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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الخميس
 04رمضان 1437
 09يونيو 2016
العدد 865

أمير قطر يصل إلى البالد اليوم
يصل إل��ى البالد اليوم الخميس صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد املرافق لسموه في زيارة
أخ��وي��ة للبالد يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك ألخيه
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه
الله ورعاه.
تفاصيل (ص)02

وافق على المناقصات العامة في المداولة األولى

المجلس يعدل قانون الشرطة
ويحيله إلى الحكومة
أق � ��ر م �ج �ل��س االم� � ��ة ف� ��ي ج�ل�س�ت��ه
ال �ع��ادي��ة ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة أم ��س م �ش��روع
ال � �ق ��ان ��ون واالق� � �ت � ��راح � ��ات ب �ق��وان�ي�ن
بشأن املناقصات العامة في املداولة
االولى باجماع أعضائه الحضور.
وأع� � � ��رب وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل �ش ��ؤون
م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د
ال�ع�ب��دال�ل��ه ع��ن ام�ل��ه أن ي�ق��ر مجلس
االم� � ��ة ف ��ي ج �ل �س �ت��ه امل �ق �ب �ل��ة ق��ان��ون
امل �ن ��اق �ص ��ات ال� �ع ��ام ��ة ف ��ي م��داول �ت��ه
ال�ث��ان�ي��ة لنحتفل بنقلة اق�ت�ص��ادي��ة
نوعية في العمل الحكومي.
وواف� � � � � � ��ق م � �ج � �ل� ��س األم� � � � � ��ة ع �ل��ى
االق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين وامل �ش��روع�ين
ب � �ق ��ان ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة  1968بشأن
ن �ظ��ام ق ��وة ال �ش��رط��ة ف ��ي م��داول �ت �ي��ه
األول � � � � ��ى وال � �ث� ��ان � �ي� ��ة وأح� � ��ال� � ��ه إل ��ى
الحكومة.
ك �م��ا واف � ��ق امل �ج �ل��س أي �ض��ا على
ط�ل��ب م�ق��رر لجنة ش ��ؤون الداخلية
وال��دف ��اع ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب�س�ح��ب تقرير

ال�ل�ج�ن��ة ب �ش��أن االق� �ت ��راح وم �ش��روع
ال� �ق ��ان ��ون امل �ت �ع �ل��ق ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أح�ك��ام القانون رق��م  26لسنة 1962
ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م ال �س �ج��ون مل��زي��د من
الدراسة.
وح� � � ��ول االق� � �ت � ��راح � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن
وامل � � �ش � ��روع �ي��ن ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل
بعض أحكام القانون رقم  23لسنة
 1968ب� �ش ��أن ن� �ظ ��ام ق � ��وة ال �ش��رط��ة
ف �ق��د ج ��اء ف ��ي امل ��ذك ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
للقانون وفقا لتقرير لجنة شؤون
ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع ال �ب��رمل��ان �ي��ة أن��ه
تمت اع ��ادة صياغة ع��دد م��ن امل��واد
منها املادة  5بتوصيف جديد لرتب
ال �ض �ب��اط م��ن أع� ��وان وق� ��ادة وأم ��راء
ح�س��ب ال�ت�س�ل�س��ل ال�ع�س�ك��ري وعلى
نحو يناسب حقيقة الواقع القائم.
وأش � � � � ��ارت امل� � ��ذك� � ��رة إل � � ��ى إع � � ��ادة
صياغة الفقرة الثانية من املادتني
 32و 42من القانون نظرا ملا أظهره
ال � ��واق � ��ع ال� �ع� �م� �ل ��ي م � ��ن ق � �ص� ��ور ف��ي
حكمهما يتمثل ف��ي أن��ه م��ن املمكن

العبداهلل :ال اعتماد للشهادات
الدراسية للموظفين دون إذن
قال وزير الدولة لشؤون مجلس
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ محمد العبدالله
إن م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ق��رر
ع��دم اعتماد ال�ش�ه��ادات الدراسية
ل�ل�م��وظ�ف�ين دون اذن رس �م��ي من
جهة عملهم.
وأض � � � � � � � � ��اف ال � � �ش � � �ي� � ��خ م� �ح� �م ��د
العبدالله ان ق��رار دي ��وان الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة وال � � � ��ذي ص� ��ادق� ��ت ع�ل�ي��ه

الحكومة سيسهم بانتهاء ظاهرة
ح �ص��ول امل��وظ �ف�ين ع�ل��ى ش �ه��ادات
دراس �ي��ة م��ن خ ��ارج ال �ك��وي��ت دون
ت�ف��رغ او اج ��ازة دراس �ي��ة م��ن جهة
ع �م �ل �ه��م ال � ��ى ج ��ان ��ب ص� � ��دور ت�ل��ك
ال �ش �ه��ادات م��ن ب�ع��ض ال�ج��ام�ع��ات
غير املعترف بها.

ملف «الدستور»
مالحظات ديوان المحاسبة

تدني القيمة اإليجارية للقسائم التابعة للهيئة
العامة للصناعة

تفاصيل (ص)14 - 10

مرزوق الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة أمس

أن تمضي مدة السنة التي يقضيها
ع �ض��و ق� ��وة ال �ش��رط��ة ف ��ي ال�ت�ج��رب��ة
دون ص ��دور ق ��رار بتسريحه خ�لال
م� ��دة ال �س �ن��ة ك� ��أن ي �ث �ب��ت م �ث�ل�ا ع��دم
ص�لاح�ي�ت��ه ل�ل�ب�ق��اء ف��ي ال �خ��دم��ة في
األيام األخيرة من تلك السنة.

وأف� � � � � � ��ادت ب � ��أن � ��ه مل� �ع ��ال� �ج ��ة ه� ��ذا
ال� �ق� �ص ��ور أض� �ي ��ف ح �ك��م م � � ��ؤداه أن
ت �س ��ري ��ح ع �ض ��و ق � ��وة ال� �ش ��رط ��ة م��ن
الخدمة في حالة عدم اجتياز فترة
التجربة بنجاح إما أن يكون خالل
سنة التجربة وإم��ا خ�لال شهر من

انتهاء هذه السنة.
وذك� � ��رت أن� ��ه ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ت�ط��وع
ل��وظ��ائ��ف أف � ��راد ال �ش��رط��ة وض �ب��اط
الصف والخفراء فقد حددت الفقرة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن امل � � � ��ادة  37ال � �ش� ��روط
ال� � �ش � ��روط ال � ��واج � ��ب ت� ��واف� ��ره� ��ا ف��ي

عبدالصمد :الالئحة التنفيذية
للمراقبين الماليين غير دستورية
أك � ��د رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي النائب عدنان
ع �ب��دال �ص �م��د ان ��ه ب��اس �ت �ط�لاع رأي
ال�خ�ب��راء ال��دس�ت��وري�ين ف��ي مجلس
االمة بشأن مرسوم رقم  333لسنة
 2015بإصدار الالئحة التنفيذية

للقانون رقم  23لسنة  2015بإنشاء
جهاز املراقبني املاليني قد تشوبها
عدم الدستورية.
وبني عبدالصمد أن رأي الخبير
الدستوري قد ذهب الى أن الالئحة
التنفيذية بما تضمنته من بعض

املواد قد شرعت أحكاما جديدة ال
يمكن اس�ن��اده��ا ل�ل�ق��ان��ون وليست
ت�ف�ص�ي�لا ألح �ك��ام أورده � ��ا امل �ش��رع
في قانون جهاز املراقبني املاليني
وذل ��ك ب��اس�ت�ح��داث اح �ك��ام ال أص��ل
لها بالقانون.

الصانع :ألغينا مركز الوسطية بسبب التطرف
أكد وزير العدل ووزير االوقاف
وال� � � �ش � � ��ؤون االس�ل��ام � �ي� ��ة ي �ع �ق��وب
الصانع ان مركز الوسطية السابق
لم يكن له كيان قانوني سليم.
وأض ��اف ال�ص��ان��ع ف��ي رده على
س��ؤال ف��ي الجلسة ح��ول م��ا اذا تم
ع� ��رض م��ؤل �ف��ات م��رك��ز ال��وس�ط�ي��ة
ع �ل��ى ل �ج �ن��ة ال �ك �ت��ب وامل �ط �ب��وع��ات

ان لجنة التحقيق ان�ت�ه��ت إل��ى أن
ب �ع��ض ال �ك �ت��ب ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت ��وزع
ت� �ح� �ت ��وي ع� �ل ��ى دع � � � ��وة ل� �ل� �ث ��ورات
وال�خ��روج عن الحاكم والكثير من
الفكر املتطرف الذي يبعد عن الفكر
ال��وس �ط��ي ال � ��ذي ت �ن �ش��ده ال �ك��وي��ت
والعالم االسالمي.
وأوض � � ��ح ان � ��ه ع �ل ��ى ض � ��وء ذل ��ك

ألغي مركز الوسطية والحق بإدارة
ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة االوق� ��اف وال �ش��ؤون
االس�لام �ي��ة وت ��م ارس� ��ال ك �ت��اب ال��ى
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ل�ت�ف�ع�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة
امل��رك��زي��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل��وس�ط�ي��ة ال�ت��ي
نادى بانشائها سمو أمير البالد.

املتطوع ومن بينها أال يجاوز عمره
ث�ل�اث�ي�ن س �ن��ة م �ي�ل�ادي ��ة واس �ت �ث �ن��اء
الخفراء من هذا الشروط.
واوض� �ح ��ت أن� ��ه ت ��م اض ��اف ��ة ع��دة
ب� �ن ��ود ف ��ي امل � � ��ادة  79م ��ن ال �ق��ان��ون
منها اج ��ازة خ��اص��ة م��ن دون رات��ب
بحيث ال تزيد على سنة وال تدخل
ف��ي م��دة ال�خ��دم��ة الفعلية واج ��ازات
اخرى براتب هي االج��ازة الدراسية
وخ��اص��ة ل�ل�ع�لاج وم��راف �ق��ة امل��ري��ض
والتفرغ العلمي والتفرغ الرياضي
ومرافقة الزوج او الزوجة واالجازات
االخ��رى التي تمنح للموظفة وفقا
ل�ل�اح �ك ��ام ق ��ان ��ون ال �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وذلك لالناث الالتي يعملن في قوة
الشرطة.

تفاصيل (ص)09-03

جامعة الكويت:
رفع نسب القبول
قرر مجلس جامعة الكويت
رف� ��ع ال �ن �س��ب ال��دن �ي��ا ل�ل�ق�ب��ول
ب��ال�ج��ام�ع��ة اع �ت �ب��ارا م��ن ال�ع��ام
الجامعي  2018/2017لتكون
 75ف��ي امل �ئ��ة ب��ال�ن�س�ب��ة للقسم
ال�ع�ل�م��ي و 80ف��ي امل�ئ��ة للقسم
األدب � � ��ي .وق � ��ال ع �م �ي��د ال �ق �ب��ول
والتسجيل بالجامعة د .عادل
م � ��ال ال� �ل ��ه إن ع �م �ل �ي��ة ت �ق��دي��م
ط�ل�ب��ات االل �ت �ح��اق ب��ال�ج��ام�ع��ة
ل�ل�ع��ام ال�ج��ام�ع��ي 2017/2016
س �ت �ب ��دأ إل �ك �ت ��رون �ي ��ا ل�ل�ط�ل�ب��ة
للكويتيني وأبناء الكويتيات
وم� � ��واط � � �ن� � ��ي دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج
وال� �ط� �ل� �ب ��ة م � ��ن ف� �ئ ��ة ال � �ب� ��دون
املستوفني ش��روط القبول من
 17إلى  25يونيو.
تفاصيل (ص)15

02

محليات

aldostoor

الخميس  04رمضان  09 . 1437يونيو 2016

أمير قطر يزور البالد اليوم

األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء والخالد

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
بقصر السيف صباح ام��س سمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ال �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح .ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس

 ..ومستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

مجلس ال��وزراء .واستقبل النائب
األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال �خ��ال��د .وم ��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى وف��ي
اج� � � ��واء ت �ف �ي��ض ب� ��ال� ��ود وامل �ح �ب��ة
استمر توافد املهنئني على ديوان
اس� ��رة آل ال �ص �ب��اح ال� �ك ��رام بقصر

ب � �ي ��ان م � �س ��اء ام� � ��س االول وذل� ��ك
ل�ت�ه�ن�ئ��ة ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد وس �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
واس��رة آل الصباح ال�ك��رام بحلول
شهر رمضان املبارك لليوم الثاني
على التوالي حيث استقبل جموعا
م��ن امل��واط �ن�ين وامل �ق �ي �م�ين .وت��أت��ي

هذه املناسبة املباركة لتشكل روح
االس��رة الواحدة التي جبل عليها
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ال � ��ذي ي�ت�ص��ف
ب��امل �ح �ب��ة وامل� � � ��ودة وروح االخ � ��اء
وت��ؤك��د ع�ل��ى ال �ت��واص��ل وال�ت��وح��د
بني اطياف املجتمع الكويتي كافة
ف��ي مثل ه��ذه امل�ن��اس�ب��ات الكريمة

اعادها الله علينا بالخير واليمن
والبركات.
وع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ� ��ر ي �ص��ل إل��ى
ال� �ب�ل�اد ال� �ي ��وم ال �خ �م �ي��س ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ت�م�ي��م بن
ح �م��د ب ��ن خ �ل �ي �ف��ة آل ث ��ان ��ي أم �ي��ر
دولة قطر الشقيقة والوفد املرافق

ل�س�م��وه ف��ي زي� ��ارة أخ��وي��ة للبالد
يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر
رم� �ض ��ان امل � �ب� ��ارك ألخ� �ي ��ه ح �ض��رة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد.

استقبل المبارك والخالد والجراح

ولي العهد يهنئ نائب رئيس وزراء عمان وولي عهد
أبوظبي بحلول شهر رمضان المبارك
أج��رى سمو ول��ي العهد الشيخ
ن � ��واف االح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه الله -اتصاال هاتفيا بأخيهحضرة صاحب السمو السيد فهد
بن محمود آل سعيد نائب رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ل �ش��ؤون مجلس
الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة.
وق � ��د اع� � ��رب س� �م ��وه خ�ل�ال ��ه ع��ن
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه وأط �ي��ب تمنياته
ب �م �ن��اس �ب��ة ح� �ل ��ول ش �ه��ر رم �ض��ان
امل �ب��ارك س��ائ�لا امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن
يعيد ه��ذه املناسبة امل�ب��ارك��ة على
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن وال �ش �ع �ب�ي�ن
ال�ك��ري�م�ين وع�ل��ى االم �ت�ين العربية
واالس�لام�ي��ة ب��واف��ر الخير واليمن
وال�ب��رك��ات وان ي��دي��م عليه موفور
الصحة والعافية.
وق� � � ��د ش � �ك� ��ر ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م��و ال �س �ي��د ف �ه��د ب ��ن م�ح�م��ود
س � �م� ��و ول � � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ع � �ل� ��ى ه� ��ذه
البادرة الكريمة التي تجسد عمق

ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�ب�ل��دي��ن الشقيقني
م� � �ب � ��ادال س � �م� ��وه ال� �ت� �ه ��ان ��ي ب �ه��ذه
امل�ن��اس�ب��ة ومتمنيا اس �ت �م��رار ه��ذا
ال� �ت ��واص ��ل االخ � � ��وي م �ب �ت �ه�لا ال��ى
الباري تعالى ان ينعم على سموه
ب ��دوام ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة ويحقق
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ك��ل م��ا تتطلع إليه
م��ن رف�ع��ة وت�ق��دم وازده� ��ار ف��ي ظل
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االح�م��د .وأج��رى سمو ول��ي العهد
اتصاال هاتفيا بأخيه الفريق أول
س �م��و ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ب ��ن زاي� ��د آل
ن �ه �ي��ان ول ��ي ع �ه��د أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب
ال �ق��ائ��د األع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة
ب��دول��ة اإلم ��ارات العربية الشقيقة
عبر فيه سموه عن أطيب التهاني
والتبريكات بمناسبة حلول شهر
رم � �ض� ��ان امل� � �ب � ��ارك س ��ائ�ل�ا امل ��ول ��ى
العلي القدير أن ينعم على سموه
ب�م��وف��ور الصحة وال�ع��اف�ي��ة وعلى

صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد.
وم� � ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال �ل��ه ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف ص �ب��اح ام��س
سمو الشيخ جابر امل�ب��ارك رئيس
مجلس ال��وزراء.واس�ت�ق�ب��ل النائب
األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال �خ ��ال ��د .واس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال � ��وزراء ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
الشيخ محمد الخالد .كما استقبل
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ خالد الجراح.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ صباح الخالد

دول� ��ة االم � � ��ارات وش �ع �ب �ه��ا ال�ك��ري��م
ب� ��دوام ال �ت �ق��دم وال��رق��ي واالزده � ��ار
ف��ي ظ��ل القيادة الرشيدة لحضرة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات

العربية املتحدة ولألمتني العربية
واإلسالمية باليمن والخير.
وق��د ش�ك��ر س�م��و ال�ش�ي��خ محمد
ب � ��ن زاي� � � ��د آل ن� �ه� �ي ��ان ول � � ��ي ع �ه��د
اب��وظ �ب��ي أخ� ��اه س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د

ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ع �ل��ى ه��ذه
املشاعر األخوية الصادقة متمنيا
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت وشعبها الشقيق
املزيد من اط��راد التقدم واالزده��ار
في ظل القيادة الحكيمة لحضرة
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اللجنة المالية تعقد اجتماعا األحد لمناقشة التعديالت تمهيدا للتصويت على إحالته للحكومة في جلسة االثنين

المجلس يوافق على قانون المناقصات
العامة في المداولة األولى
وافق مجلس االمة في جلسته التكميلية أمس
على قانون المناقصات العامة في مداولته األولى
بعد إجراء عدد من التعديالت على بعض مواده
على أن تتم مناقشة باقي التعديالت في اجتماع
تعقده اللجنة يوم االحد المقبل تمهيدا للتصويت
على القانون في مداولته الثانية على جلسة يوم
االثنين المقبل .
ووافق المجلس أمس على االقتراحات بقوانين
والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  23لسنة  1968بشأن نظام قوة
الشرطة في مداولتيه األولى والثانية وأحاله إلى
الحكومة .وإلى تفاصيل الجلسة:

الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة أمس

افتتح رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة التكميلية العلنية
امس االربعاء الساعة الثانية عشرة
وال �ث �ل ��ث وت�ل��ا االم �ي��ن ال� �ع ��ام اس �م��اء
االع � �ض� ��اء ال �ح��اض��ري��ن وامل �ع �ت��ذري��ن
والغائبني من دون اذن او اخطار.
االسئلة
ان �ت �ق��ل امل�ج�ل��س ال ��ى م�ن��اق�ش��ة بند
االسئلة كما يلي:
سؤال النائب د .عبدالله الطريجي
ل��وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة الف��ادت��ه ع��ن خ��روج
مجرم من السجن وهروبه من الكويت
بطريقة مريبة.
 ال � �ن ��ائ ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط ��ري �ج ��ي:وج �ه��ت ال �س ��ؤال ل �ل��وزي��ر وش�ه��ادت�ن��ا
مجروحة في الوزير الحالي واتوقع
ان��ه ل��و ك��ان وزي ��را اي��ام خ��روج املتهم
ي��اس��ر ال�ح�ب�ي��ب مل��ا ت��م اخ��راج��ه بهذه
الطريقة.
امل�ت�ه��م متهم ف��ي ت�ه��م خ�ط�ي��رة من
ضمنها تعرضه للرسول والطعن في
الدين االس�لام��ي وتهم تشق الوحدة
الوطنية.
وتفاجأنا بأنه تم وضع اسمه من
ض �م��ن م��ن ي�س�ت�ح��ق ال �ع �ف��و االم �ي��ري
وه �ن ��اك ش� ��روط ل �ه��ذا ال �ع �ف��و وم�ن�ه��ا
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي ال ت �ك��ون ل �ي��س ب�ه��ذا
الحجم ك��امل��رور او امل�ش��اج��رات وك��ان
اث� �ن ��اء وج� � ��وده ب��ال �س �ج��ن اس�ت�ئ�ن��اف
م ��ن ال �ن �ي��اب��ة ل �ت�ح��وي �ل �ه��ا م ��ن ج�ن�ح��ة
ال ��ى ام ��ن دول ��ة وي�ف�ت��رض ان يحتاط
املسؤولون بعدم ادراج اسمه والدليل

ب� �ع ��د خ � ��روج � ��ه ص� � ��در ح� �ك ��م غ �ي��اب��ي
ب��ال�ح�ب��س  10س �ن��وات م�م��ا ي��ؤك��د أن
ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ك �ل��ة ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي اس �م��اء
العفو االم �ي��ري ان تعلم ب��أن النيابة
تستأنف.
وص � ��در ال �ح �ك��م واس �ت �ط��اع امل�ت�ه��م
الفاجر ان يخرج من الكويت بطريقة
مريبة واالجابة تحتاج الى توضيح
اكثر الن لو كان الوزير الخالد لديهم
م� �ع� �ل ��وم ��ات ع � ��ن خ � ��روج � ��ه ب �ط��ري �ق��ة
م�ش��روع��ة الدرج ��وه ��ا ض�م��ن االج��اب��ة
ل �ك��ن ال � �خ� ��روج ك� ��ان ب �ط��ري �ق��ة م��ري�ب��ة
وذه ��ب ال ��ى ل �ن��دن وي �س��ب وي�ت�ع��رض
للشعب الكويتي وعلى رأسهم سمو
االمير.
وال� �ي ��وم ال �ك��وي��ت ادرج� � ��ت اس�م��ه
على جدول املطلوبني من االنتربول
ولكن كان يفترض التحقيق مع من
س�ه��ل ل��ه ال �ه ��روب وادراج اس ��م من
ش�م�ل�ه��م ال �ع �ف��و االم� �ي ��ري ون�ت�م�ن��ى
م��ن ال��وزي��ر اع��ادة التحقيق ف��ي هذا
املوضوع.
سؤال النائب حمدان العازمي:
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :االج� ��اب� ��ة ل��مومكتف.
تصلني
ٍ
 وزير املالية أنس الصالح :السؤالعندي ومرسل االجابة في .2013
 س� ��ؤال ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دانل� � ��وزي� � ��ر ال � ��داخ � �ل � �ي � ��ة ع� � ��ن اج� � � � � ��راءات
االدارة امل�خ�ت�ص��ة ب�ج��رائ��م ال�ت��واص��ل
االجتماعي.
 ح�م��ود ال�ح�م��دان :املحافظة علىالقيم والسلوكيات ام��ر جيد ويؤمر

الناس بالطاعات وبفعل الخير يكون
ال � ��رد ب��امل �ح �ظ��ور واذا س �ك �ت��ت االم ��ة
وولي االمر عن فعل مثل هذه املسائل
سيكون فساد القرية.
ول ��ذل ��ك ي �ج��ب ال ��رق ��اب ��ة ال �ص��ارم��ة
على الهيئات الحكومية وه�ن��اك من
ي�س�ت�غ��ل م �ث��ل ه� ��ذه ال ��وس ��ائ ��ل الم ��ور
مخالفة للشرع والعادات والتقاليد.
سن املراهقة يحتاج نهضة من قبل
كل مؤسسات املجتمع حتى تنهض
بسلوكيات االوالد والبنات ونحيي

د .خليل أبل وجمال العمر

ال��داخ�ل�ي��ة بسرعة ال�ق��اء القبض على
املخالفني
س��ؤال النائب جمال العمر لوزير
امل��ال�ي��ة ع��ن املحفظة ال��وط�ن�ي��ة وال�ت��ي
ت��م ان�ش��اؤه��ا بموجب ق��راري مجلس
ال� � ��وزراء  1182و  1212وق � ��رار وزي��ر
املالية.
 جمال العمر :السؤال موجه لوزيراملالية بتاريخ قديم ولكن االجابة ما
دام� ��ت م �س �ت �م��رة ل �ق��دم �ه��ا م �ن��ذ 2014
ال��ى ال �ي��وم وه �ن��اك ن�ف��س ال�ت�ج��اوزات

واملخالفات وال�س��ؤال سيكون ساري
املفعول ألن سلبية االوضاع تنعكس
ع �ل ��ى س � ��وق امل � � ��ال وادارة امل �ح �ف �ظ��ة
ال��وط �ن �ي��ة ورأس �م��ال �ه��ا  150م�ل�ي��ون��ا
والهدف منها ان يكون العبا اساسيا
ف��ي س��وق االوراق امل��ال�ي��ة وم��ن خالل
اخ �ت �ي��ار ال �ش��رك��ات امل�ن�ت�ج��ة وال�ق�ي�م��ة
السوقية لهذه املحفظة واالصول هي
ف��ي ح ��دود  30م�ل�ي��ار دي �ن��ار ك��وي�ت��ي.
وال �ح �ك��وم��ة ب�ش�ك��ل او ب��آخ��ر تمتلك
م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  ٪50 - 40م ��ن ه��ذه
الشركات وهذه املخالفات وادارة هذه
املحفظة في سوق االوراق املالية ومن
ي �ش��رف ع �ل��ى ه ��ذه ال �ش��رك��ة وع �ج��زت
ع��ن ال�ق�ي��ام ب��دوره��ا االق�ت�ص��ادي وتم
انتفاء بعض االسهم من هذه الشركة
وم��ا هو م��دون نظريا مخالف لواقع
االم ��ر ب��ال �ق��رارات االس�ت�ث�م��اري��ة لهذه
الشركات.
سؤال النائب فيصل الشايع لوزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء عن
ع ��دد ال ��ذي ��ن ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ش �ه��ادات
علمية منذ .1992
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :ه � ��ذا ال� �س ��ؤالوج �ه �ت��ه ف ��ي  2014/3/17واالج ��اب ��ة
ات ��ت ف ��ي  2015/11/15وس ��أل ��ت عن
ع ��دد امل��وظ �ف�ين ال��ذي��ن ح �ص �ل��وا على
ش �ه ��ادات م��اج�س�ت�ي��ر وب �ك��ال��وري��وس
من دون الحصول على منح دراسية.
 5768ح��ال��ة ل��م ت�م�ن��ح ش �ه��ادات فهل

