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أحمد السعدون يترأس اجتماع 
مكتب املجلس ويستقبل سفراء

عقد مكتب املجلس اجتماعا أمس برئاسة 
رئيس مجلس األمة أحمد عبدالعزيز السعدون.

وحضر االجتماع نائب رئيس مجلس األمة 
محمد براك املطير، وأمني سر املجلس أسامة 
الشاهني ومراقب املجلس د.عبدالكرمي الكندري 
ورئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
النائــب شــعيب املويــزري ورئيس جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند 
الســاير ورئيس جلنــة األولويات عبداهللا 

فهاد العنــزي وأمني عام مجلس األمة عادل 
اللوغاني.

من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس األمة 
أحمد السعدون في مكتبه أمس كال على حدة 
سفير الكويت لدى جمهورية مالطا د.فيصل 
املطيري، وســفير الكويت لــدى جمهورية 

السودان د.فهد الظفيري.
كما استقبل السعدون سفير جمهورية بنني 

لدى الكويت مودجايدو سومانو إيسوفو.

نائب الرئيس محمد املطير وأسامة الشاهني ود. عبدالكرمي الكندري خالل االجتماعشعيب املويزري ومهند الساير وعبداهللا فهاد وعادل اللوغاني اثناء االجتماع رئيس مجلس األمة أحمد السعدون مترئساً االجتماع

.. ويستقبل سفيرنا لدى جمهورية السودان د.فهد الظفيريالرئيس السعدون مستقبالً سفيرنا لدى مالطا د.فيصل املطيري

مرزوق احلبيني يطلب تزويده مبحاضر اجتماعات جلنة شؤون املوظفني 
في «التربية» وعدد الطالب والطالبات املقيدين في جامعة الكويت

النائــب مــرزوق  وّجــه 
احلبيني ســؤالني الى وزير 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العلمــي  العالــي والبحــث 
العدوانــي، بشــأن  د.حمــد 
إنهاء خدمات أحد العاملني في 
وزارة التربية، ووجود أفرع 
للجامعة والتطبيقي تستقبل 
مــن  والطالبــات  الطــالب 
الكويت،  مختلف محافظات 
ووّجــه ســؤاال إلــى وزيــر 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض عن اختبارات مزاولة 
مهنة مراقبة احلســابات في 

وزارة التجارة:
وجاء في سؤاله األول إلى 

وزير التربية ما يلي:

٢ ـ ما تقييمــات الكفاءة 
املذكورة في القرار املشار إليه 
أعاله من أول تعيني لها لدى 
التربية حتى صدور  وزارة 
القــرار رقــم (٥٠٥٤٢)؟ مع 
تزويــدي بجميع التقييمات 

املذكورة.
٣ ـ من املســؤول املباشر 
للتقييمــات للمذكــورة في 
القرار املشار إليه في السنوات 
٢٠١٨/٢٠١٩ـ  ٢٠٢٠/٢٠٢١، ومن 
الكفاءة  املسؤول عن تقييم 

لها عن تلك األعوام؟
٤ ـ ملــاذا قّيمتهــا جلنــة 
شؤون املوظفني عن األعوام 
٢٠١٨/٢٠١٩ـ  ٢٠٢٠/٢٠٢١؟ مع 
تزويدي مبحاضر اجتماعات 
املوظفــني  جلنــة شــؤون 
(محضر االجتماع األول لسنة 

جامعــة الكويت من ســكان 
املناطق التالية: (علي صباح 
السالم ومدينة صباح األحمد 
الســكنية ومدينة اخليران 

والوفرة السكنية)؟
الطــالب  عــدد  مــا  ـ   ٢
والطالبات املقيدين في الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب بجميــع كلياتها 
ومعاهدهــا التطبيقيــة من 
سكان املناطق التالية: (علي 
صباح السالم ومدينة صباح 
األحمــد ومدينــة اخليــران 

والوفرة السكنية)؟
٣ـ  هل هناك أفرع جلامعة 
الكويــت أو أي مــن كلياتها 
تستقبل الطالب والطالبات 
محافظــات  مختلــف  مــن 
الكويــت؟ إذا كانت اإلجابة 

التنفيذيــة الصادرة بالقرار 
الوزاري رقم (٣٨٤) لســنة 
٢٠١٩ (بشــأن تنظيم قواعد 
وإجــراءات اختبــار مزاولة 
مهنــة مراقبة احلســابات) 
هما املنظمــان ملهنة مراقبة 
واملعنيــني  احلســابات 
بتحديد إجــراءات القيد في 
وزارة التجــارة والصناعة، 
حيث نصت املادة السادسة 
من الالئحة علــى أن (يعقد 
االختبار مرتني في الســنة، 
وتعلن الــوزارة عن موعده 
قبل انعقاد أول اختبار مبدة 
شــهرين على األقــل، وذلك 
باإلعــالن عنه فــي اجلريدة 

