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ديون مستحقة على مدارس خاصة وموظفين وشركات وطلبة

»التربية« تسعى السترداد 9 ماليين دينار 
¶ إجراءات لتحصيل مرتبات ُصرفت بال وجه حق 

هاني الحمادي
كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة لـــــ سبقلا أن 
التربية  لــوزارة  الديون املستحقة  قيمة 
عـــلـــى مـــوظـــفـــن مــســتــقــيــلــن ومـــــــدارس 
خــاصــة وطــلــبــة ومــؤســســات وشــركــات 
بــلــغــت أكــثــر مــن 9 مــايــن ديــنــار حتى 

السنة املالية املاضية.
املستحقة  الـــديـــون  املـــصـــادر  وّصــنــفــت 
لـــــلـــــوزارة حـــســـب طــبــيــعــة كــــل ديـــــن إلـــى 
خمسة أنواع، موضحة أن  قيمة الديون 
املـــســـتـــحـــقـــة عــــلــــى أصـــــحـــــاب املـــــــــدارس 
الخاصة بلغت أكثر من 3 ماين دينار 
املستحق  االيــجــار  بــدفــع  قيامها  لــعــدم 

عليها عن السنة املالية املاضية.
الــديــون املستحقة على  الــى أن  وأشــــارت 
مـــوظـــفـــن ومـــــدرســـــن عـــنـــد اســتــقــالــتــهــم 
وتسوية مستحقاتهم بلغت نحو 2.734 
مليون دينار، مؤكدة أن الوزاة كذلك لديها 
استحقاقات مالية على موظفن ما زالوا 
في الخدمة أغلبهم حصلوا على مرتبات 
بدون وجه حق وجار استردادها، ويبلغ 
دينار،  مليون   1.458 من  أكثر  إجماليها 
مبينة أن هناك ديونًا كذلك على أصحاب 
املــــعــــاشــــات وتـــتـــولـــى املـــؤســـســـة الــعــامــة 
األقساط  خصم  االجتماعية  للتأمينات 
مـــن مــعــاشــاتــهــم وتــحــويــلــهــا إلــــى وزارة 

التربية.
الــديــون املستحقة  أن  املــصــادر  وأكــــدت 
على العاملن بالخدمة يوجد لها سداد 
الــذي ُيخصم من املوظف  ولكن القسط 
ال يتناسب مع مبلغ الدين، حيث يفيد 
املوظف بأنه ال يستطيع تحمل خصم 
مــن الـــراتـــب اال فــي حــــدود مــبــلــغ معن، 
إضافة الى تزايد أرقام الحاصلن على 
عــاوة اجتماعية بــدون وجــه حق سنه 
بــعــد أخــــــرى، والـــــــــوزارة حــريــصــة على 

معالجة هذه املشكلة.
وذكـــرت املــصــادر أن هــنــاك نحو 1.811 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار أمـــــــوال مــســتــحــقــة عــلــى 
طاب وطالبات عندما كانت حسابات 
طــلــبــة الــبــعــثــات تــحــت إشــــــراف اإلدارة 
إصــدار  حتى  التربية  وزارة  فــي  املالية 

قــــرار نــقــلــهــا إلــــى الــتــعــلــيــم الــعــالــي عــام 
1989، مطالبة بنقل أرصــدة هذا النوع 
من الديون ملتابعة سدادها وتصفيتها 
من التربية الى التعليم العالي لضمان 

تحصيلها.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن قــيــمــة االســتــحــقــاقــات 
»الـــتـــربـــيـــة« عــلــى املــؤســســات  املـــالـــيـــة لــــ
والــــشــــركــــات تـــصـــل الـــــى نـــحـــو 66 ألـــف 
دينار فقط نتيجة عدم سداد املستحق 
عليهم قبل الوزارة أو إخالهم بشروط 
ـــــــــوزارة، وتــشــمــل أيــضــًا  الــتــعــاقــد مـــع ال
لــغــيــت الــعــقــود بينها 

ُ
الــشــركــات الــتــي أ

وبــــن الــــــــوزارة وأحـــيـــلـــت إلــــى الـــشـــؤون 
املستحقة  املديونية  ثبتت 

ُ
وأ القانونية 

عــلــيــهــا لــحــن الـــبـــت فـــي مـــا تــســفــر عنه 
تصفية العقود.

