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«املرافق العامة»: إنشاء أفرع لـ «التطبيقي» في املنطقة اجلنوبية
سلطان العبدان

ناقشــت جلنــة املرافــق 
العامــة فــي اجتماعها امس 
تكليف املجلس للجنة بحث 
موضوع االستعجال بإنشاء 
أفرع لكليات ومعاهد الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب في مدينة صباح 

األحمد السكنية.
وأوضــح مقــرر اجلنــة 
النائــب ماجــد املطيري في 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة، أن اللجنــة 
ناقشــت مع ممثلــي الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب موضوع إنشــاء 
أفرع للكليات واملعاهد التابعة 
للهيئــة فــي مدينــة صباح 
الســكنية والوفرة  األحمــد 

واخليران.
وأضــاف املطيــري أن 

ممثلو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أبلغوا اللجنة أنه مت إدراج ميزانية خاصة لهذا األمر في شهر أبريل لسنة ٢٠٢٣

د. محمد املهان ومبارك احلجرف وخالد الطمار وفيصل الكندري خالل االجتماع ماجد املطيري متحدثا

ممثلي الهيئة أبلغوا اللجنة 
أنه مت إدراج ميزانية خاصة 
لهذا األمر في شــهر ابريل 

لسنة ٢٠٢٣.
وأوضح املطيري أن هذا 
املشروع مضت عليه ٤ سنوات 

حتــى اآلن، مبينا أن قاطني 
املنطقة اجلنوبية يعانون من 
نقص بعــض اخلدمات مثل 

الكليات واملستشفيات السيما 
انها تضم أكثــر من ٢٥ ألف 

وحدة سكنية.

وبــني أنه ســبق أن أبلغ 
التربيــة بوجــود ٤ وزيــر 
مبان جاهزة تابعة للوزارة 

وميكنــه تســليمها للتعليم 
التطبيقــي والتدريب حتى 
يتم استغاللها من قبلهم في 

التدريب والتعليم.
ونظرت اللجنة كذلك في 
تكليف املجلس بحث موضوع 
املدينة  االستعجال بإنشــاء 
الطبيــة فــي مدينــة صباح 
األحمد السكنية مع اجلهات 
املختصــة، ومتت مناقشــة 
مجموعــة مــن االقتراحــات 

برغبة.
وقال املطيري إنه مت بحث 
موضــوع املدينة الطبية مع 
ممثلي وزارة الصحة، مشيرا 
الى ان ممثلي الوزارة أبلغوا 
اللجنة انه مت تخصيص أكثر 
من ٣٠٠ ألف متــر مربع في 
منطقــة صبــاح األحمد لهذا 
املشــروع، كما مت تخصيص 

ميزانية خاصة لذلك.
وأضــاف املطيري أنه مت 
التصويــت باإلجمــاع على 
مجموعــة مــن االقتراحات 

برغبة.

محمد املهان: ما إجراءات الوزارات 
لتعيني غير الكويتيني من أم كويتية؟

عبداهللا املضف: ما أسس ومعايير 
وضوابط منح معاشات استثنائية؟

النائب د.محمد  وجه 
املهان سؤاال مشتركا إلى 
٦ وزراء بشأن إجراءات 
وزاراتهم واجلهات التابعة 
لهم لتعيني غير الكويتيني 
من أم كويتية، والوزراء 
هم كل مــن وزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ووزير الدولة 
لشــؤون تعزيز النزاهة 
عبدالعزيز املاجد، ووزير 
البلدية،  الدولة لشؤون 
ووزيــر الدفــاع، ووزير 

الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير الدولة 
لشؤون اإلســكان والتطوير العمراني 
عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن الناهض، 
ووزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 

مي البغلي، ونص السؤال 
على ما يلي:

إلى املرسوم  استنادا 
رقــم (١٧) لســنة ٢٠١٧
وتعميم ديــوان اخلدمة 
املدنيــة رقم (٣) لســنة 
٢٠١٧ فــي شــأن منــح 
التعيني  األفضليــة فــي 
لألبناء غير الكويتيني من 
أم كويتية، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
إجــراءات  مــا   -١
وزاراتكم واجلهات التابعة 
لكم لتعيني غير الكويتيني من أم كويتية؟

٢- هــل كانت هناك تعيينات ألبناء 
غير كويتيني من أم كويتية منذ صدور 
املرسوم املذكور وتعميم ديوان اخلدمة 
املدنية؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويــدي بعــدد الذين عينــوا وتاريخ 

تعيينهم.

وجــه النائــب عبداهللا 
املضف ســؤاال إلــى نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء براك الشيتان بشأن 
املكافآت االستثنائية، ونص 

السؤال على ما يلي:
نصت املادة ٨٠ من األمر 
األميــري بالقانون رقم ٦١
لســنة ١٩٧٦ ، على إصدار 
قانون التأمينات االجتماعية 
مبنح معاشات أو مكافآت 
استثنائية للمؤمن عليهم 

وأصحاب املعاشات أو املستحقني، لذا يرجى 
إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ ما أســس ومعاييــر وضوابط منح 

مكافــآت  أو  معاشــات 
استثنائية لكل من: النواب 
والنواب السابقني، الوزراء 
والوزراء السابقني، القياديني 
والقياديني السابقني، ومن 

في حكمهم؟
٢ ـ مــا اجلهــة املخولة 
مبنح املعاشات أو املكافآت 

االستثنائية؟
٣ ـ كشــف مفصــل عن 
صرفهــا فــي آخــر عشــر 

سنوات.
٤ ـ عدد احلــاالت التي 
تدرج حتت بند صرف املعاشات أو املكافآت 
االســتثنائية؟ يرجــى تزويــدي بصورة 
ضوئية عن قرارات صرفها لهذه احلاالت.

طلب تزويده بعددهم

طلب كشفاً مفصالً عن صرفها في آخر عشر سنوات

د.محمد املهان

عبداهللا املضف

خالد العتيبي يسأل «اخلارجية» عن سبب جتاهل 
السفراء املنقولني في تعيينات مساعدي الوزير

حمد العبيد: ما صحة انقطاع الكهرباء عن احلدائق العامة؟

مبارك احلجرف: يسأل عن تعيينات «مركز اللغات»

وجه النائب خالد العتيبي 
ســؤاال إلــى وزيــر اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا الصباح 
عن جتاهــل الوزارة وتخطيها 
لعــدد مــن الســفراء املنقولني 
مؤخــرا إلى ديوان الوزارة في 
تعيينات مساعد الوزير األخيرة 
على الرغم من خبرتهم وكفاءتهم 
التي حتتــاج اليهــا البالد في 

إدارات الوزارة املختلفة. 
وقال فــي مقدمة الســؤال: 
أصدر وزير اخلارجية منذ أيام 
قرارا يقضي بتعيني ٨ مساعدين 
لــه، إضافة إلى نائبة مســاعد 
ووفقا لألخبار املتداولة فقد مت 
جتاهل وتخطي أصحاب اخلبرة 
في هذه املناصب وأسندت إلى 
سفراء ووزراء مفوضني حديثي 
الترقية، األمر الذي حرم الوزارة 
والكويت من خبراتهم في هذه 

وجــه النائـب حمد العبيـد 
٣ أسئلة إلى وزير العدل ووزير 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشــؤون تعزيز 
النزاهة عبدالعزيز املاجد بشأن 
عدم إنهــاء إجراءات التوظيف 
للمرشحني من الديوان في وزارة 
األوقاف، ووزير الدولة لشؤون 
البلدية بشأن احلدائق العامة 
في املناطق السكنية وانتشار 
الكالب الضالة: وجاء في السؤال 

األول
املوجــه إلى وزيــر الدولة 
البلديــة مــا يلــي:  لشــؤون 
بخصوص احلدائق العامة في 
املناطق السكنية، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ ما سبب إغالق احلدائق 

العامة؟
٢ـ  ما صحة انقطاع الكهرباء 
عــن بعض احلدائق العامة في 

وجه النائب مبارك احلجرف 
٣ أســئلة إلــى كل مــن النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشــيخ طالل 
اخلالد، بشــأن زيارة بعثة من 
دولة العراق الشــقيقة إلجراء 
مفاوضــات تســهيل دخــول 
اجلماهير عبــر منفذ العبدلي، 
وجتســس بعض ضبــاط أمن 
الدولة علــى املواطنني، ووزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.حمد العدواني، 
عن أســباب تعيني مدير مركز 
اللغات في مركز اللغات بالهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي من 

خارج العاملني في املركز.
وجاء في السؤال األول إلى 
وزير الداخليــة ما يلي: قدمت 
إلى البالد بعثة من دولة العراق 
الشقيقة إلجراء مفاوضات في 
شأن تســهيل دخول اجلماهير 
عبــر منفــذ العبدلــي، وحضر 
االجتمــاع أشــخاص ليس لهم 
صفة رسمية، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- هل قامت البعثة بزيارة 
دولة الكويــت بناء على اتفاق 

مع وزارة الداخلية؟
٢- كشف بأســماء أعضاء 

الوزير واختارت لهذه املناصب 
عــددا من الســفراء والــوزراء 

املفوضني حديثي الترقية؟
٢ ـ يرجــي تزويــدي بآلية 
القيادية  التعيــني للمناصــب 
بالوزارة واألسس التي مت على 
التعيني في مناصب  أساســها 

مساعد الوزير؟
٣ـ  يرجى تزويدي باملناصب 
القيادية واإلشرافية الشاغرة في 
وزارة اخلارجية وخطة الوزارة 

لتسكني هذه األماكن؟
٤ ـ تواتــرت معلومات في 
الفترة االخيــرة داخل الوزارة 
وخارجهــا عــن حجــز إدارات 
بعينها لعدد من الســفراء في 
اخلارج وهم على رأس عملهم في 
السفارات اخلارجية على الرغم 
مــن أن الكثيــر منهم لم ميض 
على تعيينه أشهر معدودة؟ فما 

ومواعيد دوام املشــرفني على 
هذه احلدائق.

وجاء فــي الســؤال الثاني 
ما يلي:

لوحظ انتشار الكالب الضالة 
التي تؤرق األســر بعد ازدياد 
عددهــا بني املناطق الســكنية 
أماكــن جتمع  إلــى  ووصلــت 
الناس مثل املستشفيات ومراكز 
التسوق وحول حاويات القمامة، 
وقد تكــررت حــاالت مهاجمة 
الكالب لألطفال واملارة ما يثير 
الرعب والقلــق لدى املواطنني 
واملقيمــني، لذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ ما اإلجــراءات واحللول 
التــي تتبعهــا الهيئــة العامة 
الزراعــة والثــروة  لشــؤون 
السمكية حملاربة الكالب الضالة؟

٢ـ  هل توجد جهة أخرى في 
الكويت معنية بالكالب الضالة 

العراق الشــقيق على تصريح 
بحمل أسلحة؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي بتلك 
التصاريح وأســماء َمن صّرح 
لهم بحملها. وجاء في الســؤال 
الثاني ما يلي: في عام ٢٠٢٠ مت 
تســريب ڤيديو يبني جتسس 
بعــض ضباط أمن الدولة على 
املواطنني وتســجيل للمتهمني 
مــن دون علمهــم فــي مخالفة 
للقواعد املنصــوص عليها في 
التحقيقــات، ما ميس احلقوق 
العامة للمواطنــني، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- هــل حاســبتم الضباط 
الذين جتسسوا على املواطنني 

في الفيديو املسّرب؟
٢- هل أحلتم املتجسسني إلى 
النيابة العامة أو اكتفت الوزارة 

بإحالتهم إلى التقاعد؟
٣- إذا كانت اإلجابة اإليجاب 
علــى البنــد الســابق، فيرجى 
تزويدي بصــورة ضوئية من 
اإلحاالت إلى النيابة العامة، وفي 
حال أنهم لم ُيحالوا إلى النيابة، 

يرجى بيان األسباب.
وجاء في ســؤاله إلى وزير 

التعليم العالي ما يلي:
نظرا ملا يشكله مركز اللغات 

متت بني ديوان اخلدمة املدنية 
والوزارة في هذا الشأن؟

٧ ـ ملــاذا لــم تقم الــوزارة 
باحتســاب إجــازات الســفراء 
باخلــارج علــى ســلم رواتب 
مساعدي الوزير، وما األسباب 
التي دعت الوزارة الحتســاب 
بيع إجازات السفراء على راتب 
الديوان العام ولم تقم باحتسابه 
على آخر راتب في البعثة السيما 
أن بيع اإلجازات مت والســفراء 
علــى رأس أعمالهم باخلارج؟ 
مع تزويدي باملراســالت التي 
متت بني الديوان والوزارة في 

هذا الشأن؟ 
٨ ـ يرجــي تزويدي بقيمة 
للســفراء  اخلدمــة  نهايــة 
والديبلوماسيني وكذلك املميزات 
التي متنــح لهم عنــد التقاعد 

حسب فترة خدمتهم؟

في إجراءات التوظيف بحجة 
عدم وجود ميزانية كافية، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ مــا ســبب عــدم إنهــاء 
إجراءات التوظيف للمرشحني 

من الديوان؟
٢ـ  هل تعذرت الوزارة بعدم 
وجود ميزانية كافية الستقبال 

التعيينات اجلديدة؟
٣ ـ هــل طلبــت الــوزارة 
ميزانية تعزيزيــة من وزارة 
إذا كانــت اإلجابــة  املاليــة؟ 
اإليجــاب، فيرجــى تزويــدي 
بالكتاب ورد وزارة املالية على 

ذلك الطلب.
٤ـ  كم عدد كتب التعيينات 

اجلديدة املعلقة في الوزارة؟
٥ـ  هــل يوجد تنســيق أو 
آلية محددة بني الوزارة وديوان 
اخلدمــة املدنيــة بخصــوص 

التعيينات اجلديدة؟

الوظائف، وكتب موافقة جلنة 
التعيينات في مركز اللغات -إن 

وجدت-.
٥- ما صحــة موافقة مدير 
مركز اللغات على تعيني أو إعادة 
تعيني عضــو هيئة تدريس ال 
يحمــل مؤهــل تخصــص لغة 
إجنليزية من دون وجود إعالن 
للوظائف الشاغرة وعكس رغبة 
أعضــاء جلنــة التعيينات في 
مركز اللغات ومن دون مقابلة 
شخصية علما بأن مركز اللغات 
ُيدرس ويطــرح مقررات اللغة 

االجنليزية فقط؟
٦- ما أســباب إدخال اللغة 
الفرنسية بصورة مفاجئة في 
صحيفــة تخرج طلبــة كليات 
الهيئــة؟ وهل نوقش مع جلان 
تطوير املناهج في مركز اللغات 
أو مركــز تطويــر املناهــج في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب؟ مع تزويدي بصورة 
ضوئية من محاضر اللجان التي 
قامت مبناقشتها، ثم إقرارها - 

إن وجدت.
٧- ما صحة استحداث ذلك 
املدير الئحة جديدة ملركز اللغات 
(التي أُقــرت أخيــرا) بصورة 

فردية مع إدارة الهيئة؟

صحة ذلك وفي حال صحة هذه 
األخبار ما مبررات هذا اإلجراء؟ 
وملــاذا لــم يتــم تســكني هده 
املناصب بالسفراء املتواجدين 
في ديوان عام الوزارة وغيرهم 

من املستحقني؟
٥ ـ فيما يتعلق بالســفراء 
املنقولني إلى ديوان الوزارة هل 
مت التعامل معهم وظيفيا وماليا 
معاملة املثل ملساعدي الوزير؟
٦ ـ ما األســباب التي دعت 
الوزارة لعدم تصنيف سفراء 
الكويــت فــي اخلــارج ضمن 
(القياديــني)، ومــا إجــراءات 
الوزارة لتصحيح هذا الوضع 
ديــوان  قوانــني  أن  الســيما 
اخلدمة املدنية ولوائحه تؤكد 
علــى معادلــة درجة الســفير 
لدرجة وكيــل وزارة بالداخل، 
مع تزويدي باملراســالت التي 

وتقــوم على ما يلــزم لتفادي 
انتشار األمراض وعدم تعرضها 

لألشخاص واملارة؟
الهيئــة  ـ هــل نظمــت   ٣
حمالت مكثفة حلماية املواطنني 
واملقيمــني مــن خطــر الكالب 

الضالة؟
٤ـ  هل يوجد رقم مخصص 
للتواصل معه لتقدمي شكوى؟

٥ـ  هل هناك محجر مخصص 
لهذه الكالب؟

٦ـ  ما خطة الهيئة للتخلص 
مــن هذه املشــكلة، ومــا املدة 
الزمنيــة؟ وجــاء في ســؤله 
إلى وزير األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية ما يلي: فيما يخص 
املرشــحني من ديوان اخلدمة 
املدنيــة للتوظيــف في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
إذ لم يباشروا العمل منذ أكثر 
من ٣ أشهر بسبب تأخر الوزارة 

التخصصــي بالهيئــة العامــة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب 
مــن أهمية قصوى في تدريس 
اللغة اإلجنليزية جلميع طالب 
كليــات التعليــم التطبيقي لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما أســباب تعيني مدير 
مركز اللغات من خارج العاملني 
في مركز اللغات من ذ٣ سنوات 
ونصف السنة وُيجدد له سنويا 
في ظل وجــود كفاءات وطنية 

من العاملني في املركز؟
٢- مــا صحــة موافقة ذلك 
املدير على تعيني أو إعادة تعيني 
أعضاء هيئة تدريس في مركز 
اللغات مــن دون وجود إعالن 
للوظائــف الشــاغرة أو إجراء 
مقابلــة شــخصية ومــن دون 
موافقــة جلنــة التعيينات في 

مركز اللغات؟
٣- ما صحة موافقة املدير 
املشار إليه على تغيير مقار بعثة 
ملبتعثني من دون موافقة جلنة 

البعثات في مركز اللغات؟
٤- صورة ضوئية جلميع 
قرارات التعيني أو إعادة التعيني 
في وظائف أعضاء هيئة تدريس 
فــي مركــز اللغــات، وصورة 
ضوئية إلعالن احلاجة إلى تلك 

استفسر عن  سبب عدم إنهاء إجراءات التوظيف للمرشحني من الديوان

استفسر عن زيارة البعثة العراقية إلجراء مفاوضات تسهيل دخول اجلماهير عبر منفذ العبدلي

خالد العتيبي

حمد العبيد

مبارك احلجرف

األماكن احلساسة.
وطالــب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
١ ـ ملــاذا جتاهلــت الوزارة 
أصحاب اخلبرة في التعيينات 
األخيرة من املنقولني إلى ديوان 
الوزارة في مناصب مســاعدي 

املناطق السكنية؟
٣ ـ ما احلدائق التي التزال 
مغلقة في الكويت ألي ســبب 
كان؟ يرجى تزويدي بها وبسبب 

اإلغالق.
٤ـ  صورة ضوئية من الئحة 
تنظيم عمل احلدائق العامة التي 
حتتوي علــى مواعيــد العمل 

البعثــة موضح فيــه الصفات 
الرسمية ملن حضروا االجتماع.

٣- هل صــدر تفويض من 
وزارة الداخلية لألشخاص الذين 
حضروا االجتمــاع وليس لهم 

صفة رسمية؟
األشــخاص  دور  مــا   -٤
احلاضريــن فــي مفاوضــات 

رسمية؟
٥- ما دور وزارة الداخلية 
في دخول أشخاص ممنوعني من 
دخول الكويت لدورهم السيئ 
في الغزو العراقي؟ وما كيفية 
دخولهم إلى الكويت؟ ومن أصدر 
أوامر بالسماح لهم في الدخول؟

٦- هــل حصــل الوفــد من 

وفد برملاني يشارك في جلسة 
البرملان العربي املنعقدة بالقاهرة

هناء السيد - القاهرة

يشارك وفد برملاني من مجلس األمة 
في اجللسة الثالثة لدور االنعقاد الثالث 
من الفصل التشريعي الثالث للبرملان 
العربــي، واملقــرر عقدها فــي عاصمة 

جمهورية مصر العربية (القاهرة) في 
الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يناير اجلاري.

ويضــم الوفــد الــذي توجــه أمس 
اخلميــس إلى القاهــرة النــواب خالد 
العتيبــي ود.محمــد احلويلة وحمدان 

العازمي وأحمد الري.

خالد العتيبي وأحمد الري وحمدان العازمي ود. محمد احلويلة قبل مغادرتهم البالد


