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مهند الساير لوزير املالية: هل وردت بالغات حول تضخم حسابات 
املتهمني في قضيتي تسريب االختبارات وتاجر املخدرات؟

النائــب مهنــد  وجــه 
الساير:

٤ أسئلة إلى وزير العدل 
عبدالعزيــز املاجــد جــاء 
السؤال األول منها كالتالي:

يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

بعــدد  إحصائيــة   -١
احلــاالت التــي رصدتهــا 
العامــة ملكافحــة  الهيئــة 
الفســاد بوجود شــبهات 
تضخــم فــي احلســابات 
واألمالك منذ دخول القانون 
رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن 
إنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد واألحكام اخلاصة 
بالكشــف عن الذمة املالية 
حيــز النفاذ حتــى تاريخ 

ورود السؤال.
٢- عطفــا علــى البند 
الســابق، مــا اإلجــراءات 
املتخــذة فــي شــأنها؟ مع 
تزويدي باملستندات الدالة 

-إن وجدت-.
٣- كــم تبلــغ الفتــرة 
الزمنية املستغرقة لتدقيق 
كشف الذمة املالية للخاضع 
ألحكام القانون منذ تقدميه 
لإلقرار حتــى االنتهاء من 

التدقيق عليه؟
وجــاء الســؤال الثاني 

كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- عدد غير الكويتيني 
العاملــني في وزارة العدل 
الذين جتاوزت مدة خدمتهم 

٢٥ سنة.
٢- عدد غير الكويتيني 
الوظائــف  العاملــني فــي 
واالستشــارية  اإلداريــة 
مبكاتب الوكالء املساعدين 
مع تزويدي بصورة ضوئية 
من قرارات التعيني أو عقود 

االستعانة -إن وجدت-.
٣- صورة ضوئية عن 
قرار تعيــني أحد العاملني 
الوكيل املســاعد  مبكتــب 
للتطوير اإلداري مبسمى 
«كبير اختصاصي قانوني» 

والتدرج الوظيفي له.
٤- عطفــا علــى البند 
السابق، منى إلى علمي أن 
املوظف املشار إليه مسجل 
على إدارة أخرى غير تابعة 
للقطــاع الذي يعمــل به، 
فما مدى صحة ذلك؟ حال 
اإلجابــة بصحتــه، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية 
عــن قرار النــدب أو النقل 

إن وجد.
٥- مــا أســباب عــدم 
تطبيــق سياســة اإلحالل 
ملن جتاوزت مدة خدمتهم 

٢٥ سنة في الوزارة؟
٦- مــا أســباب عــدم 
االلتزام بقرار ديوان اخلدمة 
املدنية رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٢

بشــأن قصــر التعيني في 
وظائــف مديــري املكاتب 
والســكرتارية في مكاتب 

بناء على ما ورد في تقارير 
املجلس األعلى للقضاء منذ 
عام ٢٠١٨ حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال.
٣- صورة ضوئية من 
التقارير املقدمة من املجلس 
األعلــى للقضاء إلى وزير 
العدل منذ عام ٢٠١٨ حتى 
تاريخ ورود هذا الســؤال 

-إن وجدت-.
٤- صورة ضوئية من 
التقارير املرفوعة من وزير 
العدل إلى مجلس الوزراء 
استنادا الى تقارير املجلس 
األعلــى للقضــاء منذ عام 
٢٠١٨ حتــى تاريــخ ورود 

هذا السؤال.
وجــاء الســؤال الرابع 

كالتالي:
قــرر مجلــس اخلدمــة 
املدنية فــي اجتماعه رقم 
٢٠١٣/٩ املنعقد في تاريخ 
النقــل  ٢٠١٣/٥/١٢ بوقــف 
والندب واإلعارة، ومبوجب 
هذا القرار صــدر التعميم 
من ديــوان اخلدمة املدنية 
رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣ يحيط 
اجلهات احلكومية كافة نحو 
االلتــزام مبا قرره مجلس 
املدنيــة من وقف  اخلدمة 