عميدة »العلوم الطبية المساعدة«:

4 برامج للماجستير 
والدراسات العليا للخريجين

الغيص: نحتاج 780 معلماً محلياً وخارجياً

وقف تعيين المعلمين
غير الكويتيين مؤقتًا

تأكيدًا ملا نشرته سبقلا، أكد الوكيل املساعد 
فهد  الــتــربــيــة  فـــي وزارة  اإلداريــــــــة  لـــلـــشـــؤون 
الـــغـــيـــص أن الـــــــــوزارة حــــــددت احــتــيــاجــاتــهــا 
املطلوبة للعام الدراسي املقبل 2019 – 2020 
الــداخــل  فــي  الــوافــديــن بنحو 780 معلما  مــن 

ومن التعاقدات الخارجية.
وأشــار الغيص امــس إلــى أنــه جــرت مخاطبة 
ســـــفـــــارات الــــكــــويــــت بــــالــــخــــارج لــــإعــــان عــن 
العام  التعليم  لقطاع  املطلوبة  التخصصات 
مـــن املــعــلــمــن واملــعــلــمــات، فـــي كـــل مـــن األردن 

وتونس وفلسطن.
ولفت إلى ان }التربية{ أوقفت تعين أعضاء 
بشكل  الكويتين  غير  من  التعليمية  الهيئة 
مؤقت لحن اعتماد ميزانية الدولة التي يتم 
تــداولــهــا فـــي مــجــلــس األمــــة ومـــن ثـــم مجلس 
الـــــــــوزراء، عــلــى أن يـــجـــري بــعــد ذلــــك تــحــديــد 
بالوزارات  أسوة  بالوزارة  الخاصة  الدرجات 

األخرى وفق الحاجة.
وحــول إجـــراءات إنــهــاء الخدمة، قــال الغيص 
»جــــــرى فـــتـــح صــــــاالت الســـتـــقـــبـــال املـــراجـــعـــن 
اتــهــم،  مــن املــواطــنــن والــوافــديــن إلنــهــاء إجــراء
إضــــافــــة الـــــى دعـــــم تـــلـــك الــــصــــاالت بــمــوظــفــي 
يجري  حتى  املكتبات  وإدارة  املــالــي  الــقــطــاع 
إخـــاء طـــرف الــعــامــلــن بـــالـــوزارة مــن أعــضــاء 

الــهــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريـــــــــة مـــن ضمنهم 
املتقاعدون والعاملون بالوزارة الراغبن في 

إنهاء خدماتهم. 
وأكد الغيص أن من أهم األمور التي تتخذها 
الــجــديــدة  بالتعيينات  يتعلق  فيما  الـــــوزارة 
الكويتين من خال  املواطنن  هي تعيينات 
تــرشــيــحــات ديــــــوان الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة، حيث 
تستقبل ادارة املوارد البشرية جميع املسجلن 
بالهيئة اإلدارية وفرزهم في قطاعات الوزارة 
حــســب رغــبــة وحـــاجـــة كـــل ادارة، أمـــا أعــضــاء 
الهيئة التعليمية فيكون فرزهم حسب عنوان 
البطاقة املدنية لكل مرشح، وذلــك عن طريق 
املناطق التعليمية، موضحا أن عدد العاملن 
بــــالــــوزارة مـــن الــكــويــتــيــن وغـــيـــر الــكــويــتــيــن 

وصل الى 116 ألفًا.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، بـــاشـــرت لــجــنــة الــتــعــاقــدات 
الخارجية في وزارة التربية امس عملها في 
عــمــان الســتــقــطــاب 175 مــعــلــمــا ومــعــلــمــة من 
ــــ   2019( الــدراســي  للعام  األردنــيــة  الجنسية 

.)2020
عــزيــز  األردن  لــــــدى  الــــكــــويــــت  وأكـــــــد ســـفـــيـــر   
الــديــحــانــي بــعــد اطــاعــه عــلــى ســيــر إجــــراءات 
عــلــى  الـــتـــربـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة حـــــرص وزارة  عـــمـــل 

اختيار الكفاءات من الدول الشقيقة.

