
مجلس األمة
االحد ٦ نوفمبر ٢٠٢٢

10

مرزوق احلبيني: كم عدد مراكز الصحة 
املدرسية في «األحمدي ومبارك الكبير»؟

وجــه النائب مرزوق 
احلبينــي ســؤالني إلــى 
وزيري الصحة د. أحمد 
العوضي، ووزير التربية 
ووزيــر التعليــم العالي 
والبحــث العلمي د.حمد 
العدوانــي، نصا على ما 

يلي:
وزيــر  إلــى  ســؤال 

الصحة،
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- كــم عــدد مراكــز 

الصحة املدرسية (طب األسنان لألطفال) 
في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير؟ 
وكم عدد العيــادات في كل مركز؟ وكم 

عدد األطباء فيها؟
٢- مــا آلية حجــز املواعيد في هذه 
املراكز؟ وما آلية استقبال حاالت الطوارئ 

لألطفال فيها؟
٣- كم عدد ساعات العمل املخصصة 
الستقبال املراجعني، وكم عدد املراجعني 
املســموح لهم بحجز مواعيد في اليوم 

الواحد؟
٤- هل تستقبل عيادات األسنان في 
مســتوصفات املناطق السكنية حاالت 

الطوارئ لألطفال؟

٥- هل هناك عيادات 
أســنان فــي محافظتــي 
األحمدي ومبارك الكبير 
تستقبل حاالت الطوارئ 
لألطفال خارج أوقات عمل 
عيادات الصحة املدرسية؟

٦- هل هناك عيادات 
أسنان للطوارئ لألطفال 
في محافظتــي األحمدي 
ومبارك الكبير تعمل في 

ساعات الليل؟
وزيــر  إلــى  ســؤال 

التعليم العالي،
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

املاليــة للطلبــة  ١- املخصصــات 
املبتعثني للــدول األجنبية من اجلهات 
التالية (التعليم العالي - جامعة الكويت 
- الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقي 

والتدريب).
٢- متــى كانــت آخر مراجعــة لهذه 

املخصصات املالية؟
٣- مــا اآللية املتبعــة ملراجعة هذه 

املخصصات املالية؟
٤- هل راجعت وزارة التعليم العالي 
هــذه املخصصــات املالية بعــد جائحة 
كورونا وارتفاع أسعار السكن واملأكل 

وامللبس والوقود؟

سأل عن املخصصات املالية للطلبة املبتعثني 

مرزوق احلبيني

مبارك الطشة: ما سبب حرمان الكويتية الراعية ملعاق 
من زوج غير كويتي من االمتيازات الصحية والتعليمية؟

نواب القتطاع ٢٠٪ سنويًا من عائدات «احتياطي األجيال» 
الكتتاب املواطنني بأسهم تأسيسية في شركات وطنية

وجــه النائــب د.مبــارك 
الطشــة ســؤاال إلى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
الدولة  املجتمعية ووزيــرة 
لشــؤون املــرأة والطفولــة 
مي البغلي، قــال في مقدمة 
السؤال، تضمن القانون رقم 
٨ لســنة ٢٠١٠ بشأن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة عددا 
من احلقوق واالمتيازات التي 
متنح للمرأة الكويتية التي 
ترعى ابنــا معاقا، من بينها 
احلق في «صرف مخصص 
شهري إذا كان االبن ذا إعاقة 
شــديدة وفي حــال كانت ال 
تعمل، وكذا احلق في زيادة 
العالوة االجتماعية لألوالد 
بنســبة ١٠٠٪ مــن قيمتهــا 
األصليــة عــن كل ولــد من 
األوالد ذوي اإلعاقــة، فضال 

تقــدم ٥ نــواب بقانــون 
بإضافة مادة جديدة برقم (٢
مكررا) إلى القانون رقم ١٠٦

لســنة ١٩٧٦ بشأن احتياطي 
األجيال القادمة.

ويقضي االقتــراح الذي 
النــواب ثامــر  بــه  تقــدم 
السويط، عبداهللا األنبعي، 
فــارس  العتيبــي،  خالــد 
العتيبــي ود.محمــد املهان 
بتوزيــع نســبة ٢٠٪ على 
هيئة أســهم تأسيسية في 
شــركات وطنية الحتياطي 
القادمة بالتساوي  األجيال 

أن تقرر سريان بعض أحكامه 
علــى ذوي اإلعاقــة من غير 
الكويتيــني وفقا للشــروط 
والضوابــط التي تراها بعد 

موافقة املجلس األعلى».
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:

منــذ صــدوره ونشــره في 
اجلريدة الرسمية، وكم عدد 
احلاالت التي ترعى ابنا معاقا 
من زوج غيــر كويتي؟ وما 
نــوع اخلدمات التي تتلقاها 
كل فئة؟ وعدد الطلبات التي 
قدمت للهيئة إلدراج أسماء 
معاقني؟ والطلبات املرفوضة 

وأسباب الرفض وسنده؟
- كم عــدد احلاالت التي 
منحــت أجهــزة تعويضية 
وكلفتها منذ صدور القانون 
والعمــل بــه وحتــى تاريخ 
توجيه الســؤال؟ وكم عدد 
الكويتيــات الالئــي يرعــني 
أبناء معاقني من أزواج غير 

كويتيني؟
- كم تبلغ جملة املساعدات 
املقدمة الى هذه الفئة وكم عدد 

املستفيدين منها؟

علــى كل مواطنــة ومواطن، 
على أن يتم االحتساب بشكل 
سنوي كل سنة مالية، لينعم 
املواطنــون بالعيــش الكرمي 
والرفاهيــة وارتفــاع دخــل 
املواطن مــن خــالل اكتتابه 
وجنيــه األربــاح الســنوية 
التي حتققها الشركات، وبناء 
عليه ســيراقب الشعب أداء 
الصنــدوق والقائمني عليه، 
علما بأن هذه النسبة لن تؤثر 
في متانــة الصندوق، حيث 
إن التوزيع سوف يكون من 

صافي األرباح فقط.

- مــا أســباب ودواعــي 
ومبــررات حرمان الكويتية 
ابنــا معاقــا  التــي ترعــى 
مــن زوج غيــر كويتــي من 
فــي  املقــررة  االمتيــازات 
القانــون الســابق اإلشــارة 
إليــه، املتعلقــة باخلدمــات 
والتعليميــة،  الصحيــة، 
واحلقــوق الوظيفيــة، وما 
الســند القانوني حلرمانهن 
من تلــك احلقوق؟ تزويدي 
بنسخة من الالئحة التنفيذية 
املعاقــني  هيئــة  لقانــون 
والقرارات الوزارية والتعاميم 

واملستندات ذات الصلة. 
- كم عدد حاالت النساء 
الالتي يقمن على رعاية أبناء 
معاقني ومسجالت لدى الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
الالتي اســتفدن من القانون 

على أنه ملا كان هدف الكويت 
من إنشاء الصندوق هو تأمني 
مستقبل أجيال البالد القادمة، 
وملا كان الصندوق وهللا احلمد 
يحقق أرباحا سنوية، حيث 
إن منو إيرادات الصندوق في 
الســنوات اخلمس الســابقة 
جتــاوز عائــدات النفــط في 
الفترة نفســها، رئــي تقدمي 
هــذا االقتراح بقانــون الذي 
يهدف إلى توزيع نسبة ٢٠٪ 
على هيئة أســهم تأسيسية 
في شركات وطنية الحتياطي 
القادمة بالتســاوي  األجيال 

طلب تزويده بالالئحة التنفيذية لقانون هيئة املعاقني 

د.مبارك الطشة

د. محمد املهان

عن تخفيض ساعات العمل 
بواقع ساعتني يوميا مدفوعة 
األجر إذا كانــت موظفة في 
القطاع احلكومي وغيرها من 
احلقوق ذات الصلة لكن عند 
العملــي للقانون،  التطبيق 
حرمــت املواطنــة الكويتية 
التــي ترعى ابنــا معاقا من 
زوج غير كويتي من الكثير 
من تلك االمتيازات وذلك على 
الرغم من ان املــادة الثانية 
من القانــون نصت صراحة 
على أن «تســري أحكام هذا 
القانــون علــى ذوي اإلعاقة 
مــن الكويتيني كما تســري 
علــى أبنــاء الكويتيــة مــن 
غير كويتي وذلك في حدود 
الرعاية الصحية والتعليمية 
واحلقوق الوظيفية الواردة 
في هذا القانون ويجوز للهيئة 

على كل مواطنة ومواطن.
ونص االقتراح على ما يلي:
تقتطع  (املــادة األولــى): 
ســنويا نســبة (٢٠٪) مــن 
عائدات اســتثمار احتياطي 
األجيال القادمة توزع كأسهم 
تأسيسية في شركات وطنية 
على كل مواطن بلغ سن الرشد 

عن انتهاء كل سنة مالية.
على رئيس  (املادة الثانية): 
مجلــس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 

٥ نواب يقترحون إلغاء فقرة «حرمان املسيء» من قانون االنتخابات
أعلن ٥ نواب عن تقدمهم 
باقتــراح بقانــون بإلغاء 
املادة  الثانيــة من  الفقرة 
الثانية من القانون رقم ٣٥

لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات 
أعضاء مجلس األمة.

ويقضي االقتراح الذي 
تقدم بــه كل مــن النواب 
فــارس العتيبي، ومبارك 
احلجرف، وثامر السويط، 
العتيبــي، وماجد  وخالد 
املطيــري، بإلغــاء الفقرة 
الثانيــة التــي تنص على 
أن «يحرم مــن االنتخاب 
كل من أدين بحكم نهائي في 
جرمية املساس ب: أ- الذات 
اإللهية. ب- األنبياء. ج- 
الذات األميرية»، وتعديل 
جــداول االنتخــاب طبقا 

لذلك.
ونص االقتراح على ما 

يلي:
(املادة األولى)

تلغى الفقرة الثانية من 
املادة الثانية من القانون 
رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ املشار 

إليه.
(املادة الثانية)

اســتثناء مــن أحــكام 
أرقــام  املــواد  نصــوص 
١٣ و١٤ و١٥)  (١٠و١١ و١٢
من القانون رقم (٣٥) لسنة 
١٩٦٢ املشار إليه، على إدارة 
شؤون االنتخابات بوزارة 
الداخليــة إدراج اســم كل 
كويتــي - ممــن توافرت 
فيه شروط الناخب - في 

الــوزراء والــوزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانــون، ويعمــل به من 
تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
املذكـــــــرة  ونصــت 
اإليضاحية على انه ملا كان 
املشرع قد أصدر القانون 
رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 
(٣٥) لســنة ١٩٦٢  بشأن 
انتخابات أعضاء مجلس 
األمة واملنشور في اجلريدة 
الرسمية في ملحق العدد 
رقم ١٢٩٤ السنة ٦٢ بتاريخ 
٢٩/٦/٢٠١٦ حيــث تضمن 
التعديل إضافة فقرة  هذا 
ثانية إلى املادة الثانية من 
القانون املشار إليه نصها 

اآلتي:
«كما يحرم من االنتخاب 
كل مــن أدين بحكم نهائي 
في جرمية املساس ب: أ- 
الذات اإللهية. ب- األنبياء. 

ج- الذات األميرية».

ممارســة حــق االنتخاب 
بأثــر مباشــر مــن يــوم 
نفــاذ ذلــك القانــون وما 
يستتبعه من احلذف من 
اجلداول االنتخابية أيا كان 
منطوق حكــــم اإلدانة في 
أي جرميــة مــن اجلرائم 

املذكــــورة.
وإزاء مــا تقــدم فقــد 
صرحت املذكرة اإليضاحية 
بأن عدم اإلدانة بحكم نهائي 
في تلك اجلرائم يعد شرطا 
جوهريــا ملمارســة حــق 
االنتخاب وما يستتبعه من 
حق الترشح، وانطالقا مما 
هو مقرر بنص املادة (٨٠) 
من الدستور التي تكرس 
حق املواطنني الدستوري 
والسياســي فــي انتخاب 
أعضاء مجلس األمة على 
أن تتم ممارسة هذا احلق 
وفقا لألحكام التي يقررها 

قانون االنتخاب.
وملا كان من املســلم به 
أن قيــام املشــرع بواجبه 

املنهي عنهما حلق أصيل 
اتفقت الغالبية العظمى من 
دســاتير دول العالم على 
اعتبــاره من أهم احلقوق 
السياســية والدستورية 

للمواطنني.
لذا فقــد أعــد القانون 
املرافق لينــص في مادته 
األولى علــى إلغاء الفقرة 
الثانية مــن املادة الثانية 
املضافــة بالقانــون رقــم 
القانون  ٢٧/٢٠١٦ بتعديل 
بشــأن   ١٩٦٢/٣٥ رقــم 
انتخابات أعضاء مجلس 

األمة.
وغنــي عن البيــان أن 
احملكوم عليه بحكم نهائي 
فــي جرمية مــن اجلرائم 
املنصوص عليها بالفقرة 
املضافــة بالقانــون رقــم 
٢٠١٦/٢٧ ســالفة اإلشارة 
يخضع ألحكام رد االعتبار 
أسوة باحملكوم عليهم في 
اجلرائم املشار إليها بنص 
الفقــرة األولى مــن املادة 
الثانية مــن القانون رقم 

.١٩٦٢/٣٥
ورغبة من املشرع في 
إعــادة األمور إلى نصابها 
فقــد نصــت  الصحيــح 
املــادة الثانيــة مــن هــذا 
القانــون علــى أن تقــوم 
إدارة شــؤون االنتخابات 
بوزارة الداخلية - استثناء 
من أحكام نصوص املواد 
أرقام (١٠و١١ و١٢ و١٣ و١٤

و١٥) من القانون رقم (٣٥) 
لسنة ١٩٦٢ املشار إليه - 

وقــد ســاقت املذكــرة 
اإليضاحيــة للقانـــــون 
ســالف اإلشــارة مبررات 
إضافة الفقــرة آنفة الذكر 
استنادا إلى سلطة املشرع 
في تنظيم ممارســة حق 
االنتخاب وانتهت - بحسب 
ما جاء فيها - إلى أن حماية 
هــذا احلق وإبقاءه نقيا ال 
يخالطه مساس مبعتقدات 
األمة أو النيل من هويتها 
يحتم جتريد كل من يسيء 
إلى تلك املعتقدات والثوابت 
والرموز الدستورية متى 
ما أدين عنها بحكم نهائي 
مــن ممارســة هــذا احلق 
السياســي وعــدم إناطــة 

أدائه بهم.
املذكــرة  وأشــارت 
القانون  اإليضاحية لذلك 
إلــى األثــر املترتــب على 
صدور حكم نهائي باإلدانة 
في جرمية املساس بالذات 
اإللهية أو األنبياء أو الذات 
األميريــة وهــو املنع من 

في تنظيــم احلقوق على 
اختــالف أنواعهــا وتعدد 
ضروبها ينبغي أال يصل 
إلى حــد مصــادرة احلق 
حتت ستار تنظيمه إذ إن 
األصل في ســلطة املشرع 
فــي تنظيم احلقــوق أنها 
ســلطة تقديريــة مــا لم 
يقيدها الدستور بضوابط 
معينة تعد حدا لها يحول 
دون إطالقها، وبشرط أال 
يتخذ هذا التنظيم وسيلة 
إلــى حظــر هــذا احلق أو 

إهــــداره.
وإذ كان احلرمــان من 
ممارســة حــق االنتخاب 
وبالتالــي حــق الترشــح 
على وجه التأبيد بالتطبيق 
للقانــون رقــم ٢٧/٢٠١٦

ســالف الذكر يعــد حظرا 
مطلقــا ومصــادرة دائمة 
لهــذا احلــق وهــو بذلــك 
يتجــاوز نطــاق التنظيم 
املباح للمشرع ويدخل في 
حومــة احلظر واملصادرة 

بإدراج اسم كل كويتي - 
ممن توافرت فيه شروط 
الناخــب وحــذف قيــده 
مــن جــدول االنتخاب في 
جدول الدائرة التي يوجد 
بهــا موطنــه الثابــت في 
بطاقته املدنيــــة إذا كــــان 
احلـــــــذف قد مت تطبيقا 
لنص الفقــرة الثانية من 
املادة الثانية من القانون 
رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ املشار 

إليه.
املذكــرة  واضافــت 
اإليضاحيــة التــي وردت 
مع القانون الذي اقترحه 
النواب اخلمسة: كما أوجبت 
هذه املادة على إدارة شؤون 
االنتخابات تعديل جداول 
االنتخاب وفقا ملا هو مقرر 
في الفقرة األولى منها في 
موعد أقصاه أســبوع من 
تاريخ نفاذ هــذا القانون 
وكذلك نشر تلك التعديالت 
الرســمية  فــي اجلريــدة 
خالل أسبوع من إجرائها. 
وصرحت الفقــرة الثالثة 
مــن هــذه املــادة باعتبار 
األحــكام املشــار إليها في 
الفقرتــني األولى والثانية 
منها أحكاما وقتية تنتهي 

بانتهاء مقتضاها.
ويأتي حكم املادة الثالثة 
لينيــط برئيــس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون كما 
بينت أنه يعمل به في اليوم 
التالي لنشره في اجلريدة 

الرسمية.

