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اكد نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي اهمية توثيق وتنمية 6
العالقات الثنائية بني الكويت وكوريا اجلنوبية، مش���يدا في الوقت 

نفسه بالعالقات املتينة والراسخة التي تربط البلدين الصديقني.
ودعا الرومي الذي يترأس مجموعة الصداقة البرملانية الكويتية � 
الكورية الى االستفادة من اخلبرات الكبيرة والقدرات الفنية العالية 
التي تتمتع بها الشركات الكورية في املشاريع، مستذكرا في هذا الصدد 

املشاريع الناجحة التي اقامتها هذه الشركات في الكويت.

وبني الروم���ي ان وفد مجموعة الصداق���ة البرملانية الكويتية � 
الكورية قام بزيارة الى العاصمة الكورية )س���يئول( اطلع خاللها 
على التجرب���ة الناجحة في مجال اخلصخصة الت���ي تعد الطريق 
الس���ليم لتحقيق االصالح االقتصادي واعادة التوازن بني القطاعني 
العام واخلاص ورفع األعباء عن كاهل الدولة، معربا في هذا الصدد 
عن خالص شكره وامتنانه حلفاوة االستقبال وكرم الضيافة الذين 

حظي بهما الوفد طوال فترة زيارته.

الرومي يشدد على توثيق وتنمية العالقات مع كوريا الجنوبية

)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي على املنصة والنائب أحمد السعدون على منصة املقرر أثناء مناقشة قانون إنشاء شركات املدن العمالية واإلسكانية  

مرزوق الغامن ود. اسيل العوضي وم. خالد الطاحوس وحديث جانبي خالل اجللسة الشيخ جابر اخلالد يستمع حلديث باسم من عسكر العنزي

د.فيصل املسلم متحدثا على  بند إنشاء املدن العمالية خالل اجللسة

مدن إسكانية وعمالية.. مداولة أولى

الصرعاوي: ما األسس التي تمت مراعاتها لتحديد نسبة العمالة؟

السلطان: تجديد عقد التخصيص لصاحب العقد وعدم عودة الملكية للحكومة

العمير: الحكوم�ة عاجزة عن إخراج العزاب من الس�كن الخاص

حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
 وافق مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس على اقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر تتولى وفقا لنظام 
البناء والتش�غيل والتحويل القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال، وذلك في مداولته األولى، كما أقر املجلس أيضا 

وفي املداولة األولى االقتراح بقانون في شأن إنشاء املدن اإلسكانية تعديال للقانون رقم 1993/47 في شأن الرعاية السكنية.
وأكد عدد من النواب خالل مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة ان اقرار القانون اخلاص باملدن العمالية من شأنه إيجاد حلول 
جذرية ملش�كلة س�كن العزاب من العمالة الوافدة وتوفير السكن املناس�ب لهم بعيدا عن مناطق السكن اخلاص صونا حلرمة 

العائالت وخصوصياتها.
وشددوا على أهمية اإلسراع في تنفيذ تلك املدن العمالة ملا من شأنه حتقيق االستقرار األمني، مطالبني احلكومة بوضع خطة 

لتنظيم موضوع جلب العمالة الوافدة في ظل وجود عمالة هامشية كبيرة العدد من دون عمل يذكر ومحاسبة جتار اإلقامات.
ودع�ا فريق آخر الى مراقبة امل�دن العمالية وإيجاد حلول ملوضوع تداخل ومزاحمة العم�ال وتكدس أعداد كبيرة منهم في 

مساحات سكنية صغيرة ملا من شأنه حفظ حقوق العامل الوافد وكرامته في السكن.
كما وافق مجلس االمة على مش�روع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بعد 
مناقش�ته واملوافقة عليه في مداولتيه األولى والثانية. وأحال املجلس للحكومة مش�روع القانون بشأن تنظيم اجراءات دعاوى 

النسب وتصحيح االسماء بعد مناقشته واملوافقة عليه في مداولتيه األولى والثانية. وفيما يلي التفاصيل:

القضية باتت مجتمعية تهدد 
مناطق الكويت، ولسنا ضد تفعيل 
دور القطاع اخلاص في النهوض 
بالتنمية وحتمل االعباء التي تقع 
على كاهلنا، ولنعالج مشاكلنا فهذا 
تأكيد على اهتمامنا بالقطاع اخلاص 
وفلس����فة هذا القانون تشير الى 
اكتتاب املس����اهمني في املشاريع 
القصر نعزز  التنموية. وحت����ى 
فيهم روح االدخ����ار حفاظا على 
مستقبلهم، وأؤكد ضرورة وجود 
اكثر من قطاع أو منافس لضمان 
اجلودة واملنافسة الشريفة لالرتقاء 

بهذه املشاريع.
حسني احلريتي: هذا االقتراح 
نيابي ما يدل على ان احلكومة غائبة 
عن مثل هذه املشاريع، ويدلل على 
ان مجلس االمة يسير في االجتاه 
الصحيح، كل دول العالم تنش����ئ 
مدنا وتوفر اجلو الترفيهي الذي 
يتمتع به االنسان وكثير من مناطقنا 
مكتظة بالعمالة الوافدة التي تأتي 
من دول متعددة تختلف معنا في 
االمور االجتماعية واالقتصادية، 
فيجب السيطرة على ذلك من خالل 
شركات متعددة تقوم باستغالل 

هذه االراضي.
ونظام ال� B.O.T أفضل من نظام 
اخلصخصة الذي يقوم على نقل 
امللكية وبعد 40 سنة ستؤول هذه 
االصول الى الدولة، فإذا استطاعت 
الدولة القيام بهذه املشاريع فليكن، 
وان لم تس����تطع فتس����ندها الى 
ش����ركات خاصة، والساملية فيها 
املواطن ال يستطيع ان يذهب الى 
املستوصف ألنه سيجد به العمالة 
الوافدة ما يضطره الى الذهاب الى 
القطاع اخل����اص ما يكبده الكثير 

من االموال.
د.فيص����ل املس����لم: االخ احمد 
الس����عدون ه����و من ج����اء بهذه 
اآللية الصحيح����ة لصياغة هذه 

املشاريع.
هذا القانون لن يحل املشكلة، بل 
جزءا من املشكلة ألن املدن العمالية 
لن تس����توعب الكثير من االعداد 
املوجودة في الكويت. واكبر مدينة 
تستوعب من 40 ألفا ل� 6 آالف أو 8 
آالف. وما ينبغي هو »ضرب« جتار 
العمالة وتسفير العمالة الهامشية، 
ويجب على احلكومة ان تعيد النظر 
في عدم اسكان العمال العزاب في 

املناطق السكنية.
العمال����ة تهديد لألمن الوطني 
ووصلت الى كل منطقة وكل بيت، 
واحلكومة تقدم حلوال لكنها جزئية 
وهذا القانون مهم جدا ويرد على من 

يقول ان مجلس االمة ال يبادر.
نعال����ج معاجلات مس����كنة، 
لكن اصل املش����كلة قائم وتقدمنا 
باقتراحات بقوانني ليقف النواب 
التي تقضي  على مس����ؤولياتهم 
بإخ����راج العوائ����ل ال����ى مناطق 

مستقلة.
جلسة العمالة التي خرج عنها 
38 توصي����ة، لالس����ف لم تطبق 

افتتح رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي اجللسة التكميلية أمس 
الس����اعة 9.30 وبعد تالوة اسماء 
املعتذري����ن مت التصدي����ق عل����ى 

املضبطة.
إنشاء مدن للعمال

جاس����م اخلرافي: في جلس����ة 
سابقة قرر املجلس تقدمي تقرير 
جلنة املرافق العامة بشأن تأسيس 
شركة كويتية مساهمة لتأسيس 
وإنشاء مدن العمال على بنود جدول 

أعمال املجلس.
عادل الصرعاوي: استذكر الدور 
الذي قام به د.فيصل املس����لم في 
تقدمي قانون إلنشاء مدن اسكان 
عمالية منذ عام 2004، وأس����جل 
تقديري لوزي����ر البلدية د.فاضل 
صفر الذي دعم هذا املشروع، هناك 
قانون صادر عام 1992 مينع سكن 
العمال في املدن االسكانية، ولكن 

لم ينفذ هذا القانون.
والقانون احلالي يتحدث عن 
اجلهة احلكومة التي ستتولى ادارة 
الشركة، وكنت أمتنى أال يترك االمر 
على عواهنه ويجب حتديد اجلهة 
احلكومي����ة، ايضا يجب ان حتدد 

اسقاطات اجلانب األمني.
د.فيص����ل املس����لم )املقرر(: 
احلكومة لم تطبق مرسوم 1992، 
واآلن كل املناطق فيها سكن عزاب، 
وهناك شكاوى من هذا االمر، ونريد 
حكوم����ة تطبق القانون بش����كل 
حقيقي، أما ب����دل االيجار فيجب 
تعديله. وأما اجلانب االمني فيجب 
ان تكون امل����دن فقط للعزاب وال 
يجب ان يكون هناك عوائل فيها، اما 

العوائل فلها سكن في املشاريع.
جاسم اخلرافي: اذا كان هناك من 
لديه تعديالت نيابية أو حكومية 
فيجب تقدميها إلقرار املداولة االولى 
اآلن وتت����رك التعديالت للمداولة 

الثانية.
ع����ادل الصرع����اوي: ال أدري 
ما نس����ب العمال����ة 70% كيف مت 
حتديده����ا وهل باالم����كان توفير 
العمالة املطلوبة وما األسس التي 
مت مراعاتها لتحديد هذه النس����ب 
وما الضوابط التي وضعت لعمل 

الكويتيني؟
د.يوسف الزلزلة: كان باالمكان 
ان تتولى احلكومة هذا املوضوع، 
خاص����ة ان لدينا خط����ة تتحدث 
عن خطة اسكانية، وهناك عمالة 
هامش����ية كبيرة في البلد وهناك 
شركات وهمية وغير وهمية تأتي 
بالعمالة وترميها في الشارع، هناك 
تقاعس حكومي على مدى سنوات 
ادى الى تش����ويه البلد، وانظروا 
الى منطقة بنيد القار وانظروا الى 
املناظر البش����عة التي تؤكد عجز 
احلكوم����ة عن تنظي����م موضوع 
العمالة، سمعنا عن جتميل العاصمة 
وفي املقابل نرى العمال يعلقون 
مالبسهم على الشارع العام، هذه 