يسرا الخشاب
املــســاعــدة،  الطبية  الــعــلــوم  كلية  عميدة  كشفت 
للماجستير  بـــرامـــج   4 عـــن  الــفــضــلــي،  د.ســـعـــاد 
والدراسات العليا امام الدفعة 37 من خريجي 
وخـــريـــجـــات الــكــلــيــة، مــشــيــرة الــــى دور اعــضــاء 
الهيئة التدرسية طوال الـ4 اعوام من دراستهم 

ومثابرة الطاب والطالبات.
وقـــالـــت الــفــضــلــي، خـــال حــفــل تــخــريــج الــدفــعــة 
امــــس: »ان الحفل  الــجــمــيــرا أول مـــن  فــنــدق  فـــي 
يأتي نتيجة ثمار جهود اولياء االمور وتوجه 
الحصول  بعد  العملية  الحياة  الــى  الخريجن 

عــلــى الـــشـــهـــادات، وهـــو لــيــس نــهــايــة مــجــهــود 4 
ســنــوات مــن عطاء الخريجن والــخــريــجــات، اال 

انه نتيجة 16 عاما من التعليم املمتاز«.
واشـــــــارت الــــى ان الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة الــتــي 
تــخــرج مــنــهــا الـــطـــاب والــطــالــبــات تــعــد نــــادرة 
الــعــمــل، مــؤكــدة ان العطاء  ومطلوبة فــي ســوق 
اليوم وتسخير االمكانات لخدمة الوطن،  يبدأ 
الفـــتـــة الــــى الــجــهــد الــكــبــيــر الـــــذي بـــذلـــه اعــضــاء 

الهيئة التدريسية طوال السنوات السابقة.
قــالــت رئــيــس لجنة الخريجن ســارة  بــدورهــا، 
االســتــاد ان الــحــفــل شــهــد تــخــريــج 183 خريجا 

وخريجة.

إجراءات تحصيل الديون
حول اإلجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن تحصيل الديون املستحقة، 
ذكرت املصادر أنه يخصم شهريا من مرتبات موظفي الوزارة لتسديد 
املستحقة من  األق��س��اط  ك��م��ا تستقطع ش��ه��ري��ًا  دي����ون،  م��ن  م��ا عليهم 
بها  التي يعملون  الجهات  ال���وزارة وترسل من  العاملني خ��ارج  املدينني 

إلى الوزارة.
وذكرت املصادر أن املدينني املمتنعني عن التسديد تتولى إدارة الشؤون 

القانونية مقاضاتهم وتحصيل املستحق تحصيله منهم.

مستندات مديونيات قبل الغزو.. مفقودة
 

أكدت املصادر أن وزارة التربية تبذل جهودا كبيرة لتحصيل الديون املستحقة، 
لكنها تواجه صعوبات في الحصول على مستندات إلثبات املديونيات املتراكمة 

في السنوات املالية السابقة للغزو العراقي.

»المعلمين«: 
بحث تظلمات 

االختبارات 
»اإلشرافية«

طــالــبــت جــمــعــيــة املــعــلــمــن 
بــتــمــكــن  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
جـــــــــمـــــــــيـــــــــع املــــــــتــــــــقــــــــدمــــــــن 
الخـــــــتـــــــبـــــــارات الـــــوظـــــائـــــف 
اإلشـــــــرافـــــــيـــــــة مـــــــن تـــقـــديـــم 
تــظــلــمــاتــهــم، ووضــــــع آلــيــة 
لبحث كل حالة تظلم على 

حدة.
ودعـــــت فـــي بـــيـــان لــهــا إلــى 
ضـــــــــــــــرورة إعــــــــــــان نـــســـبـــة 
الــنــجــاح فــي كــل تخصص 
وفئة على حــدة، وااللــتــزام 
بـــالـــقـــرار الـــخـــاص بـــإعـــادة 
لـــم تــتــجــاوز  االخـــتـــبـــار اذا 

