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أسامة الشاهني يستقبل عددًا
من مدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

اســتقبل مراقب مجلــس األمة النائب 
أســامة الشاهني في مكتبه أمس األربعاء 
عــددا من مدربي الهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقي. وذكر بيــان صادر عن مكتب 
النائــب أن املدربــني قدموا شــرحا وافيا 
عن دور مدربــي «الهيئة العامة للتعليم 
العمليــة  التطبيقــي والتدريــب» فــي 
التعليمية والتربوية والتدريبية، وذلك 
ضمــن منظومة أهداف الهيئة في اخلطة 
العامة للدولة، خدمة لسوق العمل الوطني 
وتهيئة املتدربني ملتطلباته واحتياجاته، 
واضــاف البيان أنهــم أشــاروا إلى أنهم 
محرومــون من أي بــدالت مالية للمؤهل 

العلمي (ماجستير- دكتوراه) أسوة مبا 
هــو مقرر للمعلمني فــي وزارتي التربية 

واألوقاف والشؤون اإلسالمية.
وأوضح البيان أن الشاهني تعهد بتبني 
املطالب الوظيفية العادلة ملدربي الهيئة 
تشجيعا للمدربني الوطنيني على الترقي 
وصقل اخلبرات ومتابعة أحدث الدراسات 
التخصصية، وحفاظا على العنصر الوطني 

من التسرب الوظيفي أو اإلحباط.
ودعا الشاهني املسؤولني كافة في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة 
التعليم العالي وديوان اخلدمة املدنية إلى 

إنصافهم في القريب العاجل.

أسامة الشاهني مستقبالً عدداً من مدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

حمدان العازمي يسأل عن نسبة اإلصابة 
بااللتهاب البشري احلليمي في الكويت 

النائــب حمــدان  وجــه 
إلــى وزير  العازمي ســؤاال 
الســعيد  الصحــة د.خالــد 
قــال فــي مقدمتــه: يعتبــر 
االلتهاب البشــري احلليمي 
عامــال خلطــورة اإلصابــة 
بســرطان عنق الرحم الذي 
متــت مالحظته فــي بعض 
املجتمعــات ممــا حــدا بهــا 
لتصنيــع لقاحــات من أجل 
احلمايــة من تلك اخلطورة، 
مطالبــا بتزويــده وإفادتــه 
باآلتــي: كم نســبة اإلصابة 

بااللتهاب البشري احلليمي في الكويت مقرونة 
بالفئات العمرية. وكم نسبة تعرض املصابني 
بهذا االلتهاب لإلصابة بســرطان عنق الرحم 
وذلك باإلشــارة إلــى إحصائيات الكويت مع 
تزويدي بالوسائل الوقائية والعالجية املتاحة 
حاليا بعد تسجيل اإلصابة بهذا االلتهاب. وما 
مــدى جناعة اللقاحات التي مت تصنيعها من 
أجل الوقاية من سرطان عنق الرحم بعد تأكيد 

اإلصابة بااللتهاب البشــري 
احلليمي؟

يرجى تزويــدي بأنواع 
اللقاحات التي مت تصنيعها 
لهــذا الغرض مــع تزويدي 
بأســماء الشــركات وكذلــك 
أسماء املتعهدين لتوريد هذه 

اللقاحات إلى الكويت.
يرجى تزويدي مبواصفات 
كل من هــذه اللقاحات على 
حدة مــع ذكر آلية التفضيل 
بينهــا الختيــار أي منها مع 
بيــان التكلفة املادية لتكلفة 
توريــد هــذه اللقاحــات كل على حــده. وما 
مدى صحة املعلومات التي تفيد بأن التوجه 
الســتيراد تلك اللقاحات كان قد مت إجهاضه 
منذ فتــرة ألمور تخــص املجتمــع الكويتي 
احملافــظ؟ وما مــدى صحة املعلومــات التي 
تفيد باالســتعجال لتوريد هذه اللقاحات قد 
مت بعــد التدوير اجلزئي لبعض املســؤولني 

املعارضني الستيراد هذه اللقاحات؟

حمدان العازمي

عبداهللا الطريجي يطالب بالتصدي لظاهرة
هروب وسرقة العمالة املدربة وذات اخلبرة

..ويستفسر عن سبب تغيير اجلهة املعاجلة للنفايات الطبية
وجه النائب م.احمد احلمد سؤاال 
إلى وزير الصحة د.خالد السعيد 
عن سبب تغيير اجلهة التي كانت 
تعالج النفايات الطبية. وقال في 
مقدمــة الســؤال: تلقت املنشــآت 
الصحية األهلية في الكويت كتابا 
بوجوب التعاقد مع شركة املعادن 
للصناعات التحويلية وذلك فيما 
يخص موضوع معاجلة النفايات 
الطبية بعد أن كانت هذه النفايات 
تعالج في محطة معاجلة النفايات 
الصناعية التابعــة للهيئة العامة 

