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الغانم يعزي
بضحايا التفجير
اإلرهابي في تركيا

القضيبي :٬استثناء
بعض األراضي
من رسوم
التحويل اعتداء على
المال العام

الداخلية :إيقاف
مؤقت لحملة
الثانوية العامة
في دورات الضباط

أرجأ مناقشة قانون البلدية إلى جلسة االثنين المقبل

المجلس يقر تنظيم الصيدلة
ويغلظ العقوبات على تجار اإلقامات
تعديل قانون اإلجراءات لسد الفراغ
التشريعي للتظلم على منع السفر
واف ��ق م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي جلسته
العادية أمس على االقتراح بقانون
بإضافة م��واد ج��دي��دة إل��ى القانون
 17لسنة  1960بشأن إصدار قانون
االج � � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات ال�ج��زائ�ي��ة
بعد التصويت عليه باالجماع في
م��داول�ت�ي��ه األول� ��ى وال�ث��ان�ي��ة وال ��ذي
ي� �ق� �ض ��ي ب� ��ال � �س � �م� ��اح ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن
ب��ال �ت �ظ �ل��م ع �ل��ى م �ن��ع ال �س �ف��ر خ�ل�ال
 3أش �ه��ر م ��ن ص � ��دوره وأح ��ال ��ه إل��ى
الحكومة.
وقال وزير العدل ووزير االوقاف
وال � � � �ش� � � ��ؤون االس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق ��وب
ال �ص��ان��ع إن ه ��ذا االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
وض��ع س��دا للفراغ التشريعي الذي
ك��ان م��وج��ودا ف��ي ق��ان��ون االج��راءات
واملحاكمات الجزائية.
وأوض� � ��ح أن ال �ت �ظ �ل��م ح� ��ول م�ن��ع
السفر كان فقط في الدعاوى املدنية
والتجارية دون ال��دع��اوى الجزائية
مبينا أن��ه ع�ن��د ق�ي��ام ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
أو رئ �ي��س ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ب��إص��دار

م� �ن ��ع ال� �س� �ف ��ر ال ي� �ج ��د امل �ت �ظ �ل��م أي
ط ��ري ��ق ل �ت �ق��دي��م ت �ظ �ل �م��ه إال ن�ف��س
ال�ش�خ��ص وه ��و م��ا ال ي�ع��د ضمانة
م��ن ال�ض�م��ان��ات ال�ت��ي كفلها ق��ان��ون
اإلجراءات الجنائية.
وواف� � � � � � ��ق م � �ج � �ل� ��س االم� � � � � ��ة ع �ل��ى
االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين وم �ش��روع�ين
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش � ��أن ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح� �ك ��ام ق ��ان ��ون رق� ��م  6ل �س �ن��ة 2010
ف��ي ش��أن العمل ف��ي ال�ق�ط��اع االهلي
بمداولتيه االول��ى والثانية واحاله
الى الحكومة.
وأقر املجلس االقتراحات بقوانني
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
 28ل �س �ن��ة  1996ف ��ي ش� ��أن ت�ن�ظ�ي��م
مهنة الصيدلة وت��داول األدوي��ة في
مداولته الثانية بموافقة  51عضوا
م ��ن اج �م��ال��ي ال �ح �ض��ور  52ع�ض��وا
وأحاله إلى الحكومة.
وم � ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ق � ��رر امل �ج �ل��س
ت��أج �ي��ل ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى م �ش��روع
القانون في شأن بلدية الكويت في

العيسى :لم نرفع نسبة
القبول في جامعة الكويت
أك��د وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال�ع��ال��ي د.ب� ��در ال�ع�ي�س��ى أن ال� ��وزارة
ل��م ت��رف��ع ن�س�ب��ة ال�ق�ب��ول ف��ي جامعة
ال �ك��وي��ت ول ��م ي �ت��م رف ��ض أي ط��ال��ب
استوفى الشروط.
وأضاف العيسى أن النائب جمال
العمر لديه معلومات مغلوطة فلن
ن��رف��ع ال �ن �س��ب ف��ي ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��ت
والبعثات.
وت � � ��اب � � ��ع :ه� � �ن � ��اك ج � ��ام � �ع � ��ات ف��ي
ب��ري �ط��ان �ي��ا وأم ��ري� �ك ��ا ع �ل �ي �ه��ا ح�ظ��ر
ولن نسمح باالبتعاث اال للجامعات
امل �ع �ت��رف ب �ه��ا م ��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
فقط.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه رد ال� �ن ��ائ ��ب ج �م��ال

العمر قائال للوزير :أنت بحاجة إلى
تغطية هذا العدد بالبعثات وتضع
ال�ي��وم معايير م��ا أن��زل الله بها من
سلطان مضيفا :نحن بحاجة إلى
استيعاب الخريجني.
وأردف ال� �ع� �م ��ر :ه� �ن ��اك  27أل ��ف
طالب وطالبة من الخريجني يجب
اي� �ج ��اد أم ��اك ��ن ل �ه��م ك �م��ا أن ه �ن��اك
 ٪ 50من الطلبة سيعانون من سوء
اإلنجاز الحكومي.

امل��داول��ة الثانية إل��ى جلسة االثنني
امل�ق�ب��ل وإح��ال �ت��ه إل ��ى ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
العامة ملزيد من الدراسة.
وم ��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ح ��دد امل�ج�ل��س
جلسة ال�ي��وم ملناقشة بند األسئلة
وقانون املناقصات العامة فيما رفع
تعديل الالئحة الداخلية للمجلس
ب �ش��أن ن �ص��اب ان �ع �ق��اد ال �ل �ج��ان من
جدول األعمال.
وعلى صعيد متصل أعلن وزير
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
الشيخ محمد العبدالله أن مجلس
الوزراء اتخذ القرار بشأن ميزانيتي
ه �ي �ئ �ت��ي م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد وه�ي�ئ��ة
أس� � � � ��واق امل� � � ��ال وخ� �ل� ��ال  24س ��اع ��ة
ستصل إلى لجنة امليزانيات.

تفاصيل (ص)09-03

رفع الحصانة
عن دشتي
رف� � ��ض م �ج �ل ��س األم� � � ��ة ف��ي
ج�ل�س�ت��ه ال �ع��ادي��ة أم ��س طلب
النيابة العامة رف��ع الحصانة
ال�ن�ي��اب�ي��ة ع��ن ال�ن��ائ��ب سلطان
ال �ل �غ �ي �ص��م ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق��م
 2016/45جنح صحافة.
ف �ي �م��ا واف � ��ق امل �ج �ل��س ع�ل��ى
رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة عن
ال�ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دشتي
ف ��ي ق �ض �ي �ت�ين األول � � ��ى ح�ص��ر
ن �ي��اب��ة اإلع �ل��ام ج �ن��ح م�ب��اح��ث
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة وامل �ق �ي ��دة ب��رق��م
 2016/556واألخ��رى جنايات
أم � � ��ن دول � � � ��ة وامل� � �ق� � �ي � ��دة ب ��رق ��م
.2016/17

األمير استقبل المهنئين
بشهر رمضان المبارك

اس�ت�ق�ب��ل ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح األح� �م ��د
وس�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األحمد وأس��رة آل الصباح الكرام
في ديوان أسرة آل الصباح بقصر
ب� �ي ��ان م� �س ��اء أم� ��س األول ج �م��وع
املهنئني بهذا الشهر الفضيل من
مواطنني ومقيمني.
وق� ��د ج �س��د ذل� ��ك روح األس� ��رة
ال� ��واح� ��دة ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ال�ك��وي�ت��ي
ال� ��ذي ج �ب��ل ع �ل��ى امل �ح �ب��ة واالخ� ��اء
م�ت�م�ن�ين أن ت �ع��ود ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة
ال�ف�ض�ي�ل��ة ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع ب��ال�خ�ي��ر
واليمن والبركات.

تفاصيل (ص)02

سمو األمير مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

تمديد التحقيق في تجاوزات الحيازات
الزراعية إلى دور االنعقاد المقبل
واف ��ق م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي جلسته
أمس على تمديد عمل لجنة األموال
ال �ع��ام��ة ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ت� �ج ��اوزات
ال��رخ��ص ال�ت�ج��اري��ة للحصول على
ح �ي��ازات زراع �ي��ة إل��ى دور االن�ع�ق��اد
املقبل.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس
االم��ة وزي��ر االش �غ��ال ال�ع��ام��ة د.على

مالحظات
ديوان المحاسبة

العمير إن التحقيقات في الحيازات
سرية ولدينا ردود على كل ما قيل
ض ��د ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة ل �ك��ن اح �ت��رام��ا
ل�ل�ائ �ح��ة ف �ل��ن ن� ��رد اال داخ � ��ل ل�ج�ن��ة
التحقيق.
وأض ��اف العمير :كما ان ه�ن��اك 13
ت��وص �ي��ة أص��درت �ه��ا ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
االولى في الحيازات ونفذتها خاصة

أهم توصية وهي اإلحالة الى النيابة.
وتابع :هيئة ال��زراع��ة متعاونة
م ��ع ل�ج�ن��ة األم� � ��وال ال �ع��ام��ة إلظ �ه��ار
الحقائق مشيرا إلى أن هذه الرخص
والحيازات قديمة وليست في عهده
وال �ت �ح �ق �ي��ق ف�ي�ه��ا س ��ري وال يمكن
الكشف عن تفاصيله.

بيت الزكاة لم يلتزم بتطبيق تعميمي وزارة
المالية بشأن أمالك الدولة
تفاصيل (ص)14 - 12
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استقبل المهنئين بمناسبة رمضان وتسلم رسالة خطية من الرئيس المصري وعزى الرئيس التركي

األمير يجدد موقف الكويت الثابت في رفض اإلرهاب

سمو األمير مستقبال أعضاء اللجنة العليا الستكمال تطبيق الشريعة

ب �م �ن��اس �ب��ة ح �ل��ول ش �ه��ر رم �ض��ان
امل � �ب� ��ارك اس �ت �ق �ب��ل ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
األحمد الجابر الصباح -حفظه الله
ورع � ��اه -وس �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح -حفظه
ال �ل��ه -وأس ��رة آل ال�ص�ب��اح ال �ك��رام في
ديوان أسرة آل الصباح بقصر بيان
جموع املهنئني بهذا الشهر الفضيل
من مواطنني ومقيمني.
وق� � ��د ج� �س ��د ذل� � ��ك روح األس� � ��رة
الواحدة في املجتمع الكويتي الذي
جبل على املحبة واالخاء متمنني أن
تعود ه��ذه املناسبة الفضيلة على
الجميع بالخير واليمن والبركات.

ك�م��ا ت�ل�ق��ى ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد اتصاال هاتفيا من أخيه
صاحب السمو امللكي األمير خليفة
ب��ن سلمان آل خليفة رئ�ي��س وزراء
مملكة البحرين الشقيقة عبر سموه
خ�لال��ه ع��ن خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه وأط�ي��ب
ت �م �ن �ي��ات��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ح� �ل ��ول ش�ه��ر
رم �ض��ان امل �ب ��ارك س��ائ�لا امل��ول��ى عز
وج��ل أن يعيد ه��ذا الشهر الفضيل
على البلدين الشقيقني والشعبني
ال �ك��ري �م�ين وع �ل��ى األم �ت�ي�ن ال�ع��رب�ي��ة
واالس�ل�ام �ي��ة ب��واف��ر ال�خ�ي��ر وال�ي�م��ن
والبركات وأن يتقبل صيام الجميع
وأن ي� ��دي� ��م ع � �ل ��ى س � �م� ��وه م ��وف ��ور
الصحة والعافية.

 ..ومستقبال سفير جمهورية مصر العربية

وق� � ��د ش � �ك� ��ره س � �م� ��وه ع� �ل ��ى ه ��ذه
ال �ب��ادرة الكريمة ال�ت��ي تجسد عمق
ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين
م � � �ب� � ��ادال س� � �م � ��وه ال � �ت � �ه� ��ان� ��ي ب� �ه ��ذه
املناسبة العطرة ومتمنيا استمرار
ه� � ��ذا ال � �ت� ��واص� ��ل األخ � � � ��وي م�ب�ت�ه�لا
إل ��ى ال� �ب ��اري ت �ع��ال��ى أن ي�ن�ع��م على
سموه بدوام الصحة والعافية .كما
اس �ت �ق �ب��ل ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال �ب�لاد بقصر ال�س�ي��ف صباح
امس سمو الشيخ ناصر املحمد.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
االس �ت �ش ��اري ��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ع �م��ل ع�ل��ى
اس�ت�ك�م��ال تطبيق اح �ك��ام الشريعة
االسالمية د .خالد املذكور واعضاء

اللجنة حيث قدموا لسموه شرحا
ع ��ن م �ش ��روع ال �ق �ي��م (واث� � ��ق) وال ��ذي
ي � �ه ��دف ال� � ��ى غ� � ��رس م � �ب� ��ادئ ال �ث �ق��ة
ب��ال�ن�ف��س ل ��دى ال�ط�ل�ب��ة ف��ي امل ��دارس
الحكومية بدولة الكويت.
وت�س�ل��م ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد رسالة خطية من أخيه
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس
ج�م�ه��وري��ة م�ص��ر ال�ع��رب�ي��ة الشقيقة
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ع�ل�اق��ات األخ ��وي ��ة ال�ت��ي
تربط البلدين والشعبني الشقيقني
وال �ق �ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�ش�ت��رك
ك�م��ا تضمنت دع ��وة س�م��وه ل��زي��ارة
جمهورية مصر العربية.
وق��د ق��ام بتسليم ال��رس��ال��ة سفير

ج�م�ه��وري��ة م�ص��ر ال�ع��رب�ي��ة الشقيقة
ل ��دى دول� ��ة ال �ك��وي��ت ي��اس��ر ع��اط��ف.
وب � �ع� ��ث ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ب �ب��رق �ي��ة ت �ع ��زي��ة إل ��ى
الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة ال �ص��دي �ق��ة
أع� � � ��رب ف �ي �ه ��ا س � �م� ��وه ع � ��ن خ��ال��ص
تعازيه وصادق مواساته بضحايا
التفجير اإلرهابي في منطقة بايزيد
ب ��وس ��ط م��دي �ن��ة اس �ط �ن �ب��ول وال� ��ذي
أس �ف��ر ع��ن س �ق��وط ع ��دد م��ن القتلى
وامل� �ص ��اب�ي�ن س ��ائ�ل�ا س� �م ��وه امل��ول��ى
تعالى أن يتغمد ضحايا هذا العمل
اإلره ��اب ��ي ال�ش�ن�ي��ع ب��واس��ع رحمته
وم�غ�ف��رت��ه وأن ي�م��ن ع�ل��ى امل�ص��اب�ين

ب �س��رع��ة ال �ش �ف��اء وال �ع��اف �ي��ة م��ؤك��دا
س�م��وه استنكار ال�ك��وي��ت وإدان�ت�ه��ا
ال� �ش ��دي ��دة ل� �ه ��ذا ال �ع �م��ل اإلج ��رام ��ي
اآلث��م ال��ذي استهدف أرواح األبرياء
اآلم � �ن�ي��ن وال� � � ��ذي ي� �ن ��اف ��ي ال� �ش ��رائ ��ع
ال�س�م��اوي��ة ك��اف��ة وال�ق�ي��م اإلن�س��ان�ي��ة
وت��أي �ي��ده��ا ل �ك��اف��ة اإلج � � ��راءات ال�ت��ي
ت� �ت� �خ ��ذه ��ا ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ت��رك �ي��ة
ال �ص��دي �ق��ة مل ��واج �ه ��ة ه� ��ذه االع� �م ��ال
اإلرهابية الهادفة إلى زعزعة أمنها
واس�ت�ق��راره��ا م�ج��ددا س�م��وه موقف
ال�ك��وي��ت ال�ث��اب��ت ف��ي رف��ض اإلره��اب
بكافة اشكاله وصوره ووقوفها مع
املجتمع الدولي ملحاربته.

ولي العهد يتبادل التهاني مع قادة دول التعاون
أج ��رى س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح -
حفظه ال�ل��ه -ات�ص��اال هاتفيا بأخيه
امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل
خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة
عبر فيه سموه عن خالص التهاني
وأصدق التبريكات بمناسبة حلول
شهر رمضان املبارك سائال املولى
العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة
امل � �ب ��ارك ��ة ع �ل �ي��ه ب� �م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة
والعافية وعلى البلدين والشعبني
الشقيقني بمزيد من الخير واليمن
وال �ب��رك��ات وع �ل��ى األم �ت�ي�ن ال�ع��رب�ي��ة
واإلس �ل�ام � �ي� ��ة وق � ��د ت �ح �ق��ق ل �ه��ا ك��ل
م ��ا ت �ص �ب��و إل� �ي ��ه م ��ن رف� �ع ��ة وت �ق��دم
وازدهار.
وق��د ش�ك��ر امل�ل��ك ح�م��د ب��ن عيسى
ب��ن س �ل �م��ان آل خ�ل�ي�ف��ة م �ل��ك مملكة
البحرين الشقيقة أخ��اه سمو ولي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د على
ه � ��ذه امل �ش ��اع ��ر األخ� ��وي� ��ة ال �ص��ادق��ة
داعيا املولى عز وجل أن يمتع سموه
ب�م��وف��ور الصحة وال�ع��اف�ي��ة والعمر

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

املديد وأن يعيد هذه األيام املباركة
ع �ل��ى س �م��وه وع �ل��ى دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي
والرفعة واالزدهار تحت ظل القيادة
الحكيمة ل�ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
وعلى األمتني العربية واإلسالمية
بالخير واليمن والبركات.
و أجرى سمو ولي العهد الشيخ

نواف االحمد اتصاال هاتفيا بأخيه
خ � � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن امل �ل��ك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
اململكة العربية السعودية الشقيقة
عبر فيه سموه عن خالص التهاني
وأصدق التبريكات بمناسبة حلول
شهر رمضان املبارك سائال املولى
العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة
املباركة على سموه بموفور الصحة

وال� �ع ��اف� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ر امل� ��دي� ��د وع �ل��ى
البلدين والشعبني الشقيقني بمزيد
من الخير واليمن والبركات وعلى
األم �ت�ي�ن ال�ع��رب�ي��ة واإلس�ل�ام �ي��ة وق��د
ت�ح�ق��ق ل�ه��ا ك��ل م��ا ت�ص�ب��و إل �ي��ه من
رفعة وتقدم وازدهار.
وق� � � � ��د ش� � �ك � ��ر خ� � � � � ��ادم ال � �ح� ��رم�ي��ن
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل س�ع��ود سمو ول��ي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ع �ل��ى ه� ��ذه ال� �ب ��ادرة
الكريمة التي تجسد عمق العالقات
بني البلدين الشقيقني مبادال سموه
ال�ت�ه��ان��ي ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ومتمنيا
استمرار هذا التواصل االخوي وأن
يعيد هذه األيام املباركة على سموه
وعلى دولة الكويت وشعبها الوفي
بمزيد من الرقي والرفعة واالزدهار
تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� � �ب � ��اح األح � � �م � ��د وع� � �ل � ��ى األم � �ت �ي�ن
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة واإلس �ل��ام � � �ي � ��ة ب��ال �خ �ي��ر
واليمن والبركات .كما أج��رى سمو
ول��ي ال�ع�ه��د ات �ص��اال هاتفيا بأخيه

صاحب السمو امللكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
ال� �ق ��ائ ��د األع � �ل� ��ى ل� �ل� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة
ال � �ن� ��ائ� ��ب األول ل� ��رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء بمملكة البحرين الشقيقة
عبر فيه سموه ع��ن أطيب التهاني
والتبريكات بمناسبة حلول شهر
رمضان املبارك مبتهال إلى الباري
عز وجل أن ينعم على سموه بدوام
الصحة والعافية
وم � � ��ن ن ��اح � �ي ��ة اخ � � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ب �ق �ص��ر ال�س�ي��ف
س � �م � ��و ال � �ش � �ي � ��خ ن� � ��اص� � ��ر امل � �ح � �م� ��د.
وب �ع ��ث س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ب�ب��رق�ي��ة
ت �ع ��زي ��ة ال � ��ى ال ��رئ� �ي ��س رج � ��ب ط�ي��ب
أردوغ� � � � � � � ��ان رئ� � �ي � ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة
ال�ت��رك�ي��ة ال�ص��دي�ق��ة ضمنها سموه
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
بضحايا التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي
وق � ��ع ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ب ��اي ��زي ��د ب��وس��ط
م��دي �ن��ة اس �ط �ن �ب��ول س ��ائ�ل�ا س �م��وه
امل��ول��ى تعالى أن يتغمد الضحايا
بواسع رحمته ومغفرته ويمن على

املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
رئ�ي��س اللجنة االس�ت�ش��اري��ة العليا
للعمل على استكمال تطبيق أحكام
الشريعة اإلسالمية د .خالد املذكور
وأعضاء اللجنة حيث هنأوا سموه
ب �م �ن��اس �ب��ة ح � �ل� ��ول ش� �ه ��ر رم� �ض ��ان
امل � �ب� ��ارك داع �ي��ن ل �س �م��وه ول�لأم �ت�ين
ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة ان يعيد ه��ذا
ال�ش�ه��ر ال�ف�ض�ي��ل بنعمائه ورخ��ائ��ه
باليمن وال�ب��رك��ة على ارض املحبة
وال � �س �ل�ام وال �ع �م��ل اإلن� �س ��ان ��ي وق��د
ق��دم��وا ل�س�م��وه ش��رح��ا ع��ن م�ش��روع
ال �ق �ي��م (واث � � ��ق) وال � � ��ذي ي� �ه ��دف ال��ى
غ ��رس م �ب��ادئ ال �ث �ق��ة ب��ال�ن�ف��س ل��دى
الطلبة ف��ي امل ��دارس الحكومية في
دولة الكويت .وقد أثنى سموه على
الجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة
م �ش �ي��دا ب ��امل �ش ��روع امل � �ط ��روح ال ��ذي
ي��رس��ي م� �ب ��ادئ ال �ج��ان��ب ال �ت��رب��وي
والديني والثقافي و استقبل سمو
ول ��ي ال �ع �ه��د ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف اح�م��د
الكليب.

aldostoor

األربعاء  03رمضان  08 . 1437يونيو 2016

مضبطة

03

رفع الحصانة عن دشتي في قضيتي أمن دولة ويرفض رفعها عن اللغيصم في جنح صحافة

إقرار قوانين الصيدلة وتعديل العمل األهلي
والجزاء وإعادة البلدية إلى اللجنة للدراسة
وافق مجلس األمة
في جلسته العادية
أمس على قانون
تنظيم وتداول مهنة
الصيدلة في مداولته
الثانية فيما أعاد
قانون البلدية إلى لجنة
المرافق العامة للبت
في التعديالت المقدمة
عليها على أن يدرج على
جدول أعمال جلسة
مجلس األمة المقررة
يوم االثنين المقبل.
ووافق مجلس االمة
على رفع الحصانة عن
النائب د .عبدالحميد
دشتي في قضيتين فيما
رفض رفعها عن النائب
سلطان اللغيثم في
قضية جنح صحافة.
كما وافق مجلس
االمة باالجماع على
االقتراح بقانون باضافة
مادة جديدة الى
القانون رقم  17لسنة
 1960باصدار قانون
االجراءات والمحاكمات
الجزائية والذي تضمن
تقنين اجراء منع السفر
وضبطه بضوابط وقيود
اجرائية وزمنية مع
اتاحة حق التظلم ضد
القرار الى القضاء بغرض
رفع المنع.

اللغيصم :أتمنى
رفع الحصانة عني
حتى أواجه الشاكي
أمام القضاء
الشامخ
الخرافي :كل الشكر
والتقدير لرئيس
مجلس األمة على
دعمه لالنتهاء من
المبنى الجديد
الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة أمس

اف �ت �ت ��ح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة ال�ع��ادي��ة
ال�ع�ل�ن�ي��ة ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع�ش��رة
م��ن ظهر أم��س ال�ث�لاث��اء  7يونيو
وتال االمني العام أسماء األعضاء
الحاضرين واملعتذرين والغائبني
من دون إذن أو إخطار.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :كلع��ام وأن�ت��م بخير وم�ب��ارك عليكم
ال�ش�ه��ر وت�ف�ت�ت��ح ال�ج�ل�س��ة وتتلى
األسماء.
التصديق على المضابط
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ب �ن��د ال�ت�ص��دي��ق
على املضبطتني التاليتني 1353

أ ب�ت��اري��خ  2016/5/24و 1353ب
بتاريخ .2016/5/25
 أح �م ��د الري :أش �ك ��ر األم ��ان ��ةال �ع��ام��ة ع �ل��ى االض ��اف ��ة ال�ن��وع�ي��ة
التي اضيفت على امليكروفونات
ونشكر جهودهم.
وصادق املجلس على املضابط:
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ج ��دولاالع�م��ال متخم بالقوانني وارج��و
تأجيل االوراق والرسائل الى يوم
غد وكذلك قانون املناقصات.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م� � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:يعني غ��دا املناقصات والرسائل
واالسئلة.
(موافقة عامة)

الحصانة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى ب �ن��د رف��ع
ال �ح �ص��ان��ة ع ��ن ال �ن ��ائ ��ب س�ل�ط��ان
ال � �ل � �غ � �ي � �ص� ��م ف � � ��ي ق � �ض � �ي� ��ة ج �ن��ح
صحافة.
رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال �ن��ائ��ب د.
عبدالحميد دشتي في قضية امن
دولة.
رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال �ن��ائ��ب د.
ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت ��ي ف ��ي ق�ض�ي��ة
جنايات امن دولة.
 س �ل �ط ��ان ال �ل �غ �ي �ص��م :ل�ي�ع�ل��مالنواب ان هذه من جنح الصحافة
ذات ال�ص�ل��ة ب �ق��ان��ون امل�ط�ب��وع��ات
والنشر وعمال بالدستور للذات

االميرية وه��و يحمل ج��وازا غير
كويتي وي�خ��ال��ف ق��ان��ون ال��وح��دة
ال ��وط � �ن � �ي ��ة وت � �خ � �ف ��ى وراء اس ��م
م �س �ت �ع��ار ي �ح �م��ل اس � ��م امل �ج �ل��س
وش�ع��اره وك��ان اس��م وال��ده ص��دام
ع �ب ��ود وغ �ي ��ر اس �م ��ه ع �ب��دال �ع��زي��ز
السالم ووصف احد الوزراء بكلمة
سيئة وه��ذه التغريدات مصورة
وم��وج��ودة ل��دي .وانتقدناه وفقا
لحقوقنا الدستورية واتمنى من
وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ط�ل��ب ت�ق��ري��ر عن
ه ��ذا ال �ح �س��اب وص��اح �ب��ه وه�ن��اك

التتمة ص04

الغانم يعزي بضحايا التفجير اإلرهابي
في تركيا
ب � � � �ع� � � ��ث رئ � � � � �ي� � � � ��س م � �ج � �ل� ��س
األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة
ال � ��ى رئ� �ي ��س ال� �ب ��رمل ��ان ال �ت��رك��ي
إس �م��اع �ي��ل ك �ه��رم��ان ع �ب��ر فيها
ع� ��ن خ ��ال ��ص ال � �ع � ��زاء وص � ��ادق
امل� ��واس� ��اة ب �ض �ح��اي��ا ال�ت�ف�ج�ي��ر
االرهابي الذي استهدف حافلة

ل �ل �ش��رط��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ب��اي��زي��د
ب� �م ��دي� �ن ��ة اس� �ط� �ن� �ب ��ول وأس� �ف ��ر
ع��ن س �ق��وط ع ��دد م��ن ال �ش �ه��داء
والجرحى.
وق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ب��رق �ي �ت��ه:
نتقدم إليكم بخالص التعازي
وص � � ��ادق امل � ��واس � ��اة ب �ض �ح��اي��ا

ال � � � �ح � � � ��ادث اإلره� � � � ��اب� � � � ��ي ال � � ��ذي
يستهدف زعزعة أمن واستقرار
الجمهورية التركية وإذ نؤكد
ت �ض��ام �ن �ن��ا وأع� � �ض � ��اء م�ج�ل��س
األم� � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال � �ك� ��ام� ��ل م��ع
الشعب التركي الصديق لنشدد
على استنكارنا وإدانتنا لهذه

األعمال اإلجرامية الجبانة.
ودع � � ��ا ال� �غ ��ان ��م إل� � ��ى اه �م �ي��ة
ال � �ع � �م ��ل االق � �ل � �ي � �م ��ي وال � ��دول � ��ي
املشترك ل �ل �ت �ص��دي ل �ظ��اه��رة
اإلرهاب والقضاء عليه.

