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أمير البالد يفتتح اليوم دور االنعقاد العادي اخلامس 
التكميلي للفصل التشريعي الـ15 ملجلس األمة

الغامن: سنتشرف اليوم  بحضور أمير البالد وولي 
العهد الفتتاح دور االنعقاد التكميلي اخلامس

ريا�ض عواد 

ق���ال رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق 
ال��غ��امن: إن املجلس سيتشرف اليوم 
باستقبال صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد في افتتاح 
دور االنعقاد التكميلي بناء على الدعوة 
ال��واردة في املرسوم 136 لسنة 2020 
ب��دع��وة مجلس األم��ة لالنعقاد للدور 
ال��ع��ادي اخل��ام��س التكميلي للفصل 

التشريعي اخلامس عشر.
وذك���ر ال��غ��امن ف��ي تصريح صحفي 
في مجلس األمة أمس أن جدول األعمال 
سيكون النطق السامي لصاحب السمو، 
وكلمة رئ��ي��س امل��ج��ل��س، وكلمة سمو 
رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء، وب��ع��د ذل��ك 
انتخاب أم��ني السر وامل��راق��ب وأعضاء 
اللجان الدائمة، مبينا “سأدعو املجلس 
لتزكية اللجان احلالية نظراً لقصر املدة، 
ولن يكون هناك نقاش ألي قوانني في 

هذه اجللسة البروتوكولية”.
وأض��اف الغامن، أنه بناء على دعوة 
من الرئاسة ستكون هناك جلسة خاصة 
ملناقشة بعض القوانني في مداولتها 
الثانية وهي الضمان املالي والتركيبة 

السكانية، والقوانني التي انتهت منها 
اللجان ورفعت للمجلس وه��ي قانون 
املعاقني والالئحة الداخلية للمجلس، 
باإلضافة الى تقارير اللجان عن طلبات 
التحقيق واللجان األخرى وجميع الكتب 
الصادرة من احلكومة للمجلس والكتب 

ال��ص��ادرة من املجلس للحكومة وذلك 
إلحالتها إلى اجلهات املختصة.

م��ن ج��ه��ة أخ����رى ق���ال ال���غ���امن: من 
املفترض أن يكون قانون البدون ضمن 
قوانني اجللسة اخلاصة ولكن بتعمد 
وبتفاصيل سأوضحها مع ذكر األسماء 

واملتسببني بعد الدور التكميلي إن شاء 
الله، مت عدم اكتمال نصاب اجتماع جلنة 
الداخلية والدفاع حتى ال تبت في هذا 

التقرير.
وأك����د ال���غ���امن ع��ل��ى أن����ه ي��ف��ت��رض 
بكل نائب ميلك ق���راره ان يحضر إلى 
اللجنة ويعبر عن رأيه سواء بالرفض 
أو املوافقة وم��ن ثم يرفع إل��ى املجلس 
ويناقش ه��ذا األم��ر ف��ي قاعة عبد الله 
السالم، ويتحدث صاحب الرأي باحلجج 
واألسانيد التي ميلكها وبالنهاية يكون 

التصويت للمجلس.
وأض��اف: محاولة قبر هذا املوضوع 
ومنعه من الوصول إلى قاعة عبدالله 
السالم سيكون لي حديث عنه بعد دور 
االنعقاد التكميلي إن شاء الله وسأوضح 
من املتسبب ومل��اذا ؟، مبا فيهم بعض 
النواب الذين كانوا أساساً موقعني على 
ه��ذا ال��ق��ان��ون إال أن��ه ل��أس��ف خضعوا 
لبعض التأثيرات اخلارجية مما تسبب 

في عدم اكتمال نصاب اللجنة”.
وأكد الغامن أنه بعد اجللسة اخلاصة 
مبناقشة القوانني ستكون هناك جلسة 
بروتوكولية ختامية بناء على املرسوم 

رقم )145( بفض دور االنعقاد.

