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وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير األوقاف املستشار راشد احلماد جاء 8
فيه: هل مت عقد اجتماع ملقابلة املتقدمني لشغل الوظائف االشرافية واملخصص 
ملقابلة املرشحني لش����غل وظيفة مدير ادارة مساجد اجلهراء؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب، فيرج����ى تزويدي مبحضر االجتماع واالج����راءات التي اتخذت فيه، 
وكشف بأسماء املسؤولني الذين حضروا االجتماع والذين صوتوا فيه، والذين 
منعوا من حق التصويت، ويرجى تزويدي بأسماء اعضاء فريق مقابلة املتقدمني 
لش����غل الوظائف االش����رافية وهل صدر قرار اداري منح فيه وكيل الوزارة بعد 

تلك احلادثة نفسه رئاسة الفريق؟ يرجى تزويدي بنسخة من القرار ان وجد؟ 
ويرجى تزويدي بنتائج اجتماع الفريق قبل صدور قرار ترؤس الوكيل له؟ وهل 
مت احتس����اب الدرجات التي وضعها وكيل الوزارة؟ وما مدى قانونية ذلك؟ وما 
االجراءات التي اتخذها الوزير لتصحيح هذه املخالفة وعدم احتساب اصوات وكيل 
ال����وزارة في ذلك االجتماع؟ وهل كان من عادة وكيل الوزارة حضور اجتماعات 
الفريق والتصويت فيها قبل هذه احلادثة؟ وهل كان من ضمن املرشحني في هذه 

املقابالت التي حضرها وكيل الوزارة احد املقربني منه والعاملني في مكتبه؟

الدقباسي: هل تمت مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مدير مساجد الجهراء؟

خالد العدوة ود.ضيف اهلل أبورمية وعبداهلل الرومي ومخلد العازمي ومرزوق الغامن ود.محمد البصيري وناجي العبدالهادي يتوسطهم عالم الكندري بعد رفع اجللسةعلي الدقباسي وخالد العدوة عقب رفع اجللسة

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي محاطا بالنواب على املنصة أثناء البحث عن نصاب اجللسةأحمد السعدون وناجي العبدالهادي وعبدالرحمن العنجري ود.روال دشتي

عدم توافر النصاب حال دون مناقشة قوانين الفساد
الرئيس الخرافي رفع الجلسة الخاصة نهائياً لعدم وجود النصاب الكافي لعقدها حيث كان متوقعاً إقرار »الذمة المالية« و»مكافحة الفساد«

العبدالهادي يقترح إنشاء جهاز للرقابة الغذائية
قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون بإنشاء جهاز الكويت للرقابة الغذائية 

وجاء في قانون إنشاء جهاز الكويت للرقابة الغذائية:
مادة 1: في تطبيق أح����كام هذا القانون، يكون للكلمات والعب����ارات التالية، املعاني 

املبينة أمام كل منها:
املجلس التنفيذي: مجلس الوزراء. اجلهاز: جهاز الكويت للرقابة الغذائية.

املادة 2: ينشأ »جهاز الكويت للرقابة الغذائية«.
املادة 3: يكون مقر اجلهاز الرئيسي مدينة الكويت، وملجلس اإلدارة أن ينشئ له فرعا 

أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.
املادة 4: يهدف اجلهاز الى حماية اإلنسان من مخاطر األغذية وضمان سالمة وجودة 
األغذية لالستهالك اآلدمي، وإجراء الدراس����ات واألبحاث الالزمة للمحافظة على سالمة 

األغذية، ولتحقيق هذه األغراض يقوم اجلهاز مبا يلي:
املادة 5: يكون للجهاز س����لطة الرقابة وإصدار اللوائح واألنظمة والقرارات املنظمة 
ألصناف الغذاء املعروضة أو املقدمة لالس����تهالك اآلدم����ي، واللحوم بكافة مراحلها، كما 

يصدر التراخيص والتصاريح واألذون املتعلقة بهذه األنشطة.
امل����ادة 6: يتول����ى إدارة اجلهاز مجلس إدارة ال يقل ع����ن أربعة أعضاء وال يزيد على 
ثماني����ة أعضاء مبن فيهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم وحتديد مكافآتهم قرار من 

مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.
املادة 7: مجلس اإلدارة هو السلطة املختصة بشؤون اجلهاز وتصريف أموره ووضع 
خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق أغراضه 

في حدود أحكام هذا القانون ودون اإلخالل بأحكام القوانني األخرى.
امل����ادة 8: يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته بصفة دورية مرة كل 3 أش����هر على األقل، 

