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ئ  أحمد السعدون يهنِّ
كوبا بالعيد الوطني

بعــث رئيس مجلس األمة أحمد الســعدون 
ببرقيــة تهنئــة إلــى رئيس املجلــس الوطني 
للســلطة الشــعبية في جمهورية كوبا خوان 
اســتيبانالزوهيرنانديز، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلده.

حمد املطر: ما طبيعة الدراسة ومؤهل اخلريج
في «الدراسات التجارية» وعدد أعضاء «التدريس»؟

حمدان العازمي يطلب صورة من قرارات تسكني 
املناصب اإلشرافية والترقيات في وزارة التربية

خالد الطمار يسأل عن قيمة اخلسائر احملققة 
من بيع استثمارات مالية وانخفاض مساهمات

وجــه النائب أ. د.حمد 
املطــر ســؤاال إلــى وزير 
التربيــة ووزيــر التعليم 
العالــي والبحــث العلمي 
د. حمد العدواني، بشــأن 
طبيعة الدراســة في كلية 
الدراسات التجارية - قسم 
القانــون - واملؤهل الذي 
يحصــل عليــه اخلريج، 
ونص السؤال على ما يلي:
أنشــئت الهيئة العامة 
التطبيقــــي  للتعليــــــم 
والتدريب مبوجب القانون 
رقم ٦٣ لســنة ١٩٨٢، وقد 
حدد املشرع غرض الهيئة 
بشــكل واضح فــي املادة 

النائــب حمــدان  وجــه 
العازمي ســؤالني إلى وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم 
العلمــي  العالي والبحـــث 
د. حمــد العداونــي بشــأن 
ترقيــات مخالفة في وزارة 
التربية، ووزيرة الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعيــة ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة مي 
البغلي بشأن استمرار غلق 
بعض صاالت األفراح التابعة 
للجمعيات التعاونية، ونص 
سؤاله إلى وزير التربية مبا 

يلي:
منى إلى علمي أن قطاع 
القانونيــة فــي  الشــؤون 
وزارة التربيــة قــد أعلــن 
عــن  مســؤوليته  إخــالء 
إجــراء أي ترقيات مخالفة 
في الــوزارة، وذلــك خالل 
كتاب إلى الوكيل املســاعد 

وّجه النائب خالد الطمار 
ســؤاال إلــى وزيــر العدل 
ووزير األوقاف والشؤون 
الدولة  اإلســالمية ووزير 
النزاهة  لشــؤون تعزيــز 
املاجد، بشــأن  عبدالعزيز 
العمومية  نتائج اجلمعية 
لشركة رمي العقارية، ونص 

السؤال على ما يلي:
فيمــا يتعلــق بنتائــج 
اجلمعية العمومية لشركة 
رمي العقاريــة فــي تاريخ 
٣١/٥/٢٠٢٢، ووفقــا ملا هو 
معلن في بورصة الكويت 
(إفصــاح) وتقرير ديوان 

العاملة  القــوى  وتنميــة 
الوطنية مبا يكفل مواجهة 
القصور في القوى العاملة 
الفنيــة الوطنيــة وتلبية 
التنميــة في  احتياجــات 

البالد».
إلــى وجود  وبالنظــر 
التابــع  القانــون  قســم 
لكلية الدراسات التجارية 
في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- طبيعة الدراسة في 
التجارية  الدراسات  كلية 
- قسم القانون - واملؤهل 
الذي يحصل عليه اخلريج.

اإلشــرافية والترقيــات في 
وزارة التربية خالل الفترة 
من ينار ٢٠٢٢ حتى تاريخ 

ورود السؤال.
٢- هل اعتمدت ترقيات 
في الوزارة خالل هذه الفترة 
من دون مراعاة زوال املوانع 

القانونية إلجرائها؟
ضوئيــة  صــورة   -٣
التأديبيــة  القــرارات  مــن 
والعقوبات التي صدرت بحق 
شاغلي املناصب اإلشرافية 
في مراقبة االختيار التابعة 
إلدارة املوارد البشرية قطاع 
الشؤون اإلدارية والتطوير 
اإلداري بالوزارة، مع إفادتي 
عن إجراءات الوزارة في شأن 
القــرارات والعقوبات  هذه 

وهل نفذت؟
٤- هــل يحق للــوزارة 
اعتمــاد أي ترقيــات ألي 
مــن الذين صــدرت بحقهم 

١- ما أسباب التصويت 
بعدم املوافقــة على أعمال 
التدقيــق اجلنائي واتخاذ 
موقــف مغايــر لتصويت 

