
 االثنين مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  ا�مــــــة 
  ١٤  فبراير ٢٠١١ 

 وجه النائب محمد هايف ســــؤاال الى ســــمو رئيس مجلس  10 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد جاء فيه: اذاعت محطة ســــكوب 
الفضائية يوم االربعاء املوافق ٩ فبراير اتصاال هاتفيا تلقاه املذيع 
ســــعود الورع دون اعتراض منه على معظم ما جاء فيه وذلك 
في برنامجه «مع الناس» لكل من فجر السعيد ومحمد اجلويهل 
ويجري اعادة مضمونة اكثر من مرة في القناة وتضمن تلفظهما 
بعبارات واقوال تشكل شبهة عدد من اجلرائم املنصوص عليها 

في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بشأن جرائم أمن الدولة وتشكل 
شبهة مخالفة لقانون املرئي واملسموع، ومنها على سبيل املثال 
ال احلصر شــــبة العيب في الذات االميرية عندما وصفت رغبة 
سموه التي اعلنها وزير العدل حول د.عبيد الوسمي بعدم العدالة، 
فهــــل اتخذت اجلهات املعنية في احلكومة، كل في اختصاصها، 
االجراءات القانونية الالزمة بحقهما وحق القناة املذكورة وذلك 

وفقا ملا تقرره القوانني واللوائح بهذا الشأن؟ 

 هايف يسأل المحمد عن اتصال هاتفي في «سكوب»

 دشتي تقترح إلغاء «منع االختالط» في جامعة 
الكويت و«التطبيقي» والمدارس الخاصة

 المطوع يسأل المبارك عن أسس ومعايير
  اختيار مدير عام الهيئة العامة للبيئة

 المال يحّذر من تأخر عودة الجزاف
 حذر النائـــب صالح املال من 
تأخر صدور قرار عودة رئيس 
هيئة الشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف الى عمله، السيما ان قرار 
عودته ليس مرتبطا بحكم محكمة 

التمييز املنتظر.
  وتابع: ان عودة اي شخص 

النظر في عـــودة اجلزاف  قبل 
ستتحمله احلكومة، موضحا ان 
قرار العودة اصبح مستحقا بعد 
احالة رئيس الهيئة فؤاد الفالح 
التقاعد، وان اجلزاف ليس  الى 

طرفا في القضية املنظورة.
  وأوضح ان احلكومة استفسرت 

عمن يحل محل الرئيس السابق 
بعد تقاعده وبالتالي جاء الرد بـ 
«احد نوابه»، وهو منطقي لكون 
املنصب شـــاغرا، ولكن نتحدث 
اآلن عن عودة اجلزاف للمنصب 
ولكون مرســـوم تعيينه اليزال 

ساريا. 

 وجـــه النائب عدنان املطوع ســـؤاال للنائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير الدفاع 
رئيـــس املجلس األعلى للبيئة الشـــيــخ جابر 
املبارك قال فيه: فـــــي ضــوء القانــون رقم ٢١ 
لسنة ١٩٩٥ بإنشاء الهيئــة العامة للبيئة أرجو 
افادتي وتزويدي باألســس واملعايير التي يتم 
عليها اختيـــار مدير عام الهيئــة العامة للبيئة 
مع تزويدي بصـــور طبق األصــل من مؤهالت 
مدير عام الهيئة العامة للبيئة احلالي والسيرة 
الذاتية والتدرج الوظيفي له، وبيان مدى تطابق 
االختصاص واخلبرة في مجال الوظيفة حسب 
املادة ٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥، واسماء 
املرشـــحيــن واملتنافسيــن لشـــغــل منصــب 
مدير عام الهيئــة العامــة للبيئــة واالســـــس 
واملعاييــر التي استند اليها اختيار املدير العام 
احلالي واستبعاد اآلخرين مع تزويدي بنسخة 
من مؤهالتهم العلمية وسيرتهم الذاتية وتدرجهم 

