
الثالثاء 2 فبراير 2010  9مجلس األمة
اقتراح قدّمه البراك والطاحوس والصيفي والدقباسي وجوهر

منح الجنسية الكويتية للمولود من أم كويتية المحافظ
على اإلقامة بالكويت حتى سن الرشد إذا توفي أبوه األجنبي

الصرعاوي قدّم تعديالت على قانون القضاء

م. خالد الطاحوس

عادل الصرعاوي

الصيفي مبارك الصيفيد. حسن جوهر

البراك  الن���واب مس���لم  قدم 
وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس 
والصيفي مبارك الصيفي ود.حسن 
جوه���ر تعدي���ا عل���ى قانون 

اجلنسية.
مادة اولى: يستبدل بنص املادة 
السابعة من املرسوم االميري رقم 
15 لسنة 1959 املشار اليه النص 
التال���ي »ال يترتب على كس���ب 
االجنبي اجلنس���ية الكويتية ان 
تصبح زوجته كويتية اال اذا اعلنت 
رغبتها في ذلك خال س���نة من 
تاريخ كس���ب زوجها اجلنسية 
الكويتية، ويعتبر اوالده القصر 
كويتيني، ولهم ان يقرروا اختيار 
السنة  جنسيتهم االصلية خال 

التالية لبلوغهم سن الرشد«.
وتسري على الزوجة واالوالد 
ف���ي حالة اختيارهم اجلنس���ية 
الكويتية احكام املادة الس���ابقة، 
اما اوالد املتجنس الذين يولدون 
الكويتية  بعد كسبه اجلنس���ية 
فيعتبرون كويتيني ويسري هذا 
احلكم عل���ى املولدين منهم قبل 

تاريخ العمل بهذا القانون.
الكويتية  وتسري على اوالد 
من أب متجنس املتزوجة من غير 
كويت���ي احكام املادة 9 مكررا في 

هذا القانون.
مادة ثانية: تضاف الى املرسوم 
االميري رقم 15 لسنة 1959 املشار 
اليه مادة جديدة برقم 5 مكررا نصها 
التالي: »متنح اجلنسية الكويتية 
للمولود من ام كويتية، احملافظ 

النائب عادل الصرعاوي  قّدم 
اقتراحا لتعدي����ل قانون تنظيم 
القضاء، تع����ّدل املادة 16 وفق ما 
انتهت الي����ه اللجنة لتكون وفق 

ما يلي:
يشكل املجلس االعلى للقضاء 

على النحو التالي:
� رئيس محكمة التمييز � رئيسا 
� نائب رئي����س محكمة التمييز � 
عضوا � رئيس محكمة االستئناف 
� عضوا � النائب العام � عضوا � 
نائب رئيس محكمة االستئناف � 
عض����وا � رئيس احملكمة الكلية � 
عضوا � اقدم ثاثة من الكويتيني 
شاغلي درجة وكيل محكمة التمييز 

او من في درجته اعضاء.
ويكون انضمام هؤالء الثاثة 
اآلخري����ن للعضوية بق����رار من 
املجلس االعل����ى للقضاء، ويحل 
محل من تنتهي مدة عضويته االقدم 

فاالقدم، ويكون مدة عضوية هؤالء 
جميعا ملدة اربع سنوات عدا رئيس 
محكمة التمييز ونائبه، وتسري 
نصف هذه املدة وقت العمل بأحكام 
هذا القانون، وتستمر عضوية من 
اكمل املدة املذكورة خال الس����نة 
القضائية حتى نهايتها، على ان 
يحتفظ كل عضو تنتهي عضويته 
التي  املالية والعينية  بامتيازاته 
يتقاضاه����ا اثن����اء عضويته في 

املجلس.
او  فاذا اعتذر رئيس املجلس 
منعه مان����ع من احلضور، يرأس 
املجلس نائب رئيس محكمة التمييز 
ويحل محله، واذا لم يحضر رئيس 
محكمة التمييز وال نائبه بعذر او 
مانع ينعقد املجلس برئاسة رئيس 
محكمة االستئناف، وعند غياب 
رئيس احملكمة الكلية يحل محله 
نائبه، ويحل محل النائب العام اقدم 

على االقامة في الكويت حتى بلوغه 
سن الرشد اذا توفي ابوه االجنبي 
وكان اسيرا او استمرت الزوجية 
ملدة عش���رين سنة ملواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي وخمسة 
وعشرين سنة لغيرهم. ويعامل 
القصر معامل���ة الكويتيني حلني 
بلوغهم س���ن الرش���د اذا استمر 

