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أحمد احلمد: تخصيص ١٠٠ وحدة صناعية للشباب
في احملافظات وتشكيل جلنة لدراسة آفة املخدرات

تقــدم عضــو مجلس 
م.أحمــد  النائــب  األمــة 
احلمد باقتراحــني برغبة 
الدولة  بشأن «تخصيص 
قطعة أرض كبيرة في كل 
محافظــة مــن محافظات 
ببنــاء  وتقــوم  البــالد 
وحدات صناعية صغيرة 
عليهــا علــى أال يقل عدد 
الوحدات عن (١٠٠) وحدة 
وبواقع مائتي متر للوحدة 
فــي كل محافظــة وتقوم 
بتوزيع هذه الوحدات على 
الشباب لعمل مشاريعهم 
عليها. وفي املقابل، تقوم 
الدولة بتسويق منتجات 

عــن وزارة التربية وجامعة 
الكويت ومؤسسات املجتمع 
املدني املعنية بقضايا الشباب، 
لدراسة هذه الظاهرة واقتراح 
الوســائل الكفيلــة بتوعيــة 
الشــباب باآلثــار اخلطيــر 
للمخدرات واملؤثرات العقلية 
علــى صحتهم ومســتقبلهم، 
الكفيلــة  ووضــع احللــول 
مبنع هذه اآلفــات التي تهدد 
مستقبل الشباب مع حتذيرهم 
مــن املغريات التــي يعرضها 
الســوء، وتذكيرهــم  قرنــاء 
بالــوازع الديني الــذي يدين 
هذا الســلوك الشائن وإيجاد 
خطة مشــتركة بــني اجلهات 

الشباب الذين يتطلعون إلى 
مستقبلهم ويهتمون به كثيرا 
ويحاولون قدر اإلمكان إعداد 
أنفسهم وتهيئتها لشغل األدوار 
التي تنتظرهــم، موضحا أن 
االقتراح يساعد الشاب الكويتي 
في اختيار العمل ونوعه كأهم 
القرارات التي يتخذها الشاب 
في حياته، ألنه يتوقف على 
هذا القرار مكانته في املجتمع 

وجناحه في عمله.
وعّلــق النائب احلمد على 
االقتراح الثاني قائال إن انتشار 
املخــدرات واملؤثرات العقلية 
على اختالف أنواعها من األمور 
اخلطيرة التي تعاني منها اآلن 

كبير، مما شــغل والة األمور 
ملا جتره من تدهور في الصحة 
العامــة واألخــالق وتعطيل 
القوى البشرية، مبا يصيبها 
مــن الوهن واملــرض.. ودلت 
اإلحصــاءات على انتشــارها 
في محيط الشــباب مما ينذر 
النائــب  باخلطــر). وأشــار 
احلمد إلى ما جاء في املذكرة 
اإليضاحية للمرسوم بالقانون 
رقــم ٤٨ لســنة ١٩٨٧ أنــه قد 
(ظهرت في السنوات األخيرة 
مشكلة تعاطي املواد املؤثرة 
عقليا ومستحضراتها في غير 
الطبية وانتشارها  األغراض 
بني فئات الشباب املختلفة الذي 

املعنية حملاربتها واحلد منها». 
معلقــا على االقتــراح األول، 
قائــال النائب احلمد إن الدين 
اإلسالمي اهتم بسن الشباب 
اهتمامــا بالغا ملــا لهذه الفئة 
العمرية من أهمية كبرى في 
بناء املجتمع وكون الشباب هم 
عماد األمم، مبينا ان االهتمام 
الشــباب واجتاهاته  بقضايا 
ومشاكله هو اهتمام باملجتمع 
ككل ومبستقبله ألنهم ميثلون 
جيل املستقبل، والطاقات التي 
تســهم فــي حتقيــق أهداف 

املجتمع وإجنازاتها.
النائب احلمد ان  وأضاف 
االقتراح يأتي بهدف مساعدة 

مختلف الشعوب، وذلك على 
الرغم من التشريعات اجلزائية 
التي تفرض عقوبات مغلظة 
أو االجتــار  علــى تعاطيهــا 
بها. ومــن هذه التشــريعات 
في الكويــت القانون رقم ٧٤ 
لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة 
املخدرات واملرسوم بالقانون 
رقم ٤٨ لســنة ١٩٨٧ في شأن 
مكافحة املؤثرات العقلية. وقد 
جاء في املذكــرة اإليضاحية 
للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ أن 
(مشكلة املخدرات قد أصبحت 
جذورهــا ضاربة فــي أعماق 
املجتمــع الدولي فــي العصر 
احلاضــر، وتفاقمــت إلى حد 

هو عدة الدولة وذخيرتها 
اإلنتاجيــة  وطاقتهــا 

وحصنها الواقي).
وختــم النائــب احلمد 
بأنه من الضروري التفكير 
في الوســائل التــي تكفل 
حماية شبابنا من االنزالق 
نحو هذا املستنقع اخلطير، 
أبناؤنــا وبناتنا  الســيما 
التعليمية  في املؤسسات 
على اختالف مســتوياتها 
وأنوعها، وهي مسؤولية 
تقــع على جهات رســمية 
متعددة في مقدمتها وزارة 
التعليم  التربيــة ووزارة 

العالي ووزارة الداخلية.

حلماية الشباب منها ولتمكينهم من القيام مبشاريعهم اخلاصة

م.أحمد احلمد

تلك املشــاريع محليا وعامليا 
مقابــل نســبة مــن األرباح» 
و«تشكيل جلنة تضم ممثلني 

نص اقتراح احلمد حول مواجهة املؤثرات العقلية
نص اقتــراح النائب م.أحمــد احلمد حول 

املخدرات:
ان انتشار املخدرات واملؤثرات العقلية على 
اختالف انواعها من االمور اخلطيرة التي تعاني 
منها اآلن مختلف الشــعوب، وذلك على الرغم 
من التشــريعات اجلزائية التي تفرض عقوبات 
مغلظة علــى تعاطيها او االجتار بها، ومن هذه 
التشــريعات في دولة الكويت القانون رقم ٧٤ 
لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة املخدرات وتنظيم 
استعمالها واالجتار فيها، واملرسوم بالقانون رقم 
٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة املؤثرات العقلية 
وتنظيم استعمالها واالجتار فيها، وقد جاء في 
املذكرة االيضاحية للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ 
ان «مشكلة املخدرات قد اصبحت جذورها ضاربة 
في اعماق املجتمع الدولي في العصر احلاضر، 
وتفاقمت الى حد كبير، مما شــغل والة االمور 

ملا جتره من تدهور في الصحة العامة واالخالق 
وتعطيل القوى البشرية، مبا يصيبها من الوهن 
واملرض. ودلت االحصائيات على انتشارها في 
محيط الشباب مما ينذر باخلطر». كما جاء في 
املذكرة االيضاحية للمرسوم بالقانون رقم ٤٨ 
لسنة ١٩٨٧ انه قد «ظهرت في السنوات االخيرة 
مشكلة تعاطي املواد املؤثرة عقليا ومستحضراتها 
في غير االغراض الطبية وانتشارها بني فئات 
الشباب املختلفة والذي هو عدة الدولة وذخيرتها 

وطاقتها االنتاجية وحصنها الواقي».
لذا كان من الضروري التفكير في الوسائل 
التي تكفل حماية شبابنا من االنزالق نحو هذا 
املستنقع اخلطير، والسيما ابناؤنا وبناتنا في 
التعليمية على اختالف مستوياتها  املؤسسات 
وأنواعها، وهي مسؤولية تقع على جهات رسمية 
متعددة في مقدمتها وزارة التربية ووزارة التعليم 

العالي ووزارة الداخلية.
لذا، فإنني أتقدم باالقتــراح برغبة التالي، 
برجاء التفضل بعرضه على مجلس االمة املوقر.

(نص االقتراح)
تشكيل جلنة تتبع وزير التربية تضم ممثلني 
عن وزارة التربية، وجامعــة الكويت، ووزارة 
الداخلية ومؤسسات املجتمع املدني املعنية بقضايا 
الشباب، لدراسة هذه الظاهرة، واقتراح الوسائل 
الكفيلة بتوعية الشباب باآلثار اخلطيرة للمخدرات 
واملؤثرات العقلية على صحتهم ومســتقبلهم، 
ووضع احللول الكفيلة مبنع هذه اآلفات التي تهدد 
مستقبل الشباب مع حتذيرهم من املغريات التي 
يعرضها قرناء السوء، وتذكيرهم بالوازع الديني 
الذي يدين هذا الســلوك الشائن، وإيجاد خطة 
مشتركة بني اجلهات املعنية حملاربتها واحلد منها.

تخصيص الوحدات الصناعية الصغيرة
نص اقتراح النائب م.أحمد احلمد حول 
الصناعية الصغيرة:  الوحدات  تخصيص 
لقد اهتم الدين االســالمي بسن الشباب 
اهتمامــا بالغا ملا لهــذه الفترة من أهمية 
كبرى في بناء املجتمع، ولكون الشــباب 
هم عماد األمم، واالهتمام بقضايا الشباب 
واجتاهاته ومشاكله هو اهتمام باملجتمع ككل 
ومبستقبله ألنهم ميثلون جيل املستقبل، 
والطاقات التي تســهم في حتقيق أهداف 

املجتمع وإجنازاتها.
والشــاب في هذه املرحلة يتطلع الى 
مســتقبله ويهتم به كثيرا ويحاول قدر 
اإلمكان اعداد نفسه وتهيئتها لشغل االدوار 
التي تنتظره، واختيار العمل ونوعه يعد 
من اهم القرارات التي يتخذها الشاب في 
حياته ألنه يتوقف على هذا القرار مكانته 

في املجتمع وجناحه في عمله.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي، 
برجاء التفضل بعرضه على مجلس األمة 

املوقر.
(نص االقتراح)

«بناء وحدات صناعية صغيرة على قطعة 
أرض كبيرة في كل محافظة من محافظات 
البالد على أال يقل عدد الوحدات عن (١٠٠) 
وحدة وبواقع مائتي متر للوحدة في كل 
محافظة، وتوزع هذه الوحدات على الشباب 
لعمل مشاريعهم عليها وفق دراسات مقدمة 
منهم وتفاصيل تلك املشــاريع مع تقدمي 
ضمان مالي معقول، في املقابل تســوق 
الدولة منتجات تلك املشاريع محليا وعامليا 

مقابل أخذ نسبة من األرباح».

أسامة املناور: كم عدد املواطنات الكويتيات 
املنتفعات من بيوت منطقتي تيماء والصليبية؟

وجه النائب أسامة املناور 
ســؤاال إلى وزير الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
الدولــة  املجتمعيــة وزيــر 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني مبارك العرو، عن 
الكويتيات  املواطنــات  عدد 
املنتفعات من بيوت منطقتي 
تيماء والصليبية والشــقق 
الســكنية فــي أي مناطــق 

أخرى.
ونص السؤال على ما يلي:

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

١ ـ كــم عــدد املواطنــات 
املنتفعــات من  الكويتيــات 
تيمــاء  منطقتــي  بيــوت 
والصليبية والشقق السكنية 

في أي مناطق أخرى؟
٢ ـ كــم عــدد املواطنــات 
الكويتيات على قائمة االنتظار 
للحصول على سكن بصفة 
إيجار حتى اآلن، وبحســب 

كل عام؟

السكنية أو اللوائح والقرارات 
التنفيذيــة، وهــل يقتصــر 
مفهــوم األســرة فقــط على 

املواطن دون املواطنة؟
٥ـ  ما عدد البيوت والشقق 
الشــاغرة ولــم تخصــص 
للمواطنات الكويتيات حتى 

اآلن؟
ـ مــا عــدد الوحــدات   ٦
السكنية في مشروع بيوت 
منخفضــة التكاليــف، ومــا 

الفئات التي تستفيد منها؟

٣ ـ كــم عــدد البيوت في 
منطقتــي تيماء والصليبية 
املخصصة لغير الكويتيات 
ولغير العاملني في وزارتي 

الدفاع والداخلية؟
٤ ـ مــا الســند القانوني 
الذي مينــع منح الكويتيات 
املتزوجــات من غير كويتي 
بدل إيجار أســوة باملواطن 
الكويتي، وهل املنع يستند 
إلى القانون رقم ٤٧ لســنة 
الرعايــة  ١٩٩٣ فــي شــأن  اسامة املناور

مهند الساير يطلب إحصائية
بعدد املستشارين الوافدين

وجه النائب مهند الساير 
سؤاال الى وزير العدل وزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
جمال اجلالوي جاء كالتالي: 
يرجــى إفادتــي وتزويــدي 

باآلتي:
١ ـ إحصائيــة تفصيلية 
موضحــا بهــا عدد الســادة 
الوافديــن  املستشــارين 
العاملني فــي مرفق القضاء 
العامة  (احملاكــم والنيابــة 
وفقــا  التنفيــذ)  وإدارات 
جلنسياتهم ودرجاتهم املالية 

واملسميات الوظيفية.
٢ ـ ســلم الرواتب للســادة املستشارين 
الوافدين وفق جهات عملهم في مرفق القضاء 

والبدالت املمنوحة لهم وقيمة 
كل بدل على حدة.

٣ ـ هــل تتحمــل وزارة 
العدل تكلفة أي بدالت إضافية 
أو مصروفات أخرى أو توفير 
سكن أو وسائل نقل أو غيرها 
من املزايا املمنوحة للسادة 
الوافديــن؟  املستشــارين 
إذا كانت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي بنوعها 
وقيمتها وعدد املســتفيدين 

منه.
٤ ـ التكلفــة اإلجماليــة 
للمستشــار الوافد ملدة سنة متضمنا راتبه 
والبــدالت واملصروفات اإلضافية والســكن 

وغيرها التي تتحملها الوزارة.

العاملني في مرفق القضاء وفقًا جلنسياتهم ودرجاتهم املالية ومسمياتهم

مهند الساير

مهلهل املضف لوزير اإلعالم: هل شاركت
وزارتكم واجلهات التابعة في «إكسبو دبي»؟

النائــب مهلهــل  وجــه 
املضــف ســؤاال إلــى وزير 
اإلعالم والثقافة د.حمد روح 

الدين جاء كالتالي:
املالية  في ظــل األزمــة 
وسياسة احلكومة في ترشيد 
وضبــط اإلنفــاق وصدور 
تعاميم وقرارات من مجلس 
الــوزراء بهــذا اخلصوص 
ومنها تخفيض املشاركة في 
جميع املعارض واملؤمترات 
احمللية واخلارجية بنسبة 

٥٠٪ مــن املعتمد مبيزانية 
وتخفيــض   ،٢٠٢٢/٢٠٢١
املشاركة بالتدريب اخلارجي 
واحمللــي جلميــع اجلهات 
وتخفيــض  احلكوميــة، 
املهمات الرسمية واألبحاث 
والدراســات واالستشارات 
وأن على كل جهة التنسيق 
مع وزارة املالية وعلى الرغم 
مــن ذلك نشــرت وســائل 
اإلعــالم مشــاركة جهــات 
حكوميــة عدة فــي مؤمتر 

الوفــد املســافر إلــى دبــي 
املؤمتــر  فــي  لالشــتراك 

ومسمياتهم الوظيفية.
٣- ما دور كل عضو من 
أعضاء الوفد املشــارك في 

املؤمتر بشكل تفصيلي؟
٤- كم تكلفة رحلة السفر 
للمؤمتر؟ مع بيان تفصيلي 

بكل بنود الصرف.
هنــاك  كان  هــل   -٥
تنســيق مــع وزارة املالية 

قبل املشاركة في املؤمتر؟

إكسبو دبي املنعقد في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة.

إفادتــي  يرجــى  لــذا 
وتزويدي باآلتي:

١- هل شاركت وزارتكم 
واجلهات التابعــة لكم في 
مؤمتر اكسبو دبي؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فما ضرورة 
املشــاركة في املؤمتر؟ وما 
اإلسهامات والنتائج املترتبة 

على تلك املشاركة؟
٢- كشف بعدد أعضاء 

إذا كانت اإلجابة اإليجاب فما ضرورة املشاركة في املؤمتر؟

مهلهل املضف

أسامة الشاهني لـ «الشؤون واإلسكان»: 
كم عدد الوافدين املعينني في وزارتكم؟

وجه النائب أسامة الشاهني سؤاال الى وزير الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية وزير الدولة لشــؤون 
اإلســكان والتطوير العمراني مبــارك العرو، نص على 

ما يلي:
قررت املادة رقم (١) من املرســوم األميري رقم (١٧) 
لســنة ٢٠١٧ أن األفضلية فــي التعيني في الوظائف في 
حال عدم وجود كويتيني، لألبناء غير الكويتيني من أم 

كويتية. وعليه يرجى إفادتي باآلتي:
ـ كــم عدد الذين عينوا مــن الوافدين (من غير أبناء 
الكويتيات) ســواء على العقد الثاني أو بند املكافأة في 
وزارتكم واجلهات التابعة لكم منذ تاريخ نشر املرسوم 

في اجلريدة الرسمية حتى تاريخه؟

من غير أبناء الكويتيات سواء على العقد الثاني أو بند املكافأة 

أسامة الشاهني

عبدالعزيز الصقعبي يطلب من «اإلعالم» جميع
قرارات مجلس الوزراء اخلاصة بـ «الترفيهية»

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي ســؤاال إلــى وزير 
اإلعــالم والثقافــة حمد روح 

الدين جاء كالتالي:
نشــرت إحــدى الصحــف 
احمللية خبرا عن عهد مجلس 
الــوزراء إلــى وزيــر اإلعالم 
والثقافــة مهــام ومســؤولية 
اإلشراف على متابعة وتنفيذ 
مشروع املدينة الترفيهية، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
ـ نســخة علــى قــرص   ١
مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة 
(Flash Memory) مــن جميع 

قرارات مجلس الوزراء اخلاصة 
مبشروع املدينة الترفيهية.

٢ ـ سبق أن أصدر مجلس 
الوزراء قــراره في تاريخ ٢٥ 
مارس ٢٠١٩ بتشكيل جلنة عليا 
تتولى تنفيذ مشروع تطوير 
املدينة الترفيهية، فما ســبب 
تعطــل عمل اللجنــة؟ يرجى 
تزويدي بقرار مجلس الوزراء 
املشــار إليه واإلجراءات التي 
اتخذتها اللجنة بخصوص ذلك.

٣ـ  يرجى تزويدي بنسخة 
على قــرص مدمــج (CD) أو 
 (Flash Memory) شريحة ذاكرة

مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة 
(Flash Memory) مــن الكتاب 

املشار إليه.
٥ـ  أشار اخلبر إلى تكليف 
مجلس الوزراء وزير اإلعالم 
والثقافــة بترتيــب األوضاع 
الفنية والقانونية واالقتصادية 
واملالية بشأن مشروع تطوير 
الترفيهيــة وتقــدمي  املدينــة 
تقرير نهائي حول ذلك ملجلس 
الوزراء، لــذا يرجى تزويدي 
بنســخة علــى قــرص مدمج 
 Flash) أو شريحة ذاكرة (CD)

Memory) من هذا التقرير.

مــن كتــاب الديــوان األميري 
ملجلس الوزراء لتحديد الوزير 
املختص، ونسخة على قرص 
مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة 
(Flash Memory) من رأس أمانة 
الشــؤون القانونيــة ملجلس 

الوزراء حول ذلك.
٤ ـ أشــار اخلبــر إلى رفع 
وزير اإلعــالم والثقافة كتابا 
إلــى مجلــس الوزراء بشــأن 
املزايــدة اخلاصــة باملدينــة 
الشــركات  الترفيهيــة، فمــا 
التي تقدمت للمزايدة؟ يرجى 
تزويدي بنســخة على قرص 

د.عبدالعزيز الصقعبي

عبدالكرمي الكندري: هل طبَّقت «الدفاع» 
شرط اخلبرة على الضباط املهندسني؟

وجه النائب د.عبدالكرمي الكندري سؤاال إلى وزير 
الدفاع نص على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- هل طبقت الوزارة شــرط اخلبرة على الضباط 
املهندســني املتخرجــني بعــد تاريخ ١ أبريــل ٢٠٢١ من 
دون تطبيقــه على املتخرجني قبل هــذا التاريخ علما 
أنهم ابتعثوا طبقا للقرار رقم ٢٢١١ لسنة ٢٠١٢ (القرار 

السابق)؟
٢- ملــاذا لم يطبق القرار الوزاري رقم ٤٢٤ لســنة 
٢٠٢١ على املبتعثني اجلدد لدراسة الهندسة بعد صدور 
القــرار كونهم علــى علم ودراية بالعــالوات اجلديدة 

(شرط اخلبرة)؟

 املتخرجني بعد تاريخ ١ أبريل ٢٠٢١ 

د.عبدالكرمي الكندري


