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»األنباء« تنشر رده على سؤال للنائب عادل الدمخي

الفارس: فصل التعليم التطبيقي عن التدريب يكلف 
1٫5 مليون دينار للوظائف اإلشرافية والقيادية في كال القطاعني

على امليزانية، حيث اتضح ان 
مشروع الفصل سيساهم في 
توجيه امليزانيــة وفق أطره 
الصحيحــة ولن تكون هناك 
اي زيادة او نقصان على اي 
من القطاعني، علما ان الهيئة 
قامت مبخاطبة وزارة املالية 
بتوفير مبلغ وقدره ١55١600 
دينار كلفة الوظائف القيادية 
واالشرافية في كال القطاعني 

عند اتخاذ قرار الفصل.
خامســا: باإلجابــة عــن 
الســؤال اخلامــس واألخيــر 
نــود إفادتكــم بــأن تشــكيل 
اللجنة كان للنظر بتوصيات 
الكندي  املكتب االستشــاري 
واخليارات املتاحة للنهوض 
مبسيرة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب، حيث 
رفعــت للدكتــور مديــر عام 
الهيئــة تصوراتها حول آلية 
فصل التعليم التطبيقي عن 
التدريــب وفق جــدول زمني 
محدد، علما ان هــذه اللجنة 
ضمت مجموعة مــن اعضاء 
التدريــس والتدريب  هيئــة 
أ.د.فيصــل علــي  برئاســة 

الشريفي.

حول دراســة توابع ونتائج 
فصل قطاع التعليم التطبيقي 
عــن التدريب نود ان نفيدكم 
بأنه قد أخذ باالعتبار جميع 

ذلك.
ثالثا: لقــد اهتمت الهيئة 
التطبيقي  العامــة للتعليــم 
والتدريــب من خــالل جميع 
الدراسات والتوصيات اخلاصة 
بالفصــل على متكــني قطاع 
التدريب من القيام مبسؤولياته 
التعليميــة والتدريبية على 
جميع املستويات، وسيساعد 
إنشاء قطاع خاص بالتدريب 
علــى اســتقالليته واتخــاذ 
القــرارات التــي تخدم جودة 
البرامج التدريبية وعلى كفاءة 
املتدربني، وسيسمح بتواصل 
أكبر مع سوق العمل في وضع 
الدولة  يتناسب واحتياجات 
املستقبلية من العمالة الفنية.

رابعا: فيما يتعلق بالسؤال 
الرابع حول تأثير فصل قطاع 
التعليم التطبيقي عن التدريب 
علــى امليزانية، نــود اإلفادة 
بــأن هذا املوضوع محل نظر 
واهتمــام، ولذلك اســتقصت 
الدراسة تأثير توصية الفصل 

مــن أعضاء هيئــة التدريس 
والتدريب برئاسة أ.د.فيصل 

علي الشريفي.
وكان خطاب الهيئة املوجه 
للوزير نص على التالي: عطفا 
على اخلطاب املوجه من رئيس 
مجلــس األمة وعلى أســئلة 
النائب الفاضل عادل الدمخي 

نرفق لكم اإلجابة عنها.
أوال: فيما يتعلق بالسؤال 
األول نود اإلفادة بأنه لم يصدر 
قرار بفصل التعليم التطبيقي 

عن التدريب.
ثانيا: مبا يخص الســؤال 

في كال القطاعــني عند اتخاذ 
قرار الفصل.

