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خليل أبل يطلب كشفًا بالهيئة التدريسية والتدريبية األساسيني 
في قسم املواد األساسية باملعهد العالي لالتصاالت واملالحة

وجــه النائــب د.خليل 
إلــى وزيــر  أبــل ســؤاال 
التربيــة ووزيــر التعليم 
العالــي والبحــث العلمي 
د.حمــد العدواني، بشــأن 
التجاوزات في املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة بالهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
السؤال  والتدريب، ونص 

على ما يلي:
نظرا ملخالفات وتعديات 
قســم املواد األساسية في 
املعهــد العالي لالتصاالت 
واملالحــة بالهيئــة العامة 
التطبيقـــــــي  للتعليــم 
والتدريب، وما يجري من 
إدارة املعهد  جتاوزات من 
والقائمني عليها سواء من 
استغالل السلطة املمنوحة 
لهم إداريا وماليا وتعليميا، 
مــا أدى إلى إحــداث خلل 
بسبب املنهجية التسلطية 
القــرارات  اتخــاذ  فــي 
اللوائح  وجتاوزات علــى 
والنظم املعتمــدة قانونا، 
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١- كشــف بالهيئـــــــــة 
التدريســية والتدريبيــة 
األساسيني في قسم املواد 

الساعات التدريبية ألعضاء 
القســم األساســيني، مــع 
بيان أســباب زيــادة عدد 
املنتدبني للقسم من خارج 
القسم، وإفادتي عما إذا كان 
امليزانية للقسم  تخفيض 
بنــاء على قرار شــخصي 
من املدير املنتدب للقســم 
أم مــن جهــة أخــرى فــي 
املعهــد، وتوضيــح ما إذا 
كان  تخفيض مبيزانيات 
األقسام األخرى في املعهد 
العالي لالتصاالت واملالحة 

جــرى؟
٣- ما أسباب جتريد مدير 
املعهــد العالي لالتصاالت 
واملالحــة باإلنابــة رئيس 
قســم املواد األساسية من 
مــادة (الفيزياء) وتكليف 
مدرس منتــدب من خارج 
القسم لتدريس هذه املادة؟ 
وهــل يحــق ملديــر املعهد 
باإلنابة اتخاذ هذا اإلجراء 
باملخالفة للوائــح أم ُيعد 
هــذا اإلجــراء قانونيا وال 
يحتاج إلى موافقة مسبقة 
من رئيــس أو مــن جلنة 

املنتدبني في القسم؟
٤- ما صحة إضافة مدير 
املعهــد باإلنابــة أســماء 

أَُضيفت أســماؤهم  الذين 
لتدريــس املواد فــي هذه 
الــدورات اجلديــدة؟ ومــا 
الغاية من هذه اإلضافة؟ وما 
صحة توجيه املدير املذكور 
لفت نظر لرئيس قسم املواد 
األساسية بحجة عدم إيجاد 
منتدبــني لتدريــس املواد 
املضافة؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 
بصــورة ضوئية من لفت 
النظر، مــــع بيان أسباب 
عـــدم االستفســـار مسبقا 
من رئيس القسم حول هذا 
اإلجراء بإضافة أسمــــــاء 
منتدبني، وتزويـــدي برد 
رئيس القســم علــى لفت 

النظر - إن وجد-.
٦- هل ســبق ملدير املعهد 
باإلنابــة ترتيــب جــداول 
جميــع األقســام باملعهــد 
العالي لالتصاالت واملالحة 
أم اقتصر دوره على ترتيب 
جدول قسم املواد األساسية 
فقط؟ إذا كان دوره اقتصر 
علــى جــدول قســم املواد 
األساسية فقط، فهل عمل 
اجلــدول بنــاء علــى إذن 
وموافقة رئيس القسم؟ إذا 
كانت اإلجابة النفي، فيرجي 

التخصصية مختلفة كليا 
على النظام الدراسي في كال 
القسمني، وهل مت التصويت 
علــى مقتــرح الدمــج بني 
القسمني؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 
باحملضر املتضمن أسماء 
أعضــاء اللجنــة العلمية، 
مســمياتهم  بيــان  مــع 
الوظيفيــة، وشــهاداتهم 
العلمية وسنوات خبرتهم 
العملية وتاريخ تعيينهم 
وما اعتمدته اللجنة في شأن 