وللرئيس احلق في دعوة املجلس الى اجتماعات اخرى كلما دعت احلاجة الى ذلك.
تصدر قرارات باألغلبية املطلقة ألصوات احلاضرين، وعند التساوي يرجح اجلانب 

الذي فيه رئيس اجللسة.
املادة 9: يعني مجل����س اإلدارة مدير عام اجلهاز ويحدد مكافآته ومخصصاته وميثل 

اجلهاز قانونا.
املادة 10: يكون مدير عام اجلهاز هو املسؤول عن إدارته واملنفذ لسياسته وفقا ألحكام 
ه����ذا القانون والقوانني املعمول بها، وقرارات مجلس اإلدارة، وعليه بوجه خاص القيام 

مبا يلي:
1 � اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها، واملش����روعات والبرامج الالزمة 

لتنفيذ ذلك.
2 � إعداد مشروع امليزانية السنوية ورفعها ملجلس اإلدارة.

3 � متثيل اجلهاز لدى اجلهات احلكومية والقضائية واملؤسس����ات والهيئات العلمية 
واجلهات املعنية األخرى.

4 � سحب أو إلغاء أو غلق أي منشأة او ترخيص مخالف ألحكام هذا القانون واللوائح 
التنفيذية له.

5 � املوافقة على البرامج والندوات في حدود امليزانية السنوية املخصصة للجهاز.
6 � إعداد مش����روعات اللوائح املالية واإلدارية الالزمة لتنظيم س����ير العمل باجلهاز 

واللوائح املنظمة لشؤون العاملني وبرامج التدريب، ورفعها الى مجلس اإلدارة.
7 � الصرف من امليزانية املعتمدة وفقا للوائح املالية واإلدارية املقررة باجلهاز.

8 � توجيه العمل في اجلهاز واإلشراف عليه طبقا للوائح.
9 � إع����داد التقارير اخلاصة بتنفيذ خطط وبرامج اجلهاز ودراس����تها وعرضها على 

مجلس اإلدارة.
10 � االتصال مبراكز البحوث والدراس����ات واجلامعات واملتاحف واملنظمات احمللية 
واإلقليمية والعربية والدولية املعنية بالبحوث والدراسات، ومن أجل التعاون وتبادل 

اخلبرات واملعلومات في مختلف أوجه النشاط معها.
11 � وضع وتطبيق أنظمة متكاملة للرقابة على األغذية وضبط نوعيتها وسالمتها.

12 � اعتماد وتطبيق أساليب وبرامج لالرتقاء بخدمة العمالء مبا في ذلك توفير نظام 
لتسلم االقتراحات والشكاوى والبت فيها.

13 � التعاون مع اجلهات األخرى في مجاالت األبحاث واالستفادة من اخلبرات املتوافرة 
لدى املعاهد البحثية في تقدمي االستشارات.

املادة 11: مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أش����د ينص عليها قانون آخر، يعاقب باحلبس 
مدة ال تقل عن 3 أشهر، وبغرامة ال تقل عن ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتني العقوبتني 
كل من يخالف أح����كام هذا القانون واللوائح واألنظمة والق����رارات الصادرة تنفيذا له، 

وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويجوز احلكم مبصادرة السلع واألدوات واملعدات املضبوطة.

املادة 12: يحدد مجلس اإلدارة � بقرار منه � رس����وم وأجور اخلدمات التي يقدمها وله 
احلق ف����ي تعديلها او إلغائها أو اإلعفاء منها وفقا ملا يراه محققا للصالح العام ويخطر 

به مجلس الوزراء.
املادة 13: تكون للجهاز ميزانية خاصة، وله التصرف في أمواله وموارده مبا في ذلك 

استثمارها وفتح احلسابات اخلاصة بها وإدارتها والصرف منها وفقا ألغراضه.
وتتكون أموال اجلهاز من:

1 � االعتمادات التي تخصصها له حكومة الكويت.
2 � الدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطه.

3 � الهبات واإلعانات واملنح والوصايا التي يقبلها مجلس اإلدارة وفقا للقواعد 
التي يضعها لذلك.

4 � اإليرادات األخرى التي يقررها مجلس الوزراء.
املادة 14: يعفى اجلهاز واملنش���آت التابعة ل���ه أو اململوكة له كليا او جزئيا من 
جميع الضرائب والرسوم مبا في ذلك الرسوم اجلمركية على املواد واملعدات واآلالت 

واألجهزة وقطع الغيار التي يستوردها بهدف حتقيق أغراضه.
املادة 15: يعني مجلس اإلدارة مدققا حس���ابيا او اكثر ملراجعة وتدقيق حسابات 
اجله���از ويكون من املدقق���ني املعتمدين في دولة الكوي���ت، ويحدد مجلس اإلدارة 

