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الهاشم: ما أثر احتكار »كاريدج« و»طلبات« لسوق 
توصيل املطاعم على التطبيقات الكويتية الناشئة؟

النائــب صفــاء  وجهــت 
الهاشــم ســؤاال الــى وزيــر 
التجــارة والصناعــة خالــد 
الروضــان جاء فيه: نشــرت 
صحيفة »القبس« عن حتالف 
أملاني لسوق توصيل الطعام 
واملواد االستهالكية في الكويت 
يتمثل في شركتي »كاريدج« 
اللتــن تعودان  و»طلبــات« 
االغلبية املسيطرة فيهما إلى 
مالك اجنبــي، حيث وصلت 
املخالفــات بحقهمــا الى 5.5 
مالين دينار بسبب ممارسات 
غيــر تنافســية في الســوق 
الكويتية مبخالفــة للقانون 
رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧، خصوصا 
املادة 4 منه، ما يعني استمرار 
حتديهما وكســرهما لقانون 
املنافســة ومكافحة  حمايــة 

االحتكار في الكويت.
وهذا بالنســبة لنا يعتبر 
»قطــع أرزاق« للكثيــر مــن 
الكويتين  شــبابنا وبناتنــا 
اصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة ويتنافى متاما مع 

٢ ـ هــل طبقــت »كاريــدج« 
و»طلبات« القوانن الكويتية 
اخلاصــة مبنــع االحتــكار 
وحماية املنافســة والقوانن 
امللزمة االخرى وملاذا لم تتم 
محاسبتهما من قبل، هل متت 
محاســبتهما ان كانــت هناك 
مخالفات او جتاوزات ســواء 
مالية او ادارية او تشغيلية؟ 
ان كانت االجابة بنعم يرجى 
تزويدنا بنوع املخالفة وشكل 
العقاب، وان كانت االجابة بال 
فيرجى تزويدنا بتقرير حول 
مدى تطبيق الرقابة على تلك 

الشركتن.
3ـ  مــا اثــر احتكار شــركتي 
»كاريــدج« و»طلبــات« على 
منــو املطاعــم فــي الكويت؟ 
يرجى تزويدنا بتقرير مفصل 
وباألرقــام حســب جــداول 
رقابتكــم املســتمرة )هذا ان 

افترضنا ذلك(.
4ـ  مــا اثــر احتكار شــركتي 
»كاريــدج« و»طلبــات« على 
اصحاب احملالت مثل الزهور 

املدفوعة من الضرائب وحتى 
تاريخ هذا السؤال، وان كانت 
االجابــة بــال فيرجــى تقدمي  
املبرر املنطقــي لعدم حدوث 
ذلك حتى تاريخ هذا السؤال.

٩ـ  ما دور جهاز املنافسة ومنع 
االحتكار في متابعة ما يحدث 
الطلبات؟  بقطــاع توصيــل 
يرجى الرد تفصيليا مع ارفاق 
الئحة طرق واجراءات العمل 

اخلاصة بذلك.
الســائقن  ـ هــل جميــع   ١٠
العاملن بخدمة التوصيل في 
شركتي »كاريدج« و»طلبات« 
يحملون اقامات لنفس الكفيل 
الذي يعملون لديه في هاتن 
الشــركتن؟ ان كانت االجابة 
بنعم فيرجى تزويدنا بكشف 
تفصيلــي يوضــح اقامة كل 

عامل.
١١ـ  ما قيمة االرباح فعليا التي 
حققتها »كاريدج« و»طلبات« 
منــذ بداية االســتحواذ حتى 
اآلن؟ يرجى تقدمي تقرير مالي 

تفصيلي بذلك.

والصيدليــات واجلمعيــات 
والسلع االستهالكية االخرى؟
5ـ  مــا اثــر احتكار شــركتي 
»كاريــدج« و»طلبــات« على 

املستهلك وارتفاع االسعار؟
6 ـ مــا صحة معلومة ان هذا 
االحتكار هدفه قتل دخول اي 
منافس جديد الى السوق، وهل 
ر هذا التحالف بنوده بعد  غيَّ
منو تطبيقــات كويتية مثل 
»جيبلي« و»زتات« و»مشكور« 

و»كريڤز« وغيرها؟
٧ـ  ما االجراءات التي ستقوم 
بها وزارة التجارة لردع مثل 
املمارســات االحتكارية  هذه 
في السوق الكويتي؟ يرجى 
تزويدنــا بتقريــر مفصــل 
وحسب اللوائح املقررة لذلك.