الزواج ملدة خمس سنوات.
مادة ثالثة: يلغى البند ثانيا من 
املادة اخلامسة من املرسوم االميري 

رقم 15 لسنة 1959 املشار اليه.
املذكرة اإليضاحية: حس���ب 
البند الثاني من املادة اخلامس���ة 
من املرسوم االميري رقم 15 لسنة 
1959 بقانون اجلنسية الكويتية 
يجوز لوزي���ر الداخلية جتنيس 
اذا كان االب  الكويتي���ات  اوالد 
االجنبي اس���يرا او طلق زوجته 
طاقا بائنا او توفي عنها وهذا االمر 

العائلة وانهيار  يساهم في هدم 
االس���تقرار االجتماعي واالسري 
ويساهم في ازدياد حاالت الطاق 

واالنفصال االسري.
ويجب ان تكون الدولة حريصة 
على حماية االس���تقرار االسري 
حفاظا ودعم���ا لامومة والطفل 
طبقا للمادة التاسعة من الدستور 
التي تنص على ان االسرة اساس 
الدين واالخاق  املجتمع، قوامها 
وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها 
ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها 
االمومة والطفولة، وذلك بدال من 
اجبار الكويتية على الطاق طاقا 
بائنا من زوجها حتى يتمتع اوالدها 
بحقوق وتأدي���ة الواجبات التي 

ينص عليها الدستور الكويتي.
لذل���ك اعد االقت���راح بقانون 
املرف���ق الذي ينص عل���ى الغاء 
املادة اخلامس���ة  البند ثانيا من 

من قانون اجلنس���ية، واستبدل 
به مادة جدي���دة تضاف الى هذا 
القانون برقم 5 مكررا، يلغى شرط 
الطاق البائن اكتفاء باس���تمرار 
الزوجية مدة خمسة وعشرين سنة 
للزوج غير اخلليجي وعش���رين 

سنة للزوج اخلليجي.
تن���ص امل���ادة الس���ابعة من 
املرس���وم االميري رقم 15 لسنة 
1959 على ان���ه: »ال يترتب على 
كسب االجنبي اجلنسية الكويتية 
ان تصبح زوجته كويتية اال اذا 
اعلنت رغبتها في ذلك خال سنة 
من تاريخ كسب زوجها للجنسية 
الكويتية، ويعتبر اوالده القصر 
كويتيني، ولهم ان يقرروا اختيار 
السنة  جنسيتهم االصلية خال 
اما  الرشد،  التالية لبلوغهم سن 
الذي���ن يولدون  اوالد املتجنس 
الكويتية  بعد كسبه اجلنس���ية 

احملامني العامني االول او احملامني 
العامني الذي يقوم مقامه.

تعدل امل����ادة 16 مكرر وفق ما 
انتهت الي����ه اللجنة لتكون وفق 

ما يلي:
يلحق باملجلس االعلى للقضاء 

فيعتبرون كويتيني بصفة اصلية 
ويسري هذا احلكم على املولودين 
منهم قبل العمل به���ذا القانون، 
والذي يلفت النظر في نص هذه 
امل���ادة هو حك���م اوالد االجنبي 
الذي يكتسب اجلنسية الكويتية، 
فقانون اجلنسية الكويتي فرق في 
احلكم بني اوالد املتجنس فجعل 
لكل منهم حكما يختلف عن احلكم 

االخر.
اما احلكم الثاني الوالد املتجنس 
فيتعلق ب���اوالده الذين يولدون 
بعد اكتسابه اجلنسية الكويتية، 
فيعتبرون كويتيني بصفة اصلية، 
وهذه الفقرة مت اضافتها بالقانون 
رقم 44 لسنة 1994، وهي تفرقة 
ال داعي لها اذ ت���ؤدي الى تعدد 
جنس���يات أبناء االسرة الواحدة 

بدال من وحدتها.
الى  املقترح  التعديل  ويهدف 
الغاء التفرقة بني اوالد املتجنس 
القصر واملولودين بعد اكتساب 
والدهم اجلنسية الكويتية وهي 
تفرق���ة ال مبرر له���ا وتؤدي الى 
حدوث تفرقة في االسرة الواحدة 
وتخلق جوا متنافرا وغريبا بني 
ب���ني كويتي متجنس  االبناء ما 

وكويتي بصفة اصلية.
ويحق للكويتي���ات من ابناء 
املتجنسني منح اجلنسية الوالدهن 
فيم���ا اذا كان زوجها غير كويتي 
طبقا للش���روط التي مت وضعها 
باملادة اخلامسة مكرر التي اضيفت 

بهذا االقتراح بقانون.