مرزوق الغامن

الفضل: عدم انعقاد »الداخلية والدفاع« 
للمرة الثالثة يعطل حل قضية املقيمني 

بصورة غير قانونية 
 استغرب النائب أحمد الفضل 
ع���دم ان��ع��ق��اد جل��ن��ة الداخلية 
وال���دف���اع ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة على 
التوالي بسبب فقدان النصاب 
رغم إدراج 6 اقتراحات بقوانني 
مهمة موقعة من 19 نائبا بشأن 
حل قضية املقيمني بصورة غير 
قانونية ، على ج���دول أعمال 

اللجنة.
وق���ال ال��ف��ض��ل ف��ي تصريح 
ص��ح��ف��ي مب��ج��ل��س األم�����ة: إن 
اجتماع جلنة الداخلية والدفاع 
ام��س حضره نائبان فقط رغم 
وجود عدد من النواب االخرين 
اعضاء اللجنة في املجلس إلجراء 
امل��س��ح��ات اخل��اص��ة بفيروس 
كورونا متهيدا حلضور جلسة 
ال��غ��د ، اال ان��ه��م ت��ع��م��دوا ع��دم 

حضور اجتماع اللجنة.
وأش������ار ال��ف��ض��ل إل����ى ان 
ال��ل��ج��ن��ة ل��م ت��ك��ن ستنظر في 
اق��ت��راح بقانون واح��د فقط بل 
6 اق��ت��راح��ات مطالبا ال��ن��واب 
األع��ض��اء ب��ض��رورة احلضور 
واملوافقة او رفض االقتراحات 

بدال من تعطيل عمل اللجنة .
وق��ال الفضل: إن النائب حر 
فيما يبديه م��ن م��واق��ف داخ��ل 

قبة عبدالله السالم ، لكن ليس 
من حقه تعطيل أعمال اللجنة 
لثالث مرات علي التوالي وعدم 
حل مشكله عالقة منذ الستينات 
واألمل الوحيد فيها هو مناقشة 
هذه القوانني وإقرارها أيا كانت 

القوانني .
وأوض������ح أن ح���ل قضية 
)ال��ب��دون( أم��ر مهم ول��ه عالقه 
بالشأن األم��ن��ي ف��ي ال��ب��الد كما 
يهم اص��ح��اب القضية خاصة 
املستحقني م��ن حملة إحصاء 
1965 ب��االض��اف��ة ال���ي أب��ن��اء 

الكويتيات الذين يبلغ عددهم 
12 الفا . م��ن جانب آخ��ر قال 
الفضل: إن ما أثاره حول إصابة 
بعض املواطنني والوافدين الذين 
يتعاجلون من كورونا بجراثيم 
وتسمم في املستشفيات ليس 
وليد اللحظة امنا هو أمر موجود 

منذ سنني.
وقال الفضل ان ما ذكره يهدف 
منه معاجلة القضية وجتنبها، 
مشيرا إلى ضرورة فتح حتقيق 
فيما ذكره في هذا الشأن وإنقاذ 

ما تبقي من أرواح

أحمد الفضل 

سأل العقيل عن مخالفة جهات حكومية لقرار إيقاف النقل والندب 

الدالل يقترح توفير مواقف للسيارات 
مبنطقة الوزارات في »جنوب السرة«

أعلن النائب محمد الدالل عن 
تقدميه اقتراحا برغبة لتوفير 
م��واق��ف ال��س��ي��ارات ف��ي منطقة 
ال���وزارات واجلهات احلكومية 

بجنوب السرة.
وفيما يلي نص االقتراح:

ن���ظ���راً ل��ل��ع��دد ال��ك��ب��ي��ر من 
املراجعني وكبار السن وأصحاب 
الهمم )م��ن ذوي االحتياجات 
اخل���اص���ة( ملنطقة ال�����وزارات 
واجلهات احلكومية في منطقة 
جنوب السرة ووج��ود صعوبة 
في التنقل بشكل دائم خصوصاً 
للفئة األخ��ي��رة، مع ع��دم وجود 
مواقف سيارات جلميع الفئات 
امل��ذك��ورة، وم��ح��اول��ة لتسهيل 
ح���رك���ت���ه���م، وح����رص����اً ع��ل��ى 
سالمتهم، واحتمالية تعرضهم 
حلوادث خالل عبورهم للطريق 
وألش���ع���ة ال��ش��م��س احل��ارق��ة 
وتقلبات الطقس، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
ت��خ��ص��ي��ص م��ب��ن��ى مل��واق��ف 
السيارات في املساحات القريبة 
املتاحة ف��ي منطقة ال���وزارات 
واجل��ه��ات احلكومية بجنوب 
ال���س���رة ي��س��اه��م ف���ي خ��دم��ة 
مراجعني هذه الدوائر واجلهات، 
ويتوافر في مواقف السيارات 
عدد من الباصات لتسهيل عملية 
التنقل بني اجلهات، مع مراعاة 
متطلبات ك��ب��ار ال��س��ن وذوي 

االحتياجات اخلاصة
ومن جهة اخرى سأل النائب 
محمد ال���دالل وزي���رة الشؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل وزي���رة 

ال��دول��ة للشؤون االقتصادية 
ع���ن م��خ��ال��ف��ة ب��ع��ض اجل��ه��ات 
احلكومية قرار مجلس الوزراء 

بإيقاف النقل والندب.
وذكر الدالل في نص السؤال: 
“أصدر مجلس ال��وزراء في 05 
أكتوبر 2020 ق���راراً بإيقاف 
ال��ن��ق��ل وال���ن���دب ب���ني اجل��ه��ات 
احلكومية متاشياً مع اإلج��راء 
املتبع عند ق��رب االنتخابات 
العامة، وقد لوحظ أن عددا من 
اجلهات قد خالفت قرار مجلس 
ال��وزراء القاضي بإيقاف النقل 
وال��ن��دب وأص���درت ق���رارات في 
هذا الشأن مخالفة لقرار مجلس 
ال����وزراء وه��و م��ا يعد مخالفة 
وجت���اوزا للقانون، ل��ذا يرجى 
إفادتنا بقرارات النقل والندب 
أو أية قرارات متعلقة أو مرتبطة 
ب��ق��رار مجلس ال���وزراء األخير 
والتي صدرت بعد تاريخ صدور 

ق��رار مجلس ال���وزراء الصادر 
في 05 أكتوبر 2020 مع أرفاق 
ج��دول باسم اجلهة احلكومية 
أو الوزارة ونوع القرار وتاريخ 

صدوره«.
وأض��اف: “هل يوجد قرارات 
أص�����درت ب��ع��د ق����رار مجلس 
ال���وزراء في 05 أكتوبر 2020 
ب��ت��واري��خ سابقة م��ن أي جهة 
حكومية؟ م��ع رج���اء ت��زوي��دي 
بتلك القرارات وتاريخ أصدارها 
واملوقف القانوني منها. وما هو 
موقف دي���وان اخل��دم��ة املدنية 
من ال��ق��رارات التي ص��درت من 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ب��ع��د 05 
أكتوبر 2020 وهل مت إيقاف أو 
إلغاء تلك القرارات وهل يوجد 
جهات أمتنعت عن تنفيذ قرار 
اإللغاء، يرجى تزويدي بأسماء 
تلك اجل��ه��ات وال��ق��رارات التي 

امتنعت عن إلغائها؟«

محمد الدالل 
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عبدالله الكندري: ملف املقيمني بصورة غير 
قانونية »مرهق« ويجب حله وفق األطر القانونية

اس��ت��غ��رب ال��ن��ائ��ب عبدالله 
الكندري إص���رار البعض على 
م��ع��اجل��ة ووض����ع ح��ل نهائي 
لقضية املقيمني ب��ص��ورة غير 
قانونية خ��الل 10 دق��ائ��ق في 
اجتماع للجنة الداخلية والدفاع 
، مؤكدا أن ه��ذه القضية مهمة 
وق��دمي��ة ج��دا وم��ره��ق��ة ويجب 