الوظيفي.
  وطالـــب بافادته بأســـماء املوظفني املعينني 
بالهيئة ومسمياتهم الوظيفية بتاريخ التعيني مع 
تزويدي بسيرتهم الذاتية ونسخة من مؤهالتهم 

العلمية وتاريخ احلصول على املؤهل واملعدل 
العام والتخصصي ومسماهم الوظيفي احلالي، 
واسماء املنقولني واملنتدبني للوظائف االشرافية 
ونســـخة من قراراتها مع تزويدي مبؤهالتهم 
وسيرتهم الذاتية، واسماء املستقيلني ومسمياتهم 
ونسخة من كتب االستقالة واسبابها ونسخة من 
القرار وتاريخه وأســـباب املوافقة واسماء ممن 
لم تتم املوافقة عليها ومســـمياتهم الوظيفية، 
واسماء املوظفني الذين أنهيت خدماتهم ومسمياتهم 

الوظيفية واسبابها.
  وطالب بتزويده بنسخة من القضايا والشكاوى 
املرفوعة واملقدمـــة من موظفني عاملني بالهيئة 
ضد املدير العام بصفته واسبابها، ونسخة من 
تظلمات موظفي الهيئة منذ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٣ 
حتى تاريخه متضمنا االجراءات والردود التي 
اتخذت حيالها ان وجدت، ونســـخة من الهيكل 
الوظيفي للهيئة موضحا اسماء شاغلي الوظائف 
االشـــرافية بالهيكل، تاريخ التعيني، نسخة من 
سيرتهم الذاتية ومؤهالتهم وتدرجهم الوظيفي، 
وتزويدي بالوظائف االشرافية الشاغرة بالهيكل 

حاليا والشروط املتطلبة لشغلها. 

 تقدمت النائبة د.روال دشتي 
باالقتراح بقانون املرفق بشأن 
إلغاء القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٦ 
في شأن تنظيم التعليم العالي 
الكويـــت والهيئة  في جامعة 
التطبيقي  العامـــة للتعليـــم 
والتدريب والتعليم في املدارس 

اخلاصة.
  مادة أولى: يلغى القانون رقم 

٢٤ لسنة ١٩٩٦ املشار إليه.
  مـــادة ثانيـــة: يلغـــى كل 
حكـــم يتعارض مع احكام هذا 

القانون.
  وجـــــاء فـــــي املــذكـــــرة 

اإليضاحية
  لالقتـــراح بقانـــون بإلغاء 
القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٦ في 
شأن تنظيم التعليم العالي في 
جامعة الكويت والهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
والتعليم في املدارس اخلاصة، 
ما يلي: بتاريخ ١٩٩٦/٧/٣١ صدر 
القانون املشـــار اليه مستهدفا 
فـــي كليات  حظـــر االختالط 
ومعاهد ومراكز جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب واملدارس اخلاصة، 
وذلك في املباني وقاعات الدرس 
واملختبرات واملكتبات واألنشطة 
التربوية واإلدارية  واخلدمات 

وسائر املرافق التعليمية.
  وقد لوحظ ان من شأن هذا 
القانون حتميـــل الدولة اعباء 
مالية كبيرة إلنشاء مبان مستقلة 
للطلبـــة واخرى للطالبات، ما 
يعد هدرا للمال العام املخصص 
لقطـــاع التعليم العالي ناهيك 
عن محدودية توجيه اعتمادات 

مالية الى املرافق االخرى الهامة 
ثقافيا واجتماعيا، ما يعود على 

الشباب الكويتي بالفائدة.
  هذا، وقد ثبـــت عمليا عدم 
القانون احلالي، حيث  جدوى 
ان اجلامعة والهيئة حترصان 
حاليا على تخصيص فصول 
دراسية للطلبة وفصول دراسية 
للطالبـــات ما اظهر العديد من 
املشاكل في الواقع العملي عند 
القانـــون ومنها على  تطبيق 
سبيل املثال تأخير تخرج الطلبة 
والهدر في االستفادة القصوى 
مـــن اعضاء هيئـــة التدريس 

