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 عسكر يقترح منح معاشات استثنائية ومكافآت
  استحقاق للعسكريين ممن انتهت خدماتهم 

التقرير  باإلجماع، ومت رفـــع 
الـــوزراء بتاريخ  الى مجلس 

.٢٠١٠/١/١٩
  ورغبة من مجلس األمة في 
إنصاف هذه الفئة من الضباط 
االمـــراء والقادة وحتقيقا منه 
للمصلحـــة العامـــة والعدالة 
االجتماعيـــة ورفعـــا للظلم 
والضـــرر الذي وقـــع عليهم 
نتيجة ارتفـــاع رواتبهم بعد 
حصولهم علـــى تلك البدالت 
املرتفعة مبوجب قرار البدالت 
واملكافآت املوحد الصادر بتاريخ 
٢٠٠٤/٧/١ وبفقدها ترتب عليهم 
وعلى أسرهم ضرر كبير، حيث 
مت فقد أكثر من ثلث الراتب، فقد 
مت اعداد هـــذا القانون ليحقق 
املتقدمة، ومما  كل االعتبارات 
يشجع على إصدار هذا القانون 
وتطبيقه على املشـــمولني به 
قلـــة أعدادهم في تلك اجلهات 
االربـــع، وكذلك قلـــة التكلفة 
املالية املترتبـــة على تطبيق 

هذا القانون. 

العسكرية التي كانوا يحملونها 
أثناء خدمتهم، وال تتناسب مع 
مكانتهـــم االجتماعية، ومدة 

خدمتهم الطويلة.
  وبناء على مـــا تقدم، فقد 
تدارست جلنة الداخلية والدفاع 
مبجلس األمة واملكلفة من قبل 
املجلس واحلكومة بدراسة مدى 
انطباق قـــرار مجلس الوزراء 
بشأن مزايا تقاعد العسكريني 
عليهم، فقد انتهت هذه اللجنة 
بعد اطالعها على كل مرئيات 
املوضوع من واقع اجتماعاتها 
التي عقدت مع أصحاب الشأن 
وكذلك تلمس هذه اللجنة للواقع 
الذي يعيشـــه هؤالء الضباط 
املتقاعدون خـــالل الفترة بني 
٢٠٠٤ - ٢٠٠٨ في تطبيق قرار 
مجلس الوزراء عليهم وضرورة 
إنصافهم، حيث انهم أقدموا على 
خطوة التقاعد أثناء فترة نظر 
اللجنة الثالثية بحوافز التقاعد، 
وقد متت املوافقة على املوضوع 
أعاله من قبل مجلس األمة املوقر 

معاشـــات تقاعديـــة ال تفـــي 
باملتطلبات املعيشية وال تساير 
الزيادات املطردة واملتسارعة 
لتكاليف وأعباء احلياة، اذ انهم 
متتعوا بالبدالت املرتفعة التي 
البدالت واملكافآت  أقرها قرار 
املوحد الصادر بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١ 
واملطبق أثناء وجودهم باخلدمة 
وحرمـــوا بتقاعدهم منها، مما 
دفع الكثير منهـــم للعمل في 
أعمال ال تتناســـب مع رتبهم 

من ميزانيتها للمشمولني بأحكام 
هذا القانون.

  مادة خامسة

  على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ 
احكام هذا القانون ويعمل به 
اعتبارا مـــن تاريخ صدوره، 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

  وجاء في املذكرة االيضاحية 
للقانون:

  من خـــالل متابعة أوضاع 
العسكريني ممن انتهت خدمتهم 
في اجلهات العسكرية (اجليش، 
الوطني،  الداخلية، احلـــرس 
العامة لالطفاء) قبل  واالدارة 
صدور قـــرار مجلس الوزراء 
رقم ٢٠٠٨/٤٩٥ الصادر بتاريخ 
٢٠٠٨/٤/٢٨ بشأن منح معاش 
اســـتثنائي وزيـــادة مكافأة 
االستحقاق، يتضح مدى قلة 
املعاش التقاعدي الذي خرج به 
هؤالء املتقاعدون بعد خدمتهم 
الطويلة، حيث مت استحقاقهم 

٢٠٠٨/٤٩٥ بشأن منح معاشات 
استثنائية ومكافآت االستحقاق 

للعسكريني.