امانة عامة يكون تنظيم شؤونها 
وبيان مهامها وحتديد اختصاصاتها 
بقرار من املجلس، وتشكل برئاسة 
امني عام لشؤون املجلس ويكون له 
االشراف الكامل على االمانة العامة 
وكذا امني عام مس����اعد للشؤون 
االداري����ة يتولى االش����راف على 
الش����ؤون االدارية لامانة العامة 
بكل اداراتها واقسامها وموظفيها 
وامني عام مساعد للشؤون املالية 
تكون مهمته القيام بجميع االمور 
املتعلقة مبيزانية القضاء والنيابة 
العامة، خصوصا اعداد مشروع 
امليزاني����ة وعرضها على املجلس 
االعل����ى للقضاء واتخاذ اجراءات 
تنفيذه����ا بعد اقراره����ا والرقابة 

عليها.
الغاء املادة 76 وفق ما انتهت 

اليه اللجنة.
الغاء املادة 78 وفق ما انتهت 

اليه اللجنة بشأن مدة نهاية خدمة 
النيابة  القضاء واعض����اء  رجال 

العامة.
القانون  املادة 63 م����ن  تعدل 

لتكون وفق ما يلي:
نقل اعضاء النيابة العامة الى 
القضاء ونقل القضاة الى النيابة 
العامة يكون مبرسوم بناء على 
عرض النائ����ب العام بعد موافقة 
املجلس االعلى للقضاء ويكون بقاء 
احملامني العامني االوائل واحملامني 
العام����ني في عضوية النيابة ملدة 
اربع س����نوات، وتس����ري نصف 
هذه املدة وقت العمل بأحكام هذا 
القانون، وتستمر عضوية من اكمل 
املدة املذكورة خال السنة القضائية 
حتى نهايتها، اما نقل اعضاء النيابة 
العامة من نيابة الى اخرى فبقرار 
من النائب العام بعد موافقة املجلس 

االعلى للقضاء.

سعد اخلنفور

النائب س���عد  اس���تغرب 
اخلنفور االجراءات التعسفية 
التي قامت بها ادارتا العاقات 
العامة مبجلس االمة واحلرس 
النهج  الوطني، مؤكدا ان هذا 
مرفوض من قبل ممثلي الشعب 
الكويتي الن ذلك يعتبر نوعا 
من انواع كبح احلريات، داعيا 
الى ضرورة اعادة النظر بتلك 
االجراءات فورا واعادة االمور 

الى نصابها السابق.
وقال اخلنفور ان ما حصل 
يجب ان تتم معاجلته في أسرع 
وقت ممكن وان تقوم االمانة 
العامة باملجلس باالعتذار من 
الذين  البرملانيني  الصحافيني 
يعتبرون الذراع والساعد االمين 
لعمل مجلس االمة، مؤكدا ان 
الصحافة البرملانية تقوم بدور 
كبير ال يقل اهمية عن الدور 
الذي يقوم به اعضاء السلطتني 
التنفيذي���ة والتش���ريعية ان 
لم يكن اكبر »فهم ش���ركاؤنا 
الذي  البرملان���ي  العم���ل  في 
يصب دائما في خدمة الوطن 

واملواطنني«.
العم���ل  ان  ال���ى  واش���ار 
ال���ذي ينقل  الصحاف���ي هو 
الى  الن���واب واحلكومة  عمل 
من منثلهم حتت قبة البرملان 
ولوالهم لكان الشعب مغيبا 
ع���ن الوضع داخ���ل املجلس 
ول���كان وضع اغل���ب النواب 
يختلف ع���ن الوضع احلالي 
والنجومي���ة التي وصلوا لها 
عند الش���عب الكويتي اجمع، 
الفتا الى ان العالم كله يشهد 
بأن الصحافة الكويتية تتمتع 
مبس���احة واسعة من احلرية 
ووصلت ملراتب عليا مما جعل 
الكويت تصل ملراتب متقدمة في 
مجال احلريات، متسائا عمن 
اتخذ مثل هذا القرار الذي يقيد 
عملهم، كما انه يعتبر مرفوضا 
بالنسبة لنا وبالنسبة لكثير 
من الن���واب الذين يحترمون 

