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مرزوق الغامن يهنئ نيذرالندز
وتنزانيا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ في مملكة نيذرالندز 
جان أنثونيو بروجن ورئيســة مجلس النواب فيرا 

بيركامب، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الغامن ببرقية تهنئة إلى رئيسة املجلس 
الوطني في جمهورية تنزانيا االحتادية توليا أكسون، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدها.

مرزوق الغامن

هشام الصالح لـ «الصحة»: ما صحة خبر استيالء
أحد موظفي الوزارة على حسابها في تويتر؟

وجــه النائب د.هشــام 
الصالــح ســؤاال إلى وزير 
الصحة د.خالد السعيد قال 
في مقدمتــه: أوقف وزارة 
الصحــة وبشــكل مفاجئ 
التغريد عبر حسابها على 
تويتــر وأفــادت صحيفة 
«الجريدة» في عددها ليوم 
١٩ أبريل ٢٠٢٢ - عن مصادر 
مطلعة - بأن هذا الحساب 
بحوزة موظف في الوزارة 
له خالف مع المســؤولين 
جعله يرفض التعاون معهم 
ويوقف تشــغيل الحساب 
الذي كانــت الوزارة تطلع 
عبره المواطنين والمقيمين 
على البيانات والتصريحات 
اليوميــة التــي ال تخفــى 
أهميتها بالنسبة للتواصل 

واإلجابــة عن عدة أســئلة 
بشأن مالبسات االستيالء 
على حساب حكومي رسمي:
لــذا يرجــى افادتي عن 

اآلتي: 
١- مــا مدى صحة خبر 
استيالء أحد موظفي الوزارة 
على حسابها بتويتر وإيقاف 
التغريد منــه منذ ٩ أبريل 

الجاري؟
٢- كيف تسمح الوزارة 
بتحكــم موظــف واحد في 
حسابها على موقع التواصل 
االجتماعي رغم أهميته في 
نشر بياناتها وتصريحاتها 
الرسمية واطالع الرأي العام 
علــى المســتجدات خاصة 
في الظروف االســتثنائية 
المتعلقة بانتشار جائحة 

التــي اتخذتها  والخطوات 
الوزارة الستعادة الحساب 
المســتولى عليــه؟ وهــل 
فــي  التحقيــق  باشــرت 
ظــروف ومالبســات ذلك؟ 
وما نتائج هذا التحقيق إن 
تم إجــراؤه بالفعل؟ وهل 
اتخذت العقوبات التأديبية 

الالزمة بهذا الخصوص؟ 
٦- هل قامت الوزارة فعال 
بتحريك شكوى جنائية ضد 
الموظف المعني الستيالئه 
على حساب حكومي رسمي؟ 
٧- ما القرارات التي تم 
اعتمادها لتفادي تكرار مثل 
هذه التصرفات المؤســفة 
التي تمس بسمعة الوزارة 
ومصداقية أدائها في مجال 

إدارة التواصل واإلعالم؟

كورونا وتداعياتها؟
لــدى  تتوافــر  أال   -٣
الــوزارة ضمــن هيكلهــا 
التنظيمي إدارة متخصصة 
باإلعــالم والتواصل؟ ذات 
طابــع مؤسســي يحصــن 
أعمالها عــن التصرفات أو 
الرغبات الفردية أيا كانت 

مبرراتها وأسبابها؟
٤- تزويــدي بكشــف 
عن تنظيــم وهيكلة قطاع 
اإلعالم والتواصل بالوزارة 
وتوزيــع االختصاصــات 
بهــا  والمســؤوليات 
وخاصة تنظيم الحسابات 
والموقــع  اإللكترونيــة 

الرسمي للوزارة.
ببيــان  تزويــدي   -٥
تفصيلــي عن اإلجــراءات 

نتج عنه إيقاف التغريد منه منذ ٩ أبريل اجلاري

هشام الصالح

مع الرأي العام في المجال 
الصحي.

