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قدم النائب عبد الوهاب البابطني خالل دور 
االنعقاد األول من الفصل التشريعي اخلامس 
عشر 31 س��ؤاال و53 اق��ت��راح��ا بقانون و13 
اق��ت��راح��ا ب��رغ��ب��ة، وش���ارك ف��ي ت��ق��دمي طلبات 
املناقشة التي تتعلق بقضية إيقاف النشاط 

الرياضي وقضية حلب واإليداعات املليونية.
ويشغل البابطني منصب مقرر جلنة حماية 
األم���وال العامة وي��ش��ارك كعضو ف��ي اللجنة 

املالية وجلنة الشباب والرياضة.

االقتراحات بقوانني 
ويبلغ إجمالي املقترحات بقوانني التي تقدم 
النائب بها النائب عبد الوهاب البابطني 53 
اقتراحا بقانون منها اقتراح واحد منفرد و52 
اقتراحا مشاركا فيها بعض زمالئه النواب 

جاءت كالتالي:
• منع زيادة الرسوم والتكاليف املالية على 

املواطنني وإلغاء زيادة أسعار الوقود.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 
1993 في شأن الرعاية السكنية في حالة وفاة 

األب الكويتي ووثيقة التملك لورثته الشرعيني.
• تعديل بعض أحكام القانون رق��م 114 
لسنة 2014 ب��ش��أن ال��ت��أم��ني ال��ص��ح��ي على 
املواطنني املتقاعدين )الفئات املطبق عليها 
هذا القانون هم املتقاعدون وذوو االحتياجات 

اخلاصة وربات البيوت(
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 
1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك 
الكويت الصناعي لدعم متويل النشاط احلرفي 
واملشاريع الصغيرة للكويتيني والقانون رقم 
98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية 

وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 
1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة 

)الناخب وحقوقه االنتخابية(
• تعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم 
42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية 
والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم 
بعض أوجة العمل في كل من اللجنة األوملبية 

الكويتية واالحتادات واألندية الرياضية.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 
2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة 

املالية.
• في شأن تنظيم الوظائف القيادية.

• إض��اف��ة م��ادة ج��دي��دة برقم )87 مكررا( 
إل��ى ال��ق��ان��ون رق��م )49( لسنة 2016 بشأن 
امل��ن��اق��ص��ات ال��ع��ام��ة إذ تخصص )%5( من 
أعمال املقاولة ألصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.

• تعديل املادة )12( من القانون رقم )12( 
لسنة 1963 في شأن الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة إذ ال يجوز لعضو مجلس األمة أن يكون 

عضوا في مجلس إدارة شركة أو مديرا فيها.
• حماية ال��روات��ب وامل��ع��اش��ات التقاعدية 
ومكافآت نهاية اخلدمة للمواطنني املقترضني 
)احل��ج��ز ع��ل��ى ال��رات��ب ال��ش��ه��ري أو امل��ع��اش 

التقاعدي(
• إن��ش��اء ص��ن��دوق س��ي��ادي للمتقاعدين 

)صندوق املتقاعدين السيادي(
• تعديل الفقرة األخيرة من املادة رقم )51( 
م��ن القانون رق��م )6( لسنة 2010 ف��ي شأن 
العمل بالقطاع األهلي إذ يستحق العامل مكافآت 
نهاية اخلدمة كاملة عند انتهاء خدمته في اجلهة 
التي يعمل بها دون خصم مبالغ نظير االشتراك 

في مؤسسة التأمينات االجتماعية.
• إعادة حتديد الدوائر االنتخابية لعضوية 
مجلس األمة إذ تقسم الكويت على خمس دوائر 

انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء.
• إنشاء مفوضية اإلصالح القانوني.

• تعديل بعض أحكام القانون رق��م )39( 
لسنة 2014 بشأن حماية املستهلك )دع��اوى 

جماعية نيابة عن أي فئة من فئات املستهلكني(
• إض��اف��ة ف��ق��رة ث��ان��ي��ة إل���ى امل����ادة )17( 
م��ن ال��ق��ان��ون رق��م )49( لسنة 2016 بشأن 
املناقصات العامة إذ يقتصر التنافس على 
املناقصات اخلاصة بالدولة ذات القيمة التي 
جتاوز عشرة ماليني دينار كويتي على الشركات 

املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية.
• تعديل البندين 1 و2 م��ن امل���ادة 1 من 
القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون 
األح��داث )كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة 

من عمره(
• تعديل بعض أحكام املرسوم األميري رقم 
15 لسنة 1959 بقانون اجلنسية الكويتية 
واملرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء 
دائرة باحملكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية 
)ال يجوز سحب اجلنسية الكويتية إال بعد 

صدور حكم قضائي نهائي(
• تكافؤ الفرص.

• جترمي انتحال الصفات أو األلقاب املهنية 
أو العلمية غير املرخصة أو املعتمدة.

• تعديل الفقرة األولى من املادة )30 مكررا( 
من األم��ر األم��ي��ري بالقانون رق��م )61( لسنة 
1976 بإصدار قانون التأمينات االجتماعية 

)اجلنسية الكويتية(
• تنظيم ال��وظ��ائ��ف ال��ق��ي��ادي��ة ب��ال��دول��ة 

)الوظائف املدنية(
• إضافة فقرة ثانية إل��ى امل��ادة )األول��ى( 
من القانون رقم )104( لسنة 2013 في شأن 

إنشاء صندوق دعم األسرة )القروض(
• إنشاء ديوان املظالم.

• إضافة مادة جديدة برقم )5 مكررا( إلى 
القانون رقم )14( لسنة 1973 بشأن إنشاء 
احملكمة الدستورية )ح��ق االنتخاب والطعن 

أمام احملكمة الدستورية وحل مجلس األمة(
• تعديل بعض أحكام القانون رق��م )12( 
لسنة 1963 في شأن الالئحة الداخلية ملجلس 
األم��ة إذ ال يجوز لعضو مجلس األم��ة أثناء 
عضويته أن يكون عضوا ف��ي مجلس إدارة 

شركة.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم )5( لسنة 
1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة )يخضع بيت 

الزكاة إلشراف مجلس الوزراء(
• إضافة ثالث مواد جديدة بأرقام )19 مكررا 
ج، 19 مكررا د، 19 مكررا ه���( إل��ى املرسوم 
بالقانون رق��م )42( لسنة 1978 ف��ي شأن 
الهيئات الرياضية )الفحص الطبي لتسجيل 

الالعبني(
• تنظيم العمليات اجلراحية التجميلية.

• تعديل بعض أحكام القانون رق��م )40( 
لسنة 1972 بشأن ح��االت الطعن بالتمييز 
وإج��راءات��ه لكل من النيابة العامة واحملكوم 
عليه واملسؤول عن احلقوق املدنية واملدعى بها 
الطعن بالتمييز في األحكام اجلزائية الصادرة 
م��ن محكمة االس��ت��ئ��ن��اف ف��ي م���واد اجلنايات 

واجلنح.
• املناصب القيادية في ال��وزارات والهيئات 

واملؤسسات العامة.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم )111( 
لسنة 2015 بإصدار قانون األح��داث )احلدث 

كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره(
• تعديل البند )1( م��ن امل���ادة )26( من 
ال��ق��ان��ون رق��م )98( لسنة 2013 ف��ي شأن 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة إذ يكون التمويل برسم 
تكلفة ال يرتبط بقيمة التمويل لتغطية مصاريف 

الصندوق.
• تعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم 
)38( لسنة 1980 بإصدار قانون املرافعات 

املدنية والتجارية )مخاصمة القضاء(
• وضع حل شامل ونهائي جلميع طلبات 

احلصول على اجلنسية الكويتية.
• تعديل بعض أحكام امل��رس��وم بالقانون 
رقم )15( لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية 

)اإلعالن عن طلب موظفني غير كويتيني(
• تعديل بعض أح��ك��ام ق��ان��ون اإلج���راءات 
واحملاكمات اجلزائية الصادر بالقانون رقم 
)17( لسنة 1960 إذ ال يحق للنائب العام أو 
املدير العام ل��إدارة العامة للتحقيقات حبس 

أي متهم في أي قضية من قضايا ال��رأي حبسا 
احتياطّيا.

• تعديل بعض أحكام القانون رق��م )50( 
لسنة 1994 ف��ي ش���أن اس��ت��غ��الل القسائم 
والبيوت ألغراض السكن اخلاص )فرض رسم 
سنوي على كل مساحة تتجاوز )2000( متر 

مربع في مجموعها(
•إنشاء هيئة التخطيط العمراني.

• تعديل بعض أح��ك��ام القانون رق��م )1( 
لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات )مركز 
الشركة الرئيسي أو عنوان البريد اإللكتروني 
أو صندوق البريد وال يتم تأسيس الشركة 
ذات املسؤولية احمل��دودة إال إذا وزع��ت جميع 
احلصص النقدية بني الشركاء ويقسم رأس مال 

الشركة إلى حصص متساوية(
• اعتماد ق��واع��د احلوكمة ف��ي املؤسسات 

احلكومية.
• تعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم 
)35( لسنة 1978 في ش��أن إيجار العقارات 
)ال��زي��ادة السنوية املسموح بها لقيمة املتر 
اإليجاري في املناطق السكنية اخلاصة شريطة 
أال تتجاوز هذه الزيادة معدل التضخم السنوي.

• تنظيم وإشهار االحتادات الطالبية.
• إلغاء املادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 
1960 بإصدار قانون اجلزاء )مساواة الرجل 
وامل��رأة في العقاب في حالة التلبس بجرمية 

الزنا(
• تعديل ال��ف��ق��رة األول���ى م��ن امل���ادة 1 من 
املرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن 
حماية الوحدة الوطنية )يحظر قيام أو الدعوة 
أو احلض على كراهية وإث��ارة الفنت بأنواعها 

على أي فئة من فئات املجتمع(
• إضافة مادة جديدة برقم 145 مكررا الى 
القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن الالئحة 
الداخلية ملجلس األم��ة ال يشترك ال���وزراء في 

التصويت على أي من إجراءات االستجوابات.
• تعديل الفقرة الثالثة من امل��ادة 61 من 
القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن املناقصات 
العامة )على املجلس أو اجلهة صاحبة الشأن 
في الترسية على العطاءات املقدمة من أصحاب 
املشروعات الصغيرة أو املتوسطة متى ما كانت 
مطابقة للمواصفات والشروط وكانت األسعار 

بها ال تزيد عن 15%(
• تعديل بعض أحكام القانون رق��م )12( 
لسنة 1963 ف��ي ش���أن ال��الئ��ح��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
ملجلس األمة )مجلس األمة هو املختص بقبول 
االستقالة من عضويته وال يناقش االستجواب 

إال في جلسة خاصة(
• بشأن التعيني في الوظائف القيادية.

• إنشاء اللجنة العليا ملتابعة التركيبة 

السكانية.
• حقوق املريض.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 
1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة 
)يحرم من االنتخاب والترشيح كل من صدر 

بحقة حكم باّت تزيد مدته على ثالث سنوات( 
األسئلة

وج��ه ال��ن��ائ��ب عبد ال��وه��اب البابطني 31 
س���ؤاال إل��ى 10 وزراء منها 7 أسئلة لوزير 
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة وزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
الشباب بالوكالة عن وقف الدعم عن املشاركات 
حتت العلم األوملبي، وتوزيع قسائم صناعية 
في منطقة صبحان وتشكيل جلنة املقابالت 
للوظائف اإلشرافية بالهيئة العامة للرياضة 
ومخالفات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة والعاملني 

باملنطقة التجارية احلرة.
وقدم 6 أسئلة لوزير املالية عن االنخفاض 
احلاد في العوائد االستثمارية للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية وأسس اختيار اعضاء 
مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار ومعايير 
اع��ت��م��اد ج���دول روات���ب امل��دي��ري��ن التنفيذيني 
واملديرين دون بقية املوظفني في الهيئة العامة 

لالستثمار.
ووجه 5 أسئلة لوزير التربية وزير التعليم 
ال��ع��ال��ي ع��ن ن��س��خ��ة م��ن ج��م��ي��ع امل��ن��اق��ص��ات 
واملمارسات والتعاقد املباشر واألوامر التغيرية 
للعامني 2015 - 2016 وحتويل 6 أساتذة 

أكادمييني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للتحقيق واإلج��راءات البيئية التي 
مت اتخاذها لضمان ع��دم جت��اوز امللوثات في 

املدارس.
وق��دم 3 أسئلة لكل من وزي��ر النفط وزير 
الكهرباء وامل��اء ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
ال���وزراء وزي��ر اإلع��الم بالوكالة، فسأل وزير 
النفط وال��ك��ه��رب��اء ع��ن العقبات ال��ت��ي متنع 
املؤسسة من االستثمار بزيادة الطاقة اإلنتاجية 
ملشاريعها احلالية وح��ج��م أص���ول صندوق 

التأمني اخلاص للعاملني بقطاع البترول.
وس���أل وزي���ر ال��دول��ة واإلع����الم ع��ن تعيني 
18 مستشارا وافدا من مصر في إدارة الفتوى 
والتشريع وتطبيق املرحلة األولى والثانية من 

نظام البث التلفزيوني الرقمي األرضي.
ووجه سؤالني لكل من وزير األشغال ووزير 
الصحة، فسأل وزير االشغال عن خطة الوزارة 
لتطوير طريق العبدلي )طريق الشيخ جابر 
األحمد الصباح( وعدد الزيارات امليدانية البيئية 
التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة جلميع 
املدارس واجلهات احلكومية منذ صدور القانون 

رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة.
وس��أل وزي��ر الصحة عن ح��االت العقم التي 
مت عالجها داخل الكويت خالل الثالث سنوات 
املاضية ودور الدولة في حتمل التكلفة املالية 
لهذه احل��االت ومعدل النجاح وق��رار الوزير 
بإنهاء ن��دب مدير مركز جابر األح��م��د للطب 

النووي والتصوير اجلزئي.

عبد الوهاب البابطني

يشغل منصب مقرر جلنة حماية األموال العامة

31 سؤاال و53 اقتراحا بقانون .. حصاد
النائب عبد الوهاب البابطني في دور االنعقاد األول

قدم النائب د.عادل الدمخى خالل دور 
االنعقاد األول من الفصل التشريعي 
اخلامس عشر 37 س��ؤاال و33 اقتراحا 
بقانون و25 اقتراحا برغبة، وش��ارك 
في تقدمي طلب ملناقشة قضية اإليداعات 

املليونية.
وي��ت��رأس ال��دم��خ��ي جلنتي حقوق 
اإلن��س��ان وش���ؤون البيئة، وي��ش��ارك 
كعضو في جلان العرائض والشكاوى 
وامل��ي��زان��ي��ات وال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي قضية 

احلاويات.

االقتراحات بقوانني
يبلغ إجمالي املقترحات بقوانني التي 
تقدم النائب د.عادل الدمخى 33 اقتراحا 
بقانون جميعها مشاركا فيها بعض 

زمالئه النواب جاءت كالتالي:
• تعديل امل��ادة الثانية من القانون 
رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم 
والتكاليف املالية مقابل االنتفاع باملرافق 
واخلدمات العامة والغاء القانون رقم 
20 لسنة 2016 بشأن حتديد تعرفة 
وحدتي الكهرباء واملاء )ال تسري أحكام 
السابقة على األثمان التي تدفع مقابل 

احلصول على اخلدمات والسلع(
• ف��ي ش���أن ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام 
القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن 

حتديد تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء.
• ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون 
رق��م 2 لسنة 2016 ف��ي ش��أن إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام 

اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 
35 لسنة 1962 ف��ي ش��أن انتخابات 
أع��ض��اء مجلس األم���ة )احل���رم���ان من 
االنتخاب والترشيح لكل من صدر بحقه 

حكم تزيد مدته عن 3 سنوات(.
• بشأن العفو الشامل ع��ن بعض 
اجل��رائ��م التي وقعت خ��الل الفترة من 
تاريخ 16/11/2011 ولغاية تاريخ 8 

سبتمبر 2016 .
• بتعديل بعض أح��ك��ام القانون 

رق��م 2 لسنة 2016 ف��ي ش��أن إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية إذ 
تسري أحكام الذمة املالية على عدد من 

اجلهات القضائية وغيرها.
• نقل مهام واختصاصات اجلهاز 
امل����رك����زي ل��ل��م��ق��ي��م��ني ب���ص���ورة غير 
قانونية لوزارة الداخلية )إلغاء العمل 

باملرسومني 467 و468 لسنة 2010(
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 
24 لسنة 1979 في ش��أن اجلمعيات 
التعاونية إذ يكون لكل جمعية تعاونية 
مجلس إدارة يدير شؤونها يتكون من 

تسعة أعضاء.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 
79 لسنة 1995 ف��ي ش���أن ال��رس��وم 
وال��ت��ك��ال��ي��ف امل��ال��ي��ة م��ق��اب��ل االن��ت��ف��اع 
باملرافق واخلدمات العامة إذ ال يجوز 
زي��ادة الرسوم والتكاليف املالية التي 
يتحملها املواطن مقابل االنتفاع باملرافق 

واخلدمات العامة
• إضافة فقرة ثانية إلى املادة )17( 
م��ن ال��ق��ان��ون رق��م )49( لسنة 2016 
ب��ش��أن املناقصات ال��ع��ام��ة إذ يقتصر 
ال��ت��ن��اف��س ع��ل��ى امل��ن��اق��ص��ات اخل��اص��ة 
بالدولة ذات القيمة التي جتاوز عشرة 
م��الي��ني دي��ن��ار كويتي على الشركات 
امل��درج��ة ف��ي س��وق ال��ك��وي��ت ل���ألوراق 

املالية.
• تعديل البند )1( من امل��ادة )26( 
م��ن ال��ق��ان��ون رق��م )98( لسنة 2013 
ف��ي ش���أن إن��ش��اء ال��ص��ن��دوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة إذ يكون التمويل برسم ال 

يرتبط بقيمة التمويل
• تعارض املصالح وقواعد السلوك 

العام.
• ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون 
رق��م )2( لسنة 2016 في ش��أن إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
اخل��اص��ة بالكشف ع��ن ال��ذم��ة املالية 
)زي���ادة ال��ث��روة أو االنتقاص منها في 

التزامات عضو مجلس األمة
• معادلة الشهادات العلمية الصادرة 

من دار القرآن الكرمي مبثيالتها(
• تعديل امل��ادة )147( من القانون 
رقم )12( لسنة 1963 في شأن الالئحة 
الداخلية ملجلس األم��ة )شهود موظفي 

احلكومة(
• تنظيم عمليات التدقيق احملاسبي 
ملراقبي احلاسبات اخلارجيني باجلهات 

اخلاضعة لرقابة ديوان احملاسبة.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 
)35( لسنة 1962 في شأن انتخابات 
أع��ض��اء م��ج��ل��س األم����ة إذ ُي��ح��رم من 
االنتخاب كل من أدين بحكم نهائي في 
جرمية املساس بالذات اإللهية واألنبياء 
وأم��ه��ات املؤمنني والصحابة وال��ذات 

األميرية.
• إلغاء القانون رق��م )115( لسنة 

2014 في ش��أن إنشاء الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري.

• إضافة بند جديد برقم )عاشرا( إلى 
املادة )43( من القانون رقم )12( لسنة 
1963 في شأن الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة )جلنة حقوق اإلنسان واحلريات 

العامة(
• ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام امل��رس��وم 
بالقانون رقم )48( لسنة 1988 باإلذن 
للحكومة ف��ي إن��ش��اء محفظة مالية 
ل��دى بنك الكويت الصناعي ألغ��راض 
دعم سياسة االنتماء في مجال اإلنتاج 

الزراعي.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 
)16( لسنة 1960 ب��إص��دار ق��ان��ون 
اجل��زاء يخص اإلف��راج حتت ش��رط عن 
كل محكوم عليه باحلبس قضى ثالثة 
أرب��اع امل��دة احملكوم عليه بها إذا كان 

حسن السيرة والسلوك.
• إض��اف��ة م���ادة ج��دي��دة ب��رق��م )18 
م��ك��ررا( إل��ى القانون رق��م )12( لسنة 
2011 في ش��أن املساعدات العامة إذ 
تصرف مساعدة خاصة مقدراها مائة 
دي��ن��ار كويتي شهريا ل��ن��زالء السجن 

املركزي والعمومي.
• ت��ع��دي��ل ن��ص امل����ادة األول����ى من 
ال��ق��ان��ون رق��م )47( لسنة 2005 في 
شأن إعادة تعيني أعضاء هيئة التدريس 
السابقني بجامعة ال��ك��وي��ت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى 
العمل يخص املساواة بني أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع 
الباحثني العلميني ف��ي معهد الكويت 

لألبحاث العلمية.
• حماية احل��ي��اة اخل��اص��ة لألفراد 

وصونها.
• اضافة فقرة ثالثة إل��ى امل��ادة 21 
مكررا ب من املرسوم األميري رقم 15 
لسنة 1959 بقانون اجلنسية الكويتية 
إذ ال تسري على مرتكبي اجلرمية مدة 
سقوط الدعوى اجلزائية أو مدة سقوط 
العقوبة في املادتني 4و6 من القانون 
رقم 16 لسنة 1960 التي تختص مبن 
يدلي عن بيانات غير صحيحة للحصول 

على اجلنسية لنفسه أو لغيره.
• تثبيت أس��ع��ار البنزين إذ تثبت 
أسعار البنزين باملقدار الذي كان عليه 

في 1/7/2016
• ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام امل��رس��وم 
ب��ال��ق��ان��ون رق���م 42 لسنة 1978 في 
ش��أن الهيئات الرياضية )يلغى كل 
من املرسوم بقانون رقم 134/2013 
و117/2014 والقانون رقم 25/2015 
والقانون رقم 5/2007 والقانون رقم 
34/2016 ويعمل بأحكام املرسوم رقم 
42 لسنة 1978 ويعمل بأحكام املرسوم 
بقانون رقم 26/2012 والقانون رقم 

.5/2007
• تعديل امل��ادة 1 من القانون رقم 
31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي 
للراغبني في ال��زواج قبل إمت��ام ال��زواج 
)األمراض املعدية والوراثية التي يصدر 

بتحديدها قرار من وزير الصحة(
• تعديل امل��ادة الثانية من القانون 
رق��م 42 لسنة 2006 ب��إع��ادة حتديد 
ال��دوائ��ر االنتخابية لعضويه مجلس 
األم��ة )تنتخب كل دائ��رة عشرة أعضاء 
للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق 
اإلدالء بصوته ملرشحني اثنني في الدائرة 

املقيد فيها(
• إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 
في شأن حتديد تعرفة وحدتي الكهرباء 

واملاء.
• تعديل امل��ادة 2 من القانون رقم 
114 لسنة 2014 بشأن التأمني الصحي 
على املواطنني املتقاعدين )املواطنني 
املتقاعدين املسجلني باملؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية ورب��ات البيوت 
الكويتيات(

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 
)67( لسنة 2015 ف��ي ش��أن ال��دي��وان 
ال��وط��ن��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان إذ يخضع 
الرئيس ونائبة قبل ترشيحهما إلى 
جلسة تقييم كفاءة ويقدم تقرير بذلك 

إلى رئيس مجلس األمة.

األسئلة
وج��ه النائب د.ع���ادل الدمخى 37 
سؤاال إلى 11 وزيرا منها 9 أسئلة لوزير 
الشؤون واالقتصاد عن إعطاء الهيئة 
العامة للقوى العاملة سلطة تقديرية 
للتدخل ف��ي العمل النقابي وق���رارات 
اجلمعيات العمومية للنقابات العمالية، 
وأسباب إيقاف خطوط بعض الرحالت 
واإلج��راءات اخلاصة بانعقاد اجلمعية 
العمومية غير العادية لنقابة العاملني 
ب�����وزارة األش���غ���ال ال��ع��ام��ة وق��ض��اي��ا 

املعاقني.
وق��دم 4 أسئلة لكل من وزراء النفط 
وال��ك��ه��رب��اء وامل���اء وال��دف��اع والصحة 
والتربية والتعليم، فسأل وزير النفط 
وال��ك��ه��رب��اء ع��ن عقد محطة الكهرباء 
ملنطقة غرب عبد الله املبارك واإلجراءات 
واخل��ط��ط التنسيقية ال��ت��ي مت��ت بني 
مؤسسة البترول الكويتية والشركات 

التابعة لها.
وس���أل وزي���ر ال��دف��اع ع��ن ال��رح��الت 
التي قامت بها طائرات الشحن والدول 
التي يتم التعاقد معها لتدريب منتسبي 
اجليش واألطباء املسرحني مبستشفى 

جابر األحمد للقوات املسلحة.
وس��أل وزي��ر التربية والتعليم عن 
جتهيز مبنى كلية التربية األساسية 
في منطقة اجلهراء واملشاريع واخلطط 
واالق��ت��راح��ات التربوية وفصل قطاع 
التعليم عن قطاع التدريب وسأل وزير 
الصحة عن أسباب عدم فتح مستوصف 
منطقة ال��س��امل��ي��ة وامل���راك���ز الصحية 

واخلدمات الطبية.

د.عادل الدمخى

يترأس جلنتي حقوق اإلنسان وشؤون البيئة

37 سؤاال و33 اقتراحا بقانون و25 اقتراحا برغبة .. 
حصاد النائب عادل الدمخى في دور االنعقاد األول
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