الطريجي :هناك
تنسيق داخل
هيئة الزراعة لمنح
حيازات لشركات
مزورة
الزلزلة :نتمنى من
المجلس التمديد
للجنة حماية المال
العام لالنتهاء من
التحقيق

04

مضبطة

aldostoor

األربعاء  03رمضان  08 . 1437يونيو 2016

إشادة نيابية بجهود الرئاسة في دعم إنجاز
مبنى صباح األحمد الجديد بمجلس األمة
تتمة المنشور ص03
امور ال اريد التعاطي معها ألننا
ال ن��ري��د ان ن �ج��رح ص�ي��ام�ك��م في
هذا الشهر الفضيل.
واالم� � � � � � ��ر م� � � �ت � � ��روك ل �ل �م �ج �ل��س
ونشكركم االخ الرئيس.
رف��ض املجلس رف��ع الحصانة
عن النائب سلطان اللغيصم في
قضية جنح صحافة بأقلية  7من
 40اجمالي الحضور.
واف � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى رف � ��ع
ال � � �ح � � �ص� � ��ان� � ��ة ع � � � ��ن ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب د.
عبدالحميد دش�ت��ي ف��ي القضية
جنح مباحث الكترونية وكانت
النتيجة  40من .46
واف � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى رف � ��ع
ال � � �ح � � �ص� � ��ان� � ��ة ع � � � ��ن ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب د.
ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت ��ي ف ��ي ق�ض�ي��ة
ج� � �ن � ��اي � ��ات ام � � � ��ن دول � � � � ��ة وك� ��ان� ��ت
النتيجة  41من .47
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع
االحاالت الواردة في الجدول.
تنظيم الصيدلة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة ل �ق��ان��ون تنظيم
مهنة الصيدلة وتداول االدوية.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ال��رس��ائ��لالواردة بها رسالتان كريمتان من
سمو االم�ي��ر وول��ي العهد فيجب
ان نناقشها اليوم.
(موافقة عامة)
كشف األوراق والرسائل
تضمن كشف االوراق ال ��واردة
ملجلس األمة بجلسته املعقودة 4
رسائل جاءت كالتالي:
 رس ��ال ��ة م ��ن ح �ض��رة ص��اح��بال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ي�ع�ب��ر فيها
ع� ��ن ش� �ك ��ره ل �ل �ه��دي��ة ال� �ت ��ذك ��اري ��ة
القيمة وع��ن س�ع��ادت��ه باملشاركة
ف��ي افتتاح مبنى صباح االحمد
الجديد في مجلس االمة واشادته
بالقائمني واملشرفني على انجازه.
 رس ��ال ��ة م ��ن ح �ض��رة ص��اح��بال�س�م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ي�ش�ك��ر فيها
رئيس واعضاء مجلس االمة على
ت�ه�ن�ئ�ت�ه��م ل �س �م��وه ب �ح �ل��ول شهر
رمضان املبارك.
 رس��ال��ة م��ن سمو ول��ي العهدي� �ش� �ك ��ر ف� �ي� �ه ��ا رئ � �ي� ��س واع � �ض� ��اء
م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ع� �ل ��ى ت �ه �ن �ئ �ت �ه��م
بحلول شهر رمضان املبارك.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالم� � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ب� �ش ��أن ت�ك�ل�ي��ف
ال�ل�ج�ن��ة ب�ص�ف�ت�ه��ا ل�ج�ن��ة تحقيق
تحديد مسؤولية موظفي الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال�ث��روة
السمكية في تخصيص حيازات

الدويسان :كيف
لمواطن أن يملك
أكثر من  50شركة
ويمنح حيازات
زراعية بالجملة؟

الخرينج مترئسا جزءا من الجلسة

زراع� �ي ��ة ل �ش��رك��ة م� � ��زورة وت�ط�ل��ب
فيها تمديد املدة العداد تقريرها
واستكمال التحقيق حتى بداية
دور االنعقاد املقبل.
 عادل الخرافي :نزف التهانيال� � ��ى ال� �ش� �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ون ��رف ��ع
اس � �م� ��ى ال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات ال� � ��ى س �م��و
االمير وسمو ولي العهد والوزراء
وال� �ن ��واب ب �ح �ل��ول ش �ه��ر رم �ض��ان
املبارك.
هناك دور قام به رئيس املجلس
واس �ت �ط��اع ب�ب�ع��ض ال �خ �ب��رات ان
يدعمنا كامل ال��دع��م الن�ج��از هذا
املبنى واتوجه بالشكر لالعضاء
واألم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس لتهيئة
االجواء وموظفي االمانة واالدارة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة وال � �ش � �ك� ��ر م ��وص ��ول
ال��ى ال��زم�ي��ل اح�م��د الري وفيصل
الشايع واملهندس رسام الحربي

جانب من جلسة أمس

د .عبدالله الطريجي متحدثا

وامل� � � �ه � � �ن � � ��دس خ� � ��ال� � ��د ال � �ع � �س� ��اف
وامل�ه�ن��دس�ين وامل�ه�ن��دس��ات وه��ذه
املشاريع التي تقف من الجيد ان
تستكمل.
ام ��س ب��دأن��ا ال�ش�ه��ر وت�ف��اج��أن��ا
ب ��ال ��زح� �م ��ة ال� �ك� �ب� �ي ��رة وض ��اي� �ق ��ت
الناس وأليس هذه مؤشرات ازمة
آت �ي��ة ف �ه �ن��اك ت�ق�ص�ي��ر ف ��ي وزارة
االش�غ��ال والحل في هيئة الطرق
ات �م �ن ��ى ل �ل �ج �م �ي��ع ش� �ه ��را ج�م�ي�لا
ومغفرة وشكرا.
 د .عبدالله الطريجي :نباركل� �ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و وس � �م� ��و ول ��ي
ع �ه��ده ب��ال�ش�ه��ر امل �ب ��ارك ونتمنى
لهما موفور الصحة والعافية.
ون � � �ت � � �ق� � ��دم ب � ��ال � �ش � �ك � ��ر ل � ��وزي � ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ووك�ي��ل ال� ��وزارة ووزي��ر
الدولة د .علي العمير.
م � � ��ن ي � �ط � �ل� ��ع ع� � �ل � ��ى ال � ��وث � ��ائ � ��ق

واملستندات التي سلمتها وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة يجعلنا
ل�س�ن��ا ف ��ي دول� ��ة ق ��ان ��ون ان �م��ا في
دول� ��ة ي��دي��ره��ا ب �ع��ض ال�ف��اس��دي��ن
هناك حيازات زراعية تصدر من
دون وجه حق ومن دون ان تنطبق
عليها الشروط اليوم عندما يأتي
واح� � ��د وي �ح �ص ��ل ع �ل ��ى ح� �ي ��ازات
زراعية ويستخرج رخصا تجارية
وال ي� �ق ��وم ص��اح �ب �ه��ا ب �م �م��ارس��ة
العمل التجاري ب��ل يحصل على
ح �ي��ازة زراع �ي��ة وه �ن��اك موظفون
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ش��رك��اء ف��ي ال��رخ��ص
ال �ت �ج��اري��ة وع �ن��دم��ا ن �ج��د ان ��ه تم
اس �ت �خ��راج اك �ث��ر م��ن  50رخ �ص��ة،
والشرط هو حصول ضمان مالي
م��ن ال �ب �ن��ك ب �ـ  50ال ��ف دي �ن��ار وان
ي �ك��ون م�م��ارس��ا للعمل ال�ت�ج��اري
واتضح انه ليس الهدف من اجل

العمل التجاري وانما للحصول
ع�ل��ى ال�ح�ي��ازة ال��زراع �ي��ة ورغ ��م ان
ال� ��رخ� ��ص ال� �ت� �ج ��اري ��ة ل� ��م ت �ب��اش��ر
عملها.
وهناك  5رخص مزورة واتمنى
م� ��ن ال� ��وزي� ��ر ان ي� �ق ��ول ل �ن��ا ك�ي��ف
ي�ت��م تخصيص ح �ي��ازات زراع �ي��ة
ق �ب��ل اس �ت �خ ��راج رخ� ��ص ت �ج��اري��ة
ل��ذل��ك وم ��ن خ�ل�ال ت �ض��ارب اق ��وال
مسؤولي هيئة الزراعة الذين هم
انفسهم ف�ض�ح��وا انفسهم النهم
اختلفوا مع انفسهم.
ورس��ال�ت��ي ال��ى وزي��ر الداخلية
ي �ج��ب ان ي��دق �ق��وا ع �ل��ى م��ن ي�ق��وم
ب��اس �ت �خ��راج رخ ��ص ت �ج��اري��ة وال
يتم استخدامها ووزي��ر التجارة
اي � � �ض� � ��ا م� � � ��وض� � � ��وع اس� � �ت� � �خ � ��راج
ال� ��رخ� ��ص ال� �ت� �ج ��اري ��ة ف� ��ي ف �ت��رات
قريبة يجب ان تقف وقفة في هذا
الشأن.
 د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ف �ي �م��اي �خ��ص االف �ت �ت��اح ال ��رائ ��ع ملجلس
االم � � ��ة واس� � �ت � ��دل ب ��رس ��ال ��ة س�م��و
االم�ي��ر وي �ق��ول فيها :نشيد بهذا
ال �ص��رح امل �ع �م��اري ال�ج�م�ي��ل ال��ذي
يمثل اضافة الى انجازاتنا.
وكذلك رسالة سمو ولي العهد
ال � � ��ذي اث � �ن ��ى ع� �ل ��ى ه� � ��ذا ال� �ص ��رح
وح �ق �ي �ق��ة ه ��و اض ��اف ��ة ل �ل �ص��روح
امل �ع �م��اري��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت وم ��ع كل
الشكر والتقدير للعاملني الذين
س��اع��دوا على ان�ج��از املبنى بعد
ت��وق��ف س �ن��وات ون�ش�ك��ر ال��رئ�ي��س
م� ��رزوق ال�غ��ان��م وامل �ه �ن��دس ع��ادل
ال� � �خ � ��راف � ��ي ع � �ل� ��ى دوره� � � �م � � ��ا ف��ي
ان�ج��از املبنى ال��ذي اص�ب��ح تحفة
م �ع �م��اري��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ون �ش �ك��ر
جميع العاملني في مجلس االمة

التتمة ص05

العمر :إنجاز مبنى
المجلس الجديد
يفتح عالمات
استفهام حول
التقاعس الحكومي
في تنفيذ
المشروعات
وزير التربية :لم
ولن نرفع نسب
القبول في جامعة
الكويت أو البعثات
الخارجية
العمير :هيئة
الزراعة متعاونة
مع لجنة حماية
المال العام إلى
أبعد مدى
عبدالصمد :ميزانيتا
مكافحة الفساد
وأسواق المال
لم تردا إلى اللجنة
حتى اآلن
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الحكومة تؤكد تعاونها مع اللجان
البرلمانية إلى أبعد مدى
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العبداهلل :إحالة
مرسوم ربط
ميزانية هيئة
الفساد وأسواق
المال إلى المجلس
خالل  24ساعة

الوزراء العمير والكندري والصانع

تتمة المنشور ص04
في تسهيل االمور التي يحتاجها
اي مبنى متقدم.
ف �ي �م��ا ي� �خ ��ص رس� ��ال� ��ة ح �م��اي��ة
االموال العامة فهذا الدور القيادي
الذي يقوم به املجلس ملتابعة كل
التجاوزات في كل وزارات الدولة
ام� � ��ر ي �س �ج ��ل ل �ل �م �ج �ل��س وه� �ن ��اك
وضع اشخاص غير مناسبني في
هيئات حكومية ون��ؤك��د التقرير
ال� � � ��ذي ق ��دم� �ت ��ه وزي � � � ��رة ال � �ش� ��ؤون
واث� �ب� �ت ��ت ان ه� �ن ��اك ق� �ي ��ادي�ي�ن ف��ي
مؤسسات الدولة ثبت تقصيرهم
في تنفيذ الخطة التنموية للدولة.
 ف �ي �ص ��ل ال � ��دوي� � �س � ��ان :ن��دع��وال��ى صاحب السمو بطول العمر
وال � �ب � �ق� ��اء وح � �ف� ��ظ ال � �ك ��وي ��ت رغ ��م
الخطر املتفجر ف��ي اقليم الشرق
االوس ��ط بحكمة ص��اح��ب السمو
نستطيع الحفاظ على الكويت.
واريد ان استنهض همم النواب
للتمديد للجنة من اجل التحقيق
في قضية الـ  18شركة املزورة من
وزارة التجارة.
وال اعلم ماذا دار داخل اللجنة
حتى يتعطل التقرير وكنت اتوقع
االنتهاء منه خالل شهر.
الهيئة ه��ي م��ن خاطبت وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �س��ؤال ع��ن  18ش��رك��ة
وه� � ��ذا امل� ��وض� ��وع م� ��ن ف �ت �ح��ه ه��و
ال ��داه ��وم ال �ع��ازم��ي وت ��م ن�ق�ل��ه من
مكانه.
هل من املعقول ان شخصا يملك
اك �ث��ر م��ن  50ش��رك��ة؟ ل ��دي رس��ال��ة
ال� ��ى وزراء ال��داخ �ل �ي��ة واالش� �غ ��ال
وال �ت �ج ��ارة ف �عل��ام��ات االس �ت �ف �ه��ام
س �ت �ح��ل اذا ع �م �ل �ت��م ع� �ل ��ى ك�ش��ف
الحقائق فشخص م .ب يملك كل
هذا فاألمر يحتاج الى توضيح.
 -ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ن �ه �ن��ئ س�م��و

حمدان العازمي متحدثا

االمير وسمو ولي عهده والشعب
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي واالم � � �ت �ي ��ن ال� �ع ��رب� �ي ��ة
واالسالمية بحلول شهر رمضان
وبخصوص انشاء مبنى مجلس
االم� ��ة ف�ن�ح��ن اس�ت�ط�ع�ن��ا ب�ج�ه��ود
االخ��وة ع��ادل الخرافي والرئيس
ف �ه �ن��اك م �ش��اري��ع م�ع�ط�ل��ة وت�ض��ر
ب��أب�ن��ائ�ن��ا م�ث��ل ج��ام�ع��ة ال�ش��دادي��ة
وكان هناك تعهد من وزير التربية
بانجاز املشروع لكن هناك سوء
ان� �ج ��از ل �ل �م �ش��اري��ع م ��ن االش �غ��ال
فهناك  27ال��ف طالب وطالبة من
الخريجني واكبر مهمة هي ايجاد
اماكن لهؤالء الطلبة وهناك ٪ 50
س��وف يعانون م��ن س��وء االنجاز
وم � ��ا ذن� �ب� �ه ��م وال � ��وزي � ��ر ال �س��اب��ق
تعهد لكن رفع النسبة اين يذهب
بالطلبة وال �ـ  27ال�ف��ا ال ي�ج��وز ان

د .خليل عبدالله وجمال العمر

ي��دف�ع��وا ع ��دم االن �ج��از الحكومي
انجاز الحكومه بشكل عام تحت
رق ��اب ��ة امل �ج �ل��س وه� �ن ��اك خ��دم��ات
اخرى عاجزة عن االنجاز.
وه� �ن ��اك م� �ع ��ان ��اة اخ� � ��رى وه��ي
استهالك املواطن  ٪ 50من وقته
ف��ي ال �ط��ري��ق واالزدح� � ��ام امل ��روري
واذا امل�ج�ل��س ن�ج��ح ب �ك ��وادره في
ان �ج��از امل�ب�ن��ى ف��أت�م�ن��ى ان ي�ك��ون
س �ب �ب��ا ف � ��ي ان � �ج � ��از امل � �ش ��روع ��ات
االخرى.
وه � � � � � �ن� � � � � ��اك ت� � � � � ��زوي� � � � � ��ر ب � �ع� ��ض
ال�ت��راخ�ي��ص ال�ت�ج��اري��ة ل�ح�ي��ازات
زراعية ووزير التجارة يقول انها
تراخيص حقيقية فمن نصدق اذا
وات�م�ن��ى ان ي�ك��ون ه�ن��اك تنسيق
بني الوزراء.
 -ب��در العيسى وزي ��ر التربية:

ال� � �ن � ��ائ � ��ب ج � � �م � ��ال ال � �ع � �م� ��ر ل ��دي ��ه
م �ع �ل��وم��ات م �غ �ل��وط��ة ف �ل��ن ت��رف��ع
ال � �ن � �س� ��ب ف� � ��ي ج� ��ام � �ع� ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وال� �ب� �ع� �ث ��ات ف� �ه� �ن ��اك ب� �ع� �ث ��ات ف��ي
ج��ام �ع��ات ب��ري �ط��ان �ي��ا أو أم��ري �ك��ا
وه � �ن ��اك ج ��ام� �ع ��ات ع �ل �ي �ه��ا ح�ظ��ر
ول ��ن ن�س�م��ح ل �ه��م ال �ب �ع �ث��ات ال�ت��ي
وضعنا عليها ح�ظ��را ونستقبل
ك � ��ل ال� �ط� �ل� �ب ��ات وت ��وج� �ه� �ه ��م ال ��ى
الجامعات املعتمدة.
 ج �م ��ال ال �ع �م��ر :ان� ��ت ب�ح��اج��ةال��ى تغطية ه��ذا العدد بالبعثات
وتضع اليوم معايير ما انزل الله
بها من سلطان نحن بحاجة الى
استيعاب الخريجني.
 وزي � � � � ��ر األش � � � �غ� � � ��ال د .ع �ل��يال�ع�م�ي��ر :ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة
م �ت �ع��اون��ة م ��ع ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى اب�ع��د
م ��دى وس� ��وف اوف� ��ر ك��ل ال��وث��ائ��ق
املطلوبة من باب كشف الحقائق
وه� �ن ��اك ت �خ �ص �ي �ص��ات م �ن��ذ ع��ام
 2013واالن ي �س �ت �ك �م��ل االج� � ��راء
وخ ��اط� �ب� �ن ��ا وزارت � � � � ��ي ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وال� �ت� �ج ��ارة وال ن �س �ت �ط �ي��ع ك�ش��ف
اي اج� ��راء للتحقيق الن �ه��ا لجنة
سرية كما ه��و ال�ح��ال ف��ي اللجنة
االول� � ��ى وب��ال �ن �س �ب��ة للمستشفى
فنحن بصدد تسلم املستشفى من
املقاول قريبا حتى تستفيد منها
وزارة الصحة (مستشفى النفط).
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ن�ح��نع �ل��ى ن �ه��اي��ة ال� � � ��دورة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
وال ن�س�ت�ط�ي��ع ف�ض�ه��ا اال ب��اق��رار
امليزانية وهناك ميزانيات لم ترد
على اللجنة وه��ي هيئة مكافحة
ال � �ف � �س� ��اد وه� �ي� �ئ ��ة اس� � � � ��واق امل � ��ال
ف��ارج��و م��ن وزي��ر التجارة ووزي��ر
املالية اهمية وص��ول امليزانيتني
ل� � �ن� � �س� � �ت� � �ط� � �ي � ��ع م � �ن� ��اق � �ش � �ت � �ه � �م� ��ا
وارسالهما للمجلس.
 -ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه:

م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ات� �خ ��ذ ب��إح��ال��ة
م � ��رس � ��وم رب � � ��ط م� �ي ��زان� �ي ��ة ه �ي �ئ��ة
الفساد واسواق املال الى صاحب
السمو ويصل الى املجلس خالل
الـ 24ساعة املقبلة باذن الله.
 ح�م��دان ال�ع��ازم��ي :بخصوصه�ي�ئ��ة ال ��زراع ��ة ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق تم
ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا وال� �ي ��وم ن �ن��اق��ش اي�ض��ا
ال��رس��ال��ة ال �ك��ل ي�ع�ل��م ان ال��رخ��ص
امل��زورة وارى ان اعضاء الحكومة
يشوشون على الجلسة الحكومة
ت � ��دري ان ال � �ت � �ج ��اوزات م ��وج ��ودة
ب �ه �ي �ئ ��ة ال � � ��زراع � � ��ة وي� �ظ� �ل ��م ف �ي �ه��ا
الرجل الذي يقدم اوراقا صحيحة
ول � ��دي � ��ه ط � �م� ��وح ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف��ي
االم � ��ن ال �غ ��ذائ ��ي وال� �ك ��ل ي �ع �ل��م عن
ال��رخ��ص امل� � ��زورة ش �خ��ص يحمل
 13رخ� �ص ��ة وي� ��أخ� ��ذ ك � ��ذا ح �ي��ازة
وال� �ق ��ان ��ون ي �م �ن��ع ال �ح �ص��ول على
اكثر من رخصة والداخلية تقول
ان هناك  27رخصة مزورة ووزير
االشغال ورئيس الهيئة لم يفعلوا
شيئا وت��م اعتمادها واستكملوا
االج � � ��راءات .اس ��أل وزي ��ر االش �غ��ال
ه��ل ه�ن��اك ق��ان��ون يسمح للديوان
االميري بتوزيع امل��زارع؟ ال يوجد
ق��ان��ون ي�س�م��ح ل �ل��دي��وان االم �ي��ري
بتوزيع امل��زارع وعندما تسأل عن
ال �ق��ان��ون او ال�ع�ق��د ال ت�ج��د شيئا
ووزي� � � ��ر س ��اب ��ق س � ��وى ذل � ��ك م�ث��ل
الكذبة وجعل العالم يصدقها نعم
هناك تزوير ولكننا لم نر تحركا
من وزير االشغال شخص لديه 13
رخصة و 9حيازات لشخص واحد
اي ق� ��وة واي اص �ل��اح ت�ت�ح��دث��ون
عنها الشعب ل��م يعد يصدق هذا
الكالم النه لم ير محاسبة بل وجد
الجميع براءة.

التتمة ص06

حمدان العازمي:
ال يوجد قانون
يسمح بتوزيع
حيازات من دون
قرار
العمير :مداوالت
لجنة التحقيق
سرية ولن نرد على
أي اتهام إال أمام
اللجنة
خليل أبل:
الحكومة لم تنفذ
توصيات لجنة
التحقيق السابقة
بشأن الحيازات
الزراعية
الجيران :لنعترف
بأن السياق
السياسي أصبح أكثر
تعقيدا حتى نحقق
اإلصالح االقتصادي
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د .علي العمير وزي��ر االشغال:
م � ��داوالت ال �ل �ج��ان س��ري��ة ول��دي�ن��ا
الرد على كل اتهام ولكن احتراما
ل �ل �ج �ن��ة ل ��م ن �ع �ل��ق ع �ل��ى م ��ا ذك ��ره
االج�ت�م��اع س�ي��دع��ى ل��ه وليحضر
ه��و وس �ن��رد ع�ل��ى ك��ل االت �ه��ام��ات
ك�ل�ام االخ خ�ل�ي��ل ع�ل��ى ك�لام��ه عن
ال� �ت ��وص� �ي ��ات ف �ل �ي �ت �ف �ض��ل وي �ق��ول
لنا اي توصية لم يتم االخ��ذ بها
وس�ن�ت�ع��اون ف��ي ه��ذا االم ��ر وأه��م
توصية ج��اءت نفذناها واحلنا
الى النيابة.
 د .خ�ل�ي��ل أب� ��ل :ش�ك�ل�ن��ا لجنةسابقة اختصاصها في التحقيق
في الحيازات الزراعية في الوفرة
وخرجنا بتوصيات لو اخ��ذ بها
ملا شكلنا لها لجنة اآلن.
ف ��ي اج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج �ن��ة خ��رج
علينا م�س��ؤول��ون وي�ق��ول��ون ات��ت
لنا اوام��ر شفهية ورئيس الهيئة
ي� �ق ��ول ال ت ��وج ��د اوام� � � ��ر ش�ف�ه�ي��ة
ولذلك اوصينا باالحالة للنيابة
واالي �ق��اف ع��ن ال�ع�م��ل والتوصية
االه� � � � ��م ه� � ��ي ال ي� � �ج � ��وز ق� � � ��ول اي
ت��وج �ه��ات ش �ف �ه �ي��ة واذا ل ��م ي�ك��ن
ص��اح��ب ال�س�م��و ي��أم��ر ف�م��ن يأمر
في هذا البلد؟
 د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال� �ج� �ي ��ران:مدى جدية الحكومة في معالجة

إحدى تصويتات املجلس أمس

االخ� � �ت �ل��االت االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وع ��ن
اج�ت�م��اع ال ��دول ال�ك�ب��رى توصلوا
الى  3نتائج منها:
 تكرار ح��االت نمو اقتصاديمخيبة لآلمال.
 االع� � � � �ت � � � ��راف ب � � � ��أن ال � �س � �ب� ��اقال �س �ي��اس��ي اص �ب��ح اك �ث��ر ت�ع�ق�ي��دا
لجهة ن�ح��و ع��دم ال�ث�ق��ة الشعبية
في القطاع الخاص.
 أح �م��د الري :ن �ق��دم ال�ت�ه�ن�ئ��ةل�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ول�س�م��و ول��ي
ال �ع �ه��د ول ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
ورئيس مجلس ال��وزراء والشعب

ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي واألم � � �ت �ي ��ن ال� �ع ��رب� �ي ��ة
واإلس�ل��ام � �ي� ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ح �ل��ول
الشهر الفضيل.
فرسالة صاحب السمو رك��زت
على االلتفاف حول القيم والركائز
الدينية وكذلك رسالة سمو ولي
ال�ع�ه��د ال�ت��ي اش ��ارت ال��ى ال��وح��دة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وع� � ��ن ال � ��ذي � ��ن اع �ل �ن ��وا
خ��وض االنتخابات بعد انقطاع
ن �ق��ول ل �ه��م م ��ردك ��م ال� ��ى ال �ق��ان��ون
وال��دس �ت��ور وق�ل�ن��ا ي�ع�ت��ذرون اوال
ل �ل �ش �ع��ب ول� �ل� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة
الن �ه��م وص �ل��وا ب��ال�خ�ص��وم��ة ال��ى

اب� �ع ��د م � ��دى وع �ل �ي �ه��م االع � �ت� ��راف
بالخطأ الذي هو فضيلة.
وح �ك �م��ة ال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة
وال� �ت� �ف ��اف ال �ش �ع��ب ح��ول �ه��ا م�ك��ن
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت م� � � ��ن ع � � �ب � � ��ور ال� �ع� �ب ��ث
ال � �س � �ي� ��اس� ��ي ال� � �س � ��اب � ��ق وأف � �ش� ��ل
امل��ؤام��رة الكبرى وعلى العائدين
ل�ل��ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات ك � �س� ��ب ال� �ش� �ع ��ب
ب��ال �ص��دق ال ب��االل �ت �ف��اف ب��ال�ع�م��ل
ال بالصور وت��رك التلون ال��ذي ال
يقنع الشعب الكويتي.
ص��ال��ح ع��اش��ور :ن�ب��ارك للشعب
ال�ك��وي�ت��ي ك��اف��ة وامل�ق�ي�م�ين بحلول

ش �ه��ر رم� �ض ��ان ان ي �ع �ي��ده ع�ل�ي�ن��ا
ب��ال�ب��رك��ة ون�ت�م�ن��ى االس �ت �ق��رار في
ال �ع��راق وس��وري��ا وال�ي�م��ن وليبيا
وي� � �ت� � �ق � ��ات� � �ل � ��ون ب� � ��اس� � ��م اإلس� � �ل� ��ام
واإلس � �ل� ��ام م �ن �ه��م ب� � ��ريء ن �ص��ارع
غيابه ع��ن مخططات غربية على
حساب الشعوب.
أم � � ��ا رس� � ��ال� � ��ة ال � � �ح � � �ي� � ��ازات ف�لا
ي �ع �ق ��ل ب� �ع ��د اك � �ث� ��ر م � ��ن  06س �ن��ة
وص��دور القانون وال��دس�ت��ور يتم
ت��وزي��ع ح� �ي ��ازات زراع� �ي ��ة ب��أوام��ر
شفهية وكثير من الحيازات يتم
ت��وزي �ع �ه��ا ب ��أوام ��ر ش�ف�ه�ي��ة ف��أي��ن
روح ال��دس �ت��ور وال �ق��ان��ون؟ وك��أن
ع �ل��ى رؤوس � �ن ��ا ال �ط �ي��ر وم�ك�ب�ل�ين
واذا الوزير جاد في هذه القضية
ف �ل ��اب� � ��د م � � ��ن م � �ع� ��ال � �ج� ��ة االم� � � � ��ور
بضوابط واضحة هناك من اخذ
 600ألف متر مربع وبعضهم 500
ألف و 120ألف مواطن ينتظر 15
س�ن��ة ل�ي��أخ��ذ بيتا لتكوين اس��رة
فأين العدالة واملساواة.
الدستور والقانون بريئان مما
يحصل في بلدنا من فساد اداري
يحدث من نصف قرن.
م��ا ي �ح��دث ه��و ت�ص�ف�ي��ة ك��ام�ل��ة
وت��وزي��ع ل�ت��رك��ة ع�ل��ى ك��ل م��ن هب
ودب.

