العتيبي :سنجري «بروفة» الستجواب رئيس الوزراء
وندعوه لصعود املنصة
أعلن النائب خالد العتيبي عن إجراء «بروفة» استجواب رئيس الوزراء ،داعيا إياه لصعود املنصة .وقال« :بعد تسلمي جدول أعمال جلسة غدا الثالثاء وفي
ظل ضبابية املوقف احلكومي لعدم إعالن قبول استقالة احلكومة،سنقوم أنا وزمالئي املستجوبون بإجراء بروفة الستجوابنا املقدم لرئيس الوزراء .وأدعو
الشيخ صباح اخلالد لصعود املنصة ومواجهة االستجواب».
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استجواب رئيس احلكومة وطلبا تشكيل جلنتي حتقيق
و 5تقارير لـ«اخلارجية» على جدول أعمال جلسة الغد

ريا�ض عواد

ي��ع��ق��د م��ج��ل��س األم����ة جلسته
العادية والتكميلية غ��دا الثالثاء
وب��ع��د غ��د األرب���ع���اء للنظر في
ب��ن��ود ج����دول األع���م���ال امل��ك��ون
م��ن  7ب��ن��ود تتضمن ال��رس��ائ��ل
ال���واردة والعرائض والشكاوى،
واالس��ت��ج��واب املوجه من النواب
خالد العتيبي وثامر السويط وبدر
ال��داه��وم إل��ى سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ صباح اخلالد احلمد
الصباح.
وي���ح���ت���وي ج�����دول األع���م���ال
أيضاً على طلبني لتشكيل جلنتي
حتقيق ،و 5تقارير للجنة الشؤون
اخل��ارج��ي��ة ،وفيما يلي تفاصيل
جدول األعمال  :
 البند األول:ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى املضبطتني
التاليتني
(/1460أ) ب��ت��اري��خ  5يناير
.2021
(/1460ب) ب���ت���اري���خ 6
يناير.2021
 -٢البند الثاني
أوال  :كشف األوراق والرسائل
الواردة.
ث���ان���ي���ا :ك���ش���ف ال���ع���رائ���ض
والشكاوى.
البند الثالث:األسئلة
وتنظر حسب ترتيبها في كشف
األسئلة املتوقع أن يأتيها ال��دور
املوزع مع جدول أعمال اجللسة.

البند الرابع :االستجوابات
االستجواب املوجه من األعضاء
ث��ام��ر الظفيري وخ��ال��د العتيبي
ود .بدر الداهوم إلى سمو رئيس
مجلس الوزراء في شأن:
احملور األول  :مخالفة صارخة
ألح��ك��ام ال��دس��ت��ور ع��ن��د تشكيل
احل��ك��وم��ة ب��ع��دم م��راع��اة عناصر
واجتاهات املجلس اجلديد.
احمل��ور الثاني :هيمنة السلطة
التنفيذية في تكوين البرملان.
احملور الثالث :اإلخالل بااللتزام
ال��دس��ت��وري ف��ي امل���ادة ( )98من
الدستور.
البند اخلامس :اإلحاالت
البند السادس :اخلطاب األميري
الذي افتتح به دور االنعقاد العادي
األول م���ن ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي
السادس عشر ملجلس األمة صباح
يوم الثالثاء املوافق  15ديسمبر
( ،2020للنظر في إحالته إلى جلنة
إعداد مشروع اجلواب على اخلطاب
األميري).
البند السابع :طلبات تشكيل
جل��ان حتقيق - 1 :طلب مقدم من
بعض ال��س��ادة األع��ض��اء بتشكيل
جلنة حتقيق بشأن ما يثار حول
عالقة الكويت بعمليات احتيال
مصرفي وغسل أم��وال للصندوق
السيادي املاليزي.
- 2طلب مقدم من بعض السادة
األع��ض��اء بتشكيل جلنة حتقيق
مكونة من خمسة ن��واب بشأن ما