قضية عادية ال تستطيع احلكومة 
ان تقوم به����ا فكيف تقوم بخطة 
تنمية؟ وهناك قانون واضح يقول 
ال يجوز سكن العمال في املناطق 
السكنية وفي املقابل احلكومة ال 

حترك ساكنا.
اقتراح: نقترح ان يكون احلديث 
عن تقرير انشاء مدن العمالة ملدة 

ساعتني فقط )موافقة(.
خال����د الس����لطان: مش����اريع 
اخلصخصة نحرص على جناحها 
ألنه����ا تخدم مصلح����ة البلد وأي 
الى  مش����روع خصخصة يحتاج 
عنصري����ن االول يكون ملصلحة 
املواطنني، والثاني يكون مشجعا 
للمستثمر، ويقولون اعادة املدن الى 
الدولة، فماذا تتوقعون؟ ستكون 
»زبالة«، لذلك أرى ضرورة التجديد 
لصاحب العقد وأال تؤول للحكومة، 
ايضا موضوع متويل املش����روع 
يجب ان تقوم احلكومة بالتمويل 
وبدون فوائد بنسبة 50% من قيمة 

املشاريع.
د.علي العمير: مشاكل العزاب 
كبيرة ونح����ن نعاني من اختالل 
في سكن العزاب واحلكومة عاجزة 
عن اخراجهم من السكن اخلاص، 
البلدية ليس لها  وجهود وزي����ر 
حظ من االداء، واعتقد ان االجيال 
القادمة لها حظ في هذه املشاريع، 
فلماذا ال تكون هذه االس����هم التي 
تغطيها احلكومة من نصيب من 
يولد في الفترة املقبلة؟ بالنسبة 
لبدل االيجار من الذي يحدده هل 

هي احلكومة؟
مسلم البراك: هذه قضية خطيرة 
تعاني منها بعض املناطق، وقبل 
فترة بدأت ازمة العمالة في منطقة 
جليب الشيوخ، والناس بدأت تشعر 
باجلوع، وبعض االس����ر تش����عر 
باخلط����ورة، وكان هناك توقع ان 
يحدث تصادم بني العمال ورجال 
األمن، منطقة جليب الشيوخ حتدث 
فيها كل اجلرائم واملشاكل، والدولة 
غير قادرة على ضبط االمور يجب 
مراعاة اجلانب االنساني لهذه املدن 
العمالية، هناك عصابات في خيطان 
توفر االكل والشرب لبعض العمالة 
التي ليس لديها اقامة أو فرص عمل، 
املدن العمالية حتل مشكلة أمنية 

قبل األزمة االقتصادية.
د.جمعان احلربش: لدينا مشكلة 
حقيقية في الكويت، هناك مشكلة 
عمالة مكدسة سببت مشكلة أمنية 
ألن العزاب يس����كنون بني االسر، 
وجتار االقامات يتاجرون بأعراض 
الناس وحت����ى اللحظة لم نعرف 
االس����ماء من ال����ذي يتاجر؟ اآلن 
الدوحة أصبحت للعزاب  منطقة 
والناس تنزح والعمالة ستنتقل 
الى منطقة اخ����رى في ظل غياب 
احلكومة؟ اجلالي����ة االيرانية في 
منطقة اجلالية املصرية في منطقة 
واجلالية الهندية في منطقة، هل 
هناك دراس����ات بهذا الشأن، وهل 

هن����اك دراس����ة جدوى إلنش����اء 
الشركات املساهمة.

خال����د الس����لطان: مش����اريع 
اخلصخصة القادم����ة باملليارات، 
وغير معقول نقول للحكومة ان 
متول، يجب ان تبقى خاصة بعيد 

عن احلكومة.
د.معصومة املبارك: هناك قضايا 
مهمة يعاني منها العمال، حيث يتم 
تكديس����هم في مناطق غير مهيأة 
للس����كن، ويجب ان تكون هناك 
مراقبة شديدة حتى ال يتحول االمر 
الى ابراء ذمة، هناك تداخل ومزاحمة 
يس����ببها العمال وال ندري هل مت 
تدارس اجلان����ب األمني لتكديس 
60 أل����ف عامل في منطقة واحدة، 
هناك خطر أمني وأخالقي في هذا 
االمر، ويجب دراسته، هناك احداث 
وقعت ف����ي خيطان جعلت رجال 

األمن يجدون صعوبة في الدخول! 
ملاذا ال يشار في القانون الى عدم 
التصرف في أسهم الشركة املزمع 
انشاؤها اال بعد مضي 5 سنوات.
د.روال دش����تي: نحن بأش����د 
العمالة، هناك  احلاجة لتنظي����م 

400 أل����ف عامل وجتارة االقامات 
جتاوزت 250 مليون دينار سنويا، 
لذلك موضوعنا هو جتار االقامات، 
هناك 3 مناطق فيها 650 ألف عامل 
وهي خيطان والفروانية وجليب 
الشيوخ، انظروا الى مشاكل العمالة 

وعلى احلكومة ان تطبق القانون. 
واحلكومة ال تطبق خطة، وأعتقد 
انه ليس من شغل احلكومة ادارة 
مدن العزاب  لذلك نريد أن تطرح 
للقطاع اخلاص بالكامل، وال يوجد 
ما مينع احلكومة من تطبيق املدن 
العمالية واحلكومة تضيع الوقت 
حتى االستجوابات أجهضت وليس 

أمامها عذر.
د.حسن جوهر: موضوع العمال 
مهم وله تداعيات مختلفة، واعتقد 
ان الوقت تأخر كثيرا في معاجلة 
هذا املوضوع الذي يعرض سمعة 
الكويت عامليا الى تشويه، العمالة 
االجنبية متثل 70% من سوق العمل، 
وف����ي املقابل ال نعامله����ا معاملة 
انسانية، هناك عمالة متكدسة كعلب 
السردين في بعض املناطق وحدثت 

مشكالت ولكن مت استيعابها.

احلكومة منها اال اثنتني.
د.فاضل صفر: لو رجعنا الى 
عام 2008 كان مفترضا ان يكون 
عدد السكان مليونني و800 الف، 
ولكن لالسف وصل الى 3 ماليني 
و200 الف وعدد السكان زاد برقم 

اكبر من ذلك.
هناك عمالة هامشية موجودة 
وهناك جهات عديدة مسؤولة عنها 
وأساسها هو جتارة االقامات، وهذه 
مش����كلة لم حتل بطريقة جذرية 
ويتم تقليل العمالة الهامشية التي 
تترك في الش����وارع ولتندس في 
املناطق الس����كنية وعلى البلدية 
ان تتصدى لهذه املشكلة مشكلة 
تواجدهم في اماكن السكن اخلارجي 
وهي مسؤولية مشتركة، ونضطر 
الى مخاطبة النيابة العامة للدخول 
الى هذه املساكن والنيابة تتردد 
في اعطائنا ه����ذا االذن، ونتعدى 
ذلك ونطالب وزارة الكهرباء بقطع 

التيار الكهربائي.
فيذهبون الى احملاكم ويحصلون 
على تصاريح وأذونات ألنه ليس 
هناك قانون صريح بذلك ويرفع 
التيار  قضية ويكس����بها ويعود 

الكهربائي.
التجمعات  هناك نوعان م����ن 
السكانية االول مجمعات سكنية 
للعم����ال حتمل 10 آالف فرد وهذه 
خدماتها خفيفة، وهناك مدن عمالية 
حتتاج الى خدمات ثقيلة كاألمن 

واملرافق واالسواق.
القانون  فأرجو تغيير اس����م 
من املدن العمالية الى التجمعات 

العمالية.
هناك موقعان حتت االنشاء بهذا 
الشأن، وهناك 3 مواقع تعمل على 
ازالة املعوقات وهي حتمل ما بني 
8 آالف و10 آالف، وهناك 5 مواقع 
اخرى وموقع آخر مع مدينة احلرير 

وجزيرة بوبيان تشرف عليها.
وراعينا حتديد املتر املربع لكل 
شخص حتى ال يضطر العامل لقطع 
مسافات كبيرة وقارنا ذلك باإلقليم 
املجاور ووجدنا أننا األفضل مبتر 
ومترين وكل غرفة بها 3 أشخاص 
+ مرفق صح����ي وتعتبر مدينة 
مستقلة واملرفق األمني لهم وراعينا 
قضية اجلنسيات وتواجد النقاط 

األمنية.
ه����ذا القانوني يج����اوب على 
تس����اؤل من يدير هذه الشركات، 
فاحلكومة س����تبني ه����ذه املدن 
الى الشركات وطرحت  وتسلمها 
الشروط املرجعية خلمسة جتمعات 

.B.O.T �عمالية وفق نظام ال
فيصل املسلم )املقرر(: بالنسبة 
لتغيير االسم فيجب تقدمي تعديالت 
حت����ى تدرس من خ����الل املداولة 

الثانية.
أرج����و تبني تغيي����ر مفهوم 
مرسوم 92 الذي يتحدث عن منع 
س����كن العزاب في مناطق السكن 

المجلس وافق على قانوني محاكمة الوزراء ودعاوى النسب بمداولتيهما األولى والثانية وأحالهما للحكومة

البصيري: إقرار 4 قوانين في جلسة األمس.. إنجاز
وصف وزير ش��ؤون مجلس االمة ووزير املواصالت والناطق الرسمي باسم احلكومة 
د.محمد البصيري جلسة االمس بانها جلسة االجناز نظرا الجناز اربعة قوانني من خالل 
املوافقة باالجماع عليها من قبل النواب والتصويت على املداولتني األولى والثانية لكل من 

القوانني االربعة.
واش��ار البصيري الى اجناز القوانني اخلاصة في انشاء شركات كويتية مساهمة 
لتنفي��ذ املدن العمالية وقانون محاكمة الوزراء وقانون دعاوى النس��ب وحول قانون 
الرعاية السكنية قال البصيري انه من القوانني املهمة ومت التصويت عليه في املداولة 
األول��ى، اال ان��ه مت التأجي��ل على التصوي��ت للمداولة الثانية نظ��را لوجود عدد من 
التعديالت الت��ي يرغب النواب واحلكومة في تقدميها الى جلن��ة املرافق قبل املداولة 

الثانية.
واكد البصيري ان قانون الرعاية السكنية من القوانني ذات احلساسية في خطة التنمية 
واملدرج على جدول اعمال املجلس مع القوانني التي متت املوافقة عليها منذ فترة طويلة.