للنقل والندب واإلعارة.
املواطنني  وإزاء شعور 
بتطبيق ذلك التعميم على 
اجلميع إال أن ما نشــر في 
وسائل التواصل احلديثة 
من قــرارات نقــل لبعض 
املوظفــني بــني اجلهــات 
احلكومية يدل على ســوء 
استخدام السلطة في منح 
االســتثناءات كما يشوب 
عملهــا مخالفــة املــادة ٤١
الكويتــي  الدســتور  مــن 
التــي توجب علــى الدولة 
العدالة في توفير العمل بني 
اجلميع، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
الهيئة  ١- هل حصرت 
العامة ملكافحة الفساد تلك 

القرارات وراجعتها؟
٢- هل فتح حتقيق في 
أي واقعــة ذات صلة بتلك 

القرارات املشار إليها؟
٣- هــل بحث أســباب 
استخدام السلطة في منح 

االستثناءات؟
٤- هل بحث مدى حتقق 
االنتفاع الشخصي من تولي 
شؤون الوظيفة العامة ملن 
أصدر تلك القرارات مبوجب 
الصالحيات املمنوحة له؟

٥- هــل وردت بالغات 
للهيئــة في ذات الشــأن؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي باإلجراءات 
املتخــذة وما انتهــى إليه 
الفحــص والتحقيــق في 

البالغ.
ووجــه ٣ أســئلة إلــى 
وزيــر النفــط د. بدر املال 
جــاء الســؤال األول منها 

كالتالي:

منوذج االختبار واإلجابة 
النموذجية؟

٥- اخلطة االستراتيجية 
حول االحتيــاج الوظيفي 
لشــركة البترول الوطنية 
الكويتية وشركات القطاع 
النفطي التابعة ملؤسســة 

البترول الكويتية.
٦- نسبة التكويت في 
القطاع النفطي وإحصائية 
تفصيلية بعدد الكويتيني 
وغير الكويتيني لكل مسمى 

وظيفي.
٧- هل متــت مخاطبة 
العالــي وجامعة  التعليم 
الكويت واجلامعات اخلاصة 
وغيرها مــن اجلهات ذات 
الصلــة لتحديــد حجــم 
االحتيــاج مــن تخصص 
هندســة البترول وغيرها 
من التخصصات املرتبطة 

بالقطاع النفطي؟
أبــرم تعاقــد  ٨- هــل 
لالســتعانة بخدمات غير 
الكويتيني في تخصصات 
العلــوم والهندســة منــذ 
٢٠٢٠ حتــى تاريخ ورود 
السؤال؟ إذا كانت اإلجابة 
إفادتي  اإليجاب، فيرجــى 
بأســباب التعاقــد في ظل 
وجود كــوادر وطنية من 

ذات املؤهل العلمي.
٩- هــل نشــر إعــالن 
توظيــــف للكويتييــــن 
الطبيــة  الوظائــف  فــي 
والتمريضية مبستشــفى 
األحمدي قبــل التعاقد مع 
اخلارج؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 
بصورة ضوئية عنه، وعدد 
املتقدمني، وعدد املقبولني، 
وإذا كانــت اإلجابة النفي، 
فيرجى إفادتي باألسباب.

كما وجه سؤاًال إلى وزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الوزراء براك الشيتان جاء 

كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- كشــف بأسمـــــاء 
املوظفــني املســتثنني من 
تعميــم ديــوان اخلدمــة 
املدنية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣

بشأن وقف النقل والندب 
واإلعارة بقرار من مجلس 
اخلدمة املدنية منذ تشكيل 
احلكومة األخيرة برئاسة 
سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح بتاريخ 

.٢٠٢٢/١٠/١٦
٢- كشــف تفصيلــي 
بــه املوظفــني  موضحــا 
احلاصلني على االستثناء 
من القرار املشار إليها في 
البند الســابق مــن أقرباء 
النــواب أو الــوزراء مــن 
الدرجة األولى حتى الرابعة 
مع تدوين أســماء النواب 
والوزراء أصحاب الشــأن 
قرين كل موظف مستثنى.