التتمة ص04

الطريجي :لو
كان الخالد وزيرا
للداخلية وقت
قضية ياسر الحبيب
لما هرب المتهم
بهذه الطريقة
الحمدان :ضرورة
إحكام الرقابة على
وسائل التواصل
االجتماعي خاصة
عندما يستخدمها
النشء
العمر :المحافظ
االستثمارية عجزت
عن القيام بدورها
االقتصادي بسبب
سوء اإلدارة
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الموافقة على تعديل قانون نظام قوة
الشرطة وإحالته إلى الحكومة
الشايع :كيف
ال تتم محاسبة
المسؤولين عن
سفر موظفين
للدراسة الوهمية؟
العبداهلل :عدم
اعتماد شهادة أي
موظف لم يحصل
على تفرغ دراسي
القضيبي في حوار مع الصالح على هامش الجلسة ويبدو النائب فيصل الشايع

تتمة المنشور ص03
ت � ��م اع � �ت � �م� ��اد ش � �ه� ��ادات � �ه� ��م وه � � ��ل ت��م
م�ح��اس�ب��ة م �س��ؤول �ه��م امل �ب��اش��ر ال ��ذي
جعلهم ي�س��اف��رون وي ��ردون م��ن دون
منح دراسية وتبني من رد الوزير ان
االجراءات املتخذة كانت مخالفة فهل
تم معاقبة املوظف؟
ه��ل ات �خ��ذت��م اج � ��راءات مل�ن��ع ت�ك��رار
ه � � � ��ذه ال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ة؟ وه � � � ��ل اع� �ت� �م ��دت ��م
شهاداتهم؟
 خلف دميثير :نحن بلد يتحدثاللغة العربية ولغتنا العربية جميلة
ون �ل�اح ��ظ ب �ع��ض ال � �ن� ��واب وال� � � ��وزراء
ي � �خ� ��اط � �ب� ��ون ب� �ع� �ض� �ه ��م ب ��ال� �س� �ع ��ادة
واملعالي وشكرا.
 ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه وزي��رال��دول��ة :ه��ذا ال �س��ؤال م�ه��م وت�ح��دث��ت
م��ع ال��زم�ل�اء وت �ب�ين ل�ن��ا ب ��طء ال ��دورة
امل�س�ت�ن��دي��ة امل��وج��ودة يعني سنتان
و 3اشهر دورة السؤال وبخصوص
الغياب م��ن دون اذن للحصول على
ش �ه��ادة ج��ام�ع�ي��ة .وي �ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق
جهة العمل التي يعمل لديها املوظف
اتخاذ االج ��راءات التأديبية للتغلب
ع �ل��ى ه ��ذه ال �ظ��اه��رة غ �ي��ر ال�ن�ظ��ام�ي��ة
وال �ت��ي ت�س�ب��ب اخ �ت�لاف��ات ف��ي م��راك��ز
ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل �ل �م��وظ��ف ون �ت �ط �ل��ع ال ��ى
ت � �ع ��اون م �ج �ل �س �ك��م امل ��وق ��ر ب��اق �ت��راح
التشريعات ال�ت��ي يمكن ان تحد من
هذه الظاهرة.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :ن��ري��د اج� ��راءاتمل�ن��ع ت �ك��رار م�ث��ل ه ��ذه امل�خ��ال�ف��ات ألن
اص �ح��اب ه��ذه ال �ش �ه��ادات اذا ت�ب��وأوا
مناصب فالبلد مستقبله مظلم.
 الشيخ محمد العبدالله :الحكومةص��ادق��ت ع�ل��ى ق� ��رار ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ال��ذي يقضي ب�ع��دم اع�ت�م��اد ش�ه��ادات
ألي م��وظ��ف ل ��م ي �ح �ص��ل ع �ل��ى ت�ف��رغ
دراس� ��ي وب �ه��ذا االج � ��راء ن�ض�م��ن ع��دم

تكرار الظاهرة وهي حصول موظفني
على ش �ه��ادات جامعية م��ن دون اذن
مسبق.
 د .ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران :سألتح � ��ول م �ط �ب��وع��ات م ��رك ��ز ال��وس �ط �ي��ة
وظ� ��روف ان�ش��ائ��ه ك��ان ب�س�ب��ب ح��ادث
ألح � ��د ال� �ش� �ب ��اب ع �ل ��ى ام � ��ل ت�ح�ص�ين
ال�ش�ب��اب وب�ع��د مضي ه��ذه السنوات
ت �ف��اج��أت ان م��رك��ز ال��وس �ط �ي��ة يتكلم
ع��ن مفاهيم بعيدة جملة وتفصيال
ع ��ن ال��وس �ط �ي��ة او ط��ائ �ف��ة او ح��زب
معني يستغل م��وارد الدولة وتوقفت
ع�ل��ى ال�ط�ع��ن وال �س��ب ف��ي ه�ي�ئ��ة كبار
العلماء في السعودية ضمن مؤلفات
م��رك��ز ال��وس�ط�ي��ة ت�ل��ك امل��ؤل �ف��ات ال�ت��ي
ت�م�ث��ل ح��زب��ا وط��ائ�ف��ة ت�ب��ث سمومها
وافكارها.
وتم اقناع  18شابا من خلية اسود

الخرينج متحدثا

الجزيرة وتم ازالة الشبهة التي علقت
ب��اذه��ان �ه��م واش� �ي ��د ب� � � ��إدارة ال�ل�ج�ن��ة
ال �ج��دي��دة ل�ل��وس�ط�ي��ة واش �ي��د ب ��وزراء
االوقاف الخليجيني.
 ي �ع �ق��وب ال �ص ��ان ��ع وزي � ��ر ال �ع��دلوزي��ر االوق ��اف وال �ش��ؤون االسالمية:
م��رك��ز ال��وس�ط�ي��ة ال �س��اب��ق ل��م ي�ك��ن له
كيان قانوني سليم وتم ارسال كتاب
ال��ى مجلس ال� ��وزراء لتفعيل اللجنة
املركزية الوسطية العليا التي وجه
بانشائها ص��اح��ب ال�س�م��و .ووجهت
بتشكيل لجنة تحقيق في الكتب التي
ت��دع��و ال ��ى ال� �ث ��ورات وال� �خ ��روج على
ال �ح��اك��م وت ��م ال �غ��اء م��رك��ز ال��وس�ط�ي��ة
وال� �ح ��اق ��ه ب � � � ��ادارة ت ��اب �ع ��ة ل�ل�اوق ��اف
وال�ف�ل�س�ف��ة امل��وج��ودة ب��ال�س��اب��ق كتب
متطرفة تم استبعادها بالكامل ألنها
ال تتفق مع الفكر الوسطي املوجود

ف��ي ال�ك��وي��ت .وه�ن��اك جهود م��ن فريد
ع �م��ادي وع �ب��دال �ل��ه ال �ش��ري �ك��ة وض�ع��ا
سياسة مع اللجنة العليا للوسطية
وبمشاركة وزارات وقاموا بواجبهم
والوثيقة لم تخرج إال بعد مخاطبة
 14ج �ه��ة ح�ك��وم�ي��ة وم�ج�ت�م��ع م��دن��ي
وتم ارسالها الى مجلس الوزراء الذي
اش��اد بها واحالها للمجلس االعلى
للتخطيط وقدمناها الى سمو االمير
واشاد بها وايضا سمو ولي العهد.
س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج
ل � � ��وزي � � ��ر االع � � �ل� � ��ام ع � � ��ن االج� � � � � � � ��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه��ا وزارة
االعالم تجاه املمثلة املذكورة.
 م�ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج :املجلس برغمانجازاته وجهوده اال ان هناك مشكلة
ف ��ي االس� �ئ �ل ��ة ح �ي��ث ن �ن �ت �ظ��ر س�ن�ت�ين
لتأتي االجابة.

الخرينج يستنكر الحادث
اإلرهابي باألردن
اس � �ت � �ن � �ك� ��ر ن� � ��ائ� � ��ب رئ� �ي ��س
مجلس االمة مبارك الخرينج
االع � �ت� ��داء االره� ��اب� ��ي ال �ج �ب��ان
على مركز املخابرات االردنية
ف��ي مخيم ال�ب�ق��ة م �ن��ددا بهذا
ال� �ع� �م ��ل ال � ��دن � ��يء ض� ��د رج� ��ال
االم ��ن ف��ي االردن وال� ��ذي راح
ضحيته االبرياء من الضباط
واالف � � � ��راد ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ه��ذا
املركز.
واك� � � ��د ال� �خ ��ري� �ن ��ج ان ه ��ذا
االع� � �ت � ��داء ال� �ج� �ب ��ان ل� ��ن ي��زي��د
االردن اال م ��زي ��دا م ��ن ال �ق��وة

واالص� � � � � � � ��رار ع � �ل� ��ى م� �ح ��ارب ��ة
االرهاب أينما وجد في االردن
وم� � ��زي� � ��دا م � ��ن ال � �ت�ل��اح� ��م ب�ين
الشعب وقيادتهم السياسية
ال �ح �ك �ي �م ��ة ل �ل �م �ل��ك ع �ب��دال �ل��ه
الثاني حفظه الله ورعاه .
وعبر الخرينج عن تفاؤله
بسرعة تجاوز االردن الشقيق
ه � � � ��ذا االع� � � � �ت � � � ��داء االره � � ��اب � � ��ي
مل ��زي ��د م ��ن ال �ع �م��ل وال �ت �ن �م �ي��ة
واالزدهار.
وق � � ��دم ال� �خ ��ري� �ن ��ج ت �ع��ازي��ه
وحكومة
القلبية لالردن ملكا
ً

وش� �ع� �ب ��ا ول� � � � ��ذوي ال� �ش� �ه ��داء
ب ��وف ��اة ث �ل��ة م ��ن اب� �ن ��اء االردن
االوف � �ي� ��اء س��ائ�ل�ا ال �ل��ه ال�ع�ل��ي
ال �ق��دي��ر ان ي �ت �غ �م��د ال �ش �ه��داء
ب � � ��واس � � ��ع رح � �م � �ت� ��ه وف� �س� �ي ��ح
جناته وان يحفظ االردن من
االره � � ��اب االس� � ��ود ب �ل ��دا ام �ن��ا
متحابني أهله.

ك��ان ه�ن��اك ت�ص��ري��ح للممثلة رغ��دة
وامل � � �س � ��اس ب � �س � �ي ��ادة دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
بأنها ج��زء م��ن ال �ع��راق وم��ا اس��اء هذا
التصريح اساءة بالغة للكويت واشكر
وزي��ر االع�ل�ام ع�ل��ى ق��رارات��ه ع�ل��ى وق��ف
م�س�ل�س�لات�ه��ا وب��رام �ج �ه��ا ف�ه��ي رب�ي�ب��ة
ص��دام حسني وممثلة الطغاة وتدعم
ب �ش��ار االس� ��د واش �ت �ك��ت وزي� ��ر االع�ل�ام
واناشد جمعية الصحافيني والفنانني
الكويتيني ان يكون هناك تنسيق على
اال يكون هناك ممثل او فنان او قيادي
ي�س��يء ال��ى ال�ك��وي��ت ال�ت��ي دائ�م��ا كانت
تقف مع مصر في كل مجال.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ه�ن��اكق ��وان�ي�ن امل �ن��اق �ص��ات وق � ��وة ال �ش��رط��ة
وق� � ��ان� � ��ون اق � � ��ر ف �ل �ن �ن �ت��ه م� �ن� �ه ��ا ق �ب��ل
املناقصات.
قوة الشرطة
ان � �ت � �ق� ��ل امل � �ج � �ل� ��س ال� � � ��ى م �ن��اق �ش��ة
امل� �ش ��روع�ي�ن ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة  1968ب�ش��أن
نظام قوة الشرطة.
 م��اج��د م��وس��ى (م �ق ��رر ال�ل�ج�ن��ة):ك��ان��ت ه �ن��اك اق� �ت ��راح ��ات م �ق��دم��ة من
ال �ن��واب رف�ض�ن��اه��ا وق�ب�ل�ن��ا امل �ش��روع
الحكومي وه��و ع�ب��ارة ع��ن الترقيات
واالجازات الدورية.
د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ب�م��ا ان ه�ن��اك
اتفاقا بني الحكومة واللجنة فلنذهب
الى التصويت مباشرة.
 م��اج��د م��وس��ى :ي �ه��دف امل �ش��روعالى مواكبة التطور الكبير ال��ذي طرأ
على ج�ه��از ال�ش��رط��ة وت��وص�ي��ف رتب
ال�ض�ب��اط ع�ل��ى اال ي�ت�ج��اوز ع�م��ره 30
سنة ميالدية ويستثنى الخفراء من
هذا الشرط.

التتمة ص05

الجيران :مركز
الوسطية يتحدث
عن مفاهيم
بعيدة جملة
وتفصيال عن
الوسطية
الصانع :تشكيل
لجنة تحقيق
بشأن الكتب التي
تدعو إلى الثورات
والخروج على
الحاكم
الخرينج :تصريحات
الممثلة رغدة
أساءت للكويت
ونشكر الحمود
على وقف
مسلسالتها
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سحب تقرير الداخلية والدفاع بشأن قانون
تنظيم السجون لمزيد من الدراسة
نظام قوة الشرطة «مداولة ثانية»

تتمة المنشور ص04
وجرى التصويت نداء باالسم على
ال �ق��ان��ون ن ��داء ب��االس��م ع�ل��ى امل��داول��ة
االولى وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  34الحضور 34
موافقة على املداولة االولى
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ع�ل��ى امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة
وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  33الحضور 33
موافقة على امل�ش��روع وي�ح��ال الى
الحكومة.
تنظيم السجون
انتقل املجلس ال��ى مناقشة تقرير
لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون
تنظيم السجون.
ماجد موسى :املقرر:
نطلب سحب هذا القانون ملزيد من
الدراسة
الرئيس الغانم :موافقة
موافقة عامة
قانون المناقصات
انتقل املجلس الى مناقشة قانون
املناقصات العامة
فيصل الشايع :رئيس اللجنة
مشروع القانون بشأن املناقصات
ال� � �ع � ��ام � ��ة ت � �م� ��ت االح� � � ��ال� � � ��ة ب � �ت ��اري ��خ
 2010/5/12واللجنة قدمت تقريرها
س��اب �ق��ا وت �م ��ت اع ��ادت ��ه ال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
ويتضمن ال�ق��ان��ون ال�ح��ال��ي  97م��ادة
وال�ل�ج�ن��ة ع��دل��ت  11م ��ادة وه ��ي 2و5
و 8و 5و 2و 26و 40و 53و 57و 87و 82
و93واآلن ام��ام �ن��ا ت �ع��دي�ل�ات وه ��ي:
5و8و19و29و.64
د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :امل �م��ارس��ات
ل �ي �س��ت ه� �ن ��اك ج �ه��ة رق ��اب �ي ��ة دائ �م��ا
يكال امرها للوزارة ويبقى التالعب
ف�ي�ه��ا واغ �ل ��ب م �ش �ت��ري��ات ال� � ��وزارات
ه��ي م��ن امل �م��ارس��ات واذا ل��م ت��وج��د
آل� �ي ��ة واض� �ح ��ة مل ��راق �ب ��ة امل �م ��ارس ��ات
فسيوجد فساد وال يتركونه بهذه
الطريقة .اتفاق مع شركة معنية يتم
ال �ش��راء م�ن�ه��ا ح�ت��ى ل��و ك��ان��ت هناك
 10ش��رك��ات اخ ��رى ي�ج��ب ان توضع
آليات دقيقة وواضحة وفيما يخص
ارخ��ص االس �ع��ار ف��أرخ��ص االس�ع��ار
ال ي �ع �ن��ي االج � � � ��ود واألك� � �ف � ��أ ال �ب �ن��ك
الدولي قال ان ارخص االسعار غير
الئ��ق والب��د ان نضمن ج��ودة السلع
واالنجاز.
ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :امل� � � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة
تقضي بتشكيل لجنة لدراسة تقييم
العطاءات واملمارسة املادة  17غطتها
وام� ��ا م ��ا ي �خ��ص ث��ان��ي أق ��ل االس �ع��ار
ف �ه �ن��اك اق� �ت ��راح م �ق��دم م ��ن ال�ح�ك��وم��ة
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة رف �ض �ن��اه واآلن اع� ��ادت
الحكومة تقديمها.

النائب ماجد موسى مقرر لجنة الداخلية والدفاع

د .يوسف الزلزلة :اتمنى ان تدخل
ب��ال �ت �ع��دي�لات ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى وق��ت
املجلس.
س� �ع ��دون ح� �م ��اد :ي �ج��ب أال نسلق
ال � �ق� ��ان� ��ون ون� �ع� �ط ��ي ف ��رص ��ة ل�ج�م�ي��ع
االع �ض��اء الب ��داء مالحظاتهم ويجب
س��د ال�ث�غ��رات امل��وج��ودة ف��ي ال�ق��ان��ون
وكذلك يجب ان نعالج هدر املال العام
من خالل االتفاق بني الشركات.
م��وض��وع ح�ف��ر اآلب� ��ار م�ح�ت�ك��ر في
دور ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات ف�ل��ا ي�م�ك��ن
ل�ش��رك��ة ان ت��دخ��ل ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال اال
شركتني فقد وهذه العقود باملليارات
وحتى في عمليات الحفر في القطاع
ال�ن�ف�ط��ي ف�ه�ن��اك اش �خ��اص متنفذون
في موضوع الحفر ،وملاذا ال استدعي
ش��رك��ات ع��امل�ي��ة وآخ� ��ذ ع��روض��ا لكي
اس �ت �ف �ي��د م ��ن ف� ��رق االس � �ع� ��ار وي �ج��ب
ان ي �ك��ون ل�ن��ا دور ف��ي م�ج�ل��س االم��ة
امل � �ل � �ي� ��ارات ال ت ��وج ��د رق� ��اب� ��ة ع�ل�ي�ه��ا
واملشروعات البترولية يجب ان يكون
لنا دور فيها.
ج �م��ال ال�ع�م��ر :ه �ن��اك س�ل�ب�ي��ات في
ال� �ق ��ان ��ون ال� �س ��اب ��ق ل �ك ��ن ن �ح ��ن ب �ه��ذا
القانون نسفنا القانون السابق كله
بالرغم من انه كانت هناك ايجابيات
في القانون السابق.
ال� � � � ��دول االس� �ك� �ن ��دن ��اف� �ي ��ة وص �ل��ت
مل ��رح� �ل ��ة ال ت ��وج ��د ف �ي �ه��ا ف� �س ��اد الن
ال �ق �ض��اء ك ��ل س �ن��ة ي�ع�ط��ي ل �ن��ا كشفا
ب��االخ�ت��راق��ات على التشريعات ومن
ثم معالجتها للوصول الى النتيجة
امل � ��رج � ��وة م� ��ن ال� �ت� �ش ��ري ��ع .وال� �ق� �ط ��اع
النفطي له خصوصية وهناك مجلس
اع �ل��ى ل �ل �ب �ت��رول وم��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
وهما جهتان للرقابة.
وم ��ن ص�لاح �ي��ات م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ت �ع��دي��ل ال �ت��رس �ي��ات ان ك ��ان ��ت ه �ن��اك
تظلمات.
واتمنى ان يكون كل اعضاء لجنة

املناقصات متفرغني.
فيصل الشايع :املادة  2فقرة  3غطت
هذا الجانب فيما يتعلق بالنفط اما
ما يخص التفرغ فموجود في املادة 5
وصار توافق مع الحكومة بأن يكون
الرئيس ونائبه متفرغني من أصل 7
اعضاء ويشكل مجلس الوزراء لجنة
تظلمات من  5اشخاص.
 س� � � �ع � � ��دون ح� � � �م � � ��اد :ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ةلعمليات الحفر تعطى باالمر املباشر
وه� ��ذا ال ي �ج��وز ب��ل م��ن امل �ف �ت��رض ان
ي�ك��ون ال�ق��ان��ون واض�ح��ا وي��وق��ف هذا
االمر املباشر ويكون عن طريق لجنة
املناقصات.
 سلطان اللغيصم :أق��ل االس�ع��ارليس دائ�م��ا ه��و االف�ض��ل ول��ذل��ك نجد
ان ��ه ي�ت��م م�ع��ال�ج��ة االم ��ر ع�ب��ر االوام ��ر
التغييرية.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :ن�ح��ذر م��ن تشكيللجنة للتظلمات ف��ي مجلس ال��وزراء
ح� �ت ��ى ال ي� �ت ��م ت �س �ي �ي ��س امل� ��وض� ��وع
وت � �ص ��در ق � � � ��رارات س �ي��اس �ي��ة وال ب��د
م� ��ن ح �ص��ر ن �ظ��ر ال �ت �ظ �ل��م ف� ��ي ل�ج�ن��ة
املناقصات ال سيما ان القضية هي
امر فني مهني بحت.
 ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وزي��رال ��دول ��ة :ت��ؤك��د ال �ح �ك��وم��ة ث�ق�ت�ه��ا في
اع�ض��اء لجنة امل�ن��اق�ص��ات وال حاجة
ل �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ل �ل �ت �ظ �ل �م��ات ت��اب �ع��ة
مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء اال ت��واف �ق��ا م��ع رأي
املجلس ونأمل أن يكون رأي اللجنة
املزمع انشاؤها في القانون الجديد
مجرد توصية.
 جمال العمر :الحكومة تستشعرال �ح��رج ال �س �ي��اس��ي م ��ن ان �ش ��اء لجنة
ت �ظ �ل �م ��ات ت ��اب� �ع ��ة مل �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
وامل �ج �ل��س م��اي �ق��در ي�ط�ي��ح ال�ح�ك��وم��ة
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غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

3

أحمد القضيبي

✓

4

أحمد مطيع

✓

5

أنس الصالح

6

بدر العيسى

7

جابر املبارك

8

جمال العمر

✓

9

حمدان العازمي

✓

10

حمد الهرشاني

11

حمود الحمدان

12

خالد الجراح

44

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

33

✓

✓

✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد

35

عسكر العنزي

36

علي العبيدي

✓

37

علي العمير

✓

38

علي الخميس

✓

39

عودة الرويعي

40

عيسى الكندري

41

فارس العتيبي

42

فيصل الدويسان

43

فيصل الشايع
فيصل الكندري

✓
✓

ممتنع

✓

✓

-

-
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استثناء قطاع النفط من إجراءات
مناقصات الـ  5ماليين دينار
الشايع :المادة
الثالثة في قانون
المناقصات تقضي
بتشكيل لجنة
لدراسة تقييم
العطاءات

العمير والعازمي والحريجي

تتمة المنشور ص05
لكن هناك مناقصات تطيح الحكومة
في  3أشهر.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :م��ن التجارباي ج�ه��ة ع�ن��دم��ا ت�ص��در ق ��رارا معينا
فعندما تتظلم على ق��راره��ا تتمسك
ب �ق��راره��ا اذا ك ��ان ه �ن��اك ق ��رار للجنة
امل �ن��اق �ص��ات وه �ن ��اك ج �ه��ة ارت � ��أت ان
تذهب أي جهة مستقلة تماما.
 وزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��دال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه :آل � �ي ��ة ال �ت �ظ �ل �م ��ات وف ��ق

د .يوسف الزلزلة متحدثا

ال� �ق ��ان ��ون ال� �ح ��ال ��ي ي �ش��وب �ه��ا ش�ب�ه��ة
وغ � �م ��وض وم � ��ن امل� �ه ��م ت �ح��دي��د آل �ي��ة
واضحة للتظلم وترغب الحكومة ان
ت�ك��ون آراؤه ��ا توصية ول�ي��س ملزمة
وامل��ذك��رة التفسيرية ت��وض��ح ان رأي
اللجنة ستشكل يكون مجرد توصية.
 علي الخميس :استقاللية لجنةال �ت �ظ �ل �م��ات ع� ��ن ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
يسبب كثيرا من املشاكل.
 محمد الهدية :امل��ادة  54اذا كانالعطاء وحيدا يتم الغاؤها فما ذنب
ش��رك��ة ان اس�ت��وف��ت ال �ش��روط وب��اق��ي

الشركات لم يدخلوا املناقصة وملاذا
يتم الغاء املناقصة وملاذا آخذ موافقة
ثلثني املجلس؟!
 ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور :ه �ن ��اك م�ش�ك�ل��ةب��ال �ع �ط��اء ال��وح �ي��د وك �ش��ف االس �ع��ار
يجب اال ي�ك��ون اال ف��ي ح��ال الترسية
واال هذا بخس للحق وهناك مشكلة
في مستشفى الشرطة.
 جمال العمر :العطاء الوحيد قديؤدي التفاق بني الشركات.
 فيصل الشايع :هناك  8تعديالتع�ل��ى امل� ��واد  5و 6و 8و 19و 29و58