  مادة ثانية

  مينـــح املذكـــورون باملادة 
االولى من هذا القانون مكافأة 
استحقاق بواقع راتب سنتني 
ملن لديه منهم خدمة فعلية ٢٥ 

سنة.

  مادة ثالثة

العامة    تتحمـــل اخلزانـــة 
للدولة دفع املعاشات االستثناية 
للمشمولني بأحكام هذا القانون، 
علـــى ان تقـــوم املؤسســـة 
العامـــة للتأمينـــات بصرفها 

ملستحقيها.

  مادة رابعة

العسكرية    تتحمل اجلهات 
الداخلية،  الثـــالث (الدفـــاع، 
احلرس الوطني) واالدارة العامة 
لالطفاء دفع مكافأة االستحقاق 

 قدم النائ ب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون بشـــأن منح 
معاشات استثنائية ومكافآت 
استحقاق للعســـكريني ممن 
انتهت خدمتهـــم في اجلهات 
العسكرية (اجليش، الداخلية، 
الوطنـــي، واالدارة احلـــرس 
العامـــة لالطفـــاء)، وجاء في 

القانون:

  مادة أولى

  مينح معاش استثنائي بقيمة 
٧٥٠ دينارا شـــهريا للضباط 
االمراء من رتبة لواء فما فوق، 
وبقيمـــة ٥٠٠ دينار شـــهريا 
للضباط االمـــراء والقادة من 
رتبة عقيد وعميد، ممن تقاعد 
منهم باجلهات العسكرية الثالث 
الداخلية، احلرس  (الدفـــاع، 
الوطني) واالدارة العامة لالطفاء 
ممن طبق عليهم قرار البدالت 
املوحد لهذه اجلهات، الصادر 
بتاريـــخ ٢٠٠٤/٧/١ ولم يطبق 
عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 

 عسكر العنزي 

 العدوة: ما مشاريع «األشغال» في منطقة 
الوفرة المدرجة في خطة الوزارة؟ 

 المبارك تسأل عن حادثة هروب طالبات 
 وجهت النائبة د.معصومة املبارك سؤاال لوزيرة 
التربية ووزيــــرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: حول ما حدث في مدرسة مشرف املتوسطة 
للبنات يوم اخلميس املوافق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٠، لذا 
يرجى افادتي باآلتي: كيف متت عملية هروب الطالبات، 
وهل مت تشكيل جلنة حتقيق في احلادثة؟ اذا كانت 
االجابة بااليجاب فيرجــــى افادتي مبا خلصت اليه 
جلنة التحقيق، وما االجراءات العقابية التي اتخذت 

ضد الطالبات، وما االجراءات العقابية التي اتخذت 
ضد ادارة املدرسة، وما االجراءات االحترازية التي 
اتخذت من املدرســــة ملنع تكرار ما حدث؟ وما دور 
املشــــرف االجتماعي والنفسي في املدرسة في مثل 
هذه احلاالت؟ وكم عدد احلاالت املماثلة في مدارس 
البنات ومدارس البنني خالل السنوات اخلمس املاضية 
بجميع املراحل؟ وهل يتم ربط االســــوار اخلارجية 

