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«التعليمية»: ١٢٩ شهادة مزّورة صدرت أحكام قضائية بشأنها
واسترداد املبالغ املصروفة والتعرف على «داللي» الشهادات

تابعــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
فــي اجتماعهــا امــس بحث 
فــي  بالتحقيــق  تكليفهــا 
العلمية  الشهادات  موضوع 

الداخلية في االجتماع أبلغوا 
اللجنة مبا مت التوصل إليه في 
هذه القضية واملتسبب ومن هم 
(داللي) هذه الشهادات. وبني أن 
اللجنة حصلت على نسخ من 

قضائية تصل إلى أكثر من ٣٠
عاما، مؤكدا استمرار اللجنة في 
كشف هذه القضية ومتابعتها 
لرفــع تقرير إلى مجلس األمة 

فور االنتهاء منه.

منها املجتمع الكويتي بسبب 
هذه الشهادات.

وذكر ان اللجنة ستجتمع 
يــوم األحــد املقبــل بحضور 
املعلمــني والقيادات  جمعيــة 

١٢٩ شهادة مزورة معظمهم مت 
استرداد املبالغ منهم وأخذوا 
أحكاما قضائيــة. وأضاف ان 
املــزور مــن جنســية عربية 
موجــود في الســجن بأحكام 

وقــال املطــر إن احلقائــق 
تتجلى وتنكشف أمام اللجنة 
مــن اجتمــاع إلى آخــر، حول 
املشاكل التي خلقتها الشهادات 
املزورة واملعاناة التي يعاني 

التربويــة ملناقشــة موضوع 
الغش، مؤكدا أن «مســؤولية 
احملاســبة كبيــرة بــدءا مــن 
املســؤولية السياسية لوزير 
التربية والقيادات التربوية».

رئيس اللجنة:  سنجتمع األحد املقبل بحضور جمعية املعلمني والقيادات التربوية ملناقشة موضوع الغش

د.خليل أبل ود.فالح الهاجري وأ.د.حمد املطر وعالية اخلالد خالل االجتماع

املزورة والوهمية في التعليم 
العام والعالي. وأوضح رئيس 
اللجنة النائب د. حمد املطر في 
تصريــح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة أن ممثلي وزارة 

أ.د. حمد املطر متحدثا

عالية اخلالد: ما عدد املوظفني من الهيئة
العامة للبيئة ضمن فريق الضبطية القضائية؟

وجهت النائبة عالية اخلالد 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط د. بدر املال 
بشــأن تطبيق قانون حماية 

البيئة، نص على ما يلي:
مــن   (١) املــادة  نصــت 
قانــون حمايــة البيئــة رقم 
٤٢ لســنة ٢٠١٤ فــي تعريفها 
حلماية البيئة على أنها «هي 
مجموعة السياسات والتدابير 
التي تهدف إلى حماية املوارد 
الطبيعيــة والنظــم البيئيــة 
واإلجــراءات التــي تكفل منع 
التلوث أو التخفيف من حدته 
أو مكافحتــه، واحملافظة على 
البيئــة ومواردهــا الطبيعية 
والتنوع احليوي وإعادة تأهيل 
املناطق التي تدهورت بسبب 
املمارســات الضــارة، وإقامة 
احملميــات البريــة والبحرية 
وحتديد مناطــق عازلة حول 
مصادر التلوث الثابتة، ومنع 
التصرفات الضارة أو املدمرة 
للبيئة وتشجيع أمناط السلوك 
اإليجابي» ونصت املادة ذاتها 
في تعريفها للتفتيش البيئي 
على أنه «هي العمليات امليدانية 
واحلقلية التي ينفذها الضباط 
القضائيــون علــى املنشــآت 
واألنشطة واملشاريع التنموية 
كافة بهدف التحقق من درجة 
اللوائــح  االلتــزام بتطبيــق 
واالشتراطات واملعايير البيئية 

وجتنــب أي أضرار فورية أو 
بعيــدة املــدى نتيجة خلطط 
وبرامــج التنمية االقتصادية 
أو الزراعيــة أو الصناعية أو 
الســياحية أو العمرانيــة أو 
غيرها من األنشــطة وبرامج 
التنمية التي تهدف إلى حتسني 