8ـ  كون »كاريدج« و»طلبات« 
اصبحتا شركتن استثماريتن 
اجنبيتــن، هــل تدفــع تلك 
الشــركتان حصتيهمــا مــن 
الضرائب املقررة على االرباح؟ 
ان كانت  االجابة بنعم فيرجى 
تزويدنا بكشف يوضح املبالغ 

صفاء الهاشم

سياسة الدولة مبجملها لتعزيز 
دور القطاع اخلاص وبالذات 
تقويــة املشــاريع الصغيرة 
الكويتي وإجناحها.  للشباب 

لذا، يرجى افادتنا بالتالي:
١ ـ مــا اثــر احتكار شــركتي 
»كاريدج« و»طلبات« لسوق 
توصيــل الطعام في الكويت 
الكويتية  التطبيقــات  علــى 
اجلديــدة والناشــئة؟ يرجى 
تزويدنــا بتقريــر تفصيلي 

وباالرقام بهذا التأثير.

الدالل: كم قيمة املبالغ املخصصة لشركات 
تتولى جلب عمالة خلدمة املساجد؟

وجه النائب محمد الدالل 
ســؤاال إلــى وزيــر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ووزير 
الدولة لشؤون البلدية قال في 
مقدمته: كفل كل من الشرع 
الناس  والدســتور حقــوق 
وأوجبوا إعطاء األجير أجره 
ورفع الظلم عنهم، ولقد زادت 
الشــكاوى التي يصرح بها 
البعــض من العمــال الذين 
يعملون من خالل شــركات 
اخلدمة والصيانة في املساجد 
بقيام الشــركات املســؤولة 
واملتعاقــد معهــا مــن قبــل 
وزارة األوقاف بعدم صرف 
رواتبهم أو صرف جزء منها 
خالف القانــون أو عقودهم 
في عــدد مــن املســاجد في 
العاصمــة حتديدا  محافظة 
وغيرها من احملافظات، ومن 

توفير الدعم للمســاجد من 
أموالهم اخلاصة، ويعد ذلك 

تقصيرا كبيرا من الوزارة.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١- يرجــى تزويدي باملبالغ 
املخصصة للشــركات حاليا 
التــي تتولــى جلــب عمالة 
خلدمة املســاجد مع حتديد 
اسم الشركة في كل محافظة 
أو منطقة وقيمة عقود مقاولة 
العمال ومقدار ما صرف لكل 
شركة واملتبقي من قيمة تلك 

العقود.
٢- ما إجراءات وزارة األوقاف 
لضمان التزام الشركات بسداد 
رواتــب العمال ومــا اجلهة 
املســؤولة في الوزارة التي 
تراقــب أداء تلك الشــركات 
وهــل توجد ضمانــات ملنع 

املختصة في وزارة األوقاف 
ملراقبة وجــود صور الدعم 
الالزمة وباألخص الصيانة 
وتوفير املنظفات من خالفه 
للعناية باملساجد وهل توجد 
تقارير لدى الوزارة بشــأن 
توفــر صور الدعــم الالزمة 

للمساجد؟.
6- هــل صحيــح أن بعض 
الشركات أو األطراف املتعاقد 
معها من قبل الوزارة خالفت 
العقود املبرمــة مع الوزارة 
خــالل األعــوام ٢٠١8 و٢٠١٩ 
والوزارة امتنعت عن صرف 
باقي مســتحقاتها لها وأدى 
ذلك إلــى قيام بعضها بعدم 
صرف رواتــب العاملن في 
املساجد أو توفير اخلدمات 
املتعاقد بشــأنها وما موقف 
الوزارة ملواجهة هذا األمر؟.

