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وافق مجلس األمة في جلسته التكميلية امس على االقتراحات بقوانني واملشروعني بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه األولى والثانية وأحاله 
إلى احلكومة. كما وافق املجلس أيضا على طلب مقرر جلنة شؤون الداخلية والدفاع البرملانية بسحب تقرير اللجنة بشأن االقتراح ومشروع القانون املتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 
1962 بشأن تنظيم السجون ملزيد من الدراسة. وقد »متت اعادة صياغة عدد من املواد منها املادة 5 بتوصيف جديد لرتب الضباط من أعوان وقادة وأمراء حسب التسلسل العسكري وعلى نحو يتفق 

مع حقيقة الواقع القائم«. وإعادة صياغة الفقرة الثانية من املادتني 32 و42 من القانون »نظرا ملا أظهره الواقع العملي من قصور في حكمهما يتمثل في أنه من املمكن أن متضي مدة السنة التي يقضيها 
عضو قوة الشرطة في التجربة دون صدور قرار بتسريحه خالل مدة السنة كان يثبت مثال عدم صالحيته للبقاء في اخلدمة في األيام األخيرة من تلك السنة«.

وأفادت املذكرة االيضاحية للقانون بأنه »ملعاجلة هذا القصور أضيف حكم مؤداه أن تسريح عضو قوة الشرطة من اخلدمة في حالة عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح إما أن يكون خالل سنة التجربة 
أو خالل شهر من انتهاء هذه السنة«. وذكرت أنه »بالنسبة للتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف واخلفراء فقد حددت الفقرة الثانية من املادة 37 الشروط الواجب توافرها في املتطوع ومن 
بينها أال يجاوز عمره ثالثني سنة ميالدية واستثناء اخلفراء من هذا الشروط«. واوضحت أنه مت اضافة عدة بنود في املادة 79 من القانون منها »اجازة خاصة بدون راتب بحيث ال تزيد على سنة وال 
تدخل في مدة اخلدمة الفعلية واجازات اخرى براتب هي االجازة الدراسية واجازة خاصة للعالج واجازة مرافق املريض واجازة التفرغ العلمي واجازة التفرغ الرياضي واجازة مرافقة الزوج او الزوجة 

واالجازات االخرى التي متنح للموظفة وفقا الحكام قانون اخلدمة املدنية وذلك لالناث الالتي يعملن في قوة الشرطة« والى التفاصيل.
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

املجلس يقرّ تعديل »قوة الشرطة«

)هاني الشمري( رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه مبارك اخلرينج ود. علي العمير وجمال العمر على املنصة ويبدو األمني العام عالم الكندري 

فيصل الشايع متحدثا

د. احمد مطيع وسيف العازمي وحمدان العازمي

ياسر أبل وفيصل الشايع وسعد اخلنفور خلف دميثير

علي اخلميس

ماجد موسى وم.عادل اخلرافي

افتت���ح رئي���س مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة التكميلية 
العلنية امس األربعاء الساعة 
الثانية عشرة والثلث وتال األمني 
العام أسماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذري���ن والغائبني بدون 

اذن او اخطار.

األسئلة

انتقل املجلس الى مناقشة بند 
األسئلة كما يلي:

النائ���ب د.عب���داهلل  س���ؤال 
الطريج���ي لوزي���ر الداخلية 
إلفادته عن خروج مجرم من 
الس���جن وهروبه من الكويت 

بطريقة مريبة.
الطريجي:  النائب عبداهلل  ٭ 
وجهت السؤال للوزير وشهادتنا 
مجروحة ف���ي الوزير احلالي 
وأتوقع انه لو كان وزيرا ايام 
خروج املتهم ياسر احلبيب ملا 

مت اخراجه بهذه الطريقة.
املتهم متهم ف���ي تهم خطيرة 
من ضمنها تعرضه للرسول 
والطعن في الدين االس���المي 
الوطنية  الوحدة  وتهم تشق 
وفوجئنا بأنه مت وضع اسمه 
العفو  من ضمن من يستحق 
األميري وهناك ش���روط لهذا 
التي ال  القضايا  العفو ومنها 
تكون ليست بهذا احلجم كاملرور 
او املش���اجرات، وكان اثن���اء 
وجوده بالسجن استئناف من 
النيابة لتحويلها من جنحة الى 
امن دولة ويفترض ان يحتاط 
املسؤولون بعدم ادراج اسمه 
والدليل بعد خروجه صدر حكم 
غيابي باحلبس 10 سنوات مما 
يؤكد ان اللجنة املشكلة للنظر 
في اس���ماء العفو االميري ان 

