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صيغة توافقية بين الحكومة ولجنة ذوي االحتياجات الخاصة 
تمّرر قانون المعاقين وتمهد إلقراره في جلسة اليوم

سامح عبد الحفيظ
خلصت جلنة ش���ؤون ذوي 
االحتياجات اخلاصة إلى صيغة 
متفق عليها مع احلكومة في شأن 
املداولة الثانية لقانون املعاقني، 
وقررت خ���ال اجتماعها امس 
بحضور وزراء املالية والشؤون 
والدولة ملجلس االمة مصطفى 
الش���مالي د.محم���د العفاس���ي 
ود.محمد البصيري رفع تقرير 
الى املجلس ملناقشته والتصويت 
عليه في جلسة غد االربعاء. وأكد 
الوزير البصيري في تصريح الى 
الصحافيني توصل احلكومة الى 
صيغ���ة متوافقة مع جلنة ذوي 
االحتياجات اخلاصة البرملانية، 
بتوجيه���ات من س���مو رئيس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد، 
وتعاون أعض���اء اللجنة، واعدا 
بزف البشرى بإقرار هذا القانون 
في جلس���ة املجلس غدا. ونوه 
البصي���ري باهتم���ام احلكومة 
بش���ريحة ذوي االحتياج���ات 
العزي���زة والغالية،  اخلاص���ة 

مبينا ان حض���ور ثاثة وزراء 
اللجنة امس والتوصل  اجتماع 
الى صيغة متوافقة يؤكدان حرص 
الوزراء واهتمامه بهذه  مجلس 
الفئة. واوضح البصيري انه مت 
التوافق على كل مواد القانون، 
رغم الكلفة املالية التي ال يستهان 
بها، حني قدرت احلكومة أنه ال 
ميكن ان تكون الكلفة املالية عائقا 
امام مثل ه���ذه القوانني، ولهذه 
الشريحة بالذات األمر الذي ساهم 
في التوافق احلكومي � النيابي، 
وقال »ال غضاضة أبدا في الصرف 
على هذه الفئة، فالدولة لم تبخل 
على ابنائها، فكيف إذا كانوا من 

ذوي االحتياجات اخلاصة«.
وجزم البصيري بإقرار قانون 
املعاقني في جلسة االربعاء، وقبل 
ان يخرج املجلس في إجازة الربيع، 
باالضافة إلى اقرار قانوني خطة 
التنمية وهيئة سوق املال اللذين 
نأمل اجنازهما قبل العطلة كثمرة 
تعاون وتنسيق بني السلطتني.

واش���ار الى ان عدم حضور 

احلكومة اجللسة اخلاصة التي 
كان يفت���رض ان نناق���ش فيها 
القانون، ال يعني قطع ش���عرة 
معاوية بني احلكومة واملجلس، 
بل مجرد محاولة لتأكيد ضرورة 
التعاون والتنسيق بني السلطتني 
ف���ي كل القضاي���ا والقوان���ني 
املطروح���ة، ونتمن���ى التوصل 
إلى روحية طيبة في كل اللجان 
البرملانية، حتى مت حل املشاكل 
والتباين في وجهات النظر داخل 

اللجان.
بدوره أوضح وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاسي أن القانون في االساس 
اقت���راح بقان���ون مصدره  هو 
مجلس االم���ة وبالتالي البد ان 
يكون للحكومة رأي فيه ولذلك 
عندما عرض على مجلس األمة 
رحبت به احلكوم���ة من حيث 
املب���دأ وأبدت ف���ي نفس الوقت 
حتفظاتها وماحظاتها املستحقة. 
وذكر العفاسي ان التحفظات التي 
ابدتها احلكومة ليست موجهة ضد 