و 64و 54وجرت مناقشة التعديالت.
التعديل األول على املادة  2مع مراعاة
احكام املادة  52من الدستور يستثنى
عمليات ش��راء وبيع مشتقات النفط
وال �غ��از وم�ش�ت�ق��ات��ه ال �غ��اء االس�ت�ث�ن��اء
املمنوح لحفر وصيانة اآلبار النفطية
م ��ن ق ��ان ��ون امل �ن ��اق �ص ��ات .وال �ت �ع��دي��ل
ال� �ث ��ان ��ي 5 :ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س ادارة
الجهاز سنتان قابلتان للتجديد بدال
من  4سنوات.
 ال�ش�ي��خ محمد ال�ع�ب��دال�ل��ه :هناكت ��واف ��ق ت ��ام ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وال�ل�ج�ن��ة

ل �ك��ن ي �ص �ع��ب ع�ل�ي�ن��ا ت �ح��دي��د نصف
االعضاء.
 التعديل ال�ث��ال��ث :يعني بمرسومام�ي�ن��ا ع��ام��ا ل�ل�ج�ه��از ي�ت��ول��ى رئ��اس��ة
ق � �ط� ��اع� ��ات� ��ه ك � ��اف � ��ة وي� � � �ك � � ��ون ل � � ��ه ك��ل
االختصاصات املقرره لوكيل الوزارة
ب��وي�ع��اون��ه ع��دد م��ن االم �ن��اء العامني
م ��ن اص �ح ��اب االخ �ت �ص��اص وي �ص��در
ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م م��رس��وم وي �ح��دد ال��وزي��ر

التتمة ص07

عبدالصمد :الالئحة التنفيذية لقانون جهاز
المراقبين الماليين غير دستورية
أكد السيد عدنان عبدالصمد رئيس
لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي
انه باستطالع الرأي الدستوري لبعض
الخبراء الدستوريني في مجلس االمة
ب �ش��أن م��رس ��وم رق ��م  333ل�س�ن��ة 2015
ب��إص��دار ال�لائ�ح��ة التنفيذية للقانون
رق � ��م  23ل �س �ن��ة  2015ب ��إن �ش ��اء ج �ه��از
املراقبني املاليني والتعاميم والقرارات
ال�ص��ادرة بموجب ه��ذه الالئحة والتي
ت��م ت��زوي��دن��ا بها م��ن وزي��ر املالية بناء
على طلب املجلس.
أك ��د ص�ح��ة م��ا ت��م اإلش � ��ارة إل �ي��ه في
تصريح سابق من (التشويه الحكومي
ل �ل �ق��وان�ين ال �ت��ي ي �ق��ره��ا م �ج �ل��س االم ��ة
ب �ع��دم ت�ن�ف�ي��ذه��ا او ب��إص��دار ل��وائ�ح�ه��ا
بما يناقض مضمون وغايات القانون)

مشيرا الى ان الالئحة التنفيذية التي
ص � ��درت ب �م��وج��ب أح� �ك ��ام امل� � ��ادة ()26
م��ن ق��ان��ون ج�ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين قد
يشوبها عدم الدستورية.
وب�ي�ن ع�ب��دال�ص�م��د أن رأي ال�خ�ب�ي��ر
ال��دس �ت��وري ق��د ذه ��ب ال ��ى أن ال�لائ�ح��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �م��ا ت�ض�م�ن�ت��ه م ��ن ب�ع��ض
املواد قد شرعت أحكاما جديدة ال يمكن
اس �ن��اده��ا ل �ل �ق��ان��ون ول �ي �س��ت تفصيال
ألحكام أوردها املشرع في قانون جهاز
امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن وذل� ��ك ب��اس �ت �ح��داث
احكام ال أصل لها بالقانون كما أشار
رأي الخبير ال��دس�ت��وري ب��وج��ود م��واد
ف��ي ال�لائ �ح��ة ت�خ��ال��ف ن �ص��وص ق��ان��ون
جهاز املراقبني املاليني.
مشير hإلى أن ذلك يخالف الضوابط

ال�ت��ي أوجبتها امل��ادة  72م��ن الدستور
التي قضت بأن (يضع االمير بمراسيم
اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني بما ال
يتضمن تعديال فيها أو تعطيال لها
أو إع �ف��اء م��ن ت�ن�ف�ي��ذه��ا) وب��ذل��ك تكون
الحكومة قد تخطت القيود املرسومه
ملهامها في هذا الشأن.
وش ��دد ع�ب��دال�ص�م��د أن أي م�ح��اول��ة
إلج �ه��اض ق��ان��ون امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين أو
ت�ف��ري�غ��ه م��ن م �ح �ت��واه س�ي�ت��م ال�ت�ص��دي
ل��ه وس�ت�ك��ون ه�ن��اك وق�ف��ة ج��ادة حياله
مؤكدا أن قانون جهاز املراقبني املاليني
يعد أحد أهم انجازات هذا املجلس بما
يتضمنه من جانب رقابي وتشريعي
في آن واحد.

حماد :نرفض
سلق القانون
ويجب إعطاء
فرصة لجميع
األعضاء إلبداء
مالحظاتهم
العمر :لألسف تم
نسف القانون
السابق رغم
اإليجابيات الكثيرة
فيه
الهدية :ما ذنب
الشركة إذا
استوفت الشروط
وباقي الشركات لم
تتقدم للمناقصة؟
عاشور :يجب أال
يتم كشف األسعار
إال في حال الترسية

النائب عدنان عبدالصمد متحدثا
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تعيين أمين عام لرئاسة قطاعات الجهاز
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اللغيصم :أقل
األسعار ليس دائما
هو األفضل ويجب
معالجة هذا األمر

املختص اختصاصات كل منهم بناء
على ترشيح االمني العام.
 التعديل الرابع )19( :اضافة كلمةوزراء ال��ى كلمة مجلس وكلمة بحد
اقصى لتكون كالتالي ويعاد النظر
ب �ق��رار م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب��زي��ادة قيمة
ال�ت�ع��اق��د امل �ش��ار ال�ي�ه��ا ك��ل  5س�ن��وات
بحد اقصى  ٪ 20اذا اقتضت الحاجة
ذلك.
 التعديل ال�خ��ام��س )29( :اضافةع� �ب ��ارة ال ي �ج��وز ل �ش �خ��ص واح � ��د او
م �ج �م��وع��ة م ��ن االش � �خ ��اص واض ��اف ��ة
ويقيد عطاء املناقص املخالف الغيا
حكما.
 ال �ت �ع��دي��ل ال� �س ��ادس )54( :ي�ع��ادط��رح املناقصة اذا ورد ع�ط��اء وحيد
عن بعض او كل االصناف اال اذا كان
العطاء الوحيد مستوفيا كل الشروط
ومناسبا في األسعار.
 ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه :امل��ادةاوجدت استثناء في السطر الثالث.
 م� �ح� �م ��د ال � �ه � ��دي � ��ة :اذا ال� �ع� �ط ��اءم �س �ت��وف ل �ك��ل ال � �ش� ��روط واالس � �ع ��ار
وال �ج��ودة ف�ل�م��اذا ت�ع��اد امل�ن��اق�ص��ة ما
ذن��ب ه��ذه الشركة أن يعيد املناقصة
طاملا التزم.
 ال �ت �ع��دي��ل ال �س��اب��ع )58( :اض��اف��ةعبارة ثاني أقل االسعار.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ه��ذه قضيةم �ه �م��ة وم � ��ن خ �ل��ال ه � ��ذا ال� �ن ��ص ي�ت��م

التالعب ويكون تواطؤ او او تباطؤ
ب�ين م�س��ؤول��ي األج �ه��زة وامل�ن��اق�ص�ين
ورجاء التوضيح.
 فيصل الشايع :هذه املادة الختيارثاني اق��ل االس�ع��ار حتى تكون هناك
ج��ودة في املشروع واعتقد ثاني اقل
سعر سيكون مناسبا.
 م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه وزي ��ر ال��دول��ة:ه��ذا ت�ع��دي��ل م�ه��م وه��و ل��ذا تتبع ه��ذا
االسلوب و 3محافظات في استراليا
وكثيرا من االقاليم الكندية تتبع هذا
االسلوب وهو ثاني اقل االسعار وال
ي��ؤث��ر ع�ل��ى ص�ح��ة تصنيف االس�ع��ار

وم�س�ت��وي��ات�ه��ا .ف��ي ع�م��ل امل�ن��اق�ص��ات
ي � �ق ��وم امل � �ق� ��اول� ��ون ب � �ح ��رق االس � �ع ��ار
ع �ل��ى ام� ��ل أن ي �ت��م االس �ت �ع��اض��ة بها
باألوامر التغييرية واذا اخذنا بثاني
اق ��ل االس �ع��ار س�ن�ف��وت ال�ف��رص��ة على
املقاولني بحرق األسعار.
 ع��دن��ان عبدالصمد :ق��د يقتضيامل ��وض ��وع ت �ع��دي�لات اخ� ��رى الن ��ه في
حال انسحاب املناقص الثاني سنقع
في مشكلة.
 التعديل الثامن )64( :اضافة بعدمصادقة مجلس الوزراء.
 -م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه :نتحفظ على

ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل الن �ن��ا ن �ن��أى بمجلس
الوزراء عن املناقصات.
 ال �ت �ع��دي��ل ال� �ت ��اس ��ع )78( :ف�ي�م��اي� �خ ��ص ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ظ� �ل� �م ��ات ل �ي �ك��ون
ال� �ق ��رار ال �ن �ه��ائ��ي ل�ل�ت�ظ�ل��م ع �ن��د لجنة
املناقصات.
وجرى التصويت نداء باالسم على
امل��داول��ة االول��ى ملشروع قانون بشأن
امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة وك��ان��ت النتجية
ك��ال �ت��ال��ي :م��واف �ق��ة  47ال �ح �ض��ور 47
موافقة على املداولة االولى.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :م��وع��دن��ا األح��د 12.30م ��ن ي �ح��ب م ��ن ال � �ن� ��واب ح�ت��ى

أك ��د وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان عدد
امل��وظ �ف�ي�ن ال �ح��اص �ل�ي�ن ع �ل��ى ش �ه ��ادات
ع�ل�م�ي��ة م�ن��ذ ع ��ام  1992ول ��م يحصلوا
ع�ل��ى اج� ��ازة ت �ف��رغ دراس� ��ي م��ن ج�ه��ات
عملهم بلغ  5768موظفا الفتا ال��ى ان
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة غ �ي��ر مختص
ب��ات�خ��اذ اج� ��راءات امل�س��اء ل��ة التأديبية
للموظف املخالف في هذا الشأن وانما
يقع ذل��ك على ع��ات��ق جهة العمل التي
يتبعها املوظف.
وج��اء ف��ي رد العبدالله على س��ؤال
برملاني للنائب فيصل الشايع:
اش ��ارة ل�ك�ت��اب رئ�ي��س مجلس االم��ة
رق��م  2014/8360امل ��ؤرخ 2014/3/17
بشأن السؤال املقدم من عضو مجلس
االم��ة فيصل ال�ش��اي��ع الف��ادت��ه ع��ن عدد

ال��ذي��ن ح�ص�ل��وا ع�ل��ى ش �ه��ادات علمية
دك� �ت ��وراه وم��اج�س�ت�ي��ر وب �ك��ال��وري��وس
أو أي ش�ه��ادات اخ��رى منذ سنة 1992
حتى تاريخ السؤال  2014/3/22وهم
م��وظ�ف��ون ب��ال��دول��ة م��ن دون ال�ح�ص��ول
ع �ل��ى اج� � ��ازة ت �ف��رغ دراس� �ي ��ة م ��ن ج�ه��ة
عملهم او م��ن دي� ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
وب�ع��ض االس�ت�ف�س��ارات األخ ��رى .ن��ورد
فيما يلي االسئلة واالجابة عنها:
ال �س��ؤال األول :ك��م يبلغ ع��دد ال��ذي��ن
حصلوا على شهادات علمية دكتوراه
وم ��اج �س �ت �ي ��ر وب � �ك� ��ال� ��وري� ��وس أخ� ��رى
م�ن��ذ ع��ام  1992وح�ت��ى ت��اري��خ ال�س��ؤال
 2014/3/22وه ��م م��وظ �ف��ون ب��ال��دول��ة
وذل��ك دون الحصول على اج��ازة تفرغ
دراسي من جهات عملهم او من ديوان
الخدمة املدنية؟

 ع� ��دد امل��وظ �ف�ي�ن ال �ح��اص �ل�ي�ن ع�ل��ىش �ه��ادات علمية م�ن��ذ ع��ام  1992حتى
ت ��اري ��خ  2014/1/22ط�ب�ق��ا ل�ل�ب�ي��ان��ات
امل � �ت� ��واف� ��رة ب��ال �ن �ظ��م امل �ت �ك��ام �ل��ة 5768
فقط م��ع االخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار ان قواعد
البيانات املتوافرة هي متغيرة بشكل
يومي.
ال�س��ؤال الثاني :االج ��راءات املتخذة
ب �ح��ق امل��وظ �ف�ين ال �ح��اص �ل�ين ع �ل��ى تلك
ال �ش �ه��ادات دون ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ت�ف��رغ
دراسي او اجازة دراسية؟
 مل ��ا ك � ��ان ح� �ص ��ول امل ��وظ ��ف ع�ل��ىم ��ؤه ��ل دون ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى اج � ��ازة
دراس� � �ي � ��ة ي �ع �ت �ب��ر م �خ��ال �ف��ة وم � ��ن ث��م
ف ��ان ال ��دي ��وان غ �ي��ر م�خ�ت��ص ب��ات�خ��اذ
اجراءات املساءلة التأديبية للموظف
املخالف انما يقع ذلك على عاتق جهة

العمل التي يتبعها املوظف.
ال � �س� ��ؤال ال� �ث ��ال ��ث :ه ��ل س �ب��ق ان ت��م
ت � �ع� ��دي� ��ل اوض � � � � ��اع ال � �ح� ��اص � �ل �ي�ن ع �ل��ى
ال � �ش � �ه ��ادات دون ت� �ف ��رغ دراس � � ��ي وك��م
عددهم؟
 ي��رج��ى االح ��اط ��ة ان ��ه ط��امل��ا ق��ام��تل �ج �ن��ة امل� � �ع � ��ادالت ال� ��دراس � �ي� ��ة ب� � ��وزارة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع ��ال ��ي ب� �م� �ع ��ادل ��ة امل ��ؤه ��ل
ال��دراس��ي الحاصل عليه امل��وظ��ف فانه
م ��ن غ �ي��ر ال �ج��ائ��ز ق��ان��ون �ي��ا ان ي�ص��در
ال� � ��دي� � ��وان ق � � � ��رارا ي �ح �ظ��ر ف� �ي ��ه ت �ع��دي��ل
االوضاع جزاء يوقع على املوظف ومن
ثم فان تعديل االوضاع في هذه الحالة
يخضع لسلطة جهة العمل التقديرية
م ��ع ع� ��دم االخ �ل ��ال ب �م �س��اء ل��ة امل��وظ��ف
تأديبيا وفقا للتفصيل السابق وعلى
ه��ذا االس ��اس ف��ان ك��ل م��وظ��ف يحصل

الخرافي مترئسا جزءا من جلسة مجلس األمة أمس

العمر :نحذر من
تشكيل لجنة
للتظلمات في
مجلس الوزراء
حتى ال تصدر
قرارات سياسية

الشيخ محمد العبدالله متحدثا

تكون املداولة الثانية بدون تعديالت.
 ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه :ك��لالشكر العضاء اللجنة واملجلس في
تاريخ  2012/4/5تم التصويت على
املداولة االولى من القانون ونأمل ان
ينتهي منه املجلس ونحتفل بنقلة
اقتصادية نوعية.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ت��رف��عالجلسة ليوم االثنني .2016/6/13

التتمة ص08

العبداهلل :بعض
المقاولين
يقومون بحرق
األسعار على أن يتم
االستعاضة بها في
األوامر التغييرية

العبداهلل 5768 :موظفا حصلوا على شهادات
علمية من دون الحصول على تفرغ دراسي
ع �ل��ى م��ؤه��ل دراس � ��ي ب �ك��ال��وري��وس او
دب � �ل ��وم وف� �ق ��ا مل ��ا س �ب��ق ب �ي��ان��ه ي �ج��وز
تعديل وضعه حاليا.
 السؤال الرابع :االجراء املتخذ بحقمسؤوليهم املباشرين ال��ذي��ن سمحوا
ل� �ه ��م ب��ال �ت �غ �ي��ب م� � ��دة زم� �ن� �ي ��ة ط��وي �ل��ة
ع��ن ال�ع�م��ل دون ات �خ��اذ ال �ج��زاء ال�ل�ازم
بحقهم؟
 ان مراقبة دوام املوظفني يخضعلقرارات مجلس الخدمة املدنية املنظمة
لذلك كقرار رق��م  2006/41ال��ذي اوجب
ع�ل��ى ال��رؤس��اء امل�ب��اش��ري��ن وم��ن يليهم
باملسؤولية مراقبة انتظام موظفيهم
في اداء عملهم وعند مخالفتهم لذلك
فانها تعتبر مخالفه تأديبية تخضع
للقواعد املنظمة ب��امل��رس��وم بالقانون
رقم  79/15بشأن الخدمة املدنية وهو

م��ا يستجوب اي�ض��ا مساءلة ال��رؤس��اء
املباشرين الذين سمحوا لهم بالتغيب
وم � ��ن ث ��م ي �ت �ع�ين ع �ل��ى ك ��اف ��ة ال �ج �ه��ات
الحكومية التقيد في تطبيق االحكام
الواردة بقرارات مجلس الخدمة املدنية
حتى يمكن تجنب مثل هذه املخالفات.
ال� � � �س � � ��ؤال ال� � �خ � ��ام � ��س :االج � � � � � ��راءات
امل��زم��ع ات�خ��اذه��ا ملنع ت�ك��رار املخالفات
والتسيب والتغيب ع��ن العمل حفاظا
على املال العام.
 ع�ل��ى ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة م��راع��اةض � ��رورة ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��واع��د ال�ق��ان��ون�ي��ة
بشأن منع الجمع بني العمل والدراسة
واالل� � �ت � ��زام ب �م��راق �ب��ة دوام م��وظ�ف�ي�ه��م
وف �ق��ا ل�ل�ق��واع��د امل �ق��ررة ف��ي ه��ذا ال�ش��أن
وتحمل الرؤساء مسؤولية عدم رقابة
مرؤوسيهم.
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بات من الضروري إجراء بعض التعديالت على أحكامه ليتفق مع حقيقة الواقع

الداخلية والدفاع :تعديل قانون قوة الشرطة
يهدف إلى مواكبة التطور الطارئ على الجهاز
تتمة المنشور ص07

واف ��ق م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي جلسته
ام ��س ع �ل��ى ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
احكام القانون رق��م  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
وك � � ��ان ت �ق ��ري ��ر ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة
وال� � ��دف� � ��اع ع � ��ن امل � � �ش � ��روع ب� �ق ��ان ��ون
وب � �ع� ��ض االق � � �ت � ��راح � ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة
املقدمة في هذا الشأن قد نص على
التالي:
اط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى امل� �ش ��روع
ب�ق��ان��ون االول امل �ق��دم م��ن الحكومة
املشار اليه وتبني لها انه يهدف الى
م��واك �ب��ة ال �ت �ط��ور ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ط��رأ
ع�ل��ى ج �ه��از ال �ش��رط��ة ف��ي ال�س�ن��وات
االخيرة حيث اسفر العمل بالقانون
ال�ح��ال��ي ع��ن ب�ع��ض ال�ق�ص��ور وب��ات
م � � ��ن ال � � � � �ض� � � � ��روري اج � � � � � � ��راء ب �ع��ض
التعديالت على احكامه ليتفق مع
حقيقة ال��واق��ع وذل ��ك ب��ال�ن��ص على
ان ال �ش��رط��ة ق� ��وة ع �س �ك��ري��ة أم�ن�ي��ة
مسلحة وتتألف من ضباط الشرطة
وض� �ب ��اط ال �ص ��ف واف � � ��راد ال �ش��رط��ة
والخفراء وافراد الهيئات او غيرها
التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها
م ��ن ق � ��وة ال �ش ��رط ��ة ب �س �ب��ب ط�ب�ي�ع��ة
ع�م�ل�ه��ا وح � ��دد امل� �ش ��روع ت��وص�ي��ف
رت��ب ال�ض�ب��اط األع� ��وان  -وال �ق��ادة -
واألم � ��راء ك�م��ا ب�ين امل �ش��روع وج��ود
ق �ص��ور ف ��ي ال ��واق ��ع ال �ع �م �ل��ي وذل ��ك
م��ن خ�ل�ال م�ض��ي م ��دة ال�س�ن��ة ف�ت��رة
التجربة التي يقضيها عضو قوة
الشرطة دون صدور قرار بتسريحه
خ�لال �ه��ا ف��ي ح��ال��ة ع ��دم صالحيته
للبقاء ف��ي الخدمة حيث تستغرق
اج � � � ��راءات اص � � ��دار ق� � ��رار ال �ت �س��ري��ح
عدة ايام ومن ثم يعتبر عضو قوة
ال�ش��رط��ة مثبتا ب�ق��وة ال�ق��ان��ون رغم
عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح
ل��ذا اض�ي��ف ال��ى ال�ن��ص حكم م��ؤداه
ان تسريح عضو ق��وة ال�ش��رط��ة في
ح��ال��ة ع��دم اج�ت�ي��ازه ف�ت��رة التجربة
ب �ن �ج��اح ام� ��ا ان ي �ك ��ون خ�ل��ال س�ن��ة
التجربة او خ�لال شهر م��ن انتهاء
ه� � ��ذه ال� �س� �ن ��ة واش� � �ت � ��رط امل � �ش� ��روع
ف � ��ي امل� �ت� �ط ��وع�ي�ن ل� ��وظ� ��ائ� ��ف اف� � ��راد
ال�ش��رط��ة واع��وان�ه��م ش��روط��ا اهمها
اال ي� �ت� �ج ��اوز ع � �م� ��ره ث �ل�اث �ي�ن س�ن��ة
ميالدية ويستثنى الخفراء من هذا
الشرط كما اضاف املشروع حالتني
جديدتني يسرح عضو قوة الشرطة
م � ��ن ال � �خ� ��دم� ��ة ب �س �ب �ب �ه �م ��ا ،وه �م ��ا
ع�ن��دم��ا ي �ق��رر ال ��وزي ��ر ذل ��ك الس�ب��اب
ي�ح��دده��ا او ع�ن��د ال�ت�ح��اق��ه بخدمة
اي ج �ه��ة اج �ن �ب �ي��ة ب �غ �ي��ر ت��رخ�ي��ص

الشرطة او اعضاء قوة الشرطة بدال
من عبارة :رجل قوة الشرطة ورجال
قوة الشرطة ورجل الشرطة ورجال
ال�ش��رط��ة ال� ��واردة ف��ي امل ��ادة الثالثة
من املشروع بقانون.