هذا اإلجراء.
٨- هل كان إجــراء الدمج 
لقسم املواد األساسية مع 
قســم املواد العامــة بأمر 
شــخصي من مدير املعهد 
باإلنابــة أم بتكليــف مــن 
اإلدارة العليــا فــي الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب؟ إذا كانت اإلجابة 
بأحقية مدير املعهد باإلنابة 
فــي اتخــاذ هــذا اإلجراء، 
فيرجى تزويدي بالســند 
القانونــي، وهل أُخذ بعني 
االعتبار تخصصات املدربني 
املزمــع نقلهــم وخبراتهم 
وتأثير ذلك على مستقبلهم 
املهنــي؟ يرجى اإلفادة مع 

النظــام  فــي  منتدبــني 
احلاسوبي من خارج قسم 
املواد األساسية في جداول 
القسم في األسبوع الرابع 
مــن الدراســة؟ وهــل هذا 
اإلجراء قانونــي أم يجب 
أخذ موافقة رئيس القسم 

واللجان في القسم؟
مــع تزويــدي باملســتند 
القانوني الذي يبيح ملدير 
املعهد باإلنابــة اتخاذ هذا 

اإلجراء.
٥- مــا الــدورات اجلديدة 
التي أضافهــا مدير املعهد 
باإلنابة في األسبوع الرابع 
من الدراســة بقسم املواد 
األساسية؟ ومن املنتدبون 

بيان أســباب امتناعه عن 
أخذ موافقة رئيس القسم 
على هذا اإلجراء، مع بيان ما 
إذا كان هذا اإلجراء مخالفا 
للوائــح املعمــول بها في 
املعهــد، وحتديد أســباب 
تكرار تغيير جدول رئيس 
القسم مرات عدة من دون 
أو  أو االستفسار  الرجوع 
أخذ موافقة أو استشــارة 
أو حتــى إذن منه بصفته 
رئيس القســـــم الذي من 
املفترض أنه يدير القســـــم 

بصفتــــه.
٧- هل هناك مسعى أو نية 
لدى مديــر املعهد باإلنابة 
بضم قسم املواد األساسية 
مع قسم املواد العامة؟ إذا 
كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجــى تفصيــل مــدى 
تأثير هذا اإلجراء على عمل 
القسمني، ومدى توافقهما مع 
الهيكل التنظيمي املعتمد، 
والفائدة املرجوة من التقدم 
بهذا املســعى، وبيان مدى 
املــواد  توافــق تدريــس 
األساسية مع املواد العامة 
في حتقيق نظام أكادميي 
علمي فــي تدريــس مواد 
مختلفة ملدرسني شهاداتهم 

الشرح.
٩- تزويدي باسم مساعد 
مدير املعهد لشؤون املدربني، 
مع بيان شــهادته العلمية 
ومســماه الوظيفــي قبــل 
التعيني فــي هذا املنصب، 
وســنوات خبرته العملية 
وتاريــخ تعيينــه في هذا 
املنصب، وبيــان إجراءات 
معهد االتصاالت واملالحة 
فــي تعيينه لهذا املنصب، 
وهل مت ذلك بناء على إعالن 
لشغل هذه الوظيفة حسب 
اللوائــح والنظم، أم متت 
الترقية عن طريق اللجنة 
املختصــة فــي املعهــد، أم 
عن طريق إجراء شخصي 
من مديــر املعهد باإلنابة؟ 
وهــل هنــاك مــن املدربني 
في املعهد َمــن لديه نفس 
الشهادة العلمية واخلبرة 
العملية أو زيادة في شروط 
االستحقاق لهذا املنصب؟ 
كما يرجى تزويدي بكشف 
بأسماء املدربني في املعهد 
متضمنا شهاداتهم العلمية 
ومســمياتهم الوظيفيــة 
العملية  وسنوات اخلبرة 
فــي  عملهـــــم  ومراكــز 

املعهـــد.

استفسر عن آخر خمس ميزانيات سنوية مخصصة للقسم وأسباب جتريد رئيس القسم من مادة الفيزياء 

 د.خليل أبل

األساسية في املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة بالهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
واملنتدبــني  والتدريــب 
مــن خــارج الهيئــة، على 
أن يتضمــن مســمياتهم 
الوظيفيــة وتخصصاتهم 
العلمية وسنوات اخلبرة 
العملية، واملواد التدريسية 
التي ُيدّرسونها في القسم، 
وبيان أســباب االستعانة 
مبدرسني من خارج القسم 
ومســمياتهم الوظيفيــة 
واجلهة املنقولني منها، ومدة 
ندبهم وســنوات خبرتهم 
العمليــة وتخصصاتهــم 