الرسمية الكويت اليوم).
منــى إلى علمــي أن آخر 
اختبار عقدته وزارة التجارة 

٢٠٢٠ بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٠ - 
محضر االجتماع الثاني لسنة 

٢٠٢٢ بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٢)؟
٥- مــا اإلجــراء املتبــع 
لدى الوزارة في حال تقييم 
أحد املوظفني بتقدير كفاءة 
ضعيف؟ وكيف يخطر املوظف 
بذلك التقييم تنفيذا لقرارات 
ديوان اخلدمة املدنية؟ يرجى 
تزويــدي مبا يفيــد إخطار 
املذكورة بتقدير  التقييمات 
الكفاءة للسنوات (٢٠١٨/٢٠١٩

ـ ٢٠٢٠/٢٠٢١)؟
وجاء في السؤال الثاني 

ما يلي:
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
الطــالب  عــدد  مــا  ـ   ١
املقيديــن فــي  والطالبــات 

باإليجاب، يرجــى تزويدي 
بكشــف بهذه األفــرع، وإذا 
كانت اإلجابة النفي، يرجى 

تزويدي باألسباب.
٤ـ  هل هناك أفرع للهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب أو أي من كلياتها 
ومعاهدها تستقبل الطالب 
والطالبــات مــن مختلــف 
محافظات الكويت؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، يرجى 
تزويدي بكشف بهذه األفرع، 
وإذا كانت اإلجابــة بالنفي، 

يرجى تزويدي باألسباب.
وجاء في سؤاله إلى وزير 

التجارة ما يلي:
القانون رقم (١٠٣) لسنة 
٢٠١٩ في شــأن مزاولة مهنة 
مراقبة احلســابات والئحته 

والصناعة كان في ٣/٤/٢٠٢١، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
ـ متــى كان آخــر اختبار 
مراقبــة  مهنــة  ملزاولــة 
احلسابات تنفيذا للقانون رقم 
(١٠٣) لســنة ٢٠١٩ والئحته 
التنفيذيــة الصادرة بالقرار 
الوزاري رقم (٣٨٤) لســنة 
٢٠١٩؟ وهــل فعــال كان آخر 
اختبــار فــي ٣/٤/٢٠٢١؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 
تزويدي بصورة من اإلعالن 
عن موعــد االختبار، وكذلك 
أسباب عدم انعقاده منذ ذلك 
التاريخ، حيــث إن القانون 
والالئحــة التنفيذية (املادة 
السادسة) ألزما الوزارة بعقد 

اختبارين في السنة.

استفسر عن آخر اختبار ملزاولة مهنة مراقبة احلسابات في «التجارة»

مرزوق احلبيني

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

١ ـ ما سبب صدور القرار 
رقــم (٥٠٥٤٢) فــي تاريــخ 
٢٩/١١/٢٠٢٢ بإنهــاء خدمات 

املذكورة في القرار؟

عيسى الكندري لتسمية مدرسة 
باسم املؤرخ سيف الشمالن

النائــب عيســى  تقــدم 
الكندري باقتراح برغبة طالب 
فيه بتســمية إحدى مدارس 
الكويت باسم املؤرخ سيف 

مرزوق الشمالن.
وقال الكندري في مقدمة 
اقتراحه: تخليدا لذكرى أحد 
رجاالت الوطن األوفياء املؤرخ 
سيف مرزوق الشمالن، بعد 
حياة حافلة بالعطاء والبحث 
والتوثيق ألحــداث التاريخ 
الكويتي، الذي ساهم في حفظ 
أهم تاريــخ كويتي لألجيال 

القادمة يتعلق بالسفر والغوص على اللؤلؤ، 
فاستحق لقب املؤرخ لشغفه وحبه للتاريخ 
وتفانيــه خلدمة هذا التخصــص الذي أحبه 
منذ صغره، وهو ما جعله شــغوفا بالتراث 

واملاضي ومبدعا في حفظه، 
وأعماله اجلليلة وإسهاماته 
املقدرة في خدمة وطنه خالل 
مسيرته احلافلة بالعطاء في 
مجال توثيق التاريخ الكويتي 
عبر إجراء اللقاءات احلوارية 
مع كوكبة من الرعيل األول، 
ومؤلفاته الثرية باملعلومات 
التاريخية، وذلك  الوطنيــة 
بشــكل متواصــل على مدى 
عشرات السنني، سائال املولى 
جل وعال أن يتغمده بواسع 
رحمتــه، لــذا فإننــي أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
«تســمية إحدى مــدارس الكويت باســم 
املرحــوم بــإذن اهللا املــؤرخ ســيف مرزوق 

الشمالن».

