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عيسى الكندري يقترح تعديل قانون مؤسسة البترول الكويتية
تقــدم النائــب عيســى 
باقتــراح بقانون  الكندري 
أحــكام  بعــض  بتعديــل 
املرســوم بالقانــون رقم ٦

لسنة ١٩٨٠ بإنشاء مؤسسة 
البتــرول الكويتية، بهدف 
تدقيــق بعــض األحــكام 
ومالءمتهــا مــع التوجهات 
املعتمدة لترســيخ مبادئ 
إدارة  احلوكمــة وفعاليــة 
املؤسســات العامــة ومنع 

تضارب املصالح.
وجاء في نص االقتراح:
- بعــد االطــالع علــى 
الدســتور، وعلى املرسوم 
بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٠
البترول  بإنشاء مؤسســة 
الكويتيــة املعدل بالقانون 
رقم ٥٤ لســنة ١٩٨٢، وافق 
القانون  مجلس األمة على 
اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

وأصدرناه:
(مــادة أولى): ســتبدل 
املادتــني (١٢، ١٣)  بنصــي 

يشكل برئاسة وزير النفط 
وعضوية:

أ - وكيل وزارة النفط.
ب - ممثل لوزارة املالية.

ت - األمني العام املساعد 
ألمانة الشــؤون القانونية 

مبجلس الوزراء.
ث - خمسة أعضاء ذوي 
تأهيل عال وخبرة في مجال 
النفط واملجــاالت املرتبطة 
به، يصدر بتعيينهم مرسوم 
بناء على عرض وزير النفط 
ملــدة أربــع ســنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة، ويحدد 
املرســوم اجلهــة املختصة 
بتحديد مكافآتهم، وكيفية 
تعيــني نائــب للرئيس من 
بينهم، ونظام انعقاد املجلس 
وإجراءات العمل به واألغلبية 
انعقــاد  الالزمــة لصحــة 
وإصــدار قراراته واألحكام 
املتعلقة بنفاذهــا، وقواعد 
تشــكيل اللجــان الفرعيــة 
ونظام العمــل بها. وقواعد 

السنوية واحلساب اخلتامي 
وعرضهمــا علــى مجلــس 

اإلدارة.
مادة (١٣ مكررا ب): يحظر 
على أعضاء مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي واألعضاء 
املنتدبني للمؤسسة، أن يكون 
ألي منهم أو بأســماء الغير 
أو باملساهمة مع آخرين أو 
استثماري يتصل بأي وجه 
من الوجوه بأعمال املؤسسة 
أو بأي أعمال أخرى مماثلة 
ألعمالهــا، كمــا يحظر على 
أي منهم التصويت على أي 
أمر مطروح للتصويت أمام 
مجلس اإلدارة له فيه وألي 
من أفراد أسرته حتى الدرجة 
الثالثة مصلحة مباشرة أو 
غير مباشــرة، وعليه عند 
وجود هذه املصلحة اإلفصاح 
ملجلس اإلدارة عن ذلك كتابة.

(مــادة ثالثــة): لغى كل 
حكــم يتعارض مــع أحكام 

هذا القانون.

املعتمدة لترســيخ مبادئ 
احلوكمــة وفعاليــة إدارة 
املؤسســات العامــة ومنع 
تضــارب املصالــح، رؤي 
تقدمي هذا االقتراح بقانون 
الذي يضــع القواعد التي 
من شأنها إرســاء املبادئ 

األساسية التالية:
١- تــزاول املؤسســـة 
والشركات التابعة لها أعماال 
جتارية كاســتخراج النفط 
وتكريره وبيعه وتصنيعه 
وأنشطة أخرى حتقق أرباحا 
للمؤسسة ومن أجل تعزيز 
مــوارد اخلزانة العامة جاء 
تعديــل املــادة (١٢) لينص 
على أن تورد جميع األرباح 
احملققة إلى اخلزانة العامة 

للدولة.
التعيني  ٢- حتديد مدة 
في منصــب مجلس اإلدارة 
بـ ٤ سنوات قابلة للتجديد 

مرة واحدة.
٣- اشتــــراط توافــــر 

وشــروط اختيار األعضاء 
املنتدبــني وكيفيــة حتديد 
اختصاصاتهم وصالحياتهم.
(مــادة ثانيــة): ضــاف 
مادتــان جديدتــان برقمي 
(١٣ مكــررا أ، ١٣ مكررا ب) 
إلى املرسوم بالقانون رقم 
٦ لســنة ١٩٨٠ املشــار إليه 

