الشاهني :العقيل رفضت قانون العمل األهلي الذي سيستفيد منه الكويتيون
ص��رح النائب أسامة الشاهني :ب��أن جلسة اليوم الثالثاء
ستشهد مناقشة قضية جريجي هندسة البترول وخريجي باقي
تخصصات الهندسة الذين اج��ت��ازوا االختبارات بنجاح دون
قبولهم وذلك في مستهل اجللسة على بند الرسائل ال��واردة مع
طلب تكليف «جلنة تنمية امل��وارد البشرية» مبتابعة توظيف
الشركات النفطية اململوكة للدولة لهم.
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وأردف النائب أسامة الشاهني :بأن جلسة األربعاء ستشهد
تداول نقاش وتقرير (أزمة التوظيف) الذي تقدمت به ومجموعة
من السادة األعضاء ،شاكرا ً اللجنة إلعداد ممثلة بأعضائها الهاشم
والدالل ،والذي جتاوز  40صفحة دون املرفقات وامللحقات.
ودعا «الشاهني» اخلريجني والنقابات ملتابعة اجللسة وآداء
احلكومة والنواب فيها.

وأستغرب «الشاهني» من هجوم مقرر «جلنة األول��وي��ات»
على تقارير جلنة الشئون الصحية واالجتماعية والعمل ،سواء
فيما يتعلق بتقرير العمل اخليري أو تقرير العمل األهلي ،مؤكدا ً
بأنه خروج عن دور اللجنة ومهامها ،خاصة وأن الفيصل بنهاية
املطاف لتصويت السادة الزمالء النواب بقاعة عبدالله السالم في
مداولتني ونقاش مستضيفيه.
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أعضاء برملان الطالب يطالبون بإصالح جذري
لقطاع التعليم ودعم املوهوبني ودعم ذوي االحتياجات