ال  الواقعــة  هــذه  إن 
تثير االســتغراب فحسب 
بــل تتطلــب منكــم تقديم 
التوضيحــات الضروريــة 

أسامة الشاهني: وجهت سؤاًال لـ «الشؤون»
عن القرارات املتخذة بشأن «التعاونيات»

قال النائب أسامة الشاهني 
إنه توجه بسؤال برملاني إلى 
وزير الشــؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعية مبارك 
العرو بشــأن القرارات التي 
اتخذها بشأن مجالس إدارات 
ومديري اجلمعيات التعاونية 
واحتاد اجلمعيات التعاونية 
املقاهــي الشــعبية  وإدارة 
منذ بداية تشكيل احلكومة 

املستقيلة.
وأوضــح الشــاهني فــي 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
أحــد  أن  األمــة  ملجلــس 
املســؤولني أبلغه بأن هناك 

جتاوزات وترضيات في حدود 
الثلث، مضيفا إنه في انتظار 
الــرد على ســؤاله البرملاني 

لتوضيح هذه املسألة.
وشدد الشاهني على أن ما 
مت مــن قرارات يعتبر واقعا 
خاطئــا ومضــرا بالقطــاع 
التعاونــي واألمــن الغذائي 
ومصالــح  العــام  واملــال 
املستهلكني واملساهمني، فضال 
عن كونها مضرة باجلمعيات 
التعاونيــة وهــي اجلوهرة 

الثمينة التي نعتز بها.
واعتبر أن تلك اإلجراءات 
ال تعد إصالحيــة مبا يتفق 

برهنــت على أهميــة العمل 
التعاوني سواء أثناء االحتالل 
عــام ١٩٩٠ أو فــي جائحــة 
كورونا أو غيرها من األزمات 
العاملية التي برزت فيها أهمية 
العمل التعاوني لتوفير األمن 
الغذائي للمواطنني واملقيمني، 
العالــم اآلن علــى  ان  كمــا 
مشــارف أزمة غــذاء عاملية 
ستتطلب املزيد من العناية 
والرعاية بالعمل التعاوني. 
وختــم قائــال «يجب أن 
نحارب الفســاد جميعا من 
دون أي مجاملــة أو مهادنة 

أو تعطيل أو تأخير».

مع اخلطاب السامي األخير 
لصاحب السمو األمير، والذي 
ألقاه نيابة عنه ســمو ولي 
العهد  بشأن محاربة الفساد.
وقال إن «اخلدمة العامة 
في أي مكان سواء كان نقابيا 
أو عماليا أو نيابيا أو تعاونيا 
هــي خدمــة للبلــد حماهــا 
الدستور والقانون وال يصح 
أن تكون محــال للترضيات 
واملجامالت بأنواعها كافة». 
الدســتور  وأضــاف إن 
الكويتــي نص علــى أهمية 
العمــل التعاونــي، واحملــن 
والتجارب التي مرت بالكويت 

طلب تزويده بقرارات تعديل الهياكل اإلدارية

أسامة الشاهني

«التعليمية»: قرار مجلس إدارة اجلامعة سيكون بالعودة
إلى النظام السابق واالعتيادي بشأن الفصل الصيفي

ناقشــت جلنة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد 
في اجتماعها أمس تكليفها 
ببحــث ودراســة تطويــر 
الداخليــة  البعثــات  آليــة 
واخلارجيــة ومخرجــات 
التعليم وربطها مع حاجة 
سوق العمل، وسبل تطوير 
مؤسســات التعليم العالي 
ورفع كفاءتها من الناحيتني 

األكادميية واإلدارية.

والفصل الصيفي.
وأضاف إن االجتماع مت 
بحضور مدير عام اجلامعة 
الرومي  اجلديد د.يوســف 
وعدد من املختصني بالشأن 

التعليمي.
وأشار إلى أنه فيما يخص 
قضية التصنيف اجلامعي 
وتعديل قانون رقم ٧٦ لسنة 
٢٠١٩ والذي يتطلب مراجعة 
فقد شــكلت جلنتا حتقيق 

وزارية.
وأشار املطر الى ان اللجنة 
ناقشت امس قضايا البعثات 
والوظائف الشاغرة وطبيعة 
التعامل مع جمعية أعضاء 
التدريس واحتــاد الطلبة، 
ومت التحــدث مع احلضور 
بشــكل عاجل عن الكورس 
الصيفي الذي حصل حوله 
لغط وتعديل لالئحة وبعض 

املشاكل األخرى.

جلنة للنظر في العديد من 
الواردة  املخالفات اإلدارية 
في تقارير ديوان احملاسبة 

وضرورة معاجلتها.
اللجنــة  أن  وأضــاف 
التعليمية سوف جتتمع بعد 
عطلة العيد الستئناف بحث 
موضوعات تطوير جامعة 
الكويت وتعديــل قانونها 
ســعيا نحو تقــدمي تعليم 

متميز.

