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7 قال وزير املالية مصطفى الش���مالي 
مخاطبا رئيس مجلس االمة: باالشارة الى 
كتابكم رقم 9393 املؤرخ في 2010/1/31 
املتضم���ن رغبة جلنة الش���ؤون املالية 
واالقتصادية ف���ي معرفة وجهة نظرنا 
بشأن مش���روع قانون مكافحة غسيل 
األموال ومتوي���ل اإلرهاب احملال بصفة 

االس���تعجال، نود االحاطة بأن مشروع 
القان���ون املش���ار اليه س���بق وان اعد 
مبعرف���ة فريق متخص���ص منبثق عن 
اللجنة الوطنية ملكافحة عمليات غسيل 
األموال ومتويل االرهاب والتي تضم في 
عضويتها كال من: بنك الكويت املركزي، 
النيابة العامة، وزارة التجارة والصناعة، 

الداخلية، وزارة  وزارة املالي���ة، وزارة 
اخلارجية، وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، االدارة العامة للجمارك، سوق 
الكويت لالوراق املالية، واحتاد مصارف 
الكويت، وبالتالي فقد س���بق ان مت اخذ 
رؤية تلك اجله���ات في النصوص التي 

يحتويها مشروع القانون املعد.

 قانون مكافحة غسيل األموال أعد بواسطة فريق متخصص

العبداهلل: توظيف مشغلي المصافي
 من خالل شركة البترول الوطنية

الواس�طة  تدخل  ونمنع  الحيادية  نطبق 
التوظيف بطلب�ات  الب�ت  في  والمحس�وبية 

الجسار: يبدأ اليوم الدراسي في الجامعة 
الساعة 9 صباحًا وينتهي 7 مساء

قدمت النائبة د.سلوى اجلسار 
اقتراحا برغب����ة جاء فيه: تقوم 
العالي بوضع  التعلي����م  وزارة 
اخلطط والبرامج الالزمة لتطوير 
التعليم العالي ومتابعة تنفيذها 
بصورة حتقق الغاية من توفير 
فرص التعليم اجلامعي للطلبة 
املدارس  الكويتيني من خريجي 
الثانوية وال����دورات التدريبية، 
كما تعمل في هذا الس����بيل على 
اتاحة فرص التعليم الداخلي في 
مختل����ف التخصصات لتخريج 
االعداد لشغل الوظائف لهم وفقا 

ملتطلبات االحالل واملواطنة.
وملا كانت السنوات األخيرة قد شهدت زيادة كبيرة تتضاعف سنويا 
في اعداد احلاصلني على شهادة امتام الدراسات الثانوية، األمر الذي 
مثل عبئا شديدا على سياسة القبول بجامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وعجزت كل منهما مبختلف فروع الدراسة 
بها العلمية واألدبية عن استيعاب االعداد املتزايدة من الدارسني بسبب 
محدودية املباني وقاعات الدراس����ة واملعام����ل واملختبرات املتوافرة 
بكل منهما. ومل����ا كان العديد من الطلبة والدارس����ني يعانون الكثير 
من الصعوبات في متابعة اليوم الدراس����ي كنتيجة مباش����رة لزيادة 
اعدادهم عن القدرة االستيعابية لقاعات الدراسة واملعامل اضافة الى 
عجز مواقف السيارات املخصصة لها عن استيعاب السيارات اخلاصة 
باعض����اء هيئة التدريس والعاملني والط����الب، واضافة الى ما ترتب 
على هذه املشكالت من احداث االرباك في احلركة املرورية في غالبية 
الطرق املؤدية الى اجلامعة. وبالنظر الى ان الدراس����ات التي أجريت 
في هذا الشأن أشارت الى ان أحد األسباب الرئيسية لهذه املشاكل هو 
توحيد مواعيد اليوم الدراسي في بدايته ونهايته لذلك كان من الالزم 
اعادة النظر في نظام مواعيد اليوم الدراسي بكل من اجلامعة وفروعها 

ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغب����ة التالي: تعديل نظام بدء اليوم 
الدراسي بجامعة الكويت وفروعها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بحيث يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 9 صباحا على مدار 
اليوم وحتى الساعة 7 مساء مع توزيع احملاضرات على مدار اليوم بني 
األقسام العلمية املختلفة مع تغيير مواعيد بدء العمل للعاملني بها من 
غير الدارسني وأعضاء هيئة التدريس بحيث يبدأ الدوام لهم الساعة 
8 صباحا وعلى فترتني. كما قدمت اجلسار اقتراحا آخر جاء كالتالي: 
تسعى الدولة من خالل خطط التنمية املتتابعة الى العمل على حتقيق 
طفرة في األداء واالجناز في مختلف نواحي نشاط االدارة التنفيذية، 
وفي هذا الصدد أعلنت احلكومة في اكثر من مناسبة انها تولي اهتماما 
كبيرا للتعليم في جميع مراحله ويأتي ذلك االهتمام بالنظر الى التعليم 
كمنظومة واحدة تعمل على بناء االنس����ان وفق منهج تأهيلي يرسخ 

املبادئ وينمي القيم ويغرس روح الوطنية واالنتماء.
وملا كانت العملي����ة التعليمية في غالبية دول العالم املتقدم ومن 
بينها الكويت ال يقتصر النشاط العملي فيها على احلكومة، بل ينضم 
القطاع اخلاص بامكانياته املادية والعلمية، وهو ميثل مشاركة جادة 
مؤث����رة في مس����يرة العملية التعليمية وتطوره����ا دون ان ينال من 
مسؤولية الدولة الدس����تورية والقانونية في كفالة التعليم ألبنائها 

في جميع مراحله، وكل تخصصاته.

النف���ط ووزير  قال وزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
ان تق���دمي طلب���ات الوظائف 
النفط���ي يكون  القط���اع  في 
من خالل جه���ة واحدة وهي 
الكويتية  البترول  مؤسس���ة 
فيما ع���دا وظائف مش���غلي 
املصافي احلاصلني على شهادة 
العامة فإن طلباتهم  الثانوية 
تكون من خالل شركة البترول 

الوطنية.

اقتراح برغبة

ج���اء ذل���ك ف���ي رده على 
املالية  الش���ؤون  طلب جلنة 
واالقتصادي���ة مبجلس األمة 
الرأي في شأن االقتراح برغبة 
النائب د.يوس���ف  املقدم من 
الزلزلة حول اعتماد جهة واحدة 
لتسلم طلبات التوظيف ملشغلي 

املصافي.
العب���داهلل في رده:  وقال 
ن���ص االقت���راح برغبة على 
»اعتماد جهة واحدة لتس���لم 
التوظيف ملش���غلي  طلب���ات 
املصافي م���ن احلاصلني على 
شهادة الثانوية العامة وما في 
مستواها لدى الشركات النفطية 
الراغبة بتشغيلهم وذلك تسهيال 
واختص���ارا للوقت ولضمان 
حس���ن االختي���ار ومنعا ألي 
تدخل للواسطة واحملسوبية«، 
وتعليق���ا على ما ج���اء بهذا 
االقتراح برغبة ومعرفة وجهة 
النظر حول���ه نفيد باآلتي: ان 
األصل في تقدمي الطلبات جلميع 
النفطي  القطاع  الوظائف في 
يكون من خ���الل جهة واحدة 

واملتمثلة في مؤسسة البترول 
الكويتي���ة فيما ع���دا وظيفة 
مش���غلي املصافي احلاصلني 
على ش���هادة الثانوية العامة 
وما في مستواها فإنها تقدم عن 
طريق شركة البترول الوطنية 
الكويتية، وذلك لعدم وجود 
القطاعات  الوظيفة لدى  هذه 

النفطية األخرى.