ريا�ض عواد
ت���رأس رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق علي
الغامن جلسة برملان الطالب السادس (الفصل
التشريعي السادس) امس االثنني في قاعة عبد
الله السالم بحضور وزير التربية وزير التعليم
العالي وع��دد من مسؤولي ال��وزارة وقيادات
الهيئات الشبابية والطلبة أعضاء البرملان
الطالبي من التعليم العام واخل��اص ومن فئة
ذوي اإلعاقة.
وقال الغامن في كلمة افتتح بها اجللسة «إن
برملان الطالب منتدى دميقراطي شبابي مفتوح
وشفاف ومنصة للتعبير احلر وفضاء للتفاعل
بني األجيال».
وأوض��ح الغامن ان برملان الطالب فرصة
سانحة ومناسبة مواتية ألن يبدي الطالب
ما ي��ش��اؤون من آراء ورس��ائ��ل وأف��ك��ار ورؤى
ومفاهيم وف��ق الالئحة وج��دول األعمال وفي
اطار الدستور.
وأك��د أن «االن��ف��ت��اح على ك��ل فكرة جديدة
لتطوير فكرة برملان الطالب كان شعارنا منذ
البداية لذلك ك��ان الباب على ال��دوام مفتوحا
على مصراعيه لكل فكرة جديدة ورؤية مختلفة
وزاوية مهمة مهملة».
وأض��اف «لقد بدأنا برملان الطالب بتمثيل
حصري على طالب وطالبات املدارس احلكومية
وبعد سنوات عدة من العمل قررنا العام املاضي
ضم طالب وطالبات امل��دارس اخلاصة وفكان
التمثيل موسعا ومعبرا عن اغلبية الشريحة
الطالبية بالكويت».
وأوض��ح الغامن «اننا نعقد برملان الطالب
ال��ي��وم ضامني إلينا ابناءنا الطلبة م��ن ذوي
اإلع��اق��ة ف��ن��ك��ون ب��ذل��ك شملنا ك��ل م��دارس��ن��ا
وشرائحنا املنخرطة في سلك التعليم وحققنا
وعدنا الذي ألزمنا أنفسنا به وهو عدم اهمال أو
جتاهل أي فئة طالبية».
وق���ال ف��ي كلمته :ه��ا ه��و ب��رمل��ان الطالب
يحتفل بعيد ميالده السادس وكلنا نتذكر قبل
ست سنوات  ،كيف كان البعض من املشككني
واملترددين ينظر الى هذا املولود وكما قلت لكم
العام املاضي كان البعض يشكك في الفكرة ،
ويحاول االنتقاص منها ومن أهميتها
ويسعى جاهدا لوصمها بأنها خطوة ترفيهية
وجتميلية وغير جدية وقلت لكم في حينها إن
مرد هذا التشكيك  ،يرجع الى عدم الثقة بشبابنا
ال��ى تلك النظرة املتعالية لهم ال��ى الوصم
املسبق بأن جيل اليوم  ،جيل ضائع كما يقول
البعض ونحن نراه العكس نراه جيال يبحث عن
اجلديد جيال ال يخاف من التجربة جيال يحاكم
بشكل عملي كل القيود والعوائق التي تشل
حركته جيال يعيد خلق لغته اخلاصة  ،وأدوات
تعبيره  ،ووسائل اخ��راج طاقاته ومكنوناته
ونحن دائما  ،كنا منحازين الى فكرة فهم هذا
اجليل  ،ال محاكمته ونحن دائما  ،كنا ميالني
الى االقتراب من همومه ومرئياته  ،ال تسفيهها
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وزيرالتربية :االرتقاء بجودة التعليم يحتاج إلى خطوات إصالحية ضرورية رمبا تكون صعبة ومؤملة
وتسخيفها ونحن دائما كنا دافعني لفكرة الندية
واالح��ت��رام وفضيلة االستماع ال��ى ه��ذا اجليل
الذي يشكل اغلبية مجتمعنا ووقوده البشري
النشط من تلك املنطلقات السابقة جاء امياننا
ورهاننا على فكرة برملان الطالب كونه منتدى
دميقراطيا شبابيا مفتوحا وشفافا وكونه منصة
للتعبير احلر وفضا ًء للتفاعل بني األجيال
وق���ال :ان االن��ف��ت��اح على ك��ل فكرة جديدة
لتطوير فكرة برملان الطالب  ،كان شعارنا منذ
البداية لذلك كان الباب على ال��دوام  ،مفتوحا
على مصراعيه  ،لكل فكرة ج��دي��دة  ،ورؤي��ة
مختلفة  ،وزاوي��ة مهمة مهملة لقد بدأنا برملان
الطالب قبل س��ت س��ن��وات  ،بتمثيل حصري
على طالب وطالبات امل��دارس احلكومية وبعد
سنوات عدة من العمل قررنا العام املاضي ضم
ط�لاب وطالبات امل���دارس اخلاصة في برملان
الطالب  ،فكان التمثيل موسعا ومعبرا عن
اغلبية الشريحة الطالبية في الكويت واليوم ،
نأتي لنعقد برملان الطالب  ،ضامني الينا ابناءنا
الطلبة من ذوي اإلعاقة فنكون بذلك قد شملنا
ك��ل مدارسنا وشرائحنا املنخرطة ف��ي سلك
التعليم  ،وحققنا وعدنا الذي ألزمنا أنفسنا به ،
وهو عدم اهمال أو جتاهل أي فئة طالبية .
واض��اف :كنت في العام املاضي قد وعدتكم
بأن يتم اختيار ممثلني عنكم للمشاركة معنا
في حضور مؤمتر االحت��اد البرملاني الدولي ،
كتجسيد لفكرة التفاعل بني طلبتنا وممثليهم
باملجلس وهذا ما مت ،حيث شارك معنا اثنان
م��ن اخوانكم واخ��وات��ك��م ف��ي فعاليات مؤمتر
االحت��اد البرملاني الدولي الذي عقد في جنيف
في أكتوبر املاضي  ،ولعلكم تابعتم ورصدمت
الصدى اإليجابي لتلك املشاركة وها انا أعدكم
مرة أخ��رى  ،ابنائي وبناتي  ،بأن يتم اختيار
ممثلني عنكم  ،للمشاركة في اجتماعات االحتاد
البرملاني الدولي املقرر عقده في صربيا في
أكتوبر املقبل وفي كينيا مارس املقبل وهو وعد ،
نلزم أنفسنا  ،ان شاء الله  ،بالوفاء به
واوضح :كما كنت أقول لكم كل عام إن برملان
الطالب ال��ذي يدخل عامه ال��س��ادس  ،فرصة
سانحة ان تقولوا ما تريدون  ،ومناسبة مواتية
ألن تبدوا ما تشاؤون من رسائل وأفكار ورؤى
ومفاهيم  ،وفق الالئحة وج��دول األعمال وفي
اط��ار الدستور وباسلوب راق يجسد اخالقنا
وتقاليدنا الكويتية ونحن في مجلس االمة  ،كلنا
آذان صاغية ،شكرا جزيال لكم على تشريفكم
لنا حتت قبة عبدالله السالم في بيت الشعب ،
ونتمنى أن نواصل جلساتنا كل عام .