القانون كقانون او فئة املعاقني 
وإمن���ا الهدف منها احلفاظ على 
القانون وإزالة املعوقات لتطبيقه 
عل���ى أرض الواقع، وخصوصا 
فيما يتعلق باالعباء املالية. وبني 
ان من شأن االعباء املالية حفظ 
رواتب املتعاقدين وزيادة نسبة 
العجز االكتواري في التأمينات 
االجتماعية، مؤكدا ان احلكومة 
اب���دت حتفظاته���ا لتجاوز هذه 
الت���ي مت االتفاق  االش���كاليات 
بشأنها مع اللجنة املختصة. وقال 
رئيس اللجنة النائب مسلم البراك 
انه س���يتم اقرار تقرير اللجنة 
املعاقني  النهائي بش���أن قانون 
اليوم الثاث���اء متهيدا الحالته 
إلى املجلس واقراره في جلسة 
غدا االربعاء، مؤكدا ان املوضوع 
اصبح بحكم املنتهي نظرا للتوافق 
الذي حتقق خال اجتماع اليوم 
بني اجلانبني احلكومي والنيابي 
بش���أن مجمل املواد التي كانت 

محل خاف.
البراك في تصريح  واضاف 

للصحافيني اآلن نستطيع ان نقول 
للمعاقني وأسرهم بأن املوضوع قد 
انتهى اآلن وسيتم يوم االربعاء 

إقرار القانون بشكله النهائي.
وب���ني ان احلكوم���ة اعلنت 
التزامها بهذا األمر خصوصا بعد 
أن  مت االتفاق على ان تسند رئاسة 
الهيئة العامة لش���ؤون املعاقني 
للنائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وان تتكفل احلكومة فيما 

يتعلق برواتب املعاقني.
واشار إلى أنه مت التوصل إلى 
نتائج جيدة ومهمة بلغت مرحلة 
التوافق بني الطرفني إلقرار هذا 
القانون املهم واخلطير الذي نعتقد 
ان من خاله سيتم اسعاد هذه 
الفئة العزيزة على قلوبنا، الفتا 
الى البعد االنساني في القانون 
ال���ذي يعالج اوض���اع املعاقني 
من فئة غير محددي اجلنس���ية 
وأبناء الكويتيات بشكل تفصيلي، 
متمنيا ان يكون اقرار هذا القانون 
هو ثم���رة التعاون بني املجلس 

واحلكومة.

العفاس�ي: تحفظاتنا الس�ابقة ليس�ت ض�د القان�ون بل إلزال�ة المعوقات

البراك: الموضوع أصبح في حكم المنتهي وسننجز التقرير اليوم

حسني احلريتيد.وليد الطبطبائي

عسكر العنزي

صالح املال

الرئيس جاسم اخلرافي خالل اجتماع اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية

)متين غوزال(د. محمد العفاسي ود. محمد البصيري ومصطفى الشمالي مع سالم البراك ود. معصومة املبارك ود. أسيل العوضي وعبدالعزيز الزبن عقب اجتماع اللجنة

)متين غوزال(عدنان املطوع وعدنان عبدالصمد وم. ناجي العبد الهادي خالل االجتماع

الطبطبائي لعمل دوار 
وسط منطقة اليرموك

رفض تأجيل مناقشة قوانين 
»الخبرة« و»القضاء« و»الفتوى« 3 أشهر

الحمود: التوظيف في »األبحاث« 
يتم وفقًا لبطاقات الوصف الوظيفي حماديطالب برفع »الالبتوب« 

