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5 بع���ث رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة 
الى رئيس البرملان في مملكة 
الدمنارك ثور بدرس���ن، وذلك 
الوطن���ي  العي���د  مبناس���بة 

لبالده.

الخرافي هنأ 
نظيره الدنماركي

سأل عما نشرته »األنباء« عن سحب مشاريعها من »األشغال«

مخلد للحمود: هل تملك »التربية« اإلمكانات 
الفنية والهندسية لتنفيذ مشاريعها؟

5 نواب إلنشاء الهيئة العامة للتدريب الفني والمهني

تقدم النواب د.سلوى اجلسار 
وم.ناجي العبدالهادي ود.علي العمير 
العوضي وصالح املال  ود.اس���يل 
باقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة 
للتدريب املفني واملهني مع الطلب 
باعطائه صفة االستعجال، وفيما 

يلي نص االقتراح بالقانون:
املادة االولى: تنشأ هيئة عامة 
ذات شخصية اعتبارية باسم »الهيئة 
الفني واملهني«  العامة للتدري���ب 
وتخضع الش���راف وزير التعليم 
العالي ويشار اليهما في هذا القانون 

بالوزير والهيئة.
الهيئة  الثاني���ة: تتولى  املادة 
القيام بوضع خطط وبرامج التدريب 
الفني واملهني وتنفيذها وفق االسس 
العلمية في مرحلة التدريب الدراسي 
او )اثناء اخلدم���ة( بجميع امناط 
التدريب واهدافه مبا يحقق خطط 
التنمية في توفير الكوادر البشرية 
املدربة واملؤهلة لتلبية احتياجات 
البالد م���ن الك���وادر املتخصصة 

وللهيئة القيام باآلتي:
1- اعداد وتنفيذ برامج االعداد 
املهني والتقني والفني للدارس���ن 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية وفقا 

لسياسات وخطط الدولة.
الفن���ي واملهني  التأهي���ل   -2
مبا يتواف���ق مع اعداد اخلريجين 

واحتياجات سوق العمل.
3- توفي���ر الع���دد الالزم من 
الكوادر العلمية والتدريبية الالزمة 
لنشاط الهيئة وحتقيق اغراضها.

4- متابع���ة التدريب الدوري 
داخل الهيئ���ة واملراكز التابعة لها 
وعلى رأس���ها العم���ل بالوزارات 

والهيئات واملؤسسات العامة.
الدراسات والبحوث  اعداد   -5
واملشاركة في االبحاث الهادفة الى 
الفني  التدريب  توفير متطلب���ات 

واملهني وتطوير مناهجه.
6- االس���تفادة م���ن جت���ارب 
الدول االخرى في مجاالت التدريب 
والتعلي���م املهن���ي طبقا لالصول 
العلمي���ة املتعارف عليها ومراعاة 
طبيعة واحتياجات س���وق العمل 

الوطني.
امل���ادة الثالثة: يك���ون للهيئة 
مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس 
الوزراء برئاسة وزير التعليم العالي 

وعضوية كل من:
1- مدير عام الهيئة.

2- نواب مدير الهيئة.
3- وكيل وزارة التربية.

4- امن ع���ام املجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية.

5- وكي���ل دي���وان اخلدم���ة 
املدنية.

6- امن عام جامعة الكويت.
7- اثنن من الكويتين من ذوي 
اخلبرة واالختصاص والكفاءة في 
مج���ال التدريب املهن���ي والتقني 
والفن���ي يعينان بق���رار من وزير 
التعلي���م العالي ملدة س���نة قابلة 
للتجديد مرتن فقط بترشيح من 

مدير عام الهيئة.

الرابعة: يختص مجلس  املادة 
االدارة برسم السياسة العامة للهيئة 
واهدافها ضمن خطة التنمية العامة 

للدولة وله على نحو خاص:
1- وضع برامج وخطط التدريب 

ومتابعة تنفيذها.
2- النظر في تطوير القوانن 
واملراسيم املتعلقة باختصاصاته.