القصر وبقية املساهمني؟
٢- هل توجد توصيات 
بالقيــام بأعمــال التدقيق 

اجلنائي؟
٣- هل ناقــش أعضاء 
جلنة التدقيق لدى األمانة 
العامــة لألوقاف موضوع 

التدقيق اجلنائي؟
٤- منــذ صــدور قرار 
هيئة أسواق املال (مجلس 
التأديــب) فــي جلســته 

بعد اجلامعية ومعدالتهم 
الدراسية واجلامعات التي 

أمتوا دراستهم فيها.
اللجــان  ٦- محاضــر 
لتعيــني جميــع أعضــاء 
هيئة التدريــس في كلية 
الدراسات التجارية - قسم 

القانون - بالكامل.
٧- التسلسل الوظيفي 
جلميــع أعضــاء هيئــة 
التدريس بالقســم شامال 

ترقياتهم في الكلية.
٨- األبحــاث العلميــة 
والقانونية التي تقدم بها 
أو شارك فيها أعضاء القسم 

طوال مدة خدمتهم.

إفادتــي وتزويدي  يرجــى 
باآلتي:

١- عــدد صاالت األفراح 
التي لم يعد فتحها عقب أزمة 

كورونا.
٢- ما ســبب اســتمرار 

إغالقها؟
٣- ما سبب سحب إدارة 
صاالت األفراح (املؤسســة 
بأمــوال املســاهمني) مــن 
إلى  التعاونية  اجلمعيــات 
إدارة تنميــة املجتمــع في 

الوزارة؟
٤- عقــب ســنوات مــن 
تنفيذ قرارات ســحب إدارة 
صاالت األفراح من اجلمعيات 
التعاونية، يرجى بيان حجم 
التغيير احلاصل في إدارة هذه 
الصاالت من قبل الوزارة، وهل 
زادت أرباح هذه الصاالت بعد 
سحبها؟ مع تزويدي ببيانات 

رسمية تدعم اإلجابة.

نفسهم يشغلون عضوية 
إدارة حاليــا أو  مجلــس 
مناصب قيادية للفقرة من 

عام ٢٠١٤ حتى تاريخه؟
٦- هل عرض مشروع 
عقــد اســتحواذ/ اندمــاج 
بيت التمويل على اإلدارات 
واللجان املعنية قبل انعقاد 
اجلمعية العمومية بحسب 

اإلجراءات املعمول بها؟
٧- ما املستندات اخلاصة 
مبشــروع عقد استحواذ/ 
اندماج بيت التمويل التي 
اطلعـــت عليهــــا اإلدارات 

واللجان املعنية؟

٢- األعــداد الســنوية 
خلريجــي هذا التخصص 
سنويا آلخر عشر سنوات.

٣- مدى حاجة ســوق 
العمل احلالية واملستقبلية 

إلى هذا التخصص.
٤- عــــــدد أعضــــاء 
هيئة التدريــس في كلية 
الدراسات التجارية - قسم 

القانون-.
٥- السيرة الذاتية لكل 
من أعضاء هيئة التدريس 
في كلية الدراسات التجارية 
- قسم القانون-، تشمل 
سنة احلصول على املؤهل 
اجلامعــي واملؤهــالت ما 

عقوبات أو قرارات تأديبية؟ 
مــع إفادتي عن مدى صحة 

اعتماد ترقية أحدهم.
وجــاء فــي ســؤاله إلى 
وزيرة الشؤون االجتماعية 

ما يلي:
خــالل أزمــة كورونــا 
ومع تطبيق االشــتراطات 
الصحيــة وتنفيــذ اإلغالق 
التدريجي لبعض األنشطة 
ومنها األفراح واملناســبات 
االجتماعيــة ومن ثم إغالق 
صــاالت األفــراح بشــتى 
أنواعها، ورغم عودة احلياة 
إلى طبيعتها لــم يعد فتح 
بعــض الصــاالت التابعــة 
التعاونيــة  للجمعيــات 
والتي أسســت مــن أموال 
املساهمني وسحبت إدارتها 
من اجلمعيات التعاونية إلى 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعيــة، لذا 

املنعقدة يوم الثالثاء املوافق 
٦/١٠/٢٠٢٠ فــي املخالفــة 
املقيــدة برقــم (٢٠١٩/٣٨
مجلس تأديــب) (٢٠١٩/١١