بنظام الكاميرات باملدارس؟ 

العقود حسب املوعد احملدد لها؟ 
وما الشركة املنفذة ملشروع انارة 

شوارع الوفرة؟ 
  وما اسباب عدم انارة الشوارع 
في منطقة الوفرة الى اآلن؟ يرجى 
تزويــــدي بالعقد وجميع االوامر 
التغييرية وبيان اجراءات الوزارة 
في هذا االمر؟ وهل مت حتديد موعد 
ملشاريع شبكة الصرف الصحي 
والشــــبكة الهاتفية فــــي منطقة 
الوفرة؟ وما اسباب انقطاع املياه 
املعاجلة وعدم وصولها الى كثير 
من املزارع بصفة مســــتمرة الى 
اآلن؟ ومتى مت انشاء شبكة املياه 
العبدلي  املعاجلة في منطقتــــي 
والوفــــرة الزراعيــــة؟ وما العمر 
االفتراضي لهما؟ وما مشــــاريع 
تطوير شبكة املياه املعاجلة في 
منطقة العبدلــــي الزراعية؟ وكم 
تبلغ قيمتها؟ وكم عدد محطات 
التنقيــــة والضخ في البالد واين 
مواقعها ومتى مت انشاؤها؟ وما 
العمر االفتراضي حملطات التنقية 
والضخ في البــــالد اجلديد منها 
والقــــدمي؟ وما مشــــاريع منطقة 
الوفرة خالل اخلمس سنوات املقبلة 

املدرجة في خطة الوزارة؟ 

وعلى رأسها اخلضراوات واللحوم 
في االسواق احمللية.

  لذا يرجى موافاتنا باآلتي: ما 
مشاريع وزارة االشغال العامة في 
منطقة الوفرة من سنة ٢٠٠٥ الى 
تاريخ تقدمي هذا السؤال؟ يرجى 
تزويدي بنسخ من العقود وجميع 
االوامر التغييرية املضافة لقيمة 
العقود؟ وهــــل يوجد تأخير في 
تنفيذ اي من تلك العقود؟ يرجى 
تزويدي بأسماء الشركات املتأخرة 
وبيان اسباب التأخير واجراءات 
الوزارة فــــي معاجلة عدم تنفيذ 

 وجه النائب خالد العدوة سؤاال 
لوزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر، جاء 
فيه: تعتبر منطقة الوفرة من اكبر 
مناطق البالد حيث انها تقع في 
اجلهــــة اجلنوبية ملدينة الكويت 
وتضــــم ٦٠٠ منزل ويوجد بها ٣ 
آالف مزرعة واكثر من ٢٠٠ جاخور، 
فضال عن انها منطقة نفطية ودائما 
ما حتتاج الى خدمات كثيرة، وعلى 
الرغم من ذلك فان البنية التحتية 
لتلك املنطقة وخدماتها متهالكة 
الطرق  انارة  الســــيما في مجال 
بشوارعها، في ظل وجود اعمدة 
النارة الشوارع من دون انارة على 
الرغم من كونها قائمة منذ اكثر 
من سنتني، باالضافة الى ان املياه 
املعاجلة باملنطقة دائمة االنقطاع 
مما يترتب عليه شل شريان احلياة 
فــــي املزارع، مما ينتج عنه موت 
آمال واحالم املزارع والذي يواجه 
اخلسائر الناجتة عن ذلك بخسارة 
شــــديدة تهدد مستقبله ومصدر 
رزقه، ويترتب على ذلك كثير من 
االمور اهمها التأثير السلبي على 
األمن الغذائي بشكل عام في البالد 
الغذائية  وارتفاع اســــعار املواد 

 خالد العدوة 

 الحريتي لصفر: ما مقتضيات العمل التي استوجبت
  إحالة ٣ مستشارين بـ «قانونية البلدية» للتقاعد؟ 

 الوعالن: تعديل بعض مواد قانون الجنسية يمنع
  االستغالل السياسي واالبتعاد عن المزاجية في التطبيق 

 مزيد: على الحكومة توضيح أسباب سحب الجنسية من بعض المواطنين
  ويطالبها بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة 

