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اللجنة التعليمية توافق على زيادة مكافأة الطلبة الدارسني
في اجلامعة و«التطبيقي» واجلامعات اخلاصة بنسبة ٥٠٪

وافقــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
في اجتماعها أمس على زيادة 
املكافآت االجتماعية للطلبة 
فــي جامعة الكويــت وهيئة 
التعليم التطبيقي واجلامعات 
اخلاصــة بنســبة ٥٠٪ وأن 
تشــمل الزيادات الطلبة من 

غير محددي اجلنسية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.حمــد املطــر فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن اللجنة ناقشت ٥ اقتراحات 
بقوانني بشأن زيادة املكافآت 

التطبيقي وأيضا اجلامعات 
اخلاصة.

وأوضــح أن الدولــة البد 
أن تكافئ املســتحق السيما 
أن الطلبــة البدون معاناتهم 
ال حتتــاج إلى شــرح كما أن 
درجاتهم في الدراسة عالية.

وأوضــح املطــر أن هــذه 
الزيــادة في مكافــآت الطلبة 
لــن تتجــاوز تكلفتهــا على 
الدولــة مــا يقــارب الـــ ١٥٠
مليون دينار ســنويا، مؤكدا 
أنها مستحقة ملواجهة زيادة 
معدالت التضخــم الذي بلغ 

برنامــج عمــل احلكومة عن 
أكادمييا،  الطلبــة  مســاعدة 
مبينا أن مبررات قرار مجلس 
الوزراء بزيادة مكافآت الطلبة 
فــي اخلــارج بنســبة ٥٠٪ 
تنسحب على طلبة الداخل.

وقــال املطــر إن موافقــة 
اللجنــة جــاءت بأغلبيــة ٤
أعضاء مقابــل عضو واحد، 
مؤكــدا أنه سيســلم التقرير 
اخلــاص بهــذا الشــأن بيده 
إلى رئيس مجلس األمة يوم 
اخلميــس املقبــل، ومــن ثم 
ستنســق اللجنة التعليمية 

بينما جاءت آراء ممثلي جامعة 
الكويــت واملعهــد التطبيقي 
واجلامعات اخلاصة متوافقة 
مع رأي اللجنة بأن هذه الزيادة 
مستحقة ومشــروعة، نظرا 
للتضخــم الكبيــر فــي دول 

االبتعاث.
وبــني احلويلة أن اللجنة 
إلى  بصــدد رفــع تقريرهــا 
املجلــس، متمنيــا الدعم من 
كل النــواب وأن تســتجيب 
احلكومة لهذه الرغبة النيابية 
وأن توافق على هذا االقتراح 
املستحق الذي يوفر للطلبة 

التراكمي في الكويت  معدله 
بحسب دراسة للمكتب الفني 
للجنة ٣٣٪، وهو يعد األكبر 

مقارنة بالدول املجاورة.
وبــني أن ممثلــي جامعة 
الكويــت واملعهــد التطبيقي 
واالحتــادات  واملؤسســات 
الطالبية احلضور في االجتماع 
جــاءت آراؤهــم متوافقة مع 
رأي اللجنة بأن هذه الزيادة 
مستحقة، في حني أن وزارة 
املالية كان لها رأي مالي فقط.

وأكد املطر أن هذه الزيادة 
تتماشى أيضا مع ما ورد في 

مع جلنــة األولويات إلدراج 
التقريــر بشــكل عاجل على 

جدول أعمال املجلس.
وأكد أن اللجنة ستواصل 
جهودها للنهوض بالتعليم، 
وســيأتي في األيــام القليلة 
الكبيــر  املقبلــة مشــروعها 
لتطويــر التعليــم من خالل 
قانون تطوير جودة التعليم 

في الكويت.
مــن جهتــه، أوضح مقرر 
اللجنة النائب د.محمد احلويلة 
أن وزارة املالية حتفظت على 
االقتراح مــن اجلانب املالي، 

االستقرار ويشــجعهم على 
مواصلة دراستهم اجلامعية 
ويرفع العبء املالي عن الكثير 

من األسر.
وأكد أن اللجنة لن تتوانى 
في دعم كل االقتراحات التي 
تصــب فــي صالــح الطلبة 
وتشــجيعهم علــى مواصلة 
التحصيل العلمي، مبينا أن 
اللجنة ستكثف اجتماعاتها 
في املرحلة املقبلة للنظر في 
التكليــف بالتحقيق  طلبات 
واالقتراحات النيابية املدرجة 

على جدول أعمال اللجنة.