و أك��د وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي
د.حامد العازمي حرص والوزارة على االرتقاء
بالتعليم  ،والوصول به إلى اجل��ودة العالية
وفق املعايير العاملية ،مشيرا إلى أن هذا األمر
يحتاج إلى وقفات ج��ادة ،وخطوات إصالحية
رمب��ا تكون صعبة وم��ؤمل��ة ،لكنها ضرورية
ومهمة.
وأضاف العازمي أن برملان الطالب جتربة
فريدة تتميز بها الكويت ستنضج في املستقبل
لتخرج أجياال شابة تكون شموسا تضيء سماء
الكويت بعلمها وعملها.
وق��ال العازمي إنه ليشرفني أن ألتقي بكم
حت��ت قبة عبدالله السالم ف��ي جلسة برملان
ال��ط��ال��ب للفصل التشريعي ال��س��ادس ،هذه
التجربة الفريدة التي تتميز بها دولة الكويت،
لتقول للعالم أجمع إن التجربة الدميقراطية
التي أرس��ى دعائمها قادتنا على م��ر الزمان
أثمرت اليوم في عهد أمير اإلنسانية احلكيم
منوذجا للممارسة الدميقراطية للجميع شيبا
وشبابا ،فإن تأهيل الكوادر الشابة التي نراها
ال��ي��وم أق��م��ارا ،ستنضج ف��ي املستقبل لتكون
شموسا تضيء سماء الكويت بعلمها وعملها،
فاليوم يحق لنا الفخر بهذه التجربة ،وهذا
الغرس ال��ذي يحقق ما قاله حضرة صاحب
السمو أمير البالد املفدى في افتتاح دور االنعقاد
العادي الثالث من الفصل التشريعي اخلامس
عشر ملجلس األمة:

السويط يسأل وزير التجارة عن دور الوزارة
في اإلشراف على «لوياك» مالي ًا وإداري ًا
وج��ه النائب ثامر الظفيري س��ؤاال
برملانيا إل��ى وزي��ر التجارة والصناعة
وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون اخل��دم��ات خالد
الروضان،عن ال��دور اإلشرافي ل��وزارة
التجارة جتاه أعمال أكادميية (لوياك)
م��ن الناحية املالية واإلداري��ة.وط��ل��ب
ال��ن��ائ��ب ف��ي س��ؤال��ه إف��ادت��ه وت��زوي��ده
باآلتي:
 - 1متى أنشئت أكادميية (لوياك
للفنون األدائ��ي��ة)؟ وم��ن هم أعضاؤها
امل��ؤس��س��ون؟ وم��ن ه��م أع��ض��اء مجلس
اإلدارة احلاليون؟ وما مؤهالتهم العلمية
وتاريخ حصولهم عليها ومصدرها؟ مع
تزويدي بعقد تأسيسها ،وما األه��داف
التي أنشئت من أجلها؟ وم��ا اخلدمات
التي تقدمها؟