3- اقتراح انشاء والغاء ودمج 
مراكز التدريب او اعتماد انش���اء 
وحدات داخل املراكز او دمجها او 

الغاء القائم منها.
4- وضع شروط القبول مبعاهد 
ومراكز التدريب التابعة له، واعداد 
الدارس���ن والدرجات والشهادات 
العلمية التي متنحها الهيئة واعتماد 

نتائج االمتحانات النهائية.
5- حتديد املكافآت املالية التي 
يجوز منحها للمتدربن وشروط 

احلصول عليها.
6- النظ���ر في تطوير اللوائح 
املالية واالداري���ة واحكام التعين 
والترقي���ة ونظ���م املرتب���ات مع 
االسترشاد في ذلك بقواعد قانون 

اخلدمة املدنية ونظامه.
7- نشر التدريب املهني والتقني 
والفني مبا يتوافق وحاجات املجتمع 

وسوق العمل.
الوزارات  8- بحث احتياجات 
العامة من  والهيئات واملؤسسات 
الكويتية وحتديد  الفنية  الكوادر 
الدورات التدريبية ومدتها وامناطها 
وطرق اجنازها مبا يتناسب وحاجات 

هذه اجلهات.
الدورية  التقارير  9- اعتم���اد 
والسنوية املرفوعة من قبل مدير 
عام الهيئة عن شؤونها والنشاطات 
املقام���ة به���ا واتخ���اذ الق���رارات 

املناسبة.
10- مناقش���ة واعتماد االمور 
االخرى الت���ي يعرضها مدير عام 
الهيئة في ظ���ل اللوائح والقوانن 

املعمول بها في الهيئة.
املادة اخلامسة: يجتمع مجلس 
االدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة 
كل ثالثة اشهر على االقل وفي حالة 
غيابه ينوب عنه املدير العام للهيئة 
في رئاسة مجلس االدارة، وال يكون 
اجتماع املجلس صحيحا اال بحضور 
اغلبية اعضائه مبن فيهم الرئيس 
وعند التصويت وفي حال التساوي 
في االصوات يرجح اجلانب الذي 

فيه الرئيس.
- وملجلس االج���ارة ان يدعو 
حلضور جلس���اته من ي���راه من 
املختصن دون ان يكون له صوت 

معدود.
- وحتدد مدة املجلس وحاالت 
العمل باملجلس  متديدها ونظ���ام 
وقواع���د واج���راءات ومواعي���د 
اجتماعاته واالغلبية الالزمة الصدار 
قراراته ومكافآت حضور جلسات 
املجلس واللجان املتفرعة عنه بقرار 

يصدر من الوزير املختص.
املادة السادس���ة: يتولى ادارة 
الهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة 

اربع س���نوات قابلة للتجديد مرة 
واحدة فقط ويشترط ان يكون من 
حمل���ة درجة الدكتوراه في املجال 
املهني او التقني او الفني ويصدر 
به مرسوم، ويكون له نائب او اكثر 
ويصدر بتعيينهم قرار من وزير 
التعليم العالي بتوصية من املدير 
العام للهيئ���ة، وميثل املدير العام 
الهيئة في عالقته���ا بالغير وامام 
القضاء ويكون مسؤوال عن تنفيذ 
التي يضعها  السياسة والقرارات 
املدير  مجل���س االدارة، ويختص 
العام بادارة الهيئة والقيام بكل ما 
نص عليه في قانون او الئحة عن 
اختصاصاته ويجوز له ان يفوض 
في بعض اختصاصاته نواب املدير 

العام كل حسب اختصاصه.
املادة السابعة: يقدم مدير عام 
الى مجل���س االدارة خالل  الهيئة 
األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة 

املالية ما يأتي:
1- امليزاني���ة اخلتامية للهيئة 
مش���فوعة ببيانات تفصيلية عن 

االصول واخلصوم.
االي���رادات  حس���اب   -2

واملصروفات.
3- تقرير عن نش���اط واعمال 

الهيئة خالل العام.
امل���ادة الثامنة: يك���ون للهيئة 
ميزاني���ة ملحقة بامليزانية العامة 
للدولة وتبدأ السنة املالية للهيئة 
من اول ابريل من كل عام وتنتهي 
في الواحد والثالثن من مارس من 