والطاقم التعليمي.
  لذلك اعد هذا االقتراح بقانون 
بإلغاء القانون رقم ٢٤ لســـنة 
١٩٩٦ جملة واحدة وفي وسع 
كل مـــن وزارة التعليم العالي 
ووزارة التربية وجامعة الكويت 
اصدار اللوائح والقرارات التي 
تكفل حتقيق اهداف السياسة 
التعليمية التي تضمنتها خطة 
الهوية  التنميـــة مبا يحمـــي 
املواطنـــة  الكويتيـــة وقيـــم 

الدستورية. 

 لعدم تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة إلنشاء مبان مستقلة للطلبة وأخرى للطالبات 

 د.روال دشتي  

 حسني القالف  

 (متين غوزال)  النواب عدنان عبدالصمد وعادل الصرعاوي وناجي العبدالهادي في اجتماع اللجنة أمس

 القالف يسأل العفاسي عن أسباب عدم رده على ٤٨ سؤاًال برلمانيًا

 الجسار: فصل التعليم التطبيقي عن التدريب يتماشى
  مع خطط التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل

 «الميزانيات»: عدد المشروعات اإلنشائية النمطية والتطويرية 
في «الجمارك» يخالف برنامج عمل الحكومة للسنة األولى

 وجه النائب حسني القالف سؤاال 
الى وزير الشـــؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي طالب 
فيه مبعرفة السيرة الذاتية للوكيل 
املساعد للشؤون القانونية بوزارة 
الشـــؤون االجتماعية والعمل، 
الرد  التي حالت دون  واألسباب 
على األســـئلة البرملانية املقدرة 
بـ ٤٨ ســـؤاال برملانيا وجهناها 
لوزير الشؤون االجتماعية والعمل 
ونشـــرت في الصحف الرسمية 
بتاريـــخ ٢٠١٠/٣/٣ و٢٠١٠/٤/٦ 
و٢٠١٠/٥/١٧؟ وهـــل قامت وزارة 
الشـــؤون االجتماعيـــة والعمل 
بتســـلم طلـــب إشـــهار لنقابة 
األطبـــاء البشـــريني مقـــدم من 
مجموعة من أعضـــاء اجلمعية 
الطبي الذين تقدموا الى الوزارة 
بصفتهم الشخصية بطلب إشهار 
نقابة لألطباء عن طريق البريد 
املســـجل بعلم الوصول بتاريخ 

٢٠٠٩/٥/١٨؟
  إذا كانت اإلجابـــة باإليجاب 
يرجى تزويدي بصورة من الطلب 
املقدم وجميع املرفقات املشار اليها 

 دعـــت النائبة د.ســـلوى اجلســـار 
التخاذ الالزم لتشكيل جلنة عليا إلعداد 
برنامج فصل قطاع التعليم التطبيقي 
عن التدريب في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريـــب، وذلك متهيدا 
للتطبيق في سبتمبر ٢٠١١، بحيث تضم 
هذه اللجنة أعضـــاء من الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة 
الكويت، واحتـــاد اجلامعات اخلاصة، 
والقطاع اخلاص، وديوان اخلدمة املدنية، 
والتأمينات االجتماعية، واملجلس االعلى 

للتخطيط، ومتخصصني في القانون.
  وذكرت د.اجلســـار ان مـــن دواعي 
الفصـــل بني القطاعـــني ان هناك قيمة 
علمية ومهنية وفنية لقرار الفصل التام، 
بحيث ان كل قطاع يحتاج الى ان يحقق 
أهداف مساراته العلمية والفنية والتي 
تتواكب مع خطـــط التنمية في تقدمي 
التعليم ملرحلة جديدة، كما ان الفصل 
بني القطاعني يتيح الفرصة الى اعادة 
هيكلة وتنظيم القطاعني وفق املعايير 
الدولية مع وضع صياغة للبرامج والقوة 
البشرية العاملة من خالل وضع شراكة 

