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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الكويت تدين التفجيرات اإلرهابية
في القاع اللبنانية

أع ��رب م�ص��در م �س��ؤول ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ع��ن ادان ��ة واس�ت�ن�ك��ار الكويت
الشديدين للتفجيرات االرهابية التي وقعت بالقرب من مركز للجمارك في بلدة
القاع اللبنانية واسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
واك��د املصدر وق��وف الكويت ال��ى جانب لبنان في مواجهة ه��ذه العمليات
االرهابية وتأييده في كل االجراءات التي يتخذها في هذا الشأن.

أكد أن مجلس األمة حريص على ترجمة التوجيهات السامية وتجسيدها في قوانين وتشريعات

الغانم :كلمة األمير خارطة طريق
ألولوياتنا الوطنية
نواب :هنيئا لنا بسموه أبا وقائدا حكيما جنب بالدنا ويالت الفتن
وص � � ��ف رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
مرزوق الغانم كلمة سمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د ب�م�ن��اس�ب��ة
ال�ع�ش��ر األواخ� ��ر م��ن رم �ض��ان بأنها
خارطة طريق ملجلس االمة ونبراس
للشعب ال�ك��وي�ت��ي مبينا أن سموه
ح � ��دد ف �ي �ه��ا ال� �ع� �ن ��اوي ��ن ال �ع��ري �ض��ة
ألولوياتنا الوطنية امللحة.
واع � �ت � �ب� ��ر ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي أمس ان كلمة سموه جاءت
موجزة ومجملة لألوضاع املحلية
واإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ت �ش �خ �ي �ص��ا وع�ل�اج ��ا
م�ش�ي��را ال ��ى دع ��وة س �م��وه للتمسك
ب��ال��وح��دة ال��وط �ن �ي��ة واالت � �ع ��اظ من
االحداث االقليمية امللتهبة.
وش � � � ��دد ع � �ل� ��ى ت� �م� �س ��ك امل �ج �ل ��س
ون��واب��ه ممثلي الشعب بهذا النهج
ال��ذي رس�خ��ه سمو االم�ي��ر بمواقفه
امل �ش �ه ��ودة م ��ؤك ��دا ح ��رص مجلس
االم � � ��ة ع� �ل ��ى ت ��رج� �م ��ة ال �ت��وج �ي �ه��ات
ال� � �س � ��ام� � �ي � ��ة ع� � �ل � ��ى ارض ال� � ��واق� � ��ع
وتجسيدها في قوانني وتشريعات

منظمة ت�ح�ق��ق االه� ��داف وال�غ��اي��ات
ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي ي��دع��و إل�ي�ه��ا سموه
ف� ��ي ك� ��ل م �ن��اس �ب��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق االم� ��ن
واالس� � � �ت� � � �ق � � ��رار وال� � � ��رف� � � ��اه ل �ل �ش �ع��ب
الكويتي وارساء دولة القانون.
وث� �م ��ن ال �غ ��ان ��م دع� ��م س �م��و ام �ي��ر
ال� � �ب �ل��اد ل� �ل� �ش� �ب ��اب وح � ��رص � ��ه ع �ل��ى
مصالحهم وتبنيه لقضاياهم وهو
م ��ا ان �ع �ك��س ع �ل��ى اع � �م ��ال امل �ج �ل��س
الذي وضع تلك القضايا على رأس
اولوياته وترجم بعض تلك اآلم��ال
وال �ط �م��وح��ات ف��ي ت�ش��ري�ع��ات تدعم
الشباب في املجاالت كافة.
وتعهد ب��أن يكون املجلس دائما
عند حسن ظن سمو االمير ويستمر
ف��ي خ��دم��ة ال�ك��وي��ت والكويتيني من
منطلقات وطنية بعيدة عن االهواء
واملصالح الضيقة.
ول �ف��ت ال ��ى ال �ت �ق��دي��ر ال � ��ذي اب ��داه
سمو االم�ي��ر ل��وس��ائ��ل االع�ل�ام وهو
محل اعتزاز لكل تلك الوسائل داعيا
القائمني عليها الى ان يكونوا عند

الخرافي :نسعى للتوصل إلى
اتفاق بشأن القوانين القضائية
اعتبر أم�ين س��ر مجلس االم��ة
ال �ن��ائ��ب ع � ��ادل ال �خ��راف��ي تفعيل
ق� ��ان� ��ون امل� �ح ��اك� �م ��ات ال �ت��أدي �ب �ي��ة
خ�ط��وة م�م�ت��ازة ف��ي ط��ري��ق الحد
م��ن امل �خ��ال �ف��ات وال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة
واالداري � � ��ة م �ش �ي��را ال ��ى ان ردود
أف� � �ع � ��ال ال� �ح� �ك ��وم ��ة وال � � � � � ��وزارات
ب��ال �ت �ع��اون س �ت �ك��ون اك �ث��ر اذا ما
ط �ب��ق ال �ق��ان��ون وت �م��ت محاسبة
اش �خ��اص وه ��ذا يحسب ملجلس
االمة.
وق � ��ال ال� �خ ��راف ��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
خاص لـ «الدستور» ان املؤسسة
التعليمية في الكويت ترجع الى
الخلف وليس لألمام بالرغم من
امل�ي��زان �ي��ات ال�ض�خ�م��ة امل��رص��ودة
لها.

وع ��ن ق��وان�ي�ن ال �ق �ض��اء أوض��ح
ال� �خ ��راف ��ي أن ه �ن ��اك خ �ل �ي��ة ع�م��ل
م��ع رئ�ي��س مجلس االم��ة م��رزوق
ال� �غ ��ان ��م ووزي� � � ��ر ال � �ع� ��دل ووزي � ��ر
األوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�لام �ي��ة
يعقوب الصانع واملجلس االعلى
ل�ل�ق�ض��اء وس�ي�ص�ل��ون ال ��ى نقطة
االل � �ت � �ق� ��اء م �ض �ي �ف��ا ان ال��رئ �ي��س
ال �غ ��ان ��م اوض � ��ح أن� ��ه ل ��ن ي �ع��رض
املوضوع على املجلس اذا لم يكن
هناك ت�ق��ارب ف��ي وج�ه��ات النظر
وان يكون هناك نوع من التوافق
بني جميع االطراف.

حسن ظن سموه دائما وأب��دا وأداة
بناء ودعم لتوجيهاته.
وع�ل��ى صعيد متصل ش��دد عدد
من ال�ن��واب على أن مواقف صاحب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ع ��ززت ال��وح��دة
ال��وط �ن �ي��ة وج �ن �ب��ت ال �ك ��وي ��ت ال �ف�تن
م��ؤك��دي��ن أن م�ج�ل��س االم� ��ة سيظل
دوما يعمل على ترجمة توجيهات
سمو امير البالد على أرض الواقع
ب�م��ا يحقق أم��ن واس �ت �ق��رار الكويت
وي��راع��ي مصالحها العليا .وطالب
ال� �ن ��واب ال �ج �م �ي��ع ب� �ق ��راءة ال�خ�ط��اب
بتمعن وأخ��ذ العبر والحكمة ألجل
حفظ الكويت واهلها معتبرين ان
مضامني كلمات سموه هي نبراس
ن�ه�ت��دي ب��ه ن�ح��و ب�ل��د آم ��ن وشعب
م �ت�لاح��م م �ت �م��اس��ك ف ��ي وج ��ه ال�ف�تن
واالزمات.
وأوض � � �ح� � ��وا أن س � �م� ��وه ع ��ودن ��ا
أن ي �ض��ع ي ��ده ع �ل��ى ال �ج��رح ق �ب��ل أن
ن�ت�ل�م�س��ه وت �ش �خ �ي��ص ال �ح��ال��ة قبل
أن ن �ش �ع��ر ب �ه ��ا وع �ل �ي �ن��ا أن ن �ق��ول

ملف «الدستور»:
حصاد دور االنعقاد
الرابع
  138اقتراحا بقانونقدمها 44
نائبا في الفصل
التشريعي الحالي
 رغبات تهتمبالرعاية السكنية
ومكافحة الفساد
وحماية المال
العام

تفاصيل (ص)15-06

ل ��ك س �م �ع��ا وط ��اع ��ة ي ��ا ق��ائ��د ال �ب�لاد
ف ��أن ��ت األب ون �ح ��ن أب � �ن� ��اؤك ال��ذي��ن
يجب علينا السير ف��ي توجيهاتك
ك�م��ا وضعتها وأن ��رت طريقنا بها
مستطردين :يا صاحب السمو كنت
ومازلت وستبقى رمزا للوفاء.
وأض ��اف ��وا :ن �ع��م ي��ا س �م��و األم �ي��ر
ل��ن ي �ن��ال م �ن��ا م��ن ي��ري��د ب �ن��ا ال �س��وء
ولن يصلوا إلى مرادهم من تفتيت
املجتمع الكويتي أو إشعال الفتنة
وب��ث ال�ف��رق��ة وال�ن�ع��رات بيننا طاملا
أن��ت يا سمو األمير رب��ان سفينتنا
وق ��ائ ��د م �س �ي��رت �ن��ا ف�ه�ن�ي�ئ��ا ل �ن��ا ب��ك
أب��ا وق��ائ��دا وحكيما جنبت ب�لادن��ا
ويالت الفنت وشر الفرقة.

تفاصيل (ص  03و )05-04

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

الخالد :ال مجال للتراخي ولن نقبل
بأي تقصير تجاه أمن الوطن
أكد نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
ال �خ��ال��د م �س��اء ام ��س األول ض ��رورة
ت��وف�ي��ر أح ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ف��ي م�ط��ار
ال� �ك ��وي ��ت ال � ��دول � ��ي وك� ��اف� ��ة امل �ن��اف��ذ
األخرى.
وأك� � � ��د ال� �ش� �ي ��خ م� �ح� �م ��د ال� �خ ��ال ��د
ف��ي ب �ي��ان ص� ��ادر ع��ن ادارة االع�ل�ام
االم �ن ��ي ف ��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة عقب
جولة تفقدية قام بها ملطار الكويت
ال��دول��ي ان�ن��ا ل��ن ن�ت��وان��ى ع��ن اتخاذ
ك ��ل اإلج � � ��راءات ف ��ي س�ب�ي��ل تسهيل
ال �س �ف��ر ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن وامل�ق�ي�م�ين.
وأوضح ان املؤسسة األمنية ال تقبل
ب��أن �ص��اف ال �ح �ل��ول وت � ��درك دوره ��ا
وواجباتها وتعي تماما املسؤولية

امللقاة على عاتقها في تأمني سالمة
ال� ��رك� ��اب وأن� � ��ه ال م� �ج ��ال ألي ت ��راخ
وغ�ي��ر مسموح ب��أي ق�ص��ور حينما
يتعلق األم��ر ب��أم��ن ال��وط��ن وسالمة
املواطنني واملقيمني.
وأش ��ار ال��ى أن امل��ؤس�س��ة األمنية
ب� � ��دأت ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
ل �ت �ط��وي��ر ك ��اف ��ة ال� �خ ��دم ��ات األم �ن �ي��ة
باملطار وس��د الثغرات واالستعانة
بخبرات عاملية في هذا الصدد.
وذك ��ر ال�ب�ي��ان ان وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
تفقد مطار الكويت الدولي للوقوف
ع�ل��ى م��دى ال�ج��اه��زي��ة وال�ك�ف��اءة في
ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال� �ظ ��روف وامل�ع�ط�ي��ات
املختلفة في ظل التطورات األمنية
ال ��راه � �ن ��ة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة وف � ��ي إط� ��ار

موسم الصيف والسفر.
وأص� � � ��در ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد الخالد عددا من التوجيهات
وامل �ل��اح � � �ظ � ��ات ال � �ت � ��ي م � ��ن ش��أن �ه ��ا
االرت� � �ق � ��اء ب �ن��وع �ي��ة ال �ع �م��ل م �ش��ددا
ع�ل��ى ض ��رورة امل��واء م��ة ب�ين اليقظة
وال �ج��اه��زي��ة وب�ي�ن امل ��رون ��ة وح�س��ن
التعامل مع القادمني واملغادرين في
مختلف الظروف والحاالت الطارئة.
واك� � ��د اه �م �ي��ة س ��رع ��ة اس �ت �ك �م��ال
ال��رب��ط الفني للكاونترات موضحا
ان � ��ه ل� ��ن ي �ق �ب��ل ب �ع ��ده ��ا ب �ت ��ات ��ا ب ��أي
تقصير.
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استقبل المحمد وسفير أرمينيا وأعضاء مبرة خير الكويت

األمير :الدولة حريصة على تقديم الرعاية
ألبنائها األيتام

سمو أمير البالد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف ص �ب��اح ام ��س سمو
الشيخ ناصر املحمد.

ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورع � ��اه ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف ظ �ه��ر أم��س
ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ب ��رة خ �ي��ر ال �ك��وي��ت

وسموه مستقبال أعضاء مبرة خير الكويت وعددا من أطفال وأسر االيتام

الشيخة مريم محمد صباح السالم
الصباح وأعضاء املبرة ومجموعة
من أطفال دار األيتام.
وأك � ��د س �م ��وه رع � ��اه ال �ل ��ه ح��رص
ال ��دول ��ة ع �ل��ى ت �ق��دي��م ك��اف��ة ال��رع��اي��ة

وااله �ت �م��ام ألب �ن��ائ �ه��ا وب �ن��ات �ه��ا من
األيتام وتوفير جميع احتياجاتهم
لضمان مستقبل أفضل لهم متمنيا
سموه لهم دوام التوفيق والسداد.
ومن جهة أخرى استقبل حضرة

صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف
ظهر أمس سفير جمهورية ارمينيا
ل��دى دول��ة الكويت ف��ادي تشارتشو

غليان وذل��ك بمناسبة انتهاء فترة
عمله سفيرا لبالده.

استقبل المحمد ووزراء البلدية والتعليم والكهرباء

ولي العهد :الطلبة محل اهتمام وحرص قيادتهم

وسموه مستقبال االتحاد الوطني لطلبة الكويت

سمو ولي العهد مستقبال الشعيب والحيص

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه ال�ل��ه بقصر ال�س�ي��ف صباح
أم ��س س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر املحمد
األحمد الصباح.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي العهد
ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف ام��س
وزي � � ��ر امل� � ��واص� �ل��ات وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة ع�ي�س��ى ال�ك�ن��دري

ووزير التربية وزير التعليم العالي
د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى ووزي� ��ر ال�ك�ه��رب��اء
واملاء أحمد الجسار.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال� � �ص� � �ب � ��اح ح � �ف � �ظ� ��ه ال � � �ل� � ��ه ب �ق �ص��ر
ال � � �س � � �ي� � ��ف أم � � � � ��س وك� � � �ي � � ��ل وزارة
األوق��اف املساعد لشؤون املساجد
د .ول �ي��د ع �ي �س��ى ال �ش �ع �ي��ب وم��دي��ر

إدارة م�س��اج��د م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي د.
خالد الحيص.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
الصباح حفظه الله بقصر السيف
صباح أمس رئيس وأعضاء الهيئة
التنفيذية لالتحاد الوطني لطلبة
الكويت.
ورحب سموه حفظه الله برئيس

وأع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وذل��ك
بمناسبة تهنئتهم لسموه بشهر
رم �ض ��ان امل� �ب ��ارك م�ث�م�ن��ا ل �ه��م ه��ذه
املناسبة وأن يعيد املولى عز وجل
ه ��ذا ال �ش �ه��ر ال �ك��ري��م ع�ل�ي�ه��م وع�ل��ى
األمتني العربية واإلسالمية بالخير
وال�ب��رك��ة وأن يشملهم برعايته ملا
فيه خيرهم وأن يجعلهم نبراسا
ل�ع�ل��م ي �ض��يء ب �ل��ده��م ن� ��ورا مل��ا فيه

خ �ي��ره ون� �م ��اؤه ت �ح��ت ظ��ل ال �ق �ي��ادة
الحكيمة لحضرة ص��اح��ب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � ��اه
مشيرا سموه إلى أن أبناءه الطلبة
هم محل اهتمام وح��رص قيادتهم
متمنيا لهم التقدم والنجاح ملا فيه
خ�ي��ر وط�ن�ن��ا ال�ع��زي��ز وإع�ل�اء شأنه
حاضرا ومستقبال.
ومن جانبه أعرب رئيس االتحاد

الوطني عن شكره وتقديره لسموه
على م��ا تقدمه ال�ق�ي��ادة السياسية
م��ن رع��اي��ة ودع ��م ألب�ن��ائ�ه��ا الطلبة
مل��واص �ل��ة م�س�ي��رت�ه��م ال�ع�ل�م�ي��ة وأن
توجيهات سموه ستكون نبراسا
يحتذى به لكويت املستقبل.
وق��دم��وا ل�س�م��وه ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة
بهذه املناسبة.
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محليات

أكد حرص مجلس األمة على ترجمة التوجيهات السامية على أرض الواقع

الغانم :خطاب األمير حدد العناوين العريضة
ألولوياتنا الوطنية الملحة

قال رئيس مجلس األمة مرزوق
ال �غ��ان��م إن ك�ل�م��ة ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح خ��ارط��ة
ط� ��ري� ��ق مل� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ون � �ب� ��راس
للشعب الكويتي.
وأض � � ��اف ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي ب� �ع ��د ال� �ن� �ط ��ق ال �س��ام��ي
بمناسبة العشر االواخ��ر من شهر
رم� �ض ��ان ال �ك��ري��م ان ك �ل �م��ة س �م��وه
ج��اءت موجزة ومجملة لألوضاع
امل �ح �ل �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي ��ة ت�ش�خ�ي�ص��ا
وعالجا.
وأشار الى دعوة سموه للتمسك
ب��ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة واالت� �ع ��اظ من
االح��داث االقليمية امللتهبة مؤكدا
تمسك املجلس ونوابه ممثلني عن
ال�ش�ع��ب ب �ه��ذا ال�ن�ه��ج ال ��ذي رسخه
سمو االمير بمواقفه املشهودة.

وق � ��ال ال �غ��ان��م ان اف �ت �ت��اح سمو
االم � �ي� ��ر م �س �ج��د االم� � � ��ام ال� �ص ��ادق
م� ��ؤخ� ��را واس � �ت� ��ذك� ��اره ف� ��ي ك�ل�م�ت��ه
ش�ه��داء الكويت ف��ي الجريمة التي
شهدها املسجد تعكس استشعار
سموه بآالم ابنائه وترسيخه نهج
الوحدة الوطنية التي يؤكد عليها
ف��ي ك��ل مناسبة كما تتجلى فيها
انسانيته التي عرفه العالم اجمع
بها.
وأك��د ح��رص مجلس األم��ة على
ت ��رج� �م ��ة ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ال �س��ام �ي��ة
على ارض ال��واق��ع وتجسيدها في
قوانني وتشريعات منظمة تحقق
االه ��داف وال�غ��اي��ات الوطنية التي
ي��دع��و ل�ه��ا س�م��وه ف��ي ك��ل مناسبة
لتحقيق االمن واالستقرار والرفاه
ل�ل�ش�ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وإرس � � ��اء دول ��ة
القانون.

وث �م��ن ال �غ��ان��م دع ��م س �م��و ام�ي��ر
ال � �ب�ل��اد ل �ل �ش �ب ��اب وح � ��رص � ��ه ع �ل��ى
مصالحهم وتبنيه قضاياهم وهو
م ��ا ان �ع �ك��س ع �ل��ى اع� �م ��ال امل�ج�ل��س
الذي وضع تلك القضايا على رأس
اولوياته وترجم بعض تلك اآلمال
وال�ط�م��وح��ات ف��ي تشريعات تدعم
الشباب في املجاالت كافة.
وت � �ع � �ه� ��د ال� � �غ � ��ان � ��م ب� � � ��أن ي� �ك ��ون
املجلس دائما عند حسن ظن سمو
االمير ويستمر في خدمة الكويت
والكويتيني م��ن منطلقات وطنية
ب� �ع� �ي ��دة ع � ��ن االه � � � � ��واء وامل� �ص ��ال ��ح
الضيقة.
ولفت الغانم ال��ى التقدير ال��ذي
اب��داه سمو االمير لوسائل االعالم
ال�ك��وي�ت�ي��ة وه ��و م�ح��ل اع �ت��زاز لكل
ت� �ل ��ك ال� ��وس� ��ائ� ��ل داع � �ي� ��ا ال �ق��ائ �م�ي�ن
عليها ال��ى ان ي�ك��ون��وا ع�ن��د حسن

ظن سموه دائما وأب��دا وأداة بناء
ودعم لتوجهاته.
وق ��ال ان ال�ن�ط��ق ال�س��ام��ي عكس
مشاعر ال��وف��اء لسمو االم�ي��ر ال��ذي
استذكر االميرين الراحلني الشيخ
ج��اب��ر االح� �م ��د ال �ص �ب��اح وال �ش �ي��خ
س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه ال�ص�ب��اح مضيفا
ان الشعب الكويتي قاطبة سيظل
يحمل مشاعر ال��وف��اء ت�ج��اه رم��وز
الكويت وحكامها دائما.
وأع � � � ��رب ال � �غ� ��ان� ��م ب� ��اس� ��م ن � ��واب
امل� �ج� �ل ��س وم� �م� �ث�ل�ا ع� ��ن األم � � ��ة ع��ن
ال �ت �ق��دي��ر وال� �ش� �ك ��ر ل �س �م��و االم �ي��ر
وس �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ع�ل��ى دعمهما
امل �ت��واص��ل للمؤسسة التشريعية
رافعا اسمى آيات التبريكات لسمو
االمير وسمو ولي العهد بمناسبة
العشر االواخر من الشهر الفضيل.

مرزوق الغانم

الخرينج :العبيدي يتعاون مع المجلس لتطوير الصحة
ت � �ق� ��دم ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
األم� ��ة م �ب��ارك ال �خ��ري �ن��ج بالشكر
الجزيل والتقدير الكبير لرؤساء
امل� �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال� �خ ��ارج
املنتهية مهماتهم وهم د .يعقوب
التمار رئيس املكتب الصحي في
لندن ود .ن��ور سليمان الحربش
رئيس املكتب الصحي في املانيا
ود .خ� ��ال� ��د ع� �ب ��دال� �غ� �ن ��ي امل �ك �ت��ب
الصحي بأميركا على ما قدموه
م� ��ن ج � �ه� ��ود م� �ش� �ك ��ورة وم � �ق� ��درة

تجاه اخوانهم املواطنني املرضى
وم��راف �ق �ي �ه��م وح��رص �ه��م ال�ك�ب�ي��ر
على تقديم افضل رعاية وخدمة
ل �ل �م��رض��ى وم� �ت ��اب� �ع ��ة اح ��وال� �ه ��م
وال � �ع � �م � ��ل ع � �ل� ��ى ت� �ي� �س� �ي ��ر رح� �ل ��ة
ع�لاج�ه��م وع��ودت �ه��م م�ع��اف�ين ال��ى
ارض ال ��وط ��ن م �ش �ي��دا ف ��ي ن�ف��س
ال ��وق ��ت ب � � ��أداء وزي � ��ر ال �ص �ح��ة د.
ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي وع �م �ل��ه ال� ��دؤوب
ف� ��ي ت� �ط ��وي ��ر م �ن �ظ��وم��ة ال �ص �ح��ة
واالرت� �ق ��اء ب��ال �خ��دم��ات الصحية

وح� ��رص� ��ه ال �ك �ب �ي ��ر ع� �ل ��ى ت �ق��دي��م
اف �ض ��ل رع ��اي ��ة ص �ح �ي��ة الخ ��وان ��ه
امل��واط �ن�ي�ن س� ��واء داخ� ��ل ال�ك��وي��ت
او خ � ��ارج� � �ه � ��ا وك� � ��ذل� � ��ك ح� ��رص
العبيدي على ترجمة توجيهات
سمو االم�ي��ر ب�ش��أن ال�ت�ع��اون بني
ال�س�ل�ط�ت�ين وه� ��ذا م��ا مل �س �ن��اه من
ح �س��ن ت �ع ��اون ال ��وزي ��ر ال�ع�ب�ي��دي
م��ع اع �ض��اء مجلس االم ��ة بهدف
الصالح العام وخدمة املواطنني.
واه � � � ��اب ال� �خ ��ري� �ن ��ج ب ��ال ��وزي ��ر

ال� � �ع� � �ب� � �ي � ��دي ب� � ��االس � � �ت � � �ف� � ��ادة م��ن
ال� �ت� �ج ��رب ��ة ال� �ن ��اج� �ح ��ة ل �ل �ع��ام �ل�ين
الدبلوماسيني ورؤس ��اء املكاتب
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة ب�ح�ي��ث ال
ت �ت �ع ��دى خ��دم �ت �ه��م ف� ��ي ال� �خ ��ارج
اربع سنوات يتم بعد ذلك تعيني
آخرين الستكمال مسيرة خدمة
الكويت وأهلها وتجديد الدماء
وإع �ط ��اء ال �ف��رص��ة آلخ��ري��ن مل��زي��د
م��ن ال �ت �ط��ور واالرت � �ق� ��اء ف��ي عمل
ه � ��ذه امل� �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة امل �ه �م��ة

ل ��دى ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وال�ش�ك��ر
واالش� � � ��ادة م ��وص ��وال ل� �ـ د .خ��ال��د
ال�س�ه�لاوي وك�ي��ل وزارة الصحة
ع �ل��ى م ��ا ي �ب��ذل��ه م ��ن ج �ه��د ط�ي��ب
ومميز.

مبارك الخرينج
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أكدوا أن خطاب سموه خارطة طريق وطنية لنبذ الفتن ووحدة الصف واصطفاف الكويتيين كالبنيان المرصوص

نواب :سمعا وطاعة يا أمير الحكمة

ثمن عدد من النواب
خطاب سمو األمير
الذي ألقاه مساء امس
االول بمناسبة العشر
االواخر من رمضان
مؤكدين ان كلمات
سموه شملت معاني
قيمة وقيما نيرة
تصب في قالب تكاتف
المجتمع ووحدته
معتبرين ان هذا
الخطاب السامي يعد
خارطة طريق وطنية
لنبذ الفتن ووحدة
الصف واصطفاف
الكويتيين كالبنيان
المرصوص ليشكلوا
حصنا حصينا وسدا
منيعا يقف حائال
أمام كل من يحاول
النيل من أمن الكويت
واستقراره ووحدة
أبنائه.

ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ق ��ال ان
كلمة صاحب السمو األمير في العشر
االواخ� ��ر ج �س��دت ح��ال��ة ال�ق��ائ��د املحنك
ال � ��ذي ي �ج �ع��ل م�ص�ل�ح��ة ب �ل ��ده وش�ع�ب��ه
فوق كل اعتبار وتأكيده وحدة الصف
والكلمة ه��و الحل ال��ذي يبعد الكويت
ع ��ن ص� ��راع� ��ات امل �ن �ط �ق��ة ون �ت �م �ن��ى م��ن
الشباب السمع وال�ط��اع��ة لالمير ال��ذي
اوصاهم بعدم اساءة استخدام وسائل
التواصل االجتماعي.
سلوكيات دخيلة
من جانبه ثمن النائب د .عبدالله
الطريجي املضامني السامية ال��واردة
ف��ي خ �ط��اب أم �ي��ر ال �ب�ل�اد م��ؤك��دا أن�ه��ا
دل � �ل ��ت ع� �ل ��ى م� ��ا ي �ت �ح �ل��ى ب� ��ه س �م��وه
م � ��ن ح� �ك� �م ��ة ال� � ��وال� � ��د واألخ ال �ك �ب �ي��ر
ل �ك��ل امل ��واط �ن�ي�ن ال ��ذي ��ن ي �ج��ب عليهم
ت�ع��زي��ز دول ��ة ال��دس �ت��ور وامل��ؤس �س��ات
واألن�ظ�م��ة التي ستضمن لنا الحياة
ال� �ك ��ري� �م ��ة ب� �ع� �ي ��دا ع � ��ن ال �س �ل ��وك �ي ��ات
الدخيلة والتصرفات غير املسؤولة.
وأض� � � � ��اف ال� �ط ��ري� �ج ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي أن خ �ط��اب س �م��وه اش�ت�م��ل
ع �ل��ى ع � �ب� ��ارات ن� �ج ��زم أن� �ه ��ا س �ت �ك��ون
م �ح��ل ت �ق��دي��ر ك ��ل ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال��ذي��ن
بايعوا ويبايعون سموه على السمع
والطاعة ويعاهدونه على تنفيذ هذه
ال�ت��وج�ي�ه��ات ك��ي ن�ص��ل ب �ب�لادن��ا إل��ى
ب��ر األم��ان ف��ي ظ��ل األخ�ط��ار والنكبات
والصراعات اإلقليمية التي تطرق لها
سموه في خطابه.
وأك��د الطريجي أن خطابه السامي
اش �ت �م��ل ع �ل��ى ت��أك �ي��د ال �ت��أث �ي��ر ال�ك�ب�ي��ر
ل��وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي األم��ر
ال ��ذي ي�ف��رض علينا ك��أول �ي��اء أم ��ور أن
ننبه أبناءنا وبناتنا إلى عدم االنقياد
خ �ل ��ف ال� �ش ��ائ� �ع ��ات ك �م ��ا ي �ت �ط �ل��ب م�ن��ا
جميعا أن ن�ك��ون على ق��در املسؤولية
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذه التقنيات وع��دم
إفساح املجال أمام املتربصني ببالدنا
وال��ذي��ن ي��ري��دون إش �ع��ال الفتنة وش��ق
وحدة الصف الذي حذر منها صاحب
السمو األمير.
وأش � � ��ار ال �ط��ري �ج��ي إل � ��ى أن س �م��وه
ل ��م ي �ن��س دور ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ف��ي
ب �ن��اء وط �ن��ه م �ش ��ددا ع �ل��ى دوره � ��م في
التزود بالعلم وتجنب األفكار الضالة
والسلوك املنحرف وال��ذي ستكون فيه
الكويت الخاسر األكبر إن لم نتصد لها
في مهدها مضيفا أن ثقتنا كبيرة في
وعي شبابنا وحرصهم على وطنهم.
                                   
معان قيمة
واش� � � � ��اد ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �س �ك ��ر ال �ع �ن ��زي
بكلمة سمو األم�ي��ر الشاملة والكاملة
وامل �ت �ض �م �ن��ة م �ع��ان��ي ق �ي �م��ة ت �ص��ب في
قالب تكاتف املجتمع ووحدته وتنبذ
ال �ف��رق��ة وال �ت �ش��رذم وال �ط �ع��ن ف��ي ال��ذم��م
وإس � ��اءة اس �ت �خ��دام وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االجتماعي:

د .يوسف الزلزلة

عسكر العنزي

فيصل الدويسان

الزلزلة :الخطاب
جسد حالة القائد
الذي يجعل مصلحة
بلده فوق كل اعتبار

عسكر :الخطاب
السامي تضمن
معاني قيمة

الدويسان :كلمة
مطيع :صاحب
صاحب السمو
السمو وجه الشباب
وسام شرف على
لنبذ التطرف
صدور أبناء الكويت والتشدد

اعتزاز بالوطنية
وعقب م��راق��ب مجلس األم��ة النائب
عبدالله التميمي على خطاب صاحب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع � � ��اه ق ��ائ�ل�ا إن� �ن ��ا الن � � ��زال ن �ن �ه��ل م��ن
معارف حكمتك ُ
وبعد نظرك في حمل
ه� �م ��وم األم � � ��ة وال � ��وط � ��ن وت �ج �ل ��ى ذل ��ك
م� �ج ��ددا ف ��ي خ �ط��اب��ك األخ � �ي ��ر ل�ل�ع�ش��ر
األواخر من شهر رمضان املبارك.
وق� � ��ال إن � ��ك ي ��ا ص ��اح ��ب ال �س �م��و ق��د
استخدمت التذكير والتفكر والتحذير
والوفاء لرسم صورة ناصعة للحفاظ

على وطننا ووح��دت�ن��ا ف�ه��ذه الكلمات
املنيرة عندما نتأملها فإنها أختزلت
واخ � �ت � �ص� ��رت م � ��ا ي � �ج� ��ري ف � ��ي وط �ن �ن��ا
وأمتنا وأنارت طريقنا الذي نستهدي
اليه السبيل.
وأض � � ��اف ال �ت �م �ي �م��ي ف ��أم ��ا ال �ت��ذك �ي��ر
فقد بسطت لنا ب��اب االع�ت��زاز بوطننا
وديمقراطيتنا وأمننا وأم��ان كويتنا
يا رب��ان السفينة وأن��ت قائدها ونحن
على نهجك سائرون ولعهدك حافظون
وأم� ��ا ال�ت�ف�ك��ر وال �ت��دب��ر مل��ا ي� ��دور ح��ول
ب�ل�ادن��ا ف�ه��ي ح�ك�م��ة م��ن أم �ي��ر الحكمة
ل�لات�ع��اظ مما ي�ج��ري ف��ي تلك األوط��ان

فارس العتيبي

فيصل الكندري

العتيبي :على وسائل فيصل الكندري:
األمير ضرب أروع
اإلعالم ضرورة
االلتزام بتوجيهات األمثلة في الحفاظ
على الوحدة الوطنية
سمو األمير

وضرورة املحافظة على وطننا من تلك
العواصف والفنت وه��ذه مسؤولية كل
فرد من أفراد شعبك الذي يجب أن ينفذ
توجيهاتك السامية.
وأردف :وأما التحذير فقد عودتنا أن
تضع يدك على الجرح قبل أن نتلمسه
وت�ش�خ��ص ال�ح��ال��ة ق�ب��ل أن ن�ش�ع��ر بها
وع �ل �ي �ن��ا أن ن �ق ��ول ل ��ك س �م �ع��ا وط��اع��ة
ياقائد البالد فأنت األب ونحن أبناؤك
الذين يجب علينا السير في توجيهاتك
ك �م��ا وض �ع �ت �ه��ا وأن � � ��رت ط��ري �ق �ن��ا ب�ه��ا
فقد أس��اء البعض اسستخدام وسائل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي دون االل �ت �ف��ات
مل� ��ا ي �م �ك��ن أن ت �ف �ع �ل��ه ت� �ل ��ك ال ��وس ��ائ ��ل
م ��ن س �ل �ب �ي��ات ل�ن�س�ي�ج�ن��ا االج �ت �م��اع��ي
ووحدتنا الوطنية.
وختم التميمي :ي��ا صاحب السمو
ك�ن��ت وم ��ازل ��ت وس�ت�ب�ق��ى رم ��زا ل�ل��وف��اء
فقد استذكرت الحادث اإلرهابي الذي
عصف العام املاضي بوطننا في بيت
من بيوت الله وحصد أرواح االبرياء
من شهداء الصيام والصالة في جامع
اإلمام الصادق عليه السالم فيحق لنا
ي��ا ص��اح��ب ال�س�م��و أن نفخر ب��ك ق��ائ��دا
ل�لإن�س��ان�ي��ة وأم �ي��را ل�ل��وف��اء وال��وط�ن�ي��ة
فدمت للكويت قائدا ولنا والدا ونسأل
الله العلي القدير أن يديم عليك نعمة
الصحة والعافية والعمر املديد يا رمز
اإلنسانية.
إسهامات خيرية
ب��دوره أك��د النائب فيصل الكندري
أن كلمة ربان السفينة سمو أمير البالد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د أرس ��ت م�ب��ادئ
اإلخاء والتواصل بني الحاكم واملحكوم
لتجدد العهد بأن الكويت باقية بفضل
ال� �ل ��ه س �ب �ح��ان��ه وب �ح �ك �م��ة س �م��و أم �ي��ر
البالد الفتا الى أن كلمة سموه شددت
على ضرورة توحيد الكلمة والتكاتف

د .احمد مطيع

وال �ت��آزر والتمسك بوحدتنا الوطنية
في ظل ما تشهده بعض دول املنطقة
من مخاطر ونكبات وصراعات.
وأوض � � � � ��ح ال� � �ك� � �ن � ��دري أن دور ك��ل
م��واط��ن وم �س��ؤول ف��ي ال��دول��ة يجب أن
يكثف ف��ي سبيل ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى وح��دة
ال�ص��ف اق �ت��داء بسمو األم �ي��ر وتنفيذا
لتوجيهاته السامية.
وأش � ��ار ال �ك �ن��دري إل ��ى أن اس �ت��ذك��ار
سموه ضحايا وشهداء تفجير مسجد
اإلم � � ��ام ال � �ص� ��ادق ه ��و دع � ��وة ص��ري�ح��ة
للجميع بأن بقاء الدول يأتي بتماسك
م��واط�ن�ي�ه��ا وال �ت �ف��اف �ه��م ح ��ول ال �ق �ي��ادة
السياسية ض��ارب�ين بذلك مثاال رائعا
بمعنى الوحدة الوطنية وحب الوطن
دون تمييز أو تفريق.
وق� � ��ال ال� �ك� �ن ��دري إن س� �م ��وه ض��رب
أروع األمثلة في الحفاظ على الوحدة
الوطنية ومنعها من الفرقة واالنجراف
ب �ت �ي��ار ال� �ص ��راع ��ات ال �خ��ارج �ي��ة ح�ي��ث
ت �ش �ه��د إلس� �ه ��ام ��ات س �م��و اإلن �س��ان �ي��ة
الخيرية ك��اف��ة دول العالم إض��اف��ة إلى
تحقيق الرفاه للمواطنني.
نصائح عظيمة
م ��ن ج �ه �ت��ه ث �م��ن ال �ن ��ائ ��ب د .اح �م��د
مطيع ال�ع��ازم��ي كلمة ص��اح��ب السمو
ام� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
الجابر الصباح التي ألقاها جريا على
عادته الحميدة بمناسبة دخول العشر
األواخر من شهر رمضان املبارك .وقال
النائب إن خ�ط��اب ص��اح��ب السمو هو
خطاب األب ألبنائه ملا فيه من إرشادات
حكيمة ونصائح عظيمة وتوجيهات
ق �ي �م��ة أراد س �م ��وه إي �ص��ال �ه��ا ل�ش�ع�ب��ه
الكريم فكانت كما البلسم ال��ذي المس
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وقائد اإلنسانية
تتمة المنشور ص04
ف�ي��ه م��ا ي ��دور ف��ي خ�ل�ج��ات ك��ل م��واط��ن
يعيش على هذه االرض الكريمة.
واض� � ��اف ال �ن��ائ��ب أن ك �ل �م��ة س�م��وه
ت �م �ي��زت ب ��ال ��وف ��اء ال� �ج ��م وه� � ��ذا ل�ي��س
ب��ال�غ��ري��ب ع�ل��ى س�م��وه ح�ي��ث استذكر
ضحايا الحادث اإلرهابي األليم الذي
افجع كل الكويتيني في العام املاضي
وذل � � ��ك ف� ��ي ال �ت �ف �ج �ي��ر ال � � ��ذي ك � ��ان ف��ي
مسجد اإلم ��ام ال�ص��ادق مستغال هذه
الذكرى في حث الشعب الكويتي على
ال�ت�لاح��م وال�ت�ك��ات��ف ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف
الصعبة ف��ي محيطنا اإلقليمي وفي
ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه وج� ��ه س �م ��وه ال �ش �ب��اب
الكويتي لنبذ التطرف والتشدد وترك
الفرقة والخالف والتعاون معا لبناء
وطن واح��د يضم كل الكويتيني تحت
راي � ��ة واح� � ��دة خ �ف��اق��ة .وخ �ت��م ال �ن��ائ��ب
ق ��ائ�ل�ا ان ك �ل �م��ة س �م ��وه م �ح��ل ت�ق��دي��ر
واح� � �ت � ��رام م ��ن ق �ب �ل �ن��ا ج �م �ي �ع��ا داع �ي��ا
الشعب الكويتي إل��ى العمل بما جاء
ف ��ي خ �ط��اب س �م��وه م ��ؤك ��دا ث�ق�ت��ه ب��أن
الشعب الكويتي لم ولن يخذل قيادته
وسيكونون على العهد والوعد دائما
واب��دا سائال املولى عز وجل أن يوفق
س� �م ��وه مل� ��ا ي �ح ��ب وي � ��رض � ��اه وي �س ��دد
على الخير خطاه وأن يحفظ الكويت
وشعبها وأن يديم عليها نعمة االمن
واألمان والسالم والرخاء وسائر بالد
املسلمني.
وسام شرف
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال��دوي �س��ان
ان ال� �ك� �ل� �م ��ة ال � �ت� ��ي أل � �ق� ��اه� ��ا ص��اح ��ب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االحمد بمناسبة العشر األواخ��ر من
رم �ض��ان بمثابة خ�ط��ة تنمية للقادم
م��ن السنوات وه��ي وس��ام ش��رف على
ص ��دور أب �ن��اء ال�ك��وي��ت وس�ت�خ��ط على
جبني االيام ب�م��داد ال��ذه��ب .واض��اف
الدويسان في تصريح له ان ما اعرب
ع� �ن ��ه ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و م � ��ن اس �ت �ي ��اء
بشأن امل�ق��االت وال�ت�غ��ري��دات املغرضة
واملسيئة للوطن واملشككة بالنوايا
والذمم واملليئة بالتهم جزافا ودونما
دل �ي ��ل ف ��أش ��اع ب ��ذل ��ك روح ال �ب �غ �ض��اء
وال �ك��راه �ي��ة ي �ع��د اك �ب��ر دل �ي��ل ع �ل��ى ان
ال�ق�ي��ادة السياسية ف��ي ال�ب�لاد تشعر
ب��امل��رارة ال �ت��ي ي�ش�ع��ر ب�ه��ا امل��واط�ن��ون
ال ��راف� �ض ��ون ل �ل �ف��رق��ة وت �ش �ت �ي��ت ك�ل�م��ة
امل�ج�ت�م��ع وت�ج��زئ�ت��ه ك�م��ا يتمنى اه��ل
الشر لبالدنا.
وقال الدويسان ان الكلمات الطيبة
ال �ت��ي اس �ت��ذك��ر ب �ه��ا ص��اح��ب ال�س�م��و
اب� � �ن � ��اءه واخ� � ��وان� � ��ه ش � �ه � ��داء م �س �ج��د
الصادق في الذكرى االول��ى لرحيلهم
ش �ه ��داء الصالة وال �ص �ي��ام ب �ع��د أن
ن��ال��ت منهم ي��د ال�غ��در اثلجت ص��دور
جميع ابناء الشعب الكويتي مختتما
ان رس��ال��ة ال�ك�ب�ي��ر ت �ح �ت��اج ال ��ى ك�ب��ار

طالل الجالل

عبدالله التميمي

الجالل :كلمة
سمو األمير
تعكس حكمته
في قيادة البالد

الطريجي :نبايع
التميمي :النزال
ننهل من معارف األمير ونعاهده
حكمة األمير وبعد على التصدي
للمتربصين ببالدنا
نظره

يستنبطون معانيها ويجعلون منها
نبراسا للعمل الوطني الصادق.

واس�ت�ق��رائ��ه األوض ��اع وتأثير أدوات
ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ع �ل��ى وح ��دة
املجتمع م��ن خ�لال بثها أخ�ب��ارا غير
مدعمة ب��أدل��ة م��ا ي��ؤث��ر على تماسك
املجتمع.

توحيد الكلمة
من جانبه ق��ال النائب د .منصور
الطفيري :نثمن املعاني القيمة التي
احتوتها كلمة صاحب السمو أمير
البالد بمناسبة العشر األواخ��ر وما
ت�ض�م�ن�ت��ه م ��ن ق �ي��م ن � ّ�ي ��رة خ�ص��وص��ا
أن سموه رك��ز على الشباب الركيزة
األس ��اس� �ي ��ة ل �ق �ي��ام األم � ��م ف �ض�ل�ا ع��ن
دع��وة سموه إل��ى التكاتف وتوحيد
الكلمة على ح��ب ال��وط��ن واإلخ�ل�اص
ل ��ه الف �ت��ا إل ��ى ن �ظ��رة س �م��وه ال�ث��اق�ب��ة

سياج منيع
ب ��دوره ثمن ال�ن��ائ��ب م��اض��ي العايد
ال� � �ه � ��اج � ��ري ك� �ل� �م ��ة ص � ��اح � ��ب ال �س �م ��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ صباح األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ال �ت��ي وج�ه�ه��ا ألب �ن��ائ��ه امل��واط �ن�ين وم��ا
ت�ض�م�ن�ت��ه م ��ن م �ع��ان س��ام �ي��ة الم�س��ت
القلوب وشخصت الواقع الذي نعيشه

ماضي الهاجري

د .منصور الظفيري

الهاجري :الخطاب
السامي شخص
الواقع الذي
نعيشه

الظفيري :نظرة
سمو األمير ثاقبة
في استقراء
األوضاع

د .عبدالله الطريجي

سواء داخل أو خارج الكويت ال سيما
تأكيد سموه أن الوحدة الوطنية هي
السياج املنيع لدرء املخاطر عن وطننا
ال �ح �ب �ي��ب وس�ل�ام �ت ��ه .وق � ��ال ال �ه��اج��ري
ف��ي تصريح صحافي إن كلمة سموه
تضمنت العديد من الرسائل غاية في
األه �م �ي��ة ع�ل�ي�ن��ا ج�م�ي�ع��ا أن نتفهمها
ونعيها ج�ي��دا ونعمل على تحقيقها
م �ب �ي �ن��ا أن س �م ��وه ل ��دي ��ه ال � �ق ��درة ع�ل��ى
اس �ت �ق��راء األح � ��داث وت��داع�ي��ات�ه��ا الفتا
إل ��ى أن ال �ت �ج��ارب ال �ع��دي��دة م��ع سموه
تؤكد بما ال يدع مجاال للشك على أن
مواقف وكلمات سموه تجنبنا الكثير
م��ن األزم ��ات وال�ق�لاق��ل فعلينا جميعا
تنفيذ ما يتطرق إليه سموه من كلمات
ورسائل.
وبني الهاجري أن من ضمن رسائل
س �م��وه ت��أك �ي��ده ح��اج�ت�ن��ا إل ��ى توحيد
ال�ك�ل�م��ة وال�ت�ك��ات��ف وال �ت��آزر والتمسك
ب ��وح ��دت� �ن ��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة واس� �ت� �خ�ل�اص
ال � � � � ��دروس وال � �ع � �ب ��ر م� �م ��ا ي � �ح� ��دث م��ن
حولنا م��ن ص��راع��ات و ح��روب وكذلك
رس��ال��ة أخ��رى متمثلة ف��ي ع��دم إس��اءة
استخدام وسائل التواصل االجتماعي
واس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا ك� �م� �ع ��اول ه � ��دم ل�ق�ي��م
امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي األص �ي��ل وت�ع��ال�ي��م
ال� ��دي� ��ن االس �ل��ام � ��ي ال �ح �ن �ي��ف م �ش �ي��دا
ب��دع��وة س �م��وه ع ��دم ن�ش��ر ال�ت�غ��ري��دات
امل�غ��رض��ة وامل�س�ي�ئ��ة ل�ل��وط��ن واملشككة
بالنوايا والذمم واملليئة بالتهم جزافا
ودونما دليل.
وأش� ��اد ال �ه��اج��ري ب��اه�ت�م��ام س�م��وه
ش �خ �ص �ي��ا ب ��ال �ش �ب ��اب ألن� �ه ��م ال� �ث ��روة
الحقيقية واللبنة األساسية في بناء
ن �ه �ض��ة األوط � � ��ان وت� �ق ��دم امل�ج�ت�م�ع��ات
م �ط��ال �ب��ا ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ش �ب��اب
ب �ت �ح �ق �ي��ق دع � � � ��وة س � �م� ��وه م � ��ن ح �ي��ث
االهتمام بهم وتنمية قدراتهم وحثهم
ع� �ل ��ى امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ت �ن �م �ي��ة وط �ن �ه��م

عبدالله العدواني

العدواني :نعاهد
سمو األمير على
وأد الفتنة والحفاظ
على وحدتنا وأمننا
وك��ذل��ك تنفيذ توجيهات سموه فيما
يتعلق بتسهيل االج � ��راءات الخاصة
ب��ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية
امل � �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
ليستفيد الشباب منه.
وأي� ��د ال �ه��اج��ري دع� ��وة س �م��وه إل��ى
ال�ت�م�س��ك ب��ال��وح��دة ال��وط�ن �ي��ة ووح ��دة
ال �ص��ف وال �ك �ل �م��ة وع� ��دم ال�ت�ش�ك�ي��ك في
ال�ن��واي��ا وال��ذم��م مستدركا بقوله :نعم
ي��ا سمو األم�ي��ر ل��ن ينال منا م��ن يريد
ب�ن��ا ال �س��وء ول ��ن ي�ص�ل��وا إل ��ى م��راده��م
م � ��ن ت �ف �ت �ي��ت امل �ج �ت �م ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي أو
إش�ع��ال الفتنة وب��ث ال�ف��رق��ة وال�ن�ع��رات
بيننا طاملا أن��ت ي��ا سمو األم�ي��ر رب��ان
سفينتنا وقائد مسيرتنا فهنيئا لنا
ب��ك أب��ا وق��ائ��دا وحكيما جنبت بالدنا
ويالت الفنت وشر الفرقة.
واختتم الهاجري تصريحه بقوله:
ال نملك في ه��ذه املناسبة الكريمة إال
أن نجدد ال��والء والعهد لسمو أميرنا
وسمو ولي عهده األمني ونسأل الله أن
يحفظ الكويت وأهلها م��ن ك��ل مكروه
وأن ي��دي��م ع�ل�ي�ه��ا ن�ع��م األم ��ن واألم ��ان
واالستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة
ل �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد وأن ي �ح �ف��ظ ال�ل��ه
األم �ت�ي�ن ال�ع��رب�ي��ة واالس�ل�ام �ي��ة م��ن كل
شر.
بنيان مرصوص
وأش� � � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب ف � � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي
بالكلمة السامية ألمير البالد بمناسبة
ال �ع �ش��ر األواخ � � ��ر م ��ن ال �ش �ه��ر ال�ف�ض�ي��ل
وال�ت��ي اعتبرها خ��ارط��ة طريق وطنية
لنبذ الفنت ووح��دة الصف واصطفاف
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ك ��ال� �ب� �ن� �ي ��ان امل� ��رص� ��وص
ليشكلوا حصنا حصينا وسدا منيعا
يقف حائال وحاجزا أمام كل من يحاول
ال �ن �ي��ل م ��ن أم � ��ن ال �ك ��وي ��ت واس� �ت� �ق ��راره
ووحدة أبنائه.

