
مجلس األمة
االربعاء ١ فبراير ٢٠٢٣

08

مبارك الطشة: كم عدد املستعان بخدماتهم من غير املتقاعدين 
وما أنظمة الدراسة في جامعة university of Visayas؟

وجه النائب د.مبارك الطشة 
٢٠ ســؤاال إلــى ١٥ وزيرا منها 
سؤال مشترك إلى جميع الوزراء 
بشأن عدد املستعان بخدماتهم 
من غير املتقاعدين في الوزارات 

واجلهات التابعة.
ووجه سؤاال مشتركا آخر 
إلى ٤ وزراء بشأن عدد املنتدبني 
واملعاريــن إلــى إدارة مكاتــب 
الوزراء وأسمائهم ومؤهالتهم 

العلمية وخبراتهم السابقة.
كما وجه ســؤاال إلى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
حمــد  د.  العلمــي  والبحــث 
العدواني بشــأن نظام معادلة 
الشهادات اإللكترونية للجامعات 
األجنبية. وجاء سؤاله املشترك 

إلى جميع الوزراء كما يلي:
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
الذيــن  ـ كشــف بعــدد   ١
اســتعنتم بخدماتهــم من غير 
املتقاعدين في الوزارات من ١٧

أكتوبر ٢٠٢٢ حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال يبني فيه أسماؤهم 
ومؤهالتهم العلمية وخبراتهم 
الوظيفي،  السابقة، واملســمى 
وقيمــة املكافــأة املقــررة لكل 

وجاء السؤال املشترك إلى 
وزراء الداخليــة واخلارجيــة 

والعدل والتجارة كما يلي:
بالنظــر إلى قــرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ٣٨ لســنة 
٢٠٠٦ في شــأن قواعد وأحكام 
وشــروط النقل والندب، وإلى 
تعميم ديــوان اخلدمة املدنية 
رقم ١٠ لســنة ٢٠١٣، في شــأن 
وقف النقل والنــدب واإلعارة 
بني الوزارات والهيئات واجلهات 
احلكومية، وباإلشــارة إلى ما 
تردد عن «صدور أوامر شفهية 
باملوافقــة على النقــل والندب 
واإلعارة في جميع جهات الدولة 
إلى حني صدور قرار رسمي»، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  كشــف يتضمــن عــدد مــن 
انتدبوا أو نقلوا أو أعيروا إلى 
إدارة مكتب الوزير، وأسماءهم 
ومؤهالتهم العلمية وخبراتهم 
السابقة، ومسمياتهم الوظيفية 
واملكافآت والعالوات املقررة لكل 
منهم والدرجة املثبت عليها، منذ 
١٧ أكتوبــر ٢٠٢٢ حتــى تاريخ 

ورود السؤال.
٢ـ  هــل وافــق ديــوان اخلدمة 
املدنية على الندب أو النقل أو 

تأسيســها وتطورها وأعضاء 
واملعامــل  التدريــس  هيئــة 
واملختبرات واملكتبات امللحقة 
التعليميــة  بهــا واخلدمــات 
والثقافية التي تقدمها للطالب.

٭ أنظمة الدراسة في اجلامعة 
واالختبارات وآليــات التقييم 

واحتساب الدرجات.
٭ قائمة بالكليات واملعاهد في 
اجلامعة والتخصصات العلمية 
فيها والبرامج الدراســية التي 
تقدمها في مراحل البكالوريوس 

واملاجستير والدكتوراه.
٭ موقع اجلامعة ومركزها في 
التصنيفــات العاملية املعروفة 

ألفضل اجلامعات.
٭ عدد املنح الدراسية وبرامج 
الزمالة والتبادل الطالب التي 

تقدمها.
٭ موقــف احلكومة الفلبينية 
من اجلامعة من حيث االعتراف 
واإلشــراف والرقابــة وضمان 

اجلودة.
٣ـ  ما نوع الرقابة التي متارسها 
وزارة التربية ممثلة في إدارة 
التعليم اخلاص على املدارس 
األجنبيــة واخلاصة، وما آلية 

ممارستها؟

اإلعارة للمذكورين أعاله؟ مع 
تزويدي بصــورة ضوئية من 
القرار الصادر في شأن كل منهم، 
وموافقة ديوان اخلدمة املدنية 

