اخلليفة لوزير الداخلية :ملاذا لم متنح اجلنسية ألبناء املتجنسني ؟
وجه النائب مرزوق اخلليفة سؤاال برملانيا إلى وزير الداخلية عن عدد األبناء الراشدين من أبناء املتجنسني الذين لم مينحوا اجلنسية الكويتية لغاية تاريخه .وسأل اخلليفة« :ما أسباب عدم منح
اجلنسية الكويتية لهم؟ وهل هناك نية لطلب استصدار مرسوم أميري مبنح اجلنسية الكويتية؟ ،الفتا إلى أنه «إذا كان اجلواب (نعم) يرجى بيان التاريخ احملدد لذلك
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املناور يسأل وزراء اخلارجية والداخلية والتعليم اجلمهور يقترح إلغاء شرط احلصول على إجازة
دراسية ملعادلة الدرجات العلمية للموظف
عن الترقيات ومدينة صباح السالم اجلامعية
ريا�ض عواد
وج��ه النائب أس��ام��ة امل��ن��اور  3أسئلة
إلى وزراء اخلارجية والداخلية والتربية
والتعليم العالي ،جاءت كالتالي:
وج��ه املناور س��ؤاال برملانيا إل��ى وزير
اخلارجية الشيخ د .أحمد ناصر احملمد،
نص على ما يلى:باإلشارة إلى قرار وزارة
اخل��ارج��ي��ة اإلداري رق��م 20202/351
امل��ؤرخ في  2020/2/13بشأن حتديد
آلية عمل دورة الترقية الرابعة من سكرتير
أول إلى مستشار ،ومشاركة الدبلوماسيني
املستحقني للترقية والتحاقهم بالدورة
املشار إليها خ�لال الفترة من  1حتى 11
م���ارس  ،2020واستكمالهم متطلبات
الدورة بعد ذلك التاريخ تطبيقا لإلجراءات
االح���ت���رازي���ة وال���وق���ائ���ي���ة ال��ص��ح��ي��ة،
واستيفائهم بذلك شروط الترقية كافة ،لذا
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1أس��ب��اب ع���دم ت��رق��ي��ة املجتازين
في دورة الترقية املشار إليها أع�لاه إلى
درج��ة مستشار حتى ت��اري��خ ورود هذا
ال��س��ؤال رغ��م استحقاقهم لها من تاريخ
.2019/3/31
 - 2ه��ل هناك م��وان��ع قانونية حتول
دون ص���دور ق���رار ال��ت��رق��ي��ة م��ن ت��اري��خ
2019/3/31؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
ب��اإلي��ج��اب ،يرجى ت��زوي��دي بالنصوص
القانونية املانعة.
 - 3ما اآللية املتبعة لتحويل املوظفني
اإلداريني إلى السلك الدبلوماسي؟ إذا كان
عن طريق دورة فكم تكون املدة الزمنية؟
هل كل عام أو عامني؟
 - 4أسباب عدم صرف بدل السكن نقدا
للدبلوماسيني أسوة بدول مجلس التعاون
اخلليجي؟
 - 5م��ا آل��ي��ة ن��ق��ل الدبلوماسيني
للبعثات في اخل���ارج؟ وم��ن املسؤول
عن حتديد البعثات لهم؟ وه��ل يوجد
دبلوماسيني خدموا في نفس البعثة أكثر
من م��رة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب،

اسامه املناور

يرجى ذكر السبب.
 - 6هل يوجد دبلوماسيني خدموا في
نفس اإلقليم أو القارة دون ت��داول عملهم
بقارات مختلفة وفق نظام العمل السائد؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،فما أسماؤهم؟
مع ذكر األسباب.
 - 7هل يوجد دبلوماسيني خدموا طيلة
فترة خدمتهم في البعثة ذاتها؟ إذا كانت
اإلجابة باإليجاب ،يرجى ذكر األسباب.
 - 8ما معايير ترشيح رؤساء البعثات
الدبلوماسية في اخلارج؟
 - 9هل يوجد دبلوماسيني أو قياديني
لم يخدموا ب��اخل��ارج أو أمضوا أكثر من
خمس سنوات بالوزارة؟
 - 10كم يبلغ عدد القضايا املرفوعة
على ال��وزارة من موظفيها الدبلوماسيني
واإلداريني؟ وما أسبابها؟ وكم عدد القضايا
التي خسرتها الوزارة؟
 - 11ملاذا لم تصرف التذاكر السنوية
للدبلوماسيني العاملني بالسفارة في
اخلارج حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما

اجلهة املسؤولة عن تقييم هذه األسعار؟
وج��ه املناور س��ؤاال برملانيا إل��ى وزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي ،نص السؤال
على ما يلى:
ن��ظ��را ل��ع��دم ت��رق��ي��ة ال��ع��س��ك��ري�ين من
ضباط الصف برتبة (وكيل ضابط أول)
واحلاصلني على شهادة الثانوية العامة
إل��ى رت��ب��ة (م�ل�ازم) منذ س��ن��وات طويلة
والذين مضى على خدمتهم أكثر من ()18
عام أسوة بزمالئهم الذين سبقوهم ،علما
بأنه قد صدر قرار وزاري رقم 2018/767
بتاريخ  2018/8/12واخل��ارص بعقد
دورة تدريبية لتأهيلم للترقية ،حيث أنه
قد مت ترقيتهم برتبتني فقط خالل سنوات
خدمتهم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1متى سيتم فتح باب التسجيل لدورة
ترقية العسكريني من ضباط الصف برتبة
وكيل ضابط أول إلى رتبة مالزم؟
 - 2آلية احتساب عدد املقبولني في تلك
الدورة ،ألن عدد املقبولني يجب أن يتناسب
م��ع ط��ول ف��ت��رة حجب ه��ذه ال����دورات عن
املستحقني.
ووجه املناور سؤاال برملانيا إلى وزير
التربية ووزي���ر التعليم العالي د.علي
املضف ،نص على ما يلى:
ملا كانت مدينة صباح السالم اجلامعية
«الشدادية» قد أخذت وقتا طويال جدا في
إنشائها ،وكانت هناك مصاريف إضافية
هائلة ،والكثير من احل��وادث خ�لال فترة
إنشائها ،ل��ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي وت��زوي��دي
باآلتي:
 - 1كم بلغت تكلفة ترسية مناقصة
إن��ش��اء مدينة ص��ب��اح السالم اجلامعية
«الشدادية» في أول املشروع؟
 - 2ك���م ب��ل��غ ع���دد ط��ل��ب��ات األوام����ر
التغييرية خالل فترة إنشاء اجلامعة؟
 - 3كم بلغت التكلفة النهائية للجامعة
م��ن��ذ ان��ش��اءه��ا ح��ت��ى ت��اري��خ ورود ه��ذا
السؤال؟

فايز اجلمهور

الديحاني يقترح إنشاء مدارس متوسطة
وثانوية للبنني في «صباح الناصر»
أعلن النائب فرز الديحاني عن تقدميه
اقتراحاً برغبة بإنشاء مدارس متوسطة
وث��ان��وي��ة للبنني ف��ي ض��اح��ي��ة صباح
الناصر.
وق��ال الديحاني في مقدمة االقتراح
برغبة:
تعاني منطقة صباح الناصر من نقص
في عدد املدارس احلكومية فيها في كافة
املراحل التعليمية سواء للبنني والبنات
رغم الكثافة السكانية املرتفعة للمواطنني
والتي وصلت إلى اكثر من  40ألف طالب
وطالبة في مراحل التعليم كافة.

احلويلة يقترح التوسع في دول االبتعاث اخلارجي
أعلن النائب د .محمد ه��ادي احلويلة
ع��ن تقدميه مقترحا ال��ت��وس��ع ف��ي دول
االبتعاث وزي��ادة عدد اجلامعات حسب
قائمة جهاز االعتماد األكادميي لكل من
التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي وي��راع��ى في
تلك ال���دول واجل��ام��ع��ات التقدم العلمي
والتصنيف األكادميي املرتفع.
احلويله في ظل اجلائحة التي مير بها
العالم بسبب انتشار فيروس كورونا
(كوفيد )19أص��ب��ح ه��ن��اك إج����راءات
مختلفة الستقبال الطلبة املبتعثني عن
طريق التعليم العالي وجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في
ال��دول واجلامعات مثل أمريكا وال��دول

التي تستقبل الطلبة الكويتيني وغيرت
كذلك ه��ذه ال��دول من ش��روط اجلامعات
وااللتحاق بالدراسة بسبب سياسات
التباعد االجتماعي واإلج��راءات الوقائية
لتلك الدول.
فأصبح م��ن ال��ض��روري زي���ادة عدد
اجل���ام���ع���ات ودول االب���ت���ع���اث حسب
قائمة جهاز االعتماد االكادميي لكل من
التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وعدم حصرها على عدد محدد وزيادتها
بجامعات ذات تصنيف أكادميي مرتفع
لفتح املجال أكثر أمام الطلبة الذين متت
املوافقة على ابتعاثهم للخارج لدراسة
الدكتوراه واملاجستير والبكالوريوس

