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اللجنة المشتركة أقرت اتفاقية توحيد العملة الخليجية
طالبت الحكومة بتقديم مشروع بقانون حين مناقشتها

اقرت اللجنة املشتركة بني جلنة الشؤون املالية وجلنة الشؤون اخلارجية باالجماع 
اتفاقية العملة اخلليجية املوحدة.

وقال رئيس اللجنة املش���تركة النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة ناقشت اتفاقية 
العملة املوحدة ب���ني دول مجلس التعاون بحضور احلكوم���ة ممثلة مبحافظ البنك 

املركزي وممثلني عن وزارتي املالية واخلارجية.
وب���ني د.الزلزلة ان اللجنة ذهبت الى ضرورة اق���رار االتفاقية كما هي مع وجوب 
تقدمي احلكومة مشروع قانون عندما يحني اقرار العملة املوحدة النه أمر البد ان يكون 

للمجلس رأي فيه باعتباره من امور السيادة.
من جانبها قالت عضوة اللجنة اخلارجية د.معصومة املبارك عقب االجتماع امس 
ان اللجنة املش���تركة اجتمعت بحضور محافظ البنك املركزي ملناقش���ة كل ما يتعلق 
باتفاقي���ة االحتاد النقدي ومن ثم اصدار العمل���ة اخلليجية املوحدة كاتفاقية ينتظر 

توقيعها من جانب الكويت بعد ان وقع عليها كل من اململكة العربية السعودية ودولة 
قطر ومملكة البحرين.

واعلنت املبارك ان اللجنة وافق���ت على اتفاقية اصدار العملة اخلليجية املوحدة، 
مشيرة الى ان املوافقة جاءت من حرص اللجنة على اعطاء فرصة اوسع ملجلس التعاون 
لتحقيق االهداف التي انش���ئ من اجلها، الفتة الى وجود بعض املالحظات التي ابدتها 
اللجنة حول االتفاقية املتعلقة باآلثار املستقبلية لتوحيد العملة، وابدى محافظ البنك 
املركزي وجهة نظره، مؤكدا ان تطبيق االتفاقية رمبا يأخذ عشر سنوات قبل تطبيقه، 
اال ان اخلطوة األولى هي اقرار االتفاقية من اجل اصدار العملة بشكل متكامل في القمة 

اخلليجية التي ستعقد في الكويت خالل الشهر اجلاري.
وتوقعت املبارك اقرار االتفاقية في جلس���ة 8 ديسمبر السيما ان الكويت هي التي 

لم توقع االتفاقية الى اآلن.

الطاحوس: جلسة خاصة لمناقشة 
ضعف رقابة البنك المركزي

الحربش يطلب من الحماد كتاب مجلس الوزراء
حول مصروفات ديوان رئيس الحكومة

وّجه النائب د.جمعان احلربش سؤاال لنائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون االسالمية 
راشد احلماد جاء فيه: عمال بنص املادة 139 من الالئحة الداخلية ملجلس 
االمة »لكل عضو ان يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات 
متعلقة باالستجواب املعروض على املجلس ويقدم هذا الطلب كتابة 
إلى  رئيس املجلس« ومبناسبة االستجواب املقدم من النائب د.فيصل 

علي املسلم لسمو رئيس مجلس الوزراء.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:

� صورة من كتاب اإلحالة الص����ادر من مجلس الوزراء بتاريخ 9 
فبراير 2009 بشأن تقرير ديوان احملاسبة حول مصروفات ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء والذي صدر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 باالضافة 

الى صورة من جميع املرفقات امللحقة مع كتاب اإلحالة.