مستوى احلياة».
كما نصت املادة (٤١) على 
أنه «يحظر مباشرة الرعي أو 
استغالل األراضي في الزراعات 
املروية أو أي نشــاط آخر من 
شأنه أن يضر بكمية أو نوعية 
الغطاء النباتي في أي منطقة ما 
يؤدي إلى التصحر أو تدهور 
البيئة البرية. كما يحظر إتالف 
املزروعات والنباتات واألشجار 
وقطــف األزهار فــي امليادين 
العامة  والشــوارع واملرافــق 
أو اقتالع األشجار والنباتات 

البرية في األراضي العامة».
كمــا نصــت املــادة (١١٣) 
على «تنشــأ وحدة عسكرية 
متخصصة في وزارة الداخلية 
تسمى «شرطة البيئة» تعنى 
القوانــني  مبتابعــة تطبيــق 
واالشــتراطات البيئيــة فــي 
القطاعــات واملجــاالت التــي 
يحددهــا املجلس األعلى، كما 
تعمل الوحدة على دعم أعمال 
الضبــاط القضائيني التابعني 

للهيئة».
كما نصت املادة (١١٤) على 

ت) نفقــات التطهيــر وإزالة 
التلوث أو احلــد منه وإعادة 

تأهيل البيئة.
ث) مقابــل تعطيــل املرافــق 

العامة.
وملــا كانت مــواد القانون 
صريحة وحازمة في احملافظة 
على البيئة وحمايتها من كل 
أشكال التلوث والعبث، وكانت 
أجهــزة الدولة ممثلة بالهيئة 
العامة للبيئة ووزارة الداخلية 
حتمل على عاتقها حماية البيئة 
من اإلضــرار بها، لــذا يرحى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- عــدد املوظفــني من الهيئة 
العامــة للبيئة ضمــن فريق 

الضبطية القضائية.
٢- عدد أفراد رجال الشــرطة 

والضباط في شرطة البيئة.
٣- عدد الضبطيات القضائية 
واملخالفــات املوجهة في عام 
اجلرائــم  ملرتكبــي   ٢٠٢٢
املنصوص عليهــا في قانون 
حماية البيئــة، وعدد دعاوى 
التــي ســجلتها  التعويــض 
الهيئة الناجتة عن املخالفات 
والضبطيات، وكذلك مجموع 
التعويضــات احملصلة  قيمة 

نتيجة ارتكاب املخالفات.
٤- عدد الضبطيات القضائية 
واملخالفــات ملرتكبي املخالفة 
املنصوص عليها في املادة ٤١

من قانون حماية البيئة.

«تنطبق على شــرطة البيئة 
القوانني والقرارات كافة املنظمة 
ألعمال جهاز الشرطة بالدولة، 
وتختص وزارة الداخلية بإدارة 
القوة وتوفير اإلمكانات كافة 
الالزمة ألداء عملها، كما تعنى 
برفع تقرير سنوي للمجلس 

األعلى عن أعمالها».
كمــا نصــت املــادة (١١٥) 
على «يختص وزير الداخلية 
بإصدار قرار بتنظيم الوحدة 
خالل ســتة أشــهر من تاريخ 
صــدور هذا القانــون على أن 
تــزاول الوحــدة عملهــا بحد 
أقصى خالل عامني من تاريخ 

صدور هذا القانون».
كمــا نصــت املــادة (١٣٥) 
على «يعاقــب بغرامة ال تقل 
عن مائتني وخمسني دينارا وال 
تزيد على خمسة آالف دينار 
كل من خالف حكم املادة (٤١) 
من هــذا القانون». وتضمنت 
املواد من ١٢٨ إلى املادة ١٥٧ من 
القانون العقوبات عن اجلرائم 
املنصوص عليها في القانون.

كمــا نصت املادة ١٦٠ على 
«مع عــدم اإلخالل بأي قانون 
آخر يلتزم املسؤول مدنيا عن 

التلوث بالتعويض عن:
أ) ما حلق بالثروة الطبيعية 

من أضرار.
ب) ما يصيب البيئة أو يقلل 

منفعتها.