نصهما التالي:
مادة (١٣ مكررا أ): يرأس 
الرئيــس  اجلهــاز اإلداري 
التنفيذي للمؤسســة الذي 
يعينه مجلــس اإلدارة من 
خــارج أعضائه مــن ذوي 
التأهيل العالي واخلبرة في 
مجال النفط وما يرتبط به 
من مجاالت، وذلك بناء على 
اقتــراح من رئيس املجلس 
ملدة ٣ سنوات قابلة للتجديد 
مرة واحدة، ويكون مسؤوال 
أمــام املجلــس عــن تنفيذ 
القرارات والسياسات العامة 
التي تصــدر عنه، ويتولى 
إعــداد مشــروع امليزانيــة 

(مادة رابعة): لى رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.
املذكــرة  فــي  وجــاء 
تنظيــم  أن  اإليضاحيــة 
إدارة مؤسســة  مجلــس 
مت  الكويتيــة  البتــرول 
طبقا ملقتضــى املادة (١٣) 
من املرسوم بالقانون رقم 
(٦) لسنة ١٩٨٠ بإنشاء هذه 

املؤسسة.
وملا كان قد مضى على 
العمل به ما يزيد على ٣٥
عامــا، وكانــت املعطيات 
السياســية واالقتصادية 
التــي صــدر فــي ظلها قد 
تغيــرت بدرجــة لــم يعد 
معهــا قادرا علــى مواكبة 
التغيرات والتطورات في 
مجــال النفــط، وحرصــا 
على تدقيق بعض األحكام 
ومالءمتها مــع التوجهات 

التأهيل العالي واخلبرة في 
األعضاء الذين يعينون في 
مجلــس اإلدارة وذلك ما مت 
النــص عليه في املادة (١٣) 

من القانون املقترح.
٤- الفصــل بــني مهمة 
التنفيذي ونائب  الرئيس 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
رئاســة  بإســناد  وذلــك 
اجلهــاز اإلداري لرئيــس 
تنفيذي من خارج مجلس 
اإلدارة ملدة ٣ سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة، يعينه 
مجلــس اإلدارة بنــاء على 
اقتراح من الرئيس (وزير 
النفــط) ويكون مســؤوال 
أمــام املجلــس عــن تنفيذ 
القرارات والسياسات العامة 
التي تصدر عنه، وذلك ما 
نصت عليه املادة (١٣) مكررا 
(أ) املضافة، وتنص املادة 
الثالثــة من هــذا االقتراح 
بقانون على إلغاء كل حكم 

يتعارض مع أحكامه.

 لترسيخ مبادئ احلوكمة وفعالية إدارة املؤسسات العامة ومنع تضارب املصالح

عيسى الكندري

من املرسوم بالقانون رقم 
٦ لســنة ١٩٨٠ املشــار إليه 

النصان التاليان:
مــادة (١٢): تورد جميع 
األرباح الصافية للمؤسسة 
والشــركات اململوكــة لهــا 
التي  بالكامل، والشــركات 
تســاهم فيها الــى اخلزانة 

العامة للدولة.
مادة (١٣): يتولى إدارة 
إدارة  املؤسســة مجلــس 

أحمد الري يسأل عن مدى صحة 
عدم توافر فحص التروبونني

أسامة الشاهني: نشرة يومية مرورية

احملكمة الدستورية تؤجل ١٩ طعنًا 
في «الرابعة» و«اخلامسة» إلى ٢٥ املقبل

وجه النائب أحمد الري 
ســؤاال إلى وزير الصحة 
د.أحمــد العوضي قال في 
مقدمته: منى إلى علمي أن 
فحص التروبونني في الدم 
منقطع حاليــا في وزارة 
الصحــة، وهــو إنزمي من 
إنزميات القلب غالبا يرتفع 
في حالة اإلصابة بالذبحة 
الصدرية وجلطات القلب، 
وهو فحص مهم وأساسي 

وروتيني.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
١ ـ هــل صحيح أن فحص التروبونني 
ال يتوافر حاليا في بعض املستشــفيات 
احلكومية في الكويت؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجى إفادتي بكيفية إجراء 
فحص حلاالت اإلصابة بالذبحة الصدرية 

وجلطات القلب في تلك املستشفيات.

