
ق��دم النائب أح��م��د الفضل 
اقتراحا بقانون بإضافة مادة 
جديدة برقم )39 مكررا( إلى 
القانون رقم )33( لسنة 2016 

بشأن بلدية الكويت.
ون��ص��ه كالتالي : تضاف 
مادة جديدة برقم )39 مكررا( 
إلى القانون رق�م )33( لسنة 
2016 امل���ش���ار إل��ي��ه نصها 

كاآلتي:
»يعاقب كل من وضع على 
مباني السكن اخلاص أو على 
املركبات في أي مكان إعالنات 
ورق��ي��ة أو ملصقات أي��ا كان 
غرضها أو شكلها باحلبس 
م��دة ال تقل عن شهر وال تزيد 
على ثالثة أشهر وبغرامة ال 

تقل عن ألف دينار كويتي وال تزيد على ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتني 
العقوبتني. ويحكم بالعقوبة ذاتها على ممثل الشخص االعتباري«.
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د. عادل الدمخي

ما اإلجراءات املتخذة لتأمني املنشآت احليوية؟

الدمخي يسأل العبد الله عن 
استعدادات الوزارات ملواجهة الظروف 

السياسية واألمنية الراهنة
وجه النائب د. عادل الدمخي سؤاال برملانيا إلى وزير 
الدولة لشؤون مجلس ال���وزراء وزي��ر اإلع��الم بالوكالة 
الشيخ محمد العبد الله، قال فيه: إن وزارات الدولة املعنية 
تتولى مسؤولية توفير األم��ن لسكان دول��ة الكويت في 
الداخل ومواطنيها في اخلارج وحيث إن املنطقة متر حاليا 
بظروف سياسية وأمنية غير مستقرة ما يستدعى تكثيف 

اجلهود واالستعدادات ملواجهة أي خطر محتمل.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

هل ألفت جلنة تضم ال���وزارات املعنية بتلك الظروف 
للتنسيق واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات؟

ما االستعدادات التي أعدتها كل وزارة ملواجهة الظروف 
السياسية واألمنية الراهنة؟

ما اإلجراءات املتخذة لتأمني املنشآت احليوية؟
ما اإلج���راءات املتخذة للتأكد من تأمني سفارات دولة 
الكويت والقنصليات واملكاتب التابعة للدولة في جميع 

دول العالم؟
ما اإلطار العام خلطة الطوارئ؟

احمد نبيل الفضل

باحلبس ودفع غرامة مالية

الفضل يقترح معاقبة من 
يضع ملصقات على مباني 
السكن اخلاص أو السيارات

املزارع التي خصصت لألمن الغذائي انحرفت عن أهدافها

املطيري يطالب بإنشاء شركة حكومية 
تغطي جوانب األمن الغذائي

ربيع �سكر

ق��دم النائب م��اج��د املطيري 
اقتراحا برغبة بإنشاء شركة 
ح��ك��وم��ي��ة م��س��اه��م��ة تغطي 
اجلوانب املعنية باألمن الغذائي 
على أن حتدد الدولة مساحات 

األراضي التي ستقام عليها.
وق���ال امل��ط��ي��ري ف��ي تصريح 
للصحافيني في املركز اإلعالمي 
مبجلس األمة إن الشركة تغطي 
منتجات األلبان واللحوم احلمراء 
والدواجن واالستزراع السمكي 
ومحاصيل زراعية متنوعة ضمن 

مدينة زراعية متكاملة.
وأضاف أن ما تشهده أسواق 
اخلضار في الكويت هذه األيام 
من ارتفاع لبعض امل��واد يعزز 
ال��ش��ك��وك ف���ي ال��ت��ص��ري��ح��ات 
احلكومية ال��ت��ي أك���دت سالمة 
األم���ن ال��غ��ذائ��ي، الف��ت��ا إل��ى أن 
أخطرها ما أشيع بشأن تلوث 
ب��ع��ض امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة 

املستوردة.
وأع���رب امل��ط��ي��ري ع��ن أسفه 
ألن املزارع التي خصصت لألمن 
الغذائي انحرفت ع��ن أهدافها 
بعد أن أصبح أغلبها للترفيه، 
معتبرا أن هناك تقاعسا حكوميا 
في الرقابة على املزارع وتعكس 
نتائجه ما نشاهده اآلن. وفيما 