أثير من التزوير في وثائق اجلنسية
واملسائل املتعلقة بالتجنيس وبند
االعمال اجلليلة.
البند ال��ث��ام��ن :تقارير اللجان
عن املراسيم بقوانني واملشروعات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
 - 8التقرير ال��س��ادس للجنة
ال��ش��ؤون اخلارجية ع��ن مشروع
قانون باملوافقة على اتفاقية تعاون
في مجال التدريب العسكري بني
حكومة دول���ة الكويت وحكومة
اجلمهورية التركية( .أدرج طبقا
لنص امل���ادة ( )١٠٩م��ن الالئحة
الداخلية ملجلس األمة)
 - 9التقرير السابع عشر للجنة
ال��ش��ؤون اخلارجية ع��ن مشروع
قانون باملوافقة على اتفاقية بني
حكومة دول���ة الكويت وحكومة
أوكرانيا بشأن التعاون في املجال
ال��ع��س��ك��ري وامل���ج���االت األخ���رى.
(أدرج طبقا لنص املادة ( )١٠٩من
الالئحة الداخلية ملجلس األمة)
 - 10التقرير الثامن عشر للجنة
ال��ش��ؤون اخلارجية ع��ن مشروع
قانون باملوافقة على اتفاقية بشأن
التعاون في مجال املالحة البحرية
التجارية بني حكومة دولة الكويت
وحكومة اململكة املغربية( .أدرج
طبقا لنص املادة ( )١٠٩من الالئحة
الداخلية ملجلس األمة)
 - 11ال��ت��ق��ري��ر األول للجنة
ال��ش��ؤون اخلارجية ع��ن مشروع
ق��ان��ون ب��امل��واف��ق��ة على الوثائق

اخل��ت��ام��ي��ة ب��ش��أن ت��ع��دي��ل م��واد
وأحكام دستور واتفاقية االحتاد
الدولي لالتصاالت ملؤمتر املندوبني
املفوضني لعام ( .۲٠١٠أدرج طبقا
لنص امل���ادة ( )١٠٩م��ن الالئحة
الداخلية ملجلس األمة)
- 12ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ان��ي للجنة
ال��ش��ؤون اخلارجية ع��ن مشروع
قانون باملوافقة على اتفاقية بني
حكومة دول���ة الكويت واالحت���اد
األوروب�����ي اجل��م��اع��ة األوروب��ي��ة
للطاقة ال��ذري��ة بشأن حصانات
وامتيازات وإنشاء بعثة االحتاد
األوروبي في دولة الكويت( .أدرج
طبقا لنص املادة ( )١٠٩من الالئحة
الداخلية ملجلس األمة)
 - 13التقرير الرابع والثمانون
ل��ل��ج��ن��ة ال�����ش�����ؤون ال��ص��ح��ي��ة
واالجتماعية والعمل عن مشروع
ال��ق��ان��ون ب��إب��دال ع��ب��ارة (ع��ام��ل
م��ن��زل��ي) بكلمة (خ����ادم) حيثما
ورد النص عليها في القوانني ذات
الصلة( .أدرج طبقا لنص امل��ادة
( )١٠٩من الالئحة الداخلية ملجلس
األمة)
 - 14ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ال��ث عشر
للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ع��ن م��ش��روع ال��ق��ان��ون ف��ي ش��أن
االستيراد( .أدرج طبقا لنص املادة
( )١٠٩من الالئحة الداخلية ملجلس
األمة)
البند التاسع :بند م��ا يستجد
من أعمال