وأضــاف: ان الهــدف مــن 
تشكيل جلنة النظر بتوصيات 
الكندي  املكتب االستشــاري 
واخليارات املتاحة للنهوض 
مبسيرة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب، حيث 
رفعت ملدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
تصوراتها حــول آلية فصل 
التعليم التطبيقي عن التدريب 
وفق جدول زمني محدد، علما 
ان هذه اللجنة ضمت مجموعة 

نظر واهتمــام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
ولذلك استقصت الدراسة تأثير 
توصية الفصل على امليزانية، 
حيــث اتضــح ان مشــروع 
الفصل سيساهم في توجيه 
امليزانية وفق أطره الصحيحة 
ولن تكون هناك اي زيادة او 
نقصان على اي من القطاعني، 
علما ان الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب قامت 
مبخاطبة وزارة املالية بتوفير 
مبلغ وقدره ١55١600 د.ك كلفة 
الوظائف القيادية واالشرافية 

القيام مبسؤولياته التعليمية 
علــى جميــع  والتدريبيــة 
املستويات، وسيساعد إنشاء 
قطاع خــاص بالتدريب على 
القرارات  استقالليته واتخاذ 
التي تخــدم جــودة البرامج 
التدريبية وعلى كفاءة قطاع 
املتدربني، وسيسمح بتواصل 
اكبر مع سوق العمل في وضع 
الدولة  يتناسب واحتياجات 
املستقبلية من العمالة الفنية.

وزاد بقوله: إن تأثير فصل 
قطاع التعليم التطبيقي عن 
التدريب على امليزانية محل 

سلطان العبدان

أكد وزيــر التربية ووزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس 
عدم صدور قرار بفصل التعليم 

التطبيقي عن التدريب.
وقال الفــارس خالل رده 
على ســؤال للنائــب د.عادل 
الدمخي تنشره »األنباء« انه 
باالشارة الى السؤال املوجه 
من العضــو د.عادل الدمخي، 
العامة  الهيئــة  بــرد  نفيدكم 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
لــم  التالــي:  الســؤال  علــى 
تصدر الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب قرارا 
بفصل التعليم التطبيقي عن 
التدريب، كما ان الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
أخذت باالعتبار توابع ونتائج 
فصل قطاع التعليم التطبيقي 
عن التدريب، وأضاف الفارس: 
لقــد اهتمــت الهيئــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
من خــالل جميع الدراســات 
والتوصيات اخلاصة بالفصل 
على متكني قطاع التدريب من 

د.عادل الدمخي

نص سؤال الدمخي
مت انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بغرض 

تأهيل عمالة فنية ومدربة تخدم سوق العمل وحتمل 
تخصصات متعددة ومتنوعة في املؤهل العلمي.

لذا يرجى افادتي باآلتي:
1- اسباب صدور قرار بفصل قطاع التلعيم عن قطاع 

التدريب.
2- هل متت دراسة توابع ونتائج فصل قطاع التعليم عن 

قطاع التدريب؟

3- هل سيؤثر فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب على 
جودة التعليم وتنوع تخصصات ومؤهالت اخلريجني؟

4- تأثير قرار فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب على 
ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

5- هل مت تشكيل جلنة لبحث فصل قطاع التعليم عن 
قطاع التدريب؟ اذا كانت االجابة بااليجاب فمن هم اعضاء 

اللجنة؟ وما قراراهم النهائي؟ وهل مت متثيل قطاع التدريب 
فيها؟

الرميثية والدعية والشعب، 
مثمنــا جهــود فــرق العمل 
القائمــة علــى تنفيــذ تلك 

المشاريع.
وطالب خورشيد من جهة 
أخرى باإلســراع في إنجاز 
مشــروع مواقــف جمعيــة 
الرميثية الجديدة وإنشــاء 
فرع الغــاز الجديد وافتتاح 
المشروعين في أقرب وقت.