العلمية.
٢- كشــف بآخــر خمــس 
ميزانيات سنوية مخصصة 
لقســم املــواد األساســية 
باملعهد العالي لالتصاالت 
واملالحــة، مــع توضيــح 
أسباب تخفيض مدير املعهد 
باإلنابة ميزانية القسم في 
األسبوع الثاني من الدراسة 
وبعد توزيع اجلداول على 
أعضاء القســم، وبيان أثر 
هذا التخفيض على الهيئة 
التدريسية وجودة التعليم 
والتي نتج عنها تخفيض 

أسامة الشاهني لشمول باحثي ومسجلي شؤون الطلبة 
الكويتيني بكادر الوظائف التربوية املساندة في «التربية»

الصيفي الصيفي: ما عدد املقبولني في البورد الكويتي
لكل تخصص وما إجراءات وقواعد ومعايير القبول؟

مبارك الطشة يسأل عن تعاقد «اجلمارك» مع شركات
القطاع اخلاص للقيام بأعمال التخليص اجلمركي

أســامة  النائــب  تقــدم 
الشــاهني باقتــراح برغبــة 
بشــمول باحثــي شــؤون 
الطلبة ومســجلي شــؤون 
الطلبــة الكويتيني العاملني 
فــي وزارة التربية، بالكادر 
الذي مت إقراره لزمالئهم في 
الوظائف التربوية املساندة، 
ونص االقتراح على ما يلي:

صدر قرار مجلس اخلدمة 
املدنيــة رقــم (١٦) لســنة 
٢٠١٩ بإقــرار كادر العاملني 

النائــب الصيفي  وجــه 
الصيفــي ســؤالني إلــى كل 
من وزير الصحــة، د.أحمد 
عــدد  بشــأن  العوضــي، 
املقبولني في البورد الكويتي 
لكل تخصص، ووزير الدولة 
البلديــة، بشــأن  لشــؤون 
مشــروع تطوير وحتديث 

شاطئ الفنطاس:
وجاء في سؤاله إلى وزير 
الصحة ما يلي: فيما يخص 
القبــول في برامــج البورد 
الكويتــي، يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ عدد املقبولني في البورد 

وجــه النائــب د.مبارك 
الطشــة ســؤاال إلى وزير 
الدولــة  ووزيــر  املاليــة 
االقتصاديــة  للشــؤون 
واالستثمار، قال في مقدمته: 
منى إلى علمــي ان اإلدارة 
العامة للجمــارك تعاقدت 
مع إحدى شــركات القطاع 
اخلــاص للقيــام بأعمــال 
التخليص اجلمركي ووزن 
الشاحنات وإصدار شهادات 
الوزن للقادمني عبر املنافذ 
البرية، وأن الشركة تفرض 
رسوما قدرها ديناران عن 
املواطــن و٥ دنانير لغير 

«إصدار قرار من مجلس 
اخلدمة املدنية بشمول باحثي 
الطلبة ومســجلي  شــؤون 
شــؤون الطلبــة الكويتيني 
العاملني في وزارة التربية، 
إقــراره  الــذي مت  بالــكادر 
الوظائــف  لزمالئهــم فــي 
التربوية املســاندة من قبل 
مجلس اخلدمة املدنية بقراره 
رقــم ١٦ لســنة ٢٠١٩، وذلك 
لتحقيق العدالة واملســاواة 

بينهم».

املجاورة مــن متنفس رائع 
كانــوا يقضون فيــه أوقاتا 
ترفيهية وعائلية وميارسون 
فيه رياضات مفيدة، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  بيانــات تفصيليــة عــن 
الشــركة املكلفة باملشروع، 
مبا في ذلك قيمة رأس مالها 
وتاريخ تأسيسها واملشاريع 

املرساة عليها.
٢ ـ تكلفــة املشــروع علــى 
الدولــة والفتــرة احملــددة 

إلجنازه.
٣ ـ سبب التأخير في إجناز 

املشروع.

فــي فرض تلك الرســوم؟ 
وهــل هناك قانون او قرار 
بشأن السماح بفرض تلك 
الرسوم؟ مع تزويدي به ان 
وجد، ومــا معايير حتديد 
تلك الرسوم؟ وهل متارس 
إدارة اجلمارك أي دور في 
الرقابــة واإلشــراف علــى 
تلك الشركة؟ اذا كان الرد 
باإليجاب فمــا هذا الدور؟ 
وهل وافقت اجلمارك على 
فرض مثل تلك الرسوم؟ مع 
تزويدي بنسخة من قرارات 
وتعميمــات اجلمارك بهذا 

اخلصوص.

