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قال النائب مخلد العازمي ان أجزاء من القطعة 1 مبنطقة س����لوى واجهت 4
انقطاعا مفاجئا في التيار الكهربائي، مش����يدا باملتابعة اجلادة واالس����تجابة 
الفورية ملواجهة األعطال الطارئة للوزارة على الرغم من الضغوط الش����ديدة 
على األحمال حيث قامت مشكورة بإصالح اخللل وعودة التيار في وقت قياسي، 
األمر الذي كان له أثره اإليجابي على أهالي املنطقة واملقدر من اجلميع.وأضاف 
في تصريح صحافي ان هذه املبادرة تس����تحق التقدير إذ كما جتري املساءلة 

عن اخللل يكون الشكر على املبادرات احلسنة للوزير وأركان الوزارة.

كما ش����دد مخلد على أهمية املتابعة الشخصية للوزير واملرور امليداني له 
على مشاريع وأعمال الوزارة في املواقع املختلفة سعيا الى التطوير والتقدم 
خلدمة اجلميع.وأش����ار الى اخلطوة الفاعلة الت����ي اتخذها الوزير ضد بعض 
العامل����ن الذين ثبت تالعبهم باملال العام ومت فصلهم من اخلدمة وهو ما يدل 
على املتابعة الشخصية للوزير وتعقبه ملظاهر الفساد والرشوة وما جنم عنها 
من اإلنهاء الفوري لعقود بعض العامل����ن من الوافدين الذين حامت حولهم 

شكوك استغالل الوظيفة للتكسب او االستيالء على املال العام.

مخلد يشيد بإجراءات وزير الكهرباء

قدم اقتراحًا بقانون تضمن 14 مادة المسلم يدعو للتشديد على الفنادق والمطاعم ويطالب بتقيد مطاعم المطار بعدم تقديم الطعام في النهار

الطبطبائي إلنشاء الهيئة العامة لذوي اإلعاقة »التنمية واإلصالح« تؤكد أهمية تجريم اإلفطار العلني في رمضان

حماد يسأل وزيري التربية والصحة
عن آلية التنسيق لمواجهة إنفلونزا الخنازير

هايف: مشكلة جوازات البدون   المزورة معقدة

مع تزايد أعداد اإلصابة مبرض 
إنفلونزا اخلنازير بالبالد، وإزاء 
رفض وزارة التربية تأجيل موعد 
بدء العام الدراسي اجلديد حلن 
وصول اللقاحات الالزمة لتطعيم 
الطالب وهيئة التدريس واإلدارين، 
ومع تصريح وزارة الصحة بعدم 
وجود تطعيم حاليا ضد املرض، 
فضال عن سهولة وسرعة انتشار 
املرض بن األعداد الهائلة للطالب 
وانتقاله الى أسرهم، وحرصا على 
صحة وأرواح أبنائنا من الطالب 
وهيئة التدريس واإلدارين، وبعيدا 
كل البعد عن املزايدات، وانطالقا 
م����ن قاع����دة ان الوقاية خير من 
العالج، وجه النائب سعدون حماد 
س����ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعلي����م العالي جاء فيه: يرجى 
إفادتي باآلتي: م����ا أعداد الطالب 
بجميع مراح����ل التعليم وجميع 
املدارس واملعاه����د واجلامعات � 
� وجميع  احلكومية واخلاص����ة 
التدريس واإلدارين  أعداد هيئة 
بتلك املدارس واملعاهد واجلامعات 
الذين س����يبدأون العام الدراسي 

اجلديد 2010/2009؟
هل أعدت وزارة التربية ووزارة 
التعليم العالي خطة فعلية ملواجهة 
انتش����ار وباء إنفلونزا اخلنازير 
)H1N1( بن الطالب وهيئة التدريس 
واإلدارين باملدارس واجلامعات ام 
ال؟ فإذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فما تل����ك اخلطة؟ وما اإلجراءات 
الت����ي س����تتبعها وزارة التربية 
ووزارة التعليم العالي ملنع انتشار 
املرض بن الطالب وهيئة التدريس 
واإلدارين؟وه����ل أع����دت وزارة 
التربي����ة ووزارة التعليم العالي 
خطة او تنسيقا مشتركا بينها وبن 
وزارة الصحة في حالة انتش����ار 
 )H1N1( إنفلونزا اخلنازير وباء 
بن الطالب او هيئة التدريس او 
االدارين ام ال؟ فإذا كانت اإلجابة 
باإليج����اب، فما تلك اخلطة وهل 