يأتي نص االقتراح:
»شهدت أسواق اخلضراوات 

وال���ف���واك���ه أخ���ي���را أك���ث���ر من 
أزم��ة ولعل أخطرها م��ا أشيع 
بخصوص تلوث بعض املنتجات 
الزراعية التي يتم استيرادها 
م��ن ب��ع��ض ال�����دول، وم���ن أج��ل 
حتقيق األمن الغذائي ومواجهة 
ارت���ف���اع األس���ع���ار اجل��ن��ون��ي 
وجتنب األس��واق أزمات جديدة 
واحملافظة على صحة وسالمة 
املواطنني واملقيمني نقدم اقتراحا 
بقانون إلنشاء شركة حكومية 
مساهمة تغطي جميع القطاعات 
امل��ع��ن��ي��ة ب��األم��ن ال��غ��ذائ��ي من 
منتجات أل��ب��ان وحل��وم حمراء 

دواج���ن واالس��ت��زراع السمكي 
ضمن مدينة زراعية متكاملة«.

لذا فإنني أتقدم ب� » االقتراح 
برغبة » اآلتي وبرجاء التفضل 

بعرضه على مجلس األمة املوقر
»إن���ش���اء ش��رك��ة حكومية 
مساهمة تغطي جميع القطاعات 
امل��ع��ن��ي��ة ب��األم��ن ال��غ��ذائ��ي من 
محاصيل زراع��ي��ة ومنتجات 
ألبان وحل��وم حمراء ودواج��ن 
واالس���ت���زراع ال��س��م��ك��ي ضمن 
مدينة زراع��ي��ة متكاملة حتدد 
الدولة مساحات األراض��ي التي 

ستقام عليها«.

املطيري يصرح للصحافيني     تصوير- محمد صابر 

قدم النائب د. وليد الطبطبائي اقتراحا 
بقانون في ش��أن إضافة م��واد جديدة إلى 
القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة 

العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وجاءت مواد االقتراح بقانون على النحو 

اآلتي:
املادة األولى

يستبدل بنص املادة رقم )5 مكررا أ( من 
القانون رقم )94( لسنة 1983 املشار إليه 

النص التالي:
تلتزم الهيئة بالتفتيش الدائم من خالل 
ف��ري��ق امل��راق��ب��ة ع��ل��ى م��ا ي��ت��م تخصيصه 
وت��وزي��ع��ه م��ن أراض���ي وح��ي��ازات زراعية 
وحظائر املواشي واملصائد البحرية واملناحل 
بشكل دوري تنفيذا ألحكام هذا القانون، ومن 
دون إذن مسبق، كما تلتزم الهيئة بسحب ما 
مت تخصيصه وتوزيعه مما سبق إذا ثبت 
لديها مخالفة حكم امل��ادة السابقة، وعلى 
املخصص له تسليم ما مت تخصيصه –فورا- 
للهيئة خالل شهر من ق��رار الهيئة الصادر 
بسحب الترخيص، وال يجوز الرجوع على 
الهيئة ب��أي تعويضات أي��ا ك��ان مصدرها 

وسببها«..
املادة الثانية

يضاف بند جديد برقم )16( إلى املادة رقم 
2، ومادة جديدة برقم )5 مكررا( إلى القانون 
رقم 94 لسنة 1983 املشار إليه ونصوهم 

كالتالي:
»البند رقم )16( من املادة رقم 2 :

)حتقيق األم��ن الغذائي من احتياجات 
الدولة من جميع منتجات األراضي والقسائم 

املختلفة(
املادة رقم 5 مكررا:

للهيئة تقدير احتياجات الدولة من جميع 
املنتجات املختلفة س��واء -ك��ان��ت نباتية، 
حيوانية، سمكية، مناحل- ومن ثم القيام 

مبا يلي:
-ع��م��ل دراس����ة مستفيضة ع��ن حاجة 
السوق جلميع املنتجات باختالف أنواعها 
في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور 

هذا القانون.
-حتديد حجم املنتجات التي يتم إنتاجها 
بالكويت من مختلف األراض���ي والقسائم 

املختلفة.
-توزيع حصص إجبارية على حائزي 
األراض��ي والقسائم )الزراعية، احليوانية، 
السمكية، مناحل( ليتم إنتاجها بشكل شهري 

حسب مساحة احليازة.
-تشكيل فريق مراقبة ومتابعة لضمان 
سير العمل بالشكل املطلوب، على ان يتألف 
الفريق من عدة جهات حكومية تبينها املذكرة 

التنفيذية لهذا القانون.
املادة الثالثة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.
املادة الرابعة

على رئيس مجلس ال���وزراء وال���وزراء 
– كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون 
ويعمل ب��ه م��ن ت��اري��خ نشره ف��ي اجلريدة 