وتوجه العتيبي إلى وسائل اإلعالم
ب� �ض ��رورة االل� �ت ��زام ب�ت��وج�ي�ه��ات سمو
األم� �ي ��ر ب �ع ��دم االن� �س� �ي ��اق وراء ك ��ل م��ا
يكتب في وسائل التواصل االجتماعي
ون �ش��ره��ا دون �م ��ا تدقيق وت�م�ح�ي��ص
درءا للفنت والنتشار الظواهر الدخيلة
والسلبية في املجتمع الكويتي.
كما دعا العتيبي الشباب الكويتي
إل��ى االم�ت�ث��ال للنصيحة األب��وي��ة التي
وجهها سمو األمير بحسن استخدام
وسائل التواصل االجتماعي والتوقف
عن أي سلوكيات سلبية وذلك ملصلحة
وطنهم أوال وأخيرا.
شعب متالحم
من جهته أشاد النائب طالل الجالل
ب�م��ا تضمنته كلمة س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ال �ت��ي وج�ه�ه��ا
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ش��ر االواخ � � ��ر م ��ن ش�ه��ر
رمضان املبارك جريا على عادة سموه
السنوية.
وق��ال ال�ج�لال ف��ي تصريح صحافي
ان ما تضمنته كلمة سمو امير البالد
م��ن ت��أك �ي��دات ع�ل��ى ال ��وح ��دة الوطنية
يعكس حكمة سموه ونهجه في قيادة
ال � �ب �ل�اد وح� �ف ��ظ ام �ن �ه ��ا واس� �ت� �ق ��راره ��ا
مشددا على ان مواقف صاحب السمو
ه� ��ي ال� �ت ��ي ع � � ��ززت ال � ��وح � ��دة ال��وط �ن �ي��ة
وجنبت الكويت الفنت.
وأكد الجالل ان مجلس االمة سيظل
دوم� ��ا ي�ع�م��ل ع �ل��ى ت��رج �م��ة ت��وج�ي�ه��ات
سمو امير البالد على أرض الواقع بما
يحقق أم��ن واستقرار الكويت ويراعي
مصالحها العليا.
وط ��ال ��ب ال � �ج �ل�ال ال �ج �م �ي��ع ب� �ق ��راءة
الخطاب بتمعن وأخذ العبر والحكمة
ألجل حفظ الكويت واهلها مشددا على
ان مضامني كلمات سموه هي نبراس
نهتدي بها وخ��ارط��ة ط��ري��ق نحو بلد
آمن وشعب متالحم متماسك في وجه
الفنت واالزمات.
                                   
تالحم وتكاتف
م ��ن ج �ه �ت��ه اش � ��اد ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
ال� �ع ��دوان ��ي ب�ك�ل�م��ة س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح االحمد مشيرا الى انها
ش�م�ل��ت ت��وج �ي �ه��ات س��ام �ي��ة ب��ال�ت�لاح��م
وال�ت�ك��ات��ف وال�ت�ع��اض��د فيما ب�ين ابناء
الوطن.
واض ��اف ال �ع��دوان��ي ان كلمة سموه
شددت على نبذ كل ما يسيء ملجتمعنا
وان�ت�ق��دت االس�ت�خ��دام السيئ لوسائل
ال � �ت� ��واص� ��ل االح� �ت� �م ��اع ��ي ب� �م ��ا ي��وج��د
البغضاء والشحناء بني ابناء الكويت
وه��و م��ا يجب علينا جميعا ال��وق��وف
ضد هذه النهج الخاطئ والغريب على
مجتمعنا.
وق��ال العدواني :نعاهد سموه على
ال�ع�م��ل ال �ج��اد ل�خ��دم��ة ب�ل��دن��ا وشعبنا
ووأد ال�ف�ت�ن��ة وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى وح��دت�ن��ا
وامننا.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

 138اقتراحا بقانون قدمها  44نائبا في دور
االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي
اعداد :عبده إبراهيم
سامح محمد
أيمن عبداهلل
 138اقتراحا بقانون
قدمها  44نائبا خالل
دور االنعقاد الرابع من
الفصل التشريعي الرابع
عشر من بينها 60
اقتراحا مشتركا لـ 42
نائبا.
وجاءت الرعاية
االجتماعية في المركز
األول من حيث عدد
االقتراحات التي قدمها
النواب حيث بلغ عدد
االقتراحات المقدمة
في هذا البند  20اقتراحا
بقانون يليه كل من
االقتصاد والتجارة
والعدل والقضاء بـ
 15اقتراحا بقانون ثم
االسكان بـ  14اقتراحا
بقانون فالتعليم بـ 13
اقتراحا بقانون وفيما
يلي التفاصيل:

عادل الخرافي 24 :اقتراحا
 24اق � �ت� ��راح� ��ا ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب ع � ��ادل ال �خ ��راف ��ي ف ��ي ش��أن
ق��ان��ون حماية البيئة واملناقصات
العامة وانتخابات اعضاء مجلس
االمة والرعاية السكنية.
وقدم بمشاركة النواب اقتراحات
ف ��ي ش � ��أن إص � � ��دار ق ��ان ��ون ال� �ج ��زاء
وب��إص��دار قانون التجارة وحماية
ال� � � ��وح� � � ��دة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة وال�ل��ائ � �ح� ��ة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل �ج �ل��س االم � � ��ة ون� �ظ ��ام
السلكني الدبلوماسي والقنصلي
وامل� ��رور وت�ق��دي��م ال�ت��وق�ي��ت الزمني
س��اع�ت�ين ف��ي ف�ص��ل ال�ص�ي��ف ون�ق��ل
تبعية أك��ادي�م�ي��ة ال�ك��وي��ت للفنون
م� ��ن وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي إل ��ى
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب وتنظيم مهنة املحاماة
وف � � ��ي ش � � ��أن ن � �ظ � ��ام ات � � �ح � ��اد م �ل�اك
ال �ع �ق��ارات وف ��ي ش ��أن ان �ش��اء هيئة
أس� � � � � ��واق امل� � � � ��ال وت � �ن � �ظ � �ي ��م ن� �ش ��اط
األوراق امل��ال �ي��ة وب ��إص ��دار ال�خ�ط��ة
االن�م��ائ�ي��ة ل�ل�س�ن��وات (2016/2015
و )2020/2019وبتأسيس شركات
ك��وي �ت �ي��ة م �س��اه �م��ة ت� �ت ��ول ��ى ب �ن��اء
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية
وتحلية املياه في الكويت وإصدار
ق� ��ان� ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وبتجريم انتحال صفة او لقب او
انتحال شخصية آخر أو شخصية
مهنية أو علمية وفي شأن الهيئات
الرياضية.
عسكر العنزي 22 :اقتراحا
 22اق � �ت� ��راح� ��ا ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي ف ��ي ش��أن
ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال � �ت � �ع � �ل � �ي ��م ال� � �ع � ��ال � ��ي ف��ي
جامعة الكويت وهيئة التطبيقي
وق � � ��ان � � ��ون ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وب�م�ن��ح ق��روض
م ��ن امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ودع ��م
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وب��إن �ش��اء دائ ��رة
باملحكمة ال�ك�ل�ي��ة لنظر امل�ن��ازع��ات
والهيئة العامة للتنمية الصناعية
وم �ن��ح ب � ��دالت وم �ك ��اف ��آت ألع �ض��اء
الهيئة التعليمية الكويتيني بوزارة
التربية ووزارة االوق��اف والشؤون
اإلسالمية.
وقدم بمشاركة النواب اقترحات
ف ��ي ش � ��أن ال� �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ع�ل��ى
االج � ��ان � ��ب وف � � ��رض رس � � ��وم م �ق��اب��ل
ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ص �ح �ي ��ة ب��اس �ت �ث �ن��اء
ب�ع��ض ال�ف�ئ��ات وف ��ي ش��أن م�ك��اف��آت

هيئة أس ��واق امل��ال وتنظيم نشاط
األوراق امل��ال �ي��ة وب ��إص ��دار ال�خ�ط��ة
االن �م��ائ �ي��ة ل� �ل� �س� �ن ��وات2016/2015.
و 2020/2019وت��أس �ي��س ش��رك��ات
ك��وي �ت �ي��ة م �س��اه �م��ة ت� �ت ��ول ��ى ب �ن��اء
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية
وتحلية املياه في الكويت.

م .عادل الخرافي

د .عبدالحميد دشتي

ال �ط �ل �ب��ة ف �ي �م��ا ي �خ��ص ال�ت�خ�ص��ص
النادر وانشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية وحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
وامل � �س� ��اع� ��دات ال� �ع ��ام ��ة وإن� �ش ��اء
ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد و االح �ك��ام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية
وب� ��إص� ��دار ال� �ق ��ان ��ون امل ��دن ��ي ف�ي�م��ا
ي�خ��ص االن �ت �ف��اع ب��ال�ع�ق��ار وإدارت� ��ه
وف��ي ش��أن حقوق األش�خ��اص ذوي
اإلعاقة وبمنح قروض من املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
ل�ل�م�ت �ق��اع��دي��ن وف� ��ي ش� ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية.

وال�ت��أم�ين ال�ص�ح��ي ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
امل�ت�ق��اع��دي��ن وإن �ش��اء ه�ي�ئ��ة أس��واق
امل � � � ��ال وت� �ن� �ظ� �ي ��م ن � �ش � ��اط االوراق
امل��ال�ي��ة وإص� ��دار ال�خ�ط��ة اإلن�م��ائ�ي��ة
ل �ل �س �ن��وات  2016 /2015و/2019
 2020وب��إص��دار ق��ان��ون اإلج ��راءات
واملحاكمات الجزائية فيما يخص
العقوبة والحبس للجنح وبإنشاء
م� � ��راك� � ��ز ل� � �ل� � �ط � ��وارئ وال � �ص � ��دم � ��ات
وب � �ت� ��أس � �ي� ��س ش � � ��رك � � ��ات ك ��وي� �ت� �ي ��ة
م �س��اه �م��ة ت� �ت ��ول ��ى ب� �ن ��اء وت �ن �ف �ي��ذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية
املياه في الكويت والعمالة املنزلية
وب� ��إن � �ش� ��اء امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة
وب��إن�ش��اء هيئة مكافحة الفساد و
بإنشاء املحكمة الدستورية العليا
وإص� ��دار ق��ان��ون امل��راف �ع��ات املدنية
والتجارية.
وق ��دم دش �ت��ي ب�م�ش��ارك��ة ال �ن��واب
اق� �ت ��راح ��ا ب��إن �ش��اء ه �ي �ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
الفساد والعمالة املنزلية وبانشاء
املحكمة الدستورية وبشأن انشاء

د .عبدالحميد دشتي18 :اقتراحا
 18اق � �ت� ��راح� ��ا ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي
ب��إن�ش��اء ص �ن��دوق ملعالجة أوض��اع
امل ��واط� �ن�ي�ن امل �ت �ع �ث��ري��ن ف� ��ي س� ��داد
ال �ق��روض االس�ت�ه�لاك�ي��ة واملقسطة
تجاه البنوك و شركات االستثمار

محمد طنا 15 :اقتراحا
 15اق � �ت� ��راح� ��ا ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
النائب محمد طنا بشأن انتخابات
اع� �ض ��اء م �ج �ل��س األم� � ��ة وت �ح��وي��ل
م � ��ؤس� � �س � ��ة ال � � �خ � � �ط� � ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال � ��ى ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة
وب � �م � �ن ��ح ق � � � ��روض م � ��ن امل ��ؤس� �س ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن وامل � �ع ��اك � �س ��ات ف��ي
االم��اك��ن ال�ع��ام��ة وال �خ��دم��ة املدنية
وق��ان��ون ال �ج��زاء وب��إص��دار ق��ان��ون
التأمينات االجتماعية واستغالل
ال� �ق� �س ��ائ ��م وال � �ب � �ي� ��وت امل �خ �ص �ص��ة
ألغراض السكن الخاص والعمالة
املنزلية وال�خ��دم��ة املدنية وانشاء
هيئة اس��واق امل��ال وتنظيم نشاط
االوراق املالية وتأسيس شركات
ك��وي �ت �ي��ة م �س��اه �م��ة ت �ت ��ول��ى ب �ن��اء
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية
وتحلية املياه في الكويت وبتعديل
بعض احكام قانون إصدار الخطة
االن�م��ائ�ي��ة ل�ل�س�ن��وات 2016/2015
و.2020/2019
وبتعديل بعض أحكام القانون
ال �خ��اص ب��اص��دار تنظيم التعليم
ال�ع��ال��ي ف��ي ال�ج��ام�ع��ة والتطبيقي
والالئحة الداخلية ملجلس االمة.

الرعاية االجتماعية
في شأن الرعاية االجتماعية
قدم النواب  20اقتراحا بقانون
فيما يخص املساعدات العامة
وذل��ك بمنح م�س��اع��دات للمرأة
امل�ت��زوج��ة ال�ت��ي بلغت  45سنة
ولديها ظ��روف قهرية وتقرير
م � �ك� ��اف� ��اة م ��ال� �ي ��ة ل �ل �خ��اض �ع�ين
لقانون التأمينات االجتماعية
وق � � ��ان � � ��ون امل� � �ع � ��اش � ��ات وم� �ن ��ح
ق � � � � ��روض ل � �ل � �م � �ت � �ق ��اع ��دي ��ن م��ن
امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة وذل � ��ك ب �م �ن��ح كل

متقاعد مضى عليه  5سنوات
ق� � � � ��رض ح� � �س � ��ن دون ف � ��وائ � ��د
وب� ��أق � �س� ��اط م� �ي� �س ��رة وزي� � � ��ادة
امل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة ب��واق��ع
س�ت�ين دي �ن��ار ش�ه��ري��ا ك��ل ث�لاث
سنوات وانتهاء خدمة املؤمن
ع �ل �ي �ه��ا امل � �ت� ��زوج� ��ة وامل �ط �ل �ق��ة
واألرم � � � �ل � � ��ة م � �ت� ��ى ب� �ل� �غ ��ت م� ��دة
اشتراكها ف��ي التأمني عشرين
س�ن��ة وف��ي ش��أن ح�ق��وق الطفل
ف �ي �م��ا ي� �خ ��ص امل� � � ��راة ال �ع��ام �ل��ة
بالجهات الحكومية وفي شأن

ح �م��اي��ة االس � � ��رة ف �ي �م��ا ي�خ��ص
ال� �ع� �ن ��ف االس� � � � ��ري وف � � ��ي ش ��أن
إن �ش��اء ش��رك��ة م�س��اه�م��ة مقفلة
الس� �ت� �ق ��دام وت �ش �غ �ي��ل ال �ع �م��ال��ة
امل �ن ��زل �ي ��ة وش� � � ��روط ال �ح �ص��ول
على ترخيص استقدام العمالة
امل� �ن ��زل� �ي ��ة م � ��ن ال � � �خ� � ��ارج وح ��ل
النزاعات واملطالبات العمالية
وت � �ع� ��دي� ��ل ش � � � ��روط اس � �ت � �ق� ��دام
العمالة.

نبيل الفضل 13 :اقتراحا
 13اق � �ت� ��راح� ��ا ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب ال ��راح ��ل ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل في
ش� ��أن ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج وت �ج��ري��م
ال� � �ج� � �م � ��اع � ��ات اإلره � � ��اب� � � �ي � � ��ة وق � � ��دم
ب �م �ش��ارك��ة ال � �ن� ��واب اق� �ت ��رح ��ات ف��ي
شأن إصدار قانون الجزاء وإصدار
ق��ان��ون ال �ت �ج��ارة وح �م��اي��ة ال��وح��دة
الوطنية والالئحة الداخلية ملجلس
االمة ونظام السلكني الدبلوماسي
وال� �ق� �ن� �ص� �ل ��ي وامل � � � � ��رور وال�ل�ائ� �ح ��ة
الداخلية ملجلس االمة ونقل تبعية
أكاديمية الكويت للفنون من وزارة
التعليم العالي إل��ى الهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
د .عودة الرويعي 12 :اقتراحات
 12اق � �ت ��راح ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
النائب د .ع��ودة ال��روي�ع��ي ف��ي شأن
امل �س��اع��دات ال�ع��ام��ة وب��إن �ش��اء هيئة
مكافحة الفساد واالحكام الخاصة
بالكشف ع��ن ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة.وان�ش��اء
املحكمة الدستورية.
وإن� � � �ش � � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة اس � � � � ��واق امل� � ��ال
وت �ن �ظ �ي��م ن� �ش ��اط االوراق امل��ال �ي��ة
وتأسيس شركات كويتية مساهمة
تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى
ال �ك �ه ��رب ��ائ �ي ��ة وت �ح �ل �ي��ة امل � �ي� ��اه ف��ي
الكويت.
وإص� � � � � � ��دار ال � �خ � �ط� ��ة االن � �م ��ائ � �ي ��ة
للسنوات  2016/2015و2020/2019
وتنظيم التعليم العالي في جامعة
ال �ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت ��دري ��ب وب �ت �ج��ري��م
ان �ت �ح��ال ص �ف��ة او ل �ق��ب او ان �ت �ح��ال
شخصية اخ��ر او شخصية مهنية
او ع �ل �م �ي��ة و رع ��اي ��ة امل ��وه ��وب�ي�ن و
ب �ح �ظ��ر ال � �ش � �ه� ��ادات ال �ع �ل �م �ي��ة غ�ي��ر
املعادلة.
فيصل الكندري 12 :اقتراحا
 12اق � �ت � ��راح � ��ا ب � �ق� ��ان� ��ون ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري ف��ي ش��أن
ف ��رض ض��ري�ب��ة ال �ت �ح��وي�لات امل��ال�ي��ة
الخارجية على ال��واف��دي��ن وبتقديم
التوقيت الزمني ساعتني في فصل
ال� �ص� �ي ��ف وف � � ��ي ش � � ��أن امل � �س� ��اع� ��دات
العامة واستغالل القسائم و البيوت
املخصصة ألغراض السكن الخاص
ون� �ق ��ل ت �ب �ع �ي��ة أك ��ادي� �م� �ي ��ة ال �ك��وي��ت
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

الخرافي في الصدارة يليه عسكر ودشتي
وطنا والراحل الفضل
تتمة المنشور ص06
ل�ل�ف�ن��ون م��ن وزارة التعليم العالي
إل ��ى ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وب��إن �ش��اء
هيئة مكافحة الفساد وتنظيم مهنة
امل �ح��ام��اة وإن �ش ��اء ش��رك��ة مساهمة
مقفلة الستقدام و تشغيل العمالة
املنزلية وتأسيس شركات كويتية
م� �س ��اه� �م ��ة ت� �ت ��ول ��ى ب � �ن� ��اء وت �ن �ف �ي��ذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية
امل �ي��اه ف��ي ال�ك��وي��ت وإص� ��دار الخطة
االن �م��ائ �ي��ة ل �ل �س �ن��وات 2016/2015
و.2020/2019
وإص � � � � � ��دار ق � ��ان � ��ون ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات
االجتماعية.
د .محمد الحويلة 12 :اقتراحا
 12اق � �ت � ��راح � ��ا ب � �ق� ��ان� ��ون ق��دم �ه��ا
ال � �ن ��ائ ��ب د .م �ح �م ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة ف��ي
ش��أن ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وم�ن��ح ب��دالت
ومكافآت ألعضاء الهيئة التعليمية
الكويتيني ب ��وزارة التربية ووزارة
األوق� � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة
وت�ن�ظ�ي��م إق��ام��ة ال��دي��وان �ي��ات ودع��م
ال� �ع� �م ��ال ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة وت �ش �ج �ي �ع �ه��ا
للعمل ف��ي الجهات غير الحكومية
وامل� � �س � ��اع � ��دات ال � �ع� ��ام� ��ة وال� ��رع� ��اي� ��ة
السكنية.
وق��دم الحويلة بمشاركة النواب
اق� �ت ��راح ��ات ف ��ي ش� ��أن إن� �ش ��اء هيئة
مكافحة الفساد و االحكام الخاصة
بالكشف ع��ن ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة وإع ��ادة
ت �ع �ي�ي�ن اع � �ض � ��اء ه �ي �ئ ��ة ال� �ت ��دري ��س
السابقني بجامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ال��ى العمل وتنظيم التعليم العالي
في جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب في
املدارس الخاصة وفي شأن الهيئات
ال��ري��اض �ي��ة وت �ن �ظ �ي��م ب �ع��ض اوج ��ه
العمل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة االوملبية
ال �ك��وي �ت �ي��ة واالت � � �ح� � ��ادات واالن ��دي ��ة
الرياضية ورعاية املوهوبني.
طالل الجالل 11 :اقتراحات
 11اق � �ت� ��راح� ��ات ق ��دم �ه ��ا ال �ن��ائ��ب
طالل الجالل في شأن انشاء هيئة
اسواق املال وتنظيم نشاط االوراق
املالية.واملساعدات العامة .وإنشاء
ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد واالح� �ك ��ام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية
وتنظيم مهنة امل�ح��ام��اة وف��ي شأن
امل �ح �ك �م ��ة ال ��دس � �ت ��وري ��ة وال ��رع ��اي ��ة
السكنية وبإصدار الخطة االنمائية

%19.8

%15.1

%43.5

9

%27.9

راكان النصف 8 :اقتراحات
 8اق � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
النائب راكان النصف في شأن انشاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �غ��ذاء وال �ت �غ��ذي��ة
وإع��ادة تحديد ال��دوائ��ر االنتخابية
ل�ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س األم ��ة وف ��ي ش��أن
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة مل �ج �ل��س االم ��ة
بتقديم استقالة وحقوق األشخاص
ذوي اإلع��اق��ة بتسهيالت وخ��دم��ات
ح�ك��وم�ي��ة ل�ل�م�ع��اق وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ملكافحة الفساد واالح�ك��ام الخاصة
بالكشف عن الذمة املالية والرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة وب�ت�ج��ري��م ان �ت �ح��ال صفة
او لقب او انتحال شخصية آخر او
شخصية مهنية او علمية وبحظر
الشهادات العلمية غير املعادلة.

%56.5

%37.2

االقتراحات بقوانين موزعة على أدوار االنعقاد

دور االنعقاد األول الثاني الثالث الرابع اإلجمالي
912
138
254
339
181
العدد
٪ 100 ٪ 15.1 ٪ 27.9 ٪ 37.2 ٪ 19.8
املعدل

للسنوات  2016/2015و2020/2019
وت �ن �ظ �ي��م م �ه �ن��ة ال �ص �ي��دل��ة وت � ��داول
األدوية ورعاية املوهوبني.
عبداهلل المعيوف  11 :اقتراحات
 11اق � �ت ��راح ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف ف��ي ش��أن
املساعدات العامة وتحويل مؤسسة
ال �خ �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال��ى
ش��رك��ة مساهمة وال�ع�م��ال��ة املنزلية

وال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وإن �ش��اء املحكمة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة وال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة.
وإصدار الخطة االنمائية للسنوات
.2020/2019 2016/2015
وتنظيم بعض اوج��ه العمل في
ك��ل م��ن ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة الكويتية
واالت� � �ح � ��ادات واالن� ��دي� ��ة ال��ري��اض �ي��ة
وحماية االموال العامة.
صالح عاشور 9 :اقتراحات

االقتراحات الفردية والمشتركة

االقتراحات
العدد
املعدل

فردي
78
٪ 56.5

اق �ت��راح��ات ب �ق��ان��ون ق��دم�ه��ا ال�ن��ائ��ب
ص��ال��ح ع ��اش ��ور ف ��ي ش� ��أن ال��رع��اي��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة وال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة بحل
ال � �ن ��زاع ��ات وامل� �ط ��ال� �ب ��ات ال �ع �م��ال �ي��ة
وإص � � � ��دار ق� ��ان� ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �خ �ب��رة
وبتقديم التوقيت الزمني ساعتني
ف� ��ي ف� �ص ��ل ال� �ص� �ي ��ف ون� �ق ��ل ت�ب�ع�ي��ة
أكاديمية الكويت للفنون من وزارة
التعليم العالي إل��ى الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب وفي

االقتصاد والتجارة
في شأن االقتصاد والتجارة
قدم النواب  17اقتراحا بقانون
ف �ي �م��ا ي �خ ��ص إص� � � ��دار ق ��ان ��ون
ال�ت�ج��ارة وذل��ك بتملك وإج��ازة
االش� �ت� �غ ��ال ب �ت �ج ��ارة ال �ت �ج��زئ��ة
أو ال�ج�م�ل��ة أو ت�م�ل��ك ال�ع�ق��ارات
ل� �ل� �ش ��رك ��ات وم� ��ؤس � �س� ��ات غ�ي��ر
ال�ك��وي�ت�ي��ة وف ��ي ش ��أن تأسيس
ش � ��رك � ��ات ك ��وي� �ت� �ي ��ة م �س��اه �م��ة
ت�ت��ول��ى ب �ن��اء وت�ن�ف�ي��ذ محطات
ال� �ق ��وى ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وت�ح�ل�ي��ة
امل� �ي ��اه ف ��ي ال �ك��وي��ت وف ��ي ش��أن
امل� � �ن � ��اق� � �ص � ��ات ال� � �ع � ��ام � ��ة ف �ي �م��ا

ي� �خ ��ص م� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ت ��وري ��د
وف � � ��ي ش � � ��أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة ب��ان �ش��اء
ه�ي�ئ��ة م�س�ت�ق�ل��ة ي �ش��رف عليها
وزي��ر التجارة والصناعة وفي
ش��أن إن�ش��اء هيئة أس��واق امل��ال
وتنظيم نشاط االوراق املالية
وذل��ك بمنح أس�ه��م للمواطنني
بنسبة  % 50يحملون جنسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة وق � ��ت ص � � ��دور ه ��ذا
القانون وامل��وج��ودة أسماؤهم
ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات
امل� ��دن � �ي� ��ة وت� �خ� �ص� �ي ��ص أس �ه��م

ب � � ��ال� � � �ت� � � �س � � ��اوي ل � �ل � �م� ��واط � �ن�ي��ن
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن وت� �ت ��ول ��ى ال �ج �ه��ة
الحكومية التي يكلفها مجلس
ال � � � � � � � ��وزراء ب � �ت� ��أس � �ي� ��س ش ��رك ��ة
وف � ��ي ش � ��أن ت �ح��وي��ل م��ؤس �س��ة
ال �خ �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال��ي ش��رك��ة مساهمة املستثمر
االستراتيجي
وت��اس �ي��س ش��رك��ات كويتية
مساهمة تتولى ب�ن��اء وتنفيذ
م �ح �ط��ات ال� �ق ��وى ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
وتحلية املياة في الكويت.

