
وج����ه ال��ن��ائ��ب ث��ام��ر ال��س��وي��ط 
سؤاال  إلى وزير الشؤون االجتماعية 
وال��ع��م��ل ووزي���ر ال��دول��ة للشؤون 
االقتصادية بشأن اإلستفسار عن 
شركة الدرة للعمالة املنزلية وما أثير 
حولها من تكرار شكاوى املواطنني 
بشأن قلة األع���داد التي تستقدمها 
الشركة لتلبية إحتياجات املواطنني 
من العمالة املنزلية مما ينافي الغرض 
الذي أُنشئت من أجله الشركة وفقا 
للقانون رق��م )69( لسنة 2015. ، 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - متى ب��دأت الشركة نشاطها 

فعليا في استقدام العمالة املنزلية؟ 
2 - كم يبلغ عدد العمالة املنزلية 
التي استقدمتها الشركة حتى اآلن؟ 
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��أع��داد العمالة 
املنزلية التي استقدمت منذ بداية 
نشاط الشركة موزعة على ال��دول 
التي جاءت منها حتى تاريخ ورود 

السؤال. 
3 - كم يبلغ عدد طلبات اإلستقدام 

املقدمة حالياً للشركة؟
4 - كم يبلغ عدد املواطنني الذين 
استقدموا عمالة منزلية من خالل 

شركة الدرة؟ 
5 - هل يسمح للوافدين بتقدمي 
طلب عمالة منزلية من خالل الشركة؟ 
إذا كانت اإلج��اب��ة باإليجاب يرجى 
ت��زوي��دي ب��أع��داد ال��واف��دي��ن الذين 

استقدموا عمالة منزلية من الشركة. 
6 - هل تستقبل طلبات املواطنني 
الستقدام العمالة املنزلية على الدوام، 
أم أنها تفتح باب استقبال الطلبات في 

أوقات معينه؟
7 - ما آلية تقدمي طلب استقدام 
ع��ام��ل��ه م��ن��زل��ي��ة؟ وم���ا ال����دول التي 
تستقدم العمالة منها؟ وكم أسعار 

االستقدام لكل منها؟ 
ووج��ه السويط س��ؤاال إل��ى وزير 

النفط ووزي���ر الكهرباء وامل���اء قال 
فيه : من��ى إل��ى علمي وج��ود ضغط 
شديد على مالحظي محطات الوقود 
التابعني لشركة البترول الوطنية 
الكويتية في التسويق احمللي، وذلك 
إلج��ب��اره��م على تقدمي استقاالتهم 
أو التقاعد ليسهل بعد ذل��ك تسليم 
احملطات للعمالة اآلسيوية )املقاول( 
من خالل تخفيض تقييمهم السنوي 
وع���دم منحهم امل��ك��اف��أة السنوية 
)البونص( وتأخير وتقليص عدد 

الدورات اخلارجية لهم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - كشف خاص بجميع موظفي 
دائ���رة التسويق احمللي للسنوات 
اخل��م��س املاضية يتضمن التقييم 
ال��س��ن��وي وامل���ك���اف���آت ال��س��ن��وي��ة 

)البونص( والدورات اخلارجية.
2 - ملاذا وقفت درجة املالحظ على 

)13(؟
3 - كشف مبيناً فيه توزيع بطاقات 
الشكر للسنوات اخلمس املاضية 
س��واًء من رئيس فريق احملطات أو 
مدير الدائرة جلميع موظفي التسويق 

احمللي.
4 - مل��اذا سلمت محطات الوقود 
للمقاول من خالل العمالة اآلسيوية 
وإج��ب��ار امل��الح��ظ الكويتي التابع 
لشركة البترول الوطنية الكويتية 

مبحطات معينة؟ 

استفسر من وزير النفط عن تسليم محطات الوقود للمقاول من خالل العمالة اآلسيوية

السويط يسأل الصبيح عن عدد املواطنني 
الذين استقدموا عمالة منزلية عبر »الدرة«

ريا�ض عواد

أوض��ح النائب د. خليل اب��ل ان��ه منذ 
التصويت على املداولة االول��ى لالقتراح 
ب��ق��ان��ون ب��ش��أن التقاعد املبكر وهناك 
لغط ومغالطات كثيرة في هذا الشأن ، 
وكثيرون يطرحون آراء أو معلومات ال 