تعلم بأن النيابة تستأنف.
وصدر احلكم واستطاع املتهم 
الفاجر ان يخرج من الكويت 
بطريقة مريبة واإلجابة حتتاج 
الى توضيح اكثر ألنه لو كان 
الوزير اخلالد لديهم معلومات 
عن خروجه بطريقة مشروعة 
ألدرجوها ضمن اإلجابة لكن 
اخل���روج كان بطريقة مريبة 
وذه���ب ال���ى لندن ويس���ب 
ويتعرض للش���عب الكويتي 

وعلى رأسهم سمو األمير.
واليوم الكويت ادرجت اسمه 
عل���ى ج���دول املطلوبني من 
االنتربول ولكن كان يفترض 
التحقي���ق م���ع من س���هل له 
الهروب وإدرج اسم من شملهم 
العفو االمي���ري ونتمنى من 
الوزير إعادة التحقيق في هذا 

املوضوع.
حم���دان  النائ���ب  س���ؤال 

العازمي: 
٭ حمدان العازمي: اإلجابة لم 

تصلني ومكتف.
٭ وزير املالية أنس الصالح: 
السؤال عندي ومرسل اإلجابة 

في 2013.
٭ سؤال النائب حمود احلمدان 
الداخلية عن إجراءات  لوزير 
اإلدارة املختص���ة بجرائ���م 

التواصل االجتماعي.
٭ حم���ود احلمدان: احملافظة 
على القيم والسلوكيات امر جيد 
ويؤمر الناس بالطاعات وبفعل 
اخلير يكون الرد باحملظور وإذا 
س���كتت األمة وولي األمر عن 
فعل مثل هذه املسائل سيكون 

فساد القرية.
ولذلك يجب الرقابة الصارمة 
على الهيئات احلكومية وهناك 
من يستغل مثل هذه الوسائل 
ألمور مخالفة للشرع والعادات 

والتقاليد.
املراهقة يحتاج نهضة  س���ن 

حيث ننتظر س���نتني  لتأتي 
االجابة.

كان هناك تصري���ح للممثلة 
رغدة واملساس بسيادة دولة 
الكويت بأنها جزء من العراق 
وما أساء هذا التصريح إساءة 
بالغة للكويت، وأشكر وزير 
اإلعالم على قراراته على وقف 
مسلس���التها وبرامجها، فهي 
ربيبة صدام حس���ني وممثلة 
الطغاة وتدعم بش���ار األسد 
واشتكت وزير اإلعالم وأناشد 
جمعية الصحافيني والفنانني 
الكويتي���ني أن يك���ون هناك 
تنس���يق على أال يكون هناك 
ممثل أو فنان أو قيادي يسيء 
ال���ى الكويت التي دائما كانت 

تقف مع مصر في كل مجال.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: هناك 
قوانني املناقصات وقوة الشرطة 
وقانون آخر فلننته منها قبل 

املناقصات.

قوة الشرطة

الى مناقش���ة  انتقل املجلس 
املشروعني بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 23 لس���نة 1968 

بشأن نظام قوة الشرطة.
٭ ماجد موسى )مقرر اللجنة(: 
اقتراحات مقدمة  كانت هناك 
من الن���واب رفضناها وقبلنا 
املش���روع احلكوم���ي، وهو 
عبارة عن الترقيات واالجازات 

الدورية.
٭ يوس���ف الزلزل���ة: مبا أن 
ب���ني احلكومة  اتفاقا  هن���اك 
واللجنة فلنذهب الى التصويت 

مباشرة.
٭ ماجد موسى: يهدف املشروع 
ال���ى مواكبة التط���ور الكبير 
الذي طرأ على جهاز الشرطة 
وتوصيف رتب الضباط على 
أال يتج���اوز عمره 30 س���نة 
ميالدية ويس���تنثى اخلفراء 

من هذا الشرط.
٭ صال���ح عاش���ور: اخلفراء 
ما معنى اخلف���راء؟ وهل هو 
مصطل���ح جدي���د الداخلي���ة 

ستستخدمه؟
٭ ماجد موس���ى: هم حرس 
احلدود ويستعان بهم في قوة 
الشرطة وهم املخبرون وهذا 
املصطلح جاءنا من املؤسسة 

العسكرية.
وجرى التصويت على القانون 
نداء باالسم على املداولة االولى 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 34، ع���دم موافقة 0، 

امتناع 0، احلضور 34.
موافقة على املداولة األولى.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على القانون على املداولة الثانية 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافق���ة 33، ع���دم موافقة 0، 

امتناع 0، احلضور 33.
موافقة على املشروع ويحال 

الى احلكومة.