ناقشت جلنة حقوق االنسان في اجتماعها اليوم 
)أمس( عدة امور منها قضية »البدون« وتأخير صرف 
جوازات الس����فر مادة 17 خاصة ملن يريدون العالج 
في اخلارج او الدراس����ة وكذلك مت مناقشة جوازات 
السفر املزورة التي حصل عليها بعض »البدون« ومت 

سحبها من بعض السفارات بسبب تزويرها.
وقال مقرر جلنة حقوق االنس����ان النائب محمد 
هايف عقب انتهاء االجتماع ان »البدون« ممن سحبت 
جوازاتهم املزورة لم يعودوا »بدون« وكذلك ال يحملون 
اي هوي����ة او بطاقة وان البع����ض منهم اليزال الى 
اآلن عل����ى رأس عمله وال يحمل اي بطاقة او هوية 
بينما املشكلة منذ عام او عامن والى اآلن احلكومة 

لم تقم بحلها.

واوضح هايف ان تلك املشكلة معقدة جدا وانه مت 
خالل االجتماع التطرق لعدة حاالت انسانية ومنها 
من توفوا خالل فاجعة »عرس اجلهراء« من »البدون« 
والذين ال يستطيعون اآلن استخراج شهادات وفاة 

لذويهم.
وكذلك مت التطرق الى »البدون« الذين اليزالون 
في الس����جن في قضايا انس����انية معقدة وكذلك مت 
مناقش����ة بعض القضايا داخل ادارة السجون مثل 

اخلدمات وغيرها.
واضاف هايف: سيتم االسبوع املقبل توجيه دعوات 
لوزارة الداخلية وعدة جهات اخرى ملناقشة اوضاع 
»البدون« املتردية والتي التزال في ترد دون وجود 

حلول لهم من قبل احلكومة لهذه املشكلة.

ستس����توعب مستشفيات وزارة 
الصحة األعداد املصابة؟

وه����ل أع����دت وزارة التربية 
ووزارة التعلي����م العال����ي خطة 
او تنسيقا مش����تركا بينها وبن 
وزارة الصحة ف����ي حالة انتقال 
 )H1N1( إنفلونزا اخلنازير وباء 
من الطالب أو هيئة التدريس او 
اإلدارين الى أسرهم واملقيمن معهم 
مع تزويدي بهذه اخلطة إن وجدت.

وهل ستقوم وزارة التربية ووزارة 
التعليم العال����ي بتطعيم جميع 
الطالب وهيئة التدريس واإلدارين 
الواقي من اإلصابة؟ في  باملصل 
حالة اإلجابة باإليجاب متى سيكون 
موعد ب����دء التطعيم؟وهل أعدت 
وزارة التربي����ة ووزارة التعليم 
العالي خطة مشتركة مع وزارة 
الصحة ملواجهة اي حاالت اشتباه 
او إصاب����ة بامل����رض بن الطالب 
وهيئة التدريس واإلدارين؟ فإذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فما تلك 

اخلطة؟
كما سأل حماد وزير الصحة: 
ما عدد املصابن مبرض إنفلونزا 
اخلنازي����ر )H1N1( ف����ي البالد؟ 
وما األعداد التي مت ش����فاؤها من 
امل����رض واألعداد التي قد توفيت 
متأثرة بامل����رض حتى اآلن؟ وما 
اإلج����راءات التي تقوم بها وزارة 

الصحة حاليا في حالة االشتباه 
بوجود مري����ض مصاب مبرض 
إنفلونزا اخلنازير )H1N1(؟ وهل 
يكون االهتمام باملشتبه بإصابته 
فقط ام باحمليطن به س����واء من 
أسرته او املخالطن له في عمله 

ومحيط إقامته؟
اللقاحات  ما نوعية وكمي����ة 
املوجودة حاليا بالبالد للتطعيم 
وللع����الج والوقاي����ة من مرض 
إنفلونزا اخلنازير )H1N1(؟ وما 
نوعي����ة وكمية اللقاح����ات التي 
ستس����توردها ال����وزارة للعالج 
والوقاي����ة من م����رض إنفلونزا 