بحث امني الس���ر العام جلمعي���ة الصحافيني الكويتية فيصل 
القناعي واالم���ني العام ملجلس االمة عام الكن���دري عبر الهاتف 
يوم امس موضوع احملررين البرملانيني وما أثاروه من ش���كاوى 
متس طبيع���ة عملهم داخل مجلس االمة، وقد اوضح الكندري ان 
االمان���ة العامة في املجلس حريصة على توفير جميع االمكانيات 
للصحافيني ورجال االعام وبتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس 
االمة، وقد مت تنفيذ طلب الصحافيني بزيادة املس���احة املخصصة 

لغرفتهم ولهذا نحن نستغرب احتجاجهم.
وقد مت االتفاق على عقد لقاء مش���ترك االس���بوع املقبل لبحث 
جمي���ع القضايا املتعلقة بالصحافي���ني البرملانيني، خصوصا من 
يحملون بطاق���ة عضوية جمعية الصحافي���ني الكويتية والذين 
يجب ان تكون لهم االولوية في احلصول على التسهيات واملقاعد 

املخصصة للصحافيني.

ملوظفني غي���ر حاصلني على 
شهادات جامعية وال تنطبق 
عليهم شروط املدة القانونية 
وشروط الدرجة الوظيفية وما 
صحة قيام املوظف رقم وظيفي 
6165 بقضاء أكثر من 7 اشهر 
خ���ارج الب���اد دون ان ميس 
رصيد إجازته، ما صحة قيام 
مؤسسة املوانئ الكويتية بإبرام 
القاطرات  عقد مبنى قائ���دي 
والبح���ارة بتاري���خ نوفمبر 
2007 وإلى اآلن لم يتم إنشاء 
ذلك املبنى؟ ما أس���باب ذلك؟ 
وما قيمة العقد؟ ومدة العقد؟ 
الرجاء تزويدي بصورة من ذلك 
العقد. وما صحة عدم صرف 
ماب���س املرش���دين وقائدي 
القاطرات والبحارة ومشغلي 
الرافعات اجلس���رية منذ عام 
السؤال؟  2005 وحتى تاريخ 
وإذا كان اجل���واب باإليجاب 
فما أسباب ذلك؟ وكيف يقوم 
املوظف البح���ري بأداء عمله 
التقيد  الوظيفي والفني دون 
باللبس الرس���مي، خصوصا 
املرشدين البحريني ومشغلي 
الرافعات اجلسرية؟ وما أسباب 
عدم صرف املكافأة التشجيعية 
ملوظفي املؤسسة بعد صدور 
حكم احملكم���ة النهائي؟ وكم 
ع���دد األرصفة املؤجرة ميناء 
الشعيبة؟ ومن املوظف املسؤول 
الذي ق���ام بالتوقيع على عقد 
رصيف 19 )ورصيف 20( يرجى 
إفادتي بإجابة عن اسم املسؤول 
ومنصبه الوظيفي؟ ما أسباب 
حتويل احدى موظفي ضباط 
املتابعة  الى مدير  االتصاالت 
والتنس���يق؟ يرج���ى إفادتي 
بأسباب ذلك؟ وما البدالت التي 
يتقاضاها بعد الوظيفة احملول 
إليها؟ وم���ا طبيعة عمل فني 
االتصاالت؟ وما صحة ان من 
يرتدي نظارة ال ميكنه العمل 
بتلك الوظيفة؟ وما الوظائف 

ذات املعدات الثقيلة؟

ويق���درون الدور الكبير الذي 
يقع على عاتقهم.

وطالب اخلنف���ور رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي 
التحقي���ق في هذه  بضرورة 
الواقعة وان يعيد االمور الى 
نصابها النه، وكما نعرف أنه 
ال يقبل بتقييد حرية االعاميني 
وانه الداعم لعملهم ويقدر الدور 
الكبير الذي يضطلعون به في 

بلد احلريات.
من جهة اخرى قال اخلنفور 
ان وزي���ر املواصات د.محمد 
البصي���ري ل���ه كل االحترام 
والتقدير ونطلب منه انتشال 
مؤسس���ة املوانئ من الفساد 
املستشري بتلك املؤسسة من 
خال ش���كاوى املوظفني وما 
تتناقله وس���ائل اإلعام وما 
ملسناه عن قرب من فساد إداري 
وفساد مالي وتعيني بالشركات 

التي لها عقود باملؤسسة.
وق���ال: وكذلك من صفقات 
مشبوهة ومناقصات باملايني 
ليس للمؤسسة حاجة بها ولكن 