تنظيم السجون
انتقل املجلس الى مناقشة تقرير 
جلنة الداخلية والدفاع بشأن 

قانون تنظيم السجون.
٭ ماجد موسى )املقرر(: نطلب 
س���حب هذا القانون ملزيد من 

الدراسة.
٭ الرئيس الغامن: )موافقة(؟

موافقة عامة

قانون المناقصات

الى مناقش���ة  انتقل املجلس 
قانون املناقصات العامة

الش���ايع )رئي���س  فيص���ل 
اللجنة(:

القان���ون بش���أن  مش���روع 

املناقصات العامة متت اإلحالة 
بتاري���خ 2010/5/12 واللجنة 
قدمت تقريرها س���ابقا ومتت 
إعادت���ه الى اللجنة ويتضمن 
القانون احلالي 97 مادة واللجنة 
عدلت 11 مادة وهي 2، 5، 8، 25، 
 93 ،82 ،78 ،57 ،53 ،40 ،26
واآلن أمامنا 5 تعديالت وهي: 

.64 ،29 ،19 ،8 ،5
٭ د.يوسف الزلزلة: بالنسبة 
للممارسات ليست هناك جهة 
أمرها  رقابية لها وإمنا يوكل 
التالعب فيها  للوزارة ويبقى 
وأغلب مشتريات الوزارات هي 
من املمارس���ات وإذا لم توجد 
آلية واضحة ملراقبة املمارسات 
فسيوجد فس���اد وال يتركون 
بهذه الطريقة. اتفاق مع شركة 
معينة يتم الشراء منها حتى لو 
كانت هناك 10 شركات اخرى 
يجب ان توضع آليات دقيقة 

وواضحة.
وفيما يخص أرخص األسعار 
فأرخ���ص األس���عار ال يعني 
الدولي  البنك  األجود واألكفأ، 
قال ان أرخص األس���عار غير 
الئق، وال بد ان نضمن جودة 

السلع واإلجناز.
٭ فيصل الشايع: املادة الثالثة 
تقضي بتشكيل جلنة لدراسة 
العطاءات واملمارس���ة  تقييم 
املادة 17 غطتها وأما ما يخص 
ثاني أقل األسعار فهناك اقتراح 
مقدم من احلكومة في اللجنة 
رفضناه واآلن أعادت احلكومة 

تقدميها.
٭ د.يوسف الزلزلة: أمتنى أن 
ندخل بالتعديالت للمحافظة 

على وقت املجلس.
٭ سعدون حماد: يجب أال نسلق 
القانون ونعطي فرصة جلميع 
األعضاء إلب���داء مالحظاتهم 
ويجب سد الثغرات املوجودة 
في القان���ون وكذلك يجب ان 
نعالج هدر املال العام من خالل 

االتفاق بني الشركات.
موضوع حفر اآلبار محتكر في 
دور جلنة املناقصات فال ميكن 
لشركة ان تدخل في هذا املجال 
اال شركتني فقط وهذه العقود 
باملليارات وحتى في عمليات 
احلفر ف���ي القط���اع النفطي 
فهن���اك أش���خاص متنفذون 
في موض���وع احلفر، وملاذا ال 
أستدعي شركات عاملية وآخذ 
عروضا لكي أستفيد من فرق 
األسعار ويجب ان يكون لنا دور 
في مجلس األمة، املليارات ال 
يوجد رقابة عليها واملشروعات 
البترولية يجب ان يكون لنا 

دور فيها.
٭ جمال العمر: هناك سلبيات 
في القانون السابق لكن نحن 
بهذا القانون نس���فنا القانون 
السابق كله بالرغم من انه كانت 
هناك ايجابي���ات في القانون 
الدول االسكندنافية  السابق، 
وصلت ملرحلة ال يوجد فيها 
فساد ألن القضاء كل سنة يعطي 
لنا كش���فا باالختراقات على 
التشريعات ومن ثم معاجلتها 
للوصول الى النتيجة املرجوة 
من التشريع والقطاع النفطي له 
خصوصية وهناك مجلس اعلى 
للبترول ومؤسس���ة البترول 

وهما جهتان للرقابة.
ومن صالحيات مجلس الوزراء 
تعديل الترسيات ان كانت هناك 

تظلمات.
وأمتن���ى ان يكون كل أعضاء 

جلنة املناقصات متفرغني.
٭ فيصل الشايع: املادة 2 فقرة 
3 غطت هذا اجلانب فيما يتعلق 
بالنفط ام���ا ما يخص التفرغ 

عدد املوظفني الذين حصلوا على 
شهادات ماجستير وبكالوريوس 
دون احلصول على منح دراسية 
5768 حالة لم متنح شهادات 
فهل مت اعتماد شهاداتهم وهل 
مت محاسبة مسؤولهم املباشر 
الذي جعلهم يسافرون ويردون 
دون منح دراسية وتبني من رد 
الوزير ان االجراءات املتخذة 
كانت مخالفة فهل مت معاقبة 

املوظف.
هل اتخذمت إجراءات ملنع تكرار 
هذه العملي���ة؟ وهل اعتمدمت 

شهاداتهم.
٭ خل���ف دميثي���ر: نحن بلد 
يتحدث اللغة العربية ولغتنا 
العربية جميلة ونالحظ بعض 
النواب وال���وزراء يخاطبون 
بعضهم بالس���عادة واملعالي 