سألت عن عدد أفراد رجال الشرطة والضباط في شرطة البيئة

عالية اخلالد

والتــي قد تتطلب اســتخدام 
األجهــزة واملعــدات واآلليات 
واألنظمــة املختلفــة وأخــذ 
العينــات والتوثيــق العلمي 
والفنــي لهــا» وفــي تعريفها 
للضبــاط القضائيــني نصت 
على أنهم «هم موظفو الهيئة 
أو غيرهم الذين يعينهم الوزير 
املختص ويتم تأهيلهم ملراقبة 
وتنفيذ هذا القانون واللوائح 
والقــرارات املنفذة لــه». كما 
نصت املــادة (٣) من القانون 
ذاتــه على أنــه «يهــدف هذا 
القانون إلى حتقيق األغراض 

اآلتية:
١- حمايــة البيئة ومصادرها 
واحلفاظ على توازنها الطبيعي 

في إقليم الدولة كامال.
٢- مكافحة التلوث والتدهور 
البيئــي بأشــكاله املختلفــة 

ثامر السويط: كم تبلغ ميزانية شراء عقد النظم
اآللية والفهارس إلدارة املكتبات بوزارة التربية؟

وجه النائب ثامر السويط 
سؤاال إلى وزير التربية وزير 
العالــي والبحــث  التعليــم 
العلمي د.حمد العدواني، بشأن 
وجود بعض املالحظات على 
عمل وزارة التربية والتعليم 
العالي، ونص الســؤال على 

ما يلي:
منــى إلــى علمــي وجود 
بعض املالحظــات على عمل 
والتعليــم  التربيــة  وزارة 
العالــي، لــذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ - كم تبلغ ميزانية شراء عقد 
النظم اآللية والفهارس إلدارة 
املكتبات بوزارة التربية نظام 
األفق - (horizon) وكم قيمة 
شرائها؟ وعقود صيانة هذا 
النظام، وما عطاءات مناقصة 
إرساء العقد؟ وعدد الشركات 
التــي تقدمت لتقــدمي النظم 
اآللية للمكتبات أثناء توقيع 
هذا العقــد؟ وكــم التكاليف 
املاليــة عنــد توقيــع العقد، 
ومدة العقد، يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية عن سجالت 

بوزارة التربيــة؟ وكم قيمة 
شــرائها؟ وكم عدد املكتبات 
املدرســية التي تســتخدمها 
وعقود صيانــة هذا النظام؟ 
وما عطاءات مناقصة إرساء 
العقد؟ وعدد الشركات التي 
تقدمت لتقــدمي النظم اآللية 
للمكتبات أثنــاء توقيع هذا 
العقد؟ وكم التكاليف املالية 
عند توقيــع العقد؟ وما مدة 
هذا العقــد؟ يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية عن سجالت 
املناقصة والســجالت املالية 
اخلاصة بهذا العقد وسجالت 
تركيب هذا النظام باملدارس 
والكتــب اخلاصة في طلبات 
التركيــب والصيانــة، وعدد 
املدارس التــي يعمل بها هذا 
النظــام، واملــدارس التــي ال 
يتوافــر بها هــذا النظام منذ 
توقيع هذا العقد مع الوزارة.
الشــكاوى  عــدد  كــم   - ٣
املوجودة لدى مختلف إدارات 
وزارة التربيــة والتي حتمل 
رقما آليا ولم ينظر بها؟ يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عن 

الكويــت والهيئــة  جامعــة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب؟ وكم عدد أعضاء 
هيئــة التدريــس والتدريب 
والهيئــات املســاندة الذيــن 
عينوا من دون حصولهم على 
بعثات من جامعــة الكويت 
أو الهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب؟ يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عن 
كشوفات األســماء مع بيان 
حالــة التعيــني لــكل منهم، 
التعيني، وشــروط  وتاريخ 
إعالن التعيني الذي بناء عليه 
أوفد للبعثة أو عني بالقسم 
العلمــي، مع صورة ضوئية 
عن محاضر جلان االبتعاث 

أو التعيني لكل منهم.
٦ - عدد امليزانيات املخصصة 
للجــان العاملــة في مختلف 
قطاعات وزارة التربية، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عن 
عدد اللجان، وأسماء أعضائها، 
ومكافآتهم املالية ومدة عمل 
كل جلنة منذ عام ٢٠٢٠ حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.