شــكوى)، مــا اإلجــراءات 
التي اتخذت؟ وما اإلدارات 
عــرض  التــي  واللجــان 

املوضوع عليها؟
٥- كــم تبلــغ قيمــة 
اخلســائر احملققة من بيع 
استثمارات مالية/ مساهمات 
انخفضت أكثر من ٥٠٪ أثناء 
شغل ممثلي األمانة العامة 
لألوقاف لعضوية مجلس 
إدارتها؟ وهل األشــخاص 

طلب السيرة الذاتية لهيئة التدريس في قسم القانون

سأل عن عدد صاالت األفراح التي لم يعد فتحها عقب أزمة كورونا

استفسر عن نتائج اجلمعية العمومية لشركة رمي العقارية

أ. د.حمد املطر

حمدان العازمي

خالد الطمار

الثانية من القانون املذكور 
والتــي نصــت علــى أن: 
«غرض الهيئة هو توفير 

للشؤون اإلدارية والتطوير 
اإلداري بشأن إجراء ترقيات 
من دون مراعاة زوال املوانع 
القانونية من وقف وإحالة 
وتوقيــع عقوبــة تأديبية، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- صــورة ضوئية من 
املناصب  قــرارات تســكني 

احملاســبة، يرجــى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

هاني شمس: إنشاء وجتهيز 
حديقة عامة في «مبارك الكبير»

تلفزيون املجلس يبدأ بث جلسات 
من الفصلني التشريعيني السابع والثامن

هانــي  النائــب  قــدم 
اقتراحــا برغبــة  شــمس 
طالب فيه بإنشــاء حديقة 
عامة وجتهيزها باخلدمات 
الضرورية كافة في منطقة 

مبارك الكبير.
وقال في مقدمة االقتراح، 
إنه نظــرا ألهمية احلدائق 
العامة التي تعد متنفســا 
لسكان املناطق ملا حتتويه 
من ألعاب تسلية لألطفال 
ومالعــب كرة قدم وســلة 
وطائرة وممشــى رياضي 

يخدم اجلميع سواء األطفال أو الشباب أو 
كبار الســن، فتعــود بالنفع على صحتهم 

ويقضــون معظــم أوقات 
فراغهــم بهــا، وملــا كانت 
منطقة مبارك الكبير تفتقر 
إلى حديقة عامة في قطعتي 
أهالــي  «٦ و ٧» وحاجــة 
القطعتــني لوجود حديقة 

كمتنفس لهما.
ونص االقتراح على قيام 
اجلهات املختصة بإنشــاء 
حديقــة عامــة وجتهيزها 
باخلدمات الضرورية كافة 
في منطقة مبارك الكبير في 
املســاحة الرملية الواقعة 
مبنتصف شــارع الغــوص ما بني قطعتي 

«٦ و ٧».

يدشـــــن تلفزيــــون 
املجلس في الساعة الثامنة 
اليوم  والنصــف مســاء 
برنامج (أرشيف مجلس 
األمة) لبث جلسات ملجلس 
األمة تعرض للمرة األولى 
التشــريعيني  للفصلــني 

السابع والثامن.
ويبــــث تلفزيــــون 
التابــع لقطاع  املجلــس 
اإلعالم في األمانة العامة 
ملجلس األمة اجللســات 
التي لم يتم عرضها سابقا 
واملنعقدة قبل إقرار نقل 
اجللسات على التلفزيون 

عام ١٩٩٩.
ويتضمــن البث جلســات مــن الفصلني 
التشــريعيني الســابع والثامن خالل الفترة 
(مايــو ١٩٩٤ - فبراير ١٩٩٩)، بإجمالي ٢٣٣
جلســة، وعدد ساعات يصل إلى ٩٧٩ ساعة، 
من بينها ٧٤ جلسة من أدوار االنعقاد للفصل 
التشــريعي الســابع، و١٥٩ جلسة من أدوار 
االنعقاد للفصل التشريعي الثامن بإجمالي 

ساعات يصل إلى ٩٧٩ ساعة.
وميثل عرض تلك اجللسات توثيقا مهما 
ملا مت من مناقشات داخل اجللسات وما نتج 
عنها من تشريعات وممارسات دستورية إبان 
فترة ما بعد الغزو العراقي الغاشم. وتأتي تلك 

في املساحة الرملية الواقعة مبنتصف شارع الغوص ما بني قطعتي «٦ و٧»

هاني شمس

أحمد السعدون

عادل الدمخي إلضافة فحص 
املخدرات إلى فحوصات الزواج

تقــدم النائب د.عادل الدمخي باقتراح برغبة بإضافة 
فحص املخدرات واملؤثــرات العقلية إلى فحص الزواج، 
ونــص االقتراح على مــا يلي: نظرا ملــا يعانيه املجتمع 
الكويتــي من انتشــار آلفة املخدرات ومــا ينتج عنه من 
تفكك لألسرة الكويتية وهدم لألسس األخالقية وحفاظا 
على بناء األســرة الصاحلة. ونص االقتراح على إضافة 

فحص املخدرات واملؤثرات العقلية إلى فحص الزواج.