واش��ار البصيري الى ان احلكومة وافقت على ان تس��اهم ش��ركات مساهمة في حل 
املش��كلة االس��كانية، مش��يرا الى ان احلكومة لديها تعديل على املادة 27 مكرر واخلاصة 
بالتزام احلكومة خالل 3 سنوات بتوفير 20 مدينة سكنية بواقع 200 ألف وحدة وهي مدة 
صعب��ة من حيث املبدأ خاص��ة ان التنفيذ مرتبط بعدد كبير من اجلهات ويجب التأكد من 

ان االراضي محررة من أية قيود لذا يجب تعديل املادة.
وق��ال البصيري ان اللجنة االس��كانية لديه��ا تقبل للتعديالت س��واء تلك املقدمة من 
احلكومة او من النواب، مش��يرا الى ان القانون س��يخرج بصورت��ه النهائية بعد املداولة 
الثانية. وحول رغبة احلكومة امس في االنتهاء من مش��روع قانون انشاء ودعم صندوق 
املش��روعات الصغيرة ال��ذي طرح خالل القم��ة االقتصادية العربية برغب��ة اميرية قال 
البصيري: كنا نرغب في استغالل الوقت واجناز القانون خاصة انه ال يوجد خالف عليه 
وبال ش��ك ان مدة ربع س��اعة غير كافية لذلك وهذا حق النواب اال انه سيكون على رأس 

قائمة اجللسة القادمة.

المسلم: بحثنا مع مدير الجامعة التحويل بين الكليات
اجتم��ع النائب د.فيصل املس��لم ورئي��س الهيئ��ة االدارية باالحتاد 
الوطني لطلب��ة الكويت � فرع اجلامعة عمار الكن��دري مع مدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد وذلك ملناقش��ة بعض األمور والقضايا الطالبية 
من أهمها مش��روع الب توب لكل طال��ب والذي مت االتفاق عليه من قبل 
اللجنة التعليمي��ة 2008 ولم يتم تطبيقه والعمل به حتى اآلن والذي من 
ش��أنه املس��اهمة الكبيرة في تطوير العملية التعليمية باجلامعة، وكذلك 
طلب زيادة املكافأة الطالبية جلميع طلبة اجلامعة لتتماش��ى مع الزيادة 
الكبيرة التي تعم العالم، باالضافة الى ش��روط التحويل فيما بني الكليات 
واملطالب��ة بعدم تطبيقها عل��ى دفعة 2009 وما قبلها. واضاف املس��لم 
قائ��ال ان تلك االمور الطالبية ما ه��ي اال خطوة على الطريق والتي تأتي 
انطالقا من احلرص الدائم على مس��تقبل أبنائنا طلبة وطالبات اجلامعة 
ومن اجل املساهمة الفعالة في هذا الشأن والتي من شأنها املساهمة في 
زيادة حتصيلهم العلمي والدراسي خالل مسيرتهم األكادميية باجلامعة، 
ولم ال وهم مس��تقبل ونواة هذا الوطن الغالي. واس��تطرد املسلم قائال 

ان اقتراح كتلة التنمية بش��أن زيادة املكاف��أة االجتماعية جلميع الطلبة 
باجلامعة لتصبح 200 دينار بدال من 100 دينار لتحقيق العدل واالنصاف 
له��ذه الفئة من املجتمع الكويت لزيادة االعب��اء امللقاة على كاهل الطلبة 
وأس��رهم والغالء املعيش��ي وغيرها من األمور األخرى، وملواكبة جميع 
التغييرات والغالء املعيش��ي في جميع أرج��اء البالد وإلعانة الطلبة على 
س��د جميع احتياجاتهم الدراسية خالل مسيرتهم األكادميية والتعليمية 
بجامعة الكويت بالشكل األمثل واملناسب. واستكمل املسلم تصريحه بأن 
من ضمن املواضيع الت��ي مت بحثها مع مدير اجلامعة موضوع التحويل 
بني الكلي��ات واملطالبة بعدم تطبيق الش��روط اجلديدة على دفعة 2009 
وما قبلها وذلك بأن تطبق على دفعة الطلبة املستجدين 2010 والتي وعد 
خاللها مدير اجلامعة بالعمل على تطبيقها على الدفعات اجلديدة وليست 
القدمية. وفي نهاية حديثه صرح املس��لم ب��أن تلك اجلهود املبذولة البد 
وان تأتي بثمارها مادام هناك من يسعى للعمل على خدمة تلك الشريحة 

البقية ص7الطالبية ومن اجل احملافظة على حقوقهم.
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الب�راك: الدول�ة غي�ر ق�ادرة عل�ى ضب�ط مش�اكل جليب الش�يوخ

الحربش: تجار اإلقامات يتاجرون في األعراض ولم نعرف أسماءهم

جوهر: لس�نا ضد تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية

عاشور: الحكومة غير قادرة على حّل المشكالت اإلسكانية والرياضية و»البدون«
الوعالن: هل تستطيع الحكومة بناء 200 ألف وحدة سكنية خالل 3 سنوات؟

الرئيس اخلرافي متوسطا سيد حسني القالف وعلي الراشد ومرزوق الغامن ونائبه عبداهلل الرومي الشيخ جابر املبارك وسعدون حماد أثناء اجللسةد.محمد البصيري يرد على مالحظات النواب

الشيخ جابر اخلالد في حديث جانبي مع د.جمعان احلربش د. روال دشتي تتحدث إلى د. فاضل صفر

علي الدقباسي ود.هالل الساير خالل اجللسة 

بني النائب محمد هايف ان الزيادة التي اقرتها احلكومة بشأن احلاصلني 
على شهادتي الدكتوراه واملاجستير تدل على عدم اهتمامها بتشجيع اجلانب 

العلمي ودعم احلاصلني على تلك الشهادات.
واع��رب هايف عن اس��فه ملث��ل هذا الق��رار الذي قد ي��دل على تهاون 
احلكومة في دعم اجلانب العلمي السيما ان الدول املتقدمة واملتحضرة تولي 
ه��ذا اجلانب اهتماما كبي��را داعيا مجلس الوزراء الى اع��ادة النظر في تلك 
الزيادة وان يس��تجيب للزيادة التي طالبنا بها منذ املجلس السابق من خالل 
منح احلاصل على ش��هادة الدكتوراه 400 دين��ار ونصفها للحاصلني على 
املاجس��تير. وامس قدم مجموعة من املواطنني حملة الش��هادات العليا كتابا 
الى رئيس مجلس االمة والنواب جاء فيه: نرجو من سيادتكم التكرم بالنظر 
واملوافقة على اعتماد اقتراح النائب محمد هايف الذي ينص على رفع البدل 
املقرر لشهادتي املاجستير والدكتوراه ليصبح 200 دينار للماجستير و400 
دينار للدكتوراه وهذا ما كش��ف عنه رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن عن االنتهاء من دراسة لتعديل اوضاع 1516 كويتيا من حملة الدكتوراه 
واملاجستير حيث اشار رئيس ديوان اخلدمة الى انه ملا كانت هذه الفئة حملة 
املؤهالت العليا املاجس��تير والدكتوراه متثل القاع��دة العلمية للدولة والتي 
تضطل��ع بتبعات البحث العلمي وحتقيق الكثي��ر للدولة في هذا املجال وان 
اوضاعهم ال تتناس��ب مع ما يحملونه من شهادات علما بأننا نعمل في اشق 

مهنة في البشرية وهي مهنة املعلم اساس املهن االخرى.

هايف: زيادة حملة الدكتوراه 
تدل على عدم اهتمام الحكومة

من أجواء الجلسة
المعتذرون

اعت��ذر ع��ن حض��ور جلس��ة أمس 
س��مو رئيس مجل��س الوزراء الش��يخ 
ناصر احملمد ووزير األش��غال د.فاضل 
صفر ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب��اح ووزير الش��ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي ووزير التجارة 
والصناعة أحمد اله��ارون ووزير املالية 
مصطفى الشمالي ونائب رئيس مجلس 
ال��وزراء للش��ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش��ؤون التنمية ووزير اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد والنواب خلف دميثير 
وفيصل الدويس��ان ود.سلوى اجلسار 

ومبارك اخلرينج وعلي الدقباسي.

تفاءل

عندما حتدث النائب د.يوسف الزلزلة عن 
عجز احلكومة عن تنفيذ وتطبيق مش��روع 
امل��دن العمالية قال ان احلكومة ال تس��تطيع 
ذلك خالل 6 أشهر وامنا 6 سنوات على األقل 
فرد عليه النائب حسني القالف قائال: »تفاءل 
يا سيد« فرد الزلزلة »متفائلون لكن احلكومة 

ال تعطينا مجاال للتفاؤل«.

مزبلة

طالب النائب خالد الس��لطان بضرورة 

ان يكون هناك جتديد للش��ركة املنش��ئة 
لهذه املشاريع )املدن العمالية( وفي الوقت 
نفسه متول الدولة ما يقارب 50% من هذه 
املشاريع وأال تعود هذه امللكية للدولة وإال 

ستكون هذه املشاريع »مزبلة«.

كيكة جاهزة

اعت��رض النائ��ب د.جمع��ان احلربش 
أثن��اء حديثه على متويل احلكومة 50% من 
رأسمال الش��ركات املساهمة العامة مطالبا 
احلكومة باالكتتاب عن املواطنني مباش��رة 
واعترض على التمويل ألن ذلك س��يكون 

»كيكة جاهزة« لهذه الشركات.