ـ إن وجد.
وجــاء ســؤاله إلــى وزير 

التعليم العالي كما يلي: 
يتضمن املوقع االلكتروني 
الرسمي لوزارة التعليم العالي 
على شــبكة االنترنــت (نظام 
معادلة الشــهادات االلكتروني 
للجامعــات األجنبية) اســمي 
جامعتني في جمهورية الفلبني:
university of the :٭ األولــى

.Visayas
.university of Visayas :٭ الثانية

وهو األمر الذي تسبب في إرباك 
للكثيــر من الطالب، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  هل تعد اجلامعتان املذكورتان 
أعاله كيانني قانونيني وتعليميني 
منفصلني على الرغم من تشابه 
األسماء أم أن كليهما يشيران إلى 
كيان قانوني وتعليمي واحد؟

٢ـ  تزويدي باملعلومات التالية 
في احلالتني:

٭ االسم الرسمي للجامعة.
٭ نبذة عــن اجلامعة وتاريخ 

طلب كشفاً يتضمن عدد من انتدبوا أو نقلوا أو أعيروا إلى إدارة مكتب الوزراء

د.مبارك الطشة

منهم، واألعمال واملهام املنوطة 
بهم، وصورة ضوئية من قرار 
االستعانة، وقرار ديوان اخلدمة 

املدنية لكل منهم على حدة.
٢ ـ كشــف بعدد املستعان 
بهم من املتقاعدين في الوزارات 
من ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى تاريخ 
ورود هــذا الســؤال، يبني فيه 
العلمية  أسماؤهم ومؤهالتهم 
الســابقة واملسمى  وخبراتهم 
الوظيفي وقيمة املكافأة املقررة 
لــكل منهــم واألعمــال واملهام 
املنوطة بهم، وصورة ضوئية 
من قرار االستعانة وقرار ديوان 

اخلدمة املدنية ـ إن وجد.

عادل الدمخي: ما اخلطة اإلستراتيجية املتعلقة
 بوزارة األشغال خصوصًا قطاع الهندسة الصحية؟

النائــب د. عــادل  وجــه 
الدمخــي ســؤاال إلــى وزيرة 
العامــة ووزيــرة  األشــغال 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة د.أمانــي بوقماز، 
بشأن أسباب انقطاع ونقص 
املياه املعاجلة عن القســائم 
الزراعية في منطقتي الوفرة 
والعبدلي، نص على ما يلي:

يرجى إفادتــي وتزويدي 
باآلتي:

١- ما الســبل التــي اتخذتها 
وزارة األشغال العامة للوقوف 
على أســباب انقطاع ونقص 
املياه املعاجلة عن القســائم 
الزراعية في منطقتي الوفرة 
والعبدلي؟ وما اإلجراءات التي 

اتخذت لعالج القصور؟
٢- هل لدى وزارة األشــغال 
العامة رؤية شاملة عن العقد 
رقــم (هـــ ص/١٦٧) مدعمــة 
باملســتندات وموضحا فيها 
املتعلقة  املراحل واإلجراءات 
بالتنفيــذ، وما تبــع ذلك من 
صدور قرارات وزارية بتشكيل 
جلــات فنيــة وتقاريــر تلك 
اللجان منذ مارس عام ٢٠١٦
حتى تاريخ ورود السؤال؟

٣- ما دور الوزارة في شــأن 
ما صدر من التقارير املذكورة 

في مــارس ٢٠٢٢؟ مــع بيان 
مــا إذا مت التســليم االبتدائي 
للمشروع مع عدمه واإلجراءات 

التي اتخذت في هذا الصدد.
٥- ما سبب تضارب وتناقض 
القــرارات الوزارية، إذ صدر 
القــرار رقم ٢٠ لســنة ٢٠٢٢

بتشــكيل جلنة حتقيق فنية 
وقانونية حول تنفيذ أعمال 
العقود أرقام (هـ ص/ ١٦٧، وهـ 
ص/٩٦، وهـ ص/٩٨) – وأعقب 
ذلك صدور القــرار الوزاري 
رقم ٢٠٢٢/٣٣ بإعادة تشكيل 
تلك اللجنة، وتال ذلك صدور 
القرارين ٢٠٢٢/٤١ و٢٠٢٢/٤٤
بتمديد عملهــا، لكن بعد كل 
ذلك صدر القرار الوزاري رقم 
٢٠٢٢/٥٢ في ٢٠٢٢/٩/٢٢ بإلغاء 
أعمال اللجنة الفنية القانونية 
املشكلة بالقرار الوزاري رقم 
٢٠٢٢/٣٣ واستكمال التحقيق 
فيما انتهت إليه اللجنة املشكلة 
بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢١/٥٨

