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العدساني يطالب «الدفاع» مبتابعة مصروفاتها
ريــاض  النائــب  طالــب 
العدساني احلكومة ممثلة في 
وزارة الدفــاع مبتابعــة ملف 
مصروفات التســليح، واتخاذ 
إجراءات في هذا الشــأن، الفتا 
إلى أن هذا امللف مت حتويله من 

قبل إلى النيابة العامة.
وقال العدســاني في بيان 
مكتــوب «ســبق أن اتخــذت 
اجــراءات بحــق مصروفــات 
التســليح وخاصة ما يتعلق 
باملالحظــات في التقرير الذي 
قدمه ومن امللفات التي تابعها 
«يوروفايتــر» واالعتمــادات 
املاليــة للتســليح املقــرة في 
ميزانيــة وزارة الدفاع املمولة 
عبر امليزانية العامة للدولة».

وأكد أنه سبق التوضيح أن 
عقد شــراء الطائرات احلربية 
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وأضاف أن هناك العديد من 
املالحظات بشأن هذه الصفقة، 
وأول تلك املالحظات هو إعاقة 
وزارة الدفاع لديوان احملاسبة 
فــي فحص أعمال هــذا العقد، 
والتأخر في الرد على مكاتباته 

وطلباته دون مبرر.
جلنــة  أن  إلــى  وأشــار 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
عندما وافقت على فتح اعتماد 
إضافي مببلغ ١٥٠ مليون دينار 
لســداد الدفعة املقدمة من هذا 
العقــد، أوصــت فــي تقريرها 
بإخضاع االتفاقيات والعقود 
املبرمة بشأن التسليح واملعدات 
العســكرية لرقابــة األجهــزة 

الرقابية بالدولة.
وبني العدساني أن املالحظة 
الثانية تتمثل في إبرام وزارة 
الدفاع مذكرات تفاهم تزيد من 

ولفــت إلــى أن املالحظــة 
الثالثــة هــي عــدم وضــوح 
املنصرف الفعلــي على العقد 
في احلســاب اخلتامي املرسل 

إلى مجلس األمة.
وأوضح أن اعتمادات مالية 
أدرجــت في ميزانيــات وزارة 
الدفاع لتنفيذ هذا العقد بلغت 
١٫٤٠٩٫١٢٤٫٢٠٨ دينار متثل ٥٤٪ 
من تكلفته خالل السنوات املالية 
الـ٥ املاضية. وأكد أنه ال يتسنى 
معرفة املنصرف منه على وجه 
الدقة لقصور املذكرة اإليضاحية 

للحساب اخلتامي.
وأشار العدساني إلى أن هذا 
امللف سبق ان مت حتويله إلى 
النيابــة العامة، مطالبا جميع 
اجلهــات املعنيــة احلكوميــة 
وخاصة وزارة الدفاع مبتابعة 

املوضوع.

تكلفة املشــروع خالفا للقيمة 
الواردة في امليزانية املقرة من 

قبل مجلس األمة.
إلــى أنــه ســبق  ولفــت 
التوضيح أن التكلفة اإلجمالية 
لعقد شراء الطائرات احلربية 
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تقدر بـ٢٫٦ مليار دينار سيتم 
توزيعهــا علــى امليزانيــات 

املستقبلية لوزارة الدفاع.
ولفت إلى أن الوزارة وقعت 
مذكــرة تفاهــم مــع احلكومة 
اإليطاليــة بشــأن الطائــرات 
املذكــورة واالرتبــاط مببلــغ 
١٥٧٫٣٨٢٫٠٠٠ يــورو خــارج 
نطاق تكلفة العقد املبرم واملقر 
في امليزانية املعتمدة من قبل 
مجلس األمة، ودون احلصول 
على موافقة ديوان احملاســبة 

املسبقة أيضا.

