الإ�صالح ،رغم �إبقاء احلكومة على �إعادة
النظر يف رفع الر�سوم على اخلدمات وال�سلع ،على
ر�أ�س االولويات الت�رشيعية يف برنامج اال�ستدامة
على �أن تقدم اللجنة تقريرها �إىل املجل�س بذلك
خليل ال�صالح
بداية دور االنعقاد املقبل.
وقال ال�صالح �إنه «رغم حاجة البالد �إىل ت�صحيح امل�سار االقت�صادي والعمل على �إ�صالحات
جذرية تتواكب مع حتديات املرحلة الراهنة � ،إال �أن الغمو�ض الذي يعرتي اخلطط احلكومية
املعلنة  ،عمق املخاوف من ماهية الإ�صالحات وانعكا�ساتها على املواطنني».
و�أ�شار �إىل �إن الإ�شكاالت التي �أظهرها برنامج اال�ستدامة املايل واالقت�صادي «الن�سخة املطورة
لوثيقة الإ�صالح» ،تنال من �سالمة الأ�س�س التي بنيت عليها اخلطط االقت�صادية احلكومية،
وتثري القلق ب�ش�أن قدرة احلكومة على التحرك نحو �إ�صالحات توقف الهدر ،وتعالج مكامن
اخللل يف امليزانية  ،وتنوع م�صادر الدخل  ،من دون امل�سا�س مبكت�سبات املواطنني».
و�أ�ضاف ال�صالح «لقد جتلت هذه الإ�شكاليات بو�ضوح يف ا�ستبعاد الربنامج ل�رضيبة
ال�رشكات التي كانت �ضمن وثيقة الإ�صالح ،مقابل الإبقاء على ق�ضية رفع ر�سوم ال�سلع
واخلدمات على ر�أ�س الأولويات الت�رشيعية لربنامج اال�ستدامة».

اجل �ل��ال ي��دع��و وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة الفتتاح
م� ��دارس ج��دي��دة ف��ي «ص �ب��اح األحمد»
ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب ط�لال اجل�ل�ال وزي���ر الرتبية
والتعليم العايل د.حامد العازمي بافتتاح مدر�سة
ثانوية جديدة للبنني و�أخ���رى للبنات مبدينة
�صباح االحمد ،و�أي�ضا مدر�ستني ثانويتني للبنني
وللبنات مبنطقة العقيلة ،على ان يكون افتتاح
هذه املدار�س يف بداية العام الدرا�سي املقبل.
وق��ال اجل�لال يف ت�رصيح �صحايف� :إن مدينة
�صباح الأحمد من كربى مدن الكويت من حيث
الكثافة ال�سكانية ،ورغ��م ذلك ال يوجد باملنطقة
�سوى مدر�سة ثانوية واح���دة للبنني و�أخ��رى
للبنات ،االمر الذي ت�سبب يف ان الكثافة الطالبية يف
الف�صول مرتفعة جدا وعدد الف�صول يرهق جداول
طالل اجلالل
املعلمني.
و�أ�ضاف� :أن مباين املدار�س جاهزه يف قطاع  Bذكور وقطاع � Cإناث ،لذا يجب افتتاحهما
وا�ستقبال الطالب بها بداية العام الدرا�سي املقبل.
و�أو�ضح ان االمر نف�سه ينطبق على منطقة العقيلة ،حيث ال يوجد �سوى مدر�سة ثانوية
واحدة للبنني وفيها كثافة عالية داخل الف�صول تزيد على  ٣٠طالبا يف الف�صل الواحد وجداول
املعلمني مزدحمة كذلك.
لذا يجب افتتاح مدر�سة ثانوية للبنني واخرى للبنات من العام الدرا�سي املقبل ،خا�صة ان
املباين جاهزة للت�سلم.