ساهم في توثيق تاريخ السفر والغوص

عيسى الكندري

مهند الساير: ما املستوى الوظيفي 
املقصود بعبارة «كبار موظفيها»؟

وجه النائب مهند الساير 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان 
في شأن نظام اخلدمة املدنية، 

نص على ما يلي:
مــن   ٢٧ املــادة  نصــت 
املرسوم في شأن نظام اخلدمة 
املدنية على أن (تشكل بقرار 
مــن الوزيــر جلنــة أو أكثر 
لشــؤون املوظفــني حســب 
نوع العمــل أو حجم اجلهة 
احلكومية من أربعة أعضاء 

على األقل من كبــار موظفيها ورئيس وحدة 
شــؤون املوظفني...)، وملا كان ديوان اخلدمة 
املدنية هو اجلهة الفنية املعنية في النظر بصحة 
اإلجــراءات والقرارات اإلدارية فــي الوزارات 
واجلهــات احلكومية وفق القانون والقرارات 

املنظمــة، لذا يرجــى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

١- وفق النص املشار إليه 
أعاله، ما املستوى الوظيفي 
املقصــود بعبــارة «كبــار 

موظفيها»؟.
٢- مدى جــواز عضوية 
املكلف للقيام بأعمال املنصب 
القيــادي (وكيل مســاعد - 
وكيــل وزارة) فــي جلنــة 
شــؤون املوظفني التي يعهد 
إليها من قبــل الوزير النظر 
في املرشحني لشغل منصب 
مدير إدارة؟ ٣- مدى جواز تكليف مدير إدارة 
أعمال وكيل مساعد للمفاضلة واالختيار من 
بني املرشحني لشــغل وظيفة مدير إدارة، أي 
باملستوى الوظيفي ذاته الذي يشغله باألصالة؟ 

مع إفادتي بالسند القانوني.

سأل عن التكليفات بأعمال املناصب القيادية

مهند الساير

حمد املطر: ما عدد املصابني مبتالزمة داون؟
وجه النائب د. حمد املطر 
ســؤالني إلى كل من وزير 
الصحة د. أحمد العوضي، 
ووزيــر التربيــة ووزيــر 
التعليــم العالــي والبحث 
العلمي د. حمــد العدواني 
بشــأن املصابني مبتالزمة 
داون. وجاء في سؤاله إلى 

وزير الصحة ما يلي:
ترتبط متالزمــة داون 
عادة بتأخيــرات في النمو 
وصعوبــات  اجلســدي 
ومشاكل ذهنية خفيفة إلى 
متوسطة، وتزيد احتمالية 
إصابة أطفال متالزمة داون 
بأمراض عدة كأمراض الغدة 
الدرقيــة وارجتــاع املريء 
والتهــاب األذن، ويتعــني 

الالزمني، إضافة إلى التدريب 
املهني للمساهمة في تطوير 
النمــو الكلــي للطفــل ذي 
متالزمــة داون، حيــث إن 
التعليم والرعاية املناسبني 
قطعا يحســنان من جودة 
احلياة للمصاب، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  عدد املصابني مبتالزمة 
داون املســجلني في وزارة 
الصحة العامة حتى تاريخه.

٢ـ  عدد من حصلوا على 
قــرار تعليمي/ تأهيلي من 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة.
وجاء فــي ســؤاله إلى 

وزير التربية ما يلي:
ترتبــط متالزمة داون 

١ ـ كشف بعدد املصابني 
مبتالزمة داون من املواطنني 
واملقيمني كل على حدة في 
املرحلة االبتدائية ورياض 

األطفال.
ـ هــل يفتــح ملــف   ٢
تعليمــي وفحــص طبــي 
جلميــع املصابــني حــال 
تســجيلهم فــي مرحلــة 
رياض األطفال أو املرحلة 

االبتدائية؟
٣ـ  هل تعطى شــهادات 
دراسية للمصابني في حال 

أنهوا املرحلة االبتدائية؟
الدراســة مــا  ـ هــل   ٤
بعــد االبتدائيــة متوافرة 
لهــم وحتديــدا املرحلتني 

