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لتزويد سوق العمل بالمتخصصين األكاديميين والعمالة الوسطى وفقاً لخطة التنمية بالبالد

 الجسار تطالب بتشكيل لجنة عليا لوضع آلية
فصل قطاع التعليم عن التدريب في »التطبيقي«

.. ما أسماء العاملين بالمطبعة السرية وجنسياتهم؟
وجهت النائبة د.سلوى اجلسار سؤاال 
لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود جاء فيه: انه في يوم 
24 مارس 2010 مت تزويدكم باليد برسالة 
حتتوي على اآلتي: اتخاذ االجراء الالزم 
وبالس���رعة املمكنة حفظا على سرية 

طباعة امتحانات وزارة التربية.
ولقد تضمنت الرسالة اسماء اشخاص 
صدر بهم قرارات ولديهم ابناء في املرحلة 
الثانوي���ة من الوكيل املس���اعد للعمل 

باملطبعة السرية في ديوان الوزارة.
ولقد طلبت منكم االبتعاد عن اي شبهة 
مرتبطة بسرية االختبارات وذلك بإلغاء 
القرارات الس���ابقة حتى لو كان هؤالء 
االشخاص يتمتعون بالنزاهة والسرية 
وطلبت منكم تش���كيل جلنة للتحقيق 
في الدواعي واالس���باب لتكليف هؤالء 
االش���خاص للعمل في املطبعة السرية 
بالوزارة، علما ان احدهم طلب االعتذار 
عن العمل في املطبعة لوجود ولده في 
املرحلة الثانوية، وعليه وبس���بب ما 

تتناقله الصحف واالقاويل وما نش���ر 
وما وص���ل الينا ان هن���اك العديد من 
االختبارات مت تس���ريبها وبعضها مت 
استبداله واختيار نسخ اخرى من نفس 
االختبار »معدة للدور الثاني وغيره« 
بعد ان مت تعميم العديد من االسئلة بني 
الطلبة قبل يوم االختبار، علما بأنه قد 
تكرر تس���رب االختبارات في العامني 
2009/2008، 2010/2009 وهذا االمر لم 
نس���مع عنه في السابق، وعليه برجاء 

االجابة عن االسئلة التالية:
ملاذا لم يؤخذ اخلطاب الذي سلم إليكم 
مبحمل اجلد وتغيير اسماء االشخاص 
املذكورة في اخلط���اب؟ واذا مت تغيير 
االشخاص، ارجو تزويدي بنسخة من 
القرار الصادر منك���م بإلغاء القرارات 
السابقة؟ كما ارجو تزويدي بنسخة من 
القرارات الصادرة منكم باختيار اشخاص 
الس���رية  آخرين للعم���ل في املطبعة 
بالوزارة؟ ولقد مت تشكيل جلنة حتقيق 
لبحث تسرب االختبارات للعام الدراسي 

2009/2008 ما نتائج جلنة التحقيق؟ 
ارجو تزوي���دي مبحاضر اللجنة؟ وما 
توصل���ت اليه اللجن���ة من توصيات؟ 
ولقد اتضح لنا في هذا العام 2010/2009 
ان هناك العدي���د من االختبارات قد مت 
تسريبها في بعض الصفوف الدراسية 
باملرحلة الثانوية؟ هل مت تشكيل جلنة 
للبحث في هذا املوضوع؟ اذا مت تشكيل 
جلنة للتحقيق في االمر، ارجو تزويدي 
اللجنة؟ واذا  بالقرار الصادر بتشكيل 
اللجنة بأعمالها، ارجو تزويدي  قامت 
بنسخ من محاضر االجتماعات التي مت 
االنتهاء من كتابتها الى اآلن؟ كما انه اذا 
انتهت اللجنة من جميع اعمالها، ارجو 
تزويدي بنتائج التحقيق التي توصلت 

اليه اللجنة؟
وما اسماء العاملني في املطبعة السرية 
بالوزارة، وجنسياتهم، وطبيعة عملهم، 
واماكن عملهم الفعلي، واعدادهم للعام 
2009/2008، 2010/2009؟ كم���ا ارجو 
تزويدي بنس���خ من قرارات تش���كيل 

االعضاء العاملني في املطبعة الس���رية 
بالوزارة.