٣- ما األسباب الداعية 

كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجى تزويــدي بعددها 
وأسماء البنوك والعقوبات 
واإلجراءات املتخذة بحقها.
ووجه سؤاًال إلى وزير 
الدولة لشــؤون اإلســكان 
عمار العجمي جاء كالتالي:

يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١- ما أسباب االستعانة 
مبوظفــني غيــر كويتيني 
(مــن اجلنســية العراقية 
والبحرينية والســعودية 
والعمانية) للعمل في إدارة 
مكتب الوزير في املؤسسة 
الســكنية  العامة للرعاية 
عوضا عن تعيني الكويتيني 
ممــن يحملــون املؤهالت 

العلمية نفسها؟
٢- ما االحتياج الوظيفي 
للمؤهل العلمي «تكنولوجيا 
مختبرات فيزياء تطبيقية» 
فــي إدارة مكتــب الوزير؟ 
وما املســمى الوظيفي ملن 
استعني بخدماتها عن املؤهل 
نفسه واملهام املوكلة لها؟

٣- كشف بعدد املوظفني 
الذين نقلــت خدماتهم أو 
استعني بخدماتهم للعمل 
فــي إدارة مكتــب الوزيــر 
في املؤسســة منــذ تولي 
العجمــي  الوزيــر عمــار 
شؤون منصبه حتى تاريخ 
ورود السؤال، مع تزويدي 
تفصيليــة  بإحصائيــة 
موضحا بها املؤهل العلمي 
واملسمى الوظيفي والقسم 
وسنوات اخلبرة لكل منهم.
بالعــدد  كشــف   -٤
اإلجمالـــــي للموظفيــــن 
العاملني فــي إدارة مكتب 
الوزير في املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، مع بيان 
عددهم قبــل تولي الوزير 
شؤون منصبه ومؤهالتهم 
الوظيفيــة  واملســميات 
العاملــني بهــا  واألقســام 

وسنوات اخلبرة.
٥- صورة ضوئية من 
القرارات اإلدارية اخلاصة 
بالندب للوظائف اإلشرافية 
الصــادرة فــي املؤسســة 
الســكنية  العامة للرعاية 
منذ تولي الوزير شــؤون 

منصبه.
٦- مــا أســباب عــدم 
اإلدارية  القــرارات  تعميم 
الصادرة في شــأن الندب 
لبعض الوظائف اإلشرافية 
منذ تولي الوزير شــؤون 

منصبه؟
٧- صــورة ضوئيــة 
عن القرار اإلداري الصادر 
بشــغل وظيفة مدير إدارة 
مكتب املدير العام بالندب 
لصاحب امللف الوظيفي رقم 
(٦٠٠٩) والتدرج الوظيفي 

لشاغلها.
٨- إحصائية موضحا 
بها عدد القضايا املرفوعة 
ضد املؤسسة من املوظفني 

يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١- كــم عــدد املوظفني 
املنتدبني من مديرية جنوب 
وشرق الكويت إلى مديرية 

شمال الكويت؟
٢- مــا حاجــة العمــل 

للموظفني املنتدبني؟
٣- هل مديرية شــمال 
الكويت لديها عقد مع شركة 

shell plc؟
٤- هل رصدت ميزانية 
بــدل طريــق للموظفــني 
املنتدبــني ملديرية شــمال 
الكويت؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 
بقيمة امليزانية املرصودة.
وجــاء الســؤال الثاني 

كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- كشف بعدد املقبولني 
للتوظف من حملة شهادة 
البكالوريوس لتخصصات 
الهندســة والعلــوم وفق 
اإلعالن األخير املنشور في 
(سبتمبر ٢٠٢٢) من أقرباء 
القياديني في القطاع النفطي 
أو الــوزراء أو النواب من 
الدرجة األولى حتى الرابعة.
٢- عطفــا علــى البند 
الســابق، تزويدي بكشف 
بأسماء املقبولني من أقرباء 
القياديني والنواب والوزراء 
مع تدوين أسماء القياديني 
والــوزراء والنــواب ذوي 
الشــأن قرين كل اسم من 

املقبولني وصلة القرابة.
٣- منــوذج االختبــار 
لكــــل منهــم مــع اإلجابة 

النموذجية.
٤- كشــف بأسمـــــاء 

املقبولني كافة.
وجــاء الســؤال الثالث 

كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
بعــدد  إحصائيــة   -١
املتقدمــني إلعالن توظيف 
حديثي التخرج من حملة 
البكالوريــوس  شــهادة 
الهندســة  لتخصصــات 
والعلوم (سبتمبر ٢٠٢٢) 
باإلضافة إلى عدد من أدوا 
اختبارات اللغة االجنليزية، 
وعدد مجتازي اختبار اللغة 
االجنليزية، وعدد مجتازي 
اختبار التخصص، والنسبة 
املئوية لكل فئــة من عدد 

املتقدمني.
٢- عدد املتقدمني إلعالن 
التوظيــف مــن تخصص 
هندسة البترول باإلضافة 
إلى عــدد مجتازي اختبار 

اللغة والتخصص.
٣- اجلهــة املختصــة 
بوضع االختبارات وحتديد 

اإلجابات النموذجية.
٤- هل استعنتم بكلية 
العلوم والهندسة في جامعة 
الكويت إلبداء الرأي حول 

الستثناء بعض املوظفني 
من التعميم املشار إليه؟

٤- صــورة ضوئيــة 
عن القرارات الصادرة عن 
اجتماعات مجلس اخلدمة 
املدنيــة منــذ ٢٠١٦ حتــى 

تاريخ ورود السؤال.
٥- عطفــا علــى البند 
رقم (٤) تزويدي بصورة 
ضوئية عن قرارات تشكيل 
مجلس اخلدمة املدنية خالل 

الفترة ذاتها املشار إليها.
٦- هــل ألغيت قرارات 
االســتثناء الصــادرة في 
االجتماع رقم ١ واالجتماع 
رقــم ٢ ملجلــس اخلدمــة 
املدنيــة بتوجيهــات مــن 
رئيس مجلس الوزراء أو 
ألسباب أخرى؟ مع تزويدي 

بها.
ووجه سؤاًال إلى وزير 
املالية عبدالوهاب الرشيد 

جاء كالتالي:
جهــات  تقــوم  فيمــا 
االختصــاص فــي النيابة 
العامــة بالتحقيــق فــي 
قضيتي تسريب االختبارات 
وقضية القبض على تاجر 
مخدرات يعمل في السلك 
العسكري، وملا كانت تلك 
القضايا ذات ارتباط مالي، 
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١- هــل ورد بالغ لبنك 
الكويــت املركزي بتضخم 
حســابات أي من املتهمني 
فــي أي من القضيتني قبل 
رصدها من اجلهات األمنية؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي باإلجراءات 
املتخذة واملستندات الدالة 

-إن وجدت-.
٢- هل أخطرت جهات 
التحقيق في البنك بوجود 
تضخم في حسابات املتهمني 
فــي أي من القضيتني بعد 
إلقــاء القبــض عليهم؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فهل 
البنوك  أجري حتقيق مع 
ذات العالقــة لعدم إبالغها 

عن تضخم احلسابات؟
٣- إحصائيــة بعــدد 
البالغــات الــواردة لبنــك 
الكويت املركزي من البنوك 
احملليــة بشــأن تضخــم 
احلسابات منذ ٢٠١٩ حتى 
تاريخ ورود السؤال، وما 
اإلجراءات املتخذة بشأنها؟ 
وما انتهت إليه البالغات؟