حتى ال يتأثر اع��داد الطلبة املبتعثني وال
تعرقل مسيرتهم التعليمية لالستفادة
ب��خ��ب��رات خ��ارج��ي��ة ت��ع��م��ق م��ه��ارات��ه��م
التعليمية وي���ع���ودون بعلم ينفعون
به البالد فالشباب ميثل ذخيرة البالد
التنموية وقوتها اإلنتاجية.
لذا فأنني أتقدم باالقتراح التالي برجاء
التفضل بعرضة على مجلس األمة « نص
االقتراح «
التوسع في دول االبتعاث وزيادة عدد
اجلامعات حسب قائمة جهاز االعتماد
األكادميي لكل من التعليم العالي وجامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
ويراعى في تلك الدول واجلامعات التقدم
العلمي والتصنيف األكادميي املرتفع.

أعلن النائب فايز اجلمهور عن تقدميه
اقتراحاً برغبة قال في مقدمته ،يع ُّد التعليم
ركنًا أساس ّيًا لتقدم املجتمع وازده��اره ،وبه
تنهض الدول في جميع نواحي احلياة.
لذلك كفل الدستور الكويتي حق التعليم
ورعاه  ،إال أنه مما يعكر ذلك عدم قيام وزارة
التعليم العالي مبعادلة الشهادات الدراسية
لكثير م��ن املوظفني احلاصلني عليها من
جامعات خ��ارج دول��ة الكويت بحجة عدم
حصولهم على إج��ازة دراسية استنادًا إلى
الالئحة الصادرة بتاريخ 2019/02/03
بشأن معادلة ال��درج��ات العلمية م��ا بعد
الثانوية العامة الصادرة من خ��ارج دولة
الكويت ؛ حيث تضمنت الفقرة اخلامسة
من املادة رقم (  ) 11من الالئحة ذاتها عدم
النظر في معادلة الدرجات العلمية في حالة
حصول املوظف في اجلهات احلكومية أو
العامل في اجلهات غير احلكومية على تلك

ال��درج��ة العلمية م��ن دون احل��ص��ول على
إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة
احملددة للحصول على الدرجة العلمية.
وح��ي��ث إن ه��ذا ال��ق��رار مجحف ف��ي حق
املوظفني احلاصلني على املؤهالت العليا،
وفيه تضييق على املوظفني الراغبني في
استكمال دراستهم العليا ،وك��ان األج��در
ب���وزارة التعليم العالي تشجيعهم على
التعليم لتزويد املجتمع بالكوادر املتخصصة
والفنيني واخلبراء.
ونص االقتراح على ما يلي:
“إلغاء الفقرة اخلامسة من امل��ادة رقم
( ) 11من الئحة معادلة الدرجات العلمية
ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج
دولة الكويت  ،وتولي وزارة التعليم العالي
معادلة الشهادات الدراسية العليا للموظفني
غير احلاصلني على إج���ازة دراس��ي��ة وفق
األسس والشروط املقررة

محمد احلويله

الساير يسأل وزراء العدل والتجارة
والصحة عن اإلعالنات القضائية
وأسعار احلديد والتدوير