الرسمية )كويت اليوم(.
ون��ص��ت امل��ذك��رة االيضاحية لالقتراح 

بقانون على اآلتي:
سعيا من املشرع الكويتي نحو حتقيق 

األم��ن الغذائي بحيث تصبح ال��دول��ة ذات 
اكتفاء غذائي ذاتي في املنتجات األساسية 
التي في مقدور الدولة إنتاجها، ومتابعة 
لسير العمل بالشكل املطلوب لدى أصحاب 
احليازات الزراعية الذين وكلت احلكومة 
إليهم هذه املهمة، حتى ينعم البالد بخيراتها 
وُيتجنب التالعب باملبالغ الطائلة التي 

ترصدها الدولة في حتقيق ذلك.
م��ن أج���ل ذل���ك ك��ل��ه ج���اء ه���ذا ال��ق��ان��ون 
ون��ص على وج���وب حتقيق ت��أم��ني ال��غ��ذاء 
من مختلف املنتجات الزراعية والقسائم 
وأوضح أبجديات عمل الهيئة لتسهيل هذه 
املهمة وكيف تتمكن من وقف تالعب بعض 
املستغلني لألموال العامة دون القيام مبا 
أسند إليهم من واجبات تنصب في مصلحة 

الدولة.
وتناول جميع األوجه املتاحة للحصول 
على ال��غ��ذاء م��ن أراض زراع��ي��ة وث���روات 
سمكية وحيوانية ومناحل، كما قرر سحب 
ما مت تخصيصه ألي واح��د تأكدت الهيئة 
من عدم التزامه باحلصص املقدرة له دون 
أي تعويضات، وأك��د على أن يتم القيام 
بدراسة مستفيضة عن حاجة السوق جلميع 
املنتجات باختالف أنواعها في مدة أقصاها 
6 أش��ه��ر م��ن ت��اري��خ ص���دور ه��ذا القانون 
حتى يكون العمل نابعا عن دراس��ة ووعي 

متكاملني.

د. وليد الطبطبائي

لتحقيق األمن الغذائي

الطبطبائي يطالب بتعديل قانون إنشاء »هيئة الزراعة«

وجتهيز مستوصف للعمل كمستشفى مصغر

العتيبي يقترح حتويل مدارس
إلى كليات في »صباح األحمد«

ق��دم النائب خالد العتيبي 
اق��ت��راح��ني ب��رغ��ب��ة وق���ال في 

االقتراح األول :
تعاني مدينة صباح األحمد 
السكنية من عدم وجود كليات 
أو م��دارس خاصة في الوقت 
الذي حتتوي فيه املدينة على 
أكثر من 40 مدرسة حكومية 
مكتملة املباني )بعض منها 

غير مستغل(.
ونص االقتراح على اآلتي:

-1 اس���ت���خ���دام ع����دد من 
امل����دارس غ��ي��ر املستغلة في 
مدينة صباح االحمد وحتويلها 
ال��ى كليات تكون ن��واة لفرع 
جامعة الكويت على ان تكون 
طريقة اختيار الكليات للكليات 
ذات الكثافة الطالبية املرتفعة، 

ويتولى الوزير املختص جتهيز الكليات باإلمكانات 
املادية والبشرية على ان تبدأ الدراسة مع بداية 

العام الدراسي القادم 2019/2018
-2 استخدام مدرسة واح��دة من امل��دارس غير 
املستغلة لتكون مدرسة لذوي االحتياجات اخلاصة 

وبطيء التعليم.

-3 إب�����داء امل���رون���ة ال��ك��اف��ي��ة 
ل��ل��راغ��ب��ني ف���ي ان���ش���اء امل����دارس 
اخل���اص���ة وج����ذب امل��س��ت��ث��م��ري��ن 
واعطائهم مزايا للتوسع في إنشاء 
امل����دارس اخل��اص��ة خل��دم��ة أهالي 
املنطقة الراغبني في احلاق ابنائهم 

بالتعليم اخلاص.
وجاء في االقتراح الثاني :

تعاني مدينة ص��ب��اح األحمد 
السكنية من عدم وجود مستشفى 
بها على الرغم من الكثافة السكانية 
املرتفعة للمدينة وعليه اتقدم 
ب��االق��ت��راح برغبة التالي برجاء 
التفضل بعرضه على مجلس االمة 

املوقر. ونص االقتراح على اآلتي:
استغالل أحد املستوصفات في 
مدينة صباح األح��م��د، وجتهيزه 
كمستشفى مصغر بشكل مؤقت 
يحتوي على األقسام الطبية األكثر ت��رددا من قبل 
املواطنني بجانب قسمي العالج الطبيعي وطب 
االسنان، حتى يتم انشاء مستشفى متكامل باملدينة، 
على ان يتولى الوزير املختص جتهيز املستشفى 
باإلمكانات املادية والبشرية ليكون جاهزا الستقبال 

املراجعني في خالل عام من تاريخه.