جانب من اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع

م��ن ال�س�ل�ط��ة امل�خ�ت�ص��ة بالتعييني
كما حظر امل�ش��روع ت��ول��ي الضباط
االختصاصيني للمناصب القيادية
االمنية اال اذا كانوا مؤهلني لذلك.
واض ��اف امل �ش��روع ب�ن��ودا جديدة
لالجازات الخاصة وع��دم احتساب
اي� ��ام ال�ع�ط�ل��ة االس �ب��وع �ي��ة وال�ع�ط��ل
ال��رس�م�ي��ة واض ��اف امل �ش��روع ب�ن��ودا
ج��دي��دة ل�ل�اج ��ازات ال �خ��اص��ة وع��دم
اح�ت�س��اب اي ��ام العطلة االسبوعية
وال � �ع � �ط� ��ل ال ��رس� �م� �ي ��ة ف � ��ي ح �س ��اب
االج � � � � ��ازات ال� � ��دوري� � ��ة ل �ع �ض��و ق ��وة
ال �ش��رط��ة وي �ج �ي��ز امل � �ش� ��روع اح��ال��ة
ال �ض��اب��ط ال ��ى االس �ت �ي��داع مل��واج�ه��ة
بعض ال �ح��االت ال�ت��ي يتوقف فيها
ع �ط��اء ال �ض �ب��اط وح �ت��ى ي �ك��ون ذل��ك
ح� ��اف� ��زا ل �ه��م ع �ل��ى ب � ��ذل امل� ��زي� ��د م��ن
ال �ج �ه��د وامل �ث ��اب ��رة ف ��ي ع�م�ل�ه��م كما
يجيز املشروع االستعانة بخبرات
م��ن ان�ت�ه��ت خ��دم�ت�ه��م الس �ب��اب غير
تأديبية او مخلة بالشرف او االمانة
م� �ق ��اب ��ل م � �ك ��اف ��أة م ��ال� �ي ��ة وت �ض �م��ن
امل �ش��روع اس �ت �ب��دال ع �ب��ارة ال�خ��دم��ة
العسكرية بعبارة الخدمة النظامية
وع �ب��ارت��ي ع �ض��و ق ��وة ال �ش��رط��ة او
اع � �ض� ��اء ال� �ش ��رط ��ة ب� �ع� �ب ��ارات رج ��ل
ق��وة ال�ش��رط��ة ورج ��ال ق��وة الشرطة
ورج � ��ل ال �ش ��رط ��ة ورج � � ��ال ال �ش��رط��ة
اينما وردت في القانون وذلك على
اعتبار ان االناث اصبحن من ضمن
قوة الشرطة.
ام ��ا االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين فانها
ت� �ه ��دف ال � ��ى زي� � � ��ادة اي � � ��ام االج � � ��ازة
ال��دوري��ة ل��رج��ل ال�ش��رط��ة ال��ى ستني
ي��وم��ا ف��ي السنة وال�س�م��اح بصرف
ال �ب��دل ال �ن �ق��دي ع��ن رص �ي��د اج��ازت��ه
م �ن �ه��ا وت��رق �ي ��ة وك� �ي ��ل اول ض��اب��ط
ال ��ى رت �ب��ة م�ل�ازم ج��وب�ي��ا وب �ش��روط
م� �ح ��ددة وت��رق �ي��ة ال �ح��اص �ل�ين على
دبلوم بعد الشهادة الثانوية بقرار
من وزي��ر الداخلية بشرط ان يكون
ق��د م �ض��ى ع �ل��ى خ��دم�ت�ه��م ع �ش��رون

ع��ام��ا م�ن�ه��ا س�ن�ت��ان ع�ل��ى االق ��ل في
رتبة وكيل اول ضابط اض��اف��ة الى
جعل الشرطة هيئة نظامية مدنية
كما يسمح ملنتسبي وزارة الداخلية
من العسكريني باللجوء الى الدائرة
االداري � ��ة ب��امل�ح�ك�م��ة ال�ك�ل�ي��ة للفصل
ف��ي امل �ن��ازع��ات االداري� ��ة ال�ت��ي تنشأ
بينهم وب�ين ال��وزارة كما ان��ه يجيز
للوزير بقرار منه اضافة االج��ازات
االخرى العضاء قوة الشرطة اسوة
ب��االج��ازات امل �ق��ررة مل��وظ�ف��ي ال��دول��ة
ع�ل��ى ان ينظم ال �ق��رار ال �ص��ادر منه
اجراءات منحها.
رأي الحكومة
استمعت اللجنة الى رأي ممثلي
وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ال � ��ذي � ��ن ق ��دم ��وا
م ��رئ� �ي ��ات� �ه ��م ف � ��ي م � ��ذك � ��رة م �ك �ت��وب��ة
ت�ض�م�ن��ت ت �ع��دي�لات ع �ل��ى امل �ش��روع
ب�ق��ان��ون وك ��ان اب��رزه��ا االب �ق��اء على
ال �ن��ص ال �ح��ال��ي ب ��ان ال �ش��رط��ة ق��وة
نظامية مسلحة وحذف رتبة مشير
م��ن ال��رت��ب ال�ع�س�ك��ري��ة وع ��دم االخ��ذ
ب �م��ا ج ��اء ف��ي امل� �ش ��روع ب �ش��أن ع��دم
ت ��ول ��ي ال� �ض� �ب ��اط االخ �ت �ص��اص �ي�ي�ن
ل�ل�م�ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة واس �ت �ح��داث
اج � ��ازة ال �ت �ف��رغ ال��ري��اض��ي واج� ��ازة
م��راف �ق��ة ال� � ��زوج او ال� ��زوج ��ة ض�م��ن
االجازات التي يجوز منحها لعضو
ق� ��وة ال� �ش ��روط ��ة ك �م��ا ت ��م اس �ت �ب �ع��اد
احالة الضابط لالستيداع.
ك � �م� ��ا اس � �ت � �م � �ع ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة إل� ��ى
رأي م�م�ث�ل��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي
االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين امل �ش��ار اليها
ح �ي ��ث رأوا ان االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
الثاني لم يفرق بني الراتب في مدة
االج � � ��ازة ال� ��دوري� ��ة ل� ��ذا ف� ��ان ال �ن��ص
الحالي افضل واوض��ح في تحديد
م ��دة االج � ��ازة ال ��دوري ��ة ع�ل��ى حسب
ال ��رت ��ب وس� �ن ��وات ال �خ��دم��ة ك �م��ا ان
ص ��رف ال �ب��دل ال �ن �ق��دي م�ت�ح�ق��ق في
النص الحالي واما إذا حذفت عبارة

امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ف�س�ي�ك��ون ص��رف
البدل النقدي لالجازة وجوبيا على
الوزارة.
وف�ي�م��ا ي�خ��ص االق �ت��راح بقانون
الثالث ف��ان م��ن ش��أن جعل الترقية
وج��وب �ي��ة ال ج ��وازي ��ة دون م��راع��اة
احتياجات الوزارة.
وعن االقتراح بقانون الرابع فقد
رأى م�م�ث�ل��و ال � � ��وزارة ان م��ن ش��أن��ه
وض ��ع ش ��روط ل�ل�ت��رق�ي��ة اش��د وم��دد
اطول من النص الحالي.
ام��ا االق�ت��راح بالقانون الخامس
فقد رأى ممثلو الوزارة انه يناقض
طبيعة عمل ق��وة الشرطة وكونها
قوة نظامية وليست مدنية ومن ثم
ال ي�ج��وز ملنتسبي وزارة الداخلية
م ��ن ال �ع �س �ك��ري�ين ال �ل �ج��وء ل�ل�ق�ض��اء
االداري للفصل في املنازعات التي
تنشأ بينهم وبني الوزارة.
عرض عمل اللجنة
قامت اللجنة ب��دراس��ة ومناقشة
امل �ش��روع�ين واالق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين
املشار اليها ورأت اهمية التعديالت
املقدمة من وزارة الداخلية باملشروع
ب� �ق ��ان ��ون وال � �ت� ��ي ت �ض �م �ن��ت ح ��ذف
رت�ب��ة امل�ش�ي��ر م��ن ال��رت��ب العسكرية
ال � ��واردة ف��ي امل� ��ادة رق ��م  5ك�م��ا رأت
اع� ��ادة ص�ي��اغ��ة ال �ف �ق��رة  2م��ن امل ��ادة
 32باستبدال عبارة فترة التجربة
بعبارة م��دة التجربة وك��ذل��ك البند
 2م ��ن امل� � ��ادة  37ب��اس �ت �ب��دال ك�ل�م��ة
ي �ج��اوز ب��دال م��ن ت�ت�ج��اوز واض��اف��ة
اج � ��ازات ج��دي��دة ل �ل �م��ادة  79ي�ج��وز
منحها لعضو ق��وة الشرطة اس��وة
ب��االج��ازات امل �ق��ررة مل��وظ�ف��ي ال��دول��ة
وال�ف�ق��رة  1م��ن امل ��ادة  95باستبدال
ع � �ب � ��ارة م� �ت ��ى ك� � ��ان ق ��ائ� �م ��ا ب �ع �م �ل��ه
ب �ع �ب ��ارة ط ��امل ��ا ك� ��ان ق��ائ �م��ا ب�ع�م�ل��ه
كما رأت اللجنة االبقاء على عبارة
الخدمة النظامية ب��دال من الخدمة
ال �ع �س �ك��ري��ة وع� �ب ��ارت ��ي :ع �ض��و ق��وة

رأي اللجنة
ب� �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة إلى املوافقة باجماع
آراء الحاضرين من اعضائها على
امل �ش��روع�ين ب �ق��ان��ون ب�ع��د ال�ت�ع��دي��ل
وضبط الصياغة.
وع � � ��دم امل� ��واف � �ق� ��ة ب ��اج� �م ��اع آراء
ال� �ح ��اض ��ري ��ن م� ��ن اع �ض ��ائ �ه ��ا ع�ل��ى
االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين امل �ش��ار اليها
واللجنة تقدم تقريرها الى املجلس
امل ��وق ��ر الت � �خ ��اذ م ��ا ي� � ��راه م �ن��اس �ب��ا
بصدده.
وج� ��اء ال �ن��ص ال ��ذي ان�ت�ه��ت إل�ي��ه
اللجنة:
م ��ادة اول ��ى :يستبدل بنصوص
امل��واد أرق��ام  /1فقرة  2و 3و 5و32
ف �ق��رة 2/و 37ب �ن��د 2/و 42ف�ق��رة 2/
و 79و 59فقرة 1/و 104من القانون
رق� ��م  23ل �س �ن��ة  1968امل� �ش ��ار ال �ي��ه
النصوص اآلتية:
م��ادة ( /1ف�ق��رة  )2وي�س��ري على
املوظفني املدنيني العاملني ب��وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة اح �ك��ام امل��رس��وم ب�ق��ان��ون
رقم  15لسنة  1979في شأن الخدمة
املدنية مع مراعاة احكام املواد 2/8
و 15و 16من هذا القانون.
(مادة  :)3تتألف قوة الشرطة من:
 ضابط الشرطة. ضباط الصف وافراد الشرطة. الخفراء. اف ��راد الهيئات او غيرها التييقرر مجلس الوزراء بسبب طبيعة
عملها اعتبارها من قوة الشرطة.
م � � ��ادة ( :)5ال� ��رت � ��ب ال �ع �س �ك��ري��ة
ل�ض�ب��اط ال�ش��رط��ة ح�س��ب التسلسل
العسكري هي:
 الضباط االعوان :مالزم ومالزماول ونقيب.
 ال �ض �ب��اط ال� �ق ��ادة :رائ ��د وم�ق��دموعقيد.
 ال�ض�ب��اط األم� ��راء :عميد ول��واءوفريق وفريق أول.
م � � � ��ادة  /32ف� � �ق � ��رة  2وي �ق �ض��ي
الضابط سنة واحدة تحت التجربة
ي �ج��وز ت�س��ري�ح��ه خ�لال �ه��ا او خ�لال
شهر من انتهائها اذا ثبت انه غير
صالح للبقاء في الخدم واال اعتبر

التتمة ص09

العمل بالقانون
الحالي أسفر عن
بعض القصور
المشروع
الحكومي حدد
توصيف رتب
الضباط األعوان
والقادة واألمراء
قصور في بقاء
عضو قوة الشرطة
سنة بفترة التجربة
دون صدور قرار
بتسريحه في حال
عدم صالحيته
عدم احتساب أيام
العطلة األسبوعية
والعطل الرسمية
من احتساب
اإلجازات الخاصة
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المضبطة
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استثناء الخفراء من شرط السن

عدم تجاوز الـ  30عاما شرط في التطوع
لوظائف أفراد الشرطة وأعوانهم
تتمة المنشور ص08

مثبتا فيها وحسبت فترة التجربة
ضمن مدة خدمته.
م � ��ادة  37ب � �ن� ��د :2/أن ي� �ك ��ون ق��د
أت ��م م��ن ال�ع�م��ر ث�م��ان��ي ع �ش��رة سنة
م�ي�لادي��ة ول��م ي �ج��اوز ع�م��ره ثالثني
س�ن��ة م �ي�لادي��ة وي�س�ت�ث�ن��ى ال�خ�ف��راء
من الحد االعلى.
مادة /42فقرة  :2ويقضي ضباط
ال� �ص ��ف واالف � � � ��راد وال� �خ� �ف ��راء ف �ت��رة
تجربة مدتها سنة منذ تعيينهم
ي �س��رح خ�لال�ه��ا او خ�ل�ال ش �ه��ر من
انتهائها من يثبت ان��ه غير صالح
للبقاء في الخدمة اال اعتبر مثبتا
فيها وحسبت فترة التجربة ضمن
مدة خدمته.
م ��ادة  :79االج � ��ازات ال�ت��ي يجوز
منحها العضاء قوة الشرطة هي:
 االجازة الدورية. االجازة املرضية. االجازة اإلدارية. اجازة الحج. االجازة الطارئة. إج � ��ازة خ��اص��ة ب� ��دون رات� ��ب الت��زي��د ع �ل��ى س �ن��ة وال ت��دخ��ل ضمن
مدة الخدمة الفعلية.
 اجازة دراسية. اجازة خاصة للعالج. اجازة مرافقة مريض. اجازة التفرغ العلمي. اجازة التفرغ الرياضي اجازة مرافقة الزوج أو الزوجة. االج � ��ازات االخ ��رى ال �ت��ي تمنحللموظفة بمقتضى قانون الخدمة
املدنية ووفقا الحكامه وذلك لالناث
الالتي يعملن في قوة الشرطة.
ويجوز بقرار من الوزير اضافة
االج � ��ازات االخ� ��رى امل �ق��ررة ملوظفي
ال� ��دول� ��ة وي �ن �ظ ��م ال � �ق� ��رار اج � � ��راءات
م�ن�ح�ه��ا م ��ع م ��راع ��اة اح� �ك ��ام امل� ��واد
التالية:
مادة  95فقرة  :1/مع عدم االخالل
بحكم املادة /79بند  6يعتبر عضو
ق��وة الشرطة ف��ي الخدمة متى كان
ق��ائ �م��ا ب�ع�م�ل��ه او م �ج��ازا او مكلفا
بمهمة رسمية او م��وف��دا او محاال
للمحكمة أو اسيرا.
م� � ��ادة  :104ي� �س ��رح ع �ض ��و ق ��وة
الشرطة من الخدمة الحد االسباب
التالية:
 ع ��دم اج �ت �ي��ازه ف �ت��رة ال�ت�ج��رب��ةبنجاح.
 اق � � ��را ق � ��رر ال � ��وزي � ��ر ذل � ��ك وف �ق��االحكام امل��ادة  5من هذا القانون او
السباب اخرى يحددها.

لقطة عامة من جلسة أمس

 اذا ال �ت �ح��ق ب �خ��دم��ة اي ج�ه��ةاجنبية بغير ترخيص من السلطة
املختصة بالتعيني وتعتبر خدمته
منتهية م��ن ت��اري��خ ال�ت�ح��اق��ه بتلك
الجهة.
اذا اقتضى الصالح العام ويكون
ال �ت �س��ري��ح ف ��ي ال � �ح� ��االت ال �س��اب �ق��ة
بمرسوم بالنسبة الى من يعينون
بمرسوم وبقرار من مجلس الوزراء
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �غ �ي��ره��م م� ��ن ال �ض �ب��اط
بناء على عرض
وبقرار من الوزير ً
وكيل ال��وزارة بالنسبة ال��ى ضباط
الصف واالفراد والخفراء.
م��ادة ثانية :تضاف فقرة اخيرة
ال��ى امل ��ادة  80وم ��ادة ج��دي��دة برقم
 109م� �ك ��ررا ال� ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 23
لسنة  1968املشار اليها على النحو
اآلتي:
م��ادة  80فقرة اخ�ي��رة :وال تدخل
اي� ��ام ال�ع�ط�ل��ة االس �ب��وع �ي��ة وال�ع�ط��ل
الرسمية خالل االجازة الدورية في
حساب مدة هذه االجازة.
مادة  109مكررا :يجوز االستعنة
ب �خ �ب��رات ال �ض �ب��اط ال ��ذي ��ن تنتهي
خ��دم �ت �ه��م الس� �ب ��اب غ �ي��ر ت��أدي �ب �ي��ة
او م �خ �ل��ة ب��ال �ش��رف او االم ��ان ��ة او
ل �ل �ص��ال��ح ال� �ع ��ام وذل � ��ك ف ��ي م�ق��اب��ل
مكافأة تنظم اجراءاتها وشروطها
ب �ق��رار م��ن وزي ��ر ال��داخ�ل �ي��ة وي�ج��وز
ال�ج�م��ع ب�ين ه��ذه امل�ك��اف��أة وامل�ع��اش
التقاعدي.
م � ��ادة ث��ال �ث��ة :ت �س �ت �ب��دل ع �ب��ارت��ا:
عضو ق��وة الشرطة او اع�ض��اء قوة
الشرطة بعبارات :رجل قوة الشرطة
ورجال قوة الشرطة ورجل الشرطة
ورج � ��ال ال �ش��رط��ة اي �ن �م��ا وردت في
القانون رق��م  23لسنة  1968املشار
اليه.
م��ادة راب�ع��ة :على رئيس مجلس
ال� ��وزراء وال � ��وزراء ك��ل فيما يخصه
تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون والعمل ب��ه من
تاريخ نشره.

وج � ��اء ف ��ي امل ��ذك ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
ل�ل�اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
احكام القانون رق��م  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
صدر القانون رقم  23لسنة 1968
ب �ش��أن ن �ظ��ام ق ��وة ال�ش��رط��ة ب�ت��اري��خ
 1968/5/21وق��د لحقت باحكامه
ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�لات ال �ت��ي تطلبتها
ظروف العمل ومقتضياته.
ك � �م� ��ا اس� � �ف � ��ر ال� � �ت� � �ط � ��ور ال� �ه ��ائ ��ل
ال ��ذي ط��رأ ع�ل��ى ج�ه��از ال�ش��رط��ة في
السنوات االخيرة عن بعض مظاهر
ال �ق �ص��ور ف ��ي اح �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون
ل��ذا أض�ح��ى ض��روري��ا اج ��راء بعض
ال �ت �ع��دي�لات ع �ل��ى اح �ك��ام��ه مل��واك�ب��ة
ذل��ك ال�ت�ط��ور وف�ق��ا مل��ا ورد ف��ي ه��ذا
القانون.
وق� � � � ��د ت � �ض � �م � �ن� ��ت ال � �ت � �ع � ��دي �ل��ات
اس� �ت� �ب ��دال ن� �ص ��وص ب �ع��ض امل � ��واد
واض ��اف ��ة ال �ب �ع��ض اآلخ� ��ر ل �ع��دد من
امل � � ��واد ب �م��ا ي �ق��اب �ل �ه��ا ف ��ي ال �ق��ان��ون
القائم كما اعيدت صياغة املادتني
 1ف �ق��رة  2و 3ب �م��ا ي �ت �ف��ق وح�ق�ي�ق��ة
ال��واق��ع وي�ط��اب��ق ال�ق��وان�ين املعمول
بها حاليا واع �ي��دت صياغة امل��ادة
 5بتوصيف ج��دي��د ل��رت��ب الضباط
م ��ن اع � � ��وان وق � � ��ادة وام� � � ��راء ح�س��ب
ال�ت�س�ل�س��ل ال �ع �س �ك��ري وع �ل��ى نحو
يوافق حقيقة الواقع القائم.
ك� �م ��ا اع� � �ي � ��دت ص� �ي ��اغ ��ة ال� �ف� �ق ��رة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل��ادت�ين  32و 42نظرا
مل � ��ا اظ� � �ه � ��ره ال� � ��واق� � ��ع ال� �ع� �م� �ل ��ي م��ن
قصور في حكمهما يتمثل في انه
م��ن امل �م �ك��ن ان ت�م�ض��ي م ��دة ال�س�ن��ة
ال�ت��ي يقضيها عضو ق��وة الشرطة
ف� ��ي ال� �ت� �ج ��رب ��ة دون ص � � ��دور ق� ��رار
ب�ت�س��ري�ح��ه خ�ل�ال م ��دة ال �س �ن��ة ك��أن
يثبت مثال ع��دم صالحيته للبقاء
ف��ي ال�خ��دم��ة ف��ي االي ��ام االخ �ي��رة من
تلك السنة وق��د تستغرق اج��راءات
صدور قرار تسريحه االيام القليلة
املتبقية منها وبذلك يعتبر عضو

ق� ��وة ال �ش��رط��ة م �ث �ب �ت��ا ف ��ي ال �خ��دم��ة
ب �ق��وة ال �ق��ان��ون رع ��م ع ��دم اج �ت �ي��ازه
ف �ت��رة ال �ت �ج��رب��ة ب �ن �ج��اح ومل�ع��ال�ج��ة
ه ��ذا ال �ق �ص��ور اض �ي��ف ح �ك��م م ��ؤداه
أن تسريح عضو ق��وة ال�ش��رط��ة من
الخدمة في حالة عدم اجتياز فترة
التجربة بنجاح اما ان يكون خالل
س �ن��ة ال �ت �ج��رب��ة او خ �ل�ال ش �ه��ر من
انتهاء هذه السنة.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ت �ط��وع ل��وظ��ائ��ف
اف� � � ��راد ال� �ش ��رط ��ة وض � �ب� ��اط ال �ص��ف
والخفراء فقد حددت الفقرة الثانية
م� ��ن امل� � � ��ادة  37ال � �ش � ��روط ال ��واج ��ب
توافرها في املتطوع ومن بينها اال
يجاوز عمره ثالثني سنة ميالدية
واستثناء الخفراء من هذا الشرط.
وج��اءت الفقرة الثانية من املادة
 42بحكم مماثل ملا ورد في الفقرة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل��ادت�ي�ن  32و 42فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب �ض �ب��اط ال �ص��ف واالف� � ��راد
وال � �خ � �ف� ��راء ب� �ش ��أن ف� �ت ��رة ال �ت �ج��رب��ة
امل� �ح ��ددة ب�س�ن��ة ي �س��رح خ�لال �ه��ا او
خ�لال شهر من انتهائها من يثبت
ان��ه غير ص��ال��ح للبقاء ف��ي الخدمة
واال ي�ع�ت�ب��ر م�ث�ب�ت��ا ف�ي�ه��ا وتحسب
ف �ت��رة ال�ت�ج��رب��ة ض�م��ن م ��دة خدمته
الفعلية.
واض ��اف ��ت امل� � ��ادة  79ع� ��دة ب�ن��ود
م� �ن� �ه ��ا :اج� � � ��ازة خ ��اص ��ة م� ��ن ب� ��دون
رات��ب بحيث ال تزيد على سنة وال
ت ��دخ ��ل ف ��ي م� ��دة ال �خ ��دم ��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة
واجازات اخرى براتب هي :االجازة
ال��دراس �ي��ة واج � ��ازة خ��اص��ة للعالج
واج � � ��از م ��راف� �ق ��ة امل� ��ري� ��ض واج� � ��ازة
ال� �ت� �ف ��رغ ال �ع �ل �م��ي واج� � � ��ازة ال �ت �ف��رغ
الرياضي واج��ازة مرافقة ال��زوج او
ال ��زوج ��ة واالج � � ��ازات االخ � ��رى ال�ت��ي
تمنح للموظفة وفقا الحكام قانون
الخدمة املدنية وذلك لإلناث الالتي
ي�ع�م�ل��ن ف ��ي ق� ��وة ال �ش��رط��ة وع��دل��ت
ال�ف�ق��رة االخ �ي��رة ل�ل�م��ادة  79بحيث
ي � �ج� ��وز ل � �ل ��وزي ��ر اض � ��اف � ��ة اج� � � ��ازات

اخ��رى الع�ض��اء ق��وة الشرطة أس��وة
ب��االج��ازات امل �ق��ررة مل��وظ�ف��ي ال��دول��ة
ب �ق��رار ي �ص��در م�ن��ه ي�ن�ظ��م اج� ��راءات
منحها.
وج� � � � � ��اءت ال � �ف � �ق � ��رة االول� � � � � ��ى م��ن
امل ��ادة  95بحكم ي��راع��ي م��ا ورد في
الفقرة السادسة من امل��ادة  79وهو
اس �ت �م��رار ع �ض��و ق ��وة ال �ش��رط��ة في
ال�خ��دم��ة متى ك��ان قائما بعمله او
مجازا او مكلفا بمهمة رسمية في
عمله او موفدا الى خارج الدولة او
كان محاال للمحاكمة او اسيرا.
وح � � � � ��ددت امل � � � � ��ادة  104اس � �ب ��اب
ت �س��ري��ح ع �ض��و ق � ��وة ال� �ش ��رط ��ة م��ن
الخدمة وهي :عدم اجتيازه بنجاح
ف� �ت ��رة ال � �ت � �ج� ��رب� ��ةواذا ق � ��رر ال ��وزي ��ر
تسريحه م��ن ال�خ��دم��ة وف�ق��ا للمادة
 55م ��ن ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون او الس �ب��اب
اخ ��رى ي�ح��دده��ا وك��ذل��ك اذا التحق
بخدمة جهة اجنبية دون ترخيص
م ��ن ال �س �ل �ط��ة امل �خ �ت �ص��ة ب�ت�ع�ي�ي�ن��ه
وتنتهي الخدمة في هذه الحالة من
تاريخ التحاقه بتلك الجهة واخيرا
اذا اقتضى الصالح العام تسريحه
من الخدمة.
اما املادة الثانية من هذا القانون
فقد اضافت فقرة اخيرة للمادة 80
ومادة جديدة برقم  19مكررا حيث
اوردت الفقرة االخيرة من املادة 80
حكما جديدا باستبعاد ايام العطلة
االسبوعية والعطل الرسمية التي
ت �ق��ع خ �ل��ال االج � � � ��ازة ال � ��دوري � ��ة م��ن
ح�س��اب م��دة ه��ذه االج ��ازة وحرصا
على االستفادة من خبرات ضباط
ال �ش��رط��ة اج� ��ازت امل� ��ادة  109م�ك��ررا
االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب � �خ � �ب� ��رات ال� �ض� �ب ��اط
ال ��ذي ��ن ت �ن �ت �ه��ي خ��دم �ت �ه��م الس �ب��اب
غ �ي��ر ت��أدي �ب �ي��ة او م �خ �ل��ة ب��ال �ش��رف
او االم��ان��ة او للصالح ال�ع��ام نظير
مكافأة يجمع بينها وب�ين املعاش
التقاعدي وي�ص��در وزي��ر الداخلية
ق� ��رارا ب�ت�ح��دي��د ش��روط �ه��ا وتنظيم
اجراءاتها.
وف��ي امل ��ادة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال�ق��ان��ون
ت ��م اس �ت �ب��دال ع �ب��ارت��ي :ع �ض��و ق��وة
ال �ش��رط��ة او اع� �ض ��اء ق� ��وة ال �ش��رط��ة
ب� �ع� �ب ��ارات :رج� ��ل ال �ش ��رط ��ة ورج� ��ال
ال �ش ��رط ��ة ورج � ��ل ال �ش ��رط ��ة ورج� ��ال
الشرطة اينما وردت امل��ادة الرابعة
واالخيرة فهي مادة تنفيذية.