 قال النائـــب مبارك الوعالن 
ان قانـــون اجلنســـية احلالي 
واملعمول به في البالد يتضمن 
بعض الثغرات، باالضافة الى انه 
يتعرض لعدة شرائح اجتماعية 
تعاني من تعارض بعد املواد مع 
أوضاعهـــا القائمة التي ال ميكن 
عالجهـــا، مطالبا بتعديل بعض 
مواد هذا القانون حتى ال يستغل 
سياسيا، مشـــددا على تطبيق 
القانون مبوضوعية بعيدا عن 
املزاجية، وتوحيد مواد اجلنسية 

الكويتية.
النائب مبارك الوعالن    وقال 
ان التعديالت اجلديدة يجب أن 
متنح حاملي أكثر من جنســـية 
مدة عام الختيار جنسية واحدة 
مع إخطاره بذلك، مشيرا الى ان 
مشكلة حاملي أكثر من جنسية 
مشكلة معقدة ويجب حلها بنوع 

من احلكمة.
  وأضاف النائب مبارك الوعالن 
ان قانون اجلنسية في كل البالد 
يعتبر من أهم القوانني وأبعدها 

أثـــرا، فهو الذي يرســـم حدود 
بـــني املواطن  الوطـــن، ومييز 
واالجنبي، والبلد الذي ليس له 
قانون ينظم جنسية مواطنيه 
بدقة وموضوعية يعوزه مقوم 
من أهم مقوماتـــه، الفتا الى ان 
قانون اجلنســـية الكويتية كان 
أقرب ما يكـــون الى املثالية، اال 
انه مر بتعديالت كثيرة غيرت 
من صورته التي صدر بها، ويعد 
هذا القانون من أكثر القوانني التي 
حلقتها تعديالت في الكويت، لذا 

البد من التعامل مع هذا القانون 
والتعديالت التي يجب ان تدخل 

عليه مبزيد من احلكمة.
  وأشار النائب مبارك الوعالن 
الى ان موضوع وقضية حاملي 
أكثر من جنسية أخذت حيزا كبيرا 
من اهتمام املواطنني خالل الفترة 
املاضية ألسباب مختلفة، ومن ثم 
يجب معاجلتها بشكل جذري حتى 
ال تتم العودة الى هذا املوضوع 
مجددا، وفي ذات الوقت حتقيق 

االفضل للصالح العام. 

 اكد النائب حسني مزيد أنه ال 
أحد يعترض على تطبيق القانون 
حينما يتم وفق عدالة ومبسافة 
واحدة من اجلميع كون القوانني 
منظمة للحيـــاة املدنية للدولة 
كما ان القوانني هي التي حتكم 
عالقات االفراد بعضهم ببعض 

وعالقتهم مبؤسسات الدول.
فـــي تصريح    وذكـــر مزيد 
صحافي ان قرار سحب اجلنسية 
الكويتية وان مت فانه اثار العديد 
من التساؤالت حول توقيته من 
جهة وما صاحبه من اجواء شحن 

منذ فترة ليست بقصيرة رعتها 
بعض وسائل االعالم والشخوص 
الذين اســـتغلوا اجواء احلرية 
املتاحة من جهة اخرى، موضحا 
ان علـــى احلكومة في ظل ذلك 
االفصاح عن االسباب احلقيقية 
لقرار سحب اجلنسية الكويتية 
من هؤالء االشـــخاص وعليها 
ان كانت تدعي االزدواجية في 
االســـتناد الى هـــذا القرار كما 
يروجـــه البعض ويقتات عليه 
في ظل الصمـــت احلكومي ان 
تســـعى لتطبيق القانون على 

اجلميع متســـائال: هل ســـيتم 
ســـحب اجلنسية ممن ميلكون 
جناسي أميركية وأوروبية عبر 
التي  الواحدة  تطبيق املسطرة 
تنادي بها احلكومة أم انها تسعى 
مبثل هـــذه القرارات الى ضرب 
الوطنية وشق الصف  الوحدة 
باستخدامها للقوانني للضغط 
على النـــواب خاصة مع وجود 
قضايا سياسية ذات تناول على 