حلها وفق االطر القانونية.
وق��ال الكندري في تصريح 
صحفي مبجلس األم��ة إن��ه من 
غير املعقول عدم دعوة النواب 
م��ق��دم��ي االق��ت��راح��ات وممثلي 
السلطة القضائية، واجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة وج��م��ع��ي��ات النفع 
العام لالستماع الى آرائهم فيما 
يخص االقتراحات املقدمة بشأن 
تلك القضية. ولفت الكندري إلى 
أن عمر ه��ذه القضية يتجاوز 
الستني ع��ام��اً وم��ن املستغرب 
نقاشها في آخ��ر 24 ساعة من 
عمر املجلس ، مبينا أن نصاب 

جلنة الداخلية وال��دف��اع حال 
دون تناول تلك القضية.

وأش����ار إل���ى أن���ه م��ن ضمن 
ال���ن���واب امل��وق��ع��ني ع��ل��ى اح��د 
االقتراحات بقوانني التي تهدف 
إلي��ج��اد ح��ل ملشكلة املقيمني 
بصورة غير قانونية، مشدداً 
على ض���رورة اي��ج��اد ح��ل لهذه 

القضية وفقا لأطر القانونية.
وأك��د الكندري حتفظه على 
ب��ع��ض االق���ت���راح���ات ب��ق��وان��ني 
املقدمة من قبل بعض النواب، 
مشدداً على ض��رورة االستماع 
إلى السلطة القضائية كون لها 
اختصاص اصيل فيما يخص 

هذه االقتراحات بقوانني.

عبدالله الكندري

61 في املائة منها  في الشأن الصحي والتوظيف وحقوق العمالة والتوظيف والتركيبة السكانية

176 اقتراحًا بقانون في دور االنعقاد الرابع
شهد دور االنعقاد العادي الرابع من 
الفصل التشريعي اخلامس عشر تقدمي 
176 اقتراحا بقانون من 46 نائبا منها 
85 اقتراحا منفردا مبعدل 48.30 % و91 

اقتراحا مشتركا مبعدل 51.70%.
 وت��وزع��ت االق��ت��راح��ات ب��ق��ان��ون في 
الفصل التشريعي اخل��ام��س عشر على 
أدوار االنعقاد حيث قدم 535 اقتراحاً في 
الدور األول مبعدل %48.15 فيما مت تقدمي 
258 اقتراحاً بقانون في ال��دور الثاني 
مبعدل %23.22 أم��ا ف��ي دور االنعقاد 
الثالث فتم تقدمي 142 اقتراحاً بقانون 
مبعدل 12.78 % أم��ا في دور االنعقاد 
الرابع فقدم 176 اقتراحا بقانون مبعدل 
15.84 % من إجمالي عدد االقتراحات 

البالغ 1111 اقتراحاً.
 وق���دم رئ��ي��س مجلس االم���ة م��رزوق 
ال��غ��امن 4 اق��ت��راح��ات ب��ق��وان��ني جميعها 
مشاركا بعض ال��ن��واب ب��ش��أن املقيمني 
بصورة غير قانونية وقانون املعاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني )ويشمل ذلك 
كل من شارك من العسكريني الكويتيني في 
القتال بتاريخ 2 / 8 / 1992 وتراجع 
بسالحه مع زمالئه العسكريني الكويتيني 
إلى األراض��ي السعودية وصمد وشارك 
معهم في ح��رب حترير الكويت مبن في 
ذلك من مت أسره حتت راية العلم الكويتي( 
والتركيبة السكانية وتنظيم استقدام 
العمالة م��ن اخل����ارج.  وت��ن��اول النواب 
قضايا الرعاية االجتماعية واالقتصادية 
والعمالية وال��رع��اي��ة السكنية وملف 
اإلص���الح القضائي وال��رع��اي��ة الصحية 
واإلص��الح اإلداري والقضايا التعليمية 
والبدون والتجنيس والرياضة والفساد، 

