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٥ نواب يقترحون نشر نتائج انتخابات مجلس األمة 
في اجلريدة الرسمية خالل سبعة أيام من إعالن النتيجة

تقــدم ٥ نــواب باقتراح 
بقانون بإضافة مادة جديدة 
برقم (٣٩) مكررا إلى القانون 
(٣٥) لســنة ١٩٦٢ في شأن 
انتخابات أعضــاء مجلس 

األمة.
ونص االقتراح الذي تقدم 
به النواب د. عادل الدمخي 
الكنــدري  ود. عبدالكــرمي 
املدلــج وشــعيب  وحمــد 
املويــزري ومحمــد املطير 

على ما يلي:
(املادة أولى)

تضاف مادة جديدة برقم 
(٣٩) مكــررا إلــى القانون 
(٣٥) لســنة ١٩٦٢ املشــار 

التفصيليــة فــي اجلريدة 
الرسمية خالل سبعة أيام 
من إعالن نتيجة االنتخاب 

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصهـ  تنفيذ هذا القانون.

هــو حق دســتوري أصيل 
نصت عليه املادة (٨٠) من 
التجربة  الدستور، ولكون 
الكويتيــة  الدميوقراطيــة 
جتربــة رائــدة فــي العالم 

العربي.
وملــا كان البــاب الثاني 
اخلاص باجلدول االنتخابية 
ينص على نشر كل ما يطرأ 
علــى اجلــداول االنتخابية 
الرســمية، كما  باجلريــدة 
أن نشــر تفاصيــل نتائج 
العملية االنتخابية ال يقـــل 
أهميـــــة عن نشر ما يطرأ 
علــى اجلــداول االنتخابية 
مــن تغييــر، وملزيــد مــن 

وفــق اجلــدول املرفق بهذا 
القانون».

(املادة ثانية)

املذكــرة  فــي  وجــاء 
اإليضاحية لالقتراح بقانون 
ما يلي: ملا كان حق االنتخاب 

الضمانــات واحلماية لهذا 
احلــق الدســتوري وتلــك 
التجربــة، وحرصــا علــى 
نزاهــة العملية االنتخابية 
وشفافية نتائجها، جاء هذا 
االقتــراح بقانــون بإضافة 
مادة جديدة تتضمن نشــر 
النتائج االنتخابية باجلريدة 
الرسمية وفق جدول يحتوي 
على اسم املرشــح والعدد 
اإلجمالي الذي حصل عليه 
واألصــوات التــي حصــل 
عليها بكل منطقة مقســمة 
إلى ذكور وإنـــاث مع بيان 
الترتيب الذي حصل عليهـــا 

املرشـــح.

متضمنة جداول بتفاصيل نتائج العملية االنتخابية

د. عادل الدمخيمحمد املطير  حمد املدلجد.عبدالكرمي الكندريشعيب املويزري 

إليه نصها اآلتي:
مادة ٣٩ مكررا:

«تنشر نتائج االنتخابات 

فهد أبوشيبة: نطالب بتعديل املادتني
٥ و١٠ وإنشاء هيئة لالنتخابات

الناشــــط  طالـــــب 
السياسي واملرشح السابق 
فهــد صيــاح ابوشــيبة 
بتعديــل املادتــني ٥ و١٠

مــن الالئحــة الداخلية، 
مشيرا إلى أن هذا التعديل 
يســمح بالفصل بجميع 
الطعون االنتخابية التي 
اســتحقاق  كل  ترافــق 
انتخابــي دميوقراطــي 
مبدة ال تتجاوز ١٢ يوما 
من تاريــخ انتهــاء مدة 
تقدميهــا وقبــل انقضاء 

مدة األسبوعني املقررة لدعوة املجلس 
لالجتماع وبدء دورته وحتصني عضوية 
أعضــاء مجلس األمة قبــل انعقاد اول 
جلسة من دور االنعقاد االول، مبينا ان 

الطلب البد ان يشتمل على 
الطعن مشفوعة  اسباب 

باملستندات املؤيدة له.
وأوضح أبوشيبة في 
تصريح صحافي، قائال: 
نحتاج إلى إنشــاء هيئة 
تختص باالنتخابات من 
أجل املتابعــة واملراقبة، 
الفتا إلى أن األخطاء تتكرر 
في كل عــرس انتخابي، 
آمال من نواب مجلس األمة 
تبني االقتراحني وســن 
تشــريعات تختص بهم 
حتى نتخلص من املشكلة التي أصبحت 
مملة في كل انتخابات، داعيا اهللا عز وجل 
أن يحـــفظ الكويت وقيادتها وشعبها 

مــــن كل شر ومكـــروه.