لكن واقعيا أقول لن تطبق خطة 
التنمية وال حتى السنوية وال خطة 
اربعية وال خمسية فالدكتور صفر 
يوقع مشروع هنا وهذا الوزير يوقع 
مشروع هناك »كأنهم مستانسني« 

بها.
العمال����ة الوافدة مرتبطة بهذا 
املشروع واإلسكان وخيطان ولهذا 
التشابك أرجو إعادة النظر في هذا 

القانون.
د.جمعان احلربش: هذه اآلهات 
س����ببها أطراف كثيرة يأتي على 
رأس����ها احلكوم����ة والدلي����ل هل 
هناك برملان يش����رع للكهرباء أو 
يقوم باملبادرة في اإلسكان؟ فهذه 
مسؤولية برملان أم حكومة أم تداخل 
كبار العقار م����ع القرار التنفيذي 

واإلداري؟
ويؤسفني مناقشة هذه القوانني 
في غياب الوزراء وأقول للش����يخ 
احمد الفهد: ال تنضم الى الوزراء 

بائعي األوهام.
احلكومة لن تطبق هذه القوانني 
ألنها حتتاج الى حكومة أخرى وإلى 

رجال آخرين.
و5% م����ن أراض����ي البلد فقط 
مس����تغلة ونحن بال كهرباء وبال 
إسكان، كيف يتسنى ذلك؟ املشكلة 
بطء العجلة واحت����كار املناصب 
وتدخل املتنفذين في العقار ونصف 
س����كان الكويت مدينون للبنوك 

ولبيت التمويل الكويتي   .
ويبقى اجلهاز التنفيذي عاجزا 
وسيأتي الوزير اجلديد ويقول أنا 
ال أساءل عن وزير قبلي وندور في 

نفس العجلة.
د.حس����ن جوهر: اآلن اصغر 
قطعة ارض في الكويت ثمنها 200 
ألف دينار واذا كان راتب املواطن 
الف دينار فهو بحاجة الى 40 سنة 
حتى يستطيع سداد هذا املبلغ، اذا 
كان اصحاب العقار هم السبب فهذا 
تبرير واه، ماذا مينع احلكومة بهذا 
الكم الهائل من االراضي ان حتقق 
حلوال للقضية، القضية االسكانية 
اوجدت مشاكل اجتماعية واهمها 
نس����بة الطالق حيث ارتفعت الى 

35% من بني حاالت الزواج.
حسني مزيد: نحن نناقش اهم 
قضي����ة ومجلس االمة اصبح هو 
املبادر ويشرع قوانني ولكن هذه 
القوانني ال تطبق واصبح املجلس 
يشارك احلكومة في عدم تطبيق 
القانون والدليل على ذلك قانون 
93 ارتفاع اسعار العقار في املناطق 
اخلارجية غير معقول وال يوجد 
حتى ف����ي العالم كله حيث يصل 
سعر القسيمة ال� 400 متر مبوقع 
عادي الى ربع مليون دينار، نحن 
في مشكلة والسبب احلكومة التي 
جتب����ر املواطن عل����ى االقتراض 

الربوي.
مبارك الوعالن: من املؤس����ف 
مناقشة هذه القضية في ظل عدم 
ال����وزراء املعنيني، ونحن  وجود 
امام هذا الغ����الء الفاحش نتمنى 
من الزم����الء النواب املوافقة على 
ما ورد في التقرير من رفع لقيمة 

القرض.
السؤال: هل تستطيع احلكومة 

اخلاص، واذا أتى شاكيا على جاره 
بأنه قام بتسكني عزاب أمتنى ان 
يجد مجيبا، القانون رقم 5 يعطي 
وزير البلدية احلق في رفع قضايا 

على من خالف عدد األدوار.
العمالية يفترض  امل����دن  هذه 
ان تنش����أ بها كل املرافق األمنية 

والصحية وغيرها.
د.روال دش����تي: نش����كر وزير 
البلدي����ة ولك����ن خيط����ان مليئة 
الش����يوخ  باملخالف����ات، وجليب 
والفرواني����ة مليئ����ة باملخالفات 
وأس����ألك ملاذا تقول خيطان ليس 
به����ا مخالفات وم����ا املطلوب منا 
حت����ى تكون خيط����ان خالية من 

املخالفات؟
العمالة  د.فاضل صفر: ع����دد 
املوجودة ف����ي الكويت كبير وال 
يتناس����ب مع املخط����ط الهيكلي 
وجت����ارة اإلقام����ات مفت����اح من 
مفاتيح احلل وإذا أرادوا معاجلة 
ذلك فليقضوا على جتارة اإلقامات، 
وحدث صراخ من النواب على صفر 
لإلفصاح عن أسماء جتار اإلقامات 

ليتخذوا اجراءاتهم.
د.فاضل صفر: األمر الثاني نحن 
ال نستطيع دخول هذه املساكن إال 
بع����د إذن النيابة هذا من اجلانب 

التشريعي.
وجرى التصديق نداء باالسم 
على املداولة األولى للقانون للخاص 
بإنش����اء شركات مس����اهمة عامة 
تتولى تنظي����م وتصميم وتنفيذ 
امل����دن العمالي����ة، وكانت نتيجة 

التصويت كالتالي:
موافق����ة 50، ع����دم موافقة 0، 

امتناع 0، حضور 50.
صالح املال: في اجللسة املاضية 
قدمنا طلب مناقش����ة بخصوص 
صالحيات الش����يخ أحم����د الفهد 
واحلكومة طلبت أسبوعني مهلة 
وفق الالئحة وقالت انها س����تقدم 

بيانا.
د.محم����د البصي����ري: فع����ال 
اس����تخدمت الالئح����ة ألن الوزير 
املعني لم يكن موجودا واآلن أيضا 
الوزير غير موجود وسنقدم بيانا 

في هذا الشأن.
صالح املال: كان العذر ان هذا 
الطلب به شبهة دستورية وسيرجع 
الى مجلس الوزراء وندرسه قانونيا 
ولم يكن العذر غياب الشيخ أحمد 
الفهد فأرجو من الوزير البصيري 
ان يك����ون دقيقا وإال بيني وبينك 

املضبطة.
د.محمد البصيري: لم أنس كالمي 
في اجللسة املاضية واستخدمت 
الالئحة وإذا قل����ت ان هناك رأيا 
دس����توريا نعم نحن ندرسه لكي 
يكون في البيان رأي دس����توري 
وقانوني نستند اليه ألن النواب 
طالبني استيضاح وأيضا الوزير 

غير موجود.
صالح املال: الوزير أكد كالمي أن 
الوزير املعني غير موجود وكان 
الع����ذر حتديدا هو ان به ش����بهة 
دستورية فلماذا لم يقل ذلك منذ 

البداية.
فيصل املس����لم: لدينا جلسة 
الثالثاء املقبل فأرجو من النواب 
تقدمي تعديالتهم قبل اجللسة حتى 

تناقش بحضور احلكومة.
وانتقل املجلس الى مناقش����ة 
التقرير اخل����اص بتعديل بعض 
احكام قانون 47 لسنة 1993 بشأن 

الرعاية االسكانية.
أحمد السعدون: هناك تقصير 
ف����ي اجله����ات املعني����ة بالرعاية 
الس����كنية، فطرحت مجموعة من 
الس����كنية كالقيروان  القس����ائم 
وعبداهلل املبارك وغرب اجلليب. 
وطرحت في وقت واحد، ولكن بعد 

ذلك لم تطرح قسائم أخرى.
زادت  الس����كنية  الطلب����ات 
وفت����رات االنتظ����ار زادت، وهذا 
القانون يتضمن اضافة باب ثالث 
مكرر لتأسيس ش����ركات تتبنى 
مدنا اسكانية كاخليران واملطالع 

وقسائمهما 400 متر.
ويتضمن تعديال: ان من يتملك 
200 ألف يزيد الى 300 ألف ويبقى 
القسط كما هو والقانون في معظمه 
متوافق عليه مع احلكومة وال يخرج 
في مضمونه عن القانون السابق 
وطالبنا احلكوم����ة بتوفير 300 
ألف وحدة سكنية خالل 3 سنوات 
بشرط ان كل 6 شهور يتقدم بتقرير 

يوضح الى اين وصل.
ونتمنى اقرار القانون في املداولة 
االولى حتى ندرس التعديالت في 

املداولة الثانية.
ع����ادل الصرع����اوي: هناك 13 
قانونا صادرا يتعل����ق بالرعاية 
السكنية ومازلنا في مشكلة، هناك 
خلل من اصح����اب النفوذ وجتار 
االقامات، ونخاف من ان تستغل 
أم����الك الدولة وان تكون مرهونة 

في البنوك.
أمتنى ان نذهب مباشرة لتعديل 
هذه الفقرة لتحول مؤسسة الرعاية 
الس����كنية بتموي����ل مش����اريعها 
وحتصي����ل أرباحها وفوائدها من 

تلك املشاريع.
يجب حتديد حج����م االراضي 
السكنية، فهناك حتديد ل� 200 ألف 
وحدة سكنية بحد أقصى 20 مدينة 
القضية مربوطة بتواريخ  وهذه 
وقد جند أنفسنا امام عوائق عدم 

وجود االراضي.
أعتقد أننا نتكلم عن وهم »وكل 
جهد مبارك« ف����ي قضية الرعاية 
السكنية، ولكن نحتاج الى أرقام 

وبيانات.
وأؤيد رفع السقف في قضية 
التثم����ني من 200 أل����ف الى 300 

ألف.
د.يوسف الزلزلة: احلديث عن 
االسكان قدمي جدا، ولكن يتضح 

انه ال يوجد أثر للحلول.
اذا اس����تطعنا توفير 200 ألف 
وحدة س����كنية، فإن املش����كلة قد 
حلت ألن الطلب����ات اقل من ذلك، 
اذن القضية حتتاج الى التأكد من 
قدرة احلكومة فقط، ومن املفترض 
س����ماع وجهة نظر احلكومة، هل 
االراضي متوافرة اآلن، فمنذ ثالثني 
س����نة احلكومة »ورطت« الناس 