اخلنازير )H1N1(؟
هل أعدت وزارة الصحة خطة 
فعلي����ة ملواجهة انتش����ار مرض 
إنفلونزا اخلنازي����ر )H1N1( بن 
املواطنن وجميع املقيمن بالبالد؟ 
فإذا كانت اإلجابة باإليجاب، فما 
تلك اخلط����ة وما االجراءات التي 
س����تتبعها وزارة الصح����ة ملنع 
انتشار املرض بن باقي املواطنن 

واملقيمن بالبالد؟
مع قرب بدء العام الدراس����ي 
اجلديد ما اخلطة املشتركة الفعلية 
بن وزارة الصحة ووزارة التربية 
إنفلونزا  انتشار مرض  ملواجهة 
اخلنازير )H1N1( بن الطالب او 
هيئة التدريس او اإلدارين؟ وما 
اخلطوات الت����ي متت على ارض 
الواقع من تلك اخلطة ان وجدت؟ 
وهل أع����دت وزارة الصحة خطة 
طوارئ باالش����تراك م����ع وزارة 
التربية في حالة تفش����ي املرض 
وحتوله الى وباء بصفة خاصة مع 

بداية العام الدراسي اجلديد.
ما املستشفيات التي خصصتها 
وزارة الصحة الستيعاب املرضى 
في حالة تفشي وباء مرض إنفلونزا 
اخلنازير )H1N1(؟ وما االجراءات 
التي ستتخذها وزارة الصحة ملنع 
تفشي املرض في هذه املستشفيات 

وإصابة املرضى اآلخرين؟

البراك يعيد مساءلة الشمالي 
عن أنشطة شركات اقترضت فوق طاقتها

الدويسان: هناك من يريد للكويت عدم 
االستقرار باستهدافه للطائفة الشيعية

وجه النائب مسلم البراك 
سؤاال برلمانيا لوزير المالية 
مصطفى الش���مالي قال فيه: 
وجه���ت لكم س���ؤاال بتاريخ 
الرد  2008/11/18 ولم يصلني 
الى ان تم حل المجلس السابق، 
السؤال  البراك توجيه  واعاد 
نفسه للش���مالي والذي طلب 
فيه افادته عن ان الكثير من 
الشركات االستثمارية قامت 
باالقتراض فوق طاقتها، االمر 
الذي س���بب خلال بمراكزها 
اثره  المالي���ة وقامت عل���ى 
المعنية  بمطالب���ة الجه���ات 
بالتدخل للحصول على قروض 
حكومي���ة ميس���رة، فهل قام 
المركزي بدوره  الكويت  بنك 
بمتابعة انشطة تلك الشركات 

قبل بروز تلك المشاكل؟
واستفسر البراك: ما خطط 
اللجنة المشكلة لمتابعة اوضاع 
الشركات االستثمارية، وهل 
من ضمنها فكرة تحويل تلك 
الشركات وابقاء جهازها االداري 
نفسه الدارتها، وهل هناك اي 
اجراءات عقابية سيتخذها بنك 
الكويت المركزي تجاه مجالس 
ادارات تلك الشركات بسبب ما 
كبدوه من التزامات مالية على 

تلك الشركات؟
وسأل البراك: هل كان دخول 
العامة لالستثمار في  الهيئة 
السوق وضخ تلك المبالغ من 
المس���اهمة  خالل الصناديق 
بها الهيئة سابقا او من خالل 
صناديق جديدة او من خالل 
محافظ مملوكة للهيئة وتدار 
من الغير؟ وما الصناديق التي 

أوضح النائب فيصل الدويسان 
الرغم م���ن توجيهات  انه على 
الس���مو األمي���ر بنبذ  صاحب 
الطائفية لكن لألسف هناك من 
ال يريد لهذا البلد االستقرار عبر 
استهدافه دائما للطائفة الشيعية 
وال اريد ان اظهر مبظهر الطائفي 
لكن لألسف هناك من يتعمد ضرب 
األنشطة الشيعية عبر وضع قيد 
امني ملن لديهم انشطة شيعية 
واحيانا ملن لديهم انشطة جتارية 
من الش���يعة، الفتا الى ان الفئة 
التي تقوم بذلك هي فئة متعصبة 
ولها عالقة بوزارة الداخلية فتقوم 
بوضع القيود االمنية مما يشكل 
هاجسا يوميا لعدد كبير من علماء 
الشيعة فبعض علماء الشيعة 
وقفوا في املنافذ احلدودية ولم 
يدخلوا للكويت بسبب قيد امني 

