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رفض النائب د.ضيف اهلل ابورمية القرار الذي 4
اتخذه مكتب املجلس بشأن البصمة لسكرتارية 
النواب، موضحا ان هذا القرار يتدخل في شؤون 
النواب. وقال ابورمية ان عمل الس����كرتارية عمل 
مهم ال نستطيع االستغناء عنه في اعمال تعتبر في 
غاية االهمية ألنهم مكلفون مبتابعة سير املعامالت 
اخلاصة بالناخبني، مضيفا: ان السكرتارية مظلومون 

ف����ي املكافأة التي يتقاضونه����ا من مجلس األمة، 
خصوصا انهم يعملون دوامني حيث يتواجدون 
بالوزارات صباحا وفي املساء يستقبلون معامالت 
املواطنني ورغم ذلك جند من يحاول ان يزيد الظلم 
ظلما ويشكك في التزامهم بالعمل ويطلب منهم 
البصمة، وطالب ابورمية النواب بعقد جلسة ملناقشة 

تدخالت مكتب املجلس في سكرتارية النواب.

أبورمية يطلب جلسة خاصة لمناقشة تدخل مكتب المجلس في سكرتارية النواب

د.جمعان احلربش

د.اسيل العوضي

ناجي العبدالهادي

الحبس 5 سنوات لكل من دعا عن طريق 
القول أو الكتابة إلى الحل غير الدستوري

هايف: فاروق حسني يسيء لإلسالم 
ويدعم الشواذ من أصحاب الفكر المنحرف

استنكر النائب محمد هايف املطيري عدم االعتراض 
من الدول العربية على ترشيح وزير الثقافة املصري 
فاروق حسني ملنصب أمني عام منظمة اليونسكو، 
داعيا إلى ايجاد بديل لهذه الشخصية اجلدلية والتي 
مازالت تثير الفنت وتسيء لإلسالم وتدعم الشواذ من 
اصحاب الفكر املنحرف، واالنتقادات التي وجهت له 
من ابناء وطنه كافية ألخذ موقف جريء ومسؤول 
جتاه مثل ه����ؤالء الذين أصبحوا عال����ة على األمة 
ومعاول هدم في بنائها. مستذكرا شهادة األمني العام 
املساعد ملركز البحوث االسالمية السابق الذي قال فيه 
بالنص »إن وزير الثقافة أهان بلده ودينه من خالل 

حرصه الشديد على ارضاء اليهود والتذلل إليهم على 
حساب القيم واملبادئ بخضوعه لالبتزاز الصهيوني 
واهانته وسخريته واستهزائه بحجاب املرأة املسلمة 
الذي وصفه بأنه عودة إل����ى الوراء، كما دأب وزير 
الثقافة على تشجيع كل الكتاب الذين يسيئون إلى 
اإلس����الم أمثال حيدر حيدر صاح����ب كتاب »وليمة 
ألعشاب البحر« وس����يد القمني الذي منحه جائزة 
الدولة التقديرية الذي وصف االسالم بأنه دين مزور 
اخترعه بنو هاشم للسيطرة السياسية على قريش 
ومكة« وهذا تنبيه حلكومات املنطقة بالذات بأن يتقوا 

اهلل فال يضعوا احدا في مكان ال يستحق.

أسيل العوضي تدعو »التربية« 
إلنشاء برنامج دائم لتطوير المعلمين

العبدالهادي: للحصول على القروض الميسرة أن يمضي 
عشر سنوات على إيصال التيار الكهربائي للمنزل

ال���دول صرفا على التعليم اال ان 
مخرجاته ال تتناس���ب مع حجم 
هذا الصرف، مشيدة باخلطوات 
االولى التي بدأت تتخذها وزيرة 
التربية والتعليم العالي د.موضي 

احلمود بهذا الصدد.
وبينت د.العوضي ان املطلوب 
من الوزارة انشاء برنامج متكامل 
لتطوير املعلمني من خالل حتفيزهم 
وتشجيعهم ماديا ومعنويا لتطوير 
ادائهم، مشيرة الى جتارب مماثلة 
قامت بها قطر الشقيقة واململكة 
العربية السعودية، كما ان هناك 
برامج مشابهة مطبقة في جميع 
دول العالم تعنى مبكافأة املعلمني 
الذين يطورون في انفسهم، قائلة: 
لم يعد التعليم مادة تلقني وحفظ 
بل مادة لتحفي���ز العقل واثرائه 
وهنا يأتي دور املعلمني في ذلك 
مما يتطلب من الدولة االستثمار في 

املعلمني لتحقيق هذه الغاية.

