الشاهني يسأل عن عدم صرف بدل اخلطر حملضري العلوم

وجه النائب أسامة عيسى الشاهني سؤاال ا لى وزير التربية
ووزير التعليم العالي د .حامد العازمي ونص السؤال على:
ب��اإلش��ارة إل��ى سؤالنا السابق رق��م ()KNA_30909_2018
امل��ؤرخ  2018/11/27بشأن ص��رف ب��دل اخلطر حملضري
العلوم واملعلمني الكويتيني ب��وزارة التربية أسوة بالوافدين
العاملني في املجال نفسه.
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وأفاد معالي الوزير في رده وبناء على كتاب ديوان اخلدمة
امل��دن��ي��ة رق��م ( )2016079201امل���ؤرخ 2016 /11/23
«استحقاق بعض املوظفني الشاغلني لوظيفة (محضر علوم)
باملدارس احلكومية ومدارس التعليم اخلاص باملراحل الثانوية
واملتوسطة واالبتدائية».
من��ى إل��ى علمي قيام وزارة التربية بصرف ب��دل اخلطر
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الغامن يعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب املغربي
عقد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن جلسة
مباحثات مبقر البرملان املغربي أمس مع رئيس
مجلس النواب املغربي احلبيب املالكي .
وتركزت املباحثات على عالقات التعاون
البرملاني بني مجلس االم��ة الكويتي ومجلس
النواب املغربي اضافة الى بحث اهم القضايا
وامللفات التي سيتم بحثها في اجتماعات الدورة
ال  14الحتاد مجالس ال��دول االعضاء مبنظمة
التعاون االسالمي التي ستنطلق اعمالها في
الرباط في وقت الحق اليوم .
كما مت التطرق خ�لال املباحثات ال��ى اخر
مستجدات االوض��اع على الساحتني العربية
والدولية  .وحضر املباحثات وكيل الشعبة
البرملانية النائب راك���ان النصف وام�ين سر
الشعبة البرملانية ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ع��ودة
الرويعي وامني صندوق الشعبة النائب محمد
ال��دالل ومراقب املجلس نايف م��رداس العجمي
وعضو الشعبة علي الدقباسي والنائبة صفاء
ال��ه��اش��م وسفير دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى املغرب
عبداللطيف اليحيا.

الغامن واملالكي خالل اللقاء

أبل يوجه حزمة أسئلة عن الئحة البعثات اخلاصة
بكلية التربية األساسية و«التطبيقي»
وجه النائب د .خليل عبد الله أبل سؤاالً
إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.
حامد العازمي ،طالب فيه تزويده وإفادته
باآلتي:
 - 1الئحة البعثات اخلاصة بكلية التربية
األساسية وبالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال��ت��دري��ب ،واملعايير التي على أساسها
يبتعث الطلبة الستكمال درجة املاجستير
والدكتوراه.
 - 2كشف بالبعثات ال��دراس��ي��ة خالل
آخ��ر عشر س��ن��وات حتى السنة الدراسية
 2018/2017بكلية التربية األساسية
بجميع األقسام األكادميية كل على حده ،على
أن يتضمن الكشف القسم التابع له املبتعث
والتخصص ال��دراس��ي والنسبة احلاصل
عليها ،ونوع االختبار الذي يجريه كل قسم
من أقسام الكلية لطالبي االبتعاث ،ومن
الذي يضع االختبار ،مع بيان ما إذا كان هناك
ممن قبل ابتعاثه من أحد األقارب من الدرجة
األولى ألي عضو في جلنة اختيار املبتعثني
أو ممن هو أحد األق��ارب من الدرجة األولى
ألي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في
األقسام التابعة لكلية التربية األساسية.
 - 3ك��ش��ف ب���ع���دد أع���ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة
التدريسية ف��ي ك��ل قسم م��ن أق��س��ام كلية
التربية األساسية في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،لكل قسم على حده،
على أن يتضمن الكشف جنسية عضو هيئة
التدريس وتخصصه العلمي والقسم التابع
له وسنة التعيني في القسم وسنوات اخلبرة

خليل ابل

واملسمى الوظيفي كما وجه النائب د .خليل
أبل س��ؤاالً إلى نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،طالب
فيه تزويده وإفادته باآلتي:
 - 1آلية احتساب التعويضات للممتلكات
العقارية أو املركبات أو املمتلكات الشخصية
لألشخاص املتضررين م��ن أزم��ة األمطار
األخيرة التي حدثت مع نهاية عام.
 2كشف بالتعويضات التي صرفتحتى تاريخ ورود هذا السؤال للمتضررين
من (أزم��ة األم��ط��ار) ،مع بيان كيفية تقدير
التعويض لكل حالة على ح��ده ،ومجموع