وشكرا.
٭ الش���يخ محم���د العبداهلل 

)وزير الدولة(: هذا السؤال مهم 
وحتدثت مع الزمالء وتبني لنا 
بطء الدورة املستندية املوجودة 
يعني سنتان و3 أشهر دورة 
الغياب  السؤال، وبخصوص 
بدون إذن للحصول على شهادة 
جامعية. يقع على عاتق جهة 
العمل التي يعمل فيها املوظف 
اتخ���اذ االج���راءات التأديبية 
للتغل���ب على ه���ذه الظاهرة 
غير النظامية والتي تس���بب 
اختالفات في مراكز قانونية 
للموظف، ونتطلع الى تعاون 
مجلسكم باقتراح التشريعات 
التي ميك���ن أن حتد من هذه 

الظاهرة.
٭ فيصل الشايع: نريد اجراءات 
ملنع تكرار مثل هذه املخالفات 
ألن أصحاب هذه الشهادات اذا 
تبؤوا مناصب فالبلد مستقبله 

مظلم.

العبداهلل:  الش���يخ محمد  ٭ 
احلكومة صادق���ت على قرار 
اخلدمة املدني���ة الذي يقضي 
بعدم اعتماد شهادات ألي موظف 
لم يحصل على تفرغ دراسي 
وبهذا االجراء نضمن عدم تكرار 
الظاهرة وهي حصول موظفني 
على شهادات جامعية دون إذن 

مسبق.
٭ عبدالرحمن اجليران: سألت 
حول مطبوعات مركز الوسطية 
وظروف إنش���ائه كان بسبب 
حادث ألحد الشباب على أمل 
الشباب وبعد مضي  حتصني 
هذه السنوات تفاجأت أن مركز 
الوس���طية يتكلم عن مفاهيم 
بعيدة جمل���ة وتفصيال عن 
الوس���طية أو طائفة أو حزب 
الدولة  معني يس���تغل موارد 
وتوقفت على الطعن والسب 
في هيئ���ة كب���ار العلماء في 

الس���عودية ضم���ن مؤلفات 
املؤلفات  الوسطية تلك  مركز 
التي متثل حزبا وطائفة تبث 

سمومها وأفكارها.
ومت إقناع 18 ش���ابا من خلية 
إزالة  أس���ود اجلزيرة ومتت 
التي علقت بأذهانهم  الشبهة 
وأشيد بإدارة اللجنة اجلديدة 
للوس���طية وأش���يد بوزراء 

األوقاف اخلليجيني.
٭ يعق���وب الصان���ع )وزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
االس���المية(: مركز الوسطية 
السابق لم يكن له كيان قانوني 
سليم ومت إرس���ال كتاب الى 
مجلس الوزراء لتفعيل اللجنة 
العليا  الوس���طية  املركزي���ة 
التي وجه بإنش���ائها صاحب 

السمو.
ووجهت بتشكيل جلنة حتقيق 
في الكتب التي تدعو الى الثورات 
واخلروج عل���ى احلاكم ومت 
إلغاء مركز الوسطية وإحلاقه 
بإدارة تابعة لألوقاف والفلسفة 
املوجودة بالسابق كتب متطرفة 
مت اس���تبعادها بالكامل ألنها 
الوس���طي  الفكر  ال تتفق مع 

املوجود في الكويت.
وهناك جهود من فريد عمادي 
وعب���داهلل الش���ريكة وضعا 
سياس���ة مع اللجن���ة العليا 
للوسطية ومبشاركة وزارات 
وقاموا بواجبهم والوثيقة لم 
تخرج إال بعد مخاطبة 14 جهة 
حكومية ومجتمع مدني ومت 
إرس���الها الى مجلس الوزراء 
الذي أشاد بها وأحالها للمجلس 
األعلى للتخطيط وقدمناها الى 
سمو األمير وأشاد بها وأيضا 

سمو ولي العهد.
٭ سؤال النائب مبارك اخلرينج 
لوزي���ر اإلعالم عن االجراءات 
القانونية التي قامت بها وزارة 
اإلعالم جتاه املمثلة املذكورة.