باالنتظار ف����ي الطوابير، فهل في 
3 سنوات س����توفر هذا العدد من 

الوحدات؟
نحن نتكلم ليس فقط عن البيت 
ولكن املراف����ق والكهرباء واملياه، 
فهل ه����ي قادرة عل����ى اجناز هذا 

احلجم؟
هناك قوانني كثيرة لالسكان، 
ولكن كل ما تأتي حكومة تعطينا 

الوهم ونبدأ من الصفر.
املشكلة في احلكومة التي ستنفذ 
هذا املشروع، هل هي قادرة على 

تنفيذه؟
خالد الس����لطان: هذا القانون 
لن يحل املش����كلة االسكانية، ألن 
املشكلة في زيادة أسعار االراضي 
التي وصلت الى مليون أو مليون 
ونص����ف امللي����ون، فأصب����ح كل 
املواطنني يعتمدون على االسكان 
احلكومي الذي تعجز احلكومة عن 

توفيره.
نحن بحاجة الى خفض تكلفة 

هذه االراضي في ظل الوفرة فيها 
وازالة ش����رائح م����ن املوجودين 
الرعاية السكنية حتى يبنوا  في 

مساكنهم ذاتيا.
ويج����ب طرح ج����زء من هذه 
االراضي في امل����زاد العلني حتى 
تك����ون أراض����ي ح����رة وبالتالي 
س����تنخفض تكلفتها ويستطيع 
املواطن احلصول عليها، وبالتالي 
حترر الرعاية الس����كنية وتكون 
متاحة لشريحة كبيرة من طالبي 

الرعاية السكنية.
اللجنة تقول لكل مدينة اسكانية 
مقاول، وأنا اقول نحن بحاجة الى 
بناء كوادر كثيرة إلجنازها، فكيف 
تقوم شركات باجناز هذا الكم من 
دون مقوم����ات تطورها وطاقات 
بش����رية؟ أرجو من اللجنة اعادة 

النظر في هذه القضية. 
البصيري: ما طرحه  د.محمد 
األخ خالد السلطان من وجهات نظر 
مقدرة، والقانون نحن في حاجة 

اليه ولدينا بعض التعديالت بعد 
املداولة األولى وقبل الثانية.

افتح املجال  الس����لطان:  خالد 
لكي ال نعجز عن حتقيق اإلجناز، 
م����ا معن����ى ان 10 مدن إس����كانية 
تكلف 2 مليار فلذلك اقترحت ان 
تساهم الدولة بنصف هذه القيمة، 
ونرجو إعادة النظر ليكون القانون 

واقعيا.
الرئيس اخلراف����ي: أرجو من 
كل من لديه تعديل ان يقدمه الى 
اللجنة حتى يناقش وكلها وجهات 

نظر مقدرة.
عدنان عبدالصمد: هناك اختالف 
في رقم في الديباجة بالنسبة الى 
عدد االقتراحات 28 وفي اجلدول 
29 قانونا فأرجو التأكد منها فضال 
عن األخطاء املطبعية فأرجو تدارك 

ذلك.
عندما نش����رع قانونا فدعونا 
نضع بدائل، القانون طموح جدا 
ولن يطبق وليس احتماال ال بل لن 

يطبق فمن الصعب جدا تنفيذ 200 
ألف وحدة سكنية، القانون يلزم 
الرعاية السكنية بتوفير السكن 
لكل مواطن خالل 5 سنوات فأين 
ذلك؟ نحن نشرع قوانني غير قابلة 
للتطبيق، ملزمون مبتابعة كثير من 
القضايا التي تلتزم بها احلكومة 

أمام املجلس.
لو خصصنا جلس����ة خاصة 
لنس����توضح القوانني التي أقرها 
املجلس ولم تطبقه����ا احلكومة، 
فنحن نحتاج الى عمالة هامشية 
لتطبيق مثل هذه املشاريع والبعض 

يطالب بطردها فأين املواءمة؟
د.محم����د البصيري: أش����ارك 
األخ عدن����ان الهم ولكني أطمئنه، 
الدولة  خاصة بعد وض����ع خطة 
فمن وقتها أصبحنا في حالة حتد 
التنمي����ة دارت وروحنا  وعجلة 
املعنوية عالية واحملاوالت جادة 

ومرتفعة.
أنا متفائل  عدنان عبدالصمد: 

انشاء 200 ألف وحدة سكنية؟ هذا 
س����ؤال مهم جدا، حشروا الناس 
الس����رة وامام مقبرة  في جنوب 
الصليبخات ووضعت املؤسسات 
احلكومية في املناطق الس����كنية 
الطائرة نرى  عندما تس����افر في 
ارض الكوي����ت خالي����ة فلماذا ال 
نتوسع ونذهب الى ما بعد الدائري 
السابع، وزير البلدية اله في ترقية 
بعض املقرب����ني اليه ويقوم بنقل 
مستشارة قانونية النها قريبة من 
مبارك الوعالن، هل هذا انتقام وهل 
نحن في العراق، ملاذا اليزال السجن 
املركزي وتوضع في مكانه حدائق 

للناس.
صالح عاشور: خالصة القول 
احلكومة غير ق����ادرة على تنفيذ 
هذه القوانني وغير قادرة على حل 
مشكلة االسكان كما فشلت في حل 
قضايا اخرى مثل البدون وقضية 
الرياضة، فكيف لها ان حتل قضية 
بحجم املشكلة االسكانية علما بانها 
لم تبادر، كان املفروض ان تقوم 
احلكومة باس����تصالح االراضي 
الرسمية  وحس����ب االحصائيات 
فان نس����بة االراضي املس����تغلة 
4.5% فقط م����ن اجمالي األراضي 
في الدولة، في لبنان مس����احتها 
عشرة آالف كيلومتر مربع يعني 
الكويت وعدد سكانها  اصغر من 
5 مالي����ني واملهج����رون 4 ماليني 
وال عندهم مش����كلة سكن وكذلك 
س����نغافورة رغم الكثافة عندهم 
ال توجد مش����كلة سكن، البحرين 
مساحتها الف كيلومتر وال يوجد 
عندهم مشكلة سكن ونحن عندنا 
فيلكا وحدها تستوعب 2 مليون 
شخص لو احسن تخطيطها، بعد 
التحري����ر الغي حق الكويتية في 
احلصول على السكن، واملشاكل 
الت����ي تواجهها امل����رأة الكويتية 
املتزوج����ة بغير كويت����ي او غير 

املتزوجة يجب حلها.
الرئيس: ال يوجد لدي نصاب 
وامامكم خياران اما رفع اجللسة 
او اضاف����ة وقت وزير املواصالت 
للنواب، خصوصا ان وقت النقاش 

انتهى.
حس����ني احلريت����ي: نحن امام 
قانون في غاية الروعة لكنني اضم 
صوتي لالخوان املتشائمني حول 
عدم ق����درة احلكومة على تطبيق 
القانون، هل تس����تطيع احلكومة 
توفير 200 ألف وحدة او قسيمة 

للسكن خالل السنوات املقبلة.
العدوة: لدينا مشكلتان  خالد 
في الكويت االسكان والتوظيف وما 
قاله االخ صالح عاشور قبل قليل 
كالم صحيح وسيد عدنان ماذا مينع 
احلكومة من استصالح االراضي 
وتطرحها باسعار معقولة، اشك في 
ان تستطيع احلكومة انشاء 200 
ألف وحدة سكنية خالل 3 سنوات، 
وكيل وزارة االش����غال حتدث عن 
مناقشة ش����ارع اجلهراء بطول 11 
كيلومترا يحتاج الى 5 س����نوات، 
ما اسرعكم! صراحة افحمتم من 
بعدكم، ملاذا ال تفتحون املجال امام 
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الشركات االجنبية من دون وكيل 
وخلوها تش����تغل، افتحوا البلد، 
الدائري االول عقده منذ 2006 والى 
اآلن يحفرون بجس����ر. في وزارة 
االش����غال والكهرباء لم تستطع 
الشركات اخذ مستحقاتها اال بدفع 

رشاوى لدينا فساد واضح.
د.ضيف اهلل أبورمية: القانون 
رقم 93 واضح لكن احلكومة تسببت 
القانون  في فش����ل القوانني، هذا 
طم����وح حيث س����تنقل الكرة من 
ملعب احلكومة الى القطاع اخلاص، 
الش����ركات التي ستنشأ لن تكون 
ربحية وبالتالي ستكون جادة على 
عملها خصوصا ان وزير االسكان 
مطالب بتقدمي تقريرين في السنة 

عن تطبيق القانون.
مخلد العازمي: هل من املعقول 
ان تعان����ي الكويت من مش����كلة 
سكانية ونحن عدد سكاننا مليون 
نسمة فقط، هل يعقل ان يجلس 
الشاب في منزل والده نحو 15 سنة 
وارض الصبية وحدها كافية مع 
الس����احل الجناز 200 ألف وحدة 

سكنية مبحاذاة اجلون.
ف����الح الص����واغ: نتمنى من 
وزير النفط ان يوضح االمور عن 
مشروع غرب هدية االسكاني كما 
بشر الناس مبشروع الظهر، مدينة 
صباح االحمد االسكانية نتحدث 
عنها فهل نري����د ان يكون مصير 
هذه املدينة السكنية مثل حال ام 

الهيمان.
د.ولي����د الطبطبائي: الطلبات 
املتراكمة تدل على تقاعس احلكومة 
القوان����ني اخلاصة  في تطبي����ق 
باالس����كان وس����يمر هذا القانون 
مبعوق����ات مثل النف����ط والدفاع 
والكهرباء وغيرها وهذا ما يضيع 
احالم املواطن����ني، نحن في كتلة 
التنمية قدمنا اقتراحا ملنح قرض 
مقداره 70 ألفا ملن بيوتهم اقل من 

النتيجة كالتالي: موافقة 48، عدم 
موافقة -، امتناع - ، حضور 48، 
موافقة ويحال الى احلكومة. وانتقل 
املجلس الى مناقشة قانون تنظيم 
اجراءات دعاوى النسب وتصحيح 

االسماء.
واف����ق املجلس عل����ى تثبيت 

التقرير في املضبطة.
د.وليد الطبطبائي: هو مشروع 
حكومي وأبرز التعديالت ان رئاسة 
النيابة  اللجنة تكون للقاضي أو 
العام����ة بدال من ان يكون لرئيس 
القضاة ومجرد تعديل العقوبة من 5 
سنوات سجن الى 3 سنوات سجن 
ملن يدلي ببيانات غير صحيحة.

