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.. ويسأل وزير التجارة عن تعيني ٤٢ مستشارًا
وجه النائب مبارك العرو ســؤالني 
إلى وزير التجارة والصناعة، د.عبداهللا 
السلمان وطالب بتزويده في السؤال 

األول باآلتي:
١- ما مدى صحة األخبار املتداولة عن 
مراسلة الوزير ملجلس اخلدمة املدنية 
بشأن رغبته بتعيني عدد ٤٢ مستشارا 
تابعني ملكتب الوزير؟ وما رد مجلس 

اخلدمة املدنية على تلك املراسالت؟
٢- ما مدى صحة أن أحد املستشارين 
وهو متخصص في العلوم السياسية 
كان ممثال عن الوزير في االجتماعات 
الرســمية قبل اعتماد تعيينه بشكل 

رسمي؟
٣- ما مدى صحة ما ورد من أن بعض 
الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة 
تقدمت بشــكاوى ضد تدخالت أحد 

مستشاري الوزير ومحاولته الضغط 
على مســؤوليتها والتأثير على سير 

األمور بداخلها؟
٤- هل ســجل اعتراض في أحد 
االجتماعات الرسمية مع جهة خارجية 
بشأن وجود املستشــار املذكور في 
االجتماع من دون صفة رسمية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فما اإلجراءات 
التي اتخذت في ضوء ذلك االعتراض؟

٥- صورة ضوئية من جميع الكتب 
الصادرة من مكتب الوزير بخصوص 
تعيني املستشارين في الوزارة والهيئات 
التابعة لها، مع تزويدي بالسيرة الذاتية 

لكل منهم.
املراسالت  ٦- صورة ضوئية من 
املقترحة  بالكوادر واملكافآت  اخلاصة 
لألسماء التي رغب الوزير في تعيينها 

على كادر املستشارين.
وجاء في سؤاله الثاني الذي كان عن 
عدد الشكاوى املسجلة من مواطنني أو 
مقيمني ضد وكاالت السيارات خالل 

اخلمس سنوات األخيرة.
وقال في مقدمة السؤال األول: من 
مظاهر ضعــف األداء الرقابي لوزارة 
التجارة والصناعة وجود حاالت غش 
جتاري لبعض وكالء السيارات ترتب 
عليهــا فقد الثقة في الوكيل التجاري 
داخل الكويت وذلك كله بسبب ضعف 
األداء الرقابي والتفتيش من قبل الوزارة 
في اآلونة األخيرة، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- عدد الشــكاوى املســجلة من 
مواطنــني أو مقيمني ضــد وكاالت 
السيارات في الكويت خالل السنوات 

التي  اخلمس األخيرة، واإلجــراءات 
اتخذتها الوزارة في شأن التعامل مع 

كل شكوى على حدة.
املرفوعة  القضايــا  ٢- كم عــدد 
ضد وكاالت الســيارات بسبب الغش 
التجاري وكانت الوزارة طرفا فيها؟ وما 
األحكام الصادرة بإدانة الوكيل التجاري 
والوزارة بصفتها مسؤولة رقابيا عن 
هذا الغش؟ وهل صدرت ضد الوزارة 
أحكام بالتعويض عن ذلك؟ مع تزويدي 

بصورة ضوئية من هذه األحكام.
٣- ما آلية الوزارة مع الشــكاوى 
الواردة إليها في حاالت الغش التجاري 
للوقوف على مدى صحتها من عدمه؟

٤- هل سبق أن ألغيت وكاالت جتارية 
التجاري لوكالء  الغش  بسبب حاالت 
السيارات خالل السنوات الـ ٥ األخيرة؟

مبارك العرو يطلب الشكاوى املقدمة من أعضاء
هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية

وجه النائب مبارك العرو 
ســؤاال إلى وزيــر التربية 
د.علي املضــف، طالب فيه 

تزويده وإفادته باآلتي:
١- صــورة ضوئية من 
الشكاوى التي قدمها أعضاء 
هيئــة التدريس فــي كلية 
التكنولوجيــة  الدراســات 
عــن جتــاوزات ومخالفات 
في إجــراءات الترقية التي 
صدرت من جلنة الترقيات 
خالل السنوات الـ ٤ املاضية.
٢- مــا اإلجــراءات التي 
اتخذهــا مدير عــام الهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي 
هــذه  جتــاه  والتدريــب 
الشــكاوى؟ ومــا نتائــج 

التحقيقات؟
٣- كشف بأسماء رئيس 
وأعضاء جلنة الترقيات في 
كلية الدراسات التكنولوجية 
والسيرة الذاتية لكل منهم.