٤- فــي حــال وجــود 
تضخم في احلسابات ولم 
البنك املعنــي بنك  يبلــغ 
املركــزي بوجود  الكويت 
التضخــم، فمــا اإلجــراء 

املتخذ؟
٥- عطفــا علــى البند 
الســابق، هل ســبق لبنك 
الكويت املركزي أن كشف 
عن وجود تضخم بحسابات 
عمــالء أحــد البنــوك من 
دون أن يبلــغ عنهــا؟ إذا 

طعنا على القرارات اإلدارية 
منــذ ٢٠١٨ حتــى تاريــخ 
ورود هــذا الســؤال، ومــا 
األحــكام التي انتهت إليها 
تلك القضايــا في درجات 

التقاضي؟
٩- هل امتنعت اإلدارة 
القانونية واجلهة اإلدارية 
عن تزويدي إدارة الفتوى 
والتشريع باملعلومات في 
القضايا املرفوعة بالطعن 
على بعض القرارات اإلدارية 
وقــرارات النــدب لبعض 
الوظائف اإلشــرافية؟ إذا 
كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجــى بيــان أســباب 
التأخير مما  االمتنــاع أو 
ترتــب عليه انقضاء املدة 
وصدور األحكام وضياع 
حقوق املوظفني، وهل جرى 
التحقيق في ذلك التأخير أو 
االمتناع ومحاسبة املقصر 

عن أداء عمله؟
١٠- هــل صــدر قــرار 
نقل رئيس قســم شؤون 
مجلــس اإلدارة في إدارة 
مكتب الوزيــر؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية 

من القرار.
١١- هل صدر قرار ندب 
ملوظفة حديثة النقل للعمل 
بصفة رئيس قسم شؤون 
مجلــس اإلدارة في إدارة 
مكتب الوزير في املؤسسة؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي بصورة 
ضوئية من القرار وملف 
املوظفة الوظيفي وتدرجها 

الوظيفي في املؤسسة.
١٢- مــا أســباب نقــل 
مراقب املراجعة واملتابعة 
في إدارة بدل اإليجار إلى 
وظيفــة مراقــب املخازن 
والعهد في إدارة امليزانية 
والتوريدات؟ وما أسباب 
نقلها بعد شهر إلى وظيفة 
مراقــب املخــازن والعهد 
فــي مكتــب نائــب املدير 
العــام لشــؤون الطلبات 
والتخصيص مع جتميدها 
عن العمل؟ مــع تزويدي 
بصــورة ضوئيــة عن رد 
املؤسســة وأي قــرارات 
متعلقة بالتظلم املقدم من 
املوظفة املعنية في سبتمبر 

.٢٠٢٢
١٣- صدر القرار اإلداري 
رقم ١٠٥٢ لســنة ٢٠٢٢ في 
تاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ في 
شأن تشكيل جلنة شكاوى 
العامة  موظفي املؤسســة 
للرعاية السكنية ومن ثم 
القــرار اإلداري رقم  صدر 
١٠٧١ في تاريخ ٢١ نوفمبر 
٢٠٢٢ بشــأن تعديــل هذا 
املذكــور، يرجــى  القــرار 
تزويدي بصورة ضوئية عن 
اللجنة واإلجراءات  تقرير 
املتخــذة على  والقــرارات 
ضوء ما ورد في التقرير.

استفسر عن عدد احلاالت التي رصدتها الهيئة العامة ملكافحة الفساد بوجود شبهات تضخم في احلسابات واألمالك

مهند الساير

الوزراء وشاغلي الوظائف 
القيادية علــى الكويتيني، 
حيــث إن القائمني بأعمال 
الســكرتارية فــي مكتــب 
الوكيل املســاعد للتطوير 

اإلداري غير كويتيني؟

وجــاء الســؤال الثالث 
كالتالي:

املــادة ٧١ مــن  نصــت 
املرســوم بقانون رقم ٢٣

لســنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم 
القضــاء علــى أنــه «يعد 
املجلــس األعلــى للقضاء 
تقريــرا فــي بداية شــهر 
أكتوبر من كل عام أو كلما 
رأى ضرورة لذلك، يتضمن 
ما أظهرته األحكام القضائية 
وقرارات احلفظ الصادرة 
مــن النيابــة العامــة مــن 
نقص في التشريع القائم 
أو غموض فيــه وما يراه 
الزما للنهــوض بالعدالة، 
ويتولــى وزير العدل رفع 
هــذا التقرير إلــى مجلس 

الوزراء».
أكدت املادة سالفة الذكر 
علــى دور املجلس األعلى 
للقضاء فــي حتديد أوجه 
النقــص أو التعــارض أو 
أو اخللــل فــي  القصــور 
القوانني النافذة واملعمول 
بها وإحالتهــا بتقرير إلى 
وزير العدل الــذي بدوره 
يعرضــه علــى مجلــس 
الــوزراء، وملا كان ملجلس 
الوزراء تقدمي مشروعات 
القوانني إلــى مجلس األم 
حال احلاجة إليها، وانطالقا 
مما ســبق ونظــرا ألهمية 
الــدور املنــاط بالســلطة 
القضائية توجهنا بسؤال 
حــول النص املشــار إليه 
فــي املجلــس املاضي ولم 
تصلنا اإلجابة، كما أشرنا 
إلى املوضوع في جلســة 
مجلــس األمة املنعقدة في 
٢٠٢٢/١٢/١٣ للفــت نظــر 
احلكومــة حــول القصور 
في أداء دورها، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- هــل اليــزال العمل 
جاريــا وفق املادة املشــار 
إليهــا باآلليــة احملددة في 

النص؟
٢- صورة ضوئية من 
مشــروعات القوانني التي 
تقدم بهــا مجلس الوزراء 

عبدالكرمي الكندري: هل صدرت الالئحة 
التنفيذية لقانون احلماية من العنف األسري؟

وّجه النائب د.عبدالكرمي 
الكندري ســؤاال إلى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعيــة ووزيرة الدولة 
لشــؤون املــرأة والطفولــة 
مــي البغلي بشــأن الالئحة 
التنفيذيــة لقانون احلماية 
من العنف األسري، نص على 

ما يلي:
نشر في اجلريدة الرسمية 
اليــوم» بتاريخ  «الكويــت 
٢٠٢٠/٩/٢٠ (بالعــدد رقــم 
١٥٠١) القانون رقم ١٦ لسنة 
٢٠٢٠ في شــأن احلماية من 
العنف األسري والذي يبدأ 
العمل به اعتبارا من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية، 
عمــال باملــادة (٢٦) من هذا 

القانون.
كما نصت املادة ٢٥ على أن 
«يعد املجلس األعلى لشؤون 
األسرة الالئحة التنفيذية لهذا 
القانــون ويصدرها مجلس 
الوزراء خالل ستة أشهر من 
تاريخ نشــره فــي اجلريدة 

الرسمية».
وإذ تضمن القانون املشار 
إليــه إجــراءات وضمانــات 
عدة تكفــل احلماية الالزمة 
لضحايــا العنــف األســري 

من االختصاصات لرسم آلية 
تلقي البالغات والوقوف على 
أســبابها وظروفها وكيفية 
التعامــل مع ضحايا العنف 
األسري وإيجاد حلول مجدية 
تســهم فــي منــع تكرارها، 
وغيرهــا من االختصاصات 
األخرى، والتي يفترض أن 
يبادر املجلس سالف البيان 
بإصــدار الالئحة التنفيذية 
ملــا لألخيرة مــن دور بالغ 
في حتقيق احلماية لضحايا 
العنــف األســري وتفعيــل 
القانون وتطبيقه وفقا للغاية 
والعلة من تشريعه وحتقيق 
أهدافه املنشودة، حيث نصت 
املــادة ١٨ علــى أن «حتــدد 
التنفيذية ما يجب  الالئحة 
أن تتضمنــه أوامر احلماية 
من التزامــات ملنع املعتدي 
من التعرض للمعتدى عليه 
ولسائر أفراد األسرة، وذلك 
لضمان استمرار اإلقامة في 
منزل األسرة أو عدم االقتراب 
من مــكان اإلقامــة البديلة، 
وتوفير النفقة الواجبة ملن 
يعولهم، ودفع تكاليف العالج 
املترتبة عن العنف املرتكب».