من دون وجه حق؟ وهل لدى 
البرنامج رؤية مستقبلية او 
مقترحات لعــدم تكرار ذلك؟ 
وما دور البرنامج وجهوده في 
شأن تدريب العمالة الوطنية 
بالقطــاع اخلــاص لضمــان 
استقرارهم في العمل، وكذلك 
الباحثــني  تدريــب وتأهيــل 
عن عمل إليجــاد فرص عمل 
مناسبة لهم؟ وما دور البرنامج 
في احلد مــن ظاهرة التعيني 
الوهمي ومن ثم ترشيد االنفاق 
واحلفاظ على املال العام؟ وما 
دور البرنامج واسهاماته نحو 
حتقيق خطة التنمية املتعلقة 
بزيادة نسب العمالة الوطنية 
فــي القطاع اخلاص وتكويت 
بعض املهن التي يقبل عليها 
املواطن محل العمالة الوافدة؟

حلماية الكويــت وأهلها وان 
أمنهــا خــط أحمــر ال يقبــل 
النقــاش«، الفتا الــى ان هذه 
اجلهود مقدرة من ابناء الكويت 

واملقيمني على أرضها.
ودعا العدوانــي الى دعم 
وزارة الداخلية في كل ما من 
شأنه ان يعزز قدرات وكفاءات 
منسوبيها وأجهزتها ال سيما 
ان ســمعتها محليا وإقليميا 
وعامليا في املجال األمني عالية.

طالب باإلسراع في إجناز مواقف جمعية الرميثية اجلديدة

خورشيد يثني على جهود »األشغال« 

عمر الطبطبائي: ما دور هيئة القوى العاملة 
في تطبيق قانون دعم العمالة؟

العدواني يشيد بأداء »الداخلية«

النائــب صــالح  أثنــى 
خورشيد على جهود وزير 
األشغال العامة عبدالرحمن 
المطــوع وقيــادات الوزارة 
في تطوير مشــاريع البنى 
التحتية في مختلف المناطق.
فــي  خورشــيد  وقــال 
تصريح صحافي إنه عاين 
اآلليات  بنفســه اســتخدام 
والتكنولوجيا المتطورة في 
أعمال التوســعة والصيانة 
لبعض المشاريع في مناطق 

عمــر  النائــب  وّجــه 
الطبطبائــي ســؤاال لوزيــر 
الشؤون االجتماعية والعمل 
الدولــة للشــؤون  ووزيــر 
االقتصاديــة هنــد الصبيــح 

جاء فيه:
إفادتــي وتزويدي  يرجى 
باآلتي: ما دور برنامج الهيئة 
العامة للقوى العاملة في تطبيق 
احكام القانون رقم ١9 لســنة 
2000 في شــأن دعــم العمالة 
الوطنية وتشجيعها للعمل في 
اجلهات غير احلكومية؟ وما 
النتائج املترتبة على تطبيق 
البرنامج لهذا القانون؟ وهل 
حقــق القانون أهدافــه؟ وما 
دور برنامــج الهيئــة العامة 
للقوى العاملــة لتحصيل ما 
مت صرفه من اموال دعم العمالة 

الســابق  النائــب  اشــاد 
عبداهلل العدواني بجهود وزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
وأركان وزارته في  القبض على 
املطلوبني للعدالة في  »خلية 
العبدلي«، مشيرا الى ان هذا 
اإلجنــاز يؤكد كفــاءة وقدرة 
األجهــزة األمنيــة على حفظ 

االمن.
وأضاف العدواني »أثبتت 
الداخليــة ان  عمليــة وزارة 
جهودهــا وطاقاتها مســخرة 

صالح خورشيد

عمر الطبطبائي

عبداهلل العدواني

التــي تنظرهــا حتقيقــات 
الداخلية او قضايا احملاكم.

لذلــك أتقــدم باالقتــراح 
برغبة التالي: نص االقتراح:
الربــط اإللكترونــي بني 
وزارتي العدل والداخلية فيما 
يخص االســتعالم القضائي 
وغيره من األمور املشتركة بني 
عمل الوزارتني لتسهيل عمل 
املراجعــني ملعرفة قضاياهم 
سواء القضايا التي تنظرها 
حتقيقات الداخلية او قضايا 
احملاكم وماذا مت فيها وملعرفة 
املنــع من الســفر او األحكام 

الصادرة.