فــي اللجنة التعليمية بهذا 
الشأن.

ولفــت إلــى أن اللجنــة 
التعليمية اجتمعت األسبوع 
املاضــي مــع املديــر العام 
بالوكالــة د.بــدر البديوي 
وطلبت ردا من وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.علي 
املضف على تقريري اللجنة 
التعليميــة فــي القضيتني 
واملشــكلة بشــأنهما جلنة 

وكشــف املطر أن «قرار 
اجلامعــة  إدارة  مجلــس 
سيكون بالعودة إلى النظام 
السابق واالعتيادي القدمي، 
الســيما أن تعديل الالئحة 
يحتاج العديد من اخلطوات 
والدراســات وبالتالــي في 
الكــورس الصيفــي خدمة 
للطلبة وأعضاء التدريس».

وقــال املطر إنــه نصح 
مديــر اجلامعــة بتشــكيل 

اللجنة ناقشت أمس قضايا البعثات والوظائف الشاغرة وطبيعة التعامل مع جمعية أعضاء التدريس واحتاد الطلبة

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمسد.حمد املطر ومهلهل املضف خالل االجتماع ً د.حمد املطر متحدثا

وقــال رئيــس اللجنــة 
النائــب د.حمــد املطــر إن 
اللجنــة عقــدت اجتماعها 
 ٦ وناقشــت  العاشــر 
التصنيــف  قضايــا هــي 
القانون  اجلامعي وتعديل 
رقــم ٢٠١٩/٧٦ والبعثــات 
والوظائف الشاغرة وطبيعة 
التعامل مع جمعية أعضاء 
التدريــس بجامعة  هيئــة 
الكويــت واحتــاد الطلبــة 

أسامة املناور: ما إجراءات ديوان اخلدمة املدنية
بشأن الرقابة واملتابعة لقرارات صادرة من الوزراء؟

وجه النائب أسامة املناور 
سؤاال إلى وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
جمال اجلالوي، فيما يتعلق 
بسلطة الوزير بحكم توليه 
اإلشراف على ديوان اخلدمة 
املدنيــة، وطالــب تزويــده 

وإفادته باآلتي:
١ ـ مــا اإلجــراءات التــي 
اتخذها الديوان بشأن الرقابة 
واملتابعــة للقــرارات التــي 
تصدر من الوزراء املستقيلني 
ســواء فيمــا يخــص النقل 
والنــدب والتعيني واإلعارة 

ومتديــد مــدد اخلدمــة أو 
انهاءهــا أو تعيني الوظائف 
االشــرافية  أو  القياديــة 
وتشكيل مجالس اإلدارات في 
الهيئات واملؤسسات العامة 
واملوافقة على ايفاد املوظفني 
او القياديني في مهمات رسمية 
وتوقيع عقــود التعيني مع 
تزويدي بالقرارات الصادرة 
بهذا اخلصوص واملخاطبات 
التي متت للوزراء املستقيلني؟

٢ـ  يرجى تزويدي بنسخة 
مــن الكتــاب الــذي وجهته 
األمانــة العامة فــي مجلس 

للــوزارات  املدنية  اخلدمــة 
والهيئات واملؤسسات فيما 
يتعلــق بإصدارهــم قرارات 
تتعلــق بالوظائف والهيكل 
الوظيفــي اإلداري مــن بعد 

تاريخ ١-٤-٢٠٢٢.
تزويــدي  يرجــى  ـ   ٥
بقرارات تعديل الهيكل اإلداري 
واستحداث إدارات او اقسام 
او أي مناصــب وظيفية في 
الــوزارات، وقــرارات النقل 
والنــدب والتعيني واالعارة 
التي صدرت وذلك منذ ١-٤-

.٢٠٢٢

الوزراء لديوان اخلدمة املدنية 
بشأن اإلجراءات التي تتخذ 
بعد رفع احلكومة استقالتها.
تزويــدي  يرجــى  ـ   ٣
التي أصدرها  باالعتراضات 
الديــوان للــوزارات بشــأن 
املخالفات التــي مت ارتكابها 
وسجل عنها ديوان اخلدمة 
املدنيــة تقريــرا عنهــا مــع 
تزويــدي بجــدول يتضمن 
عــدد القرارات املخالفة التي 