د.عادل الدمخي

حمد العبيد: ما دور «األوقاف» في ضبط ارتفاع أسعار حمالت احلج؟
وجه النائب حمد العبيد 
٤ أســئلة إلى ٤ وزراء هم 
كل مــن وزيرة األشــغال 
العامة ووزيــرة الكهرباء 
واملاء والطاقــة املتجددة 
د.أمانــي بوقماز، بشــأن 
ترسية مناقصة على شركة 
كمبيوتر، ووزير التربية 
العالي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي د.حمد 
العدواني، عن صحة وجود 
مناحل في مدارس بوزارة 
التربية، ووزير اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبداهللا، 
بشأن إجراءات الصندوق 
الكويتــي للتنميــة لدعم 
العامة للرعاية  املؤسسة 
الســكنية، ووزيــر العدل 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمية ووزير الدولة 
لشــؤون تعزيــز النزاهة 
عبدالعزيــز املاجــد، عــن 
ارتفاع أسعار حمالت احلج
وجــاء في ســؤاله إلى 

وزيرة األشغال ما يلي:

املناقصــة؟ وهــل أجري 
حتقيق؟

٢- مــا األعمــال التــي 
نفذتهــا شــركة كمبيوتر 
(داتا نتوركــس) لوزارة 

الكهرباء؟
البيانــات  ٣- جميــع 
اخلاصــة بالشــركة مبــا 
فيها موقــع املقر الرئيس 

للشركة.
٤- هــل وجــه ديوان 
أو  مخالفــة  احملاســبة 
مالحظة بخصوص العقد 
املبرم مع الشركة؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بصورة من كتاب 
الديوان واإلجراءات املتخذة 

حيال ذلك.
وورد فــي ســؤاله إلى 

وزير التربية ما يلي:
في شــأن مــا تداولته 
وسائل التواصل االجتماعي 
بوجــود مناحــل إلنتــاج 
العسل في أكثر من مدرسة 
تابعة لوزارة التربية وفي 

بشــأن ما وصلني من 
إدارة  أن  معلومــات عــن 
الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية تسعى 
إلــى تخفيــض مســاهمة 
الصندوق في دعم املؤسسة 
السكنية،  العامة للرعاية 
وبخصوص مبالغ متسلمة 
كمكافــأة ملهمــات عمــل 
ومكافآت نهاية اخلدمة من 
دون أخذ املوافقات املطلوبة 
من جميع اجلهات املعنية، 
يرجى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١- مــا صحــة ودقــة 
املعلومات املذكورة سابقا؟
اإلجــراءات  مــا   -٢
واخلطوات العملية املتخذة 
لدعــم املؤسســة العامــة 

للرعاية السكنية؟
ممثلــي  أســماء   -٣
الصنــدوق الكويتي لدى 
إدارات جميــع  مجالــس 
املؤسسات اإلمنائية وكذلك 

االستثمارية املالية.

فيه اآلتي: أسماء املوظفني 
املوفدين وعدد أيام املهمة 
واملبالغ املتسلمة عن هذه 
املهمات للســنوات املالية 
٢٠١٨/٢٠١٧ ، ٢٠١٩/٢٠١٨

.٢٠٢٢/٢٠٢١
٨- قيمـــــة رواتــــب 
ومكافــآت نهايــة اخلدمة 
لشاغلي الوظائف القيادية 
في الصنــدوق، وإقــــرار 
املوافقة من مجلس اإلدارة 
لتحديد رواتبهــم وكذلك 
مكافآت نهاية اخلدمة، ومن 
القياديني الســابقني الذين 
صــرف لهم؟ وهــل توجد 
موافقة من اجلهات املعنية 
كديوان اخلدمة املدنية على 
القرارات اخلاصة بتحديد 

رواتب القياديني؟
٩- أســماء القانونيني 
املعينــني فــي الصندوق 
قــرارات  مــن  وصــورة 
واإلعالنــات  تعيينهــم 
اخلاصــة بالتعيــني منــذ 
ســنة ٢٠١٧ حتــى ســنة 