مع املؤسسات التعليمية الدولية.
  وأوضحت ان فصل القطاعني يسهل 
االدارة فنيا وماليـــا واداريا للقطاعني 
ويخفف الضغط على الطالب والفصول 
التدريس  الدراســـية وأعضاء هيئـــة 
واملدربني واالدارة، مشيرة الى ان قرار 
الفصل يأتي متشيا مع خطط التنمية 
العمل  املســـتدامة ومتطلبات ســـوق 
واحتياجاته املستقبلية في توطني املهن 
والوظائف من العمالة الوطنية وتطوير 
سوق العمل، حيث ان الوضع احلالي ال 
يستجيب الحتياجات وتوقعات سوق 

العمل وال يفي بذلك.
  وبينت ضـــرورة فصـــل القطاعني 
(قطـــاع التعليـــم التطبيقـــي وقطاع 
التدريب) بحيث يســـعى كل قطاع الى 
تلبية متطلبات منوه املختلفة وحتقيق 
رؤيته وأهدافه، كذلك ان يتمتع كل قطاع 
الالمركزية في  باالستقاللية وحتقيق 
االدارة، فالوضـــع احلالي يعاني كثيرا 

من املركزية والبيروقراطية.
  كما ان قرار الفصل يتماشى مع اخلطة 
االستراتيجية التي وضعتها الدولة حتى 

عام ٢٠١٤.
  وأضافـــت ان قـــرار الفصل يعطي 
كل قطاع القـــدرة على القيام بالتقييم 
املستمر لضمان جودة كفاءته الداخلية 
واعداد الكفاءات العالية لسوق العمل مما 
ايجابيا على االقتصاد والتنمية  يؤثر 
في الكويت، وســـيلغي برامج ال حاجة 
لسوق العمل لها ويعيد تنظيمها، كذلك 
يفتح تخصصات وبرامج جديدة أكثر 
تطورا، كما ان انشاء قطاعني مستقلني 
(جامعـــة التعليـــم التطبيقي والهيئة 
العامة للتدريب املهني والفني) سيؤدي 
ايضا الى دعم مواطـــن القوة احلالية 
وحتســـينها كجودة البرامج واملناهج 
الدراســـية واالرتقاء باملؤهالت، كذلك 
التواصل اجليد مع احتياجات ســـوق 

العمل.
  وأوضحت ان فصل القطاعني يلبي 
احتياجات الشركات الداخلية واخلارجية 
والقطـــاع اخلاص للوظائـــف احلالية 

واملستقبلية.
  وأكدت د.اجلسار انه في حالة فصل 
القطاعني يجب ان توضع فلسفة ورؤية 

كل قطـــاع ورســـالته وأهدافه والعمل 
على حتقيقها، وان يتم التأكيد على ان 
جميع الضمانات من كل املنافع املادية 
محفوظة للعاملني واملدربني مع اعادة 
هيكلة التنظيم متى كان هناك تناسق بني 
التسهيالت التي تقدم وطبيعة كل مسمى 
وظيفي، ويتم تأهيل العاملني في القطاعني 

وتعديل أوضاعهم االكادميية.
  وفي رد د.اجلســـار علـــى املنادين 
بعدم فصل القطاعني ألن انشاء جامعة 
تطبيقية تضـــم العديد مـــن الكليات 
والتخصصات يضر مبصالح اجلامعات 
اخلاصة حســـب وجهة نظرهم، قالت: 
هذا الـــرأي غير مقنع ألن اعداد الطلبة 
الذين يتخرجون من الثانوي في تزايد 
مستمر حسب االحصائيات للسنوات 
االخيرة، خاصة ان الطاقة االستيعابية 
جلامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب واجلامعات اخلاصة 
ال تضمن توافر مقاعد للدارسني، كذلك ان 
اجلامعات ال تخدم فقط خريجي الثانوي 
وامنا تخدم ايضا العديد من املوظفني 

الذين يودون استكمال تعليمهم. 