جهة وحيدة

وكم���ا ان ش���ركة البترول 
الكويتية هي اجلهة  الوطنية 
الوحيدة املعنية باإلعالن عن 
دورة »مشغل مصفاة« وجميع 
املتعل����ق��ة بدءا  اإلج���راءات 
من نش���ر اإلعالن بالصحف 
احمللية ومن ثم اس���تقب����ال 
طلب���ات التوظيف على موقع 
الش���ركة اخلاص بالتوظيف 
االلك���تروني خالل فترة اإلعالن، 
ثم فرز الطلبات حسب شروط 
اإلعالن، والتحويل إلج����راء 
اختبار اللغة االجنليزية لدى 
مركز التدريب البترولي التابع 
ملؤسسة البترول الكويتية، ومن 
ثم اجراء املقابلة الشخصية ملن 
حقق نسبة النجاح املطلوبة في 
اللغة االجنليزية من قبل جلنة 
تشكل من الش����ركة، وبعد ذلك 
ترفق النتائج الى االدارة العليا 

العتم�����ادها.
ولتحقيق مب���دأ احليادية 
ومنعا ألي تدخل للواس���طة 
واحملس���وبي���ة فيت���م رفع 
النتائج الى الرئيس التنف����يذي 
الكويتية  البترول  ملؤسس���ة 

العتمادها.

من الحاصلين على الثانوية العامة

د.يوسف الزلزلة

د.فاضل صفر

خالد السلطان د.فيصل املسلم د.وليد الطبطبائي مصطفى الشمالي

د.سلوى اجلسار

الشيخ أحمد العبداهلل
د.موضي احلمود د.علي العمير

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف   العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

وذلك يوم االثنني املوافق 2010/4/19م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة 

 2004/157 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  املحكمة  حلكم  تنفيذاً  وذلك   - �شباحًا  التا�شعة 

بيوع/1.

املرفوعة من:    عبداهلل جار اهلل احلميد.

1 - ح�شني علي عبداهلل عبدالعزيز املن�شور. �شـــــــــــــــــد: 

2 - منرية نا�شر جار اهلل احلميد.  

    - ورثة املرحومة/ عائ�شة عمر فهد العليط وهم:

3 - اأحمد �شالح اأحمد الدعيج.  

4 - عبدالعزيز �شالح اأحمد الدعيج.  

5 - يو�شف �شالح اأحمد الدعيج.  

6 - عمر �شالح اأحمد الدعيج.  

7 - عبدالوهاب �شالح اأحمد الدعيج.  

8 - فهد �شالح اأحمد الدعيج.  

9 - مرمي �شالح اأحمد الدعيج.  

10 - دالل �شالح اأحمد الدعيج.  

11 - �شيخة �شالح اأحمد الدعيج.  

12 - لطيفة �شالح اأحمد الدعيج.  

13 - هايف فيحان علي املطريي.  

14 - املمثل القانوين لبنك الت�شليف واالدخار.  

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقــــار مبنطقـــة جليـب ال�صيـــوخ قطعــــة 2 �صــــارع 157 منـــزل 226 وم�صاحتـــه 666 م2 واملــو�صـــوف بـــالوثـــــائـــــــــق اأرقـــــــام 

.1995/9400 - 1984/1620 - 1985/3545

العقار عبارة عن بيت من بنائني م�صاع يقع على �صارع واحد وهو مكون من بنائني وملحقني وبينهما �صكة.

البناء االأول: مكون من دورين ومك�صي باحلجر اجلريي.

الــدور االأر�صي واالأول مكون كل دور من �صقتني وكل �صقة مكونة من 3 غرف وحمام ومطبخ وامللحق مكون من 3 غرف 

وحمام ومطبخ.

البناء الثاين: مكون من دورين ومك�صي باحلجر اجلريي قدمي والتكييف عادي.

الدور االأر�صي: مكون من �صقتني كل �صقة مكونة من 3 غرف وحمام ومطبخ. الدور االأول: 4 غرف + حمام + مطبخ.

امللحق: 3 غرف + حمام + مطبخ

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 180000 د.ك »مائة وثمانون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س 

ذلك الثمن على الأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ 

بوزارة العدل.

ور�سوم  وامل�سروفات  اعتمد  ال��ذي  الثمن  كامل  البيع  جل�سة  انعقاد  حال  ي��ودع  اأن  عطاءه  القا�سي  يعتمد  من  على  يجب  ثــانــيـًا: 

الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: ف�ي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم ف�ي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة 

الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة ف�ي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته 

على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. 

ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة 

الكلية اأية م�سوؤولية.

تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

          2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

           3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر 

بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل 

باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

الحمود: تضمين مناهج العلوم المطورة مفاهيم تتعلق
بإبراز األضرار الصحية واالجتماعية آلفة المخدرات

صفر: حظر صيد األسماك لمدة سنتين يضر بالصيادين 
والشركات الوطنية ويوجب توفير اعتمادات مالية لتعويضهم

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير األشغال العامة د.فاضل صفر 
ان وقف الصيد ملدة سنتني سيترتب 
عليه إضرار بالصيادين وشركات 

الصيد الوطنية.
جاء ذلك ف���ي رده على كتاب 
حول موافاة جلنة املرافق العامة 
البرملاني���ة باملرئي���ات اخلاصة 
باالقتراح بتعدي���ل بعض أحكام 
القانون رقم 46 لس���نة 1980 في 

شأن حماية الثروة السمكية.
وأضاف صفر: وفي هذا املجال 
نود اإلف���ادة بأن الهيئ���ة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

ترى صعوبة تطبيق املادة 8 مكرر 
املطل���وب إضافتها الى املرس���وم 
بالقان���ون رق���م 46 لس���نة 1980 

لألسباب التالية:
املخزون السمكي ملعظم أنواع 
األسماك والربيان مخازين مشتركة 
بني عدة دول من ضمنها الكويت، 
وبالتالي فإن وقف الصيد وحظره 
بالكويت فقط لن يكون له التأثير 
املنتظر على حالة املخزون السمكي 
باملنطقة في ظل اس���تمرار الدول 
األخ���رى في الصيد واس���تنزاف 
املخزون املش���ترك. وزاد بقوله: 
وحظر الصيد ملدة سنتني سيترتب 

عليه اضرار بالصيادين وشركات 
الصيد الوطنية وبالتالي يستلزم 
األمر توفير اعتمادات مالية كبيرة 
الناجمة  لتعويضهم عن األضرار 
عن توقف الصي���د كمصدر دخل 
اساس���ي لهم )مبالغ تغطي مقدار 
الدخل الذي كان متوقعا من الصيد 
+ الدعم السمكي املستحق عنها(، 
ومن جانب آخر، يس���تلزم األمر 
العمل على توفير املنتجات السمكية 
املستوردة باألسواق احمللية بكميات 
كبيرة وبأسعار معقولة لتعويض 
الفراغ الذي س���يتركه عدم وجود 
إنتاج محلي لتوقف الصيد خالل 

فترة احلظر وما يترتب على هذين 
اجلانبني من أعباء تكاليف مالية 
كبيرة اضافية على كاهل االقتصاد 
الوطني، وأض���اف: كما ان حظر 
الصيد ملدة محدودة يعتبر اجراء 
استثنائيا وتنظيميا لنشاط الصيد 
يتغير بتغير الظروف واملستجدات 
التي  وبالتالي فهو من االجراءات 

تصدر بها قرارات وليس قانونا.
وعلما ان القانون )النظام( املوحد 
املائية  الثروة  حلماية واستغالل 
احلية لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية )اجلاري مناقشته 
حاليا متهيدا إلقرار العمل به( قد 

تضمنت املادة 8 منه ما هو مطلوب 
إضافته مبشروع القانون.

اما فيما تضمنته املادة 8 مكرر أ 
املطلوب إضافتها في شأن العقوبات، 
فإن العقوبات املذكورة مدرجة فعليا 
باملادة 12 من املرس���وم بالقانون 
رقم 46 لسنة 1980، إال اننا نطالب 
بتشديد تلك العقوبات، علما ان املادة 
25 من مشروع القانون )النظام( 
املوحد لدول مجلس التعاون السالفة 
اإلشارة إليه تترك لكل دولة حتديد 
العقوب���ات والغرامات الالزمة ملن 
يخالف أحكام هذا القانون )النظام( 

او الئحته التنفيذية.