(املتوسطة والثانوية)؟

عادة بتأخيرات في النمو 
وصعوبــات  اجلســدي 
ومشــاكل ذهنيــة خفيفة 
إلى متوسطة، وعليه يتعني 
احلرص على املصابني بهذه 
املتالزمة ومتابعة حالتهم 
بالتدخل املبكر منذ الطفولة 
والكشــف القبلــي عن أثر 
األمراض شيوعا، وتوفير 
الرعاية واالهتمام الالزمني 
إضافة إلى التدريب املهني 
للمساهمة في تطوير النمو 
الكلي للطفل ذي متالزمة 
داون، حيــث إن التعليــم 
والرعاية املناســبني قطعا 
يحسنان من جودة احلياة 
للمصاب، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:

في املرحلة االبتدائية ورياض األطفال وفتح ملفات تعليمية لهم

د. حمد املطر

احلــرص عليهــم ومتابعة 
حالتهم بالتدخل املبكر منذ 
الطفولة والكشــف القبلي 
عن أكثر األمراض شيوعا، 
وتوفير الرعاية واالهتمام 

ماجد املطيري: ما أسباب استمرار وقف النقل والندب؟
وجه النائب ماجد املطيري 
سؤاًال مشــتركًا إلى ١٤ وزيرا 

جاء كالتالي:
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
التعامــل مــع  ـ كيفيــة   ١
فــي  الــواردة  املالحظــات 
تقرير ديوان احملاســبة عامي 
٢٠٢١/٢٠٢٢ بشــأن وزاراتكــم 

واجلهات التابعة لكم.
٢ـ  وردت في تقرير الديوان 
بعض املالحظات املستمرة منذ 
سنوات، فما آلية معاجلة هذه 
املالحظات؟ وهل وضعت خطة 
زمنية لالنتهاء من املالحظات 
املتكررة وضمان عدم تكرارها؟

٣ـ  هل شكلتم جلنة ملتابعة 
املالحظــات وإزالــة املخالفات 
الــواردة فــي تقريــر الديوان 

اإلجابة بالنفي فيرجى تزويدي 
باألسباب

٤ ـ مــا مشــاريع الوزارات 
واجلهات التابعة لكم الواردة 
في خطة التنمية لهذه السنة؟ 
وما مقــدار امليزانيــة األولية 
املرصــودة لهــا؟ وما نســبة 
اإلجناز في تلك املشاريع؟ وما 

املتبقي منها؟
٥ ـ مــا أهم املشــاريع لدى 
التابعة  الــوزارات واجلهــات 
لكم للسنوات اخلمس املقبلة 
وخصوصــا في جوانب األمن 
الســيبراني وأمــن املعلومات 
وضمان عدم اختراق املنظومة 
االلكترونيــة؟ مــع تزويــدي 
بعدد املشــاريع املتعلقة بذلك 

وتكلفتها.
ووجه سؤاًال إلى وزير شؤون 

تطبيق هذا القرار، هل خضع 
القــرار للتقييــم خــالل هذه 
إذا كانــت اإلجابــة  الفتــرة؟ 
باإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
بجميع التقييمات التي أجريت 

على القرار.
٣ـ  االستثناءات التي منحت 
لبعــض اجلهــات بعينها منذ 
صــدور ذلك القــرار عام ٢٠١٣

حتى تاريخ ورود هذا السؤال 
وعدد وأســماء تلــك اجلهات 

املستثناة.
٤ ـ كل االســتثناءات التي 
منحها مجلس اخلدمة املدنية 
للتحويل بني اجلهات احلكومية 
بالنسبة للموظفني، مع تزويدي 
بالعدد وأسماء املوظفني وجهات 
عملهم األصلية واجلهات التي 

نقلوا أو انتدبوا إليها.

مجلس الوزراء جاء كما يلي:
أصدر ديوان اخلدمة املدنية 
تعميمــا برقم ١٠ لســنة ٢٠١٣

منذ ما يقارب السنوات العشر 
بوقف النقل والندب واإلعارة 
الذي ســبق أن أقــره مجلس 
اخلدمــة املدنيــة، ومنــذ ذلك 
احلني وفي كل عام يصدر ديوان 
اخلدمة تعميما باستمرار وقف 
النقل والندب واإلعارة، ما يحرم 
املوظفني من فرص عمل أفضل 
في جهات حكومية أخرى، وفقا 
وتخصصاتهــم  ملســمياتهم 
وسنوات خبرتهم، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  ما أسباب استمرار وقف 
النقــل والندب واإلعــارة بني 

اجلهات احلكومية؟
٢ ـ بعــد ١٠ ســنوات مــن 

استفسر عن التعامل مع مالحظات ديوان احملاسبة

ماجد املطيري

املسجلة على الوزارات واجلهات 
التابعة لكم؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
بكشــف بأســماء أعضائهــا 
واملهام املوكلة لها والصالحيات 
اخلاصة باللجنــة، وإذا كانت 