احلويلة يقترح إنشاء مجمع متكامل
اخلدمات لذوي االحتياجات خالل  5سنوات
أعلن النائب د .محمد احلويلة عن
أن��ه ت��ق��دم ب��اق��ت��راح ب��ق��ان��ون ف��ي شأن
إنشاء مجمع جديد ومتكامل وعصري
باسم مجمع (األمل) لذوي االحتياجات
اخلاصة خالل  5سنوات.
ونص االقتراح على ما يلي:
(مادة :)1
تقوم الدولة خالل خمس سنوات من
تاريخ العمل بهذا القانون ببناء مجمع
جديد ومتكامل وعصري باسم مجمع
األمل لذوي االحتياجات اخلاصة.
(مادة :)2
ي��ض��م امل��ج��م��ع م��خ��ت��ل��ف امل����دارس
امل��ت��خ��ص��ص��ة ل�����ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخل��اص��ة وم��راك��ز ال��ت��أه��ي��ل والبحث
العلمي واملصحات العالجية واملرافق
الترفيهية والرياضية مثل الصاالت
واملالعب وكذلك املكتبات وورش العمل
وامل��س��ارح امل���زودة بوسائل التقنية
احلديثة ال�لازم��ة ملواجهة التحديات
املطلوبة لسد احتياجات ومتطلبات
ذوي ال��ف��ئ��ات اخل��اص��ة م��ن مختلف
اإلعاقات اجلسدية والذهنية والنفسية
وملختلف الفئات العمرية طبقا ً للمعايير
احلديثة وبأقصى طاقة استيعابية في
إطار خطة شاملة للتصور املستقبلي في
مجال تعليم الفئات اخلاصة والتعليم
النوعي ف��ي دول��ة الكويت على امل��دى
الطويل الستكمال حتقيق أهداف التنمية
الشاملة واالستثمار األمثل للموارد
البشرية ومسايرة التطورات املتوقعة
ف��ي اكتشاف ح��االت اإلع��اق��ة اجلديدة
والعمل على التعامل معها واستيعابها
في منظومة املجتمع املدني.
(مادة :)3
يخصص إلق��ام��ة م��ن��ش��آت املجمع
اجلديد موقع جغرافي موحد مبساحة
وق���درة استيعابية كافية ف��ي منطقة
مناسبة صاحلة ل�لأغ��راض التربوية
والتأهيلية والبحثية ليكون مقرا ً شامالً
ملنتسبي هذا املجمع من طالب وأساتذة
ومشرفني وباحثني وجميع مدارسها
ومعاهدها وم��راك��زه��ا ومرافقها مبا
يتناسب مع حجم ونوعية هذه التربية
اخلاصة وتناميها ومتطلباتها الكمية
والنوعية.
(مادة :)4
تدرج في امليزانيات العامة واملتعاقبة
للدولة اع��ت��ب��ارا ً م��ن امليزانية العامة
للسنة املالية التالية لتاريخ العمل
بهذا القانون االعتمادات املالية الالزمة
إلقامة منشآت املجمع اجلديد وتصميم
مخططاته الهندسية وتنفيذ األعمال
اخل��اص��ة ب��إق��ام��ة امل��ب��ان��ي وامللحقات
املتطلبة الستكمالها املنصوص عليها
في املادة الثالثة من هذا القانون.
(مادة :)5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
 -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون.

محمد احلويله

ون��ص��ت امل��ذك��رة اإلي��ض��اح��ي��ة على
ان ال��دول��ة قامت بإنشاء مباني إدارة
التربية اخلاصة ،في خطوة إنسانية
وح��ض��اري��ة رائ�����دة ،م��ع م��ط��ل��ع عقد
السبعينيات من القرن املاضي كنواة
لتعليم وتأهيل أبناء هذا البلد العزيز من
ذوي االحتياجات اخلاصة.
وقد شهدت العقود الثالثة املاضية
تطورا ً كبيرا ً في مجال تقدمي اإلمكانات
والوسائل التعليمية واملهنية واتساع
آف���اق امل��ن��اه��ج وال��ب��رام��ج التأهيلية
لهذه الشريحة من ذوي االحتياجات
اخلاصة ،واستيعاب مجموعات جديدة
م��ن مختلف الفئات العمرية مم��ن لم
تتوافر لهم فرص الدراسة والتدريب
والتأهيل في السابق.
كما شهدت السنوات املاضية منوا ً
ملحوظا ً في األعداد املتزايدة من األطفال
ال��ذي��ن يعتبرون ب��أم��س احل��اج��ة إلى
رعاية واهتمام خاص .
وملا كانت النتائج العلمية والعملية
لتأهيل وتدريب هذه الشريحة اإلنسانية
تبعث على التفاؤل والسعادة ملا حققته
من جناحات باهرة في مجال االستثمار
البناء لهذا املورد البشري واالستعانة
بهم ألداء دوره��م الوطني كشركاء في
حتمل املسؤولية وخ��دم��ة ال��وط��ن في
الكثير من املرافق واخلدمات.
لذا أصبح لزاما ً على الدولة أن تستمر
في تقدمي اإلمكانات الالزمة واملتطورة
باستمرار من أجل احلفاظ على مستوى
اخل��دم��ات اخل��اص��ة ب��ه��ذه الشريحة،
وانطالقاً من اإلميان الراسخ بشريعتنا
اإلسالمية ال��غ��راء ف��ي اح��ت��رام حقوق
اإلن��س��ان واالهتمام برعاية الضعفاء
واحملتاجني وتخفيف آالم احملرومني
من نعمة الصحة والعافية ،وجتسيدا ً
ملعاني اإلنسانية العليا في رفع املعاناة
عن ذوي االحتياجات اخلاصة.
لذا جاء هذا االقتراح للتأكيد على جعل
االهتمام بشريحة ذوي االحتياجات