القضيبي :استثناء بعض األراضي من رسوم
التحويل اعتداء على المال العام
ح� ��ذر ال �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
وزير العدل ووزير األوقاف يعقوب
الصانع ورئيس الفتوى والتشريع
ص�لاح املسعد م��ن املضي قدما في
استثناء بعض األراض��ي من رسوم
التحويل من ملكية ورثة الى شركة
خ��اص��ة وال� �ت ��ي ت �ق��در ق �ي �م��ة ال��رس��م
فيها بماليني ال��دن��ان�ي��ر معتبرا أن
استثناء تلك املعامالت بمثابة تعد
على املال العام يستلزم معه تحريك
كافة األدوات الدستورية.
وق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ف��ي
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أم��س إن ال��وزي��ر
ال �ص��ان��ع ورئ �ي ��س ال �ف �ت��وى امل�س�ع��د
يعمالن على تحويل ملكية أراض
ورثة الى شركة خاصة واستثنائها
م��ن ال��رس��م امل�ح��دد بالقانون املنظم

م� �ش� �ي ��را ال � � ��ى أن � � ��ه م � ��ن امل� �ع� �ي ��ب أن
ي �س �ت �خ��دم وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل س �ل �ط��ات��ه
ون � �ف � ��وذه ب� �ه ��ذه ال � �ص � ��ورة ل �ت �م��ري��ر
اس �ت �ث �ن ��اءات م ��ع ي �ق �ي �ن��ه ب �ت �ض��ارب
املصالح في ه��ذه املعامالت مردفا:
ومن املشني أن تصدر فتوى بسماح
االس�ت�ث�ن��اء م��ن ال �ق��ان��ون م��ن رئيس
امل�س�ع��د وه ��و ي�ع�ل��م ج �ي��دا أن ق ��راره
يشكل تضاربا صارخا للمصالح.
وبني القضيبي أن تحويل ملكية
ع �ق��ارات ال��ورث��ة ال ��ى ش��رك��ة خاصة
واس�ت�ث�ن��اء ه��ا م��ن ال��رس��م القانوني
يشكل سابقة خطيرة واعتداء على
امل ��ال ال �ع��ام وس ��وء اس�ت�غ�لال سلطة
من الوزير الصانع ورئيس الفتوى
امل�س�ع��د م�ش�ي��را ال��ى أن ط�ل��ب وزارة
العدل من الفتوى رأيا في االستثناء

ي��ؤك��د التنسيق ف��ي ال�ت�لاع��ب ال��ذي
ي �ت��م ف ��ي ه� ��ذه امل� �ع ��ام�ل�ات ال س�ي�م��ا
وأن هناك آالفا من الحاالت التي تم
تحويل ملكيتها من ورثة الى شركة
بعد دفع الرسوم.
وش � � � � ��دد ال � �ق � �ض � �ي � �ب ��ي ع � �ل� ��ى أن� ��ه
سيفتح ه��ذا امل�ل��ف ع�ل��ى مصراعيه
وي�ك�ش��ف جميع األط� ��راف امل�ت��ورط��ة
ف��ي ه��ذا ال�ت�ج��اوز الجسيم مضيفا:
ان ك� ��ان ال� ��وزي� ��ر ال �ص ��ان ��ع ورئ �ي��س
الفتوى املسعد يراهنان على الدعم
الحكومي لهما فإن هناك أغلبية من
الشعب ستكون لها الكلمة األخيرة
ف ��ي وق� ��ف ه� ��ذا ال �ت �ع��دي ع �ل��ى امل ��ال
العام.

التتمة ص07

تأجيل البت في
المداولة الثانية
لقانون تنظيم
مهنة الصيدلة
الري :الحيازات توزع
حسب الترضية
والحكومة ال
تحمل إال على
المواطن البسيط
عاشور :دستورنا
بريء مما يحدث
من فساد إداري في
جميع مؤسسات
الدولة
الشايع :من الصعب
على الشركات
القائمة أن تعدل
أوضاعها خالل
 5سنوات
موسى :يجب ضم
منطقة صباح
الناصر إلى الدائرة
السادسة.
العمير :عدم
االنسجام بين
التعديالت
المقدمة على
القانون يرجح كفة
عودته إلى اللجنة

أحمد القضيبي
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عبدالصمد :ما
يحدث من جدال
يؤكد ما ذهبنا
إليه بضرورة
مناقشة التعديالت
في المداولة
األولى

حديث بني الجراح والحويلة

تتمة المنشور ص06
ه� �ن ��اك م ��زاج� �ي ��ة وم �ح �س��وب �ي��ة
وواسطة في كل كبيرة وصغيرة
ول ��دي� �ن ��ا واق� � ��ع س� �ي ��ىء والب� � ��د ان
نعترف به.
وم� �ب� �ن ��ى امل� �ج� �ل ��س م � �ث� ��ال ع �ل��ى
وج � ��ود ق � ��رار وم� ��ن ث ��م ي � ��ؤدي ال��ى
االن �ج��از وم ��ن دون ق ��رار ال يوجد
ان�ج��از ال��وض��ع مؤلم وف��اس��د وهو
وبال على الكويت.
 ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :االخ وزي��راالشغال يقول اني وجهت اتهاما
نعم اتهاما النك ما سويت شيئا.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :ت �ك �ل �م �ن��اواب��دي�ن��ا وج�ه��ة ن�ظ��رن��ا ل�ك��ن ل��م تر
ردة فعل على الوزير.
 د .علي العمير وزير االشغال:مازلت متمسكا بمداوالت اللجنة
وال � �ت� ��ي ه� ��ي س ��ري ��ة وم �س �ت �ع��دون
م��واف��اة اللجنة لكل م��ا تطلبه من
معلوماتنا يدنا محدودة للتعاون
لجنة التحقيق.
ووافق املجلس على تمديد عمل
ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة امل� ��ال ال �ع��ام كلجنة
ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م �خ��ال �ف��ات ال �ق �س��ائ��م
الزراعية.
تنظيم الصيدلة
 انتقل املجلس ملناقشة املداولةال� �ث ��ان� �ي ��ة ل� �ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م م�ه�ن��ة
الصيدلة وتداول االدوية:
 ف �ي �ص��ل ال � �ش� ��اي� ��ع :ال� �ش ��رك ��اتالقائمة عريقة وص��ار لها سنوات
تعمل ف��ي االدوي ��ة وم��ن الصعوبة
تعديل اوضاعها خ�لال  5سنوات
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ي �س �ت �ث �ن��ى ال� �ش ��رك ��ات
ال � �ق ��ائ � �م ��ة ح ��ال � �ي ��ا وي � �ط � �ب ��ق ع �ل��ى
الشركات الجديدة.

النصف :يجب إقرار
القانون خاصة أنه
على جدول اللجنة
منذ سنتين

سيف العازمي

وق � ��رر امل �ج �ل��س ت��أج �ي��ل ق��ان��ون
الصيدلة على ان تجتمع اللجنة
على هامش الجلسة وتستكمله.
موافقة عامة
البلدية
 ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س إل ��ى م�ن��اق�ش��ةقانون البلدية وقامت لجنة املرافق
ب� �ع ��رض ف �ي �ل��م م ��رئ ��ي ق �ص �ي��ر ع��ن
ورش ال�ع�م��ل ال�ت��ي ع�ق��دت ملناقشة
قانون البلدية.
 س� � �ع � ��ود ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي (م � �ق� ��رراللجنة) :هناك  9تعديالت نناقشها
تعديل على امل��ادة  4بند أ على أن
يكون الجدول يصدر بمرسوم.

جانب من الجلسة أمس

 عيسى الكندري وزير البلدية:ال�ح�ك��وم��ة تتمسك بتعديل النص
امل �ق �ت��رح ع �ل��ى أن ت �ك��ون ال� �ج ��داول
الجديدة بمرسوم فالحكومة تريد
أن يصدر األمر بمرسوم.
 15من ( 36عدم موافقة)
 ماجد م��وس��ى :م��ن امل��ؤس��ف أنعندما اجتمعت مع اللجنة وأكدت
ل�ه��م ال�ج�غ��راف�ي��ا للموقع وت�ب�ين ان
ص�ب��اح ال�ن��اص��ر أق ��رب ال��ى ال��دائ��رة
السادسة.
 د .علي العمير :أما التعديالتال �ك �ث �ي��رة وع� ��دم ان�س�ج��ام�ه��ا ارج��و
ان تأخذ موافقة املجلس ان يعود
ال �ت �ق��ري��ر ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة وان ي �ك��ون

محكما ومعدال في الصياغة.
د .يوسف الزلزلة :اسجل موقفا
ان االن� �ط� �ب ��اع ال� � ��ذي س �ي��ؤخ��ذ م��ع
مجلسنا االن ان ال يلني واتمنى ان
اذا كان باالمكان يرجع مرة اخرى
ال � ��ى ال �ل �ج �ن��ة ل �ك ��ي ن� �خ ��رج ب �ش��يء
متكامل.
 جمال العمر :أضم صوتي إلىصوت االخوان.
 س� �ل� �ط ��ان ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م :ن��رج��واعادته الى اللجنة.
 م�ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج :ن��ؤي��د اع��ادةالتقرير الى اللجنة.
 عدنان عبدالصمد :التعديالتيجب ان تكون ف��ي امل��داول��ة االول��ى

يفترض ان تكون وتقدم باملداولة
االول ��ى وت�ق��ر امل��داول��ة االول ��ى بعد
التعديالت.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :امل �ف ��روضنصوت على املداولة الثانية.
 راك� ��ان ال �ن �ص��ف :ه ��ذا ال�ق��ان��ونك��ان على ال �ج��دول منذ  3جلسات
وم �ن��ذ س �ن �ت�ين وال� �ق ��ان ��ون ي�ن��اق��ش
باللجنة وال�ل�ج�ن��ة ه��ل ه�ن��اك ق��رار
ب�ع�م��ل م��ون �ت��اج ب�ف�ي�ل��م ع��ن ق��ان��ون
البلدية ام ال.
 م ��اج ��د م ��وس ��ى :األخ ح �م��دانعلى ب��ال��ه ع��ن ال�ق��ان��ون فقط دوائ��ر
وتقسيمها.
 مبارك الخرينج :هناك اقتراحم��ن الحكومة ب��اع��ادة التقرير الى
اللجنة فلنصوت عليه.
 وت�ل�ا ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال�غ��ان��مف �ق��ره ب ��اع ��ادة ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة ال��ى
اللجنة ملزيد من الدراسة.
 39من ( 45موافقة على الطلب)
 م � �ح � �م � ��د ال � � �ح� � ��وي � � �ل� � ��ة :ه � ��ذاه � ��و ال � �ت� ��وج� ��ه ال� �ص� �ح� �ي ��ح ه �ن��اك
م�ق�ت��رح��ات ك�ث�ي��رة وت ��م دراس�ت�ه��ا
ب �ش �ك��ل م �ت �ع �م��ق وه � �ن ��اك ت �ع��دي��ل
ل� � �ج � ��دول ال� � ��دوائ� � ��ر وغ � �ي� ��ر ع � ��ادل
وظ � ��ال � ��م ون� �ت� �م� �ن ��ى م � ��ن االخ � � ��وة
دراس ��ة امل�ق�ت��رح��ات بشكل موسع
حتى ن�ق��دم ق��ان��ون��ا ب��دون مثالب
وه� �ن ��اك اض ��اف ��ة م �ن��اط��ق ل��دوائ��ر
وص � ��ل ك �ث��اف �ت �ه��ا ال � ��ى م ��ا ي �ق��ارب
 100أل ��ف ن��اخ��ب وامل � ��راد م��ن ه��ذا
التعديل ان تغلب موازين النتائج
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات وال �ح �ي��ادي��ة في
لجنة املرافقة غير موجودة لقلب
موازين الدوائر.

التتمة ص08

حماد :نقترح سحب
مادة الدوائر من
قانون البلدية
ومناقشتها بعيدا
عنه
الحريجي :قانون
البلدية مختلف
اختالفا جذريا عن
باقي القوانين
العوضي :غير
معقول أن
يفرض على صاحب
الصيدلية تشغيل
كويتي
الموافقة على
تعديل قانون
العمل في األهلي
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إقرار قانون تنظيم مهنة الصيدلة
في المداولة الثانية وإحالته على الحكومة
مهنة الصيدلة «مداولة ثانية»

رئيس ومقرر لجنة املرافق العامة على املنصة أمس

تتمة المنشور ص07
 س �ي��ف ال � �ع ��ازم ��ي :د .م�ح�م��دال� �ح ��وي� �ل ��ة ل � ��ه ت� �ق ��دي ��ر واح� � �ت � ��رام
والشعب الكويتي كله واح��د وال
نقبل التفرقة وهو يقول ان الدوائر
فيها ظلم في التوزيع وه��ذا غير
صحيح فهناك مواطنون ظلموا
بعدم تصويتهم في االنتخابات
وال�ل�ج�ن��ة دم�ج��ت امل�ن��اط��ق ليكون
لها الحق في التصويت.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م� � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:ال� �ق� �ض� �ي ��ة خ � �ل ��اف ع � �ل� ��ى ت� ��وزي� ��ع
والقانون به مواد كثيرة االسبوع
املقبل الجلسة االث�ن�ين وال�ث�لاث��اء
واالرب � �ع� ��اء ل �ل �م �ي��زان �ي��ات واق �ت��رح
م �ن��اق �ش��ة ال� �ق ��ان ��ون ي � ��وم االث �ن�ي�ن
املقبل.
 د .م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة :ان ��ا قلتالظلم وع��دم االن �ص��اف اتكلم عن
أن التوزيع ظالم فالهدف من ذلك
قارعني بالحجة.
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :ال ن�ق�ب��لال � �ط � �ع ��ن ب ��ال� �ل� �ج� �ن ��ة وال ه � ��و وال
غ �ي ��ره ي �ط �ع��ن ف �ي �ن��ا ن �ح��ن وزع �ن��ا
املناطق وف�ق��ا للموقع الجغرافي
 70أل��ف م��واط��ن م��ا لهم الحق في
التصويت.
 الرئيس مرزوق الغانم :االثننيي��أت��ي ال �ت �ق��ري��ر وي �ت��م ال�ت�ص��وي��ت
على ما هو مختلف عليه.
س �ع��دون ح �م��اد :أق �ت��رح سحب
م ��وض ��وع ال � ��دوائ � ��ر م ��ن ال �ق��ان��ون
ون � �ص� ��وت ع� �ل ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون ب� ��دون
الدوائر ونناقش الدوائر في مجال
آخ� ��ر ق��دم �ن��ا ت �ع��دي�ل�ا ب�خ�ص��وص
ال� �ع� �ق ��ارات امل �خ��ال �ف��ة وال �ل �ج �ن��ة لم
تناقشه.
د .يوسف الزلزلة :أخذنا ق��رارا
بإعادة القانون الى اللجنة واشكر
الشيخ خالد ال�ج��راح على موقفه
واعتذاره لي على سوء فهم بيننا.

خالد ال �ج��راح :ك��ان هناك سوء
ت� �ف ��اه ��م ب �ي �ن��ي وب� �ي��ن د .ي��وس��ف
ال��زل��زل��ة وان ��ا ص��ائ��م وه ��و ص��ائ��م
وحبينا بعض.
س� �ع ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي :ال� �ق ��ان ��ون
مختلف اختالفا جذريا عن باقي
ال � �ق� ��وان �ي�ن وات� �م� �ن ��ى م� ��ن ال� �ن ��واب
ان ي ��راع ��وا ال�ج�ه��د ال� ��ذي ب ��ذل في
القانون واعتب على اخ��ي محمد
الحويلة على اتهام اللجنة بعدم
الحويلة.
تنظيم الصيدلة
ع � � ��اد امل� �ج� �ل ��س ال � � ��ى م �ن��اق �ش��ة
امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة ل �ق��ان��ون تنظيم
مهنة الصيدلة وتداول االدوية.
ع � � � ��ادل ال � � �خ � ��راف� � ��ي :ال� �ك ��وي� �ت ��ي
صاحب الترخيص البد ان يكون
ف ��ي ال �ت��رخ �ي��ص م �ه �ن��ي ص��اح��ب
التأهيل.
كامل العوضي :ما في كويتي
يشتغل خفارة في صيدلية؟!
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع� �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال� �ث ��ان ��ي ل �ق��ان��ون
تنظيم الصيدلة وت��داول االدوي��ة
وكانت النتيجة كالتالي:
م� ��واف � �ق� ��ة  51ع� � ��دم م� ��واف � �ق� ��ة 1
الحضور 52
م��واف �ق��ة ع�ل��ى امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة
ويحال املشروع الى الحكومة.
العمل في القطاع االهلي
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
قوانني العمل في القطاع االهلي
 ي� � ��وس� � ��ف ال � � ��زل � � ��زل � � ��ة :ارج � � ��وال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون ف��ي
مداولتيه.
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
على املداولة االولى لقانون العمل
بالقطاع االهلي وكانت النتيجة
كالتالي :موافقة  48الحضور 48
وج��رى التصويت ن��داء باالسم

على امل��داول��ة الثانية على قانون
تعديل العمل في القطاع االهلي
وكانت النتيجة كالتالي :موافقة
 50ال�ح�ض��ور  50م��واف�ق��ة وي�ح��ال
الى الحكومة.
الالئحة الداخلية
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
تقرير اللجنة التشريعية بشأن
الالئحة الداخلية ملجلس االمة.
 رف��ض املجلس قانون تعديلال�لائ �ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة مل�ج�ل��س االم��ة
ورفعة من جدول االعمال.
قانون الجزاء
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ع��ن
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادة
جديدة الى القانون رقم  17لسنة
 1960ب��اص��دار ق��ان��ون االج ��راءات
واملحاكمات الجزائية.
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
على القانون في مداولته االول��ى
وكانت النتيجة كالتالي :موافقة
 45الحضور .45
وي �ت �ض �م��ن االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
اض��اف��ة م ��واد ج��دي��دة مضمونها
تقنني اج��راء منع السفر وضبطه
بضوابط وقيود اجرائية وزمنية
مع اتاحة حق التظلم ضد القرار
الى القضاء بغرض رفع املنع.
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع �ل��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون
االج � � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات وك��ان��ت
ال �ن �ت �ي �ج��ة ك��ال �ت��ال��ي :م ��واف �ق ��ة 45
الحضور .45
امل��واف�ق��ة على م�ش��روع القانون
ويحال الى الحكومة
 الرئيس مرزوق الغانم :ترفعالجلسة الى غد الساعة  12ظهرا.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

3

أحمد القضيبي

✓

4

أحمد مطيع

✓

36

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

6

بدر العيسى

✓

38

علي الخميس

✓

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

✓

8

جمال العمر

✓

40

عيسى الكندري

✓

9

حمدان العازمي

✓

41

فارس العتيبي

✓

10

حمد الهرشاني

✓

42

فيصل الدويسان

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

✓

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

✓

45

كامل العوضي

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

49

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

✓

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

✓

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

✓

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

51

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد

✓

35

عسكر العنزي

✓

علي العبيدي

✓
✓

ممتنع

✓

1

-
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برلمان
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ال يجوز إعادة التظلم إال بعد مضي  3أشهر من تاريخ الفصل فيه

التشريعية :تقنين إجراء منع السفر وإتاحة
حق التظلم بصفة عامة ونصوص صريحة
أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها
السادس والستني عن االقتراح بقانون
ب��اض��اف��ة م � ��واد ج ��دي ��دة ال� ��ى ال �ق��ان��ون
رق ��م  17ل�س�ن��ة  1960ب ��اص ��دار ق��ان��ون
االج� � � � � ��راءات وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال �ج��زائ �ي��ة
وق � ��د اس �ت �ع ��رض ��ت ال �ل �ج �ن��ة االق � �ت� ��راح
بقانون وتبني لها ان��ه يهدف حسبما
ج� � ��اء ف� ��ي م ��ذك ��رت ��ه االي� �ض ��اح� �ي ��ة ال ��ى
ال� �ن ��ص ع �ل��ى اج � � ��راء امل� �ن ��ع م ��ن ال �س �ف��ر
ك��أح��د االج� ��راءات التحفظية ازاء خلو
م ��واد ق��ان��ون االج � � ��راءات وامل�ح��اك�م��ات
ال�ج��زائ�ي��ة م��ن ذل��ك االم ��ر ال ��ذي ُيخشى
معه االض��رار بالحق الدستوري الذي
حرص الدستور على صونه وحمايته
حيث ان امل�ش��رع ال��دس�ت��وري ق��د ارتقى
ب��ال �ح��ري��ة ف ��ي االق� ��ام� ��ة وال �ت �ن �ق��ل ال��ى
م � ��دارج امل �ش��روع �ي��ة وك��رس �ه �م��ا ضمن
الحقوق وال�ح��ري��ات العامة فجعل من
ح ��ري ��ة ال �س �ف��ر وال �ت �ن �ق��ل داخ � ��ل ال �ب�ل�اد
وخ� ��ارج � �ه� ��ا ب��وص �ف �ه �م��ا م� ��ن م �ظ��اه��ر
ال �ح ��ري ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ح �ق��ا دس �ت��وري��ا
م�ق��ررا للفرد ال يجوز امل�س��اس ب��ه دون
مسوغ او االنتقاص منه بغير مقتضى
او ان يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة
للعصف ب��ه او ال�ت�غ��ول عليه وه��ذا ما
قررته املادتان  30و 31من الدستور.
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد استمعت اللجنة
ال��ى رأي ممثلي وزارة ال �ع��دل ووزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ال��ذي��ن اك ��دوا ض ��رورة تقنني
اج� � ��راء امل �ن��ع م ��ن ال �س �ف��ر وات ��اح ��ة ح��ق
ال �ت �ظ �ل��م م �ن��ه ب �ص �ف��ة ع��ام��ة ب�ن�ص��وص
ص ��ري� �ح ��ة ت� �ض ��اف ال � ��ى م � � ��واد ق ��ان ��ون
االج� � � � � ��راءات وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال �ج��زائ �ي��ة
باعتباره من االجراءات التحفظية.
كما اوض��ح ممثلو وزارة الداخلية
اه �م �ي��ة ص � ��دور ت�ن�ظ�ي��م ج��دي��د الوام ��ر
م �ن��ع ال �س �ف��ر ال� � ��ذي ي �ت �خ��ذه��ا امل �ح �ق��ق
اث�ن��اء م�ب��اش��رة التحقيق ف��ي القضايا
ال�ج�ن��ائ�ي��ة تحقيقا للمصلحة ال�ع��ام��ة
املتمثلة في مصلحة التحقيق.
كما ورد بتاريخ  2016/5/22كتاب
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة متضمنا رأي�ه��ا حول
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون م�ح��ل ال�ب�ح��ث وت��رى
ض��رورة اع��ادة صياغة نصوص امل��واد
امل �ق �ت��رح��ة ب �م��ا ي�ح �ق��ق ال �ص��ال��ح ال �ع��ام
ويفوت الفرصة على مرتكبي الجرائم
في االستفادة من النصوص القانونية
التي يشوبها النقص او الثغرات والتي
ت�ح�ت�م��ل ال �ت��أوي��ل وت �ع��دد ال�ت�ف�س�ي��رات
االم � ��ر ال � ��ذي ي ��رت ��ب ح �ت �م��ا وب�ل��ا م��ري��ة
قانونا وواق�ع�ي��ا ال�ع��وار وال�ب�ط�لان في
االج��راءات االمر الذي قد يمكن الجناة
ف� ��ي ج� ��رائ� ��م ال� �ج� �ن ��اي ��ات وال� �ج� �ن ��ح م��ن
االفالت من يد العدالة وفرض القانون.
وبعد الدراسة واملناقشة واالستماع
لجميع اآلراء رأت اللجنة ان الطبيعة
ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ل�اج��راءات ال�ت��ي ت�ق��وم بها
جهات التحقيق س��واء النيابة العامة

