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الشحومي متوسطاً عدداً من الطلبة واملدرسني

أحمد الشحومي: القضية التعليمية على رأس األولويات
وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة شغلنا الشاغل

أكد نائب رئيس مجلس 
الشــحومي  أحمــد  األمــة 
علــى أهمية تلبيــة جميع 
التربويــة  االحتياجــات 
املدارس  والتعليميــة فــي 
لتمكــني هيئاتهــا اإلدارية 
والتعليميــة مــن تعويض 
الفاقد الدراسي لدى الطلبة 
والذي تســببت به جائحة 
كورونــا ومــا خلفتــه من 
تأثيرات طالت جميع جوانب 

احلياة مبا فيها التعليم.
الشــحومي خالل  ودعا 
جولــة قــام بها علــى عدد 
مــن مدارس البــالد بجميع 
املراحل الى ضرورة التركيز 
على االستعانة باألساليب 
التكنولوجية واإللكترونية 
التعليمية  الوســائل  لدعم 
الســريع  التطور  ومواكبة 
التعليمي  علــى املســتوى 

العاملي.
وقال الشحومي: تلمست 
خالل اجلولة امليدانية على 
املدارس مدى اجلهد الكبير 
الذي بذلته اإلدارات املدرسية 
التعليميــة في  والهيئــات 
التوقــف  تعويــض فتــرة 
القسري للتعليم وما حلقها 
من اللجوء إلى الدراسة عن 
بعد ومن ثم الدوام اجلزئي 
للطلبة، ونحن نثمن ونقدر 
مثل هذه اجلهود والتي تعد 
من األعمال الوطنية التي قام 
بها الشــعب الكويتي خالل 

األزمة الصحية.
وأضاف الشحومي: كما 

احلضــوري االعتيادي مبا 
العمليــة  تطويــر  يكفــل 
التعليميــة ووصولهــا إلى 

مصاف الدول املتقدمة.
وأشــار إلى أنــه تعرف 
علــى مشــروعات تعليمية 
إلكترونية خطط لها ونفذها 

وأيضا إلى اللجنة التعليمية 
البرملانيــة لوضعهــم أمام 
مسؤولياتهم في تبني هذه 
األفكار واملشروعات ودعمها 

وتعميمها على املدارس.
الشــحومي  وأوضــح 
انه اســتمع إلــى جملة من 

لتوفير االحتياجات العاجلة 
الســتكمال العام الدراســي 
احلالي والسعي لعدم وجود 
املشكالت في العام الدراسي 

املقبل.
وأشار الشحومي إلى أن 
العملية التعليمية في البالد 

شباب كويتيون من املعلمني 
واملعلمات نفتخر بهم، مؤكدا 
أنه ســينقل هذه التجارب 
الى ســمو رئيــس مجلس 
الشــيخ صبــاح  الــوزراء 
اخلالد ووزير التربية وزير 
التعليم العالي د.علي املضف 

اإلدارات  املالحظــات مــن 
املدرسية وبعض املشكالت 
املتعلقــة  واالحتياجــات 
بتوفير عمال النظافة وكذلك 
األثاث املدرسي وأمور خاصة 
بصيانة املباني، مشيرا الى 
أنه سينقلها الى املسؤولني 

حتتاج الى تكثيف اجلهود 
في الفترة املقبلة لتعويض 
الفاقد التعليمي لدى الطلبة 
وأيضــا لنقلهــا الى مراحل 
متقدمة من التطور، الفتا الى 
أنه حريص على أن تتصدر 
القضية التعليمية أولويات 
التشــريعية  الســلطتني 
باعتبارهــا  والتنفيذيــة 
املقياس احلقيقي ألي تقدم 

ومنو وتنمية.
وفي ختام تصريحه كشف 
الشــحومي عن أن النماذج 
املبدعة في املــدارس تدعو 
للتفاؤل بدعم تطوير العملية 
التعليمية، مؤكدا أن من لديه 
شباب وطني حريص على 
مســتقبل األجيال يجب أال 
يتشاءم باملســتقبل، قائال: 
الكويت تستحق العمل لها 
بإخالص وســتكون الفترة 
املقبلة حافلــة باإلجنازات 
التشريعية والتنموية التي 
تكفل لهــا املزيد من التقدم 

والرقي.
من جانبهم، ثمن مديرو 
ومديرات املــدارس اجلولة 
امليدانية التي قام بها نائب 
رئيس مجلــس األمة أحمد 
الشــحومي، مؤكديــن أنهم 
ملســوا حرصــه وحــرص 
املؤسســة التشريعية على 
الصعوبــات  كل  تذليــل 
التــي تواجههم  والعراقيل 
لتطوير العملية التعليمية 
وإلعداد جيل متسلح بالعلم 

يسهم في بناء الوطن.