وقــد باشــرت النيابــة 
العامــة منــذ يــوم صدور 

القانــون بتلقــي البالغات 
والتصــرف  والتحقيــق 
واالدعاء في جرائم العنف 
انتهــاء بإحالــة  األســري 
املتهمــني في تلــك الوقائع 
إلى احملاكمة اجلزائية، بيد 
أنه بات دور املجلس األعلى 
لشؤون األســرة غائبا في 
التعاون مع جهات التحقيق 
ومنع تكرار وقائع االعتداء 
على الضحايــا، لذا يرجى 

تزويدي وإفادتي باآلتي:
- هل صــدرت الالئحة 
للقانــون رقم  التنفيذيــة 
(١٦) لسنة ٢٠٢٠ في شأن 
احلماية من العنف األسري 
والتي يفتــرض صدورها 
خالل ستة أشهر من تاريخ 
صدور القانون؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجاب، يرجى 
تزويــدي بتقريــر كامــل 
ومفصل عــن اإلجــراءات 
التــي اتخذهــا املجلــس 
األعلى لشؤون األسرة في 
سبيل مكافحة أعمال العنف 
الواقعة على أفراد األسرة، 
وفي حال اإلجابة بالنفي، 
يرجــى موافاتــي بســبب 
الالئحة حتى  عدم صدور 

تاريخه.

طلب تزويده بتقرير مفصل عن إجراءات املجلس األعلى لشؤون األسرى

د.عبدالكرمي الكندري

ابتداء بكيفية تقدمي ضحايا 
العنف األسري بالغاتهم إلى 
اجلهات املختصــة ومتهيد 
الطرق اآلمنة لهؤالء الضحايا 
إلى تلك اجلهات،  للوصول 
وكذلك توفيــر دور اإليواء 
لهم متى ما اســتدعى األمر 
ذلك، جتنبا لتعرضهم للمزيد 
من العنف من قبل أحد أفراد 
أســرتهم، وحتــى ال يقعوا 
حتت وطأة التهديد واإلكراه 
للعدول أو التنازل عن بالغهم 
املقدم، وجتدر اإلشــارة إلى 
أن جميع ما تقدم يدخل في 
نطاق اختصــاص املجلس 
األعلــى لشــؤون األســرة 
الذي أعطــاه القانون جملة 

فيصل الكندري يسأل عن وجود لعبة 
ترّوج للمثلية ضمن األنشطة التربوية

فيصــل  النائــب  وجــه 
الكنــدري ســؤاال إلــى وزير 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالي والبحث العلمي د. حمد 
العدواني بشــأن وجود لعبة 
تروج للمثلية ضمن األنشطة 

التربوية، نص على ما يلي:
بعدما أثرنا في سؤال سابق 
التجاوزات التي أقرتها وزارة 
التربيــة، والوكيل املســاعد 
للتعليم العام والوكيل املساعد 
لألنشــطة عن برنامج يحمل 
بني طياته لعبة تشجع على 
املثليــة اجلنســية، توالــت 
الكثيــر مــن الشــكاوى مــن 
أوليــاء األمــور والتربويــني 
بــأن هذا البرنامج معتمد من 
القطاعني في مادة احلاسوب 
للمــدارس االبتدائيــة، وعمم 
كمسابقة على مختلف املدارس 
االبتدائية السيما في الصفني 
الرابــع واخلامــس االبتدائي 
بعلم القطاعــني، وبينت تلك 
الشــكاوى أن برنامج (٣٦٥) 
التربية  املعتمــد مــن وزارة 
لشــراء برامج مايكروسوفت 
التقنية أتى بعدما وافق وكيل 
قطاع التعليم العام ونظيره 
التربويــة علــى  لألنشــطة 
االقتراح باعتماد هذه اللعبة 