وهو نشاط شيعي.
وتس���اءل الدويس���ان ه���ل 
النشاط الش���يعي تهمة في بلد 
مثل الكويت له دستور عام 1962 
يؤمن احلري���ات وال يفرق بن 
املواطنن، اننا في حاجة لتطبيق 
توجيهات صاحب السمو األمير 
بشكل واضح وصريح.. علينا 
ان نتسالم وان نترك التعصب 
حتى نعيش في مجتمع مسالم، 
فالواليات املتحدة االميركية لم 
تصل الى هذه الدرجة من التقدم 
إال باحت���رام كل طائفة للطائفة 
االخرى واألديان ليس لها موقع 

في التعامل احلضاري.

تم زيادة حصة الهيئة فيها او 
تم الدخ���ول فيها مؤخرا بعد 
الهبوط في مؤش���ر السوق؟ 
وهل توجد اي مؤسس���ات او 
ادوات او وسائل اخرى تم ضخ 
مبالغ فيها او من خاللها لدعم 
السوق؟ وكم تبلغ تلك المبالغ 

ان وجدت؟ 
او  المؤسس���ات  وما تلك 
االدوات او الوسائل؟ وهل تم 
ضخ مبالغ من خالل محافظ 
تابعة للهيئة العامة لالستثمار؟ 
فاذا كان الجواب بااليجاب فما 
هي تل���ك المحافظ؟ مع بيان 
قيمة المبالغ واالسهم المشتراة 
لمصلحة تلك المحافظ اضافة 
الى التكلفة والقيمة السوقية 
الحالية لتلك االسهم كل على 
حدة، وهل تشير نتائج دراسات 
الهيئة الى ان ضخ تلك المبالغ 
سيساهم في استقرار السوق 
وانتعاش���ه؟ وما توقعاتكم 
الداء السوق خالل الستة اشهر 

المقبلة؟

وقال الدويسان: على وزارة 
الداخلي���ة ان توق���ف اجراءات 
وضع القيد االمني على االنشطة 
الشيعية التي جاءت بواسطات 
جاءت م���ن بع���ض االجتاهات 
املتشددة والتكفيرية بالكويت.

وأضاف قائال: ال تستطيع ان تنجز 
وانت مراقب وتوجه اليك سهام 
االنتقاد لكن هناك بعض القضايا 
كان على احلكومة االستماع آلراء 
النواب فيها مثل قضية املسّرحن 
فلو استمعت للنواب منذ البداية 
ألصبحت صاحبة الفضل وليس 
بعد اجللس���ة الطارئة ثم تأتي 
احلكومة وتعرب عن رغبتها في 
حل مشكلة املسّرحن مشيرا الى 
ان االنتقاد الذي يقوم به النواب 
مفيد وله نتائج ايجابية لكن البد 
ان نعطي احلكومة الفرصة ثم اذا 

قصرت نقوم مبحاسبتها.

تقدمت كتلة التنمية واالصالح 
بالتهنئ���ة ال���ى أبناء الش���عب 
الكويتي مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك داعية اهلل العلي 
القدير ان يتقبل صيامهم وقيامهم 

وصالح اعمالهم.
الرسمي باسم  الناطق  وقال 
النائب د.فيصل املسلم:  الكتلة 
نذكر احلكومة بضرورة اصدار 
بيانها السنوي املتعلق بحرمة 
شهر رمضان املبارك وضرورة 
مراعاة مشاعر املسلمن والتأكيد 
على جت���رمي االفط���ار العلني 
واملجاهرة فيه مع محاسبة كل 
من يتجاوز ذلك وعلى ضرورة 

التشدد في تنفيذ القانون.
وطالب املسلم وزارتي التجارة 
والبلدية بتفعيل دورهما الرقابي 
الفن���ادق واملطاعم  في متابعة 
والتأكد من عدم تقدميها وجبات 
غذائية خالل فترة النهار والتشدد 
في تطبيق قانون جترمي االفطار 

العلني وع���دم تقدمي الوجبات 
الغذائية والبوفيهات في فترة 
اننا س���معنا  النهار خصوصا 
ان بعض الفنادق ال تطبق هذا 
القان���ون وال تتقيد املطاعم في 
تلك الفن���ادق بتطبيق القانون 
ب���ل بالعكس تق���دم الوجبات 
الغذائية في فترة النهار وتسمح 
باالفطار العلني وهذا االمر غير 
مقبول وال نس���مح به ونطالب 
اجلهات املسؤولة بتفعيل دورها 

الرقابي.
من جهة اخرى ذكر د.املسلم 
ان لقاء جمعه مع وزير املواصالت 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
االمة د.محم���د البصيري بحثا 
خالله ضرورة تقيد مطار الكويت 
الدول���ي بقانون جترمي االفطار 
العلني خالل شهر رمضان وعدم 
السماح للمطاعم في سوق املطار 
بتقدمي الوجبات الغذائية خالل 
فترة النهار مع السماح للمطعم 

داخل قاعة املس���افرين بتقدمي 
الوجب���ات الغذائية النه مطعم 
داخل قاعة املسافرين وال يخدم 
سوى املسافرين، اما املطاعم في 
صاالت االستقبال وسوق املطار 
فالبد ان تتقيد بتطبيق القانون 
وال تقدم اي وجبات غذائية خالل 
فترة النهار، مشيدا بتفهم الوزير 

البصيري لهذه املطالب وتأكيده 
على العمل بها.

من جان���ب آخ���ر اوضح 
د.املسلم ان املنازل الواقعة في 
منطقة خيطان قطعة 10 املقابلة 
للس���احة امام طريق الدائري 
اخلام���س وهي ما تس���مى ب� 
»بيوت التركيب« قدمية وبنيت 
منذ الس���بعينيات واصحابها 
يعان���ون الكثير الس���يما ان 
مس���احتها صغيرة جدا وهذا 
ما دعا قاطنيها خصوصا في 
البيوت املطلة على الساحة امام 
الدائري اخلامس لالس���تفادة 
من هذه الس���احة واستغاللها 
بالتشجير وبعض املظالت، الفتا 
الى ان فري���ق ازالة التعديات 
على امالك الدولة داهمهم خالل 
االس���بوع املاضي في توصية 
انذار الزالة االشجار واملظالت 
ف���ي ه���ذه الس���احة املقابلة 
للدائري اخلامس الس���يما ان 

هذه الساحة امام منازلهم ولكن 
بعد يومن فق���ط من توجيه 
االنذار داهمه���م فريق االزالة 
مرة اخرى باجلرافات واآلليات 
وازالة االشجار على الرغم من 
اننا طالبنا احلكومة باعطائهم 
فرصة واال تستعجل في هذا 
االمر ولك���ن لم تكن هناك اي 

استجابة.
وب���ن د.املس���لم ان���ه وفق 
معلوم���ات وصلت لنا فان هذه 
الساحة الواقعة امام منازل قطعة 
10 ليست ضمن امالك الدولة بل 
هي مملوكة الحد التجار، مؤكدا 
انه سيوجه سؤاال برملانيا للتأكد 
ان متتت ازالته كان على ارض 
ضمن امالك الدولة او انها مملوكة 
الحد التجار السيما ان السؤال 
سيوجه لوزيري العدل وشؤون 
البلدية حول ملكية هذه االرض 
الواقعة امام بيوت التركيب وعلى 

جانب الدائري اخلامس.

تقدم النائب د.وليد الطبطبائي 
باقتراح بقانون إلنش���اء الهيئة 

العامة لذوي االعاقة وجاء فيه،
 مادة 1: في تطبيق احكام هذا 
القانون تعني املصطلحات اآلتية 
املعاني املوضحة قرين كل منها:

1- الهيئة: الهيئة العامة لذوي 
االعاقة.

2- املجلس األعلى: املجلس 
االعل���ى للهيئ���ة العام���ة لذوي 

االعاقة.
3- مجلس االدارة: مجلس ادارة 

الهيئة العامة لذوي االعاقة.
الرئيس: رئيس املجلس   -4
االعل���ى للهيئ���ة العام���ة لذوي 

االعاقة.
5- املدي���ر الع���ام: مدير عام 

الهيئة العامة لذوي االعاقة.
م�ادة 2: تنش���أ هيئ���ة تعنى 
بشؤون ذوي االعاقة ذات شخصية 
العامة  اعتبارية تسمى »الهيئة 
لذوي االعاق���ة« تلحق مبجلس 

الوزراء.
مادة 3: تختص الهيئة بالقيام 
بكل االعمال واملهام الكفيلة برعاية 
االشخاص ذوي االعاقة وتأهيلهم 

وعلى وجه اخلصوص ما يلي:
وضع وتطبيق السياسة العامة 
لرعاية االش���خاص ذوي االعاقة 

ومتابعة تقارير تنفيذها.
وضع القواعد اخلاصة بتحديد 
االحتياجات االساس���ية لرعاية 
وتأهيل االشخاص ذوي االعاقة.

االعداد واالشراف على تنفيذ 
خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما 
يتعلق برعاية وتأهيل االشخاص 
ذوي االعاقة ف���ي املدى القريب 
والبعي���د وذلك بالتنس���يق مع 

االجهزة املعنية بالدولة.
اللوائ���ح وحتدي���د  وض���ع 
االجراءات املتعلقة بتنفيذ التزامات 
الدولة املنصوص عليها في القانون 
رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية 

املعاقن.
تش���كيل اللجان الالزمة التي 
تتولى الدراسة والتنظيم واالعداد 
وتق���دمي االقتراح���ات واعم���ال 
املتابعة وحتدي���د اختصاصات 

هذه اللجان.
وضع القواعد والنظم اخلاصة 
بادارة االموال التي ترصد لشؤون 
االشخاص ذوي االعاقة وحتديد 

اوجه استثمارها.
اقتراح القوانن املتعلقة برعاية 
وتأهيل االشخاص ذوي االعاقة.

متابعة التطورات املستجدة في 
القانون الدولي في مجال رعاية 
وتأهيل االشخاص ذوي االعاقة.
الدول���ة  تنس���يق عالق���ات 
الدولي���ة واالقليمية  باملنظمات 
املعنية بشؤون ذوي االعاقة عن 

طريق وزارة اخلارجية.
وض���ع خطة عم���ل متكاملة 
لتدريب الكوادر احمللية على طرق 
ووسائل رعاية وتأهيل االشخاص 

ذوي االعاقة.
اقرار اخلطة السنوية للمشاركة 
في املؤمترات واللقاءات الدولية 
وتبادل اخلبرات واملعلومات في 
مجال رعاية وتأهيل االشخاص 

ذوي االعاقة.
دراس���ة االتفاقي���ات الدولية 

واالقليمي���ة املعني���ة بش���ؤون 
االش���خاص ذوي االعاقة وابداء 
الرأي بالنس���بة ال���ى االنضمام 
اليها وذلك بالتنسيق مع اجلهات 

املعنية.
م�ادة 4: يكون للهيئة مجلس 
اعلى يخت���ص بوضع االهداف 
العام���ة للهيئة  والسياس���ات 
والئحته���ا الداخلية وما ينص 
عليه هذا القانون من اختصاصات 
اخرى، ويش���كل ه���ذا املجلس 
النائب االول لرئيس  برئاس���ة 
مجلس الوزراء وعضوية عدد من 
الوزراء وغيرهم يصدر بتحديدهم 
مرسوم، ويكون املدير العام مقررا 

للمجلس.
ويضم املجل���س االعلى الى 
عضويته ثالثة اشخاص من ذوي 
الكفاءة واخلبرة في مجال رعاية 
وتأهيل االشخاص ذوي االعاقة، 
ويصدر بتعيينهم مرسوم ملدة 
اربع سنوات قابلة للتجديد ملدد 
اخرى مماثلة، ويحدد املرسوم 
الص���ادر بتعيينه���م مكافآتهم 
ويصدر املجلس الئحة داخلية 
تنظم اجراءات العمل به وكيفية 
اص���دار قراراته ويعقد املجلس 
اجتماعن على االقل في السنة.

يك���ون للهيئة مدير  م�ادة 5: 
عام يعن مبرسوم بدرجة وكيل 
وزارة م���ن املتخصصن وذوي 
اخلبرة في مجال رعاية وتأهيل 
االش���خاص ذوي االعاقة وملدة 
اربع سنوات قابلة للتجديد ملدد 
اخرى مماثلة، ويكون مسؤوال 
عن تنفيذ قرارات الهيئة وميثل 
املدير العام الهيئة امام القضاء 

وفي عالقتها بالغير.
م�ادة 6: يكون للهيئة مجلس 
ادارة يصدر بتشكيله قرار من 
املجل���س االعلى للهيئة على ان 
يتك���ون من: مدير ع���ام الهيئة 
رئيسا، ثمانية اعضاء من ذوي 
اخلبرة في مجال رعاية وتأهيل 
االش���خاص ذوي االعاق���ة يتم 
اختيارهم من خارج الهيئة وذلك 
ملدة اربع سنوات قابلة للتجديد 