اللجنة وافقت
على المشروعين
الحكوميين بعد
التعديل عليهما
وضبط الصياغة
عدم الموافقة
على جميع
االقتراحات النيابية
المقدمة
االقتراحات النيابية
هدفت إلى زيادة
أيام اإلجازات
الدورية لرجل
الشرطة إلى 60
يوما في السنة
وزارة الداخلية
قدمت تعديالت
منها حذف رتبة
مشير من الرتب
العسكرية
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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

قصور إجراءات هيئة الصناعة لمنع
التعديات على أمالك الدولة بالمنطقة الحرة
مزاولة بعض
الشركات أنشطة
البيع بالتجزئة
بالمخالفة لقانون
المنطقة الحرة

في الحلقة الثالثة 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 لكل من الهيئة العامة للصناعة
ووكالة األنباء الكويتية «كونا» والمالحظات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة
والمخالفات المالية للسنة المالية .2015/2014

مبنى الهيئة العامة للصناعة

أورد ديوان املحاسبة بيانات
الحساب الختامي كما وردت في
امل �ش��روع ب�ق��ان��ون ب�ش��أن اعتماد
ال � �ح � �س� ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة للصناعة للسنة املالية
 2015/2014وأه � ��م امل�لاح �ظ��ات
ال� � � �ت � � ��ي أس� � � �ف � � ��ر ع� � �ن� � �ه � ��ا ف� �ح ��ص
ومراجعة الديوان لهذه البيانات
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ال�ب�ي��ان��ات املالية
ول�ح�س��اب��ات وس �ج�لات وش��ؤون
التوظف وكذلك الرقابة املسبقة
للهيئة للسنة املالية .2015/214
اوال  -بيانات الحساب الختامي:
ي � � ��وض � � ��ح ب� � � �ي � � ��ان ال� � �ح� � �س � ��اب
الختامي للهيئة ما يلي:
 بلغت ال��زي��ادة ف��ي االي��راداتالفعلية  11.699.734د.ك وبنسبة
 ٪25.2م��ن االي� ��رادات التقديرية
وب � �ل� ��غ ال� ��وف� ��ر ف� ��ي امل� �ص ��روف ��ات
الفعلية  1.959.405د.ك وبنسبة
 ٪4.6من املصروفات التقديرية
كما بلغت نتيجة اعمال الهيئة
الفعلية  17.343.139د.ك بزيادة
ق � ��دره � ��ا  13.659.139د.ك ع��ن
ن� �ت� �ي� �ج ��ة االع � � �م� � ��ال ال� �ت� �ق ��دي ��ري ��ة
بنسبة  ٪370.8نتيجة ال��زي��ادة
ف � � ��ي االي � � � � � � � � � ��رادات وال� � � ��وف� � � ��ر ف��ي
امل� �ص ��روف ��ات وت� �ح ��ول ب��ال �ك��ام��ل
الى احتياطي مشروعات الهيئة
العامة للصناعة وبينت املذكرة
االي �ض��اح �ي��ة ل�ل�م�ش��روع ب�ق��ان��ون
ب � � �ش � ��أن اع� � �ت� � �م � ��اد ال � �ح � �س� ��اب� ��ات

ال �خ �ت��ام �ي��ة ل �ب �ع��ض امل��ؤس �س��ات
امل� � �س� � �ت� � �ق� � �ل � ��ة ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
 2015/2014اس�ب��اب ال��زي��ادة في
االيرادات والوفر في املصروفات.
ثانيا  -فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي والبيانات
المالية للهيئة:
 - 1اظ �ه��ر ال�ح�س��اب الختامي
ق�ص��ورا ش��دي��دا ف��ي تنفيذ خطة
ال �س �ن��ة ال �خ��ام �س��ة م ��ن م �ش��اري��ع
ال�خ�ط��ة االن�م��ائ�ي��ة للسنة املالية
 2015/2014ح�ي��ث ب�ل�غ��ت قيمة
ما تم انجازه  2.140.826د.ك من
املعتمد ال�ب��ال��غ  41.730.000د.ك
وبنسبة  ٪5فقط.
وط � �ل� ��ب ال� � ��دي� � ��وان ات� � �خ � ��اذ م��ا
ي �ل��زم م��ن االج � ��راء ات ال�ت��ي تكفل
االلتزام بتنفيذ املشاريع املدرجة
بالخطة االن�م��ائ�ي��ة ل�ل��دول��ة وفق
امل � ��واع� � �ي � ��د امل� � � �ح � � ��ددة ل �ت �ح �ق �ي��ق
األهداف املرجوة منها.
 - 2ع ��دم دق ��ة ت �ق��دي��رات ال�ه�ي�ئ��ة
إلي� � ��رادات � � �ه� � ��ا ع � ��ن ال � �س � �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014حيث بلغت االي��رادات
ال�ف�ع�ل�ي��ة  58.199.734د.ك ب��زي��ادة
قدرها  11.699.734د.ك عن االيرادات
التقديرية البالغة  46.500.000د.ك
وبنسبة .٪25
وط�ل��ب ال��دي��وان م��راع��اة ال��دق��ة
ف��ي إع � ��داد ال �ت �ق��دي��رات ال�خ��اص��ة
ب��امل �ي��زان �ي��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة
العامة للصناعة.

ثالثا -فحص ومراجعة
حسابات وسجالت الهيئة:
فيما يلي اهم املالحظات التي
اس� �ف ��ر ع �ن �ه��ا ف �ح��ص وم��راج �ع��ة
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل �ح �س��اب��ات
وس�ج�لات الهيئة للسنة املالية
:2015/2014
 - 1ضعف االج��راء ات املتخذة
من قبل الهيئة حيال التعديات
ع �ل��ى أم �ل�اك ال ��دول ��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة
التجارية الحرة.
اس �ت �غ��ل ب �ع��ض امل �س �ت �ث �م��ري��ن
وم ��ؤس� �س ��ة امل � ��وان � ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة
اراض� � ��ي واق� �ع ��ة ض �م��ن امل�خ�ط��ط
ال � �ه � �ي � �ك � �ل� ��ي مل� � � �ش � � ��روع امل� �ن� �ط� �ق ��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال � �ح� ��رة ب� �ط ��رق غ�ي��ر
ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة وع� � �ل � ��ى ال � � ��رغ � � ��م م��ن
م � �خ � ��اط � �ب � ��ة وزارة ال� � �ت� � �ج � ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ب� �ض ��رورة
قيام ادارة املنطقة الحرة باتخاذ
ك� ��اف� ��ة االج � � � � � � ��راء ات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
ح �ي��ال اع� �م ��ال االس� �ت� �ح ��واذ على
االراض��ي الواقعة ضمن النطاق
ال �ج �غ��راف��ي للمنطقة ال �ح��رة من
دون سند قانوني وال��ذي ترتب
عليه وج��وب اخ�ل�اء تلك امل��واق��ع
ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى س � � ��داد م �ق��اب��ل
االن� �ت� �ف ��اع ع� ��ن ال� �ف� �ت ��رة ال� �ت ��ي ت��م
التعدي فيها.
ول� � ��م ت� � �ب � ��ادر ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ق� �ي ��ام
ب��دوره��ا على النحو ال��ذي يكفل
ازالة التعديات على أمالك الدولة

وامل� � ��ال ال � �ع� ��ام .وم� ��ن ام �ث �ل��ة ذل��ك
احدى شركات النقليات واحدى
ش��رك��ات ن�ق��ل ال�ب�ض��ائ��ع واح ��دى
ال � �ش� ��رك� ��ات امل �ح �ل �ي��ة وم��ؤس �س��ة
املوانئ الورشة الفنية.
 - 2م�ل�اح �ظ ��ات ش ��اب ��ت ادارة
الهيئة للمنطقة التجارية الحرة:
ت � ��م ت �ك �ل �ي��ف ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل �ل �ق �ي��ام
بأعمال ادارة املنطقة الحرة في
 2006/12/18ب �ع��د ف �س��خ ع�ق��د
ادارة امل�ن�ط�ق��ة ال �ت �ج��اري��ة ال�ح��رة
بميناء الشويخ املبرم بني وزارة
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة وال �ش��رك��ة
امل � ��دي � ��رة ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ب � �ن� ��اء ع �ل��ى
قرارات مجلس الوزراء.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي اه� ��م امل�ل�اح �ظ��ات
التي شابت ادارة الهيئة:
 اب ��رام ع�ق��ود م��ع مستثمرينباملنطقة الحرة باملخالفة ألحكام
الالئحة التنفيذية للقانون رقم
( )26لسنة  1995بشأن املناطق
الحرة وعقد االدارة.
ت �ع��اق��دت ال�ه�ي�ئ��ة م��ع ع ��دد من
املستثمرين وتم تخصيص عدد
م��ن ال�ق�س��ائ��م ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال�ح��رة
ب��امل��رح �ل �ت�ي�ن االول � � ��ى وال �ث��ان �ي��ة
ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ألح � � �ك � ��ام ال�ل�ائ� �ح ��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذة ل� �ل� �ق ��ان ��ون رق � ��م ()26
لسنة  1995بشأن املناطق الحرة
وب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ب �ن��ود ع �ق��د ادارة
املنطقة الحرة.
 ق� �ي ��ام م� ��دي� ��رة ادارة م�ك�ت��باملدير العام بأعمال ادارة املنطقة

الحرة من دون وجود قرار اداري
او تكليف بذلك.
ق��ام م��دي��ر ادارة م�ك�ت��ب امل��دي��ر
ال�ع��ام ب ��إدارة املنطقة ال�ح��رة من
دون وجود قرار اداري او تكليف
ي� �خ ��ول ��ه ب �ت �ل��ك امل � �ه� ��ام ح� �ي ��ث ان
وظيفته رئيس قسم السكرتارية
بمكتب املدير العام.
 ع� ��دم ال � �ت� ��زام ال �ه �ي �ئ��ة ب �ق��راروزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة رق��م
( )68لسنة  1999بشأن تحصيل
املستحقات املالية للدولة.
خ ��ال� �ف ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ق � � ��رار وزي� ��ر
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة رق ��م ()68
ل� �س� �ن ��ة  1999ب � �ش� ��أن ت �ح �ص �ي��ل
امل�س�ت�ح�ق��ات امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة من
ق �ب��ل امل �س �ت �ث �م��ري��ن ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة
الحرة.
 ت �ح �ص �ي��ل رس � ��وم ت��رخ �ي��صوت�ج��دي��د رخ��ص على ال��رغ��م من
عدم اصدارها او تجديدها:
ت� �ق ��وم ادارة امل �ن �ط �ق��ة ال �ح ��رة
بتحصيل رسوم اصدار وتجديد
رخص مزاولة النشاط من بعض
املستثمرين سنويا على الرغم
من عدم امكانية اصدار وتجديد
رخ��ص ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ح��رة وفقا
لقرار وزارة التجارة والصناعة.
 ع � ��دم ال � �ت� ��زام ال �ه �ي �ئ��ة ب � ��أداءمهمتها االشرافية على املنطقة

التتمة ص11

عدم تحصيل
مستحقات
الكهرباء والماء
المتراكمة على
بعض المستثمرين
منذ تسلم الهيئة
المنطقة الحرة
عدم وجود
نظام آلي لقيد
العمليات المالية
والمحاسبية
الخاصة بالمنطقة
الحرة
مآخذ شابت محطة
معالجة المخلفات
الصناعية الصلبة
بمنطقة الشعيبة
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مالحظات حول قسائم تخزين الصلبوخ
في ميناء عبداهلل والسالمي والنويصيب
تتمة المنشور ص10
ال � � �ح� � ��رة ل� �ل� �ح ��د م� � ��ن ت � � �ج� � ��اوزات
ومخالفات املستثمرين.
لم تلتزم الهيئة بأداء مهمتها
االش��راف �ي��ة ع�ل��ى امل�ن�ط�ق��ة ال�ح��رة
للحد م��ن ت �ج��اوزات ومخالفات
املستثمرين حيث شاب اداء تلك
الواجبات العديد من املالحظات
كما يلي:
 ض � �خ� ��ام� ��ة ع� � � ��دد ال� �ق� �س ��ائ ��مامل� � � � ��ؤج� � � � ��رة ب� � ��ال � � �ب� � ��اط� � ��ن وغ � �ي� ��ر
املرخصة.
 وج � � � ��ود ش � ��رك � ��ات ت �س �ت �غ��لم��واق��ع ب��امل�ن�ط�ق��ة ال �ح��رة بعقود
غير معتمدة منذ ت��ول��ي الهيئة
ادارة املنطقة.
 م� � � ��زاول� � � ��ة ان� � �ش� � �ط � ��ة ال� �ب� �ي ��عب��ال �ت �ج��زئ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��ان��ون
املنطقة الحرة.
 اس �ت �ه�ل�اك ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ةالكهربائية باملنطقة الحرة.
 ع� ��دم ت �ح �ص �ي��ل م�س�ت�ح�ق��اترس��وم الكهرباء وامل��اء املتراكمة
ع �ل��ى ب �ع��ض امل �س �ت �ث �م��ري��ن م�ن��ذ
تسلم الهيئة للمنطقة الحرة.
 ت � ��أخ � ��ر امل � �س � �ت � �ث � �م� ��ري ��ن ف��ياجراء ات اخالء املواقع.
 ع��دم وج ��ود ن�ظ��ام آل��ي لقيدال�ع�م�ل�ي��ات امل��ال �ي��ة وامل�ح��اس�ب�ي��ة
الخاصة باملنطقة الحرة.
 - 3م � �ل� ��اح � � � �ظ � � � ��ات ش � ��اب � ��ت
ت � �خ � �ص � �ي� ��ص ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة م � ��واق � ��ع
إلح ��دى ال �ش��رك��ات ل�لاس�ت�ش��ارات
ال �ت �س��وي �ق �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف��ي
املنطقة التجارية الحرة بموجب
عقود تنازل.
خ� �ص� �ص ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة م��وق �ع�ي�ن
ب��امل�ن�ط�ق��ة ال �ت �ج��اري��ة ال �ح ��رة في
املرحلة االول��ى إلح��دى الشركات
ل� �ل��اس � � �ت � � �ش� � ��ارات ال� �ت� �س ��وي� �ق� �ي ��ة
واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة م � ��وق � ��ع ()B3
ح �ص �ل��ت ع �ل �ي��ه ب �م��وج��ب م�ل�ح��ق
ع �ق��د ت �ن ��ازل م ��ن اح� ��دى ش��رك��ات
ال� �خ ��دم ��ات م � ��ؤرخ 2014/4/10
وموقع ( )S7بموجب ملحق عقد
ت� �ن ��ازل م ��ن ش��رك��ة اخ� ��رى م ��ؤرخ
 2014/6/19وق� � ��د ش� � ��اب ذل ��ك
بعض املخالفات.
 - 4ع � � ��دم ت �ح �ص �ي ��ل ال �ه �ي �ئ��ة
اليراداتها املستحقة عن العقود
ال � �ت� ��ي ت � ��م ف �س �خ �ه ��ا ف � ��ي م �ب �ن��اء
ع �ب��دال �ل��ه م ��ن ش��رك��ة ل��وج�س�ت�ي��ة
املقدرة بقيمة  5.932.376د.ك.
ات �خ ��ذت ال�ه�ي �ئ��ة ق � ��رارا بفسخ

ث�ل�اث��ة ع �ق��ود م �ب��رم��ة م ��ع ش��رك��ة
لوجستية بموجب ق��رار مجلس
االدارة رقم ( )1لسنة  2007املؤرخ
 2007/1/6ل� �ث� �ب ��وت م �خ��ال �ف��ة
الشركة اللتزاماتها املنصوص
عليها في تلك العقود.
 - 5م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت قسائم
تخزين الصلبوخ ومن بينها:
 استغالل بعض املستثمرينللقسائم املخصصة لهم من دون
سند قانوني.
 ع��دم تنفيذ الهيئة ل �ق��راراتال �س �ح��ب امل� �ن� �ش ��ورة ب��ال �ج��ري��دة
ال��رس �م �ي��ة ب �ت ��اري ��خ 2014/4/6
ل� �ل� �ق� �س ��ائ ��م امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة أو غ �ي��ر
املستغلة وإبقائها ارض فضاء
حتى تاريخه.
وأفادت الهيئة بما يلي:
 استغالل بعض املستثمرينللقسائم املخصصة لهم من دون
سند قانوني.
 ع��دم تنفيذ الهيئة ل �ق��راراتال �س �ح��ب امل� �ن� �ش ��ورة ب��ال �ج��ري��دة
ال��رس �م �ي��ة ب �ت ��اري ��خ 2014/4/6
ل� �ل� �ق� �س ��ائ ��م امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة او غ �ي��ر
املستغلة وإبقائها ارض فضاء
حتى تاريخه.
 - 6م�لاح �ظ��ات ش��اب��ت اع �م��ال
االش� � � � � ��راف وال � ��رق � ��اب � ��ة م � ��ن ق �ب��ل
ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى اس� �ت� �خ ��راج امل� ��واد
املقلعية ومنها:
 تجاوزات الشركات املرخصلهم استغالل درك��ال ف��ي منطقة
جنوب الجهراء.
 ت� �خ� �ص� �ي ��ص دراك � � �ي� � ��ل رم ��لل� � �ل� � �ش � ��رك � ��ات امل� � �ت� � �ع � ��اق � ��د م �ع �ه��ا
لتنفيذ مشاريع للهيئة العامة
للصناعة.
 ت� �خ� �ص� �ي ��ص درك � � � � � ��ال رم� ��لللشركة املنفذة ملشروع تصميم
وتنفيذ وص�ي��ان��ة اع �م��ال البنية
ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة مل� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ش� ��دادي� ��ة
الصناعية من دون وجود التزام
تعاقدي.
 - 7م�لاح �ظ��ات ش��اب��ت تنفيذ
م� � � �ش � � ��روع ت� �ص� �م� �ي ��م وت� �ج� �ه� �ي ��ز
وإن� � � �ش � � ��اء وان� � � �ج � � ��از وت� �ش� �غ� �ي ��ل
وص� � �ي � ��ان � ��ة ال � �ب � �ن � �ي� ��ة ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة
للقطعة ( )11بمنطقة صبحان
الصناعية.
 - 8م�لاح �ظ��ات ش��اب��ت تنفيذ
ع�ق��د الهيئة م��ع م �ق��اول امل�ن��اول��ة
رق � ��م ( )25ل �س �ن��ة  2011ب �ش��أن
اع � �م� ��ال ن� �ق ��ل ب� �ض ��ائ ��ع وت �ف ��ري ��غ
وت �ح �م �ي��ل وت �س �ت �ي��ف وم �ن ��اول ��ة
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ال �ب �ض��ائ��ع ب ��امل� �خ ��ازن ب��امل�ن�ط�ق��ة
التجارية الحرة.
 ت ��أخ ��ر ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي ت�س�ل�ي��مموقع االعمال املخصص له بند
مالي في املزايدة.
 استغالل الشركة ملوقع()S5مل��زاول��ة ن�ش��اط�ه��ا االداري داخ��ل
امل �ن �ط �ق��ة ال� �ح ��رة م ��ن دون س�ن��د
قانوني.
 ارت� � � �ك � � ��اب ال� � �ش � ��رك � ��ة ب �ع��ضامل �خ��ال �ف��ات ن�ت�ي�ج��ة ع ��دم وج ��ود
م ��وق ��ع ل �ل �ش��رك��ة مل� ��زاول� ��ة اع �م��ال
امل � �ن� ��اول� ��ة وم� �ب� �ي ��ت ال� �ش ��اح� �ن ��ات
واآلليات.
 - 9اس �ت �م��رار امل �خ��ال �ف��ات ات��ي
شابت استغالل القسائم.
فيما يلي اهم املخالفات:
 ع� ��دم ق �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذق ��رارات ال�س�ح��ب ال �ص��ادرة بحق
ال�ش��رك��ات املخالفة منذ سنوات
ع� � ��دة رغ� � ��م ن� �ش ��ره ��ا ب ��ال �ج ��ري ��دة
الرسمية.
 وج ��ود ال�ع��دي��د م��ن القسائمال �ص��ان �ع �ي��ة ال ��دائ� �م ��ة وامل ��ؤق �ت ��ة
مغلقة وغير مستغلة.
 استمرارية العمل في بعضال� �ق� �س ��ائ ��م ب� ��ال� ��رغ� ��م م � ��ن اي� �ق ��اف
عقودها.
 ع � ��دم دق � ��ة م� �خ ��رج ��ات ن �ظ��اماالجراء ات الصناعية.
 اس�ت�غ�لال ال�ق�س��ائ��م ألنشطةب � ��امل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ة ل� � � �ن � � ��وع وغ � � � ��رض
الترخيص املخصص من الهيئة.
 اس � � �ت � � �غ �ل ��ال م� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��نل�ق�س��ائ��م م��ن دون س�ن��د ق��ان��ون��ي
رغ��م ان�ت�ه��اء ت��راخ�ي��ص االن�ت�ف��اع
املؤقت لبعضهم لفترات جاوزت

مدتها ( )10سنوات.
 ت �ع��دي ب �ع��ض امل�س�ت�ث�م��ري��نع �ل��ى ام �ل��اك ال ��دول ��ة ب��اس �ت �غ�لال
م � �س� ��اح� ��ات ت � �ت � �ج� ��اوز امل �ت �ع��اق��د
عليها.
 تأخر املستثمرين في اعمالال� �ت� �ش� �ي� �ي ��د وال � �ب � �ن� ��اء واالن� � �ت � ��اج
ل � �ف � �ت� ��رات ط ��وي� �ل ��ة ن �ت �ي �ج��ة ع ��دم
االل � � �ت � � ��زام ب� ��ال � �ب� ��رام� ��ج ال ��زم �ن �ي ��ة
املقدمة.
رابعا  -فحص ومراجعة
شؤون التوظف بالهيئة:
م� � ��ن اه� � � ��م امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� �ت ��ي
اس� �ف ��ر ع �ن �ه��ا ف �ح��ص وم��راج �ع��ة
دي � � � � � � ��وان امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ل� � �ش � ��ؤون
التوظف بالهيئة للسنة املالية
 2015/2014ما يلي:
 - 1م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت مجلس
ادارة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للصناعة
ومنها:
 تمثيل بعض اعضاء مجلساالدارة في الهيئة لجهات تابعة
ل� �ل� �ج� �ه ��ات االص � �ل � �ي � ��ة ال � ��واج � ��ب
تمثيلها باملخالفة ل�ل�م��ادة رق��م
( )32م��ن ق��ان��ون رق��م ( )56لسنة
 1996ب � �ش � ��أن إص � � � � ��دار ق� ��ان� ��ون
الصناعة.
راب� � � �ع � � ��ا :ف � �ح� ��ص وم� ��راج � �ع� ��ة
شؤون التوظف بالهيئة
أه� ��م امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي اس �ف��ر
ع�ن�ه��ا ف �ح��ص وم��راج �ع��ة دي ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال� �ت ��وظ ��ف
ب � ��ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ل� � �ل� � �س� � �ن � ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
 2015/2014ما يلي:
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال � �ت� ��ي ش ��اب ��تم �ج �ل��س ادارة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة

للصناعة ومنها:
 تمثيل بعض اعضاء مجلساالدارة في الهيئة لجهات تابعة
ل� �ل� �ج� �ه ��ات األص � �ل � �ي � ��ة ال � ��واج � ��ب
تمثيلها باملخالفة ل�ل�م��ادة رق��م
 32من قانون رقم  56لسنة 1996
بشأن اصدار قانون الصناعة.
 ت �ع �ي�ي�ن ع� �ض ��و ف� ��ي م�ج�ل��ساالدارة ع��ن جهة غير منصوص
عليها باملخالفة للمادة رق��م 32
م��ن القانون رق��م  56لسنة 1996
بشأن اصدار قانون الصناعة.
 م� �خ ��ال� �ف ��ات ش� ��اب� ��ت اع� �م ��الم � �ج� �ل ��س االدارة وال � � � �ق� � � ��رارات
الصادرة عنه.
من بني تلك املخالفات ما يلي:
 عقد اجتماع ملجلس االدارةدون شغل عضوية ممثل االدارة
العامة للجمارك وصدور قرارات
عنه.
 - 2مالحظة شابت التعيينات
في الهيئة:
وت �ت �م �ث��ل ه � ��ذه امل� �خ ��ال� �ف ��ة ف��ي
ع��دم تحديد ال��وظ��ائ��ف املطلوبة
ف��ي اع�لان��ات ال�ت��وظ�ي��ف وتعيني
ب � �ع� ��ض امل � ��وظ� � �ف �ي��ن ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة
للمؤهالت العلمية.
 - 3م�لاح �ظ��ات ش��اب��ت ص��رف
م� �ك ��اف ��أة األع � �م� ��ال امل� �م� �ت ��ازة ف��ي
الهيئة ومنها:
 ص� � � ��رف م� � �ك � ��اف � ��أة األع� � �م � ��الامل� �م� �ت ��ازة ل �ل �م��وظ �ف�ين ال �ع��ام �ل�ين
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة دون اع �ت �م��اده��ا من
مجلس الخدمة املدنية.
 ص � � ��رف م � �ك� ��اف� ��آت األع � �م� ��الامل� � � �م� � � �ت � � ��ازة مل � ��وظ� � �ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
باملخالفة للمادة  33من الالئحة
الداخلية ملوظفي الهيئة.
خامسا :المالحظات المستمرة
الكثر من سنة مالية ولم
تقم الهيئة بتالفيها
فيما يلي تلك املالحظات:
 اس �ت �غ�لال م��ؤس �س��ة امل��وان��ئالكويتية ل�ل�س��اح��ات الخارجية
ملنطقة الشعيبة ال�ش��رق�ي��ة غ��رب
م �ي �ن��اء ال�ش �ع�ي �ب��ة دون اي سند
ق��ان��ون��ي ودون دف��ع مستحقات
مالية نظير االستغالل دون علم
الهيئة منذ تأسيسها.
 - 2ت �خ �ص �ي��ص دراك � �ي ��ل رم��ل
ل� �ل� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ل ��دي� �ه ��ا ع �ق��ود
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الهيئة لم تحصل
إيراداتها عن عقود
تم فسخها في
ميناء عبداهلل من
شركة لوجستية
مآخذ على أعمال
إشراف ورقابة
الهيئة على
استخراج المواد
المقلعية
مالحظات للديوان
على أعمال مشروع
البنية التحتية
للقطعة 11
بمنطقة صبحان
الصناعية
تحميل الهيئة
مصروفات قانونية
مقابل مطالبات
إحدى شركات
التجارة العامة
والمقاوالت
قصور في قطاع
المواصفات
والخدمات أدى إلى
تخطي بعض إدارات
القطاع لوائح
الهيئة
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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