اخلاصة في قائمة األولويات في برنامج
الدولة اإلمنائي واإلنساني وإعطائه
السبق في تأسيس الصرح البنيوي
ال�ل�ازم الن��ط�لاق��ة ه��ذا امل��ش��روع ال��ذي
يحمل اسم (األم��ل) ليكون أم�لاً مشرقاً
لإلنسانية ولسمعة بلدنا العزيز جتاه
أبنائه ولرصيده في املجتمع العاملي،
وق��د ح���ددت امل���دة الزمنية الستكمال
املنشآت اخل��اص��ة بهذا املجمع خالل
خمس سنوات تأكيدا ً جلدية وأهمية هذا
املشروع .
كما يؤكد االق��ت��راح شمولية إنشاء
ه���ذا ال��ص��رح اإلن��س��ان��ي وال��ت��رب��وي
م��ن خ�لال ت��زوي��ده مبختلف امل���دارس
امل��ت��خ��ص��ص��ة ل�����ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخل��اص��ة وم��راك��ز ال��ت��أه��ي��ل والبحث
العلمي واملصحات العالجية واملرافق
الترفيهية والرياضية مثل الصاالت
وامل�لاع��ب ،وك��ذل��ك امل��ك��ت��ب��ات وورش
العمل واملسارح املزودة بوسائل التقنية
احلديثة ال�لازم��ة ملواجهة التحديات
املطلوبة لسد احتياجات ومتطلبات
ذوي ال��ف��ئ��ات اخل��اص��ة م��ن مختلف
اإلعاقات اجلسدية والذهنية والنفسية
وملختلف الفئات العمرية طبقا ً للمعايير
احلديثة وبأقصى طاقة استيعابية في
إطار خطة شاملة للتصور املستقبلي في
مجال تعليم الفئات اخلاصة والتعليم
النوعي ف��ي دول��ة الكويت على امل��دى
الطويل الستكمال حتقيق أهداف التنمية
الشاملة واالستثمار األمثل للموارد
البشرية ومسايرة التطورات املتوقعة
ف��ي اكتشاف ح��االت اإلع��اق��ة اجلديدة
والعمل على التعامل معها واستيعابها
في منظومة املجتمع املدني .
ويركز االقتراح كذلك على تخصيص
م��وق��ع ج��غ��راف��ي م��وح��د ومب��س��اح��ة
وق���درة استيعابية كافية ف��ي منطقة
مناسبة إلقامة منشآت املجمع اجلديد
ليكون م��ق��را ً ش��ام�لاً جلميع منتسبيه
م��ن ط�لاب وأس��ات��ذة ومشرفني ،وذل��ك
م���ن أج���ل حت��ق��ي��ق ه��دف�ين أس��اس��ي�ين
ونبيلني أولهما :أن يكون املجمع صرحا ً
حضارياً الئقاً بسمعة دول��ة الكويت
وي��ج��م��ع ال��ك��ف��اءة العلمية والتميز
املدني والطابع اجلمالي ،وثانيهما:
توثيق عرى التواصل بني هذا املجمع
واملجتمع الكويتي األم ،وكذلك تواصل
العاملني والباحثني في مهامهم التربوية
والعلمية مبا يعود بالنفع على األهداف
العليا للمشروع.
وي��ؤك��د االق��ت��راح بقانون أي��ض�اً أن
تدرج في امليزانيات العامة واملتعاقبة
للدولة اع��ت��ب��ارا ً م��ن امليزانية العامة
للسنة املالية التالية لتاريخ العمل
بهذا القانون االعتمادات املالية الالزمة
إلقامة منشآت املجمع اجلديد وتصميم
مخططاته الهندسية وتنفيذ األعمال
اخلاصة بإقامة املباني