ملدد أخرى مماثلة.
مادة 7: يصدر املجلس االعلى 
الالئحة الداخلية ملجلس االدارة 
بناء على اقتراح مجلس االدارة، 
وتتضمن ه���ذه الالئحة بصفة 

خاصة ما يلي:
املدير  حتديد اختصاص���ات 

العام ونوابه.
تنظيم اعمال مجلس االدارة 
وكيفية اصدار قراراته وقواعد 
واجراءات اجتماعات اللجان وفرق 

العمل والتي يرى تشكيلها.
حتديد مكافآت اعضاء املجلس 
ون���واب املدير الع���ام ومكافآت 
اعض���اء اللجان وف���رق العمل 

واخلبراء واالستشارين.
مادة 8: يختص مجلس االدارة 
العامة للهيئة  السياسة  بتنفيذ 
واتخاذ ما يراه الزما من القرارات 
التي انشئت  لتحقيق االغراض 
الهيئة من اجلها وعلى االخص:

الق���رارات واللوائح  اصدار 
املتعلقة بالشؤون االدارية واملالية 

للهيئة.
اصدار اللوائح املتعلقة بتعين 
املوظف���ن وحتدي���د مرتباتهم 
ومكافآتهم وترقياتهم وفصلهم 
الوظيفية  وس���ائر ش���ؤونهم 
اس���تثناء من القواع���د والنظم 
احلكومية وذلك مع عدم االخالل 
باحكام املادتن 5 و38 من قانون 

اخلدمة املدنية.
النظر ف���ي التقارير الدورية 
التي تقدم عن س���ير العمل في 

الهيئة.
النظر في كل ما يرى رئيس 
املجلس او احد اعضائه عرضه 
من مسائل تدخل في اختصاص 

الهيئة.
وللمجلس ان يستعن مبن يرى 
االستعانة بهم من اخلبراء والفنين 
البداء آرائهم دون ان يكون لهم حق 

التصويت على القرارات.
مادة 9: يكون للهيئة ميزانية 
ملحق���ة مبيزانية الدولة يعدها 
املدير الع���ام ويعتمدها مجلس 
االدارة وتبدأ السنة املالية للهيئة 
من اول ابريل من كل عام وتنتهي 
في آخر مارس من العام التالي، 
واس���تثناء من ذلك تبدأ السنة 
املالية األولى من تاريخ العمل بهذا 
القانون وتنتهي في نهاية مارس 
من العام التالي، ويعد املدير العام 
مشروع احلساب اخلتامي للهيئة 
متهيدا لعرضه على مجلس االدارة 

العتماده.
مادة 10: تتكون موارد الهيئة مما 
يخصص لها في ميزانية الدولة 
سنويا، وما يقبله مجلس االدارة 

من اعانات وهبات ووصايا.
مادة 11: يصدر املدير العام بعد 
موافقة مجل���س االدارة القرارات 
واللوائح واالنظمة الالزمة لتنفيذ 
هذا القانون وحلن صدورها تسري 
جميع النظ���م املعمول بها حاليا 
فيما ال يتع���ارض مع احكام هذا 

القانون.
مادة 12: يصدر مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح املجلس االعلى 
قراره باجله���ات واالدارات التي 
تنتقل تبعيته���ا واختصاصاتها 
الى الهيئة وذلك بعد التنس���يق 

مع اجلهات التي تتبعها.
مادة 13: تلغى نصوص املواد 
16 و17 و18 و19 و20 من القانون 
رقم 49 لس���نة 1996 املشار اليه 
كما يلغى كل نص يتعارض مع 

احكام هذا القانون.
م�ادة 14 : على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه 
– تنفيذ ه���ذا القانون ويعمل به 
بعد انقضاء ثالثة اشهر من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.

د.وليد الطبطبائي

د.فيصل املسلم

سعدون حماد
مسلم البراك

فيصل الدويسان

تتقدم ب�صادق العزاء من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

اآل معريف واملو�صوي الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

رجاء حممد رفيع ح�صني معريف
تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

)هاني الشمري(جانب من اجتماع جلنة حقوق اإلنسان البرملانية 


