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أحمد السعدون يستقبل 
وفد مجلس إدارة جمعية 

اإلصالح االجتماعي
اســتقبل رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 
في مكتبه أمس وفد مجلس إدارة جمعية اإلصالح 
االجتماعي برئاسة رئيس اجلمعية د. خالد املذكور.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
محمد علي العمر، واألمني العام للجمعية حمد محمد 
العلي، وعضو مجلس اإلدارة هشام عيسى العومي.
كما حضر اللقاء أمني سر مجلس األمة النائب 

أسامة عيسى الشاهني.
رئيس مجلس األمة أحمد السعدون متوسطا وفد مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي برئاسة رئيس اجلمعية د. خالد املذكور ويبدو أسامة الشاهني الرئيس أحمد السعدون خالل استقباله د. خالد املذكور

«الظواهر السلبية»: التصدي آلفة املخدرات مسؤولية مجتمعية 
مشتركة لتوعية الشباب بأخطارها وسنشّرع قوانني ملواجهتها

القيــم  ناقشــت جلنــة 
ومعاجلة الظواهر السلبية 
في اجتماعها امس موضوع 
املخدرات وأسباب انتشارها 
وتأثيرهــا الســلبي علــى 
املجتمــع، بحضور ممثلني 
عن وزارة الداخلية واإلدارة 

العامة للجمارك. 
اللجنــة  وقــال مقــرر 
النائــب حمــد العبيــد في 
تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة إن آفة املخدرات 
فتكت بالكثير من الشباب 
والفتيــات كمــا ورد مــن 
إحصائيــات مــن اجلهات 
املختصة، مؤكــدا أنه بات 
من الضروري الوقوف يدا 
واحدة ملعاجلة هذه االفة.

وأضاف العبيد أن اللجنة 
التــام  لديهــا االســتعداد 
لوضع احللول التشريعية 
والقوانــني الالزمــة لســد 
الفراغ التشريعي إذا تبني 
وجود قصور في القوانني.

وأضاف أن التصدي لهذه 
اآلفــة مســؤولية املجتمع 
بكاملــة بــدءا من األســرة 
األمــة  والبيــت ومجلــس 
واملجتمــع املدنــي، وذلــك 

وهــل هناك آليــات حديثة 
تهريــب  عــدم  تضمــن 
املخــدرات، الســيما فــي 
تفتيش املسافرين القادمني 
للكويت من مواطنني وسياح 
مــن املطارات لعدم تســلل 

املخدرات إلى الداخل.
وأشار إلى أنه مت سؤالهم 
عن طرق التفتيش البحري 
للبضائــع والطــرود التي 
تصــل عــن طريــق اجلو، 
متمنيا أن تصل الردود على 

واألســواق  واملــدارس 
واملنتزهات مما تسبب في 
آثار سلبية مثل كثرة جرائم 
القتــل والعنــف والتفكك 

األسري.
العبيد باجلهود  وأشاد 
التي تبذلها وزارة الداخلية 
مؤخرا، متمنيا االســتمرار 
في اإلجناز، وأال يكون فقط 
إجنازا إعالميــا امنا يكون 

على أرض الواقع.
وأضاف أن دورهم كنواب 

اجلهــود للقضاء على هذه 
اآلفة.

وأشــار إلى ضرورة أن 
تكون هنــاك نوعية وعمل 
دؤوب مــن وزارة األوقاف 
عن طريق اخلطب باملساجد، 
وزارة  مشــاركة  وكذلــك 
اإلعــالم بخطــط إعالميــة 
توعوية للشباب والفتيات 
عن بعض أنواع املخدرات 

التي قد ال يعرفونها.
وبني أهمية وجود توعية 

جميع هذه االستفســارات 
في االجتماع املقبل أو خالل 
فترة شــهر كي تســتطيع 
اللجنة وضــع أيديها على 
أماكــن اخللل التي يتم من 

خاللها تهريب املخدرات.
وبــني أنــه متــت أيضا 
العامــة  اإلدارة  مناقشــة 
ملكافحــة املخــدرات حول 
أساليبهم في التصدي لهذه 
الظاهرة التي تســللت إلى 
الكثير من األبناء واألســر 

لألمة احملاسبة، واملراقبة، 
مشيرا إلى أنه «إذا كان هناك 
قصور تشريعي مينع هذه 
اجلهــات مــن أداء مهامهم، 
فالنواب على أمت االستعداد 
لسد هذا النقص كي تقوم 
اجلهات بدورها على أكمل 

وجه».
وبــني العبيــد انه متت 
مناقشة ٣ جهات حكومية، 
ولكن هنــاك جهات أخرى 
عليها مد يد التعاون لتضافر 

باملدارس للطلبة والطالبات 
في جميع املراحل، موضحا 
أن املجتمــع أمــام غزو من 
جتــار مخــدرات يريــدون 
تدمير شــباب هذا الوطن، 
وعلينا جميعا التصدي لتلك 
الهجمة حكومة ومجلســا 

وجهات مجتمع مدني.
وأكــد العبيد ان اللجنة 
في اجتماعها امس اجنزت 
جزءا مــن مهامها ومازالت 
أمامها مهام كثيرة وكبيرة 
السلبية  الظواهر  ملعاجلة 

الدخيلة على مجتمعنا.
وشدد على أن «املجتمع 
الكويتــي يتميــز بأنه آمن 
وينعم بأخالق فاضلة ولكن 
قــد تدخل بعــض األخالق 
الدخيلة لذا يجب أن يتصدى 
لها املجتمع بكامله بدءا من 
األســرة والبيــت ومجلس 

األمة واملجتمع املدني».
العبيــد علــى  وشــدد 
«ضــرورة احملافظــة على 
التــي  الوطنيــة  األخــالق 
ورثناها من اآلباء واألجداد 
واالرتقاء باألخالق من أجل 
الوطن وبالتالي املسؤولية 

اليوم تهم اجلميع».

ناقشت القضية بحضور ممثلني عن وزارة الداخلية واإلدارة العامة للجمارك 

ً د.مبارك الطشة ومحمد هايف وحمد العبيد ود.فالح الهاجري خالل اجتماع اللجنةحمد العبيد متحدثا

للمحافظــة علــى املجتمع 
وشبابنا من أي انحرافات 

قد تخترقهم وأسرهم.
اللجنــة  أن  وأوضــح 
ناقشت مع خفر السواحل 
كل ما يتعلق باألمن البحري 
واجلزر، وكيفيــة منع أي 
تســلل للمواد املخدرة من 
هــذا اجلانب، كما ناقشــت 
إدارة اجلمــارك فــي طرق 
تأمني احلــدود بحرا وجوا 
البضائع،  وبرا وتفتيــش 

عالية اخلالد: هل حققت شركة الدرة الهدف
املرجو من إنشائها وما قيمة الربح واخلسارة؟

صالح عاشور: ما عدد طلبة الثانوية العامة املقبولني
في خطة البعثات للتعليم العالي في العامني املاضيني؟

وجهت النائب عالية اخلالد 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 

الرشيد جاء كالتالي:
نشــرت جريــدة القبس 
تقريرا صحافيــا في تاريخ 
١٩ نوفمبــر ٢٠٢٢ بعنــوان 
«٥٠٪ مــن رأســمال شــركة 
الــدرة للعمالــة.. تبخرت»، 
ونظرا لالخبار واملعلومات 
املتداولة في اآلونة األخيرة 
عن الشركة املذكورة ومجلس 
إدارتهــا، واإلدارة التنفيذية 
لهــا، وطبيعتهــا واجلدوى 

االقتصادية منها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  هــل حققت شــركة الدرة 
للعمالة املنزلية الهدف املرجو 
من إنشائها؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب يرجــى تزويدي 
بالتقارير املؤيدة لذلك، وإذا 

النائــب صالــح  وّجــه 
عاشــور ســؤاال إلى وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي 
قــال  العدوانــي  د.حمــد 
فــي مقدمته: نظــرا لكثرة 
الشكاوى املتزايدة من العديد 
من الطلبة خريجي الثانوية 
العامــة حول عــدم وجود 
البعثات  مقاعد كافية فــي 
اخلارجية للتعليم العالي، 
وتكــرر ذلــك فــي العامني 
أرغــب  املاضيــني، لذلــك 

بتزويدي باآلتي:
١- عدد طلبة الثانوية العامة 
املقبولني في خطة البعثات 

املكافآت واالجراءات القانونية 
واإلدارية التي اتخذت في ذلك.
٥ ـ هل تسلم اي من اعضاء 
مجلــس االدارة منــذ تاريخ 
انشاء الشركة ســيارة؟ اذا 
كانت االجابة بااليجاب يرجى 
تزويدي بكشف مفصل عن 
الســيارات املسلمة ألعضاء 
مجلس االدارة وقيمة كل عقد، 
وقيمة االصالحات واملخالفات 

للتخصصــات املقبولة في 
كال القطاعني مع األعداد لكل 

منهما.

املعلومات مازن الناهض جاء 
كالتالي: نشرت جريدة القبس 
تقريرا صحافيــا في تاريخ 
١٩ نوفمبــر ٢٠٢٢ بعنــوان 
(٥٠٪ من رأســمال الشركة 
الــدرة للعمالــة... تبخرت) 
ونظرا لالخبار واملعلومات 
املتداولة في اآلونة االخيرة 
عن الشركة املذكورة ومجلس 
ادارتهــا، واالدارة التنفيذية 
لهــا، وطبيعتهــا واجلدوى 

االقتصادية منها.
لذا يرجى افادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  كم تبلغ قيمة االستقدام؟ 
مــع تزويدي بعــدد العمالة 
التي مت استقدامها من خالل 

الشركة.،
ادنــى عقــد  ـ مــا قيمــة   ٢
اســتقدام؟ وما قيمــة أعلى 
عقد اســتقدام؟ مع تزويدي 
بالتكاليف التفصيلية لعقود 

االستقدام.

العامــة لطلبــة  الثانويــة 
التعليم اخلاص لدى وزارة 
التعليم العالي؟ وما اجلهة 
املســؤولة عن معادلة تلك 

الشهادات لديكم؟
٦- ما الســبب فــي فرض 
مواد إضافيــة على الطلبة 
احلاصلــني علــى شــهادة 
الثانوية العامة من املدارس 
اإلجنليزية مــع العلم بأن 
شــهاداتهم تأتــي مصدقــة 
مــن بريطانيا فــي حني ال 
يتم فــرض هذه املواد على 
احلاصلــني علــى شــهادة 
الثانوية العامة من املدارس 

األميركية في الكويت؟

التــي كبــدت املــال العام ان 
القانوني  وجدت، واالساس 
واالداري لتسليم السيارات.
٦ ـ كشــف بعــدد املوظفــني 
الكويتيــني وغير الكويتيني 

في الشركة.
٧ـ  هل التزمت الشركة بهامش 
الربح املقدر بنسبة ١٠٪ احملدد 
في النظام االساسي للشركة؟ 
اذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى 
حتديد أســباب ذلك والسند 

القانوني.
٨ـ  هل تقاضت الشركة مبالغ 
ماليــة مــن العمــالء خالف 
التكاليف االساسية وهامش 
الربح احملدد بنســبة ١٠٪؟ 
اذا كانــت االجابة بااليجاب 
يرجى ذكر االساس القانوني 

واالداري لهذه املبالغ.
كما وجهت اخلالد سؤاال 
الى وزير التجارة والصناعة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 

٣- مــا التواريــخ احملددة 
لفتح التقدمي خلطة البعثات 
وخطة الشواغر في العامني 
املاضيــني لــكل مــن طلبة 
التعليــم احلكومي وطلبة 

التعليم اخلاص؟
٤- مــا أســباب اإليقــاف 
لتخصص طب األسنان في 
الدول العربية؟ وما األسس 
واملعاييــر التي مت اإليقاف 
عليهــا رغم إعــالن ديوان 
اخلدمــة املدنيــة احتياجه 
لهذا التخصص؟ وما املسوغ 

القانوني لذلك القرار؟
٥- مــا األســس واملعايير 
التي تتم بها معادلة معدالت 

سألت عن قيمة استقدام العمالة

استفسر عن األسس واملعايير التي تتم بها معادلة املعدالت لطلبة التعليم اخلاص

عالية اخلالد

صالح عاشور

كانت اإلجابة بالنفي يرجى 
ذكر أسباب ذلك.

٢ـ  كم قيمة الربح او اخلسارة 
التــي حققتها الشــركة لكل 
ســنوات عملها منــذ تاريخ 
إنشائها حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال؟ كما يرجى تزويدي 
بأســباب الربح او اخلسارة 
لكل سنة من سنوات عملها.
٣ ـ كشف مفصل من مكافآت 
أعضــاء مجلــس االدارة منذ 
تاريخ إنشــاء الشركة حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال، مع 
بيان أسباب منح هذه املكافآت، 
والوضع املالي للشــركة من 

حيث الربح واخلسارة.
٤ ـ هــل منح أعضاء مجلس 
اإلدارة املبطلــة عضويتهــم 
إذا كانــت  مكافــأة ماليــة؟ 
اإلجابــة باإليجــاب يرجــى 
تزويــدي بصــورة ضوئية 
مــن املخاطبــات والكتــب 
بــرد  الصــادرة للمطالبــة 

للتعليم العالي في العامني 
املاضيــني بالتفصيــل لكل 
من طلبة التعليم احلكومي 
وطلبة التعليم اخلاص؟ وما 
عدد املقاعد املخصصة لكل 
منهما حتديدا؟ مع تزويدي 
بكشف تفصيلي باألعداد لكل 

منهما.
٢- ما عدد الطلبة املقبولني 
في تخصصات الطب البشري 
وطب األسنان والصيدلة في 
كل من التعليــم احلكومي 
والتعليــم اخلاص للعامني 
املاضيني فــي كل من خطة 
البعثات وخطة الشواغر؟ 
مع تزويدي بكشف تفصيلي 

حمد العبيد: هل تقام املاراثونات 
مبوافقة اجلهات احلكومية؟

ثامر السويط يقترح منح املرأة 
حق طلب الرعاية السكنية

النائــب حمــد  وجــه 
العبيد سؤاال الى النائب 
األول لرئيــس مجلــس 
الداخلية  الوزراء ووزير 
الشيخ طالل اخلالد جاء 

كالتالي:
جبل املجتمع الكويتي 
منذ األزل على قيم وأخالق 
الدين  وعــادات منبعهــا 
وشريعة اهللا الغراء، لكن 
زادت فــي اآلونة االخيرة 
ظاهــرة تنظيــم عدد من 
واملؤسســات  اجلهــات 

السيما غير احلكومية لفعاليات رياضية 
مثل (املاراثونات) وتتضمن ما ال يراعي 
عادات وقيم املجتمــع الكويتي، فتكون 
مدعاة لالختالط املنهي عنه شــرعا بني 

املشاركني من النساء والرجال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - هل تقام تلك الفعاليات 
املختلطــة (املاراثونــات) 
مبوافقة الوزارات واجلهات 
احلكوميــة األخرى املعنية 
بتنظيم مثل هذه الفعاليات؟
٢ - ما الضوابط التي 
حتكــم تنظيم مثــل هذه 
الفعاليات؟ وهل تتضمن ما 
يراعي عادات وقيم املجتمع 
الكويتــي دون االختالط 
املنهــي عنه شــرعا؟ (مع 
تزويدي بصورة ضوئية 

منها ان وجدت).
٣ - ما الوســائل املتاحــة للوزارات 
واجلهات املعنية ملراقبة وضبط تنظيم 
تلــك الفعاليــات مبــا يضمــن التزامها 
بالضوابــط الشــرعية لالختــالط؟ مع 
تزويــدي باللوائح واألحــكام الصادرة 

في هذا الشأن.

قدم النائب ثامر السويط 
اقتراحا ملنح املرأة الكويتية 
املطلقة طالقا بائنا، واألرملة 
التي ليــس لها نصيب في 
حصــة ســكنية، واملــرأة 
التي بلغت ســن اخلامسة 
واألربعــني وما فــوق ولم 
املــرأة  تتــزوج، وكذلــك 
املتزوجــة من غير كويتي 
احلــق فــي تقــدمي طلــب 
رعاية سكنية وتخصيص 
وحدة سكنية وبدل إيجار 
شهري لدى املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية، وتوفر لها الدولة بدائل 
سكنية مؤقتة حلني ضمان استقرارها في 

سكن خاص ومستقل لها.

 وعلل السويط اقتراحه 
نظــرا ملا متثله املــرأة من 
أهمية في املجتمع ولكونها 
متســاوية مــع الرجل في 
والواجبــات،  احلقــوق 
وحلمايتها ودعم حقوقها 
املدنية وتوفير سبل الراحة 
والطمأنينــة لها، ولكونها 
تتطلــب رعايــة خاصــة 
واهتمامــا مــن اجلهــات 
احلكوميــة خاصــة عندما 
تفقد معيلها أو ولي أمرها 
أو أســرتها أو تنفصل عن 
زوجهــا، األمــر الذي يســتوجب حمايتها 
وضمان سبل العيش الكرمي لها واستقرار 

حياتها.

سأل عن ضوابط تنظيمها ومراعاتها لعادات وقيم املجتمع 

نظراً ملا متثله من أهمية في املجتمع 

حمد العبيد

ثامر السويط

حصة  في  نصيب  لها  ليس  التي  واألرملة  بائنًا  طالقًا  املطلقة 
كويتي غير  من  واملتزوجة  تتزوج  ولم  عامًا   ٤٥ والبالغة  سكنية 

ما وسائل الوزارات ملراقبة وضبط تنظيم تلك الفعاليات؟