للصناعة.
وقد تضمــن هذا الكتاب لوائح 
أســعار باهظة بواقــع ٣٠٠ دينار 

شــهريا لكل مســتوصف أو مركز 
طبــي، باإلضافة إلــى حتمل هذه 
املراكــز نفقات النقل مع شــركات 
نقل نفايات أخرى مبا يســهم في 
رفع النفقات إلى مبالغ كبيرة تقدر 
بحوالي ٣٦٠٠ دينار ســنويا على 
أســاس طــن نفايات شــهريا لكل 
منشــأة، على الرغم من أن بعض 
املنشآت ال تتجاوز نفاياتها بضعة 

كيلوغرامات.
وحيث إن هذه الكتب لم تطرح 
أي خطط بديلة للمنشآت الطبية، 
وألزمتهــا بجهة واحــدة ووحيدة 
للتعاقــد مبــا يخالــف قوانــني 
املناقصات، ويتعارض مع مبادئ 

تشجيع القطاع اخلاص، التي تعد 
من مرتكزات خطة التنمية للكويت، 
ونظرا ألن حصر هذا األمر في جهة 
واحدة يثير الشك واالستغراب معا، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  ملاذا جرى تغيير اجلهة التي 
كانــت تعالــج النفايــات الطبية، 
وهي في األســاس محطة معاجلة 
النفايــات الطبيــة التابعة للهيئة 

العامة للصناعة؟
٢ ـ مــا أســاس تســعير أجور 
معاجلة النفايــات على الرغم من 
تفــاوت أوزانها بشــكل كبير بني 
املنشــآت الطبية وعلى الرغم من 
التفاوت الكبير أيضا بني احلد األدنى 

امللزم وكميــة النفايات احلقيقية 
للمنشأة؟

٣ ـ كيــف ميكــن تبريــر إلزام 
املنشــآت الطبية بجهة واحدة مع 
حتديد السعر امللزم إذا أخذنا بعني 
االعتبار قانون املناقصات املعمول 

به رسميا في الدولة؟
٤ ـ ملاذا اختيرت شركة املعادن 
بالــذات  التحويليــة  للصناعــات 
مــن دون غيرها ملعاجلة النفايات 

الطبية؟
٥ـ  ملاذا لم تزود املنشآت الطبية 
بخيارات وبدائل تسمح لهم باختيار 
ما يناسبهم باعتبار كمية النفايات 

التي تنتج عن تلك املنشآت؟

النائــب د.عبداهللا  تقدم 
الطريجــي باقتــراح برغبة 
ينــص علــى ضــرورة قيام 
احلكومــةـ  ممثلــة بــوزارة 
الداخلية ـ وبالتنســيق مع 
اجلهات ذات العالقة، بدراسة 
شــاملة لظاهرة هــروب أو 
ســرقة العمالــة املؤهلة او 
املدربة او ذات اخلبرة، سواء 
كان ذلك في املهن التخصصية 

أو العمالة املنزلية.
فــي  الطريجــي  ودعــا 
اقتراحه إلى مراجعة القوانني 
واللوائــح املعنيــة، واتخاذ 
اإلجراءات والقرارات الالزمة، 
ومنها حماية أول صاحب عمل 
استقدم او عمل عنده العامل 
مدة ال تقل عن ستة أشهر، ألن 

وطالب الطريجي بدراسة 
اتخاذ إجراءات في حال رغب 
العامل الذي استقدم للعمل 
بالكويت في تغيير صاحب 
العمل الذي قضى عنده مدة 
ال تقل سنة، ومنها ضرورة 
مغادرة الكويت وعدم العودة 
مدة ال تقل عن خمس سنوات، 
كما دعا إلى ضرورة دراسة 
التعديــالت القانونية، التي 
توازن بني احلماية القانونية 
املقررة دســتوريا  للعامــل 
ودوليا وبني حماية ســوق 
العمل الكويت وحماية حقوق 

أصحاب العمل.
وأشــار الطريجــي إلــى 
املواطــن  حــاالت يســتقدم 
خاللها عامال منزليا أو سائق 

الذي استقدمه بسبب زيادة 
محدودة على الراتب الشهري 
من آخرين،، وما ينطبق على 
احملامني ينطبق على غيره من 
املهن كاحملاســبني والفنيني 

وغيرهم.
ورأى الطريجي ان جزءا 
من اإلشكالية يتعلق بتدخالت 
من الوسطاء واملكاتب وجتار 
البشر، وجزءا يتعلق بجشع 
وطمع بعــض العمالة، وما 
يوجد األرضية لكل ذلك غياب 
الرقابة القانونية والنصوص 
التي حتمي أصحاب العمل، 
األمر الذي يجعــل الظاهرة 
مســتمرة وتتمــدد وتهــدد 
االســتقرار لكثير من االسر 

والقطاعات التجارية.