٭ مب���ارك اخلرينج: املجلس 
برغم إجنازات���ه وجهوده، إال 
أن هناك مش���كلة في االسئلة 

من قبل كل مؤسسات املجتمع 
حتى ننهض بسلوكيات األوالد 
والبن���ات ونحي���ي الداخلية 
بس���رعة إلق���اء القبض على 

املخالفني.
٭ سؤال النائب جمال العمر 
لوزي���ر املالية ع���ن احملفظة 
الوطنية والتي مت إنش���اؤها 
مبوج���ب ق���راري مجل���س 
الوزراء 1182 و1212 وقرار وزير 

املالية.
٭ جمال العمر: السؤال موجه 
من���ي لوزير املالي���ة بتاريخ 
قدمي ولكن اإلجاب���ة مادامت 
مستمرة لقدمها منذ 2014 الى 
اليوم وهناك نفس التجاوزات 
واملخالفات والسؤال سيكون 
س���اري املفعول ألن س���لبية 
األوضاع تنعكس على سوق 
املال وإدارة احملفظة الوطنية 
ورأسمالها 1500مليون والهدف 
منها ان يكون العبا اساس���يا 
في س���وق األوراق املالية من 
خالل اختيار الشركات املنتجة 
والقيمة السوقية لهذه احملفظة 
واألصول هي ف���ي حدود 30 

مليار دينار كويتي.
واحلكومة بشكل أو بآخر متتلك 
ما ال يقل ع���ن 40 - 50% من 
هذه الشركات وهذه املخالفات 
وإدارة هذه احملفظة في سوق 
األوراق املالية ومن يشرف على 
هذه الشركة وعجزت عن القيام 

بدورها االقتصادي.
ومت انتقاء بعض االس���هم من 
الش���ركة وما هو مدون  هذه 
نظري���ا مخال���ف لواقع األمر 
بالقرارات االس���تثمارية لهذه 

الشركات.
٭ س���ؤال النائ���ب فيص���ل 
الشايع لوزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء عن عدد الذين 
حصلوا على شهادات علمية 

منذ 1992.
٭ فيصل الشايع: هذا السؤال 
وجهته في 2014/3/17 واإلجابة 
اتت في 2015/11/15 وسألت عن 

عدنان عبدالصمد: الالئحة التنفيذية لقانون 
جهاز املراقبني املاليني يشوبها عدم الدستورية

أك��د النائب عدن��ان عبدالصمد رئيس جلنة 
امليزانيات واحلس��اب  اخلتامي انه باس��تطالع 
الرأي الدستوري لبعض اخلبراء الدستوريني في 
مجلس االمة بشأن مرسوم رقم 333 لسنة 2015 
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 
2015 بإنش��اء جهاز املراقبني املاليني والتعاميم 
والقرارات الصادرة مبوجب هذه الالئحة والتي 
مت تزويدن��ا بها من وزي��ر املالية بناء على طلب 
املجلس. أكد صحة ما مت اإلشارة إليه في تصريح 
سابق من )التشويه احلكومي للقوانني التي يقرها 
مجلس االم��ة بعدم تنفيذها او بإصدار لوائحها 
مبا يناقض مضمون وغايات القانون(، مش��يرا 
الى ان الالئح��ة التنفيذية التي صدرت مبوجب 
احكام املادة 26 من قانون جهاز املراقبني املاليني 

قد تشوبها عدم الدستورية.
وبني عبدالصمد ان رأي اخلبير الدستوري 
قد ذهب ال��ى ان الالئحة التنفيذية مبا تضمنته 
من بعض املواد قد ش��رعت احكام��ا جديدة ال 

ميكن اسنادها للقانون وليست تفصيال ألحكام 
اوردها املشرع في قانون جهاز املراقبني املاليني 
وذلك باس��تحداث احكام ال اص��ل لها بالقانون، 
كما اش��ار رأي اخلبير الدس��توري الى وجود 
مواد في الالئح��ة تخالف نصوص قانون جهاز 

املراقبني املاليني.
مش��يرا الى ان ذلك يخال��ف الضوابط التي 
اوجبتها املادة 72 من الدستور التي قضت )يضع 
االمير، مبراسيم، اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني 
مبا ال يتضمن تعديال فيها او تعطيال لها او اعفاء 
من تنفيذها( وبذل��ك تكون احلكومة قد تخطت 

القيود املرسومة ملهامها في هذا الشأن.
وشدد عبدالصمد على أن اي محاولة إلجهاض 
قانون املراقبني املاليني او تفريغه من محتواه سيتم 

التصدي له وستكون هناك وقفة جادة حياله.
مؤكدا ان قان��ون جهاز املراقبني املاليني يعد 
اح��د اهم اجنازات هذا املجلس مبا يتضمنه من 

جانب رقابي وتشريعي في آن واحد.
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د.علي العمير ود.علي العبيدي وسعدون حماد خالل اجللسة

جانب من جلسة أمس أنس الصالح وأحمد القضيبي 

الشيخ سلمان احلمود ويعقوب الصانع وصالح عاشور خالل اجللسة

يعقوب الصانع حمود احلمدان

الشيخ محمد العبداهللد. يوسف العلي وم.احمد اجلسار

املوافقة على إعادة قانون »السجون« إلى»الداخلية« ملزيد من الدراسة
فموجود في املادة 5 وصار هناك 
توافق مع احلكومة بأن يكون 
الرئيس ونائبه متفرغني من 
اصل 7 أعضاء ويشكل مجلس 
ال���وزراء جلنة تظلمات من 5 