مشترك
60
٪ 43.5

اإلجمالي
138
٪ 100

شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة وت �ن �ظ �ي��م م�ه�ن��ة
الصيدلة وتداول األدوية.
د .عبداهلل الطريجي 9 :اقتراحات
 9اق � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي في
ش��أن وض��ع ورف��ع ال�ص��ور األميرية
وف� ��ي ش� ��أن ال �ع �ل��م ال ��وط �ن ��ي ل��دول��ة
ال �ك ��وي ��ت وح� �ق ��وق ال �ط �ف��ل وان� �ش ��اء
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ملكافحة
امل� �ن� �ش� �ط ��ات وامل � � ��ؤث � � ��رات ال �ع �ق �ل �ي��ة
وح �م��اي��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة وان �ش��اء
هيئة أس ��واق امل ��ال وت�ن�ظ�ي��م نشاط
األوراق امل ��ال� �ي ��ة وإص � � � ��دار ال �خ �ط��ة
االن �م��ائ �ي��ة ل �ل �س �ن��وات 2016/2015
 .2020/2019وت ��أس �ي ��س ش��رك��ات
ك ��وي� �ت� �ي ��ة م� �س ��اه� �م ��ة ت� �ت ��ول ��ى ب �ن��اء
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية
وتحلية املياه في الكويت.
ماجد موسى 9 :اقتراحات
 9اقتراحات بقانون قدمها النائب
م��اج��د م��وس��ى ف��ي ش��أن امل�س��اع��دات
ال�ع��ام��ة وال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة وتنظيم
مهنة امل�ح��ام��اة ون�ظ��ام ات�ح��اد مالك
العقارات وفي شأن الرعاية السكنية
وان�ش��اء هيئة اس��واق امل��ال وتنظيم
نشاط االوراق املالية.

عبداهلل التميمي 8 :اقتراحات
 8اق � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
النائب عبدالله التميمي في شأن
ان �ت �خ��اب��ات أع� �ض ��اء م �ج �ل��س االم ��ة
وشروط املؤسسة العامة للتأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة مل �ن��ح م �ت �ق��اع��د ق��رض
وال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وب �م �ن��ح ق ��روض
م ��ن امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن وان �ش��اء
هيئة أس ��واق امل ��ال وت�ن�ظ�ي��م نشاط
األوراق امل ��ال� �ي ��ة وإص � � � ��دار ال �خ �ط��ة
االن �م��ائ �ي��ة ل �ل �س �ن��وات 2016/2015
و .2020/2019وت��أس �ي��س ش��رك��ات
ك ��وي� �ت� �ي ��ة م� �س ��اه� �م ��ة ت� �ت ��ول ��ى ب �ن��اء
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية
وتحلية املياه في الكويت وتنظيم
مهنة الصيدلة وتداول األدوية.
حمود الحمدان 7 :اقتراحات
 7اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان بمشاركة
ال� �ن ��واب ف��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م التعليم
ال� � �ع � ��ال � ��ي ف � � ��ي ج � ��ام � �ع � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب وال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي امل ��دارس
ال �خ��اص��ة وف ��ي ش ��أن اع� ��ادة تعيني
اع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س السابقني
بالجامعة والتطبيقي ال��ي العمل
وف ��ي ش ��أن ق��ان��ون ال �ج ��زاء بحبس
وغ� ��رام� ��ة ل �ك��ل م ��ن ي� �م ��ارس أع �م��ال
السحر أو الشعوذة ونظام اتحاد
م �ل��اك ال � �ع � �ق� ��ارات وإن� � �ش � ��اء ش��رك��ة
مساهمة مقفلة الستقدام وتشغيل
العمالة املنزلية.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

اقتراحات نيابية بإصالح األوضاع
في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
تتمة المنشور ص07
سلطان اللغيصم 7 :اقتراحات
 7اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
النائب سلطان اللغيصم بمشاركة
ال � � �ن � ��واب ف � ��ي ش� � ��أن إن� � �ش � ��اء ه �ي �ئ��ة
مكافحة الفساد واالحكام الخاصة
بالكشف ع��ن ال��ذم��ة املالية وانشاء
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة وت��اس �ي��س
ش��رك��ات ك��وي�ت�ي��ة م�س��اه�م��ة تتولى
ب � �ن� ��اء وت� �ن� �ف� �ي ��ذ م� �ح� �ط ��ات ال� �ق ��وى
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وت �ح �ل �ي��ة امل � �ي� ��اه ف��ي
ال �ك��وي��ت وت�ن�ظ�ي��م ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
في جامعة الكويت والهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
وال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي امل � � ��دارس ال �خ��اص��ة
ورعاية املوهوبني.
فارس العتيبي 7 :اقتراحات
 7اقتراحات بقانون قدمها النائب
فارس العتيبي في شأن منح بدالت
ومكافآت ألعضاء الهيئة التعليمية
ال�ك��وي�ت�ي�ين ب� ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة ووزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وق��دم بمشاركة النواب اقتراحات
ب ��إن � �ش ��اء ه �ي �ئ ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة ال �ف �س ��اد
واالحكام الخاصة بالكشف عن الذمة
املالية وف��ي ش��أن الالئحة الداخلية
مل �ج �ل��س االم � ��ة وال ��رع ��اي ��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
والهيئات الرياضية وتنظيم بعض
اوج � � ��ه ال� �ع� �م ��ل ف� ��ي ك� ��ل م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة
االومل� �ب� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة واالت� � �ح � ��ادات
واالندية وحماية االموال العامة.
ماضي الهاجري 7 :اقتراحات
 7اق � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ه��اج��ري ف��ي ش��أن
ح� �ق ��وق األش � �خ� ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة
وح �ق��وق االش� �خ ��اص ذوي االع��اق��ة
وب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام ق ��ان ��ون
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وزي� � ��ادة
املعاشات التقاعدية وقدم بمشاركة
ال �ن��واب اق �ت��راح��ات ف��ي ش��أن حقوق
األش� �خ ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة وإع � ��ادة
ت �ع �ي�ي�ن اع � �ض � ��اء ه �ي �ئ ��ة ال� �ت ��دري ��س
السابقني بجامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ال� � ��ي ال� �ع� �م ��ل وف� � ��ي ش� � ��أن ال�ل�ائ� �ح ��ة
ال��داخ �ل �ي��ة مل �ج �ل��س االم � ��ة وح �م��اي��ة
االموال العامة.
د .يوسف الزلزلة 7 :اقتراحات
 7اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
النائب د .يوسف الزلزلة في شأن

قانون الجنسية الكويتية وإصدار
ق ��ان ��ون االج� � � � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات
ال �ج��زائ �ي��ة وف� ��ي ش� ��أن ال �ع �م��ل ف��ي
قطاع االعمال النفطية.
وقدم بمشاركة النواب اقتراحات
ف��ي ش��أن ح�ق��وق األش �خ��اص ذوي
اإلع��اق��ة وإن �ش��اء ش��رك��ة مساهمة
م � �ق � �ف � �ل� ��ة الس � � �ت � � �ق � � ��دام وت� �ش� �غ� �ي ��ل
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة وب�م�ن��ح ق��روض
م��ن امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة للتأمينات
االجتماعية للمتقاعدين وتنظيم
مهنة الصيدلة وتداول األدوية.
د .خليل أبل 6 :اقتراحات
 6اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
النائب د .خليل أب��ل في ش��أن منح
ب� ��دالت وم �ك��اف��آت ألع �ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ب � � ��وزارة
التربية ووزارة االوق��اف والشؤون
االسالمية.
وقدم بمشاركة النواب اقتراحات
ف� ��ي ش� � ��أن اع � � � ��ادة ت �ع �ي�ي�ن اع� �ض ��اء
هيئة التدريس السابقني بجامعة
ال�ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ال ��ى ال�ع�م��ل
وبتجريم انتحال صفة او لقب او
انتحال شخصية اخر او شخصية
مهنية او علمية ورعاية املوهوبني
وب �ح �ظ��ر ال �ش �ه��ادات ال�ع�ل�م�ي��ة غير
املعادلة.
سعود الحريجي 6 :اقتراحات
 6اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
النائب سعود الحريجي ف��ي شأن

الزمني ساعتني في فصل الصيف
وف� � ��ي ش� � ��أن ن � �ظ� ��ام ات� � �ح � ��اد م�ل�اك
العقارات وإنشاء شركة مساهمة
م � �ق � �ف � �ل� ��ة الس � � �ت � � �ق � � ��دام وت� �ش� �غ� �ي ��ل
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة وم �ن��ح ق ��روض
م��ن امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة للتأمينات
االجتماعية للمتقاعدين وإصدار
قانون التأمينات االجتماعية.

%25.4
%74.6

االقتراحات في الدور الرابع لفصلين تشريعيين

الفصل
الدور الرابع
العدد
املعدل

الثالث عشر

الرابع عشر

اإلجمالي

47
٪ 25.4

138
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185
٪ 100

ق� ��ان� ��ون ال� � �ج � ��زاء ب �ح �ب��س وغ ��رام ��ة
ل�ك��ل م��ن ي �م��ارس أع �م��ال ال�س�ح��ر أو
ال �ش �ع��وذة وق ��دم ب�م�ش��ارك��ة ال �ن��واب
اق �ت ��راح ��ات ف ��ي ش ��أن ن �ظ��ام ات �ح��اد
م�لاك العقارات والالئحة الداخلية
مل � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة ب � ��ان� � �ش � ��اء ل �ج �ن��ة
ال�ق�ي��م وإص � ��دار ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة وف� ��ي ش� ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية.

كامل العوضي 6 :اقتراحات
 6اق � �ت ��راح ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل ال�ع��وض��ي ف��ي ش��أن
ان �ت �خ��اب��ات أع �ض��اء م�ج�ل��س األم��ة
تختص باجراء القيد في الجداول
االن�ت�خ��اب�ي��ة ع��ن ط��ري��ق اس�ت�خ��دام
األجهزة االلكترونية.
وق � � � � � ��دم ب� � �م� � �ش � ��ارك � ��ة ال� � � �ن � � ��واب
اق� � �ت � ��راح � ��ات ب� �ت� �ق ��دي ��م ال� �ت ��وق� �ي ��ت

د .عبدالرحمن الجيران:
 6اقتراحات
 6اق � �ت ��راح ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران
ف ��ي ش� ��أن إص� � ��دار ق ��ان ��ون تنظيم
ال�خ�ب��رة وق��ان��ون ال �ج��زاء بمعاقبة
امل �ح��رض ع�ل��ى ال �ف �ج��ور وب�ت�ق��دي��م
ال �ت ��وق �ي ��ت ال ��زم� �ن ��ي س ��اع �ت�ي�ن ف��ي
ف �ص��ل ال �ص �ي��ف وق� � ��دم ب �م �ش��ارك��ة
ال�ن��واب اقترحات ف��ي ش��أن قانون
ال� �ج ��زاء ب�ح�ب��س وغ ��رام ��ة ل �ك��ل من
يمارس أعمال السحر أو الشعوذة
وال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس األم��ة
بانشاء لجنة القيم وإصدار قانون
التأمينات االجتماعية.
أحمد الري 5 :اقتراحات
 5اق� �ت ��راح ��ات ب �ق ��ان ��ون ق��دم�ه��ا
النائب أحمد الري في شأن تقرير
مكافأة مالية للخاضعني لقانون
ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وق��ان��ون
م � �ع� ��اش� ��ات وم� � �ك � ��اف � ��أة ال� �ت� �ق ��اع ��د
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العدل والقضاء
ف � ��ي ش � � ��أن ال� � �ع � ��دل وال � �ق � �ض ��اء
ق��دم ال �ن��واب  17اق�ت��راح��ا بقانون
ب ��ان� �ش ��اء امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة
العليا وف��ي ش��أن إص ��دار ق��ان��ون
ال � �ج� ��زاء وذل � ��ك ب �ت �ط �ب �ي��ق ع�ق��وب��ة
ال � �ح � �ب� ��س ألي م � ��وظ � ��ف ي �ح �م��ل
صفة الضبطية القضائية سواء
رج� � ��ل ش ��رط ��ة او ح� � ��رس وط �ن��ي
او ج �ي��ش او إط� �ف ��اء أو غ �ي��ره��م
وكذلك العقوبة والحبس للجنح
ومنع السفر والحبس املؤقت ملن
ينتمي ال��ى الجماعات االرهابية
وعقوبة التحريض على الفجور
وال�ح�ب��س وس �ح��ب الجنسية ملن

ق ��ام ب ��اإلس ��اءه ل�ح �ض��رة ص��اح��ب
ال � �س � �م ��و أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد وح� �ب ��س
وغ��رام��ة ل�ك��ل م��ن ي �م��ارس أع�م��ال
السحر أو الشعوذة وحق الطعن
ب� ��دع� ��وى أص �ل �ي��ة أم� � ��ام امل �ح �ك �م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ف� ��ي أي ق� ��ان� ��ون أو
م � ��رس � ��وم أو الئ � �ح� ��ة وف� � ��ي ش ��أن
إص � � ��دار ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �خ �ب��رة
بتشكيل اإلدارة العامة للخبراء
م� ��ن ع � ��دة م �س �م �ي��ات ول � �ه ��م ع ��دة
وظ ��ائ ��ف وت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
قانون انشاء املحكمة الدستورية
وف��ي ش��أن إص ��دار ق��ان��ون تنظيم
الخبرة فيما يخص اجهزة الطب

ال�ش��رع��ي وامل�ع�م��ل الجنائي وفي
ش� ��أن ت �ن �ظ �ي��م ال �ق �ض ��اء وت �ع��دي��ل
ب �ع��ض اح �ك ��ام ق ��ان ��ون امل��راف �ع��ات
امل��دن�ي��ة وال�ت �ج��اري��ة ف�ي�م��ا يخص
اذا ك� ��ان� ��ت ال� � ��دع� � ��وى ب �ي��ن دائ � ��ن
ومدين والحق العيني وفي شأن
تنظيم مهنة امل �ح��ام��اة بتحويل
الكيان القانوني الحالي لجمعية
امل �ح��ام�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن جمعية
ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ال� ��ى ن �ق��اب��ة م�ه�ن�ي��ة
تتمتع بالشخصية االع�ت�ب��اري��ة
امل� �ه� �ن� �ي ��ة امل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة وف � � ��ي ش ��أن
اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي م��ا ي�خ��ص م��رس��وم

مرتبات وبدالت وعالوات اعضاء
االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات وف��ي
شأن العلم الوطني لدولة الكويت
وت �ج��ري��م ان �ت �ح��ال ص �ف��ة او لقب
او ان� �ت� �ح ��ال ش �خ �ص �ي��ة اخ� � ��ر او
شخصية مهنية او علمية.

التعليم
ف � ��ي ش � � ��أن ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ق� ��دم
ال �ن��واب  13اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
ب � �م � �ن� ��ح ب� � � � � ��دالت وم� � �ك � ��اف � ��آت
ألع� �ض ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي�ين ب � � ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة
ووزارة االوق � � ��اف وال� �ش ��ؤون
اإلس �ل ��ام � � �ي� � ��ة وب� � � �ش � � ��أن ن �ق��ل
ت �ب �ع �ي��ة أك ��ادي� �م� �ي ��ة ال �ك��وي��ت
ل �ل �ف �ن��ون م ��ن وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ع��ال��ي إل� ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب
وف� ��ي ش� ��أن م �ك ��اف ��آت ال�ط�ل�ب��ة
ب � ��ال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ات وال � �ك � �ل � �ي� ��ات
ال�ج��ام�ع�ي��ة وم�ع��اه��د التعليم
ال� � � � �ع � � � ��ال � � � ��ي ف � � �ي � � �م� � ��ا ي � �خ� ��ص
ال � �ت � �خ � �ص� ��ص ال � � � �ن� � � ��ادر وف� ��ي
ش � ��أن اع � � ��ادة ت �ع �ي�ين اع �ض��اء
ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ال �س��اب �ق�ين
ب �ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال� �ت ��دري ��ب ال� ��ى ال �ع �م��ل وف��ي
ش��أن تنظيم التعليم العالي
ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت والهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال� � �ت � ��دري � ��ب وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ف��ي
امل� ��دارس ال�خ��اص��ة وف��ي ش��أن
نقل تبعية أكاديمية الكويت
ل �ل �ف �ن��ون م ��ن وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ع��ال��ي إل� ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب
وف� ��ي ش� ��أن ال� �ت ��زام ال�ح�ك��وم��ة
تطوير املباني ملنع االختالط
وف ��ي ش ��أن ح�ظ��ر ال �ش �ه��ادات
العلمية غير املعادلة.

الرياضة
ف ��ي ش � ��أن ال ��ري ��اض ��ة ق��دم
ال� � �ن � ��واب اق � �ت� ��راح� ��ا ب �ق��ان��ون
بتنظيم بعض اوج��ه العمل
ف��ي ك��ل م��ن اللجنة االوملبية
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة واالت� � � � �ح � � � ��ادات
واالن� ��دي� ��ة ال��ري��اض �ي��ة وذل ��ك
ب �ت �ش �ك �ي��ل ل� �ج� �ن ��ة م� �ح ��اي ��دة
ل�ل�ق�ي��د ب��ال �ن��وادي ل�ل�اش��راف
على االنتخابات.
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رغبات تهتم بالرعاية السكنية ومكافحة
الفساد وحماية المال العام
تتمة المنشور ص08
للعسكريني عند انتهاء االشتراك
وقدم بمشاركة النواب اقتراحات
ف��ي ش��أن إص� ��دار ال �ق��ان��ون امل��دن��ي
باالنتفاع بالعقار وإدارته وإنشاء
ش��رك��ة مساهمة مقفلة الستقدام
وت�ش�غ�ي��ل ال�ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة وف��ي
ش� � ��أن ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ف �ي �م��ا
ي�خ��ص أع �م��ال امل��ؤس�س��ة وإس�ه��ام
نشاط القطاع الخاص في تعمير
األراض� ��ي ال�ف�ض��اء وم �ن��ح ق��روض
م��ن امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االجتماعية للمتقاعدين.
محمد الجبري 5 :اقتراحات
 5اق � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري ف ��ي ش��أن
اس � �ت � �غ �ل��ال ال � �ق � �س� ��ائ� ��م و ال� �ب� �ي ��وت
املخصصة ألغراض السكن الخاص.
وقدم بمشاركة النواب اقتراحات
ف��ي ش ��أن ح �ق��وق األش �خ ��اص ذوي
اإلعاقة بتقديم تسهيالت وخدمات
حكومية للمعاق وفي شأن الهيئة
ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد واالح �ك��ام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية
وت�ن�ظ�ي��م م�ه�ن��ة امل �ح��ام��اة بتحويل
الكيان القانوني الحالي لجمعية
امل� �ح ��ام�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن ج�م�ع�ي��ة
النفع العام الى نقابة مهنية تتمتع
ب��ال�ش�خ�ص�ي��ة االع �ت �ب��اري��ة امل�ه�ن�ي��ة
املستقلة وحماية االموال العامة.
أحمد القضيبي 4 :اقتراحات
 4اقتراحات بقانون قدمها النائب
أح �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي ف ��ي ش� ��أن إع� ��ادة
تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية
مجلس األمة وذلك بتقسيم الكويت

ال��ى خمس دوائ��ر انتخابية وتفتح
لها لجان انتخابية.
وقدم بمشاركة النواب اقتراحات
ف ��ي ش� ��أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة
الفساد واالحكام الخاصة بالكشف
عن الذمة املالية وف��ي ش��أن الرعاية
السكنية ونحظر الشهادات العلمية
غير املعادلة.
جمال العمر 4 :اقتراحات
 4اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال � �ن ��ائ ��ب ج � �م� ��ال ال� �ع� �م ��ر ف � ��ي ش ��أن
ح �ق ��وق األش � �خ� ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة
ف�ي�م��ا ي�خ��ص ت�س�ه�ي�لات وخ��دم��ات
حكومية للمعاق.وبتجريم انتحال
صفة او لقب او انتحال شخصية
اخ��ر او شخصية مهنية او علمية
وفي شأن الرعاية السكنية.
حمدان العازمي 4 :اقتراحات
 4اق � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال�ن��ائ��ب ح�م��دان ال�ع��ازم��ي بمشاركة
ال �ن��واب اق �ت��راح��ات ف��ي ش��أن ق��ان��ون
ال � �ج� ��زاء ب �ح �ب��س وغ� ��رام� ��ة ل �ك��ل م��ن
يمارس أعمال السحر أو الشعوذة
وف ��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ملكافحة
الفساد واالحكام الخاصة بالكشف
عن الذمة املالية والالئحة الداخلية
مل�ج�ل��س األم ��ة ب��ان �ش��اء ل�ج�ن��ة القيم
وتنظيم التعليم العالي في جامعة
ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ف��ي امل ��دارس
ال � �خ� ��اص� ��ة ب � � ��أن ت� �ل� �ت ��زم ال �ح �ك��وم ��ة
بتطوير املباني.
سعدون حماد 4 :اقتراحات
 4اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب س� �ع ��دون ح �م��اد ف ��ي ش��أن

إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�س�ي��اح��ة
وف ��ي ش ��أن ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة فيما
ي �خ��ص ش� ��روط اس �ت �ق��دام ال�ع�م��ال��ة
وف � � ��ي ش � � ��أن ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات أع � �ض ��اء
م�ج�ل��س االم� ��ة ف�ي�م��ا ي �خ��ص اج ��راء
االن �ت �خ��اب��ات خ�ل�ال ش �ه��ر رم �ض��ان
وح �ق��وق االش �خ��اص ذوي االع��اق��ة
لكل من يعاني من اعتالالت دائمة
او جزئية.
علي الخميس 4 :اقتراحات
 4اقتراحات بقانون قدمها النائب
ع �ل ��ي ال �خ �م �ي��س ف� ��ي ش � ��أن إص � ��دار
ق� ��ان� ��ون اإلج � � � � � ��راءات وامل� �ح ��اك� �م ��ات
الجزائية وفي شأن تنظيم التعليم
العالي في جامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ف ��ي امل� � � ��دارس ال �خ ��اص ��ة وف� ��ي ش��أن
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة مل �ج �ل��س االم ��ة
والهيئات الرياضية وتنظيم بعض
اوج� � ��ه ال �ع �م��ل ف ��ي ك ��ل م ��ن ال �ل �ج �ن��ة
االومل� �ب� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة واالت � �ح � ��ادات
واالندية الرياضية.
أحمد مطيع 3 :اقتراحات
 3اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب د .أح �م��د م�ط�ي��ع ف ��ي ش��أن
الرعاية السكنية فيما يخص وثائق
تمليك للمواطنني املخصص لهم
قسائم وفي شأن الالئحة الداخلية
ملجلس األم ��ة ب��ان�ش��اء لجنة القيم
وتنظيم التعليم العالي في جامعة
ال�ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب والتعليم في
املدارس الخاصة.

التتمة ص10

اإلسكان
ف� � � ��ي ش� � � � ��أن اإلس� � � � �ك � � � ��ان ق � ��دم
ال � �ن� ��واب  14اق� �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون
ف�ي�م��ا ي �خ��ص ال��رع��اي��ة السكنية
فيما يخص ال�ق��رض االسكاني
ووث � ��ائ � ��ق ت �م �ل �ي��ك ل �ل �م��واط �ن�ي�ن
املخصص لهم قسائم ووثائق
ت �م �ل��ك ال �ك��وي �ت �ي��ات امل �ت��زوج��ات
م� ��ن غ �ي��ر ك��وي �ت��ي واس �ت �ح �ق��اق
امل��رأة املتزوجة من غير كويتي

بدل إيجار شهريا وبناء بيوت
وش �ق��ق م��ن خ�ل�ال ال �ش��راك��ة بني
ال � �ق � �ط� ��اع �ي�ن ال � � �ع � ��ام وال� � �خ � ��اص
واح� �ت� �ف ��اظ االب � �ن� ��اء ف ��ي ت �ق��دي��م
ط �ل��ب ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ب�ع��د
زواجهم عند وفاة االب الكويتي
وف� ��ي ش� ��أن ن �ظ ��ام ات� �ح ��اد م�ل�اك
ال �ع �ق��ارات وف ��ي ش ��أن اس�ت�غ�لال
ال�ق�س��ائ��م وال �ب �ي��وت املخصصة

ألغ� ��راض ال�س�ك��ن ال �خ��اص وف��ي
ش ��أن أع �م��ال م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة
السكنية إس�ه��ام نشاط القطاع
ال� �خ ��اص ف ��ي ت�ع�م �ي��ر األراض � ��ي
ال� �ف� �ض ��اء وف � ��ي ش � ��أن االن �ت �ف ��اع
بالعقار وإدارته.