أو طباخا أو مزارعا بال خبرة 
او مهارة وبعد ان يتم تدريبهم 
وتعليمهم واكتسابهم اخلبرة  
ومع انتهــاء عقدهم جندهم 
ينتقلــون الــى بيــت آخــر 
بتحريــض او حتفيــز مــن 
آخرين سواء مكاتب االستقدام 
او مواطنون او أجانب ممن 
ميكن تسميتهم جتار البشر.

وأضاف: من احلاالت التي 
نشهدها في سوق العمل أيضا 
استقدام مستشــار قانوني 
او خبيــر ليعمــل في مكتب 
محامــاة بالكويــت، وبعــد 
ان يتــم مــدة يتعلــم فيهــا 
اإلجــراءات وبيئة العمل في 
التقاضي  الكويت، وآليــات 
جنــده يتــرك مــكان العمل 

د.عبداهللا الطريجي

صاحب العمل حتمل الضعف 
او النقص فــي أداء العامل، 
كما ساهم بشكل مباشر في 
تدريبه وتأهيله ودمجه في 

سوق العمل.

ثامرالسويط يستفسر عن تعيني أعضاء 
هيئة التدريس في قسم تكنولوجيا التعليم

سأل النائب ثامر السويط 
وزير التربية وزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي 
د.علــي املضــف عن تعيني 
أعضاء هيئة التدريس في 
قســم تكنولوجيا التعليم 
في كلية التربية األساسية، 
مطالبــا تزويــده وإفادتــه 

باآلتي:
١ـ  هل عقدت مقابالت في 
يوم اخلميــس ٢٠٢٢/٥/١٩ 
لتعيني أعضاء هيئة التدريس 
في قسم تكنولوجيا التعليم 

فــي كلية التربية األساســية من دون إبالغ 
بعــض املتقدمني املقبولة أوراقهم أساســا، 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما أسباب ذلك؟

٢ ـ هناك جتاوزات في جلنة التعيينات 
بقسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية 
األساسية، حيث إن منوذج تقييم املتقدمني 
لوظيفة عضو هيئــة التدريس يتطلب أن 
يتجاوز املتقدم ٣٥ درجة الســتكمال باقي 
اإلجــراءات ومنها املقابلــة، حيث إن جلنة 
التعيينات في القسم العلمي غيرت درجات 
أحد املتقدمني وهو حديث تخرج حاصل على 
درجة الدكتوراه في ٢٠٢١ وهو العام ذاته الذي 
أعلن فيه التقدمي لهذه الوظيفة، حيث أضافت 
اللجنة خبرات له بعد إغالق باب التقدمي وهذا 

يعد جتاوزا خطيرا ومخالفا 
للوائح والنظم والشروط، 
فكيف جتاوز املتقدم أعاله 
منوذج التقييم الذي يتطلب 
خبــرات تدريــس وأبحاث 
ومشــاركات فــي مؤمترات 
وخبرات مهنية متخصصة 
خصوصا أن منوذج التقييم 
اشترط أن تكون اخلبرات 
بعــد حصــول املتقدم على 

درجة الدكتوراه؟
٣ ـ هل استبعدت جلنة 
القســم  فــي  التعيينــات 
تخصــص صناعة األفــالم الــذي اعتمدته 
اللجــان املختصة العليا فــي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بعد دراســة 
ومعرفة مدى حاجة القســم إليه، من دون 
إخطار املتقدمني بذلك ومعرفة مدى رغبتهم 
فــي حتويل أوراقهم إلى املتاح وهو الواقع 

االفتراضي؟
٤ ـ صــورة ضوئية مــن جميع األوراق 
املقبولــة للمتقدمني لوظيفــة عضو هيئة 
التدريس لقسم تكنولوجيا التعليم في كلية 
التربية األساســية مع الشهادات الدراسية 
لهم واعتماد التعليم العالي لها واخلبرات 
املتوافرة لدى املتقدمني قبل إغالق باب التقدمي 

لوظيفة عضو هيئة التدريس.