الشــركات من عــدم صرف 
رواتــب العاملــن في خدمة 

املساجد؟.
3- هل توجــد لدى الوزارة 
خــالل األعــوام ٢٠١8 و٢٠١٩ 
شكاوى أو دعاوى قضائية 
مرتبطة بعدم صرف رواتب 
عمــال خدمــة املســاجد وما 

موقف الوزارة من ذلك؟.
4- يرجى تزويدي باملبالغ 
املخصصة للشــركات حاليا 
التي تتولى مهام توفير أعمال 
الصيانة والدعم من منظفات 
أو خالفه للمساجد مع حتديد 
اسم الشركة في كل محافظة 
أو منطقة وقيمة عقود مقاولة 
العمال ومقدار ما صرف لكل 
شركة واملتبقي من قيمة تلك 

العقود.
5- ما أدوار ومهام اإلدارات 

محمد الدالل

جانب آخــر الحظ املصلون 
في عدد من املساجد النقص 
وغياب اخلدمات التي تقدمها 
وزارة األوقاف من منظفات 
وصور الدعم األخرى حتى 
اضطر بعض رواد املساجد 
مشــكورين لتولي مباشرة 

اجلالل الستمرار صرف بدل اإليجار
 لـ »غرب عبداهلل املبارك«

طالب النائب طالل اجلالل بتأجيل سداد 
القســط اإلســكاني ملواطني منطقة غرب 
عبداهلل املبارك، بسبب عدم وصول التيار 
الكهربائي حتى تاريخه إلى املنطقة، وذلك 
أسوة مبا مت في مشروع الوفرة االسكاني، 
حيث مت متديد دفع القسط سنة لهم للسبب 
ذاتــه. ودعا اجلالل فــي تصريح صحافي 
وزيرة الدولة لشــؤون اإلســكان د.جنان 
بوشــهري إلى عدم وقف بدل اإليجار عن 
اهالي غــرب عبداهلل املبارك ملدة ســنتن 
مقبلتــن وحلــن وصول كامــل اخلدمات 
للمنطقة، خاصة انهم ال يزالون يسكنون 

بااليجار.
ولفت إلى أنه من غير املقبول ان يتسلم 
املواطن وحدته وال يستطيع االنتقال اليها 
بسبب نقص اخلدمات باملنطقة، وفي الوقت 
نفسه يتم حتصيل قسط القرض االسكاني 

ومنع بدل االيجار عنه.
وأوضح اجلالل على أن خصم اقســاط 
بنــك االئتمان من مواطنــي املنطقة الذين 
لم يســكنوا في منازلهم بعد بســبب عدم 
وصول التيار الكهربائي يشكل عبئا عليهم، 
ويجب ان يكون التعامل مبسطرة واحدة مع 
اجلميع بحيث ال يتم دفع اول قسط اسكاني 
اال بعد وصول جميــع اخلدمات للمنطقة 
اجلديــدة. وأكــد ان تأجيل قســط القرض 
االسكاني ال يعني اسقاطه فقرض االسكان 
مكفول تسديده كامال، خاصة أن القسيمة 
السكنية تبقى مرهونة الى حن سداد كامل 
القرض. وشدد اجلالل على ضرورة ان يتم 
تشــغيل اخلدمات كافة بأي منطقة جديدة 
من كهرباء ومــاء وصرف صحي ومدارس 
ومستوصفات صحية بالتزامن مع تسليم 

الوحدات السكنية للمواطنن.

السويط: ما نسبة التأخير 
في جميع عقود »املطالع«؟

ثامــر  النائــب  وجــه 
السويط سؤاال إلى وزيرة 
األشــغال ووزيــرة الدولة 
لشؤون اإلســكان د.جنان 
بوشهري طالب فيه تزويده 

باآلتي:
١ ـ مــا نســبة التأخير في 
جميع عقود مدينة املطالع؟ 
وكــم نســبة اإلجناز حتى 

تاريخ هذا السؤال؟
٢ ـ ما أســباب التأخير في 
بعض العقود خاصة التابعة 
للشــركات الصينيــة وما 

اجلزاءات املتخذة إزاء كل شركة متأخرة؟
3 ـ في ٢3 يناير ٢٠١٩ أفاد وزير االســكان 
في رده على سؤال برملاني مقدم من قبلنا 
بعد مقدمة طويلة شرح فيها أضرار سحب 
العقود من الشــركة الصينية بأن الوزارة 
تقوم حاليا بعمل دراسة لتقييم وضع عقد 
مدينة املطالع واتخاذ القرار املناسب سواء 
بالسحب أو االستمرار فيه، يرجى تزويدي 