أصدرتها كل وزارة.
تزويــدي  يرجــى  ـ   ٤
باملوافقات التي أصدرها ديوان 

اسامة املناور

مهلهل املضف لوزير املالية: هل
شاركت وزارتكم في «إكسبو دبي»؟

النائــب مهلهل  وجــه 
املضف ســؤاال إلى وزير 
الدولــة  املاليــة ووزيــر 
االقتصاديــة  للشــؤون 
واالســتثمار عبدالوهاب 

الرشيد جاء كما يلي:
في ظل األزمــة املالية 
وسياســة احلكومــة في 
ترشــيد وضبــط اإلنفاق 
وصدور تعاميم وقرارات 
الــوزراء  مجلــس  مــن 
بهــذا اخلصــوص ومنها 
تخفيــض املشــاركة فــي 

جميــع املعــارض واملؤمتــرات احملليــة 
واخلارجيــة بنســبة ٥٠٪ مــن املعتمــد 
مبيزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١، وتخفيض املشاركة 
بالتدريب اخلارجي واحمللي جلميع اجلهات 
احلكومية، وتخفيض املهمات الرســمية 
واألبحاث والدراسات واالستشارات وأن 
على كل جهة التنســيق مع وزارة املالية 
وعلى الرغم من ذلك نشرت وسائل اإلعالم 

مشــاركة جهات حكومية 
عدة في مؤمتر إكسبو دبي 
املنعقد في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
إفادتــي  لــذا يرجــى 

وتزويدي باآلتي:
١- هل شاركت وزارتكم 
واجلهات التابعة لكم في 
مؤمتــر إكســبو دبي؟ إذا 
كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
فما ضرورة املشاركة في 
املؤمتر؟ وما اإلســهامات 
والنتائج املترتبة على تلك 

املشاركة؟
٢- كشف بعدد أعضاء الوفد املسافر 
إلى دبي لالشتراك في املؤمتر ومسمياتهم 

الوظيفية.
٣- ما دور كل عضو من أعضاء الوفد 

املشارك في املؤمتر بشكل تفصيلي؟
٤- كم تكلفة رحلة الســفر للمؤمتر؟ 

مع بيان تفصيلي بكل بنود الصرف.

استفسر عن ضرورة املشاركة في املؤمتر واإلسهامات والنتائج املترتبة

مهلهل املضف

مهند الساير لوزير الصحة: ما أسباب
تأخر صرف مستحقات شركات ؟

عبدالكرمي الكندري: يجب االستمرار
في تثبيت أسعار السلع االستهالكية

وّجه النائب مهند الساير 
ســؤاال إلــى وزيــر الصحة 
د.خالد السعيد، وطالب في 
سؤاله تزويده وإفادته باآلتي:
تفصيلــي  كشــف   -١
موضحا به أسماء الشركات 
التي لديها مستحقات مالية 
متأخرة لم يتم دفعها مقابل 
خدمات قدمتها لوزارتكم أو 
اجلهات التابعة لكم على أن 
يبني فيه قيمة املســتحقات 
وتاريخ االســتحقاق ونوع 
اخلدمة أو السلعة محل العقد 

(عقود نظافة أو إنشائية أو توريد... إلخ).
٢- كشــف تفصيلي موضحا به أســماء 
الشــركات التي تسلمت مســتحقاتها املالية 

فور االنتهاء من إجناز املتفق 
عليه وفــق العقود، على أن 
يبني فيه قيمة املســتحقات 
وتاريخ االستحقاق وتاريخ 
دفع املستحقات كافة ونوع 
اخلدمة أو السلعة محل العقد 
(عقود نظافة أو إنشائية أو 

توريد... إلخ).
٣- أســباب التأخــر في 
صــرف املســتحقات املالية 
للشركات التي قامت بإجناز 
املتفق عليه وفق العقود من 

دون تأخير؟
٤- عــدد القضايا املرفوعة ضد وزارتكم 
أو اجلهات التابعة لكم بســبب تأخر صرف 

املستحقات املالية.

قــال النائــب د. عبدالكــرمي الكندري: 
يجــب على وزارة التجارة االســتمرار في 
تثبيت أسعار السلع االستهالكية حتى بعد 
انتهاء شهر رمضان لكي ال تعاود األسعار 

لالرتفاع فهي باألصــل قد وصلت ملراحل 
مرهقة للمواطنني بسبب عدم الرقابة املسبقة 
واملتابعة الالحقة واستمرار استغالل بعض 

التجار للظروف لرفع األسعار.

مهند الساير

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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