على الرغم من أن تلك اللجنة 
األخيرة صدر في شأنها رأي 
قانونــي واعتمدتــه الوزيرة 
السابقة، وقد انتهى ذلك الرأي 
القانوني إلى مخالفة اللجنة 
وإجراءات التحقيق املنصوص 
عليها في مواد املرسوم الصادر 

بالوزارة؟
٨- مــا دواعي إصــدار وكيل 
الوزارة السابق القرار اإلداري 
رقــم ١٣٥٤ لســنة ٢٠٢٢ فــي 
٢٠٢٢/٥/٢٦ بتشــكيل جلنــة 
الزمنيــة  لدراســة املطالبــة 
واملاليــة اخلاصــة بأعمــال 
العقــد رقــم (ه ص/١٦٧) مع 
العلم بوجود القرار الصادر 
بتشكيل جلنة إلجراء التحقيق 
حول تنفيذ العقود أرقام (هـ 
ص/ ١٦٧، وهـــ ص/٩٦، وهـ 

ص/٩٨)؟
التــي  اإلجــراءات  مــا   -٩
اتخذتهــا الــوزارة لتحســني 
األداء وتصويب أي انحرافات 
أثنــاء تنفيذ األعمــال؟ وهل 
حوسب املتسبب في تعطيل 
تنفيذ األعمــال درءا لصرف 
مبالغ مــن دون وجه حق أو 
للتقصير واإلهمال في احلقوق 
وااللتزامــات مــن األطــراف 

املعنية؟
١٠- ما اخلطة االستراتيجية 
املتعلقة بالــوزارة وأهدافها، 
املتعلقــة بقطاع  خصوصــا 
الهندســة الصحيــة؟ ومــن 
املسؤولون الذين أعدوا تلك 
اخلطة وما اتخذ من إجراءات 

لتفعيلها؟

في شأن نظام اخلدمة املدنية 
– فإلــى أيــن ذهبــت أعمــال 
اللجنــة املشــكلة بالقرارين 
٣٠و٢٠٢٢/٣٣ لدراسة العقود 
الثالثة أرقام (هـ ص/ ١٦٧، وهـ 

ص/٩٦، وهـ ص/٩٨).
وملا أعاد الوزير السابق اللجنة 
املبطلة الســتكمال التحقيق 
فلمــاذا لــم يشــمل التحقيق 
العقدين رقمي (هـ ص/٩٦، وهـ 
ص/٩٨) وفق ما جاء في طلب 
جهاز متابعة األداء احلكومي، 
واقتصــر على التحقيق على 
العقد (هـــ ص/١٦٧) مخالفا 
بذلك أيضا اللجان التي شكلت 

سابقا.
٦- هل اتخذت الوزارة إجراءات 
في شــأن التقريــر املقدم من 
شــركة EMERSON الشــركة 
املصنعة لبرنامج التشغيل في 
العقد (هـ ص/ ١٦٧) واملتعلق 
بتنفيذ املالحظات املتبقية على 

العقد؟
٧- ما مدى علم الوزارة بكتاب 
مقاول العقد رقم (هـ ص/١٦٧) 
ومفــاده تنازلــه عــن جميع 
مطالباته مقابل التمديد الزمني 
ورفع الغرامــة املطبقة؟ وما 
اإلجراءات املتخذة في شأنه؟ 
ومــا رأي القطــاع املختــص 

طلب أسماء املسؤولني الذين اعدوها وما اتخذ من إجراءات لتفعيلها

د. عادل الدمخي

في البند السابق ومدى تفعيل 
الشروط التعاقدية – وتوقيع 
اجلــزاءات حمايــة لألمــوال 
العامــة والــذود عنهــا؟ مع 
إيضاح دور قطاع الهندســة 
الصحية وما اتخذ من إجراءات 
نحو التقصيــر احلاصل من 
متعهد العقد واستيفاء جميع 
املتطلبات التعاقدية من مقاول 
العقد طبقا للبرنامج الزمني 
ومــدى تواصله مــع اجلهات 
الرقابية لالطالع على جميع 