بالدراسة املذكورة وقرارها النهائي؟

ـ متــى ســيصدر أول   4
إذن أمــر بنــاء للمواطنن 
في مدينــة املطــالع؟ وما 
النهائي لتســليم  التاريخ 
الدفعــة األولــى خاصة أن 
مسلســل التأجيل مستمر 
بعد عجز الهيئة عن الوفاء 
بتعهداتها السابقة للتسليم 
فــي التاريخ املعلن ســلفا 

وهو ابريل ٢٠١٩.
5ـ  حسب االفادات السابقة 
اإلجنــاز  فــإن  للــوزارة 
 Nالتعاقــدي لضاحيتي ١٠
وN١١ انتهى في ابريل ٢٠١٩ ومن ثم يكون 
التســليم االبتدائــي عبــر جلنة التســبم 
االبتدائي التي تشــكلها املؤسسة وحتتاج 
شــهرين من بعد االستالم االبتدائي إلبداء 
املالحظات وتعطي تاريخ لتسليم اذونات 
البناء، كما أن ضاحية N ١٢ سيكون تسليمها 
االبتدائي في أكتوبر اجلاري، يرجى تزويدي 
بعمل اللجنة وتاريخ تسليم اذونات البناء 

بالتعاون مع بلدية الكويت.

ثامر الظفيري

املطيري يقترح إنشاء
أكادميية عاملية للنهوض بالرياضة

النائــب ماجــد  تقــدم 
املطيــري باقتــراح برغبة 
قال في مقدمتــه إنه نظرا 
لالهتمام الــذي حتظى به 
الرياضة في مشارق األرض 
ومغاربهــا، فالرياضة هي 
متنفس الشــعوب، وكذلك 
وسيلة إلعالء وحمل راية 
الوطن في احملافل الدولية.
إلــى جتربة  وبالنظــر 
إحــدى دول اخلليــج التي 
اتبعتهــا منذ بداية األلفية 
الرياضة وتأهيل  بتطوير 

األفراد، جند أنها قد جنت ثمار هذه التجربة.
وبعــد التراجع امللحوظ في مســتوى 
الرياضــة الكويتيــة الســيما كــرة القدم 
وتراجــع أداء املنتخب الوطني لكرة القدم 
بكل البطوالت القارية وغيابه عن احملافل 
الدولية واإلقليمية باتت احلاجة ملحة إلى 
اتباع سياسة حديثة تقوم على أسس علمية 
مبتكرة لتأهيل وإعداد الكوادر الرياضية 

ورعايتها منذ النشء،
وهذا ال يصبح إال من خالل اتباع خطوات 
أكثــر عملية نحو إعادة تأهيل لألنشــطة 
الرياضية داخــل الدولة، وحتضير أبطال 

رياضين عامليا من أعمار صغيرة.
ونص االقتراح على ما يلي:

قيــام الهيئــة العامة للرياضــة وباقي 
اجلهــات ذات الصلة بالرياضة في الدولة، 

وبالتنسيق مع االحتادات 
الرياضية ككرة القدم واليد 
وغيرهــا، بإعــداد تصور 
أكادمييــة عاملية  إلنشــاء 
بكــوادر رياضيــة عاملية، 
تكــون متخصصــة فــي 
التدريب والتعليم الرياضي 
للطالب املوهوبن رياضيا 

في الكويت.
األكادمييــة  وتعمــل 
الرياضيــة حتــت رعايــة 
الوزراء  واهتمام مجلــس 
وتكون مسؤولة أمامه عن 

حتقيق أهدافها، وهي:
١- اختيــار املواهب الرياضية الواعدة 

في الدولة.
٢- منح الطالب الرياضين املنتسبن 
لألكادميية االهتمام الالزم وتلقينهم تعليما 
رياضيا على أعلى مستوى، وذلك في بيئة 

تعليمية رياضية متميزة. 
3- رفع مستوى األداء الرياضي بطرق 
علمية حديثة وباستخدام علوم الرياضة.
4- دعــم وتطوير منظومــة الرياضة 
الكويتية بأحــدث النظم العاملية، ووضع 
تصــور رياضي مبتكــر بأســلوب علمي 
إلعــداد وتأهيل جيل جديد من الرياضين 
وبخاصة في كرة القدم إلعالء راية الكويت 
في احملافل الدولية والقارية وخاصة كأس 

العالم ٢٠3٠م .

