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مكتب املجلس يعقد اجتماعًا 
برئاسة أحمد السعدون

عقد مكتب املجلس اجتماعا أمس برئاسة رئيس مجلس 
األمة أحمد السعدون.

حضــر االجتماع نائب رئيس مجلــس األمة محمد براك 
املطير وأمني ســر املجلس النائب أسامة الشاهني، ومراقب 
املجلس النائب د.عبدالكرمي الكندري، ورئيس جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية النائب شعيب املويزري، ورئيس جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس 
جلنــة األولويات النائب عبداهللا فهــاد العنزي، وأمني عام 

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ونائبه محمد املطير وأمني السر أسامة الشاهني واملراقب د.عبدالكرمي الكندريمجلس األمة عادل اللوغاني. الرئيس أحمد السعدون وشعيب املويزري ومهند الساير وعبداهللا فهاد وعادل اللوغاني 

سعد اخلنفور: مهلة ألصحاب القسائم السكنية
لصعوبة االنتهاء من البناء خالل ٣ سنوات

هاني شمس لتجنيس املستحقني من أبناء الكويتيات 
وخفض سّن احلصول على املساعدات االجتماعية

محمد احلويلة: ربط خطة التنمية والتوظيف 
وإعادة النظر في نسب العمالة الوطنية في «اخلاص»

ســعد  النائــب  تقــدم 
اخلنفور باقتــراح بقانون 
بتعديــل املــادة (٢٣) مــن 
القانــون رقم (٤٧) لســنة 
الرعايــة  ١٩٩٣ فــي شــأن 

السكنية.
ويقضي االقتراح مبنح 
أصحاب القسائم مهلة كافية 
للبنــاء لصعوبــة االنتهاء 
من البناء خالل ٣ سنوات، 
خصوصــا في ظــل زيادة 
أســعار املــواد اإلنشــائية 

وأسعار العمالة وغيرها.
وجاءت مواد على النحو 

التالي:
املادة األولى:

يستبدل بنص املادة (٢٣) 
من القانون رقم (٤٧) لسنة 
١٩٩٣ املشار إليه النص اآلتي:

طالب النائب هاني شمس 
النائب األول لرئيس الوزراء 
الداخلية الشــيخ  ووزيــر 
طالل اخلالد مبنح اجلنسية 
ألبناء الكويتيات الذين لم 
يحصلــوا عليهــا بســبب 
عــدم وصولهم إلى الســن 
القانونيــة وقــت حصول 

أشقائهم عليها.
وقـــال شمــــس، فــي 
تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة، إن بعــض 
هذه احلــاالت مضى عليها 
أكثر من ١٠ سنوات رغم أنه 
مبجرد وصولهم إلى السن 
القانونية يفترض أن متنح 
لهم اجلنســية، متمنيا من 
وزير الداخلية إنصافهم في 

تقدم النائب د.محمد احلويلة باقتراح 
برغبة قال في مقدمته، نص الدســتور 
الكويتي فــي املادة ٤١ منه على أن: «لكل 
كويتي احلق في العمل وفي اختيار نوعه، 
والعمل واجــب على كل مواطن تقتضيه 
الكرامة ويســتوجبه اخلير العام، وتقوم 
الدولة على توفيره للمواطنني وعلى عدالة 
شــروطه». وكذلك املادة (٢٦) التي تنص 
على أن: «الوظائــف العامة خدمة وطنية 

تناط بالقائمني بها، ويســتهدف موظفو 
الدولة في أداء وظائفهم املصلحة العامة. 
وال يولى األجانب الوظائف العامة إال في 

األحوال التي يبينها القانون».
وملا كانت هنــاك أعــداد كبيرة من 
اخلريجني والعاطلني عــن العمل مازالوا 
ينتظرون تعيينهم واألعداد تتزايد سنويا، 
مما جعل ديوان اخلدمــة املدنية يصدر 
العديد من القرارات بشأن قواعد تكويت 

الوظائف احلكومية وآخرها القرار رقم ١١
لسنة ٢٠١٧ بهدف إحالل املوظفني الكويتيني 

في الوظائف العامة.
نص االقتراح على ما يلي:

«الربط بني املشروعات اجلديدة العمالقة 
التوظيف،  التنمية وبني قضية  في خطة 
بحيث يعاد النظر في جداول النسب املقررة 
التي ينبغي على القطاع اخلاص التقيد بها 

لتشغيل العمالة الوطنية».