اإلجراءات واملستجدات.
٤- ما موقف الوزارة من كتاب 
جهاز متابعة األداء احلكومي 
رقم ٩٤١/٦٠ – ١٠١٤٥ في تاريخ 
٢٠٢٢/١١ ونتائج جلانه املشكلة 

عالية اخلالد: ما التكلفة املالية ملناقصة نفق
 دروازة العبدالرزاق والتصورات املستقبلية؟

وجهت النائبة عالية اخلالد 
ســؤاال إلى وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
املتجــددة، د.أماني  والطاقة 
بوقماز بشــأن نفــق دروازة 
السؤال  العبدالرزاق، ونص 
على ما يلي: ظــل العمل في 
نفــق «دروازة العبدالرزاق» 
متوقفا ملدة طويلة على الرغم 
من تدخل اجلهات احلكومية 
الــوزراء، وموقعه  ومجلس 
احليوي والتاريخي ووجوده 
في قلب منطقة العاصمة، وفي 

منطقة االزدحام املروري واألنشطة التجارية، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- صــورة ضوئية من جميع الدراســات 
والتقاريــر اخلاصــة بالنفــق املعماريــة 
واإلنشــائية، واملالحظــات التــي أدت إلى 

إغالقه وتوقف العمل فيه.

٢- صــورة ضوئيــة مــن 
محاضــر التحقيق اخلاصة 
بتــــوقف املشـــــــروع -إن 
وجدت-، وأسباب التوقف، 
وهل توجد مشــاكل تتعلق 
باإلنشاءات وأنظمة السالمة؟ 
كما يرجى تزويدي باحملاضر 
أو التحقيقات التي أدت إلى 

التوقف.
٣- هل توجد أي دراسات 
أو توصيات خاصة ببعض 
اجلهات عرضت على جلنة 
اخلدمــات احلكوميــة في 
مجلــس الوزراء حول نفــق الدروازة؟ إن 
كانــت اإلجابة اإليجاب فيرجــى تزويدي 

بصورة ضوئية عنها.
٤- ما التكلفة املالية للدراسات واملناقصة 
اخلاصــة بنفــق الــدروازة والتصــورات 

املستقبلية؟

طلبت صورة ضوئية من جميع الدراسات اخلاصة باملشروع

عالية اخلالد

عبداهللا املضف يسأل عن توقيع عقد 
إجناز وصيانة مقر هيئة أسواق املال

النائــب عبــداهللا  وجــه 
املضــف ســؤاًال إلــى وزيــر 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات، 
مــازن الناهض بشــأن عقد 
إجنــاز وصيانة مقــر هيئة 
أســواق املال، ونص السؤال 

على ما يلي:
منى إلى علمي توقيع عقد 
إجنــاز وصيانة مقــر هيئة 
أسواق املال، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- ما مدى الصالحية املالية والقانونية ملجلس 
مفوضي الهيئة الذي انتهى مرسوم تعيينه في 

٧ سبتمبر ٢٠٢٢ في ترسية 
وتصميم وإجنــاز وصيانة  
مناقصة بهذا احلجم من حيث 

القيمة والتكلفة؟
٢-هل يعد ذلك ضمن العاجل 
مــن األمــور خصوصــا أن 
الدولــة تتجه نحو تخفيض 

التكاليف؟
٣- هل يوجد شبه تعارض 
مصالح بني أحد أعضاء جلنة 
الترســية أو القطــاع املعني 
باملتابعة مع الشركة املنفذة؟

٤- هل يتوافــر لدى الهيئة 
خطة الستيفاء جميع املتطلبات املالية إلجناز 

هذا املشروع؟

مع إعادة تكليف اللجنة التعليمية مبتابعة املوضوع

عبداهللا املضف

أسامة الزيد يطلب الهيكل التنظيمي املعتمد من ديوان 
اخلدمة املدنية اخلاص بالهيئة العامة للغذاء والتغذية

وجه النائب أسامة الزيد 
ســؤالني إلى وزير الصحة، 
بشــأن الهيــكل التنظيمــي 
املعتمــد من ديــوان اخلدمة 
املدنية اخلاص بالهيئة العامة 
للغــذاء وللتغذيــة وبقطاع 