املشار اليه اهمية القرض امليسر 
لتقدمي التمويل املناسب ألغراض 
التوسعة للسكن اخلاص ملواجهة 
حاجات املواطنني كزواج االبناء 
واالستفادة من املساحات غير 
املس���تغلة او ألغراض الترميم 
للمساكن التي مضى على إنشائها 
فترات طويل���ة، كما ان ظروف 
التضخ���م والغالء املعيش���ي 
التخفيف من  تستوجب علينا 
معاناة املواطنني املس���تفيدين 
من قروض الرعاية الس���كنية 
ولذا أعد ه���ذا االقتراح بقانون 
لتخفيف املدة الزمنية للحصول 
على قرض احملفظة املالية املدارة 
التس���ليف واالدخار  لدى بنك 
للمواطنني والبالغ عشرة آالف 
دينار من خمس عشرة سنة كحد 
ادنى وذلك للحصول على القرض 
املذكور الى عشر سنوات وذلك 
مبوجب تطبيق القانون رقم 46 

لسنة 2005.

اكدت النائبة د.اسيل العوضي 
ان على وزارة التربية مسؤولية 
كبيرة في هذه الفترة لالستعداد 
للعام الدراسي املقبل، مشددة على 
ان االستعدادات ال يجب ان تقتصر 
على املباني املدرس���ية واملعدات 
بل يجب ان متتد لتشمل االهتمام 
بالعنصر البشري وباملعلم كعنصر 
اساس���ي في العملية التعليمية، 
باالضاف���ة الى تطوي���ر املناهج 
والذي باتت الوزارة تخطو خطوات 
كبيرة وجيدة باجتاهه، الفتة الى 
ان تطوير املناهج ال ميكن ان يؤتي 
ثماره دون حتفيز املعلمني والعمل 
على الرفع من مستويات ادائهم.

وقالت د.العوضي، في تصريح 
صحافي امس، ان على وزارة التربية 
ان تستقطب افضل الكفاءات من 
املعلمني املستقدمني من اخلارج 
ال ان تبحث عن ارخص االسعار، 
مش���ددة عل���ى ان ذل���ك يتطلب 

قدم النائب ناجي العبدالهادي 
اقتراحا لتعديل قانون »إنشاء 
محفظة مالية لدى بنك التسليف 
واالدخار لتمويل توسعة وترميم 

السكن اخلاص«.
م���ادة أولى: تض���اف فقرة 
جديدة إل���ى نص املادة الثانية 
من القانون رقم 46 لسنة 2005 
املشار إليه نصها اآلتي: »ومن احد 
شروط احلصول على القروض 
امليسرة ان يكون قد مضى على 
العقار عشر سنوات على األقل من 
تاريخ إيصال التيار الكهربائي 

للمنزل«.
م���ادة ثاني���ة: يلغ���ى كل 
حكم يتعارض م���ع أحكام هذا 

القانون.

المذكرة اإليضاحية

استنادا الى دستور الكويت، 
فإن الدولة تعم���ل على توفير 
العيش الكرمي جلميع املواطنني 

استثمارا كبيرا من قبل احلكومة 
ومجلس االمة لن يبخل في تعزيز 
ميزاني���ة التعليم ان تطلب االمر 
ذلك، مبينة ان املشكلة احلقيقية 
في التعليم ال تتعلق بحجم االموال 
املصروفة بل بالعوائد التي حتققها 
هذه االم���وال، فالكويت من اكثر 

دون استثناء، حيث ان املواطنني 
سواسية امام القانون والدستور، 
وحي���ث ان الس���كن اح���د اهم 
مقومات رعاية االسرة الكويتية 
والدستور اولى االسرة اهمية 
خاصة واوجب رعايتها وصونها 
وللتيس���ير عل���ى املواطن فقد 
اوضح القان���ون رقم 2005/46 