كونه حظراً مطلقاً ومصادرة دائمة منهياً عنها حلق أصيل

خالد العتيبي مبارك احلجرفماجد املطيريفارس العتيبي ثامر السويط

جــدول االنتخاب اخلاص 
بالدائرة االنتخابية التي بها 
موطنه الثابت في بطاقته 
املدنية إذا كان قد مت حذف 
اسمه تطبيقا لنص الفقرة 
الثانية من املادة الثانية من 
القانون رقم (٣٥) لســنة 

١٩٦٢ املشار إليه.
وتعدل جداول االنتخاب 
وفق اإلضافات التي جتريها 
إدارة شــؤون االنتخابات 
بــوزارة الداخلية تطبيقا 
للفقرة السابقة في موعد 
أقصاه أسبوع من تاريخ 
نفاذ هذا القانون، وتنشر 
التعديــالت فــي اجلريدة 
الرسمية خالل أسبوع من 

إجرائها.
وتعد األحكام املشــار 
إليها في الفقرتني السابقتني 
أحكامــا وقتيــة تنتهــي 

بانتهاء مقتضاها.
(املادة الثالثة)

علــى رئيــس مجلس 

استفسر عن عددها منذ يناير ٢٠١٥

حمدان العازمي يسأل جميع الوزراء عن األحكام 
اخلاصة بالتعويضات املالية ضد أو لصالح احلكومة

وجــه النائــب حمــدان العازمي 
ســؤاال مشتركا جلميع الوزراء عن 
االحكام القضائية بشأن التعويضات 
او احلقــوق املالية الصادرة ضد او 
لصالح اجلهات احلكومية والديون 
املستحقة لهذه اجلهات لدى الغير

وطالب بتزويده وإفادته باآلتي: 
كم عدد األحكام القضائية الصادرة 

بشــأن تعويضات او حقوق مالية، 
والتي صدرت لصالح او ضد الوزارات 
واجلهات احلكومية التابعة لكم، منذ 
ينايــر ٢٠١٥ حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال، مع تزويدي بتفاصيل هذه 
االحكام ومجموع املبالغ املتحصلة 
من األحــكام الصــادرة لصالح كل 
وزارة جهــة علــى حــدة ومجموع 

املبالغ املطالب فيها بناء على دعاوى 
قضائية خالل هذه الفترة.

كــم قيمــة الديــون املســتحقة 
للوزارات واجلهات التابعة لكم لدى 
الغير ســواء كانت جهات حكومية 
أو غير حكومية؟ وما أســباب عدم 
حتصيل تلك الديون حتى اآلن، وما 

اجراءاتكم لتحصيلها؟

فيصل الكندري: شمول قانون «عافية» حمدان العازمي
ربات البيوت و«االحتياجات اخلاصة»

طالــب النائب فيصل 
الكنــدري وزيــر الصحة 
د.أحمد العوضي بإصدار 
بإضافــة  وزاري  قــرار 
شــريحة ربــات البيوت 
االحتياجــــــات  وذوي 
اخلاصة الى قانون التأمني 
الصحــي «عافية». وقال 
الكنــدري، فــي تصريح 
صحافي باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة مؤخراً، إنه 
اقتراحات  تعهد بتقــدمي 
بقوانــني بإضافــة هــذه 

الشرائح إلى قانون التأمني الصحي الذي 
أقره مجلس األمة في السابق. وأضاف: 
إنــه بعــد البحــث وجــد أن احلاجــة ال 
تستدعي تقدمي اقتراحات إلضافة شرائح 
أخــرى، ألنه يحق لوزيــر الصحة وفقا 
للقانون إضافة شرائح أخرى وهذا من 

اختصاصاته وصالحياته.

الكندري على  ومتنى 
وزير الصحة اســتخدام 
صالحياتــه التــي كانت 
متاحة للوزراء السابقني، 
مؤكــدا أن وزير الصحة 
جديد وال ميكن أن يتحمل 

املسؤولية.
وأكــد أحقيــة ربــات 
البيوت أسوة باملتقاعدين 
أو املتقاعدات في أن يكون 
لهن تأمني صحي «كارت 
ذوو  وكذلــك  عافيــة»، 
االحتياجــات اخلاصــة 
والذين يعدون من األكثر احتياجا لإلضافة 

إلى مظلة التأمني الصحي «عافية».
وأشــار إلى انــه منذ نشــر القانون 
في اجلريدة الرســمية فــي يوليو ٢٠١٤
حتى اآلن لم تضف أي شريحة إلى هذا 
القانون، داعيا وزير الصحة إلى إضافة 

هذه الشرائح املستحقة.

فيصل الكندري

تعهدت سابقاً بتقدمي اقتراحات إلضافة هذه الشرائح

متاحة  كانت  التي  صالحياته  استخدام  الصحة  وزير  على  نتمنى 
للوزراء السابقني وهو وزير جديد وال ميكن أن يتحمل املسؤولية

متى كانت آخر مراجعة للمخصصات املالية للطلبـة ومـا اآللية 
املتبعـة ملراجعتهـا بعــد جائحة «كورونا» وارتفـاع األسعار ؟