وكيف يتم اختيار العاملني في املطبعة 
السرية؟ هل توضع جلان متخصصة 
لالختيار؟ اذا كانت االجابة بنعم، فأرجو 
تزويدي بأس���ماء اعضاء اللجان للعام 
الدراس���ي 2009/2008 و2010/2009، 
باالضاف���ة الى محاضر اجتماع اللجان 
والتوصيات الصادرة من اللجان بترشيح 
االسماء، اما اذا كان اختيار العاملني في 
املطبعة السرية من دون تشكيل جلان 
مقابلة او اختيار، فأرجو تزويدي باآللية 
التي مت بها اختيار العاملني في املطبعة 

السرية بالوزارة.
وما اآللية التي تتبعها الوزارة من بعد 
طباعة االختبارات في املطبعة السرية 
الى ان يتم توزيعها على املدارس؟ ارجو 
الشرح بإيجاز؟ وهل هناك كتب تسليم 
وتسلم مصحوبا ذلك بأسماء من يقوم 
بالتسليم والتسلم الى ان تفتح االظرف 

في يوم االختبار؟

طالبت النائبة د.سلوى اجلسار 
احلكومة بتشكيل جلنة عليا لوضع 
التصور العام واخلطوات اإلجرائية 
آللية فصل قطاع التعليم عن قطاع 
التدريب على ان يتم الفصل النهائي 

قبل سبتمبر 2012.
وقالت اجلسار: صدر القانون 
رقم 63 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
للقيام على توفير وتنمية القوى 
العاملة الوطنية املدربة دعما لتلبية 
التطور والتنمية في  احتياجات 
البالد، وقد جمع القانون بني قطاعي 
التطبيقي والتدريب في  التعليم 
الهيئة  هيئة واحدة حتت اس����م 
التطبيق����ي  العام����ة للتعلي����م 
والتدري����ب، واضاف����ت: فمنذ ان 
عمل بتنفيذ القانون ش����هد نظام 
التعليم االكادميي وامناط التعليم 
املختلفة ومناهج التدريب الفني 
واملهني تعديالت وتغيرات عديدة 
تبعا حلاجة سوق العمل بإيجاد 
اكادمييني متخصص����ني وفنيني 

ومهنيني في قطاعات مختلفة.
وهذا التوجه يحتاج الى مناهج 
مس����تقلة في إعداده����ا وتأليفها 
وتدريس����ها ووضعه����ا موضع 
العلمية  املعاه����د  ف����ي  التطبيق 
التطبيقي����ة بص����ورة مغاي����رة 
ملتطلبات وحاجات كليات اإلعداد 

األكادميي.
واشارت الى انه وبسبب تضخم 
الكليات األكادميية ومعاهد  مهام 
ومراكز التدريب باعدادها وبرامجها 
املختلفة وأهدافها ومسؤولياتها 

العمل  وتوجهاتها وحاجة سوق 
للكفاءات الكويتية قامت إدارة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي بدعوة 
 P.A. Management International«
Canada INC.« لدراسة استراتيجية 
الهيئة وإعطاء رؤيتهم وتصورهم 
حول بن����اء ووظيفة الهيئة ولقد 
الكندي بضرورة  الفريق  أوصى 
فصل الهيئة ال����ى قطاع التعليم 

التطبيقي وقطاع التدريب.
وأضافت: كما أوضحت الدراسة 
ان الفصل يؤثر بصورة ايجابية 
وهامة عل����ى كل م����ن: امليزانية 
املعتمدة ل����كل منهما وآلية اتخاذ 
القرار، واالرتباك في درجة االختالف 
بني الشهادات العلمية في كل من 
الفائدة املكتسبة  املعهد والكلية، 
التدريس والفارق  ألعضاء هيئة 
التدريبية وبعد  املعاهد  بني بعد 

الكليات حتت مظلة الهيئة.

فصل القطاعين

وقال����ت: وعليه يجب التفكير 
اجلاد بفصل قطاع التعليم التطبيقي 
عن قطاع التدريب بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي بحيث يعمل كل 
منهما مس����تقال عن اآلخر لتأدية 
مهامه بكفاءة وفاعلية والعمل على 
تزويد سوق العمل باملتخصصني 
األكادمييني والعمالة الوسطى وفقا 

خلطة التنمية بالبالد.
الدواعي  أن  وأكدت د.اجلسار 
وراء عملية فصل التعليم التطبيقي 
عن قطاع التدريب بسبب اختالف 
اه����داف الكلي����ات األكادميية عن 