الشؤون الهندسية.
األول  الســؤال  وجــاء 

كالتالي: 
انطالقا من أهمية حتقيق 
األمن الغذائي املســتدام في 
الكويت وتأثيره املباشر على 
صحة وسالمة املجتمع، ونظرا 
ألهمية الدور الرقابي للهيئة 
العامة والتغذية في التفتيش 
األغذيــة  علــى  واملراقبــة 
واحلفاظ على ســالمة املادة 
الغذائية وصوال للمستهلكني 
ومتابعة املنشــآت الغذائية 
التزامهم  ومورديها ومــدى 
بتطبيــق القوانني واللوائح 
اخلاصة بالهيئة، أطلب إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- صورة ضوئية عن الهيكل 
التنظيمي املعتمد من ديوان 
اخلدمة املدنية اخلاص بالهيئة 
العامة للغذاء وللتغذية، مع 
بيان مــا مت وقف تفعيله أو 
تغييره مــن االختصاصات 
الواردة فيه، وتوضيح اسم 
اإلدارة وتاريخ صدور قرار 

العامــة؟ إذا كانــت اإلجابة 
أطلــب  فإننــي  باإليجــاب 
تزويدي بصورة ضوئية عن 
قرار إغالق املنشــأة والقرار 
العامة  النيابة  الصادر مــن 

في شأن فتحها.
٤- كشــف بأسماء املوظفني 
حاملــي املســمى الوظيفــي 
مفتــش  أغذيــة،  (مفتــش 
تغذيــة)، الذيــن لم مينحوا 
صفة الضبطيــة القضائية، 
مــع بيان األســباب وتاريخ 

التعيني.
٥- هــل تصــدر أو جتــدد 
التراخيص الصحية للمنشآت 
الغذائيــة ومتداوليهــا بعد 
دفــع الرســوم والغرامــات 
املســتحقة لدى الهيئة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب فإنني 
أطلب تزويــدي باإلجراءات 
والقرارات املنظمة بهذا الشأن.
٦- مــا االشــتراطات التــي 
العامة في  النيابة  وضعتها 
شأن املخالفات واملستندات 
امللحقــة بها إلثبــات صحة 
تزويــدي  مــع  املخالفــة؟ 
بصورة ضوئية عن محاضر 
االجتماعات واملرسالت التي 

متت بهذا الشأن.
٧- يوجد عدد (٣٥٠٠) شحنة 
مواد غذائية مستوردة أفرج 

االستمارة األولى أو الثانية 
أو الثالثة؟

١٢-هــل أفــرج عــن املــادة 
الغذائيــة للمرة الثالثة بعد 
صــدور نتيجة تفيــد بعدم 
املادة لالســتهالك  صالحية 
اآلدمي في استمارة الفحص 

األولى والثانية؟
١٣- ما سبب حترير املخالفة 
إلــى ما بعد صــدور نتيجة 
فحص مبا يتجاوز فترة ٤٠

يوما؟
١٤- كشف بأسماء املفتشني 
واألطباء البيطريني العاملني 
في املنافذ اجلوية والبحرية 
والبرية وإدارة املســالخ مع 

حتديد مراكز العمل.
١٥- صــورة ضوئيــة مــن 
الشــهادات اخلاصة بجميع 
األطباء البيطريني العاملني في 
الهيئة، مع توضيح ما اعتمد 
من وزارة التعليم العالي، وما 
لم يعتمد حتى اآلن مع بيان 

األسباب.
١٦- في شأن الكتاب الصادر 
مــن اإلدارة العامة للجمارك 
والــوارد إلــى الهيئــة عــن 
الهيئــة  اســتعمال أختــام 
مــن ســائقي الشــركات في 
٢٠٢٢/١٠/٢٤، أطلــب إفادتي 
بكشــف خــاص ببيانــات 

ديوان اخلدمة املدنية.
٣- شريحة الذاكرة (فالش 
ميمــوري) بجميــع العقود 
اخلاصة بتأهيل وتشــغيل 
وصيانــة محطــات إمدادات 
الطبيــة  الغــاز والغــازات 
جلميــع املناطــق الصحيــة 
(املستشفيات ومراكز الرعاية 
األولية)، وتوضيح مراكزها 
وقيمتها ومددها املنعقدة منذ 
سنة ٢٠١٨ حتى تاريخ ورود 