نسبة النجاح ٢٥%.
وأشــــــــــارت الـــجـــمـــعـــيـــة إلـــى 
تـــزايـــد الـــشـــكـــاوى الــــــواردة 
املرشحن  مــن  كبير  لــعــدد 
لعدم  اإلشرافية  للوظائف 
مــــرجــــع مــحــدد  مــــذكــــرة أو 
لــأعــمــال اإلداريـــــة، يستند 
عــلــيــه املـــرشـــحـــون، مـــا أدى 
الى تضارب في املعلومات 
االستعدادات  تهيئة  وعدم 
الـــكـــافـــيـــة فــــي هـــــذا املـــجـــال، 
غــــــيــــــاب دور  إلـــــــــى  الفــــــتــــــة 
بعض التواجيه الفنية في 
وفي  التخصصات،  بعض 
اعتماد مراجع محددة إلى 
جانب عدم دورات لتدريب 
املــــــتــــــقــــــدمــــــن عــــــلــــــى هــــــذه 
االختبارات تقام بالتعاون 
فــي  الـــتـــنـــســـيـــق،  إدارة  مــــع 
الــــوقــــت الــــــذي لـــوحـــظ فــيــه 
تـــــكـــــرار لـــأســـئـــلـــة وتــــكــــرار 
لــــــإجــــــابــــــات، إلــــــــى جـــانـــب 
أكثر مــن إجــابــة صحيحة، 
ونــــمــــاذج مـــن االخـــتـــبـــارات 
صــــعــــبــــة لــــلــــغــــايــــة مـــقـــابـــل 

نماذج سهلة للغاية.

تكريم الخريجة زهراء الفضلي
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 14,234,392  1,864,404.2  120.0  143.0 0.0% 131.0  148,503,873 

 1,739,697  401,125.8  217.0  372.0 0.4% 231.0  219,933,594 

 4,548,048  353,645.3  44.0  79.4 -0.9% 77.1  73,041,846 

 7,840,979  299,431.5  28.6  39.7 2.4% 38.6  11,706,433 

 11,773,121  174,185.5  11.5  20.3 -4.6% 14.5  16,055,488 

 3,568,415  164,442.2  29.0  56.0 0.7% 46.0  37,445,786 

 4,925,441  152,787.9  20.2  37.0 8.8% 29.6  12,740,728 

 4,108,662  152,215.3  33.8  45.4 0.3% 37.3  24,284,932 

 3,453,966  128,826.7  33.0  49.0 7.4% 39.0  12,577,164 

 383,439  119,060.8  254.3  351.4 -0.3% 312.0  643,563,710 
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 14,234,392  1,864,404.2  120.0  143.0 0.0% 131.0  148,503,873 

