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)متين غوزال(

مخلد العازمي

شعيب املويزري

المويزري: تقصير الوزراء وعدم حل الحكومة 
لمشاكل الشعب أوصلنا إلى ما نحن فيه

مخلد: نهنئ القيادة السياسية
والشعب الكويتي بمناسبة األضحى

تقدم النائب مخلد العازم���ي بأطيب التهاني القلبية وأصدق 
التمنيات الى صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وإلى 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وإلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وإلى رئيس مجلس األمة والوزراء 
وجميع الكويتيني، مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، متمنيا 
للجميع دوام التوفيق واالزدهار والتقدم لبلدنا احلبيب، سائال 
املولى عز وجل ان يعيد هذه املناسبة املباركة على أهل الكويت 
وشعبها الوفي بدوام الرفعة واالزدهار واألمة العربية واإلسالمية 

باخلير واليمن والبركات.

اكد النائب ش���عيب املويزري ان القصور في اداء بعض الوزراء 
لواجباتهم وعدم قيام احلكومة بحل مش���كلة القروض ومش���كلة 
طوابير التوظيف واملش���اكل األخرى التي يعاني منها الش���عب هو 

الذي اوصلنا الى ما نحن فيه.
وقال املويزري في تصريح صحافي: انه ال يحق الحد منع النواب 
من استخدام حقوقهم الدس���تورية، مشيرا الى ان االستجواب حق 
دستوري لكل نائب، وقال: انه يجب على اجلميع ادراك ان هذا احلق 
ال جدال فيه، وعلى احلكومة مواجهة االس���تجوابات، وسيكون لنا 

موقف من كل استجواب.

اس���تقبل رئيس مجلس األمة امس مبعوث 
نائب رئيس اجلمهورية العراقية.

كما بعث الرئي���س اخلرافي ببرقيات تهنئة 
الى كل من رئيس املجلس الوطني في جمهورية 
سورينام بول سالميت سوموهارديو، ورئيس 
مجلس النواب بيري���ز بلكيك ورئيس مجلس 

النواب ميلوراد زيفكوفيك ورئيس مجلس النواب 
نيك���و لزانكيك ورئيس مجلس الش���عب إلييا 
ليليبوفيك ورئيس���ة مجلس الشعب دوسانكا 
مايكيك ورئيس مجلس الشعب سوليمان تيهيك 
في جمهورية البوسنة والهرسك، وذلك مبناسبة 

األعياد الوطنية لبالدهم.

الرئيس جاسم اخلرافي خالل حضوره جانبا من اجتماع جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة

د.محمد العفاسي معقبا على مالحظات النوابد.روال دشتي ود.معصومة املبارك ومسلم البراك وناجي العبدالهادي وعلي الدقباسي خالل االجتماع

د.محمد احلويلة

الوعالن يدعو إلى التسامح بين أبناء
الشعب الكويتي بمناسبة عيد األضحى

هن����أ النائب مب����ارك الوعالن 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
العهد الشيخ  األحمد وسمو ولي 
نواف االحمد، واعضاء السلطتني 
التشريعية والتنفيذية، وجميع 
ابناء الش����عب الكويت����ي النبيل 
مبناس����بة عيد االضحى املبارك، 
داعيا املولى عز وجل ان يعيد على 
الكويت قيادة وشعبا هذه املناسبة 

بالرخاء واألمن والسالم.
وقال النائب مبارك الوعالن ان 
مثل هذه املناسبات فرصة طيبة 
للتواصل بني ابناء شعب الكويت 
املعطاء واملودة والرحمة والتسامح، 

مشددا على اهمية توظيف موارد بلدنا وقدراته ملصلحة 
جموع املواطنني وتوجيهها نحو التنمية االقتصادية 
واالجتماعية غير املش����وهة، والس����عي الى ترسيخ 

املواطنة  الوطنية وروح  الوحدة 
والوالء للوطن بديال عن الوالءات 
التي متزق  املجزأة واالنقسامات 