انتقد النائب خالد الطاحوس 
تصريح مح��افظ البنك املرك���زي 
ل� »كونا« والذي أكد فيه قيام البنك 
بإجراء مسح أولي لرصد آثار طلب 
شركة دبي العاملية وشركة نخيل 
العقارية من دائنيها مهلة 6 أشهر 
لدفع ديونها املستحقة من أن هناك 
مصرفني من بني مجموعة البنوك 
الوطنية في الكويت لهما مطالب 
على تلك الشركتني في دبي وقد 
سمى البنكني والشركات املطلوبة 
بدبي واملبالغ املس���تحقة عليهما 
وكذلك نوع التسهيالت، وأضاف ان 

ذلك يتمثل في سندات قيمتها 20 مليون دوالر لصالح 
البنك األهلي الكويتي على شركة نخيل و28 مليون 
دينار تسهيالت غير نقدية لصالح بنك اخلليج على 

شركة دبي العاملية تنتهي في يونيو 2010.
واستغرب من التش���بث بسرية البيانات املالية 
التي ال يجوز اإلفصاح عنها من وجهة نظر احملافظ 
كما فعل بخصوص املبالغ املس���تحقة على كل من 
مجموعة السعد والقصيبي حيث وجهنا عدة أسئلة 
بخصوص االنكشاف واملخصصات املأخوذة وأن يحذو 
البنك املركزي الكويتي حذو البنك املركزي اإلماراتي 
بإعالن االنكشاف وحجم الضمانات املطلوبة نهاية 
كل عام حيث لم يأت الرد على تلك األس���ئلة بحجة 
سرية املعلومات وهذا دليل على التناقض واملزاجية 
في شفافية عرض البيانات. وأكد الطاحوس ان عدم 
اتخاذ ذات اإلجراءات بخص���وص تلك املجموعتني 

يس���تنتج منه ان محافظ البنك 
املركزي في الكويت يكيل مبكيالني 
باإلضافة الى كبر حجم التسهيالت 
الكويتية  البن���وك  التي منحتها 
للمجموعتني بدون ضمانات تذكر 

والتي جتاوزت املليار دوالر.
واضاف الطاحوس في تصريحه 
ان البنك املركزي ينتظر ما يثيره 
أعضاء مجلس األمة حول املشاكل 
املالية واالقتصادية ثم يقوم بعد 
ذلك بإص���دار تعليمات كما فعل 
مع ما اثاره أعضاء مجلس األمة 
حول مشكلة القروض فقد أصدر 
البنك املركزي العديد من التعليمات في وقت قصير 
وكان يهدف من ورائها الى حذف الكرة مبلعب البنوك 
واإليحاء للجميع بأنه قام مبا يجب ان يقوم به من 
رقابة مسبقة وانه قد أدى الدور املطلوب منه القيام 
به كس���لطة رقابية. وقال ان محافظ البنك املركزي 
في تصريحات���ه األخيرة يناقض ردود وزير املالية 
على أس���ئلة النواب التي حتجج من خاللها بسرية 
املعلومات وعدم إمكانية اإلفصاح عنها، متسائال: من 

نصدق وزير املالية أم محافظ البنك املركزي؟
وأضاف ان ال���دور الرقابي للبنك املركزي قاصر 
وضعف رقابته أسهم في انهيار أسعار األصول بسبب 
س���ماحه للبنوك باإلفراط مبنح التس���هيالت بدون 
ضمانات مما يتطلب عقد جلسة خاصة ملجلس األمة 
ملناقشة ضعف رقابة البنك املركزي واملشاكل املتتابعة 

التي حملت تبعيتها على املال العام.

أعّد دراسة حول ذوي االحتياجات الخاصة بمناسبة مناقشة قانون المعاقين اليوم

الصرعاوي: 600 مليون معاق في العالم منهم 140 مليونًا أطفال و80% متواجدون في الدول النامية
مبناسبة انعقاد اجللسة اخلاصة 
بشؤون ذوي االحتياجات اخلاصة 
ملناقشة وإقرار االقتراحات بقوانني 
املتعلقة بحقوق ذوي اإلعاقة اليوم، 
النائ����ب ع����ادل الصرعاوي  أعد 
دراسة بعنوان »ذوو االحتياجات 
اخلاصة ب����ني الواقع والطموح«، 
وقال الصرعاوي انه قد سبق تقدمي 
الدراسة عند بداية بحث موضوع 
ذوي االحتياج����ات اخلاصة التي 
تعتبر احلد األدنى لهذه الفئة التي 
تشاركنا األمل والطموح والعمل 
سواء بسواء من اجل الكويت، فهم 
ش����ركاؤنا بالتنمية ومن واجبنا 
ان نعيره����م االهتم����ام والرعاية 
وان نس����دد ما علينا م����ن التزام 
وقصور خالل السنوات املاضية 
بتحمل مجلس األمة املس����ؤؤلية 
الكبرى في هذا االجتاه، مؤكدا في 
هذا الصدد العمل وفق األطر ال� 5 
املبكر  التوعية والتدخل  التالية: 
واملجال التعليمي واملجال الصحي 