عسكر: ربط إلكتروني بني »العدل« و»الداخلية«
قدم النائب عسكر العنزي 

اقتراحا برغبة جاء فيه:
التطــور  ظــل  فــي 
التكنولوجي الكبير في العالم 
وســعي الدولة الــى تعميم 
نظــام احلكومة اإللكترونية 
وتخفيف ضغــط املراجعني 
الــوزارات والهيئــات  علــى 
العامــة واحملاكــم، بــات من 
الضروري عمل ربط آلي بني 
العــدل والداخلية  وزارتــي 
ليتمكــن املراجــع من خالل 
جهاز الكمبيوتر االستعالم عن 
قضاياه وموقفها او األحكام 
عسكر العنزيالصادرة بحقه سواء القضايا 

عالم الكندري: اتهامي بتأخير األسئلة البرملانية غير صحيح
املستندية وال يتدخل بها.

ولفــت الكندري الى أنه 
في حال رأت اإلدارة املعنية 
أن السؤال املقدم قد خالف 
القواعد الدســتورية فإنها 
تقوم بإعداد مذكرة قانونية 
للعضو مقدم السؤال تبني 
فيه ذلك، وإذا ما أصر العضو 
على توجيه الســؤال، فإن 
اإلدارة املعنيــة تقوم برفع 
مذكــرة قانونيــة لرئيــس 
املجلــس بواســطة األمــني 
العــام لعرضها على مكتب 
القــرار  املجلــس التخــاذ 
املناســب بشــأنها وإبــالغ 
العضو بقرار املكتب، وإذا 
لم يقتنــع العضو بوجهة 
نظر املكتب، عــرض األمر 
على املجلس للبت فيه دون 

مناقشة وذلك طبقا للفقرة 
الثانية من املادة )١22( من 
الالئحة الداخلية للمجلس.
الكنــدري على  وشــدد 
أنــه ال ميلك هــو أو أي من 
موظفي األمانــة تأخير أو 
إعاقة توجيه ســؤال مقدم 
من أحد أعضاء املجلس، بل 
دور األمانة العامة هو إجناز 
البرملانية ألعضاء  األعمال 

املجلس بأسرع وقت.
وأوضــح الكنــدري أنه 
مع كامل تقديره واحترامه 
للنائب صاحب التصريح، 
إال أنــه كان مــن املفروض 
قيــام النائب باالستفســار 
عن املوضــوع والتأكد من 
صحة املعلومات التي لديه 

قبل التصريح بها.

مجلس األمة باتهامه بعرقلة 
البرملانية للنواب  األسئلة 
وملدة أربعة أشــهر )حسب 

ما جاء في التصريح(.
وأكــد الكنــدري أن هذا 
االتهــام غير صحيح، وأنه 
يســتغرب زج اســمه فــي 
مثل هذه املوضوعات التي 
ليس له عالقة بها، فالدورة 
املستندية لتوجيه األسئلة 
البرملانية تبــدأ من مكتب 
العضو ثــم بعد ذلك تقوم 
املعنيــة باملراجعة  اإلدارة 
القانونية واللغوية للسؤال 
ثم بعد ذلك اعتماد العضو 
للســؤال ثم رفعه لرئيس 
املجلــس لتوجيهه للوزير 
املعني، وليس لألمني العام 
أي دور فــي تلــك الــدورة 

موسى أبو طفرة

أكد األمني العام ملجلس 
األمــة عــالم الكنــدري أن 
مراجعة األسئلة البرملانية 
قانونيا ولغويا من صميم 
اختصاصــات إدارة اإلعداد 
البرملاني بقطاع اجللسات، 
وكذلــك التأكد مــن توافق 
السؤال البرملاني مع القواعد 
الدستورية والالئحية قرار 
الدستورية بشأن  احملكمة 
تفســير املــادة )99( مــن 
الدســتور بشــأن الســؤال 