النسيج االجتماعي للبلد.
الوعالن  النائب مبارك  وأشار 
الى ان مسار حركة التقدم في حياة 
الشعوب قد يتعثر لكنه ال يتوقف، 
قد نحتاج الى املراجعة، لكن ال خيار 
اال مواصلة الدرب لتطوير مجتمعنا 
وحماية دستورنا وتعزيز احلقوق 
واحلريات الدميوقراطية، انها مهام 
تس����تحق ان نناضل م����ن اجلها، 
ونقدم م����ا تتطلبه من تضحيات 
فلنواصل الدرب ألن الكويت كلها 
تنتظ����ر ميالد عهد جديد تأمل فيه كل اخلير فأمامها 
الكثير من املهام اجلس����ام للنهوض بالبالد وحتقيق 

مصالح املواطنني.

الخرافي: صدور قانون ذوي االحتياجات الخاصة
دون توافق حكومي - نيابي يؤدي إلى رده للمجلس

أك���د رئيس مجلس االمة جاس���م اخلرافي حرصه 
واعض���اء املجل���س عل���ى ان يصدر قان���ون املعاقني 
بالتوافق ب���ني احلكومة واملجلس حتى ال يكون هناك 
عدم انتاجية في اجللس���ة املقرر عقدها في الثالث من 
ديسمبر املقبل، مشيرا الى ان هذا اليوم يصادف اليوم 

العاملي للمعاقني.
وقال اخلرافي في تصريح للصحافيني قبيل خروجه 
م���ن املجلس أمس: كنت حريصا على ايصال رس���الة 
ألعضاء اللجنة وشكرهم أوال على جهدهم املبذول في هذا 
املوضوع، وثانيا أوصيهم باهمية التوصل الى نتيجة 
فيما بني املجلس واحلكومة حتى نستطيع التصويت 
على القانون مبداولتيه االولى والثانية، ويكون هدية 

من املجلس واحلكومة ألعزائنا املعاقني.
وأمل الرئيس اخلرافي التوصل الى هذه النتيجة، 
مستدركا: أما اذا لم يتم التوصل الى نتيجة فبالتالي 
لن يص���در القانون، واذا صدر دون توافق حكومي - 
نيابي، فمن احملتمل رجوع���ه ونضطر لالنتظار مرة 

اخرى ثالث سنوات.
وفيما يتعلق باجللسة اخلاصة التي كانت مقررة 
ملناقشة قانون العمل االهلي قال اخلرافي: ال استطيع 
عقد جلسة، ألن هناك ارتباطا ومت ابالغ النواب، مشيرا 
الى ان هناك طلبني اولهما من النائب خالد الطاحوس 
ومجموعته، واآلخر من النائب عبدالرحمن العنجري، 
ومت اب���الغ االخ عبدالرحمن العنجري الذي وافق على 

سحب طلب عقد اجللسة، وبلغنا النائب الطاحوس الذي 
قال بدوره انه سيراجع مجموعته والى هذه اللحظة لم 

يراجعني أو يراجع االمانة العامة بشيء.
واضاف اخلراف���ي: ان عليهم اختيار يوم آخر وأنا 
على استعداد لعقد جلس���ة، مبينا ان اجتماع رؤساء 
مجالس الش���ورى والنواب والوطني اخلليجية كان 
وقته محددا قبل طلب عقد اجللسة اخلاصة، فكان من 
الواج���ب ان يؤخذ ذلك في عني االعتبار وعلى النواب 

اختيار يوم إلجناز »العمل االهلي«.
وفي رده على س���ؤال عما اذا كانت هناك حتفظات 
حكومية على قانون املعاقني ق���ال اخلرافي: أرجو أال 
تكون هناك حتفظ���ات، ولكن ان وجدت فعلى اعضاء 
اللجنة اخذها في االعتبار، وال استطيع ان اجيب عن 
اسئلة افتراضية، متمنيا من اعضاء اللجنة واجلانب 
احلكومي ممثال بوزير الش���ؤون التوصل الى نتيجة 
توافقية واجناز القانون في مداولتيه لنهديه الى أعزائنا 