الطلبة وفقا للبرامج التي تطرحها 
التطبيقية  العامة للعلوم  الهيئة 
مما اث����ر على زي����ادة الضغوط 
الطالبية واختصاصاتهم املختلفة 
الدورات  للحصول على شهادات 
التدريبية او لنيل الدبلوم او شهادة 
بكالوريوس والزيادة املطردة في 
أعضاء هيئة التدريس من حملة 
درجة الدكت����وراه وأعضاء هيئة 
التدريب على اختالف اختصاصاتهم 
ومؤهالتهم، وأهمية وجود قطاع 
التطبيقي للتركيز على  التعليم 
العال����ي ملواجهة حاجة  التعليم 
سوق العمل للتخصصات العليا 
وفتح برامج ودراس����ات عليا في 
املاجستير والدكتوراه، إن معاهد 
ومراكز الهيئة تقوم بتخريج حملة 
الدبلوم بعد الثانوية وعمالة فنية 
بعد املرحلة املتوسطة وهذا لقطاع 
التدريب وليس لإلعداد األكادميي 
في الكليات املتخصصة، إن فصل 
الهيئة الى تعليم وتدريب سيعطي 
اس���تقاللية لكل منهما في إعداد 
مناهجها وطرق تدريسها وأماكن 
الدراسة وورش العمل واملختبرات 
بغرض إعداد الكوادر املتخصصة 
واملؤهلة من الطلبة كل حس���ب 

درجته ومؤهله العلمي.
وقال���ت: إن فص���ل الهيئ���ة 
سيؤدي الى إلغاء بعض البرامج 
والتخصص���ات التي يعاني من 
وجودها س���وق العمل ويعطي 
الفرص���ة واملرون���ة ال���ى فتح 
تخصصات جدي���دة وعديدة ال 
يستطيع الهيكل احلالي واخلطط 

املعمول بها استيعاب ما هو جديد 
من تخصصات بسرعة ومرونة 
بس���بب ترهل الهيئ���ة باألعباء 
واألثقال والضغوط عليها، وإتاحة 
الكويتي في  الفرصة للش���باب 
االنخ���راط في أحد القطاعني مبا 
إمكاناته وقدراته  يتناس���ب مع 
الذاتي���ة على اختالف نس���بهم 
احلاصل���ني عليها ف���ي الثانوية 
العام���ة او دخوله���م في معاهد 
ومراك���ز التدريب ملن لم يحصل 
الثانوية  على نس���ب عالية في 
العامة او ملن لم يستكمل دراسته 
ف���ي الثانوية العام���ة، وأهمية 
التدريب مس���تقال  وجود قطاع 
كرافد أساس���ي وضروري وهام 
في تخريج العمالة الوسطى املدربة 
من الطلبة لالنخراط في العمل في 
قطاع الصحة � البلدية � النفط � 
التلفزيون � االتصاالت � احلاسب 
اآللي � التفتيش اجلمركي � املطافي 
وغيرها، ويؤدي الفصل الى سهولة 
تق���ومي أداء كل منهما على حدة 
ومعرف���ة مدى حتقيق كل منهما 
الى األهداف املرجوة وس���يؤدي 
ال���ى التع���رف عل���ى إيجابيات 
وسلبيات األداء املتعلق بالطلبة 
وطرق التدريس ونوعية املناهج 
واإلمكان���ات البش���رية واملادية 
واملباني واألنشطة وغيرها، خاصة 
اننا نتجه الى »تطبيق التعليم ذي 
الشاملة«، حاجة سوق  اجلودة 
العمل املتطور الى كفاءات مهنية 
وسطى وإلى كفاءات عليا حسب 

التخصصات العلمية واملهنية.

معاهد ومراكز التدريب باعدادها 
ومهامه����ا وبرامجه����ا، واختالف 
املؤه����الت العلمية ألعضاء هيئة 
الهيئة  التدريس والتدري����ب في 
العام����ة للتعليم التطبيقي حيث 
يوجد من يحمل شهادة الدكتوراه 
وحملة شهادة املاجستير وحملة 
درجة البكالوريوس.اختالف حاجة 
س����وق العمل م����ن املتخصصني 
األكادمييني والفني����ني واملهنيني 
مبا يتناسب واخلطة اإلمنائية في 
البالد وجعل الكويت مركزا جتاريا 
وماليا، وازدياد مس����ؤولية إدارة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بس����بب ضخامة مهام 
الكليات واملعاهد ومراكز التدريب 
من حيث النوع والكم واألهداف، 
حاجة النظم االقتصادية والصناعية 
في البالد الى كوادر فنية ومهنية 
مدربة لسد حاجة البالد ممن يطلق 
عليهم العمالة الوسطى، تزايد أعداد 

د.سلوى اجلسار

سالم النمالن

النائ���ب عبدالرحمن  ق���دم 
العنجري اقتراحًا بقانون لتعديل 
امل���ادة 75 من قانون االجراءات 
واحملاكمات اجلزائية، مع اعطائه 
صف���ة االس���تعجال. وجاء في 

القانون.