ثامر السويط

محمد احلويلة: تطبيق نظام تعليمي عالي اجلودة
في العالم العربي يفرز أجياًال متطورة تواكب التطور العاملي

املنامة - هناء السيد

أكد عضــو مجلس األمة 
اللجنــة اخلارجية  رئيــس 
القومي  والسياسية واألمن 
بالبرملــان العربــي د.محمد 
احلويلــة أن وثيقة تطوير 
التعليم في العالم العربي تعد 
وثيقة استثنائية استرشادية 
تســهم في تطوير منظومة 

التعليم في العالم العربي.
جاء ذلك فــي تصريح لـ 
«األنباء» خالل مشاركته في 
مؤمتر إطالق وثيقة التعليم 
بالعالم العربي املنعقد حاليا 
فــي العاصمــة البحرينيــة 
املنامة، حتت شعار «البحرين 
بوابــة تطويــر التعليم في 
العالم العربي» والذي ينظمه 
البرملــان العربــي بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم 
مبملكــة البحريــن برعايــة 
وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء رئيس املجلس األعلى 
لتطويــر التعليم والتدريب 
مبملكة البحرين سمو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة.

وأعــرب احلويلــة عــن 
سعادته بإصدار هذه الوثيقة 
التي تعــد إضافــة من أجل 
تطوير التعليم ورفع كفاءته 
وإقامة نظام تعليمي متطور 
عالــي اجلــودة فــي جميع 
مستويات مراحله التعليمية 
من رياض األطفال واملتوسطة 
العالي  والثانوية والتعليم 

واجلامعي.
وذكــر ان تطبيــق نظام 

أن يســتمر ويواكب التطور 
الساحة  واملســتجدات على 
العاملية، مستدركا بقوله: «لذا 
نعمل جاهدين من أجل تطوير 
التعليم واللجنة دائما تبحث 
العديد من القضايا التعليمية 
لتصدر قوانني تعمل من أجل 
تطوير العملية التعليمية».

ومن جهتــه، ثمن عضو 
مجلس األمة عضو البرملان 
اللجنــة  العربــي وعضــو 
الثقافيــة بــه النائب ناصر 
الدوسري دور البرملان العربي 
واهتمامــه مبلــف التعليــم 
وتطويره في العالم العربي.

وأشاد الدوسري بإصدار 
الوثيقــة كإطار تشــريعي 
عربي موحد شامل للتعليم 
والبحث العلمي، بهدف إقامة 
أنظمة تعليمية عربية عالية 
اجلودة وكذلك االســتثمار 

جلاللته، وباالهتمام الكبير 
للحكومة البحرينية بقطاع 
التعليم وتطويره. وأضاف 
العسومي: «أن وثيقة تطوير 
التعليم فــي العالم العربي، 
جاءت نتــاج جهد كبير قام 
به البرملان العربي على مدار 
دور انعقاد كامل بالتعاون مع 
مجموعة من الشركاء رفيعي 
املســتوى في إعداد الوثيقة 
التــي تعــد مبنزلــة خطــة 
ورؤية استراتيجية لتطوير 
املنظومة التعليمية في العالم 
العربي مبا يواكب التغيرات 
الثقافية والثورة املعلوماتية 
والتطورات التكنولوجية في 
ظل الثورة الصناعية الرابعة 
ومتغيرات وظائف املستقبل 
وكذلــك املتغيرات احلياتية 
التي فرضتها جائحة ڤيروس 

كورونا عامليا».

في العنصر البشري لبناء 
القادر  الطالــب  شــخصية 
على التفكير النقدي البناء 
وحــل املشــكالت، وكذلــك 
تطويــر طــرق التدريــس 
احلالية مبا يالئم متطلبات 
واحتياجات سوق العمل في 
الدول العربية، والتأكيد على 
أهمية تعزيز مكانة البحث 
العلمي في العالم العربي، 
واتباع األساليب احلديثة في 
وضع املناهج مبا يتواكب مع 
اإلبداع والتطوير واالبتكار.
أشــاد  جانبــه،  ومــن 
العربــي  البرملــان  رئيــس 
عــادل العســومي، بالدعــم 
الالمحدود الذي يوليه امللك 
حمد بن عيســى آل خليفة، 
لقطــاع التعليــم باعتبــاره 
األساســية  الركائــز  أحــد 
اإلصالحــي  للمشــروع 

خالل مشاركة وفد مجلس األمة في مؤمتر التعليم بالبحرين
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تعليمــي عالي اجلــودة في 
العالم العربي من شــأنه ان 
العربية  يفرز للمجتمعــات 
أجيــاال متطــورة تالحــق 
وتواكــب ما يشــهده العالم 
من تطور سريع، كاشفا عن 
أن جلنــة شــؤون التعليــم 
والثقافة واإلرشاد مبجلس 
األمة ستعقد اجتماعا خاصا 
الستعراض ما جاء بالوثيقة 