وتال املقرر د.وليد الطبطبائي 
مواد القانون مادة مادة.

أحمد الس����عدون: أتساءل عن 
عقوبة ال� 3 س����نوات في القانون 
فما س����بب تخفيف هذه العقوبة 
من 5 سنوات الى 3 سنوات ما دام 
أدلى ببيانات غير صحيحة، وهو 

يعلم بصحتها.
راش����د احلماد وزي����ر العدل: 
احلكومة ليس����ت متمس����كة بهذا 
التعدي����ل، وميك����ن ان نعود الى 
النص االصل����ي أو تقدمي تعديل 

على املادة.
حسني احلريتي: التزوير أنواع 
فالقاض����ي عندما يقي����د بتغليظ 
العقوبة فقد يأخذ بأخف العقوبة 
أو يضطر الى االمتناع عن النطق 
بالعق����اب وعدم تنفي����ذ العقوبة 
في حال تغليظ العقوبة بش����كل 

شديد.
وزير العدل: 3 سنوات ليست 
بالقليلة ألنها تدخل في باب اجلنح 
ونقترح بإعادتها كما هي 5 سنوات 

لينتهي االشكال.
الرئيس  اخلرافي: هل يوافق 
املجلس عل����ى اعادتها الى نصها 

االصلي ب� 5 سنوات؟
موافقة.

عدنان عبدالصمد: املشكلة في 

300 متر.
الصيفي مبارك الصيفي: لدينا 
نحو 90 ألف طلب اسكاني، وهذا 
القطاع  نهج حكومي خلصخصة 
االسكاني كما هو حال اخلصخصة 
احلالية، الش����اب يجلس في بيت 
والده ملدة 20 سنة دون احلصول 
على سكن هناك ش����ركات عاملة 
في البورصة غذائية او اتصاالت 
او غيره����ا ولي����س له����ا عالق����ة 
باالس����كان فكيف تأخذ مثل هذه 

املشروعات.
عبدالرحمن العنجري: التكلفة 
املالية لهذه القوانني كبيرة، الدولة 
لن تس����تطيع االنف����اق على هذه 
املشاريع وسبق ان خاطبنا الشيخ 
أحمد الفهد، نحن نعيش فقط على 
مساحة 7% والباقي غير مأهول، 
منظور االخ عادل الصبيح لالسكان 
كان هو الصحيح لكن لالسف مت 
اكثر  نس����فه، والكويت اصبحت 
ال����دول كلفة لالراضي وتصل بها 
نسبة الكلفة الى 60% من القيمة 
االساسية للقسيمة في حني يجب 

ان تكون الكلفة %20.
س����عدون حم����اد: كان لدين����ا 
مقترح عمن اش����تروا عن طريق 
بنك التس����ليف بان يس����مح لهم 
باحلصول على القرض مرة اخرى، 
االخوان في اللجنة اعطوه احلق 
في الدور واقتراحي عن القرض، 
ونحن نطالب بالس����ماح ملن باع 
مرة واحدة ان يع����ود لطلبه من 
جدي����د، الكويتيات مم����ن لديهن 
طلبات اس����كانية والزوج حصل 
على اجلنس����ية ان يعطى تاريخ 

الطلب للزوج.
أحمد الس����عدون: ملاذا قضية 
االسكان وصلت الى هذا الوضع، 
فهي مبدئي����ة هناك اطراف قادرة 
وال ترغب ف����ي حل هذه القضية، 
خطة تنمي����ة في 1981 تكلموا عن 
مدينة الصبية وأصل املشكلة ان 
مجموعة م����ن محتكري االراضي 

الكويت ان القانون لم يعالج عدم 
االعتراف بأحكام احملكمة.

وزير الع���دل: الفرق بني رفع 
الدعوى على ميت هذا موجود في 

احملاكم ومجرد تصحيح االسم.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة االولى للقانون بشأن 
النسب  تنظيم اجراءات دعاوى 
وتصحيح االسماء وكانت النتيجة 
كالتال���ي: حض���ور 45، موافقة 

.45
موافقة.

ومت تعدي���ل امل���ادة لتك���ون 
كالتالي:

يعاقب باحلبس 5 سنوات أو 
غرامة 5000 دينار لكل من يدلي 
مبعلومات غير صحيحة مع علمه 
بصحتها فيما يتعل���ق بتنظيم 
إجراءات دعاوى النسب وتصحيح 
التصويت نداء  االسماء. وجرى 
باالسم على االستثناء من املادة 
104، واملداولة الثانية وكانت نتيجة 
التصويت: حضور 45، موافقة 41، 

عدم موافقة 3، امتناع 1.
موافقة ويحال الى احلكومة.

عدنان عبدالصمد: مازال هذا 
القانون به ش���بهة دس���تورية 
ألنه منع التقاضي والذهاب الى 
احملاكم، وأرجو دراسة هذه الشبهة 
التقاضي  الدس���تورية ألن حق 

مكفول دستوريا.
محمد البصيري: نشكر االخوان 
على هذا االجناز، ونطالب بإقرار 
انش����اء صن����دوق دعم  قان����ون 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
برأسمال 500 مليون دينار مببادرة 
أميرية من صاحب السمو األمير، 
ولق����ي ه����ذا االقت����راح اعتراضا 

نيابيا.
الطبطبائي: 500 مليون دينار 

تقر في دقيقة.
الرئيس اخلرافي: ترفع اجللسة 
الى اجللسة املقبلة، وكانت عقارب 

الساعة تشير الى 1.45 دقيقة.

انها متنع  الكويت استطاعت  في 
تطبيق القوانني.

عندما صدر قانون استصالح 
االراضي قالوا في اجتماع عقد عام 
99 ان هذا القانون مستحيل تطبيقه 
وعندما اضفن����ا الباب الرابع الى 
قانون 47 فيم����ا يتعلق بالبيوت 
منخفضة التكالي����ف كانت ايضا 
هناك اط����راف ال تريد تنفيذ ذلك 

القانون.
اؤكد على دور اصحاب النفوذ 
وانتظروا ملدة يومني او ثالثة ماذا 
يفعلون في القانون اخلاص بانشاء 
محطات الطاقة، جمعنا كل اجلهات 
اخرجت مؤسس����ة النفط بيانات 

متعلقة باراض بلغت 400 كيلومتر 
مربع.

وهذا القانون اورد آلية املتابعة 
لكل املشاريع التي ستنفذ وال يجوز 
وضع مدينة س����كنية في املرقاب 
فمن غير املعقول ان يصبح سعر 
الوحدة السكنية 5 ماليني دينار، 
امتنى من االخ����وان الذين لديهم 
الينا  مالحظات ان يتقدم����وا بها 

وسنأخذها في االعتبار.
محم����د البصيري:  احلكومة ال 
تعترض عل����ى القانون من حيث 
املبدأ ولدينا تعديالت على املادة 27 
مكررا سنقدمها بعد املداولة األولى 
مطالبا باستعجال قانون محاكم 

الوزراء ودعاوى النسب.
الرئيس اخلرافي: هناك تعديالت 
مقدم����ة س����نحيلها ال����ى اللجنة 
املختصة ونأمل دراستها وجرى 
التصويت نداء باالسم على املداولة 
األولى للقانون بانش����اء شركات 
لتصميم وتنفيذ املشاريع االسكانية 
وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 46، 
عدم موافقة - ، امتناع 1، حضور 
47، فوافقت عل����ى تقرير اللجنة 

االسكانية.
وانتقل املجلس الى مناقش����ة 
تقرير اللجنة التش����ريعية بشأن 
تعدي����ل قانون محاك����م الوزراء، 
واعترض النائب حسني احلريتي 

على جتاوز البند اخلاص بقانون 
القضاء وقال ما مصير القانون.

احلريتي: التعديل على قانون 
محاكم الوزراء يتلخص في ان يكون 
ممثل النيابة في محاكمة الوزراء 
رئيس نيابة وليس محاميا عاما 
وجرى التصوي����ت على القانون 
املداولة األولى  نداء باالس����م في 
النتيجة كالتالي: موافقة  وكانت 
47، عدم موافق����ة - ، امتناع -، 

حضور 47.
هل يوافق املجلس على استثناء 
املداول����ة الثانية من امل����ادة 104، 
وجرى التصويت على القانون في 
املداولة الثانية نداء باالسم وجاءت 

الحريت�ي: نظ�ام ال�� B.O.T أفض�ل م�ن نظ�ام الخصخص�ة

عبدالصمد: كيف نطالب بطرد العمالة الهامشية ونحن نحتاجها؟

مزيد: مجلس األمة يبادر بتش�ريع القواني�ن والحكومة ال تطبقها

قانون إنشاء وبناء وتنفيذ المدن اإلسكانيةنص قانون إنشاء المدن العمالية
وافق مجلس االمة امس في املداولة االولى على قانون تأس��يس 
ش��ركة مساهمة كويتية او اكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل 
والتحوي��ل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتش��غيل وصيانة املدن 

