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هاني شمس يقترح مساواة موظفي «الداخلية»
املدنيني بالعسكريني في مكافأة الصفوف األمامية

قدم النائب هاني شمس 
اقتراحــا برغبة مبســاواة 
الداخليــة  موظفــي وزارة 
املدنيــني بالعســكريني في 
صــرف مكافــأة الصفــوف 
األماميــة، قال فــي مقدمته 

ما يلي:
قامــت وزارة الداخليــة 
بصرف مكافــآت الصفوف 
األمامية ملوظفيها العسكريني 
الذيــن عملــوا  واملدنيــني 
خالل جائحة كورونا، بناء 
على قرار مجلــس الوزراء 
موظفــي  أن  إال   ،(٦٨٦)
املدنيــني  الداخليــة  وزارة 
تقدموا بتظلــم باعتبارهم 
من الفئة األولى (متوسطة 
اخلطــورة) مبوجب اآللية 

العاملــني باحلكومة إلى ٣
فئات وكل فئة إلى شريحتني، 
وزارتــي  اعتمــدت  وقــد 
الصحــة والداخليــة ضمن 
الفئة األولى في شــريحتي 
(عالية اخلطورة أو متوسطة 
اخلطورة)، وبناء على ذلك 
كان مــن املفتــرض أن يتم 
حتديــد الفئــة األولــى بني 
املدنيــني والعســكريني في 
وزارة الداخليــة، إال أن مــا 
حصل وسارت عليه األمور 
قيام اللجنة املكلفة بتحديد 
أسماء املستحقني من املدنيني 
الثانيــة وحتديــد  بالفئــة 
املكافأة بنســبة (٠٫٧٥) أي 
نصف قيمة الشريحة بالفئة 
األولى (متوسطة اخلطورة) 

باالقتراح برغبة التالي:
«عمــال بكتــاب األمانــة 
الــوزراء  العامــة ملجلــس 
ســابق اإلشــارة إليه فيما 
يخص اآللية املعتمدة لصرف 
املكافــأة للعاملــني املدنيني 
من الفئة األولى - شريحة 
(متوسطة اخلطورة) والتي 
قدرهــا (١٫٥) تلتزم اجلهة 
املعنية بتعديل قيمة الصرف 
للمدنيني بوزارة الداخلية من 
(٠٫٧٥) إلى (١٫٥)، حيث إن 
هذه املكافأة مستحقة قانونا 
لهــم وذلك بصفــة عاجلة، 
وذلــك ملا بذلوه خالل فترة 
انتشار وباء كورونا وحرصا 
على تنفيذ ما أقره مجلس 

الوزراء وإحقاقا للحق.

باملخالفة ملا نص عليه كتاب 
األمانة العامة ملجلس الوزراء 
سابق اإلشــارة إليه، لذلك 
تظلم املوظفني املدنيني من 
أجل تعديل الفئة والشريحة، 
وفعــال متــت املوافقة على 
وزارة  مدنيــي  تظلمــات 
الداخلية في اجتماع جلنة 
التظلمات بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٢، 
ومت رفــع كتاب مــن وزارة 
الداخليــة لرئيــس ديوان 
اخلدمة املدنية لتعديل فئة 
الداخليــة  موظفــي وزارة 
املدنيني املســتحقني ملكافأة 
الصفــوف األماميــة، غيــر 
أن هــذا الطلب لــم يلق أي 
استجابة حتى تاريخ تقدمي 
هذا االقتراح، لذا فإنني أتقدم 

ملا بذلوه خالل فترة انتشار وباء كورونا وحرصاً على إحقاق احلق

اقترح فحصهم من األمراض املعدية والوراثية

هاني شمس

املعتمــدة لصــرف املكافأة 
التي جــاءت واضحة بقرار 
األمانة العام ملجلس الوزراء 
رقم (٢٠٢٠-٠١٤٨-١)املؤرخ 
٢٨/٥/٢٠٢٠، حيث مت تقسيم 

سعد اخلنفور: فحوصات طبية للراغبني في الزواج
تفيد بخلوهم من تعاطي املخدرات واملؤثرات