 - 2أين يقع مقر األكادميية احلالي؟
وهل تقدمت بطلب للوزارة بفتح أفرع
ل��ه��ا؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب فهل
يسمح القانون بذلك؟
 - 3ما الدور اإلشرافي لوزارة التجارة
والصناعة جت��اه أع��م��ال (ل��وي��اك) من
الناحية املالية واإلدارية؟
 - 4من أي��ن تتلقى (ل��وي��اك) الدعم
املالي؟ وما أوجه الصرف املتاحة لها؟
 - 5ما املرافق احلكومة التي تديرها
(ل��وي��اك)؟ وعلى أي أس��اس رس��ت تلك
املرافق عليها؟ يرجى تزويدي بجميع
العقود احلكومية املتعلقة بذلك.
 - 6م��ا األنشطة والفعاليات التي
نظمتها (ل��وي��اك) ط��وال فترة إدارت��ه��ا
لهذه املرافق؟ وهل هذه األنشطة موافقة

للمهام املناطة بها في العقد؟
 - 7ه��ل ل���دى (ل���وي���اك) مخالفات
مسجلة سواء مالية أو إداري��ة؟ إذاكانت
اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي بهذه
املخالفات واإلجراءات املتخذة حيالها.
 - 8من��ى إل���ى علمي أن (ل��وي��اك)
ترفض توظيف املواطنات املتحجبات أو
املنتقبات أو الالتي تلبسن العباءة؟ إذا
كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي
باإلجراءات املتخذة حيالها.
 - 9هل (لوياك) لها عالقة باملقطع
املنتشر على مواقع التواصل االجتماعي
الذي يصف احملجبات بأوصاف ال تليق
بهن ،األمر الذي يسيء لثوابتنا الشرعية
وهويتنا اإلسالمية ولشعب الكويت
احملافظ

واض��اف العازمي إن احل��رص على نظامنا
الدميقراطي والدفاع عنه قدرنا ،علينا أن نتمسك
به ونصونه من كل جت��اوز على قيمه ،أو تعد
على ح��دوده ،أو تعسف في ممارسته ،لكي ال
يصبح معول هدم وتخريب ،وأداة لهدر مقدرات
هذا البلد ،وتقويض مقوماته.
وأكد العازمي على نقاط مهمة عدة ،أولها
حرص وزارة التربية ووزارة التعليم العالي
على االرت��ق��اء بالتعليم ف��ي دول���ة الكويت،
والوصول به إلى اجلودة العالية وفق املعايير
العاملية ،وهذا األمر يحتاج منا إلى وقفات جادة،
وهذا ما بدأناه من خطوات إصالحية ،رمبا تكون
صعبة ومؤملة ،لكنها ضرورية ومهمة.
األمر الثاني :الذي أود التأكيد عليه أن كل
ما يُطرح من مقترحات بناءة يتم دراستها جيدا
واألخ���ذ بها ،والسعي لتحقيقها طاملا كانت
متوافقة مع اخلطة االستراتيجية ،واأله��داف
التي نسعى إلى حتقيقها.
األمر الثالث :إن غاية نظام التعليم هي إعداد
جيل ميتلك من املعرفة واملهارات واخلبرات التي
تؤهله لتحمل مسؤولياته في املستقبل ،فعليكم
تضع البالد آمالها ،فكونوا عند حسن الظن
بكم ،وأسهموا مبا أوتيتم من علم ،وما اكتسبتم
من مهارة في بناء نهضته احلضارية ،ودفع
عملية التنمية والبناء إلى األمام ،في ظل تفاؤل
سمو أمير البالد حينما قال« :إن الكويت كانت
وستظل ب��إذن الله تعالى دوم��ا بخير وأم��ان،

