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الغامن يستقبل أعضاء االحتاد الوطني
لطلبة الكويت باململكة املتحدة

Wednesday 21th August 2019 - 13 th year - Issue No.3503

الدالل يطلب عدد وأسماء احملالني للتقاعد
من موظفي الهيئة العامة للزراعة منذ 2018

ريا�ض عواد

الغامن وأعضاء االحتاد

ال��غ��امن وأع��ض��اء االحت���اد ال��وط��ن��ي لطلبة
الكويت باململكة املتحدة
استقبل رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي
الغامن في مكتبه أمس وفدًا طالب ّيًا يضم أعضاء
االحت���اد الوطني لطلبة الكويت ف��رع اململكة
املتحدة.
وض��م ال��وف��د رئ��ي��س املكتب التنفيذي في
االحت��اد علي الفريح ،ونائب رئيس االحت��اد
لشؤون الدراسات العليا يوسف داود ،ورئيس

مجموعة (مستجد) التابعة لالحتاد موسى
القصار ،ورئيسة مكتب الطالبات باالحتاد
رمزية الغامن ،ونائب رئيس االحتاد للشؤون
اإلداري�����ة ف��ال��ح ال���ب���وص ،وع��ض��وي راب��ط��ة
التخصصات الطبية في اململكة املتحدة فرح
اخلميس وعلي الفضلي ،و واستقبل سفیر
أوك��ران��ي��ا ل��دى الكويت .كما استقبل رئيس
مجلس األمة مرزوق علي الغامن في مكتبه أمس
سفير جمهورية أوكرانيا ل��دى دول��ة الكويت

الدكتور ألكسندر باالنوتسا ،واستقبل سفیر
الكويت ل��دى هنغاریا ،كما استقبل رئيس
مجلس األم��ة م���رزوق علي ال��غ��امن ف��ي مكتبه
سفیر دول��ة الكویت ل��دى جمهوریة هنغاریا
سعد العسعوسي ،وهنئ نظيره في جمهورية
هنغاريا بالعيد الوطني .كما بعث رئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغامن اليوم ببرقية تهنئة إلى
رئيس مجلس األمة في جمهورية هنغاريا الزلو
كوفير وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

الشاهني يقترح تعديل أوضاع العاملني بجامعة الكويت
أعلن النائب أسامة الشاهني تقدمه بثالثة
اقتراحات برغبة تتعلق بتعديل أوضاع العاملني
في جامعة الكويت من حملة الدكتوراه ،وفتح
باب التقدمي ألعضاء الهيئة اإلدارية باجلامعة
الستكمال درج��ة الدكتوراه من خالل اإلج��ازة
الدراسية ،وتيسير النسب املطلوبة للقبول في
كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت.
وق��ال الشاهني في مقدمة اقتراحي تعديل
أوض��اع العاملني في جامعة الكويت من حملة
الدكتوراه ،وفتح باب التقدمي ألعضاء الهيئة
اإلداري��ة باجلامعة الستكمال درجة الدكتوراه
م��ن خ�ل�ال اإلج�����ازة ال��دراس��ي��ة إن���ه «سعيًا
لالستفادة من حملة شهادة الدكتوراه الذين
ابتعثتهم اجلامعة من خالل اإلجازة الدراسية

ومبوافقة ديوان اخلدمة املدنية واعتماد وزارة
التعليم العالي واالل��ت��زام بالشروط املتبعة
في جامعة الكويت في اعتمادها للجامعات
والتخصصات واإلق��ام��ة ف��ي محل ال��دراس��ة
بدوام كامل جتاوز السنوات الثالث ومتابعتهم
سنو ّيًا بالتعاون مع امللحق الثقافي مما يجعلهم
مؤهلني ولهم أول��وي��ة ف��ي االن��ض��م��ام للهيئة
األكادميية والتدريس في جامعة الكويت حال
عودتهم واستكمالهم ملتطلبات الدرجة العلمية،
ون��ظ��را ً حلاجة األق��س��ام العلمية ف��ي جامعة
الكويت لتخصصاتهم»
وبناء على ما سبق أتقدم باالقتراح برغبة
ال��ت��ال��ي « :إع���ادة النظر ف��ي تعديل أوض��اع
العاملني بجامعة الكويت من احلاصلني على

درج���ة ال��دك��ت��وراه ،وف��ق آل��ي��ة محكمة (مثل
االن��ت��داب بغرض التعيني) ومب��ا ال يعارض
لوائح اجلامعة وش��روط تعيني أعضاء هيئة
التدريس».
ونص االقتراح الثاني على ما يلي:
« فتح باب التقدمي ألعضاء الهيئة اإلداري��ة
بجامعة الكويت الستكمال درجة الدكتوراه من
خ�لال اإلج��ازة الدراسية وف��ق ش��روط تتالءم
مع لوائح تعيني أعضاء هيئة التدريس ووفق
احلاجة للتخصصات عبر اتباع خطة البتعاثهم
وجعل األولوية في التعيني لهم».
وأكد الشاهني في اقتراحه الثالث أن «النظام
التعليمي رك��ي��زة أساسية ف��ي تنشئة الفرد
وإعداده للمشاركة في تنمية املجتمع.
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وجه النائب الدكتور محمد الدالل سؤاال الى
وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب
نص السؤال  :مازالت اجلهات احلكومية
تتخذ ق��رارات بشأن إحالة موظفني للتقاعد
دون أس��اس من القانون والنظم واللوائح
املستقرة  ،وم���ازال مجلس اخل��دم��ة املدنية
ودي���وان اخل��دم��ة املدنية ل��م يضع ضوابط
اإلحالة للتقاعد مما جعل كل وزارة أو جهة
حكومية تتخذ قرارات بشأن اإلحالة للتقاعد
بشكل مستقل عن اجلهات احلكومية األخرى
 ،مما خلق حالة من ع��دم التساوي وغياب
معايير العدالة أضافة إلى االثار السلبية من
إحالة موظفني يتمتعون بخبرات وظيفية
حتتاجها الدولة  ،كما لوحظ أيضاً قيام عدد
م��ن ال����وزارات واجل��ه��ات باستثناء البعض
من اإلحالة للتقاعد وهو ما ميثل إنحراف في
إستعمال السلطة وغياب املسطرة الواحدة
لتنفيذ القانون  ،ومؤخرا ً قامت الهيئة العامة
للزراعة بإحالة عدد من املوظفني في الهيئة