تصنيف االقتراحات بقوانين خالل دور االنعقاد الرابع
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اقتراحات بمنح مساعدات للمرأة المتزوجة
عند بلوغها  45عاما
تتمة المنشور ص09
فيصل الدويسان 3 :اقتراحات
 3اق � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال� � ��دوي � � �س� � ��ان ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة ال� � �ن � ��واب
اقتراحا بشأن نقل تبعية أكاديمية
ال�ك��وي��ت للفنون م��ن وزارة التعليم
العالي إل��ى الهيئة العامة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت � ��دري � ��ب وح �م ��اي ��ة
االسرة من العنف االسري وفي شأن
الخدمة املدنية.
مبارك الخرينج 3 :اقتراحات
 3اق � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ف��ي ش��أن
الخدمة املدنية فيما يخص التعيني
ف ��ي ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة وال �ت��أم�ين
ال� �ص� �ح ��ي ع� �ل ��ى االج � ��ان � ��ب وف � ��رض
رس� ��وم م �ق��اب��ل ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة
ب ��اس� �ت� �ث� �ن ��اء ب� �ع ��ض ال � �ف � �ئ� ��ات وف ��ي
ش ��أن م�ك��اف��آت ال�ط�ل�ب��ة ب��ال�ج��ام�ع��ات
وال � �ك � �ل � �ي ��ات ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة وم� �ع ��اه ��د
التعليم العالي.
حمد الهرشأني 3 :اقتراحات
 3اق� �ت ��راح ��ات ب� �ق ��ان ��ون ق��دم�ه�م��ا
ال �ن��ائ��ب ح �م��د ال �ه��رش��ان��ي ب��إن �ش��اء
ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد واالح� �ك ��ام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية
والرعاية السكنية فيما يخص عند
وف��اة االب الكويتي يحتفظ االبناء
ف��ي ت�ق��دي��م ط�ل��ب ال��رع��اي��ة السكنية
بعد زواجهم.
خليل الصالح :اقتراحان
اقتراحان بقانون قدمهما النائب
خليل الصالح في ش��أن نقل تبعية
أكاديمية الكويت للفنون من وزارة
التعليم العالي إل��ى الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب وفي
ش ��أن ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ف�ي�م��ا يخص
سياسة تولي الوظائف العامة.
فيصل الشايع :اقتراحان
اقتراحان بقانون قدمهما النائب
ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع ف ��ي ش � ��أن ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد واالح �ك��ام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية
وب �ح �ظ��ر ال� �ش� �ه ��ادات ال�ع�ل�م �ي��ة غير
املعادلة.
مبارك الحريص :اقتراحان
اقتراحان بقانون قدمهما النائب

انتخابات مجلس األمة

لقطة من احدى جلسات دور االنعقاد الرابع

م �ب��ارك ال�ح��ري��ص ف��ي ش��أن الخدمة
امل��دن�ي��ة وان �ش��اء هيئة اس ��واق امل��ال
وتنظيم نشاط االوراق املالية.
محمد البراك :اقتراحان
اق� � �ت � ��راح � ��ان ب � �ق� ��ان� ��ون ق��دم �ه �م��ا

ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال � �ب� ��راك ف� ��ي ش ��أن
اس � �ت � �غ�ل��ال ال � �ق � �س ��ائ ��م و ال� �ب� �ي ��وت
امل � �خ � �ص � �ص� ��ة ألغ � � � � � � ��راض ال� �س� �ك ��ن
ال � �خ� ��اص واع � � � ��ادة ت �ع �ي�ي�ن اع �ض��اء
هيئة التدريس السابقني بجامعة
ال�ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم

تصنيف االقتراحات بقوانين

التطبيقي والتدريب الى العمل.
د .منصور الظفيري :اقتراحان
اق� � �ت � ��راح � ��ان ب � �ق� ��ان� ��ون ق��دم �ه �م��ا
ال �ن��ائ��ب د .م �ن �ص��ور ال �ظ �ف �ي��ري في
شأن الرعاية السكنية.
خلف دميثير :اقتراح
اق � �ت� ��راح ب �ق��ان ��ون ق ��دم ��ه ال �ن��ائ��ب
خلف دميثير بمشاركة النواب في
شأن حماية االموال العامة.
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التعليم
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الرعاية الصحية

7

املعاقون

7

الخدمة املدنية

6

مكافحة الفساد

4

الداخلية

4

سيف العازمي :اقتراح
اق � �ت� ��راح ب �ق��ان ��ون ق ��دم ��ه ال �ن��ائ��ب
س�ي��ف ال �ع��ازم��ي ب�م�ش��ارك��ة ال �ن��واب
ف��ي ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية ف��ي ما
ي �خ��ص أع �م ��ال امل��ؤس �س��ة وإس �ه��ام
نشاط القطاع ال�خ��اص ف��ي تعمير
األراضي الفضاء.

الجنسية

3

عدنان عبد الصمد :اقتراح
اق � �ت� ��راح ب �ق��ان ��ون ق ��دم ��ه ال �ن��ائ��ب
عدنان عبدالصمد بمشاركة النواب
ف ��ي ش� ��أن ت�ن�ظ�ي��م م �ه �ن��ة ال�ص�ي��دل��ة
وتداول األدوية.

حماية البيئة

2

حماية األموال

2

الوحدة الوطنية

1

الخارجية

1

القطاع النفطي

1

الرياضة

1

البلدية

1

أخرى

9

اإلجمالي

138

سعد الخنفور :اقتراح
اق � �ت� ��راح ب �ق��ان ��ون ق ��دم ��ه ال �ن��ائ��ب
سعد الخنفور بمشاركة النواب في
ش��أن اس�ت�غ�لال ال�ق�س��ائ��م وال�ب�ي��وت
امل � �خ � �ص � �ص� ��ة ألغ � � � � � � ��راض ال� �س� �ك ��ن
الخاص.

ف��ي ش ��أن ان �ت �خ��اب��ات مجلس
االم ��ة ق ��دم ال �ن��واب  9اق �ت��راح��ات
ب �ق��وان�ين ف�ي�م��ا ي �خ��ص ال�لائ�ح��ة
ال ��داخ �ل �ي ��ة مل �ج �ل��س االم� � ��ة ف�ي�م��ا
يخص تقديم االستقالة وإنشاء
ل �ج �ن��ة ال� �ق� �ي ��م ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وف ��ي
ش��أن ال��رد على ق��ول ي�س��يء إلى
شخص طالب الكالم وف��ي شأن
ال � �ت ��زام امل� � ��رأة ب �ق��واع��د واح �ك ��ام
الشريعة االسالمية في الترشح
واالنتخاب ملجلس األمة واجراء

ال�ق�ي��د ف��ي ال �ج��داول االنتخابية
ع ��ن ط��ري��ق اس �ت �خ��دام األج �ه��زة
االل�ك�ت��رون�ي��ة وف��ي ش��أن ش��روط
ت �س �ج �ي��ل ال �ن��اخ �ب�ي�ن وف� ��ي ش��أن
اج� ��راء االن �ت �خ��اب��ات خ�ل�ال شهر
رمضان وفي شأن إعادة تحديد
ال ��دوائ ��ر االن �ت �خ��اب �ي��ة ل�ع�ض��وي��ة
م �ج �ل��س األم� � ��ة وذل� � ��ك ب�ت�ق�س�ي��م
ال� � �ك � ��وي � ��ت ال� � � ��ى خ � �م� ��س دوائ� � � ��ر
ان �ت �خ��اب �ي��ة وت �ف �ت ��ح ل �ه ��ا ل �ج��ان
انتخابية.

الرعاية الصحية
• ف��ي ش��أن الرعاية الصحية
ق��دم ال �ن��واب اق�ت��راح��ات بقوانني
ف��ي ش ��أن ان �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل� �ل� �غ ��ذاء وال� �ت� �غ ��ذي ��ة وف � ��ي ش ��أن
التأمني الصحي على املواطنني
امل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن وع � �ل� ��ى االج� ��ان� ��ب
وف��رض رس��وم مقابل الخدمات
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ب ��اس� �ت� �ث� �ن ��اء ب �ع��ض
ال � �ف � �ئ� ��ات وب� � �ش � ��أن ال� � �ع �ل��اج م��ن

الخارج وإنشاء مراكز الطوارئ
وال �ص��دم��ات وذل ��ك ب�ع�م��ل م��رك��ز
ط � �ب ��ي م� �ت �خ �ص ��ص الس �ت �ق �ب ��ال
ال �ح��االت ال�ط��ارئ��ة ع��ن ال �ح��وادث
ال � �ع � �ن � �ي � �ف ��ة وك � � ��ذل � � ��ك ال� � � �ك � � ��وارث
الطبيعية والبشرية وف��ي شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وت��داول
األدوية.

المعاقون
ف��ي ش ��أن ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة ق��دم ال�ن��واب اقتراحات
بقوانني في شأن عقوبة وغرامة
ل�ك��ل م��ن اس�ت�ع�م��ل أح ��د االم��اك��ن
امل�خ�ص�ص��ة ل ��ذوي اإلع��اق��ة وف��ي
ش� ��أن ح �ق ��وق األش � �خ� ��اص ذوي
اإلع� � ��اق� � ��ة وذل � � � ��ك ف� �ي� �م ��ا ي �خ��ص
رعاية املعاق وتقديم تسهيالت
وخدمات حكومية له واستبدال
ع � �ب� ��ارة ذوي االع � ��اق � ��ة ب �ع �ب��ارة

ذوي االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال �خ��اص��ة
ف ��ي اس ��م ال �ق��ان��ون رق ��م  8لسنة
 2010وف ��ي ش ��أن ال �ت��زام الهيئة
العامة للرياضة والهيئة العامة
للشباب بإقامة االن��دي��ة ومراكز
األن �ش �ط ��ة ال ��ري ��اض �ي ��ة وغ �ي��ره��ا
ل ��ذوي اإلع��اق��ة وف ��ق م��واص�ف��ات
عاملية وف��ي ش��أن كل من يعاني
من اعتالالت دائمة او جزئية.

الوحدة الوطنية
• ف��ي ش��أن ال��وح��دة الوطنية
ق��دم ال �ن��واب اق�ت��راح��ات بقوانني
بتعديل ب�ع��ض اح �ك��ام امل��رس��وم

بقانون الخاص بحماية الوحدة
الوطنية وذلك بحظر اإلشاعات
الكاذبة والفنت الطائفية.

aldostoor

حصاد دور
االنعقاد الرابع

األربعاء  24رمضان  29 . 1437يونيو 2016

ملف

11

«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

منها  5اقتراحات مشتركة لـ  10نواب
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عاشور

مركز أكاديمي
وج��اء أي�ض��ا م��ن ض�م��ن اق�ت��راح��ات��ه
إنشاء مركز أكاديمي لالستفادة من
العلماء والخبراء الوطنيني املحالىين
للتقاعد في نقل الخبرات الوطنية في
كافة التخصصات العلمية والنظرية
والتطبيقية للراغبني ف��ي التوظيف
م ��ن خ��ري �ج��ي امل ��رح� �ل ��ة ال �ث ��ان ��وي ��ة أو
الجامعية أو املعاهد وقيام الحكومة
ممثلة بوزارة التربية بدراسة احتياج
منطقة العقيلة ل�ل�م��دارس واإلس ��راع

عسكر  62 ..اقتراحا
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي 62
اق � �ت ��راح ��ا ب ��رغ �ب ��ة ف� ��ي ش � ��أن ت�ش�ك�ي��ل
م �ج �ل��س ل ��وك�ل�اء ال� � � ��وزارات ال�خ��دم�ي��ة

مطيع

للخدمة والعالقات العامة لكل وزارة
وم��ؤس �س��ة وه �ي �ئ��ة وإدارة ح�ك��وم�ي��ة
ي� �ت ��ول ��ى امل� ��وظ � �ف� ��ون ف� �ي� �ه ��ا م �ت��اب �ع��ة
معامالت املراجعني والتواصل معهم
ه��ات�ف�ي��ا وإل�ك�ت��رون�ي��ا وت �ك��ون واج�ه��ة
وم��رك��ز الس �ت�ل�ام وت�س�ل�ي��م امل�ع��ام�لات
ال�خ��اص��ة ب��امل��راج�ع�ين وإن �ش��اء م��راك��ز
مصادر التعلم تابعة ل��وزارة التربية
وت�ش�ج�ي��ع وت�ف�ع�ي��ل دور االخ�ص��ائ��ي
االج� �ت� �م ��اع ��ي ف � ��ي امل � ��درس � ��ة ب �م �ن �ح��ه
ال��دواف��ع وال�ح��واف��ز امل��ادي��ة واملعنوية
وت�ن�ظ�ي��م ال ��رس ��وم امل ��ال ��ىة ل �ل �م��دارس
ال �خ��اص��ة ب �ن��اء ع �ل��ى ال�ت�ق�ي�ي��م بحيث
ي �ح��دد ال �ح��د األع� �ل ��ى ل �ل��رس��وم ت�ب�ع��ا
للتصنيف العلمي للمدرسة

ب��إن �ش��اء م � ��دارس ن �م��وذج �ي��ة ج��دي��دة
لجميع املراحل التعليمية بنني وبنات
باملنطقة وإنشاء حدائق عامة شاملة
امل�م�ش��ى وأم��اك��ن ألل �ع��اب االط �ف��ال في
عدد من املناطق مثل ضاحية صباح
ال�س��ال��م ق�ط�ع��ة  7وم�ح��اف�ظ�ت��ي م�ب��ارك
الكبير واالحمدي ومنطقتي العقيلة
وامل� �ن� �ق ��ف وم ��دي� �ن ��ة ص � �ب ��اح االح� �م ��د
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن خ� ��دم� ��ات وم �ت �ط �ل �ب��ات
ت �ف �ي��د س �ك��ان امل �ن �ط �ق��ة وامل �ح��اف �ظ �ت�ين
وتطوير الجزر الكويتية وتحويلها
ال� ��ى واج� �ه ��ة ح �ض��اري��ة واق �ت �ص��ادي��ة
وس �ي��اح �ي��ة ح��دي �ث��ة واالس �ت �ث �م��ار في
ال �ق �ط ��اع ال �س �ي��اح��ي ول �ي �ك ��ون ب�ك��اف��ة
م �ق��وم��ات��ه اح� � ��دى رك ��ائ ��ز االق �ت �ص��اد
الكويتي بما يحقق اعلى العوائد على
املستويات السياسية واالقتصادية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل �ل �ك��وي��ت وال �ت ��وس ��ع
ف��ي امل �ش��روع��ات ال�س�ي��اح�ي��ة وت��وف�ي��ر
االراض� � ��ي وت �ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة التحتية
للمشاريع القائمة وتفعيل وتحديث
االستراتيجية الوطنية للسياحة.

العدواني

عيادات متخصصة
ك�م��ا اق �ت��رح ال�ح��وي�ل��ة ف�ت��ح ع�ي��ادات
متخصصة ل�ل�ع�ي��ون واألن� ��ف واألذن
وال �ح �ن �ج��رة داخ � ��ل امل ��راك ��ز ال�ص�ح�ي��ة
واملستوصفات بمحافظتي األحمدي
وم� � �ب � ��ارك ال �ك �ب �ي ��ر وت� �ح ��وي ��ل ج�م�ي��ع
اإلشارات الضوئية على امتداد طريق
ال� �غ ��وص ب�ي�ن م �ح��اف �ظ �ت��ي األح� �م ��دي
وم �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر إل��ى دوارات وب�ش��أن
ت��زوي��د امل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة للجهات
وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ب��ال��رواب��ط
املهمة خاصة خدماتها اإللكترونية
املقدمة للجمهور وتوفير املعلومات
األس ��اس� �ي ��ة ع �ل��ى امل ��وق ��ع وإج� � � ��راءات
امل� �ع ��ام�ل�ات ال �خ��دم �ي��ة وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
تطوير املواقع وتحديثها باستمرار
واس�ت�ح��داث أي�ق��ون��ات خدمة تسهيال
ع �ل��ى امل ��راج� �ع�ي�ن ل �ل �م��واق��ع م ��ع ع�م��ل
ت�ط�ب�ي�ق��ات ح��دي �ث��ة ل�ل�أج �ه��زة ال��ذك�ي��ة
وف � �ت � ��ح ق� � �ن � ��وات ات� � �ص � ��ال ب ��امل ��واط ��ن
م � �ب ��اش ��رة ع� �ل ��ى أن ي �خ �ص ��ص ل�ت�ل��ك
املواقع موظفون لسرعة التجاوب مع
م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ج�م�ه��ور وإن �ش ��اء م��راك��ز

62

املعيوف

 297رغبة نيابية
قدمها  39نائبا خالل
دور االنعقاد العادي
الرابع من الفصل
التشريعي الرابع عشر
حتى فض دور االنعقاد
من بينها  5اقتراحات
مشتركة قدمها 10
نواب.
وتناولت تلك الرغبات
قضايا تتعلق بالجوانب
الصحية والتعليمية
والبيئية والرياضية
وكذلك مطالبات نيابية
بحقوق المتقاعدين
وذوي االحتياجات
الخاصة والمرأة والبدون
وإعادة تصميم الجسور
بطرق عصرية وإنشاء
جسور مشاة امام
المدارس الواقعة
على الشوارع الرئيسية
وإنشاء أندية ومالعب
رياضية في االراضي
الفضاء وإسناد إدارة
الجمعيات التعاونية
لشركات خاصة وإلى
التفاصيل:

الحويلة  69 ..اقتراحا
• قدم النائب د .محمد الحويلة 69
اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن تخصيص
ال� ��دول� ��ة ق �ط �ع��ة أرض ك �ب �ي��رة ف ��ي ك��ل
محافظة من محافظات البالد وتقوم
ببناء وحدات صناعية صغيرة عليها
وإرس � � ��ال م��رض��ى ال �س ��رط ��ان ل�ل�ع�لاج
ب ��ال� �خ ��ارج م �ب ��اش ��رة ع �ن��د إص��اب �ت �ه��م
باملرض ودون اي تأخير وتسهيالت
ت� �ق ��دم ل� � ��ذوي اإلع� ��اق� ��ة ال� �ش ��دي ��دة م��ن
أف �ض �ل �ي ��ة ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ال ��رع ��اي ��ة
السكنية وإلحاق زوجات العسكريني
غير محددي الجنسية البدون ضمن
الحملة السنوية ل��وزارة ال��دف��اع ألداء
مناسك ال�ح��ج ووض��ع ح��واف��ز مالىة
وش� �ه ��ادات ت �ق��دي��ر ع �ل��ى م �س �ت��وى كل
م �ن �ط �ق��ة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وف � ��ي ك ��ل م��رح �ل��ة
ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ع �ل��ى ح � ��دة ألف� �ض ��ل إدارة
م ��درس �ي ��ة وأف� �ض ��ل م �ع �ل��م او م�ع�ل�م��ة
وألف� �ض ��ل ط ��ال ��ب أو ط��ال �ب��ة وإن� �ش ��اء
م �س �ت �ش �ف ��ى ألم � � � � ��راض ال � �ع � �ي� ��ون ف��ي
محافظة االحمدي وتزويده باالقسام
وامل��راك��ز الصحية لعدد من االم��راض
ت�خ�ت��ص ب��ال�ع�ين وال �ب �ص��ر وأن ت�ق��وم
وزارة الدولة لشؤون الشباب بإعادة
ص��االت امل ��دارس ول��و بصفة اإلي�ج��ار
لألندية الرياضية.
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واإلدارية برئاسة رئيس جهاز خدمة
امل��واط��ن وإل�ح��اق زوج��ات العسكريني
غير م�ح��ددي الجنسية ال�ب��دون ألداء
م �ن��اس��ك ال� �ح ��ج ض �م��ن ح �م �ل��ة وزارة
ال ��دف ��اع س �ن��وي��ا وت�غ�ل�ي��ظ ال�ع�ق��وب��ات
ع �ل��ى اإلع �ل��ان واالت� �ج ��ار ف ��ي االدوي� ��ة
امل� � � � ��زورة ال � �ف ��اس ��دة وت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
مشتركة بني الجهات املعنية لتفعيل
الدور الرقابي وضبط االدوية املزيفة
وت�ك�ث�ي��ف ال�ح�م�لات التفتيشية التي
ت� �ق ��وم ب �ه ��ا وزارة ال �ص �ح ��ة ووض� ��ع
ح ��واف ��ز م ��ال ��ىة وش � �ه� ��ادات ت�ق��دي��ري��ة
ع �ل��ى م �س �ت��وى ك ��ل م�ن�ط�ق��ة تعليمية
وف��ي ك��ل م��رح�ل��ة تعليمية ع�ل��ى ح��دة
ألف � �ض ��ل إدارة م ��درس� �ي ��ة م� ��ن ح�ي��ث
العطاء ومستويات الطلبة وألفضل
م�ع�ل��م أو م�ع�ل�م��ة وألف �ض ��ل ط��ال��ب أو
طالبة وإن �ش��اء م��وق��ع إل�ك�ت��رون��ي لكل
م��درس��ة ليستفيد ال�ط��ال��ب م��ن أسئلة
مراجعة واختبارات سابقة ومواعيد
االخ � �ت � �ب� ��ارات واألن � �ش � �ط ��ة امل ��درس �ي ��ة
وإن � � �ش � ��اء ج ��ام� �ع ��ة ت� ��رب� ��وي� ��ة ش��ام �ل��ة
وال�ع�م��ل على إدخ ��ال عناصر مراقبة
الجودة في اإلدارة التعليمية وتطوير
امل�ب��ان��ي امل��درس�ي��ة وع�لاق��ة ب�ين البيت
وامل��درس��ة وغ�ي��ره��ا وتصميم مناهج
دراسية ودعم دور املعلمني من خالل

ع �م �ل �ي��ة ت �ط��وي��ر امل� �ن ��اه ��ج ال ��دراس� �ي ��ة
وإن� �ش ��اء أك��ادي �م �ي��ة م�ه�ن�ي��ة مستقلة
للمعلمني وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون وت�ب��ادل
الخبرات مع الدول األخرى لالستفادة
م ��ن ال� �ت� �ج ��ارب االق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة
ومنح إج��ازة مرافقة مبتعثة للطالبة
الكويتية غير امل�ت��زوج��ة لقريبها من
الدرجة األولى أو الثانية وتخصيص
ع��دد مناسب م��ن البعثات الخارجية
امل��درج��ة ب�م�ي��زان�ي��ات ج��ام�ع��ة الكويت
ووزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ى ل�خ��ري�ج��ي
أق � � �س� � ��ام ال � ��ري � ��اض� � �ي � ��ات واإلح � � �ص� � ��اء
واالق �ت �ص��اد ل�لاب�ت�ع��اث ب�ه��دف توفير
خ �ب��راء اك �ت��واري�ي�ن ك��وي�ت�ي�ين وت��وف�ي��ر
قسم خاص من املوظفني املتخصصني
ب��ذوي االحتياجات الخاصة بعمادة
ش� ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��ت
وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب للقيام بمساعدة الطلبة من
ذوي االحتياجات الخاصة في إعطاء
دروس تقوية واإلش ��راف على إج��راء
االمتحانات وبالتالى رفع مستواهم
التعليمي.
حقوق ذوي االحتياجات
واق� � �ت � ��رح ع �س �ك��ر ت ��وظ� �ي ��ف ح�م�ل��ة
ال �ش �ه��ادات العلمية وال�ف�ن�ي��ة م��ن فئة
ال � �ب ��دون ف ��ي ال � � � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال� �ج� �ه ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��ا
ح �س��ب امل ��ؤه ��ل ال ��دراس ��ي وال �خ �ب��رات
ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة م� ��ع م �ن �ح��ه االم � �ت � �ي� ��ازات
الوظيفية واإلدارية كافة التي يحصل
عليها ال��واف��دون في تلك الجهات وال
يتم االستغناء عن خدماتهم إال وفقا
ل � �ش ��روط وض� ��واب� ��ط ع ��ادل ��ة وإن� �ش ��اء
إدارة ف��ي ك��ل محافظة م��ن محافظات
ال� � �ك � ��وي � ��ت ل � �ت � ��رع � ��ى م � �ص � ��ال � ��ح ذوي
االحتياجات الخاصة وإن�ش��اء مراكز
تأهيل للمعاقني ذهنيا يتم تدريبهم
على مهن أو هوايات تناسب قدراتهم
واس� �ت� �ع ��دادات� �ه ��م ع �ل��ى أي � ��دي خ �ب��راء
متخصصني وإنشاء مركز معلومات
ف��ي مختلف تخصصات العمل التي
ت�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا ال �ب�لاد وال �ت��وص��ل إل��ى
األع ��داد ال�ت��ي يحتاجها س��وق العمل
من ه��ذه التخصصات االستفادة من
التقنية واإلدارة ال�ح��دي�ث��ة وال�خ�ب��رة
ال �ف �ع �ل �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة وال �ت �س��وي �ق �ي��ة في
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الحويلة يتصدر النواب مقدمي االقتراحات
يليه عسكر والجيران والحمدان
تتمة المنشور ص11
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص م ��ن خ �ل�ال ت��وس�ي��ع
وت�ف�ع�ي��ل دوره ف��ي خ�ل��ق ف ��رص عمل
ل �ل �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة وامل �س ��اه �م ��ة ف��ي
تدريبها وإع�ف��اء أم امل�ع��اق م��ن خصم
قيمة مكافأة معاق من راتبها الشهري
واالستعجال بإنشاء امل��دن العمالىة
واإلس� ��راع ب��إن�ش��اء م��رك��ز ل�لإط�ف��اء في
مدينة سعد العبدالله وفي شأن قيام
الجهات املسؤولة عن الوضع البيئي
بالكويت ب��اإلس��راع بتنفيذ البرامج
ال �ح��دي �ث��ة واس� �ت� �خ ��دام األج � �ه� ��زة ف��ي
مجال التخلص من النفايات.
العالج بالخارج
ك�م��ا ق ��دم ع�س�ك��ر اق �ت��راح��ات ب�ش��أن
اإلس� � � � ��راع ف� ��ي ب � �ن ��اء أول م�س�ت�ش�ف��ى
متخصص لعالج األورام السرطانية
لألطفال بالكويت مقره مدينة الكويت
ويتألف من فريق طبي عاملي وفريق
عمل محترف من أبناء الوطن مدربني
بأفضل املستشفيات العاملية وي��زود
بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة
وبالتالى التقليل م��ن نسب اإلصابة
وال �ك �ش��ف امل�ب�ك��ر م��ع إج � ��راء ال�ب�ح��وث
والدراسات الطبية.
الجيران  18 ..اقتراحا
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ج �ي��ران  18اق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ب�ش��أن
إل � � � � ��زام ال � �ط� ��اق� ��م ال � �ن � �س ��ائ ��ي ل �ج �م �ي��ع
ش��رك��ات ال�ط�ي��ران الكويتية باللباس
الشرعي على م�تن ال�ط��ائ��رات التابعة
ل �ه��ا واس� �ت� �م ��رار ع �م��ل امل � � ��دارس ب�ع��د
إج ��راء االم�ت �ح��ان��ات وإع �ل�ان النتائج
بجميع م�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت وتعديل
الئ � �ح� ��ة ال� �ب� �ع� �ث ��ات ال � ��دراس� � �ي � ��ة ف �ي �م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب�م��راف�ق��ة ط��ال��ب ال�ب�ع�ث��ة وف��ي
ش� ��أن رص� ��د م �ك��اف��أة م ��ال ��ىة ل �ك��ل من
يقدم بالغا ج��ادا ع��ن خاليا إرهابية
أو أس�ل�ح��ة أو م�ت�ف�ج��رات لتنظيمات
إره��اب �ي��ة واس �ت �م��رار ع�م��ل م��رك��ز كبد
ال�ص�ح��ي ط ��وال أي ��ام األس �ب��وع وعلى
م� ��دار ال �س��اع��ة وف ��ي ش ��أن إب � ��راز دور
امل�ع�ل��م وت �ع��زي��ز م�ك��ان�ت��ه االج�ت�م��اع�ي��ة
وف��ي ش��أن إع��ادة النظر ف��ي سياسية
ال �ق �ب ��ول ب �ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة األس��اس �ي��ة
وإع ��داد املعلم إع ��دادا علميا وثقافيا
وم� �ه� �ن� �ي ��ا وزي� � � � � ��ادة ف � �ت� ��رة ال� �ت ��دري ��ب
العملي للطالب املعلم وإعداد برنامج
ت��دري �ب��ي ل�ج�م�ي��ع ال�ع��ام�ل�ين ب��امل��رح�ل��ة
االبتدائية الستخدام الحاسب اآللي
وت� ��وف � �ي� ��ر ف � � ��رص ع� �م ��ل ل�ل�أش� �خ ��اص