السؤال.
٤- شريحة الذاكرة (فالش 
ميمــوري) بجميــع العقود 
من الباطن بتأهيل وتشغيل 
وصيانــة محطــات إمدادات 
الطبيــة  الغــاز والغــازات 
جلميــع املناطــق الصحيــة 
(املستشفيات ومراكز الرعاية 
األولية)، وتوضيح مراكزها 
وقيمتها ومددها املنعقدة منذ 
سنة ٢٠١٨ حتى تاريخ ورود 

السؤال.
٥- كشــف يوضح األسماء 
واملسميات الوظيفية ملديري 
املشاريع في العقود املبرمة 
لتأهيل وتشــغيل وصيانة 

محطات وإمدادات
٦- شريحة الذاكرة (فالش 
ميموري) عن جميع تقارير 
التي  املالحظات واملخالفات 

عنهــا ودخلت إلــى الكويت 
باســتخدام صالحية دخول 
النظــام (اســم املســتخدم) 
انتهــى  خاصــة مبوظفــني 
إدارة األغذيــة  ندبهــم فــي 
املســتوردة بالهيئة، وعليه 
أطلب تزويدي مبســتندات 
اإلجراءات التفصيلية املتخذة 
في شــأن ما ذكر، مع وثائق 
محتويات الشحنات الغذائية 
املســتوردة التي أفرج عنها 
ونتائج فحص املختبر لكل 

شحنة.
٨- ما األعمال والصالحيات 
اخلاصة بشــركات ومكاتب 
التخليص اجلمركي في إدارة 

األغذية املستوردة؟
٩- هل تقوم مكاتب التخليص 
اجلمركــي بالتوقيــع علــى 
منوذج التعهد بعدم التصرف 
في املواد الغذائية وذلك حلني 
صدور النتائج النهائية من 
املختبر على املادة الغذائية؟

١٠- هل تدرج نتيجة فحص 
الثالثــة في النظام  املختبر 
اإللكتروني اخلاص باألغذية 

املستوردة؟
١١- هــل توجــد تصاريــح 
لإلفراج عــن املواد الغذائية 
ختمت ووقعت يدويا وليس 
كانــت  ســواء  إلكترونيــا 

املفتشني واألطباء البيطريني 
التــي  األختــام  أصحــاب 
اســتخدمت خلتم واإلفراج 

عن الذبائح.
١٧- مــا اإلجــراء القانونــي 
املتخذ في شــأن اســتعمال 
أختــام الهيئــة من ســائقي 
الشــركات؟ مع بيان أسباب 
تسليم أختام موظفي الهيئة، 
وتزويدي بصورة ضوئية عن 
جميع محاضــر التحقيقات 

التي متت حيال املوضوع.
١٨- صــورة ضوئيــة عــن 
محاضر جلنة اإلتالف اخلاصة 
بالذبائــح في جميــع املنافذ 
وإدارة املســالخ مــن تاريخ 

٢٠٠/٦/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
وجاء السؤال الثاني كما 
يلي:  أطلب إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- الهيكل التنظيمي املعتمد 
من ديــوان اخلدمــة املدنية 
اخلــاص بقطــاع الشــؤون 
الهندســية التابــع لــوزارة 
الصحــة والــذي يوضــح 
جميع التدرجات واملسميات 

الوظيفية احلالية.
٢- جميــع االختصاصــات 
اخلاصــة بقطــاع الشــؤون 
الهندســية التابــع لــوزارة 
الصحــة املعتمدة مــن قبل 

رصدت من موظفــي وزارة 
الصحة بعد انتهاء مدة العقود 
التابعة حملطات إمدادات الغاز 
والغازات الطبية مع توضيح 
املسميات الوظيفية حملرري 
التقارير منذ ٢٠١٨ حتى تاريخ 

ورود السؤال.
٧- كشــف يوضح األسماء 
والتخصصات واملســميات 
الوظيفيـــــــة  والتدرجــات 
للموظفني املعينني في مكاتب 
الشــؤون الهندسية التابعة 