السبيعي يسأل الفاضل عن عقود وزارة النفط
وجه النائب احلميدي 
السبيعي سؤاال إلى وزير 
النفــط والكهربــاء واملاء 
د.خالــد الفاضــل بشــأن 
اإلشارة إلى سؤاله املؤرخ 
في ٢٠١٩/5/١ والذي وردته 
اجابتكم عنه في 4/٢٠١٩/٧ 
ونالحظ أن األســئلة رقم 
١5، ١6، ١٧، ١8، ١٩ كانــت 
إجابتهــم كاآلتــي: اليزال 
التحقيقات  األمــر محــل 
اإلداريــة اجلاريــة ولــم 
يخلص بعد إلى أي نتائج 

بشأنها على النحو الذي ميكن معه الرد 
على استفساراتكم أعاله بصورة قاطعة 
او إبــالغ الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
عنها وفقا لألصول املرعية، وبالنظر لهذه 
اإلجابة الناقصة واملتوقعة لعجز املؤسسة 
اإلجابة عن أسئلتنا مما يثير الريبة في 
اإلجراءات املتخذة من قبل املؤسســة لذا 

نوجه إليكم هذه األسئلة:
١ ـ تزويدنا مبــا مت بالتحقيقات اإلدارية 
املشار عنها في إجابتكم السابقة وتزويدنا 
بصورة من القرار املتخذ في حالة انتهاء 
التحقيقــات، وفــي حالــة عــدم انتهــاء 
التحقيقات اإلدارية يرجى تزويدنا باملدة 
املتوقع معها انتهاء ذلك التحقيق اإلداري، 

كل ذلك وفقا للمستندات.
٢ ـ تزويدنــا بصــورة من قرار تشــكيل 
جلنة التحقيق الوارد في اجابتكم املؤرخة 

بتاريخ ٢٠١٩/٧/4 والسيرة 
الذاتية ألعضائها.

بأســباب  تزويدنــا  ـ   3
تشــكيل جلنــة التحقيق 
أعــاله، مرفقا بــه جميع 

املستندات الدالة.
4ـ  يالحظ عدم إجابتكم عن 
األسئلة ١5، ١6، ١٧، ١8 مع 
أنها أسئلة فنية واكتفيتم 
باإلجابة بأنه اليزال األمر 
اإلدارية  التحقيقات  محل 
اجلارية.. إلخ، فهل يعني 
ذلك بأنه ثبت لديكم بأن 
عقــد املقاول رقم ١4٠5٠5٠٠ وتنفيذه قد 
شابه جتاوزات؟ فإذا كانت اإلجابة بنعم 
يرجــى تزويدنا بتاريخ اكتشــافهم تلك 
التجاوزات وكيفيتها وماهيتها مرفقا به 

املستندات الدالة على ذلك.
5ـ  تزويدنــا بصــورة مــن العقــد رقــم 
١4٠5٠5٠٠ املوقع مع املقاول، وأي عقود 
أخــرى تكميلية أو تفصيليــة أو الحقة 
للعقد أعاله وتزويدنا باملبالغ التي تسلمها 
املقاول حتى متام اإلجابة مرفقا به جميع 

املستندات.
6ـ  هل مازال العقد رقم ١4٠5٠5٠٠ ساري 
املفعــول؟ أمــا إن كان موقوفــا فيرجى 
تزويدنا بأســباب الوقف وتاريخه، وما 
اآلثــار املترتبــة على ذلك الوقف ســواء 
كانت آثارا ماليــة أو فنية أو إدارية وما 

