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استقبل رئيس مجلس األمة أحمد 
السعدون في مكتبه امس رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية في مجلس الشيوخ 
األميركي السيناتور مايك مينينديز 
والوفــد املرافق له وذلك مبناســبة 

زيارته الرسمية للبالد.
وجــرى خالل اللقاء اســتعراض 
عالقات التعاون بني البلدين الصديقني 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.
وحضر اللقاء رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية البرملانية في مجلس األمة 
النائب عبداهللا املضف وعضو اللجنة 

النائب د. عبدالكرمي الكندري.
كما حضر مــن اجلانب األميركي 
القائــم بأعمــال ســفارة الواليــات 
املتحدة األميركيــة باإلنابة جيمس 
هولتسنايدر، ونائب رئيس البعثة 
باإلنابة في سفارة الواليات املتحدة 

هــادي ديــب، وعدد من املســؤولني 
األميركيني.

كمــا اســتقبل الســعدون رئيس 
مجلس الوزراء في جمهورية العراق 

الشقيق محمد شياع السوداني، وذلك 
مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

وجــرى خالل اللقاء اســتعراض 
البلديــن  بــني  العالقــات األخويــة 

الشــقيقني والقضايــا ذات االهتمام 
املشترك.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس 
األمــة محمد بــراك املطيــر، ووزير 

اخلارجية الشــيخ سالم العبداهللا ، 
الشــؤون اخلارجية  ورئيس جلنة 
باملجلــس النائب عبــداهللا املضف، 
وسفير الكويت لدى جمهورية العراق 

طارق الفرج واملستشار خالد القناعي. 
كما حضر من اجلانب العراقي نائب 
رئيس الوزراء وزير اخلارجية د.فؤاد 
حســني، ووزير الصناعــة واملعادن 
د.خالد بتال جنم، ومحافظ البصرة 
أســعد العيداني، وسفير جمهورية 
العراق لدى الكويت املنهل الصافي، 
إضافــة الى عدد من املســؤولني في 

رئاسة الوزراء.
واستقبل رئيس مجلس األمة أحمد 
الســعدون في مكتبه أمس، ســفير 
اململكة األردنية الهاشــمية الشقيقة 

لدى الكويت صقر أبوشتال.
كما استقبل السعدون في مكتبه 
ســفير جمهوريــة مصــر العربيــة 
الشقيقة لدى الكويت أسامة شلتوت، 
واملستشار في السفارة أحمد أبواملجد، 

واملستشارة نادين مراد.

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ونائبه محمد املطير خالل استقبالهما رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني

أحمد السعدون اثناء استقباله السفير االردني صقر أبوشتال 

الرئيس أحمد السعدون مستقبال رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس الشيوخ األميركي بحضور عبداهللا املضف ود. عبدالكرمي الكندري والقائم بأعمال السفارة األميركية

أحمد السعدون بحث عالقات التعاون مع رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس 
الشيوخ األميركي والعالقات األخوية مع رئيس وزراء العراق واستقبل سفيري األردن ومصر

السعدون خالل استقباله سفير مصر اسامة شلتوت

مبارك الطشة: ما معايير تنظيم الدورات التدريبية في «الدفاع»؟
وجــه النائــب د. مبارك 
الطشة سؤاال إلى وزير الدفاع 
الشــيخ عبداهللا العلي جاء 

كالتالي:
تنص املادة ٣٤ من القانون 
رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن 
اجليش على انه «يجوز تولية 
وكالء الضباط والوكالء األول 
احلائزين على شــهادة «آمر 
فصيل» أو ما يعادلها في رتبة 
«مالزم» بعد جناحهم في دورة 
تدريبية وحتدد مدة الدورة 
التدريبية وشــروط اختيار 
والتحــاق «وكالء الضباط» 
فيها بقرار مــن الوزير بناء 
على عرض رئيــس األركان 

العامة للجيش.
الوزيــر بقــرار  ويحــدد 
ســنوي منه عدد من يجوز 
توليتهم ضباطا وفقا ألحكام 
الفقــرة الســابقة، ويعتبــر 
وكالء الضبــاط احلائزيــن 
على شهادة «آمر فصيل» في 
حكم املتخرجــني من إحدى 
الكليات العسكرية إذا حصلوا 
على شهادة الثانوية العامة 
واجتازوا الدورة التدريبية.

إلقامــة الدورة اجلديدة رغم 
املطالبات املتكررة، وانتظار 
الكثيرين من ضباط الصف 
احلاصلني على مؤهالت عليا 

اإلعالن عنها للترقية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
٭ هل تتضمن خطط الوزارة 
إقامــة دورة لتأهيل ضباط 
الصف من منتسبي اجليش 
للترقية الــى رتبة «مالزم» 
إذا  العــام احلالــي؟  خــالل 
كانــت اإلجابة باإليجاب فما 
االســتعدادات واإلجــراءات 
املتخذة لتنظيمها؟ وإذا كانت 
اإلجابة بالنفي يرجى تزويدي 
بسبب عدم إقامتها هذا العام؟ 

ودواعي ومبررات ذلك.
٭ ما املعايير والقواعد التي 
تتحكم فــي تنظيم الدورات 
التدريبيــة والتأهيليــة في 
وزارة الدفــاع؟ ومــا الــذي 
مينع انتظــام دورات تأهيل 
ضباط الصف احلاصلني على 
مؤهالت جامعية للترقية إلى 
رتبة «مالزم»؟ وملاذا ال تقام 
بشكل ثابت في كل عام؟ وما 

ومــا االشــتراطات املطلوبة 
للتسجيل بالدورة؟

٭ منى الــى علمنا ان هناك 
تفاوتا كبيرا في احتساب قيمة 
مكافأة «الصفوف األمامية» 
ملنسوبي الوزارة الذين خدموا 
خالل جائحة كورونا، حيث 
احتسبت املكافأة مبا يعادل 
٦٠ يوم عمل ملنتسبي إدارات، 
فيما قدرت على أســاس ٢٠
يوما فقط ملنتســبي إدارات 
أخرى في القطاع ذاته، أخذا 
في االعتبار ان الدوام خالل 
اجلائحة كان بالتبادل بنسبة 
٥٠٪ حســب قــرار مجلــس 
الــوزراء، فمــا مــدى صحة 
حدوث تفاوت وتباين كبير 
في تقدير قيمة املكافآت؟ وما 
السند القانوني له؟ وهل هناك 
إدارات حصلت على مكافآت 
عــن دوام ٦٠ يومــا وأخرى 
علــى أســاس ٢٠ يوما فقط 
في قطاع واحد؟ وما أسباب 
ذلك؟ وهل مت االســتناد الى 
كشوف الوزارة ذاتها؟ وهل 
تدخلت أي جهة باحلذف او 
اإلضافة على الكشوف؟ مع 

علــى اإلدراج؟ وملــاذا؟ وما 
أسباب عدم اعتماد هذا البند، 
مع تزويدي بنص مشــروع 
امليزانيــة احملال مــن وزارة 
اخلارجيــة الى وزارة املالية 
وتقرير «املراقبة» ومالحظتها 
بشأنه، وتزويدي بنسخة من 
القرارات الصادرة بهذا الشأن 
واملراســالت املتبادلــة بــني 

الوزارتني بخصوص البند.
٭ هل خاطبت وزارة اخلارجية 
وزارة املاليــة أكثــر من مرة 
إلدراج بند «رصيد اإلجازات» 
ضمن امليزانية؟ وهل رفضت 
«املالية» الطلب؟ وهل تكرر 
ذلك؟ وما أسباب هذا الرفض 
بحسب ما أبدته «املالية» من 
ردود، وما األسانيد واحلجج 
التي قدمتها، مع تزويدي مبا 
يفيــد تلك الطلبــات وردود 

وزارة املالية عليها؟
٭ متى انتهت إدارة شــؤون 
املوظفني في وزارة اخلارجية 
مــن إعداد كشــوف بأســماء 
املوظفني وأرصدة إجازاتهم؟ 
وهــل جاء ذلــك متأخرا بعد 
إحالــة مشــروع امليزانيــة؟ 

الســبب وراء تكرار قرارات 
إلغاء الدورات أو تأجيلها؟

ومتى ميكن ان تقام الدورة؟ 
وما املوعد املقرر لتنظيمها؟ 
وهــل هنــاك جــدول زمني 
إذا  التأهيليــة؟  بالــدورات 
كانــت اإلجابــة باإليجــاب 
يرجــى تزويــدي بصــورة 
ضوئيــة منــه وبالقــرارات 
الوزارية والتعاميم املرتبطة 
به واملراســالت املتبادلة في 
شأن تأجيل الدورات وإلغائها.

٭ هــل هنــاك خطــة لقبول 
ضباط الصــف اجلامعيني؟ 
إذا كانت اإلجابــة باإليجاب 

يرجى تزويدي بها.
٭ ما دور الوزارة في تأهيل 
ضباط الصف اجلامعيني إلى 
رتبة «مــالزم اختصاص»؟ 
وهــل قامت الــوزارة بإعداد 
خطة لتأهيلهم أو عقد دورة 

داخل او خارج البالد؟
٭ بالنســبة الى العسكريني 
الذين حصلوا على مؤهالت 
عليــا، ملــاذا لم يتــم تعديل 
وضعهم او ترشيحهم لدورات 
تأهيلية ملنحهم رتبة «مالزم»، 

تزويدي بالقرارات الصادرة 
بهذا اخلصوص.

كما وجه الطشة سؤاال الى 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 

العبداهللا جاء كالتالي:
منى إلى علمنا ان وزارة 
اخلارجية غير جاهزة لصرف 
البــدل النقــدي عــن رصيد 
اإلجازات الدورية املستحقة 
للموظفني، وفقا للمرســوم 
رقم ٨١ لســنة ٢٠٢٢ بتعديل 
املادة ٤١ مــن قانون اخلدمة 
املدنية، وبحســب الضوابط 
التي حددهــا ديوان اخلدمة 
املدنية وأن من احملتمل - أو 
املرجح - تأخر الصرف حتى 
نهاية السنة املالية، وأن هناك 

عدة أسباب لذلك.
تزويــدي  يجــرى  لــذا 

وإفادتي باآلتي:
٭ ما مدى صحة عدم إدراج 
النقــدي  بنــد «االســتبدال 
لرصيــد اإلجــازات الدورية 
للموظفــني» فــي مشــروع 
ميزانيــة وزارة اخلارجيــة 
احملال الى وزارة املالية، وهل 
امليزانية»  حتفظت «مراقبة 

وهــل كان بســبب «البــطء 
في إدخــال البيانــات»، وإذا 
كان هنــاك تقصيــر أو تراخ 
فــي إعــداد الكشــوف، هــل 
إداري  أجــري أي حتقيــق 
في املوضوع؟ ومــا النتائج 
التي مت التوصــل إليها، وما 
اإلجراءات التي اتخذت مع من 
ثبت إهمالهم أو تقصيرهم؟ مع 
تزويدي بنسخة من القرارات 

والتعاميم ذات الصلة.
٭ فــي ضــوء املعطيــات 
السابقة، متى ستبدأ وزارة 
اخلارجيــة في صرف البدل 
النقــدي لرصيــد اإلجازات 
الدوريــة للموظفــني عمــال 
إليــه؟  املشــار  باملرســوم 
وهل ســتتأخر في الصرف 
الى نهاية الســنة املالية في 
٢٠٢٣/٣/٣١، للصــرف علــى 
البند من «الوفورات»؟ وهل 
من احملتمل ان ميتد التأخير 
الى العام املقبل؟ وما احللول 
واملعاجلــات املالية العاجلة 
التي تراها الوزارة للصرف 
دون تأخيــر؟ مــع تزويدي 

بنسخة منها - إن وجدت.

سأل عن عدم إدراج بند االستبدال النقدي لرصيد اإلجازات في ميزانية «اخلارجية»

د. مبارك الطشة

كمــا تنص املادة ٣٥ على 
انــه «يجوز أن يقبل ضابطا 
اختصاصيــا احلاصــل على 
مؤهــل جامعــي او شــهادة 
عليا معادلة، بعد جناحه في 
اختبار يصدر بشروطه قرار 
من الوزير على عرض رئيس 

األركان العامة.
وقد سبق تنظيم الدورة 
التدريبيــة األولــى لتأهيــل 
ضباط الصف من منتســبي 
اجليــش للترقيــة الى رتبة 
«مــالزم» العام املاضي، لكن 
حتى اآلن لم يعلن عن موعد 

عبدالوهاب العيسى: إمهال وزارة املالية 
والصندوق الوطني لدعم املشروعات شهرًا

قال رئيس جلنة حتسني 
بيئــة األعمــال واملشــاريع 
الصغيرة عبدالوهاب العيسى 
إن اللجنة أمهلت وزارة املالية 
الوطني  وقيادات الصندوق 
لدعــم املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة شــهرا لتقدمي 
رؤيــة واضحــة وتفصيلية 
حــول الصنــدوق الوطنــي 
لدعم آالف الشباب احملبطني 
الذين لديهم طموحات، مؤكدا 
حاجة شــباب املبادرين إلى 
فكر ورؤيــة وقانون نوعي 

جديد لهذا الصندوق.
وأوضــح العيســى فــي 
تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمــة أن الصندوق 
الوطني أحــد أكبر صناديق 
دعــم املشــاريع الصغيــرة 
واملتوســطة على مســتوى 
العالــم، وفي الوقت نفســه 
هــو أحــد أفشــل صناديــق 
دعــم املشــاريع الصغيــرة 
واملتوســطة على مســتوى 

العالم. 
الصنــدوق  أن  وذكــر 
ســيدخل عامه العاشــر منذ 
تأسيسه بعد أشهر قليلة من 
دون أن يقدم شيئا ملموسا 
وفعليا للشباب الكويتي إال 
مشاريع عدة قد تصل إلى ١٥

املوجودة إلنشائه، وأصبح 
الصندوق واقفا وفاشال طوال 
هذه الســنوات ألن أســاس 

نشأته ليست اقتصادية.
وتابع العيسي إن انهيار 
النفــط فــي ٢٠٢٠ أســعار 

وأزمة كورونا أديا إلى تدني 
العام وأصبحت  االحتياطي 
الدولة عاجزة عن التوظيف 
وحتولــت أســباب ودوافع 
الدولــة فــي الصنــدوق من 
أهداف سياســية إلى أهداف 
اقتصادية حقيقية، فانتقلت 
تبعية الصندوق من وزارة 

التجارة إلى وزارة املالية. 
وقال العيســى إنه طرح 
خالل اجتماع جلنة حتسني 
بيئــة األعمــال يــوم أمــس 
علــى وزارة املالية وقيادات 
الصندوق فكرة إعادة هيكلة 
الصنــدوق الوطنــي لبنــاء 
نهضة جديدة لكل شــاب أو 
شــابة لديه طمــوح أو حلم 

للدخول في قطاع األعمال.
وأضاف «وجهت سؤاال عن 
خطط ورؤيــة وزارة املالية 
جتــاه هــذا الصنــدوق ولم 
تكن هناك إجابات واضحة، 
وســألت قيــادات الصندوق 
كونها معنية بشــكل مباشر 
بهــذا الصنــدوق وطلبــت 

رؤيتهم وخططهم جتاه هذا 
الصنــدوق وكانت اإلجابات 

مخيبة لآلمال».
وبــني أن إجابات قيادات 
الصنــدوق كانــت مختزلــة 
فــي أن معاشــات املوظفــني 
ليســت كافيــة وأن مجلس 
اإلدارة انتهــت فتــرة عمله 
ولم ينعقد أن هناك تعديالت 
على الصندوق لم نرها تقدم 
جديــدا، مضيفــا «ال ميكــن 
التعاون مع احلكومة إن كانت 
حدود رؤيتهم ونظرتهم بهذا 

الشكل». 
وأوضح أنه بعد هذا الشهر 
لن يكون هناك نهج تعاوني 
مع املسؤولني عن امللف، معقبا 
«ليس من أهدافنا االستماع 
إلى مشاكل قيادات الصندوق 
ومشــاكل وزارة املالية إمنا 
نحن منثل الشعب ونستمع 
لشكاوى الشعب ثم نوصلها 

إلى املعنيني».
وقال إنه ســيتم توجيه 
الدعــوة لالجتماع مع وزير 
املالية وقيادات الصندوق بعد 
شهر من اليوم لتقدمي رؤية 
واضحة وتفصيلية للصندوق 
الوطني حتى لو استلزم األمر 
إصدار قانون جديد يســاعد 

الشباب.

لتقدمي رؤية واضحة حول أهداف الصندوق خالل الفترة املقبلة

عبدالوهاب العيسى

مشروعا.
وبني العيسى أن احلكومة 
أنشأت هذا الصندوق الضخم 
بقيمة مليــاري دينار خالل 
فترة الربيع العربي واحلراك 
السياســي داخــل الكويــت 
وكانت أسباب نشأته الرئيسة 
هي اإللهاء السياسي وإشغال 
الشباب حتى يتم إبعادهم عن 
السياسيني في ذلك الوقت ولم 
تكن أسباب نشأة الصندوق 

اقتصادية.
وأضاف انــه بعد دخول 
الكويت في هدوء سياســي 
نســبي عــام ٢٠١٣ وما بعده 
وبداية انخفاض أسعار النفط 
دخل الصنــدوق في مرحلة 
الشلل نتيجة انتفاء األحداث 

حمدان العازمي يسأل عن أسباب استبعاد 
املتقدمني للوظائف اإلشرافية في «التربية»

وجه النائب حمدان العازمي 
ســؤاال إلى وزير التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني، قال في مقدمته: 
منى الى علمي أنه مت اســتبعاد 
الكثير مــن املتقدمني للوظائف 
اإلشــرافية في مراقبة االختيار 
ممــن تنطبــق عليهم شــروط 
االعالن وشروط شغل الوظائف 
اإلشرافية. وطالب تزويده وإفادته 
باآلتي: ١ـ  كشف بأسماء شاغلي 
الوظائف اإلشرافية في مراقبة 
االختيار التابعــة إلدارة املوارد 
البشرية قطاع الشؤون اإلدارية 
والتطوير اإلداري، مع تزويدي 
بصورة ضوئية من قرارات ندبهم 
للوظيفة اإلشــرافية وبيان من 

مت تثبيته.
٢ ـ أســماء اعضــاء جلنــة 
املقابالت ومناصبهم اإلشرافية، 

الوظيفية وتدرجهم الوظيفي. 
٣ ـ مــا أســس املفاضلة بني 
املتقدمــني؟ مــع بيــان مــن مت 
استبعاده وأســباب االستبعاد 

والسند القانوني لالستبعاد.
٤ـ  ما مدى مراعاتكم تطبيق 
أحــكام قــرار مجلــس اخلدمة 
املدنية رقــم (٢٠٠٦/٢٥) املعدل 
بالقرار رقم (٢٠١٥/٣٠) في قبول 
طلبات املتقدمني لشغل الوظائف 

اإلشرافية واستبعادها. 
٥ـ  ما أسباب توقف أكثر من 
٣٠ طلب تعديل وضع في مراقبة 
االختيار ملدة تزيد على ٦ أشهر 
للموظفني الذيــن حصلوا على 
شهادة البكالوريوس تخصص 
حقوق على الرغــم من معادلة 
شــهاداتهم من التعليــم العالي 
وموافقــة ديوان اخلدمة املدنية 
على تعديل أوضاعهم الوظيفية 

وشغلهم وظيفة «باحث مبتدئ 
قانوني».

٦ـ  يرجى تزويدي بالشكاوى 
والتظلمات املقدمة من املراجعني 
لــدى مراقبــة خدمــة املواطــن 
علــى االعمال التي تدخل ضمن 
اختصاصات مراقبــة االختيار 
خــالل الفترة من ينايــر ٢٠٢١، 
وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، 
مــع بيــان اإلجــراءات التــي مت 
اتخاذهــا حيال هذه الشــكاوى 

والتظلمات.
٧ـ  يرجــى تزويــدي بعــدد 
املتقدمني بطلب االستقالة او النقل 
من قسم االختبار التعليمي، مع 
تزويدي مبدة خدمة كل منهم اثناء 
التقدم بالطلب، وذلك خالل الفترة 
منذ تولي رئيسة قسم االختبار 
والتعليم احلالية، وحتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.

حمدان العازمي

مع بيان كيفية شغلهم املنصب 
اإلشــرافي ندبــا او تثبيتا، مع 
تزويــدي بصــورة ضوئية من 
اإلعــالن عــن هــذه الوظائــف 
اإلشرافية الشــاغرة في مراقبة 
االختيار وأســماء املتقدمني لها 
ومؤهالتهم العلمية ومسمياتهم 

عبداهللا األنبعي: ملاذا لم ُيدرج احملاسبون والقانونيون 
واملهندسون في قرار التكويت لدى ديوان اخلدمة؟

وّجه النائب عبداهللا األنبعي ســؤاال إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء براك الشيتان، طالب فيه بتزويده وإفادته 
باآلتي: ملاذا لم تدرج وظائف احملاسبني واملستشارين 
القانونيني واملهندســني في قرار التكويت لدى 

ديوان اخلدمة املدنية علما بأنهم شريحة كبيرة 
من الوافدين؟ مع إفادتنا بأي وظيفة غير مدرجة 

بقرار التكويت وسبب عدم إدراجها. 
وملاذا يتم جتديد عقود عمل الوافدين الى عمر 

عبداهللا األنبعيما بعد الستني عاما مساواة بالكويتيني؟