املادة الثانية:
يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.
املادة الثالثة:

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 

لديوان اخلدمة املدنية ولم 
يحصلوا على وظيفة.

من جهة أخــرى، طالب 
التربيــة  وزارة  شــمس 
باستثناء الطلبة الدارسني 

بعد املستجدات التي طرأت 
على أسعار املواد اإلنشائية 
وأســعار العمالة وغيرها، 
أعددنا هذا االقتراح حفاظا 
على حقوق املواطنني الذين 
يتسلمون القسيمة السكنية 
ويسري عليهم حكم البند 
الثاني من املــادة (٢٣) من 
القانــون رقم (٤٧) لســنة 

.١٩٩٣
وأشار االقتراح بقانون 
فــي املادة األولــى الى منح 
القســائم مهلــة  أصحــاب 
كافية للبناء بحيث يشرع 
في البناء خالل سنتني من 
تاريخ تسلمه القسيمة على 
أن يتم البناء عليها واالنتهاء 
منــه خالل مــدة أقصاها ٥

سنوات من هذا التاريخ.

وبــني أن هــذا األمــر مت 
بينما ديوان اخلدمة املدنية 
رفــض حتويل املهندســني 
الكويتيــني الذين يقومون 
بتدريس املواد نفسها إلى 

تدريس مادة الفيزياء.
وأوضــح انــه إذا كانت 
الوزارة بحاجة إلى مدرسني 
للفيزيــاء فعليها أن تفتح 
البــاب للكويتيــني بعد أن 
يجتازوا دورة خاصة تعد 
لهــم ألنهــم أولويــة ومن 
ثــم تكــون األولوية ألبناء 
الكويتيات ومن ثم البدون، 
مطالبا بإعادة النظر في هذا 
األمــر، مبينا أنه ســيتقدم 
بأسئلة برملانية إلى وزير 

التربية في هذا الشأن.

يخصه - تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.
املذكــرة  وأوضحــت 
اإليضاحية لالقتراح بقانون، 
حرص املشــرع عند اقراره 
القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣

في شــأن الرعاية السكنية 
على التسهيل على املواطن 
في حصوله علــى الرعاية 
السكنية املناسبة التي توفر 

له ولذويه االستقرار.
وملا كان التطبيق العملي 
للبند الثاني من املادة ٢٣ من 
القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣

في شــأن الرعاية السكنية 
املشار اليه، قد أكد صعوبة 
انتهــاء املواطن مــن البناء 
خــالل ٣ ســنوات، خاصة 

للمــواد االختياريــة مثــل 
مــادة التوعيــة املروريــة 
واإللكترونيات من االختبار 
النظــري للحصــول على 
رخصة القيــادة، الفتا إلى 
أن هنــاك ازدحاما مروريا 
ونحتــاج إلــى هــذه املادة 

كثقافة مرورية.
وفــي شــأن آخــر، قال 
شــمس إن وزارة التربيــة 
قامــت أثناء وقــف الندب 
بتحويــل مجموعــة مــن 
الوافديــن مــن  املعلمــني 
التوعيــة  تدريــس مــواد 
املروريــة وااللكترونيــات 
إلى تدريس مادة الفيزياء، 
وذلــك رغم حصولهم على 

بكالوريوس هندسة.