حترسها عناية املولى ،ووحدة صفها ،وسواعد
أبنائها».
وك���ان رئ��ي��س مجلس االم���ة م���رزوق علي
الغامن ت��رأس جلسة برملان الطالب السادس
(الفصل التشريعي السادس) امس االثنني في
قاعة عبد الله السالم بحضور وزي��ر التربية
وزير التعليم العالي وعدد من مسؤولي الوزارة
وق��ي��ادات الهيئات الشبابية والطلبة أعضاء
البرملان الطالبي من التعليم العام واخلاص
ومن فئة ذوي اإلعاقة.
وكان على بنود جدول اعمال اجللسة أدرجت
 4طلبات ملناقشة موضوعات تتعلق باملناهج
واالختبارات ونظام الكفايات وتوزيع الدرجات،
واختبار اآليلتس والبعثات اخلارجية وجتارب
الدول في مجال التعليم.
كما تضمنت موضوعات املبنى املدرسي
واألنشطة ورعاية املوهوبني والئحة النظام
املدرسي (الغياب – الغش).
وحملت م��داخ�لات أع��ض��اء ب��رمل��ان دع��وات
طالبية إلج��راء عملية إص�لاح ج��ذري لقطاع
التعليم من أجل حتقيق رؤية (الكويت )2035
وم��ط��ال��ب��ات ب��دع��م الطلبة امل��وه��وب�ين ماديا
ومعنويا.
كما أش��اد األعضاء مبواقف رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغامن جتاه الكيان الصهيوني
واحلرص على إحياء القضية الفلسطينية في
احملافل الدولية.

وشدد عدد من األعضاء على ضرورة إعادة
النظر بشروط القبول في اجلامعات وزي��ادة
املقاعد الدراسية فيها ،إضافة إلى تفعيل دور
املكتبات مل��ا لها م��ن أث��ر ف��ي زي���ادة التحصيل
العلمي.
وأوض��ح��وا أن العملية التعليمية تقوم
على ركائز أساسية تتثمل في املعلم والطالب
واملناهج ،مؤكدين أن أي اختالل بإحدى تلك
ال��رك��ائ��ز التعليم ال��ث�لاث س��ي��ؤدي ال��ى خلل
بالعملية التعليمية بأكملها.
وطالبوا في هذا الصدد بضرورة مراجعة
عدد املناهج التي يدرسها الطالب وحل مشكلة
ت��ك��دس امل��ن��اه��ج ،م��وض��ح�ين أن م���دة الفترة
الدراسية ال تتواكب مع كمية املناهج وتضع
ضغطا على الطالب واملعلم ،السيما ان وزارة
التربية تعتمد املعدل التراكمي.
وقالوا إن الكويت لديها اليوم أكبر خطة
تنموية في العالم وهي خطة  ،٢٠٣٥ما يتطلب
إصالحات في املنظومة التعليمية تواكب تلك
الرؤية وأن تكون املناهج اختيارية وتسمح
باستكشاف وتنمية مواهب الطلبة.
وفيما يتعلق باختبار اآليلتس أكد الطلبة
وج��ود عوائق عديدة بسبب امتحان القدرات
وال����ذي مي��ث��ل ص��ع��وب��ة ع��ل��ى طلبة التعليم
احلكومي حيث يفرض على الطالب في الكويت
وم��رة اخ��رى في البلد املبتعث ل��ه .وبينوا أن
هناك تضييقا على الطلبة الراغبني في االبتعاث
بسبب ق��رار اآليلتس ووصفوه بأن فيه ظلما
كبيرا لطلبة املدارس احلكومية ،في ظل وجود
مشكلة قبول في جامعة الكويت.
وبينوا أن اختبار القدرات يعد من اإليجابيات
ل��و حسن تطبيقه ويجب ان يكون شامال ال
يقتصر على الرياضيات والكيمياء واإلجنليزي
 ،وإع��ادة النظر في اختبار اآليلتس .وطالبوا
ب��وض��ع ح��ل��ول ملشكالت ذوي االحتياجات
اخلاصة بطبع الكتب بطريقة برايل وأن تتوافر
لغة اإلش���ارة وان ي��وف��روا احتياجات الطلبة
املتفق عليها في األمم املتحدة.
وفي البند اخلاص باألنشطة أشار الطلبة
إلى عدم وج��ود ادارة للموهوبني واملتفوقني،
وشددوا على ضرورة جتديد املباني املدرسية
والتجهيزات واخلدمات فيها .كما أكدوا أهمية
استخدام التكنولوجيا في امل��دارس س��واء في
اخل��دم��ات أو ف��ي التجهيزات للتسهيل على
الطلبة .واقترح أعضاء برملان الطالب تشكيل
جلنة من الطلبة ال��ن��واب ملتابعة ما أثير من
مالحظات خالل اجللسة.