أشخاص.
٭ س���عدون حماد: بالنسبة 
لعمليات احلفر ُتعطى باألمر 
باملباش���ر، وهذا ال يجوز بل 
من املفترض أن يكون القانون 
واضح���ا ويوقف ه���ذا األمر 
املباشر ويكون عن طريق جلنة 

املناقصات.
أقل  اللغيص���م:  ٭ س���لطان 
األسعار ليس دائما هو األفضل 
ولذلك جن���د أنه تتم معاجلة 

األمر عبر األوامر التغييرية.
٭ جم���ال العم���ر: نحذر من 
تش���كيل جلنة للتظلمات في 
مجلس ال���وزراء حتى ال يتم 
تس���ييس املوضوع وتصدر 
قرارات سياس���ية، والبد من 
حصر نظ���ر التظلم في جلنة 
املناقصات السيما ان القضية 

هي أمر فني مهني بحت.
٭ الشيخ محمد العبداهلل وزير 
الدولة: تؤكد احلكومة على ثقتها 
في أعضاء جلنة املناقصات وال 
حاجة لتشكيل جلنة للتظلمات 
تابعة ملجلس الوزراء اال توافقا 
مع رأي املجلس ونأمل أن يكون 
رأي اللجنة املزمع انش���اؤها 
ف���ي القانون اجلدي���د مجرد 

توصية.
العم���ر: احلكومة  ٭ جم���ال 
تستش���عر احلرج السياسي 
من انشاء جلنة تظلمات تابعة 
ملجلس ال���وزراء واملجلس ما 
يقدر يطيح احلكومة لكن هناك 
مناقصات تطيح احلكومة في 

3 أشهر.
٭ د.يوس���ف الزلزل���ة: م���ن 
التجارب، أي جهة عندما تصدر 
قرارا معينا فعندما تتظلم على 
قرارها تتمسك بقرارها، إذا كان 
املناقصات  هناك قرار للجنة 
فهناك جه���ة ارتأت ان تذهب 

الى جهة مستقلة متاما.
٭ وزير الدولة الشيخ محمد 
العبداهلل: آلية التظلمات وفق 
القانون احلالي تشوبها شبهة 
املهم حتديد  وغموض وم���ن 

٭ فيصل الش����ايع: هذه املادة 
الختيار ثاني أقل األسعار حتى 
تكون هناك جودة في املشروع، 
واعتقد ثاني أقل سعر سيكون 

مناسبا.
٭ محمد العبداهلل وزير الدولة: 
هذا تعديل مهم وهولندا تتبع 
هذا االسلوب و3 محافظات في 
االقاليم  اس����تراليا وكثيرا من 
الكندي����ة تتبع هذا االس����لوب 
وهو ثاني أقل االسعار وال يؤثر 
على صحة تصنيف األس����عار 

ومستوياتها.
ف����ي عم����ل املناقص����ات يقوم 
املقاولون بحرق االسعار على أمل 
ان يتم االستعاضة بها باألوامر 
التغييرية وإذا أخذنا بثاني أقل 
األسعار فسنفوت الفرصة على 

املقاولني بحرق االسعار.
٭ عدنان عبدالصمد: قد يقتضي 
املوضوع تعديالت أخرى ألنه في 
الثاني  املناقص  حال انسحاب 

سنقع في مشكلة.
٭ التعديل الثامن: )64( اضافة 

بعد مصادقة مجلس الوزراء.
٭ محمد العبداهلل: نتحفظ على 
هذا التعديل ألننا ننأى مبجلس 

الوزراء عن املناقصات.
٭ التعديل التاسع: )58( فيما 
يخص جلنة التظلمات ليكون 
القرار النهائي للتظلم عند جلنة 

املناقصات.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة األولى ملش���روع 
قانون بشأن املناقصات العامة 
وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 
47، عدم موافقة ���، امتناع ���، 

احلضور 47.
موافقة على املداولة األولى.

٭ فيصل الشايع: موعدنا األحد 
12 ونصف من يحب من النواب 
الثانية  املداولة  حتى تك���ون 

بدون تعديالت.
العبداهلل:  الش���يخ محمد  ٭ 
كل الش���كر ألعض���اء اللجنة 
واملجلس في تاريخ 2012/4/5 
مت التصوي���ت عل���ى املداولة 
القانون ونأمل أن  األولى من 
ينتهي منه املجلس ونحتفل 

بنقلة اقتصادية نوعية.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: ترفع 

اجللسة ليوم االثنني 6/13.