٤- كشف بأسماء أعضاء 
هيئــة التدريس فــي كلية 
التكنولوجيــة  الدراســات 
الذين ترقوا خالل السنوات 
األربــع املاضية، مــع بيان 
اإلنتاج العلمي تفصيليا لكل 
منهم والذي منحت الترقية 

على أساسه.

عليها قانونا لبعض أعضاء 
هيئة التدريس ولم ترفعها 
إلى اللجنة التالية وهي جلنة 

الترقيات في الهيئة؟
٨- فــي احلــاالت التــي 
انتهت فيها إدارة الشــؤون 
الرسمية  القانونية بكتبها 
املثبتــة أن مســألة اعتماد 
مــن  العلميــة  املجــالت 
القســم  اختصاص مجلس 
العلمي وليس من اختصاص 
جلنــة الترقية فــي الكلية 
وأن عملهــا يقتصــر علــى 
الترقيــة  دراســة طلبــات 
املقدمــة إليهــا والتأكد من 
اســتيفائها شروط الترقية 
ثم ترفع توصية في شأنها 

مخالفات وجتاوزات جلنة 
الترقيــة في إحدى الكليات 
التابعــة للهيئــة  األخــرى 
وآخرهــا حكم االســتئناف 
رقم (٧٠ - ٢٠١٩/٣٥٩) إداري 
طعون موظفني الصادر في 
تاريــخ ٢٠١٩/١١/٢٥، والذي 
قرر في أســباب احلكم «أن 
رفــض طلــب الترقية ورد 
ملف الترقية من دون السير 
فــي إجــراءات الترقية هو 
خروج جلنة الترقيات عن 
الــدور املنوط بها ومخالفة 
القانون إذ يجب عليها إصدار 
التوصية ورفعها إلى جلنة 
الترقية في الهيئة من دون 
عرقلة الســير في إجراءات 
الترقية» إال أنه على الرغم 
من ذلــك لوحظ تكرار تلك 
املخالفة من جلان الترقيات 
فــي العديــد مــن الكليــات 
فــي الهيئة وعــدم التزامها 
باألحــكام القضائية ومواد 
القانون، لذا يرجى توضيح 
أسباب ذلك النهج املستمر 
واملتكرر في تلك املخالفات 
والتــي حتمــل تعســفا من 
أعضاء اللجان ضد زمالئهم 
طالبي الترقية ما يسيء الى 

سمعة الهيئة ويضر بها.

إلى جلنة الترقية في الهيئة 
من دون أن تعرقل إجراءات 
الترقية، فما اإلجراءات التي 
اتخذها لضمان عدم تكرار 
هذه املخالفات ومحاســبة 
املســؤول ولعــدم عرقلــة 
إجــراءات الترقيــة لبعض 
التدريــس  أعضــاء هيئــة 
بصورة متعمدة وباملخالفة 
الصريحة لالئحة الترقيات؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية 

رسمية من تلك الكتب.
٩- صــورة ضوئية من 
كتاب إدارة الشؤون القانونية 
رقم (أ.ش.ق ٢٨١٢٨) املؤرخ 
في ٢٠٢٠/٧/١٥، وكذلك الكتاب 
رقم (أ.ش.ق ٣٥٨٦٥) املؤرخ 
في ٢٠٢١/٨/١٧، وكذلك الكتاب 
رقم (أ.ش.ق ٣٥٠٩٧) املؤرخ 