مادة أولى

تعدل امل���ادة 75 من قانون 
اجلزاءات واحملاكمات اجلزائية 

لتصبح كالتالي:
� للمتهم واملجني عليه احلق 
في حض���ور جمي���ع اجراءات 
التحقيق، ول���كل منهما احلق 

ف���ي ان يصطحب معه محامي���ه، وإذا كان املتهم 
مقبوضا عليه او محبوس���ا، وجب على احملقق 
احضاره للتحقيق، ويق���ع باطال كل تصرف او 

اقرار بخالف ذلك.
� ويجوز للمحقق � إذا اقتضت ضرورة التحقيق 
ذلك � أن يأمر بجعله سريا دون اخالل بحق الدفاع 

في احلضور ومتثيل املتهم أو املجني عليه.

مادة ثانية

عل���ى رئيس مجلس ال���وزراء والوزراء � كل 

أشاد النائب سالم النمالن مبا حققه د.ابراهيم الرشدان من ابتكاره 
طريقة لعالج تفرع ش����رايني القلب والذي ساهم في تخفيض نسبة 
اجراء جراحات وعمليات القلب املفتوح بشكل كبير السيما أن الرشدان 
من األطباء املميزين الذين رفعوا اس����م الكويت في احملافل الدولية. 
وقال ان ما حققه الرشدان جاء ليشجع كل العاملني في هذا املجال على 
االس����تمرار في العطاء من أجل االرتقاء باخلدمات الطبية في البالد، 
والنهوض مبستوى اخلدمات الصحية وتذليل جميع العراقيل وداعمهم 
لتشجيعهم على االستمرار في العطاء. وايجاد بيئة مناسبة تساعدهم 
على املزيد من االبتكارات الطبية ووضع مراكز لتدريب األطباء على 

هذا االبتكار الذي نقل البشرية نقلة في عالم الطب.
وطالب العازمي وزير الصحة باالهتمام باألطباء املتميزين أمثال 
د.الرشدان لتطوير ورفع مس����توى أداء الكوادر الطبية الوطنية من 
خالل برامجها للبعثات والتعليم الطبي املستمر والدورات والندوات 

واللقاءات العلمية احمللية والعاملية.

فيم���ا يخص���ه � تن���في���ذ هذا 
الق���انون.

وجاء في املذكرة االيضاحية 
للقانون مل���ا كان حق الدفاع 
القانوني حقا مقدس���ا نادت 
به الشرائع الس���ماوية قبل 
القوانني الوضعية السيما حني 
يرتبط هذا احلق بتقييد حرية 
االنسان، فانه يصبح من الالزم 
تضمني هذا املعنى كما أوجبه 
الدستور في نصوص مواده 
)34، 35، 36( بشأن ضرورة 
توافر احملاكم���ات القانونية 
تؤمن للمتهم فيها الضمانات 
الضرورية ملمارس���ة حق الدف���اع، وهو حق 
يتعني تواج���ده منذ فجر اخلصومة او بداية 
االتهام، وابرز هذه احلق���وق ضرورة توافر 
احملامي م���ع املتهم امام جهات التحقيق وهو 
حق ال ميلك اي���ا كان مصادرته او تقنينه او 
حتديه، وبالتالي فإن هذا التعديل املرفق كان 
ضروري���ا لوضع آلية التطبيق الفعلي لنص 
دستور آن أوان تفعيله حماية للعدل وتأصيال 
للعدالة حني تصان أه���م قواعدها وهي حق 

الدفاع الدستوري.

طلب إعطاءه صفة االستعجال

العنجري يقترح تعديل قانون
 اإلجراءات والمحاكمات الجزائية

النمالن يشيد باإلنجاز الطبي للرشدان

الحربش يسأل عن اجتماع وزيرة التربية
 مع موجهي التربية اإلسالمية

وجه النائب د.جمعان احلربش 
س����ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: ما املبررات واألس����باب 
التي مت على أساسها حذف أسئلة 
احلكم في سب الصحابة ودعاء 
القبور من اختبارات مادة التربية 
اإلسالمية، وهل جاء قرار احلذف 
بناء على تعليمات عليا ام بقرار 
فردي من الوزي����رة ام بناء على 
تقرير من مسؤولي الوزارة؟ مع 
تزويدي باملس����تندات التي تؤكد 
ذلك. وما مبررات اجتماع وزيرة 

التربية املفاجئ مع موجهي التربية 
اإلس����المية بالوزارة وبحضور 
وكي����ل التعليم العام والذي عقد 
يوم اخلميس املوافق 2010/6/24؟ 
مع تزويدي بنسخة من محضر 

االجتماع.
ويرجى تزويدي بعدد احلاالت 
التي اتخذت وزارة التربية فيها 
قرارات مفاجئة بإلغاء وحذف بعض 
األسئلة من االختبارات النهائية 
لبعض مراحل التعليم العام بعد 
االنتهاء منها مع ضرورة توضيح 

كل مادة وتاريخ كل اختبار.