البرملاني.
واســتغرب الكندري ما 
تناقلتــه بعــض الصحف 
ووسائل التواصل االجتماعي 
من تصريح ألحــد أعضاء 

عالم الكندري

العتيبي: هل ألغت »الكويتية« العمل بدراسة »ماكينزي«؟
املطروحة بعد توقف العمل 
بالدراســة؟ وعلى أي الئحة 
يدار الهيكل الوظيفي حاليا؟

2 ـ أعلنتــم في وقت ســابق 
عن توجهكم إلنشــاء شركة 
خاصة تابعة لشركة اخلطوط 
الكويتية إلدارة املطارات تدار 
بالتعــاون مع إدارة الطيران 
املدنــي، مــا القوانــني التــي 
اســتندمت اليها إلنشــاء هذه 
الشركة؟ وهل يتعارض إنشاء 
الشركة وقوانني اخلصخصة 
وتعديالتها؟ وملاذا لم تتجه 
الوزارة مبشروع بقانون إلى 
مجلس األمة إلنشاء الشركة 

املنتظرة؟
3 ـ يرجــى تزويدي بالهيكل 
التنظيمــي واإلداري والفني 

للشركة املقترحة والشركات 
توجهتــم  التــي  األخــرى 
إلنشائها، مع دراسة جدوى 
مبينــة األربــاح واملخاطــر 
الشــركات،  املنتظــرة لتلك 
وتوضيــح هــل ســيتملك 
بهــذه  أســهما  املواطنــون 
الشــركات أســوة بشركات 

أنشئت سابقا؟
٤ ـ يرجى تزويدي بالســير 
الذاتية ألعضاء مجلس إدارة 
الشركة، موضحا فيها اخلبرات 
واملؤهالت، وهل هناك قضايا 
منظورة أمام احملاكم ألي من 
أعضــاء مجلــس اإلدارة؟ إن 
كانــت اإلجابة بنعــم يرجى 
تزويدي بأســمائهم ونوعية 
هذه القضايا ومن أي جهة؟

أن تشــمل الدراســة إعادة 
هيكلة الشركة ومساعدتها 
في اجلانب الفني واإلداري 
للنهوض بها من جديد، لكن 
وبعد مدة من العمل بالدراسة 
وفي الفترة األخيرة جمدت 
بالدراســة  العمل  الشــركة 
وألغتها متاما ألسباب غير 

معروفة.
وعليه يرجى اإلجابة عن 

األسئلة التالية:
١ ـ هل ألغت الشــركة العمل 
آنــد  »ماكينــزي  بدراســة 
كومباني« السيما فيما يتعلق 
بالهيكل اإلداري والوظيفي؟ 
إن كانت اإلجابة »نعم« يرجى 
توضيح األسباب التي دفعت 
الشــركة لذلك، ومــا البدائل 

قدم النائب خالد العتيبي 
ســؤاال لوزيــرة الشــؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
هنــد الصبيح عن أســباب 
جتميد دراســة »ماكينزي« 
إلعــادة هيكلــة اخلطــوط 
الكويتية وأيضا عن سبب 
عدم تقدمي مشــروع قانون 
إلنشاء شركة خاصة إلدارة 
الســؤال  املطــارات. ونص 
على ما يلي: تعاقدت شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
في وقت سابق مع املؤسسة 
الدوليــة  االستشــارية 
»ماكينــزي آنــد كومباني« 
ملساعدتها على حتديث خطة 
العمل لعدد من السنوات على 

خالد العتيبي

فيصل الكندري: كم تبلغ حصة »االستثمار« في »أريفا الفرنسية«؟
تزويدي بالدراســات الكاملة 

في قرار التخارج؟
5 - كم عدد االســتثمارات 
قــررت  التــي  اخلارجيــة 
هيئــة االســتثمار التخارج 
منها في الســنوات اخلمس 
املاضيــة؟ يرجــى تزويدي 
بجميع املســتندات وأرباح 
االســتثمارات أو خسائرها 