من باب املنفعة.
ووج���ه اخلنفور س���ؤاال 
للبصي���ري تس���اءل فيه: ما 
صحة إب���رام عقود للموظفني 
ومديري اإلدارات ال تنطبق عليه 
الش���روط والعقود وان صح 
العقود  إبرام  ذلك فما أسباب 

ويسأل عن األرصفة المؤجرة في »الشعيبة«

الخنفور يستنكر اإلجراءات التعسفية
ضد المحررين البرلمانيين

القناعي بحث أوضاع الصحافيين البرلمانيين

هايف وجه 100 سؤال لصفر عن حسينيات ومساجد في مختلف المحافظات
وجه النائب محمد هايف سؤاال 
العامة  مطوال لوزير االش���غال 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صقر أكد فيه ان البلدية 
ترفض الكثير من طلبات وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسامية 
بتخصيص مواقع مس���اجد في 
مناط���ق الكويت حتى اصبحت 
ظاه���رة لذا يرج���ى االفادة عن 
وجود الئحة بالشروط والضوابط 
اتباعها في  الواج���ب  واملعايير 
تخصيص اراضي الدولة القامة 
مساجد عليها، ترجع اليها بلدية 
الكويت ف���ي املوافقة أو رفض 
تخصيص مواقع املساجد، طالبا 
تزويده بنسخة من هذه الشروط 
والضواب���ط واملعايير في حال 
وجودها لدى البلدية، في حالة 
وج���ود هذه الائحة، هل تطبق 
هذه الشروط واملعايير على جميع 
املواقع املراد تخصيصها للمساجد 
وب���ا تفرقة ب���ني موقع وآخر؟ 
وفي حالة وج���ود هذه الائحة 
يرج���ى بيان تاري���خ اعتمادها 
والعمل بها وهل اليزال العلم بها 
ساريا حتى تاريخه؟ ام صدرت 
تعديات عليها؟ يرجى تزويدي 
بهذه التعديات ان وجدت، وفي 
حال وجود هذه الائحة هل مت 
اصدارها بقرار وزاري ام بقرار 
اداري بصورة؟ يرجى تزويدي 
بصورة من هذا القرار، في حالة 
عدم وجود هذه الائحة اخلاصة 
بالشروط والضوابط، يرجى بيان 
اسباب عدم قيام البلدية باصدار 

هذه الائحة املهمة؟
قامت وزارة االوقاف مبخاطبة 
بلدية الكويت لتخصيص مواقع 
القامة مساجد في مواقع مختلفة، 
يرجى االفادة عن عدد هذه الكتب 
املرس���لة اليكم بهذا اخلصوص 
اعتب���ارا م���ن 2008/1/1، وحتى 
تاريخه، وتزويدي بصورة عن 
ه���ذه الكتب مبين���ا عليها رقم 

الكتاب وتاريخ ارساله.
وطل���ب هايف ع���دد الكتب 
املوجهة ال���ى البلدية من وزارة 
االوقاف به���ذا اخلصوص ولم 
يقوموا بالرد عليها اعتبارا من 
2008/1/1 وحتى تاريخه  تاريخ 
مع تزوي���دي بأرقام هذه الكتب 
وتاريخ صدور كل كتاب وصورة 
عنه، وبيان اسباب عدم الرد على 
جميع هذه الكتب املوجهة اليكم 
من وزارة االوقاف بالتفصيل؟ 
وبيان عدد الطلبات املقدمة من 
وزارة االوقاف والتي رفضتم فيها 
تخصيص مواقع القامة مساجد 
اعتب���ارا م���ن 2008/1/1 وحتى 
تاريخه، وبصورة من هذه الكتب؟ 
مبينا عليها رقم الكتاب وتاريخه، 
واملنطقة املراد تخصيص املوقع 
بها وكذلك القطعة ومبخططات 
مواقع هذه الطلبات املرفوضة من 
قبل البلدية، مبينا عليها املوقع 
املراد تخصيصه واسم املنطقة 
ورقم القطعة؟ وبأسباب رفض 
تخصيص ه���ذه املواقع القامة 
املس���اجد عليها بالتفصيل، اي 
كل مس���جد على حدة؟ وتاريخ 
الرفض، وهل مت الرفض استنادا 
لائحة الشروط واملعايير ام ال؟ 
وفي حالة ع���دم وجودها على 
ماذا مت االس���تناد لهذا الرفض؟ 
وباحلال���ة الوظيفية للمهندس 
عم���ار عبداحملس���ن املقطوف � 
مدي���ر ادارة التنظي���م بالبلدية 
� مبين���ا فيها تاريخ مباش���رته 
العم���ل بالبلدية وص���ورة من 
الق���رار، وتاريخ تعيينه رئيس 
قسم وصورة من القرار، وتاريخ 
تعيينه مراقب ادارة وصورة من 
القرار؟ وتاريخ مباشرته للعمل 
كمدير ادارة التنظيم وصورة من 
القرار؟ وهل صدر قراره كمدير 
ادارة التنظي���م ندبا ام تعيينا؟ 
كما طالب بتزويده بأسماء جميع 
املوظفني قرن���اء مدير التنظيم 