وما مدى صحة طلب وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
خ����الل االجتماع املذك����ور إلغاء 
كافة املواضيع التي تتعلق بسب 
الصحابة ودعاء القبور ومواضيع 
أخرى من املناهج الدراسية اجلديدة 
للصف الثامن والصف التاسع من 
بداية العام الدراسي 2011/2010 وما 
هي مبررات وأس����باب إلغاء هذه 
املواضيع! مع ضرورة تزويدي 
بالتقارير والدراس����ات الرسمية 
التي أوصت باتخاذ مثل هذا القرار 

املفاجئ )إن وجدت(.

الحريتي يحث صفر على متابعة
 عقود الصيانة مع الشركات

اقتراح بإطالق اسم اإلبراهيم على إحدى
مدارس منطقة السرة أو الروضة

قدم النواب عبداهلل الرومي ود.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي 
اقتراحا برغبة جاء فيه: فقدت الكويت باألمس أحد رجاالتها وهو املربي 
الفاضل املرحوم حمود ابراهيم علي اإلبراهيم � رحمه اهلل � الذي أمضى 
حياته في مجال التدريس والتعليم وتتلمذ على يده عدد من رجاالت 
الكويت وعلى رأس����هم األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، وصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وغيرهما الكثير. وينص االقتراح 
على »إطالق اسم املرحوم حمود إبراهيم علي اإلبراهيم � رحمه اهلل � 

على إحدى مدارس منطقة السرة أو الروضة حيث مقر سكنه«.

طالب النائب حسني احلريتي 
وزير األش����غال العام����ة ووزير 
البلدية د.فاضل  الدولة لشؤون 
صفر باالضطالع مبس����ؤولياته 
في حث قياديي »األشغال« على 
متابعة عق����ود الصيانة املبرمة 
مع الش����ركات احمللية، مؤكدا ان 
استمرار غض الطرف عن مخالفات 
هذه الشركات، وعدم تنفيذ املهام 
املوكلة اليها بش����كل كامل يثير 

عالمات استفهام.
الى  وأض����اف في تصري����ح 
الصحافيني أمس ان تنفيذ بعض 
األعم����ال التي تق����وم بها بعض 

الشركات في حاجة الى متابعة للحد من تكرار األخطاء او املخالفات، 
مش����يرا في هذا الصدد الى ان احدى الشركات نفذت عمليات صيانة 
للصرف الصحي في منطقتي بيان ومش����رف منذ نحو ثالثة أشهر، 
وعاجلت خلال في هذه الش����بكة، اال انها ارتكبت خطأ آخر، وأوجدت 
مشكلة جديدة بسبب عدم استكمال رصف وتنظيف الساحات واالرتدادات 

التي مت حفرها، واجراء الصيانة فيها.
وقال ان األهالي استبش����روا خيرا بسرعة حترك وزارة األشغال 
إلج����راء الصيانة الالزمة، لكنهم صدموا من عدم الزام املقاول بإعادة 
اصالح ما مت تكس����يره، وانتظروا أسابيع عديدة لعل الوزارة حترك 
س����اكنا، اال انها لم تفعل، وهو ما يبدو انه أعطى اش����ارة غير سوية 
للش����ركات واملقاولني بأنه ال أحد يحاسبهم، وبالتالي ستستمر هذه 
املخالفات والتصرفات غير املقبولة في تخريب مرافق الدولة وتشويه 
الصورة اجلميلة التي ينبغي ان حترص الدولة على استمرارها وليس 
العك����س. وأعرب احلريتي عن أمله في أن تبادر وزارة األش����غال الى 
تصحيح الوضع اخلاطئ في بعض القطع السكنية في بيان ومشرف، 
وان تعال����ج »الصورة القبيحة« التي خّلفها املقاول بعد انهائه اعمال 

الصيانة بالسرعة الالزمة.

حسني احلريتي

عبدالرحمن العنجري