واملجال التشريعي.
الدراسة: من  وجاء في مقدمة 
الظواهر اإليجابية التي نلمس����ها 
هذه األي����ام وال تخطئها العني ان 
هناك حتركا شعبيا ورسميا متناميا 
لصال����ح قضية املعاق����ني )ذوي 
االحتياجات اخلاصة( وأس����رهم، 
ويتضح ذلك فيما تنشره الصحف 
تباعا من حتقيقات ومطالب خاصة 
باملعاق����ني، وفي الك����م املتواصل 
م����ن املؤمترات الت����ي تدعو اليها 
املؤسس����ات احلكومية والقطاع 
العام  النفع  اخلاص وجمعي����ات 
وفيما نراه م����ن االهتمام الكبير 
الذي يوليه االخوة اعضاء مجلس 
األمة لهذه القضية ليس من منظور 

والنفسية واحلسية وتسمى هذه 
االج����راءات »بالوقاي����ة األولية« 
وتبدأ هذه الوقاي����ة مبكرا وقبل 
ان يولد اجلنني وقب����ل ان يتأكد 
وجود اعاقة او حدوث او احتمال 
الثانوية«  اما »الوقاية  وجودها، 
فهي للحيلول����ة ان تؤدي العاهة 
ان حدثت الى وجود عجز وظيفي 
دائم، وتشمل االجراءات الوقائية 
بنوعيها: رعاية الطفولة قبل الوالدة 
وبعدها وحتى قبل الزواج وذلك 
باجراء الفحوصات الطبية لذوي 
االعاقة او مم����ن يحتمل تعرض 
ابنائهم لالعاقة في حالة االجناب 
حتى ال يزداد عدد املعاقني مستقبال، 
ثم تستمر العناية بعد الوالدة عن 
طريق التثقيف التغذوي وحمالت 
االم����راض املعدية  التحصني من 
واألمراض املس����توطنة وأنظمة 
السالمة، ودرء احلوادث في مختلف 
البيئات او من جراء التلوث والنزاع 
املسلح واخيرا، احلث على زيادة 
مراكز التدخل املبكر وتعميمها على 
جميع محافظات الكويت للمساهمة 

في تخفيف حدة وشدة االعاقة.

ثالثا: المجال التعليمي

لقد حظي هذا املجال بأكبر قدر 
من االنتقادات واملطالب بس����بب 
القصور في مختلف اخلدمات التي 
تقدم لذوي االحتياجات اخلاصة 
»املعاقني« وأحيانا تدور هذه املطالب 
واالنتقادات حول: عدم املساواة بني 
فئات املعاق����ني او توقف املتابعة 
والتدريب لبعض الفئات بعد سن 
معينة او للنقص احلاد في االجهزة 
التقنية واملعدات الالزمة وارتفاع 
تكاليفها، وقد انهالت هذه املطالب 

املعاقني وعن االنشطة التي يقومون 
به����ا وعن كفاءاته����م وجناحاتهم 
واالعم����ال التي يقوم����ون بها في 

خدمة املجتمع.
� ان تقوم مؤسس����ات القطاع 
اخلاص بإبراز قضايا املعاقني في 
جميع انش����طتها وان تساهم في 

دعمها ماديا وأدبيا ومعنويا.
� اعطاء اولوية قصوى لالطفال 
املعاقني وابراز احتياجاتهم ودعوة 
جميع املؤسسات االعالمية للدفاع 
عن حقوقهم واظهار انش����طتهم 

وتبني قضاياهم.

ثانيا: التدخل المبكر أو »الوقاية«

املقصود ب����� »التدخل املبكر« 
االج����راءات الوقائية لدرء حدوث 
االعاق����ات البدني����ة او الذهني����ة 

واملشاجرات واملخدرات واحلروب 
وغيرها.