سعد اخلنفور

هاني شمس

د.محمد احلويلة

«يلتـــــزم املستحــــق 
للقسيمة مبا يلي:

١- سداد قيمة القسيمة 
قبل املوعد احملــدد إلدراج 
أسماء املستحقني في كشوف 
القرعــة وإال اعتبــر قــرار 
التخصيــص كأن لم يكن، 
بشرط إخطار املستحق بقرار 
التخصيص وباملوعد احملدد 
إلدراج أسماء املستحقني في 
هذه الكشوف بكتاب مسجل 
بعلــم الوصول قبل حلول 
هذا املوعد بأكثر من شهرين.
٢- أن يشرع في البناء 
عليها خالل سنتني من تاريخ 
تسلمه القسيمة على أن يتم 
البناء عليها واالنتهاء منه 
خالل مدة أقصاها ٥ سنوات 

من هذا التاريخ».

هذا املوضوع كون أمهاتهم 
كويتيــات وإخوانهم أيضا 

وهم مستحقون.
وفي موضوع آخر، دعا 
شــمس وزيــرة الشــؤون 
االجتماعية ووزيرة الدولة 
لشــؤون املرأة والطفل مي 
البغلــي بخفــض الســن 
املقــررة للحصــول علــى 
املساعدة االجتماعية لبعض 
الكويتيني مــن ٦٠ إلى ٥٥
عامــا ومســاواتهم بربات 
البيــوت واملطلقات الالتي 
يحصلن على هذه املساعدات 
عند سن ٥٥ عاما، مشيرا إلى 
أن هناك كويتيني يصلون 
إلى هذه السن وليس لديهم 
عمل ورمبا يكونون متقدمني 

عالية اخلالد تسأل عن تخصيص 
موقع الحتاد مالك الشقق

وجهــت النائــب عالية 
اخلالــد ســؤاال إلــى وزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الدولــة  ووزيــر  األمــة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمرانــي عمــار العجمي 
قالــت في مقدمته: إنه بعد 
أن قامت املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية بتوزيع 
وتخصيص شقق حكومية 
فــي منطقــة شــمال غرب 
الصليبخات ومدينة جابر 
األحمد، وبعد أن تســلمها 

املواطنون، وكانت حاجة احتاد املالك ملوقع 
يخصص إلدارة احتاد املالك لشؤون أعمالهم.

لذا، أطالب بتزويدي وإفادتي باآلتي:

تخصيــص  مت  هــل 
موقع الحتاد مالك الشقق 
املذكورين أعاله؟ إن كانت 
اإلجابــة باإليجــاب يرجى 
تزويدنا باملستندات الدالة 
على ذلك. وإن كانت اإلجابة 
بالنفي يرجــى إفادتنا مبا 

يلي:
عــدم  ســبب  مــا   -
تخصيــص موقــع الحتاد 

مالك الشقق؟
التأخــر  - مــا ســبب 
بتخصيــص موقع الحتاد 

املالك؟
- ما العوائق التي حتول دون تخصيص 

موقع الحتاد املالك؟

في منطقتي شمال غرب الصليبخات وجابر األحمد

عالية اخلالد

مبارك الطشة: هل وّفرت اعتمادات مالية لطريق «كبد - الصليبية»؟
وجــه النائــب د.مبــارك 
الطشة ٣ أســئلة إلى وزيرة 
العامــة ووزيــرة  األشــغال 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة د.أماني بوقماز، عن 
بعض مشروعات الطرق التي 
تنفذها الــوزارة وصيانتها، 
الكهربائي  التيــار  وتوصيل 
إلى قسائم في مدينة املطالع 
وضاحيــة جنــوب عبداهللا 
املبارك، ونصت األسئلة على 

ما يلي:
السؤال األول

يعاني مرتادو طريق كبد 
ـ الصليبية وســكان املنطقة 
منذ ســنوات مــن احلوادث 
املتكــررة واملخاطر املتعددة 
علــى الطريــق، والــذي يعد 
أحد الطــرق احليويــة التي 
تستخدمها الشاحنات، ويربط 
الكويــت مبنطقــة  جنــوب 