الرغبات خالل دور االنعقاد الرابع

%18.3
%34.6

%22
%25.1

الرغبات موزعة على أدوار االنعقاد

دور االنعقاد األول الثاني الثالث
338
466
247
العدد
٪ 25.1 ٪ 34.6 ٪ 18.3
املعدل

امل � ��ؤه � �ل �ي��ن م� � ��ن ف � �ئ� ��ة غ � �ي� ��ر م � �ح� ��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة ب��ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
ف � ��ي وظ � ��ائ � ��ف م �ح �ص �ل�ي�ن وم ��راق� �ب ��ي
األس � �ع� ��ار وغ� �ي ��ره ��ا وق � �ي ��ام ال �ج �ه��ات
املعنية بعمل برامج توعوية للوقاية
م ��ن األف� �ك ��ار امل �ت �ط��رف��ة وف� ��ي ش� ��أن أن
يصدر بنك الكويت املركزي توجيها
ل�ج�م�ي��ع ال �ب �ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ح��ال��ة
طلب املتقاعد للقرض وذل��ك ب��أن يتم
اع�ت�م��اد امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ك� �ك� �ف� �ي ��ل ل� � ��ه وك� ��ذل� ��ك
ع �ن��د ش��رائ �ه��م ال �س �ل��ع االس �ت �ه�لاك �ي��ة
م� ��ع اح� �ت� �س ��اب ال � �ف ��ائ ��دة ص� �ف ��را وأن
ت� � �ق � ��وم ال� � �ج� � �ه � ��ات امل � �خ � �ت � �ص ��ة ب �ن �ق��ل
ك��اف��ة م �ع �س �ك��رات ال �ج �ي��ش وال�ث�ك�ن��ات
ال �ع �س �ك��ري��ة وامل �ن �ش ��آت ال �ح��رب �ي��ة م��ن
كليات ومراكز تدريب وغيرها التابعة
للجيش أو ق��وة ال�ش��رط��ة أو ال�ح��رس
ال��وط �ن��ي م��ن م��واق�ع�ه��ا ال �ح��ال��ىة إل��ى
م��واق��ع ب�ع�ي��دة ع��ن امل�ن��اط��ق السكنية
وف ��ي أط� ��راف ال �ب�ل�اد م��ع اإلب �ق��اء فقط
على مكاتبها اإلدارية.
إطار تشجيري
• ق � ��دم ال �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م��دان
 16اق�ت��راح��ا برغبة ف��ي ش��أن تصميم
وت �ن �ف �ي��ذ إط� � ��ار ت �ش �ج �ي��ري ل�ت�ج�م�ي��ل
ال� �ش ��وارع ال��رئ �ي �س �ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة في
مدينة صباح األحمد وإنشاء حدائق

الرابع
297
٪ 22

اإلجمالي
1348
٪ 100

ع ��ام ��ة ف �ي �ه��ا وت� ��زوي� ��ده� ��ا ب ��األل� �ع ��اب
ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ل�لأط�ف��ال وإن �ش��اء ممشى
ري ��اض ��ي ب �ه��ا م ��ع ت ��زوي ��ده ب �م��ا ي�ل��زم
م��ن خ��دم��ات وف��ي ش��أن تجهيز وفتح
ف�ص��ول تعليمية ل��ذوي االحتياجات
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع ��ام ل�ج�م�ي��ع
امل��راح��ل ال��دراس �ي��ة ف��ي م��دي�ن��ة صباح
االح � �م ��د وف � ��ي ش � ��أن إن � �ش ��اء م �ط �ب��ات
ص �ن��اع �ي��ة أو إش � � � ��ارات ض ��وئ �ي ��ة ف��ي
م ��دي� �ن ��ة ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف
م ��ن ح� ��دة ال �س��رع��ة م ��ع ع �م��ل ل��وح��ات
إرش��ادي��ة م��روري��ة وع�لام��ات ضوئية
ت �ش �ي��ر ل� ��وج� ��ود ه � ��ذه امل� �ط� �ب ��ات وف ��ي
ش � ��أن ب� �ن ��اء ص� � ��االت أف � � ��راح ل �ل��رج��ال
والنساء في منطقة صباح االحمد مع
تجهيزها تجهيزا مناسبا وفي شأن
إن �ش��اء م�ج�م��ع ل� �ل ��وزارات م�ص�غ��ر في
منطقة ص�ب��اح االح �م��د يشتمل على
الوزارات الخدمية .
تسمية شوارع
• ق��دم النائب مبارك الخرينج 13
اق�ت��راح��ا برغبة ف��ي ش��أن إط�ل�اق اسم
امل �غ �ف��ور ل��ه ب ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى رئ�ي��س
مجلس االم ��ة ال�س��اب��ق ج��اس��م محمد
الخرافي على أحد الشوارع الرئيسية
ف ��ي ال �ك��وي��ت أو أح� ��د م ��راف ��ق ال��دول��ة
تخليدا ل��ذك��راه العطرة وإط�ل�اق اسم
الفقيد ص��اح��ب السمو امللكي األمير

سعود الفيصل على أحد مرافق وزارة
الخارجية أو غيرها من املرافق العامة
ب��دول��ة ال�ك��وي��ت وإط�ل�اق اس��م املغفور
ل��ه ب ��إذن ال �ل��ه ف�ل�اح م �ب��ارك ال�ح�ج��رف
على أح��د ال�ش��وارع أو امل��راف��ق العامة
ف��ي منطقة ال �ج �ه��راء ت�خ�ل�ي��دا ل��ذك��راه
وإط �ل��اق اس� ��م امل �غ �ف��ور ل ��ه ب � ��إذن ال�ل��ه
ال�ش�ي��خ ص��ال��ح امل�ح�م��د ال�ص�ب��اح على
أح� ��د ال � �ش� ��وارع ال��رئ �ي �س �ي��ة أو إح ��دى
م ��راف ��ق ال ��دول ��ة س � ��واء ال �ع �س �ك��ري��ة أو
املدنية وإط�ل�اق اس��م املغفور ل��ه ب��إذن
ال� �ل ��ه ت �ع ��ال ��ى ي ��وس ��ف خ ��ال ��د امل �خ �ل��د
على أح��د ال�ش��وارع الرئيسية أو أحد
م��راف��ق ال��دول��ة وذل ��ك ت�خ�ل�ي��دا ل��ذك��راه
العطرة وحتى يكون نبراسا وق��دوة
ل�ل�أج� �ي ��ال ال� �ق ��ادم ��ة ف ��ي ح ��ب ال��وط��ن
وال�ت�ف��ان��ي م��ن أج �ل��ه وت�ح��وي��ل طريق
أم� �غ ��رة ال ��راب ��ط ب�ي�ن ط��ري��ق ال �ج �ه��راء
ال�س��ري��ع وال�ط��ري��ق ال��دائ��ري ال�س��ادس
إل��ى ط��ري�ق�ين م��ع ت��واف��ر اإلن ��ارة إل�غ��اء
اإلش ��ارة امل��روري��ة ت�ح��ت ج�س��ر أم�غ��رة
واس �ت �ب��دال �ه��ا ب� � ��دوار وإن � �ش� ��اء م��رك��ز
ل �ل �ش �ب��اب وال �ط �ف��ول��ة ف ��ي ك ��ل م�ن�ط�ق��ة
سكنية تتوفر فيه جميع اإلم�ك��ان��ات
ال�ل�ازم ��ة ل �ش �غ��ل ال� �ف ��راغ واالس �ت �ف ��ادة
من تنمية املواهب ورعايتها وإقامة
فروع للنادي العلمي في كل محافظة
من محافظات الكويت مع تخصيص
أرض لكل فرع بمساحة كافية إلقامة
أن�ش�ط��ة ال �ن ��ادي واس �ت �ي �ع��اب األع ��داد
املتوقعة النتساب الشباب في النادي
وان ت��زاد امل�ك��اف��أة التشجيعية وب��دل
طبيعة العمل الحالىة بنسبة % 50
للكويتيني اف��راد الهيئة التمريضية
ال �ع��ام �ل�ي�ن ب � � ��وزارة ال �ص �ح��ة واط�ل��اق
اس ��م ال��رئ �ي��س ع �ب��دال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي
على أحد الشوارع الرئيسية في دولة
ال�ك��وي��ت وأن ي �ق��وم امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
ل �ل �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن ��ون واالدب ب�ت�خ�ل�ي��د
الفنان الكبير صالح الحريبي بإطالق
اسمه على احد مرافق املجلس تخليدا
لذكراه العطرة.
• ق� � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب م �ح �م ��د ط� �ن ��ا 13
اق � �ت� ��راح� ��ا ف � ��ي ش� � ��ان إن� � �ش � ��اء م �ج �م��ع
متكامل ألحواض السباحة في منطقة
الجهراء ي��زود بمدربني متخصصني
م � ��ن ذوي ال � �ك � �ف� ��اءة ع� �ل ��ى أن ي �ض��م
ق �س �م��ا خ ��اص ��ا ل� � ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال �خ��اص��ة وإن� �ش ��اء م�س�ت�ش�ف��ى خ��اص
ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ع �ل��ى أن ي �ت��م ت ��زوي ��ده
بكادر طبي ذي كفاءة عالىة وإنشاء
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تصنيف الرغبات
النائب
مشترك
فردي
69
69
د .محمد الحويلة
62
62
عسكر العنزي
18
18
د.عبدالرحمن الجيران
16
16
حمود الحمدان
13
13
مبارك الخرينج
13
13
محمد طنا
11
1
10
أحمد القضيبي
8
8
د .خليل أبل
8
8
صالح عاشور
7
7
أحمد مطيع
6
6
عبدالله العدواني
6
2
4
عبدالله املعيوف
6
6
محمد البراك
5
1
4
راكان النصف
5
1
4
د.عبدالحميد دشتي
4
4
أحمد الري
4
4
سعود الحريجي
4
2
2
عادل الخرافي
4
4
كامل العوضي
3
3
سعد الخنفور
3
2
1
سلطان اللغيصم
3
3
فيصل الشايع
3
3
ماضي الهاجري
3
2
1
نبيل الفضل
2
2
جمال العمر
2
2
حمدان العازمي
2
2
طالل الجالل
2
2
د.عبدالله الطريجي
2
2
عدنان عبدالصمد
2
2
د.عودة الرويعي
2
1
1
فيصل الكندري
2
2
د .منصور الظفيري
1
1
حمد الهرشاني
1
1
خليل الصالح
1
1
روضان الروضان
1
1
فيصل الدويسان
1
1
ماجد موسى
1
1
مبارك الحريص
1
1
محمد الجبري
1
1
د .يوسف الزلزلة
مالحظة :النائب عادل الخرافي تبنى مقترحات النائب الراحل نبيل
الفضل وعددها  3اقتراحات برغبة.
االجمالي

aldostoor

حصاد دور
االنعقاد الرابع
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

مطالبات نيابية بإقرار حقوق المرأة
والمتقاعدين وذوي االحتياجات الخاصة
تتمة المنشور ص12
م�س�ل��خ ج��دي��د ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ال�ج�ه��راء
وف ��ي ش��ان ف�ت��ح ع �ي��ادات متخصصة
ل�ل�ع�ي��ون واألن � ��ف واألذن وال�ح�ن�ج��رة
داخل املراكز الصحية واملستوصفات
ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء وإن �ش��اء ص��االت
ع ��رض ف��ي ك��ل امل �ح��اف �ظ��ات تخصص
لعرض مشاريع الشباب ومبادراتهم
وأفكارهم بإيجار تشجيعي تحفيزا
ل�ه��م ل�لإب��داع واالع �ت �م��اد ع�ل��ى النفس
وإن �ش��اء ف��رع للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ال �ق �ص��ر ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال� �ج� �ه ��راء وأن
يسمح لرب األسرة باإلنابة عن أسرته
ف��ي ح��ال تجديد البطاقة االمنية مع
توقيعه على تعهد بوجود الشخص
امل �ع �ن��ي داخ � ��ل ال� �ب�ل�اد وأن ي �ت��م رب��ط
إج��راء تجديد البطاقة ب��إدارة املنافذ
إلكترونيا بحيث يتم تجديد البطاقة
للمراجع بسهولة ويسر وتخصيص
أرض ل �ح��راج ال �س �ي��ارات ب��ال �ق��رب من
الدائري السابع مع مراعاة عدة أمور
وش��روط وأن تخصص أرض لصفاة
اإلب � ��ل وم��راب �ط �ه��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة رح�ي��ة
ان ت�ك��ون ه��ذه االرض ب��أج��ور رم��زي��ة
ت� �ح ��دده ��ا وزارة امل� ��ال� ��ىة وت �ش �ج �ي��ر
بعض املناطق الصحراوية والشوارع
في محافظة الجهراء وزراع��ة النخيل
ع � �ل ��ى ام � � �ت� � ��داد م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ج � �ه ��راء
وافتتاح فرع لبنك االئتمان الكويتي
ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال � �ج � �ه ��راء وأن ت �ك��ون
أول ��وي ��ة ال�ت�ع�ي�ين ف��ي دي� ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية ألبناء الكويتية املتزوجة من
غير كويتي بعد الكويتيني .

منطقة حاويات
• ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب اح� �م ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
 11اق�ت��راح��ا برغبة م��ن بينها اق�ت��راح
مشترك وتتعلق تلك الرغبات بإسناد
إدارة الجمعيات التعاونية لشركات
خ� ��اص� ��ة ش ��ري� �ط ��ة أال ي � �ع � ��ارض ذل ��ك
ال �ق��وان�ي�ن وال � �ق� ��رارات ال �س��ائ��دة وذل��ك
م��ن خ�ل�ال إج� ��راء ال�ت�ع��دي�لات ال�لازم��ة
عليها بما يتواءم مع املصلحة العامة
وي �ح �ق��ق ال �ن �م��و االق �ت �ص��ادي وي �ع��ود
ب��ال�ن�ف��ع امل ��ادي ع�ل��ى امل�س��اه�م�ين وف��ي
ش ��أن ان �ش��اء م�ن�ط�ق��ة ح��اوي��ات خ��ارج
ال� �س �ي ��اج االم � �ن ��ي مل �ص �ف��اة ال�ش�ع�ي�ب��ة
وت�ح��وي��ل ال�ح��رم الجمركي م��ن داخ��ل
املصفاة الى خارجها عن طريق انشاء
رم �ب��ة ت�ف�ت�ي��ش ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال��واق �ع��ة
بجانب البوابة الشمالىة للميناء مع
تكليف كافة الجهات املعنية بعملية
االف��راج الجمركي بالتواجد ف��ي هذه
امل�ن�ط�ق��ة ع �ل��ى م� ��دار ال �س��اع��ة ع �ل��ى أن
تقوم الشركات املكلفة بأعمال املناولة
ف��ي امل�ي�ن��اء بنقل ال �ح��اوي��ات م��ن على
ظ �ه��ر ال �س �ف��ن ال� ��ى ت �ل��ك امل �ن �ط �ق��ة دون
ال �ح��اج��ة ال ��ى دخ ��ول ال �ش��اح �ن��ات ال��ى
املصفاة وفي شأن قيام كلية الهندسة
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وك �ل �ي��ة ال ��دراس ��ات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وم �ع �ه��د االت� �ص ��االت
وامل�ل�اح ��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب ب��اس �ت �ح��داث
ت� �خ� �ص� �ص ��ات رئ� �ي� �س� �ي ��ة وم � �س� ��ان� ��دة
م �ت �ع �ل �ق��ة ب ��أن� �ظ� �م ��ة ال� �ن� �ق ��ل ال� �س ��ري ��ع
والقطارات خ�لال السنتني القادمتني
م ��ع ض � ��رورة ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه��ات

%1.7

%98.3

تصنيف الرغبات فردي ومشترك

تصنيف الرغبات
العدد
املعدل

فردي
292
٪ 98.3

املستفيدة من تلك املشاريع وفي شأن
اسناد امل��دارس الحكومية لتكون في
عهدة وتحت إدارة امل��دارس الخاصة
وت �خ �ص �ي��ص أرض ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ب��ر
كاظمة شمال البالد وطرحها بنظام
الشراكة بني القطاعني العام والخاص
وذلك من اجل انشاء ملعب دولي لكرة
القدم يحمل اسم صاحب السمو امير
البالد.

مشترك
5
٪ 1.7

اإلجمالي
297
٪ 100

• ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل اب� � ��ل 8
اقتراحات برغبة في شان تسمية إحد
قاعات جامعة الكويت باسم املغفور
ل� ��ه ب � � ��إذن ال� �ل ��ه ال �ش �ه �ي��د ع� �ل ��ي رب �ي��ع
ال �ن��اص��ر وف ��ي ش ��أن إص � ��دار ق� ��رار من
مجلس ال��وزراء املوقر تتبع بموجبه
اإلدارة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ج �م��ارك إلش � ��راف
ورق ��اب ��ة وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وف ��ي ش��أن
اض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م  41م�ك��ررا

ال� ��ى امل ��رس ��وم ال � �ص ��ادر ف ��ي  4اب��ري��ل
س �ن��ة  1979ف ��ي ش ��أن ن �ظ��ام ال�خ��دم��ة
املدنية وان يستحق املوظف املبتعث
ال ��ذي ي��رع��ى م�ع��اق��ا اع��اق��ة ش��دي��دة أو
متوسطة راتبا كامال من غير خصم
ألي ب � ��دالت ب �ش��رط ان ي �ك��ون امل �ع��اق
م��راف �ق��ا ل�ل�م�ب�ت�ع��ث ف ��ي ب �ل��د ال ��دراس ��ة
وي �ت �ح �م��ل دي � � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
ال��رس��وم ال��دراس�ي��ة للمعاق م��ن س��ن 3
سنوات حتى سن  18سنة وفي شأن
ت�ح��وي��ل م��رك��ز ال�ش�ي��خ ج��اب��ر االح�م��د
للطب ال �ن��ووي وال�ت�ص��وي��ر الجزيئي
الى قسم تابع لوزارة الصحة وإنشاء
مركز ملعالجة االدم��ان وفصله تماما
ع��ن م��رك��ز ال�ك��وي��ت للصحة النفسية
إداري � ��ا وم ��ال ��ىا وع�لاج �ي��ا وف ��ي ش��أن
تشكيل لجنة طبية عليا مكونة من
رئ �ي��س واع� �ض ��اء م ��ن م��رك��ز ال �ك��وي��ت
للصحة النفسية واع�ض��اء م��ن وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل �ق��وى
العاملة ودي��وان الخدمة املدنية وأي
ج �ه��ة ي ��راه ��ا وزي� ��ر ال �ص �ح��ة م�ن��اس�ب��ة
للمشاركة بعضوية هذه اللجنة.
استحداث مداخل ومخارج
• ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع ��اش ��ور 8
اقتراحات برغبة في شان إطالق اسم
امل �غ �ف��ور ل��ه ب� ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى محمد
ب��اق��ر امل �ه��ري ع�ل��ى إح ��دى م��ؤس�س��ات
ال ��دول ��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة أو ال �ت��رب��وي��ة ن�ظ��را
ل � � ��دورة ال ��وط� �ن ��ي ال � �ب� ��ارز وف � ��ي ش��أن
إع � �ف ��اء امل �ت �ق��اع��دي��ن م ��ن دف � ��ع رس ��وم
خ��دم��ات النقل ال�ع��ام وش��ؤون اإلقامة
مل �خ��دوم �ي �ه��م وغ� �ي ��ره ��ا م ��ن ال ��رس ��وم

وإع�ط��ائ�ه��م األول��وي��ة ف��ي ك��اف��ة األم��ور
وف� � ��ي ش� � ��أن ت ��وس� �ع ��ة ش� � � ��ارع ن��اص��ر
امل � � �ب � ��ارك ش� � � ��ارع امل � � � � ��دارس ب �م �ن �ط �ق��ة
ال��رم�ي�ث�ي��ة ل�ي�ت�ح��ول م��ن ح��ارت�ي�ن إل��ى
ثالث ح��ارات وفي شأن استبدال اسم
م��درس��ة ال �ل �ي��اح االب �ت��دائ �ي��ة ب�ن�ين في
مدينة سعد العبدالله الى اسم مديرة
املدرسة املغفور لها باذن الله االستاذة
ج �م �ي �ل ��ة ط � �ن ��ا ال � �ع � �ن� ��زي وف � � ��ي ش ��أن
استغالل مستوصف الرميثية القديم
ل� �ل� �ع� �ي ��ادات ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ألم� � ��راض
ال � �ع � �ي ��ون وال� �ج� �ل ��دي ��ة وال �ح �س��اس �ي��ة
واعادة ترميمه خدمة ألهالى املنطقة
وف��ي ش��أن استحداث مدخل ومخرج
مل�ن�ط�ق��ة ال� �س�ل�ام ع �ل��ى ط��ري��ق ال�ش�ي��خ
زاي � � ��د آل ن� �ه� �ي ��ان وت ��وس� �ع ��ة م ��داخ ��ل
م �ن��اط��ق ج �ن ��وب ال� �س ��رة ع �ل��ى ط��ري��ق
امل �ل��ك ف�ه��د ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز خصوصا
مدخل الجسر الذي يربط بني مناطق
ج�ن��وب ال �س��رة وم�ن��اط��ق ب�ي��ان وغ��رب
مشرف وف��ي ش��أن الغاء جميع عقود
ت��أج�ي��ر م��ؤس�س��ات ال��دول��ة وال� ��وزارات
م ��ن م �ب��ان وم �ن �ش��آت خ��اص��ة وإع� ��ادة
تلك اإلدارات والهيئات الحكومية الى
مباني الحكومة األصلية او استغالل
امل�ب��ان��ي اململوكة ألم�ل�اك ال��دول��ة وفي
ش ��ان اط�ل�اق اس ��م امل��رح��وم ب ��إذن الله
عبداألمير الفيلي سفير الكتاب على
إحدى املكتبات العامة أو أي مرفق من
مرافق الدولة الثقافية.
• ق� � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب اح� � �م � ��د م �ط �ي��ع

التتمة ص14

 5اقتراحات مشتركة قدمها  10نواب
 5اق� �ت ��راح ��ات م �ش �ت��رك��ة ب��رغ�ب��ة
قدمها  10نواب خالل دور االنعقاد
الثالث للفصل التشريعي الرابع
عشر وهي كالتالي:
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع � � ��ادل ال �خ ��راف ��ي
وال� �ن ��ائ ��ب ال� ��راح� ��ل ن �ب �ي��ل ال�ف�ض��ل
اق �ت ��راح�ي�ن م �ش �ت��رك�ين ب��رغ �ب��ة في
ش��أن ق�ي��ام وزارة ال��دف��اع ب��إط�لاق
اس��م امل�غ�ف��ور ل��ه ب��إذن ال�ل��ه تعالى
ال �ف��ري��ق امل �ت �ق��اع��د ال �ش �ي��خ ص��ال��ح
امل� �ح� �م ��د ال� �خ ��ال ��د ال� �ص� �ب ��اح ع�ل��ى

إح � � ��دى ال � �ق� ��واع� ��د ال �ع �س �ك ��ري ��ة أو
ال� �ك� �ل� �ي ��ات أو امل� � � � ��دارس ال �ت��اب �ع��ة
للجيش الكويتي وف��ي ش��أن قيام
الهيئة العامة للشباب والرياضة
وب�ص�ف��ة االس�ت�ع�ج��ال إل��ى إخ�ط��ار
ج� �م� �ي ��ع األن � � ��دي � � ��ة واالت � � � �ح� � � ��ادات
ال � ��ري � ��اض� � �ي � ��ة وذل � � � � ��ك ق � �ب� ��ل وق� ��ف
األن� �ش� �ط ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ب ��االل �ت ��زام ب �ق��رارات �ه��ا ول��وائ �ح �ه��ا
وأح� �ك ��ام ك��اف��ة ال �ق��وان�ي�ن امل�ن�ظ�م��ة
ل�لأن�ش�ط��ة ال��ري��اض�ي��ة خ�ل�ال مهلة

قصيرة ومعقولة.
قدم النواب د.عبدالحميد دشتي
وسلطان اللغيصم وطالل الجالل
وع � �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي ��وف ود.ع � � � ��ودة
الرويعي اقتراحا مشتركا برغبة
ف��ي ش��أن توفير ص��االت رياضية
م �ت �ع��ددة االغ � ��راض ت�ل�ح��ق ب�ك��اف��ة
م � ��راك � ��ز اإلط � � �ف� � ��اء امل � �ن � �ت � �ش ��رة ف��ي
مناطق البالد وتحدد مساحتها
وفقا لألراضي املتاحة بالقرب من
املراكز.