أوال: التوعية

من اج����ل تكوي����ن رأي داعم 
حلقوق املواطنني من ذوي االعاقة 

يجب القيام مبا يلي:
الوعي على مستوى  � نش����ر 
األس����رة واملجتمع بأسره بشأن 
االشخاص ذوي االعاقة وتعزيز 

احترام حقوقهم وكرامتهم.
� التص����دي للمواقف النمطية 
التمييز واملمارس����ات  واش����كال 
الضارة بذوي االعاقة من ناحية 
اجلنس او السن وفي جميع مجاالت 

احلياة.
� تشجيع وسائل االعالم باعطاء 
صورة ايجابية عن االش����خاص 

الواجب الوطني فحس����ب بل من 
الناحيتني اإلنسانية واألخالقية 
كذلك، وهذا يفس����ر العدد الكبير 
من االقتراحات واملشاريع بقوانني 
ومطالب التعديل لبعض القوانني او 
اضافة بعض الفقرات اليها، حيث 
بلغت ه����ذه املطالب ما يزيد على 
37 مطلبا من����ذ أواخر عام 2006 
حتى نهاية 2007، وتصب كلها في 
صالح املعاقني والسعي الى حتسني 
أوضاعهم، وهن����ا تتجلى أصالة 
الكويتي بأسمى معانيها  الشعب 
ويظهر معدنه األصيل الداعم دوما 
لعمل اخلير وللتكاتف عندما أحس 
مبعاناة شريحة عزيزة من مواطنيه 

لهذا هب اجلميع ملساعدتهم.
ومتيزت الكويت منذ منتصف 
الق����رن املاضي وقبل  ثمانينيات 
صدور القانون رقم 1996/49 بشأن 
رعاية املعاقني بدورها الرائد على 
مستوى الدول اخلليجية والعربية 
والنامية في مجال رعاية املعاقني، 
وقد متث����ل ذلك فيما قام به معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بإدخال 
التقنيات احلديثة خلدمتهم ومعاجلة 
النقص احلاد في تقنيات التعليم 
اخلاص بهم ما جعل الكويت مقصد 
الكثير من املؤسس����ات اخلليجية 
والعربي����ة حيث زودتهم بالعديد 

من هذه اإلجنازات.

أعداد المعاقين

في احصائية س����ابقة ملنظمة 
الصح����ة العاملي����ة ان اعداد ذوي 
)ذوو  اخلاص����ة  االحتياج����ات 
االعاقات( تقدر بنحو 600 مليون 
انسان بينهم اكثر من 140 مليون 
طفل اي ان نسبتهم 12% من سكان 

واالنتقادات من املعاقني انفس����هم 
ومن اسرهم ومن جمعيات النفع 
العام والسيما اجلمعية الكويتية 
ألولياء امور املعاقني، ويوجد كم 
هائل من املطالب التي تقدمت بها 
هذه اجلمعي����ات ملن يود االطالع 

عليها.

رابعا: المجال الصحي

تعتبر الرعاي����ة الصحية من 
احلقوق االساسية لذوي االعاقات 
والتي تنص عليه����ا كل القوانني 
واالتفاقيات، وهي حقوق متكاملة 

نذكر منها ما يلي:
التمتع باعلى مستويات الصحة 
دون متييز على اساس االعاقة وان 

تراعي الفروق بني اجلنسني.
توفير ما يحتاجه االطفال وكبار 
السن من رعاية تشمل الكشف املبكر 
والتدخل عند الضرورة وتوفيرها 

في اقرب وقت ممكن.
الرعاية الصحية  ان تتواف����ر 
املتميزة باجلودة وان يشرف عليها 

اخصائيون في هذا املجال.
ينبغي للدولة ان تضع برامج 
للتأهيل جلميع فئات املعاقني وان 
البرامج مجموعة  تتضمن ه����ذه 
واس����عة من االنشطة الضرورية 

لكل فئة.
اعادة تأهيل ذوي العجز الشديد 
او املتعدد وتشجيع املعاقني واسرهم 

على املشاركة في التأهيل.
ان يقوم بصياغة برامج التأهيل 
مختصون في ه����ذا املجال وعلى 

خبرات منظمات املعاقني.

خامسا: المجال التشريعي

ال تكتم����ل املس����اعي اخلاصة 

املعم����ورة وان 80% من هذا العدد 
في الدول النامية.