اتفاق على شمولها فئة غير محددي اجلنسية البالغ عددهم ١٥٠ في اجلامعة ومثلهم في التطبيقي

د.محمد احلويلة متحدثا

االجتماعية للطلبة في الداخل، 
وانتهت إلى املوافقة بأغلبية 
األعضاء احلضور على زيادة 
هذه املكافأة بنسبة ٥٠٪ بحيث 
تزيد مكافأة الطالب األعزب من 
٢٠٠ إلى ٣٠٠ دينار واملتزوج 

من ٣٥٠ إلى ٥٢٥ دينارا.
وأضــاف انه متــت أيضا 
الطلبــة مــن فئــة  إضافــة 
غيــر محددي اجلنســية إلى 
املستفيدين من هذه املكافأة، 
مبينا أن عددهم بســيط وال 
يتجاوز ١٥٠ طالبا في اجلامعة 
ومثلهم فــي هيئــة التعليم 

عالية اخلالد: ما سبب اختالف املعاملة 
في رواتب ومكافأة األعمال املمتازة؟

وجهت النائبة عالية اخلالد 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشــؤون 
الوزراء براك الشيتان  مجلس 
بشــأن قرارات مجلس اخلدمة 
املدنية حول وظائف ومكافآت 
الكويتيني  وبــدالت املوظفــني 
اجلامعيــني العاملني في املالية 
العامــة ووزارة املالية، ونص 
السؤال على ما يلي: بخصوص 
قرارات مجلس اخلدمة املدنية 
وهي القرار رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٦

بشأن وظائف ومكافآت وبدالت 
املوظفني الكويتيني اجلامعيني 
العاملني فــي املالية العامة في 
وزارة املاليــة والقرار رقم ٤٥

لســنة ٢٠٠٦ مكافــآت وبدالت 
املوظفــني الكويتيني في وزارة 
املاليــة غير املشــمولني بقرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٣٠

املالية والقرار اإلداري الصادر 
من وزارة املالية رقم ٢١١٧ لسنة 
٢٠١٩ بشــأن وقف نــدب ونقل 
املوظفني من اإلدارات غير املالية 
إلى إدارات املالية العامة، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- مــا أثر القــرارات املذكورة 
أعــاله علــى رواتــب املوظفني 
املعنيني بها وغيرهم في اإلدارات 
املختلفة؟ وما نسبة التفاوت في 

الرواتب بناء على ذلك؟
٢- مــا أثر القــرارات املذكورة 
أعاله على مكافأة األعمال املمتازة 
للموظفني املعنيني بها وغيرهم 
في اإلدارات املختلفة؟ وما نسبة 
التفــاوت فــي مكافــأة األعمال 

املمتازة بناء على ذلك؟
٣- مــا األســباب أو األســس 
القانونيــة واإلداريــة لصدور 
القرارات املذكــورة أعاله؟ وما 

أثر ذلك على بقية املوظفني غير 
املتمتعني بهــذه املميزات؟ وما 
ســبب صدور قرار منع النقل 
إلــى اإلدارات التي تتمتع بهذه 

املميزات املالية؟
٤- ما السبب القانوني واإلداري 
الختــالف املعاملــة املالية في 
رواتب ومكافأة األعمال املمتازة 
بني إدارات املالية العامة وغيرها؟

٥- ما أثر القرارات املشار إليها 
على الهيــكل التنظيمي؟ وهل 
تسببت هذه القرارات في تراكم 
اخلبرات نتيجة تسرب الكفاءات 
واستقاالتهم للعمل في جهات 
أخــرى خــارج وزارة املاليــة؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، فما 
اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
ملنع األثر السلبي لهذه القرارات 
ومنع التسرب الوظيفي الناجت 

عن ذلك؟

بني إدارات املالية العامة في وزارة املالية

عالية اخلالد

لسنة ٢٠٠٦ والقرار رقم ٢٣ لسنة 
٢٠١٢ بشأن تعديل بعض أحكام 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
٣٠ لســنة ٢٠٠٦ بشأن وظائف 
ومكافــآت وبــدالت املوظفــني 
العاملني  الكويتيني اجلامعيني 
فــي املاليــة العامة فــي وزارة 

د.فالح الهاجري ود.خليل أبل وأ.د.حمد املطر وعالية اخلالد أثناء االجتماع أ.د.حمد املطر متحدثا

جنان بوشهري: ما دور مراكز تسوية 
املنازعات األسرية وحماية األفراد؟

النائبــة د.جنان  وجهــت 
بوشــهري ســؤاال إلــى وزير 
األوقــاف  ووزيــر  العــدل 
والشؤون اإلســالمية ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبدالعزيز املاجد، بشأن مراكز 
محكمة األســرة التــي تتولى 
املنازعات األســرية  تســوية 
وحمايــة األفراد مــن العنف 
واإليذاء، ونص الســؤال على 

ما يلي:
اســتنادا إلى القانون رقم 
١٢ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون 
محكمة األسرة، فقد نصت املادة 
٨ منه على اآلتي: «ينشأ بكل 
محافظة مركز يلحق مبحكمة 
تســوية  يتولــى  األســرة، 
املنازعــات األســرية وحماية 

رغب أطراف العالقة الزوجية 
في ذلك، ويصدر قرار من وزير 
العــدل بتنظيــم هــذا املركز 
وحتديد مهامه واإلجراءات التي 
تتبع أمامه، ويكون اللجوء إلى 
املركز من دون رســوم». لذا، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  قرار وزير العدل في شــأن 
تنظيم تلك املراكز املشار إليها 
فــي املــادة رقم ٨ مــن قانون 
محكمة األسرة (مراكز تسوية 
املنازعــات ومناهضة العنف 
األســري)، وجميــع محاضر 
االجتماعات التي عقدت تنفيذا 

لهذا القرار.
٢ ـ مــا دور تلــك املراكــز في 
مناهضة العنف األسري؟ مع 
بالتقارير اخلاصة  تزويــدي 

بذلك.
٣ ـ كشف بعدد املراجعني من 
أفــراد األســرة ممــن تعرض 

لإليذاء والعنف.
٤ ـ باالطالع على بوابة العدل 
اإللكترونية يتبني أن اخلدمات 
املقدمة فقــط لقضايا الطالق 
أو التطليق أو إثبات الطالق، 
فما اإلجراء املتبع في استقبال 
احلاالت التي تعرضت للعنف 
أو اإليذاء، وما اخلدمات التي 
قدمت حلماية أفراد األسرة ممن 
يقع عليهم هذا العنف واإليذاء؟
باملنازعــات  ـ إحصائيــة   ٥
األسرية التي تولى تسويتها 
كل مركــز فــي كل محافظــة 
علــى حدة، وكيــف متت تلك 

التسويات؟

طلبت تزويدها بقرار وزير العدل حول تنظيم عملها

د.جنان بوشهري

عبداهللا األنبعي يسأل عن الهيكل التنظيمي 
للشركات احلكومية وبورد الصحة النفسية

وجه النائب عبداهللا تركي 
األنبعي ٤ أسئلة إلى كل من وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار بشأن 
الشــركات احلكوميــة التابعة 
للوزارة، ووزير الصحة د. أحمد 
العوضي بشأن البورد الكويتي 
للصحة النفسية، ووزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد العدواني بشأن 
الوظائف اإلشرافية في وزارة 
التربية، ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبدالعزيز املاجد بشأن 
بيت الزكاة، وجاء في ســؤاله  

إلى وزير املالية ما يلي:
فيمــا يخــص الشــركات 
احلكومية التابعة لوزارة املالية، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ الهيــكل التنظيمــي جلميع 
الشــركات احلكوميــة التابعة 

لوزارة املالية.
٢ ـ التــدرج الوظيفــي جلميع 
الوظائــف اخلاصــة فــي هذه 
الشــركات فئة كويتــي وغير 

كويتي.
الرواتــب جلميــع  ـ ســلم   ٣
املوظفني في هذه الشركات فئة 

كويتي وغير كويتي.
٤ ـ كشــف الرواتــب جلميــع 
املوظفني في هذه الشركات فئة 
كويتي وغير كويتي مبا في ذلك 

عقود االستعانة.
وجــاء في ســؤاله إلــى وزير 
الصحة ما يلي: يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  أسماء جلنة القبول في البورد 
الكويتي للصحة النفسية في 

السنوات اخلمس املاضية.
٢ـ  ما آلية اختيار أعضاء جلنة 

ومــا إجاباتهم والدرجات التي 
حصلوا عليها؟ وما آلية اختيار 
األسئلة أثناء املقابلة الشخصية 
األخيرة للمتقدمني والسنوات 

األربع السابقة؟
٩ـ  منــى إلى علمي عدم وجود 
مســتوى  لتحديــد  اختبــار 
املتقدمــني، فكيــف يحكم على 

املستوى العلمي للمتقدمني؟
١٠ـ  كم عدد التظلمات والشكاوى 
التــي قدمــت ضــد اللجنة في 
املاضية؟  الســنوات اخلمــس 
وهل قبل أحــد من املتظلمني؟ 
وما كيفية الــرد على التظلم؟ 
وفي حــال قبل أحد املتظلمني، 
يرجى إفادتي باإلجراءات التي 

اتخذت بحق اللجنة.
١١ـ  صورة ضوئية من السيرة 
الذاتية للمختصني بالرد على 
التظلمات في السنوات األربع 

السابقة.
وجاء في سؤاله إلى وزير 

التربية ما يلي:
الوظائــف  فيمــا يخــص 
اإلشــرافية في وزارة التربية، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ ما آلية القبول في الوظائف 
اإلشرافية؟

٢ ـ كيف توزع النسب املئوية 
لالختبار واملقابلة الشخصية 
والــدورة التدريبية للوظائف 
اإلشــرافية؟ يرجــى تزويدي 
توضــح  ضوئيــة  بصــورة 

التقسيمة املئوية.
٣ـ  هل توجد آلية معينة للكشف 
عــن رقــم االنتظار للمرشــح 

للوظيفة اإلشرافية؟
وجاء في سؤاله إلى وزير 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 

ما يلي:
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي: ١ـ  ما خطط بيت الزكاة 
في املبادرات النوعية للتخفيف 

من عدد احلاالت احملتاجة؟
٢ـ  هل ميكن لبيت الزكاة وضع 
نظــام يعالج مشــكلة األســر 
احملتاجة من جذورها بدال من 
املساعدات املقطوعة والتي رمبا 

تستمر أكثر من سنة؟
٣ـ  لدى بيت الزكاة مكتب لألسر 
املتعففة وجترى فيه دراســة 
احلاالت املتعففة بشكل مناسب، 
لكن اإلجراءات تطول أكثر من 
شهر، وبعد الدراسة ال يعطى 
لألسرة املتعففة مبلغ يساوي 
هذا اجلهد املبذول، فما السبب؟
٤ ـ هــل توجد رغبة لدى بيت 
الــزكاة في أن يحقــق الريادة 
املطلوبة كما جاء في رســالته 
في خدمة احلاالت املســتحقة 
بشــكل احترافي يشاد به بدال 
من الطريقة املتبعة حاليا، التي 

تطول دورتها املستندية؟
٥ـ  كشف بعدد املتبرعني الكبار 
ممن تزيد تبرعاتهم على خمسني 
ألفا، وما أسباب توقف تبرعاتهم 

ـ إن وجدت؟
٦ ـ صــورة ضوئيــة عن آخر 
تقريــر ختامــي قدمــه مكتب 
اجلودة اإلدارية لإلدارة العليا، 
ومقارنتــه بالســنوات الثالث 
السابقة، وكذلك تزويدي بنظام 

الشكاوى املتبع.
٧ـ  يتوافــر لــدى بيــت الزكاة 
فعالــة،  إلكترونيــة  أنظمــة 
وسبق أن قام بيت الزكاة بنظام 
الربط اآللي بينه وبني اجلهات 
اخليرية، ومنى إلى علمي توقف 
هــذا النظام الذي كان يســمح 
ألهل االختصاص باالطالع على 
وضع احلاالت االجتماعية، فما 

سبب التوقف؟

عبداهللا األنبعي

البــورد الكويتي  القبول فــي 
للصحة النفسية؟

٣ ـ هــل يوجــد أعضــاء غيــر 
كويتيني ضمن جلنة القبول؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تزويدي بالســيرة الذاتية لهم 
وبسبب وجودهم في اللجنة.

٤ـ  منى إلى علمي وجود أعضاء 
ضمــن جلنــة القبــول بدرجة 
اختصاصي أول، يرجى إفادتي 
بســبب وجودهــم رغم وجود 

استشاريني كويتيني.
٥ ـ هــل توجــد شــكاوى على 
أعضاء جلنة القبول في البورد 
الكويتي للصحة النفسية منذ 
تعيينهم حتى تاريخه؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فيرجى إفادتي 
بصــورة ضوئيــة مــن جميع 

الشكاوى.
٦ ـ مــا معاييــر املفاضلــة بني 
الكويتــي  للبــورد  املتقدمــني 

للصحة النفسية؟
٧ـ  ما آلية تطبيق املفاضلة بني 
املتقدمني؟ وكيف تعرف النقاط 
أو الدرجات التي حصل عليها 

كل متقدم؟
٨ـ  ما األسئلة التي وجهت لكل 
متقدم أثناء املقابلة الشخصية؟ 

احتاد «التطبيقي»: نقلنا لرئيس «التعليمية» 
معاناة الطلبة بشأن زيادة املكافأة

أعلن رئيس االحتاد العام لطلبة 
ومتدربــي الهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ماجد امليموني، 
أنه وأمني السر حسني محمد الكندري 
التقيــا رئيس اللجنــة التعليمية 
مبجلس األمة أ. د. حمد املطر، الفتا 
إلى أنها الزيارة الثانية التي يقوم 
بها االحتاد ملقابلة رئيس وأعضاء 
اللجنة التعليمية البرملانية بهدف 

زيادة املكافأة الشهرية للطلبة.
وأوضــح امليمونــي أن االحتاد 
نقل لرئيــس اللجنة التعليمية د. 
حمد املطــر معاناة الطلبة في ظل 
الغالء الكبير في األسعار، والذي أثر 
سلبا على مدى قدرتهم على توفير 
الدراســية وارتفاع  احتياجاتهــم 
املأكــوالت واملشــروبات  أســعار 
داخل الكليــة، وغيرها من األعباء 
التي تواجه الطلبة، مشيرا إلى أن 
االحتاد قدم مذكرة تفصيلية للجنة 
التعليمية مببررات املطالبة بزيادة 
املكافــأة بنســبة ٥٠٪ لتكون ٣٠٠

أ.د.حمد املطر متوسطا وفد احتاد «التطبيقي»دينار شهريا.

أفراد األسرة من العنف واإليذاء 
الــذي يقــع من أحدهــم على 
أفرادهــا اآلخرين، ويجوز له 
تقدمي النصح والتأهيل الالزم 
في مسائل الزواج والطالق إذا 

أسامة الزيد يسأل عن إيرادات البعثات الديبلوماسية
وجه النائب أسامة الزيد سؤاال إلى وزير 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا بشأن تفاصيل 
اآللية اخلاصة بتوريد اإليرادات من البعثات 
الديبلوماسية في اخلارج إلى اخلزانة العامة 

للدولة، ونص السؤال على ما يلي:
أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي، مشــفوعا 

باملستندات:
١ ـ مــا تفاصيــل اآللية اخلاصــة بتوريد 
اإليرادات من البعثات الديبلوماســية في 

اخلارج إلى اخلزانة العامة للدولة؟
٢ ـ هــل يتم عمل تســوية بــني اإليرادات 
واملصروفات لدى البعثات الديبلوماسية 

في اخلارج؟
٣ ـ هــل توجد ســفارات في اخلــارج لها 
خصوصية في توريد اإليرادات إلى اخلزانة 
العامة للدولة، وذلك بسبب قوانني الدول 
التي تقع فيها؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب 

أسامة الزيدفإنني أطلب تزويدي بالتفاصيل.