او االدارة العامة للتحقيقات باصدار
ام� � ��ر امل � �ن ��ع م� ��ن ال� �س� �ف ��ر ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ج�ن��ائ��ي ال ي��وف��ر اس��اس��ا
ق��ان��ون�ي��ا س�ل�ي�م��ا ي�س�م��ح ب��اي �ق��اع امل�ن��ع
م ��ن ال �س �ف��ر االم � ��ر ال � ��ذي ي �ت��رت��ب ع�ل�ي��ه
وج ��ود ف ��راغ تشريعي ي�ل��زم معالجته
لصيانة الحقوق االساسية التي كفلها
الدستور للفرد وهي عدم جواز تقييد
حرية االنسان اال وف��ق احكام القانون
الذي يصدر من املشرع العادي بتنظيم
اج � � � � ��راءات وض � ��واب � ��ط م� �م ��ارس ��ة ه ��ذه
الحرية.
اال ان اللجنة رأت لحسن الصياغة
ومنعا للتكرار واخ��ذا برأي بعض آراء
ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة اج � ��راء ت �ع��دي��ل على
االقتراح بقانون املشار اليه وذلك على
النحو التالي:
 دم��ج امل��واد  74مكررا أ و 74مكرراب و 74م�ك��ررا د ف��ي م��ادة واح��دة برقم
 74مكررا أ ليكون نصها :للنائب العام
وملن يفوضه من اعضاء النيابة العامة
وملدير ع��ام االدارة العامة للتحقيقات
ومل��ن يفوضه من املحققني اذا اقتضت
م�ص�ل�ح��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ن��ع س �ف��ر امل�ت�ه��م
خارج البالد ان يأمر بمنعه من السفر.
ولكل ذي شأن ان يتظلم الى املحكمة
املختصة من قرار املنع من السفر وعلى
املحكمة ان تفصل في التظلم على وجه
السرعة اما برفضه او بالغاء االمر.
وال ي �ج ��وز اع� � ��ادة ال �ت �ظ �ل��م اال ب�ع��د
م�ض��ي ث�لاث��ة اش�ه��ر م��ن ت��اري��خ الفصل
ف��ي ال�ت�ظ�ل��م وي �ج��وز ل�ل�ن��ائ��ب ال �ع��ام او
م��دي��ر ع��ام االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات
بحسب االحوال العدول عن االمر وفقا
ملقتضيات التحقيق.
ذل��ك ان اج ��راء امل�ن��ع م��ن ال�س�ف��ر يعد
م��ن االج � ��راءات التحفظية ال�ت��ي تتخذ
مل �ص �ل �ح��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق وال � �ت ��ي ال ي�ص��ح
تقييدها بقيود زمنية واجرائية تعوق
اج � � � ��راءات ال �ت �ح �ق �ي��ق وت �ع��رق �ل �ه��ا دون
م�ق�ت�ض��ى ان �م��ا ي�ت�ع�ين ان ي�س�ت�م��ر ال��ى
ان ي�ت��م ال�ف�ص��ل ف��ي م��وض��وع القضية
نهائيا.
 ح ��ذف امل� ��واد  74م �ك��ررا ج و74م �ك��ررا ه �ـ و 74م �ك��ررا و و 74م�ك��ررا
ز ال� �ت ��ي ت �ن��ص ع �ل��ى س� �م ��اع اق � ��وال
امل �ت �ه��م ق �ب��ل اص � ��دار ق � ��رار امل �ن��ع من
ال�س�ف��ر او ت�ج��دي��ده وال �ح��االت التي
يعلق فيها رفع املنع من السفر على
ت�ق��دي��م ت�ع�ه��د ب�ض�م��ان او م��ن دون��ه
وال�ت��زام من تم رف��ع منع السفر عنه
بالحضور في املكان والزمان اللذين
ي�ح��دده�م��ا امل�ح�ق��ق وذل ��ك لالسباب
التالية:
 - 1سبق ان ت��م تنظيم ذل��ك ب��امل��ادة
 74مكررا أ.
 - 2ف ��ي ذل ��ك ت��زي��د ف ��ي اج � ��راءات
التحقيق ال ضرورة له االمر الذي قد

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

يترتب عليه اعاقة وعرقلة اجراءات
التحقيق.
 - 3ش��اب نص ه��ذه امل��واد الغموض
وع � ��دم ال ��وض ��وح ب�ي�ن�م��ا ي �ف �ت��رض ف��ي
ال� �ن ��ص ال �ق ��ان ��ون ��ي ان ي �ح �ق��ق ال �ق �ص��د
التشريعي منه بشكل صريح وواضح.
 - 4ت �ض �م �ن��ت امل � � ��ادة  74م � �ك� ��ررا و
ش�ب�ه��ة ع ��دم ال��دس �ت��وري��ة ل �ن��ص امل ��ادة
 50م��ن ال��دس �ت��ور وامل�ت�ع�ل�ق��ة بالفصل
ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ات ح �ي��ث ان اخ �ت �ص��اص
توقيع الغرامات املالية يعقد للمحكمة
امل �خ �ت �ص��ة ي �ض ��اف ال� ��ى ذل� ��ك ان ال� ��زام
امل�ت�ه��م ال ��ذي رف��ع ع�ن��ه امل�ن��ع م��ن السفر
بالحضور ف��ي ال��زم��ان وامل �ك��ان اللذين
ي�ح��دده�م��ا امل�ح�ق��ق يعني ف��ي حقيقته
استمرار املنع من السفر.
وبناء على ما تقدم وبعد املناقشة
وت�ب��ادل اآلراء انتهت اللجنة باجماع
آراء ال �ح��اض��ري��ن م ��ن اع �ض��ائ �ه��ا ال��ى
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون بعد
التعديل كما سبق بيانه ووفقا ملا هو
مبني بالجدول.
وفيما يلي مواد القانون كما انتهت
منه اللجنة:
مادة أولى :يضاف الى القانون رقم
 17لسنة  1960املشار اليه مادة جديدة
برقم  74مكررا أ نصها اآلتي:
مادة  74مكررا أ :للنائب العام وملن
ي �ف��وض��ه م ��ن اع� �ض ��اء ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
وملدير ع��ام االدارة العامة للتحقيقات
ومل��ن يفوضه من املحققني اذا اقتضت
م�ص�ل�ح��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ن��ع س �ف��ر امل�ت�ه��م
خارج البالد ان يأمر بمنعه من السفر.
ولكل ذي شأن ان يتظلم الى املحكمة
املختصة من قرار املنع من السفر وعلى
املحكمة ان تفصل في التظلم على وجه
السرعة اما برفضه او بالغاء االمر.
وال ي �ج ��وز اع� � ��ادة ال �ت �ظ �ل��م اال ب�ع��د
م�ض��ي ث�لاث��ة اش�ه��ر م��ن ت��اري��خ الفصل
ف��ي ال�ت�ظ�ل��م وي �ج��وز ل�ل�ن��ائ��ب ال �ع��ام او
م��دي��ر ع��ام االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات
بحسب االحوال العدول عن االمر وفقا
ملقتضيات التحقيق.
م��ادة ثانية :يعدل عنوان امل��واد من
 69الى  74مكررا أ من قانون االجراءات
وامل �ح��اك �م��ات ال �ج��زائ �ي��ة رق ��م  17لسنة

 1960امل �ش��ار ال�ي��ه ل�ي�ك��ون  - 2الحبس
االحتياطي واملنع من السفر.
م � ��ادة ث��ال �ث��ة :ع �ل��ى رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراء وال � ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة االيضاحية على ما
يلي:
ال �ب�ي�ن م ��ن ن �ص��وص ال� �ب ��اب ال �ث��ال��ث
م � ��ن ال� ��دس � �ت� ��ور ال� �ك ��وي� �ت ��ي وال � �خ� ��اص
بالحقوق والواجبات العامة ان املشرع
ال ��دس� �ت ��وري ق ��د ارت� �ق ��ى ب��ال �ح��ري��ة ف��ي
االقامة او التنقل الى مدارج املشروعية
وك��رس �ه��ا ض �م��ن ال �ح �ق��وق وال �ح��ري��ات
العامة فجعل من حرية السفر والتنقل
داخ � � ��ل ال � �ب�ل��اد وخ� ��ارج � �ه� ��ا ب��وص �ف �ه��ا
اح��د م�ظ��اه��ر ال�ح��ري��ة الشخصية حقا
دستوريا مقررا للفرد ال يجوز املساس
ب��ه م��ن دون م�س��وغ او االن�ت�ق��اص منه
بغير مقتضى او ان يتخذ م��ن تنظيم
هذا الحق ذريعة للعصف به او التغول
عليه ك�م��ا اح ��اط ه��ذه ال�ح��ري��ة بسياج
ق��وي م��ن الضمانات التي تكفل حسن
رع��اي �ت �ه��ا وت �ض �م��ن م �م��ارس �ت �ه��ا ع�ل��ى
اك � �م ��ل وج� � ��ه ب� � ��أن ح� �ظ ��ر وض� � ��ع ق �ي��ود
عليها اال في اضيق نطاق وعلى سبيل
االس �ت �ث �ن��اء او ال �س �ف��ر إال وف ��ق اح �ك��ام
القانون الذي يصدر من املشرع العادي
بتنظيم اج� ��راءات وض��واب��ط ممارسة
هذه الحرية وبما ال يمس هذا الحق او
ينتقص منه او يعطه من دون مقتضى
من املصلحة العامة للمجتمع والدولة.
ونظرا ملا يترتب علي منع الشخص
م��ن ال�س�ف��ر ال ��ى خ ��ارج ال �ب�ل�اد م��ن آث��ار
س �ل �ب �ي��ة واض � � � ��رار ت �ل �ح��ق ب� ��ه وت � � ��زداد
ج �س��ام �ت �ه��ا ف ��ي ب �ع��ض ال � �ح� ��االت ف�ق��د
اح� ��اط امل �ش��رع ه ��ذا االج � ��راء -م ��ن دون
سائر االج��راءات التحفظية والوقائية
التي نص عليها القانون -بالعديد من
ال�ض��واب��ط واالج � ��راءات م��ن اه�م�ه��ا ان��ه
يتعني إلص��دار ام��ر املنع م��ن السفر ان
ي �ك��ون ال �ق��ان��ون ق��د ن��ص ص��راح��ة على
تخويل هذا الحق ملن يصدره.
وه � ��ذه امل � �ب� ��ادئ س �ط��رت �ه��ا م�ح�ك�م��ة
ال �ت �م �ي �ي��ز ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي ال� �ع ��دي ��د م��ن
احكامها.
وإزاء خ�ل��و م��واد ق��ان��ون االج ��راءات

وامل �ح��اك �م��ات ال�ج��زائ �ي��ة م��ن ن��ص على
ه��ذا االج��راء التحفظي مما قد يخشى
م�ع��ه االض� ��رار ب�ه��ذا ال�ح��ق ال��دس�ت��وري
ال � ��ذي ح� ��رص ال ��دس� �ت ��ور ع �ل��ى وص �ن��ه
وح �م��اي �ت��ه ف ��إن االم� ��ر ي�س�ت�ل��زم ت��دخ�لا
ت �ش��ري �ع �ي��ا ي �ك �ف��ل ص �ي��ان��ة ه � ��ذا ال �ح��ق
وينظم اجراءات وضوابط تقييده.
ومل��زي��د م��ن ال�ب�ي��ان نضيف مل��ا سبق
اآلت � ��ي :ع �ل��ى خ�ل�اف ق ��ان ��ون امل��راف �ع��ات
امل��دن �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة ال� ��ذي ح� ��ددت فيه
امل��ادت��ان ( )297و ( )298اج ��راءات منع
السفر والتظلم منه فقد خلت نصوص
القانون رقم ( )17لسنة  1960بإصدار
قانون االجراءات واملحاكمات الجزائية
من تنظيم خاص بمنع السفر كإجراء
تحفظي.
وحيث ان قرار منع السفر هو صورة
م��ن ص��ور االج ��راءات االحتياطية ضد
املتهم والتي يتخذها املحقق ملصلحة
التحقيق سواء كان من اعضاء النيابة
ال�ع��ام��ة او االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات
ب� �ح� �س ��ب االخ � �ت � �ص � ��اص ت� �خ� �ض ��ع ف��ي
اص��داره��ا لتقدير من يباشر التحقيق
ويمكن للممنوع من السفر التظلم منه
ال��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة او االدارة العامة
للتحقيقات بحسب االحوال.
إال ان ك��ل ذل ��ك ال ي�غ�ي��ر م��ن حقيقة
وج� ��ود ال �ف ��راغ ال�ت�ش��ري�ع��ي ال� ��ذي ي�ل��زم
معالجته لصيانة الحقوق االساسية
وال� �ط� �ب� �ي� �ع� �ي ��ة ل� �ل� �ف ��رد وال� � �ت � ��ي ك �ف �ل �ه��ا
الدستور
ك � �م� ��ا ان اط � �ل� ��اق وص � � ��ف االج � � � ��راء
ال �ت �ح �ف �ظ��ي ع �ل��ى م �ن��ع ال �س �ف��ر ي �ع��وزه
وجود النص القانوني حتى يتسم هذا
االجراء بتلك الصفة.
وي�لاح��ظ ان��ه رغ��م غ�ي��اب ال�ن��ص في
ق ��ان ��ون ال� �ج ��زاء او ق ��ان ��ون االج � � ��راءات
وامل�ح��اك�م��ات الجزائية إال ان القوانني
ال �ت ��ي ص � ��درت الح �ق ��ا ل �ت �ن �ظ �ي��م ب�ع��ض
ال � �ج ��رائ ��م ال� �خ ��اص ��ة ك� �ق ��ان ��ون ح �م��اي��ة
االم��وال العامة وقانون غسيل االم��وال
وت �م��وي��ل االره� � ��اب ق ��د ت�ض�م�ن��ت م ��واد
تعالج تلك االجراءات.
وسعيا لسد ذل��ك الفراغ التشريعي
ل ��م ت �ج��د س �ل �ط��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق م �ف ��را إال
ب��ال �ل �ج��وء ال ��ى امل � ��ادة ( )37م ��ن ق��ان��ون
املحاكمات الجزائية والتي تنص على
ان:
يجوز في التحريات وفي التحقيق
ال �ب �ح��ث ع��ن االدل � ��ة امل ��ادي ��ة وال�ش�ف��وي��ة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ج��ري�م��ة ب��ال��وس��ائ��ل ال�ت��ي
نظمها هذا القانون كما يجوز االلتجاء
ال��ى اي��ة وسيلة اخ��رى اذا لم تكن فيها
م �خ��ال �ف��ة ل �ل��آداب او إض � ��رار ب �ح��ري��ات
االفراد وحقوقهم.
ام ��ا االج � � ��راءات ال�ت�ح�ف�ظ�ي��ة امل�ق�ي��دة
ل � �ح� ��ري� ��ة امل � �ت � �ه� ��م ف �ل ��ا ي � � �ج � ��وز ال ف��ي
التحريات وال في التحقيق القيام بها

إال ف��ي ال �ح��دود امل�ن�ص��وص عليها في
ه��ذا ال�ق��ان��ون وب��ال�ق��در ال��ذي تستلزمه
ال�ض��رورة وحقيقة االم��ر ان ه��ذه امل��ادة
ال ت �ب��رر م �ن��ع ال �س �ف��ر وال ت �م�لأ ال �ف��راغ
التشريعي الذي اشرنا اليه فتلك املادة
اش � � ��ارت ال � ��ى ط��ائ �ف �ت�ي�ن م ��ن ال��وس��ائ��ل
أواله � �م ��ا ت �ل��ك ال �ت ��ي ن �ظ �م �ه��ا ال �ق��ان��ون
بحسب ن��ص امل��ادة امل��ذك��ورة والثانية
اي � ��ة وس �ي �ل��ة اخ� � ��رى ل ��م ي �ن��ص ع�ل�ي�ه��ا
ل�ك��ن ه ��ذه امل� ��ادة اش�ت��رط��ت ل�ل�ج��وء ال��ى
الوسائل االخ��رى التي وردت من دون
تحديد شرطني:
 - 1أال يكون فيها مخالفة لآلداب.
 - 2أال ي�ك��ون فيها إض ��رار بحريات
االف� ��راد وح�ق��وق�ه��م وب��ال�ط�ب��ع ف��ان منع
السفر يتعارض م��ع ال�ش��رط الثاني اذ
هو بال شك يعطل حرية االفراد ويهدر
الحقوق املقررة لهم.
ك��ذل��ك ف ��ان ال �ف �ق��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن تلك
امل � ��ادة وال �ت ��ي اش � ��ارت ال ��ى االج� � ��راءات
ال�ت�ح�ف�ظ�ي��ة امل �ق �ي��دة ل �ح��ري��ة امل �ت �ه��م قد
اش ��ارت اي�ض��ا ال��ى ان��ه ال ي�ج��وز القيام
بها ال في التحريات وال في التحقيق
إال ف��ي ال �ح��دود امل�ن�ص��وص عليها في
ه��ذال �ق��ان��ون وب��ال �ق��در ال� ��ذي تستلزمه
الضرورة.
وب� ��ال � �ط � �ب� ��ع ف � � ��ان امل � �ق � �ص� ��ود ب �ت �ل��ك
االج ��راءات االج ��راءات التحفظية التي
ن ��ص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون ك��ال�ح�ب��س
االحتياطي والتي ح��رص املشرع على
ان ت� �م ��ارس ف ��ي ال � �ح� ��دود امل �ن �ص��وص
عليها في القانون وبقدر الضرورة.
وم��ع ال�ت��ذك�ي��ر ب��ال�ق��اع��دة االص��ول�ي��ة
ان امل �ت �ه��م ب � ��ريء ح �ت��ى ت �ث �ب��ت ادان �ت ��ه
ف��ان ال�ح��اج��ة ب��ات��ت ملحة ل�س��ن النص
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� � � ��ذي ي �ع �ط ��ي س �ل �ط��ات
التحقيق الحق في منع سفر الشخص
ال � � ��ذي ي �خ �ض��ع ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ت�ه�م��ة
جنائية منسوبة اليه ويضع الضوابط
التي تكفل ممارسة هذا االجراء البالغ
الجسامة في مساسه بحقوق وحريات
االف��راد االساسية في الحركة والتنقل
ف��ي اط� ��ار امل �ش��روع �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة دون
تجاوز او انحراف وليدخل هذا االجراء
ضمن االجراءات التحفظية املنصوص
عليها في القانون.
عليه ق��دم مشروع القانون باضافة
م ��ادة ج��دي��دة ال ��ى ال�ف�ص��ل ال �ث��ان��ي من
ال �ب ��اب ال �ث��ان��ي م ��ن ق ��ان ��ون االج� � ��راءات
واملحاكمات الجنائية برقم  74مكررا
أ وت�ه��دف ه��ذه امل��ادة ال��ى تقنني اج��راء
منع السفر مع اتاحة حق التظلم ضد
القرار الى القضاء بغرض رفع املنع.
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تنمية الموارد البشرية تنجز تقريرها
عن معايير التعيين في الوظائف القيادية
أن � �ج� ��زت ل �ج �ن��ة ت �ن �م �ي��ة امل � � ��وارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ت� �ق ��ري ��ره ��ا األول ب �ش��أن
م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أح�ك��ام امل��رس��وم بالقانون رق��م ()15
لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية
واالقتراحات بقوانني ذات الصلة.
أحال رئيس مجلس األمة مشروع
ال � �ق ��ان ��ون واالق� � �ت � ��راح � ��ات ب �ق��وان�ي�ن
امل �ش��ار إل�ي�ه��ا أع�ل�اه ح�س��ب ت��واري��خ
االحالة املبينة قرين كل منها.
س �ب��ق أن أح� � ��ال رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم � � � ��ة م � � �ش� � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون ب� �ش ��أن
ت � �ع ��دي ��ل ب � �ع ��ض اح� � �ك � ��ام امل� ��رس� ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )15ل �س �ن��ة 1979
ف��ي ش ��أن ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب�ت��اري��خ
 2012/5/7ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة امل�ش�ت��رك��ة
ب�ي��ن ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية ولجنة ال�ش��ؤون املالية
واالقتصادية في الفصل التشريعي
ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر امل �ب �ط ��ل .وف � ��ي ب��داي��ة
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ح��ال��ي أع ��اد
رئيس مجلس األمة احالة املشروع
املشار اليه الى لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية لالرتباط.
وب� �ن ��اء ع �ل��ى ق � ��رار م �ج �ل��س االم ��ة
امل��وق��ر ب�ج�ل�س�ت��ه امل �ن �ع �ق��دة ب�ت��اري��خ
 2015/2/10بتشكيل لجنة تنمية
امل��وارد البشرية الوطنية الستثمار
ال � � �ط� � ��اق� � ��ات وامل � � � � � � � � ��وارد ال � �ب � �ش ��ري ��ة
وت �ط ��وي ��ر ال �ق �ي��ادي�ي�ن ب ��ال ��دول ��ة ع��ن
ط��ري��ق اخ�ت�ي��اره��م ب�ن��اء ع�ل��ى أس��س
م ��وض ��وع� �ي ��ة واف � � ��ق م �ج �ل��س االم� ��ة
ع � �ل ��ى اح � ��ال � ��ة ك� ��اف� ��ة امل� ��وض� ��وع� ��ات
املتعلقة باختيار شاغلي الوظائف
ال�ق�ي��ادي��ة ال ��ى ل�ج�ن��ة تنمية امل ��وارد
ال�ب�ش��ري��ة ال��وط�ن�ي��ة ن �ظ��را الرت�ب��اط��ه
ب��اخ�ت�ص��اص ال�ل�ج�ن��ة وع�ل�ي��ه قامت
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ب�ت��اري��خ  2015/2/16ب��إح��ال��ة كافة
االق �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين ب �ه��ذا ال �ش��أن
ال ��ى ل�ج�ن��ة ت�ن�م�ي��ة امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
الوطنية تنفيذا لقرار مجلس االمة
امل ��وق ��ر ل��دراس �ت �ه��م وت �ق��دي��م ت�ق��ري��ر
عنهم.
ه� � � ��ذا م� � ��ع ال � �ع � �ل� ��م أن االق � � �ت� � ��راح
ال �س��ادس ال� ��وارد ف��ي ص��در التقرير
س �ب��ق ان ت� �ق ��دم ب ��ه امل� ��رح� ��وم ن�ب�ي��ل
نوري الفضل وتبناه العضو عادل
م�س��اع��د ال �خ��راف��ي ب �ن��اء ع�ل��ى كتابه
املؤرخ .32016/3/9
واط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى م �ش��روع
ال�ق��ان��ون حيث تبني لها ان��ه يهدف
ال��ى ان �ش��اء لجنة بمجلس الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة ت� �ت ��ول ��ى إب� � � ��داء ال� � � ��رأي ف��ي
ال �ت��رش �ي �ح��ات امل �ق��دم��ة م ��ن ال � ��وزراء
املختصني بالتعيني او التجديد في
ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة كما ي�ه��دف الى
اضافة نص بتجديد الحد االقصى
ملدد التجديد في الوظائف القيادية.
ك� � �م � ��ا اط� � �ل� � �ع � ��ت ال � �ل � �ج � �ن � ��ة ع �ل ��ى

االقتراحات النيابية
جاءت لتصنيف
العاملين ممن
تتوافر فيهم
المؤهالت

جانب من اجتماع سابق للجنة املوارد البشرية

االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين وال�ت��ي تهدف
ف��ي مجملها ال��ى تقويم االع��وج��اج
في النهج املتبع في عملية اختيار
ال �ق �ي��ادي�ي�ن خ��اص��ة ب �ع��د ان تفشت
امل � �ح � �س� ��وب � �ي� ��ة وش� � �ه � ��د امل � ��وض � ��وع
ن �ه �ج��ا ج ��دي ��دا ف ��ي ج �ل��ب م��رش�ح�ين
للمناصب من جهات اخ��رى وليس
م��ن ذات ال�ج�ه��ات ال�ت��ي ي��وج��د فيها
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�س�ت�ح�ق�ين ل�ش�غ��ل تلك
املناصب.
وع �ل �ي��ه ف �ق��د ج� ��اءت االق �ت��راح��ات
ب� � �ق � ��وان �ي��ن ل� �ت� �ص� �ن� �ي ��ف ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن
ب��ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة م�م��ن ت�ت��واف��ر
ف�ي�ه��م امل��ؤه�ل�ات ال�ل�ازم��ة ف�ض�لا عن
ال� �خ� �ب ��رة واإلمل� � � ��ام ب �ط �ب �ي �ع��ة ال �ع �م��ل
وت �ك �ف��ل ال �ت �ن��اف��س ال �ش��ري��ف وت��رف��ع
حالة االحباط السائدة في الجهات
الحكومية عند تعيني قياديني من
خ � ��ارج ال �ج �ه��ة ك �م��ا ت �ض �م��ن زي� ��ادة
ف��اع �ل �ي��ة األداء ب ��وض ��ع ال �ش �خ��ص
املناسب في املكان املناسب.
واطلعت اللجنة على تقرير لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية رقم
( )66املقدم في دور االنعقاد العادي
الثاني وتقريرها رقم ( )1املقدم في
دور االنعقاد ال�ع��ادي ال��راب��ع والتي
ت ��رى ف�ي�ه�م��ا ان ال �ف �ك��رة ال �ت��ي ت�ق��وم
ع�ل�ي�ه��ا االق �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين ف�ك��رة
ج �ي��دة وت �خ �ل��و م��ن ش�ب�ه��ة م�خ��ال�ف��ة
احكام الدستور حيث ان الوظائف
القيادية هي عصب الجهاز االداري
وي�ع�ت�م��د ن �ج��اح ذل ��ك ال �ج �ه��از على
ح�س��ن اخ�ت�ي��ار ال �ق �ي��ادات وتأهيلها
وتدريبها لكي تستطيع تنمية كافة
املوارد البشرية التي يتكون منها.
وق� ��د اط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى رأي
ال � � � � � ��وزارة ال � � � � ��وارد ال� �ي� �ه ��ا ب� �ت ��اري ��خ
 2015/5/27بشأن مشروع القانون
واالق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ذات الصلة
وقد اوضحت الوزارة فيه ما يلي:
 - 1ال� � �ت� � �ع � ��دي �ل��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة
باملرسوم الصادر رق��م ( )111لسنة
 2015امل�ش��ار اليه وم��ا سيصدر من
ق ��رارات م��ن مجلس الخدمة املدنية
ع � �ل� ��ى ه � � ��ذا ال � �ن � �ح� ��و ت� �ح� �ق ��ق ه� ��دف

وم� �ض� �م ��ون االق � �ت� ��راح� ��ات ب �ق��وان�ي�ن
املقدمة.
 - 2امل� ��رس� ��وم رق� ��م ( )296ل�س�ن��ة
 2015ب �ش��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
امل ��رس ��وم ال� �ص ��ادر ف ��ي 1979/4/4
ب�ش��أن ن�ظ��ام الخدمة املدنية يحقق
ال�غ��رض م��ن التعديل املقترح حيث
ي �ه��دف ال ��ى ب �ي��ان ش� ��روط ال��وظ�ي�ف��ة
ال�ت��ي ي�ج��ب ان ت�ت��واف��ر ف��ي ال�ق�ي��ادي
لشغل الوظيفة القيادية باالضافة
الى قرار التجديد من عدمه.
 - 3ص� ��در ق � ��رار دي� � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية رق��م ( )21لسنة  2015بشأن
ن � �ظ ��ام ت �ق �ي �ي��م ش ��اغ� �ل ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف
القيادية وآث��ار ه��ذا التقييم وال��ذي
ي�ه��دف ال��ى تنظيم درج ��ات شاغلي
الوظائف القيادية واملرتبات العامة
لقواعد وأسس وإجراءات ومواعيد
تقييم االداء.
وأب ��دت الحكومة اع�ت��راض�ه��ا من
حيث املبدأ على االقتراحات املقدمة
م� ��ن االع� � �ض � ��اء وال � �ت� ��ي ت� �ه ��دف ال ��ى
ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون امل �ش��ار ال �ي��ه وذل��ك
لالسباب التالية:
 - 1القانون أداة تشريعية جامدة
غير مرنة يصعب تعديلها الحقا اذا
اقتضت ال�ض��رورة بعكس املراسيم
والقرارات الصادرة.
 - 2ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات امل� �ق� �ت ��رح ��ة ق��د
ال ت� �ح� �ق ��ق امل� � � �س � � ��اواة ب �ي��ن امل� ��راك� ��ز
ال�ق��ان��ون�ي��ة املتشابهة م�م��ا سيكون
مآله استفسارا دستوريا الحاق.
 - 3امل � � ��رس � � ��وم ال � �ح� ��ال � ��ي وض� ��ع
االسبقية واالفضلية للموظف من
داخ� � ��ل امل ��ؤس� �س ��ة ل �ت ��ول ��ي امل �ن �ص��ب
ال �ق �ي��ادي ع��ن غ �ي��ره ف��ي امل��ؤس�س��ات
االخ� � � � ��رى وق � � ��د ت � ��م إع� � �م � ��ال اح� �ك ��ام
وت �ن �ظ �ي��م امل �س��ائ��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة بشغل
ال� ��وظ� ��ائ � ��ف ال � �ق � �ي� ��ادي� ��ة ع� �ل ��ى وج ��ه
ال �ت �ق��ري��ب وذل � ��ك ب ��امل ��رس ��وم س��ال��ف
الذكر.
وع�ل�ي��ه ت��رى ال�ح�ك��وم��ة أن م��ا هو
م ��وج ��ود م�ت�ح�ق��ق ب��ال �ف �ع��ل وق� ��د تم
تدارك الكثير من احكام االقتراحات
امل �ق��دم��ة م��ن االع� �ض ��اء ف��ي امل��رس��وم