قدم النائب سعد اخلنفور 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٣١ لسنة 
٢٠٠٨ بشأن الفحص الطبي 
للراغبني في الزواج قبل إمتام 

الزواج.
املــادة األولى: يســتبدل 
بنص الفقرة األولى من املادة ١
من القانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٨

بشأن الفحص الطبي للراغبني 
في الزواج قبل إمتام الزواج 

املشار إليه النص التالي:
«على راغبي الزواج إجراء 
الفحوصات الطبية التي تفيد 
خلوهم من تعاطي املخدرات 
العقليــة ومــن  واملؤثــرات 

بشهادة صحية يبني فيها ان 
الزوج والزوجة ال يتعاطيان 
املخدرات وان الزواج آمن او 
غير آمــن، تصدرهــا وزارة 
الصحة وحتدد فترة صالحية 
هذه الشهادة بستة أشهر من 

تاريخ اإلصدار».
املادة الثانية: على رئيس 
الــوزراء والــوزراء  مجلس 
كل فيما يخصــه تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 

نفاذه.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون بتعديل 
القانون رقم ٣١ لســنة ٢٠٠٨

بشأن الفحص الطبي للراغبني 

املخــدرات التي تفشــت في 
املجتمــع الكويتــي بســبب 
الذيــن  معدومــي الضميــر 
تواجههم الدولة بشتى الطرق، 
لذا فإنه وحتى يتحقق األمان 
الكامل لألســرة قبل نشأتها 
وحتى تتم احلماية والوقاية 
لها ممــا يعرضهــا لالنهيار 
والتصــدع فقد جاء التعديل 
املقتــرح بإضافــة شــهادة 
خلــو من تعاطــي املخدرات 
واملؤثرات العقلية، والتأكد من 
عدم تعاطي أي من الزوجني 
حتى يســتطيعا معا تكوين 
أسرة صاحلة تساهم في بناء 

املجتمع.

في الزواج قبل إمتام الزواج 
على اآلتي:

ملا كان الزواج هو الوسيلة 
الشرعية لنشأة األسرة وهي 
أســاس قيام املجتمع القومي 
وبصالحها يتقــدم املجتمع 
ويزدهر، لذا رأى املشرع أنه 
ال بــد أن يكون املقــدم على 
الزواج على بينة من أمره وأن 
يكون خاليا مما يكون سببا 
في إفساد حياته أو يعرضه 
لألمراض املعديــة أو يكون 
مريضا مبرض وراثي ميكن 

نقله ملن ينجبهم من أوالد.
إال أن ذلك غير كاف خاصة 
بعــد تزايــد حــاالت تعاطي 

سعد اخلنفور

األمــراض املعدية والوراثية 
التي يصــدر بتحديدها قرار 
عبداهللا األنبعي: مدخل ومخرجمن وزير الصحة. ويثبت ذلك 

لـ «الفيحاء» من طريق امللك فيصل
قــدم النائــب عبــداهللا 
اقتراحــا برغبة  األنبعــي 
بصيانة الطــرق الداخلية 
فــي مدينة جابــر األحمد، 
وإنشاء مدخل للمدينة من 

الدائري الرابع.
ونص االقتراح على ما 

يلي:
نظــرا للحالة الســيئة 
للطرق والشوارع الداخلية 
فــي مدينــة جابــر األحمد 
قطعتي (١، ٢) بالكامل التي 
تسبب الكثير من املعاناة 

ألهالي املدينة من تدمير املمتلكات اخلاصة 
بهم من سيارات ووسائل النقل بسبب رداءة 
االســفلت وتطاير احلصى وعدم الصيانة 
الدورية، كما حتتاج املدينة لصيانة املدخل 
من ناحية قطعة ١ املطل على وصلة الدوحة، 
وذلك ألهميته وكثــرة مرتاديه مع ازدياد 
الكثافة الســكانية ومــا يرافقها من ازدياد 

في حجم احلركة املرورية.
ونظرا حلاجة مدينة جابر األحمد ملدخل 
من الدائري الرابع لتخفيف االزدحام املروري 
وللتسهيل على املواطنني قاطني مدينة جابر 

األحمد في الدخول الى مناطقهم.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
١- صيانة الطرق والشوارع الداخلية 

في مدينة جابر األحمد قطعتي ١، ٢.