الوظيفية لكل  احلالي، واحلالة 
موظف قرين، واالس���باب التي 
رجحت اختي���ار املدير احلالي، 
كما يرجى تزويدي بالتظلمات 
الص���ادرة ض���د تعي���ني املدير 
احلالي وردود البلدية في حالة 
وجودها وه���ل لدى مدير ادارة 
التنظيم املهندس عمار املقطوف 
تفويض للتوقيع باس���م السيد 
مدير بلدية الكويت؟ وهل صدر 
هذا التفويض بق���رار اداري او 
وزاري؟ مع تزويدي بصورة من 
هذا التفويض مبينا عليها الرقم 
والتاريخ ومدة هذا التفويض ان 
وجد؟ وعدد اللجان التي اشترك 
املهن���دس عم���ار املقطوف  بها 
وتواريخها وصور من القرارات 
الصادرة بتش���كيل هذه اللجان 
وحتديد اختصاصاتها من تاريخ 
تعيينه حتى تاريخه؟ وبصورة 
من جميع الكتب الرسمية التي 
اصدرها املهندس عمار املقطوف 
بصفته مدي���ر ادارة التنظيم او 
بتوقيعه نيابة عن املدير العام 
للبلدية؟ وبجميع التقارير التي 
اعدها املهن���دس عمار املقطوف 
برفض تخصيص مواقع املساجد 
خال عمل���ه بالبلدي���ة موظفا 
ورئيس قسم ومراقبا ومديرا؟ 
وهل تتوافر لدى البلدية الئحة 
بالشروط واملعايير والضوابط 
التي تعتم���د عليها في الرفض 
او ف���ي املوافقة على توس���عة 
القائمة؟ وبصورة من  املساجد 
هذه الشروط واملعايير والضوابط 
في حال وجوده���ا؟ وهل تقوم 
البلدية بتطبيق هذه الائحة في 
حال وجودها على جميع مساجد 
الكويت وبا تفرقة بني املواطنني؟ 
الائحة،  وفي حالة وجود هذه 
يرجى بيان تاريخ اعتماد العمل 
بها وهل اليزال العمل بها ساريا 

حتى تاريخه؟
وقال هايف: في حال وجود 

هذه الائحة »توسعة املساجد« 
يرجى بي���ان هل مت اصدار هذه 
الائحة بقرار اداري ام وزاري؟ 
م���ع تزويدي بص���ورة من هذا 
القرار مبينا عليه تاريخ اصداره، 
ورقم هذا القرار؟ وفي حالة عدم 
وجود هذه الائحة، يرجى بيان 
االسباب التي ادت الى عدم وجود 
هذه الائح���ة املهمة التي تنظم 
العمل وتكفل العدالة واملساواة 
بني جميع املواطنني وتيسر لهم 
اقامة شعائر الدين، وقامت بلدية 
الكويت برفض تخصيص عدة 
مواقع بحجة وقوعها داخل منطقة 
البلدية  الطري���ق، وقامت  امان 
باملوافقة على تخصيص مواقع 
اخرى القامة مساجد تقع داخل 
منطقة امان الطريق، منها على 
سبيل املثال: مسجد )ق6 � منطقة 
عبداهلل املبارك( املتبرع: د.حسني 
جوهر، ومس���جد )ق3 � منطقة 
القيروان(. املتبرعان: يوس���ف 
امي���ري وابراهيم غلوم، يرجى 
بيان الس���بب الذي دعا البلدية 
الى الكيل مبكيالني في التعامل 
م���ع املواطنني ف���ي تخصيص 
مواقع املساجد في الرفض تارة 
واملوافقة تارة اخرى، بصورة من 
قرار البلدي���ة مبينا عليه الرقم 
والتاريخ والقاضي باملوافقة على 