وفيما يلي التفاصيل:
القضايا التي ركزت عليها اقتراحات 

النواب
 176 اقتراحاً بقانون قدمها 46 نائباً 
خ��الل دور االن��ع��ق��اد ال��راب��ع م��ن الفصل 
التشريعي اخلامس عشر تناولت قضايا 
وملفات ع��دة على الساحة، وفيما يلي 
مالمح مطالب ال��ن��واب في تلك القضايا 

وامللفات:
الرعاية االجتماعية

 25 اق��ت��راح��ا بقانون قدمها النواب 
بشأن الرعاية االجتماعية أبرزها تنظيم 
عمليات حتصيل مديونيات ال��ق��روض 
االستهالكية والتمويلية واملديونيات بني 
األفراد وإسقاط فوائد القروض للمواطنني 
وال��ق��رض احل��س��ن ووق���ف خصم اجل��زء 
املستبدل من املعاش بسداد أصل القيمة 
االستبدالية التي صرفت لصاحب املعاش 
ويستحق املكلف برعاية املسن إذا كان 
موظفاً عاماً تخفيض ساعات عمله بواقع 
ساعتني يومياً مدفوعتي األجر( وأصحاب 
املعاشات والتكافل االجتماعي ووقف 
س���داد األق��س��اط ب��وف��اة ص��اح��ب املعاش 
وإن��ش��اء ص��ن��دوق لتعويض املواطنني 

املتضررين من قضايا النصب العقاري.
امللف الصحي

 22 اق��ت��راح��ا بقانون قدمها النواب 
ب��ش��أن امل��ل��ف ال��ص��ح��ي أب���رزه���ا تنظيم 
مهنة الصيدلة وت��داول األدوي��ة وإنشاء 
مستشفى األم��ل لعالج وتأهيل املرضى 
من اإلدمان على املواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وامل��ش��روب��ات 
الكحولية واخلمور وتنظيم مهنة مزاولة 
اإلرش��اد النفسي وحقوق املصابني بداء 

السكري وم��زاول��ة مهنة الطب البشري 
وط���ب األس��ن��ان وامل��ه��ن امل��ع��اون��ة لهما 
وإنشاء منطقة دواكم للصناعات الدوائية 
والتجهيزات الطبية ومخازنها وإنشاء 
مستشفى لأطفال واالحتياطات الصحية 
للوقاية من األم��راض السارية )تشكيل 

مجلس اعلى للصحة(.
التنظيم اإلداري  

20 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن 
ملف التنظيم اإلداري أبرزها منع التعامل 
ال��ت��ج��اري وق��ت ص��الة اجلمعة وزك��اة 
الشركات وجهاز متابعة األداء احلكومي 
وانشاء جهاز ادارة الطوارئ واألزم��ات 
واألخ��ط��ار وتنظيم اإلع��الم اإللكتروني 
ومكافحة جرائم تقنية املعلومات وتنظيم 
مهنة احمل��ام��اة أم��ام احمل��اك��م و )مندوب 

االعالن أو مأمور التنفيذ(
امللف االقتصادي 

 14 اقتراحا بقانون قدمها النواب 
بشأن امللف االقتصادي أبرزها تأسيس 
ش��رك��ة مساهمة ت��ت��ول��ى ب��ن��اء وتنفيذ 
محطات القوى الكهربائية وحتلية املياه 
ف��ي الكويت ومشاريع البنية التحتية 
والشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
وتأسيس شركة ومساهمة إلنشاء مصنع 
لتدوير النفايات وإصدار قانون الشركات 
وإنشاء شركة مساهمة لصناعة املعدات 
وخطوط اإلنتاج لالختراعات اجلديدة 
وتسويقها. وتنظيم ب��رام��ج وعمليات 
التخصيص وان��ش��اء ص��ن��دوق التكافل 
االقتصادي وتنظيم نشاط األوراق املالية.