تستند على أس��س سليمة إم��ا ألن هناك 
سوء فهم لالقتراح أو أن هناك محاولة 

واضحة لتضليل املجتمع. 
وق��ال ابل في تصريحات للصحافيني 
ام���س : ان ال��ق��ان��ون اجل��دي��د يحتوي 
على ام��ت��ي��ازات كثيره ليست موجودة 

في القانون احل��ال��ي، واملقترح ال��ذي مت 
التصويت عليه ال يلغي أي شي موجود 
من امتيازات وال يحتوي على ال��زام ، بل 
يعطي الصالحية للمؤمن عليه إما يبقى 
على الوضع السابق أو الوضع اجلديد 

في املقترح. 

وتابع :  حضرت اجتماع اللجنة املالية 
ملناقشة التعديالت وهي بشأن النص على 
امتيازات اكثر في املقترح اجلديد ، مضيفا 
: انا لدي ندوة اليوم االثنني وسوف أتكلم 
عن هذا القانون بشكل مسهب وعن بعض 
التعديالت املقدمة االن امام اللجنة املاليه. 

وقال : بشكل عام ال ميكن يأتيك قانون 
مفصل على اجلميع خاصة في ظل تفاصيل 
سنوات اخلدمة وطبيعة العمل والسن ، 
معتبرا ان كثير من األشخاص » مسجونني 
» في القانون احلالي وأن املقترح اجلديد 

يفتح لهم أبواب ويساعدهم.
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أوضح  أن اجلمعية كسبت ثقة الكويتيني وغير الكويتيني 
ورفعت من شأن العمل اخليري 

الدقباسي يسأل وزيرة 
الشؤون عن أسباب حل 

وتصفية جمعية السالم 
لألعمال اإلنسانية 

 وج������ه ال����ن����ائ����ب ع��ل��ي 
الدقباسي سؤاال الى وزيرة 
ال���ش���ئ���ون االج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��ع��م��ل ع��ن أس���ب���اب حل 
وت��ص��ف��ي��ة جمعية ال��س��الم 
ل��أع��م��ال اإلن��س��ان��ي��ة رغ��م 
أن اجل��م��ع��ي��ة ك��س��ب��ت ثقة 
الكويتيني وغير الكويتيني 
ورف���ع���ت م���ن ش���أن العمل 

اخليري في البالد
 وقال الدقباسي في سؤاله 

:
1.  ي����رج����ى اف����ادت����ي 
ب��اإلج��راءات التي اتخذتها 
وزارتكم بشأن حل وتصفية 
ج��م��ع��ي��ة ال���س���الم ل��أع��م��ال 
اإلنسانية واخل��ي��ري��ة؟ مع 
ت��زوي��دي بنسخة م��ن ق��رار 

احلل؟
2.  ي���رج���ى ت���زوي���دي 
بنسخة من املخالفات التي 
اق��رت��ه��ا إدارة اجلمعيات 
اخل���ي���ري���ة وامل����ب����رات ضد 
جمعية السالم والتي بناء 
عليها مت ح��ل اجلمعية مع 

تاريخ كل مخالفة؟
3.  يرجى ت��زوي��دي بنسخة م��ن موافقة جلنة اش��ه��ار وتقييم وحل 
اجلمعيات االهلية واخليرية وامل��ب��رات وال��ف��رق التطوعية وال���ذي اقر 
باجتماعها رق��م )9( وامل���ؤرخ ف��ي 2018/11/27 باملوافقة على حل 

اجلمعية؟
4.  هل للجمعية سوابق بتكرار املخالفات منذ انشائها وحتى تاريخه؟ 

يرجى تزويدي بها ان وجدت؟
5.  هل مت ابالغ العاملني في اجلمعية عن املخالفة في حينها وتوقيعهم 
على املخالفات؟ في حال عدم توقيع اجلمعية يرجى افادتي عن أسباب عدم 

توقيع اجلمعية للمخالفة اثناء حتريرها؟
6.  إذا لم يتم حترير املخالفة في موقعها واثبات حالة املخالفة كيف يتم 

التأكد من صحة املخالفة من عدمه؟
7.  هل مت استدعاء رئيس اجلمعية او املمثل القانوني بشأن املخالفات؟ 

وماهي اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد التحقيق معهم؟
8.  هل مت توجيه كتب انذار او تنبيه للجمعية قبل قرار احلل؟ وماهي 
تواريخ تلك اإلن��ذارات او التنبيه التي أرسلت للجمعية؟ يرجى تزويدي 
بجميع اإلن��ذارات والتنبيهات التي وجهت للجمعية منذ انشائها وحتى 

تاريخ قرار احلل؟
9.  في صحيفة الراي بتاريخ 2018/12/13 جاء به خبر بان جمعية 
السالم لديها شكاوى دبلوماسية وامنيه في حال ان اخلبر صحيح يرجى 
تزويدي بتلك الشكاوى ان وج��دت؟ وفي حال انه ال توجد شكاوى ضد 
اجلمعية دبلوماسية او امنيه فما هي اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن 

تلفيق اخلبر للوزارة؟
10. مل��اذا مت اص��دار ق��رار من قبلك بتصفية اجلمعية مباشرة وهل 
تستدعي املخالفات هذه العقوبة خاصه ان اجلمعية كسبت ثقة الكويتيني 

والغير كويتيني ورفعت من شأن العمل اخليري في البالد؟

ربيع �سكر

أعلن النائب محمد ال��دالل عن أن ملف تطوير 
التعليم من أولوياته القصوى واخ��ذ على عاتقه 
ذلك وهو ملف رئيسي بالنسبة إليه ، وقال الدالل 
: الوزير احلالي عاجز وأحتداه أن يبني ما الذي مت 
اجنازه في ملف طوير التعليم ، لكنه عاجز وسأذهب 
معه إلى أبعد مدى ولو وصل األمر إلى مساءلة وزير 

التربية سياسيا.
واضاف الدالل في مؤمتره الصحافي أمس : هناك 
طلبة وصلوا إلى اجلامعة وهم ال يجيدون القراءة 
متسائال هل الوزير لديه اجلرأة ان يقوم باالعالن 
عن ماذا اجنزه في خطة التعليم واحت��داه أن يبني 
ذل��ك فهو عاجز أن يقوم بهذا  ال��دور مستغربا أن 
تقبل احلكومة وهي لديها خطط مستقبلية تتعلق 
بالتنمية والتعليم وامل��رك��ز امل��ال��ي وم��ن يتولى 

املسؤولية في ملف التعليم  ال توجد لديه اجلدية .
وتابع الدالل : وعموما أنا أخذت على عاتقي أن 
ملف التعليم من أولوياتي وهو ملف رئيسي ولو 
وصل األمر إلى املساءلة السياسية ولو احلكومة 
لم تتحرك تعتبر مشاركة وعموما سافعل ادواتي 

والوزير سيكون حتت رقابتنا. 
وق���ال  ال���دالل :  ملف التعليم م��ن  اول��وي��ات��ي 
القصوى وس��أذه��ب ف��ي ذل��ك إل��ى أبعد م��دى ولو 
وصلنا الى املساءلة السياسية ولأسف اننا نتراجع 
، مشددا على أن وزير التربية احلالي اكثر الوزراء 
ال��ذي��ن تسلموا ه��ذه احلقيبة تقاعسا ف��ي تطوير 

التعليم وحامد العازمي »داش« في ال��وزارة طول 
بعرض وع��ارف خباياها  وم��ع ذل��ك لم نلمس أي 

تطوير للتعليم.
 ووجه الدالل سؤاال الى وزير التربية والتعليم 
العالي قال فيه : من ركائز اإلدارة الفاعلة في الدولة 
احلديثة إنشاء هيئة وطنية مركزية لضمان جودة 
التعليم العالي وحماية مخرجاته م��ن مخاطر 

الشهادات الرديئة، ورقابة فاعلية أداء مؤسسات 
التعليم العالي احمللية والتأكد من استيفائها ملعايير 

االعتماد األكادميي املؤسسي.
وتوافقاً مع هذه الركيزة األساسية صدر املرسوم 
األميري رقم 417 لسنة 2010 حول أنشاء اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم 
بهدف تقييم مؤسسات التعليم العالي في دولة 
الكويت وص��والً إل��ى توفير تعليم يتميز بحسن 
النوعية، وتفعيل اَليات الرقابة علي جودة التعليم 
ال���ذى حتصل عليه امل��خ��رج��ات الكويتية، س��واء 
حتصلت عليه من الداخل أو اخلارج ومن األهداف 
األساسية التي نص عليها املرسوم تأهيل كوادر 
وطنية قادرة على القيام بأعمال التقييم واالعتماد 

األكادميي كونه استثمارا بشريا ال غني عنه.
وكنا نتوقع من اجلهاز االستفادة من اخلبرات 
الوطنية لتفعيل عمليات االع��ت��م��اد األك��ادمي��ي 
امل��ؤس��س��ي وتطبيق معاييرها على مؤسسات 
التعليم العالي في الكويت ، خاصة أن مجلس إدارة 
اجل��ه��از ص��ادق علي معايير األعتماد األك��ادمي��ي 
املؤسسي وم��ؤش��رات األداء الفعال ومتطلبات 
املقايسة االعتمادية ، وأصدرهما في دليلني نالت 

أشادة املتخصصني.
إال أنه منا إلى علمنا بأن اجلهاز قد قام مؤخراً 
بانتداب أعضاء هيئة تدريس غير كويتيني، أحدهم 
من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت لذا 

يرجي أفادتنا بالتالي:

-1 م��ا صحة قيام اجل��ه��از الوطني لالعتماد 
األكادميي وضمان جودة التعليم بانتداب أعضاء 

هيئة تدريس غير كويتيني للجهاز؟
-2 ما صحة انتداب اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميي لعضو هيئة تدريس غير كويتي من قسم 

الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت.
-3 إذا ك��ان خبر ان��ت��داب دك��ت��ور جامعي غير 
كويتي من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة 
الكويت صحيحاً يرجى تزويدي بالوثائق التي 
تثبت خبرته في مجال االعتماد األكادميي وجودة 
التعليم العالي والتي تبرر تفضيله على أساتذة 

كويتيني من حملة شهادات الدكتوراه.
-4 إن كان انتداب الدكتور املذكور أم��راً قائماً، 
فما الدور الذي يقوم هذا الدكتور املنتدب في تهيئة 
مؤسسات التعليم العالي للدخول في االعتماد 
األك��ادمي��ي املؤسسي وض��م��ان ج��ودة املخرجات 
الكويتية التي تدرس في اخلارج وحمايتها من خطر 
الشهادات الرديئة؟ يرجى تزويدي بالوثائق التي 

تثبت جهوده في هذين املجالني.
-5 يرجى ت��زوي��دي بأسماء وأع���داد الدكاترة 
املنتدبني )كويتيني – وافدين( من جامعة الكويت 
أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
للعمل في وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي 
أو مت انتدابهم للجهات واألجهزة اخلاضعة لوزارة 
التربية والتعليم العالي مع ذكر مؤهالتهم وكلياتهم 

واجلهة التي مت االنتداب لها ومدة االنتداب.

أكد أن العازمي عاجز عن تطوير التعليم

الدالل : سأذهب مع وزير التربية ألبعد مدى ولو وصل األمر للمساءلة السياسية

الدالل مصرحا للصحافيني

علي الدقباسي

مجلس جامعة الكويت: ترقية 18 
أستاذ  لدرجة  تدريس  هيئة  عضو 

6وأستاذ مساعد 

ثامر السويط

أكد أنه ال يوجد قانون مفصل على اجلميع

احلالي التأمينات  قانون  في  موجودة  غير  كثيرة  امتيازات  املبكر«..  أبل: »التقاعد 

أبل يصرح للصحافيني 3- جانب من اجتماع اللجنة املالية

وج�����ه ال���ن���ائ���ب د. ع���ب���دال���ك���رمي ال���ك���ن���دري 
سؤاال إلى  وزير العدل ووزي��ر األوق��اف والشؤون 

اإلسالمية قال فيه : 
1- نصت املادة 12 من قانون إنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد في البند 2 » يكون للهيئة أمني عام 
وأمناء مساعدين يصدر بتعينهم قرار من الرئيس 
ويكونوا مسؤولني أمامه عن أدارة وتسيير النشاط 
اليومي للجهاز التنفيذي .....«  يرجى إفادتي 
بأسباب شغر منصب األم��ني العام مل��دة جت��اوزت 
سنتني ومنصب أمني عام مساعد ملدة جتاوزت سنة؟ 

2- نصت املادة 12 من قانون إنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد في البند 3 » تختار الهيئة موظفيها 

من ذوي اخلبرة ......« 
وعليه فقد صدرت الالئحة التنفيذية للهيئة في 
نوفمبر/2016 وصدرت الالئحة الداخلية للهيئة في 
سبتمبر/ 2017:  يرجى افادتي بأسباب عدم االعالن 
عن الوظائف الشاغرة بالهيئة كما يرجى تزويدي 
بجميع من مت تعيينهم أو نقلهم للهيئة بعد صدور 
القانون احلالي دون املوظفني الذين مت تعيينهم او 

نقلهم بناء على قرار مجلس اخلدمة املدنية؟ 
3- تزويدي بالهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي 
وال��وص��ف الوظيفي اخل��اص بالوظائف املعتمدة 

بالهيئة؟ 
4- ت��زوي��دي بعدد املوظفني الكويتيني وع��دد 

املوظفني الوافدين بالهيئة؟ 
٥- افادتي بعدد املوظفني الذين رفضوا العودة 
للعمل بالهيئة مع ص��دور القانون احلالي وعدد 
املوظفني الذين استقالوا منذ عودة العمل بالهيئة في 

2016 وحتى تاريخ تقدمي السؤال؟ 
6- تزويدي بعقود جميع املستشارين الوافدين 

الذين مت نقلهم أو االستعانة بهم أو تعيينهم بالهيئة 
منذ انشائها الى تاريخ تقدمي السؤال؟ 

7- تزويدي بالقرارات و التعاميم التي حددت 
ص��رف زي���ادة خاصة م��ن ضمن ال��رات��ب للوافدين 
العاملني مبكاتب القياديني بوظائف فنية ) قانون 
- هندسة - محاسبة ( تفوق نظرائهم ب��اإلدارات 

االخرى بالهيئة مع بيان اسباب الفارق ؟ 

8- ذكرت الهيئة في خبر صحفي عن استقبالها 
12 أل��ف اق��رار ذم��ة مالية من اخلاضعني للقانون 
وبناء على نصوص امل��واد )31( )3٥( من القانون 
وامل���واد )24( )2٥( )31( من الالئحة التنفيذية 

والتي تنص على تشكيل جلان فحص اقرارات الذمة 
املالية وامكانية االستعانة برجال القضاء في هذه 
اللجان واحالة شبهات الكسب الغير مشروع للنيابة 

العامة: 
يرجى تزويدي بقرارات تشكيل جلان الفحص ) أ ( 
) ب ( ) ج ( و عدد االحاالت التي متت احالتها للنيابة 

العامة بتهمة الكسب الغير مشروع ؟ 
٩- نشر في الصحافة على لسان رئيس الهيئة 
بأن عدد البالغات التي استقبلتها الهيئة 1٩6 بالغ 

مت حفظ 34 منها: 
يرجى افادتي بآلية حفظ البالغات املعتمدة من 
الهيئة كما يرجى تزويدي بقرارات اللجان املعنية 

بهذا املوضوع ان وجدت؟ 
10- نصت امل��ادة )٥( من قانون إنشاء الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد على وض��ع استراتيجية 
وطنية ملكافحة الفساد ون��ص��ت امل���ادة ) ٩ ( من 
الالئحة التنفيذية على ان��ه مجلس االم��ن��اء هو 
املسؤول عن اصدار و متابعة تنفيذ االستراتيجية 
وكما ذك��ر رئيس الهيئة في تصريح صحفي بأن 
))بنود االستراتيجية ستنعكس ايجابا على مؤشر 
مدركات الفساد(( ورغ��م ان مجلس االمناء قد مت 
تعيينه في مارس 2016 ولم يتم اقرار االستراتيجية 

حتى وقت تقدمي السؤال: 
ما هي األس��ب��اب وال��دواف��ع وراء تأخير اعتماد 
استراتيجية وطنية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا 
باملؤشر ايجابا او سلبا حسب ما ذكره رئيس الهيئة 

في تصريحه؟ 
11- هل مت اتخاذ اي اجراءات نحو تعديل قانون 
انشاء الهيئة؟ إذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي 

بها. 

طلب تزويده بعقود جميع املستشارين الوافدين بها

الكندري يسأل وزير العدل عن أسباب عدم اختيار 
أمني عام لهيئة مكافحة الفساد حتى اآلن 

  د. عبدالكرمي الكندري