العام التالي ويشرف على امليزانية 
ديوان احملاسبة وتستثنى السنة 
املالية االولى فتبدأ من تاريخ العمل 
بهذا القان���ون وتنتهي في الواحد 
والثالثن من مارس من السنة املالية 

التالية.
املادة التاسعة: تنتقل الى الهيئة 
جميع معاهد ومراكز التدريب املهني 
العامة للتعليم  امللحقة بالهيئ���ة 

التطبيقي والتدريب.
الوزراء قواعد  ويضع مجلس 

واجراءات النقل املشار اليها.
املادة العاشرة: يلغى كل حكم 

يتعارض مع احكام هذا القانون.
املادة احلادية عشرة:  يستبدل 
اسم الهيئة العامة للتدريب الفني 
واملهني باسم الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب كيفما وردت 
بالقانون رقم 63 لسنة 1982 املشار 

اليه.
املادة الثانية عشرة: يصدر وزير 
التنفيذية  العالي الالئحة  التعليم 
له���ذا القانون خالل ثالثة اش���هر 
العمل  من تاريخ نشره، ويستمر 
باللوائح والنظم والقرارات السارية 
في ش���أن التدريب بالهيئة العامة 
الى  التطبيقي والتدريب  للتعليم 
حن ص���دور اللوائ���ح والقرارات 

الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
املادة الثالثة عشرة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما 
يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل 

به من تاريخ نشره.

وجه النائب مخلد العازمي سؤاال الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود قال فيه: ينص مرسوم انشاء وزارة االشغال العامة بتاريخ 
1979/1/7 على قيام الوزارة وهي اجلهة التنفيذية لتصميم وتنفيذ وصيانة 
املشاريع اإلنشائية جلميع اجلهات احلكومية وقيامها بتصميم وتنفيذ وصيانة 
املباني العامة كمقار اجلهات احلكومية – املستش����فيات – املدارس – مراكز 
البحوث.. الخ، واس����ند هذا االختصاص للوزارة ملا يتوافر لديها بقطاعاتها 
املختلفة من الكوادر املتخصصة الدائها املهام املس����ند تنفيذها من قطاعات 

التخطيط والتصميم والتنفيذ وقطاعات املشاريع الكبرى وغيرها.
 وم����ع ذلك فقد اوردت صحيفة »األنباء« خب����را مفاده مخاطبة اجلهات 
املختصة لتحويل املشاريع االنشائية اخلاصة بالوزارة من وزارة االشغال 
العامة لتتولى اجهزة وزارة التربية تنفيذها واعادة هيكلة قطاعات الوزارة 

لتتمكن من القيام بتنفيذ هذه املشاريع.
 لذا يرجى افادتي باآلتي: ما االسباب التي ادت بوزارة التربية الى التقدم 
بطلب قيامها بتولي مشاريعها من تصميم وتنفيذ وصيانة نقال من وزارة 

االشغال العامة؟
هل لدى الوزارة االمكانات الفنية والهندسية واخلبرة الكافية من الكوادر 

لتنفيذ مشاريع الوزارة؟
ما املشاريع املدرجة على جدول اعمال وزارة االشغال العامة وتطلب وزارة 
التربية احالتها اليها؟ مع بيان طبيعة كل مش����روع وتاريخ اعتماد تنفيذه 
والتكلف����ة التقديرية له واملرحلة التي وصل اليها ووضع اجراءاته ووضع 
التنفيذ لدى وزارة االش����غال العامة حتى تاريخه، مع بيان مدد التأخير في 

تنفيذها واالسباب التي ادت الى طلب نقلها الى الوزارة.
ورد ضمن اخلبر املش����ار الي����ه ان وزارة التربية وضعت ضمن خطتها 
لتعديل هيكل لقطاع املنش����آت التربوية استحداث ادارة الشؤون الهندسية 
باملناطق التعليمية، فهل س����بق هذا التعديل املقترح دراس����ات عن اهمية 
وتكاليف الكوادر الالزمة لذلك؟ وهل وضع في هذه الدراس����ات حال امتامها 
اث����ر االزدواجية ف����ي االختصاص بن مهام وزارة االش����غال العامة وقطاع 

املنشآت التربوية املقترح؟
هل ميثل طلب الوزارة عالجا لقصور التنفيذ في وزارة االشغال العامة 
عن القيام مبهامها؟ اذا كانت االجابة بااليجاب، ويرجي بيان ذلك واذا كانت 

االجابة بالنفي، فما مبررات الوزارة في طلب تنفيذها ملشاريعها.