س ��ال ��ف ال ��ذك ��ر م �م��ا ي �ح �ق��ق ال �ه��دف
والغاية في وضع شروط وضوابط
شاغلي الوظائف القيادية وتقييم
شاغليها.
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
أك � � � � ��دت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ض � � � � � ��رورة وض� ��ع
ضوابط ومعايير واضحة الختيار
االش� �خ ��اص امل��ؤه �ل�ي�ن وامل �ن��اس �ب�ين
ل �ش �غ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي ��ادي ��ة ن �ظ��را
أله �م �ي��ة ه � ��ذه ال ��وظ ��ائ ��ف ودوره� � ��ا
امل��ؤث��ر ف��ي ادارة العمل ف��ي الجهات
الحكومية ولفتح امل�ج��ال للطاقات
الشبابية من ذوي الكفاءة والخبرة
حيث ان ما تراه في الوضع الحالي
نوجزه كما يلي:
 - 1ع��دم وج ��ود أس��س ومعايير
واض � � �ح� � ��ة الخ� � �ت� � �ي � ��ار األش� � �خ � ��اص
امل��ؤه �ل�ي�ن وامل �ن��اس �ب�ي�ن ل �ش �غ��ل ه��ذه
امل �ن��اص��ب األم � ��ر ال � ��ذي ي��ؤث��ر سلبا
باملصلحة العامة وبالخدمة املدنية.
 - 2ل��م يتضمن ك��ل م��ن امل��رس��وم
بالقانون رقم  15لسنة  1979بشأن
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وامل��رس��وم ال�ص��ادر
ف� ��ي  1979/4/4ب� �ن� �ظ ��ام ال �خ��دم��ة
املدنية اي ضوابط او شروط تحكم
ش �غ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي ��ادي ��ة وان �م��ا
وردت بعضها ف��ي ق ��رارات مجلس
الوزراء.
أب � ��رز ال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
الذي انتهت اليه اللجنة:
 - 1اعطاء شفافية لعملية اختيار
القياديني وذلك بأن تكون الصالحية
ب�ي��د ل�ج�ن��ة ت�ع�ي�ين م �ح��اي��دة تختار
ال �ق �ي��ادي�ي�ن ت �ك ��ون ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وع�ض��وي��ة
س �ب �ع��ة م ��ن ذوي االخ �ت �ص ��اص في
مجاالت التنمية والتقييم الوظيفي
وم� ��ن ذوي ال� �ك� �ف ��اءة وال� �خ� �ب ��رة ف��ي
املجاالت االدارية والتنظيمية.
 - 2ي �ت ��م ت �ق �ي �ي��م ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن م��ن
ق �ب��ل ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة ب��االخ�ت�ي��ار
والتقييم بوضع نظام آلي للتقييم
ي� �ب�ي�ن م� �س� �ت ��وي ��ات األداء وي� �ك ��ون
م �ت �ض �م �ن��ا م � ��دى ال� �ت ��زام ��ه ب��ان �ج��از
برامج ومشاريع خطة التنمية.

 - 3ان تكون األولوية في التعيني
ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال �ج �ه��ة امل �ع �ل �ن��ة وف ��ي
ح��ال ع��دم وج��ود م��رش��ح م��ن الجهة
املعلنة يجوز التعيني من خارجها
ش��رط ان ت�ت��واف��ر ف�ي��ه ش ��روط شغل
الوظيفة من حيث الوصف والتدرج
ال��وظ �ي �ف��ي وال �ت��أه �ي��ل وال�ت�خ�ص��ص
وسنوات الخبرة.
 - 4وض� � � ��ع م� �ع ��اي� �ي ��ر واض � �ح� ��ة
وم� ��وض� ��وع � �ي� ��ة الخ � �ت � �ي� ��ار وت �ق �ي �ي��م
املتقدمني لشغل الوظائف القيادية.
 - 5فتح الباب امام الشباب لتقلد
املناصب القيادية اذ تتيح ملن يملك
خ�ب��رة عشر س�ن��وات فقط وم��ا فوق
ان يتقدم لهذه املناصب لدى اللجنة
املختصة.
 - 6ي�خ�ض��ع ال �ق �ي��ادي م��ن حملة
املؤهالت العلمية املتقدم للمنصب
الخ� � � �ت� � � �ب � � ��ارات ال � �ج � �ن � ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة
ب ��االخ� �ت� �ي ��ار وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف� � ��ان ه ��ذه
العملية ستكشف ك �ف��اءة حصوله
على الشهادة العلمية من عدمها.
 - 7ي�ك��ون التعيني ف��ي الوظائف
ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ب � �م ��رس ��وم ومل � � ��دة ث�ل�اث
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
ل � � ��ذات امل � � ��دة وال ��وظ� �ي� �ف ��ة ال �ق �ي��ادي��ة
ع �ل��ى ان ي �ك��ون ال �ت �ج��دي��د م�ش��روط��ا
بتقييم اللجنة املختصة املحايدة
ومتضمنا اسباب التجديد.
 - 8وض��ع م��دة الح��ال��ة القياديني
للتقاعد واح �ك��ام انتقالية وضعت
حد اقصى لشغل الوظائف القيادية.
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
ان� �ت� �ه ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة وب� ��اج � �م� ��اع آراء
اعضائها ال�ح��اض��ري��ن ال��ى املوافقة
ع �ل ��ى االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أن
تنظيم الوظائف القيادية بتعديل
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية وذلك
ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� � � ��وارد ف ��ي ال� �ج ��دول
املقارن.
وجاءت مواد القانون كالتالي:
م��ادة اول ��ى :ي�ض��اف ال��ى القانون
رق ��م ( )15ل�س�ن��ة  1979امل �ش��ار ال�ي��ه
النصوص التالية في شأن التعيني

في الوظائف القيادية بأرقام من 33
ال��ى  44وت�ع��دل ارق��ام م��واد االحكام
العامة واالنتقالية في القانون من
 33الى  40لتصبح من  45الى .52
تنظيم الوظائف القيادية
تعريفات
م � � � ��ادة  :33ي� �ق� �ص ��د ب ��ال �ك �ل �م ��ات
وال� �ع� �ب ��ارات ال �ت��ال �ي��ة امل �ع �ن��ى امل�ب�ين
قرين كل منها:
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي��ادي��ة :ال��وظ��ائ��ف
امل��دن�ي��ة ب ��دءا ب��وظ�ي�ف��ة وك�ي��ل وزارة
م �س��اع��د ووك � �ي ��ل وزارة وال ��درج ��ة
املمتازة وما يقابلها من وظائف في
الوزارات واالدارات العامة والجهات
ال� �ع ��ام ��ة ذات امل� �ي ��زان� �ي ��ات امل �ل �ح �ق��ة
واملستقلة.
املجلس :مجلس الخدمة املدنية.
الديوان :ديوان الخدمة املدنية.
اللجنة املختصة :لجنة اختيار
ال �ق �ي ��ادي�ي�ن امل� �ش ��ار ال �ي �ه��ا ف ��ي ه��ذا
القانون.
الوزير املختص :الوزير الذي تقع
ال��وظ�ي�ف��ة ال �ت��ي ي� ��راد ش�غ�ل�ه��ا تحت
مسؤوليته.
لجنة اختيار وتقييم
القياديين واختصاصاتها
امل��ادة  :34يشكل مجلس الخدمة
امل��دن�ي��ة لجنة تسمى لجنة اختيار
وت�ق�ي�ي��م ال�ق�ي��ادي�ين ب��رئ��اس��ة رئيس
م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وع�ض��وي��ة
سبعة م��ن ذوي ال�ك�ف��اءات والخبرة
ف��ي امل �ج��االت االداري� ��ة والتنظيمية
يمثلون الجهات اآلتية:
 - 1املجلس االعلى للتخطيط.
 - 2هيئة الفتوى والتشريع.
 - 3اكاديمي من جامعة الكويت
ب��درج��ة اس �ت��اذ م �ش��ارك ع �ل��ى االق��ل
م� �ت� �خ� �ص ��ص ف � � ��ي ع � � �ل� � ��وم االدارة
والتنظيم.
 - 4ديوان الخدمة املدنية.
 - 5جهاز متابعة االداء الحكومي.
 - 6اث� � �ن � ��ان م � ��ن ذوي ال� �خ� �ب ��رة
واالختصاص من القطاع الخاص.
وي � �ص� ��در ق � � ��رار ب �ت �ع �ي �ي �ن �ه��م م��ن
م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � � � ��وزراء مل � � � ��دة س �ن �ت�ي�ن
م �ت �ت��ال �ي �ت�ين ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ج��دي��د مل��رة
واحدة.
وي�ك��ون انعقاد اللجنة صحيحا
بحضور اغلبية اعضائها على ان
ي�ك��ون م��ن بينهم ال��رئ�ي��س وت�ص��در
قراراتها بأغلبية مجموع اعضائها
مع ترجيح الجانب الذي به الرئيس
في حال تساوي االصوات.
وتختص هذه اللجنة بما يلي:
 - 1وض� � ��ع ال � �ق� ��واع� ��د واالس� � ��س
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متابعات

إنشاء لجنة بمجلس الخدمة المدنية إلبداء
الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء
تتمة المنشور ص10
ال�ت��ي تحكم ال�ت�ع�ي�ين ف��ي ال��وظ��ائ��ف
ال �ق �ي��ادي��ة وم �ع��اي �ي��ر امل �ف��اض �ل��ة بني
السير الذاتية للمرشحني.
 - 2ت �ض ��ع ب� ��رام� ��ج االخ� �ت� �ب ��ارات
وال� �ت ��أه� �ي ��ل ل �ل �م��رش �ح�ي�ن ل�ل�ت�ع�ي�ين
ف ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ق� �ي ��ادي ��ة وي�ع�ت�ب��ر
اجتيازها شرطا اساسيا للتعيني
فيها.
 - 3تختص ه��ذه اللجنة بوضع
اج � � � ��راءات ال �ت �ع �ي�ي�ن ف ��ي ال��وظ��ائ��ف
ال� � �ق� � �ي � ��ادي � ��ة واج� � � � � � � � � ��راءات م� �ق ��اب� �ل ��ة
امل ��رش� �ح�ي�ن ل �ل �ت �ع �ي�ين ف �ي �ه��ا وت �ع��د
ت� �ق ��ري ��را ع� ��ن امل ��رش� �ح�ي�ن واس � �ب ��اب
ترشيحهم.
 - 4تضع نظاما آليا للتقييم يبني
م�س�ت��وي��ات االداء ال�ت��ي ب�ن��اء عليها
يقيم الوزير املختص القياديني في
ال�ج�ه��ة ال�ت��ي ي�ش��رف عليها وي�ك��ون
م �ت �ض �م �ن��ا م � ��دى ال� �ت ��زام ��ه ب��إن �ج��از
ب ��رام ��ج وم� �ش ��اري ��ع خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
ويعتمد كل ذلك من مجلس الخدمة
املدنية.
اإلعالن عن الوظائف الشاغرة
امل � � � ��ادة  :35ت� �ع ��د ادارة ش � ��ؤون
العاملني في كل جهة بيانا سنويا
ب��ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة ال�ش��اغ��رة بها
وت �ل��ك امل �ت��وق��ع خ �ل��وه��ا خ�ل�ال ستة
اش � �ه� ��ر ع� �ل ��ى ان ي �ت �ض �م��ن ال �ب �ي ��ان
مسميات هذه الوظائف ودرجاتها
املالية وش��روط شغلها وي�ق��دم هذا
ال�ب�ي��ان ال��ى ال��وزي��ر املختص لرفعه
الى اللجنة املختصة للموافقة على
اتخاذ االجراءات الالزمة لالعالن.
امل� � � ��ادة :36ت � �ع � �ل� ��ن ادارة ش� ��ؤون
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ج �ه��ة ال� �ع ��ام ��ة ع��ن
ش�غ��ل ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة ال�ش��اغ��رة
في نشرة كتابية داخ��ل مقر الجهة
ال �ع��ام��ة وي�ت�ض�م��ن االع �ل��ان مسمى
الوظيفة ودرج�ت�ه��ا املالية ووص��ف
م��وج��ز ل�ه��ا وش� ��روط ش�غ�ل�ه��ا طبقا
لبطاقة الوصف واملهارات والقدرات
ال �ل�ازم� ��ة ل �ش �غ �ل �ه��ا وامل � � ��دة امل� �ح ��ددة
لتلقي الطلبات والجهة التي تقدم
اليها.
امل� ��ادة  :37ي�ش�ت��رط ف�ي�م��ن يتقدم
لالعالن:
 - 1ان يكون من العاملني بالجهة
املعلنة.
 - 2ان ي �ك��ون م�س�ت��وف�ي��ا ل�ش��روط
شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف
ب�ح�ي��ث ال ي �ق��ل م��ؤه �ل��ه ال�ع�ل�م��ي عن
املؤهل الجامعي.
 - 3ان ت�ك��ون ل��ه خ��دم��ة س��اب�ق��ة ال
ت �ق��ل ع��ن  10س �ن��وات ام �ض��ى منها
خ �م��س س �ن��وات ف��ي ال �ج �ه��ة ال�ع��ام��ة
املعلنة وفي ذات املجال.
 - 4ان ي � ��رف � ��ق ب� �ط� �ل� �ب ��ه م��وق �ف��ه

تختص اللجنة
بوضع القواعد
التي تحكم
التعيين في
الوظائف القيادية

معايير التعيني في الوظائف القيادية تنتظر بت املجلس فيها

ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل � �ل � �م � �ه ��ارات وال � � �ق � ��درات
املطلوبة لشغل الوظيفة وانجازاته
السابقة مدعما باملستندات الدالة
على ذلك.
 - 5أال ي � �ق� ��ل م� � �ع � ��دل ال �ت �ق �ي �ي��م
الوظيفي ل��ه خ�لال س�ن��وات خدمته
عن تقدير جيد جدا.
 - 6ف��ي ح��ال ع��دم وج ��ود مرشح
من الجهة املعلنة يجوز التعيني من
خارجها شرط ان تتوافر فيه شروط
ش �غ��ل ال��وظ �ي �ف��ة م��ن ح�ي��ث ال��وص��ف
وال� � � �ت � � ��درج ال ��وظ � �ي � �ف ��ي وال� �ت ��أه� �ي ��ل
والتخصص وسنوات الخبرة.
 - 7أال تكون قد اتخذت بحقه اي
اجراءات تأديبية طوال فترة عمله.
معايير االختيار
املادة  :38تتولى اللجنة املختصة
ت� �ق� �ي� �ي ��م امل � �ت � �ق� ��دم �ي�ن ع � �ل� ��ى اس� � ��اس
مجموعة املعايير وال �ق��درات وذل��ك
مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة
وت �ن �ق �س��م امل �ع��اي �ي��ر وال � �ق � ��درات ال��ى
ثالث مجموعات:
 - 1ال �س �ي��رة ال��وظ�ي�ف�ي��ة :وتشمل
الخبرة وتقارير الكفاءة واالنجازات
التي حققها املتقدم.
 - 2ال �ق��درات العلمية والعملية:
وت �ش �م��ل ال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل��ؤه�ل�ات
العلمية وشهادات الخبرة والقدرة
ع� �ل ��ى ال � �ت� ��واص� ��ل ب� �ل� �غ ��ات اج �ن �ب �ي��ة
واملعرفة بتطبيقات الحاسب اآللي
وخ � �ب� ��رة االش� � �ت � ��راك ف� ��ي امل �ن �ظ �م��ات
الدولية واالقليمية.
 - 3املهارات القيادية والشخصية:
وتشمل القدرة على القيادة واتخاذ
ال � � �ق � ��رارات ف� ��ي ال �ت��وق �ي��ت امل �ن��اس��ب
وال� �ق ��درة ع�ل��ى ال�ت�ج��دي��د واالب �ت �ك��ار
وما تكشف عنه املقابلة من التمتع
ب ��امل� �ظ� �ه ��ر ال �ل��ائ � ��ق وال� � � �ق � � ��درة ع �ل��ى
التخاطب على اال تزيد على ٪ 10
من الدرجة النهائية.
وت��راع��ي اللجنة عند تقدير هذه
امل �ع��اي �ي��ر وال � �ق� ��درات ن ��وع ال��وظ�ي�ف��ة
امل� �ع� �ل ��ن ع� �ن� �ه ��ا وب � �ط� ��اق� ��ة وص �ف �ه��ا
والجهة املدرجة بها.

املادة  :39ترشح اللجنة املختصة
لشغل ال��وظ�ي�ف��ة ال�ق�ي��ادي��ة ال�ش��اغ��رة
خمسة م��ن املتقدمني لشغلها بعد
التحقق من استيفاء كل منهم جميع
ال� �ش ��روط امل �ط �ل��وب��ة وم ��ع ت��رت�ي�ب�ه��م
ب �ح �س��ب اف �ض �ل �ي��ة ك ��ل م �ن �ه��م وف �ق��ا
ملعايير املفاضلة التي ينص عليها
ه ��ذا ال �ق��ان��ون والئ �ح �ت��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
وي �ت �ع�ين ع �ل��ى ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص ان
ي��رش��ح م��ن بينهم ث�لاث��ة اس�م��اء مع
ت �س �ب �ي��ب اخ� �ت� �ي ��اره ��م ،وت� ��رف� ��ع ال ��ى
مجلس الوزراء الختيار احدهم.
أداء التعيين ومدة شغل
الوظيفة وشروط الترشيح
للمنصب وضوابطها التجديد
امل� � � ��ادة  :40ي� �ك ��ون ال �ت �ع �ي�ي�ن ف��ي
ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة ب�م��رس��وم ومل��دة
ث� �ل ��اث س� � �ن � ��وات ق ��اب� �ل ��ة ل �ل �ت �ج��دي��د
م ��رة واح � ��دة ل� ��ذات امل� ��دة وال��وظ�ي�ف��ة
القيادية.
وف � ��ي ك� ��ل األح � � � ��وال ال ي� �ج ��وز ان
ي �ت �ج��اوز ش ��اغ ��ل م �س �م��ى ال��وظ �ي �ف��ة
ال �ق �ي��ادي��ة م �ج �م��وع س� �ن ��وات ب�ق��ائ��ه
ف��ي ال��وظ�ي�ف��ة ال �ق �ي��ادي��ة ال�ح��ال�ي��ة او
الوظيفة القيادية األعلى التي عني
بها اثنتي ع�ش��رة سنة متتالية او
متقطعة كما تنطبق املدد االجمالية
لسنوات البقاء في الجهة الواحدة
او في حالة اعادة التعيني في جهة
اخرى.
تقييم األداء وانتهاء الخدمة
امل ��ادة  :41ي�ق��دم ش��اغ��ل الوظيفة
القيادية سنويا تقريرا عن اعماله
وانجازاته وم��دى تحقيقه ملشاريع
وب��رام��ج خ�ط��ة التنمية امل�ع�ن��ي بها
مدعما باملستندات من قبل اللجنة
املختصة ويعرض هذا التقرير على
الوزير املختص.
وي �ق��دم ال ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص ت�ق��ري��را
س �ن��وي��ا مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء ي �ب�ين فيه
تقييم االداء للقياديني في الجهات
التي تقع تحت مسؤوليته ويتضمن
تقييما لالداء لكل من يشغل وظيفة

قيادية بها.
وال ي � �ج� ��وز ال� �ت� �ج ��دي ��د او ع ��دم
التجديد او انهاء الخدمة او االحالة
ل�ل�ت�ق��اع��د او ق �ب��ول االس �ت �ق��ال��ة الي
ق�ي��ادي اال ب�ن��اء على تقرير مفصل
وم �س �ب��ب ي �ق��دم��ه ال ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص
ويعتمده مجلس ال��وزراء بناء على
توصية اللجنة املختصة.
امل � � ��ادة  :42ع �ن ��د ان� �ت� �ه ��اء خ��دم��ة
م ��ن ش �غ��ل وظ �ي �ف��ة ق �ي ��ادي ��ة ت �س��وى
ح�ق��وق��ه ع�ل��ى اس ��اس م ��دة اش�ت��راك��ه
ف��ي ال �ت��أم�ين االس��اس��ي والتكميلي
م�ض��اف��ا ال�ي�ه��ا امل ��دة ال�ب��اق�ي��ة لبلوغ
ال�س��ن امل �ق��ررة ق��ان��ون��ا ل�ت��رك الخدمة
ويجب ان تتخذ االج��راءات الالزمة
لتحديد مدة شغل الوظيفة القيادية
طبقا لالحكام السابقة قبل انتهاء
املدة املحددة لشغل الوظيفة بستني
يوما على االقل.
امل � � � � � ��ادة  :43ت � � �ص � ��در ال �ل�ائ � �ح� ��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
تنظيم الوظائف القيادية بقرار من
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب �ن��اء ع �ل��ى ع��رض
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
خ�لال ثالثة اشهر من تاريخ نشره
متضمنة قواعد واج��راءات االع�لان
وال � �ت � �ق � ��دم ل� �ل� �ت ��رش� �ي ��ح واج� � � � � ��راءات
امل �ف��اض �ل��ة واالخ� �ت� �ب ��ار وال �ت��رش �ي��ح
ون�ظ��م االع ��داد وال�ت��أه�ي��ل والتقويم
ل� �ل� �م� �ت� �ق ��دم�ي�ن ل � �ش � �غ� ��ل ال � ��وظ � ��ائ � ��ف
القيادية.
كما تتضمن ال�ح��د االع�ل��ى لعدد
ال �ل �ج��ان وف� ��رق ال �ع �م��ل امل �س �م��وح له
ب��امل �ش��ارك��ة ب�ه��ا وح ��دا اع �ل��ى لقيمة
املكافأة التي يحصل عليها مقابل
ه ��ذه امل �ش ��ارك ��ات ب�ح�ي��ث ال ت �ج��اوز
قيمة الراتب الذي يحصل عليه.
أحكام انتقالية
امل��ادة  :44ي�ح��ال ال��ى التقاعد كل
من شغل وظيفة قيادية في تاريخ
العمل بهذا ال�ق��ان��ون وج ��اوزت مدة
شغله لها اثنتي عشرة سنة وذلك
خالل سنة من تاريخ العمل به.
وك ��ل م��ن ي�ش�غ��ل وظ �ي �ف��ة ق�ي��ادي��ة

ق �ب��ل ت ��اري ��خ ال �ع �م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون
وسبق ان ص��در مرسوم بالتجديد
ل ��ه م ��رت�ي�ن م �ت �ت��ال �ي �ت�ين ي �ك �م��ل امل ��دة
املتبقية ويحال بعدها الى التقاعد.
ام��ا م��ن شغل وظيفة ق�ي��ادي��ة في
ت��اري��خ العمل بهذا ال�ق��ان��ون وسبق
ان ص � ��در م� ��رس� ��وم ب ��ال �ت �ج ��دي ��د ل��ه
م ��رة واح � ��دة او ل ��م ي�س�ب��ق ان ج��دد
ل ��ه ف �ي �خ �ض��ع خ �ل��ال امل� � ��دة ال�لاح �ق��ة
لتاريخ العمل بهذا القانون لالحكام
الواردة به.
ويستوي في تطبيق احكام هذه
امل � ��ادة ان ي �ك��ون ال �ق �ي��ادي ق��د شغل
وظ�ي�ف��ة ق�ي��ادي��ة ف��ي ج�ه��ة واح ��دة او
اك �ث��ر وت �ك��ون االح��ال��ة ال ��ى ال�ت�ق��اع��د
بقرار من مجلس الوزراء.
م � � ��ادة ث ��ان� �ي ��ة :ت �ل �غ��ى امل� � � ��ادة 15
م �ك ��ررا م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  15لسنة
 1979املشار اليه كما يلغى كل نص
يتعارض مع احكام هذا القانون.
م��ادة ث��ال�ث��ة :على رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء وال��وزراء  -كل فيما يخصه
 تنفيذ هذا القانون ويعمل به منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ون � �ص� ��ت امل� � ��ذك� � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة
ل�ل�ق��ان��ون رق��م لسنة  2012ف��ي ش��أن
تنظيم الوظائف القيادية بتعديل
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  15لسنة
 1979ف� ��ي ش � ��أن ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
ع �ل��ى اآلت � ��ي :رغ ��م ت�ط�ب�ي��ق امل��رس��وم
ب��ال�ق��ان��ون رق��م  15لسنة  1979منذ
م��ا ي�ج��اوز ال�ث�لاث�ين ع��ام��ا اال ان��ه لم
يعن بوضع ضوابط وقواعد تحكم
فئة القياديني بالخدمة املدنية ومع
ت��زاي��د اه�م�ي��ة ه��ذه امل��راك��ز القيادية
ف ��ي ت�س�ي�ي��ر ام � ��ور ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
وم� � �ش � ��روع � ��ات ال� � ��دول� � ��ة امل �ت �ن��ام �ي��ة
وامل �ت �ط��ورة اال ان تقلد ه��ذه امل��راك��ز
الوظيفية ظل على حاله دون تطوير
وم ��ن اج ��ل ه ��ذا ول �ك��ي ي�ل�ح��ق ب�ه��ذه
امل ��راك ��ز ال��وظ�ي�ف�ي��ة اش �خ��اص اك �ف��اء
وعلى درج��ة عالية م��ن ال�ق��درة على
م��واك �ب��ة ت �ط��ورات ال �ق �ي��ادة االداري� ��ة
ال �ح��دي �ث��ة واع �ب ��اء ال ��دول ��ة ال�ح��دي�ث��ة
س� ��واء ف��ي ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��ادي��ة
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او االجتماعية او الفنية او املهنية
ورغ� �ب ��ة ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق اك �ب��ر ق� ��در م��ن
الضمانات التي تحيط بمن يشغل
امل� ��رك� ��ز ال ��وظ �ي �ف ��ي ال� �ح ��ال ��ي ق��دم��ت
ال�ع��دي��د م��ن االق �ت��راح��ات القانونية
والتي تمثلت في هذا القانون املرفق
الذي يتكون من ثالث مواد رئيسية.
م � ��ادة أول � ��ى ب �ع �ن ��وان ال��وظ��ائ��ف
ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ق � � ��ررت ان ي � �ض� ��اف ال ��ى
القانون رقم  15لسنة  1979نصوص
ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ال� �ت ��ي ت ��أخ ��ذ ارق ��ام ��ا
مسلسلة ب ��دءا م��ن  33ال��ى  44على
ان تعدل ارقام مواد األحكام العامة
واالنتقالية ف��ي امل��رس��وم بالقانون
رق��م  15لسنة  1979م��ن  33ال��ى 40
لتصبح من  45الى .52
م � ��ادة ث ��ان �ي ��ة :ب ��ال �غ ��اء امل � � ��ادة 15
م �ك ��ررا م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  15لسنة
 1979والغاء كل نص يتعارض مع
القانون ومادة ثالثة تنفيذية.
ه��ذا وق��د تضمنت امل ��ادة األول��ى
احكام املواد الجديدة من  33الى 44
في ش��أن تنظيم الوظائف القيادية
كاآلتي:
مادة  33تضمنت التعريفات.
م � ��ادة  34ن �ظ �م��ت ل �ج �ن��ة اخ �ت �ي��ار
وتقييم القياديني واختصاصاتها.
املواد  35و 36و 37نظمت االعالن
ع��ن ال��وظ��ائ��ف ال �ش��اغ��رة واج � ��راءات
ش �غ �ل �ه��ا ن �ص��ت امل � � ��ادة  35ع �ل��ى ان
ي �ت �ض �م��ن ال� �ب� �ي ��ان م �س �م �ي ��ات ه ��ذه
الوظائف ودرجاتها املالية وشروط
ش �غ �ل �ه��ا وي � �ق� ��دم ه � ��ذا ال� �ب� �ي ��ان ال ��ى
ال��وزي��ر املختص لرفعه ال��ى اللجنة
امل �خ �ت �ص��ة ل �ل �م��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �خ��اذ
االجراءات الالزمة لالعالن.
ون �ظ �م��ت امل� � ��ادة  36االع �ل ��ان ع��ن
الوظائف القيادية الشاغرة وحددت
املادة اسلوب وبيانات االعالن.
ووضحت املادة  37شروط التقدم
لشغل هذه الوظائف.
ون � �ظ � �م� ��ت امل � � � � � ��ادة  38م �ع ��اي �ي ��ر
االختيار.
كما نظمت امل��ادة  39اختصاص
ك��ل م��ن ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة وال��وزي��ر
امل� �خ� �ت ��ص وم� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ف��ي
ترشيح وتعيني القياديني ونظمت
امل � � � � ��ادة  40اداة ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن وم � ��دة
ش�غ��ل ال��وظ�ي�ف��ة وش� ��روط الترشيح
ل �ل �م �ن �ص ��ب وض � � ��واب � � ��ط ال� �ت� �ج ��دي ��د
ون �ظ �م ��ت امل� � � ��ادة  41ت �ق �ي �ي��م االداء
وانتهاء الخدمة للقياديني.
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