تدني القيمة اإليجارية للقسائم التابعة
للهيئة العامة للصناعة
تتمة المنشور ص11
م��ع ال�ج�ه��ات الحكومية (م�ق��اول
رئ �ي �س��ي او ب��ال �ب��اط��ن) مل�ش��اري��ع
خ� � �ط � ��ة ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ب� ��امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة
للضوابط املعتمدة بهذا الشأن.
 ت� �ح� �م� �ي ��ل ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ةللصناعة بمصروفات قانونية
مقابل مطالبات اح��دى شركات
التجارة العامة واملقاوالت.
 مستجدات املالحظات التيشابت بعض العقود املبرمة مع
اح ��دى ش��رك��ات امل �خ��ازن م��وزع��ة
على عدد من املناطق.
 ض � � � �ع� � � ��ف وق � � � � � �ص� � � � � ��ور ف� ��يق� �ط ��اع امل ��واص� �ف ��ات وال �خ ��دم ��ات
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ادى ال � � ��ى ت �خ �ط��ي
بعض ادارات القطاع لالجراء ات
واللوائح املعمول بالهيئة.
 ع� � � � � ��دم ح � � �ص� � ��ر ال � �ق � �س � ��ائ � ��مالخاضعة الشراف الهيئة وعدم
ال�ت �ق�ي��د ب�ت�ع��ام�ي��م وزارة امل��ال�ي��ة
رق��م  5لسنة  2005ورق��م  2لسنة
.2007
 ت � ��دن � ��ي ال � �ق � �ي� ��م االي � �ج� ��اري� ��ةللقسائم التابعة للهيئة في ظل
ت ��أخ ��ر اع �ت �م ��اد م �ج �ل��س االدارة
ل � ��دراس � ��ة اع� � � ��ادة ت� �ق ��دي ��ر م �ق��اب��ل
االن� �ت� �ف ��اع وع � ��دم اع �ت �م��اده��ا م��ن
مجلس الوزراء.
 تضخم رصيد ذمم االيراداتب� ��امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة ل � � �ل � � �م � ��ادة  34م��ن
الفصل ال�س��ادس لقواعد تنفيذ
م� �ي ��زان� �ي ��ات ال� �ج� �ه ��ات امل �س �ت �ق �ل��ة
ح�ي��ث ب�ل��غ  19٫364٫219د.ك في
.2015/3/31
 غ � �ي ��اب األس � � ��س وامل �ع��اي �ي��رامل�ن�ظ�م��ة ل�ق�ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ب� ��االدارة
واالش � � � � � � � � � � ��راف وال � �ت � �خ � �ص � �ي� ��ص
ل�ل�م�ن��اط��ق ال �خ��دم �ي��ة وال �ح��رف �ي��ة
والتجارية.
 م�ل�اح� �ظ ��ات ش ��اب ��ت م�ح�ط��ةم �ع��ال �ج��ة امل �خ �ل �ف��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة
الصلبة بمنطقة الشعيبة.
 م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت القسيمةرقم  38في منطقة الدوحة.
 عدم االلتزام بقرارات مجلسال � � � � ��وزراء ب � �ش� ��أن ن� �ق ��ل امل �ن �ش��آت
ال � �ص � �ن� ��اع � �ي� ��ة خ� � � � ��ارج امل � �ن ��اط ��ق
الخدمية والحرفية والتجارية.
 مالحظات شابت تخصيصق�س��ائ��م س�ك��ن ال�ع�م��ال باملخالفة
ل �ل �ق��رار ال � � ��وزاري رق� ��م  41ل�س�ن��ة
 2010والقرار رقم  31لسنة 2006
بشأن قواعد التخصيص املؤقت

احد املوانئ الكويتية

ملواقع القسائم الخدمية لخدمة
املناطق الصناعية.
 م�ل�اح� �ظ ��ات ش� ��اب� ��ت اع� �م ��الال �ت �خ �ص �ي��ص م� ��ن ق� �ب ��ل ال �ه �ي �ئ��ة
ل�ل�ق�س�ي�م�ت�ين رق� �م ��ي  236و238
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ام � �غ ��رة (ال �ت��وس �ع��ة
الشرقية).
 م �ل�اح � �ظ� ��ات ش� ��اب� ��ت ب �ع��ضامل � ��واق � ��ع ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ش �ع �ي �ب��ة
الشرقية.
 م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت استغاللال� �ق� �س� �ي� �م ��ة رق � � ��م  73امل ��رخ� �ص ��ة
الحدى شركات االسمنت املحلية
الواقعة في منطقة صبحان.
 ض�ع��ف دور ادارة امل��راج�ع��ةالداخلية وتقييم االداء في احكام
الرقابة على قطاعات الهيئة.
 مالحظات شابت تخصيصق� � � �س � � ��ائ � � ��م الح� � � � � � � � ��دى ش � � ��رك � � ��ات
الحاويات.
 م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت تخصيصق �س �ي �م��ة الح � ��دى ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
صدرت موافقة بتحويلها لقسيمة
دائمة.
 م �ل�اح � �ظ� ��ات ش� ��اب� ��ت ت �ع��دياحدى الشركات واملدارة من قبل
احد اعضاء مجلس ادارة الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة ع �ل��ى ام �ل�اك
الدولة.
 مالحظات شابت عقد اعدادوت� �ش� �غ� �ي ��ل وت � �ط ��وي ��ر وص �ي ��ان ��ة
وتجهيز وادارة منطقة الشعيبة

الغربية الصناعية قطعة .5
 ع� � � � ��دم م � �ع� ��ال � �ج� ��ة ال� � �ق � ��رضاملستحق لوزارة املالية.
 ع ��دم االل� �ت ��زام ب �ق��رار مجلسالخدمة املدنية رقم  2لسنة 1997
بشأن سياسة االحالل.
 م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت الوظائفاالشرافية.
 - 25مالحظات شابت الهيكل
التنظيمي للهيئة.
 ص� ��رف ب� ��دل م �ن��اط��ق ن��ائ�ي��ةلعدد  134موظفا باملخالفة لقرار
وزي��ر املالية رق��م  93لسنة 1974
م �م��ا ت��رت��ب ع �ل �ي��ه ص� ��رف م�ب��ال��غ
دون وجه حق.
 ص � ��رف م� �ك ��اف ��أة ت�ش�ج�ي�ع�ي��ةل �ل �ض �ب �ط �ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ل�ب�ع��ض
امل� ��وظ � �ف�ي��ن ال � �ق� ��ائ � �م �ي�ن ب ��أع� �م ��ال
ال �ت �ف �ت �ي��ش وض� �ب ��ط امل �خ��ال �ف��ات
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب� ��امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة ل �ل �ب �ن��د
السادس من كتاب ديوان الخدمة
املدنية.
 اي� �ف ��اد ب �ع��ض امل��وظ �ف�ي�ن ف��يم� �ه � �م ��ات رس � �م � �ي ��ة ع� �ل ��ى ال ��رغ ��م
م��ن ان �ه��ا دورات ت��دري�ب�ي��ة وذل��ك
باملخالفة لتعميم ديوان الخدمة
رقم  22لسنة  1980وكتاب ديوان
الخدمة املدنية رق��م  37662مما
ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ص ��رف م �ب��ال��غ دون
وجه حق.
 ت� �ب� �ع� �ي ��ة ادارة امل� ��راج � �ع� ��ةال ��داخ� �ل� �ي ��ة وت �ق �ي �ي ��م االداء ف��ي

الهيئة للمدير العام.
سادسا :مالحظات
الرقابة المسبقة
فيما يلي اهم املالحظات التي
اس � �ف ��رت ع �ن �ه��ا رق ��اب ��ة ال ��دي ��وان
املسبقة:
 الوفورات املالية التي تحققتنتيجة الرقابة املسبقة والفنية.
اسفرت اعمال الرقابة املسبقة
لبعض املوضوعات عن تحقيق
وفورات مباشرة للخزانة العامة
بلغت  3.350د.ك.
 رد اوراق بعض املوضوعاتح�ي��ث ت��م خ�ل�ال ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014رد اوراق ع� ��دد 6
م��وض��وع��ات للهيئة وم�ث��ال ذلك
املمارسة الخاصة بأعمال توريد
وتركيب مضخات مع ملحقاتها
بمحطة مياه التبريد الشمالية
ج بمنطقة الشعيبة الصناعية
التابعة للهيئة العامة للصناعة
وح� �ي ��ث ت �ب�ي�ن م �خ��ال �ف��ة ال �ع��رض
امل� � � ��وص� � � ��ى ب � ��ال� � �ت � ��رس� � �ي � ��ة ع �ل �ي ��ه
مل� �خ ��ال� �ف ��ات واش � �ت � ��راط � ��ات ف�ن�ي��ة
ونواقص عديدة باملستندات.
 مالحظات وتوجيهات ذاتاهمية خاصة ومن بينها:
 االتفاقية االستشارية بشأناالدارة واالش � � � ��راف وامل ��راج� �ع ��ة
وال �ت��دق �ي��ق وال�ت�ح�ق��ق م��ن صحة
وس�ل�ام��ة ال�ت�ص��ام�ي��م الهندسية

للبنية التحتية ملنطقة الشدادية
الصناعية.
 امل�ن��اق�ص��ة ال�خ��اص��ة ب��أع�م��الال� �ص� �ي ��ان ��ة ل �ل �م �ن �ش��آت واع � �م� ��ال
ال� � � �ط � � ��رق وال� � �ب� � �ن� � �ي � ��ة ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة
واالن � �ش� ��اء ات ال �ص �غ �ي��رة للهيئة
العامة للصناعة.
 عدم التزام الهيئة بالدراسةوال�ت��وص�ي��ة خ�ل�ال امل ��دة امل�ح��ددة
لها من لجنة املناقصات املركزية
ع �م�ل�ا ب �ن��ص امل� � ��ادة رق� ��م  38م��ن
القانون رق��م  37لسنة  1964في
شأن املناقصات العامة.
 ط � � � ��ول م � � � ��دة ب � � �ق� � ��اء ب �ع��ضاملوضوعات بالهيئة بعد صدور
ق ��رار لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة
ب��ال�ت��رس�ي��ة وق �ب��ل ع��رض �ه��ا على
ال � ��دي � ��وان االم� � ��ر ال� � ��ذي ي �س �ت �ل��زم
دراس ��ة االج � ��راء ات وال�س�ي��اس��ات
االدارية املتبعة داخل الهيئة.
ح �ي��ث اس �ت �غ��رق��ت ف� �ت ��رة ب �ق��اء
امل� � ��وض� � ��وع� � ��ات ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب �ع��د
ص� ��دور ق� ��رار ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
بالترسية وقبل وروده للديوان
ف �ت��رات ط��وي�ل��ة ح�ي��ث اس�ت�غ��رق��ت
امل� �ن ��اق� �ص ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب �م �ش��روع
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة
ال��وط �ن �ي��ة ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت حتى
عام  )213( 2035يوما واملناقصة
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب � ��أع� � �م � ��ال ال� �ن� �ظ ��اف ��ة
ل�ل�م�ن�ش��آت وال� �ط ��رق وخ��دم��ات�ه��ا
وس��اح��ات باملناطقة الصناعية
التابعة للهيئة العامة للصناعة
 49ي��وم��ا وامل �ن��اق �ص��ة ال �خ��اص��ة
ب ��أع� �م ��ال ال� �ص� �ي ��ان ��ة ل �ل �م �ن �ش��آت
واعمال الطرق والبنية التحتية
واالن � �ش� ��اء ات ال �ص �غ �ي��رة للهيئة
العامة للصناعة  36يوما.
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واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

ضعف أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
بوكالة األنباء الكويتية
اورد دي��وان املحاسبة بيانات
الحساب الختامي كما وردت في
املشروع بقانون بشأن اعتمادات
الحساب الختامي لوكالة االنباء
الكويتية ك��ون��ا وأه��م املالحظات
التي اسفر عنها فحص ومراجعة
ال� ��دي� ��وان ه� ��ذه ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة
والحسابات والسجالت وشؤون
ال �ت��وظ��ف ل�ل��وك��ال��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي:
ومن بيانات الحساب الختامي
يتبني ما يلي:
 بلغت ال��زي��ادة ف��ي االي� ��راداتالفعلية  459.395دي�ن��ارا كويتيا
وبنسبة  ٪ 255.2م��ن االي� ��رادات
ال � �ت � �ق� ��دي� ��ري� ��ة وب� � �ل � ��غ ال� � ��وف� � ��ر ف��ي
امل �ص��روف��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة 3.919.103
دنانير كويتية وبنسبة ٪ 22.7
م��ن امل�ص��روف��ات التقديرية وبلغ
ال �ت �م��وي��ل م��ن م �ي��زان �ي��ة ال � ��وزارات
واالدارات الحكومية 12.706.501
دي � � � �ن� � � ��ار ك � ��وي� � �ت � ��ي ب� ��ان � �خ � �ف� ��اض
 4٫378٫498دي� �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا من
املعتمد وبنسبة .٪ 25.6
وب �ي �ن��ت امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
للمشروع بقانون بشأن اعتماد
الحساب الختامي لوكالة االنباء
الكويتية كونا اسباب الزيادة في
االيرادات والوفر في املصروفات.
ثانيا :فحص ومراجعة
بيانات الحساب الختامي
والبيانات المالية للوكالة
فيما يلي اهم املالحظات التي
اس� �ف ��ر ع �ن �ه��ا ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة
دي� � � � � � � ��وان امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ب � �ي� ��ان� ��ات
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي وال �ب �ي��ان��ات
امل ��ال� �ي ��ة ل �ل��وك��ال��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
:2015/2014
 ع��دم ال�ت��زام ال��وك��ال��ة بتطبيقتعميم وزارة املالية رق��م  5لسنة
 2005و 2لسنة  2007بشأن حصر
وت �ق �ي �ي��م واث � �ب� ��ات ام �ل��اك ال ��دول ��ة
ال�ع�ق��اري��ة ب��ال�س�ج�لات وال�ح�س��اب
الختامي:
حيث لم تلتزم الوكالة بتطبيق
تعميم وزارة املالية املشار اليهما
اعاله بشأن اسس حصر وتقييم
امالك الدولة العقارية واالجراءات
امل� ��ال � �ي� ��ة وامل � �ح� ��اس � �ب � �ي� ��ة الث � �ب� ��ات
ق�ي�م�ت�ه��ا ب��ال �س �ج�لات وال �ح �س��اب
الختامي وطلب الديوان ضرورة
ال�ت�ق�ي��د ب��ال�ت�ع��ام�ي��م والتعليمات

السنة املالية املختصة بها واورد
الديوان امثلة بذلك.
وطلب الديوان ضرورة مراعاة
الدقة لدى مراجعة كشوف حساب
البنك لدى استالمها وكذلك الدقة
ع �ن ��د اع� � � ��داد م� ��ذك� ��رات ال �ت �س��وي��ة
البنكية في نهاية كل سنة مالية.
واف � � ��ادت ال ��وك ��ال ��ة ب� ��أن امل �ب��ال��غ
امل � ��ذك � ��ورة ب��أم �ث �ل��ة ال � ��دي � ��وان ه��ي
م� �ب ��ال ��غ ت �ح��وي �ل �ه��ا ال� � ��ى ح �س��اب
ال��وك��ال��ة دون ورود ك �ت��اب يفيد
م � � ��ن ال � �ج � �ه� ��ة امل� � �ح � ��ول � ��ة ع � � ��ن اي
م �ط��ال �ب��ات واوض� �ح ��ت م��ا يخص
كل حالة وانها حريصة على دقة
ال �ت �س��وي��ات ال�ب�ن�ك�ي��ة وه ��ي ت�ق��وم
بعملها بصفة دورية وشهرية.

مبنى وكالة األنباء الكويتية «كونا»

املنظمة في هذا الشأن.
ثالثا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت الوكالة
اه � ��م امل �ل�اح � �ظ ��ات ال� �ت ��ي اس �ف��ر
ع �ن �ه��ا ف �ح��ص وم ��راج� �ع ��ة دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ح �س ��اب ��ات وس �ج�ل�ات
الوكالة للسنة املالية 2015/2014
ما يلي:
 - 1ضعف نظم الرقابة الداخلية
في وكالة االنباء الكويتية:
حيث ت��أخ��رت ال��وك��ال��ة ف��ي قيد
وت � �س� ��وي� ��ة ب � �ع� ��ض امل � �ص� ��روف� ��ات
واالي ��رادات املالية مل��دد طويلة ما
ي�ش�ي��ر ال ��ى ض �ع��ف ن �ظ��م ال�ض�ب��ط
والرقابة الداخلية واورد الديوان
بيانا ببعض االمثلة على ذلك.
وطلب ال��دي��وان ض��رورة العمل
ع �ل��ى ق �ي��د وت �س �ج �ي��ل ال �ع �م �ل �ي��ات
ب � ��ال � �س � ��رع � ��ة امل � �م � �ك � �ن� ��ة وات � � �خ� � ��اذ
االج� � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ل�ض�ب��ط نظم
الرقابة الداخلية في الوكالة.
واف � � � � � � � � ��ادت ال � � ��وك � � ��ال � � ��ة ب � �ش� ��أن
االم �ث �ل��ة ال� � ��واردة ب �ب �ي��ان ال��دي��وان
واس � � � � �ت � � � � �ع� � � � ��رض� � � � ��ت ال� � � � � �ظ � � � � ��روف
واملالبسات لكل منها.
وع� �ق ��ب ال� ��دي� ��وان ب� ��أن م ��ا ج��اء
بالرد اكد مالحظته ومع تقديره
مل� � �ب � ��ررات ال� �ت ��أخ� �ي ��ر اال ان االم� ��ر
يتطلب اتخاذ االج��راءات الالزمة
والعمل على تالفي ذلك مستقبال
وبعدم التأخير في قيد وتسوية
امل � �ب� ��ال� ��غ إح � �ك� ��ام� ��ا ل� �ض� �ب ��ط ن �ظ��م
ال ��رق ��اب ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة ع �ل��ى اع �م��ال

الصرف في الوكالة واالفادة.
 - 2ت� ��أخ� ��ر ال � �ب� ��دء ف� ��ي ان� �ج ��از
مشروع البيئة االفتراضية للبنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
للوكالة ما ادى الى وجود وفر في
ميزانية الوكالة بقيمة 1.530.000
دينار كويتي.
ح �ي��ث ت �ق��دم��ت ال��وك��ال��ة ب�ط��رح
مشروع انشاء البيئة االفتراضية
ل � �ل � �ب � �ن � �ي� ��ة ال� � �ت� � �ح� � �ت� � �ي � ��ة ل� �ل� �ب� �ي� �ئ ��ة
االلكترونية وهي عبارة عن بيئة
الكترونية (تكنولوجية) حديثة
ت� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت ��وف� �ي ��ر ال� �ب� �ي ��ان ��ات
وامل �ع �ل��وم��ات دون ان �ق �ط��اع على
امل�س�ت�خ��دم�ين م��ا ي�س�ه��ل وي �س��رع
ع �م �ل �ي��ة ن �ق��ل امل �ع �ل��وم��ات وي�م�ك��ن
م��ن خ�لال��ه ان �ش��اء ب�ن��ك معلومات
ي�ح�ت��وي وي�ح�م��ي وي�ن�ظ��م جميع
معلومات الوكالة.
وق � � � ��درت ال� ��وك� ��ال� ��ة ف� ��ي ال �س �ن��ة
املالية  2014/2013اجمالي تكلفة
امل� �ش ��روع ق �ب��ل ط��رح��ه ب�م�ن��اق�ص��ة
بقيمة  1.567.000دي �ن��ار كويتي
ع � �ل� ��ى ان ي � �ت� ��م ت � �ن � �ف � �ي� ��ذه خ�ل��ال
سنتني ماليتني وعلى مرحلتني
وب �ع��د ط ��رح امل �ش��روع ت��م اع�ت�م��اد
م�ب�ل��غ  2.088.000دي �ن��ار كويتي
وب� � �ع � ��د دراس� � � � � ��ة امل � � ��وض � � ��وع م��ن
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة امل�خ�ت�ص��ة تم
ال �غ��اء امل�ن��اق�ص��ة واع� ��ادة طرحها
ب �م �م ��ارس ��ة وذل� � ��ك ب �س �ب��ب ت��أخ��ر
ال ��وك ��ال ��ة ف ��ي ال� �ب ��دء ب ��امل ��راس�ل�ات
امل�ط�ل��وب��ة واخ ��ذ امل��واف �ق��ة الن�ج��از
امل� �ش ��روع م ��ن ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة

امل � �خ � �ت � �ص� ��ة ب� � ��ال� � ��دول� � ��ة وارس � � � ��ل
اول ك� � �ت � ��اب م� � ��ن ال � ��وك � ��ال � ��ة ال� ��ى
ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة ف��ي
 2013/9/9كما ل��م ت�ب��ذل الوكالة
العناية املهنية الالزمة باستيفاء
ج �م �ي ��ع ال� ��وث� ��ائ� ��ق وامل� �س� �ت� �ن ��دات
املطلوبة للجهات الرقابية حتى
ي �ت �س �ن��ى ل �ه ��ا دراس � � ��ة امل ��وض ��وع
وفقا للنظم املتبعة لديها وابداء
الرأي بشأنها ما ترتب عليه كثرة
امل��راس�ل�ات بينهما ووج� ��ود وف��ر
ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين
 2014/2013و.2015/2014
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ض � ��رورة ب��ذل
الوكالة للعناية ال�لازم��ة وتوفير
املستندات الالزمة واملطلوبة وفقا
للنظم والتعليمات ال�ص��ادرة من
الجهات الرقابية واتخاذ ما يلزم
ل�ت�لاف��ي ت��أخ��ر ال��وك��ال��ة ل�ل�ب��دء في
انجاز مشروع البيئة االفتراضية
وال �ح��رص ع�ل��ى االس� ��راع ف��ي ب��دء
تنفيذ املشروع.
واف� ��ادت ال��وك��ال��ة ب��أن التأخير
ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ش� ��روع ت ��م ب�س�ب��ب
ت��أخ��ر ال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل��واف �ق��ات
امل�ط�ل��وب��ة م��ن ق�ب��ل ال �ج �ه��ات التي
يجب اخذ موافقتها قبل التعاقد.
 - 3عدم دقة التسويات البنكية
امل � �ع� ��دة خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات امل��ال �ي��ة
السابقة:
ل ��م ت � ��راع ال ��وك ��ال ��ة االش � �ع ��ارات
ال� � � � � � ��واردة م � ��ن ال � �ب � �ن ��ك ال� �خ ��اص ��ة
ب � �س � �ن� ��وات م ��ال� �ي ��ة س ��اب� �ق ��ة ل ��دى
اع� ��داد ال�ت�س��وي��ات البنكية خ�لال