الساحة احمللية.
  واضاف مزيد انه ســـيتقدم 
باسئلة برملانية حول ماهية هذا 

القرار واسباب توقيته الغريب 
وصـــدوره، مؤكدا ان هذا امللف 
والذي فتح من قبل احلكومة لن 
يغلق قبل الكشف عن دوافعه 
واسبابه التي اثارت العديد من 
عالمات التعجب خاصة ان اجلميع 
ميتثل للنطق السامي لصاحب 
السمو األمير الذي دعا الى العمل 
على مشروع بناء الدولة والعمل 
على متاســـك بنيانها، مبينا ان 
القرارات  احلكومة ومبثل هذه 
الفجائية تسعى لتمزيق اشالء 

الوطن وتفرق بني فئاته. 

 يقضي التعديل بمنح حامل أكثر من جنسية مهلة لمدة عام الختيار جنسية واحدة وإخطاره بذلك 

 مبارك الوعالن 

 حسني مزيد 

 بواقع راتب سنتين لمن لديه خدمة فعلية ٢٥ سنة على أن تتحمل الخزانة العامة التكلفة 

الذكر فـــي ٢٠١٠/١٠/٢٨  ســـالفة 
تقدم مستشارو ومحامو اإلدارة 
اليكم في ٢٠١٠/١٠/٢٤  القانونية 
مبذكـــرة يطلبون فيهـــا مراعاة 
األقدمية في شغل منصب مدير 
اإلدارة القانونية عمال باملبدأ الذي 
أرسته محكمة التمييز، فهل متت 
دراســـة هذه املذكرة قبل اصدار 
قرارات اإلحالة؟ برجاء موافاتي 
بصورة مـــن هذه الدراســـة ان 

وجدت، وهل مت الرد عليها؟
  سبق ان كلف احد املستشارين 
بالقيـــام بأعمال مديـــر االدارة 
القانونية باإلنابة، ورغم مضي 
ثالث سنوات على تكليفه لم يتم 
حتـــى اآلن تثبيته مديرا لإلدارة 
القانونية فما األسباب التي حالت 
دون ذلك؟ ومـــا مبررات تكليفه 
مع وجود مستشارين أقدم منه 

في الدرجة؟ 

السبعني، كما ال تسري في شأنهم 
أحـــكام اإلحالة الى التقاعد التي 
نص عليها قانون اخلدمة املدنية 
رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ حيث ال تسري 
الثالثة منه  أحكامه وفقا للمادة 
على من تنظم شـــؤونهم قوانني 

خاصة؟
  هل من بني املستشارين باإلدارة 
القانونية (غير من أحيلوا للتقاعد 
الذكر)  الثالثة سالفة  بالقرارات 
من له مدة خدمة تكفي الستحقاق 
املعـــاش التقاعـــدي؟ وإذا كانت 
االجابـــة بنعم يرجـــى موافاتي 
بأسمائهم ومدة اخلدمة لكل منهم، 
وأسباب عدم إحالتهم الى التقاعد 

أسوة بزمالئهم الثالثة.
  عدد وأســـماء املستشـــارين 
الكويتيني واملناصب التي شغلها 

كل منهم باإلدارة القانونية؟
  قبل اصـــدار القرارات الثالثة 

القانوني إلحالتهم    ما السند 
الى التقاعد مع انه وفقا للمادة ٣٣ 
من قانون بلدية الكويت، واملادة 
التاســـعة من املرسوم بالقانون 
رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ سالفي الذكر 
ال تنتهي خدمتهم اال ببلوغ سن 