رياض العدساني

والتي تقدر تكلفتها اإلجمالية 
بـــ٢٫٦ مليــار دينار ســيكون 
عبــر ادراج االعتمادات املالية 
الالزمة لتنفيــذه في ميزانية 
وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية 
قادمة ابتداء من السنة املالية 
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الشطي: متكني أهل املتوفني
بـ «كورونا» من الدفن وفقًا للشريعة

طالــب النائــب خالــد 
الشــطي وزيري الصحة 
وشــؤون البلدية بسرعة 
تـوفـيـــر االشتراطـــات 
المطلوبة إلتمام إجراءات 
غسل المتوفين بـ«كورونا» 
وفقا للشريعة اإلسالمية. 
ونقل الشطي في تصريح 
صحافــي بمجلــس األمة 
عن وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الحمــود تأكيده 
إدارة  بإمكانية أن تقــوم 
الجنائــز بغســل الميــت 

وفقــا الشــتراطات معينة ومالبس 
معينــة، مضيفــا أن وزيــر الدولة 
لشــؤون البلدية وليد الجاسم أفاد 

بوصول كتــاب من وزارة الصحة بذلك، 
وبناء عليه سيتم تجهيز هذه االشتراطات 
وهــذه المالبس خــالل الفتــرة المقبلة. 
وطالب الشــطي بضرورة اإلســراع في 
تجهيز هذه المالبس واالشــتراطات في 
أســرع وقت ممكن حتــى يتمكن األهالي 

من دفن موتاهم نتيجة هذا 
الڤيروس بطريقة سليمة، 
مشيرا إلى أن هناك غصة 
في قلوب أهالي المتوفين 
في الفترة الســابقة لعدم 
تمكنهم من غسل موتاهم 

قبل الدفن.
وبّيــن النائــب خالــد 
الشطي أن جميع المذاهب 
في الدين اإلسالمي تؤكد 
أهمية غسل الميت، مشيرا 
إلى أنه ســبق وتقدم في 
الماضــي  شــهر يونيــو 
باقتــراح برغبــة يقضــي 
بتكليــف بلديــة الكويــت 
بتدريــب العامليــن لديها 
في إدارة شؤون الجنائز وبالتعاون مع 
وزارة الصحــة للتعامل مع الجنائز بما 
يتناسب مع االحتياطات الواجبة وبإشراف 
السلطات الصحية بحيث تضمن حرمة 
الميت والقيام بما يلزم من تكفين وتجهيز 

والصالة عليه.

خالد الشطي

ملشاهدة الڤيديو

صقر الغباشي رئيسًا لالحتاد البرملاني العربي
القاهرة ـ هناء السيد

تســّلم صقر الغباشــي 
رئيــس المجلــس الوطني 
االتحادي رئاســة االتحاد 
العربــي خلفا  البرلمانــي 
الطراونة  لنظيره عاطــف 
النــواب  رئيــس مجلــس 
بالمملكة األردنية الهاشمية.
ـ  االتحــاد  ويجمــع 
الــذي تأســس عــام ١٩٧٤ 
البرلمانيــة  المجالــس  ـ 
ومجالس الشــورى من ٢٢ 
دولة عربية، بهدف تعزيز 
اللقــاءات والحــوار بينها 
في سبيل العمل المشترك 
وتنسيق الجهود البرلمانية 
مختلــف  فــي  العربيــة 
المجاالت، وتبادل الخبرات 
وتنســيق  التشــريعية، 
جهود المجالس البرلمانية 
العربية في مختلف المحافل 
والمجــاالت والمنظمــات 
الدوليــة. وعقــب تســلمه 