قدم النواب د.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش 
وعادل الصرعاوي ومسلم البراك قانونا يقضي بتجرمي 9 من يدعو للحل 
غير الدستوري. مادة اولى: تضاف الى القانون رقم 31 لسنة 1970 املشار 
اليه مادة جديدة برقم 32 نصها التالي: كل من دعا او حبذ او حرض عن 
طريق القول او الكتابة او النشر او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير 
عن الفكر، على حل مجلس االمة مبا يس����مى حال غير دستوري، يعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز خمس سنوات وغرامة ال جتاوز خمسة آالف دينار 

او باحدى هاتني العقوبتني.

وّجه 24 سؤااًل لوزير النفط شملت أقسام القطاع النفطي

مزيد: لماذا تأخر تنفيذ مشروع »الوقود البيئي«
 وما كلفة طن الغاز في شركة البترول الوطنية؟

وجه النائب حسني مزيد 24 سؤاال لوزير النفط ووزير االعالم 
الش����يخ احمد العبداهلل، قال في السؤال األول: منى الى علمنا ان 
الوزارة ش����كلت جلنة حتقيق في جتاوزات مستشفى شركة نفط 
الكويت، لذلك يرجى افادتي باآلتي: ملاذا مت اعفاء مدير املستشفى 
من منصب����ه؟ ما النتائج التي انتهت اليها جلنة التحقيق؟ يرجى 
تزويدي بصورة من محاضر التحقيق مع املسؤولني في املستشفى؟ 
هل متت احالة م����ن ثبت ارتكابه جتاوزات الى النيابة العامة؟ اذا 
كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي باسمائهم ومواقفهم واالتهامات 

املسندة اليهم.
وقال نش����رت الصحف اكثر من مرة عن تش����كيل وزارة النفط 
جلان حتقيق في التجاوزات االدارية واملالية في مؤسسة البترول 
الكويتية والش����ركات التابعة خالل الفترة من يناير 2000 وحتى 
تاريخه، متس����ائال: ما االجراءات التي قامت بها كل جلنة حتقيق 
على حدة والنتائج التي توصلت اليها؟ يرجى تزويدي مبحاضر 

التحقيق لكل جلنة على حدة، من هم اعضاء جلان التحقيق؟ يرجى تزويدي باسمائهم 
ومواقعهم وقرار تش����كيل جلان التحقيق التابعة لهم؟ ما طبيعة املهمة التي كلفت 
به����ا كل جلنة على حدة؟ هل مت صرف مكافآت لتل����ك اللجان وما قيمة املبالغ التي 
حصلوا عليها؟ هل ثبت تورط مسؤولني وموظفني في جتاوزات مالية وادارية؟ وما 
االتهامات املسندة لكل من ثبت تورطه في اي جتاوز؟ يرجى تزويدي بكشف باسماء 

من اسندت اليه كل جلنة اتهامات بارتكاب جتاوزات مالية وادارية.
واكد مزيد وفي سؤال آخر قال: تعاني الكويت من تفاقم مشكلة البطالة وأصبح 
من ينتظر فرصة عمل اكثر من 30 الف ش����اب كويتي، وزاد من حدة االزمة تسريح 
اآلالف من العمالة الوطنية من القطاع اخلاص، وفي الوقت نفس����ه تقفل مؤسس����ة 
البترول الكويتية وش����ركاتها التابعة ابوابها في وجه الش����باب الكويتيني رغم ان 
االغلبية منهم مؤهلون للعمل في القطاع النفطي، غير ان املؤسسة حتتكر التعيني 
في الشركات التابعة في سابقة خطيرة تفتح ابواب الواسطة واحملسوبية، متسائال: 
ما معايير التعيني في املؤسسة وشركاتها التابعة؟ وهل مت تطبيقها على كل من مت 
تعيينهم؟ وعدد املتقدمني من حملة الهندسة بأنواعها الى املؤسسة ولم يتم تعيينهم 
منذ العام 2005 والى اآلن وما اسباب عدم تعيينهم؟ عدد املتقدمني من حملة القانون 
الى املؤسسة ولم يتم تعيينهم منذ العام 2005 والى اآلن؟ وما اسباب عدم تعيينهم؟ 
عدد املتقدمني من حملة شهادات االدارة بكل انواعها الى املؤسسة ولم يتم تعيينهم 
منذ العام 2005 والى اآلن؟ وما اس����باب عدم تعيينهم؟ عدد الذين مت تعيينهم دون 
اع����الن؟ وما تخصصاتهم؟ ومن اي اجلامعات تخرج����وا؟ وما خبراتهم؟ وذلك منذ 

العام 2005 والى تاريخ تقدمي السؤال.
وفي س����ؤال آخر قال: منى الى علمنا ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بتعيني 
وافد يحمل شهادة القانون على درجة قيادية دون اعالن فما صحة ذلك؟ واذا كانت 
االجابة بنعم تس����اءل: ما السبب وراء تعيني الوافد دون اعالن؟ وهل يجوز التعيني 
دون اع����الن وما احل����االت التي فيها يتم التعيني دون اعالن؟ ما املس����وغ القانوني 
للتعيني دون اعالن على الدرجة القيادية؟ ما املؤهل العلمي للوافد املش����ار اليه في 
مقدمة الس����ؤال وفي أي جامعة تخرج؟ وما خبراته وسيرته الذاتية؟ هل كان يعمل 
في مكتب محاماة لديه عقد مع شركة صناعة الكيماويات البترولية؟ وهل للرئيس 
التنفيذي قضايا خاصة في هذا املكتب؟ وهل لدى الوافد توكيالت خاصة عن الرئيس 
التنفيذي وافراد اسرته وقام بتمثيلهم امام القضاء أو ادارة اخلبراء؟ كم يبلغ مقدار 
املكافأة الشهرية للوافد؟ وما املميزات العينية والنقدية التي يتحصل عليها والدرجة 

التي مت تعيينه عليها؟

أعداد المستشارين

وقال مزيد في سؤال آخر: احملافظة على الثروة النفطية مسؤولية مشتركة لكل ابناء 
الشعب الكويتي فهي املصدر الوحيد للدخل وشريان احلياة لهذا البلد، واحملافظة على 
اموال القطاع النفطي من الهدر يكون بترشيد أوجه االنفاق وفي مقدمة هذه االوجه 
التي تعد مصدرا لتبديد اموال النفط مخصصات ومزايا املستشارين، متسائال: كم 
عدد املستشارين الذين تعاقدت معهم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
منذ العام 2002/2001 حتى تاريخ اعداد هذا الس����ؤال؟ وما تخصصاتهم وس����يرتهم 

الذاتية؟
ما املخصصات املالية واملزايا العينية التي حصل عليها كل مستشار على حدة؟ 

ومكاف����أة نهاية اخلدمة منذ الع����ام 2002/2001 حتى تاريخ اعداد 
السؤال؟ هل من املستشارين من تعدي السن القانونية ومت التجديد 
له خالل الفترة املش����ار اليها؟ وعلى أي سند قانوني مت التجديد؟ 
ومن اعتمد قرار التجديد؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرار التجديد 
للمستشارين خالل الفترة من 2002/2001 الى تاريخ اعداد السؤال، 
وهل مت التعاقد مع متقاعدين من املؤسسة أو الشركات التابعة لها 
كمستشارين؟ ومن اعتمد قرار التعاقد؟ وما املكافآت املخصصة لهم؟ 
واملزايا املادية والعينية التي حصلوا عليها منذ العام 2002/2001 

حتى تاريخ اعداد هذا السؤال.

الدراسات والبحوث

وأكد مزيد ان تنمية قطاع النفط تبقى دائما هدفا استراتيجيا 
من اجل احملافظة على امانة االج����داد من التبديد والهدر وضمان 
مستقبل واعد ألجيال املس����تقبل، وال ميكن ان تكون هناك تنمية 
ف����ي هذا القطاع دون رؤية وخطط ودراس����ات وابحاث، طالبا تزويده بعدد املكاتب 
االستش����ارية التي تعاقدت معها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة منذ 
العام 2002/2001 وحتى تاريخ هذا الس����ؤال؟ وتزويده بقائمة بأسماء تلك املكاتب. 
وتس����اءل: ما كلفة كل تعاقد مع هذه املكاتب والدراس����ات التي قدمها كل مكتب على 
حدة؟ هل مت تطبيق ما قدمته املكاتب االستشارية من دراسات وابحاث وخطط ورؤية 

لتطوير القطاع النفطي؟ يرجى تزويدي بنسخة من كل دراسة مت تقدميها.
ما املعايير التي يتم على اساس����ها التعاقد مع املكاتب االستش����ارية؟ هل تشكل 

جلنة لهذا الغرض؟ ومن املسؤول عن هذه التعاقدات؟

خسائر االستثمارات

وقال مزيد: منى الى علمنا ان شركة صناعة الكيماويات البترولية تعرضت خلسائر 
 )EQUIPOLYMERS( في استثماراتها اخلارجية ورغم ذلك قدمت قروضا اضافية لشركة
مببل����غ 40 مليون دوالر، متس����ائال: ما قيمة القروض التي قدمتها ش����ركة صناعة 
الكيماويات البترولية منذ عام 2001 حتى تاريخه؟ وما خسائر تلك القروض؟ وهل 
تعرضت الش����ركة خلسائر في منتجات )PET( و)PTA(؟ وما اسباب تلك اخلسائر؟ 
ومن يتخذ القرار باالس����تثمار في تلك املنتجات؟ وم����ا حقيقة القرض الذي قدمته 
شركة الكيماويات البترولية لشركة )EQUIPOLYMERS(؟ وما السبب في تقدمي هذا 
القرض؟ وهل القرض بفائدة؟ وما قيمتها؟ وما اجلهات التي تقوم ش����ركة صناعة 
الكيماويات البترولية بإقراضها؟ وما فائدة سياس����ة اإلقراض؟ وهل توجد معايير 
التخاذ قرار بإقراض جهة معينة؟ ومن يتخذ القرار في هذا الش����أن؟ هل من ضمن 
األنشطة القانونية لشركة صناعة الكيماويات البترولية االستثمار املالي؟ او العمل 
البنكي وتقدمي القروض؟ يرجى تقدمي مس����وغ قانوني يؤكد تخصص الشركة في 

هذا النشاط.

كفالة القروض

وفي سؤال آخر، اكد مزيد ان شركة الصناعات الكيماوية البترولية أصدرت قرارا 
رقم 2007/24 بش����أن تعديل املادة رقم 22 من الئحة السلطات املالية بحيث يصبح 
اقراض الغير وكفالة القروض من اختصاص مجلس ادارة الش����ركة، متس����ائال: من 
املس����ؤول عن اتخاذ القرار املشار اليه ومن اعتمده؟ ما املسوغ القانوني لهذا القرار 
املشار اليه في مقدمة السؤال؟ وما مدى اتفاق القرار 2007/24 مع املادة 18 من إنشاء 
الش����ركة؟ وهل الشركة ملكية خاصة ام تتبع مؤسسة البترول الكويتية؟ وهل من 
س����لطاتها تعديل لوائحها ونظامها بإدارتها املنفردة؟ وهل مت التحقيق مع املسؤول 
الذي اصدر القرار املخالف لنظام الش����ركة االساسي؟ وما نتائج التحقيق اذا كان قد 
مت؟ ما عدد حاالت اإلقراض وقيمتها املادية التي متت استنادا للقرار رقم 2007/24؟ 

وما خسائر عمليات اإلقراض التي متت وفق هذا القرار؟
واكد مزيد ان شركة صناعة الكيماويات البترولية تضع يديها على ارض فضاء 
تعود ملكيتها الى امالك الدولة تقع بجوار املبنى الرئيس����ي للش����ركة من الناحية 
اجلنوبية، متسائال: هل هناك عقد ايجار بني الشركة وأمالك الدولة بشأن تلك االرض؟ 
وما القيمة االيجارية؟ يرجى تزويدي بنس����خة من عقد اإليجار اذا كانت اإلجابة ب� 
»نعم«. وهل مت اس����تغالل االرض الفضاء؟ وما النشاط الذي متارسه الشركة فوق 