العمالية.
مادة أولى: تلتزم احلكومة خالل س��تة شهور من تاريخ العمل 
بهذا القانون بتأس��يس شركة مساهمة كويتية أو اكثر تتولى وفقا 
لنظام البناء والتش��غيل والتحويل للدول��ة القيام بتصميم وتنفيذ 
وتش��غيل وصيانة مدن للعمال في مختل��ف احملافظات، وذلك في 
املواقع املخصصة من قبل بلدي��ة الكويت لهذا الغرض وبجميع ما 
تش��تمل عليه من مكونات ووحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد 
اس��تثماري ومبان غي��ر ربحية خلدمة املش��روع ومنطقة جتارية 
اس��تثمارية ومواقع تخصص جلهات النفع العام، إضافة الى الطرق 
والبنية التحتية وغير ذلك مبا تضعه تفصيال اجلهة احلكومية التي 
يكلفها مجلس الوزراء بتأس��يس الشركة واستكمال اجراءات طرح 
وتخصيص اسهمها وفقا لهذا القانون، على أن توزع أسهم الشركة 

على النحو التالي:
أ � خمسون في املائة )50%( من األسهم تطرحها اجلهة احلكومية 
التي يكلفها مجلس الوزراء مبزاد علني عام بني الشركات املساهمة 
املدرجة في س��وق الكويت لألوراق املالية والشركات األخرى التي 
يوافق مجلس الوزراء على مش��اركتها في املزايدة بش��رط أال يقل 
رأس��مال اي منها عن احلد االدنى لرأس��مال الش��ركة املس��موح 
بتسجيلها في سوق الكويت لالوراق املالية، ويرسى املزاد على من 
يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته االسمية مضافة اليها مصاريف 
التأس��يس � إن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه املزاد وبالسعر ذاته 
الذي رس��ا به باملزاد، االكتتاب بجميع االسهم التي تؤول الى الدولة 

وفقا ألحكام املادة الثانية من هذا القانون.
ب � خمس��ون في املائة )50%( من األس��هم تخصص لالكتتاب 

العام جلميع املواطنني.
ج � حتول الزيادة الناجتة عن بيع االسهم وفقا ألحكام البند )أ( 

من هذه املادة الى االحتياطي العام للدولة.
د � تكون مدة التعاقد لهذا املش��روع أربعني س��نة ميالدية تبدأ 
من أول السنة املالية للدولة التالية النقضاء ثالث سنوات من تاريخ 

إبرام العقد.
م��ادة ثانية: تتولى الدولة دفع قيمة االكتتاب نيابة عن املواطنني 
وت��وزع جميع األس��هم املخصصة لالكتتاب العام بالتس��اوي بني 
جميع الكويتيني املس��جلة أس��ماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية في يوم االكتتاب ومن غير تخصيص لكس��ور األسهم، على 
أن يتم تس��ديد حصيلة هذه االكتتابات من قب��ل املواطنني للدولة 
وفقا لإلجراءات وبالطريقة التي حتددها اجلهة احلكومية املختصة 
دون أي فوائد او رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في االكتتاب 
في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة 
ميالدية كاملة محس��وبة بدءا من أول الش��هر التالي للش��هر الذي 

تولت فيه الدولة االكتتاب نيابة عن املواطنني.
وتؤول إلى الدولة كسور األسهم غير املخصصة للمواطنني، كما 
ت��ؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي النتهاء املوعد احملدد لتس��ديد 
املواطنني قيمة هذه االكتتابات وفقا ألحكام الفقرة الس��ابقة، جميع 
األس��هم التي لم يس��دد فيها املواطنون قيمته��ا للدولة خالل ذلك 
املوعد ألي س��بب من األس��باب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه 
األس��هم خالل مدة يحددها مجلس الوزراء الى الش��ركة التي رسا 
عليها املزاد، وذلك بعد اس��تيفاء قيمتها منها وفقا ألحكام البند )أ( 

من املادة األولى من هذا القانون.
م��ادة ثالثة: حتدد اجلهة احلكومية املكلفة بتأس��يس الش��ركة 
في وثائق املش��روع جميع املتطلبات في��ه ومكوناته وخاصة عدد 
الوحدات السكنية ومس��احة كل منها، ونسبة االستعمال التجاري 
واالستثماري وغير ذلك من االستعماالت وكل ما يتعلق بالشروط 
األخرى وبالتزامات الش��ركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة 

املشروع وحتويله للدولة بعد انتهاء العقد.

مادة رابعة: باس��تثناء ما يتعلق بالنواح��ي التنظيمية ال يجوز 
إجراء أي تعديل على مكونات املش��روع بعد طرح األسهم في املزاد 
العلن��ي العام وفقا ألحكام البند )أ( من املادة األولى من هذا القانون 
سواء كان ذلك بزيادة أو تخفيض املساحات املخصصة لالستعمال 
التج��اري أو االس��تثماري أو الوحدات الس��كنية أو غير ذلك من 
االس��تعماالت األخرى أو في أي من املرافق واخلدمات بأي ش��كل 
يؤثر على األس��س التي مت مبوجبها طرح أس��هم الشركة في املزاد 

العلني وفقا ألحكام البند )أ( من املادة األولى من هذا القانون.
مادة خامس��ة: ال تتحم��ل احلكومة وال أي جهة عامة تس��ديد 
أي إيج��ارات عن هذه الوح��دات أو اي تكاليف أخرى أو أي دفعات 
نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة 

العقد.
مادة سادس��ة: يحدد بدل اإليجار الشهري للعامل في الوحدات 
الس��كنية طوال مدة العقد بقرار يصدر من مجلس الوزراء وتقوم 
الشركة بتحصيله مباشرة من شاغلي هذه الوحدات أو من كفالئهم 
بحس��ب األحوال وتكون العالقة بني الش��ركة وش��اغلي الوحدات 

السكنية أو كفالئهم عالقة املؤجر باملستأجر.
مادة س��ابعة: ال يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير األشخاص 
الذي��ن تتوافر فيهم الش��روط الت��ي يصدر بها ق��رار من مجلس 
الوزراء، ويقع باطال بطالنا مطلقا كل تصرف تقوم به الشركة على 

خالف حكم هذه املادة.
م��ادة ثامنة: ال يج��وز تأجير الوحدات الس��كنية من الباطن أو 
اس��تغاللها في غير الغرض املخصصة من أجله، وفي حالة املخالفة 
تقوم اجلهة احلكومية املش��رفة بإخطار املخالف بتصحيح أسباب 
املخالف��ة خالل )30( ثالثني يوما من تاري��خ اإلنذار فإذا لم يصحح 
املخالف أس��باب املخالفة خالل املدة احمل��ددة باإلنذار يكون للجهة 
املش��رفة اتخاذ ما تراه مناس��با من إج��راءات قانونية. وال يجوز 
للشركة وال للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية 
عل��ى الوحدات الس��كنية أو خارجها أو زيادة مس��احة البناء فيها. 
وتلتزم الش��ركة طوال فترة العقد بإب��الغ كل من اجلهة احلكومية 
املشرفة وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خالل األسبوع األول 
من كل ش��هر عن جميع التجاوزات التي تقع من املستأجرين على 

خالف حكم هذه املادة.
مادة تاس��عة: تقوم بلدية الكويت فور إبالغها باملخالفات املشار 
اليها في املادة السابقة بإزالة املخالفة فورا بالطريق اإلداري والتنفيذ 

املباشر دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.
مادة عاش��رة: ال يجوز إجراء أي تعديالت على العقد موضوع 
املش��روع كما ال يجوز متديده أو جتديده وعند انقضاء مدة العقد 
ي��ؤول إلى الدولة ويعد من أمالكها دون أي تعويض أو مقابل كامل 
املش��روع ال��ذي أقيم وفقا ألح��كام املادة االولى من ه��ذا القانون 
ويق��ع باطال بطالنا مطلق��ا كل اتفاق أو اج��راء على خالف أحكام 

هذه املادة.
م��ادة حادية عش��رة: تق��وم وزارة املالية بط��رح إدارة 
املش��روع قبل سنة من ايلولته إلى الدولة وفقا ألحكام املادة 
السابقة في مزاد علني عام، يعلن عنه بوسائل االعالم املرئية 
واملس��موعة وفي اجلريدة الرس��مية وفي جريدتني يوميتني 
عربيت��ني كويتيتني على األق��ل، على أال تق��ل املدة احملددة 
للحصول على وثائق املش��روع وتقدمي العطاءات عن تسعني 
يوما من تاريخ النش��ر في اجلريدة الرس��مية، وال يخل ذلك 
بحق الدولة في أن تقوم بإدارة املش��روع بصورة مباش��رة 
ويجب أن يكون من بني وثائق املش��روع امليزانية املدققة له 
عن آخر ثالث س��نوات مالي��ة وال يجوز أن تزيد مدة التعاقد 
على إدارة املش��روع في العقد اجلديد على عش��ر سنوات. 
ويص��در قرار من وزير املالية بالتفاصيل اخلاصة بإجراءات 
املزايدة والترس��ية، وتكون األولوية في الترسية للمستثمر 
الذي انتهى عقده إذا اشترك في املزايدة وتساوى عطاؤه مع 

افضل عطاء.