اإلجراءات التي مت اتخاذها من قبلكم؟

احلميدي السبيعي

عبداهلل: ما عدد أعضاء التدريس الكويتيني
في قسم املناهج بـ »التطبيقي«؟

وجه النائب د.خليل أبل 
ســؤاال إلى وزيــر التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
د.حامــد العازمــي قال في 
مقدمتــه: منــى إلــى علمي 
أن اآللية املتبعة في قســم 
التدريس  املناهج وطــرق 
العامــة للتعليم  بالهيئــة 
التطبيقي والتدريب تخالف 
السياســة العامــة للدولة، 
وتخالــف اللوائح والنظم 
واملعايير املتبعة في الهيئة.
وطالب إفادته وتزويده 

باآلتي:
١ـ كشف بعدد أعضاء هيئة 
التدريس في قسم املناهج 
بالهيئة  التدريــس  وطرق 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب من الكويتين، مع 
الوظيفية  بيان مسمياتهم 
العلميــة  ومؤهالتهــم 
الوظيفية  وتخصصاتهــم 
وسنوات خبراتهم العملية، 
وتاريــخ التعين والتدرج 

الوظيفي.
٢ـ  كشف بعدد أعضاء هيئة 
التدريس في قسم املناهج 
بالهيئة  التدريــس  وطرق 

بنعم، يرجى حتديد اســم 
املقرر أو الشــعبة املغلقة 
والســنة الدراســية التــي 
أقفلت فيها وأسباب اإلقفال. 
4 ـ كــم عدد أعضــاء هيئة 
التدريس في قسم املناهج 
بالهيئة  التدريــس  وطرق 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب احلالين الذين 
يحصلــون علــى ســاعات 
عمل إضافية للعام الدراسي 
)٢٠١٩/ ٢٠٢٠(؟ ومــا املواد 
العلميــة والعمليــة التــي 
يدرسونها، مع بيان احلاجة 
إلى تكليفهم بساعات عمل 

إضافية. 
5 ـ هــل مت االلتــزام باحلد 
األقصــى للكثافة الطالبية 
ملقــررات قســم املناهــج 
بالهيئة  التدريــس  وطرق 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب؟ وكم من املقررات 
مت جتــاوز احلــد األقصى 
لهــا فــي العــام الدراســي 
)٢٠٢٠/٢٠١٩(؟ مــع ذكــر 

السبب ـ إن وجد. 
6ـ  هل األنصبة التدريسية 
ألعضاء قسم املناهج وطرق 

احلالين في قســم املناهج 
فــي  التدريــس  وطــرق 
العامــة للتعليــم  الهيئــة 
التطبيقــي والتدريب؟ مع 
تزويدي بكشف مبسمياتهم 
الوظيفيــة وتخصصاتهم 
العلمية ومؤهالتهم العلمية 
وسنوات خبراتهم العملية 
والقسم التابعن له، وحتديد 
مدة االبتعاث والتخصص 
املبتعث إليه كل منهم على 

حدة.
١٠ـ  هل مت انتداب أي عضو 
من أعضاء هيئة التدريس 
العامــة للتعليم  بالهيئــة 
التطبيقــي والتدريــب من 
خارج قسم املناهج وطرق 
التدريس لسد النقص منذ 
العام الدراسي )٢٠١٧ /٢٠١8( 
وحتى العام احلالي )٢٠١٩ 
/٢٠٢٠(؟ إذا كانــت اإلجابة 
بنعم، يرجى تزويدي بكشف 
يتضمن املســمى الوظيفي 
والتخصص العلمي واملؤهل 
العلمي وســنوات اخلبرة 
العملية للمنتدب، وتاريخ 
االنتــداب ومدتــه، واجلهة 

املنتدب منها.

التدريس في تناقص نتيجة 
والتفرغــات  الترقيــات 
العلمية واالنتداب والتقاعد 
واالستقالة؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم، فما احللول لتجاوز 

هذه اإلشكالية؟ 
٧ ـ كشــف بعدد املتفرغن 
علميا الذين لم يتحملوا أي 
أعباء تدريســية في العام 
الدراسي )٢٠١٩ /٢٠٢٠(، مع 
بيان مبسمياتهم الوظيفية 
العلميــة  وتخصصاتهــم 
وسنوات خبراتهم العملية 
وتاريخ بداية التفرغ ومدته.
8 ـ هل قامت الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
بإعداد دراسة وفق معايير 
علمية لتقرر حاجة األقسام 
العلمية مــن أعضاء هيئة 
التدريس في التخصصات 
املطلوبة؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعــم، يرجــى تزويــدي 
بنسخة عن هذه الدراسة، 
أما إذا كانت اإلجابة بالنفي، 
فيرجى تزويدي باملعايير 
التي تقرر حاجة األقســام 