الصليبية الصناعية.
وفــي يوليو عــام ٢٠٢١، 

وأجــزاء مــن طريــق كبــد ـ 
الصليبيــة بقيمــة تقديرية 
للمشــروع تبلغ ١٥٠ مليون 
دينــار، على أن يتــم توقيع 
العقد وإجنــاز جميع أعماله 
في توقيت العقد األول نفسه.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١- هل احتسبت الكلفة املالية 
ملشروع تطوير طريق (كبد 
إذا كانــت  - الصليبيــة)؟ 
اإلجابــة اإليجاب، فما اجلهة 
املســؤولة عــن ذلــك؟ مــع 
تزويدي بتفاصيل املشروع 
واحملدد إجنازه في العقدين 

رقمي (٢٧٢) و(٢٧٣).
٢- هل أدرج عقدا مشــروع 
 - (كبــد  طريــق  تطويــر 
الصليبيــة) رقمــي (٢٧٢) 
و(٢٧٣) في ميزانية الســنة 
إذا  (٢٠٢٢/٢٠٢٣)؟  املاليــة 
كانــت اإلجابة اإليجاب، فهل 
وفــرت االعتمــادات املاليــة 
للمشروع؟ إذا كانت اإلجابة 

العامــة  الهيئــة  ٤- خطــة 
للطــرق والنقل البري إلزالة 
أي معوقات لتســريع تنفيذ 
صيانة وتطوير طريق (كبد 

- الصليبية).
السؤال الثاني

يعـــــاني املواطنــــــون 
الكويتيــون املخصــص لهم 
قســائم فــي مدينــة املطالع 
 (n٨ ،n٩ .n١٠ ،Nضواحي: ١١)
وضاحيــة جنــوب عبداهللا 
املبــارك مــن مشــكلة عــدم 
توصيل التيار الكهربائي، على 
الرغم من الوعود التي قطعها 
بعض مسؤولي وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة بإيجاد 
حلول سريعة وناجحة تكفل 
للمواطنني توصيل التيار في 
أغسطس املاضي، وهو ما لم 

يتحقق حتى اآلن.
وتشير املعلومات املتداولة 
إلى أن اجلدول الزمني يتضمن 
توصيل الكهرباء إلى ضواحي 

٢- شغلت الوزارة احملطة 
(B) فــي أغســطس ٢٠٢٢، 
والســتفادة عــدد أكبــر من 
األهالي يستلزم األمر ربطها 
مع احملطة (C) كحل مبدئي، 
حتــى يتســنى للمواطنــني 
الســكن وحلني انتهاء العمل 
فــي باقي احملطات، فما الذي 
مينع أو يعطل تنفيذ مثل هذه 
اخلطوة حتــى تاريخ ورود 
هــذا الســؤال؟ ومــا طبيعة 
العقبات التي تواجه الوزارة 
أمام توصيــل الكهرباء؟ هل 

هي «فنية» أم «مالية»؟
السؤال الثالث

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- كشف مبشاريع وأسماء 
الطرق والشوارع في محافظتي 
الواردة  اجلهراء والفروانية 
ضمن خطة وزارة األشــغال 
العامة لتطويرها وإصالحها 
واجلــاري تنفيذها حاليا أو 
املقرر تنفيذها في السنوات 

اإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
باإلجــراءات املتخذة في هذا 
الشــأن، وإذا كانــت اإلجابة 
النفي، فما ســبب عدم إدراج 
عقدي مشروع تطوير طريق 
(كبد - الصليبية) في ميزانية 
السنة املالية (٢٠٢٢/٢٠٢٣)؟

٣- مــا أســباب التأخير في 
تنفيذ املشــروع؟ ومتى يبدأ 
التنفيذ الفعلي للمشروع؟ وما 
اجلدول الزمني لالنتهاء منه؟