التعاقد  الوزراء بزي����ادة قيمة 
املشار إليها كل 5 سنوات بحد 
أقصى 20% إذا اقتضت احلاجة 

لذلك«.
٭ التعديل اخلامس: )29( إضافة 
عبارة: ال يجوز لشخص واحد أو 
مجموعة من االشخاص وإضافة 
ويعتبر عطاء املناقص املخالف 

الغيا حكما.
٭ التعدي����ل الس����ادس: )54( 
إذا ورد  املناقص����ة  يعاد طرح 
عط����اء وحيد ع����ن بعض أول 
كل األصناف إال إذا كان العطاء 
الوحيد مستوفيا كل الشروط 

ومناسبا في األسعار.

األعضاء.
٭ التعديل الثالث: )8( يعني 
مبرسوم أمني عام للجهاز يتولى 
رئاسة كافة قطاعاته وتكون 
له كافة االختصاصات املقررة 
الوزارة ويعاونه عدد  لوكيل 
من األمناء العامني من أصحاب 
االختصاص ويصدر بتعيينهم 
مرسوم ويعدد الوزير املختص 
اختصاصات كل منهم بناء على 

ترشيح األمني العام.
٭ التعديل الرابع: )19( إضافة 
كلم����ة وزراء إلى كلمة مجلس 
وكلمة بحد أقصى لتكون كالتالي 
النظر بق����رار مجلس  »ويعاد 

التعديل األول على املادة )2( 
مع مراعاة أحكام املادة 152 من 
الدستور يستثنى عمليات شراء 
وبيع مشتقات النفط  والغاز 
ومش���تقاته )الغاء االستثناء 
املمن���وح حلف���ر وصيان���ة 
النفطية م���ن قانون  اآلب���ار 

املناقصات(.
٭ التعديل الثاني: )5(

)عضوية مجلس إدارة اجلهاز 
سنتني قابلة للتجديد بدال من 

4 سنوات(.
٭ الشيخ محمد العبداهلل: هناك 
توافق بني احلكومة واللجنة 
لكن يصعب علينا حتديد نصف 

املناقصة وملاذا أخذ موافقة ثلثي  
املجلس؟

٭ صالح عاشور: هناك مشكلة 
بالعطاء الوحيد وكشف االسعار 
يج���ب اال يك���ون اال في حال 
الترسية واال هذا بخس للحق 
وهناك مشكلة في مستشفى 

الشرطة.
العط���اء  العم���ر:  ٭ جم���ال 
الوحيد ق���د يؤدي التفاق بني 

الشركات.
٭ فيص���ل الش���ايع: هناك 8 
تعدي���الت على املواد 5، 6، 8، 
19، 29، 58، 64، 54 وج���رت 

مناقشة التعديالت.

آلية واضحة للتظلم وترغب 
احلكومة في ان تكون اراؤها 
توصية وليست ملزمة واملذكرة 
التفس���يرية توضح ان رأي 
اللجنة سُتشكل يكون مجرد 

توصية.
٭ علي اخلميس: اس���تقاللية 
جلن���ة التظلم���ات عن جلنة 
املناقصات تس���بب كثيرا من 

املشاكل.
٭ محمد الهدية: املادة )54(: إذا 
كان العطاء وحيدا يتم الغاؤه 
فما ذنب ش���ركة إذا استوفت 
الش���روط وباقي الشركات لم 
تدخل املناقصة وملاذا يتم الغاء 

٭ الشيخ محمد العبداهلل: املادة 
أوجدت اس����تثناء في الس����طر 

الثالث.
٭ محمد الهدية: إذا كان العطاء 
مستوفيا لكل الشروط واألسعار 
واجلودة فلماذا تعاد املناقصة؟ 
ما ذنب هذه الش����ركة أن تعاد 

املناقصة طاملا التزمت؟
٭ التعديل السابع: )58( اضافة 

عبارة »ثاني أقل األسعار«.
٭ عدنان عبدالصمد: هذه قضية 
مهمة ومن خالل هذا النص يتم 
التالعب ويكون تواطؤا أو تباطؤا 
بني مسؤولي األجهزة واملناقصني 

ورجاء التوضيح.

بيان إجمالي احلاصلني على مؤهل وغير مسجلني 
إجازات دراسية أو مسجلني بعثات من تاريخ 1992 وحتى تاريخه العبداهلل للشايع : 5768 حصلوا على 

شهادات عليا وهم موظفون في الدولة
أورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محم����د العبداهلل اجابته عن س����ؤال النائب فيصل 
الش����ايع حول طلب إفادته بعدد الذين حصلوا على 
شهادات علمية )دكتوراه � ماجستير � بكالوريوس( 
أو أي شهادات أخرى من سنة 1992 حتى تاريخ ورود 
الس����ؤال وهم موظفون بالدولة دون احلصول على 
تفرغ دراسي أو اجازة دراسية، وبعض االستفسارات 