تنظيم القضاء 
 

13 اق��ت��راح��ا بقانون قدمها النواب 
بشأن ملف تنظيم القضاء أبرزها ميعاد 
االستئناف أربعون يوماً وقانون تنظيم 
هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة 
وتعديل بعض أحكام القانون رق��م 23 
لسنة 1990 ف��ي ش��أن تنظيم القضاء 
ومخاصمة ال��ق��ض��اء وأع��ض��اء النيابة 
العامة و )ش���روط تعيني القضاة - أن 
يكون كويتياً - أن يكون ح��اص��اًل على 
شهادة جامعية في احلقوق أو الشريعة 
م��ن جامعة ال��ك��وي��ت أو م��ن اجلامعات 

املعترف بها من قبل التعليم العالي(.
القضايا العمالية والتوظيف 

 12 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن 
القضايا العمالية والتوظيف أبرزها ال 
يجوز جلهة العمل نقل املوظفة من مكان 
عملها بغير طلبها وتنتهي خدمة موظفي 

السلكني الدبلوماسي والقنصلي ببلوغ 
سن السبعني عاماً وعلى صاحب العمل 
إخ��ط��ار الهيئة العامة للقوى العاملة 
باستقالة العامل و دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل ف��ي اجل��ه��ات غير 
احلكومية و تكويت ال��وظ��ائ��ف العامة 
بالدولة والعمل في القطاع األهلي وتنظيم 
عالقة صاحب العمل والعمال في احلاالت 

االستثنائية.
اإلسكان 

 11 اق��ت��راح��ا بقانون قدمها النواب 
بشأن امللف اإلسكان أبرزها وضع نظام 
إلن��ش��اء احت���اد م���الك ل��ك��ل ع��ق��ار ينضم 
إليه بقوة القانون كل امل��الك واملخصص 
لهم وح��دات سكنية بالعقار ويقدم بنك 
االئتمان الكويتي قروضاً بال فوائد بقيمة 
سبعني أل��ف دي��ن��ار كويتي لكل قرض 
ب��غ��رض توفير السكن امل��الئ��م لكل من 
املرأة الكويتية املطلقة طالقاً بائناً واملرأة 
الكويتية األرملة وال يجوز للمؤجر فسخ 
العقد في حال تعذر املستأجر عن سداد 
األجرة في احلاالت التي تقرر فيها السلطة 
العامة تعطيل أو وقف العمل وإنشاء هيئة 

تنظيم األراضي والعقارات.
مكافحة الفساد

 10 اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن مكافحة الفساد أبرزها معاقبة من 
تضخمت حساباته من دون سبب مشروع 
ومكافحة التستر التجاري وإنشاء الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة 
بالكشف عن الذمة املالية وحماية األموال 

العامة وحظر تعارض املصالح
القضايا التعليمية

 10 اقتراحات بقانون قدمها النواب 
القضايا التعليمية أبرزها التعليم العالي 
ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت وال��ه��ي��ئ��ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم 
ف��ي امل���دارس اخل��اص��ة ومكافآت الطلبة 
باجلامعات والكليات اجلامعية ومعاهد 
التعليم العالي وم��ن��ح إج���ازة للطالب 
والطالبات في وزارة التربية وجامعة 
الكويت واجل��ام��ع��ات اخل��اص��ة والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 
العشر األواخر من رمضان وتنظيم العمل 
ف��ي التعليم املفتوح والتعليم ع��ن بعد 
وإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز 