في ٢٠٢١/٧/١.
١٠- كشف بعدد الدعاوى 
القضائيــة املرفوعــة ضــد 
الهيئة في هذا الشأن، وكذلك 
تزويدي باألحكام الصادرة 
ضد الهيئة خالل السنوات الـ 
٥ املاضية، وهل تضمنت أي 
من تلك األحكام تعويضات 

مالية ضد الهيئة؟
١١- صــدرت العديد من 
األحكام القضائية التي أثبتت 

مبارك العرو

٥- كشف بأسماء أعضاء 
هيئــة التدريس فــي كلية 
التكنولوجيــة  الدراســات 
الذين رفضت ترقيتهم من 
جلنــة الترقية فــي الكلية 
باملخالفة للقانون، وإجراءات 
الترقية التي تستوجب من 
التوصية وعرضها  اللجنة 
علــى جلنــة الترقيــات في 
الهيئــة مــن دون عرقلــة 

إجراءات الترقية.
٦- بيان اإلنتاج العلمي 
تفصيليــا ألعضــاء جلنــة 
الترقيــة فــي الكلية خالل 
الســنوات األربــع املاضية 
موضحا فيها املقاالت العلمية 
واملجاالت التي نشرت فيها 
للترقيــة لدرجتي (أســتاذ 
مســاعد إلى أستاذ مشارك 
- ومن أســتاذ مشارك إلى 

أستاذ).
٧- هــل أصــدرت إدارة 
القانونيــة كتبا  الشــؤون 
تثبت وتؤكد وجود مخالفات 
وجتاوزات في إجراءات جلنة 
الترقية في الكلية وجتاوز 
صالحياتها واالفتئات على 
عمل جلنــة الترقيــات في 
الهيئة وذلك بعرقلة إجراءات 
ســير امللفــات املنصــوص 

ثامر السويط لوزير التربية: كم عدد معلمي
مادة املكتبات العاملني في املرحلة الثانوية؟

وجه النائب ثامر السويط 
سؤاال إلى وزير التربية د. علي 
املضف، استفسر فيه عن اآلتي:
١ ـ كــم عــدد معلمي مادة 
املكتبات في املرحلة الثانوية؟ 
ومــا أســباب وقف الــوزارة 
للتعيــني في هذا املجال؟ وما 
املؤهــالت العلميــة ملعلمــي 
املكتبــات العاملــني في هذه 
املرحلة؟ ومــا القرارات التي 
اســتند تعيينهــم اليها؟ وما 
الوصــف الوظيفــي اخلاص 
فــي مهنتهــم كمعلمــي مادة 
دراســية اختياريــة؟ ومــا 
فلسفة تصميم هذا التوصيف 
الوظيفي ومن الذي يصممه 
ويكتبه؟ مع تزويدي بصورة 
ضوئية من قرارات تعيينهم 
والتوصيــف الوظيفــي لهم، 
وتزويدي بإحصائية ألعدادهم 
وجنســياتهم وتخصصاتهم 
العلميــة وتاريــخ تعيينهم 
وتفاصيــل خبراتهم العلمية 

في مجال البحث العلمي.
٢ـ  هل معلمو مادة مهارات 
التقارير في  البحث وإعــداد 
املرحلــة الثانويــة ميتلكون 
إنتاجــا فكريــا فــي البحــث 
العلمي؟ وهل توجد لهم بحوث 
علمية منشورة أو سبق لهم 
كتابة البحث العلمي واملشاركة 

املكتبات؟ مع تزويدي بكشف 
بأسماء رؤساء أقسام املكتبات، 
وبيــان مؤهالتهــم العلميــة 

وخبراتهم الوظيفية.
٧ـ  ما أســباب عدم وجود 
تدريــب ميدانــي فــي وزارة 
التربية خلريجي قسم املكتبات 
في كلية التربية األساسية؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية 
عن القــرارات واللوائح التي 
تنظــم وحتــدد تخصصــات 
التدريب امليدانــي في وزارة 
التربية واخلاص مبخرجات 