املدنيــة فــي كتابيهــا رقــم 
(٢٠٢١٠٩٩٣٧٩) املؤرخ بتاريخ 
٢٠٢١/١١/٣، ورقم (٩٨٦٧٠٠) 
املؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠
العاملني بوظائف  بشــمول 
(باحثــي شــؤون الطلبة - 
الطلبة)  ومسجلي شــؤون 
بالقرار رقم (٢٠١٩/١٦) بشأن 
وظائف ومكافــآت املوظفني 
الكويتيني العاملني في مدارس 
وزارة التربيــة، لــذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

وجاء في سؤاله إلى وزير 
الدولة لشــؤون البلدية ما 

يلي:
نظــرا ألهمية املنتزهات 
ألهالــي املناطق الســكنية، 
ودورهــا فــي الترفيــه عن 
العوائــل والشــباب، ومــا 
يترتب عليها من ممارسات 
رياضيــة وزراعة جتميلية 
ومناظر ترويحية ترفع من 
جــودة حيــاة املواطن، وملا 
الفنطاس  يعانيــه شــاطئ 
من إهمال، وتأخير مشروع 
تطويره وحتديثه، ما حرم 
أهالــي املنطقــة واملناطــق 

وكيــف متت ترســية هذا 
العقــد على الشــركة؟ مع 
تزويــدي بصورة ضوئية 
مــن الترخيــص التجاري 
املمنــوح للشــركة ملزاولة 
النشاط وبصورة من العقد 
املبرم بــني إدارة اجلمارك 

والشركة املشار إليها؟
الشــركة  تقــوم  هــل  ٭ 
بتحصيل أي رســوم على 
والشــحنات  األشــخاص 
كانــت  إذا  والبضائــع؟ 
اإلجابة باإليجاب فما السند 
القانوني لذلك؟ وهل مينح 
العقد املوقع للشركة احلق 

عددهم ١٣٦٠ ودورهم ال يقل أهمية عن زمالئهم في الوزارة

طالب بتزويده بأسباب تأخير مشروع تطوير شاطئ الفنطاس

سأل عن حتصيل أي رسوم على األشخاص والشحنات والبضائع

أسامة الشاهني

الصيفي الصيفي

د.مبارك الطشة

بالوظائف التربوية املساندة 
التربيــة وشــمل  بــوزارة 
االخصائيــني االجتماعيــني 
والنفسيني، وأمناء املكتبات، 
والتقنيات التربوية، إال أن هذا 
القرار لم يشمل باحثي شؤون 
الطلبــة الكويتيني وعددهم 
١٣٦٠ ومسجلي شؤون الطلبة 
وعددهم ٣٥٠٧، رغم أن دورهم 
ال يقل أهمية عن دور زمالئهم 
بوزارة التربية، ورغم مطالبة 
وزارة التربية ملجلس اخلدمة 

الكويتي لكل تخصص، وما 
إجــراءات وقواعد ومعايير 

القبول؟
٢ ـ عــدد املتقدمــني للبورد 
الكويتــي لــكل تخصــص، 
الذيــن  الناجحــني  وعــدد 
اجتازوا االختبار مع تزويدي 
بأسمائهــــم ودرجاتهم في 

االختبار.
٣ ـ عــدد الناجحــني الذيــن 
اجتازوا املقابلة الشخصية 
لــكل  الكويتــي  للبــورد 
تخصص ودرجاتهم، وعدد 
الذين لم يجتــازوا املقابلة 

الشخصية ودرجاتهم.

الكويتي مقابــل اخلدمات 
التي تقدمها.

وبنــاء على ما ســبق، 
اإلفــادة وتزويدي  أرجــو 

مبا يلي:
٭ هــل تعاقــدت اإلدارة 
العامة للجمارك مع أي من 
شــركات القطــاع اخلاص 
للقيــام بأي مهام أو أعمال 
فــي املنافــذ البريــة خالل 
الفترة املاضيــة؟ في حال 
كانت اإلجابة اإليجاب فما 
هذه الشــركة؟ وما طبيعة 
أعمالهــا وأنشــطتها؟ وما 
املهام املوكلة إليها حتديدا؟ 

مهند الساير: ما السند القانوني لفرض 
رسوم على القادمني إلى الكويت؟

عبداهللا األنبعي: ما الطاقة اإلنتاجية 
حملطات معاجلة مياه الصرف الصحي؟

النائــب مهنــد  وجــه 
الســاير ســؤال إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، 
مــازن الناهــض، بشــأن 
القانوني لفرض  الســند 
رســوم على القادمني إلى 
الكويت عبر منفذ العبدلي 
احلدودي، ونص السؤال 