عن مجمع صباح السالم اإلسكاني

»الظواهر السلبية« : مهلة حتى منتصف 
مارس لتزويدنا بمعلومات عن »المعاكسات«

طالب النائب س���عدون حماد العتيبي وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلال���د بإلغاء نقطة البحث عن املطلوبني ماليا التي نصبت بش���كل 
ش���به دائم في مداخل مجمع صباح الس���الم االسكاني، والذي تقطنه 
اعداد كبيرة من املواطنات االرامل واملطلقات بحيث تقوم تلك النقطة 
بايقاف الداخلني واخلارجني من املجمع وأغلبهم من النساء والتحقق 
عنهن بواس���طة أجهزة الابتوب وبش���كل يومي تقريبا، االمر الذي 
يسبب لهن ازعاجا ويحد من حريتهن في الدخول واخلروج من والى 
مساكنهن. وقال العتيبي: أطالب بتكثيف الدوريات لتمشيط املنطقة 
وضبط االمن، خصوصا في الفترة املسائية ولكنني ضد ان تخصص 
نقطة شبه دائمة في مدخل هذا املجمع دون سواه من املناطق االخرى، 
وبالتالي تكرار التدقي���ق في الدخول واخلروج وقاطنيه عن التحرك 
بش���كل مريح، فضا عن ان االج���راء ال عاقة له بضبط االمن في هذا 
املجمع أو سواه، امنا هدفه االساسي هو ضبط املدينني واحالتهم الى 

التنفيذ خدمة للبنوك وبعض الشركات الدائنة.

أعلن رئيس جلنة دراس���ة الظواهر السلبية النائب محمد هايف 
ان اللجنة قررت خ���ال اجتماعها أمس إمهال وزارة الداخلية حتى 
منتصف شهر مارس املقبل، لتزويد اللجنة ببعض البيانات واملعلومات 
املتعلقة مبقترح قمع املعاكس���ات الذي تناقشه اللجنة، وذلك بناء 
على طلب الوزارة، مش���يرا الى أهمية ه���ذا القانون املعمول به في 

العديد من الدول العربية.

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراح���ا برغبة ق���ال فيه: من 
الكويت تعاني من  ان  املعروف 
اختناقات مروري���ة تزداد حدة 
بشكل مطرد ولهذه املشكلة آثار 
سلبية سواء على املستوى الفردي 
او اجلماعي، مضيفا: ولازدحام 
الشديد آثار على املواطنني قاطني 
منطقت���ي اليرم���وك واخلالدية 
والذي ينتج عنه التأخير وضياع 
الوق���ت بالطريق خصوصا في 
أوقات الذروة كالذهاب والعودة 
املدارس، فيقضي  او  الدوام  من 
املواطن ما يقارب الساعتني في 
الطريق لانتقال من والى العمل 
ويقضي مدة مشابهة في الفترة 
املسائية لتقضية حاجيات العائلة 
او للتواصل االجتماعي او ما شابه 

رفض���ت اللجن���ة املالية � 
التش���ريعية املشتركة لبحث 
قوانني اخلبرة وتنظيم القضاء 
والفت���وى والتش���ريع طلب 
احلكومة تأجيل النظر في هذه 

القوانني ملدة ثاثة اشهر.
اللجن���ة  واعل���ن رئي���س 
النائب حس���ني  التش���ريعية 
احلريت���ي ان احلكومة قدمت 
ام���س الكلفة املالي���ة لقانون 
ادارة اخلبراء بقيمة 6 مايني 

دينار.
واشار الى ان رفض الطلب 
احلكومي في شأن تأجيل اجناز 
تقري���ر اللجنة ع���ن القوانني 
التصويت،  املقدمة جاء بع���د 
موضحا ان اللجنة املش���تركة 