رابعا :فحص ومراجعة
لشؤون التوظف بالوكالة
فيما يلي اهم املالحظات التي
اس� �ف ��ر ع �ن �ه��ا ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة
دي� � � � � � � ��وان امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ل� � �ش � ��ؤون
التوظف بالوكالة للسنة املالية
:2015/2014
م� �ل��اح � � �ظ� � ��ات ش� � ��اب� � ��ت ج � � ��دول
ال� ��درج� ��ات وامل ��رت� �ب ��ات وال� �ب ��دالت
وال� �ع�ل�اوات ال �ش �ه��ري��ة وامل �ك��اف��آت
املصروفة ملوظفي الوكالة ومنها:
 م�ن��ح ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين ب��دالتم� ��ن دون وج� � ��ه ح� ��ق ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل�ل�ك��ادر ال��وظ�ي�ف��ي ل �ل��ادارات التي
يعملون بها.
ح� �ي ��ث ق ��ام ��ت ال� ��وك� ��ال� ��ة ب�م�ن��ح
لبعض املوظفني بدالت باملخالفة
لكادر االدارات التي يعملون بها
ما أدى الى صرف بعض البدالت
دون وج� ��ه ح ��ق واورد ال ��دي ��وان
بيانا يوضح ذلك.
وطلب الديوان التقيد بالكادر
ال ��وظ � �ي � �ف ��ي ل � � �ل � � ��ادارات وات � �خ � ��اذ
االج� � ��راءات التصحيحية لحفظ
حقوق الوكالة.
واف��ادت الوكالة بأن هذا البدل
ع�ب��ارة ع��ن ب��دل م��وق��ع يتم صرفه
ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن ب � � � ��ادارة االت � �ص� ��االت
وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات للمهندسني
وه � � ��ذا ط �ب �ق��ا ل � � �ق� � ��رارات ال �خ��دم��ة
املدنية بشأن الوظائف الهندسية
ح �ي��ث ان ال �ع��ام �ل�ي�ن امل �ه �ن��دس�ين
ي� ��وج� ��د ل� �ه ��م ك� � � ��ادر خ � � ��اص ب �ه��م
يتضمن هذا البدل.
 -ع��دم وق��ف م�ن��ح ب��دل اغ�ت��راب
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الوكالة لم تطبق قرار الخدمة المدنية
بشأن شروط شغل الوظائف اإلشرافية
تتمة المنشور ص13
الح� ��د امل��وظ �ف�ي�ن ع �ل��ى ال ��رغ ��م م��ن
انهاء ندبه للخارج:
ق ��ام ��ت ال ��وك ��ال ��ة ب� �ص ��رف ب ��دل
اغ � � �ت� � ��راب الح � � ��د امل� ��وظ � �ف�ي��ن ب �ع��د
انتهاء ندبه من العمل في املكاتب
الخارجية في  2014/8/13حيث
ت ��م ص� ��رف ال� �ب ��دل ح �ت��ى ت��اري �خ��ه
ب �ق �ي �م��ة  1٫867دي � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �م ��ادة رق � ��م  11م��ن
ال�ق��رار رق��م  17لسنة  1992بشأن
الئ�ح��ة ن��دب م��وظ�ف��ي ال��وك��ال��ة في
العمل بمكاتبها في الخارج.
وطب الديوان وقف الصرف مع
اس �ت��رداد امل�ب��ال��غ امل �ص��روف��ة دون
وجه حق.
واف � � � � ��ادت ال� ��وك� ��ال� ��ة ب ��أن� �ه ��ا ل��م
ت �ق��م ب �ص��رف ب� ��دل اغ� �ت ��راب الح��د
امل��وظ�ف�ين رغ��م ان�ت�ه��اء ن��دب��ه وان��ه
م ��راس ��ل ال ��وك ��ال ��ة ف ��ي ن �ي��وي��ورك
وارف �ق��ت ص ��ورة م��ن ق ��رار تجديد
الندب للمذكور.
 - 2م�لاح �ظ��ات ش��اب��ت الهيكل
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ال � �خ� ��اص ب��ال��وك��ال��ة
ومنها:
 وج � � � ��ود ب � �ع� ��ض امل� �س� �م� �ي ��اتال� ��وظ � �ي � �ف � �ي� ��ة ل � � ��م ي� � �ت � ��م ش �غ �ل �ه��ا
ب�م��وظ�ف�ين واورد ال ��دي ��وان بيانا
يوضح ذلك.
ح � �ي� ��ث ط � �ل� ��ب ال � � ��دي � � ��وان ب� �ي ��ان
اس�ب��اب ع��دم شغل تلك الوظائف
واف � ��ادت ال��وك��ال��ة ب ��أن امل�س�م�ي��ات
املذكورة تم شغل احدى الوحدات
ب� �ه ��ا وج� � � ��ار ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ش �غ��ل
الوحدات االخرى.
 استحداث مسميات وظيفيةغير واردة في الهيكل التنظيمي
امل �ع �ت �م��دة واورد ال ��دي ��وان ب�ي��ان��ا
يوضح ذلك.
ط �ل��ب ال � ��دي � ��وان ب� �ي ��ان اس �ب��اب
اس �ت �ح ��داث ت �ل��ك امل �س �م �ي��ات دون
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى اع �ت �م��اد ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ول ��م ي �ت��م ال� ��رد ع �ل��ى ه��ذه
املالحظة.
 ع � � � ��دم ت � �ط� ��اب � ��ق امل� �س� �م� �ي ��اتال��وظ �ي �ف �ي��ة ال� � � ��واردة ف ��ي ال�ه�ي�ك��ل
التنظيمي والوصف الوظيفي مع
املسميات الوظيفية ال ��واردة في
كشف املوظفني والقرارات االدارية
في قسم املراسلني في الخارج.
وطلب الديوان حصر املسميات
امل�خ��ال�ف��ة للهيكل التنظيمي في
ج� �م� �ي ��ع ال� � ��وح� � ��دات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة
وال �ت �ق �ي��د ب��امل �س �م �ي��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة

ال � � ��واردة ف ��ي ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
والوصف الوظيفي.
واف � � � ��ادت ال� ��وك� ��ال� ��ة ب � ��أن اغ �ل��ب
ال � ��وظ � ��ائ � ��ف امل� � � ��ذك� � � ��ورة ب� �م ��رف ��ق
ك�ت��اب ال��دي��وان معتمدة بالهيكل
التنظيمي ام��ا الوظائف االخ��رى
لكل من السائق وال�ف��راش ومنفذ
اع �م��ال ت �ح��ري��ر ل�غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين
ف�ه��ي طبقا ل�لاس�ت�ع��ان��ة او العقد
املبرم معهم.
 - 3م�ل�اح� �ظ ��ات ش ��اب ��ت ش�غ��ل
الوظائف االشرافية ومنها:
 ع � ��دم ت �ط �ب �ي��ق ق� � ��رار م�ج�ل��سالخدمة املدنية رقم  25لسنة 2006
ب� �ش ��أن ش� � ��روط ش �غ��ل ال��وظ��ائ��ف
االش��راف �ي��ة ب ��ال ��وزارات واالدارات
الحكومية والهيئات واملؤسسات
العامة التي تسري بشأنها احكام
قانون ونظام الخدمة املدنية على
الرغم من عدم وجود قواعد تنظم
ش �غ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف االش ��راف� �ي ��ة ف��ي
الوكالة.
ط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ت �ط �ب �ي��ق ق� ��رار
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م 25
لسنة  2006واف ��ادت ال��وك��ال��ة بأن
القرار رقم  9لسنة  2012يتضمن
امل� � �ط� � �ل � ��وب ع� �ل� �م ��ا ب� � � ��أن ال �ه �ي �ك ��ل
التنظيمي للوكالة واملعتمد من
الخدمة املدنية يوضح هذا االمر
كذلك.
 م� �ن ��ح ب � ��دل اإلش � � � ��راف امل �ق ��ررل �ل��وظ��ائ��ف اإلش ��راف� �ي ��ة ل�ش��اغ�ل��ي
وظائف ليست ذات طابع إشرافي
باملخالفة للمادة رقم ( )1من قرار
مجلس الخدمة املدنية رق��م ()25
لسنة  2006والوصف الوظيفي.
ح�ي��ث ق��ام��ت ال��وك��ال��ة بمعاملة
امل � �س � �ت � �ش� ��ار وم� � ��دي� � ��ر ال� �ت� �ح ��ري ��ر
وس� �ك ��رت� �ي ��ر ال� �ت� �ح ��ري ��ر م �ع��ام �ل��ة
ش ��اغ� �ل ��ي ال� ��وظ� ��ائ� ��ف اإلش ��راف� �ي ��ة
وذلك بصرف بدل االشراف املقرر
ل�ل��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل�ل�م��ادة رق��م ( )1م��ن ق��رار مجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م ( )25لسنة
 2006وب ��ال ��رج ��وع ال� ��ى ب �ط��اق��ات
ال��وص��ف ال��وظ�ي�ف��ي ت�ب�ين ان ه��ذه
ال � ��وظ � ��ائ � ��ف ل� �ي� �س ��ت ذات ط ��اب ��ع
اشرافي.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان أس �ب��اب
م� �ع ��ام� �ل ��ة امل� � ��ذك� � ��وري� � ��ن م �ع��ام �ل��ة
ال� ��وظ� ��ائ� ��ف االش� ��راف � �ي� ��ة وأف � � ��ادت
الوكالة بأن بدل االشراف املذكور
ي� �ص ��رف ط �ب �ق��ا ل �ك� �ت ��اب ال �خ��دم��ة
امل ��دن � �ي ��ة ل� �ل ��وك ��ال ��ة ال� � �ص � ��ادر ف��ي
 2010/5/27حيث تقضي امل��ادة

شعار وكالة االنباء الكويتية

 )5م��ن ال �ق ��رار امل ��ذك ��ور ب��ال�ص��رف
ملدير ادارة ومراقب ورئيس قسم
وم��ن ف��ي حكمهم وأرف�ق��ت ص��ورة
من كتاب الخدمة املدنية.
 - 4اختالف شرط عدد سنوات
ال�خ�ب��رة ال� ��واردة ب��ال�ق��رار رق��م ()9
ل� �س� �ن ��ة  2012م � ��ع م � ��ا ه � ��و وارد
ببطاقات الوصف الوظيفي.
ح�ي��ث ق��ام��ت ال��وك��ال��ة بمخالفة
ش� � ��رط ال � �خ � �ب� ��رة ال �ع �م �ل �ي ��ة ال �ت��ي
يتطلبها ال �ق��رار امل��ذك��ور لبعض
ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ف � ��ي ادارة ال � �ش� ��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة ل�ل��وص��ف ال��وظ�ي�ف��ي
املشار اليها في الدليل التنظيمي
ل �ل��وك��ال��ة وأورد ال� ��دي� ��وان ب�ي��ان��ا
يوضح ذلك.
وط � �ل� ��ب ال � � ��دي � � ��وان ات� � �خ � ��اذ م��ا
ي� � �ل � ��زم م� � ��ن اج � � � � � � ��راءات ل �ت��وح �ي��د
ع � ��دد س � �ن� ��وات ال� �خ� �ب ��رة ب ��ال �ق ��رار
امل � ��ذك � ��ور م� ��ع ب� �ط ��اق ��ات ال ��وص ��ف
ال��وظ�ي�ف��ي واف � ��ادت ال��وك��ال��ة ب��أن��ه
ال ي��وج��د اخ �ت�ل�اف ي �ب �ش��رط ع��دد
س �ن��وات ال�خ�ب��رة وأرف �ق��ت ص��ورة
م��ن ب �ط��اق��ات ال��وص��ف ال��وظ�ي�ف��ي
والقرار رقم ( )9لسنة .2012
 - 5مخالفة امل ��ادة رق��م ( )3من
القرار رق��م ( )9لسنة  2012بشأن
م ��وع ��د رف� ��ع امل �س �م��ى وامل �س �ت��وى
الوظيفي ملوظلفي الوكالة.
ق��ام��ت ال��وك��ال��ة ب��إص��دار بعض
ق� � ��رارات رف ��ع امل �س �م��ى وامل �س �ت��وى
ال��وظ �ي �ف��ي ل �ب �ع��ض امل��وظ �ف�ي�ن من
دون التقيد بامليعاد ال��ذي ينص
ع �ل �ي��ه ال� �ق ��رار وه� ��و آخ� ��ر ش�ه��ري��ن
من كل ع��ام وأرف��ق ال��دي��وان بيانا
يوضح ذلك.
وط�ل��ب ال��دي��وان التقيد ب��امل��ادة
رقم  )3من القرار املذكور .وأفادت
ال��وك��ال��ة ب��أن�ه��ا ل��م ت�خ��ال��ف امل ��ادة
رق��م ( )3م��ن ال �ق��رار امل��ذك��ور اع�لاه

واملرفق بكتاب الديوان هم شاغلي
ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة ول �ي��س كل
امل��وظ�ف�ين وت �ق��وم ال��وك��ال��ة بشغل
الوظائف االشرافية متى توافرت
الوظيفة وتطابق شروط شغلها
من قبل العاملني في املكان.
 - 6عدم اعتماد وع��رض القرار
رقم ( )10لسنة  2003بشأن قواعد
تعيني موظفي الوكالة الكويتيني
ب �ط ��ري ��ق ال �ت �ع ��اق ��د ع �ل ��ى م�ج�ل��س
الخدمة املدنية إلق��راره باملخالفة
ل �ل �م��ادت�ي�ن رق� �م ��ي ( 5و  )38م��ن
امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م ( )15سنة
 1979بشأن الخدمة املدنية.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ع ��رض ال �ق��رار
امل � ��ذك � ��ور ع� �ل ��ى م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة إلق� ��راره وأف� ��ادت ال��وك��ال��ة
ب � ��أن امل � � ��ادة رق � ��م ( )3م ��ن ق��ان��ون
الخدمة املدنية تقضي بأن تسري
احكام هذا القانون على الجهات
الحكومية وال�ج�ه��ات الحكومية
وال � �ج � �ه� ��ات ال� �ت ��ي ت �ن �ظ��م ش� ��ؤون
ال� �خ ��دم ��ة ف �ي �ه��ا ق� ��وان�ي��ن خ��اص��ة
فيما ل��م ي��رد ب�ش��أن��ه ن��ص خ��اص
ف ��ي ه� ��ذه ال �ق ��وان�ي�ن وان ال��وك��ال��ة
ه� �ي� �ئ ��ة م� �س� �ت� �ق� �ل ��ة وي� � ��وج� � ��د ب �ه��ا
مرسوم خ��اص وت��م تعديل امل��ادة
رق� ��م ( )20م ��ن م ��رس ��وم ال��وك��ال��ة
ب�ح�ي��ث اج� ��از ل �ل��وك��ال��ة ب��ال�ت�ع��اق��د
م��ع ال�ك��وي�ت�ي�ين وغ �ي��ر الكويتيني
بطريق التعاقد ومجلس االدارة
ه��و م��ن يقوم بتحديد مرتباتهم
وف� � �ق � ��ا ل � �خ � �ب� ��رات � �ه� ��م وق � ��درات� � �ه � ��م
الخاصة وأرفقت صورة من املادة
باملرسوم.
 - 7ع��دم ع��رض ال �ق��رار رق��م ()1
ل�س�ن��ة  1992ب �ش��أن م�ن��ح اع�ض��اء
اللجان مكافآت مالية والقرار رقم
( )5لسنة  1992بشأن التعويض
عن العمل االضافي على مجلس

الخدمة املدنية إلقرارهما.
ح �ي��ث ق��ام��ت ال��وك��ال��ة ب��إص��دار
القرار رق��م ( )1لسنة  1992بشأن
منح اعضاء اللجان مكافآت مالية
والقرار رقم ( )5لسنة  1992بشأن
التعويض عن العمل االضافي من
دون العرض على مجلس الخدمة
املدنية وذل��ك باملخالفة للمادتني
رق� � �م � ��ي ( 5و  )38م� � ��ن ق� ��ان� ��ون
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وه� ��ذا م ��ا أك��دت
ع �ل �ي��ه ق ��واع ��د ت �ن �ف �ي��ذ م �ي��زان �ي��ات
الهيئات واملؤسسات العامة ذات
امل �ي ��زان �ي ��ات امل �س �ت �ق �ل��ة ف ��ي امل� ��ادة
رق� ��م ( )4م ��ن ال �ف �ص��ل ال �خ��ام��س.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ع ��رض ال �ق��راري��ن
امل��ذك��وري��ن ع�ل��ى مجلس الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة الع� �ت� �م ��اده� �م ��ا .وأف� � ��ادت
ال��وك��ال��ة ب��أن امل ��ادة رق��م ( )29من
مرسوم الالئحة الداخلية للوكالة
ت�ن�ظ��م ش� ��روط واح �ك ��ام تعويض
امل��وظ�ف�ين ع��ن ال�ج�ه��ود واالع �م��ال
االضافية عن طريق اص��دار قرار
من مجلس االدارة.
خامسا :المالحظات المستمرة
الكثر من سنة مالية ولم
تقم الوكالة بتالفيها من
اهم تلك المالحظات:
 -1امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال � �ت� ��ي ش��اب��ت
االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �ب �ع ��ض ال �ع��ام �ل�ي�ن
على بند مكافأة األعمال املؤقتة:
حيث بلغ اج�م��ال��ي ال�ص��رف على
بند مكافآت أع�م��ال مؤقتة مبلغ
 440.802دي � �ن� ��ار ك��وي �ت��ي خ�ل�ال
السنة املالية  2015/2014وفيما
يلي اهم املالحظات:
 م �خ��ال �ف��ة امل � � ��ادة رق� ��م  20م��نمرسوم الالئحة الداخلية لوكالة
االن � �ب� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة واالس �ت �ع��ان��ة
ببعض املوظفني على بند مكافأة
اعمال مؤقتة لسنوات طويلة مما
اضفي عليهم صفة االستمرارية
ومخالفة القرار رقم  2لسنة 1978
الصادر من الوكالة بشأن القواعد
التي تطبق على غير الكويتيني
املعينني على وظ��ائ��ف مؤقتة او
ألع� �م ��ال م��ؤق �ت��ة وص �ي �غ��ة ال�ع�ق��د
ال��ذي يبرم معهم ومخالفة امل��ادة
رق��م  25م��ن امل��رس��وم بقانون رقم
 15لسنة  1979ف��ي ش��أن الخدمة
امل� ��دن � �ي� ��ة واالس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب �ب �ع��ض
املوظفني املؤقتني غير الكويتيني
على غير كفالة الوكالة باملخالفة
للمادة رقم  12مكرر من املرسوم
االميري رقم  17لسنة .1959

 -2وج� � � ��ود ارص � � � ��دة اي � � � ��رادات
مستحقة دون تحصيل باملخالفة
ل � � �ق� � ��واع� � ��د ت � �ن � �ف � �ي� ��ذ م � �ي� ��زان � �ي� ��ات
امل ��ؤس� �س ��ات امل �س �ت �ق �ل��ة وق � � ��رارات
مجلس ال � ��وزراء وت�ع��ام�ي��م وزارة
املالية.
 -3ع��دم ال �ت��زام مجلس االدارة
بعقد ال�ع��دد امل�ح��دد الجتماعاته
باملخالفة للمرسوم بقانون رقم
 70ل �س �ن��ة  1976ب��ان �ش��اء وك��ال��ة
االنباء الكويتية وتعديالته.
 -4ت �ع��ذر ال�ت�ح�ق��ق م��ن االل �ت��زام
بالبند  2من الضوابط واملعايير
امل�ع�ت�م��دة م��ن ق�ب��ل ال��وك��ال��ة بشأن
ت �ن �ظ �ي��م ال � �ص ��رف ع �ل��ى امل� �ص ��ادر
االعالمية.
 -5مخالفة قرار مجلس الوزراء
رقم  53لسنة  1986وتعميم وزارة
املالية رقم  16لسنة  1995بتنظيم
القواعد العامة للشراء والبند 22
م��ن ال�ف�ص��ل ال �خ��ام��س م��ن ق��واع��د
ت �ن �ف �ي��ذ م� �ي ��زان� �ي ��ات امل ��ؤس� �س ��ات
املستقلة بشأن الحدود القصوى
لقيمة الهدايا.
 -6ع� ��دم ت �ف �ع �ي��ل ق � ��رار م�ج�ل��س
الوزراء رقم  390بشأن العمل على
زيادة االيرادات الذاتية وتنميتها
ل�ت�ق�ل�ي��ل االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال�ت�م��وي��ل
م��ن م�ي��زان�ي��ة ال � ��وزارات واالدارات
الحكومية.
 -7عدم مراعاة الدقة لدى اعداد
تقديرات انواع وبنود املصروفات
بميزانية ال��وك��ال��ة للسنة املالية
.2015/2014
 -8مخالفة البند  20من الفصل
ال� � �خ � ��ام � ��س م� � ��ن ق� � ��واع� � ��د ت �ن �ف �ي��ذ
م�ي��زان�ي��ات الهيئات وامل��ؤس�س��ات
ال�ع��ام��ة ذات امل�ي��زان�ي��ات املستقلة
وذلك بزيادة الصرف على بعض
ب �ن��ود م �ص ��روف ��ات امل �ي��زان �ي��ة في
ال��رب��ع االخ �ي��ر م��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
وع �ق��ب ال ��دي ��وان م��ؤك��دا اهمية
تسوية ه��ذه امل�لاح�ظ��ات وف�ق��ا ملا
تم بالجلسة العامة ملجلس االمة
امل �ن �ع �ق��دة ب �ت��اري��خ 2015/2/12
وت� � �ع� � �ه � ��د ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ب� ��ات � �خ� ��اذ
االج � � � � � ��راءات امل� �ن ��اس� �ب ��ة ف� ��ي ه ��ذا
الشأن.
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الجامعة ترفع نسب القبول للعام
الجامعي 2018/2017
قرر مجلس الجامعة رفع النسب
الدنيا للقبول بالجامعة اعتبارا من
العام الجامعي  2018/2017لتكون
 75في املئة بالنسبة للقسم العلمي
و 80في املئة للقسم األدبي.
وأعلن عميد القبول والتسجيل
ب��ال �ج��ام �ع��ة د .ع � ��ادل م� ��ال ال �ل��ه في
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ام� ��س إن ت�ق��دي��م
طلبات االل�ت�ح��اق بالجامعة للعام
ال� �ج ��ام� �ع ��ي  2017/2016س �ي �ب��دأ
إلكترونيا للطلبة للكويتيني وأبناء
الكويتيات ومواطني دول مجلس
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وال �ط �ل �ب��ة م��ن
فئة املقيمني بصورة غير قانونية
املستوفني ل�ش��روط القبول اعتبارا
من  17إلى  25شهر يونيو الجاري.
وأض ��اف أن��ه سيتم رص��د نتائج
اختبارات القدرات األكاديمية التي
عقدت في  4يونيو الجاري قبل بدء
فترة التقديم لكي يتسنى للطالب
م� �ع ��رف ��ة م� �ع ��دل ��ه امل � �ك ��اف ��ئ ل �ج �م �ي��ع
التخصصات املتقدم إليها علما أنه

ستعلن نتائج القبول في الجامعة
خ�ل�ال ث�لاث��ة أي ��ام م��ن ان �ت �ه��اء ف�ت��رة
تقديم طلب االلتحاق.
وأوض� � � � � ��ح أن ال � �ن � �س� ��ب ال ��دن� �ي ��ا
ل�ل�ت�ق��دم ل�ل�ج��ام�ع��ة ل �ل �ع��ام ال��دراس��ي
 2017/2016ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل �ل �ط �ل �ب��ة
الكويتيني وأب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات هي
 70ف��ي امل �ئ��ة أو  2.50ن�ق�ط��ة للقسم
العلمي و 78في املئة أو  2.90نقطة
للقسم األدبي.
ول �ف��ت إل ��ى أن م�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ة
قرر قبول الطلبة الكويتيني وأبناء
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات امل� �س� �ت ��وف�ي�ن ل� �ش ��روط
القبول للعام الجامعي 2017/2016
م� � ��وزع� �ي��ن ع � �ل� ��ى ال� �ف� �ص� �ل�ي�ن األول
والثاني وفقا لترتيب رغباتهم.
وأك��د أن الحد األدن��ى للمقبولني
للفصل األول لن يقل عن  75في املئة
للقسم العلمي و 80في املئة للقسم
األدب��ي والبقية للفصل الثاني مع
ت �ح��دي ��د ال �ت �خ �ص �ص��ات امل �ق �ب��ول�ين
فيها خالل أسبوع من إعالن نتائج

د .عادل مال الله

قبول الفصل األول.
وذك��ر مال الله أن الذين يرغبون
في التقدم إلى الجامعة يجب عليهم
أن ي�ك��ون��وا مستوفني ل�ه��ذه النسب
الدنيا وك��ل ش��روط القبول األخ��رى
املعلنة على صفحة ع�م��ادة القبول
وال�ت�س�ج�ي��ل ع �ل��ى ش�ب�ك��ة اإلن �ت��رن��ت
مبينا أنه لن يقبل أي طلب التحاق

إال م� ��ن ال �ط �ل �ب��ة ال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع�ل��ى
النسب املذكورة كحد أدنى.
ول �ف��ت إل ��ى أن ��ه م��ع ت�ط�ب�ي��ق آل�ي��ة
ال �ق �ب��ول امل �ب��اش��ر ف��ي التخصصات
أص �ب��ح إج �م��ال��ي ع ��دد ال��رغ �ب��ات 78
رغ� �ب ��ة ل �خ��ري �ج��ي ال� �ق� �س ��م ال �ع �ل �م��ي
و 36رغ�ب��ة لخريجي القسم األدب��ي
ول�ل�ط��ال��ب ح��ري��ة ت�ح��دي��د م��ا ي��رغ��ب
ف� �ي ��ه م � ��ن ت� �خ� �ص� �ص ��ات م � ��ؤك � ��دا أن
ال � �ق � �ب� ��ول ف � ��ي ج �م �ي ��ع ت �خ �ص �ص��ات
الجامعة يتم وفقا للمعدل املكافئ
عدا تخصصات كلية العلوم.
وق��ال إن��ه على الطلبة املقبولني
ح��ال �ي��ا ب��ال�ج��ام�ع��ة ل�ل�ف�ص��ل ال�ث��ان��ي
وال��ذي��ن يرغبون ف��ي التنافس على
ك �ل �ي��ات ال �ن �ظ��ام ال �س �ن��وي م��راج �ع��ة
ع� �م ��ادة ال �ق �ب��ول وال �ت �س �ج �ي��ل خ�لال
ال � �ف � �ت� ��رة امل � � �ح� � ��ددة ل� �ت� �ق ��دي ��م ط �ل��ب
االل � �ت � �ح� ��اق ل �ل �ت �ن ��اف ��س ع� �ل ��ى ه ��ذه
الكليات.