مدينــة املطــالع فــي مارس 
٢٠٢٣ وإلــى جنوب عبداهللا 
املبــارك في أبريــل من العام 
نفسه، األمر الذي يؤدي إلى 
املزيــد من االنتظار وبالنظر 
إلى استمرار معاناة األهالي 
فــي املنطقتني من املشــكلة 
وتضــارب املعلومــات بهــذا 
اخلصــوص، يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- وفقا خلطط وتصورات 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة وبرنامجها الزمني، ما 
املوعد النهائي املقرر لتوصيل 
التيار الكهربائي بشكل كامل 
إلــى باقــي ضواحــي مدينة 
املطــالع وإلى منطقة جنوب 
عبــداهللا املبــارك؟ وما مدى 
صحــة أن اجلــداول الزمنية 
تتضمن صراحــة توصيلها 
في مــارس وأبريل املقبلني؟ 
وماذا عن احللول واملعاجلات 
التي يجري احلديث عنها منذ 

شهور؟

املقبلة، مع بيان اآلتي:
أ- اسم املشروع وكلفته.

ب- تاريــخ توقيــع العقــد 
وتاريخ نهايته وقيمة كل عقد.

ت- مدد التأخير -إن وجد- 
وأسبابه.

ث- التاريخ املتوقع لالنتهاء 
من كل مشــروع علــى حدة 
والغرامات املوقعة على املقاول 
والشركة املسند إليها تنفيذ 

املشاريع املتأخرة.
ج- كشف بأســماء املناطق 
والشركات واملقاولني املسند 
إليهم إصالح الطرق والشوارع 
الفروانيــة  فــي محافظتــي 
واجلهــراء مــع بيــان تاريخ 
بداية كل مشروع وميزانيته 

وتاريخ االنتهاء منه.
٢- ما أســباب تأخير أعمال 
صيانة الطرق في محافظتي 
الفروانيــة واجلهــراء؟ وما 
الزمنــي للبــدء  البرنامــج 
واالنتهاء من أعمال الصيانة 
في مناطق هاتني احملافظتني؟

د.مبارك الطشة

حددت الهيئة العامة للطريق 
والنقل البري ميزانية تقديرية 
لعقدي إنشاء وإجناز وصيانة 
الطرق لتطويــر طريق كبد 
ـ الصليبيــة (٦٠٤) بقيمــة 
إجماليــة تبلــغ ٣٤٠ مليون 
دينار، إلدراجها في ميزانية 
٢٠٢١/٢٠٢٢ املعتمدة من وزارة 
املالية، حيث نشرت وسائل 
اإلعالم نقال عن الهيئة العامة 
للطــرق والنقــل البــري، أن 
مشــروع تطوير طريق كبد 
يشتمل على عقدين، األول رقم 
(٢٧٢) اخلاص بإنشاء وإجناز 
وصيانة طرق وخدمات جلزء 
مــن طريق كبــد ـ الصليبية 
(٦٠٤) باإلضافــة إلــى جزء 
مــن طريق كبــد ـ الصليبية 
الصناعية، بقيمــة تقديرية 
حوالــي ١٩٠ مليــون دينار، 
والعقــد الثانــي، رقم (٢٧٣) 
الذي يشــمل إنشــاء وإجناز 
وصيانة طرق وخدمات جلزء 
من وصلــة كبــد الصناعية 

خالد العميرة يقترح استعادة احلقوق 
السياسية ملن رد إليه اعتباره

النائــب خالــد  تقــدم 
العميرة باقتــراح بقانون 
املــادة (٢) مــن  بتعديــل 
القانون رقم (٣٥) لســنة 
١٩٦٢ فــي شــأن انتخابات 
أعضــاء مجلــس األمــة، 
االقتــراح  وجــاءت مــواد 

بقانون كما يلي:
املادة األولى:

يستبدل بنص املادة (٢) 
من القانون رقم (٣٥) لسنة 
١٩٦٢ املشــار إليــه النص 
اآلتي: «يحرم من االنتخاب 