عدد هذه الشكاوى، وأسباب 
عــدم نظرهــا، ومــا اللوائح 
والنظم التي تنظم هذا الشأن؟
موظفــي  عــدد  كــم   -  ٤
مكتــب الكويــت للتربية في 
اليونيسكو؟ وما قرارات تعيني 
كل منهم، وتاريخ إعالنات هذه 
الوظائــف، وطريقة التعيني 
موظفيهــا  ورواتــب  بهــا، 
التــي يحصلون  ومميزاتهم 
عليها؟ يرجى تزويدي بصورة 
ضوئية عن قرارات التعيني 
وإعالنات شــغل كل وظيفة، 
وعــدد املتقدمــني، ومحاضر 
اللجان اخلاصــة في اختيار 
املوظفني، وصــورة ضوئية 
عن ميزات ورواتب كل وظيفة 
في مكتب التربيــة الكويتي 
اليونيســكو بجميــع  فــي 
درجات موظفيه وجنسياتهم 

ومؤهالتهم العلمية.
٥ - كــم عدد أعضــاء هيئة 
الكويت  التدريس بجامعــة 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقي والتدريب املعينني 
عــن طريــق االبتعــاث مــن 

استفسر عن عدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت و« التطبيقي» املعينني عن طريق االبتعاث

ثامر السويط

املناقصة، والسجالت املالية 
اخلاصة بهذا العقد، وسجالت 
تركيب هذا النظام باملدارس، 
والكتــب اخلاصة في طلبات 
التركيــب والصيانــة، وعدد 
املكتبات املدرسية في املدارس 
التي يعمل بها هــذا النظام، 
واملدارس التي ال يتوافر بها 
النظام، منذ توقيع العقد مع 

الوزارة.
ميزانيــة  تبلــغ  كــم   -  ٢
عقــد منصة مــداد للخدمات 
السحابية للمكتبات املدرسية 

عادل الدمخي : َمن صاحب قرار املوافقة
على توظيف مضيفات «الكويتية»؟

وجه النائب د. عادل الدمخي 
ســؤالني إلــى كل مــن وزيــر 
املالية وزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار بشأن 
اجراءات توظيف املضيفات في 
الكويتية،  اخلطوط اجلويــة 
ووزيــر الدفاع بشــأن صفقة 
الــكاراكال، ونــص  طائــرات 

السؤال
املوجه إلــى وزير املالية 

على ما يلي:
ورد في صحيفة التليغراف 
البريطانية في ٢ يناير ٢٠٢٣

أن شركة اخلطوط اجلوية الكويتية طلبت من 
املتقدمات لوظيفة «مضيفة» خلع مالبســهن 
خالل مقابالت التقدمي على الوظائف التي جرت 
فــي مدينة مدريد االســبانية. وأثر هذا اخلبر 
سلبا على سمعة دولة الكويت وسمعة شركة 
اخلطــوط اجلوية الكويتية، باإلضافة إلى أن 
هذا التصرف يخالف مبادئ ديننا اإلســالمي 
في ســابقة ال يقبلها أي شــخص يخاف على 
سمعة بلده، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - َمن صاحب القرار في املوافقة على توظيف 
املضيفات في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية؟ 
هل إدارة املوارد البشرية أو شركات خارجية؟ 
وهل ُيســتعان بشركات توظيف من داخل أو 

خارج الكويت؟ يرجى تزويدي بالتفاصيل.
٢ - تفاصيل رحالت توظيف املضيفات على 
مدى السنوات اخلمس املاضية، مع تزويدي 
بتفاصيل جميع من حضر من موظفي شركة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية أو مــن ميثلها، 
واألماكــن التي أجريت فيها املقابالت، وأعداد 
املتقدمــني، وعدد املقبولني، والشــركات التي 
استخدمت للتوظيف، خصوصا فيما يتعلق 

باحلادثة املذكورة أعاله.
٣ - مــا اإلجــراءات التي اتخذهــا الوزير في 

ضــوء الضــرر الكبيــر على 
دولة الكويت أوال وعلى شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية؟

٤ - هل أجرى الوزير حتقيقا 
مــع العضو املنتــدب للهيئة 
العامة لالســتثمار في ضوء 
هــذه املخالفــات اجلســيمة 
والتــي تخالف الشــرع؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بقرار تشكيل جلنة 
التحقيق، ومحاضر التحقيق، 

وقرارات جلنة التحقيق.
٥ - هل أجرى الوزير حتقيقا 
مع الرئيس التنفيذي للشــركة في ضوء هذه 
املخالفات اجلسيمة والتي تخالف الشرع؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي بقرار 
تشــكيل جلنة التحقيق ومحاضــر التحقيق 

وقرارات جلنة التحقيق.
٦ - هــل أوقف عــن العمل املتســببون بهذه 
املخالفة والفضيحة اجلسيمة؟ إذا كانت اإلجابة 