التي حتتوي على ٥٩ بندا.
وأضــاف ان من بني تلك 
هــذه البنــود خلــق بيئــة 
متطورة واالهتمام بالعناصر 
واملنشــآت  التعليميــة 
التعليميــة وكذلــك املعلــم 
والطالــب، وبالتالي ســوف 
التعليمية  تكون املخرجات 
ذات جــودة عاليــة. وشــدد 
احلويلــة علــى أن تطويــر 
التعليمية يجب  املؤسسات 

أحمد احلمد يدعو النواب إلى تقدمي اقتراحاتهم
بشأن تعديل قانون التأمينات قبل نهاية األسبوع املقبل

دعا رئيس لجنة الشؤون 
المالية واالقتصادية النائب 
م. أحمــد الحمد، النواب إلى 
تقديــم اقتراحاتهــم بشــأن 
القانــون  تعديــل مشــروع 
الخاص بالمتقاعدين قبل يوم 
الخميس الموافق ٩ الجاري 
لتتمكن اللجنة من دراستها 
وضمها إلى التقرير النهائي 
المجلس  الــذي سيناقشــه 
فــي الجلســة الخاصة التي 
مــن المقرر الدعوة إليها في 

١٤ الجــاري. وقــال م. أحمد 
الحمد في تصريح صحافي 
في المركز اإلعالمي لمجلس 
األمة، إن دعوته جاءت بناء 
على تكليف مكتب المجلس 
لرئيس مجلس األمة بشــأن 
تحديد موعد جلسة خاصة 
لمناقشــة وإقرار مشــروع 
تعديــل قانــون التأمينــات 
االجتماعية الذي تم االتفاق 
اللجنــة  عليــه مــن قبــل 
المشتركة والخاص بمنحة 

الشهر الجاري»، وذلك لتتمكن 
اللجنة المشــتركة من عقد 
اجتماع ومناقشة الـتـعـديالت 
الـمـــقدمة وتضمينهــا فــي 
التقريــر الذي ســيتم رفعه 

للمجلس».

إلــى ٣ آالف دينــار  تصــل 
للمتقاعدين وزيادة سنوية 
في المعاشات تصل إلى ٢٠ 
دينارا هذا العام و٣٠ دينارا 
في األعوام المقبلة. وأضاف 
م. أحمد الحمــد أنه لضمان 
الجلســة وإقــرار  سالســة 
مشــروع القانــون «فإننــي 
أدعـو النـواب إلى تقديم أي 
تعديــالت أو اقتراحات على 
مشــروع القانون حتى يوم 
الخميس الموافق التاسع من 

لتتمكن اللجنة املشتركة من دراستها وضمها إلى التقرير النهائي

م.أحمد احلمد

استفسر عن أنواع اللقاحات املستخدمة للوقاية منه

مهند الساير: ما عدد القضايا املرفوعة 
بسبب تأخر صرف املستحقات املالية؟

وجه النائب مهند الساير 
ســؤاال إلى وزيــر التجارة 
الشريعان،  والصناعة فهد 
وطالب في سؤاله تزويده 

وإفادته باآلتي:
كشف تفصيلي موضح 
به أســماء الشــركات التي 
لديهــا مســتحقات ماليــة 
متأخرة لم يتم دفعها مقابل 
خدمات قدمتها لوزارتكم أو 
اجلهات التابعة لكم على أن 
يبني فيه قيمة املستحقات 
وتاريخ االستحقاق ونوع 

اخلدمة أو السلعة محل العقد (عقود نظافة 
أو إنشائية أو توريد.. إلخ). وكشف تفصيلي 
موضح به أســماء الشــركات التي تسلمت 

مســتحقاتها املاليــة فــور 
االنتهــاء من إجنــاز املتفق 
عليه وفق العقود، على أن 
يبني فيه قيمة املستحقات 
وتاريخ االستحقاق وتاريخ 
دفع املستحقات كافة ونوع 
اخلدمــة أو الســلعة محل 
العقــد (عقــود نظافــة أو 
إنشــائية أو توريد.. إلخ). 
وأسباب التأخر في صرف 
املستحقات املالية للشركات 
التي قامت بإجنــاز املتفق 
عليه وفق العقود من دون 
تأخير. وعدد القضايا املرفوعة ضد وزارتكم 
أو اجلهات التابعة لكم بسبب تأخر صرف 

املستحقات املالية.

مهند الساير
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