ق��دم ال �ن��واب س�ل�ط��ان اللغيصم
وط�لال الجالل وعبدالله املعيوف
وعودة الرويعي وفيصل الكندري
اق � �ت� ��راح� ��ا م� �ش� �ت ��رك ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ف��ي
ش � ��أن االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �ف��ري��ق ع��امل��ي
م�ت�خ�ص��ص ف��ي دراس � ��ات أب �ح��اث
مرض السرطان لدراسة األسباب
وع ��وام ��ل ال �خ �ط��ورة واالس �ت �ع��داد
ال ��وراث ��ي وال �ب �ي �ئ��ي الن �ت �ش��ار ه��ذا
املرض في املجتمع الكويتي وذلك
الت �خ��اذ خ �ط��وات وق��ائ �ي��ة تساهم

في تقليل اعداد املرضى املصابني
م �س �ت �ق �ب�لا وع� �ل ��ى أن ت� �ك ��ون ه��ذه
ال ��دراس ��ات ب��االش �ت��راك وال�ت�ع��اون
م � ��ع م� �ع� �ه ��د ال � �ك� ��وي� ��ت ل�ل�أب� �ح ��اث
العلمية ووزارة الصحة وجامعة
الكويت.
ق� ��دم ال �ن��ائ �ب��ان راك � ��ان ال�ن�ص��ف
وأحمد القضيبي اقتراحا مشتركا
برغبة في شأن قيام كلية الهندسة
بجامعة الكويت وكلية الدراسات
التكنولوجية ومعهد االتصاالت

واملالحة بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب باستحداث
ت �خ �ص �ص��ات رئ �ي �س �ي��ة وم �س��ان��دة
م�ت�ع�ل�ق��ة ب��أن �ظ �م��ة ال �ن �ق��ل ال�س��ري��ع
وال � � � �ق � � � �ط� � � ��ارات خ � �ل� ��ال ال� �س� �ن� �ت�ي�ن
امل�ق�ب�ل�ت�ين م��ع ض � ��رورة التنسيق
م��ع ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ف�ي��دة م��ن تلك
املشاريع.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

رغبات نيابية بفتح مستوصفات وزارة
الصحة على مدار الساعة وإنشاء مدن طبية
تتمة المنشور ص13
 7اق� � � �ت � � ��راح � � ��ات ب � ��رغ � �ب � ��ة ف � � ��ي ش � ��أن
االس �ت �ع �ج��ال ب �ت �ن �ف �ي��ذ وع� �م ��ل ث�لاث��ة
مسارات فرعية مدخل إلى الصباحية
وم�خ��رج م��ن الصباحية وم�خ��رج من
امل�ن�ق��ف دون امل� ��رور ب ��ال ��دوار ال��واق��ع
ب�ي�ن م�ن�ط�ق�ت��ي امل �ن �ق��ف وال�ص�ب��اح�ي��ة
وف� ��ي ش� ��أن االس �ت �ع �ج��ال ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
وع �م��ل ط��ري��ق ل�ل�ش��اح�ن��ات م��ن جسر
م�ي�ن��اء ع�ب��دال�ل��ه م��ع ط��ري��ق امل�ل��ك فهد
باتجاه منطقة ال��دراك�ي��ل والنفايات
بديال لحركة الشاحنات على طريق
ال � ��وف � ��رة  306وف� � ��ي ش� � ��أن اإلس � � ��راع
واالستعجال في تنفيذ وعمل طريق
مدخل ومخرج وح��ارة تخزينية من
ط��ري��ق امل�ل��ك فهد ال�س��ري��ع ي��ؤدي إلى
م��وق��ع ف��روس�ي��ة األح �م��دي وف��ي شأن
اإلسراع واالستعجال في تنفيذ عدة
م �ق �ت��رح��ات إص�لاح �ي��ة ب �ش��ارع حمد
ال��زوي��ر ال��راب��ط ب�ين مدينة األح�م��دي
ومنطقة الصباحية وف��ي ش��أن قيام
بنك االئتمان الكويتي ب��زي��ادة قيمة
دف �ع��ات ال �ق��رض اإلس �ك��ان��ي وت�ق�ل�ي��ل
ع ��دد ه ��ذه ال��دف �ع��ات ل�ق��اط�ن��ي مدينة
صباح االحمد وفي شأن االستعجال
في إنشاء فرع لبنك االئتمان متكامل
ال�خ��دم��ات ف��ي مدينة ص�ب��اح االحمد
ال �س �ك �ن �ي��ة وف � ��ي ش � ��أن ان � �ش ��اء ادارة
او وح� ��دة م�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي م�ك��اف�ح��ة
االره � ��اب ت �ض��م ع �ن��اص��ر ذات ك �ف��اءة
عالىة وتدريب متقدم.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب عبدالله ال�ع��دوان��ي
 6اق� � � �ت � � ��راح � � ��ات ب � ��رغ � �ب � ��ة ف � � ��ي ش � ��أن
ت��زوي��د مستشفى ال �ع�لاج الطبيعي
بالكفاءات وال�ك��وادر الطبية املؤهلة
ل �ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات ال� �ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي
ع �ل��ى اع� �ل ��ى امل �س �ت ��وي ��ات وف � ��ي ش��أن
ان�ش��اء ف��رع لبنك ال��دم امل��رك��زي يتبع
م�س�ت�ش�ف��ى ال �ف��روان �ي��ة م ��ع ت�ج�ه�ي��زه
باملعدات وال�ك��وادر البشرية الالزمة
ل �ت �س �ه �ي��ل ع� �م� �ل ��ه وف � � ��ي ش � � ��أن وق ��ف
م ��ا ي �س �م��ى ب��امل �ط �ب��وع��ات االع�لام �ي��ة
امل �ج�ل�ات وال �ص �ح��ف ال �ت��ي ت�ص��دره��ا
ال � � � � � ��وزارات وال� �ه� �ي� �ئ ��ات واس� �ت� �خ ��دام
ش�ب�ك��ات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ب��دال
ع �ن �ه��ا وإل� � �ح � ��اق ال� �ش� �ب ��اب امل �ق �ي �م�ين
ب � � �ص � ��ورة غ � �ي� ��ر ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ال � �ب � ��دون
وامل � �ق � �ي� ��دي� ��ن ب ��ال� �ج� �ه ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للمقيمني ب�ص��ورة غير قانونية في
معاهد التمريض وذل��ك لالستفادة
من طاقاتهم وقدراتهم لسد النقص
في هذا املجال.

مستوصف طبي
• ق��دم النائب عبدالله املعيوف 6
اق�ت��راح��ات برغبة م��ن بينها رغبتان
م�ش�ت��رك�ت��ان وت�ت�ع�ل��ق ت �ل��ك ال��رغ �ب��ات
ب��إن �ش��اء م ��واق ��ف س � �ي ��ارات م �ت �ع��ددة
االدوار للكليات الجامعية في منطقة
كيفان للقضاء على الزحمة الىومية
واستخدامها أيضا كمواقف لنادي
الكويت الرياضي وإنشاء مستوصف
ط �ب��ي ف��ي م�ن�ط�ق��ة ح �ط�ين وف ��ي ش��أن
ت��وف �ي��ر ص� � ��االت ري ��اض� �ي ��ة م �ت �ع��ددة
االغراض تلحق بكافة مراكز اإلطفاء
املنتشرة ف��ي مناطق ال�ب�لاد وتحدد
م�س��اح�ت�ه��ا وف �ق��ا ل�ل�أراض ��ي امل�ت��اح��ة
ب��ال�ق��رب م��ن امل��راك��ز وت�ن�ظ�ي��م دورات
لضباط االختصاص وااليعاز ملدير
االدارة ال�ع��ام��ة ل�لاط�ف��اء ب��اق��ام��ة تلك
ال ��دورات حسب الضوابط واملعايير
ك ��ل ح �س��ب اخ �ت �ص��اص��ه خ ��اص ��ة ان
علوم االط�ف��اء في تقدم مستمر وفي
ش � ��أن ق� �ي ��ام وزارة ال �ص �ح ��ة ب �ش ��راء
مستشفيات خارج الكويت في الدول
املتقدمة في مجال العالج والرعاية
ال� �ص� �ح� �ي ��ة م� �ث ��ل ام� ��ري � �ك� ��ا وف ��رن� �س ��ا
وب��ري�ط��ان�ي��ا وامل��ان �ي��ا ع�ل��ى أن تشكل
ل�ج�ن��ة خ�م��اس�ي��ة م��ن وزارات ال��دول��ة
ل�ت�ق�ي�ي��م ت �ل��ك امل�س�ت�ش�ف�ي��ات تحقيقا
للغاية املنشودة بتوفير املصروفات
امل� � ��ال� � ��ىة ب � ��اإلض � ��اف � ��ة ال � � ��ى اب� �ت� �ع ��اث
ال �ط��اق��م ال �ط �ب��ي ال �ك��وي �ت��ي الك�ت�س��اب
ال �خ �ب��رة ف��ي ت�ل��ك امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وف��ي
ش � � ��أن االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب � �ف� ��ري� ��ق ع ��امل ��ي
م �ت �خ �ص��ص ف � ��ي دراس � � � � ��ات أب� �ح ��اث
م ��رض ال �س��رط��ان ل ��دراس ��ة األس �ب��اب
وع � ��وام � ��ل ال � �خ � �ط� ��ورة واالس � �ت � �ع� ��داد
الوراثي والبيئي النتشار هذا املرض
في املجتمع الكويتي.
• ق� ��دم ال �ن��ائ ��ب م �ح �م��د ال � �ب� ��راك 6
اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن أن تقوم
ال��دول��ة ب�ت�ع��وي��ض أص �ح��اب ال�ب�ي��وت
ال�ت��ي تقل منازلهم ع��ن  400متر عن
ك ��ل م �ت��ر ن��اق��ص م�ب�ل�غ��ا وق � ��دره 500
دينار ويعتبر هذا املبلغ منحة الترد
وان ت �ق ��وم ش ��رك ��ة م �ط��اح��ن ال��دق �ي��ق
بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون
ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة وب�ل��دي��ة
الكويت والجمعية التعاونية للثروة
ال�ح�ي��وان�ي��ة ب�ت��وف�ي��ر م�ن��اف��ذ ل�ت��وزي��ع
االعالف في كل محافظات عبر املنافذ
وأن ت�ق��وم امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي ��ة ب ��ال� �س� �م ��اح ل �ل �م��واط �ن�ي�ن
ال � �ح ��اص � �ل �ي�ن ع � �ل ��ى ت �خ �ص �ي ��ص ف��ي
م� �ن� �ط� �ق ��ة غ� � � ��رب ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه امل� � �ب � ��ارك
باستبدالها مع املناطق االخرى علما
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بأنه تم االنتهاء من تخصيص جميع
القطع باملنطقة وفي شأن صرف بدل
نقدي عن أيام اإلجازات الدورية التي
لم ينتفع بها املوظف أثناء الخدمة
أس � ��وة ب��إخ��وان �ه��م ال �ع �س �ك��ري�ين بما
اليجاوز عدد أيام اإلج��ازات الدورية
ل�ل�س�ن��ة ال ��واح ��دة وان �ش��اء م�ك�ت��ب في
ك��ل م�ح��اف�ظ��ة ل��رع��اي��ة م �ص��ال��ح ذوي
االحتياجات الخاصة وتيسير انجاز
معامالتهم واالجراءات الخاصة بهم
وبأولياء أمورهم على ان يشمل ذلك
كل ما يتعلق بهم من تجديد بيانات
م �ل �ف��ات �ه��م واالع� ��ان� ��ات ال �ت��ي ت�ص��رف
لهم ب��اإلض��اف��ة ال��ى ان�ج��از املعامالت
الرسمية الخاصة بهم مثل معامالت
امل ��رور ال�ه�ج��رة الجنسية ال �ج��وازات
وكذلك ما يتعلق بتقاريرهم الطبية
من وزارة الصحة والجهات التابعة
ل �ه��ا وان ت �م �ن��ح امل �ع �ل �م��ة وامل��وظ �ف��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة امل� �ت ��زوج ��ة ب �غ �ي��ر ك��وي�ت��ي
واألرم� � � �ل � � ��ة وامل � �ط � �ل � �ق ��ة ب � � ��دل اي � �ج ��ار
وع �ل��اوة اط �ف ��ال ف ��ي وزارات ال��دول��ة
اس��وة باملعلمات ال��واف��دات في وزارة
التربية.
تخصصات مساندة
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال �ن �ص��ف 5
اق �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة م ��ن ب�ي�ن�ه��ا رغ�ب��ة
م �ش �ت ��رك ��ة وت �ت �ع �ل ��ق ت� �ل ��ك ال ��رغ� �ب ��ات

ب ��إط�ل�اق اس ��م امل �غ �ف��ور ل ��ه ب� ��إذن ال�ل��ه
ت �ع��ال��ى ن ��اص ��ر ص ��رخ ��وه ع �ل��ى أح��د
الشوارع الرئيسية في الدولة الكويت
وف � ��ي ش � ��أن ت �س �م �ي��ة أح � ��د ال � �ش ��وارع
الرئيسية ف��ي ال��دول��ة ال�ك��وي��ت باسم
امل �غ �ف��ور ل ��ه ب � ��إذن ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ال�ع��م
يوسف خالد املخلد وف��ي ش��أن قيام
ك �ل �ي��ة ال �ه �ن��دس��ة ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
وك �ل� �ي ��ة ال� � ��دراس� � ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة
ومعهد االتصاالت واملالحة بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ب ��اس �ت �ح ��داث ت �خ �ص �ص��ات رئ�ي�س�ي��ة
وم� �س ��ان ��دة م�ت�ع�ل�ق��ة ب��أن �ظ �م��ة ال�ن�ق��ل
ال�س��ري��ع وال �ق �ط��ارات خ�ل�ال السنتني
القادمتني م��ع ض��رورة التنسيق مع
الجهات املستفيدة من تلك املشاريع
وف � � ��ي ش � � ��أن ت �س �م �ي ��ة ك � ��ل ال� �ق ��اع ��ات
وامل � �س� ��ارح ودور ال� �ع ��رض ب��امل��راك��ز
ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �س �ت��ة ال� �ج ��اري ان �ش��اؤه��ا
ف��ي املحافظات الست بأسماء اع�لام
ك��وي�ت�ي��ة ف�ن�ي��ة م��ن ش �ع��راء وملحنني
وم�م�ث�ل�ين وم �ط��رب�ين وم �خ��رج�ين من
نساء ورج��ال الكويت الذين سطروا
ت ��اري ��خ ال� �ك ��وي ��ت ال �ف �ن��ي ب��اع �م��ال �ه��م
ال�ف�ن�ي��ة ال �خ��ال��دة وف ��ي ش ��أن تسمية
احد الشوارع في دولة الكويت باسم
امل �غ �ف��ور ل ��ه ب � ��إذن ال �ل��ه ت �ع��ال��ى حمد
عبدالله محمد الجوعان.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د

ع �ب��اس دش �ت��ي  5اق �ت ��راح ��ات ب��رغ�ب��ة
منها رغبة واح��دة مشتركة وتتعلق
ت�ل��ك ال��رغ �ب��ات ب��إع��ادة تشكيل لجنة
وط� �ن� �ي ��ة ت � �ك� ��ون م �ل �ح �ق��ة ب ��ال ��دي ��وان
األم�ي��ري مكونة من رج��االت الكويت
وممثلني عن الوزارات املعنية إلعادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي ك��اف��ة ت�س�م�ي��ات ال �ش��وارع
واملناطق واملرافق في الدولة ومن ثم
االختصاص بتسميتها وفقا ملعايير
وفي شأن تغيير مسمى شارع حسن
البنا الفاصل ب�ين قطعتي  7و 8في
م�ن�ط�ق��ة ال��رم �ي �ث �ي��ة وت�س�م�ي�ت��ه ب��اس��م
ال �ش �ه �ي��د أح �م ��د ق � �ب� ��ازرد وف� ��ي ش��أن
إع � ��ادة ت�س�م�ي��ة دوار ال� �ج ��وازات إل��ى
دوار اإلم��ام زي��ن العابدين باعتباره
علما من أعالم الدين اإلسالمي وفي
شأن توفير صاالت رياضية متعددة
االغراض تلحق بكافة مراكز اإلطفاء
املنتشرة ف��ي مناطق ال�ب�لاد وتحدد
م�س��اح�ت�ه��ا وف �ق��ا ل�ل�أراض ��ي امل�ت��اح��ة
بالقرب من املراكز.
• ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب أح � �م� ��د الري 4
اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ب ��أن ي �ص��در وزي��ر
ال �ت ��رب �ي ��ة ووزي� � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ى
ق � ��رار ت �ق �س�ي��م ال �س �ن��ة ال ��دراس� �ي ��ة ف��ي
الجامعة إل��ى أرب�ع��ه ف�ص��ول فصالن
دراسيان إلزاميان اعتياديان واثنان
اخ � �ت � �ي ��اري ��ان وت � �ك� ��ون م� � ��دة ال �ف �ص��ل
االعتيادي أربعة أشهر بينما الفصل
االخ �ت �ي��اري ش �ه��ران ف�ق��ط ويتضمن
ال � �ق � ��رار الئ� �ح ��ة واض � �ح� ��ة وع � � ��دد م��ن
ال� � �ش � ��روط وف� � ��ي ش� � ��أن ف� �ت ��ح امل� �ج ��ال
للطلبة م��ن ف�ئ��ة ال �ب��دون الحاصلني
على نسبة  % 90قسم علمي فما فوق
لاللتحاق بجامعة الكويت ودراس��ة
تخصص الفيزياء وذلك لسد النقص
ف��ي امل��درس�ي�ن املتخصصني ف��ي ه��ذا
امل� �ج ��ال وف� ��ي ش� ��أن االي� �ع ��از ل�ج�ه��ات
االخ �ت �ص��اص ب�م�ن��ح امل ��زاي ��ا امل��درج��ة
ل� � ��ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة م��ن
امل �ع��اق�ين ب��إع��اق��ة ب�ص��ري��ة امل�ك�ف��وف�ين
امل� �ع ��اق�ي�ن ب ��إع ��اق ��ة ب �ص ��ري ��ة ش ��دي ��دة
وم � �ت� ��وس � �ط� ��ة وف� � � ��ي ش� � � ��أن االي� � �ع � ��از
للجهات الحكومية املعنية بتذليل
العقبات واملوافقة على إقرار الحقوق
امل� ��درج� ��ة ل �ص��ال��ح امل �ع ��اق�ي�ن م ��ن ف�ئ��ة
االع��اق��ة الشديدة واملتوسطة واق��رار
التأمني الصحي ومنح هوية تكون
ف �ع��ال��ة ل�ج�م�ي��ع دول ال �ع��ال��م وع�ل�اج
ب ��ال � �خ ��ارج وت� �ع ��دي ��ل ق � � ��رار ال �خ �ص��م
ع�ل��ى س�ع��ر ت��ذاك��ر ال�س�ف��ر وتخليص
م� �ع ��ام�ل�ات ��ه ع� �ب ��ر ال� � �ح � ��دود ال �ج��وي��ة
والبرية والبحرية.

إدارة لهندسة المرور
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب س �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي
 4اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن إن�ش��اء
إدارة ع ��ام ��ة ل �ه �ن��دس��ة امل� � ��رور ت�ت�ب��ع
ال ��وك � �ي ��ل امل � �س ��اع ��د ل � �ش � ��ؤون امل� � ��رور
وإع��ادة النظر في هيكلة هذه اإلدارة
الحيوية وإنشاء فرع مستقل إلدارة
هندسة امل��رور في كل محافظة يتبع
اإلدارة ال�ع��ام��ة لهندسة امل ��رور وف��ي
ش� ��أن ت �ق��دي��م ال �ت �س �ه �ي�لات امل�خ�ت�ل�ف��ة
لألشقاء السوريني في الكويت وفي
ش ��أن ت�م�ك�ين امل��واط �ن�ي�ن م �م��ن ي��رغ��ب
م �ن �ه��م ب �ت �س��دي��د ف ��وات� �ي ��ر اس �ت �ه�ل�اك
املساجد من املاء والكهرباء وتوسعة
الشارع الواقع بمنطقة القصر قطعة
 2امل� �ح ��اذي مل ��زرع ��ة ص��اح��ب ال�س�م��و
األم� �ي ��ر م ��ن ج �ه��ة ال� �ش ��رق امل �م �ت��د من
دوار املعلمني تجاه مدرسة املعتصم
ب� �ح� �ي ��ث ي� � �ك � ��ون م � �س� ��اري� ��ن ل �ت �ق �ل �ي��ل
االزدحام املروري.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع� ��ادل ال �خ��راف��ي 4
اق� �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة م �ن �ه��ا اق �ت��راح��ان
م �ش �ت��رك��ان وت �ت �ع �ل��ق ت �ل��ك ال��رغ �ب��ات
بإنشاء دور ع�ل��وي مقسم إل��ى غرف
ان�ت�ظ��ار ب��واق��ع س��ت أو ث�م��ان��ي غ��رف
فوق كل مستوصف من مستوصفات
ال�ك��وي��ت ت�ص�ل��ح الس�ت�ق�ب��ال ال �ح��االت
الطارئة وتقديم اإلسعافات تمهيدا
ل � �ت � �ح ��وي � �ل � �ه ��ا إل � � � ��ى امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات
امل �ت �خ �ص �ص��ة وف� ��ي ش� ��أن أن ت�ت��ول��ى
وزارة األشغال العامة القيام بتبليط
وزراع� ��ة وت�ج�م�ي��ل ج�م�ي��ع امل�س��اح��ات
امل � �ح � �ت ��اج ��ة ف � ��ي م � �ن ��اط ��ق ال� �ش ��وي ��خ
السكنية والشامية والفيحاء.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
 4اق �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش ��أن ق�ي��ام
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
بإعداد عدة تصاميم متكاملة للبناء
ف��ي ال �ق �س��ائ��م امل�خ�ص�ص��ة ملستحقي
ال��رع��اي��ة السكنية ت ��وزع م�ق��اب��ل ثمن
رم ��زي وإط �ل�اق اس��م ال�ف�ق�ي��د امل�غ�ف��ور
ل��ه ب ��إذن ال �ل��ه ال�ش�ي��خ ص��ال��ح املحمد
الصباح على إح��دى مناطق الكويت
أو أح��د ال �ش��وارع الرئيسية وال�ح��اق
منطقة الشعب إداري ��ا بمركز خدمة
املواطن الواقع في منطقة الدعية.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب س �ع��د ال �خ �ن �ف��ور 3
اق�ت��راح��ات برغبة ف��ي ش��أن نقل مقر
السجن امل��رك��زي م��ن موقعه الحالى
إل ��ى إح ��دى ال �ج��زر أو إل ��ى األراض ��ي
الشاسعة في املناطق البرية البعيدة
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

مقترحات بنقل مقر السجن المركزي
بعيدا عن السكن الخاص
تتمة المنشور ص14
ع��ن ال�س�ك��ن ال �خ��اص ع�ل��ى أن ي��راع��ي
ف ��ي ب �ن��ائ��ه أح� � ��دث ال �ن �ظ��م ال �خ��اص��ة
ب��امل��ؤس�س��ات اإلص�لاح�ي��ة وأن تكون
ب��ه ن�ظ��م ح�م��اي��ة ع��ال��ىة ال �ج��ودة ملنع
ه� ��روب ال �س �ج �ن��اء وف ��ي ش ��أن إن �ش��اء
ن��اد ري��اض��ي خ��اص ل�ح��االت اإلع��اق��ة
الذهنية بمختلف أنواعها وتجهيزه
ب��امل �س �ت �ل��زم��ات امل �ط �ل��وب��ة وف ��ي ش��أن
اط�ل�اق اس��م ب�ط��ل امل�ق��اوم��ة الكويتية
م �ح �م ��د م � �ب � ��ارك ال� �ف� �ج ��ي ع� �ل ��ى أح ��د
ال�ش��وارع او اح��دى م��دارس محافظة
الفروانية.
• قدم النائب سلطان اللغيصم 3
اقتراحات برغبة من بينها اقتراحان
اثنان مشتركان وتتعلق نلك الرغبات
ب �ت��وف �ي��ر ص � ��االت ري��اض �ي��ة م �ت �ع��ددة
االغراض تلحق بكافة مراكز اإلطفاء
املنتشرة ف��ي مناطق ال�ب�لاد وتحدد
م�س��اح�ت�ه��ا وف �ق��ا ل�ل�أراض ��ي امل�ت��اح��ة
بالقرب م��ن امل��راك��ز وف��ي ش��أن انشاء
م �س �ت��وص��ف ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ه��راء
ملنتسبي وزارة الداخلية وف��ي شأن
االستعانة بفريق عاملي متخصص
في دراس��ات أبحاث مرض السرطان
ل��دراس��ة األس�ب��اب وع��وام��ل الخطورة
واالس � � �ت � � �ع � ��داد ال � � ��وراث � � ��ي وال �ب �ي �ئ��ي
الن �ت �ش��ار ه� ��ذا امل � ��رض ف ��ي امل�ج�ت�م��ع
الكويتي.
لجنة لتسعير المنتجات
• ق��دم ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ش��اي��ع 3
اق�ت��راح��ات برغبة باستحداث دوار
بعد ال ��دوار الكبير امل��وج��ود حالىا
م��ا ب�ين القطعتني  4و 5ف��ي منطقة
ض��اح�ي��ة ال��زه��راء وان تشكل لجنة
يناط بها تسعير املنتجات الزراعية
ال��وط �ن �ي��ة وت �ح��دي��د اس �ع��اره��ا على
ان ت �ع �ق��د اج �ت �م��اع��ا اس �ب��وع �ي��ا أو
نصف شهري لهذا الغرض وتوفير
طبيب اختصاصي ام��راض جلدية
واخصائي عالج طبيعي مع توفير
االج� �ه ��زة امل �ن��اس �ب��ة ل�ع�م�ل��ه ب�ج��ان��ب
ت �ج �ه �ي��ز غ� ��رف� ��ة اش � �ع� ��ه ك ��ام� �ل ��ة م��ع
ال � �ك ��وادر ال �ف �ن �ي��ة م ��ن امل�ت�خ�ص�ص�ين
بمركز الروضة الصحي.
• ق��دم النائب ماضي الهاجري
 3اق� �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش � ��ان أن
ت �ق��وم ال �ح �ك��وم��ة م�م�ث�ل��ة ف ��ي وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ب ��ان � �ش� ��اء ق� �س ��م ل �ج ��راح ��ة
االط� � �ف � ��ال ب �م �س �ت �ش �ف��ى ال� � �ع � ��دان م��ع
ت ��وف � �ي ��ر امل � �س � �ت � �ل ��زم ��ات وال � � �ك� � ��وادر
الطبية الالزمة لتشغيل هذا القسم