الفكرية والسلوكية في املجتمع اليوم، واضافت: أما عن مناهج 
العلوم االجتماعية: فيتناول كتاب الصف التاسع الكويت بالفصل 
الثالث حتت عنوان املشكالت االجتماعية مشكلة املخدرات وطرق 
مواجهتها )ص121 – ص134(، وبالنسبة للعلوم: ان مناهج العلوم 
الدراسية احلالية تتضمن العديد من املفاهيم العلمية التي تتعلق 
باالقتراح املذكور حيث يتضمن منهج الصف الس���ادس دروسا 
عن جتنب التبغ والكحول والعقاقير األخرى وبيان تأثيرها على 
صحة الفرد، ويلقي منهج الصف الثامن الضوء على أحد أسباب 
انتشار االيدز هو تعاطي املخدرات كذلك يتطرق لها منهج الصف 
العاش���ر من خالل فصل أمراض القلب واألوعية، باالضافة الى 
مقرر الصف احلادي عش���ر الذي يبني تأثيرها في جهاز املناعة، 
أما عن التربية البيئية/ اختيار حر فيبني املنهج خطر هذه اآلفة 
من اجلانب الديني والوازع األخالقي وتأثيرها على الفرد واألسرة 
واملجتمع، وسيتم تضمني مناهج العلوم املطورة مفاهيم تتعلق 
باالقتراح املذكور، وتعكف الوزارة حاليا ضمن خطتها املستقبلية 
لتطوير املناهج على تناول هذه اآلفة االجتماعية بشكل موسع 

وتدارس أسبابها واحلؤول دون تضخمها.

عليها املجتمع املس���لم والقيم والس���لوكيات املخالفة للسلوك 
اإلس���المي ومكانة العقل وضرورة احملافظ���ة عليها وما يكفله 
اإلس���الم من حرية وعمل وحماية ألتباعه، ويلقي منهج الصف 
الثاني عشر الضوء على هذه املشكلة من خالل عرض املشكالت 

قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان الوزارة تعكف حاليا ضمن خطتها املستقبلية لتطوير املناهج 
على تناول آفة املخدرات م���ن الناحيتني االجتماعية والصحية 

بشكل موسع واظهار أسبابها واحلؤول دون تضخمها.
جاء ذلك ف���ي ردها على اقتراح برغبة قدم���ه النائب د.علي 
العمير حول العمل على ابراز األض���رار الصحية واالجتماعية 

آلفة املخدرات في مناهج التعليم.
واضاف���ت احلمود في ردها: لقد مت تناول موضوع املخدرات 

في املواد الدراسية التالية:
التربية اإلسالمية: تناولت مناهج التربية اإلسالمية هذه اآلفة 
اخلطيرة من زوايا مختلفة حي���ث تتعرض لها مناهج املرحلة 
املتوسطة من خالل نظرة موسعة للشباب ودور أعمال اخلير في 
اجتناب الشرور واآلثام وما ال يحل من الشراب، وأهمية الوقت 
في حياة املس���لم وماهية العبادة احلقيقية التي تقوي الوازع 
الديني وتوجه السلوك وكذلك حماية النفس وتقويتها بالوسائل 
املشروعة، كذلك يتعرض منهجا الصفني العاشر واحلادي عشر 
لها عبر منظور األس���س االجتماعي���ة واالقتصادية التي يقوم 

في ردها على اقتراح النائب العمير حول ضرورة احتواء المناهج على تأثير المخدرات على النشء

ردًا على لجنة المرافق العامة حول حماية المخزون السمكي لمعظم األنواع

الشمالي: اقتصار العقوبة في قانون منع تضارب المصالح 
على الجزاء المدني دون الجنائي واالكتفاء ببطالن القرار
تحدي�د المصلحة المنصوص عليها في القانون بث�الث فئات.. االرتباط 
بالعضو برابط�ة الزوجية أو القرابة وفيمن يكون وكي�الً عنهم  أو وصياً عليهم

اكد وزير املالية مصطفى الشمالي على 
ضرورة اقتصار العقوبة الواردة في قانون 
تض���ارب املصالح على اجلزاء املدني دون 