الفصل في جميع الطعون االنتخابية البد أال يتجاوز ١٢ يومًا

فهد ابوشيبة

«اإلسكان والعقار» البرملانية تضع مسارين خلريطة عملها:
حّل املشكالت العالقة.. والتشريع الستدامة الرعاية

عبدالوهاب العيسى: ما خطة احلكومة في توفير نصف
مليون وظيفة للشباب في السنوات الـ ١٥ املقبلة؟

عادل الدمخي يسأل وزير اإلعالم والشباب عن أسماء 
املستشارين العاملني في كل جهة تابعة لوزارته

وافقــت جلنــة اإلســكان 
والعقار خالل اجتماعها امس 
على حتديد أولوياتها ورسم 
خارطة عمل اللجنة، وكلفت 
مقررها النائب د. عبدالعزيز 
الصقعبي بوضع جدول زمني 
إلقرار املشاريع واالقتراحات 
املتوقــع إجنازهــا فــي دور 

االنعقاد احلالي.
وأوضــح الصقعبــي في 
تصريــح باملركــز اإلعالمــي 
ملجلس األمة أن اللجنة ستعمل 
على مسارين متوازيني، يتعلق 
األول مبتابعة املشاكل العالقة 
في املناطق السكنية احلالية 
ومحاولــة إيجــاد احللــول 

العاجلة لها.
وأضــاف ان ذلك يشــمل 
اإلسراع في توزيعات منطقة 
جنوب سعد العبداهللا ومتابعة 
ميزانيتها، وتوفير السيولة 

وجه النائب عبدالوهاب 
العيسى ٣ أسئلة إلى كل من 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء براك الشيتان ووزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
الرشيد ووزير  عبدالوهاب 
التربيــة ووزيــر التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي 
د.حمــد العدوانــي، نصــت 

على ما يلي:
ســؤال إلى وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء:
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١- ما خطة احلكومة في 
توفير نصف مليون وظيفة 
للشباب في السنوات اخلمس 
املقبلــة؟ وفــي أي  عشــرة 

القطاعات ستكون؟

وجه النائب د.عادل الدمخي ســؤالني إلى وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشــؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري، طالــب في األول منهما بتزويده بكشــف 
بجميع املستشارين العاملني في كل جهة على حدة 
مــن اجلهــات التابعة لوزير اإلعــالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب سواء تعيني دائم أو استعانة بخدمات 
ونســخة من قرارات تعيينهم والسيرة الذاتية لكل 
منهم وقيمة املكافأة الشهرية أو السنوية منذ بداية 

تعيينهم وهل هم مستمـــرون إلى اآلن؟.
وقال الدمخي في مقدمة السؤال الثاني إنه يخصص 
في ميزانيــة الهيئة العامة للرياضــة بند للدورات 
واملشاركات للهيئات الرياضية سواء كانت خارجية أو 
داخلية باالستضافة وكذلــــــك املعسكرات الرياضية.

وطالب بتزويده مبا يلي:
١- ما قيمة البند املخصص للدورات واملشـــاركات 
واالســتضافة للــدورات والبطــوالت اخلارجيـــــة 
والداخلية وكذلك املعســكرات فــي ميزانية الهيئة 

العامــة للرياضة للســنوات املاليــة (٢٠١٨-٢٠١٩) 
و(٢٠١٩-٢٠٢٠) و(٢٠٢٠-٢٠٢١) و(٢٠٢١-٢٠٢٢)، 

.(٢٠٢٢-٢٠٢٣)
٢- هــل مت عمل مناقلة لهذا البند ســواء منه أو 
إليه في كل الســنوات املالية املشــار إليها أعاله في 
البند ١؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بهذه 
املناقالت وقيمتها وأســبابها واملراسالت التي متت 

بني الهيئة العامة للرياضة ووزارة املالية.
٣- يرجــى تزويدي بكشــف تفصيلــي جلميع 
املشاركات خالل السنوات املالية املشار إليها أعاله 
في البند ١، سواء كانت استضافة خارجية أو داخلية 
وكذلك املعســكرات والهيئة الرياضية املشاركة في 
هذه الدورات واملعســكرات أو املســتضيفة لها مع 
حتديد املدة واملبلغ املخصص لكل منها على حدة.