لقطة من احدى الجلسات

والسماح ب��إص��دار تراخيص ببناء
ال �ق �س ��ائ ��م ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ص �ص��ة
م��ن ق�ب��ل امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
السكنية ي��زي��د االرت �ف��اع فيها على
ثالثة أدوار بما يتوافق م��ع حاجة
املخصص له وإط�لاق اس��م صاحب
ال� �س� �م ��و امل� �ل� �ك ��ي األم � �ي � ��ر ط �ل ��ال ب��ن
عبدالعزيز آل س�ع��ود على ال�ش��ارع
امل�ح�ي��ط ب�م�ب�ن��ى ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
املفتوحة.
• ق� � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب ال � ��راح � ��ل ن �ب �ي��ل
الفضل  3اقتراحات برغبة من بينها
اق � �ت� ��راح� ��ان م� �ش� �ت ��رك ��ان وت �ت �ض �م��ن
تلك املقترحات قيام الهيئة العامة
ل � �ل � �ش � �ب� ��اب وال � � ��ري � � ��اض � � ��ة وب� �ص� �ف ��ة
االستعجال بإخطار جميع األندية
واالت� �ح ��ادات ال��ري��اض �ي��ة وذل ��ك قبل
وق��ف األنشطة الرياضية الكويتية
ب� ��االل � �ت� ��زام ب� �ق ��رارات� �ه ��ا ول��وائ �ح �ه��ا
وأح � �ك� ��ام ك ��اف ��ة ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ن �ظ �م��ة
ل�لأن �ش �ط��ة ال��ري��اض �ي��ة خ�ل��ال م�ه�ل��ة
قصيرة ومعقولة وأن ت�ق��وم وزارة
الدفاع بإطالق اسم املغفور له بإذن
الله تعالى الفريق املتقاعد الشيخ
ص ��ال ��ح امل �ح �م ��د ال� �خ ��ال ��د ال �ص �ب��اح
ع �ل ��ى إح� � ��دى ال� �ق ��واع ��د ال �ع �س �ك��ري��ة
أو ال �ك �ل �ي��ات أو امل� � � ��دارس ال �ت��اب �ع��ة
ل �ل �ج �ي��ش ال� �ك ��وي� �ت ��ي وب � �ش� ��أن ق �ي��ام
حكومة الكويت بتمويل مالى لكل
السفراء السابقني الراغبني بتدوين
ت��اري �خ �ه��م ال �س �ي��اس��ي ط � ��وال ف �ت��رة
عملهم كسفراء.
صاالت رياضية
• ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ج � �م� ��ال ال �ع �م��ر
اق �ت ��راح�ي�ن ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش� ��أن إن �ش��اء

م��رك��ز متخصص ل�ت��دري��ب وتأهيل
حملة ال�ش�ه��ادة الجامعية وشهادة
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة م��ن غ�ي��ر م�ح��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة وي � �ق ��وم امل ��رك ��ز ب�ت�ن�ف�ي��ذ
دورات ت��دري �ب �ي��ة وي� �ت ��ول ��ى امل��رك��ز
ت ��وج� �ي ��ه ال� �ب� �ع ��ض إل� � ��ى ال� �ع� �م ��ل ف��ي
مجاالت الثروة الزراعية والحيوانية
وفي شأن اطالق اسم عضو مجلس
االم � ��ة ال �س��اب��ق امل ��رح ��وم ب � ��إذن ال�ل��ه
تعالى حمد عبدالله الجوعان على
اح��دى م��دارس الكويت او على احد
الشوارع الرئيسية.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
اق � �ت� ��راح�ي��ن ف � ��ي ش� � ��أن ن� �ق ��ل م �ح �ط��ة
االشغال القديمة الواقعة في منطقة
ال �ظ �ه��ر ال� ��ى خ � ��ارج ح � ��دود امل�ن�ط�ق��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة وف � ��ي ش � ��أن ن �ق��ل امل �س �ل��خ
املوجود في منطقة الظهر الى خارج
ح��دود املنطقة السكنية واستخدام
ال ��وس ��ائ ��ل ال� �ح ��دي� �ث ��ة ف� ��ي م �ع��ال �ج��ة
مخلفات الحيوانات.
• ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ط� �ل ��ال ال� �ج�ل�ال
اقتراحني برغبة من بينها اقتراحان
م �ش �ت��رك��ان وت �ت �ع �ل��ق ت �ل��ك ال��رغ �ب��ات
ب�ت��وف�ي��ر ص� ��االت ري��اض �ي��ة م�ت�ع��ددة
االغراض تلحق بكافة مراكز اإلطفاء
املنتشرة في مناطق البالد وفي شأن
االستعانة بفريق عاملي متخصص
في دراسات أبحاث مرض السرطان
لدراسة األسباب وعوامل الخطورة
واالس� � �ت� � �ع � ��داد ال� � ��وراث� � ��ي وال �ب �ي �ئ��ي
الن �ت �ش��ار ه ��ذا امل � ��رض ف ��ي امل�ج�ت�م��ع
الكويتي.
• ق � � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
الطريجي اقتراحني برغبة في شأن
ق�ي��ام ال�ج�ه��ات امل�خ�ت�ص��ة ب��إج��راءات

تسجيل واش �ه��ار األن��دي��ة ال�خ��اص��ة
بالعاملني بوزارة الداخلية والجيش
والحرس الوطني والنفط وفي شأن
قيام الهيئة العامة للرياضة بإنشاء
وت� ��أس � �ي� ��س وإش � � �ه� � ��ار ن � � ��اد خ ��اص
للنساء بكل محافظة من املحافظات.
• قدم النائب عدنان عبدالصمد
اق �ت ��راح�ي�ن ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش� ��أن إن �ش��اء
استراحة متكاملة في منفذ العبدلي
ال � �ح� ��دودي وزي � � ��ادة ع� ��دد امل��وظ �ف�ين
وزيادة الكبائن املخصصة للتفتيش
والجوازات واستخدام عدد كاف من
االجهزة املتطورة والحديثة للكشف
عن املواد املمنوعة مع تزويد مرافق
امل �ن �ف��ذ ب �ك��ام �ي��رات م��راق �ب��ة وت��وف�ي��ر
عمالة كافية لتنزيل وتحميل أمتعة
املسافرين وفي شأن أن يتم معاملة
ف�ئ��ة غ�ي��ر ال�ك��وي�ت��ي م��ن العسكريني
سواء ضابط صف أو خفير والذين
ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
أث�ن��اء وج��وده��م ف��ي الخدمة بجهاز
الشرطة بنفس معاملة إخوانهم من
ال�ع�س�ك��ري�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين وأن تطبق
عليهم عند إحالتهم للتقاعد أحكام
املرسوم رقم  69لسنة  1980بإصدار
ق��ان��ون املعاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريني وفي حالة وجود عوائق
ق��ان��ون�ي��ة ف�ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة أن ت�ق��وم
باقتراح التشريعات الالزمة لذلك.
مواقف خاصة
• ق��دم ال�ن��ائ��ب د .ع��ودة الرويعي
اق�ت��راح�ين مشتركني برغبة بتوفير
ص��االت ري��اض�ي��ة م�ت�ع��ددة االغ��راض
تلحق بكافة مراكز اإلطفاء املنتشرة
في مناطق البالد وتحدد مساحتها

وف�ق��ا ل�لأراض��ي امل�ت��اح��ة ب��ال�ق��رب من
امل ��راك ��ز واالس �ت �ع��ان��ة ب �ف��ري��ق ع��امل��ي
م �ت �خ �ص��ص ف� ��ي دراس� � � � ��ات أب� �ح ��اث
م ��رض ال �س��رط��ان ل ��دراس ��ة األس �ب��اب
وع � ��وام � ��ل ال � �خ � �ط� ��ورة واالس � �ت � �ع� ��داد
الوراثي والبيئي النتشار هذا املرض
ف��ي املجتمع الكويتي وذل��ك التخاذ
خ �ط��وات وق��ائ�ي��ة ت�س��اه��م ف��ي تقليل
اع� ��داد امل��رض��ى امل �ص��اب�ين مستقبال
وع � �ل ��ى أن ت � �ك ��ون ه� � ��ذه ال � ��دراس � ��ات
ب� ��االش � �ت� ��راك وال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع م�ع�ه��د
ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ووزارة
الصحة وجامعة الكويت.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري
اق �ت��راح�ين ب��رغ�ب��ة م��ن بينها اق�ت��راح
م �ش �ت��رك وت�ت�ع�ل��ق ت �ل��ك االق �ت��راح��ات
باالستعانة بفريق عاملي متخصص
في دراس��ات أبحاث مرض السرطان
لدراسة األسباب وعوامل الخطورة
واالس� � �ت� � �ع � ��داد ال� � ��وراث� � ��ي وال �ب �ي �ئ��ي
الن �ت �ش��ار ه� ��ذا امل � ��رض ف ��ي امل�ج�ت�م��ع
ال �ك ��وي �ت ��ي وذل � � ��ك الت � �خ� ��اذ خ �ط ��وات
وق ��ائ �ي ��ة ت �س��اه��م ف ��ي ت �ق �ل �ي��ل اع � ��داد
امل��رض��ى امل �ص��اب�ين مستقبال وع�ل��ى
أن تكون ه��ذه ال��دراس��ات باالشتراك
والتعاون مع معهد الكويت لألبحاث
ال�ع�ل�م�ي��ة ووزارة ال �ص �ح��ة وج��ام�ع��ة
ال � �ك ��وي ��ت ورب � � ��ط ط� ��ري� ��ق األح � �م� ��دي
بطريق امللك فيصل السريع ويكون
موازيا لطريق املقوع.
• قدم النائب د .منصور الظفيري
اق � �ت� ��راح�ي��ن ب ��رغ� �ب ��ة ف � ��ي ش� � ��أن ف �ت��ح
م �ع��اه��د ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال ��دي� �ن ��ي ل�ج�م�ي��ع
املراحل الدراسية للبنني والبنات في
محافظة ال�ج�ه��راء وف�ت��ح دار للقرآن
ل �ل��رج��ال خ�ل��ال ال �ف �ت��رة ال�ص�ب��اح�ي��ة
وتعديل نظم ولوائح الخدمة املدنية
ب�ح�ي��ث ت�س�ت�ح��ق امل��وظ �ف��ة الكويتية
راتبا كامال طيلة اجازة االمومة بدال
م��ن ن�ص��ف ش�ه��ر اج ��ازة وض��ع تمتد
الى ستة اشهر بدال عن شهرين.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب ح �م��د ال �ه��رش��ان��ي
اقتراحا برغبة في شأن اعادة سفلتة
وتبليط الطرق الرئيسية والفرعية
ف��ي ش � ��وارع م �ن��اط��ق ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات
والدوحة والقيروان وغرناطة.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح
اق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ب�ت��وف�ي��ر ال �خ��دم��ات
وامل � �ن � �ش� ��آت ال� �ح� �ي ��وي ��ة ف � ��ي امل� ��راك� ��ز
الحدودية كاملساجد وسوق مركزي
ال � �س� ��وب� ��ر م � ��ارك � ��ت واالس� � �ت � ��راح � ��ات
ودورات املياه وغيرها.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب روض ��ان ال��روض��ان
اق � �ت ��راح ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ف� ��ي ش � ��أن ت��وف �ي��ر

م��واق��ف خ��اص��ة خ ��ارج امل�ب�ن��ى ل��ذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة وك �ب��ار السن
وت��وف �ي��ر ق �س��م خ ��اص ب�م�ب�ن��ى إدارة
العالج بالخارج ل��ذوي االحتياجات
ال� �خ ��اص ��ة وك � �ب� ��ار ال � �س ��ن وي �خ �ت��ص
ب �ج �م �ي��ع االج� � � � ��راءات ال �خ ��اص ��ة ب�ه��م
ق �ب��ل ال �س �ف��ر وت��وف �ي��ر م�ك�ت��ب ل�ش��رك��ة
ال � � �خ � � �ط� � ��وط ال � � �ج� � ��وي� � ��ة ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة
ويختص ب�ح�ج��وزات ال�ت��ذاك��ر ل��ذوي
االحتياجات الخاصة وكبار السن.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي�س��ان
اق�ت��راح��ا برغبة ف��ي ش��أن تخصيص
ساحات وقاعات رياضية خالل شهر
رم�ض��ان ألداء ص�لاة ال�ت��راوي��ح تحت
رع ��اي ��ة وم �ت��اب �ع��ة ال �ج �ه ��ات امل�ع�ن�ي��ة
والسماح ألصحاب املبرات الخيرية
بتجهيز هذه االماكن بما يلزم لراحة
املصلني.
• ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م� ��اج� ��د م ��وس ��ى
اقتراحا بتسمية ش��ارع ع��دن الواقع
ب��ال��دع �ي��ة ق �ط �ع��ة  5ح ��ي ال� �س� �ف ��ارات
باسم خادم الحرمني الشريفني امللك
س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز آل س�ع��ود
حفظه الله ورعاه.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب م �ب ��ارك ال�ح��ري��ص
اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ب��أن ي �ص��در مجلس
الخدمة املدنية ق��رارا يكون بموجبه
م� �ن ��ح إج� � � � ��ازة م � ��راف � ��ق امل � ��ري � ��ض مل��ن
ي �س �ت �ح �ق �ه��ا دون امل � �س ��اس ب��رص �ي��د
اإلجازات الدورية للموظف.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري
اقتراحا بتسمية احد شوارع الكويت
ال��رئ�ي�س�ي��ة ب��اس��م امل��رح��وم ب ��اذن الله
ت �ع ��ال ��ى ن ��اي ��ف ع �ب ��دال �ل ��ه اب � ��و رم �ي��ة
ت �خ �ل �ي��دا ل ��ذك ��راه وت �ق��دي��را ل �ج �ه��ودة
وتكريما لالعمال الجليلة التي قام
بها.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ب��إض��اف��ة ف�ئ��ة حملة
ال ��دب � �ل ��وم ل �ب �ع �ث��ات ال �ب �ك ��ال ��وري ��وس
ب� � ��إج� � ��راء ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات ع� �ل ��ى الئ �ح��ة
البعثات بوزارة التعليم العالى.
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المهاوش :أمراض القلب تشكل
 ٪41من أسباب الوفاة في الكويت
ش � � � ��ارك ط� �ب� �ي ��ب ك� ��وي � �ت� ��ي ف��ي
ف� �ع ��ال� �ي ��ات امل� ��ؤت � �م� ��ر األوروب� � � � ��ي
ل � �ل ��وق� ��اي ��ة م � ��ن أم � � � � ��راض ال �ق �ل��ب
ال ��ذي استضافته ف��رن�س��ا أخ�ي��را
ب��ورق�ت��ي ع�م��ل ب�ع�ن��وان (ال��وق��اي��ة
األول � � �ي� � ��ة م � ��ن أم � � � � ��راض ال� �ق� �ل ��ب)
و(الوقاية الثانوية ملرضى فشل
القلب).
وق ��ال ال�ب��اح��ث ف��ي (املجموعة
ال �ب �ح �ث �ي��ة ل�ل�ات �ح��اد ال �ب��ري �ط��ان��ي
ألمراض القلب) د .أحمد املهاوش
لـ (كونا) أمس الثالثاء إن ورقتي
ال�ع�م��ل خ�ل�ال امل��ؤت�م��ر ال ��ذي أقيم
ي��وم��ي  14و  15ي��ون�ي��و ال�ج��اري
في مدينة نيس الفرنسية أكدتا
أهمية امل�ق��اب�لات التحفيزية في
تغيير نمط حياة مرضى القلب
وض� � ��رورة ت��وع�ي�ت�ه��م ب��اك�ت�س��اب
ال�ث�ق��ة ف��ي ال�ن�ف��س ورف ��ع روح�ه��م
املعنوية.

وذك� ��ر امل� �ه ��اوش أن االك �ت �ئ��اب
ي �ل �ع��ب دورا ك� �ب� �ي ��را ف� ��ي ح �ي��اة
املصابني ب��أم��راض القلب مبينا
أن التركيز على الجانب الدوائي
ف� �ق ��ط دون ال � �ج� ��وان� ��ب ال �ب��دن �ي��ة
والنفسية واالجتماعية اليحقق
ال� �ه ��دف امل �ط �ل��وب م ��ن ال �ب��رن��ام��ج
العالجي.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أه� �م� �ي ��ة ال� �ب ��رام ��ج
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف � ��ي ت ��أه� �ي ��ل م��رض��ى
القلب صحيا ونفسيا إذ تسهم
ف� � ��ي خ � �ف� ��ض م� � �ع � ��دل ال� ��وف � �ي� ��ات
الناجمة عن اإلصابة إلى جانب
تحسني جودة حياة املرضى.
وح� � � � ��ذر م� � ��ن ارت� � � �ف � � ��اع أع� � � ��داد
اإلص � ��اب � ��ة ب � ��أم � ��راض ال� �ق� �ل ��ب ف��ي
ال �ك ��وي ��ت وال �ن ��اج �م ��ة ع ��ن ت��واف��ر
عوامل الخطورة السيما الخمول
البدني والتغذية غير الصحية
وال� �ت ��دخ�ي�ن م �ب �ي �ن��ا أن (أم � ��راض

رحالت جوية
جديدة بين الكويت
ومدن تركية
اع �ل �ن ��ت ش ��رك ��ة (ت��رك �ي��ش
اي � ��رالي� � �ن � ��ز) أم� � ��س ال� �ث�ل�اث ��اء
تسيير رحالت جوية جديدة
ب�ي�ن م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال��دول��ي
وم� � �ط � ��ارات ع � ��دة ف� ��ي ت��رك �ي��ا
اع�ت�ب��ارا م��ن مطلع االس�ب��وع
الحالي.
وذكرت (تركيش ايرالينز)
ال �ن��اق��ل ال �ج��وي ال��وط �ن��ي في
ت ��رك �ي ��ا إن وج � �ه� ��ات ال �س �ف��ر
الجديدة بني الكويت وتركيا
ال�ت��ي انطلقت ه��ذا االس�ب��وع
ه � � ��ي ب � � ��ورص � � ��ا وان � �ط� ��ال � �ي� ��ا
وط� ��راب� ��زون وازم� �ي ��ر م��ؤك��دة
رغ� �ب ��ة ال� �ش ��رك ��ة ف� ��ي ت �ط��وي��ر
ش �ب �ك��ة رح�ل�ات� �ه ��ا ال��واس �ع��ة
وزي � � � � � � � ��ادة ف � �ع� ��ال � �ي � �ت � �ه� ��ا ف ��ي
املنطقة العربية والخليجية
خصوصا.

د .أحمد املهاوش

ال�ق�ل��ب) تشكل نحو  41ف��ي املئة
م��ن أس�ب��اب ال��وف��اة محليا وذل��ك
اس� �ت� �ن ��ادا ألح� � ��دث اح �ص��ائ �ي��ات
منظمة الصحة العاملية.
وذكر أن اإلصابة بزيادة الوزن

(ال �س �م �ن��ة) ت �ش �ك��ل ن �ح��و  42ف��ي
املئة من عوامل الخطورة تليها
اإلص��اب��ة بـ (ضغط ال��دم) بنسبة
 20ف��ي امل �ئ��ة وال �ت��دخ�ي�ن بنسبة
 19في املئة موضحا أن الكويت
تحتل امل��رك��ز ال�س��اب��ع ع��امل�ي��ا في
مستوى الخمول البدني بنسبة
5ر 64في املئة.
وب�ين أن التخلي ع��ن األن�م��اط
الحياتية غ�ي��ر الصحية ومنها
ال� �ت ��دخ�ي�ن وال� �ت� �ص ��دي ل �ل�خ �م��ول
ال� �ب ��دن ��ي وال � �ض � �غ ��وط ال �ن �ف �س �ي��ة
وتقليل نسب الكوليسترول في
ال� ��دم س�س�ه��م ف��ي م�ع��ال�ج��ة نحو
 90في املئة من عوامل الخطورة
بهذا الشأن.

النجاة الخيرية :توزيع مساعدات
على الجئين سوريين في األردن
ب��دأت جمعية النجاة الخيرية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ام� ��س ح �م �ل��ة ل �ت��وزي��ع
م�س��اع��دات على الجئني سوريني
ف��ي االردن ت�ش�م��ل م� ��واد غ��ذائ�ي��ة
وك � �ف� ��االت اي� �ت ��ام وك� �س ��وة ال �ع �ي��د
وم � �س ��اع ��دات مل ��رض ��ى ال �س��رط��ان
وعيدية لاليتام.
وق� � ��ال م ��دي ��ر ادارة امل �ش ��اري ��ع
االغ��اث �ي��ة ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة م .ث��ام��ر
السحيب ل�ـ(ك��ون��ا) ان املساعدات
ت � �ق� ��دم ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ج �م �ع �ي��ة
املحسنني االردنية وتستمر على
مدى ثالثة ايام.
واض � ��اف ان ال�ح�م�ل��ة ستشهد
توزيع  640سلة غذائية باالضافة
الى توزيع مبالغ نقدية على 516
ي �ت �ي �م��ا ض �م ��ن ب ��رن ��ام ��ج ك �ف ��االت
االي� � �ت � ��ام و 8000وج � �ب� ��ة اف� �ط ��ار
ل�ل�ص��ائ�م�ين وك �س ��وة ال �ع �ي��د على

أك��دت وزارة األوق��اف والشؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة أم � ��س ح��رص �ه��ا ع�ل��ى
ت��وف �ي��ر وت �ه �ي �ئ��ة أف� �ض ��ل األج � ��واء
اإليمانية أمام املصلني في جميع
مساجد البالد ألداء صلوات قيام
العشر األواخ ��ر م��ن شهر رمضان
املبارك.
ج��اء ذل��ك في تصريح صحافي
أدل� � ��ى ب ��ه وك� �ي ��ل ال� � � � ��وزارة ل �ق �ط��اع
امل � �س� ��اج� ��د ول � �ي� ��د ال� �ش� �ع� �ي ��ب ع �ل��ى
ه��ام��ش ت�ف�ق��ده ع ��ددا م��ن املساجد
ب ��رف� �ق ��ة وك � �ي� ��ل وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة
امل � �س� ��اع� ��د ل� � �ش � ��ؤون األم� � � ��ن ال� �ع ��ام
ب��اإلن��اب��ة ال �ل��واء إب��راه �ي��م ال �ط��راح
ل�ل��وق��وف ع�ل��ى آخ��ر االس �ت �ع��دادات
إلحياء الليالي العشر.
وأض� � � ��اف ال �ش �ع �ي��ب أن خ��دم��ة
ب � �ي� ��وت ال � �ل� ��ه ش� � ��رف ل� �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا
مبينا أن جميع مساجد الكويت
الس �ي �م��ا امل ��راك ��ز ال��رم �ض��ان �ي��ة في
ح ��ال ��ة اس �ت �ن �ف��ار ت � ��ام م �ن��ذ ب��داي��ة
شهر رمضان بهدف راحة وخدمة
املصلني واملتهجدين.
وأوض ��ح أن األوق� ��اف ل��ن تدخر
ج� � �ه � ��دا ف� � ��ي خ � ��دم � ��ة ب� � �ي � ��وت ال� �ل ��ه
وتوفير كل ما يلزم لتهيئة أفضل

األج��واء اإليمانية ألداء الصلوات
ف��ي مختلف م�س��اج��د ال �ب�لاد بكل
طمأنينة.
ولفت إلى أن املراكز الرمضانية
ش� �ه ��دت ه � ��ذا ال � �ع ��ام ت� ��واف� ��دا غ�ي��ر
مسبوق من املصلني واملتهجدين
خ �ص��وص��ا م ��ع ت ��واف ��ر ق � ��راء ذوي
أص� � � � � ��وات ن � ��دي � ��ة واس � � �ت � � �ع� � ��دادات
وتجهيزات ضخمة بدأتها الوزارة
واالدارات ال �ت��اب�ع��ة ل �ه��ا م �ن��ذ ع��ام
كامل استعدادا للشهر الفضيل.
وأف� ��اد ب ��أن ال �ج ��والت امل�ي��دان�ي��ة
اليومية على مساجد البالد برفقة
اللواء الطراح تأتي للوقوف على
م ��دى ج��اه��زي �ت �ه��ا أم �ن �ي��ا م ��ن قبل
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة واالس� �ت� �ع ��دادات
ال �خ��اص��ة م��ن ق�ب��ل األوق � ��اف بغية
توفير راحة املصلني واملتهجدين.
وأش��اد الشعيب بجهود رج��ال
الداخلية ف��ي سبيل ت��أم�ين بيوت
ال�ل��ه وت��وف�ي��ر األج� ��واء ال�ت��ي تمكن
املصلني من أداء الشعائر في جو
من األمن واألمان.
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مواقيت الصالة
جانب من املساعدات

 1165يتيما ومبالغ نقدية اليتام
ومصابني بمرض بالسرطان.
م ��ن ج��ان �ب��ه اك� ��د رئ �ي��س لجنة
زك ��اة ك�ي�ف��ان ف��ي جمعية ال�ن�ج��اة
ع��ود الخميس اهمية املساعدات
ال�ت��ي تقدمها الجمعية لالجئني
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ال� �س ��وري�ي�ن ف� ��ي االردن وت��رك �ي��ا
وداخ��ل س��وري��ا ف��ي التخفيف من
محنة الالجئني ومساعدتهم على
م��واج �ه��ة ت �ح��دي��ات ال�ع�ي��ش ال�ت��ي
فرضتها ظروف اللجوء.
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