لوزارة الصحة.
٨- كشــف يوضــح أســماء 
الشركات اخلاصة بتشغيل 
وصيانــة محطــات إمدادات 
الطبيــة  الغــاز والغــازات 
جلميــع املناطــق الصحيــة 
(املستشفيات ومراكز الرعاية 
األولية) والتي أبرم التعاقد 
معهــا منذ ســنة ٢٠١٨ حتى 

تاريخ ورود السؤال.
٩- كشــف يوضــح أســماء 
الشــركات اخلاصــة بتأهيل 
الغــاز  إمــدادات  محطــات 
والغــازات الطبيــة جلميــع 
املناطق الصحية (املستشفيات 
ومراكز الرعاية األولية) والتي 
أبرم التعاقد معها منذ سنة 
٢٠١٨ حتــى تاريــخ ورود 

السؤال.

سأل عن جميع االختصاصات اخلاصة بقطاع الشؤون الهندسية التابع لوزارة الصحة

أسامة الزيد

الوقف أو التغيير، مع بيان 
األسباب منذ سنة ٢٠٢١ حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
٢- صــورة ضوئيــة عــن 
املراســالت التــي متــت بني 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
والهيئــة العامة للمعلومات 
املدنيــة فــي شــأن الربــط 
اإللكتروني لتسهيل الشروط 
الالزمة للمخالفات وإحالتها 
إلــى النيابة العامة منذ نقل 

االختصاص.
٣- مــا اللوائــح الداخليــة 
والقــرارات الصــادرة فــي 
شــأن تنظيــم اإلجــراءات 
اخلاصة بغلق وفتح املنشآت 
الغذائية؟ وهل هناك منشآت 
غذائية أعيد فتحها من النيابة 

١٠ نواب يطلبون عقد جلسة خاصة 
ملناقشة ظاهرة الغش في املدارس

تقــدم ١٠ نــواب بطلب عقــد مجلس األمة 
جلسة خاصة يوم اخلميس املوافق ٩ فبراير 
ملناقشــة ظاهرة الغش في املدارس وتسريب 

االختبارات الدراسية.
وجاء في نص الطلب إنه استنادا ملا نصت 
عليه املادة (٧٢) من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمــة، نتقدم نحن املوقعــني أدناه بطلب عقد 
جلسة خاصة يوم اخلميس املوافق ٢٠٢٣/٢/٩، 
وذلك ملناقشة ظاهرة الغش في املدارس وتسريب 
االختبارات الدراسية التي باتت تؤرق املجتمع 
بصورة يتعــني معها أن ندق ناقوس اخلطر، 

وذلك النظر في اآلتي:
١- اســتطالع سياسة احلكومة جتاه محاربة 
ظاهرة الغش في املدارس، على أن تقدم احلكومة 
خــالل اجللســة بيانات وافيــة متضمنة عدد 
حاالت الغش وحاالت تسريب االختبارات خالل 
السنوات اخلمس األخيرة، وأسباب ذلك، وما 

اتخذته الوزارة من إجراءات ملواجهة ذلك.
٢- الوقــوف على مــدى حقيقــة قيام بعض 

املدارس اخلاصة مبساعدة الطلبة في االختبارات 
لتحسني ورفع النتائج بها، وهو ما ال يعكس 

صدقا حقيقة املستوى العلمي للطلبة.
٣- مناقشــة االقتراح بقانون الــذي تقدم به 
النائب د.عبدالكرمي الكندري بشأن مكافحة أعمال 
اإلخالل باالمتحانات واالختبارات، والنظر في 
إقراره باملداولتني، على أن يكون تقرير اللجنة 

التعليمية منجزا قبل موعد اجللسة.
٤- إعــادة تكليــف اللجنــة التعليميــة فــي 
ضوء ما ســتخرج به اجللســة من نتائج وما 
سيبديه األعضاء من مالحظات باستمرار نظر 
املوضوع، مع إلزام وزارة التربية متمثلة في 
وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور 
اجتماعاتهــا وتزويدهــا بكل ما ســتطلبه من 
بيانــات. وقــدم الطلب النــواب د.حمد املطر، 
ود.عــادل الدمخي، ومهلهــل املضف، وفارس 
العتيبي، وسعود العصفور، وأسامة الشاهني، 
وأسامة الزيد، وعبداهللا فهاد، ود.فالح الهاجري، 

ود.خليل أبل.