وجه النائب مهند الساير  3أسئلة برملانية إلى وزراء العدل والتجارة
والصناعة والصحة ،تفاصيلها كالتالي:
وج��ه الساير س��ؤاال برملانيا إل��ى وزي��ر العدل ن��واف الياسني نص
على ما يلى :نشر في وسائل التواصل االجتماعي والعديد من الصحف
احمللية امتعاض احملامني واملتقاضني من فوضى اإلعالنات القضائية،
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي - 1 :إحصائية بعدد العاملني بوظيفة
مندوب إعالن في وزارة العدل.
 - 2إحصائية بعدد العاملني في وظيفة مندوب إعالن املنتدبني في
مكتب وزير العدل ووكيل الوزراء والوكالء املساعدين خالل الفترة من
 2018/1/1حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان مهامهم الوظيفية
وصورة ضوئية من قرارات الندب.
 - 3إحصائية بعدد العاملني بوظيفة مندوب إع�لان في إدارات
كتاب احملاكم وإدارات التنفيذ وقطاع اخلبراء ،مع بيان اسم اإلدارة
واألع��داد التفصيلية وإحصائية عملها لكل محافظة على حدة ،وذلك
للسنوات الثالث األخيرة .ووجه الساير سؤاال برملانيا إلى وزير التجارة
والصناعة وزير الدولة للشؤون االقتصادية فيصل املدلج ،نص على
ما يلي :لوحظ قبل أيام عدة االرتفاع املفاجئ ألسعار طن احلديد مبا
يجاوز مبلغ ( )20دينارا للطن حيث تراوحت األسعار اجلديدة لعدد
من الشركات امل��وردة في قطاع املقاوالت ما بني ( )200 - 195دينار
لطن احلديد احمللي ،على الرغم من ثبات قائمة أسعار املواد اإلنشائية
املنشورة على موقع وزارة التجارة والصناعة االلكتروني عند ()172
دينارا لطن احلديد احمللي و( )160دينارا لطن احلديد املستورد ،لذا
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي - 1 :هل صدر قرار وزاري من قبلكم
بتعديل أسعار امل��واد اإلنشائية؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب ،يرجى
تزويدي بصورة ضوئية عن القرار الوزاري ذات الصلة وأسبابه.
 - 2اإلجراءات املتخذة جتاه شركات املقاوالت املخالفة.
ووج��ه الساير س��ؤاال برملانيا إل��ى وزي��ر الصحة الشيخ د .باسل
احلمود ،نص السؤال على ما يلي:
نُشر في الصحافة احمللية في تاريخ  2020/12/11خبر مفاده
سحب وزارة الصحة عددا من القرارات اإلدارية اخلاصة بحركة التدوير
األخيرة في الوزارة واعتبارها كأن لم تكن ،لذا يرجى إفادتي وتزويدي
باآلتي:
 - 1ص��ورة ضوئية من ال��ق��رارات اإلداري��ة أرق��ام ( 4194و4195
و 4196و 4197و 4198و 4199و 4200و )4201لسنة .2020
 - 2صورة ضوئية من التظلمات من القرارات املذكورة أعاله.

وت��ع��ان��ي أس���ر الطلبة ف��ي صعوبة
امل��واص�لات لبعض امل��راح��ل التعليمية
خ��ارج محيط منطقة صباح الناصر ما
يتسبب معها في اختناقات مرورية حادة
ف��ي م��داخ��ل وم��خ��ارج املناطق امل��ج��اورة
لضاحية صباح الناصر ،ومبا ان احلجج
دائما من قبل وزارة التربية أن امليزانية
ال تكفي او انه اليوجد إدراج للميزانية
إلنشاء مدارس جديدة في ضاحية صباح
الناصر ،لذا اتقدم باالقتراح برغبة التالي:
إدراج إن��ش��اء م���دارس ف��ي امليزانية
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة وذل����ك ف��ي األراض����ي

فرز الديحاني

املخصصه لها في ضاحية صباح الناصر:
إنشاء مدرستني للمتوسط بنني.-إنشاء مدرستني للثانوية بنني