هيئة القوى العاملة تؤكد سعيها
لتوفير بيئة عمل الئقة
ق��ال��ت م ��دي ��رة ال �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة
واالع� �ل ��ام ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى
ال �ع��ام �ل��ة أس �ي��ل امل ��زي ��د ان ال �ك��وي��ت
ت� ��ول� ��ي اه� �ت� �م ��ام ��ا ك� �ب� �ي ��را ل �ل �ع �م��ال��ة
الوافدة خاصة انها ترأست منتدى
(ح� ��وار أب��وظ �ب��ي) ال ��ذي ش�ك��ل بيئة
تشاركية بني الدول املرسلة للعمالة
وامل �س �ت �ق �ب �ل��ة ش� �م ��ل دول ال �خ �ل �ي��ج
وال� ��دول اآلس �ي��وي��ة للسعي لتوفير
ب �ي �ئ��ة ع �م��ل م�ن�ت�ج��ة والئ� �ق ��ة تحفظ
ح � �ق� ��وق أط � � � ��راف اإلن� � �ت � ��اج ال �ث�ل�اث ��ة
وتساهم في تعزيز الدخل واضافت
ان م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
ع ��ازم ع�ل��ى تحقيق أه ��داف ال�ع��دال��ة

أخبار

االج �ت �م��اع �ي��ة ج �ن �ب��ا إل� ��ى ج �ن��ب م��ع
القضايا املشتركة املتعلقة بتكافؤ
الفرص واملساواة وعدم التمييز.
واض � ��اف � ��ت امل� ��زي� ��د ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل�ك��ون��ا ع�ل��ى ه��ام��ش م�ش��ارك�ت�ه��ا في
ال � � ��دورة ال � � �ـ 105ل �ل �م��ؤت�م��ر ال �س �ن��وي
مل �ن �ظ �م��ة ال� �ع� �م ��ل ال ��دول � �ي� ��ة ان دول
املجلس تصنف العدالة االجتماعية
ك �م �ط �ل��ب رئ �ي �س��ي ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين
ال��دول��ي وال��وط�ن��ي .واش ��ارت ال��ى ان
دول امل�ج�ل��س اوض �ح��ت ام ��ام لجنة
ت�ق�ي�ي��م اع �ل�ان ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ف��ي اط ��ار ف�ع��ال�ي��ات ال ��دورة الحالية
مل��ؤت �م��ر ال �ع �م��ل ال��دول �ي��ة اه�ت�م��ام�ه��ا

بالعدالة االجتماعية التي اتضحت
من خالل املؤتمرات والندوات التي
تعقدها واالت�ف��اق�ي��ات ال�ت��ي تبرمها
على املستويني اإلقليمي والدولي.
واش� � � ��ارت ال � ��ى ان دول امل �ج �ل��س
تسعى إلى اتخاذ خطوات للتعاون
وت � �ع� ��زي� ��ز ال � �ج � �ه� ��ود امل � �ب � ��ذول � ��ة م��ن
أج ��ل ت�ن�ف�ي��ذ م �ب��ادئ إع �ل�ان ال�ع��دال��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وأه� � ��داف� � ��ه ال س �ي �م��ا
ت �ل ��ك امل ��رت �ب �ط ��ة ب � ��أه � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة لألمم املتحدة  2030وفي
ه��ذا السياق ص��ادق��ت دول��ة الكويت
على معظم االتفاقيات ال ��واردة في
االعالن.

اسيل املزيد
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الكويت تسلم تقريرها األول
حول حقوق اإلنسان
س� �ل ��م امل� �س� �ت� �ش ��ار ب �م �ن��دوب �ي��ة
ال �ك��وي��ت ال ��دائ �م ��ة ل� ��دى ال�ج��ام�ع��ة
ال �ع��رب �ي��ة م�ح�م��د ن��اه��ي ال�ع�لاط��ي
امس التقرير االول لدولة الكويت
ح ��ول ح �ق��وق االن� �س ��ان ال ��ى لجنة
حقوق االنسان العربية.
وق� � ��ال ال� �ع�ل�اط ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
لكونا ان ذل��ك ي��أت��ي وف�ق��ا الحكام
امل � ��ادة ( )48م ��ن امل �ي �ث��اق ال�ع��رب��ي
ل�ح�ق��وق االن �س��ان ال�ت��ي تشير ال��ى
ض� ��رورة ت�ق��دي��م ال ��دول ��ة ت�ق��ري��ره��ا
االول حول التدابير التي اتخذتها
العمال الحقوق.
واض � � � ��اف ان� � ��ه ت � ��م اع � � � ��داد ه ��ذا
التقرير من خالل لجنة التحضير
واع ��داد ال�ت�ق��اري��ر ال�خ��اص��ة ل��دول��ة
الكويت امام االجهزة الدولية ذات
الصلة بحقوق االن �س��ان برئاسة
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة وع�ض��وي��ة ع��دد

من املؤسسات الحكومية.
واش� ��ار ال ��ى ان ال �ك��وي��ت اق��ام��ت
ورشة تعريفية بامليثاق من خالل
التعاون مع لجنة حقوق االنسان
العربية (لجنة امليثاق) لتسليط
ال� � �ض � ��وء ع� �ل ��ى ق� �ض ��اي ��ا ال �ص �ح��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م وال ��رع ��اي ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ك� �ح ��ق م� ��ن ح �ق��وق
االنسان والتي تضمنها الدستور
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� ��ي ج �م �ي��ع م��راح �ل �ه��ا
وكفلها للمواطنني.
وب �ي��ن ان ال ��دس� �ت ��ور ال �ك��وي �ت��ي
ت� �ض� �م ��ن اي � �ض� ��ا م� � �ب � ��ادئ ح �ق ��وق
االن� � � �س � � ��ان م� � ��ن ع� � � ��دل وم � � �س� � ��اواة
وحرية وحماية لالسرة واالمومة
والطفولة ورعاية النشء.

المبعوث األممي يرحب بإفراج
قوات التحالف عن  52طفال يمنيا
رحب مبعوث االمم املتحدة الى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد
بإفراج قوات التحالف العربي عن
 52طفال يمنيا تمهيدا لتسليمهم
الى ذويهم معتبرا عملية االفراج
خطوة ايجابية في ملف السجناء.
واش � � ��اد امل� �ب� �ع ��وث االم � �م� ��ي ف��ي
ب�ي��ان ص��ادر عقب جلسة م��ع وفد
ال �ح �ك��وم��ة ول � �ق� ��اءات ث �ن��ائ �ي��ة م��ع
ب �ع��ض رؤس � � ��اء ال� ��وف� ��ود ب �ج �ه��ود
التحالف والحكومة اليمنية في
دع��م ه��ذا امل�ل��ف ف��ي شهر رمضان
امل �ب��ارك داع�ي��ا جميع ال�ف��رق��اء الى
تنفيذ ال�ت��زام��ات�ه��م وامل�ض��ي قدما
ب �ه��ذا امل �ل��ف االن �س ��ان ��ي واالف� � ��راج
ال� � �ك � ��ام � ��ل ع � � ��ن ج � �م � �ي� ��ع األس � � � ��رى
واملعتقلني بأقرب وقت ممكن.
وق ��ال ان ��ه ع�ق��د ج�ل�س��ة م��ع وف��د
الحكومة اليمنية ضمن مشاورات
ال �س�ل�ام ال�ي�م�ن�ي��ة امل�ن�ع�ق��دة حاليا
ف��ي ال �ك��وي��ت ج ��رى خ�لال�ه��ا بحث
خ � �ط ��وات ع �م �ل �ي��ة ل �ت �س �ه �ي��ل ع�م��ل
املنظمات االنسانية وفتح املمرات

اسماعيل ولد الشيخ

ل� �ت� �ق ��دي ��م ال � �خ� ��دم� ��ات األس ��اس� �ي ��ة
لليمنيني.
وأض��اف ان املباحثات تطرقت
ك��ذل��ك ال ��ى وض ��ع آل �ي��ات وم �ب��ادئ
لتفعيل ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
وامل �ن �ظ �م��ات االن �س��ان �ي��ة م ��ن أج��ل
ت � �ح � �س�ي��ن ال� � � ��وض� � � ��ع ال � � � �ع� � � ��ام ف ��ي
امل� �ح ��اف� �ظ ��ات األك � �ث� ��ر ت � �ض� ��ررا ف��ي
النزاع.

المركز الدبلوماسي :دول الخليج تتجه إلى الطاقة التجددة
ت � ��وق � ��ع امل � � ��رك � � ��ز ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي
ل �ل ��دراس ��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ت �ج��اوز
ح �ج��م س � ��وق ال �ط ��اق ��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة ف��ي
ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة  300م �ل �ي��ار دوالر
أمريكي بحلول عام .2030
وقال املركز في تقرير متخصص
خ��ص ب �ن �ش��ره ك��ون��ا ان ��ه ب ��ات ل��زام��ا
على دول مجلس التعاون الخليجي
وض��ع ال�ق��وان�ين واألط ��ر التشريعية
الجاذبة لالستثمار األجنبي لتعزيز

االس � �ت � �ث � �م� ��ارات ف� ��ي ق � �ط ��اع ال �ط��اق��ة
املتجددة
وأض��اف أن��ه رغ��م أهمية ال��وق��وف
ل� �ح ��ل األزم� � � � ��ة ال � ��راه � �ن � ��ة ف � ��ي س ��وق
ال�ن�ف��ط ف��إن األه ��م بالنسبة للبلدان
الخليجية ه��و م�س��اره��ا املستقبلي
ف � ��ي ظ � ��ل ب �ي �ئ ��ة ن �ف �ط �ي��ة م �ن �خ �ف �ض��ة
األس� �ع ��ار ب �س �ب��ب ع� ��دم ال� �ق ��درة على
ال�ت�ن�ب��ؤ ب�م�س�ت��وي��ات ال�ط�ل��ب العاملي
وإمدادات الوقود األحفوري.

وب�ي�ن أن ق�ط��اع ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة
يوفر ملنطقة الخليج العربي فرصة
حقيقية ف��ي ح�ي�ن ت �ت��راج��ع األه�م�ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل��وق��ود األح� �ف ��وري ودول
ال�خ�ل�ي��ج ب��ال�ف�ع��ل ل��دي �ه��ا اإلم �ك��ان��ات
لتحقيق تقدم كبير في ذلك القطاع.
وأش ��ار إل��ى أن ال�س�ع��ودي��ة تعكف
حاليا على مراجعة وتحديث خطة
وط� �ن� �ي ��ة اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ت �س �ت �ه��دف
اس�ت��دام��ة التنمية وم��واج�ه��ة زي��ادة

الطلب على الطاقة عامة والكهرباء
وامل� �ي ��اه خ��اص��ة م ��ن خ �ل�ال ال�ت��وس��ع
ف� � ��ي م � � �ج � ��االت ال � �ط� ��اق� ��ة امل � �ت � �ج� ��ددة
(ال�ش�م�س�ي��ة وط��اق��ة ال��ري��اح وال�ط��اق��ة
النووية وغيرها من مصادر الطاقة
املتجددة).
وأك � � ��د أن اإلم � � � � ��ارات ه� ��ي ال ��رائ ��د
خ�ل�ي�ج�ي��ا وع��امل �ي��ا ف ��ي اس �ت �ث �م��ارات
ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ح�ي��ث ت�س�ع��ى إل��ى
رف��ع نسبة مصادر الطاقة املتجددة

ضمن مزيج الطاقة إلى  24في املئة
بحلول عام .2021
وأش � ��ار امل��رك��ز ال��دب �ل��وم��اس��ي في
تقريره إلى أن دول مجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ل��دي�ه��ا م�س�ت��وي��ات عالية
م� ��ن اس� �ت� �ه�ل�اك ال� �ط ��اق ��ة وأن ه �ن��اك
فقدانا كبيرا محتمال لعائدات النفط
وال� �غ ��از ب �س �ب��ب ارت� �ف ��اع م�س�ت��وي��ات
استهالك النفط والغاز املحلية.
وق��ال إن��ه وأله ��داف ال�ح�ف��اظ على

البيئة تتبع حكومات دول مجلس
ال �ت �ع��اون اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ال�ت�ن��وي��ع
االق � �ت � �ص ��ادي م �ن��ذ  1990وال �ط��اق��ة
امل � �ت � �ج� ��ددة ه � ��و ع �ن �ص ��ر ي �س �ت �ش �ه��د
ب�ه��ا ك�ث�ي��را م��ن ت�ل��ك االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ف�ه��ي ص�ن��اع��ة ج��ذاب��ة ال س�ي�م��ا أنها
اتفقت مع الرغبة في تحويل ال��دول
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة إل ��ى اق �ت �ص ��ادات ق��ائ�م��ة
ع � �ل� ��ى أس � � � ��اس امل � �ع� ��رف� ��ة امل � �ت � �ط� ��ورة
والتكنولوجيات املتجددة.
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الهالل األحمر تنظم الدورة
الصيفية لألطفال
أك��د رئيس مجلس ادارة جمعية
ال � �ه�ل��ال االح � �م� ��ر د .ه �ل��ال ال �س��اي��ر
أهمية العمل التطوعي ف��ي تكوين
ش�خ�ص�ي��ة ال�ط�ف��ل وت�ن�م�ي��ة ال�ج��ان��ب
القيمي ل��دي��ه وجعله ع�ض��وا نافعا
لنفسه وملجتمعه.
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل� ��ى به
الساير لكونا ع��ن اع�ت��زام الجمعية
ت�ن�ظ�ي��م ال � ��دورة ال�ص�ي�ف�ي��ة ل�لأط�ف��ال
وامل � � �ق� � ��ررة م � ��ا ب �ي��ن  11ي ��ول� �ي ��و و8
أغ�س�ط��س امل�ق�ب�ل�ين ب�م�ق��ر الجمعية
والتي سيغلق باب التسجيل فيها
في الـ  11من يونيو الجاري.
وأوض� � � � � � � ��ح أن ال� � � � � � � � ��دورة ال � �ت� ��ي
ت �س �ت �ه��دف ال� �ف� �ئ ��ة ال� �ع� �م ��ري ��ة م� ��ن 5
إل� ��ى  10س� �ن ��وات ت �ت �ض �م��ن ان�ش�ط��ة
وبرامج متنوعة ومحاضرات حول
مبادىء االسعافات االولية ورحالت
وم �س��اب �ق��ات ب�غ�ي��ة ت�ع�ل�ي��م االط �ف��ال
امل �ب��ادىء ال�س�ب�ع��ة ل�ل�ح��رك��ة ال��دول�ي��ة

قنصلية الكويت في كوانزو تعلن
قائمة إرشادات لمن يزور الصين

لقطة جماعية ألعضاء الهالل األحمر مع لجنة نادي األطفال

ل�ل�ص�ل�ي��ب االح �م��ر وال �ه�ل�ال االح�م��ر
وغرس مبادىء العمل التطوعي في
نفوسهم.
وأف � � ��اد ب � ��أن ال� � � ��دورة س�ت�ت�ض�م��ن
ح �ل �ق ��ات ن� �ق ��اش وت� ��دري � �ب� ��ات ح ��ول
ط � � � � ��رق ال� � �ت� � �ن� � �ف � ��س االص� � �ط� � �ن � ��اع � ��ي
واس�ت�خ��دام األوك�س�ج�ين وتدريبات

م� �ي ��دان� �ي ��ة ع� �ل ��اوة ع� �ل ��ى ت �ط �ب �ي �ق��ات
عملية ل�لاس�ع��اف��ات األول �ي��ة وان�ق��اذ
ح��االت مصابة وفقا ألح��دث الطرق
واألس��ال�ي��ب الصحيحة بما يحفظ
سالمة املصابني.
وأش � � ��ار ال �س ��اي ��ر إل � ��ى أن ال �ع �م��ل
ال� �ت� �ط ��وع ��ي س � �ل ��وك ان� �س ��ان ��ي الب ��د

أن ي �غ ��رس ��ه اآلب� � � ��اء واألم� � �ه � ��ات ف��ي
نفوس أبنائهم الفتا إلى أن تدريب
األط� �ف ��ال ع �ل��ى األع� �م ��ال ال�ت�ط��وع�ي��ة
ي �ش �ب��ع رغ �ب��ات �ه��م وي �ش �غ��ل ف��راغ �ه��م
ك�م��ا ي�ش�ع��ره��م ب��ال �س �ع��ادة وال��راح��ة
النفسية فضال عن اكسابهم الكثير
من الخبرات.

الوفيات

العتيبي :تأسيس اتحاد الكيميائيين
الخليجي في الكويت
أع � � �ل � ��ن األم� � �ي � ��ن ال � � �ع � � ��ام الت � �ح� ��اد
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي�ين ال�خ�ل�ي�ج��ي ج �م��ال بن
ن��اص��ر ال�ع�ت�ي�ب��ي ع��ن إش �ه��ار ات�ح��اد
الكيميائيني الخليجي مشيرا إلى
أنه يضم تحت مظلته كل الجمعيات
وال� �ن� �ق ��اب ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
الرسمية م��ن أج��ل ال�ت�ع��اون العلمي
وتوحيد الجهود وتعزيز مكانة علم
الكيمياء ف��ي الخليج وك��ذل��ك تبادل
الخبرات وامل�ع��ارف وتكريس العمل
في البحث العلمي واإلنتاج الفكري
ب� �م ��ا ي� �ك � ّ�م ��ل م � � �ب� � ��ادرات ال �ق �ط ��اع ��ات
ال��وط �ن �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة إلي �ج��اد ال�ح�ل��ول
ال ��دائ� �م ��ة ل �ل �ت �ح��دي��ات ال��وط �ن �ي��ة ف��ي
الخليج ف��ي م�ج��االت الطاقة واملياه
واألمن الغذائي والتدريب والتعليم.
وق � � � � � ��ال ال � �ع � �ت � �ي � �ب� ��ي إن ات� � �ح � ��اد
الكيميائيني الخليجي ه��و ات�ح��اد
ع �ل �م��ي ت� �ع ��اون ��ي ت �ح ��ت ال �ت��أس �ي��س
وج� ��ار ح��ال �ي��ا اس �ت �ك �م��ال م�س��وغ��ات
تسجيله بشكل رس�م��ي مستطردا:

وقد اجتمع كيميائيو الخليج على
اختيار الكويت كمقر دائ��م لالتحاد
مل � ��ا ل� �ل� �ك ��وي ��ت م � ��ن ق � � � � ��درات ع �ل �م �ي��ة
وبحثية وكذلك أياديها البيضاء في
دعم العلم والتعلم.
وت ��اب ��ع :ال �ك��وي��ت ك��ان��ت والت � ��زال
ت �ح��ت ق� �ي ��ادة س �م��و األم� �ي ��ر ال�ش�ي��خ
ص� �ب ��اح األح � �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
وول � ��ي ع �ه��ده األم �ي��ن ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ال �ص �ب��اح
سباقة لكل عمل نهضوي وتنموي
ل� ��رف � �ع� ��ة ش� � � ��أن امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �ع ��رب ��ي
والخليجي خصوصا.
وأشار إلى أن اتحاد الكيميائيني
الخليجي سوف يساهم بدعم البحث
ال �ع �ل �م��ي ف ��ي امل� �ج ��االت ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
حتى يتمكن من أداء دوره كامال في
تطوير الصناعات الكيميائية بدول
الخليج ونقل التكنولوجيا الحديثة
إليها مع اإلسهام في خلق مبتكرات
ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ج� ��دي� ��دة .م� ��ردف� ��ا :ك��ذل��ك

ناصر العتيبي

م��ن أه��داف��ه ال�س�ع��ي لتوحيد ب��رام��ج
ال �ت �ع �ل �ي��م وال � �ت� ��دري� ��ب واس� �ت� �ح ��داث
ب � ��رام � ��ج ت �خ �ص �ص �ي��ة م � �ت � �ع ��ددة ف��ي
الكليات وامل�ع��اه��د ال�ت��ي ت��درس بها
ع �ل��وم ال�ك�ي�م�ي��اء م��ع ت�ط��وي��ره��ا بما
ي �ت �م��اش��ى م� ��ع ال � �ب� ��رام� ��ج ال �ح��دي �ث��ة
املماثلة في الدول املتقدمة.
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وأردف :ل� �ق ��د ش ��رف� �ن ��ي ال ��زم �ل�اء
ف��ي ات �ح��اد ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي�ين الخليجي
والجمعيات الكيميائية الخليجية
ب��ان �ت �خ��اب��ي أم �ي �ن��ا ع ��ام ��ا ل�لات �ح��اد
وال ش ��ك أن امل �ه �م��ة ه ��ي ت �ح��د كبير
ل�ص�ن��اع��ة مستقبل االت �ح��اد وج��ذب
الشباب والفتيات من أبناء الخليج
إل� ��ى ع �ل��م ال �ك �ي �م �ي��اء ودع � ��م ال �ت��وج��ه
البحثي واألفكار اإلبداعية.
وف��ي ختام كلمته وج��ه العتيبي
الشكر إلى الكويت ممثلة في مجلس
إدارة الجمعية الكيميائية الكويتية
وع � �ل� ��ى رأس� � �ه � ��ا م � � � ��رزوق ال �ش �م ��ري
وهدى النصار الستضافتهم الدورة
ال�ت��أس�ي�س�ي��ة الت �ح ��اد ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي�ين
ال�خ�ل�ي�ج��ي م�ه�ن�ئ��ا أع� �ض ��اء األم��ان��ة
العامة انتخابهم بالتزكية وه��م د.
حسن الربيعة األم�ين العام املساعد
وح � �م � ��دان ال �ع �ج �م��ي األم �ي ��ن امل ��ال ��ي
لالتحاد.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

أعلنت إدارة ال�ش��ؤون القنصلية
ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة أن القنصلية
الكويتية في كوانزو أصدرت قائمة
بإرشادات عامة موجهة للمواطنني
ال ��ذي ��ن ي � �ت � ��رددون ع �ل��ى م �ق��اط �ع��ات
الصني األربع (كوانغ دونغ  -كوانغ
س� ��ي  -ف ��وج� �ي ��ان  -خ� �ي� �ن ��ان) خ�ل�ال
املواسم املختلفة بهدف التجارة أو
السياحة.
ودع��ت القنصلية امل��واط�ن�ين إلى
التواصل معها أثناء وج��وده��م في
ج�م�ه��وري��ة ال�ص�ين الشعبية أو في
إحدى املقاطعات األربع آنفة الذكر
ون� � �ص� � �ح � ��ت امل� � ��واط � � �ن �ي ��ن ب � �ع ��دم
ال� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع م� �ك ��ات ��ب ال ��وس ��اط ��ة
ال�ت�ج��اري��ة ك��ون�ه��ا غ�ي��ر معتمدة من
ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ال �ع��ام��ة ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
ع�ل��ى ان ي�ت��م ال�ت�ع��ام��ل ال�ت�ج��اري من
خ�ل�ال امل� �ع ��ارض ال��رس �م �ي��ة مل�ع��رض
(ك � ��ان� � �ت � ��ون) ال� � ��دول� � ��ي أو امل� �ك ��ات ��ب
امل � �ع � �ت � �م� ��دة م� � ��ن وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة
الصينية.
وأكدت ضرورة التقيد بالقوانني
ال � �ص � �ي � �ن � �ي� ��ة امل � �ع � �ن � �ي� ��ة ب � ��االت� � �ج � ��ار

ب ��ال� �ب� �ض ��ائ ��ع امل � �ق � �ل� ��دة وامل� �م� �ن ��وع ��ة
ك� ��األل � �ع� ��اب ال � �ن� ��اري� ��ة الن ال� �ق ��ان ��ون
الصيني يعاقب عليها.
وفي حالة الرغبة في زيارة هونغ
ك��ون��غ أو م �ك��او أو م �غ ��ادرة ال�ص�ين
وم��ن ث��م ال��رج��وع م��رة أخ ��رى إليها
ش � � ��ددت ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ع� �ل ��ى وج� ��وب
التأكد من أن تكون تأشيرة الدخول
متعددة وليست لزيارة واحدة.
ولفتت إلى ضرورة صرف العملة
ف ��ي األم ��اك ��ن ال��رس �م �ي��ة امل�خ�ص�ص��ة
(البنوك  -مكاتب الصرافة املعتمدة)
وعدم التعامل مع السوق السوداء.
ول��دى استخدام س�ي��ارات األج��رة
(ال �ت��اك �س��ي) ش � ��ددت ع �ل��ى ض� ��رورة
ال� �ت ��أك ��د م� ��ن س�ل�ام ��ة ال� �ن� �ق ��ود ال �ت��ي
ي�ع�ط�ي�ه��ا ال �س��ائ��ق ل �ل �م��واط �ن�ين مع
أخذ فاتورة حتى يتسنى الوصول
إلى شركة التاكسي في حال فقدان
املتعلقات الشخصية.

• ع �ب��دال �ل��ه ح�ب�ي��ب ح �س��ن ال� �ب ��در 78 ،ع��ام��ا( ،ش� �ي ��ع) ،رج ��ال:
القادسية ،ق ،8ش محمد حبيب البدر ،ديوان املرحوم محمد حبيب
البدر ،تلفون ،99879830 - 99617740 :نساء :حطني ،ق ،2ش،222
م ،2تلفون99656562 :
• خالد ابراهيم محمد الحشاش 45 ،عاما( ،ش�ي��ع) ،رج��ال:
القرين ،ق ،5ش ،5م ،44تلفون ،99567561 :نساء :الدعية ،ق ،2ش،24
م ،3تلفون50005600:
• عبدالله احمد محمد سليمان الدوسري 23 ،عاما( ،شيع)،
رج��ال :االن��دل��س ،ق ،4ش ،5م ،306االزرق  ،43تلفون،99859914 :
ن�س��اء :ال�ج�ه��راء ،القصر ،ق ،2ش��ارع مرشد ال�ش�م��ري ،م ،52تلفون:
98977998

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

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

حالة الطقس
حالة الطقس
28 - 43
أعلى مد
 03.27صباحا  01.55 -ظهرا
أدنى جزر
 08.42صباحا  09.35 -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