ببلوغ سن السبعني». وبتاريخ 
٢٠١٠/١٠/٢٨ أصدر وزير األشغال 
الدولة لشـــؤون  العامة ووزير 
البلدية ثالثة قرارات برقم ٥٧٧، 
٥٧٨، ٥٨٣ لسنة ٢٠١٠ بإحالة كل 
من املستشارين: محمد عبدالرحمن 
اجلاســـر، عبداهللا عبداللطيف 
الهويدي، مشعل جاسر الشمري 
الى التقاعد اعتبارا من ٢٠١٠/١١/١ 
استنادا الى اســـتيفاء كل منهم 
لشـــرط اســـتحقاقه للمعـــاش 
التقاعدي فيما لو انتهت خدمته 
باالستقالة، وملقتضيات مصلحة 

العمل.
  لـــذا أرجـــو افادتـــي باآلتي: 
مـــا مقتضيات مصلحـــة العمل 
التـــي اقتضـــت إحالـــة كل من 
املستشارين الثالثة الى التقاعد 
مؤيدة باملستندات الدالة على ذلك 

بالنسبة لكل منهم؟

 وجه النائب حسني احلريتي 
ســـؤاال برملانيا لوزير األشغال 
الدولة لشـــؤون  العامة ووزير 
البلديـــة د.فاضل صفر قال فيه: 
تنص املادة ٣٣ من القانون رقم ٥ 
لسنة ٢٠٠٥ في شأن بلدية الكويت 
على ان «يسري على القانونيني من 
شاغلي الوظائف اخلاصة باإلدارة 
القانونية ما يسري على أعضاء 
ادارة الفتوى والتشـــريع بشأن 
املرتبات والبـــدالت والعالوات 
التقاعد وكافة  والترقيات وسن 
املزايـــا املاليـــة والعينية»، كما 
تنص املادة التاسعة من املرسوم 
بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في 
شـــأن درجات ومرتبات القضاة 
وأعضاء النيابـــة العامة وإدارة 
الفتوى والتشريع على ان «تنتهي 
خدمة القضـــاة وأعضاء النيابة 
العامة وإدارة الفتوى والتشريع 

 حسني احلريتي 

 الخرافي هنأ نظراءه في اإلمارات
  والوس باألعياد الوطنية 

 بعث برسالة تهنئة إلى المخترع صادق قاسم 

مشـــفوعة بأصدق الدعاء الى 
العلي القدير ان يبارك جهودكم 
اينعت قطافها  التـــي  املوفقة 
بتتويجكـــم بلقـــب املخترع 
اثر  العربي لعام ٢٠١٠، وذلك 
تقدميكم ملشـــروعكم الناجح 
وجلهدكم العلمي املميز املشرف 
اخليميائـــي الذي منحكم اياه 
برنامج «جنم العلوم» الذي اقيم 
احتفاله ومسابقاته في دولة 
قطر الشقيقة، امدكم اهللا بعون 
من لدنه الى مـــا يتطلع اليه 
بلدنا العزيز من دوام الرفعة 
والسؤدد والرقي واالزدهار في 
ظل قيادة صاحب السمو االمير 
املفدى وسمو ولي عهده االمني 

حفظهما اهللا ورعاهما. 

العربي لعام ٢٠١٠.
  وقال اخلرافي في برقيته: 
اود ان ازجي لكم تهانينا القلبية 

 بعـــث رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي ببرقيات تهنئة 
الـــى كل من رئيـــس املجلس 
الوطني االحتادي عبدالعزيز 
عبداهللا الغرير ورئيس املجلس 
االستشاري الوطني عبداهللا بن 
محمد املسعود في دولة االمارات 
العربيـــة املتحـــدة، ورئيس 
مجلـــس االمة ثوجنســـينج 
تامافوجن في جمهورية الوس 
الشعبية الدميوقراطية وذلك

مبناســـبة االعيـــاد الوطنية 
لبالدهم.

  كما بعث الرئيس اخلرافي 
ببرقيـــة تهنئة الـــى املخترع 
العلمي  صادق قاسم بالنادي 
الكويتي اثر نيله لقب املخترع 

 جاسم اخلرافي 