امليزانيات   قال رئيس جلنة 
البرملانية  واحلســـاب اخلتامي 
النائب عدنـــان عبدالصمد بأن 
اللجنة الحظت اختالف ما ورد 
في برنامج عمل احلكومة للسنة 
األولـــى ٢٠١٠/٢٠٠٩ من الفصل 
التشريعي الثالث عشر لإلدارة 
العامة للجمارك عن احملقق في 
احلساب اخلتامي من حيث عدد 
النمطية  املشروعات اإلنشائية 
واملشروعات التطويرية، وأيضا 
اختالف تقديـــرات اعتماداتها، 
لذلـــك طلبت اللجنـــة تزويدها 
بتقريـــر تفصيلي عن أســـباب 
هـــذه االختالفـــات، وتصورات 

التنفيذ.
  وأوضح عبدالصمد ان اللجنة 
انتقلت الى مناقشـــة مالحظات 
ديوان احملاســـبة على احلساب 
اخلتامي لإلدارة العامة للجمارك 
للسنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ ومنها 

ما يلي:
  ١ ـ تأخـــر بعـــض املراكـــز 
اجلمركيـــة في تســـليم مراقبة 
بيت املـــال للعديد من البضائع 
التي مضى عليهـــا أكثر من ٩٠ 
يوما باملخالفة لقرار وزير املالية 
لتجنب تلقي البضائع أو النقص 

في قيمتها.
  وأكدت اللجنة على إعداد اآللية 
املناسبة لعالج هذه املالحظات.

  ٢ ـ مآخـــذ شـــابت تنفيـــذ 
التعليمات اجلمركيـــة منها ما 

يلي:
الترســـيم    ـ ضعف عمليات 
بسبب عدم إعداد مناذج التصفية 
الفورية وتركها لشركات البريد 

بالفقرة الثالثة من املذكرة الثانية 
امللحقة التي أعدها الوكيل املساعد 
للشؤون القانونية بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل واملرفوعة منه 
لوكيل وزارة الشؤون بعد العرض 

على الوزير؟
  وسأل القالف: هل قام رئيس 
نقابة األطباء الكويتية املنظورة 
الكويتية  أمام احملاكـــم  دعواها 
بتقـــدمي طلب لوزارة الشـــؤون 
االجتماعية والعمل خاص بفتح 
باب التحقيق في شبهات التزوير 
املثارة حول طلب ٢٠٠٩/٥/١٨ او 
طلب ٢٠٠٩/٦/٨ الذي حمل توقيع 
رئيس اجلمعية الطبية الكويتية 
او نائب الرئيس بصفة اي منهما 
كرئيس ملجموعة من األطباء لعقد 
جمعية عمومية تأسيسية للنقابة؟ 
اذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدنا بنسخة من الطلب وتاريخ 

تقدميه.
  وطالب بتزويده باإلجراءات 
التي اتخذتها الوزارة بعد تقدمي 
طلب فتح بـــاب التحقيق، وهل 
مت تشكيل جلنة حتقيق وزارية 

السريع.
  ـ اإلفراج عن بضائع لم تستوف 

كامل املستندات املتعلقة بها.
  ـ عدم بيان تفاصيل العمالت 
في منـــاذج التصفيـــة الفورية 

باملخالفة للقانون.
  ـ وأكدت اللجنة على االلتزام 

بالتعليمات اجلمركية.
  ٣ ـ عدم قيام إدارة اجلمارك 
اجلوية بتثمني اإلرساليات غير 
املصحوبـــة باملســـتندات ويتم 
التخليص عليها بناء على بوالص 
الشحن غير املفصلة باملخالفة 