جلسة سابقة

العارضي يوجه  4أسئلة لوزيري التربية
والتعليم العالي والدولة لشؤون اإلسكان
وجه النائب مساعد العارضي 4
أسئلة برملانية إلى وزيري التربية
والتعليم العالي والدولة لشؤون
اإلسكان ،جاءت كالتالي:
وجه العارضي  3أسئلة برملانية
إل��ى وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال��ع��ال��ي د.ع��ل��ي امل��ض��ف ،طلب في
ال��س��ؤال األول إف���ادت���ه وت��زوي��ده
باآلتي:
 - 1أس��ب��اب ع��دم ص���دور ق��رار
وزاري بتشكيل جلنة الختيار عميد
للمعهد العالي للفنون املسرحية،
على الرغم من انتهاء فترة تعيني
العميد احلالي اعتبارا من تاريخ
.2020/9/1
 - 2نتائج حتقيقات اللجنة
املشكلة بالقرار الوزاري رقم (-96
 )2020بشأن التحقيق في الشكاوى
املقدمة من أعضاء الهيئة التدريسية
بالعهد ض��د عميد املعهد احلالي،
وتزويدي بصورة ضوئية من تقرير
اللجنة مبا انتهت إليه من نتائج
وتوصيات.
 - 3صورة ضوئية من محاضر
اجتماعات األقسام العلمية األربعة
اعتبارا من  2018/9/2حتى نهاية
العام الدراسي  ،2020/2019وفي
حالة ع��دم وج��ود محاضر شهرية
منتظمة الجتماعات األقسام العلمية
كما تنص الالئحة الداخلية للمعهد،
يرجى إفادتي باألسباب.
 - 4صورة ضوئية من محاضر
اجتماعات مجلس القسم العلمي
للتلفزيون وال��ت��ي مت م��ن خاللها
اعتماد املقررات الدراسية اجلديدة
وموافقة أعضاء مجلس القسم على
هذه املقررات.
 - 5ك��ش��ف ب��أس��م��اء الطلبة
املقبولني الذين جت��اوزت أعمارهم
السن امل��ق��ررة في الالئحة للمعهد
للعام الدراسي  2021/2020مع
إرف��اق نسخة من شهادة ملن يهمه
األمر من املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية لكل طالب.
 - 6ك��ش��ف ب��أس��م��اء الطلبة
املوظفني واملقبولني باملعهد للعام
الدراسي  2021/2020مع إرفاق
صورة ضوئية من شهادة ملن يهمه
األمر من املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية لكل طالب ،مع صورة
ضوئية م��ن م��واف��ق��ة جهة العمل
وصورة ضوئية من موافقة ديوان
اخلدمة املدنية
 - 7ك��ش��ف ب��أس��م��اء الطلبة
املقبولني باملعهد من غير محددي
اجلنسية للعام ال��دراس��ي 2020
 .2021 - 8ك��ش��ف ب��أس��م��اء وجنسية
الطلبة الوافدين املقبولني باملعهد