٤- تزويدي بجميع املستندات اخلاصة بالتعاقد 
مع الشركات واجلهات املنظمة لكل فعالية على حدة 
التي متت في السنوات املالية املشار إليها أعاله في 

البنــد ١، وكذلك عقــد االتفاق بني الشــركة واجلهة 
املنظمة ومســتندات الصرف (شــيكات أو ســندات 
صــرف نقدية) لكل بند من البنــود التي تتضمنها 
مبالغ هذه الفعالية، وكذلك املسؤول عن صرف هذه 

املبالغ لكل فعالية على حدة.
٥- هــل كانــت جميع أعمال الصــرف على هذه 
الفعاليات متطابقة مع النظم واللوائح احملاســبية 
التــي نصت عليها الالئحة املالية، إذا كانت اإلجابة 
بالنفــي لبعض احلاالت فما اإلجراء الذي مت اتخاذه 
بالهيئــة الرياضيــة املخالفة مع تقدمي املســتندات 

الدالة على ذلك.
هل مت اكتشاف حاالت تعارض مصالح بني جميع 
الشركات املتعاقد معها ومسؤولي الهيئات الرياضية 
خالل السنوات املالية املشار إليها أعاله في البند ١، 
إذا كانت اإلجابة بنعم فما هذه احلاالت وما اإلجراءات 
التي مت اتخاذها جتاه املخالف مع تقدمي املستندات 

الدالة على ذلك.

مت العمل عليهــا في املجلس 
السابق.

وأضاف ان املرحلة الثانية 
تتضمن انشــاء هيئــة عقار 
جتمع شــتات امللف العقاري 
وكل اجلهات احلكومية املعنية 
وتنظم سوق العقار من سوم 
وسمسرة وتضع سقفا للقيم 

حتديــد احتياجــات ســوق 
العمل؟ وهل ســتكون هناك 
استعانة باملؤسسات البحثية 
احلكوميــة  واألكادمييــة 
وغيرها من املؤسسات املعنية 

بالتوظيف؟
سؤال إلى وزير املالية:

ملا للحاجــة امللحة التي 

املعنية واملختصني ولكنها لم 
تنجز بسبب الصراع السياسي 
الــذي كان دائــرا فــي الفترة 

السابقة.
 وأضاف «نحن أمام فرصة 
تاريخيــة وشــبه اســتقرار 
سياسي من الواجب استثماره 
بالشكل األمثل والتعاون مع 
كل مــن يريد إصالح الشــأن 
اإلسكاني سواء كانت جهات 
أو  خاصــة  أو  حكوميــة 
مؤسســات مجتمع مدني أو 
املجلس البلــدي الذي يبدي 
اهتمامه بالقضية اإلسكانية 
من خالل مبادرة إنشاء جلنة 

حترير األراضي السكنية».
وأكد أن تعاون كل اجلهات 
وتضافر اجلهود سيثمر دور 
انعقاد مثاليا وإيجابيا يتم من 
خالله حتقيق الكثير للقضية 

اإلسكانية.

وجود خطة حكومية لتوفير 
الوظائف للمواطنني وتغطية 

االحتياجات السنوية؟
٢- ما الضمانات املتوافرة 
للدولة الســتمرار التدفقات 
املالية في حال انخفاض سعر 
بيع برميل النفط ملستويات 
التــوازن فــي  دون ســعر 
امليزانية العامة؟ وهل سيؤثر 

ذلك على دخل املواطن؟
سؤال إلى وزير التعليم 

العالي:
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١- هل هناك ربط حقيقي 
وواقعي بني مخرجات التعليم 

واحتياجات سوق العمل؟
٢- هــل لــدى وزارتكــم 
تصور عن شــكل الوظائف 
التي ميكن توفيرها للخريجني 

في القطاع اخلاص؟

اإليجارية في املناطق السكنية 
املختلفة.