قالت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان جميع ح���االت التوظيف في 
معهد الكويت لابحاث العلمية تتم 
وفقا لبطاقات الوصف الوظيفي 
املعتمدة وال يوجد أي استثناء في 
نظام التوظيف املتعلق بذلك. جاء 
ذلك ردا على سؤال للنائب صالح 
املا واكدت احلمود ان الضوابط 
املوضوع���ة لتس���كني الوظائف 
العلمي���ة واملس���اندة في املعهد 
العلمية باالدارات  الوظائف  هي 
البحثية: يتم تسكني هذه احلاالت 
من قبل جلنة الترقيات العلمية 
وترفع التوصيات للمدير العام 
العتمادها. وظائف املهنيني في 
االدارات االدارية والتقنية املساندة: 
يتم تسكني هذه احلاالت من قبل 
جلنة ترقيات الوظائف املهنية في 
االدارات االدارية والتقنية املساندة 
وترفع التوصيات للمدير العام 
العتماده���ا. وقالت: يقوم املعهد 
بتنفيذ اجراءات التعيني والنقل 
واالنتداب وفقا للنظم واللوائح 
املعتم���دة ف���ي املعهد م���ن قبل 
مجلس األمناء ومجلس اخلدمة 
املدنية بأفضل العناصر البشرية 
املتوافرة في سوق العمالة احمللي 
واخلارجي والتي لها املقدرة على 

ذلك. وينص االقتراح على عمل 
دوار وس���ط منطق���ة اليرموك 
لتسهيل حركة املرور وعمل دوار 
وسط منطقة اخلالدية لتسهيل 

حركة املرور.

س���تعقد اجتماعا غدا )اليوم( 
الحالة تقريرها اخلاص بقانون 

ادارة اخلبراء الى املجلس.

حتقيق اهداف املعه���د ورعاية 
مصاحله وأمنه وس���امته، هذا 
باالضافة إلى أنه قد مت اصدار قرار 
من مجلس امناء املعهد. واضافت: 
أما بالنسبة لقرارات إحالة موظفني 
ومسؤولني )رئيس قسم، مدير 
الى وظائف مستشارين  إدارة( 
والتكالي���ف املتربة عليها، فإنه 
قد مت احالة عدد »1« مدير إدارة 
الى مستشار أول وعدد »1« مدير 
دائرة الى مستشار ولديهما خبرة 
أكثر من 30 سنة في املعهد دون 
أن تترتب على ذل���ك أي زيادة 
أو تكاليف مالي���ة إضافية على 

املعهد.

عبدالصمد: ال توجد قواعد معتمدة في هيئة 
االستثمار ومجلس الخدمة لتعيين الموظفين

سامح عبد الحفيظ
قال رئيس جلنة امليزانيات 
واحلس���اب اخلتامي البرملانية 
النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة 
اس���تكملت مناقشة ماحظات 
ديوان احملاس���بة عن اخلتامي 
للهيئة العامة لاستثمار للسنة 
املالية 2008/2007 وبحثت ما مت 
حتقيقه من اهداف وسياسات في 
برنامج عمل احلكومة، بحضور 
بدر محمد السعد العضو املنتدب 
للهيئة العامة لاستثمار وفريق 
العمل املرافق وبحضور ممثلي 
وزارة املالي���ة، وممثلي ديوان 

احملاسبة.
النائب  اللجنة  وقال رئيس 
عدن���ان عبدالصم���د ان الهيئة 
لم تنف���ذ املبال���غ املدرجة في 
ميزانية السنة 2008/2007 بشأن 
الرئيسي للهيئة  املقر  مشروع 
وياحظ ايضا زي���ادة التكلفة 
الكلية للمشروع وياحظ عدم 
وجود قواعد معتمدة من مجلس 
العامة لاستثمار  الهيئة  ادارة 
ومجلس اخلدمة املدنية لنظام 
شؤون املوظفني او وضع ضوابط 
لتعي���ني املوظف���ني، واملكافآت 
والعمل االضافي، ومكافآت نهاية 
اخلدمة وبدل السكن للموظفني 
وتؤك���د اللجنة عل���ى ضرورة 
عرض الهيئة للهيكل التنظيمي 
ولوائحها عل���ى مجلس ديوان 
اخلدمة املدني���ة العتماده. كما 