ام����ا ف����ي الكويت ف����ان اعداد 
املقيدين في سجالت املجلس االعلى 
الى 20.000  للمعاقني قد وص����ل 
ف����رد باالضافة الى 2500 من غير 
الكويتيني، ولكن االعداد احلقيقية 
كما تشير االحصاءات العاملية الى 
اكثر من ذلك بكثير، وهذا عدد ضخم 
للغاية بالنسبة الى بلد متواضع 
في عدد سكانه كالكويت ولكن األمر 
ال يقتصر على هذا العدد فقط بل 
في تزايد كل يوم، فمن يطلع على 
صحفنا اليومية يصاب بالذهول 
من جراء االعداد التي تنضم الى 
هذه الش����ريحة من الس����كان كل 
يوم، ففي تصريح رس����مي باسم 
وزارة الداخلية ان ارقام احلوادث 
)حرب السيارات في الشوارع( باتت 
خيالية اذ بلغ متوسط ما حتصده 
م����ن ارواح معظمها ف����ي ريعان 
الش����باب 447 قتيال كل عام و10 
آالف مصاب عام 2007 ولكن الوزارة 
لم تذكر اعداد من اصبحوا معاقني 
فال شك انهم قد بلغوا اآلالف بل ان 
اعدادهم اكثر من ذلك بكثير، فكما 
تقول االحصائية ان عدد االصابات 
)وكثير منها اعاقات خطيرة) قد 
ارتفع بنسبة 68% عام 2007، اكثر 
من العام السابق 2006 )5(، وفي 
احصائية اخرى لالطفاء العام ذكرت 
ان الكويت شهدت 13 ألف حريق 
ع����ام 2007، وقد اودت بحياة 185 
انسانا وقد بلغ عدد االصابات 1583 
اصاب����ة فكم عدد من التحق منهم 
بش����ريحة املعاقني يا ترى؟ )6( 
هذا بالطبع غير احلوادث البينية 
واملهنية والوراثية واجلرائم العادية 

للمحافظة على حقوق املعاقني اال 
بتدخل اجلانب التشريعي القرار 
هذه احلق����وق وتثبيتها قانونيا 
وتش����ريعيا، ومن ه����ذه احلقوق 
االساسية ما يلي: تأكيد ضرورة 
اعتب����ار حقوق ذوي االعاقات من 
اولويات حقوق االنسان ال ان تكون 

مظهرا من مظاهر تلك احلقوق.
تأكي����د حقوق الش����خص ذي 
االعاق����ة بوصفه انس����انا يتمتع 
بكل حقوق االنسان وشخصا له 
خصوصيات ينبغ����ي ان تأخذها 

التشريعات بعني االعتبار.
حث مجل����س االمة على تبني 
القواعد املوح����دة لتكافؤ الفرص 
واص����دار تش����ريعات تضم����ن 
البرامج والسياسات  ادماجها في 

الوطنية.
احملافظة على حقوق وكرامة 
االشخاص ذوي االعاقة والوفاء بها 
بوصفها واجبا يترتب على املجتمع 
ومؤسساته وليس بوصفها منة 
او حس����نة يقدمها لهم اهل اخلير 

واالحسان.
اقرار الدعم والرعاية لالشخاص 
املعاقني واس����رهم وللمجتمعات 
احمللية التي تنهض مبسؤوليات 

التأهيل والدمج والتنمية.
التصديق عل����ى العقد العربي 
الذي  لذوي االحتياجات اخلاصة 
العربي����ة عام 2004  القمة  اقرته 
وادماج محتواه في التش����ريعات 

والبرامج الوطنية.
اقامة وتعميق عالقات تعاون 
مشترك مع االقاليم العاملية االخرى 
ذات اخلبرة املميزة في ميدان االعاقة 
وتشريعاتها وفي مقدمتها املجلس 

االوروبي والبرملانات االوروبية.