 11,773,121  174,185.5  11.5  20.3 -4.6% 14.5  16,055,488 

 7,840,979  299,431.5  28.6  39.7 2.4% 38.6  11,706,433 

 5,458,374  106,592.0  16.0  29.5 2.1% 19.9  8,100,598 

 4,925,441  152,787.9  20.2  37.0 8.8% 29.6  12,740,728 

 4,548,048  353,645.3  44.0  79.4 -0.9% 77.1  73,041,846 

 4,108,662  152,215.3  33.8  45.4 0.3% 37.3  24,284,932 

 3,568,415  164,442.2  29.0  56.0 0.7% 46.0  37,445,786 

 3,453,966  128,826.7  33.0  49.0 7.4% 39.0  12,577,164 

 3,345,100  38,336.7  10.2  21.8 -0.8% 11.9  10,380,865 

52

 793,264  12,481.8  15.5  29.0 -8.8% 15.6  4,970,538 

 245,100  32,007.1  71.0  180.0 -7.6% 121.0  25,878,107 

 1,556,750  42,012.6  25.8  52.9 -7.4% 25.0  3,041,943 

 77,752  14,909.3  182.0  430.0 -5.9% 190.0  31,047,097 

 661,142  7,787.7  11.0  21.0 -5.5% 12.0  3,362,290 

 20,100  24,893.6  1,019.0  1,459.0 -5.4% 1211.0  121,368,794 

 1,211,640  21,711.5  17.0  32.4 -5.3% 17.9  1,790,000 

 11,773,121  174,185.5  11.5  20.3 -4.6% 14.5  16,055,488 

 527,700  24,224.9  42.5  61.8 -3.8% 46.0  20,700,000  

 309,623  15,110.7  46.1  75.9 -3.6% 48.2  27,899,547 

52

 50  1.9  30.0  48.9 9.8% 38.2  9,001,998 

 25,720  666.1  23.2  51.1 9.8% 25.9  19,425,000 

 4,925,441  152,787.9  20.2  37.0 8.8% 29.6  12,740,728 

 3,453,966  128,826.7  33.0  49.0 7.4% 39.0  12,577,164 

 15,000  615.0  37.5  51.2 6.2% 41.0  25,720,197 

 561,784  21,587.5  27.5  45.1 5.6% 38.0  23,761,140 

 11,489  936.7  62.0  85.0 4.9% 85.0  22,380,649 

 46,169  1,861.9  27.1  82.0 4.6% 43.0  7,579,907 

 5,010  1,007.2  159.0  260.0  3.3% 217.0  21,763,357 

 111  45.8  362.0  678.6 3.2% 390.0  64,155,000 
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 6,821,368  4,690,536  472.7  699.0  -0.44% 686.0  4,785,871,593 

 4,531,877  2,557,424  397.0  579.0 -2.29% 554.0  2,397,190,636 

 2,369,090   2,321,006  704.8  1,000.0 -0.81% 978.0  6,380,458,197 

 6,442,717  1,992,724  233.0  330.0 -0.96% 309.0  941,871,520 

 1,534,155  1,192,287  652.2  820.0  -1.28% 773.0  1,362,745,321 

 4,227,350  1,095,445  160.9  264.0 0.39% 259.0  2,247,609,000  

 4,004,346  891,767  143.8  231.0 -0.45% 223.0  318,409,597  
 3,579,733  876,526  196.2  262.0 -0.81% 245.0  367,500,000  

 950,497  313,640  236.2  385.7 -0.90% 330.0  866,250,000  

 1,100,608  305,053  208.7  329.8 -0.71% 279.0  300,990,707  

 511,901  297,023  441.4  622.0 0.17% 581.0  1,675,650,166 

 238,157  169,225  541.5  729.0 0.28% 712.0  742,289,529 

 98,499  88,887  780.0  1,090.0 -0.99% 901.0  481,875,298 

 215,491  80,684   321.0  415.0 1.08% 374.0  411,098,023 

 360,457  77,436  185.0  252.0 -0.46% 215.0  332,659,038 

 390,067  27,528  63.0  113.0 -0.70% 71.0  262,584,514 

 50,670  26,855  401.0  771.0 -0.56% 530.0  165,002,250 

 14,481  8,892  518.0  970.0 -0.97% 614.0  135,080,000 

 12  40  2,910.0  3,800.0  2.83% 3340.0  408,270,912 

2019 16

 1,334,922  85,467 q -0.03%  1,154.77 

 316,990  170,351 q -0.06%  1,143.74 

 6,069,103  1,909,832 q -0.42%  912.08 

 1,631,542  73,451 q -0.56%  682.60  

   -    - 0.00%  942.05 

 379,377  35,935 q -0.39%  974.75 

 7,926,604  2,631,696 q -2.03%  1,030.84 

 26,507,703  12,048,816 q -0.56%  1,335.53 

 5,025  2,066 q -0.63%  949.97 

 25,482,004  976,231 q -0.10%  938.61 

 53,621,444  4,188,428 q -0.26%  1,040.71 

   -    - 0.00%  694.04 

2019 16

 123,274,714  22,122,273 q -0.61%  5,817.47 

 37,441,476  17,012,979 q -0.61%  6,351.65 

 85,833,238  5,109,294 q -0.60%  4,774.10 
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