املعاقني.
وفي الس���ياق ذاته انتهت جلنة ذوي االحتياجات 
اخلاصة البرملانية خالل اجتماعها امس من مناقشة قانون 
»املعاقني« املتضمن 71 مادة، وقررت عقد اجتماع اخير 
لها االثنني املقبل لصياغة التقرير وطباعته واحالته الى 

املجلس وتوزيعه على االعضاء في اليوم ذاته.
واكد رئيس اللجنة النائب مسلم البراك في تصريح 
له عقب االجتماع ان اللجنة تس���عى الى تقدمي تقرير 

يحظى بالتوافق احلكومي � النيابي قدر االمكان، حتى 
يتسنى التصويت عليه باملداولتني األولى والثانية في 

جلسة 3 ديسمبر واحالته الى احلكومة.
وحول أبرز املالحظ���ات احلكومية قال انها تتعلق 
باملهلة احملددة النشاء »املباني اخلاصة« في احملافظات 
والتي ستقدم خدماتها للمعاقني حيث تريد اللجنة اجناز 
املباني خالل خمس سنوات، بينما تريد احلكومة مهلة 

اكبر لتجهيزها.
واضاف: ان من املالحظات ما يتعلق بتبعية الهيئة 
التي سيتم تأسيس���ها ملتابعة شؤون املعاقني، حيث 
تتحفظ احلكومة على ان تكون تبعيتها لرئيس احلكومة، 
مؤكدا ان اللجن���ة حرصت على ان يكون في عضوية 
الهيئة متثيل حكومي رفيع يتناسب وحجم اخلدمات 

التي سيتم تقدميها لذوي االحتياجات اخلاصة.
وذك���ر البراك ان اللجنة اق���رت مواد تفصيلية في 
القانون تعنى باملعاقني وذويهم، السيما والد ووالدة 
املعاق، مشددا على اهمية التوافق بني السلطتني حول 
القانون. وعن املعاقني الذين سيتم شمولهم في القانون 
اشار البراك الى وجود وجهات نظر عدة حيث ترغب 
احلكومة في ان يحسم هذا املوضوع من خالل »الهيئة« 
بينما ترى اللجنة ضرورة منح بعد انساني للقانون 
بحيث يش���مل القانون املعاق الكويتي وابن الكويتية 
وابناء البدون، فيما تركت املعاقني اآلخرين الذين يحملون 

اقامة صاحلة للهيئة التخاذ ما تراه مناسبا.

بورمية لتمليك بيوت ذوي الدخل المحدود للكويتيات
الحاصالت على تخصيص قبل العام 1991

الحويلة: تخفيض مدة ترقية ضباط الصف الحاصلين 
على مؤهل جامعي أو مايعادله من 10 إلى 5 سنوات 

اقترح تعديالً على قانون الشرطة

تقدم مراقب مجلس األمة النائب د.محمد احلويلة مبشروع قانون 
يقض���ي بتحويل الفقرة األخيرة من املادة 71 مكرر من القانون رقم 
1968/23 بش���أن نظام قوة الشرطة التي تنص على التالي: »ترقية 
ضب���اط الصف احلاصلني على ش���هادة الثانوي���ة العامة او الذين 

يحصلون عليها اثناء اخلدمة الى رتبة رقيب اول«.
كم���ا يجوز ترقية ضباط الصف احلاصل���ني على مؤهل علمي � 
يستلزم احلصول عليه دراسة مدتها سنتان على األقل بعد الثانوية 
العامة او الذين يحصلون عليه اثناء اخلدمة الى رتبة وكيل ضابط. 
ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على 
مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم احلصول عليه دراسة مدتها اربع 
س���نوات على االقل بعد الثانوية العامة الى رتبة مالزم. ويشترط 
ف���ي جميع احلاالت الس���ابقة ان يكون قد مض���ى على بقاء ضباط 
الصف عشر س���نوات على االقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز 
دورة تدريبية يحدد مدتها وش���روط االلتحاق بها واجتيازها بقرار 