خالد السلطان ود. يوسف الزلزلة ومرزوق الغامن وأحمد السعدون وعلي الراشد خالل االجتماع 

الشيخ سالم العبد العزيز خالل االجتماعد. يوسف الزلزلة مرحبا مبحافظ البنك املركزي

)متين غوزال(

د.جمعان احلربش

عادل الصرعاوي

الهاجري: إنجاز مسودة قانون ذوي االحتياجات الخاصة مفخرة للعمل البرلمانيالصيفي لتعاون السلطتين إلقرار القانون
دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي احلكومة والنواب الى 
جتنب كل اخلالفات وحتسني التعاون في جلسة اليوم إلقرار 

قانون املعاقني الذي ال ميكن املساومة عليه.
وق���ال الصيفي في تصري���ح للصحافيني امس ان اخلالف 
واالختالف ميكن ان يطرأ في كل القضايا لكنه غير جائز هذه 
املرة عند مناقشة قانون خاص بفئة هي في أمس احلاجة الى 
من يقف معها ويخدمها ويرفع املعاناة عنها بعد سنوات طويلة 
من املعاناة واآلالم. وأكد الصيفي ان قانون املعاقني يجب ان مير 
اليوم وفق الصيغة التي انتهت اليها جلنة ذوي االحتياجات 
اخلاصة داعيا السلطتني الى النظر بعني االهتمام من أجل تقدمي 

اجناز حقيقي يخدم هذه الفئة في املجتمع.

واشار الصيفي الى ان القانون هو أقل شيء ميكن تقدميه 
للمعاقني الذين ال شك انهم بحاجة الى التشريعات اإلنسانية 
والوظيفية واالجتماعية التي تزيح عنهم االعباء والعراقيل.

وأمل الصيفي أن يقدم هذا القانون في هذه اجللسة التاريخية 
كهدية للمعاقني وأس���رهم وحتى ميكن الق���ول بأن املجلس 

واحلكومة قدما شيئا ملموسا لهم.
واشاد الصيفي برئيس واعضاء جلنة املعاقني على اجلهود 
الطيبة التي قدموها ط���وال الفترة املاضية من أجل التوصل 
الى هذه الصيغة القانونية الراقية التي وضعت في االعتبار 
كل  املش���كالت التي يعاني منها املعاق���ون وأوجدت احللول 

املمكنة لها.

أكد أمني سر مجلس االمة النائب دليهي الهاجري »ان مسودة 
القانون الذي أجنزه االخ����وة النواب في جلنة ذوي االحتياجات 
اخلاصة يعد مفخرة للعمل البرملاني الكويتي«، معربا عن شكره 
لالخ����وة النواب رئيس واعضاء اللجن����ة على ما بذلوه من جهد 
إلنهائه، خصوصا ما فعلوه خالل فترة الصيف. وأضاف الهاجري 
في تصريح صحافي: اذ اس����تطاع االخوة اعضاء اللجنة ان يروا 
الناس الوجه املشرق للحراك البرملاني وان يبرهنوا على ان اعضاء 
مجلس االمة مازالوا قادرين على اجناز التشريعات املهمة والتي 
تصب في صالح االمة واس����تطاعوا س����د الطريق على املدعني ان 
نواب االمة هم م����ن يعطل التنمية. داعيا احلكومة واملجلس الى 
االتفاق اليوم على إقرار هذا القانون، وان يكون 3 ديس����مبر يوم 

اإلنصاف لذوي االحتياجات اخلاصة على ارض الكويت، وان يقر 
هذا القان����ون الذي طال انتظاره. وبني »ان الدول املتقدمة تقيس 
مدى متدنها وحضارتها من خالل أوضاع ذوي االحتياجات اخلاصة 
فيها«، الفتا: انهم الفئة التي تبني مدى وعي الدولة واملواطن ملعاني 
االنسانية والتكافل االجتماعي، وقد دلنا االسالم في شرائعه على 
ذلك وحثنا عليه. مشيرا الى ان املجلس واحلكومة أمامهما فرصة 
كبيرة الي����وم إلثبات مدى وعيهما له����ذه القضية ومدى تفهمها 
ملعاني االنسانية فيها واثبات ان الكويت بجميع مؤسساتها املدنية 
امنا تتكامل جميعا لتحقيق مستوى اعلى من الكرامة االنسانية 
واالجتماعية. وختم الهاجري: واني ألرجو ان يولد قانون املعاقني 

رغم الظروف السياسية التي نعيشها.

خالد الطاحوس