األخرى.
وأرفق العبداهلل اجابت���ه بكتاب من رئيس ديوان 

اخلدمة املدنية جاء فيه:
إشارة الى كتاب رئيس مجلس األمة رقم 2014/8360 
املؤرخ في 2014/3/17 بش���أن السؤال املقدم من عضو 
مجلس األمة فيصل الش���ايع إلفادت���ه عن عدد الذين 
حصلوا على ش���هادات علمية )دكتوراه � ماجستير � 
بكالوريوس( أو أي شهادات أخرى منذ سنة 1992 حتى 
تاريخ السؤال 2014/3/22 وهم موظفون بالدولة دون 
احلصول على اجازة تفرغ دراسي من جهة عملهم أو من 
ديوان اخلدمة املدنية وبعض االستفسارات االخرى.

نورد فيما يلي األسئلة واالجابة عنها:
الس���ؤال األول: كم يبلغ ع���دد الذين حصلوا على 
شهادات علمية )دكتوراه � ماجستير � بكالوريوس � 
أخرى( منذ عام 1992 وحتى تاريخ السؤال 2014/3/22 
وهم موظفون بالدولة وذلك دون احلصول على اجازة 
تفرغ دراس���ي من جهات عملهم أو من ديوان اخلدمة 

املدنية؟
عدد املوظفني احلاصلني على شهادات علمية منذ عام 
1992 حتى تاريخ 2014/1/22 طبقا للبيانات املتوافرة 
بالنظ���م املتكاملة 5768 فقط مع األخذ في االعتبار ان 
قواع���د البيانات املتوافرة هي قواعد متغيرة بش���كل 

يومي.
الس���ؤال الثاني: اإلجراءات املتخذة بحق املوظفني 
احلاصلني على تلك الشهادات دون احلصول على تفرغ 

دراسي او اجازة دراسية؟
ملا كان حصول املوظف على مؤهل دون احلصول 
على اجازة دراسية يعتبر مخالفة ومن ثم فإن الديوان 
غير مختص باتخاذ إجراءات املساءلة التأديبية للموظف 

املخالف امن���ا يقع ذلك على عاتق جه���ة العمل التي 
يتبعها املوظف.

السؤال الثالث: هل سبق ان مت تعديل أوضاع احلاصلني 
على الشهادات دون تفرغ دراسي وكم عددهم؟

يرجى اإلحاط����ة انه مادامت قامت جلنة املعادالت 
الدراسية بوزارة التعليم العالي مبعادلة املؤهل الدراسي 
احلاصل عليه املوظف، فإنه من غير اجلائز قانونا ان 
يصدر الديوان قرارا يحظر فيه تعديل األوضاع كجزاء 
يوق����ع على املوظف ومن ثم فإن تعديل األوضاع في 
هذه اللحظة يخضع لسلطة جهة العمل التقديرية مع 
عدم اإلخالل مبساءلة املوظف تأديبيا وفقا للتفصيل 
السابق وعلى هذا األساس فإن كل موظف يحصل على 
مؤهل دراس����ي )بكالوريوس � دبلوم( وفقا ملا سبق 

بيانه يجوز تعديل وضعه حاليا.
الس���ؤال الرابع: اإلجراء املتخذ بحق مس���ؤوليهم 
املباشرين الذين سمحوا لهم بالتغيب مدة زمنية طويلة 

عن العمل دون اتخاذ اجلزاء الالزم بحقهم؟
ان مراقب���ة دوام املوظفني يخضع لقرارات مجلس 
اخلدمة املدنية املنظمة لذلك كقرار رقم 2006/41 الذي 
أوجب على الرؤساء املباشرين ومن يليهم باملسؤولية 
مراقبة انتظام موظفيهم في أداء عملهم وعند مخالفتهم 
لذلك فإنها تعتبر مخالفة تأديبية تخضع للقواعد املنظمة 
باملرس���وم بالقانون رقم 79/15 بشأن اخلدمة املدنية 
وهو ما يس���توجب ايضا مساءلة الرؤساء املباشرين 
الذين سمحوا لهم بالتغيب ومن ثم يتعني على جميع 
اجلهات احلكومية التقيد في تطبيق األحكام الواردة 
بقرارات مجلس اخلدمة املدنية حتى ميكن جتنب مثل 

هذه املخالفات.
الس���ؤال اخلامس: اإلجراءات املزمع اتخاذها ملنع 
تكرار املخالفات والتسيب والتغيب عن العمل حفاظا 

على املال العام.
عل���ى اجلهات احلكومية مراع���اة ضرورة تطبيق 
القواعد القانونية بشأن منع اجلمع بني العمل والدراسة 
وااللتزام مبراقبة دوام موظفيهم وفقا للقواعد املقررة 
في هذا الش���أن وحتمل الرؤساء مسؤولية عدم رقابة 

مرؤوسيهم.
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