من وكيل الوزارة. وذكر احلويلة انه ملا كانت فترة العش���ر سنوات 
التي اش���ترطتها املادة املذكورة طويلة على رجال الش���رطة كونهم 
اساس���ا من العاملني بالسلك العسكري واكتسبوا خبرة طويلة في 
هذا املجال األمر الذي يتطلب تخفيض هذه املدة الى خمس سنوات 
بدال من عشر سنوات. وذلك لتشجيع ضباط الصف على احلصول 
على شهادات دراسية ترتقي بهم في مجال عمهم وتؤهلهم للترقية 
الى رتبة أعلى األمر الذي ينعكس بااليجاب على تكوين ش���خصية 
افراد قوة الش���رطة وتخفيض املدة املتطلبة للترقية يس���اعد على 
حتقيق ذلك. لذا فإننا نتقدم مبشروع القانون التالي: »تعدل الفقرة 
األخيرة من املادة 71 مكرر م���ن القانون رقم 1968/23 لتصبح على 
النحو التالي: يشترط في جميع احلاالت السابقة ان يكون قد مضى 
على بقاء ضباط الصف خمس س���نوات عل���ى األقل في خدمة قوة 
الش���رطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط االلتحاق 

بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة«.

قدم النائب د.ضيف اهلل بورمي���ة اقتراحا بقانون بتمليك بعض بيوت ذوي 
الدخل احملدود الى الكويتيات، وجاء في االقتراح:

م���ادة اولى: لكل كويتية حصلت قبل عام 1991 عل���ى احد بيوت ذوي الدخل 
احملدود بصفة ايجار، ان تطلب نقل ملكية البيت اليها، وذلك دون مقابل.

مادة ثانية: يصدر وزير الدولة لشؤون اإلسكان القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام 
هذا القانون.

وج���اء في املذكرة اإليضاحية للقانون: تعاني فئ���ة غير قليلة من املواطنات 
الكويتيات الالتي حصلن على بي���وت ذوي الدخل احملدود قبل عام 1991 بصفة 
إيجار، من مشاكل اجتماعية ونفسية وشعور بعدم االستقرار بسبب عدم متلكهن 
لبيوتهن وعدم مساواتهن بأشقائهن الذين متلكوا منازلهم، وألن البيت هو جزء 

من االستقرار النفسي، حيث األمان االجتماعي.

وقد خصصت الهيئة العامة للرعاية السكنية لهن هذه البيوت بصفة إيجار، 
وقد مضى على تسلم معظمهن لهذه البيوت اكثر من 20 عاما دون صيانة او ترميم 

حتى أصبح أغلبها متهالكا، األمر الذي يشكل خطرا على أرواح ساكنيها.
نظ��را لع��دم الق��درة املادي��ة له��ؤالء املواطنات على القيام بأعمال الصيانة 
والترمي���م ألن بنك التس���ليف واالدخ���ار ال مينح قروض ترمي���م اال ملن متلك 

البيت.
لذا، أع��د ه��ذا االقت�����راح بقان��ون ال��ذي ين��ص ف��ي مادته األولى على نقل 
ملكي�����ة بي��وت ذوي الدخل احملدود للمواطن���ات الكويتي��ات الالت��ي حصل��ن 
عل���ى هذه البيوت قبل عام 1991 بصف���ة إيجار، وذلك دون مقابل اوكل في مادته 
الثانية لوزير الدولة لشؤون اإلسكان اصدار القرارات الالزمة لتنفيذ احكام هذا 

القانون.

هنأ صاحب السمو األمير وولي العهد والشعب الكويتي بهذه المناسبة البراك أعلن االنتهاء من مناقشة مواد القانون وصياغة تقرير اللجنة ورفعه للمجلس االثنين المقبل

رئيس مجلس األمة: هنأ نظراءه في سورينام 
والبوسنة والهرسك واستقبل مبعوث نائب الرئيس العراقي

مبارك الوعالن