العتيبي يسأل وزراء الشؤون واألشغال وشؤون
مجلس الوزراء عن املساعدات االجتماعية
وصيانة الطرق ومزايا «املناقصات»
وجه النائب فارس العتيبي  3أسئلة برملانية
إل��ى وزراء ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال���وزراء
والشؤون واألشغال ،جاءت كالتالي:
وجه العتيبي سؤاال برملانيا إلى نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ،نص على ما يلى:
في ش��أن املوافقة على إق��رار الئحة املزايا
املالية للموظفني العاملني في اجلهاز املركزي
للمناقصات العامة مبوجب كتاب ديوان اخلدمة
املدنية رقم  896في تاريخ .2019/7/11
وباالطالع على البند أوال من الئحة املزايا
املالية واملتعلقة مبكافأة املستوى الوظيفي تبني
منح موظلفي اجلهاز الكويتيني املعينني على
درج��ات مجموعة الوظائف العامة في جدول
املرتبات العام الشاغلني للوظائف التخصصية
مكافأة مستوى وظيفي وفقا للفئات الواردة في
اجلدول رقم ( )1املرفق للكتاب ،وأنه باالطالع
على اجل���دول رق��م ( )1امل��رف��ق للكتاب تبني
أن��ه مقسم إل��ى ست شرائح للمستحقني لهذه
املكافأة على النحو املوضح به جميعها تتعلق
باملؤهالت اجلامعية دون حاملي الدبلومات
واملؤهالت املتوسطة.
ومل��ا ك��ان م��ن امل��ق��رر بنص امل���ادة ( )7من
الدستور الكويتي أن «العدل واحلرية واملساواة
دعامات املجتمع.»..
وكان املقرر بنص املادة ( )29أيضا منه أن
«الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية وهم
متساوون لدى القانون في احلقوق والواجبات
العامة ال متييز بينهم في ذل���ك ،»..ل��ذا يرجى
إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1مل���اذا حُ ���رم م��وظ��ف��و اجل��ه��از حاملي
الدبلومات وامل��ؤه�لات املتوسطة من مكافأة
املستوى الوظيفي باملخالفة للمادتني ()7،29
من الدستور؟ علما بأنهم يعملون في املهام
الوظيفية ذاتها التي يقوم بها أغلب حاملي
املؤهالت اجلامعية ويجمعهم مكان عمل واحد؟
 - 2مل��اذا حُ ��رم موظفو اجل��ه��از م��ن حملة
املؤهالت اجلامعية (تخصصات الهندسية)
من مكافأة املستوىالوظيفي وكذلك شاغلو
الوظائف اإلشرافية علما بأنه كانت تصرف
املزايا املالية لهم قبل اعتماد الئحة املزايا املالية
اجلديدة
 - 3وفقا للبند اخلامس من الالئحة املتعلق
باالستعانة باخلدمات فإنه يجوز ألمني عام
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة االستعانة
بخدمات الكويتيني وغير الكويتيني من خارج
اجل��ه��از بوقت كامل أو وق��ت جزئي وص��رف
مقابل تلك املدد وفقا للجدول ( )4املرفق ،وأنه
باالطالع على ذلك اجلدول يتبني أن هناك ممن
يستعان بهم من خارج اجلهاز تصل مكافأته
إلى ( )2000دينار في الشهر ،فما الضوابط
واألسس في اختيار األشخاص الذين يستعان
بخدماتهم في اجلهاز؟
 - 4ه��ل ي���ؤدي ه���ؤالء األش��خ��اص الذين
يستعان بهم القسم قبل تكليفهم باألعمال
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واالط�لاع على أوراق املناقصات واملستندات
السرية أم ال؟
 - 5كشف بأسماء األش��خ��اص املسجلني
على بند االستعانة باخلدمات ،وذلك ابتداء من
تاريخ العمل بالالئحة ،مع بيان تخصصاتهم
ال��ع��ل��م��ي��ة وس��ي��رت��ه��م ال��ذات��ي��ة وامل��واض��ي��ع
واملناقصات التي شاركوا في دراستها.
ووج��ه العتيبي س��ؤاال برملانيا إل��ى وزير
الشؤون االجتماعية ووزير األوقاف والشؤون
اإلس�لام��ي��ة عيسى ال��ك��ن��دري ،ط��ال��ب إف��ادت��ه
وتزويده باآلتي:
 - 1كم يبلغ ع��دد املستفيدين من قانون
املساعدات االجتماعية؟
 - 2كم يبلغ عدد احل��االت املستحقة لبدل
اإليجار حسب القانون ولم يصرف لهم؟
 - 3ملاذا تخصم قيمة املكافآت التسجيعية
للطلبة اخلريجني من قيمة املساعدة؟
 - 4كم تبلغ عدد حاالت العجز االدي التي
يخصم فيها قيمة دخل «األم» من قيمة املساعدة
لألبناء؟ وما السند القانوني خلصم دخل األم
أو احلاضن؟
 - 5ما األساس القانوني إللزام فئة «املفرج
عنهم» ب��دف��ع غ��رام��ات مالية س���واء غ��رام��ات
صادرة فيها أحكام قضائية أو مخالفات مرور؟
وف��ي ح��ال ع��دم الدفع وإح��ض��ار ما يثبت ذلك
توقف املساعدة عنهم خصوصا أن حالتهم ال
تسمح بالدفع.
 - 6ملاذا ال ترشل رسالة تنبيهية ملن يتلقون
مساعدة اجتماعية مبوعد جتديد الطلبات؟
 - 7كم يبلغ عدد موظفي إدارة اجلمعيات
اخليرية وإدارة اجلمعيات األهلية؟ مع ذكر
بيانات تفصيلية لكل موظف منهم.
 - 8كم يبلغ ع��دد اللجان املشكلة ملتابعة
أعمال اجلمعيات األهلية واخليرية؟ مع كشف
بأسماء أع��ض��اء ه��ذه اللجان وقيمة املبالغ
امل��ص��روف��ة اإلج��م��ال��ي��ة لكل ع��ض��و ،م��ع بيان
مستواهم التعليمي والوظيفي منذ عام 2016
حتى تاريخ ورود هذا السؤال وأسباب تشكيل
اللجان في ظل وجود إدارات متخصصة.