الحظت اللجنة وجود موظفني 
يشغلون وظائف اخرى في جهات 
حكومية، على الرغم من اهمية 
مراكزهم ف���ي الهيئة، وتوقفت 
اللجنة كثي���را امام املاحظات 
التي شابت استثمار احتياطي 
االجيال القادمة املجمع التجاري 
التركي )جواهر( وجتاوز مكتب 
الكويتي في لندن  االس���تثمار 
وحصول شركة سانت مارتن 
املوافقة  العقارية  SMPC على 
باجراء الدراسة اخلاصة بشراء 
املجمع مباش���رة م���ن مجلس 
ادارة الهيئة العامة لاستثمار، 
واالرتفاع امللحوظ في تكاليف 
شراء املجمع خافا ملا هو موضح 
بدراس���ة اجل���دوى وانخفاض 
صافي التدفقات النقدية للمجمع 
بعد الش���راء مباش���رة وتوقع 
اس���تمرارها وتأثيرها السلبي 

على آلية التمويل.
واش���ار عبدالصم���د الى ان 
البيانات املالية الحتياطي االجيال 
القادمة عن السنة املالية املنتهية 
في 2008/3/31 حققت خس���ائر 
صافية بلغت 2.8 مليار دينار 
واف���ادت الهيئة بأن ذلك يرجع 
للتغير في اسعار العمات، والى 
ظروف السوق، وتؤكد اللجنة 
على اتخاذ الهيئة االجراءات التي 
حتقق االس���تقرار مع استمرار 

النمو املتوازن لاستثمارات.
وقال: ياحظ حتمل اخلزانة 

العامة للدولة لنمو 3 مليارات 
دينار فوائد نتيجة سداد العجز 
االكتواري بصندوق الباب الثالث 
من قانون التأمينات االجتماعية 
بالتقسيط على سنتني، وتؤكد 
اللجنة على مناقشة هذه املاحظة 
مع وزير املالية ملعرفة االسس 
الت���ي مت عل���ى اساس���ها ذلك 

التقييم.
وناقشت اللجنة املآخذ التي 
ش���ابت تنفيذ مش���روع انشاء 
البيتومية في  املواد  مش���روع 
س���ورية والذي كبد الش���ركة 
الكويتية املتحدة لاس���تثمار 
خسائر بلغت 14 مليون دوالر، 
وهي ش���ركة مملوكة بالكامل 
للهيئة، وترجع تلك اخلسائر الى 
قصور في اعداد دراسة اجلدوى 
االقتصادية للمشروع وبالتالي 
كان الق���رار خطأ اس���تثماريا، 
وتؤكد اللجنة مراعاة االهتمام 
باجلدوى االقتصادية والقرارات 
االستثمارية للمشروعات ودراسة 
البدائل املناسبة لاستفادة من 

هذا املشروع.
وتؤكد اللجن���ة على اهمية 
وضع الئحة موحدة وش���املة 
محدث���ة ومرن���ة للش���روط 
والضوابط التي تنظم تعامات 
الهيئة في الصناديق احمللية حيث 
بلغت القيمة الصافية ملساهمة 
الهيئة في هذه الصناديق 946.3 

مليون دينار.

وبحث���ت اللجن���ة ماحظة 
استغال مواطنة عقارات الهيئة 
ملدة 20 س���نة دون وجه حق، 
العقار  الهيئة بأن  افادت  حيث 
متنازع عليه وهناك قضية لدى 
احملاكم حيث ان موضوع العقار 
يدخل ضمن تسويات املديونيات 
الصعب���ة، واوضح عبدالصمد 
الكبير في  ماحظة االنخفاض 
بع���ض احملافظ االس���تثمارية 
اليابانية اكب���ر من االنخفاض 
العام لهذه احملافظ  في املؤشر 
اليابانية ولهذا انعكاس سلبي 