الديبلوماسية  تعزيز أطر 
البرلمانية، وتطوير آليات 
التنســيق خالل المشاركة 
البرلمانية  الفعاليــات  في 
اإلقليميــة والدوليــة بمــا 
يســاهم في تعزيــز األمن 
والسلم لدى دول وشعوب 
المنطقة والعالم. وأوضح 
أن من أهــم أهداف االتحاد 
العربــي أيضا  البرلمانــي 
إبراز التعاون والتنســيق 
القضايــا  واالتفــاق علــى 
والموضوعات والمشكالت 
تهــدد  التــي  واألخطــار 
العالم العربي في مختلف 
المحافل البرلمانية اإلقليمية 
والدولية، ولدى المنظمات 
الدولية التي يشــارك فيها 
االتحاد بصفة مراقب ودعم 
الشــباب والمرأة  حقــوق 
والطفــل العربي من خالل 
التشريعية  تعزيز األدوار 
للبرلمانــات  والرقابيــة 
العربيــة واســتثمار ذلــك 

لالتحاد البرلماني العربي، 
حيث لم يســبقها خليجيا 
الكويت والبحرين،  سوى 
وعربيــا كل من الســودان 
ومصر وفلسطين وسورية 
واألردن، ولبنان وموريتانيا 
واليمن، حرصا من المجلس 
الوطني االتحادي منذ نشأته 
على تعزيز العمل الوحدوي 
العربي بما يخدم القضايا 

العربية.

فــي المحافــل البرلمانيــة 
والحكومية إقليميا ودوليا 
وتعميــق ثقافــة حقــوق 
اإلنســان ونشــر مفاهيــم 
النيابيــة.  الديمقراطيــة 
وتوجه بالشكر إلى رئاسة 
االتحــاد البرلماني العربي 
الســابقة ممثلــة برئيــس 
مجلــس النــواب بالمملكة 
األردنية الهاشمية م.عاطف 
الطراونة، على فترة رئاسته 
التي مثلت روحا عالية من 
المسؤولية، وكان لوجوده 
على رأس هذه المؤسســة 
البرلمانيــة الــدور الفاعل 
في مجمل أداء عمل االتحاد 

بشكل عام.
تجــدر اإلشــارة إلى أن 
المجلس الوطني االتحادي 
انضم إلى االتحاد البرلماني 
العربي في ١٦ مارس ١٩٧٥، 
وبذلك تكون دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من أولى 
الدول العربية التي انضمت 

صقر الغباشي

رئاســة االتحاد البرلماني 
العربي، قال غباشي «نتطلع 
إلى أن تمثل المرحلة المقبلة 
في عمل االتحاد البرلماني 
العربــي نقطــة مهمــة في 
العمــل  تطويــر وتعزيــز 
البرلماني المشترك وآلياته، 
بما يتواءم مــع التحديات 
والمتغيــرات المتســارعة 
المستويين اإلقليمي  على 
والدولــي»، مؤكــدا أهمية 
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البابلي   الســيد  صــرح 
األمني العام املساعد للبرملان 
العربي، بــأن النائب عادل 
عبدالرحمن العســومي قد 
تولى رئاسة البرملان العربي 
خلفا للدكتور مشعل بن فهم 
الســلمي بعد صدور األمر 
امللكــي من خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود بتعيني 

د.مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق 
للبرملــان العربــي نائبا لرئيــس مجلس 
الشورى السعودي، وذلك ابتداء من اإلثنني 

املوافق ١٩ أكتوبر اجلاري.
وكان مكتب البرملان العربي قد قرر في 
اجتماعه الذي عقد في ١٥ أكتوبر اجلاري، أن 
يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس 
البرملان العربي بعد خلو منصب الرئيس 

وفقا للنظام الداخلي للبرملان العربي. 
وفي هذا االطار، أشاد عادل العسومي - 
رئيس البرملان العربي باألمر امللكي الكرمي 

خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود حفظه اهللا بتعيني 
د.مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق 
للبرملــان العربــي نائبا لرئيــس مجلس 

الشورى السعودي.
وثمن رئيس البرملان العربي عاليا الدور 
الذي قام به د.مشعل السلمي أثناء رئاسته 
للبرملان العربي وما بذله من جهود كبيرة 
ومقدرة خدمة لقضايا األمة العربي، متمنيا 
له التوفيق والســداد فــي مهامه اجلديدة 

التي أوكلت إليه.

