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الدالل: ما مدى التزام الوزارات واملؤسسات احلكومية 
بتنفيذ قرارات مجلس اخلدمة املدنية حول التوظيف؟

وجه النائــب محمد الدالل 
سؤاال برملانيا إلى وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء وزير 
اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد 
العبــد اهلل عــن املخالفــات 
الوظيفية التي قامت بها وزارة 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
منذ عــام ٢٠١٣ ومــدى التزام 
الوزارة بقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢ بشأن 
نظام تعيني مراقبني لشــؤون 

التوظيف.
ونص السؤال على ما يأتي:

جلهاز ديوان اخلدمة املدنية 

أهمية بالغة في حتقيق األداء 
الوظيفي األمثــل للعاملني في 
املؤسســات احلكوميــة، كمــا 
تقوم تشريعات ونظم وقرارات 
وتعاميم ديوان اخلدمة املدنية 
إلى حتقيق االستقرار واإلجناز 
الوظيفــي، ونظــرا ألهميــة 
الوزارات واملؤسســات  التزام 
التشــريعات  احلكومية بتلك 
والنظم بشكل عام وفى وزارة 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 

بوجه خاص.
لذا يرجــى إفادتي وتزويدي   

باآلتي:
١- ما مدى التزام الوزارات 
واملؤسســات احلكومية كافة 
بتنفيــذ أحــكام قــرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ١٠ لســنة 
٢٠٠٢ بشأن نظام تعيني مراقبني 
لشــؤون التوظيف بالوزارات 
واإلدارات احلكومية واجلهات 
امللحقة تابعني لديوان اخلدمة 
املدنية؟ برجاء تزويدي بقائمة 
التي  بالوزارات واملؤسســات 
التزمــت وطبقــت القــرار من 
الوزارات واملؤسسات احلكومية 

التي لم تلتزم.
٢- يرجــى تزويدي مبدى 
التزام وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢ بشأن 
نظام تعيني مراقبني لشــؤون 
التوظيف بالوزارات واإلدارات 
احلكومية واجلهات امللحقة مع 
بيان أســباب عدم قيام وزارة 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
بتطبيق هذا القرار ودور ديوان 
اخلدمة في إلزام الوزارة بذلك، 
وما العواقب واخلطوات املترتبة 
عن عدم تنفيذ وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية لهذا القرار 
مع تزويدي باملراســالت كافة 

املتبادلة في هذا الشأن؟
تزويــدي  يرجــى   -٣
باملخالفــات الوظيفيــة كافــة 
التي قامت بها وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية منذ تاريخ 
٢٠١٣ حتــى تاريخــه مع بيان 
طبيعــة املخالفــات الوظيفية 
قانونيــا التي رصدت وموقف 
ديوان اخلدمة املدنية منها وهل 
قامت وزارة األوقاف مبعاجلة 

املخالفة من عدمها؟
 4- هــل مت رصد مخالفات 
قانونيــة ووظيفيــة للقانون 
والقــرارات وتعاميــم ونظــم 
ديــوان اخلدمــة املدنيــة مــن 
خــالل قيــام وزارة األوقــاف 
والشــؤون اإلســالمية بتعيني 
بعض موظفي الوزارة بدرجة 
مراقــب أو مديــر فــي اجلهات 
واملؤسســات التابعــة لوزارة 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
وهم في درجــة وظيفية أدنى 
من ذلــك بكثير ومن ثم مت في 
فتــرة وجيزة ال تتعدى ســنة 
حتويل وظيفتهم إلى مديرين 
أو مراقبــني فــي إدارات وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ما 
يعنى معه جتاوز املستحقني في 
الوزارة من املديرين واملراقبني 
ورؤســاء األقســام الســابقني 
ممن لهم أسبقية وظيفية على 
املوظفني الذين عينوا مديرين 
وهم لم يتدرجوا في الوظائف 
اإلشرافية. وإمنا كان الهدف هو 
تعيينهم في اجلهــات التابعة 
للوزارة وإعــادة تعيينهم في 
الوزارة لتجاوز اآلخرين ممن 
لهم أسبقية وظيفية، لذا يرجى 

بيان موقف اخلدمة املدنية من 
هذه احلاالت الوظيفية منذ ٢٠١٣ 
حتى تاريخه وما إجراءات ديوان 
اخلدمــة املدنيــة للتعامــل مع 
هذه الظاهرة املخالفة للقانون 

والنظم واللوائح؟ 
5- مــا إجــراءات ديــوان 
اخلدمة املدنية جتاه املخالفات 
والتجــاوزات للقانون والنظم 
ولوائــح وقــرارات وتعاميــم 
اخلدمة املدنية؟ وما العقوبات 
املتبعة نتيجة لوقوع املخالفات 
والتجاوزات من أي جهة أو طرف 
يعمل في الوزارات واملؤسسات 
احلكومية؟ مع تزويدي حتديدا 
بإجــراءات وخطــوات ديــوان 
اخلدمــة املدنيــة والعقوبــات 
التــي متت في شــأن مخالفات 
وجتــاوزات وزارة األوقــاف 
والشؤون اإلســالمية منذ عام 