م���ع إرف�����اق ص����ورة ض��وئ��ي��ة من
كتاب املنحة الدراسية من سفارة
بلدهم لكل طالب للعام الدراسي
 ،2021/2020وصورة ضوئية من
كتاب موافقة وزارة التعليم العالي
على قبولهم باملعهد.
 - 9ص��ورة ضوئية م��ن كتاب
إدارة العالقات الثقافية ب��وزارة
التعليم العالي باملوافقة على قبول
طلبة وافدين باملعهد للعام الدراسي
 2021/2020وهل مت تطبيق الئحة
التبادل الثقافي؟
 - 10ك��ش��ف ب��أس��م��اء الطلبة
املسجلني ف��ي املنصة التعليمية
(تيمز) في املعهد العالي للفنون
املسرحية ف��ي ال��ف��رق��ة ال��دراس��ي��ة
األول���ى م��ن ال��واف��دي��ن والكويتيني
وغير م��ح��ددي اجلنسية وتاريخ
التسجيل في املنصة.
- 11أس��ب��اب ع��دم إع�لان املعهد
أس��م��اء ال��ط�لاب املقبولني بالفرقة
األول��ى باملعهد مبوقع املعهد حتى
تاريخ ورود هذا السؤال.
 - 12هل سجل أو أضيف طالب
باملنصة التعليمية بعد مرور شهر
من بداية الدراسة؟
وطلب في السؤال الثاني إفادته
وتزويده مبا يلي:
 - 1اآللية التي تتبعها وزارة
التربية في حساب املشغول الفعلي
ال�لازم ملنح بدل التخصص النادر
ملعلمي ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة سنويا
بالتفصيل
 - 2ك��ش��ف ب��أس��م��اء املعلمني
الكويتيني واخلليجيني ال��ذك��ور -
تخصص اللغة العربية  -في جميع
املراحل التعليمية ،متضمنا عددهم
وأرقامهم املدنية ومراكز عملهم في
كل مرحلة علي حدة.
 - 3كشف يوضح عدد املعلمني
ال���واف���دي���ن ال���ذك���ور  -تخصص
اللغة العربية  -في جميع املراحل
التعليمية حسب كل مرحلة على|
حدة.
 - 4ه��ل ي��ت��وق��ف ص���رف ب��دل
ال��ت��خ��ص��ص ال���ن���ادر ب��ع��د الترقي
إل��ى الوظائف اإلش��راف��ي��ة (رئيس
قسم -مدير مساعد  -موجه فني وما
ف��وق)؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب،
ف��ي��رج��ى ب��ي��ان ال��س��ب��ب ،وال��س��ن��د
القانوني لذلك وصورة ضوئية من
جميع كتب دي��وان اخلدمة املدنية
وإدارة الفتوى والتشريع حول بدل
التخصص النادر.
 - 5ك��ش��ف ب���أس���م���اء جميع
امل��س��ؤول�ين (رئ��ي��س ق��س��م م���ادة/
مدير مساعد /مدير مدرسة /مراقب
م��رح��ل��ة تعليمية /م��دي��ر ش��ؤون
تعليمية /مدير عام منطقة /موجه