د.مشعل بن فهد السلميعادل العسومي

العسومي رئيسًا للبرملان العربي
أشاد بتعيني السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى السعودي

١٧٦ اقتراحًا بقانون قدمها ٤٦ نائبًا خالل دور االنعقاد الرابع
شهد دور االنعقاد العادي الرابع 
من الفصل التشريعي اخلامس عشر 
ملجلس األمة تقدمي ١٧٦ اقتراحا بقانون 
من ٤٦ نائبا منها ٨٥ اقتراحا منفردا 
مبعدل ٤٨٫٣٠ ٪ و٩١ اقتراحا مشتركا 
مبعدل ٥١٫٧٠٪. وتوزعت االقتراحات 
بقانون في الفصل التشريعي اخلامس 
عشر على أدوار االنعقاد، حيث قدم 
٥٣٥ اقتراحا في الدور األول مبعدل 
٤٨٫١٥٪ فيما مت تقــدمي ٢٥٨ اقتراحا 
بقانون في الدور الثاني مبعدل ٢٣٫٢٢٪ 
أما في دور االنعقاد الثالث فتم تقدمي ١٤٢ 
اقتراحا بقانون مبعدل ١٢٫٧٨٪، أما في 
دور االنعقاد الرابع فقدم ١٧٦ اقتراحا 
بقانون مبعدل ١٥٫٨٤٪ من إجمالي عدد 

االقتراحات البالغ ١١١١ اقتراحا.
وقدم رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ٤ اقتراحــات بقوانني جميعها 
مشاركا بعض النواب بشأن املقيمني 
بصورة غير قانونية وقانون املعاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني (ويشمل 
ذلك كل من شــارك من العسكريني 
الكويتيني في القتــال بتاريخ ٢/ ٨/ 
١٩٩٢ وتراجــع بســالحه مع زمالئه 
العســكريني الكويتيني إلى األراضي 
السعودية وصمد وشارك معهم في 
حرب حتريــر الكويت مبن في ذلك 
من مت أسره حتت راية العلم الكويتي) 
والتركيبة السكانية وتنظيم استقدام 

العمالة من اخلارج.
الرعاية  النواب قضايــا  وتناول 
االجتماعيــة واالقتصادية والعمالية 
والرعاية الســكنية وملف اإلصالح 
القضائي والرعاية الصحية واإلصالح 
اإلداري والقضايا التعليمية والبدون 
والتجنيس والرياضة والفساد، وفيما 

يلي التفاصيل:

القضايا التي ركزت عليها اقتراحات النواب

١٧٦ اقتراحا بقانون قدمها ٤٦ نائبا 
خالل دور االنعقاد الرابع من الفصل 
التشريعي اخلامس عشر تناولت قضايا 
وملفات عدة على الساحة، وفيما يلي 
مالمح مطالب النواب في تلك القضايا 

وامللفات:
الرعاية االجتماعية...٢٥ اقتراحًا

٢٥ اقتراحا بقانون قدمها النواب 
بشأن الرعاية االجتماعية أبرزها تنظيم 
عمليات حتصيل مديونيات القروض 
االستهالكية والتمويلية واملديونيات 
بني األفراد وإســقاط فوائد القروض 
للمواطنني والقرض احلسن ووقف 
خصم اجلزء املستبدل من املعاش بسداد 
أصل القيمة االستبدالية التي صرفت 
لصاحب املعاش ويستحق املكلف برعاية 
املســن إذا كان موظفا عاما تخفيض 
ســاعات عمله بواقع ساعتني يوميا 
مدفوعتي األجر) وأصحاب املعاشات 
والتكافل االجتماعي ووقف ســداد 
األقساط بوفاة صاحب املعاش وإنشاء 
صندوق لتعويض املواطنني املتضررين 