م��ادة أولى: يس��تبدل بنص املادة 30 من القانون رقم 47 لس��نة 1993 
املش��ار اليه النص اآلتي:  »إذا كان رب االس��رة مالكا لعقار مت اس��تمالكه 
وتثمين��ه أو بيعه مببلغ يقل ع��ن ثالثمائة الف دينار كويتي )300000 د.ك( 
منح القرض املنصوص عليه في املادة 28 من هذا القانون، بش��رط أال يزيد 
مبلغ القرض ومقدار االس��تمالك والتثمني أو البيع على ثالثمائة الف دينار 
كويت��ي )300000 د.ك(، وفي تطبيق هذا احلك��م يعتبر العقار مملوكا لرب 
االسرة اذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة 
الى زوجته أو أحد اوالده الذين يعولهم، وذلك دون اخالل بحق االوالد في 
احلصول على الرعاية الس��كنية وفقا لالجراءات التي يضعها مجلس ادارة 

بنك التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها«. 
مادة ثانية: تضاف الى املادة 27 من القانون رقم 47 لس��نة 1993 املشار 
الي��ه فقرتان جديدتان، كما يضاف بعد امل��ادة 27 باب جديد بعنوان »الباب 
الثالث مكررا« املدن الس��كنية يشتمل على ست مواد بأرقام 27 مكررا، 27 
مك��ررا )أ(، 27 مكررا )ب(، 27 مكررا )ج(، 27 مكررا )د(، 27 مكررا )ه(، كما 
تض��اف الى املادة 28 فقرة اخيرة وتضاف بعد املادة 36 مادة جديدة برقم 

36 مكررا نصها جميعا كاآلتي: 
م��ادة 27 فق��رة ثانية وفقرة ثالث��ة: ويجب تخصي��ص جميع البيوت 
والشقق والقس��ائم مبا في ذلك القسائم املستصلحة وفقا ألحكام القانون 
رقم 27 لسنة 1995 املشار اليه ملستحقي الرعاية السكنية وفقا ألحكام هذا 
القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 املشار اليه وبالشروط الواردة فيهما.  
ويق��ع باطال بطالنا مطلقا وكأن لم يكن كل حج��ز ألي من هذه البيوت أو 
الش��قق أو القس��ائم ألي س��بب من األس��باب أو تخصيصها ألي جهة أو 

التصرف فيها على أي وجه باملخالفة ألحكام الفقرة السابقة. 
مادة 27 مكررا املدن الس��كنية: تلتزم املؤسسة خالل ثالث سنوات من 
تاري��خ العمل بهذه امل��ادة بالعمل على توفير أراض تكف��ي إلقامة عدد من 
املدن الس��كنية ال يقل عددها عن عشر مدن وال تقل وحداتها السكنية عن 
مائتي الف قس��يمة سكنية )200000 قس��يمة( دون أن يحسب من ضمنها 
ما س��بق تخصيصه للمؤسس��ة من أراض، ودون ان يخل ذلك مبا تتولى 
املؤسس��ة تنفيذه من مش��روعات س��كنية بشكل مباش��ر.  ويقدم وزير 
الدولة لش��ؤون االس��كان الى كل من مجلس االمة ومجلس الوزراء خالل 
ش��هري يناير ويوليو من كل عام تقريرا عما مت توفيره من هذه االراضي.  
وتلتزم املؤسس��ة خالل سنة من تاريخ تس��ليمها االراضي الالزمة بإقامة 
املدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على ان تكون شركة 
مس��اهمة كويتية لكل مدينة.  دكما تلتزم املؤسسة بتأسيس أول شركتني 
مس��اهمتني خالل ستة ش��هور من تاريخ العمل بهذه املادة تتولى احداهما 
تنفي��ذ مدينة اخليران الس��كنية، وتتول��ى األخرى تنفي��ذ مدينة املطالع 

السكنية وفقا ألحكام هذا الباب. 
مادة 27 مكررا )أ(: خصص أسهم كل من الشركات املشار اليها في املادة 

السابقة على النحو التالي: 
أ � أربع��ون في امل�ائة )40%( تطرحها املؤسس��ة ف��ي مزايدة علنية بني 
ش��ركات املس��اهمة املدرجة في س��وق الكويت لالوراق املالية والشركات 
االخ��رى التي يوافق مجلس الوزراء على مش��اركتها في املزايدة بش��رط 
أال يقل رأس��مال أي منها عن احلد االدنى لرأس��مال الش��ركة املسموح به 
لتس��جيلها في س��وق الكويت لألوراق املالية، ويرسو املزاد على من يقدم 
اعلى س��عر للسهم فوق قيمته االس��مية مضافة اليها مصاريف التأسيس 
ان وجدت ويلتزم من يرس��و عليه املزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به املزاد، 
باالكتتاب بجميع االسهم التي تؤول الى الدولة وفقا ألحكام املادة 27 مكررا 

)ج( من هذا القانون. 
ب � عشرة في امل�ائة )10%( للحكومة واجلهات التابعة لها. 

ج � خمس��ون ف��ي امل�ائ��ة )50%( تخص��ص لالكتت��اب الع��ام جلميع 
املوطنني. 

د � حتول الزيادة الناجتة عن بيع االسهم وفقا ألحكام البند )أ( من هذه 
املادة الى االحتياطي العام للدولة. 

ه� � تكون مدة التعاقد لكل ش��ركة من الشركات املشار اليها في املادة 
27 مكررا من هذا القانون خمس��ا وأربعني س��نة ميالدي��ة من تاريخ ابرام 

العقد. 
مادة 27 مكررا )ب(: تتولى املؤسس��ة حتديد رأس��مال كل ش��ركة من 

الش��ركات املش��ار اليها في املادة 27 مكررا من هذا القانون وتوزيع جميع 
االس��هم املخصصة لالكتتاب العام بالتساوي بني جميع الكويتيني املسجلة 
أس��ماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات املدني��ة في يوم االكتتاب ومن غير 
تخصيص لكسور االسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه االكتتابات من قبل 
املواطنني للدولة وفقا لالجراءات وبالطريقة التي حتددها املؤسسة دون أي 
فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في االكتتاب في موعد أقصاه 
اليوم الذي تنقضي في نهايته س��تون يوما محس��وبة بدءا من أول الشهر 
التالي للش��هر الذي تولت فيه املؤسس��ة دعوة املواطنني عن طريق وسائل 
اإلعالم الكويتية املقروءة واملرئية واملس��موعة الى تسديد قيمة االكتتابات 

املستحقة عليهم.
مادة 27 مكررا )ج(: تؤول الى الدولة كس��ور األس��هم غير املخصصة 
للمواطن��ني كما ت��ؤول إليها اعتبارا من اليوم التال��ي النتهاء املوعد احملدد 
لتس��ديد املواطنني لقيمة هذه االكتتابات وفقا ألحكام املادة السابقة جميع 
األسهم التي لم يسدد املواطنون قيمتها للدولة خالل ذلك املوعد ألي سبب 
م��ن األس��باب، وتقوم الدولة خالل مدة ال جتاوز س��نة م��ن انتهاء املوعد 
املذكور بتحويل ملكية هذه األسهم الى الشركة التي رسا عليها املزاد، وذلك 
بعد اس��تيفاء قيمتها منها وفقا ألحكام البند )أ( من املادة 27 مكررا )أ( من 

هذا القانون.
م��ادة 27 مكررا )د(: حتدد املؤسس��ة ف��ي وثائق كل مش��روع جميع 
املتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات الس��كنية ومساحة كل منها، 
ونس��بة االس��تعمال التجاري واالس��تثماري وغير ذلك من االستعماالت 
وكل م��ا يتعلق بالتزامات الش��ركة في تصميم وتنفيذ وتش��غيل وصيانة 
املش��روع وحتويل حق االنتفاع الذي تتمتع به الى الدولة بعد انتهاء العقد. 
وباس��تثناء ما يتعل��ق بالنواحي التنظيمية ال يجوز إج��راء أي تعديل على 
مكونات املش��روع بعد طرح األسهم في املزاد العلني وفقا ألحكام البند )أ( 
من املادة 27 مكررا )أ( من هذا القانون س��واء بزيادة او تخفيض املساحات 
املخصصة لالس��تعمال التجاري او االس��تثماري او الوحدات السكنية او 
غير ذلك من االس��تعماالت او في اي من املرافق واخلدمات بأي شكل يؤثر 
على األس��س التي مت مبوجبها طرح أسهم الش��ركة في املزاد العلني وفقا 
ألحكام البند )أ( من املادة 27 مكررا )أ( من هذا القانون. ويجب تنفيذ واجناز 
البنية األساس��ية واملرافق العامة وغيرها وفقا ملا حتدده املؤسسة في دفتر 
الش��روط، عالوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا او 
ش��ققا او قس��ائم الى املؤسسة صاحلة وجاهزة للس��كن أو للبناء بحسب 

األحوال في موعد ال يجاوز خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد.
مادة 27 مكررا )ه�(: تصدر مبرسوم الالئحة التنفيذية لهذا الباب خالل 
3 اش��هر من تاريخ العمل به، بناء على ع��رض كل من وزير املالية ووزير 
الدولة لش��ؤون اإلسكان وقبل طرح النس��بة املقررة في البند )أ( من املادة 
27 مكررا )أ( من هذا القانون باملزاد العلني، متضمنة على وجه اخلصوص 
اجراءات تس��جيل جميع مكونات كل مدينة من املدن املشار إليها في املادة 
27 مكررا باس��م الدولة وصيغة االتفاقية التي تقوم املؤسس��ة بإبرامها مع 
كل شركة وحتديد نسبة توظيف الكويتيني بحيث ال تقل نسبتهم عن %70 
من إجمالي عدد العاملني في الش��ركة وش��روط تدريبهم وتأهيلهم اضافة 
الى جميع الش��روط الفنية والبيئية واملالية واالقتصادية وش��روط األمن 
والس��المة واملكونات التي يحق للش��ركة االنتفاع بها ط��وال فترة العقد، 

وغيرها من الشروط التي حتكم العالقة بني الطرفني وحتدد التزاماتهما.
وتقدم الش��ركة الى وزير الدولة لش��ؤون اإلس��كان خالل 3 اشهر من 
انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيني في الشركة ووظائفهم، 
وكذلك أعداد وأسماء من مت تدريبهم خالل السنة املالية املنقضية ونسبتهم 
الى مجموع أعداد الكويتيني في الس��نوات ال� 3 الس��ابقة عليها ويرس��ل 
الوزير صورة من هذا الكش��ف الى كل م��ن مجلس األمة ومجلس الوزراء 

مشفوعا مبالحظات املؤسسة على ما ورد فيه.
م��ادة 28 فقرة أخيرة: وال يجوز تخفيض قيمة القرض وال زيادة قيمة 

القسط الشهري في حال قيام املقترض ببيع سكنه للمرة األولى.
م��ادة 36 مكررا: تس��ري أحكام كل م��ن القانون رقم 15 لس��نة 1960 
والقانون رقم 7 لس��نة 2008 املش��ار إليهما بحس��ب األحوال على كل من 
الباب الثالث مكررا والباب الرابع مكررا من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه 

نص فيه ومبا ال يتعارض مع أحكامه.

تتمة المنشور ص7