من التخارج؟
6 - هل ربحــت الكويت من 
االستثمار في أريفا منذ شراء 
حصة في الشركة؟ إذا كانت 

هناك أرباح، يرجى تزويدي 
بجداولها على مدار ســنوات 
االســتثمار فيها؟ وإذا كانت 
هناك خسائر، يرجى تزويدي 

بكل التفاصيل؟
٧ - هــل هناك نســب مالية 
تعطــى ملســؤولي ومتخذي 
القرار في هيئة االستثمار في 
حال القيام بصفقة مالية سواء 
باالستثمار أو االستشارة أو 
التخــارج؟ إذا كانت اإلجابة 
نعم، يرجى تزويدي بالنسب 

لكل مسمى وظيفي؟

مجموعة أريفا الفرنسية؟
2 - متــى مت االســتثمار في 
أريفا؟ يرجى تزويدي بتاريخ 
االستثمار وسعر السهم حني 
الشراء وسعر السهم احلالي 

ومبلغ االستثمار؟
3 - هــل هنــاك وســيط لــه 
عالقة باالستثمار في أريفا؟ 
أم أن االســتثمار مباشــر مع 

احلكومة؟
٤ - ما األســاس الذي استند 
اليه االستثمار في اتخاذ قرار 
التخــارج من أريفــا؟ يرجى 

قدم النائب فيصل الكندري 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر املالية أنس 
الصالــح عن األســاس الذي 
استندت اليه هيئة االستثمار 
فــي اتخــاذ قــرار التخــارج 
أريفــا، وعــدد  مــن شــركة 
االستثمارات اخلارجية التي 
قررت الهيئــة التخارج منها 
في السنوات اخلمس املاضية.
ونص السؤال على ما يلي:
١ - كم تبلغ حصة اســتثمار 
الهيئة العامة لالستثمار في 

فيصل الكندري

الصبيح تعتذر عن إجابة سؤال للمويزري: مسهب يخالف الضوابط
نود االفــادة بأنه وفقا 
للبنــد الثانــي مــن قــرار 
الدستـــــورية   المحكمــة 
فــي طلــب التفســير رقم 
3 لســنة 200٤ الصــادر 
2005/٤/١١ فــإن   بجلســة 
المقصـــــود بالســـــؤال 
البرلمانــي هــو طــلـــــب 
 بيانات او استفهام عن امر 
محدد يريد السائل الوقوف 
على حقيقته او استفسار 
 عــن مســألة او موضــوع 

معيــن او واقعــة بذاتها، 
كما اوجبــت المادة )١22( 
الداخليــة  مــن الالئحــة 
لمجلــس االمــة ان يكون 
السؤال مكتوبا بإيجاز قدر 

المستطاع.
وبمــا ان الســؤال جاء 
مسهبا بما يخالف الضوابط 
الدستورية المقررة في هذا 
الشــأن، ولذلك نعتذر عن 
االجابة على السؤال المشار 

اليه.

الغانم جاء نصه:
اشــارة الى كتابكم رقم 
المــــــؤرخ   )20١٧/8983(
20١٧/6/١١ والمتضمن سؤال 
عضو مجلس االمة شعيب 
المويــزري بشــأن افادته 
عــن بعــض الموضوعات 
المتعلقــة بأعمــال الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة 
والهيئــة العامــة للقــوى 
العاملة، والمساعدات العامة 

والرعاية االسرية.

اعتذرت وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
هنــد الصبيح عن االجابة 
عن ســؤال قدمــه النائب 

شعيب المويزري.
اعتــذار وزيرة  وجــاء 
 الشـــــؤون االجتمــــاعية 
والعمــل ووزيــرة الدولة 
االقتصاديــة  للشــؤون 
 هند الصبيح مرســال الى 
شعيب املويزريرئيس مجلس االمة مرزوق 