توسعة مسجد )عمار بن ياسر( 
مبنطقة الدعي���ة، مع كون هذه 
التوسعة تقع داخل منطقة امان 
الطريق، وال تبعد عنه سوى امتار 
قليلة؟ ويرجى بيان االسباب التي 
دفع���ت البلدي���ة للموافقة على 
التوسعة وتعريض حياة  هذه 

املواطنني للخطر؟
بص���ورة م���ن املخطط���ات 
الهندس���ية ملس���جد عم���ار بن 
ياسر بالدعية وكذلك مخططات 
التوس���عة، مع حتديد املسافة 
بني املسجد والتوسعة والطريق 
العام، واشترطت البلدية موافقة 
اجليران الستكمال دراسة طلبات 
وزارة االوقاف لتخصيص مواقع 
القامة مساجد )على سبيل املثال 
املواقع التالية: ق4 جنوب اجلهراء 
� القادس���ية ق1 � الدوحة ق4(، 
وعلى الطرف اآلخر قامت البلدية 
بتخصيص مواقع اخرى رغم عدم 
موافقة اجليران عليها وعلى سبيل 
املثال: مسجد ق6 منطقة عبداهلل 
املبارك )املتبرع د.حسن جوهر(، 
مسجد ق7 منطقة املنقف )املتبرع 
ابواحلسن( ومسجد ق3  محمد 
منطق���ة القي���روان )املتبرعان 
يوسف اميري وابراهيم غلوم(، 
وبيان اسباب قيام البلدية بالكيل 
مبكيالني في التعامل مع طلبات 
تخصيص املواقع، وما املبرر الذي 
البلدية الش���تراط موافقة  دفع 
اجلي���ران ملواق���ع معينة وعدم 
الى معارضة اجليران  االلتفات 
في حاالت اخرى، واصدر املجلس 
البلدي في اجتماعه رقم 2009/8 
املنعقد بتاريخ 2009/5/11 قراره 
بشأن املوافقة على الطلب املقدم 
من وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسامية بترخيص املسجد القائم 
القص���ر ق2 مبحافظة  مبنطقة 
اجلهراء، وقمتم بصفتكم وزير 
الدولة لش���ؤون البلدية برفض 
التصديق على هذا القرار بحجة 

عدم مائمة املوقع.
يرج���ى تزويدي بالدراس���ة 
الفنية التي مت االستناد إليها عند 
قيامكم برفض الترخيص لعدم 
املائمة املزعومة على الرغم من 
توافر جميع املوافقات املطلوبة من 
وزارات اخلدمات وادارة التنظيم 
في البلدي���ة ومدير عام البلدية 
واملجلس البلدي على ترخيص 

املوقع.
وقال هاي���ف: اصدر املجلس 
البلدي املنعقد بتاريخ 2009/5/25 
املوافق���ة على  ق���راره بش���أن 
الطلب املقدم من وزارة االوقاف 
بتخصيص موقع مصلى مبساحة 
400م2 مبنطقة جابر العلي، ق3، 
الدولة  وقمتم بصفتك���م وزير 
لش���ؤون البلدية برفض القرار 
وعدم التصديق عليه دون تقدمي 
اي سبب لذلك الرفض، على الرغم 
م���ن موافق���ة وزارات اخلدمات 
املدير  التنظي���م ونائب  وادارة 
العام لش���ؤون التنظيم ومدير 
عام البلدية واملجلس البلدي على 
ترخيص املوقع، طالبا تزويده 
الفنية  الدراس���ة  بنس���خة من 
التي استندمت إليها لرفض قرار 
املجلس البلدي وعدم التصديق 
عليه، واص���در املجلس البلدي 
قراره بشأن املوافقة على الطلب 
املقدم من وزارة االوقاف والشؤون 
االسامية لتخصيص موقع مسجد 
ضمن القطعة رقم 1 مبنطقة هدية 
افراح اجل���ال، وقمتم  بجانب 
بصفتكم وزير الدولة للشؤون 
البلدية بع���دم التصديق عليها 
اال بعد تعديل صياغة القرار من 
مس���جد الى مصلى مؤقت على 
الرغم من موافقة جميع وزارات 
اخلدم���ات وادارات التنظيم في 
البلدية ونائب املدير العام لشؤون 
التنظيم في البلدية ومدير عام 
البلدية واملجل���س البلدي على 
ترخيص املوقع، طالبا تزويده 