وأشــار إلــى أن املرحلــة 
الثالثة تتعلق بقوانني تنظيم 
الفوضى العقارية احلاصلة في 
مناطق الســكن اخلاص التي 
حتولت إلى مناطق استثمارية.

وأكد الصقعبي أن أبرز هذه 
القوانني قانون دعم الكهرباء 
واملاء للبيت الثالث وما يزيد، 
وقانــون رســوم التســجيل 
العقاري للبيت الثالث، وقانون 
ضريبة التملك للبيت الثالث 
وما يزيــد، ومعاجلة قانون 
٢٠٠٨ اخلاص بكسر احتكار 
األراضي الفضــاء، باإلضافة 
إلى قانــون تنظيم الوكاالت 

العقارية.
ولفــت إلــى أن كل هــذه 
القوانني طرحت في املجلس 
السابق ونوقشت مع اجلهات 

تســتوجب علــى احلكومة 
خلق آالف الفرص الوظيفية 
للمواطنــني ســنويا، وذلك 
تفعيــال للمــادة (٤١) مــن 
الدســتور التي تنص على 
أن : «لكل كويتي احلق في 
العمل وفــي اختيار نوعه. 
والعمــل واجــب علــى كل 
مواطــن تقتضيــه الكرامة 
العام،  ويســتوجبه اخلير 
وتقوم الدولة على توفيره 
للمواطنــني وعلــى عدالــة 
شروطه»، ونظرا لصعوبة 
تنفيذ هذا األمر على أرض 
الواقع بنــاء على التجارب 
الســابقة، يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
١- ما خطة وزارة املالية 
الدولــة  إيــرادات  لزيــادة 
لتغطية زيــادة الرواتب في 
العامــة فــي ظل  امليزانيــة 

عبدالعزيز الصقعبي: اإلسراع في توزيعات «جنوب سعد العبداهللا» و«املطالع» 

سأل املطيري عن قيمة البند املخصص للدورات واملشاركات واالستضافة للدورات والبطوالت اخلارجية والداخلية

 د. عبدالعزيز الصقعبي

عبدالوهاب العيسى

الكافيــة لتوزيع ما تبقى من 
ضواحــي املطــالع والتأكــد 
مــن تنفيــذ اخلدمــات فيها، 
واســتعجال البنية التحتية 
فــي منطقــة جنــوب صباح 
األحمــد ومعاجلــة جنــوب 
القيروان وفك ارتباطها بهيئة 
البيئــة، وغيرها من املناطق 
والضواحي السكنية اجلديدة.
وبــني أن املســار الثانــي 
قوانــني  بإصــدار  يتعلــق 
وتشريعات تعالج أصل اخللل 
واملشكلة وحتقق االستدامة 

املطلوبة للرعاية السكنية.
املســار  هــذا  أن  وذكــر 
يتنــاول ٣ مراحل أساســية، 
املرحلة األولى تتعلق بقوانني 
تستهدف زيادة املعروض مثل 
قانون إنشــاء شــركات املدن 
اإلسكانية اجلديدة، وقانون 
استدامة بنك االئتمان والتي 

٢- في حال كانت اخلطة 
االستعانة بالقطاع اخلاص، 
هــل القطــاع اخلــاص قادر 
على صناعة هــذا العدد من 
الوظائــف؟ وفــي حال تبني 
عــدم قدرة القطــاع اخلاص 
على خلق تلك الوظائف، ما 
خطة احلكومة لتمكني القطاع 
اخلاص من تغطية هذا األمر؟
٣- هــل هنــاك خطــط 
حكومية لتشجيع اخلريجني 
على العمل في القطاع اخلاص 
وتطويره؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجــى تزويدي 

باخلطة.
٤- هــل لــدى احلكومة 
تصور عن شــكل الوظائف 
التي ميكن توفيرها للخريجني 

في القطاع اخلاص؟
٥- مــا أســس ومعايير 
ديــوان اخلدمــة املدنية في 

عالية اخلالد تطلب عدد وأسماء 
الباحثات السياسيات في «اخلارجية»

وجهــت النائب عالية 
اخلالــد ٣ أســئلة إلى كل 
من وزير اإلعالم والثقافة 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
الشبــــاب عبدالرحمــن  
املطيري، ووزير املاليـــة 
ووزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالســتثمار 
الرشيـــــد،  عبدالوهــاب 
ووزير اخلارجية الشيخ 