من قضايا النصب العقاري.
امللف الصحي...٢٢ اقتراحًا

٢٢ اقتراحا بقانون قدمها النواب 
بشــأن امللف الصحي أبرزها تنظيم 
مهنة الصيدلة وتداول األدوية وإنشاء 
مستشفى األمل لعالج وتأهيل املرضى 
من اإلدمان على املواد املخدرة واملؤثرات 
العقليــة والكيميائية واملشــروبات 
الكحولية واخلمور وتنظيم مهنة مزاولة 
اإلرشاد النفسي وحقوق املصابني بداء 
السكري ومزاولة مهنة الطب البشري 

وطب األســنان واملهن املعاونة لهما 
وإنشــاء منطقة دواكــم للصناعات 
الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها 
وإنشاء مستشفى لألطفال واالحتياطات 
الصحية للوقاية من األمراض السارية 

(تشكيل مجلس اعلى للصحة).
التنظيم اإلداري...٢٠ اقتراحًا

٢٠ اقتراحا بقانون قدمها النواب 
بشأن ملف التنظيم اإلداري أبرزها منع 
التعامل التجاري وقت صالة اجلمعة 
وزكاة الشركات وجهاز متابعة األداء 
احلكومي وانشاء جهاز ادارة الطوارئ 
واألزمات واألخطار وتنظيم اإلعالم 
اإللكتروني ومكافحــة جرائم تقنية 
املعلومات وتنظيم مهنة احملاماة أمام 
احملاكم و(منــدوب االعالن أو مأمور 

التنفيذ).
امللف االقتصادي...١٤ اقتراحًا

النواب  اقتراحا بقانون قدمها   ١٤
بشأن امللف االقتصادي أبرزها تأسيس 
شركة مســاهمة تتولى بناء وتنفيذ 
الكهربائية وحتلية  القــوى  محطات 
البنية  الكويت ومشــاريع  املياه في 
التحتية والشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص وتأسيس شركة ومساهمة 
إلنشاء مصنع لتدوير النفايات وإصدار 
قانون الشركات وإنشاء شركة مساهمة 
لصناعــة املعدات وخطــوط اإلنتاج 
لالختراعــات اجلديدة وتســويقها. 
وتنظيم برامج وعمليات التخصيص 
وإنشاء صندوق التكافل االقتصادي 

وتنظيم نشاط األوراق املالية.
تنظيم القضاء...١٣ اقتراحًا

النواب  اقتراحا بقانون قدمها   ١٣

بشأن ملف تنظيم القضاء أبرزها ميعاد 
االستئناف أربعون يوما وقانون تنظيم 
هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة 
وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣ 
لســنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم القضاء 
ومخاصمة القضــاء وأعضاء النيابة 
العامة و(شــروط تعيني القضاة - أن 
يكون كويتيا - أن يكون حاصال على 
شهادة جامعية في احلقوق أو الشريعة 
من جامعــة الكويت أو من اجلامعات 

املعترف بها من قبل التعليم العالي).
القضايا العمالية والتوظيف...١٢ اقتراحًا

النواب  اقتراحا بقانون قدمها   ١٢
بشــأن القضايا العمالية والتوظيف 
أبرزها ال يجوز جلهة العمل نقل املوظفة 
من مكان عملها بغير طلبها وتنتهي 
خدمة موظفي السلكني الديبلوماسي 
والقنصلي ببلوغ سن السبعني عاما 
وعلى صاحب العمــل إخطار الهيئة 
العامة للقوى العاملة باستقالة العامل 
ودعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل 
في اجلهات غير احلكومية وتكويت 
الوظائف العامــة بالدولة والعمل في 
القطاع األهلي وتنظيم عالقة صاحب 
العمل والعمال في احلاالت االستثنائية.