على ما يلي:
انتشــرت فــي اآلونة 
األخيــرة ســندات قبض 

صادرة عن شــركة «جلوبــال كليرينج 
هاوس سســتمز» محصلــة من القادمني 
إلى الكويت عبر منفذ العبدلي احلدودي 
بقيمة دينارين باعتبارها رسوما نظيرة 
استخدام أجهزة التفتيش في املنفذ، لذا 

يرجــى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ـ  ما الســند القانوني 
لفرض الشركة رسوم على 
القادمني إلى الكويت عبر 
منفذ العبدلي احلدودي؟

٢ ـ هل يوجد عقد بني 
العامــة للجمارك  اإلدارة 
والشــركة يجيز مبوجبه 
حتصيــل الرســوم؟ مــع 
تزويدي بصورة ضوئية 

من العقد ـ إن وجد ـ.
٣ـ  هل حتصل الشركة 
أي رســوم في املنافذ احلدودية األخرى 
أسوة بالرسوم احملصلة في منفذ العبدلي؟ 
في حال اإلجابة اإليجاب، يرجى تزويدي 
باملستندات الدالة، وفي حال النفي، يرجى 

تزويدي باألسباب.

وجــه النائب عبداهللا 
األنبعي سؤاال إلى وزير 
األشــغال العامــة ووزير 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز، 
طالب فيه بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١ـ  ما الطاقة اإلنتاجية 
حملطــات معاجلــة ميــاه 

الصرف الصحي؟ 
٢ـ  مــا إمكانية إيصال 
امليــاه لتخضير املناطق، 
ومــا الكميات التــي يتم 

حتويلها ملياه البحر بعد معاجلتها؟

٣ـ  ما اخلطة املستقبلية 
ميــاه  مــن  لالســتفادة 
محطــات املعاجلــة فــي 
جانب االستفادة منها في 
ري املزروعــات وزيــادة 
املســطحات املائيــة فــي 
املناطق الصحراوية لرفع 
الرطوبة ونسبة  نســبة 
املناطــق  التبخيــر فــي 

اجلافة؟
٤ ـ هــل مت اســتغالل 
الدراكيل في حتويل مياه 
األمطــار والتصدي ملياه 

السيول وإعادة استغاللها في الري؟

عبر منفذ العبدلي احلدودي

سأل عن استغالل الدراكيل في حتويل مياه األمطار

مهند الساير

عبداهللا األنبعي

هل وافقت «اجلمارك» على فرض تلك الرسوم مع تزويدي بنسخة من قرارات وتعميمات اإلدارة بهذا اخلصوص؟

عبدالكرمي الكندري يسأل عن ممارسة 
املنظومة املتكاملة للخطة اخلمسية

وّجـه النائب د.عبدالكرمي 
الكندري ســؤاال إلى وزير 
الدولــة  ووزيــر  املاليــة 
االقتصاديــــة  للشــؤون 
واالستثمار عـــن أسبـاب 
تأخيــر تقييــم وترســية 
املمارسة اخلاصة باملنظومة 
املتكاملة إلعــداد ومتابعة 

اخلطة اخلمسية للدولة.
ونص السؤال الذي قدمه 
النائب د.عبدالكرمي الكندري 
ســؤاال إلــى وزيــر املالية 
الدولة للشــؤون  ووزيــر 

االقتصادية واالستثمار على اآلتي:
أصدر األمني العــام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية مطلع العام ٢٠٢٢، 
القرار اإلداري رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، بتشكيل 
جلنة حتقيق في األسباب التي أدت إلى 
تأخير تقييم وترسية املمارسة رقم (ع) 

٧-٢٠٢٠/٢٠١٩ املنظومة 
املتكاملة إلعداد ومتابعة 
اخلطة اخلمسية للدولة 
والقرارات الالحقة بشأن 
متديد فترة عمل اللجنة، 
وملــا كانت هنــاك أهمية 
بالغة ألعمال هذه اللجنة، 
بهــدف تقصــي احلقائق 
بشــأن تلك املمارسة، لذا 
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ - تاريخ رفع اللجنة 
تقريرها وتوصياتها بشأن 

األعمال املوكلة إليها.
٢ - مــا خلصت إليه مــن حقائق بهذا 

الشأن.
٣ - اإلجــراءات التــي اتخــذت حيــال 
توصيات اللجنة منذ تاريخ رفعها تقرير 
األعمــــال حتى تاريخ ورود هذا الســـؤال.

طالب بتزويده بتقرير اللجنة املكلفة بذلك 

 د.عبدالكرمي الكندري