٢٠١٣ حتى تاريخه.
6- هــل متــت إحالــة أي 
من قياديــي أو موظفي وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية إلى 
احملاكمات التأديبية املنصوص 
عليها في قانون ديوان احملاسبة؟ 
مع إيراد أسباب اإلحالة والنتائج 
املتمخضة عن إجراءات وقرارات 

احملاكمات التأديبية.
٧- يرجــى تزويــدي  بأي 
تقاريــر دوريــة أو مفصلة مت 
رفعها إلــى مجلس الوزراء أو 
مجلس اخلدمة املدنية عن مراقبة 
األداء أو املخالفات املرتكبة في 
الوزارات واملؤسسات احلكومية 
وموقف تلك الوزارات من هذه 
املخالفات مع توصيات الديوان 
في هذا الشــأن منذ ٢٠١٣ حتى 
تاريخه وموقف مجلس الوزراء 

من هذه التقارير.

محمد الدالل

الفضل يسأل اجلراح
 عن ادارة التزييف والتزوير 

في األدلة اجلنائية

وجه النائب أحمد الفضل ســؤاال برملانيا الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ خالد 
اجلراح جاء فيه: من املعروف ان ادارة التزييف والتزوير 
في اإلدارة العامة لألدلة التابعة لوزارة الداخلية من اهم 
االدارات التي يعتمد عليها القضاء في اصدار احكامه.

لذا يرجى افادتي باآلتي: ما املؤهل العلمي والتخصصي 
احلاصل عليه مدير ادارة التزييف والتزوير في االدارة 
العامة لألدلة اجلنائية وهل قدمت االدارة تقارير متناقضة 
في القضية رقم »٢٠١6/654«؟ اذا كانت االجابة بااليجاب 
يرجى بيان األسباب وهل أجري حتقيقا حول ذلك؟ مع 
بيان نتائج التحقيق؟ وهل قدم مدير االدارة شــهادته 
وإفادتــه للمحكمة بأن التقريــر األول خطأ وانه وقع 
واعتمــد من موظف ال يحق لــه التوقيع على التقرير 

وما االجراء الذي اتبع لتصحيح اخلطأ؟

أحمد الفضل

أعلنت أنها ستقوم بدعوة رئيس الوزراء لحضور اجتماعها المقبل

جلنة دراسة محاور استجوابي املبارك 
وضعت آلية عملها وتطالب احلكومة بالتعاون

سلطان العبدان

عقدت جلنة دراسة محاور 
استجوابي سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ جابر املبارك اجتماعا 
أمــس حلصر امللفات اخلاصة 
مبحاور االستجوابني ووضع 

آلية العمل.
وقــال مقرر اللجنة النائب 
راكان النصــف فــي تصريح 
صحافــي في مجلس األمة: إن 
اللجنة ســتقوم بدعوة سمو 
رئيس مجلس الوزراء حلضور 
اجتماعها املقبل، الفتا إلى أنه 
كلف بالتنسيق لتحديد موعد 
مع سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، متمنيا أن يكون 

خالل األسبوع املقبل.
وأعرب النصف عن أمله في 
تعاون احلكومة وعلى رأسها 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
خصوصا أن تشــكيل اللجنة 

جاء بتوافق حكومي نيابي.
وأضاف أن اللجنة ســوف 

تســتكمل أعمالها حتى ترفع 
التقرير ملجلس األمة في أسرع 
وقت ممكــن متوقعــا إصالح 
جميع التجــاوزات وأن تؤخذ 

على محمل اجلد جميع امللفات 
املستحقة في االستجوابني.

 وأشــار إلى أنهــم ميدون 
يد التعاون مع احلكومة حتى 

النهايــة، وســتتضح جديــة 
احلكومة في التعاون من خالل 
معاجلة امللفات املتعلقة مبحاور 

استجوابي رئيس الوزراء.

د. عودة الرويعي ود. جمعان احلربش وراكان النصف

عبد الكرمي الكندري: سأقترح زيادة 
املكافأة الطالبية إلى 250 ديناراً

أعلن النائب د. عبد الكرمي 
الكندري عن تقــدمي اقتراح 
بقانون لزيادة قيمة مكافأة 
الطــالب إلــى ٢5٠ دينــارا 
وإضافة بند جديد بشــمول 
جميع الطلبة من غير محددي 
اجلنسية الدارسني في جامعة 
الكويت واجلامعات اخلاصة.
وأضــاف الكنــدري فــي 
تصريــح صحافي مبجلس 
األمــة أن الغاية من االقتراح 
مواكبة الغالء املعيشي خاصة 
أن مســتلزمات الطلبة اآلن 
ارتفعت قيمتها وأصبح مبلغ 
املكافأة احلالي ال يكفي للقيام 