ف��ن��ي /م��وج��ه أول /م��وج��ه ع��ام)
الذين منحوا بدل التخصص النادر
وما زالوا على رأس عملهم ،على أن
يتضمن البيانات التالية :املسمى
الوظيفي وتاريخ احلصول على بدل
التخصص النادر واملسمى الوظيفي
عند احلصول على البدل ،وصورة
ضوئية من القرار اخلاص مبنح هذا
البدل لكل مسؤول.
 - 6مل���اذا ح���رم معلمو اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ال���ذك���ور ف���ي امل��رح��ل��ة
االبتدائية من صرف بدل التخصص
النادر منذ تاريخ إقرار كادر املعلم؟
مع تزويدي بكشف بأعداد املعلمني
الكويتيني واخلليجيني والوفدين
الذكور في املرحلة االبتدائية منذ
عام  2011حتى عام  2020حسب
كل سنة دراسية على حدة.
 - 7ه��ل ت��دخ��ل أس��م��اء وأع���داد
امل��س��ؤول�ين احل��اص��ل�ين ع��ل��ى ب��دل
التخصص ال��ن��ادر (رئ��ي��س قسم
مادة /مدير مساعد /مراقب مرحلة
تعليمية /مدير ش��ؤون تعليمية/
م��دي��ر ع��ام منطقة /م��وج��ه فني/
موجه أول /موجه عام) في حساب
املشغول الفعلي الالزم لصرف بدل
التخصص النادر سنويا؟ إذا كانت
اإلجابة اإليجاب ،فيرجى تزويدي
بالسند القانوني لذلك.
 - 8صورة ضوئية من القرارات
الوزارية اخلاصة ببدل التخصص
النادر وأسباب صدورها والسند
القانوني لذلك.
وطلب في السؤال الثالث إفادته
وتزويده باآلتي:
 - 1م��ت��ى أ ُج����ري آخ���ر حتديث
لبطاقات الوصف الوظيفي لوظائف
التعليم العام؟ مع تزويدي بجميع
بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف
أعضاء الهيئة التعليمية في املدارس
وكذلك املناطق التعليمية (مراقب
م��رح��ل��ة تعليمية وم��دي��ر ش��ؤون
تعليمية ومديرعام منطقة) ومدير
إدارة التنسيق ومتابعة التعليم
العام ومراقبي املراحل واالمتحانات
وش��ؤون الطلبة العاملني في إدارة
التنسيق.
 - 2ه��ل اعتمد دي���وان اخلدمة
املدنية بطاقات الوصف الوظيفي
سالفة ال��ذك��ر؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
اإليجاب ،فيرجى تزويدي مبا يثبت
ه��ذا االعتماد م��ن م��راس�لات وكتب
رسمية.
 - 3من الرئيس املباشر ملراقبي
امل��راح��ل واالم��ت��ح��ان��ات وش���ؤون
الطلبة التابعة إلدارة التنسيق
ومتابعة التعليم العام؟ مع تزويدي
مبا يثبت ذلك.
 4-مل����اذا عُ ����دت وظ��ي��ف��ة مدير

مساعد العارضي

التنسيق ومتابعة التعليم العام من
وظائف أعضاء الهيئة التعليمية؟
مع تزويدي بالسند القانوني لردكم.
 - 5مل��اذا أضيفت وظيفة مدير
ال��ت��ن��س��ي��ق ل��ل��وظ��ائ��ف امل��ش��م��ول��ة
ب��ق��رارات مجلس اخل��دم��ة املدنية
( )1996/2و ( )2006/20وكذلك
القوانني املنظمة ملكافآت أعضاء
الهيئة التعليمية ( )2011/28و
()2017/86؟ مع تزويدي بالسند
القانوني لردكم.
 - 6صورة ضوئية من اإلعالنات
ال��ص��ادرة م��ن وزارات��ك��م اخلاصة
باحلاجة لشغل وظيفة مدير إدارة
التنسيق منذ عام  1991حتى تاريخ
ورود هذا السؤال.
ووجه العارضي سؤاال برملانيا
إلى وزي��ر الدولة لشؤون اإلسكان
وزي��ر الدولة لشؤون اخلدمات د.
عبدالله معرفي ،نص على ما يلي:
بخصوص توقيع عقد تخطي
وت��ص��م��ي��م م��دي��ن��ة ج��ن��وب سعد
العبدالله في ابريل  ،2017ولكون
املشروع باكورة تطبيق نظام املطور
العقاري في املشاريع اإلسكانية
احلكومية ،كما جاء في املرسوم رقم
( )87لسنة  2017باملوافقة على
مذكرة التفاهم بني دول��ة الكويت
وجمهورية كوريا.
ونظرا النتظار ( )30ألف أسرة
لهذا املشروع وتخوف املواطنني من
فرة تطبيق نظام املطور العقاري في
مدينة بهذا احلجم ،لذا يرجى إفادتي
وتزويدي باآلتي:
 - 1ما إجراءات املؤسسة العامة
للرعاية السكنية مع اجلهات املالية
ذات ال��ع�لاق��ة ف��ي��ا ي��خ��ص تطبيق
قانون املطور العقاري؟ وم��ا دور
بنك االئتمان الكويتي عند تطبيق
هذا القانون؟ وما القرارات املتخذة
ب��ه��ذا ال��ش��أن ح��ت��ى ت��اري��خ ورود
ه��ذا ال��س��ؤال؟ وم��ا آلية تطبيق هذا
القانون؟