العلمية. 
٩ ـ كم يبلغ عدد املبتعثن 

 د.خليل أبل

العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب غير الكويتين، 
جنســياتهم  بيــان  مــع 
الوظيفيــة  ومســمياتهم 
العلميــة  ومؤهالتهــم 
الوظيفية  وتخصصاتهــم 
وسنوات خبراتهم العملية، 
وتاريــخ التعين والتدرج 

الوظيفي. 
ـ هــل توجــد مقــررات   3
مقفلة أو ُشعب مغلقة من 
قبل الكلية أو قسم املناهج 
بالهيئة  التدريــس  وطرق 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب؟ إذا كانت اإلجابة 

..ويسأل عن األسس القانونية للقبض على اخلميس
وجه النائب محمد الدالل 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
الشــيخ خالــد اجلــراح قال 
في مقدمته: نصت املواد )3١ 
و34( من دستور الكويت على 
حسن معاملة االنسان وعدم 
إيذائــه أو تعذيبه أو احلط 
من كرامته، كما أشارت تلك 
املواد إلى أن االنسان بريء 
حتى تثبــت ادانته ويحظر 
إيــذاء املتهــم جســمانيا أو 
معنويا، وقد تناقلت وسائل 

واالعتقال واإلساءة واحلط من 
الكرامة للسيد ماضي عبداهلل 
اخلميس؟ وهل يوجد أذن لدى 
رجــال الداخليــة مــن النيابة 
العامــة بالقبــض واالعتقــال 

واحلبس؟
٢ ـ هل قامــت وزارة الداخلية 
بإجراء حتقيــق قانوني كامل 
بشأن احلادثة بعد أن مت املساس 
باحلقوق األساسية الدستورية 
للسيد ماضي عبداهلل اخلميس؟
3ـ  اإلساءة واحلط من الكرامة 
اجلســماني  االيــذاء  وعــدم 

أو القضاء؟ ومــا هي البرامج 
وصور التأهيــل التي توفرها 
وزارة الداخليــة إلعداد رجال 
الداخليــة ألداء مهامهم؟ وهل 
يوجد تقييم أو رقابة على التزام 
أي طرف بتلك املبادئ والقيم 
األساسية؟ كما يرجى تزويدي 
بالعقوبــات واجلــزاءات التي 
كفلها القانون أو أنظمة وزارة 
الداخلية في حال مخالفة القيم 
الدســتورية ومواثيق حقوق 
االنســان في شأن التعامل مع 

املتهمن.

واالنســانية املعنــوي وعــدم 
أو  القانونــي  األمــر  إبــراز 
مــن  بالقبــض  القضائــي 
املتطلبــات الدســتورية ومن 
مواثيق حقوق االنســان التي 
انضمت لها الكويت، ونتساءل 
عن مدى تأهيــل رجال وزارة 
الداخليــة واملباحــث بتلــك 
األســس واملبادئ. وهل يوجد 
لديهم اطالع أو تأهيل أو علم 
أو تدريب بأساليب التعامل مع 
النــاس وأفراد املجتمع وحتى 
املتهمن في قضايا أمام املخافر 

االعالم ما تداول بشأن وقائع 
العنف واالعتقال واإلســاءة 
لإلعالمــي الكويتــي ماضي 
عبــداهلل اخلميــس من أمام 
منزله فــي منطقة اليرموك 
الســكنية وما جرى وفقا ملا 
تداولته وســائل االعالم من 
صور اإلهانة واإلساءة وسوء 
التعامل واخلطأ أو التعسف 
في تطبيق القانون، لذا يرجى 

أفادتنا بالتالي:
١ـ  ما األســس القانونية لقيام 
بالقبــض  الداخليــة  رجــال 

استفسرت عن إجراءات  »التجارة« لردع املمارسات االحتكارية

أستفسر عن مخالفة العقود املبرمة مع وزارة األوقاف

ماجد املطيري