للقانون.
اللجنة على االلتزام    وتؤكد 
بالتعليمـــات اجلمركية والعمل 
على حتصيل مستحقات الدولة 
من اإليرادات والرسوم اجلمركية، 
وكذلك لتحقيق هـــدف تنويع 

مصادر الدخل في البالد.
  ٥ ـ عدم قيـــام منفذ جمارك 

بخصوص الطلب املقدم في هذا 
املوضوع؟ يرجى تزويدنا بصورة 
من محاضر أقوال جلنة التحقيق 
«األصلية»؟ واملذكرة النهائية التي 
التحقيق بشبهات  أعدتها جلنة 
التزوير املثارة حول أوراق مذيلة 
الطبية  باســـم رئيس اجلمعية 
الكويتية او نائب الرئيس بصفة 
اي منهمـــا كرئيس ملجموعة من 
املقدم  الكويتيني للطلب  األطباء 
في تاريخ ٢٠٠٩/٦/٨ وحمل رقم 

املطار بترحيل مناذج التصريح 
الى مكتب  اجلمركي للعمـــالت 
البحث والتحري لتسجيلها على 
التحريات  النظام اآللي بوحدة 
املالية، مـــا يضعف من مكافحة 

عمليات غسيل األموال.
  ٦ـ  استغالل صالة املخلصني 
البري  اجلمركيـــني باجلمـــرك 
بالصليبية مـــن قبل املخلصني 
اجلمركيني دون مقابل من تاريخ 
٢٠٠٧/١٢/١٥ األمر الذي ترتب عليه 
حرمان اخلزينة العامة للدولة من 
حتصيـــل مبلغ ٢٧٫٢ ألف دينار 
متثل القيمة اإليجارية املستحقة 

عن ذلك.
  ٧ـ  تخصيص سيارات لبعض 

املوظفني دون وجه حق.
  وأفادت اإلدارة بحاجة املوظفني 
لتلك الســـيارات في حني طلبت 
اللجنة أهمية التغطية القانونية 

لذلك التخصص.

وارد ٩٧٦٣ او الطلب املؤرخ في 
.٢٠٠٩/٥/١٨

  كما طالب بتزويده بنسخة من 
األوراق املزورة التي تسلمها مكتب 
الوكيل املساعد للشؤون القانونية 
وحملت ختم السجل العام للوزارة 
بتاريــــخ ٢٠٠٩/٦/٨ ورقــــم وارد 
٩٧٦٣، وجميع األوراق واملستندات 
الرسمية املتعلقة، وبكتاب التظلم 
الذي قدمه نائب رئيس اجلمعية 
الطبية لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل الذي قام بناء عليه الوكيل 
املساعد للشؤون القانونية بإعداد 
املذكــــرة اخلاصة بإلغاء إشــــهار 
نقابة األطباء الكويتية واملؤرخة 
بتاريخ ٢٠١٠/٢/١٨، التي قام الوزير 
ـ اســــتنادا اليها ـ بإصدار قراره 
رقم ٣٠/أ لسنة ٢٠١٠ اخلاص بحل 

نقابة األطباء.
إدارة    وهل متــــت مخاطبــــة 
النقابية ومراســــلتهم  املنظمات 
بأوراق إشــــهار نقابــــة األطباء 
البشــــريني املقدمة من اجلمعية 
الطبية الكويتية سواء التي تأخرت 
او الطلب املؤرخ  في ٢٠٠٩/٦/١٤ 