٢- صيانة مدخل مدينة 
جابــر األحمد مــن ناحية 
قطعــة ١ املطل على وصلة 

الدوحة.
٣- إنشاء مدخل ملدينة 
جابر األحمد مــن الدائري 

الرابع.
٤- إنشاء شارع خدمة 
للمنازل املطلة على شارع 
جمال عبدالناصر قطعة ١.

كما قدم النائب عبداهللا 
اقتراحــا برغبة  األنبعــي 
إلنشــاء مدخــل ومخــرج 

ملنطقة الفيحاء مع طريق امللك فيصل.
نظرا ملا يعانيه ســكان منطقة الفيحاء 
من الدخول واخلروج إلى منطقتهم بسبب 
االختناقات املرورية خاصة في وقت الذروة 
وتسبب ذلك في ضياع وقت القاطنني بتلك 
املنطقة وتعطيل مصاحلهم، ولكي تتيسر 
عمليــة االنتقــال بأمان وســهولة وتالفيا 

لتعطيل مصالح املواطنني.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

١- إنشــاء مدخل ملنطقــة الفيحاء من 
طريق امللك فيصل ميتد إلى شارع الفيحاء 

الواقع بني قطعة ١ وقطعة ٤.
٢- إنشاء مخرج من شارع حمد املشاري 
الواقــع بــني قطعة ٧ وقطعــة ٤ ممتد إلى 

طريق امللك فيصل.

عبداهللا األنبعي

طالل اخلالد بعد جولة حكومية ـ نيابية في جسر جابر:
احلكومة حريصة على خلق مناطق ترفيهية حتّفز الشباب

دارين العلي ـ سلطان العبدان

أكد النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخليــة الشــيخ طــالل 
اخلالــد حــرص احلكومــة 
علــى خلق مناطق ترفيهية 
حتفــز املبادريــن الشــباب 
وتدعم مشروعاتهم الصغيرة 

واملتوسطة.
حديث اخلالد جاء خالل 
جولة تفقدية قام بها وعدد من 
الوزراء والنواب ومسؤولي 
جهات حكومية إلى مشروع 
االصطناعيــة  اجلزيــرة 
اجلنوبية املتصلة بجســر 
الشيخ جابر األحمد (جزيرة 
السجي) لالطالع على سير 
األعمــال فيها قبل افتتاحها 
أمام املبادرين قريبا والتي 
ســيتم اســتغاللها الفتــرة 
املقبلــة كموقــع ترفيهــي 
املبادريــن مــن  يحتضــن 

الشباب الكويتي.
وشدد الشيخ طالل اخلالد 
على «األولوية» التي توليها 
الشباب  احلكومة لشريحة 
وخلق الفرص أمامهم وإيجاد 
بيئــة جاذبــة البتكاراتهــم 
إضافــة إلــى توفيــر املزيد 
مــن األنشــطة الســياحية 
والترفيهيــة خــالل الفترة 

املقبلة. 
من جانبه، أكد مقرر جلنة 
املشاريع الكبرى والترفيهية 
البرملانية  وتطوير اجلــزر 
النائب مهند الساير متابعة 
املجلــس املســتمرة ملراحل 
إجنــاز املشــاريع التجارية 
والترفيهيــة التي تقوم بها 
احلكومة وتصب في مصلحة 

الشباب الوطني املبادر.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به الساير عقب مشاركته في 
اجلولة التفقديــة التي قام 
بهــا النائــب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخليــة ورئيــس اللجنة 
الوزاريــة ملتابعــة تنفيــذ 
الكبرى  التنموية  املشاريع 
الشيخ طالل اخلالد للجزيرة 
اجلنوبية في (جسر جابر) 

الــوزراء  رئيــس مجلــس 
«وهناك تعاون واضح وفعال 
فــي هذا املجــال» متمنيا أن 
يفتتــح للجمهور في الوقت 

احملدد دون تأخير.
ومن املقرر افتتاح مشروع 
االصطناعيــة  اجلزيــرة 
اجلنوبيــة املتصلة بجســر 
الشيخ جابر األحمد (جزيرة 
السجي) قريبا والتي يشرف 
الوطني  عليهــا الصنــدوق 
لرعاية وتنمية املشروعات 

الصغيرة.
األنشــطة  وتتنــوع 
املراد استقطابها  واملشاريع 
في اجلزيــرة اجلنوبية من 
اجلســر التــي تنقســم إلى 
أربع مناطق وتضم مشاريع 

تطوير اجلزر والترفيه وقام 
باملوافقة على تشكيل جلنة 
يكون هدفها األساسي متابعة 
واقتراح ما هو مناســب في 

هذا املجال.
تطويــر  أن  وأضــاف 
اجلزيــرة اجلنوبيــة فــي 
(جسر جابر) هو اولى بوادر 
التعاون احلكومي البرملاني، 
مبينــا أن «النــواب أعضاء 
اللجنة لديهم مجموعة من 
االفكار جديرة باملناقشة مع 
احلكومــة وأعتقد أننا بدأنا 
اولى خطوات تطوير القطاع 
الترفيهي في الكويت ونشجع 
احلكومة على سرعة اجناز 

هذا امللف».
مشــروع  وبخصــوص 

افتتاحهــا  اجلزيــرة قبــل 
والتــي ســيتم اســتغاللها 
كموقــع  املقبلــة  الفتــرة 
ترفيهي يحتضن املبادرين 

من الشباب الكويتي.
إن الصندوق هو اجلهة 
املشــرفة والقائمــة علــى 
مشــروع تطويــر جزيــرة 
(الســجي) في جسر جابر 
الــى أن اجلزيــرة  مشــيرا 
تنقســم إلــى أربــع مناطق 
هي (البنديرة) و(الســفار) 
و(منطقــة  و(املارينــا) 

اخلدمات).
وبين أن األنشطة المراد 
اســتقطابها فــي الجزيرة 
الجنوبيــة مــن الجســر 
متنوعة ومختلفة إذ ستضم 

رافقه خاللها عدد من النواب 
والوزراء ومسؤولي جهات 
حكومية والتي من املقرر أن 
تضم مواقع ملشاريع صغيرة 
للمبادريــن  ومتوســطة 

الكويتيني.
أن  الســاير  وأوضــح 
يــد التعــاون ممــدودة مع 
السلطة التنفيذية لتحريك 
الســياحة والترفيه  ملفات 
في الكويت، مشــيرا إلى أن 
تطويــر اجلزيرة اجلنوبية 
«مبادرة طيبة» من احلكومة 
في تطوير مناطق ترفيهية 
تكــون مبثابــة «املتنفس» 

للمواطنني.
وذكر أن مجلس األمة رأى 
النهوض مبشــاريع  أهمية 

صغيرة ومتوسطة متنوعة 
للمبادريــن املســجلني لدى 
الصندوق لتشغيل مشاريعهم 
طوال موسمي الشتاء والربيع 

املقبلني. 
من جانبه، قال املدير العام 
للصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة بالتكليف عادل 
احلساوي إن مشروع تطوير 
االصطناعيــة  اجلزيــرة 
اجلنوبيــة املتصلة بجســر 
الســجي)  جابــر (جزيــرة 
أكثــر  سيســتقطب قريبــا 
مــن ٤٠٠ مشــروع ملبادرين 

كويتيني.
وقــال احلســاوي بعــد 
اجلولــة التفقدية ملشــروع 

(ونتر الند حديقة الشعب) 
ومدى رضى أعضاء اللجنة 
البرملانية على مراحل اجنازه 
حتــى اآلن قــال الســاير إن 
هذا املشــروع ضخــم و«كل 
األنظــار تقــع عليــه نظــرا 
لشــهرته العاملية» الفتا إلى 
أن هناك بعض املالحظات من 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة حول إجراءات 

التسجيل واملشاركة فيه.
اللجنــة  أن  وأضــاف 
البرملانية استمعت القتراحات 
املبادريــن حول  عــدد مــن 
املشاركة في (ونترالند) مبينا 
أنه متت مناقشة املالحظات 
واملقترحات مع سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 

منطقة (البنديرة) ٢٧ عربة 
متنقلة (فود تــراك) فيما 
ستضم منطقة (السفار) ١٩
جناحا (كشكا) ومساحات 
لعرض منتجات المبادرين 
وبضائعهم لمدة أسبوعين 
لكل مشــروع إلــى جانب 
شاشة عرض مرئية ضخمة.
منطقــة  أن  وذكــر 
ســتخصص  (المارينــا) 
للتاكسي المائي لنقل الزوار 
من منطقة رأس الســالمية 
إلى الجزيرة الجنوبية في 
جسر جابر والعكس كذلك 
إضافة إلــى توفير جوالت 
ســياحية وبحريــة حــول 
المنطقة فيما ســتخصص 
منطقة (الخدمات) لمواقف 
الســيارات ومحطة الوقود 
والباصات لتســهيل حركة 
الزوار داخل مناطق الجزيرة.
الحســاوي  وتوقــع 
الجزيــرة  تســتقطب  أن 
المســجلين  المبادريــن 
لــدى الصندوق لتشــغيل 
مشاريعهم طوال موسمي 
الشــتاء والربيع المقبلين 
علــى أن يتــم اإلعالن عن 
موعد فتح باب التســجيل 
الطلبــات عبــر  وتقديــم 
منصة الخدمات االلكترونية 
لـــ (الصنــدوق  التابعــة 
الفتــرة  الوطنــي) خــالل 

القريبة المقبلة.
ويعد الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشروعات 
الصغيــرة والمتوســطة 
الجهة القائمة على المشروع 
والمنظمــة لــه بالتعــاون 
مع شريكها االستراتيجي 
الحرس الوطني وشريكها 
الرئيســي بلديــة الكويت 
وجهات حكومية مساهمة 
هي وزارة الداخلية والهيئة 
العامــة للشــباب والهيئة 
العامــة للطــرق والنقــل 
البري والشركة البترولية 
البتروليــة  للصناعــات 
المتكاملة ووزارة الصحة 
ووزارة الكهربــاء والمــاء 
وشركة النقل العام وشركة 

جون الكويت.

مهند الساير: متابعة املجلس املستمرة ملراحل إجناز املشاريع التجارية والترفيهية التي تقوم بها احلكومة وتصب في مصلحة الشباب الوطني املبادر

مهند الساير ود.بدر املال خالل اجلولة

عادل احلساوي:  مشروع تطوير اجلزيرة االصطناعية اجلنوبية املتصلة بجسر جابر (جزيرة السجي) سيستقطب قريبا أكثر من ٤٠٠ مشروع ملبادرين كويتيني

عادل الدمخي: تخصيص عيادة
وشباك لصرف األدوية للمواطنني

قــدم النائب د.عــادل الدمخي اقتراحا برغبة بشــأن 
تخصيص عيادة وشباك لصرف األدوية للمواطنني فقط 

في مستوصف الساملية.
وقــال النائب د.عادل الدمخي في اقتراحه الذي تقدم 
به إنه نظرا ملا يعانيه املواطنون من مراجعي مستوصف 
الساملية من االنتظار ملدد طويلة للدخول للعيادة واستالم 
األدوية نظرا لالزدحام الشديد وكثرة عدد املراجعني من 

الوافدين.
ونص االقتراح الذي تقدم به النائب د.عادل الدمخي 
على ما يلي: «تخصيص عيادة وشــباك لصرف األدوية 

للمواطنني فقط في مستوصف الساملية».

 في مستوصف الساملية

اقترح إنشاء مدخل ملدينة جابر األحمد من الدائري الرابع

د. عادل الدمخي