املعلومات وتنظيم مزاولة مهنة املكتبات.
قضايا التشريع

 7 اقتراحات بقانون قدمها النواب في 
قضايا التشريع )الالئحة الداخلية ملجلس 

األم��ة /االنتخابات( أبرزها جلنة القيم 
وانتخابات أعضاء مجلس األمة وتنتخب 
ك��ل دائ���رة عشرة أع��ض��اء للمجلس على 
أن يكون لكل ناخب حق اإلدالء بصوته 
ملرشحني في الدائرة املقيد فيها وكل من 
نظم أو اشترك في انتخابات فرعية أو 
دعي إليها أو شارك فيها وهي التي لم تتم 
بصورة غير رسمية قبل امليعاد احملدد 
لالنتخابات الختيار واحد أو أكثر من بني 
املنتمني لفئة أو طائفة معينة ويعتبر كذلك 
من نظم أو اشترك في التنظيم أو دعي إليها 
أو شارك فيها سيئ السمعة ويستوجب 
الشطب م��ن سجالت الناخبني وشطب 
امل��رش��ح م��ن سجل امل��رش��ح��ني وإس��ق��اط 

العضوية في حالة اإلدانة.
ملف العسكريني املتقاعدين 

 6 اقتراحات بقانون قدمها النواب 
ب��ش��أن م��ل��ف ال��ع��س��ك��ري��ني امل��ت��ق��اع��دي��ن 
أبرزها قانون معاشات ومكافآت التقاعد 
للعسكريني على غيرهم م��ن العاملني 
بتكليف من احلكومة في مناطق العمليات 
اجل��وي��ة ومنح مكافأة نهاية خدمة ملن 
انتهت خدمتهم قبل نفاذ القانون رقم 
)110( لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية 
للخاضعني لقانون التأمينات االجتماعية 
وق��ان��ون م��ع��اش��ات وم��ك��اف��آت التقاعد 

للعسكرين عند انتهاء االشتراك.
امللف البيئي والزراعي

 6 اق��ت��راح��ات بقانون قدمها النواب 
بشأن امللف البيئي وال��زراع��ي أبرزها 
إن��ش��اء ش��رك��ة مساهمة كويتية باسم 
)ش��رك��ة تسويق احملاصيل ال��زراع��ي��ة( 
واص���دار ق��ان��ون حماية البيئة وانشاء 
شركه مساهمه كويتية لتسويق االنتاج 
الزراعي برأسمال 50 مليون دينار وقيام 
الشركة الكويتية للتموين بشراء كافة 

إنتاج املزارعني الكويتيني.
قضايا البدون

5 اق��ت��راح��ات بقانون قدمها النواب 
بشأن قضايا ال��ب��دون أب��رزه��ا ف��ي شأن 
املقيمني ب��ص��ورة غير قانونية وإنهاء 
أوض���اع غير م��ح��ددي اجلنسية بدولة 

الكويت.
ملف ذوي االحتياجات اخلاصة

 3 اق��ت��راح��ات بقانون قدمها النواب 
بشأن ملف ذوي االحتياجات اخلاصة 
ب��ش��أن أن ي��ك��ون للهيئة مجلس أعلى 
يختص ب��وض��ع األه����داف والسياسات 
للهيئة ويستحق األشخاص ذوو اإلعاقة 
وذووه����م مم��ن تنطبق عليهم ش��روط 
التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها 
عشرة آالف دينار لذوي اإلعاقة الشديدة 
واملتوسطة وخمسة اآلف دينار لذوي 
اإلعاقة البسيطة أو ذويهم زيادة على قيمة 

القرض اإلسكاني املخصص ألقرانهم.
الشؤون اخلارجية 

 3 اق��ت��راح��ات بقانون قدمها النواب 
ب��ش��أن ال���ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة أب��رزه��ا 
بعض االتفاقيات الثنائية ال��دول وحظر 
التعامل أو التطبيع مع إسرائيل - الكيان 

الصهيوني ومنظماته.
التركيبة السكانية 

 اقتراحان بقانون قدمهما النواب بشأن 
التركيبة السكانية وتنظيم استقدام 

العمالة من اخلارج.

جانب من جلسة سابقة