اإلسكان...١١ اقتراحًا

١١ اقتراحــا بقانون قدمها النواب 
بشأن امللف اإلســكان أبرزها وضع 
نظام إلنشــاء احتاد مالك لكل عقار 
ينضم إليه بقــوة القانون كل املالك 
واملخصص لهم وحدات سكنية بالعقار 
ويقدم بنك االئتمان الكويتي قروضا 
بال فوائد بقيمة ســبعني ألف دينار 
كويتي لكل قرض بغرض توفير السكن 
املالئم لكل من املرأة الكويتية املطلقة 

طالقا بائنا واملرأة الكويتية األرملة وال 
يجوز للمؤجر فســخ 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...١٠ اقتراحات

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

تعارض املصالح.
القضايا التعليمية...١٠ اقتراحات

١٠ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
القضايا التعليمية أبرزها التعليم العالي 
فــي جامعة الكويــت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم 
في املدارس اخلاصة ومكافآت الطلبة 
باجلامعات والكليات اجلامعية ومعاهد 
التعليم العالــي ومنح إجازة للطالب 
والطالبات في وزارة التربية وجامعة 
الكويت واجلامعات اخلاصة والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 
العشر األواخر من رمضان وتنظيم 
العمل في التعليم املفتوح والتعليم عن 
بعد وإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات 
ومراكز املعلومات وتنظيم مزاولة مهنة 

املكتبات.
قضايا التشريع...٧ اقتراحات

٧ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
في قضايا التشريع (الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة/االنتخابات) أبرزها جلنة 
القيم وانتخابات أعضاء مجلس األمة 
وتنتخــب كل دائرة عشــرة أعضاء 
للمجلس علــى 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 وهــي 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 من سجالت الناخبني وشطب 
املرشح من سجل املرشحني وإسقاط 

العضوية في حالة اإلدانة.
ملف العسكريني املتقاعدين

٦ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن ملف العســكريني املتقاعدين 
أبرزهــا قانون معاشــات ومكافآت 
التقاعد للعسكريني على غيرهم من 
العاملني بتكليف مــن احلكومة في 
مناطق العمليات اجلوية ومنح مكافأة 
نهاية خدمة ملن انتهت خدمتهم قبل 
نفاذ القانون رقم (١١٠) لســنة ٢٠١٤ 
بتقرير مكافأة مالية للخاضعني لقانون 
التأمينات االجتماعية وقانون معاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكرين عند انتهاء 

االشتراك.
امللف البيئي والزراعي...٦ اقتراحات

٦ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن امللف البيئي والزراعي أبرزها 
إنشاء شركة مساهمة كويتية باسم 
الزراعية)  (شركة تسويق احملاصيل 
وإصدار قانون حماية البيئة وإنشاء 

شركه مساهمه كويتية لتسويق االنتاج 
الزراعي برأسمال ٥٠ مليون دينار وقيام 
الشركة الكويتية للتموين بشراء كل 

إنتاج املزارعني الكويتيني.
قضايا البدون...٥ اقتراحات

٥ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن قضايا البدون أبرزها في شأن 
املقيمني بصورة غير قانونية وإنهاء 
أوضاع غير محددي اجلنسية بالكويت.

ملف ذوي االحتياجات اخلاصة...
٣ اقتراحات

٣ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن ملف ذوي االحتياجات اخلاصة 
بشأن أن يكون للهيئة مجلس أعلى 
يختص بوضع األهداف والسياسات 
للهيئة ويســتحق األشــخاص ذوو 
اإلعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم 
شروط 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...٣ اقتراحات

٣ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن الشؤون اخلارجية أبرزها بعض 
االتفاقيات الثنائية الدول وحظر التعامل 
أو التطبيــع مع إســرائيل - الكيان 

الصهيوني ومنظماته.
التركيبة السكانية... اقتراحان

النواب  اقتراحان بقانون قدمهما 
بشــأن التركيبة الســكانية وتنظيم 

استقدام العمالة من اخلارج.