اإليجاب، فيرجى تزويدي مبا يثبت ذلك.
٧ - ما طبيعة حتقيقات السلطات االسبانية 
ضد الشــركة؟ وما التهم التــي حقق فيها؟ ما 
اآلثار املترتبة على ذلك؟ ما الغرامات املتوقعة؟ 

ما األثر السلبي املتوقع على املال العام؟
وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- هل استفسرت وزارة الدفاع بعد املراسالت 
ما بني الهيئة العامة ملكافحة الفساد «نزاهة» 
وإدارة الفتوى والتشريع حول حكم التحكيم 
الفرنسي في عموالت عقد طائرات «الكاراكال» 
عن وجود أي قضايا أخرى رفعها املدعو «ف 
» أو أي مــن شــركاته ضد شــركة «إيرباص» 
في فرنسا للمطالبة بعموالت خاصة في عقد 
طائرات «الكاراكال»؟ وهل استفسرمت من شركة 

«إيرباص» في فرنسا عن ذلك؟

د. عادل الدمخي

حمد العبيد: ما سبب انتشار مقاطع 
وصور التقطت داخل غرف العمليات؟

وجه النائب حمد العبيد 
إلــى وزيــر  ســؤالني االول 
املالية وزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
بشأن مشروع مدينة احلرير، 
والثاني لوزير الصحة د. أحمد 
العوضــي بشــأن قــرار منع 
التصوير في املرافق الطبية، 

ونص السؤال على ما يلي:
وجاء سؤال وزير املالية 

كالتالي: 
في شأن ما جاء في تقرير 
ديوان احملاسبة عن املالحظات 

التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص 
واملراجعــة لألمانــة العامة للمجلــس األعلى 
للتخطيط والتنمية للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٢، 
وعلى تعقيب ديوان احملاسبة على رد األمانة 
العامــة علــى املالحظــات، لذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ - مــا آلية اختيــار أعضاء مشــروع مدينة 

احلرير؟
٢ - ما صرف في جميع برامج تطوير مدينة 

احلرير.
٣ - ما برنامج عمل مدينة احلرير؟
٤ - ما نسب إجناز مدينة احلرير؟

٥ - مــا عدد الفــرق املشــكلة لتطوير مدينة 
احلرير؟

٦ - هل حدد أي من الفرق وأســماء املستعان 
بهم في السابق أخيرا؟

٧ - هل حدد ألي عضو من األعضاء السابقني 
وعليه مالحظات من ديوان احملاسبة؟

٨ - هل استوفيت مالحظات ديوان احملاسبة 

في شــأن اللجان وأعضائها 
واملصروفات وإجناز احلقب 

السابقة؟
٩ - هل هناك صلة قرابة بني 
أعضاء اللجان من الدرجتني 

األولى والثانية؟
١٠ - ما أسس تقييم مشاريع 

احلرير وطرحها؟
١١ - هــل هناك تقارير انتهي 

منها؟
١٢ - هل شرعتم باخلطوات 

التنفيذية فيها؟
وجاء سؤال وزير الصحة 

كما يلي: 
بشــأن التعميم الصادر من وزارة الصحة 
الذي مينع املوظفني واملراجعني من التصوير 
في كل املرافق الصحية، ولكن في املقابل انتشر 
في اآلونة األخيرة الكثير من الصور ومقاطع 
الڤيديو على مواقع التواصل االجتماعي داخل 
غرف العمليات وبعض املرافق الصحية التابعة 

للوزارة، يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ - صــورة ضوئية من التعميم املشــار إليه 

وآلية تطبيقه.
٢ - ما سبب انتشار مثل هذه املقاطع والصور 
التي التقطت داخل غرف العمليات وفي بعض 

مرافق املستشفيات؟
٣ - هل ضبطت الوزارة املخالفني للتعميم املشار 
إليه ومحاسبتهم؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 

فيرجى تزويدي مبا يثبت ذلك.
٤ - مــا ضوابــط دخــول األطبــاء واملوظفني 
واملراجعــني للمرافــق الصحية مــع هواتفهم 

وبخاصة غرف العمليات؟

سأل عن آلية اختيار أعضاء مشروع مدينة احلرير

حمد العبيد

ما عدد الضبطيات القضائية واملخالفات املوجهة في عام ٢٠٢٢ ملرتكبي اجلرائم املنصوص عليها في قانون حماية البيئة؟