االرض؟ وملاذا لم تتم إعادة األرض الى امالك الدولة اذا كانت غير مستغلة؟

حسني مزيد

جاسم اخلرافي

الخرافي بعث ببرقيتي تهنئة 
إلى رئيسي برلماني ماليزيا وبنما

بعث رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي ببرقية تهنئة الى 
رئيس مجلس الش����يوخ مباليزيا وونغ فون مينغ مبناس����بة 

انتخابه رئيسا للمجلس.
وقال اخلرافي في برقيته: يسرني ان أزجي الى سعادتكم تهنئة 
صادقة مبناس����بة انتخابكم رئيسا ملجلس الشيوخ في ماليزيا 
الصديق����ة تقديرا وتأكيدا للثقة التي تتحلون بها في االضطالع 
مبسؤولية تولي هذا املنصب، متمنيا لسعادتكم دوام التوفيق 
والس����داد وموقنا من إمكاناتكم التي ستسهم في توثيق العمل 
املشترك بني مؤسستينا البرملانيتني والذي سنحرص جاهدين 
على اس����تمراره ومنوه نحو مزيد م����ن التواصل الى آفاق اكثر 

رحابة في قادم األيام.
كما بعث اخلرافي ببرقية مماثلة الى رئيس مجلس األمة في 

جمهورية بنما خوسيه لويس فاريال رودريغوز.
د.حسن جوهر

د.وليد الطبطبائي

الطبطبائ ي لوزير الكهرباء: كيف تمت الموافقة على توريد معدات منتهية الصالحية؟! 
وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
سؤاال لوزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان تساءل فيه: كيف متت 
املوافقة على عروض الشركات التي 
مت التوقيع معها على توريد معدات 
منتهية الصالحية ومصنعة قبل اكثر 
من خمس وثالثني سنة وبعضها 
ال يعمل بالنظام الكهربائي املتبع 
في الكويت والبعض ال يش����تغل 
على الغاز الذي توفره مؤسس����ة 
البت����رول الكويتية؟ وما اجلهات 
التي وافقت على تسلم هذه املعدات؟ 
وما االجراءات املتخذة بحق هذه 
الشركات وبحق املسؤولني الذين 

وافقوا على تس����لم هذه املعدات؟ 
وماذا كانت توصياتهم قبل التوقيع 
مع هذه الشركات؟ وكم بلغت الطاقة 
املنتجة من هذه املعدات خالل فترة 
الذروة من صيف 2007؟ وهل دخلت 
هذه الطاقة االضافية لتعزيز الطاقة 
الكلية للشبكة خالل تلك الفترة؟ 
وهل ما زالت هذه املعدات تعمل؟ 
وما  طاقته����ا االنتاجية احلالية 
مقارن����ة بالطاق����ة املتعاقد عليها 
مع هذه الشركات؟ وما مالحظات 
وش����روط ديوان احملاسبة حول 
هذه التعاقدات؟ وهل طبقت هذه 
الشروط واملالحظات على الشركات 

املتعاقد معه����ا؟ وكم بلغت قيمة 
املبالغ التي صرفت الى اآلن على 
هذه العقود؟ وهل طبقت الوزارة 
اجراءاتها اجلزائية املفروضة في 
حال االخالل بالشروط التعاقدية؟ 
وما االجراءات املتخذة بشأن بعض 
القيادات في الوزارة والذين تقع 
عليهم مسؤولية رئيسية في امتام 
هذه العقود ومس����ؤولية كبرى 
في تس����لم هذه املعدات وقبولها، 
خاصة ان البع����ض منهم يتولى 
اآلن مسؤوليات اكبر وتقع حتت 
مسؤولياته اكبر االدارات الرئيسية 

في الوزارة؟

وطل���ب تزوي���ده بجمي���ع 
املراسالت التي متت بني ديوان 
احملاسبة ووزارة الكهرباء واملاء 
حول ممارسة برنامج صيف 2008 
بخصوص الشركتني املوصى من 
قبل الوزارة بالترس���ية عليهما 
لتنفيذ البرنامج بشروط ديوان 
احملاسبة حول التعاقد مع السعر 
الثالث من بني اقل االسعار حسب 
الترتيب السعري للجنة املناقصات 
املركزية بالنسبة ملشروع الزور، 
وافادته مبدى تقيد الوزارة بتلك 
الشروط من عدمه خاصة فيما 