جميع املناطق التعليمية، 
يرجى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما صحة وجود مثل 
هذه املناحل بغرض اإلنتاج 

والبيع؟
اإليــرادات  هــل   -٢
احملصلة تدخــل ميزانية 
املــدارس؟ ومــا الســند 
القانوني لذلــك؟ وهل مت 
احلصول علــى موافقات 
من اجلهات املعنية؟ يرجى 
تزويدي بصورة من هذه 

املوافقات.
٣- هــل حدثت حاالت 
لســع فــي املــدارس التي 

توجد فيها مناحل؟
٤- إذا كانت هذه املناحل 
موجودة بشــكل مخالف 
وغيــر مصــرح بــه، فما 
دور الوزارة في محاسبة 

املسؤول عن ذلك؟

وجــاء في ســؤاله إلى 
وزير اخلارجية:

٤- هــل توجــد مبالغ 
متســلمة كمكافــآت أو أي 
مستحقات مالية من ممثلي 
الصندوق في تلك املجالس؟ 
وهل تودع في حســابات 
الصندوق؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجــى بيانها 
وذلك عن آخر ٥ سنوات، 
وذلــك طبقا لنــص املادة 
(١٨٩) من قانون الشركات، 
وهل هناك أسس ومعايير 
واضحة لترشــيح ممثلي 
الصندوق والتجديد لهم؟

٥- صورة من املؤهالت 
إدارة  ملديــر  الدراســية 
االســتثمار واملراقبني في 
اإلدارة ومدير إدارة الشؤون 
اإلداريــة واملراقبــني فــي 

اإلدارة.
التــي  املخالفــات   -٦
ســجلها جهــاز املراقبــني 
املاليني على إدارة الصندوق 

عن آخر ٥ سنوات.
٧- كشــف باملهمــات 
الرسمية للصندوق يوضح 

٢٠٢٢، وتزويدي بضوابط 
وشروط التعيني في هذه 

اإلعالنات عن كل سنة.
ونص سؤاله إلى وزير 

األوقاف على ما يلي:
لوحــظ في الســنوات 
ارتفاع أســعار  املاضيــة 
حمــالت احلج ما تســبب 
في إرباك ميزانية األسرة، 
وصعب على املواطنني أداء 
فريضــة احلج، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما دور الوزارة في 
ضبط ارتفاع أسعار حمالت 

احلج؟
٢- هل توجد دراســة 
أعدتها الوزارة حول ارتفاع 
األسعار؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 

بصورة منها.
٣- هل توجد قوانني أو 
قــرارات أو لوائح منظمة 
للحمالت؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 

بها، وهل هي مطبقة؟

استفسر عن مناحل العسل في املدارس ومناقصة كمبيوترات في وزارة األشغال ونية الصندوق الكويتي خفض مساهمته في القضية اإلسكانية

حمد العبيد

بشــأن قــرار موافقــة 
مجلس إدارة اجلهاز على 
املناقصــة رقــم  ترســية 
(و.ك.م.٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٣) 
علــى شــركة كمبيوتــر 
(داتا نتوركس) مع وزارة 
الكهربــاء واملــاء، يرجــى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- مــا مــدى صحــة 
إذا كان  أعــاله؟  املذكــور 
األمر صحيحا، فهل اتخذت 
الوزارة إجراءات بشأن هذه 

اخلطوة في إطار سعي تلفزيون املجلس إلى 
حتقيق أهدافه في نشــر كل ما يتعلق بعمل 
مجلس األمة ورفع مستوى الوعي البرملاني 
لدى اجلمهــور وإطالعه على أعمال املجلس 

وتوثيق تاريخه.
يذكر ان أول بث جللســات مجلس األمة، 
بدأ في تاريخ ١٩٩٩/٢/٢ على تلفزيون دولة 
الكويت، إعماال لتعديل قانون الالئحة الداخلية 
بالسماح بنقل جلســات املجلس تلفزيونيا 

وإذاعيا.
ونظمت املادة ٦٩ من قانون رقم ١٢ لسنة 
١٩٦٣ وتعديالته بشأن الالئحة الداخلية ملجلس 

األمة إجراءات بث اجللسات.

ما التسلسل الوظيفي جلميع أعضاء هيئة التدريس شامًال ترقياتهم في الكلية وأبحاثهم العلمية والقانونية املقدمة؟