٢ـ  هــل يوجــد فحص 
إذا  بديــل للتروبونــني؟ 
كانت اإلجابــة باإليجاب، 
فهل يعطي نفس النتائج 

املرجوة؟ 
٣ ـ هــل كانــت هنــاك 
حتذيرات سابقة من اجلهات 
املعنيــة بــوزارة الصحة 
بإمكانيــة نقصــه وطلب 
ســرعة توفيــره كفحص 
أولي أساســي وروتيني؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي باملراسالت 
من اجلهات املعنية بالوزارة بطلب توفير 

هذا الفحص، وردود الوزارة عليها. 
٤ـ  كيف يتم تشخيص الذبحة الصدرية 
وجلطات القلب في املستشفيات بالطرق 
الطبية املتعارف عليها عن طريق األطباء 
غير املتخصصني بالقلب في حالة غياب 

هذا الفحص؟

تقــدم النائــب أســامة 
الشــاهني باقتــراح برغبة 
الكويــت  إذاعــة  بقيــام 
وزارة  مــع  بالتنســيق 
الداخليــة، بتقدمي نشــرة 
يومية للتوعيــة املرورية 
والتنبيــه واقتــراح طرق 
بديلــة، وذلك في ســاعات 
الــذروة املروريــة، ونص 

االقتراح على ما يلي:
مســتخدمي  لتوعيــة 
الطــرق وتنبيههم لتفادي 
مواقع االختناقات املرورية، 

واالزدحام في ساعات الذروة املروية، وعند 
وجــود حوادث، وفي حــال أعمال صيانة 

ألحــد الطــرق، لتوجيههم 
التباع أسهل الطرق املؤدية 
لألماكن املختلفة، ولضمان 
إيصال التنبيهات املرورية 
واإلرشــادات فــي أســرع 
وقت ممكــن، فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
الكويــت  إذاعــة  قيــام 
وزارة  مــع  بالتنســيق 
الداخليــة، بتقــدمي إذاعــة 
مروريــة يوميــة للتوعية 
املروريــة والتنبيــه عــن 
املروريــة  االختناقــات 
واقتــراح طــرق بديلة، وذلك في ســاعات 

الذروة املرورية.

عبدالكرمي أحمد

أرجــأت احملكمــة الدســتورية أمــس ١٩
طعنــا انتخابيــا خاصا بالدائرتــني الرابعة 
واخلامسة، إلى اخلامس والعشرين من شهر 
يناير املقبــل، وانتدبت عضوين منها لفتح 

صناديق االنتخاب.
وقررت احملكمة برئاسة املستشار محمد 

بن ناجي تأجيل الطعون لالطالع على ما قدم 
في جلسة امس، وندبت عضويها املستشارين 
صالح املريشد وعبدالرحمن الدارمي لالنتقال 
إلى مقر األمانة العامة ملجلس األمة التخاذ ما 
يلزم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية لكل 
دائرة واجلدول املرفق به واملبني به مجموع 
األصوات التي حصل عليها كل مرشح، واتخاذ 

ما يلزم نحو فتح صناديق االنتخاب.

 في بعض املستشفيات احلكومية

ندبت املستشارين املريشد والدارمي لالنتقال إلى املجلس وضم احملاضر 

أحمد الري

أسامة الشاهني

أسامة الزيد: ما شروط وإجراءات التعيني بوظيفة مدير؟

فيصل الكندري: عدم تسكني القيادات في مناصبهم 
تسبب في تعطيل املشاريع ومصالح املواطنني

فارس العتيبي: هل مت نقل السفراء األقل
 من ٦٤ عامًا الى ديوان عام وزارة اخلارجية؟

وجه النائب أسامة الزيد 
سؤاال الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
الــوزراء د.بــراك  مجلــس 

الشيتان جاء كالتالي:
افادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ ـ ما اجراءات وشــروط 
التعيــني في وظيفة «مدير» 
في جميع الوزارات واالدارات 

احلكومية؟
٢ـ  ما اجراءات وشــروط 
التعيــني في وظيفة «مدير» 

في جميع اجلهات امللحقة؟
٣ـ  ما اجراءات وشــروط 
التعيــني في وظيفة «مدير» 
في جميع اجلهات املستقلة؟
٤ ـ ما االجراءات املتخذة 
في حــال مخالفــة اجراءات 

فيصــل  النائــب  أكــد 
الكندري أن ما يحدث حاليا 
من عمليات تفريغ ملؤسسات 
الدولة من القيادات من دون 
أن يتم تسكني بديل لهم أدى 
إلى تعطيل املشاريع في البلد 

ومصالح املواطنني.
وقال الكندري في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إنه بعد مضي ٣ أشهر على 
بداية مجلس األمة وأشــهر 
عدة على تشكيل احلكومة، 
مازالــت األهداف في الدولة 
غير واضحة، ومجلس األمة 
ونوابه ال يعرفون أيضا إلى 
أين هم ذاهبــون، مبينا أن 
املجلــس لم يحقــق ما كان 
يطمح إليه الشعب الكويتي.
أنــه يتوجــه  وأوضــح 
بخطــاب دولة إلــى رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
كونه مــن يدير السياســة 
العامة للدولة ويضع األسس 
واملشاريع وبرنامج وخطة 
عمــل احلكومــة واختيــار 
القيادات للمرحلة املقبلة التي 
كان عنوانها (تصحيح املسار 

والعهد اجلديد).
وأضاف ان رئيس الوزراء 

فــارس  النائــب  وجــه 
العتيبي ســؤاال إلــى وزير 
الشــيخ ســالم  اخلارجيــة 
العبداهللا، قــال في مقدمته، 
الى تقارير ديوان  باإلشارة 
احملاسبة بوجود تضخم في 
البعثة  شراء ســكن رئيس 
في واشنطن واعتباره كأغلى 
صفقة عقارية سكنية حسب 
ما ورد في التقارير العقارية 
األميركيــة وعليــه يرجــى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
بأســباب  افادتــي  ـ   ١
شــراء املنزل ورأي السفارة 
باملوضوع اعاله؟ واذا كانت 

عمار العجمي جاء كالتالي:
افادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي مشفوعا باملستندات:

١ ـ عــدد االراضــي التــي 
العامــة  متلكهــا املؤسســة 

للرعاية السكنية.
٢ ـ مــا آلية حســاب عدد 
االراضي التي متلكها املؤسسة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
وطريقــة حســابها على اي 

مساحة؟
٣ ـ هل تواجه املؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
حتديا بســبب عــدم حترير 
االراضــي؟ اذا كانت االجابة 
بااليجــاب يرجــى تزويدي 

بالتفاصيل.
ووجه الزيد ســؤاال الى 
العامــة  وزيــرة األشــغال 

يسير مصالح املواطنني ومن 
الذي يقود فعليا مشــاريع 
الدولــة. ولفــت إلى أن هذه 
السياسة تسببت في توقف 
مشــاريع الدولــة والتنمية 
واملشاريع احليوية وخطة 
العمــل وتنفيذها وأدت إلى 
تعطيل مصالح البلد وضياع 
املال العام، مؤكدا أن ســمو 
رئيــس مجلس الوزراء هو 
املسؤول عن السياسة العامة 

وهذا التفريغ غير مبرر.
وشدد على أنه ال يستقيم 
أن تدار الدولة بهذا الشــكل 
وكأن الكويت حقل جتارب، 
فال توجــد أهداف وال رؤية 
واضحة وال خطوط عريضة 

وال مدد زمنية وال تنفيذ.
وأشــار الكندري إلى أن 
النواب ليسوا ضد استبعاد 
قياديني أو عزلهم أو تغييرهم 
وتغييــر النهــج لتصحيح 
املســار، ولكن غير املقبول 
هو أن يتم تفريغ الدولة من 
القيادات وتعطيل مصاحلهم 
من دون أن يتم تسكني بديل 

لهم في مواقعهم.
وأكد الكندري أن الكويت 
زاخرة برجال ونساء قادرين 
على قيادة هذه املرحلة ولكن 

واألسس واملعايير التي دعمت 
رأي السفارة وارفاق موافقة 
الشراء ومستندات الصرف 

وقيمة عمولة املكتب؟
٢ ـ افادتــي حــول تقرير 
ديوان احملاسبة الصادر في 
عام ٢٠٢١ على مآخذ شــابت 
شراء قطعة األرض املالصقة 
لسفارة الكويت في واشنطن 
مببلــغ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر، 
واستمرار عدم استغالل قطعة 
األرض االخرى رغم شرائها 

بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٢.
٣ـ  حسب قانون السلكني 
الديبلوماســي والقنصلــي 

كما وجه النائب أســامة 
الــى وزيــر  الزيــد ســؤاال 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 

الناهض جاء كالتالي:
افادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
التنظيمــي  الهيــكل  ـ   ١

لوزارة املواصالت.
الوظيفــي  الوصــف  ـ   ٢

ملنصب مدير في الوزارة.
التعيــني  شــروط  ـ   ٣
التكليف ملنصب  وشــروط 

مدير.
٤ ـ صــورة ضوئيــة من 
الشــهادة الدراسية لكل من 
يشــغل منصب مدير سواء 

بالتعيني او بالتكليف.

قياديــني عليهــم مالحظات 
مالية في ديوان احملاســبة 
ويقال لهم اذهبوا لبيوتكم». 
وأكــد الكندري أنــه ينتظر 
«مــا الذي ســيتم بعــد هذا 
التفريغ ومن القيادات التي 
املناصــب، وهل  ســتتولى 
فعال ســيتم اعتماد التدرج 
الوظيفي ونتائج االختبارات 
واالســتحقاقات واخلبرات 
أم أن احملســوبية ســتكون 

موجودة».
وبــني أن «ســمو رئيس 
الوزراء محاســب عن إدارة 
الدولة أمام املجلس، وأعضاء 
مجلس أمة محاسبون أمام 
اهللا ســبحانه وتعالــى ثم 
أمام الشعب الكويتي وهذه 
أمانة وهذا شــعب كامل في 
رقابنــا». وقــال إنــه عاهد 
اهللا ثم الشعب الكويتي أن 
يكون مدافعــا عن حقوقهم 
ومصاحلهــم وأموالهم ولن 
يحيد عن قول احلق. وبني 
الكنــدري أنه لم يحدث قط 
أن وجــد حاكم يحب اخلير 
وتعجز رعيته عن االستقامة، 
وال حدث أبدأ أن أحب شعبا 
االستقامة إال وسارت أمور 

الدولة بنجاح.

٤ ـ يرجى افادتي: هل مت 
نقل السادة السفراء الذين هم 
اقل من ٦٤ عاما الى الديوان 
العام؟ اذا كانت االجابة بنعم 
يرجــى افادتــي بأســمائهم 
وســبب عدم التجديــد لهم 
رغم وجود سفراء جتاوزت 
اعمارهــم ٦٤ عاما وهم على 
رأس عملهم سفراء باخلارج؟
٥ ـ هــل يجــوز لوزيــر 
اخلارجية التجديد للسفراء 
الذين جتاوزت أعمارهم ٦٥
عاما؟ اذا كانت االجابة بنعم 
فيرجــى تزويدي باملســوغ 
القانوني الذي يسمح له بذلك.

الكهربــاء واملــاء  ووزيــرة 
والطاقــة املتجــددة د.أماني 

بوقماز جاء كالتالي:
افادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
التنظيمــي  الهيــكل  ـ   ١
لوزارة الكهرباء واملاء والطاقة 

املتجددة.
الوظيفــي  الوصــف  ـ   ٢
لوظيفة «مدير» في الوزارة 

(جميع مناصب املدير).
التعيــني  شــروط  ـ   ٣
وشــروط التكليف لوظيفة 

«مدير».
٤ ـ صــورة ضوئيــة من 
الشــهادة الدراسية لكل من 
يشــغل وظيفــة «مدير» في 
الوزارة ســواء بالتعيني او 

بالتكليف.

مــا يحدث هو عــدم وجود 
اختيارات ســليمة وصدور 

مراسيم ثم سحبها.
ولفت إلى أنه رغم حالة 
التفاؤل التي سادت الشارع 
الكويتــي بعد تولي رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
منصبه فإنه لم يتم حتقيق 
الرفاه للشعب الكويتي وال 
أي إجنــاز يذكــر. وقال إن 
برنامج العمل احلكومي لم 
تكن فيه تفاصيل واضحة وال 
يحقق الطموح وهو كالبرامج 
السابقة واستكمال ملشاريع 
موجودة، كمــا أنه يتضمن 
بنــدا لزيادة الرســوم على 

املواطنني.
وخاطب الكندري ســمو 
رئيس الوزراء قائال «إذا كنت 
عاجزا فهذا األمر يرجع إليك 
وميكــن أن حتــل املوضوع 
القيــادة السياســية،  مــع 
الهــدف منــه  واســتمرارك 
هو حتقيق الرفاه للشــعب 
الكويتي وهذا املنتظر منك». 
وأفاد الكندري بأن الشعب 
الكويتي كان متفائال بتعديل 
أوضاعه ومحاربة الفســاد 
وليــس «أن يتم اســتبعاد 

في مادة ٤١ وقانون اخلدمة 
املدنية رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩

مادة ٣٢ فقرة ٩ بإحالة كل من 
امت خمســة وستني عاما الى 
افادتي بعدد  التقاعد يرجى 
السادة الســفراء واسمائهم 
الذين جتاوزت اعمارهم ٦٤
عامــا وهم على رأس عملهم 
كســفير فــي اخلــارج حتى 
تاريخ هــذا الســؤال؟ وفي 
حــال تواجدهم علــى رأس 
أعمالهم يرجى افادتي بأسباب 
وجودهم حتى تاريخه وعدم 
صدور قــرار نقلهم للديوان 

العام.

طلب الهيكل التنظيمي لوزارتي الكهرباء واملواصالت

الكويت زاخرة برجال ونساء قادرين على قيادة هذه املرحلة

أسامة الزيد

فيصل الكندري

فارس العتيبي

وشروط التعيني في وظيفة 
«مدير»؟

كما وجه الزيد سؤاال إلى 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة وزير الدولة لشــؤون 
االسكان والتطوير العمراني 

له احلق الدستوري الذي ال 
ينازعــه فيه أحد في تفريغ 
الدولة من القيادات بشــكل 
كامل منذ توليــه املنصب، 
الفتــا إلى أنــه ينبغــي أن 
يضــع في عــني االعتبار أن 
هذا التفريغ يعطل مصالح 

البلد واملواطنني.
وأكد الكندري عدم جواز 
إحالة القياديني إلى التقاعد 
وعدم محاسبتهم رغم وجود 
مالحظــات مالية عليهم من 
ديــوان احملاســبة، مبينــا 
أن الدولــة أصبحت تســير 
بنظــام التكليف للقياديني، 
األمــر الذي ال يتيح للنواب 
أن يعلموا من يحاسبون ومن 

اجابــة الســفارة باملوافقــة 
يرجــى افادتــي باألســباب 

سعود العصفور: متى أغلقت روضة الفتح؟
وجــه النائب ســعود 
إلــى  العصفــور ســؤاال 
وزيــر  التربيــة  وزيــر 
التعليــم العالي والبحث 
العلمي د.حمد العدواني، 
بشأن إغالق بعض رياض 
األطفــال واملــدارس فــي 

منطقة الفحيحيل.
ونص السؤال على ما 

يلي:
في شأن بعض رياض 
األطفــال واملــدارس فــي 
منطقة الفحيحيل، يرجى 
إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ تاريــخ إغالق روضــة الفتح قبل 
تسليمها إلى القطاع اخلاص، واألسباب 
التي دعت إلى ذلك اإلجراء، وإذا كان الغلق 
بسبب تقارير إنشائية، فيرجى تزويدي 

بصورة ضوئية من هذه التقارير.
التربيــة أو  ـ هــل أجــرت وزارة   ٢
املستخدم احلالي أي أعمال ترميم وصيانة 

ملبنى الروضة قبل إعادة 
افتتاحها؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 
مبــا يثبــت القيــام بتلك 

األعمال.
٣ ـ متــى ســلم مبنى 
روضــة الفتــح ملدرســة 
تابعة للقطاع اخلاص؟ مع 
تزويدي بصورة ضوئية 
من العقد املبرم بني الوزارة 
واملستخدم احلالي للمبنى.

٤ ـ مــا أســباب إغالق 
مدارس منطقة الفحيحيل 
(املعهد الديني، ومدرسة الفرزدق، ومدرسة 
لطيفــة الفــارس، وروضة األمــل)؟ مع 
تزويــدي بصــورة ضوئيــة ألي تقرير 

استند إليه في هذا اإلجراء.
٥ـ  مــا خطة الــوزارة احلالية إلعادة 
اســتخدام هــذه املدارس؟ مــع تزويدي 
باجلــدول الزمنــي احملدد لكل مدرســة 

على حدة.

سعود العصفور