كلية التربية األساسية.
٨ ـ مــا الهــدف من وجود 
املكتبة املدرسية؟ مع تزويدي 
بصــورة ضوئية من الهدف، 
وما طبيعة عمل العاملني بها؟ 

تزويدي بصورة ضوئية عن 
هذه القــرارات التي ارتكزت 
عليها الــوزارة بالتعامل مع 
تصنيــف انتماء هــذه الفئة 
وحتديد تبعيتها ألي من هذه 
الهيئات الوظيفية اخلاصة في 
هذا املجــال العلمي وطبيعة 
عمله، وهل هذا األمر معمول 
به عامليا ويتماشى مع طبيعة 
عمل هــذه الفئة لدى وزارات 
التربية والتعليم عامليا وهل 
هــذه القــرارات مبنيــة على 
أساس علمي واجتاهات علمية 
أسهمت في بناء هذا القرار؟ مع 
تزويدي بصورة ضوئية عن 
األساس العلمي لهذه القرارات.

١٢ـ  كم عدد طلبات التقدمي 
على طلب التحويل إلى معلم 
ملادة البحث العلمي في املرحلة 
الثانوية؟ مع تزويدي بصورة 
ضوئية عن أعــداد املتقدمني 
بهذه الطلبات وقرارات الرفض 
الطلبــات  لهــذه  القبــول  أو 
التــي  واملعاييــر واللوائــح 
اســتندت اليها هذه اإلدارات 
والقطاعات املعنية في ردها 

على هذه الطلبات.
١٣ـ  ما خطة الوزارة لتطوير 
عمل املكتبات املدرسية؟ مع 
تزويدي بصورة ضوئية عن 

تلك اخلطة.

وهل تعمل وفــق االجتاهات 
التربــوي والعلمية احلديثة 
أم أن هناك تعطيال لدورها؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية 
عن االجتاهات احلديثة العلمية 
والعاملية للمكتبات املدرسية.

٩ـ  ما فلســفة الوزارة في 
جانب عملية تزويد املكتبات 
في مصــادر املعلومات؟ وما 
املعاييــر في اختيــار الكتب 
لشــرائها واحلصــول علــى 
مــع  املعلومــات؟  مصــادر 
تزويــدي بصــورة ضوئيــة 
عن معايير الوزارة في اقتناء 
مصادر املعلومات للمكتبات 

املدرسية.
١٠ـ  ما أســباب عدم ترقي 
أخصائي املعلومات بالوظائف 
اإلشرافية في وزارة التربية؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية 
عــن القــرارات التــي حتظر 
على أمناء املكتبات تقلد هذه 
املناصب، وكشف بعدد أمناء 
املكتبات الذين حصلوا على 
وظائف إشــرافية في وزارة 

التربية.
ـ ملــاذا متتنــع وزارة   ١١
التربيــة عن تعيــني معلمي 
املكتبات فــي وظائف الكادر 
التعليمــي؟ وملــاذا يعملون 
الــكادر اإلداري؟ مــع  علــى 

استفسر عن رؤساء أقسام املكتبات في املناطق التعليمية

ثامر السويط

فــي املؤمتــرات العلمية؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عن 
هذه اخلبــرات واملشــاركات 

العلمية لهم.
٣ـ  ما أســباب عدم وجود 
موجــه عــام للمكتبــات في 
وزارة التربية؟ وملاذا لم يتم 
تسكني هذا املركز الوظيفي؟ 
وما األسباب التي متنع الوزارة 
من نشــر إعالن شواغر هذه 

الدرجة الوظيفية؟
ـ كــم تبلــغ ميزانيــة   ٤
املكتبــات املدرســية العامة؟ 
وكم تبلغ ميزانيات كل مكتبة 
مدرسية وما إجراءات صرفها؟
٥ ـ كــم كلفــة الفهــارس 
اآلليــة للمكتبــات  والنظــم 
املدرســية؟ وكــم عددها في 
وزارة التربية ومنشآتها وما 
حالتها التشغيلية؟ وكم كلفة 
عقود صيانتها؟ مع تزويدي 
بصــورة ضوئية عــن حالة 
وميزانية وعقود هذه النظم 
اآللية وبيان مــدى فاعليتها 
فــي تنمية العمــل باملكتبات 