خالد العتيبي

ربيع �سكر 

أك���د أم���ني س��ر مجلس األم���ة د.ع���ودة 
الرويعي أن مكتب املجلس تشرف اليوم 
بزيارته سمو األمير وسمو ول��ي العهد، 
واصفا اللقاء بأنه مبثابة لقاء األب بأبنائه.

وأوض��ح في تصريح باملركز اإلعالمي 
ف��ي م��ج��ل��س األم����ة أن »ال���رج���ل احلكيم 
صاحب السمو لم يبخل علينا بنصائحه 
وتوجيهاته التي تلقيناها بالسمع والطاعة 
إميانا وثقة في كل األمور التي يراها ألمن 
وسالمة ومتاسك وبقاء الوحدة واللحمة 

الوطنية«.
 وبني أن »لقاء أعضاء مكتب املجلس مع 
سموه كان لقاء إيجابّيا ومميزا وكانت فيه 
ضمانات من صاحب السمو بأنه هو الراعي 
للدستور والضمانات الدستورية لوضع 
كل احللول التي من شأنها متكني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية من أداء واجباتهما 
وأعمالهما على أكمل وجه«، مؤكدا أهمية 
»رص الصفوف وحتصني اجلبهة الداخلية 

ضد كل ما يهددها من اخلارج«.
وأك���د ال��روي��ع��ي ح���رص س��م��وه على 
محاسبة من يقصر وف��ق أس��س برملانية 
ودستورية واستنادا على رك��ن أساسي 

يقوم على حتقيق مصلحة البلد.
 وبني أن »هذا األمر ملسناه كذلك من سمو 
ولي العهد الذي أكد على هذه التوجيهات«، 
الفتا إلى »أن أعضاء مكتب املجلس أعربوا 
لسموه عن بالغ متنياتهم له بالسالمة 

وموفور الصحة«.
وقال الرويعي إن »االجتماع مع أركان 
ال��دول��ة العليا وك��ذل��ك العمل م��ع رئيس 
احلكومة املكلف تأتي في ظروف استثنائية 
داخلّيا وخارجّيا لتؤكد ما ُجبلنا عليه 
ف��ي ال��س��اب��ق م��ن التفافنا ح��ول قيادتنا 

السياسية«.
وأض��اف أن »اختالفاتنا البرملانية ال 
يجب أن تكون إال ملصلحة البلد وهو عهد 
اتخذناه وسنعمل من أجله طاملا كّنا في 
هذا املوضع«، مبينا أن ذلك رأي كل الزمالء 
ال��ن��واب الذين حضروا اللقاءين اللذين 
تشرفنا بهما مع سمو األمير وسمو ولي 

العهد.
وعقد مكتب املجلس اجتماعه اليوم 
األحد برئاسة رئيس مجلس األمة مرزوق 
علي الغامن وحضور أعضاء املكتب. وقال 

أمني سر مجلس األمة د.ع��ودة الرويعي : 
إن اجتماع مكتب املجلس اليوم أكد أهمية 
التزام اللجان بجدول األعمال وما هو محال 

لها من املجلس.
وأض��اف »مت مناقشة االقتراحات التي 
من شأنها أن تسبب ضغطا على اللجان، 
وهناك رأي بضرورة فلترة االقتراحات 
قبل ورودها إلى اللجان املختصة خصوصا 
اللجنة التشريعية وال��ل��ج��ان األخ��رى 

بالتنسيق مع مكتب اإلعداد البرملاني«.
 وبني الرويعي أن »النقاش تطرق إلى 
الكثير م��ن القضايا التي ق��د تكون محل 
خ��الف مثل امل��درج��ة على ج���دول أعمال 
اجللسات املقبلة، ورغبة بعض اللجان 
أخ��ذ آراء املختصني ف��ي بعض القضايا 
واالقتراحات لالستئناس مبختلف اآلراء 
حتى يتمكن النواب من اتخاذ ما يرونه 

مناسبا«.
 أكد أن مكتب املجلس ليس لديه متييز 
بني األسئلة البرملانية املقدمة من جميع 
النواب وأن تناولها يكون وف��ق الالئحة 
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الرويعي: زيارة املكتب لسمو األمير مبثابة لقاء األب بأبنائه