د .محمد الدالل

للتقاعد وهو ما يتطلب التوقف عند هذا القرار
وبحث أسبابه وأسسه ودواعيه  ،لذا يرجى
أفادتنا بالتالي:
 - 1يرجى تزويدي بعدد وأسماء من متت
أحالتهم للتقاعد من موظفي الهيئة العامة
للزراعة منذ بداية عام  2018وحتى تاريخه

مع رج��اء حتديد االس��م واملنصب الوظيفي
واإلدارة املعنية التابع لها املوظف احملال
للتقاعد وتاريخ التقاعد وسببه وتزويدي
بنسخ من قرارات اإلحالة للتقاعد.
 - 2ماهي األسس القانونية التي بنى عليها
القرارات الصادرة باإلحالة للتقاعد منذ بداية
عام  2018في الهيئة العامة للزراعة وحتى
تاريخه - 3 .هل عرضت القرارات اخلاصة
باإلحالة للتقاعد ال��ص��ادرة منذ بداية عام
 2018وحتى تاريخه على مراقبي التوظيف
التابعني لديوان اخلدمة املدنية وهل يوجد
موافقة من دي��وان اخلدمة املدنية مكتوبة
ورسمية بشأن صحة اإلح��ال��ة للتقاعد مع
تزويدي بنسخة من موافقات ديوان اخلدمة
املدنية على ذلك - 4 .هل يوجد من املوظفني
احملالني للتقاعد منذ بداية عام  2018وحتى
تاريخه موظفني أعمارهم لم تصل  55سنة
وفي حالة وجود تلك احلاالت يرجى تزويدي
ب��األس��م��اء واالع����داد واألس��ب��اب القانونية
لإلحالة للتقاعد وأسس تلك القرارات.

احلميدي السبيعي يسأل وزير النفط عن الشركات
املتعاقد معها خلطة  2040وتكلفة العقود

وج��ه ال��ن��ائ��ب احل��م��ي��دي ب��در السبيعي
س��ؤاال ال��ى وزي��ر النفط ووزي���ر الكهرباء
وامل��اء عن العقود االستشارية املوقعة مع
املكاتب االستشارية أو أي م��ن الشركات
االستشارية أو الشركات املختصة بشؤون
النفط والبترول والبتروكيماويات والغاز
وغيرها ممن مت التعاقد معها للمساهمة في
إعداد خطة  ٢٠٤٠وتكلفة كل منها  ،وما أثر
تلك االستشارات على إع��داد اخلطة بحسب
كل عقد ؟ ( نـص الـسـؤال ) :وطالب بتزويده
بنسخ من العقود االستشارية املوقعة مع
املكاتب االستشارية أو أي م��ن الشركات
االستشارية أو الشركات املختصة بشؤون
النفط والبترول والبتروكيماويات والغاز
وغيرها ممن مت التعاقد معها للمساهمة في

إعداد خطة  ٢٠٤٠وتكلفة كل منها  ،وما أثر
تلك االستشارات على إع��داد اخلطة بحسب
ك��ل عقد ؟ ونسخة م��ن تقريرها النهائي
ودراستها املقدمة وذلك عن العقود املوقعة
من قبل في مؤسسة البترول الكويتية أو
من الشركات التابعة لها ؟ وتزويده بجميع
عقود الشركات التي قدمت استشارات تتعلق
بالتغييرات التنظيمية والهيكلة للشركات
التابعة ملؤسسة البترول الكويتية  ،وكذلك ما
يخص تشكيل املديريات واملجموعات والفرق
خالل اخلمس سنوات املاضية  ،والقرارات
املتعلقة مبا مت األخذ به من تلك االستشارات
وما مت استبعاده ؟
كما طالب النائب احلميدي السبيعي
وزي��ر النفط بزويده بالقرارات والتعاميم

ال��ص��ادرة ب��ش��أن جل��ان االخ��ت��ي��ار للمدراء
ورؤساء اإلدارات والفرق واألقسام بشركة
نفط الكويت ال��ت��ي ص���درت منذ األول من
يناير  ،2019متضمناً أسماء أعضاء اللجان
ومناصبهم الوظيفية ؟
القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان
ونتيجة القرار النهائي في األخ��ذ بقرارات
وتوصيات اللجان من عدمه ؟ هل مت إيقاف
عمل أي من اللجان أو إلغائها قبل اتخاذها
أي قرار أو توصية من قبلها؟ أسماء من مت
تدويرهم أو تعيينهم ملنصب شاغر بدالً من
التعيني أو الترقية للمنصب الشاغر وفق
املقابالت واالختيار من املتقدمني أو من خالل
اإلعالن عن ذلك واختيار من يشغل املنصب
عبر اللجنة املختصة؟