ال���ف���ض���ل :إن����ش����اء ب����دال����ة م���رك���زي���ة
الستقبال طلبات النقل ب��األج��رة
باالتصال أو إلكترونيا
أعلن النائب أحمد الفضل عن تقدميه اقتراحا برغبة قال في مقدمته:
في ظل تزايد اعداد الرخص املمنوحة لسيارات االجرة اجلوالة والتي
أصبحت سببا في االزدحام املروري لكثرة مرورها وجتوالها في الطرق
بهدف احلصول على ركاب وما يؤدي إلى كثرة احلوادث املرورية نتيجة
وقوفها املفاجئ ،لذا بات من الواجب تنظيم عملها وحركتها ،وعليه أقدم
االقتراح برغبة بهدف حصر اماكن وجودها في نقاط جتمع بدال من
جتولها مع انشاء بدالة مركزية لتلقي الطلبات وحتويلها بشكل منتظم
يكفل في الوقت ذاته اولوية االنتفاع لكل مركبة اجرة .ونص االقتراح
على أن تنشأ بدالة مركزية يكون االشراف عليها والرقابة من قبل وزارة
الدولة لشؤون اخل��دم��ات ،تختص باستقبال وحتويل طلبات النقل
باألجرة من خالل االتصال أو باستخدام تطبيق الكتروني مع الربط
بكافة الشركات املرخص لها باألجرة حتت الطلب ،على أن حتدد اإلدارة
العامة للمرور بوزارة الداخلية نقاط جتمع سيارات األجرة وتنظم آلية
الوقوف باألولوية.

التقديرات الكلية لألضرار.
 - 3ه��ل ج��رى تقدير التعويضات من
خبراء عقاريني وفنيي مركبات؟ إذا كانت
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بكشف
عن خبراء العقارات وفنيي املركبات على أن
يشمل جهة عملهم وتخصصاتهم الوظيفية
وخبرتهم العملية وشهاداتهم األكادميية،
وإذا كانت اإلجابة بالنفي ما األسباب املانعة
م��ن االس��ت��ع��ان��ة ب��خ��ب��راء ع��ق��اري�ين وفنيي
املركبات وغيرهم من ذوي اخلبرة في تقدير
التعويضات؟
 - 4كشف بأسماء أعضاء فريق العمل
املختص بصرف التعويضات والفرق املنبثقة
عنه ،على أن يشمل مراكز عملهم ومسمياتهم
الوظيفية وتخصصاتهم األكادميية وسنوات
خبرتهم العملية.
 - 5هل هناك حاالت ألشخاص متضررين
رفضوا أو اعترضوا على قيمة التعويض
املقدر لهم على اعتبار أن��ه أق��ل من القيمة
احلقيقية لقيمة األض���رار التي تعرضوا
لها؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب ما أوجه
االع���ت���راض ل��ك��ل ش��خ��ص ع��ل��ى ح���ده؟ وم��ا
اإلج���راء ال��ذي اتخذته جلنة التعويضات
املكلفة بتقييم التعويض وصرفه؟
 - 6هل يوجد أشخاص رفعوا دع��اوى
قضائية ج���راء أزم���ة األم��ط��ار؟ إذا كانت
اإلج��اب��ة ب��اإلي��ج��اب ه��ل سببها ع��دم قبول
صرف تعويض للشخص املتضرر أم بسبب
اع��ت��راض الشخص على قيمة التعويض
أم ت��وج��د أس��ب��اب أخ����رى؟ ي��رج��ى ذك��ره��ا

وتوضيحها إذا وجدت.
كما وج��ه النائب أب��ل س���ؤاالً إل��ى وزي��ر
التربية وزي���ر التعليم ال��ع��ال��ي د .حامد
ال��ع��ازم��ي ،ط��ال��ب ف��ي��ه ت��زوي��ده وإف��ادت��ه
بالئحة البعثات اخل��اص��ة بكلية التربية
األساسية وبالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال��ت��دري��ب ،واملعايير التي على أساسها
يبتعث الطلبة الستكمال درجة املاجستير
والدكتوراه.
وك��ش��ف ب��ال��ب��ع��ث��ات ال��دراس��ي��ة خ�لال
آخ��ر عشر س��ن��وات حتى السنة الدراسية
 2018/2017بكلية التربية األساسية
بجميع األقسام األكادميية كل على حدة ،على
أن يتضمن الكشف القسم التابع له املبتعث
والتخصص ال��دراس��ي والنسبة احلاصل
عليها ،ونوع االختبار الذي يجريه كل قسم
من أقسام الكلية لطالبي االبتعاث ،ومن
الذي يضع االختبار ،مع بيان ما إذا كان هناك
ممن قبل ابتعاثه من أحد األقارب من الدرجة
األولى ألي عضو في جلنة اختيار املبتعثني
أو ممن هو أحد األق��ارب من الدرجة األولى
ألي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في
األقسام التابعة لكلية التربية األساسية.
وكشف بعدد أعضاء الهيئة التدريسية في
كل قسم من أقسام كلية التربية األساسية في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
لكل قسم على حدة ،على أن يتضمن الكشف
جنسية عضو هيئة التدريس وتخصصه
العلمي والقسم التابع له وسنة التعيني في
القسم وسنوات اخلبرة واملسمى الوظيفي.

البابطني يسأل احلجرف عن عدد
الطيارين غير الكويتيني في «الكويتية»
وجه النائب عبد الوهاب البابطني س��ؤاالً إلى وزير
املالية د .نايف احلجرف قال في مقدمته :منى إلى علمي
أن هناك ظلما واقعا على الطيارين الكويتيني في شركة
اخلطوط اجلوية الكويتية من حيث القرارات واملميزات
مقارنة بالطيارين غير الكويتيني.
وطالب إفادته وتزويده باآلتي:
 - 1كم يبلغ عدد الطيارين غير الكويتيني في اخلطوط
اجلوية الكويتية؟ يرجى ت��زوي��دي بكشف تفصيلي
برواتبهم ومميزاتهم والتدرج الوظيفي لكل منهم .
 - 2كم يبلغ عدد الطيارين الكويتيني في اخلطوط
اجل��وي��ة الكويتية؟ وه��ل ع�ين ع��دد  30ط��ي��ارا ً عربيا
ونقل بعضهم إلى اسطول آخر مع زي��ادة في املميزات
والرواتب مقارنة بالطيار املواطن؟ إذا كانت اإلجابة
اإليجاب فيرجى تزويدي بنسخة من رخصة الطيران
التجاري لكل منهم وكشف برواتبهم.

 3ما مدى صحة أن طيارا ً من اجلنسية املصرية لميجتاز اجلهاز التشبيهي لتعيينه في وظيفة طيار ومت
توفير سكن له في فندق امللينيوم ملدة  60يوما ً؟ إذا كانت
اإلجابة بصحته فيرجى تزويدي باألسباب.
 - 4ما صحة أن هناك طيارين أجانب غير مؤهلني
متت االستعانة بهم لتدريبهم على طائرات البوينغ
777؟ إذا كانت اإلجابة بصحته فيرجى تزويدي بكشف
بأسمائهم وعدد ساعات التدريب ونسخة من رخصة
الطيران التجاري لكل منهم.
 - 5م��ا صحة أن ط��ي��ارا ً يحمل اجل���واز األمريكي
مت تدريبه وتأهيله على اسطول البوينغ  777وعند
استكمال الساعات املطلوبة  1500ساعة على هذه
الطائرة لم يوجد بعدها بالعمل؟ إذا كان اإلجابة بصحته
فيرجى ت��زوي��دي بنسخة م��ن العقد وإجمالي تكلفة
التدريب والراتب خالل فترة العقد.

العتيبي :عالقة الكويت بأذربيجان قدمية وممتدة عبر سنوات
أك���د رئ��ي��س وف���د مجموعة
الصداقة البرملانية األولى النائب
خالد العتيبي أن عالقة دول��ة
الكويت بأذربيجان عالقة قدمية
وممتدة عبر سنوات في اجلوانب
السياسية والثقافية والتجارية.
جاء ذلك في تصريح صحافي
للعتيبي عقب لقاء الوفد البرملاني
مع النائب األول لرئيس البرملان
األذربيجاني ضيافت أصغروف.
وق���ال العتيبي إن الكويت
تثمن م��وق��ف أذرب��ي��ج��ان إب��ان
الغزو العراقي الغاشم ووقوفها
م��ع احل��ق الكويتي ف��ي احملافل
ال��دول��ي��ة ودع����م ال��ك��وي��ت في
إع����ادة أراض��ي��ه��ا .وأش����ار إل��ى
أن���ه خ�ل�ال ال��س��ن��وات األخ��ي��رة
يتوجه الكويتيون للسياحة في
أذربيجان وذلك لعوامل كثيرة

منها قرب أذربيجان من الكويت،
وال��ت��س��ه��ي�لات ال��ت��ي مت��ت على
تأشيرات الكويتيني ،متوقعاً
أن أذرب��ي��ج��ان ستكون القبلة
السياحية األولى للكويتيني.
ودعا العتيبي تسهيل إمكانية
متلك الشقق أو البيوت للكويتيني
في أذربيجان ،وإصدار القوانني
اجل��اذب��ة ل��ه��م ،م��ؤك��دا ً أن ذل��ك
س��ي��ع��زز اجل��ان��ب�ين السياحي
والتجاري للكويتيني فيها.
يذكر أن وفد مجموعة الصداقة
البرملانية األولى برئاسة النائب
خالد محمد العتيبي وعضوية
ال��ن��ائ��ب محمد ه��اي��ف املطيري
ي�����زور ك�ل�ا م���ن ج��م��ه��وري��ت��ي
أذربيجان وأوزبكستان ،وذلك
خ�ل�ال ال��ف��ت��رة م��ن  10إل���ى 16
مارس اجلاري

حملضري العلوم للمرحلتني الثانوية واملتوسطة ،ولم يتم
صرف بدل اخلطر للمرحلة االبتدائية!! لذا يرجى تزويدي
وإف��ادت��ي بعدد محضري العلوم الكويتيني املستحقني لبدل
اخلطر بوزارة التربية لكل مرحلة تعليمية على حدة وما مدى
صحة ع��دم ص��رف ب��دل اخلطر حملضري العلوم في املرحلة
االبتدائية؟

alwasat.com.kw

الصالح 70 :فرصة
عمل للكويتيني بـ «الكهربا»
أشاد رئيس جلنة تنمية املوارد
البشرية النائب خليل الصالح
بتجاوب وزي��ر النفط والكهرباء
خ���ال���د ال���ف���اض���ل م���ع م��ط��ال��ب��ه
باستعجال توفير فرص وظيفية
للكويتيني  ،كاشفاً أن مشاوراته
التي تواصلت مع الفاضل على
م��دى  3أي��ام ماضية أسفرت عن
إصدار قرارين بطلب ترشيح 70
كويتياً وكويتية حملة تخصص
هندسة البترول للعمل في وزارتي
الكهرباء والنفط.
وق���ال ال��ص��ال��ح ف��ي تصريح
صحفي أن حترك الوزير اإليجابي
سينهي م��ع��ان��اة  70م��واط��ن�اً
وم��واط��ن��ة م��ن ط��اب��ور ان��ت��ظ��ار
خليل الصالح
التوظيف الطويل ،داع��ي �اً كافة
ال��وزراء الى استعجال فتح آفاق
التوظيف للمواطنني وتسريع الدفع بعجلة اإلحالل.
وأوضح أن كثير من الشباب يعيشون منذ سنوات في حالة إحباط بسبب إخفاق
اجلهات احلكومية في توفير الفرص الوظيفية التي تتناسب وشهاداتهم  ،مطالباً
بفزعة حكومية لوضع حد لهذه املعاناة.
وأكد الصالح أن جلنة املوارد البشرية ستواصل جهودها لوضع حد لعشوائية
توظيف العمالة الوافدة على حساب الكويتيني  ،مجددا ً شكره للوزير الفاضل على
تفاعله مع هذه القضية الوطنية.

عمرالطبطبائي يطالب بالتحقيق
في ضغوط غير قانونية لتمرير املعامالت
طالب النائب عمر الطبطبائي
بتشكيل جل��ن��ة ت��اب��ع��ة ملجلس
ال�����وزراء للتحقيق ف��ي قضية
املجلس الطبي ب���وزارة الصحة
بدال من اللجنة التي مت تشكيلها
م��ن داخ��ل ال���وزارة لضمان أكبر
قدر من احليادية ألعمال اللجنة
وليشمل عملها جميع اجلهات
احلكومية.
وأشاد الطبطبائي في تصريح
باملركز اإلعالمي في مجلس األمة
ب��ت��ع��اون وزي���ر الصحة الشيخ
باسل احلمود وسرعة تفاعله مع
احل��دث ،مؤكدا ان لديه تفاصيل عمر الطبطبائي
كاملة عن هذه القضية.
وأوضح أن دور املجلس الطبي يتمثل في اعتماد ق��رارات اللجان الفنية بكافة
املستشفيات وال يقوم بإعطاء الشهادات املرضية ،مطالبا بتعديل املسار في املجلس
الطبي وغيره من اجلهات احلكومية .وبني أن املوضوع يخص بعض اإلج��ازات
والتي تبلغ مدتها أسبوعا والبعض يضغط حتى تصل إلى شهر ،مشيرا إلى أن
املوضوع مت رفعه إلى الوزير والوكيل ومت تشكيل جلنة حتقيق داخلية.
وأضاف أنه برغم ان تلك اللجنة ليست محايدة كونها جلنة داخلية إال أننا نتمنى
أن تقوم بإنصاف األطباء كونهم لم يرضخوا للضغوطات غير القانونية.
واستغرب سكوت احلكومة على هذا األمر ،خاصة أن اغلب الدوائر احلكومية
حتصل بها ضغوطات مماثلة ،مؤكدا أن غالبية النواب سيقفون مع اي وزير
يتعرض ملثل هذه الضغوط .من ناحية أخرى أعلن الطبطبائي انه تقدم باقتراح
برغبة بأن يكون هناك ربط بني وزارتي الداخلية والشؤون لوقف بعض املمارسات
السلبية عند ص��االت األف��راح .وأش��ار الطبطبائي في تصريح باملركز اإلعالمي
ملجلس األمة إلى ان البيوت املقامة بجانب الصاالت تتضرر من بعض السلوكيات
غير املقبولة مثل (التشفيط) و (التقحيص) لدرجة ان البعض منهم ذهب إلى
املستشفى من جراء األدخنة املنبعثة .وشكر الطبطبائي وزاره الشؤون على تقبلها
هذا االقتراح ،مطالبا وزارة الداخلية بالتفاعل معه بتسيير دوري��ات للمساعدة
على استقرار االمن ومنع مثل هذه السلوكيات .كما أعرب الطبطبائي عن شكره
لإلعالميني الذين ينقلون الصورة إلى املجتمع الكويتي مبهنية مثمنا دورهم في نقل
الصورة احلقيقية كما هي من دون حتريف.

املطيري يسأل اجلبري عن عدم استكمال
توزيع املزارع احلدودية
وجه النائب ماجد مساعداملطيري سؤاال الى وزير االع�لام ووزي��ر الدولة
لشؤون الشباب نص السؤال)حيث كشف املدير العام للهيئة العامة لشؤون
الزارعة والثروة السمكية السابق م /فيصل
احلساوي ،لعدة جرائد بتاريخ  3/11/2017عن استكمال خطة الهيئة
بشأن منح مزرعة على حدود الدولة الشمالية لكل اسرة كويتية وذلك خالل
ال  / 5شهر املقبلة وبني أن التوزيع سيجري ضمن ضوابط و شروط لضمان
منحها ملستحقيها من أبناء الكويت وهو ما سيتم اإلعالن عنه بشكل رسمي؟
وحيث أننا طالبنا بتاريخ  3/4/2018باإلسراع في انشاء جتمعات زراعية
جديدة في املناطق احلدودية املساحة  5إلى  10األلف متر وتوزيعها على األسر
الكويتية كما وعدت هيئة الزراعة .لذا يرجى إفادتي باألتي:
 1حول تصريح املدير العام السابق املهندس فيصل احلساوي عن املزارعاحلدودية والتي كان مزمع توزيعها أواخر سنة  2017م؟ وعليه يرجى إفادتنا
بأسباب عدم استكمال توزيع تلك املزارع احلدودية خالل الفترة املاضية؟
2يرجى تزويدي بنسخة من مشروع توزيع املزارع احلدودية؟3هل عرض املشروع على املجلس البلدي؟ يرجى تزويدي بنسخة انكانت اإلجابة بنعم؟

احل��وي��ل��ة ي��س��أل ب��وش��ه��ري ع��ن م��وع��د اف��ت��ت��اح الوصلة
املؤدية إلى جنوب الصباحية من طريق الفحيحيل

الوفد البرملاني الكويتي

وجه النائب د .محمد احلويلة س��ؤاال إلى وزي��رة األشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان ،قال في مقدمته أغلقت الوصلة املؤدية إلى جنوب
الصباحية من طريق الفحيحيل السريع باجتاه النويصيب منذ األمطار الغزيرة
التي شهدتها البالد أخيرا ً حتى تاريخه األمر الذي أثر على املنطقة بسبب قلة
املداخل واملخارج فيها حيث تعد منطقة جنوب الصباحية من املناطق ذات
الكثافة السكانية العالية .وطالب تزويده وإفادته مبوعد افتتاح الوصلة
املؤدية إلى جنوب الصباحية من طريق الفحيحيل السريع؟ مع تزويدي بجميع
اإلجراءات التي اتخذتها وزارة األشغال العامة جتاه هذا األمر منذ تاريخ إغالقها
حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