مكتب املجلس يؤكد أهمية التزام اللجان
طالب بأجهزة حديثة للكشف عن متبقيات املبيدات واإلشعاعبجدول األعمال واحملال لها من املجلس

احلويلة: صحة املواطنني خط أحمر وال تهاون 
في معايير اإلفراج عن الشحنات الغذائية

ش��دد النائب د. محمد احلويلة على أن صحة 
املواطنني خط أحمر وال يجوز التهاون في دخول 
أي أغذية من أي دولة إلى السوق الكويتي من دون 
رقابة صارمة عليها وفق املعايير الدولية املعمول 
بها. وق��ال د. احلويلة إن��ه ال يجوز ب��أي ح��ال من 
األحوال التساهل في معايير الغذاء الصحي، ومن ثم 
يجب منع دخول أي أغذية مصرية أو غير مصرية ال 

تنطبق عليها هذه املعايير.
وأضاف أن الفحص الظاهري غير كاف لإلفراج 
عن الشحنات الغذائية القادمة من أي دولة بل يجب 
التأكد متاما من أن نسب متبقيات املبيدات الزراعية 
بالنسبة للمنتجات الزراعية أو اإلشعاع بالنسبة 
للمنتجات الغذائية املعلبة واملصنعة في احلدود 
املسموح بها دول��ي��ا وه��ذا يستوجب االستعانة 
بأجهزة متقدمة تنجز الفحص املخبري بأسرع 

ما ميكن مبا ال يعرقل دخ��ول السلع إلى البالد وال 
يتسبب في فسادها وإتالفها نتيجة االنتظار لفترات 
طويلة. وطالب د. احلويلة بضرورة أن يكون لدينا 
مخزون استراتيجي كاف من مختلف السلع الغذائية 
حتى ال يتكرر م��ا ح��دث م��ن ش��ح لبعض األغذية 
بخاصة أن املنطقة مت��ر مبرحلة ش��دي��دة التوتر 
تستوجب االستعداد ألي ط��ارئ قد يحدث، ولعل 
الغذاء أمر بالغ احليوية البد من توفير مخزونه 
االستراتيجي مبا مينع حدوث أي أزمات واختالالت 
في األس��واق. وأشار إلى أن وزير الصحة د. جمال 
احلربي ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان 
قاما بجهود طيبة في أزمة البصل األخيرة لكن األمر 
بحاجة إلى مزيد من الشفافية وترك هيئة الغذاء 
تعمل بكل حرية ووض��وح وفق معايير منضبطة 

حفاظا على صحة املستهلكني.

في عالوتي »األوالد« و»االجتماعية«

الدوسري يقترح مساواة العاملني
في القطاع اخلاص باجلهات احلكومية

أعلن النائب ناصر الدوسري عن تقدميه اقتراحا 
بقانون ملساواة العاملني في اجلهات غير احلكومية، 
م��ع العاملني ف��ي اجل��ه��ات احلكومية ف��ي العالوة 

االجتماعية وعالوة األوالد.
 ون��ص االق��ت��راح على ما يأتي:خلق ف��رص عمل 
مناسبة للمرأة الكويتية في القطاع اخل��اص دفع 
العديد من بنات الكويت للعمل فيه، األم��ر الذي 
يتطلب من احلكومة توفير الدعم املناسب لهن مع 
حتقيق مبدأ العدالة واملساواة لهن مع نظيراتهن 
العامالت في القطاع احلكومي، حيث تتضمن املادة 
السادسة م��ن ال��ق��رار رق��م 391 لسنة 2001 في 
شأن منح العالوة االجتماعية املقررة ل��ألوالد في 
حالتني )وف��اة ال��زوج وعجزه الصحي عن العمل( 

في حني تضمن قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 1 
لسنة 1979 حق املعاملة في اجلهات احلكومية في 
صرف عالوة لألوالد إضافة الى احلالتني السابقتني 
حالة أخ��رى ال تتمتع بها العاملة في اجلهات غير 
احلكومية وه��ي حالة ع��دم اإلنفاق والتي يندرج 
حتتها من العديد من احل��االت )املسجون، العاجز 
عن العمل ألمر صحي، املفقود، الغائب وغيرها من 
احلاالت(.  لذلك فإنني أتقدم باقتراح بقانون اآلتي: 
تعديل امل��ادة السادسة من القرار رقم 391 لسنة 
2001 في شأن منح العالوة االجتماعية وعالوة 
األوالد للعاملني في اجلهات غير احلكومية، وذلك 
مبساواتهم مع العاملني في اجلهات احلكومية حسب 

قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 1 لسنة 1979. اجتماع مكتب املجلس امس