التعليم العام الذي وافق عليها، 
فهل يوافق شغل هذا املنصب 
بالتكليف قوانني وزارة التربية 
التــي تنــص على أن يســند 
التكليــف» لنظير  «منصــب 
الوظيفة الشاغرة باألصالة؟ 
باالســم  تزويــدي  يرجــى 
والسيرة الذاتية للمذكور أعاله 
العلمية،  مشفوعة بشهاداته 
وتقديراته الوظيفية للسنوات 

اخلمس األخيرة.
٣- نظمت الوزارة برنامجا 
تدريبيا في مطلع العام الدراسي 
اللعبــة  اجلــاري عــن هــذه 
للمعلمني، فمــن املدرب؟ وهل 
كان بينهم مدربون من شــركة 
مايكروسوفت؟ يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية من قرار الدورة 
والسيرة الذاتية لكل من املدربني 
من الشركة وجنسياتهم ومن 
شاركهم من املوجهني الكويتيني.

٤- كــم عــدد املتدربني من 
املعلمــني واملعلمــات في مادة 
احلاســوب املشــاركني في هذا 
البرنامج التدريبي، وهل تلقت 
الــوزارة أي اعتراضــات مــن 
قبلهم؟ يرجى تزويدي بكشف 
بأســماء وأعــداد املتدربني من 
املعلمني واملعلمات في املناطق 

التعليمية كافة.

٥- كشــف بعــدد الطلبة 
املشــاركني في هذه املسابقة 
(اللعبــة) منــذ بــدء العــام 
الدراســي احلالــي فــي كل 
مدرسة لكل منطقة تعليمية 

على حدة؟
نظــم  إدارة  تلقــت   -٦
املعلومات العديد من الشكاوى 
حول لعبة الترويج للمثلية 
اجلنسية، فما اإلجراءات التي 
اتخذتها اإلدارة، وملاذا رفعت 
اللعبة ملدة شهر وأعيدت إلى 
مكتبة البرنامج؟ يرجي اإلجابة 
بشــكل مفصــل؟ وهل أجري 
حتقيق حول تلك الشكاوى، 
وتزويدي مبحاضر التحقيق 

-إن وجدت-.
٧- ما دور الوكيل املساعد 
للتعليم العام في هذه الكارثة 
األخالقيــة املخالفــة للقيــم 
الســماوية، وهــل اتخــذت 
إجــراءات معينــة لوقف هذا 
البرنامــج والتحقيــق مــع 
املسؤولني عنه؟ يرجى تزويدي 
بالســيرة الذاتية والشهادات 
العملية  العلمية واخلبــرات 
للوكيــل املســاعد للتعليــم 
العام وإجنازاته التي تؤهله 
ليصل إلى هذا املركز القيادي 
احلساس في وزارة التربية.

استفسر عن تنظيم وزارة التربية برنامجاً تدريبياً عنها

فيصل الكندري

التي تشمل الشخصية املثلية 
لبناء مدرسة للمشاركني بها، 
لذا يرجــى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- هل وافق الوكيل املساعد 
للتعليــم العام علــى إدخال 
هــذه اللعبــة املثليــة وأوعز 
لوكيــل األنشــطة التربويــة 
اعتمادهــا؟ يرجــى تزويدي 
بصــورة ضوئية مــن القرار 
الكتابي املوجه لوكيل األنشطة 

التربوية.
٢- منــى إلــى علمــي أن 
«اللعبــة املثليــة» اقترحهــا 
املوجه العام ملادة احلاسوب 
في إحدى املناطق التعليمية 
بالتكليــف وقدمــت لوكيــل 