  كما طلبت اللجنة ضرورة تزويد 
ديوان احملاسبة باملستندات الالزمة 

لتسوية كثير من املخالفات.
  من جانب آخر، بحثت جلنة 
امليزانيات واحلســــاب اخلتامي 
البرملانية ما حتقق في احلساب 
العالي  التعليم  اخلتامي لوزارة 
للســــنة املاليــــة ٢٠١٠/٢٠٠٩ من 
اهداف وبرامج وسياسات وردت 
في برنامج عمل احلكومة، وايضا 
مالحظات ديوان احملاســــبة عن 
املالية  احلساب اخلتامي للسنة 
٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك بحضور وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي، 
وممثلني عن وزارة التعليم العالي 
وممثلني عن وزارة املالية، وممثلني 

عن ديوان احملاسبة.
رئيـــس جلنـــة    واوضـــح 
امليزانيات واحلســـاب اخلتامي 
اللجنة الحظـــت اختالف ما  ان 
ورد في برنامـــج عمل احلكومة 

في ٢٠٠٩/٥/١٨، وإذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي برد ادارة 
املنظمــــات النقابيــــة بخصوص 
الطلبــــني، وإذا كانــــت اإلجابــــة 
بالنفي فما ســــبب عدم مخاطبة 
إدارة املنظمات النقابية املختصة 
واملعنية بإشهار النقابات العمالية؟ 
وطالب تزويده باألســــباب التي 
جعلت الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية يقوم «منفردا» بإعداد 
املذكــــرة اخلاصة بإلغاء إشــــهار 
نقابة األطبــــاء دون الرجوع الى 
اإلدارة «املختصــــة» بشــــؤون 
النقابات العمالية في الكويت وهي 
إدارة املنظمــــات النقابية بوزارة 
الشــــؤون لنظر ودراســــة كتاب 
التظلم الــــذي قدمه نائب رئيس 
اجلمعية الطبية والتأكد من صحة 
القانونية  االدعاءات واإلجراءات 
التي جاءت بهذا الكتاب؟ ويرجى 
تزويدنا بالقرار او الكتاب الصادر 
من وزارة الشؤون إلحالة جرمية 
تزوير أوراق ٢٠٠٩/٦/٨ الى النيابة 
العامة، ونسخة من مذكرة التحقيق 

املرفقة مع قرار اإلحالة. 

للســـنة االولـــى ٢٠١٠/٢٠٠٩ من 
الفصل التشريعي الثالث عشر من 
حيث عدد املشروعات االنشائية 
النمطية واملشروعات التطويرية 
واملشروعات الداعمة للسياسات 
فـــي تقديرات  وايضا االختالف 
اعتماداتها وطلبت اللجنة تزويدها 
بأسباب هذه االختالفات واملعوقات 
التي واجهت الوزارة ومقترحات 
ان  عالجها. واوضح عبدالصمد 
اللجنة انتقلت لدراسة مالحظات 
ديوان احملاسبة لوزارة التعليم 
العالي للحساب اخلتامي للسنة 
املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ ومنها ما يلي:

  ١ - مغاالة الوزارة في حتويل 
دفعتني متويليتني للمكتب الثقافي 
بباريس بلغتا ٥ ماليني يورو، 
االمر الذي ادى الى تضخم الرصيد 
البنكـــي للمكتـــب دون مبرر. 
وافادت الـــوزارة بأنها وضعت 
نظاما رقابيا محكما للتحويالت، 
خاصة بالنسبة للمكتب والذي 
يشرف على عدة دول. وطلبت 
الدفعات  اللجنة سرعة تسوية 
الدورة  والعمل على اختصـــار 
املستندية والتنسيق مع وزارة 
املراقبني  املالية وتفعيـــل دور 

املاليني.
  ٢ - مآخذ شابت ابرام عقود 
تأجير سكن رئيس املكتب الثقافي 
وامللحق الثقافي. ومت طرح فكرة 
ان تشمل شراء مقار للسفارات 
الكويتيـــة في اخلارج واملكاتب 
الثقافية وغيرها وهو استثمار 
له جـــدوى والعمل على تعديل 
اللوائح والقوانـــني واختصار 

الدورة املستندية. 
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