يتعلق باالمور التالية:

جوهر يسأل الحمود عن السند الالئحي لتشكيل لجان
اختيار عمداء الكليات ونظم منح لقب أستاذ مشرف

مرشحني لذلك، مع حتديد اللجان 
التي قامت مبث���ل هذا االجراء. 
نسخة من محاضر اجتماعات كل 
جلنة من جلان اختيار العمداء 
املشار اليها والتقارير النهائية لها، 
مبينة كيفية استقرار رأي جلان 
االختيار على اسماء املرشحني 
في تقاريرها النهائية، مع بيان 
اسماء املرشحني الذين حصلوا 
على أعل���ى األصوات بالترتيب 
من األكثر الى األقل، وترتيبهم 
حسب كل معيار من املعايير التي 
حددتها اللجنة، والترتيب العام 
النهائي للمرشحني، األسباب التي 
ادت الى تأجي���ل اعالن اختيار 
ف���ي اجتماعات  العمداء  بعض 
مجلس اجلامعة التي ادرج فيها 
هذا املوض���وع واملبررات التي 

اعتمد عليها هذا التأجيل.

وسنوات خدمتهم في اجلامعة، 
عدد اعضاء هيئة التدريس الذين 
قابلتهم كل جلنة من جلان اختيار 
العمداء من الكويتيني وغيرهم، 
مع بيان درجاتهم العلمية،، بيان 
ما اذا كان���ت اعمال تلك اللجان 
ومقابالتها واجتماعاتها سرية 
أم علنية، وه���ل مت االعتراض 
عل���ى قراراتها، م���ع بيان تلك 
االعتراضات، ان وجدت، وما اذا 
كانت شفهية أم مكتوبة وتواريخ 
تقدميها، وما مت اتخاذه بشأنها. 
أسباب طلب بعض جلان االختيار 
التدريس  من اعض���اء هيئ���ة 
التصويت على األسماء الواردة 
في كشف املس���توفني لشروط 
الترش���يح ملنصب العميد رغم 
عدم رغب���ة الكثير منهم لتولي 
تلك املناصب وفي مقابل وجود 

البند رقم 1 مبا في ذلك مناصب 
العمداء التي مت تشكيل اكثر من 
جلنة الختياره���ا خالل الفترة 
املشار اليها، مع بيان درجاتهم 
العلمي���ة وتدرجه���م الوظيفي 

كل جلنة من اللجان املشار اليها 
في البند 1 والنسب التي حددتها 
لكل معيار من معايير املفاضلة 
بني املرشحني ملنصب العميد في 
التقييم اإلجمالي للمرشحني، وهل 
كان التصويت من ضمن املعايير 
املعتمدة للمفاضلة بني املرشحني، 
وبيان ما اذا كانت تلك املعايير 
تختلف من جلنة ألخرى مع بيان 
أس���باب ومبررات االختالف ان 

وجدت.
في حال ترؤس عضو هيئة 
تدريس بدرجة اس���تاذ مساعد 
ألي من جل���ان اختيار العمداء 
املشار اليها يرجى توضيح مدى 
القانوني  قانونية ذلك والسند 
والالئح���ي لهذا االج���راء، عدد 
واسماء املرشحني ملنصب عميد 
لكل من املناصب الوارد ذكرها في 

وجه النائب د.حسن جوهر 
حزمة أس���ئلة لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود تساءل في السؤال األول 
عن السند الالئحي واملعايير التي 
مت على اساس���ها تشكيل جلان 
اختي���ار عمداء الكليات وعمداء 
الدراسات العليا وشؤون الطلبة 
والقبول والتس���جيل بجامعة 
الكويت منذ بداية العام اجلامعي 
2006/2005 حت���ى نهاية العام 
اجلامعي 2008/2007 مع تزويدي 
بقرارات تش���كيل تلك اللجان، 
واس���ماء اعضائها ومناصبهم 
العلمية،  الوظيفية، ودرجاتهم 
وبيان ما اذا كانت معايير تشكيل 
اللجان املذكورة موحدة وثابتة 
على مس���توى جامعة الكويت، 
املعايير والضوابط التي وضعتها 