الصالح: «التركيبة السكانية» ُيلزم احلكومة 
بوضع سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة

عقدت جلنة تنمية املوارد 
البشــرية اجتماعــا لالطالع 
والوقوف علــى قرار مجلس 
األمــة بإحالة قانــون تنظيم 
التركيبة السكانية إلى اللجنة 
التشــريعية لدراسة صياغة 

مواد القانون بعد تعديله.
وقال رئيس اللجنة النائب 
خليل الصالــح، في تصريح 
صحافــي مبجلــس األمة، ان 
مشــروع القانــون في شــأن 
الســكانية يلــزم  التركيبــة 
احلكومة بتقدمي تقارير سنوية 
إلى مجلس األمة ما يجعل هذا 
امللف حتت الرقابة املستمرة 

من املجلس.
وأضاف الصالح أن مشروع 

اللجنة التشــريعية من أجل 
التدقيق على صياغة القانون.

وأكد أن هذا القانون بحد 
ذاته نــوع جديد من التعامل 
مع احلكومة نظرا ملا شهده من 
إيجابيــة كبيرة وتعاون بني 
احلكومــة واملجلس من أجل 

إجنازه وإقراره.
وأضاف أن فكرة القانون 
هــي إلزام احلكومــة بإصدار 
اآلليــات  تتضمــن  لوائــح 
واألحكام لتحديد سقف أعلى 
لنســب العمالــة الوافدة في 
الكويت. ولفــت الصالح إلى 
أن أزمة كورونا سلطت الضوء 
أكثــر على قضيــة التركيبة 
الســكانية وضــرورة العمل 

من املشاكل التي كانت ترتكبها 
الســائبة، باإلضافة  العمالة 
إلــى إنهــاء بعــض املظاهــر 
الســلبية وحــاالت االنتحار 
والقتل وغيرها. وشــدد على 
ضرورة أن تعجل احلكومة في 
تفعيل القانون وإصدار اآلليات 
املطلوبة لتنفيذه، متمنيا أن 
يتم تطبيق القانون بشــكل 
حقيقي وأال يكون مجرد كالم 

على الورق.
وقــال الصالح فــي ختام 
تصريحــه إن الكويــت بدأت 
تدخــل مرحلــة جديــدة من 
الرقابة الذاتيــة من املجتمع 
ومن البرملان لوقف مثل هذه 

املشاكل.

على تقييم احلالة املوجودة 
فــي الكويت حتــى ال تتكرر 

املشاكل في املستقبل.
وبــني أن القانــون يلــزم 
احلكومة بتقدمي تقارير سنوية 
إلى مجلس األمة ما يجعل هذا 
امللف حتت الرقابة املستمرة 
ملجلس األمة، مؤكدا أن للقانون 
فوائد عدة منها ضبط العمالة 
الوافدة واإلســهام في جودة 
اخلدمــات كمــا ينعكس على 
الوضع االجتماعي في الكويت.

وأكد أن القانون من شأنه 
ضمان كفاءة العمالة الوافدة 
للكويت من خالل االشتراطات 
األكادميية وغيرها، ناهيك عن 
حتسني الوضع األمني واحلد 

خليل الصالح

القانون الذي أقره املجلس في 
جلســة ٢٠ اجلاري في عهدة 

ملشاهدة الڤيديو

الغامن يعزي ڤيتنام بضحايا
الفيضانات واالنزالقات األرضية

بعــث رئيس مجلــس األمة مــرزوق الغامن أمس 
ببرقية الى رئيســة املجلس الوطنــي في جمهورية 
ڤيتنام االشتراكية جنوين ثي كيم نغان، أعرب فيها 
عن خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا الفيضانات 
واالنزالقات األرضية التي وقعت في عدد من األقاليم 
وســط ڤيتنام، والتي أســفرت عن سقوط املئات من 

الضحايا واملصابني.

مرزوق الغامن

نقل عن وزير الصحة إمكانية ذلك بارتداء مالبس معينة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت


