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مكتب املجلس: إلغاء قرارات منح املزايا 
املالية االستثنائية لألمني العام واألمناء 

املساعدين والتحقيق في التعيينات 
عقد مكتب املجلــس اجتماعا أمس 
برئاســة رئيــس مجلس األمــة أحمد 

السعدون.
حضر االجتماع نائب رئيس مجلس 
األمة محمد املطير، وأمني سر املجلس 
أســامة الشــاهني، ومراقــب املجلــس 
د.عبدالكــرمي الكندري، ورئيس جلنة 
الشــؤون املالية واالقتصادية النائب 
شعيب املويزري، ورئيس جلنة الشؤون 
النائب مهند  التشــريعية والقانونية 
الساير، ورئيس جلنة األولويات عبداهللا 
فهــاد العنزي، وأمني عام مجلس األمة 

عادل اللوغاني.
واســتمع مكتــب املجلــس خــالل 
االجتماع إلى عرض وشرح من أعضاء 
الفريق املكلف مبراجعة عدد من القرارات 
اإلدارية املتعلقة باألمانة العامة ملجلس 
األمة وهــم: حمد العليان ود.يوســف 

الظفيــري ود.منيرة النمــش وحمود 
احلامت، إضافة إلى منسق الفريق ناصر 

املطني.
وقرر مكتب املجلس خالل اجتماعه 
برئاســة رئيــس مجلس األمــة أحمد 
السعدون إلغاء قرارات باملوافقات على 
طلبات منح املزايا املالية االستثنائية 
ملنصب األمني العام واألمناء املساعدين 
والتي مت إقرارها سابقا من قبل مكتب 
املجلس الســابق باجتماعه في تاريخ 
٢٠٢٢/٧/٢٨ الذي سبق صدور مرسوم 

حل مجلس األمة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢.
واستمر مكتب املجلس في االستماع 
إلى تقارير اللجـــان املعنية بالتحقيق 
في تعيينـــــــات القياديني واملوظفني 
خالل فترة حل املجلس في األمانــــــة 
العامة ومكتبي رئيس املجلس ونائب 

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون مترئسا اجتماع مكتب املجلس وبجانبه نائبه محمد املطير وأسامة الشاهني ود.عبدالكرمي الكندري وشعيب املويزري ومهند الساير وعبداهللا فهاد وعادل اللوغانيالرئيس.

٣ نواب يقترحون إنشاء مركز طبي لعالج حاالت اإلدمان
من املخدرات واملؤثرات العقلية معزوًال عن احلياة العامة

تقدم ٣ نواب باقتراح 
برغبة بإنشاء مركز طبي 
لعــالج حــاالت اإلدمــان 
من املخــدرات واملؤثرات 

العقلية.
ويقضي االقتراح الذي 
تقــدم به كل مــن النواب 
هاني شمس وأحمد الري 
ود.خليل أبــل بأن يقوم 
مجلــس الوزراء بتكليف 
اجلهات املختصة بإنشاء 
مركــز طبــي تخصصي 
لعــالج حــاالت اإلدمــان 
من املخــدرات واملؤثرات 
العقلية في إحدى املناطق 
املالئمــة، ونــص على ما 

يلي:
عمــال مببادئ وأحكام 
التي  الكويتي  الدســتور 
وردت فــي املادتني (١٠ ـ 
١٥) منه املتعلقتني برعاية 

وكذلك عدد املعاجلني من 
تلك اآلفة في مستشــفى 
الطب النفسي، ناهيك عن 
أعداد من تتســتر عليهم 
أسرهم حفاظا على الوضع 
االجتماعــي، لذلك ترتب 
عليه ضرورة تغيير منط 
املكافحــة والعالج حتى 

نسب شفاء عالية وأبرز 
ذلك القصور:

١ ـ قلــة عــدد مراكــز 
عالج اإلدمان في الكويت 
بالتزايد املستمر  مقارنة 
ألعداد املدمنني، األمر الذي 
يؤدي إلى عدم قدرتها على 

االستيعاب.

٧ ـ عــدم توافر برامج 
الســتمرار الرعايــة بعد 

العالج.
وعلينــا مواجهة هذه 
احلقيقــة عبــر إنشــاء 
مركــز طبــي متخصص 
لرعايــة املدمنني من هذه 
اآلفــة وتزويده بــكل ما 
يحتاجه من طواقم طبية 
متخصصة ومدربة على 
أعلى مستوى بالتزامن مع 
متابعة اجتماعية وأسرية 
بعــد العالج مــن اإلدمان 
حتى نتدارك ما يتوقع من 
آثار مدمرة إذا استمر عالج 
املدمن بالوسائل التقليدية 
احلاليــة، لذا فإننا نتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
مبادرة مجلس الوزراء 
بإصــدار قــرار بتكليــف 
اجلهات املختصة بإنشاء 

يتواكب مع هذه الظاهرة 
اخلبيثــة التــي أصابــت 

العالم بأكمله.
ونظــرا النعدام مراكز 
لعــالج االدمــان وســوء 
طرق العــالج، والقصور 
فــي تقدمي خدمة عالجية 
متكاملــة وعــدم حتقيق 

٢ ـ التأخــر فــي تلقي 
العالج نتيجة لتزايد أعداد 
املدمنني وعدم وجود أماكن 
كافية مما يؤدى إلى تراجع 
املدمن عن قراره ويزيد من 
صعوبة العالج فيما بعد.

٣ـ  عدم وجود خبرة في 
التعامل مع حاالت اإلدمان 

املختلفة.
٤ ـ انخفــاض في عدد 
الكادر الطبي املتخصص 

في عالج اإلدمان.
٥ـ  توقف رحلة العالج 
عند مرحلة سحب السموم 
العــالج  وعــدم وجــود 
النفســي داخل املصحة، 
املريــض  يعــرض  مــا 

لالنتكاسة.
٦ـ  ارتفاع تكلفة العالج 
في مراكز عالج اإلدمان في 

الكويت بشكل كبير.

مركــز طبــي تخصصي 
لعــالج حــاالت اإلدمــان 
من املخــدرات واملؤثرات 
العقلية في إحدى املناطق 
املالئمة، من أهم مواصفاته 
أن يكــون معــزوال بقدر 
كاف عــن احليــاة العامة 
الصاخبة وأن يكون محاطا 
بكل الوسائل التي تضمن 
السرية والهدوء لتشجيع 
املدمن على العالج، وكذلك 
توفيــر متطلبات العالج 
النفســي للمدمنــني مــع 
تزويــده مبا يحتاجه من 
كــوادر طبيــة وأجهــزة 
واخصائيــني اجتماعيني 
ونفسيني ووسائل ترفيه 
وفــق معاييــر منظمــة 
العامليــة، ودعم  الصحة 
اجلمعيــات ذات الصلــة 

مبكافحة اإلدمان.

محاطاً بكل الوسائل التي تضمن السرية والهدوء لتشجيع املدمن على العالج وتوفير متطلبات العالج النفسي مع تزويده مبا يحتاجه من كوادر طبية

هاني شمس د.خليل أبلاحمد الري

النــشء ووقايتــه أدبيــا 
وجسمانيا وروحيا، وعلى 
الرغم مما بذلتــه الدولة 
وتبذلــه من مهام في هذا 
الشأن فقد استشرت بني 
الشــباب ظاهرة جامحة 
بتعاطــي املــواد املخدرة 
الهلوســـــة  وعقــارات 
واملنشــطات احملرمـــــة 
بصــورة أضحــت متثل 
هاجسا لدى املجتمع عامة 
ولدى األســر التي ابتلى 
البعض من شــبابها بآفة 
اإلدمــان املدمر مــا جعل 
منهم فئــة متثل خطورة 
أنفســهم وأســرهم  على 
والوطن أدت إلى انتشار 
اجلرمية، وهذا أمر تؤكده 
ســجالت اإلدارة العامــة 
ملكافحة املخدرات وإدارة 
الكويتيـــــة،  الســجون 

مهند الساير: هل نشرت الئحة صالحية األغذية
الوطنية وهل دخلت إلى البالد مواد غير صاحلة؟

وجه النائب مهند الساير 
٣ أسئلة إلى وزيري الصحة 
د.أحمد العوضي والدفاع، 

جاءت على مـــا يلي:
سؤاالن إلى وزير الصحة

السؤال األول

باشــرت الهيئــة العامة 
للغذاء والتغذية اختصاص 
تسجيل األغذية اخلاصة بعد 
نقل تبعية مراقبة األغذية 
اخلاصة من إدارة تسجيل 
ومراقبــة األدويــة الطبية 
والنباتية في وزارة الصحة 
إلــى الهيئة العامــة للغذاء 
والتغذية في ٢٠٢١/٦/١، لذا 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  هل أعدت دراسة في شأن 
نقل تبعية املراقبة من وزارة 
الصحة إلــى الهيئة العامة 
للغذاء والتغذيــة وتوفير 
جميع متطلبات ممارســة 
االختصــاص قبــل النقل؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب 
فيرجى تزويــدي بصورة 

ضوئية عنها.
النهــــــائي  التقريــر  ـ   ٢
وتوصيات ونتيجة اجتماع 
جلنــة تقصــي احلقائــق 
املشــكلة مبوجــب القــرار 
الوزاري رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٢
املعدل بالقــرار ٢٣٥ والتي 
على أثرها أوقف مدير اإلدارة 
عن العمــل مبوجب القرار 
الــوزاري رقــم ١٧٤ لســنة 

.٢٠٢٢
٣ـ  هل تلتزم الهيئة باملادة ٩
واملادة ١١ من الئحة األغذية 
املستوردة املرفقة في القرار 
الوزاري رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧، 
واملــادة ١٥ بالئحة التغذية 
املرفقــة في القرار الوزاري 
رقــم ١ لســنة ٢٠١٧ بشــأن 
تســجيل واعتمــاد بطاقة 

إليــه اللجنة بثبوت واقعة 
التزوير في محضر اجتماع 
الفنيــة لألغذيــة  اللجنــة 

الثالث.
٢ ـ هــل حققتم في شــبهة 
تزويــر محضــر اجتمــاع 
اللجنة الفنية لألغذية الثالث 
املنعقد فــي ٢٠٢٠/٤/٨ بعد 
انتهاء جلنة تقصي احلقائق 
من أداء مهامهــا؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب فيرجى 
تزويــدي مبــا انتهــى إليه 
التحقيق والقرار واإلجراءات 
املتخذة حال ثبوت التزوير.

٣ـ  فــي حال ثبــوت واقعة 
التزوير هل أحيل املتورطون 
بالتزوير إلى النيابة العامة؟ 
إذا كانــت اإلجابة االيجاب 
فيرجى تزويــدي بصورة 
ضوئية عــن كتاب اإلحالة 
وإذا كانــت اإلجابــة النفي 
فيرجى تزويدي بأســباب 

االمتناع.
٤ـ  ما أسباب صدور التعميم 
اإلداري رقــم ٢٠٢٠/٣٠  في 
إدارة األغذية املستوردة في 
٢٠٢٠/١/٩ واعتمــاد الئحة 
صالحية املنتجات الغذائية 

الوطنية؟
ـ هــل نشــرت الئحــة   ٥
الوطنية  صالحية األغذية 
املشــار إليها فــي التعميم 

قاعدة علي السالم اجلوية 
للمشــاركة ضمــن مترين 
لؤلؤة الغرب، ٢٠٢٢ وأنزلت 
من دون وقوع إصابات أو 
خسائر بشــرية باستثناء 
تهشــم محرك الطائرة، لذا 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  هل فتح حتقيق في حادثة 
ســقوط الطائرة؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجــاب، فيرجى 
تزويــدي مبا انتهــت إليه 

التحقيقات األولية.
٢ـ  هل وقفتم على أســباب 
سقوط الطائرة إن كان عطال 
فنيــا في طائرات الكاراكال 
الفرنسية أو ألسباب أخرى؟ 

مع إفادتي بها.
٣ ـ هــل أعــد تقريــر فنــي 
كاراكال  نــوع  لطائــرات 
الفرنســية ســواء من قبل 
الوزارة أم جهــات أخرى؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويــدي بصورة 
التقريــر  عــن  ضوئيــة 
واإلجــراءات  والقــرارات 
الــوزارة  املتخــذة مــــــن 
بنـــــاء على مــــــا ورد في 

التقريـــر.
٤ ـ هل فحصــت الطائرات 
فنيــا للتأكد من ســالمتها 
وجاهزيتها لإلقالع حفاظا 
على ســالمة وأمــن أرواح 

الطيارين؟
٥ـ  عــدد الطائرات من نوع 
كاراكال الفرنسية املشاركة 
فــي مترين لؤلــؤة الغرب 

.٢٠٢٢
٦ـ  عطفا على البند السابق، 
هل تعرضت طائرة واحدة 

للسقوط أم أكثر؟
ـ هــل أحيلــت جميــع   ٧
الطائرات من نوع كاراكال 
الفرنســية للفحــص بعــد 

حادثة سقوط الطائرة؟

اإلداري ٢٠٢٠/٣٠ في اجلريدة 
الرسمية؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب فيرجــى تزويدي 
الدالــة، وإذا  باملســتندات 
كانت اإلجابة النفي فيرجى 
تزويدي بالســند القانوني 

لالمتناع عن النشر.
٦ ـ ما أســباب سحب قرار 
الالئحــة واعتبار  اعتمــاد 
القرار السابق كأن لم يكن 
التعميــم اإلداري  مبوجب 
رقــم ٢٠٢٠/٤٧ الصادر من 
إدارة األغذية املستوردة في 

.٢٠٢٠/٧/٢٧
٧ ـ هل ترتب على ما سبق 
من إجــراءات دخول البالد 
منتجــات غذائيــة حلــوم 
وغيرهــا من املنتجات غير 
مطابقة للوائح واملواصفات 
الفنيــة املعتمــدة في دولة 
الكويت للفترة من ٢٠٢٠/٤/٩

حتى ٢٠٢١/١/١ يرجى تزويدي 
بقائمة بالشركات املستوردة 
للمنتجــات غيــر املطابقة 
للوائــح الفنيــة املعتمــدة 
بناء على التعاميم اإلدارية 
الصادرة من إدارة األغذية 
املستوردة واملذكورة أعاله.

٨ـ  عطفا على البند السابق، 
وفــي حال ثبــوت التزوير 
وعدم صحة إجراءات اعتماد 
الئحة الصالحية الوطنية، 
التصحيحية  ما اإلجراءات 
والرقابيــة  واالحترازيــة 
والقــرارات التــي اتخذتها 
الهيئــة لضمــان ســالمة 
الواردة  الغذائية  املنتجات 
للبــالد للفتــرة ذاتها؟ مع 
تزويدي باملستندات الدالة 

إن وجدت.
سؤال إلى وزير الدفاع

منى إلى علمي ســقوط 
«كاراكال»  نــوع  طائــرة 
الفرنســية بعد إقالعها من 

استفسر عن اإلجراءات االحترازية والرقابية والقرارات لضمان سالمة املنتجات الغذائية الواردة للبالد

مهند الساير

األغذية اخلاصة وحصول 
الشــركات املستــــــوردة 
للمنتجات الغذائية اخلاصة 
علــى املوافقة والتراخيص 
الالزمــة مــن الهيئــة قبل 
االستيراد؟ إذا كانت اإلجابة 
النفي فيرجى تقدمي املبررات 

وأسباب عدم االلتزام.
٤ ـ فــي حــال عــدم التزام 
الهيئة باملواد املذكورة في 
البند السابق وعدم تسجيل 
املنتجات الغذائية اخلاصة 
قبل االســتيراد واحلصول 
على التراخيص الالزمة من 
الهيئة، فهل متتلك مراقبة 
األغذية اخلاصة اإلمكانات 
املادية والكوادر البشــرية 
املؤهلة واخلبرات واألنظمة 
التــي تؤهلها  اإللكترونية 
ملواكبــة التدفــق التجاري 
لألغذية اخلاصـــة للبالد، 
الفنيــة  اإلجــراءات  ومــا 
والرقابيـــــة التــي تضمن 
صحــة وســالمة األغذيــة 
الــواردة للبــالد مــن دون 
تسجيل ومن دون احلصول 
املوافقة باالستيـــراد  على 

مـــن الهيئــــة؟
السؤال الثاني

يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ـ  نتيجة وتوصيات التقرير 
النهائــي الجتمــاع جلنــة 
تقصي احلقائق املنعقد في 
٢٠٢١/٨/٢ واملشكل مبوجب 
القرار الوزاري رقم ٦١ لسنة 
٢٠٢١ للوقوف على مالبسات 
اخلالف القائم حول إجراءات 
العمــل الفنيــة واإلداريــة 
التــي تضمن  والقانونيــة 
ســالمة املنتجات الغذائية 
وصالحيتهــا لالســتهالك 
اآلدمــي باعتمــاد اللوائــح 
الفنية الوطنية وما انتهت 

أسامة الشاهني: السماح للجمعيات التعاونية 
بتأسيس أندية صحية في املناطق السكنية

تقــدم النائــب أســامة 
الشــاهني باقتــراح برغبة 
للجمعيــات  بالســماح 
التعاونية بتأسيس أندية 
صحية بكل منطقة سكنية، 
االســتعانة  وبإمكانهــا 
الرياضيــة  باملنشــآت 
املوجودة في مدارس املنطقة 
إلقامة هذه األندية، ونص 

االقتراح على ما يلي:
تأتــي أهميــة األنديــة 
الصحيــة كونها تســاهم 
وبشكل مباشر في احلفاظ 

على صحة العامة، لذا جند إقبال الكثير على 
األندية الصحية اخلاصة ملمارسة الرياضة 
التــي يرغبون بها، وعلى الرغم من أهمية 
هذه األندية إال أنها قليلة باملقارنة بأعداد 

من يرغبون في ممارسة الرياضة.

وملا كان للعمل التعاوني 
مــن أهميــة كونــه يدعــم 
النواحــي  فــي  املجتمــع 
كافة باإلضافــة إلى دوره 
األساســي،  االقتصــادي 
فإن االهتمام بصحة أفراد 
املجتمــع يجــب أن يكون 
إحدى مهام العمل التعاوني، 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
للجمعيــات  يســمح 
التعاونية بتأسيس أندية 
صحية GYM في كل منطقة 
ســكنية، وبإمكانها االســتعانة باملنشآت 
الرياضية املوجودة في مدارس املنطقة إلقامة 
هذه األندية، ويجوز االســتعانة باملعلمني 
واملوجهني املتقاعدين لإلشــراف على هذه 

األندية وتدريب املشتركني فيها.

أسامة الشاهني

أسامة الزيد: هل صرفت مكافآت لالعبني 
في البطوالت الدولية منذ عام ٢٠١٥؟

وجه النائب أسامة الزيد 
ســؤالني إلى وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة وزير 
الدولة لشــؤون اإلســكان 
العمراني عمار  والتطوير 
العجمــي بشــأن األراضي 
التي متلكها املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، ووزير 
اإلعــالم والثقافــة ووزير 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
املطيــري  عبدالرحمــن 
بشأن اخلطة االستراتيجية 
لتطوير الرياضة الكويتية.

وجــاء فــي ســؤاله إلى وزير شــؤون 
اإلســكان: أطلب إفادتــي وتزويدي باآلتي 

مشفوعا باملستندات:
١ ـ عــدد األراضــي التي متلكها املؤسســة 

العامة للرعاية السكنية.
٢ـ  ما آلية حساب عدد األراضي التي متلكها 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية، وطريقة 

حسابها على أي مساحة؟
٣ ـ هــل تواجه املؤسســة العامة للرعاية 
السكنية حتديا بسبب عدم حترير األراضي؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجــاب فإنني أطلب 

تزويدي بالتفاصيل.

وجــاء في ســؤاله إلى 
وزير شؤون الشباب:

أطلب إفادتي وتزويدي 
باآلتي مشفوعا باملستندات:

١ـ  ما اخلطة االستراتيجية 
لتطوير الرياضة الكويتية؟ 
أطلب تزويدي بالتفاصيل 

إن وجدت اخلطة.
البطــل  ـ مــا مشــروع   ٢
األوملبي؟ نطلــب تزويدنا 
وجــد  إن  بالتفاصيــل، 

املشروع.
٣ ـ  هــل صرفــت مكافآت 
لالعبــني فــي البطوالت الدوليــة منذ عام 
٢٠١٥ إلى تاريخ ورود هذا الســؤال، وهل 
توجد مكافآت لم تصرف؟ إذا كانت اإلجابة 

اإليجاب فإنني أطلب تزويدي باألسباب.
٤ـ  هل ســيعاد النظر في الئحة االحتراف 
لدراســة أوجه القصور بالنسبة لأللعاب 

الفردية؟
٥ـ  هل ألغي قرار ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ أو مازال 
مفعال، وما تأثير اإللغاء على الرياضيني؟

٦ ـ هــل ألغي قرار ٧١٣ لســنة ٢٠١٤ أم 
مازال مفعــال، وما تأثيــر اإللغاء على 

الرياضيني؟

أسامة الزيد