تحقيق وفر في ميزانية بيت الزكاة
عن السنة المالية 2015-2014
في الحلقة الثانية والثالثين من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر«الدستور»
بيانات الحساب الختامي لبيت الزكاة والمالحظات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة
والمخالفات المالية للسنة المالية .2015/2014
مبنى بيت الزكاة

أورد دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ي��ان��ات
ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ك�م��ا وردت في
امل � �ش� ��روع ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن اع �ت �م��اد
الحساب الختامي لبيت الزكاة وأهم
املالحظات التي أسفر عنها فحص
وم��راج �ع��ة ال ��دي ��وان ه ��ذه ال�ب�ي��ان��ات
ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى ال� �ب� �ي ��ان ��ات امل��ال �ي��ة
وال �ح �س��اب��ات وال �س �جل��ات وش ��ؤون
ال �ت��وظ��ف وك ��ذل ��ك ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة
للبيت للسنةاملالية :2015/2014
اوال :بيانات الحساب الختامي
ويشير بيان الحساب الختامي
لبيت الزكاة الى ما يلي:
 ب �ل �غ��ت ال� ��زي� ��ادة ف ��ي االي � � ��راداتال �ف �ع �ل �ي��ة  95.410دن��ان �ي��ر ك��وي�ت�ي��ة
وب � �ن � �س � �ب� ��ة  87.7م � � ��ن االي � � � � � � ��رادات
التقديرية وبلغ الوفر في املصروفات
الفعلية  3.326.929دي �ن��ارا كويتيا
وب �ن �س �ب��ة  ٪ 15.1م ��ن امل �ص��روف��ات
ال�ت�ق��دي��ري��ة وب �ل��غ ال�ت�م��وي��ل الفعلي
م ��ن م �ي��زان �ي��ة ال � � � ��وزارات واالدارات
الحكومية وزارة املالية  -الحسابات
العامة  18.532.661دي�ن��ارا كويتيا
ب��ان�خ�ف��اض ب�ل��غ  3.422.329دي�ن��ارا
ك��وي �ت �ي��ا ع� ��ن ال� �ت� �ق ��دي ��ري وب �ن �س �ب��ة
 ٪ 15.6وبينت املذكرة االيضاحية
ل �ل �م �ش��روع ب �ق��ان��ون ب �ش��أن اع�ت�م��اد
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل �ب �ي��ت ال ��زك ��اة
للسنة امل��ال�ي��ة  2015/2014اس�ب��اب
ال ��زي ��ادة ف��ي االي � � ��رادات وال ��وف ��ر في
املصروفات.
ثانيا :فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي والبيانات
المالية لبيت الزكاة
وفيما يلي أه��م املالحظات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي والبيانات املالية

ل �ب �ي��ت ال � ��زك � ��اة ع� ��ن ال� �س� �ن ��ة امل��ال �ي��ة
:2015/2014
 تحقيق وفر في البابني الثالثوال � ��راب � ��ع م ��ن م �ي��زان �ي��ة ال �ب �ي��ت ع��ن
السنة املالية :2015/2014
أسفر فحص الحساب الختامي
للبيت عن السنة املالية 2015/2014
عن تحقيق وف��ر في البابني الثالث
 امل �ص��روف��ات ال��رأس�م��ال�ي��ة وال��راب��ع امل�ش��اري��ع اإلنشائية بلغت قيمته 260.306دنانير كويتية و619.550
دينارا كويتيا على التوالي بنسبة
 ٪ 41و ٪ 100م��ن اج�م��ال��ي املبالغ
امل� �ع� �ت� �م ��دة ل �ه �م ��ا ع � ��ن ت� �ل ��ك ال �س �ن��ة
وال �ب��ال �غ��ة  640.000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي
و 62.000دي � �ن ��ار ك��وي �ت��ي وي��رج��ع
ذلك بصفة اساسية الى عدم تمكن
ال �ب �ي��ت م��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف�ق��ة
ال � �ج � �ه� ��از امل� � ��رك� � ��زي ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات للعديد من طلبات مركز
نظم املعلومات لديه وعدم االنتهاء
من االجراءات والتراخيص املطلوبة
الن� � �ج � ��از وان � � �ش � ��اء ب� �ع ��ض ال � �ف� ��روع
وامل� ��راك� ��ز االي � ��رادي � ��ة ال� �ج ��دي ��دة ك�م��ا
بينت املذكرة اإليضاحية للحساب
الختامي.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان م� ��راع� ��اة ال��دق��ة
ووض��ع االج��راءات املطلوبة النجاز
اي عمل يدرج له اعتماد في االعتبار
لدى تقدير اعتماداته بامليزانية.
 اس� �ت� �م ��رار ع � ��دم ال � �ت� ��زام ال �ب �ي��تب �ت �ط �ب �ي��ق ت �ع �م �ي �م��ي وزارة امل��ال �ي��ة
رقمي  5لسنة  2005و 2لسنة 2007
بشأن امالك الدولة العقارية.
ح�ي��ث ل��م ي�ل�ت��زم ال�ب�ي��ت بتطبيق
تعميمي وزارة املالية املشار اليهما
اع �ل�اه ب �ش��أن أس ��س ح�ص��ر وتقييم
ام�لاك ال��دول��ة العقارية واالج ��راءات
املالية واملحاسبية الثبات قيمتها

بالسجالت وطلب الديوان ضرورة
ال �ت �ق �ي��د ب��ال �ت �ع��ام �ي��م وال �ت �ع �ل �ي �م��ات
املنظمة لهذا الشأن.
ثالثا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت البيت
ف�ي�م��ا ي�ل��ي أه ��م امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي
أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان
املحاسبة حسابات وسجالت البيت
للسنة املالية .2015/2014
 تكبد البيت أعباء مالية اضافيةنتيجة عدم تنفيذ بعض اعماله من
خ�ل�ال ال�ش��رك��ات املختصة مباشرة
وتنفيذها عبر وسطاء.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ض� ��رورة التقيد
ب��ال�ب�ن��د  9م��ن ال�ف�ص��ل ال�خ��ام��س من
ق��واع��د تنفيذ م�ي��زان�ي��ة امل��ؤس�س��ات
امل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة م� � ��ع اج � � � � � ��راء دراس� � � � ��ات
ال � � �ج� � ��دوى االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال�ل��ازم� ��ة
واتخاذ االج��راءات الالزمة لتحديد
م �س��ؤول �ي��ة م� ��ن ق � ��ام ب ��إس� �ن ��اد ه��ذه
االعمال ما ترتب عليه تكبد البيت
فروقا مالية.
واف� � � ��اد ال �ب �ي ��ت ب �ق �ي��ام��ه ب ��إج ��راء
امل� �م ��ارس ��ة وب� ��أخ� ��ذ م ��واف� �ق ��ة ل�ج�ن��ة
امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة ع �ل �ي �ه��ا وت��م
الطرح في الجريدة الرسمية حيث
ت� �ق ��دم ��ت ع � � ��دد  4ش � ��رك � ��ات وت �م ��ت
الترسية بناء على محضر اجتماع
طبقا للمواصفات املطلوبة وعلى
اق � ��ل االس� � �ع � ��ار وت � ��م اخ � �ط� ��ار ل�ج�ن��ة
املناقصات املركزية وتمت املوافقة
م��ن قبلها ع�ل��ى ال�ت��رس�ي��ة ع�ل��ى اق��ل
االسعار.
م� �ل ��اح� � � �ظ � � ��ات ش � � ��اب � � ��ت ت� ��دق � �ي� ��ق
اع� � �م � ��ال م� � �خ � ��ازن ال� �ب� �ي ��ت ال �ع �ي �ن �ي��ة
وت�م��وي�ن�ه��ا للسنة امل��ال�ي��ة املنتهية
في  2014/12/31والبالغ رصيدها
 200.500دينار كويتي ومن بني تلك

املالحظات ما يلي:
 ت�س��وي��ة ال �ف��روق ال�ج��ردي��ة التيي�ظ�ه��ره��ا ال �ج��رد ال�ف�ع�ل��ي ف��ي نهاية
السنة املالية بتحميل العجز على
قائمة الدخل واضافة الزيادات الى
ح�س��اب امل�خ��زون باعتبارها فروقا
طبيعية دون دراس� ��ة أس �ب��اب ه��ذه
الفروق وطبيعتها.
 ت �ح �م �ي��ل ك � ��ل م � ��ا ي� �ت ��م ش� � ��راؤهم ��ن م � ��واد غ��ذائ �ي��ة ب �م �ع��رف��ة ال�ب�ي��ت
كانفاقات على قائمة ال��دخ��ل وع��دم
توسيط حسابات امل�خ��ازن بشأنها
االم ��ر ال ��ذي يضعف ال��رق��اب��ة عليها
ف �ض�ل�ا ع� ��ن ع � ��دم ظ� �ه ��ور ح �س��اب��ات
البيت على نحو صحيح بالبيانات
املالية وبلغت قيمة تلك املشتريات
خ �ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة امل �ن �ت �ه �ي��ة في
 2014/12/31مبلغ  915.394دينارا
كويتيا.
يرتبط بذلك تأخر البيت في قيد
ما يتم استالمه وصرفه من تبرعات
ع �ي �ن �ي��ة ب ��ال ��دف ��ات ��ر امل ��ال� �ي ��ة ل �ف �ت��رات
طويلة تصل الى  5اشهر من تاريخ
تسلمها االم ��ر ال ��ذي اف �ق��د امكانية
الرقابة عليها.
 ت��رك��ز اع�م��ال اس�ت�لام التبرعاتوامل� ��واد امل �ش �ت��راة وال �ص��رف والقيد
والتدقيق عليها لدى ادارة املشاريع
املحلية وحدها ما يضعف الرقابة
عليها ويعد اخاللها بأصول الرقابة
الداخلية ونظم الضبط الداخلي في
ضوء ضخامة حجم قيمة املستلم
واملنصرف من هذه التبرعات والتي
بلغت قيمتها خ�ل�ال ال�س�ن��ة املالية
امل �ن �ت �ه �ي��ة ف ��ي  2014/12/31مبلغ
 2.487.408دنانير كويتية.
 عدم معايرة املوازين املستخدمةف � � � ��ي وزن ح � � �ص� � ��ص وم� � � � �ق � � � ��ررات
الحاالت واألس��ر من امل��واد الغذائية

والتموينية.
ع � � � ��دم اس � � �ت � � �خ� � ��دام امل � �س � �ت � �ن� ��دات
امل �خ ��زن �ي��ة ال�ل��ازم� ��ة إلث � �ب� ��ات امل � ��واد
واالج � � � �ه � � ��زة امل � �ح� ��ول� ��ة م� � ��ن م� �خ ��زن
ال �س ��امل ��ال �ي ��ة ال � ��ى م� �خ ��زن االن ��دل ��س
اح �ك��ام��ا ل �ل��رق��اب��ة ع �ل��ى ت �ل��ك امل� ��واد
وضمان تسلم املخزن املحولة اليه.
 اس� �ت� �خ ��دام م� �خ ��زن ال �ت �ب��رع��اتال ��رئ �ي �س ��ي ب �م �ن �ط �ق��ة ال �س��امل �ي ��ة ف��ي
ت � �خ� ��زي� ��ن امل� � � � � ��واد ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ع��ن
ن�ط��اق االس �ت �خ��دام ب�م��ا يتنافى مع
م �ت �ط �ل �ب��ات ال � �س �ل�ام ��ة ال �ص �ح �ي �ح��ة
ال ��واج ��ب ت��وف��ره��ا ف��ي ام��اك��ن حفظ
املواد الغذائية.
 عدم التزام البيت ببعض احكاممواد قانون انشاء ديوان املحاسبة
رقم  30لسنة  1964وتعديالته.
ح �ي��ث ل ��م ي �ل �ت��زم ال �ب �ي��ت ب��اح�ك��ام
البند  6من املادة رقم  52من القانون
رق��م  30لسنة  1964ب��إن�ش��اء دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ح �ي��ث ل ��م ي �ت��م م��واف��ات��ه
ب ��امل � �س � �ت � �ن ��دات وال � ��وث � ��ائ � ��ق ون� �ظ ��م
الدخول على االنظمة اآللية ملختلف
انشطة البيت والالزمة ألداء واجبه
ال��رق��اب��ي على ال��وج��ه االك�م��ل وأورد
الديوان بيانات يوضح ذلك.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ض� ��رورة التقيد
ب��اح�ك��ام ق��ان��ون إن�ش��ائ��ه ووض ��ع ما
ت �ع �ه��دت ب ��ه ادارة ال �ب �ي��ت م��وض��ع
ال �ت �ن �ف �ي��ذ وازال � � � ��ة امل � �ع ��وق ��ات ح�ت��ى
يتسى له القيام بدوره املنوط به.
وافاد البيت بأنه اصدر التعاميم
ل�ت��وف�ي��ر ك��اف��ة ط �ل �ب��ات ال ��دي ��وان في
اقصر وقت ممكن وتزويده بجميع
املستندات املطلوبة.
وط� �ل ��ب ال� ��دي� ��وان ض� � ��رورة ب�ح��ث
جوانب الخلل في أداء البيت نشاطه
ال��رئ �ي �س��ي وات� �خ ��اذ ك ��ل االج � � ��راءات
ال�لازم��ة لخفض م�ص��روف��ات��ه ودع��م
اي��رادات��ه بما يمكنه م��ن االس�ت�م��رار
في سد احتياجات األسر املستحقة.
وافاد البيت بأن البيانات املالية
ال � ��واردة ب�ب�ي��ان ال��دي��وان ل��م توضح
االي � � � ��رادات ال �ف �ع �ل �ي��ة ل�ل�ب�ي��ت وأورد
ب� �ي ��ان ��ا ي �ت �ض �م��ن اي� � ��رادات� � ��ه ب�ق�ي�م��ة
امل �ع��ون��ة امل�خ�ص�ص��ة ل��ه م��ن ال��دول��ة
واموال قانون الزكاة.
واك� � � � � � � � ��د ص� � � �ي � � ��اغ � � ��ة م � �ن � �ظ � ��وم � ��ة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ج ��دي ��دة ت� �ق ��وم ع�ل��ى
اح �ت �ي��اج��ات امل �ت �ب��رع�ين وط�ل�ب��ات�ه��م
وتحقيق نمو مطرد في االيرادات.
 -تكبد البيت خسائر كبيرة بلغت
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تراجع ملحوظ في اإليرادات وارتفاع
المصروفات وتضخمها
تتمة المنشور ص12
ن�ح��و  1.705م�ل�ي��ون دي �ن��ار كويتي
ج� � � ��راء ت �خ �ف �ي��ض رأس� � �م � ��ال ب �ع��ض
استثماراته في بعض الشركات.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ب� �ي ��ان اس� �ب ��اب
وصول وضع تلك االستثمارات إلى
ه ��ذه ال �ح��ال��ة غ �ي��ر ال �ج �ي��دة وال�ع�م��ل
على اتخاذ ما يلزم حفاظا على تلك
املساهمات املنفذة في االس��اس من
اموال الصدقات والتبرعات.
وأف� � � � ��اد ال� �ب� �ي ��ت ب � � ��أن ال� �ش ��رك ��ات
املذكورة قامت بتخفيض رأسمالها
ب�ن��اء على ق ��رارات مجالس ادارت�ه��ا
وم ��واف� �ق ��ة ج �م �ع �ي��ات �ه��ا ال �ع �م��وم �ي��ة
وط � �ب � �ق� ��ا ل� �ل� �س� �ي ��اس ��ة امل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة
امل�ع�م��ول بها ف��ي البيت وب��ال��رج��وع
ال ��ى م�ك�ت��ب ال �ت��دق �ي��ق ال �خ��ارج��ي تم
تخفيض ق�ي�م��ة امل�س��اه�م��ة ف��ي ه��ذه
االستثمارات في سجالته.
وع �ق ��ب ال� ��دي� ��وان ب� ��أن م�لاح�ظ�ت��ه
انصبت على بيان اآلث��ار والنتائج
ال � �س � �ل � �ب � �ي� ��ة ال� � �ن � ��اج� � �م � ��ة ع� � � ��ن ه � ��ذا
التخفيض وال ��ذي ت��رت��ب عليه فقد
البيت جانبا كبيرا م��ن مساهماته
ل��دى بعض الشركات وه��و م��ا اك��ده
ال��رد وب �ض��رورة ات�خ��اذ م��ا ي�ل��زم من
اج��راءات للحفاظ على أم��وال البيت
املستثمرة.
 م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت ه��دم وإع��ادةبناء بعض عقارات البيت:
ح�ي��ث يمتلك ال�ب�ي��ت ع ��ددا كبيرا
من العقارات القديمة التي تعود الى
اوائل الثمانينات ونظرا النخفاض
العائد املحقق منها بسبب ارتفاع
تكاليف صيانتها واحتوائها على
ع � ��دد م � �ح� ��دود ج � ��دا م� ��ن ال� ��وح� ��دات
والشقق السكنية ،ق��رر البيت وفي
سبيل تنمية االيرادات املحققة منها
العمل على ازال��ة عدد كبير من تلك
العقارات وإعادة بنائها وفقا لنسب
ال �ب �ن��اء ال �ح��دي �ث��ة وف ��ي ه ��ذا الاط ��ار
ص � ��ادق م �ج �ل��س ادارة ال �ب �ي��ت على
ال �خ �ط��ة امل �ق �ت��رح��ة ل �ت �ط��وي��ر ع �ق��اري
الشعب والساملية.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ب� �ي ��ان اس� �ب ��اب
عدم تقيد البيت بما ورد بدراسات
ال �ج��دوى امل �ع��دة لتطوير العقارين
ب � �ش� ��أن م � � ��دة ت� �ن� �ف� �ي ��ذه� �م ��ا وت ��أخ ��ر
دخ � ��ول� � �ه � ��ا ال� � �خ � ��دم � ��ة واالي� � � � � � � ��رادات
ال �ض��ائ �ع��ة ع �ل��ى ال �ب �ي��ت ج � ��راء ذل��ك
والتأخر في متابعة الحكم الصادر
ضد مقاول الهدم الستيفاء حقوق
البيت قبله مع تالفي اوجه القصور
ف ��ي االت �ف��اق �ي��ات امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال�ت��ي

ت� �ع ��د ف� ��ي ه � ��ذا ال� �خ� �ص ��وص ب �ش��أن
طريقة تحصيل مستحقاته حفاظا
ع�ل��ى ام ��وال ال�ب�ي��ت وع ��دم التنسيق
والتخطيط الجيد لالعمال بحيث
ي� �ت ��م ال � �ب � ��دء ب ��اع � �م ��ال ال � �ب � �ن ��اء ف ��ور
االنتهاء من اعمال االخالء واالزالة.
 التأخر في املطالبة بمستحقاتالبيت والنتائج املترتبة على ذلك.
ح�ي��ث ت��أخ��ر ال�ب�ي��ت ف��ي امل�ط��ال�ب��ة
ب �م �س �ت �ح �ق��ات��ه ل � ��دى ال �غ �ي ��ر وال �ت ��ي
ت�ت�م�ث��ل ف ��ي ق �ي �م��ة ق � ��روض م�ت��وق��ف
س � ��داده � ��ا او ت � �ب� ��رع ��ات م �ص ��روف ��ة
ل�ب�ع��ض االش �خ��اص دون وج ��ه حق
لفترات طويلة ت��زي��د ع��ن  6سنوات
م� � ��ا ي� � �ع � ��رض ب� �ع� �ض� �ه ��ا ل� �ل� �س� �ق ��وط
بالتقادم وت�ع��ذر تحصيل بعضها
ال �خ��ر ل �خ��روج االش �خ��اص امل��دي�ن�ين
ب�ه��ا م��ن ال�خ��دم��ة واس�ت�لام�ه��م كافة
م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات� �ه ��م واورد ال� � ��دي� � ��وان
ب �ي��ان��ات ب��ام�ث�ل��ة ل��ذل��ك وط �ل��ب ب�ي��ان
اس �ب ��اب ت��أخ��ر ال �ب �ي��ت ف ��ي امل�ط��ال�ب��ة
ب �م �س �ت �ح �ق��ات��ه وم� �ع ��ال� �ج ��ة م ��واط ��ن
الخلل املوجودة بهذا الشأن حفاظا
على امواله.
واف� ��اد ال�ب�ي��ت ب �ش��رح م�ف�ص��ل عن
ال �ح��االت الي��ت اورده ��ا ال��دي��وان في
م�لاح �ظ��ات��ه وان ج�م�ي��ع االج � ��راءات
ال � �ت� ��ي ات � �خ� ��ذه� ��ا م� �ك� �ت ��ب ال � �ش� ��ؤون
القانونية من تكليف بالوفاء ورفع
دع � � ��وى ب ��امل �ط ��ال �ب ��ة ه� ��ي اج � � � ��راءات
قاطعة للتقادم وم��ن ث��م ل��ن يترتب
ع �ل �ي �ه��ا اي اث� � ��ار س �ل �ب �ي��ة ت� �ن ��ال م��ن
حقوق بيت الزكاة.
واش ��ار ال�ب�ي��ت ال��ى ان ن�ظ��ام منح
القروض الحسنة يخضع الجراءات
دق� �ي� �ق ��ة ت� �ض� �م ��ن ت �ح �ص �ي��ل ال �ب �ي��ت
ل�ح�ق��وق��ه ف��ي ح��ال��ة ت�ع�ث��ر امل��دي��ن او
توقفه عن السداد وال يوجد خشية
م��ن ض�ي��اع اي ح�ق��وق لبيت ال��زك��اة
يرتبط بما تقدم.
رابعا :فحص ومراجعة شؤون
التوظف للبيت
ف�ي�م��ا ي�ل��ي اه ��م امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي
اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان
املحاسبة ش��ؤون التوظف في بيت
الزكاة للسنة املالية :2015-2014
 امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت ان�ش��اءوت �ك �ش �ي �ل �ه��ا وع �م ��ل ال �ل �ج��ان وف ��رق
العمل ومنها:
 ع ��دم ت �ق �ي��د ال �ب �ي��ت ب��ال�ت��وص�ي��ةب� �ش ��أن وض � ��ع ال� �ن� �ظ ��م وال� �ض ��واب ��ط
الخاصة بصرف مكافآت العاملني
ل��دي��ه وال �ص��ادرة ع��ن مجلس األم��ة.
حيث لم يقم البيت بوضع التوصية

شعار بيت الزكاة

امل � ��ذك � ��ورة م ��وض ��ع ال �ت �ن �ف �ي��ذ ح�ي��ث
مازالت بعض املكافآت تصرف دون
وجود تلك الضوابط وطلب الديوان
بيان اسباب عدم االلتزام بالتوصية
السالفة وضرورة االلتزام بها.
 ت � ��وس � ��ع ال � �ب � �ي � ��ت ف � � ��ي ان � �ش � ��اءوتشكيل ل�ج��ان وف ��رق ال�ع�م��ل حيث
بلغ ما امكن حصره من لجان وفرق
العمل املشكلة والقائمة بالبيت في
ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2015/2014
ن �ح��و  100ل�ج�ن��ة وف��ري��ق ع �م��ل وان
ع � ��ددا غ �ي��ر ق �ل �ي��ل م ��ن ت �ل��ك ال �ل �ج��ان
م �ش �ك��ل ل �ل �ع �م��ل ب �ص �ف��ة دائ� �م ��ة ك�م��ا
ان الكثير م��ن ال�ل�ج��ان يتفرع منها
ال �ع��دي��د م��ن ال �ج�ل�ان ال �ف��رع �ي��ة ال�ت��ي
ي� �ت� �ج ��اوز ع� ��دده� ��ا س� ��ت ل� �ج ��ان ف��ي
بعض ال�ح��االت اضافة إل��ى ان عمل
ب �ع��ض ال �ل �ج��ان ي�ع�ت�ب��ر م ��ن صميم
ع �م��ل امل ��وظ� �ف�ي�ن واخ �ت �ص��اص��ات �ه��م
ه� ��ذا ف �ض�لا ع �م��ا ي �م �ي��ز اغ �ل��ب عمل
تلك اللجان والفرق من تمديد فترة
عملها ع��دة م��رات االم��ر ال��ذي يؤدي
الى ارب��اك العمل فضال عما يترتب
ع �ل �ي ��ه م � ��ن اع� � �ب � ��اء ض �خ �م ��ة ت �ش �ك��ل
ضغطا على ميزانيتي البيت العامة
والزكاة والخيرات.
وط� ��ب ال� ��دي� ��وان ض� � ��رورة ات �خ��اذ
ما يلزم نحو ضبط عملية تشكيل
ال � �ل � �ج� ��ان وف � � � ��رق ال � �ع � �م� ��ل ب��ال �ب �ي��ت
وترشيد ع��دده��ا بما يضمن حسن
سير العمل بالبيت وخفض نفقاته.
 ع��دم تقيد البيت ب��امل��ادة رق��م 6من قرار مجلس الخدمة املدنية رقم
 16لسنة .2011
وطلب الديوان بيان اسباب عدم
تقيد البيت بما ورد ب��امل��ادة رق��م 6
من قرار مجلس الخدمة املدنية رقم
 16لسنة  2011وبما ورد بالتعميم
ال �خ��ارج��ي ل��دي��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة

املشار اليهما.
 -2ص � � � ��رف م� � �ك � ��اف � ��آت وب � � � ��دالت
وروات� � � � � ��ب ع� �ل ��ى م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� ��زك� ��اة
والخيرات على الرغم من تخصيص
بنود لها في امليزانية العامة وبلغ
م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا جملته
 190٫155دينارا كويتيا.
ق � � ��ام ال � �ب � �ي� ��ت ب � �ص � ��رف م� �ك ��اف ��آت
وب � � � � ��دالت ع � �ل� ��ى م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال � ��زك � ��اة
وال�خ�ي��رات خصصت لها ب�ن��ود في
امليزانية العامة بلغ ما امكن حصره
م �ن �ه��ا م ��ا ج�م�ل�ت��ه  190٫155دي �ن��ار
كويتي واورد الديوان بيانا بذلك.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ب� �ي ��ان اس� �ب ��اب
ص ��رف ه ��ذه امل �ك��اف��آت م��ن م�ي��زان�ي��ة
الزكاة والخيرات واف��اد البيت بانه
ي �ق��وم وم �ن��ذ ص ��دور ت��وص�ي��ة لجنة
امليزانيات والحساب الختامي بنقل
امل�ك��اف��آت الي��ت تصرف م��ن ميزانية
ال� ��زك� ��اة وال � �خ � �ي ��رات ال � ��ى امل �ي��زان �ي��ة
العامة اال ان هناك بعض البنود لم
يتمكن البيت من نقلها الى امليزانية
العامة وذلك السباب اوردها البيت
ضمن افادته.
وانه سيقوم خالل اعداد مشروع
م�ي��زان�ي��ة  2017/2016ال �ب��اب األول
ب��اس �ت �ح��داث ب �ن��د ال �ع �م��ال��ة امل��ؤق�ت��ة
واض � ��اف � ��ة ك� ��ل م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �ه ��ا م��ن
اج� ��ور وم �ك��اف��آت خ��اص��ة ب��االع �م��ال
امل �س ��ائ �ي ��ة او االض� ��اف� ��ة ف� ��ي وزارة
املالية واضافة بند حوافز االنشطة
االي��رادي��ة وح��واف��ز امل��وظ�ف�ين ضمن
بند املكافآت االخرى.
 املالحظات التي شابت املهماتالرسمية وال��دورات التدريبية ومن
تلك املالحظات ما يلي:
 اي� � �ف � ��اد ب� �ع ��ض امل� ��وظ � �ف�ي��ن ف��يمهمات رسمية دون مخاطبة ديوان
الخدمة املدنية لتحديد نوع االيفاد

وصرف مخصصات مهمات رسمية
ل� �ه ��م ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل �ت �ع �م �ي��م دي� � ��وان
الخدمة املدنية رقم  5لسنة .2013
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ح�ص��ر ال �ح��االت
املماثلة والتقيد بما ورد بتعميم
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة امل �ش��ار اليه
واالف� � ��ادة ع��ن اس �ب��اب ع ��دم ال�ت��زام��ه
باحكام التعميم املشار اليه.
واف � � ��اد ال �ب �ي��ت ب ��ان ��ه ج� ��ار اع� ��داد
م�خ��اط�ب��ة رس �م �ي��ة ل ��دي ��وان ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ف ��ي ه ��ذا الش � ��أن ع�ل�م��ا ب��أن
ال� �ب� �ي ��ت م� �ل� �ت ��زم ب � � �ق� � ��رارات م �ج �ل��س
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ال �خ��اص��ة ب�لائ�ح��ة
نفقات السفر ومصرفوات االنتقال
رقم  2لسنة  1992والقرارات املعدلة
له.
 عدم أخذ موافقة ديوان الخدمةامل��دن �ي��ة ق �ب��ل االرت � �ب� ��اط م ��ع ج�ه��ات
التدريب بالخارج باملخالفة لتعميم
دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة الم ��دن� �ي ��ة رق � ��م 17
ل�س�ن��ة  .1988خ��ال��ف ال�ب�ي��ت تعميم
ديوان الخدمة املدنية رقم  17لسنة
 1988بشأن ايفاد موظفي الجهات
الحكومية في دورات تدريبية.
وطلب الديوان بيان أسباب عدم
تقيد البيت بما ورد بتعميم ديوان
الخدمة املدنية رق��م  17لسنة 1988
امل�ش��ار ال�ي��ه واف ��اد البيت بنفس ما
جاء برده في املالحظة السابقة.
 ايفاد بعض املوظفني في دوراتت��دري�ب�ي��ة خ��ارج �ي��ة ذات ط��اب��ع غير
فني باملخالفة لكتاب ديوان الخدمة
املدنية امل��ؤرخ  2005/10/24وأورد
الديوان بيانات بذلك.
 م� �ن ��ح ال � � �ع� �ل��اوة ال �ت �ش �ج �ي �ع �ي��ةل�ل�ح��اس��ب اآلل ��ي ل �ع��دد  188موظفا
ب��ال �ب �ي��ت ال ي �ع �م �ل��ون ب �م �ج��ال ن�ظ��م
وتقنية املعلومات باملخالفة للمادة
رق��م  8م��ن ق��رار الخدمة املدنية رقم
 12ل�س�ن��ة  2005وك��ذل��ك ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل�ت�ح�ف��ظ وزارة امل��ال �ي��ة ب �ل��غ م��ا اك��ن
ح �ص��ره م �ن �ه��ا م ��ا ج�م�ل�ت��ه 22٫750
دينارا كويتيا.
وط � �ل� ��ب ال � � ��دي � � ��وان وق � � ��ف ص ��رف
ال� � �ع �ل��اوة ال �ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة ل �ل �ح��اس��ب
االل � � ��ي ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن غ� �ي ��ر ال �ع��ام �ل�ي�ن
ف��ي م�ج��ال ن�ظ��م وتقنية املعلومات
وحصر الحاالت املماثلة واسترداد
م � ��ا ص� � ��رف م �ن �ه ��ا دون وج� � ��ه ح��ق
وامل� �س ��اأء ل ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة للمتسبب
بالصرف.
 -ص��رف م�ك��اف��آت لحملة امل��ؤه��ل
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بيت الزكاة لم يلتزم بتطبيق تعميمي
وزارة المالية بشأن أمالك الدولة
تتمة المنشور ص13
الجامعي تخصص احصاء لبعض
املوظفني غير العاملني في وظائف
االح �ص ��اء ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل� �ل� �م ��ادة رق� � ��م  5م� ��ن ق � � ��رار م�ج�ل��س
الخدمة املدنية رق��م  22لسنة 2006
مما ت��رت��ب عليه ص��رف مبالغ دون
وجه حق بلغ ما امكن حصره منها
 15.333دينار كويتي.
ق��ام ال�ب�ي��ت ب�ن��دب وت��رق�ي��ه بعض
امل � ��وظ� � �ف �ي��ن ال � �ش� ��اغ � �ل�ي��ن ل ��وظ ��ائ ��ف
االح� �ص ��اء ال� ��ى وظ ��ائ ��ف ال تتطلب
تخصص اح�ص��اء استنادا للهيكل
التنظيمي واالس �ت �م��رار ف��ي ص��رف
مكافأة املستوى الوظيفي واملكافأة
ال�ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة ال �خ��اص��ة ب��امل��وظ�ف�ين
الكويتيني حملة امل��ؤه��ل الجامعي
ت � �خ � �ص� ��ص اح� � � �ص � � ��اء ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة
ل� �ل� �م ��ادة رق� � ��م  5م� ��ن ق � � ��رار م�ج�ل��س
الخدمة املدنية رق��م  22لسنة 2006
ب�ش��أن وظ��ائ��ف وم �ك��اف��آت املوظفني
الكويتيني حملة امل��ؤه��ل الجامعي
ت� �خ� �ص ��ص اح� � �ص � ��اء ف � ��ي ال� �ج� �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة واورد ال� ��دي� ��وان ب �ي��ان
تفصيلي بتلك الحاالت.
وط � �ل� ��ب ال � � ��دي � � ��وان وق � � ��ف ص ��رف
امل� � �ك � ��اف � ��آت ل � �ل � �م� ��ذك� ��وري� ��ن وح� �ص ��ر
ال � �ح� ��االت امل �م ��اث �ل ��ة واس � � �ت� � ��رداد م��ا
صرف لهم دون وجه حق واملسائله
القانونية للمتسبب بالصرف.
 امل�ل�اح �ظ��ات امل�ت�ل�ع�ق��ة ب�م�ك��ات��بنواب املدير العام.
 ق�ي��ام ال�ب�ي��ت بتحديد املستوىالتنظيمي ملكاتب نواب املدير العام
بمستؤى مراقبة دون اخ��ذ موافقة
مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة باملخالفة
لقرار مجلس الوزراء رقم  666لسنة
 2001وق��رار البيت االداري رقم 484
لسنة .2011
طلب الديوان تصحيح وضع تلك
املوظفة بما يتفق مع ما ورد بكتاب
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة امل �ش��ار اليه
باعتبار مكاتب ن��واب امل��دي��ر العام
بمستوى قسم وليس مراقبة وأفاد
ال �ب �ي��ت ب�ن�ف��س االف � ��ادة ال� � ��واردة في
املالحظة السابقة.
 - 7م�ل�اح� �ظ ��ات ش ��اب ��ت ال �ه �ي �ئ��ة
الشرعية وم��ن ب�ين تلك املالحظات
ما يلي:
 ع� � ��دم وج � � ��ود ض� ��واب� ��ط وآل� �ي ��ةالخ �ت �ي��ار اع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ش��رع�ي��ة
مثل العدد واملؤهل العلمي وسنوات
الخبرة وغيرها من الضوابط.
 -ت �ح��دي��د ق�ي�م��ة م �ك��اف��أة اع �ض��اء

ال �ه �ي �ئ��ة ال �ش��رع �ي��ة م ��ن ق �ب��ل ال��وزي��ر
ول� �ي ��س م� ��ن ق �ب ��ل م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ن �ب��د ( )7م��ن
املادة رقم ( )19من املرسوم بقانون
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م ( )15ل�س�ن��ة
.1979
 ع ��دم وج ��ود ض��واب��ط وش ��روطالس�ت�ح�ق��اق م�ك��اف��أة اع �ض��اء الهيئة
الشرعية.
وأف ��اد البيت ف��ي خ�ت��ام رده بأنه
س �ي �ت��م ع� � ��رض م�ل�اح� �ظ ��ة ال� ��دي� ��وان
على مجلس االدارة التخاذ ما يراه
مناسبا من قرارات في هذا الشأن.
ط �ل ��ب ال � ��دي � ��وان وض � ��ع ض ��واب ��ط
وشروط الستحقاق مكافأة اعضاء
الهيئة الشرعية والتقيد بما ورد
بالتحفظ بميزانية البيت للسنوات
املالية املذكورة.
 - 8صرف مكافأة املؤهل العلمي
ل�ب�ع��ض م��وظ �ف��ي ال �ب �ي��ت م ��ن حملة
شهادة املاجستير باملخالفة للمادة
رق ��م ( )2م��ن ق� ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق ��م ( )7ل�س�ن��ة  2010اورد
الديوان بيانا بذلك.
وط�ل��ب ال��دي��وان التقيد ب�م��ا ورد
ب�ن��ص امل� ��ادة رق ��م ( )2م��ن ق ��رار رق��م
( )7لسنة  2010املشار اليه وحصر
ال � �ح� ��االت امل �م ��اث �ل ��ة واس � � �ت� � ��رداد م��ا
صرف من دون وجه حق.
وأف � � ��اد ال �ب �ي ��ت ب ��ال� �ت ��زام ��ه ب �ق ��رار
م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق� ��م ()7
لسنة  2010وب�ي�ن تفصيال اس�ب��اب
ذلك.
 - 9ت �ع��دي��ل وض� ��ع ون �ق ��ل ب�ع��ض
امل��وظ�ف�ين ب��وظ�ي�ف��ة م��راق��ب ورئ�ي��س
قسم باملكتب الفني على الرغم من
ع��دم وج��ود م��راق�ب��ة وق�س��م باملكتب
الفني اس�ت�ن��ادا للهيكل التنظيمي
للبيت اورد الديوان بيانا بذلك:
ط�ل��ب ال��دي��وان تصحيح اوض��اع
امل� ��ذك� ��وري� ��ن ب� �م ��ا ي �ت �ف��ق وال �ه �ي �ك��ل
التنظيمي.
،وأف� ��اد ال�ب�ي��ت ب��أن امل�ك�ت��ب الفني
يقوم بتقديم املشورة والرأي الفني
ف� ��ي االم� � � ��ور ال� �ت ��ي ت� �ح ��ال ال� �ي ��ه م��ن
االدارة العليا وبني تفصيال للمهام
املنوطة به.
خامسا  -المالحظات المستمرة
ألكثر من سنة مالية ولم يقم
البيت بتالفيها.
ومن اهم تلك املالحظات ما يلي:
 - 1امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال � �ت � ��ي ش ��اب ��ت
اج� � � � � � ��راءات ال� �ب� �ي ��ت ل� �ل � �ت� �خ ��ارج م��ن
محفظة االس�ت�ث�م��ار امل�ب��اش��ر البالغ

مبنى ديوان املحاسبة

قيمتها  1.696.794دي �ن��ار كويتي
وم� ��ا ت ��رت ��ب ع �ل �ي �ه��ا م ��ن اع ��اق ��ة ه��ذا
ال �ت �خ��ارج وت��أخ�ي��ر اس�ت�ي�ف��اء البيت
لحقوقه فيها لعدة سنوات.
 - 2تعثر العديد من االستثمارات
امل� ��ال � �ي� ��ة ل �ل �ب �ي ��ت م � ��ع ع � � ��دم ت �ف �ع �ي��ل
ال �ت��وص �ي��ات ب �ش��أن ال �ت �خ��ارج منها
وال � � �ص� � ��ادرة ع� ��ن اح� � ��دى ال �ش ��رك ��ات
املتخصصة وما نجم عنه من تزايد
حجم الخسائر غير املحققة بها.
 - 3عدم نقل تبعية وحدة التدقيق
وال��رق��اب��ة الداخلية للسلطة االعلى
لتوفير الحيادية واالستقالل لعمل
ال ��وح ��دة ت�ف�ع�ي�لا ل �ت��وص �ي��ات لجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ب �م �ج �ل ��س االم� � � ��ة ول � � �ق� � ��رار م �ج �ل��س
الوزراء في هذا الشأن.
 - 4عدم اعتماد بعض اللوائح من
مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة باملخالفة
لتعميم دي��وان الخدمة املدنية رقم
( )15لنسة 1998وامل��ادة رقم ( )4من
ال �ف �ص��ل ال �خ��ام��س امل �ص ��روف ��ات من
قواعد تنفيذ ميزانيات املؤسسات
املستقلة.
وأفاد البيت بقيامه وبعد صدور
ق��ان��ون رق��م ( )38لسنة  2014بشأن
تعديل قانون انشاء البيت رقم ()5
لسنة  1982بوضع لوائح وضوابط
خ��اص��ة ب��ه تنظم ش ��ؤون التوظيف
وص ��رف ال �ب ��دالت وامل �ك��اف��آت وج��ار
اع � �ت � �م� ��اده� ��ا م � ��ن م� �ج� �ل ��س االدارة
وم� �ج� �ل ��س ال � �خ ��دم ��ة امل ��دن � �ي ��ة وف ��ق
اخ � �ت � �ص� ��اص ك � ��ل م �ن �ه �م��ا ف � ��ي ه ��ذا
الشأن.
وع� �ق ��ب ال � ��دي � ��وان ب � ��أن امل�لاح �ظ��ة
ستظل قائمة لحني اعتماد النظام
االداري واملالي من مجلس الخدمة
املدنية.
 - 5ص � ��رف ال � �ب� ��دالت وامل� �ك ��اف ��آت

امل�ق��ررة للمهندسني ألح��د املوظفني
الشاغلني لوظائف ال تدخل ضمن
ال��وظ��ائ��ف الهندسية التخصصية
باملخالفة للمادة رقم ( )12من قرار
م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق� ��م ()7
لسنة  2001مما ترتب عليه صرف
مبالغ من دون وجه حق بلغ ما امكن
ح �ص��ره م�ن�ه��ا ح �ت��ى 2013/12/31
مبلغ  26.500دينار كويتي.
أف � � ��اد ال �ب �ي ��ت ب �ت ��أك �ي ��ده ع �ل ��ى ان
امل� ��ذك� ��ورة ق��ام��ت ب �م��زاول��ة األع �م��ال
ال �ه �ن ��دس �ي ��ة ف� ��ي م � �ج ��ال ال �ه �ن��دس��ة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة خ�ل��ال ال �ف �ت��رة امل �ش��ار
ال �ي �ه��ا ف ��ي ت �ق��ري��ر ال � ��دي � ��وان امل��وق��ر
واس�ت�ح�ق��اق�ه��ا ل �ل �ب��دالت وامل �ك��اف��آت
ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ه �ن��دس �ي��ة
ووف��ق م��ا سبق توضيحه ف��ي ال��رد
على تقرير .2014/2013
وعقب الديوان بأن عمل املذكورة
ك��رئ �ي��س ق �س��م ل�ل�س�ج��ل ال �ع��ام ليس
ب��االض��اف��ة لعملها وعليه اك��د على
مالحظته وطلبه.
 - 6تعيني ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين على
ع�ق��ود م��ؤق�ت��ة ل�س�ن��وات ط��وي�ل��ة مما
اضفى على العقد صفة االستدامة.
وأك� � ��د ال � ��دي � ��وان ع �ل��ى م�لاح�ظ�ت��ه
وب �ض��رورة متابعة ال�ك�ت��اب امل��وج��ه
ل��دي��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وموافاتنا
بالرد.
 - 7املالحظات التي شابت املكتب
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �م �ش��روع��ات ال �خ �ي��ري��ة
بالقاهرة.
ومن بني تلك املالحظات ما يلي:
 ص� � � ��رف م � �خ � �ص � �ص ��ات م ��ال� �ي ��ةوع �ي �ن �ي��ة مل ��دي ��ر امل� �ك� �ت ��ب ال �ك��وي �ت��ي
للمشروعات الخيرية بالقاهرة من
ميزانية الزكاة والخيرات باملخالفة
لتوصية لجنة امليزانيات والحساب
الختامي بمجلس االم��ة ع��ن السنة

املالية .2014/2013
 صرف مكافأة مستوى وظيفيوم�ك��اف��أة تشجيعية مل��راق��ب املكتب
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �م �ش��روع��ات ال �خ �ي��ري��ة
بالقاهرة باملخالفة لقراري مجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق �م��ي ( )21لسنة
 2012و ( )11لسنة .2005
 - 8عدم تقيد البيت بقرار مجلس
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م ( )28ل�س�ن��ة
 2006مما ترتب عليه صرف مكافآة
تشجيعية لبعض املوظفني من دون
وجه حق.
أف��اد البيت بتكليف ادارة امل��وارد
البشرية ب��إع��ادة دراس ��ة استحقاق
املكافأة التشجيعية للعاملني على
ال � �ش� ��اش� ��ات وف� � ��ق االخ� �ت� �ص ��اص ��ات
ال � � � � ��واردة ف� ��ي ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي
للوحدات االدارية واملهام الوظيفية
ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن امل� �س� �ت� �ح� �ق�ي�ن ل �ص ��رف
املكافأة وإعادة صرفها وفق الفئات
ال � � ��واردة ف��ي ق� ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة رق ��م ( )28ل�س�ن��ة  2006وت��م
التعديل على الفئة املستحقة لعدد
( )84م��وظ��ف وت�خ�ف�ي�ض�ه��ا م ��ن 30
دينار كويتي شهريا الى  20دينار
كويتي شهريا.
واك� � ��د ال � ��دي � ��وان ع �ل��ى م�لاح�ظ�ت��ه
وض� � � � ��رورة ان ي� �ت ��م ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
ديوان الخدمة املدنية استنادا لقرار
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م ()28
لنسة  2006املشار اليه والعمل على
اس �ت��رداد م��ا ص��رف للمذكورين من
دون وجه حق واالفادة.
سادسا  -الرقابة المسبقة
لبيت الزكاة:
فيما يلي عرض ألهم املالحظات
ال �ت��ي اس �ف��رت ع�ن�ه��ا رق��اب��ة ال��دي��وان
املسبقة:
 - 1ع��دم التقيد بأحكام امل��ادت�ين
رق �م��ي ( 13و  )14م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
( )30ل �س �ن��ة  1964ب��إن �ش��اء دي� ��وان
املحاسبة املعدل باملرسوم بقانون
رقم ( )4لسنة :1977
الح ��ظ ال ��دي ��وان ان ال�ب�ي��ت ارت�ب��ط
ب ��امل � �ن ��اق � �ص ��ة ال � �خ � ��اص � ��ة ب ��ال� �ق� �ي ��ام
ب� ��ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ف� �ن� �ي ��ة وال� �ص� �ي ��ان ��ة
ال �ش��ام �ل��ة ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
ب� �ت ��اري ��خ  2015/1/1ف� ��ي ح �ي�ن ت��م
ال� � �ع � ��رض ع� �ل ��ى ال� � ��دي� � ��وان ب �ت ��اري ��خ
 2015/2/16ل�ت�ع��اق��د ب�ل�غ��ت قيمته
 156.250دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا وبنسبة
 ٪22م ��ن ق�ي�م��ة امل ��وض ��وع ��ات ال�ت��ي
تخص البيت.
وت � ��م إخ � �ط� ��ار إدارة امل �خ��ال �ف��ات

املالية بالديوان التخاذ الالزم فيما
يتعلق باملخالفة املبينة اعاله.
 - 2رد أوراق بعض املوضوعات:
تم خالل السنة املالية 2015/2014
رد اوراق ع��دد ( )2م��وض��وع للبيت
وم� �ث ��اال ل ��ذل ��ك امل �ن��اق �ص��ة ال �خ��اص��ة
بمشروع انجاز وصيانة تعلية ملقر
البيت باالندلس حيث تبني ان قيمة
م��وض��وع البحث تتجاوز االعتماد
الصرفي للسنة املالية 2016/2015
للبند املزمع الخصم عليه.
ل��ذا اع��اد ال��دي��وان بكتابه امل��ؤرخ
 2015/3/31اوراق املوضوع التخاذ
االجراءات الالزمة لتعديل االعتماد
الصرفي للبند املزمع الخصم عليه
ومن ثم اعادة العرض على الديوان
الستكمال دراس��ة امل��وض��وع وإب��داء
الرأي املسبق بشأنه.
 - 3ع��دم ال �ت��زام البيت ب��ال��دراس��ة
وال�ت��وص�ي��ة خ�ل�ال امل ��دة امل �ح��ددة له
من لجنة املناقصات املركزية عمال
ب�ن��ص امل ��ادة رق��م ( )38م��ن ال�ق��ان��ون
رق � ��م ( )37ل �س �ن��ة  1964ف� ��ي ش ��أن
املناقصات العامة وذلك باملناقصة
الخاصة بتقديم خ��دم��ات الصيانة
وال��دع��م ال�ف�ن��ي ل�لاج�ه��زة الرئيسية
وملحقاتها للبيت واف ��اد ال��دي��وان
ب�ك�ت��اب��ه ال� �ص ��ادر ل�ل�ب�ي��ت ان ي��راع��ي
مستقبال تقديم التوصيات الالزمة
خالل امل��دة املحددة له بكتاب لجنة
املناقصات املركزية بإحالة وثائق
ال � �ع � �ط� ��اءات امل� �ق� �ب ��ول ��ة ل �ل �م �ن��اق �ص��ة
للدراسة وتقديم التوصيات الالزمة
وذلك تفاديا النتهاء التأمني االولي
ل �ل �م �ن ��اق �ص�ي�ن ق� �ب ��ل االن� � �ت� � �ه � ��اء م��ن
اجراءات التعاقد.
 - 4ط� � � � � ��ول م� � � � � ��دة ب� � � �ق � � ��اء اح� � ��د
امل��وض��وع��ات ب��ال�ب�ي��ت ب �ع��د ص ��دور
ق� � ��رار ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل��رك��زي��ة
ب ��ال� �ت ��رس� �ي ��ة وق � �ب� ��ل ع ��رض� �ه ��ا ع �ل��ى
ال��دي��وان االم��ر ال��ذي يستلزم دراس��ة
االج � � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات االداري� � ��ة
املتبعة داخل البيت.
ح�ي��ث اس�ت�غ��رق��ت ف�ت��رة ب�ق��اء اح��د
امل��وض��وع��ات ب��ال�ب�ي��ت ب �ع��د ص ��دور
ق� ��رار ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ب��ال�ت��رس�ي��ة
وق � � �ب� � ��ل وروده ل � � �ل� � ��دي� � ��وان ف� �ت ��رة
ط��وي�ل��ة ح�ي��ث اس�ت�غ��رق��ت امل�ن��اق�ص��ة
الخاصة بتقديم خ��دم��ات الصيانة
وال��دع��م ال�ف�ن��ي ل�لاج�ه��زة الرئيسية
وملحقاتها لبيت الزكاة ( )48يوم.
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إعادة تشكيل اللجنة العليا لألندية
المدرسية المسائية
أص� � � ��در وزي� � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي� � ��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى قرارا
وزاريا باعادة تشكيل اللجنة العليا
لألندية املدرسية املسائية برئاسة
ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د للتنمية التربوية
واألنشطة فيصل املقصيد.
وق� ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د مقصيد
ال � � ��ذي ي �ش �غ��ل اي� �ض ��ا امل� ��دي� ��ر ال �ع ��ام
لألندية املدرسية املسائية ان اللجنة
ستضم م��دي��ري األن�ش�ط��ة امل��درس�ي��ة
واألن� �ش� �ط ��ة ال �ت��رب��وي��ة ف ��ي امل �ن��اط��ق
ال�ت �ع�ل �ي �م�ي��ة وم ��دي ��ر إدارة م� ��دارس
ال�ت��رب�ي��ة ال�خ��اص��ة وم��راق��ب املتابعة
ال�ف�ن�ي��ة ف��ي م�ك�ت��ب ال��وك �ي��ل امل�س��اع��د
للتنمية التربوية واألنشطة وموجه
أول تربية بدنية في منطقة مبارك
الكبير التعليمية.
واوض��ح ان اللجنة ستعمل على
وضع اهداف الخطة العامة وتحديد
اإلس �ت��رات �ج �ي��ة ال �خ ��اص ��ة ب��األن��دي��ة
املدرسية املسائية وتحديد األع��داد
املناسبة لألندية وفق الخطة العامة

واحتياجات املناطق التعليمية.
واض ��اف ان ال �ق��رار تضمن وض��ع
الخطط املستقبلية لتطوير العمل
ب ��األن ��دي ��ة ودراس� � � � ��ة إن � �ش� ��اء أن ��دي ��ة
م��درس �ي��ة ن �م��وذج �ي��ة (ت�خ�ص�ص�ي��ة)
ب �م �خ �ت �ل ��ف امل � �ن � ��اط� ��ق ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
بالتعاون مع الهيئات واملؤسسات
الوطنية ذات العالقة
وأوض��ح مقصيد ان األندية التي
خصصتها ال � ��وزارة ف��ي ك��ل منطقة
س �ك �ن �ي��ة س �ت �ع �م��ل ع �ل ��ى اس �ت �ي �ع��اب
الطلبة خ�لال االج ��ازة الصيفية في
الفترة املسائية
وق � ��ال ان االن� ��دي� ��ة ت �ض��م ان�ش�ط��ة
ع ��دي ��دة ت �ت �ن��وع م ��ا ب �ي�ن ال��ري��اض��ي
وال �ع �ل �م��ي وال �ث �ق��اف��ي واالج �ت �م��اع��ي
وال� �ف� �ن ��ي وامل � �س ��رح ��ي وال� �ح ��اس ��وب
وم�ي�ك��ان�ي�ك��ا ال �س �ي��ارات اض��اف��ة ال��ى
االق� �ت� �ص ��اد امل� �ن ��زل ��ي ل �ل �ف �ت �ي��ات ال ��ى
ج ��ان ��ب ت �ن �ظ �ي��م ان �ش �ط��ة وف �ع��ال �ي��ات
بيئية واعالمية.
وعلى صعيد آخ��ر اص��در الوكيل

د .بدر العيسى

املساعد للتنمية التربوية واألنشطة
ف� �ي� �ص ��ل امل� �ق� �ص� �ي ��د ق � � � � ��رارا ي �ق �ض��ي
بتكريم الطالب العشرة األوائ��ل من
القسم العلمي من الكويتيني وغير
الكويتيني والطالب العشرة األوائل
م ��ن ال �ق �س��م األدب� � ��ي م ��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
وغير الكويتيني.
واض��اف��ت ان ال�ق��رار يقضي ايضا

بتكريم الطالب الخمسني األوائل من
القسم العلمي من الكويتيني بحيث
ال تقل النسبة املئوية عن  90في املئة
والخمسني األوائل من القسم األدبي
من الكويتيني بحيث ال تقل النسبة
املئوية عن  90في املئة.
واوضحت ان القرار يشمل تكريم
الطالب العشرة األوائ��ل في التعليم
الديني ف��ي الصف الثاني عشر من
الكويتيني وغير الكويتيني والطالب
ال �خ �م �س��ة األوائ � � � ��ل م� ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
بحيث ال تقل النسبة املئوية عن 90
في املئة.
وذك��رت ان��ه سيتم تكريم الطالب
الخمسة األوائ ��ل ف��ي ال�ص��ف الثاني
عشر من القسم العلمي من م��دارس
التربية الخاصة من الكويتيني وغير
الكويتيني والطالب الخمسة األوائل
ف��ي ال�ص��ف ال�ث��ان��ي ع�ش��ر م��ن القسم
األدب��ي من م��دارس التربية الخاصة
من الكويتيني وغير الكويتيني.