اجلزاء اجلنائي.
جاء ذلك في رد الشمالي على خطاب جلنة 
الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية حول 
رغبتها في معرفة وجهة نظر الوزارة حول 
االقتراحات بقوانني في شأن منع تضارب 
املصالح وعددها ثالث���ة املقدم احدها من 
النواب د.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي، 
ود.جمعان احلربش، والثاني مقدم من د.وليد 
الطبطبائي، والثالث مقدم من د.علي العمير 
وخالد السلطان، واضاف باالشارة الى كتاب 
رئيس مجلس االمة لوزير املالية املؤرخ في 
2010/1/25 واملتضمن رغبة جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية في معرفة وجهة نظر 
الوزارة في االقتراحات بقوانني في ش���أن 
منع تضارب املصالح وعددها 3 اقتراحات 

نفيدكم بأنه:
ونظرا لوحدة االقتراحات الثالثة املشار 
اليها من حيث املضمون والصياغة، فإننا 

جنمل الرد عليها جميعا فيما يلي:
اوال: يجب ان حتدد املصلحة املنصوص 
عليها باملادة االولى من مشروع القانون في 

الفئات الثالث اآلتية:
فيمن تربطهم بالعضو رابطة الزوجية 
او القرابة او املصاهرة الى الدرجة الرابعة. 
وفيمن يكون العضو وكيال عنهم في اعمالهم 
اخلاصة، وفيمن يكون العضو وصيا عليهم 
او قيما بصفة مباشرة او غير مباشرة عن 
طريق ارتباط���ه بالوصي او القيم برابطة 
الزوجية او القرابة او املصاهرة الى الدرجة 

الرابعة.
على ان يخرج من هذا التقسيم مصلحة 
العضو التي يحققها لنفسه، الن القرار او 
التوصية التي تصدر عن مصلحة شخصية 
للعضو نفسه تعدم هذا القرار او التوصية، 

وال تبطله فقط.
ثانيا: يجب ان تقتصر العقوبة املنصوص 
عليها باملادة الثانية على اجلزاء املدني دون 
اجلزاء اجلنائ���ي، ذلك ألنه يتعني لتوقيع 
اجلزاء اجلنائي في حالة املخالفة املنصوص 
عليها بهذا االقتراح توافر القصد اجلنائي 
اخلاص ل���دى العض���و بعنصرية »العلم 
واالرادة« وهي مسألة يصعب اثباتها ومن 
ثم يكتفي بجزاء بطالن القرار او التوصية 
بطالنا مطلقا يكون لكل ذي مصلحة طلبه 
وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقضي به، 

هذا كله مع عدم االخالل بحق املضرور في 
حالة توافر العلم باملخالفة من قبل العضو 
وقصده حتقيق النتيج���ة، الرجوع عليه 
بالتعويض جلبر االضرار التي حلقت به من 

جراء هذه املخالفة التي تعمد حدوثها.
ثالثا: قد سبق للمشرع وان افرد للجمعيات 
التعاوني���ة قانونا خاص���ا ينظم احكامها 
وهو املرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 
والقوانني املعدلة له، وملا كانت هذه اجلمعيات 
التعاونية ال تعتبر من اجلهات احلكومية 
املنصوص عليها بامل���ادة الثالثة بكل من 
االقتراحات الثالثة املشار اليها، فمن االوفق 
ان يفرد لهذه اجلمعيات نص يشتمل على 
مضمون هذه االقتراحات، ويكون موازيا لها، 
على ان يدرج مبقتضى تعديل ضمن احكام 
املرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في 
شأن اجلمعيات التعاونية لوحدة املوضوع، 
وبذلك تقتصر االقتراحات الثالثة من حيث 
نطاق التطبيق على اجلهات احلكومية من 
وزارات وادارات عامة وهيئات ومؤسسات 
عامة وحدها دون غيرها من اجلهات غير 
احلكومية االخرى، منعا لالختالط وتيسيرا 
للرجوع الى القانون املنظم الحكام كل جهة 

منها على استقالل.

أوضح رأي الوزارة حول االقتراحات بقوانين الـ 3 المقدمة من النواب