سالم العبداهللا.
 ونصت األسئلة على 

ما يلي:
سؤال إلى وزير اإلعالم:

اطلعنــا من خــالل املوقع الرســمي 
لوكالــة األنبــاء الكويتيــة (كونــا) في 
حســابها الرســمي في (تويتــر)، على 
حتقيــق مصور بعنوان (شــارع جاالن 
هارموني) مثال حضاري ملفهوم التعددية 
الدينية، وفوجئنا بحذف التحقيق املصور 
من املوقع الرسمي للوكالة ومن حساب 

الوكالة في موقع تويتر.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- هل حذف التحقيق املصور املشار 
إليه؟ إن كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 

ذكر سبب احلذف.
٢- هل نشر حتقيق مصور آخر بدال 

من التحقيق املذكور؟
٣- هل أحيل أحد العاملني في الوكالة 
إلى التحقيــق نتيجة للتحقيق املصور 
املذكور؟ إن كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بأسباب ذلك مع صورة ضوئية 

من أعمال التحقيق تفصيال.
سؤال إلى وزير املالية:

القبس املنشــورة  أوردت صحيفــة 
بتاريــخ ١١ أكتوبــر ٢٠٢٢ خبرا بعنوان 
(بلومبيــرغ) مكتــب االســتثمار فــي 
لنــدن يقاضي «غلينكــور»، وذلك على 
خلفية اعتراف شركة التعدين العمالقة 
بتهــم تتعلــق بالتالعب في الســــــوق 

والرشـــاوى.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- ما مدى صحة اخلبر املذكور أعاله؟

٢- هــل رفــع مكتــب 
الكويتي في  االســتثمار 
لنــدن دعــوى قضائيــة 
املوضــوع  بخصــوص 
املذكور أعــاله؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فمــا 
الدعوى؟  طبيعــة هــذه 
وإلى أي مرحلة من مراحل 
التقاضــي وصلــت؟ وما 

طلبات املكتب فيها؟
٣- كــم تبلــغ قيمــة 
اخلسائر احملتملة الناجتة 
التــي  املخالفــات  عــن 

ارتكبتها شركة «غلينكور»؟
٤- اسم مكتب احملاماة املستعان به 
فــي الدعوى املذكورة أعاله، وقيمة عقد 

أتعاب احملاماة.
سؤال إلى وزير اخلارجية: 

نشرت صحيفة «األنباء» الكويتية في 
٨ أكتوبــر ٢٠٢٢ خبرا عن حاجة وزارة 
اخلارجية إلى (٣٠) ملحقا ديبلوماسيا 
وقنصليا من اجلنسني من حملة الشهادات 
اجلامعية واملاجســتير والدكتوراه في 
العلوم السياسية واالقتصادية والقانون 
واإلعــالم والتاريــخ واجلغرافيا، وكان 
ذلك مع وجود عدد كبير من أبناء وطننا 
يعملون لدى وزارة اخلارجية بوظيفة 
باحثني وباحثات سياسيات، وهي وظيفة 
الديبلومـــــــاسيني  تضطلــع بأعمــال 

نفسهـــا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- كشــف بعــدد وأســماء الباحثات 
السياســيات الالتــي يعملن فــي وزارة 

اخلارجية حاليا.
٢- هل نقلت باحثات سياسيات إلى 
وظائــف ديبلوماســية أو قنصلية؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فكم عددهن؟ مع 
تزويدي بكشف بأســمائهن ووظائفهن 
حاليا، وإذا كانت اإلجابة النفي، فيرجى 

تزويدي بأسباب ذلك.
العاملــني  بعـــــــدد  ٣- كشــــــف 
والعامالت في السلكني الديبلومــــاسي 

والقنصــــلي.

استفسرت عن حذف تقرير من موقع «كونا»

عالية اخلالد

حرصًا على نزاهة العملية االنتخابية وشفافية نتائجها كون نشر تفاصيل نتائجها ال يقل أهمية عن نشر ما يطرأ على اجلداول من تغيير

هل نقلت باحثات سياسيات إلى وظائف ديبلوماسية 
أو قنصلية؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فكم عددهن؟ 

أطلب تزويدي بكشـف عن عدد العاملـني والعامالت 
فـي السـلكني الديبلوماسـي والقنصلـي في الـوزارة