نائب رئيس مجلس األمة قام بجولة على عدد من املدارس في جميع املراحل

أحمد الشحومي مستمعاً ألحد الطلبة

.. ويتعرف على مشاركة أحد الطلبة نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي وحوار مع الطلبة بأحد الفصول

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي في أحد الفصول الدراسية

أبلغنــي مديــرو ومديرات 
املدارس واملعلمون واملعلمات 
الى  بطموحهــم للوصــول 
مراحل متقدمة من التعليم 
احلضــوري  اإللكترونــي 
عبر دمج إيجابيات جتربة 
التعليم عن بعد مع التعليم 

التركيز على االستعانة باألساليب التكنولوجية واإللكترونية لدعم الوسائل التعليمية ومواكبة تطور التعليم العاملي

فخورون باملشروعات التعليمية التكنولوجية التي نفذها شبابنا الكويتي وسننقل التجارب الى رئيس الوزراء ووزير التربية
اإلدارات املدرسية والهيئات التعليمية بذلت جهدًا كبيرًا لتجاوز تأثيرات اجلائحة والتوقف القسري للتعليم

أهمية تلبية جميع االحتياجات التربوية والتعليمية في املدارس لتمكني هيئاتها اإلدارية والتعليمية من تعويض الفاقد الدراسي

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي في إدارة إحدى املدارس .. ويستمع حلديث البراعم الطالبيةأحمد الشحومي في حوار طالبي

أسامة املناور: ما عدد حاالت تعطل أنظمة
العمل اآللية وأجهزة حفظ البيانات في «العدل»؟

وجه النائب أسامة املناور 
ســؤالني إلى وزيــر العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة جمــال اجلالوي، 
طالــب فــي الســؤال األول 

بتزويده وإفادته باآلتي:
حــاالت  عــدد  كــم  ـ   ١
تعطــل أنظمة العمل اآللية 
وكمبيوترات وأجهزة حفظ 
البيانات فــي وزارة العدل 
وفي احملاكم والنيابة العامة 
مع تبيان تاريخ العطل ومدة 
التوقــف والســبب، وذلك 
خالل املدة مــن ١-١-٢٠١٩ 
حتــى تاريــخ اإلجابة عن 

السؤال؟
٢ـ  هل مت نتيجة لألعطال 
تلــف بعض البيانات؟ وما 
االجــراءات التــي اتخــذت 
للتحقق من سالمة البيانات 

املخزنة؟
٣ ـ هل مت إبالغ األجهزة 

إدخــال بيانات في األنظمة 
اآللية فيما يخص األحكام 
وقــرارات النيابــة العامــة 

بخالف الواقع؟
٦ ـ كــم عدد حاالت رفع 
أو الضبــط  الســفر  منــع 
واإلحضار التي متت بصورة 
غير قانونية؟ وما اإلجراءات 

التي اتخذت؟
وطالب في السؤال الثاني 

بتزويده وإفادته باآلتي:
تزويــدي  يرجــى  ـ   ١
بتفاصيل الصفقات العقارية 
التســجيل  لــدى  املوثقــة 
العقاري خــالل الفترة بني 
١-١-٢٠١٩ حتــى تاريــخ 
االجابة عن السؤال بحسب 
قيمة كل عقار ونوعه وقيمة 
البيع أو التخارج أو التنازل 
مبقابــل وبحســب املنطقة 

ومساحة العقار؟
٢ ـ صدر تعميم بعرض 

٦ ـ كــم عــدد الصفقات 
العقاريــة التــي مت إيقافها 
خالل الفترة من ١-١-٢٠١٩ 
حتــى تاريــخ االجابة عن 

السؤال؟
٧ ـ هــل مت رصد حاالت 
شــبهة غســيل أمــوال في 
صفقات عقارية منذ ١-١-

٢٠١٩ حتى تاريخ اإلجابة عن 
السؤال؟ وماذا مت بشأنها؟

تزويــدي  يرجــى  ـ   ٨
بالالئحة التنفيذية للقانون 
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٩ في شأن 
السجل العيني والتعديالت 
التي متت عليها وأي قرارات 
تنظيمية او تنفيذية ألحكام 