مكافآتهم.
املادة 16: يقدم املدير العام الى مجلس اإلدارة احلساب اخلتامي للجهاز والتقرير 

السنوي عن أعماله، وذلك خالل 3 أشهر على األكثر من انتهاء السنة املالية.
املادة 17: يلحق العاملون في مراكز األغذية والبيئة التابعة لبلدية الكويت بجهاز 
الكويت للرقابة الغذائية، م���ع احتفاظهم برواتبهم ومميزاتهم على ان تظل قواعد 

توظيفهم معموال بها الى ان يتم وضع الئحة العاملني في اجلهاز.
املادة 18: يخضع موظفو ومستخدمو اجلهاز من املواطنني لقوانني وأنظمة معاشات 

ومكافآت التقاعد املدنية املعمول بها في قانون اخلدمة املدنية.
املادة 19: يحدد بقرار من وزير العدل، باالتفاق مع السلطة املختصة أسماء مفتشي 
اجلهاز الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع 

باملخالفة للقوانني السارية وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
املادة 20: يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو اي جهة عامة أو خاصة 
مزاولة األعمال او القيام بأي نشاط يؤثر سلبا على سالمة األغذية إال بعد احلصول 

على ترخيص من اجلهاز.
وللجهاز وقف نش���اط اي منش���أة أو منع أو استعمال اي مادة او اداة او آلة اذا 

كان استعمالها يشكل خطرا أو ضررا على سالمة األغذية.
املادة 21: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

املادة 22: ينشر في اجلريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

حال عدم اكتمال النصاب دون امكانية عقد جلسة 
مجل���س األمة اخلاصة أمس، حي���ث رفع الرئيس 
اخلرافي اجللسة التي كانت مقررة ملناقشة كشف 
الذمة املالية ومكافحة الفس���اد نهائيا لعدم توافر 

النصاب داخل قاعة عبداهلل السالم.
وقال اخلرافي: »نظرا لعدم توافر النصاب ترفع 
اجللس���ة نهائيا« بعد ان رفعه���ا للمرة األولى مدة 
نصف ساعة إال ان عدم توافر النصاب الالزم لعقدها 

جعله يقوم برفعها بعد ذلك نهائيا.

قال رئيس اللجنة التش���ريعية النائب حس���ني 
احلريتي انه س���بق وأعلن ان اللجنة لم تنته من 
التقرير الذي كلفها به املجلس عن موضوع مكافحة 
الفساد قائال ان احلكومة عندما متت دعوتها طلبت 
من اللجنة التأجيل ألن لديها مشروعا حتت مسمى 

»الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد«.
وأضاف احلريتي أن هناك اقتراحات نيابية اخرى 
في نفس املوضوع »بتشكيل هيئة عامة للنزاهة« 
مضيف���ا ان اللجنة ارتأت التأجي���ل لدور االنعقاد 

املقبل، ألن املوضوع يحتاج الى تأن ودراسة فنية 
وتش���ريعية ألنه قد يتصادم مع قوانني قائمة مثل 

»اجلزاء« و»حماية املال العام«.
من جانبه أكد النائب صالح املال أن النواب الذين 
طلبوا عقد جلسة إقرار قوانني مكافحة الفساد والذمة 
املالية كانوا متواجدين داخل مجلس األمة أمس ولم 

يتغيبوا عن احلضور.
وقال املال في تصريح صحافي تعليقا على عدم 
اكتمال نصاب اجللسة اخلاصة أمس: إننا كنا نعلم 

أنه لو عقدت اجللس���ة واكتم���ل النصاب فإنه لن 
تتم مناقش���ة القوانني لعدم وج���ود تقرير اللجنة 

التشريعية عن القوانني.
وأض���اف ان بعض النواب كان���وا داخل القاعة 
والبعض اآلخر في االستراحة ألنهم كانوا على علم 
بعدم اكتمال النصاب.من جهته اكد النائب شعيب 
املويزري انه كان يتمنى اكتمال نصاب اجللس���ة 
اخلاصة امس القرار قوانني مكافحة الفساد والذمة 

املالية.

وق���ال املويزري في تصري���ح صحافي: ان هذه 
القوانني لها اهمية كبيرة ملصلحة الوطن والشعب، 

لكن جرت الرياح مبا ال تشتهي السفن.
وحذر املويزري من ان الفس���اد املالي واالداري 
انتشر في كل مكان ويهدد مليارات اخلطة التنموية 
بالنهب والسرقة والضياع في ظل ضعف العقوبات 
التي تطبق على املفسدين، بل وتشجعهم على ارتكاب 
املزيد من اجلرائم بحق املال العام، متمنيا من احلكومة 

العمل بجد ملعاجلة الفساد.
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