املدرسية.
٦ ـ كم عدد رؤساء أقسام 
املكتبات باملناطق التعليمية؟ 
وما مؤهالتهم العلمية؟ وهل 
مــن املختصــني فــي مجــال 

عبدالكرمي الكندري: ما سبب
التعاقد مع املعلمني الوافدين؟

وجه النائب د.عبدالكرمي الكندري ســؤاال إلى وزير 
التربية د.علي املضف، استفسر فيه عن اآلتي:

١- ما سبب اســتمرار التعاقد مع الوافدين املعلمني 
للعمل في الكويت؟ وهــل الكليات واملعاهد غير قادرة 
على توفير االكتفاء الذاتي من العناصر الوطنية لســد 

هذه الوظائف؟
٢- ما ســبب استمرار وزارة التربية في التعاقد مع 

دول تلي الكويت في مؤشرات جودة التعليم؟
٣- جدول تفصيلي بعدد املوظفني حسب اجلنسية 
(إداريــني - مدرســني - فنيــني) العاملني فــي الوزارة 

واجلهات التابعة لها.

سأل عن التعاقد مع دول تتأخر عن الكويت في «جودة التعليم»

د.عبدالكرمي الكندري

أحمد مطيع: ما أسماء املراكز
الصحية التابعة للقطاع اخلاص؟

وجه النائب سؤاال إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل 
الصباح، طالب فيه بتزويده وإفادته مبا يلي:

١ـ  كشف بأسماء جميع املراكز الصحية التابعة للقطاع 
اخلاص (مستشــفيات وعيادات خاصة ومســتوصفات 

ومراكز طبية تخصصية ومراكز طب األسنان).
٢ ـ صــورة ضوئيــة من آخر ترخيــص لتلك املراكز 

الصحية صادر من وزارة الصحة.
٣ـ  كشــف بأســماء أصحــاب تلــك املراكــز الصحية 
وتخصصاتهــم الطبية مع تزويدي بصورة ضوئية من 

شهاداتهم العلمية.
٤ ـ كشف بأســماء جميع األطباء الكويتيني العاملني 

في القطاع الطبي اخلاص.
٥ـ  صــورة ضوئيــة من تراخيص األطبــاء العاملني 

بالنظام اجلزئي في القطاع اخلاص باإلضافة إلى العمل في القطاع احلكومي.

طلب تزويده بصورة من تراخيص األطباء

د. أحمد مطيع 

حمد املطر: ما الشركات املخالفة في «حراسة املدارس»؟
وجه النائب د.حمد املطر 
ســؤالني إلى وزير التربية 
د.علــي املضف، وقــال في 
مقدمة السؤال األول: تعاني 
مدارس التربية في كل سنة 
من عدم عمــل الصيانة مع 
بداية العام الدراسي، وهذه 
املعانــاة املتكــررة أوجدت 
شــعورا لدى مدير املدرسة 
بعــدم جدية وزارة التربية 
في عمل صيانة دورية خالل 
فترة الصيف والتي تعد فترة 
حيويــة لعمل أي تعديالت 
فنية للمــدارس، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- صورة ضوئية من كل 
البالغات املقدمة من املدارس 
إلى الوزارة حول هذا الشأن.

٢- جدول توضيحي يبني 
اآلتي (اسم املدرسة - نوع 
البالغ - سرعة االستجابة 

- احملافظة).
ضوئيــة  صــورة   -٣
من عقود شــركات تنظيف 
التي  املدارس واملراســالت 

حول ذلك.
٤- جــدول تفصيلــي 
مبيزانيات الصيانة حسب 

كل محافظة.
وقال في مقدمة السؤال 

الثانــي: إن نقــص موظفي 
املــدارس مــع  األمــن فــي 
التقصير في تسلم رواتبهم 
أدى إلى وجود مشاكل وعدم 
وزارة  اهتمــام مبنشــآت 
التربية، وأغلب الشــركات 
ولألســف تتالعب بالبشر 
فمعظم حراس األمن رواتبهم 
متدنيــة مــا يضطرهم إلى 
العمل خارج املدرسة وهذه 
املشاكل متكررة كل سنة وال 
يوجــد لها حل جــذري من 
خــالل النظام التعاقدي مع 
الشركات، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
الشــركات  أســماء   -١

املخالفة في احلراسة.
٢- جــدول توضيحــي 
يبني التالي (احملافظة - اسم 
الشركة - املخالفات - نوع 
املخالفة - اسم املدرسة - 

دور وزارة التربية).
الرواتــب  قيمــة   -٣
املستحقة حلراس األمن من 

الوزارة إلى الشركة.
٤- عــدد املــدارس التي 
يوجد بها نقص في موظفي 

األمن.

د.حمد املطر

هشام الصالح يقترح إلغاء شرط
تقدمي إذن بالعمل للكويتيني

تقدم النائب د.هشــام 
الصالح باقتــراح برغبة 
فــي شــأن إلغــاء شــرط 
تقديم طلب اإلذن بالعمل 
بالنسبة للكويتيين، قال 

في مقدمته:
خصص القرار اإلداري 
رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢١ الصادر 
عن مدير عام الهيئة العامة 
للقــوى العاملــة فصلــه 
الخامس ألحكام تسجيل 
وإلغاء إشعارات تسجيل 

العمالة الوطنية.
ونصت المادة ٥١ ضمن األحكام العامة 
لهــذا القرار على أحقيــة الهيئة لدواعي 
المصلحــة الوطنية رفض التصريح أو 
اإلذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وكذلك 
أحقيتها في طلــب إلغاء تصريح العمل 

أو اإلذن بالعمل.
وإذا كانــت األحكام الــواردة في هذا 
القــرار اإلداري مســتحقة وذات أهميــة 
قصوى وجدوى في ضبط وتحديد قواعد 
وإجــراءات منح اإلذن بالعمل بالنســبة 
للعمالــة الوافــدة فإن بعض الشــروط 
والقيود التي وردت في هذه الالئحة فيها 
مس بحقــوق مكفولة للمواطن بصريح 
المادة ٤١ من الدستور والتي نصت على 
حق كل كويتي في العمل وفي اختيار نوعه 
وأوجبت علــى الدولة توفيره للمواطن 

وعلى عدالة شروطه.
إن منح الهيئة حق رفض اإلذن بالعمل 

أو تجديــده أو تحويلــه 
وحقهــا في طلــب إلغائه 
بالنســبة للمواطنين أو 
حتى اشتراط تقديم طلب 
اإلذن ال يمكن أن يستقيم 
في وجود نص المادة ٤١ 
من الدستور المشار إليها، 
إذ ال يجوز المس بحرية 
العمل المكفولة دستوريا 
من خالل استعمال الهيئة 
إلغاء أذونات العمل  حق 
بمبــرر وجــود دواعــي 
المصلحــة الوطنية، ألن 
هــذه المصلحة تقتضي قبل ذلك التقيد 
بأحكام الدســتور وتفادي أي عرقلة في 
سوق العمل قد يتسبب فيها التأخير في 
تمكين المواطن من التنقل بين أصحاب 
العمل استنادا لحقه الدستوري من دون 
أي تعســف أو شطط ال من قبله وال من 

قبل الهيئة.
إن اإلبقــاء علــى مثل هذه الشــروط 
يتســبب في تأخير وعرقلة المواطنين 
الراغبين فــي العمل في القطاع الخاص 
خصوصــا أن رغباتهم في االنتقال لدى 
صاحــب عمل آخر، كما يتســبب أحيانا 
في تأخيره عن التسجيل لدى مؤسسة 
التأمينات كمؤمن عليه، وبالتالي حرمانه 
من دعم العمالة الوطنية، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
إلغاء شرط تقديم طلب اإلذن بالعمل 

بالنسبة للمواطنين الكويتيين.

الشرط يتسبب في تأخير املواطنني الراغبني في العمل بالقطاع اخلاص

د.هشام الصالح