د.موضي احلمود مخلد العازمي

صالح املال د.اسيل العوضي م.ناجي العبدالهادي د.علي العمير د.سلوى اجلسار

هل هكذا نشرع قانونًا خطيرًا على البلد والمواطن بجلسة أو ساعة؟

الخنفور: نرفض وضع بصمتنا على قانون الخصخصة 
بمثالبه الخطيرة وأدعو السلطتين للترّوي في إقراره

اكد النائب س����عد اخلنفور 
ان انس����حابه وعدد من النواب 
التصوي����ت على قانون  اثناء 
اخلصخص����ة ج����اء متناغم����ا 
ومنس����جما مع موقفه الرافض 
له����ذا القانون ال����ذي يراد من 
خالله وض����ع البلد بيد واحدة 
تديره كيفما تشاء وبالطريقة 
التي تراها مناسبة، مؤكدا انه 
على احلكومة عدم االستعجال 
مبثل هذه القوانن النها تعتبر 
مصيري����ة ويج����ب ان يكون 
القرار باالجماع حتى ال يهضم 
حق بعض فئ����ات املجتمع في 

التعبير في مثل هذا القرار املهم 
واملصيري.

الى ان  واش����ار اخلنف����ور 
القانون فيه الكثير من املثالب 
التي تعتريه وجتعلنا نرفض 
البص����م عليه به����ذه الطريقة 
والصورة التي متت، متسائال: 
هل يعقل بنا كمشرعن ان نحدد 
الب����الد واملواطنن في  مصير 
جلسة واحدة او ساعة لنسلق 
بها هذا القانون اخلطير من اجل 
عيون التجار وبعض املتنفذين 
الذين يريدون السيطرة على كل 
ش����يء في البلد وعلى مقدرات 

هذا الش����عب؟ داعيا السلطتن 
الت����روي في هذا  الى ضرورة 
القانون حتى تخرج السلطتان 

بالتوافق.
وقال اخلنفور »س����نحاول 
جاهدي����ن وقف ه����ذا القانون 
اخلطير الننا ل����ن نقف اال مع 
كل ما فيه خير وصالح الوطن 
واملواطنن«، مؤكدا انه ال يجوز 
ايضا ان يتم تهميش الطلب املقدم 
من 24 نائبا الذين طالبوا بإعادة 
القانون للجنة، مجددا رفضه 
القانون وبالشكل  القاطع لهذا 

سعد اخلنفورالذي مت به التصويت عليه.

وفد آخر برئاسة الرومي إلى سيئول

الزلزلة يترأس وفد »الصداقة« إلى األردن

غادر البالد امس وفد مجموعة الصداقة البرملانية الثالثة برئاسة 
النائب د.يوسف الزلزلة وعضوية كل من النواب د.محمد احلويلة، 
مب���ارك الوعالن، خالد العدوة وفالح الص���واغ، متجها الى اململكة 

االردنية الهاشمية واجلمهورية السورية.
هذا ويغادر البالد مساء اليوم وفد املجموعة البرملانية اخلامسة 
برئاسة نائب رئيس مجلس االمة النائب عبداهلل الرومي وعضوية 

كل من النواب حسن احلريتي، عادل الصرعاوي، صالح املال، ناجي 
العبدالهادي وعبدالرحمن العنجري متجهن الى العاصمة الكورية 

سيئول في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام.
وسيجري الوفد محادثات واسعة مع اعضاء في البرملان الكوري 
ووزراء بش���أن عدد من املواضيع ذات االهتمام املش���ترك وزيادة 

التعاون فيما بن الكويت وجمهورية كوريا.

د.يوسف الزلزلة ود.محمد احلويلة ومبارك الوعالن وفالح الصواغ قبل املغادرة إلى األردن