احملكوم عليه بعقوبة جناية أو في جرمية 
مخلة بالشرف أو باألمانة إلى أن يرد إليه 
اعتباره. وأن من حكم عليه بالشطب بسبب 
هــذا القانون ورد إليه اعتبــاره يعاد إليه 

قيده فور صدور هذا القانون».
املادة الثانية:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
املادة الثالثة:

على رئيس مجلس الــوزراء والوزراء 
-كل فيمــا يخصــه- تنفيذ هــذا القانون 
وينشــر في اجلريدة الرسمية ويعمل به 

من تاريخ نفاذه.
ووفقــا للمذكرة اإليضاحية لالقتراح 
بقانون، فقد جاء القانون رقم (٢٧) لسنة 
٢٠١٦ بتعديــل بعض أحكام القانون رقم 
(٣٥) لسنة ١٩٦٢ املشار إليه والذي يؤصل 
احلــق السياســي والدســتوري األصيل 
باالنتخاب الذي نصت عليه املادة (٨٠) من 
الدستور والتي أحالت إلى القانون في بيان 
أحكامه، فإن ما يترتب على تلك اإلحالة 
أنه يجوز للمشــرع في إطار السياســة 
التشريعية أن ينظم ممارسة هذا احلق، 
إال أن املــادة الثانية من القانون رقم ٢٧
لسنة ٢٠١٦ جاءت بعوار تشريعي وهو 
إغفال حق رد االعتبار، والذي يؤصل إعادة 
تأهيــل احملكوم عليــه اجتماعيا حتى ال 

تكون السابقة عائقا، مينع 
دون حصول احملكوم عليه 
على حقوقــه االجتماعية 
والسياســية ومنهـــــــا 
العمــل والترشــيح  حق 
واالنتخاب فــي املجالس 
النيابيــة، ثــم إن وصمة 
احلكم قــد متنع اندماجه 

مع املجتمع.
ولذلك جند أن املشــرع 
الكويتــي قــد وضــع آلية 
قانونية لــرد االعتبار في 
الكويــت، متكــن احملكوم 
عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم السياسية 
واالجتماعيــة، ما ميكنهم من االندماج في 
املجتمع واسترداد مكانتهم السابقة، ويهدف 
رد االعتبــار إلى محو آثار احلكم، طبقا ملا 
نصت عليه املادة ٢٤٤/١ من قانون اإلجراءات: 
«كل حكم بعقوبة تظل آثاره اجلنائية قائمة 
إلى أن يســترد الشــخص اعتبــاره بحكم 

القانون أو بحكم قضائي».
ومن املعلــوم أن البنــد (ج) من املادة 
الثانية مــن القانون رقم ٢٧ لســنة ٢٠١٦

جاء بنصوص مقصود بها العزل السياسي 
املؤبد لبعض املدانني الذين ارتكبوا األفعال 
املنصوص عليها فيه إلى جانب الشــبهة 
بعدم الدستورية من تطبيق التجريد املدني 
للمدانني وهي عقوبــة تبعية بأثر رجعي 
باملخالف لنص الدستور املادة (١٧٩) والتي 
حتظر التطبيق الرجعي، وعليه جاء االقتراح 
بقانون بتعديل املادة (٢) من القانون رقم 
(٣٥) لســنة ١٩٦٢، بإعادة نص املادة (٢) 
قبل تعديله بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦، 
وبحيث يقتصر احلرمان من االنتخاب على 
احملكوم عليه بعقوبة جناية أو في جرمية 
مخلة بالشــرف أو األمانة إلى أن يرد إليه 
اعتباره ومن رد له اعتباره يرد إليه قيده 
فور صــدور القانون ونشــره بالصحيفة 

الرسمية.

في عقوبة جنائية

خالد العميرة

استفسر عن املوعد النهائي املقرر لتوصيل التيار الكهربائي بشكل كامل إلى باقي ضواحي مدينة املطالع وإلى منطقة جنوب عبداهللا املبارك