بتلك املتطلبات.
وأوضــح أن زيادة قيمة 
الكتــب اجلامعيــة وتطــور 
الدراســة باالعتمــاد علــى 
البحوث واملشاريع أصبحت 
تشكل تكاليف يتحملها الطلبة 
ولم تعد الـ ٢٠٠ دينار تساهم 
في تخفيف األعباء املعيشية 
على األســر الكويتية. وقال 
الكندري إنه من جهة أخرى 
يعلم اجلميع احلالة اإلنسانية 

للطلبــة البدون وهــم أكثر 
من يستحق الشــمول بهذه 
املكافأة، مشــيرا إلى أنه كان 
يتلقــى اإلعانة الطالبية من 
اجلامعة الفرنسية ولم يفرقوا 

بني جنسية وأخرى.
واشار الكندري إلى أن هذا 
التصرف يصدر من جامعات 
كبيرة في دول لديها مشاكل 
اقتصادية الفتا الى أن الطلبة 
اخلليجيني كانت تصرف لهم 
إعانات طالبية من اجلامعات 
الفرنسية. وأكد الكندري أن 
الكويت اليوم أولى بتطبيق 
هذا النظام وذلك ألن الطلبة 
البــدون بحاجــة إلــى هذه 
املكافأة الطالبية ومساواتهم 
مع نظرائهم وإخوانهم الطلبة 
الكويتيني. وكشف الكندري 
عن أن هذا االقتراح مقدم من 
طلبة القائمة احلقوقية التي 
تبنت هذا االقتراح وتعديله 
وأشــكرهم علــى تفاعلهــم 
وجهودهــم، الفتــا إلى انهم 
ســيطلقون حملة ملســاندة 
هذا االقتراح مع طلبة جامعة 

الكويت واجلامعات اخلاصة.
وطالب الكنــدري نواب 
املجلس بضرورة مساندته 
في إقرار هذا التعديل ملا فيه 
من فوائد تصب في مصلحة 
الطلبة حتــى يتغلبوا على 
أمورهم املعيشية ومصاريف 
الدراســة ما ســينعكس في 

النهاية على أسرهم.

 د. عبد الكرمي الكندري

فيصل الكندري لتفعيل الرقابة على األسواق

الشاهني: ما مراحل الرقابة على مياه الشرب؟

النائــب فيصــل  شــدد 
الكنــدري علــى ضــرورة 
تفعيل الرقابة على األسواق 
واجلمعيات واحملالت خالل 
وطالــب  رمضــان.  شــهر 
الكندري في تصريح صحافي 
جميــع األجهــزة املختصة 
بأن تقوم بجوالت مستمرة 
للكشف عن املواد االستهالكية 
التجــاري أو  الغــش  ملنــع 
التالعــب باألســعار. ودعا 
وزارة التجــارة ممثلــة في 
حماية املستهلك إلى تفعيل 
دورها عبر تشكيل فرق عمل 
في مختلف احملافظات ملنع 

وجه النائب أسامة الشاهني 
سؤاال إلى وزير الكهرباء واملاء 
ووزير النفط عصام املرزوق 
بشأن الرقابة على تلوث مياه 
الشــرب. وقال الشاهني في 
مقدمة سؤاله: تتكرر ظاهرة 
»نفوق األســماك« دوريا في 
املياه اإلقليمية الكويتية، كما 
تتزايد نداءات نشطاء وخبراء 
البيئــة بالتحذير من تلوث 
مياه اخلليج العربي. وطالب 
الشــاهني بإفادته وتزويده 

باآلتي:
١- ما صور ومراحل الرقابة 

التالعب في األسعار ورصد 
املواد االستهالكية.

وشــدد الكنــدري علــى 
ضرورة تطبيق القانون على 
جميــع املتالعبني وإحالتهم 
إلى النيابة وإغالق محالتهم.
وأضاف أنه ال تهاون مع 
أي تاجر متالعب ويجب أن 
تكــون احملاســبة قائمة في 
وقتهــا مــن دون أي تهاون 
خاصة أن هناك من يستغل 
الشــهر الفضيل وغيره من 
املواســم التي عادة تشــهد 
قبــوال فــي البيــع لتمريــر 

مخالفاته.

التــي تفرضها الوزارة على 
مياه اخلليج العربي الداخلة 

حملطاتها؟
٢- ما صور ومراحل الرقابة 
التــي تفرضها الوزارة على 
شــبكة امليــاه العذبــة فــي 

الدولة؟
٣- ما اإلجــراءات املعتمدة 
وخطة الطوارئ املوضوعة 
في حال رصد تلوث في مياه 
اخلليــج العربي أو إمدادات 
امليــاه العذبــة؟ ومــا صور 
ومراحــل املعاجلــة البيئية 
للمياه اخلارجة إلى البحر؟

فيصل الكندري

أسامة الشاهني

تشمل غير محددي اجلنسية
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