الداخلية :إيقاف مؤقت لقبول حملة
الثانوية العامة في دورات الضباط
أع �ل �ن��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ع��ن
إي� �ق ��اف� �ه ��ا م ��ؤق� �ت ��ا ق � �ب� ��ول ح �م �ل��ة
ش� � � �ه � � ��ادات ال � �ث � ��ان � ��وي � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ف� ��ي دورات ال� �ض� �ب ��اط ل �ل �ع��ام�ين
ال ��دراس� �ي�ي�ن ( )2017 - 2016و
( )2018 - 2017الف� �ت ��ة ال � ��ى ان
ال� �ق� �ب ��ول س �ي �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى ث�لاث��ة
ت� �خ� �ص� �ص ��ات ف � �ق� ��ط ل�ل�اب� �ت� �ع ��اث
خارج دولة الكويت.
وق� ��ال وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
امل � � �س � ��اع � ��د ل� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م
وال�ت��دري��ب ال�ل��واء الشيخ فيصل
ال� � �ن � ��واف ف� ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص �ح��اف��ي
ع �ق��د ف��ي م�ب�ن��ى أك��ادي �م �ي��ة سعد
ال � �ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ان ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات
ال �ث�ل�اث��ة ال �ت ��ي س �ي �ت��م اب�ت�ع��اث �ه��ا
خ � � � � � � � � � ��ارج ال� � � � � � �ب � � �ل� � ��اد س � � �ت � � �ك� � ��ون
اخ �ت �ص��اص��ات ف �ن �ي��ة ت�ح�ت��اج�ه��ا
ب �ع��ض ق �ط��اع��ات ال� � ��وزارة كخفر
ال �س��واح��ل وال �ط �ي��ران ال �ع �م��ودي
واالدل��ة الجنائية مشيرا ال��ى ان
ب��اب ق�ب��ول ض�ب��اط االخ�ت�ص��اص
لن يتم إيقافه.
واوض � � � ��ح ان ف � �ت� ��رة اإلي � �ق� ��اف
س � � ��وف ت� �ع� �ط ��ي ف� ��رص� ��ة ل �ق �ط��اع
شؤون التعليم والتدريب لوضع
ال�خ�ط��ط ال�لازم��ة لتطوير جميع
املؤسسات التعليمية في وزارة
الداخلية لكي تصبح على اعلى
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مشاورات السالم اليمنية
تعقد أولى الجلسات في رمضان
التقى مبعوث االمم املتحدة الى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد
وفد الحكومة اليمنية امس ضمن
أول ��ى ج�ل�س��ات م �ش��اورات ال�س�لام
ف��ي شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك على ان
يلتقي في وقت الحق وفد انصار
الله واملؤتمر الشعبي العام.
وت�ت��رك��ز امل �ش��اورات السياسية
التي يجريها املبعوث مع االطراف
ال �ي �م �ن �ي��ة ع� �ل ��ى آخ� � ��ر ال� �ت� �ط ��ورات
االم�ن�ي��ة واالن�س��ان�ي��ة والسياسية
واالقتصادية في اليمن والحلول

املقترحة لجميع القضايا الشائكة
وس� �ب ��ل ت �ح �س �ي �ن �ه��ا ف� ��ي امل��رح �ل��ة
املقبلة.
وك��ان املبعوث االممي قد اعلن
قبل يومني اتفاق األطراف اليمنية
خ � �ل� ��ال ج � �ل � �س ��ة ل � �ج � �ن ��ة األس � � � ��رى
وامل �ع �ت� �ق �ل�ي�ن ع� �ل ��ى االف� � � � ��راج غ�ي��ر
امل�ش��روط عن األط�ف��ال املحتجزين
على ان تعقبها خ�ط��وات مماثلة
الطالق سراح عدد من املحتجزين
في االيام القليلة املقبلة.

الفتوى والتشريع تطبق خدمة
التوقيع اإللكتروني للفتوى
أك��د رئ�ي��س ال�ف�ت��وى والتشريع
امل � �س � �ت � �ش� ��ار ص � �ل ��اح امل � �س � �ع� ��د أن
تدشني خدمة التوقيع اإللكتروني
ل �ل �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ه ��و ن �م��وذج
ح��ي إلن �ج��از ن��وع��ي أص�ب��ح واق�ع��ا
م �ل �م��وس��ا ي ��رس ��م م�ل�ام ��ح ن�ه�ض��ة
ح��دي �ث��ة ف��ي م �ض �م��ار ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات
اإلل � �ك � �ت � ��رون � �ي � ��ة ع � �ل� ��ى امل� �س� �ت ��وى
الحكومي.
وق � � ��ال امل� �س� �ت� �ش ��ار امل� �س� �ع ��د ف��ي
بيان صحافي للفتوى والتشريع
بمناسبة إط�ل�اق خ��دم��ة التوقيع
اإللكتروني ل�ل�ادارة «إن مصطلح
ال �ح �ك��وم��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ي�ح�ت��اج
م��ن الناحية الفعلية إل��ى بنيتني
إح ��داه � �م ��ا ت �ش��ري �ع �ي��ة واألخ � � ��رى
تقنية تكنولوجية وقد تضافرت
ال�ج�ه��ود وص ��در ال �ق��ان��ون رق��م 20
ل�س�ن��ة  2014ف��ي ش ��أن امل �ع��ام�لات
اإللكترونية.
وأضاف أن القائمني على تنفيذ
التوقيع اإلل�ك�ت��رون��ي «ل��م يهملوا
أخ��ذ االح�ت�ي��اط��ات ال�لازم��ة لتكون
ال �خ��دم��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي مأمن
م��ن العبث أو س��وء االس�ت�غ�لال أو
ص�ع��وب��ة االس �ت �ع �م��ال ف�ق��د عملوا

على دراس ��ة مختلف التحديثات
التقنية ووض��ع الحلول الناجعة
ل� �ه ��ا م � ��ن خ �ل ��ال ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
للمعلومات املدنية».
وذك��ر أن ه��ذه ال�ث�م��رة أح��د أهم
اإلنجازات التي جسدها التعاون
ال � �ب � �ن� ��اء ب �ي��ن اإلدارة وال� �ه� �ي� �ئ ��ة
ال�ع��ام��ة للمعلومات امل��دن�ي��ة على
إع ��داد وتنفيذ م�ش��روع الخدمات
اإللكترونية.
وأوض� � � ��ح أن � ��ه س �ي �ت��م ت�ح�م�ي��ل
البطاقة الشخصية ملوظفي إدارة
ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع م��ن األع �ض��اء
وامل� � ��وظ � � �ف �ي ��ن اإلداري� � � � �ي � � � ��ن ب � �ه ��ذه
امل �ي��زة ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن ال �خ��دم��ات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة م ��ن ك ��اف ��ة األج �ه ��زة
والجهات الحكومية في الدولة.
وذك � � ��ر امل� �س� �ت� �ش ��ار امل� �س� �ع ��د أن
ح� ��ام� ��ل ه� � ��ذه ال� �ب� �ط ��اق ��ة ب��ال �ت��ال��ي
ي �ت �م �ت��ع ب ��إن� �ج ��از م� �ع ��ام�ل�ات ��ه م��ن
خ�لال ه��ذه الخدمة للتوقيع على
امل�س�ت�ن��دات م��ن م�ع��ام�لات وع�ق��ود
وغيرها واالستفادة من التراسل
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي دون ال� �ح ��اج ��ة إل��ى
ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى األوراق ك �م��ا ه��و
حاصل في السابق.

 %33.2انخفاض صادرات
الكويت في الربع األول

جانب من املؤتمر الصحافي

مستوى من علميا واكاديميا.
واف � ��اد ب� ��أن امل �ق �ت��رح ال � ��ذي ت��م
رف �ع��ه ال ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � � � � � � � ��وزراء ووزي� � � � � � ��ر ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ال �ح �م��د
الصباح أعد بعد دراس��ة معمقة
ومستفيضة من قبل املسؤولني
ف � � ��ي ق � � �ط� � ��اع ش � � � � ��ؤون ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م
وال � �ت� ��دري� ��ب م �ب �ي �ن��ا ان� � ��ه ي �ه��دف
إل��ى إع��ادة تأهيل رج��ل الشرطة
بشكل عام خاصة أن املؤسسات
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة ه��ي
امل�ع�ن�ي��ة ب��ذل��ك إذ ت �ق��وم بتأهيله
م��ن ال �ن��اح �ي��ة ال�ف�ن�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
والعلمية والثقافية.

أخبار

واكد أن األكاديمية ستتوسع
ف� ��ي ق� �ب ��ول ال �ط �ل �ب��ة م� ��ن ض �ب��اط
االختصاص خالل فترة اإليقاف
ه��ذه ب�م��ا يحقق ن�ظ��رت�ه��ا ف��ي أن
ي�ك��ون رج��ل األم��ن م��ؤه�لا بشكل
ي� �م� �ك� �ن ��ه م � ��ن ال � �ت � �ع� ��ام� ��ل م � ��ع ك��ل
الظروف املحيطة به وبما يرسخ
ال �س �ي��اس��ة ال �ع��ام��ة ف��ي االع �ت �م��اد
على نوعية الكوادر.
واش � � ��ار ال � ��ى أن ه � ��ذه ال �ف �ت��رة
امل ��ؤق� �ت ��ة ل� ��ن ت �م �ن��ع امل ��ؤس� �س ��ات
التعليمية في ال��وزارة من تأدية
دورها في تأهيل رجال الشرطة
من مختلف الرتب.
وأوض � ��ح ان اإلي� �ق ��اف امل��ؤق��ت

س � � ��وف ي� �ع� �ط ��ي وق � �ت � ��ا وم � �ج� ��اال
ل � � �ل � � �م� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال � �ت � �ع � �ل � �ي � �م � �ي� ��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال � � ��وزارة إلع ��ادة
دراس � � ��ة م �ن��اه �ج �ه��ا ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
م ��ن ج ��دي ��د ل �ك��ي ي �ت��م ت �ط��وي��ره��ا
ل�ت��واك��ب ال �ت �ط��ورات العلمية في
املجاالت املختلفة باالضافة الى
توسعة مباني ه��ذه املؤسسات
لكي تستوعب بعد فترة اإليقاف
االع � � � � � ��داد ال� � �ت � ��ي س� �ت� �ت� �ق ��دم ل �ه��ا
وك��ذل��ك س��د ال�ن�ق��ص ف��ي ال�ك��وادر
التعليمية والتدريبية فيها

أظ �ه ��رت األرق� � ��ام ال� �ص ��ادرة عن
اإلدارة املركزية لالحصاء تراجع
ال�ص��ادرات الكويتية بنسبة 33.2
في املئة خالل الربع االول مقارنة
ب��ال�ف�ت��رة ذات �ه��ا م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي
م�س�ج�ل��ة اي� � ��رادات ق�ي�م�ت�ه��ا 2.714
مليار دينار
وذك � � ��رت إح � �ص � ��اءات ال �ت �ج��ارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ل � �ل� ��رب� ��ع االول hن
قيمة واردات ال�ك��وي��ت خ�لال هذه
ال�ف�ت��رة بلغت  2.304مليار دينار
بانخفاض  1.6في املئة وأضافت
أن امل�ي��زان ال�ت�ج��اري حقق فائضا
بلغ  410م�لاي�ين دي�ن��ار ف��ي الربع
االول مقارنة بـ  1٫723مليار دينار

خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة ذات � �ه� ��ا م� ��ن 2015
بانخفاض قدره  76.2في املئة.
وذك� � � � � ��رت أن ح � �ج� ��م ال � �ت � �ب� ��ادل
ال �ت �ج��اري ان �خ �ف��ض ب�ن�س�ب��ة 21.6
ف ��ي امل �ئ��ة ح �ي��ث ب �ل��غ ن �ح��و 5.018
م �ل �ي��ارات دي �ن��ار ف��ي ال��رب��ع االول
م��ن  2016.وق��ال��ت (اإلح� �ص ��اء) إن
اململكة العربية السعودية احتلت
الصدارة ألهم الدول املصدر إليها
(عدا السلع النفطية) حيث بلغت
قيمة ال �ص��ادرات نحو  59مليون
دينار كويتي في الربع االول من
 2016تلتها دولة االمارات العربية
امل �ت �ح ��دة ب� � �ـ 45م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ث��م
الصني بـ 39مليون دينار.
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لجنة زكاة القدس
تشيد بدعم الكويت
أش � � � ��اد ام� �ي ��ن ص� � �ن � ��دوق ل �ج �ن��ة
زك��اة ال�ق��دس أش��رف سلهب بدعم
ال � �ك� ��وي� ��ت امل� �س� �ت� �م ��ر ل �ل �م �ش ��اري ��ع
ال�خ�ي��ري��ة واإلغ��اث �ي��ة والتعليمية
في فلسطني.
وق� � � ��ال س �ل �ه ��ب خ �ل ��ال اف �ت �ت ��اح
لجنة زكاة القدس مسجد عائشة
بنت أبي بكر امس االول في بلدة
زعترة شرق بيت لحم والذي اقيم
ب ��واس �ط ��ة ل �ج �ن��ة ال �ع ��ال ��م ال �ع��رب��ي

بجمعية إحياء ال�ت��راث اإلسالمي
إن اللجنة عملت على بناء العديد
من املساجد في فلسطني بدعم من
أهل الخير في دولة الكويت.
وم � � ��ن ج ��ان � �ب ��ه اع � � � ��رب ال �ش �ي��خ
ه�ي�ث��م ال�ب�ج��ال��ي م�م�ث�لا ع��ن وزارة
األوق� ��اف الفلسطينية ع��ن شكره
دولة الكويت حكومة وشعبا على
عطائهم املستمر في فلسطني.

صدور عدد جديد من المجلة
العربية للعلوم اإلنسانية
أص ��در م�ج�ل��س ال�ن�ش��ر العلمي
ب �ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت ام � ��س ال� �ع ��دد
 135م��ن امل �ج �ل��ة ال �ع��رب�ي��ة للعلوم
االن� �س ��ان� �ي ��ة م �ش �ت �م�لا ع �ل ��ى س�ت��ة
ب �ح ��وث ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وب �ح��ث
ب ��ال� �ل� �غ ��ة اإلن � �ج � �ل � �ي ��زي ��ة ت� �ن ��اول ��ت
العديد من القضايا املعنية بعلوم
االنسان.
وت�ن��اول البحث األول تحديات
نظرية وممارسة النقد املسرحي
م� ��ا ب� �ع ��د ك ��ول ��ون� �ي ��ال ��ي ل �ل��دك �ت��ور
ج ��اس ��م ال �غ �ي ��ث وت � �ط� ��رق ال �ب �ح��ث
الثاني للدكتور يوسف عليمات
ال��ى م�ف��ارق��ات ال�ه��ام��ش ق ��راءة في
نونية قريط بن أنيف.
وت� � �ض� � �م � ��ن ال� � �ب� � �ح � ��ث ال � �ث� ��ال� ��ث
ل�ل��دك�ت��ور ي��اس��ر ن��ور م �ح��اور ع��دة

ع��ن أب ��و غ �س��ان م�ح�م��د ب��ن يحيى
امل ��دن ��ي وك �ت��اب��ه امل �ف �ق��ود ..أخ� �ب ��ار
امل��دي �ن��ة وت� �ن ��اول ال �ب �ح��ث ال��راب��ع
األث � � � ��ر ال � �ن � �ح� ��وي ف � ��ي اس �ت �ن �ب ��اط
ال �ح �ك��م ال �ف �ق �ه��ي دراس� � ��ة ف ��ي ب��اب
األس �م��اء ع�ن��د اإلس �ن��وي للمدرس
فهد العتيبي وت�ن��اول��ت د .أمينة
ال �ج �ب��ري��ن ف ��ي ال �ب �ح��ث ال �خ��ام��س
جدلية اإلل�غ��اء ال��ذك��وري للوجود
األن�ث��وي ف��ي الحكاية املثلية عند
ش��وق��ي وت �ن��اول ال�ب�ح��ث ال�س��ادس
م �س �ت��وي��ات ال �ح �ج ��اج ف ��ي ال �ن��ص
الشعري ق��راءة ف��ي دال�ي��ة عمر بن
أب ��ي رب �ي �ع��ة ل�لأك��ادي �م��ي امل �ص��ري
محمد عيد.

إيطالي يفوز ببطولة كأس
سمو األمير الدولية للرماية
ف � ��از ال� ��رام� ��ي االي� �ط ��ال ��ي ك ��ارل ��و
أن �ج �ي��ل أن �ط��ون��ي ب �ب �ط��ول��ة (ك ��أس
س �م��و األم � �ي� ��ر ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �ج��ائ��زة
ال �ك �ب��رى) ل �ل��رم��اي��ة ال �ت��ي اختتمت
دروت �ه ��ا ال�ث��ان�ي��ة ي ��وم ام ��س االول
بمشاركة اكثر من  300رام دولي.
وتسلم الرامي انطوني من نائب
رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل�ل��رم��اي��ة
رئ �ي��س ات �ح ��اد ال��رم��اي��ة االي �ط��ال��ي
عضو مجلس الشيوخ السيناتور
ل��وت�ش��ان��و روس ��ي ب�ح�ض��ور ممثل
سفير الكويت لدى ايطاليا القائم
ب ��األع� �م ��ال خ ��ال ��د ال �خ��ري �ن��ج ك��أس
ال �ب �ط��ول��ة ف� ��ي ح �ف��ل اق� �ي ��م ب�ح�ل�ب��ة
(أومبريا فيردى) العاملية للرماية
بمنطقة تودي وسط ايطاليا.
وع �ب��ر ال��رام��ي االي �ط��ال��ي ال�ف��ائ��ز
ب� �ك ��أس س �م��و االم� �ي ��ر "وه � ��ي ع�ل��ى
ش �ك��ل ص �ق��ر ف �ض ��ي" ع ��ن س �ع��ادت��ه
ب � ��ال� � �ف � ��وز ب � � �ك � ��أس س � �م� ��و األم � �ي� ��ر
وباملشاركة في مثل ه��ذه البطولة
ال�ت��ي اقيمت تحت رع��اي��ة االت�ح��اد
االي �ط��ال��ي ل�ل��رم��اي��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
سفارة دولة الكويت.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال م��دي��ر امل�س��اب�ق��ة
ادواردو روس� ��ي إن ب �ط��ول��ة ك��أس
سمو أمير الكويت الدولية للرماية
التي تقام تحت رعاية شركة كويت
(ب�ت��رول�ي��وم اي�ط��ال�ي��ا) تكتسب في
ع��ام �ه��ا ال �ث��ان��ي اه �ت �م��ام��ا واق �ب��اال

محطة املياه الجديدة في السودان

واسعني رغم تزامنها العام الحالي
مع بطولة سان مارينو.
م��ن ج��ان�ب��ه اع ��رب ن��ائ��ب رئ�ي��س
االت �ح��اد ال��دول��ي ورئ �ي��س االت�ح��اد
االي � �ط ��ال ��ي ل� �ل ��رم ��اي ��ة ع� ��ن س � ��روره
بالنجاح الذي تالقيه بطولة كأس
سمو األمير الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح منوها باسهامات
س�م��وه الكبيرة ف��ي دع��م الرياضة
وال �ت �ق��ارب ب�ي�ن ال �ش �ع��وب وال�ع�م��ل
االنساني العاملي.
م��ن جهته عبر القائم باألعمال
في سفارة دول��ة الكويت في كلمة

ال �ق��اه��ا ن�ي��اب��ة ع��ن ال�س�ف�ي��ر الشيخ
ع�ل��ي ال �خ��ال��د ع��ن اع �ت��زاز ال�س�ف��ارة
بالنجاح الكبير للعام الثاني على
التوالي لبطولة سمو أمير البالد
لتصبح اح��دى املسابقات الدولية
ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ال � �ت � ��ي ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا
ايطاليا باعتبارها م�ث��اال ممتازا
ل � �ع �ل�اق ��ات ال � �ص� ��داق� ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة
والثقافية بني البلدين.

مسجد الدولة الكبير تحفة إسالمية على الطراز األندلسي
ع �ل��ى م �س��اح��ة  45أل� ��ف م �ت��ر م��رب��ع
وب �ط ��رازه األن��دل �س��ي ال �ع��ري��ق وال�ف�خ��م
يمثل مسجد الدولة الكبير الذي افتتح
ف��ي ع�ه��د األم �ي��ر ال��راح��ل ال�ش�ي��خ جابر
األحمد طيب الله ثراه عام  1986تحفة
معمارية وفنية إسالمية.
وب ��دأ ال�ع�م��ل ف��ي ب �ن��اء امل�س�ج��د ع��ام
 1979وس��اه��م ف��ي بنائه  50مهندسا
ويضم أجزاء عديدة مصممة بتناسق
وإب ��داع ي�ن��در ف��ي م�س��اج��د ال�ع��ال��م كما
ي�م�ث��ل ع ��دة م � ��دارس م �ع �م��اري��ة ق��دي�م��ة
أص�ي�ل��ة وح��دي �ث��ة م�ب��دع��ة م��ع تميزها

ببعض اللمسات املحلية.
وي �ت �م �ي��ز امل �س �ج��د ال �ك �ب �ي��ر ب��وج��ود
ث�ل��اث� ��ة ب � �ي� ��وت ل� �ل� �ص�ل�اة ه � ��ي ال �ب �ي��ت
ال��رئ�ي�س��ي وامل�ص�ل��ى ال�ي��وم��ي ومصلى
النساء.
وي �ق��ف امل �ص �ل��ون ف ��ي ه ��ذا امل�س�ج��د
ب� �ص� �ف ��وف م� ��رص� ��وص� ��ة الس� �ي� �م ��ا ف��ي
ال �ع �ش ��ر األواخ � � � ��ر م� ��ن ش �ه ��ر رم �ض ��ان
املبارك سنويا عندما يستقبل عشرات
اآلالف منهم ألداء صالة التراويح.

• س� � ��ال� � ��م إب� � ��راه � � �ي� � ��م س� �ع ��ود
ال��دوي �س��ان 74 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع)،
رج��ال :الروضة ،ق ،2شارع يوسف
الصبيح ،م ،30تلفون،99622061 :
ن� �س ��اء :م� �ش ��رف ،ق ،4ش ،6م،28
تلفون25380526 :
• ن � � � ��ورة أح � �م� ��د ع� �ب ��دال� �ك ��ري ��م
ابراهيم الجطيلي ،زوجة :عنبر
سيد رج��ب ال��رف��اع��ي 66 ،عاما،
(ش� �ي� �ع ��ت) ،رج � � ��ال :خ �ي �ط ��ان ،ق5
شارع ناصر الجبري ،م( ،37ديوان
ال�ج�ط�ي�ل��ي) ،ت�ل�ف��ون- 55339499 :
 ،55532311ن �س��اء :ال ��زه ��راء ،ق،6
ش  ،601م ،6تلفون- 97867855 :
97144488
• حمد جعفر أحمد العوضي،
 38ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) رج ��ال :الدعية
ديوان العوضي ،تلفون99022185 :
 ،ن� �س ��اء :ال � �ع ��دن ،ق ،4ش ،3م،31
تلفون90001964 :
• إب��راه �ي��م ن��اص��ر اح �م��د علي
القطان 88 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
امل �ن �ص ��وري ��ة  ،ح �س �ي �ن �ي��ة األوح� � ��د،
تلفون ،99492324 :نساء :الرميثية،
ق ،4ش،44م5
• ف��اط �م��ة ع �ل��ي ح �ي ��در ،ارم �ل��ة:
اس� �م ��اع� �ي ��ل ح� �س�ي�ن امل �ح �م �ي��د،
 81ع � ��ام � ��ا( ،ش � �ي � �ع� ��ت) ،رج� � ��ال:
مسجد الوزان ،تلفون- 97386727 :
 ،97801755نساء الرميثية ،ق ،9ش
ابوحنيفة ،ج ،97م 16ب من الخلف،
تلفون50619119 - 25610770 :
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الظهر
العصر
املغرب
العشاء

03:13
04:48
11:47
03:21
06:46
08:18

حالة الطقس

صورة ارشيفية للمصلون في ليلة  27رمضان باملسجد الكبير

aldostoor

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الوفيات

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

حالة الطقس
28 - 43
أعلى مد
 02.42صباحا  01.10 -ظهرا
أدنى جزر
 07.59صباحا  08.53 -مساء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