هذا القانون؟
تزويــدي  يرجــى  ـ   ٩
واللوائــح  بالقــرارات 
التنـفـيذيـــة والـتـــعاميم 
للقوانني املتعلقة بالتسجيل 
العقاري قبل وبعد التعديل؟

الصفقات العقارية دون ٣٠٠ 
ألف دينار على خبير الدراية 
الســعر احلقيقي  لتقييــم 
للعقــار بســبب اســتثناء 
بعض الصفقــات العقارية 
من التقييم، فكم عدد حاالت 
االستثناء التي متت خالل 
الفترة من ١-١-٢٠١٩ حتى 
تاريخ االجابة عن السؤال؟ 
٣ـ  هل مت اتخاذ االجراءات 
القانونية بشأن االستثناءات 
التي متــت؟ ومــا مبررات 

االستثناء؟
ـ هــل يتــم عــرض   ٤
الصفقات العقارية التي تزيد 
قيمتها على ٣٠٠ ألف دينار 
علــى خبير الدراية لتقييم 

السعر؟
٥ـ  هل مت رصد جتاوزات 
وتالعب في التقييم للحاالت 
التي مت عرضها على خبير 
الدراية؟ وماذا مت بشأنها؟

طالب بتزويده بتفاصيل الصفقات العقارية املوثقة منذ سنتني حتى اآلن

أسامة املناور

األمنيــة للتحقــق من مدى 
وجــود تعمد فــي تعطيل 

األجهزة واألنظمة اآللية؟
٤ ـ مــا خطــة الــوزارة 
للتعامــل مع حاالت تعطل 
األنظمــة اآلليــة وأجهــزة 
احلاسب اآللي وأجهزة حفظ 

البيانات؟
٥ ـ هــل مت رصد حاالت 

عبدالكرمي الكندري: هل سجل أعضاء 
«الترقيات» اعتراضهم على «أستاذ دكتور»؟

وجه النائب د.عبدالكرمي 
الكندري ســؤاال إلى وزير 
التعليم  التربيــة ووزيــر 
العلمي  العالــي والبحــث 
د.علــي املضف، نص على 
مــا يلي: منى إلى علمي أن 
جلنة اختيار مدير اجلامعة 
رشــحت ثالثة أعضاء من 
هيئة التدريس في جامعة 
الكويت لشغل منصب مدير 
اجلامعة، واستفســارا عن 
مدى اســتيفائهم شــروط 
الترقية والتي قد تؤدي إلى 

توليهــم مناصب قيادية، وعن مدى توافر 
اإلمكانات الشــخصية فــي حتقيق الهدوء 
واالستقرار والتناغم والتجانس في التعامل 
مع املجتمع األكادميي رؤساء ومرؤوسني.

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  كم مرة تقدموا للترقية لدرجة: «أستاذ 
دكتور»، وهل يوجد من رفضت ترقيته؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فما أسباب الرفض، 
وسبب اعتراض كليتهم على ترقيتهم، مع 
تزويدي بصورة ضوئية من قرارات جلان 
التظلمات، وقرارات اللجان االستشــارية 
للترقيات والتعيينــات في الكليات، وهل 
كان رئيس جلنة التظلمات هو نفسه رئيس 
اللجنة االستشارية للترقيات والتعيينات 

في الفترة التي اعتمدت فيها 
ترقيتهم؟

٢ ـ هــل ســجل أي من 
أعضــاء جلــان الترقيــات 
فــي األقســام اعتراضهــم 
علــى ترقيتهــم لدرجــة: 
«أســتاذ دكتور»، إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فما سبب 

اعتراضهم على الترقية؟
٣ ـ ما نسبة مشاركتهم 
في األبحاث التي تقدموا بها 
للترقية إلى درجة: «أستاذ 
دكتــور» وفقــا للنمــوذج 
األحــدث ملســاهمة الباحثني فــي األوراق 

املقدمة؟
٤ـ  هل توجد بحوث علمية ذات شبهات 
أكادميية اعتمد عليها في ترقيتهم لدرجة: 
«أستاذ دكتور»، إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فهل أجري حتقيق حول هذا املوضوع؟ إذا 

كانت اإلجابة اإليجاب، فما نتيجته؟
٥ ـ ما خبرتهــم اإلدارية، وما املناصب 

اإلدارية التي تولوها؟
٦ ـ هل أنهوا مدتهــم االعتيادية عندما 
تولــوا املناصب اإلدارية، إذا كانت اإلجابة 

النفي، فما سبب ذلك؟
٧ ـ صورة ضوئية من ملفات ترقيتهم 

لدرجة: «أستاذ دكتور».

د. عبدالكرمي الكندري