ببيان سبب هذا التعديل وتزويدي 
بنسخة من الدراسة التي استندمت 
عليها للتعديل، ان وجدت، وقامت 
البلدية برفض الطلب املقدم من 
وزارة االوقاف بتخصيص موقع 
مصلى مبنطق���ة حولي قطعة 
93 بحجة ع���دم ماءمة املوقع 
تنظيميا، يرجى شرح وايضاح 
عدم املاءمة تفصيا، وتزويدي 
بصورة من الدراسة التي استندمت 
اليها للرفض، ان وجدت وقامت 
البلدية برفض الطلب املقدم من 
وزارة االوقاف بتخصيص موقع 
مسجد ومواقف للسيارات مبنطقة 
العبدلي الزراعية قطعة 3 بحجة 
وجود خدمات تتعارض مع املوقع، 
يرجى بيان ماهية هذه اخلدمات 
وتزويدي باملخططات التنظيمية 
اماكن وجود  للمنطقة مع بيان 
هذه اخلدم���ات عليها وتأثيرها 
عل���ى املوقع املطل���وب، وقامت 
البلدي���ة برف���ض الطلب املقدم 
م���ن وزارة االوقاف بتخصيص 
موقع مس���جد مبنطق���ة تيماء 
قطعة 1 حتت ذريعة عدم امكانية 
توفير مواقف سيارات لصعوبة 
اس���تحداث مدخل ومخرج على 
الشارع الرئيسي املقابل للمسجد، 
فيرجى تزويدي بالدراسة التي 
البلدية لرفض  اليها  اس���تندت 
الطلب وتزوي���دي باملخططات 
التنظيمية للمنطقة مبينا عليها 
موقع املسجد املرفوض وقامت 
البلدية برفض الطلب املقدم من 
وزارة االوقاف بتخصيص موقع 
مصلى مبنطقة النعيم قطعة 4 
حتت ذريعة وقوع���ه مبنطقة 
الطريق، فيرجى تزويدي  حرم 
إليها  التي اس���تندت  بالدراسة 
البلدية لرفض الطلب مع املخطط 
التنظيمي للمنطقة مبينا عليها 
املوقع املرفوض وحتديد املسافة 
العام على  بني املوقع والطريق 

املخطط نفسه.

البلدية كتابا  وقال: اصدرت 
برف���ض   2009/7/6 بتاري���خ 
الطلب املقدم من وزارة االوقاف 
تخصيص موقع مسجد مبنطقة 
اجلهراء )اجلهة الغربية( حتت 
ذريعة عدم امكانية توافر مواقف 
للسيارات خلدمة املسجد املقترح 
وعدم امكانية استحداث مداخل 
ومخ���ارج للموقع املطلوب وان 
املوقع املقترح سيعيق اي تطوير 
للتقاطع املقابل مستقبا، يرجى 
تزويدي بالدراسة التي استندت 
الطلب  البلدية لرف���ض  اليه���ا 
مع تزوي���دي كذل���ك باملخطط 
التنظيمي للمنطقة مبينا عليها 
املوقع املرفوض، وقامت البلدية 
برف���ض طل���ب وزارة االوقاف 
بتخصيص موقع مسجد مبنطقة 
غ���رب ابوفطيرة احلرفية حتت 
ذريعة انه جار تخصيصه الحدى 
وزارات الدولة، يرجى تزويدي 
باسم الوزارة املخصص لها املوقع 
وصورة م���ن طلب التخصيص 
الصادر من هذه الوزارة وكذلك 
املتبعة من  صورة االج���راءات 
البلدية لهذا التخصيص، وقامت 
البلدي���ة برفض طل���ب وزارة 
االوقاف بنقل املوقع املخصص 
العائلي لامام واملؤذن  للسكن 
مبنطقة صباح السالم ق5 حتت 
ذريعة عدم ماءم���ة املوقع من 
التنظيمية، لذا يرجى  النواحي 
تزويدي بالدراسة التي استندت 
اليها البلدية لرفض نقل املوقع 
مع ش���رح وبيان ع���دم املاءمة 
التنظيمية لهذا املوقع وتزويدي 
كذل���ك بص���ورة م���ن املخطط 
التنظيمي للمنطقة مبينا عليه 
موقع السكن املرفوض. وقامت 
البلدية برفض طلب وزارة االوقاف 
بتخصيص موقع مسجد مبنطقة 
الصليبية الصناعية قطعة 2ب 
بحجة عدم امكانية توفير مواقف 

للسيارات،

فيصل القناعي

محمد هايف