«امليزانيات» تطالب هيئة الفساد باإلسراع
في شغل الدرجات الشاغرة واستغاللها بالتوظيف

ريا�ض عواد

ق��ال رئ��ي��س جلنة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب
اخلتامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة
اجتمعت ملناقشة م��ش��روع ميزانية الهيئة
ال��ع��ام��ة ملكافحة ال��ف��س��اد(ن��زاه��ة) للسنة
املالية اجل��دي��دة  2020/2019وحسابها
اخلتامي للسنة املالية املنتهية 2018/2017
ومالحظات ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني
املاليني بشأنه.
ناقشت اللجنة دور وأداء الهيئة في مكافحة
ال��ف��س��اد ودرء م��خ��اط��ره وآث����اره ومالحقة
مرتكبيه وحماية أجهزة الدولة من مختلف
أوجه الفساد  ،والنهوض مبرتبة دولة الكويت
عامليا وعربيا في مؤشر مدركات الفساد والذي
يقاس من قبل منظمة الشفافية الدولية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تدعيم وتفعيل

مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة كخطوة
أول��ى اجت��اه تسوية املالحظات املسجلة من
قبل اجلهات الرقابية ومنها ما يتعلق بأنظمة
الرقابة الداخلية في الهيئة  ،وسرعة شغل
الوظائف الالزمة في املكتب واحل��رص على
رفق تقارير دورية فعالة.
وحرصت اللجنة على متابعة توصياتها
السابقة بشأن إعادة النظر في نسب معايير
القبول في توظيف الهيئة وخاصة عنصر
(املقابلة الشخصية) ليكون في حدود 10%
من إجمالي نسب القبول لتحقيق مبدأ تكافؤ
الفرص بني املتقدمني ومراعاة ذلك في اإلعالن
األخير للهيئة  ،حيث أفادت الهيئة بأنه جاري
تعديلها مبا يتواءم مع توصية اللجنة.
كما أك��دت اللجنة على اإلس��راع في شغل
ال��درج��ات الشاغرة في الهيئة واستغاللها

في التوظيف ب��دال من النقل من االعتمادات
املخصصة لذلك لتعزيز بند املكافآت باملخالفة
للقيود ال��واردة بامليزانية وفقا ملا أف��ادت به
وزارة املالية أثناء االجتماع حيث أنها مكافآت
ليست بحتمية.
حيث دعت اللجنة ملزيد من التنسيق فيما
ب�ين الهيئة ووزارة املالية بشأن اختالف
وجهات النظر مبا يخص الضوابط والقيود
التي تتوافق مع طبيعة عمل الهيئة وكوادرها
والتي قد تعيق تنفيذ ميزانيتها حسب ما أفادت
به الهيئة  ،وستقوم اللجنة مبتابعة ذلك من
خالل كتب رسمية.
كما ناقشت اللجنة ما قامت به الهيئة من
مناقالت بلغت نسبتها  52%من إجمالي بنود
ميزانيتها مما يشير الى عدم اجراء الدراسات
الفنية واملالية املالئمة قبل تقدير مصروفاتها.