على معدل ادائها.
وطالبت اللجنة بيان اسباب 
االنخفاض احلاد في تلك احملافظ، 
وبيان االجراءات التي ستتخذها 
الهيئ���ة لوقف اس���تمرار هذا 
االنخفاض للحد من درجة املخاطر 
الهيئة بأن  احملتملة، واف���ادت 
هناك محافظ استثمارية حققت 
انخفاضا اكب���ر من االنخفاض 
اليابانية.  في مؤش���ر احملافظ 
املالية  البيانات  ياحظ عرض 
لبعض اس���تثمارات احتياطي 
القادمة في الصناديق  االجيال 
االس���تثمارية االجنبية بشكل 
مخالف ملا تتبع���ه الهيئة على 
مثل هذه االستثمارات، وتؤكد 
اللجنة على االلتزام بتس���جيل 
تلك الصناديق كباقي الصناديق 
االستثمارية االخرى التي تساهم 

بها الهيئة.

»الشعبة البرلمانية« وافقت 
على زيارة غزة برئاسة الخرينج

عسكر: 5 وزراء غابوا عن اجتماع لجنة »البدون«
عب����ر مقرر جلنة معاجلة اوضاع غير محددي اجلنس����ية النائب 
عسكر العنزي عن اسفه لغياب الوزراء املدعوين الجتماع اللجنة امس، 
وقال العنزي في تصريح للصحافيني عقب اجتماع اللجنة ان الدعوة 
وجهت الى 5 وزراء ملناقشة التعديات احلكومية ان وجدت على قانون 
احلقوق املدنية للبدون لكن احدا منهم لم يحضر فيما حضر ممثلون 

عن بعض اجلهات احلكومية من دون ان يقدموا شيئا رسميا.
وذكر العنزي ان املجلس كان حريصا على مد يد التعاون مع احلكومة 
من اجل ايجاد رؤية مشتركة ازاء قانون احلقوق املدنية للبدون وكنا 
متحمس����ني جدا للعمل من اجل انهاء ه����ذه املعاناة لكن »ال حياة ملن 
تنادي« وعما اذا كانت احلكومة غير راغبة في حسم هذا القانون قال 
العنزي اننا سنفترض حسن النية، وانا دائما متسامح ونأمل تفعيل 
التعاون النهاء هذه املعاناة. واش����ار الى ان اللجنة تريد من احلكومة 
ان تقدم تعدياتها على القان����ون حتى ننظر فيها ونتناقش اما في 

التوصل الى صيغة مشتركة لكن الوضع حتى اآلن اليزال راكدا.

عقدت اللجنة التنفيذية للش���عبة البرملانية 
اجتماعا لها برئاس���ة رئيس مجلس األمة رئيس 
الش���عبة البرملانية جاس���م اخلراف���ي وأعضاء 

اللجنة.
وقال وكيل الش���عبة البرملانية النائب مبارك 
اخلرينج في تصريح صحافي له ان اللجنة وافقت 
على دعوة االحتاد البرملاني العربي لزيارة غزة 
خ���ال الفترة من 15 الى 17 اجلاري واملش���اركة 
بوفد برملاني برئاس���ة وكيل الشعبة البرملانية 
النائب مبارك اخلرينج وعضوية النائب د.علي 
العمي���ر، كما وافقت على دعوة االحتاد البرملاني 
العربي للمشاركة في أعمال املؤمتر ال� 16 لاحتاد 

البرملان���ي العربي في القاهرة 1 � 4 مارس املقبل، 
بوفد برملاني برئاسة رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي، وعلى الدعوة املقدمة من االحتاد البرملاني 
الدولي للمشاركة في أعمال املؤمتر البرملاني الدولي 
122 ف���ي »بانكوك« بتايلند خ���ال الفترة من 27 
مارس الى 1 ابريل املقبلني بوفد برملاني برئاسة 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.
كما اعتمدت اللجنة تش���كيل جلان الصداقة 
البرملانية، وقدم أمني صندوق الشعبة البرملانية 
النائب صالح عاشور احلساب اخلتامي وميزانية 
الش���عبة، ومتت املوافقة على مشروع امليزانية 

واحلساب اخلتامي للشعبة لعام 2010.


