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صرحت كتلة التنمية واإلصالح بأنها تشيد مبا 8
حصل في جلس����ة اليوم من اقرار القانون املعدل 

والشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
وأكدت الكتلة باعتبار أعضائها من مقدمي هذا 
القانون باإلضافة إلى عدد من الزمالء األفاضل بأن 
هذا القانون هو نقلة نوعية في عمل املجلس وصوال 

إلى تلمس حاجات املجتمع بجميع فئاته.

نشرت »األنباء« في عددها الصادر أمس ان 
مجلس األمة وافق على رفع احلصانة عن النائب 
خالد السلطان على خلفية قضية جنح صحافة، 
والصحيح ان املجلس رفض رفع احلصانة عن 
النائب الس���لطان، و»األنباء« تعتذر من النائب 
الس���لطان والقراء الكرام عل���ى هذا اخلطأ غير 

املقصود.

اختلفت احلكومة فيما بينها على تبعية الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة ما حدا بوزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان الى القول بأن احلكومة تقدمت 
بتعديالت على ان تكون التبعية لوزير الش���ؤون فرد 
عليه وزير الشؤون موضحا ان احلكمة من تبعية الهيئة 
للنائ���ب األول أو أحد نواب رئي���س مجلس الوزراء أن 

أعضاء املجلس األعلى للمعاقني وزراء.

تنويه واعتذار»التنمية واإلصالح« تشيد بإقرار  القانون اختالف الحكومة

المجلس وافق باإلجماع على قانون »المعاقين« وأحاله إلى الحكومة
خالفات نيابية ـ نيابية حول »من هو المعاق؟« وشمول »البدون« للقانون كادت »تطّير« الجلسة

المحم�د: حريصون عل�ى تنفيذ الرغبة الس�امية لرفع المعاناة عن المعاقي�ن وتمكينهم من ممارس�ة دورهم في المجتمع

الب�راك: هن�اك قضايا فيه�ا بعد إنس�اني وتركن�ا األم�ر للمجلس األعل�ى ليحدد

»الب�دون« »الدندن�ة« بس�بب  الع�دوة: نح�ن ننح�از للجان�ب اإلنس�اني وه�ذه 

الغان�م: أكب�ر ع�دو للمعاقين ه�م مدع�و اإلعاق�ة.. لذل�ك التعريف مه�م جدًا

الس�لطان: الخدمات اإلنس�انية تعليم وصحة فق�ط أما فتحه�ا دون تحديد فخطأ

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي يطالب باحلد من طلب نقط النظام

التصويت على إحدى املواد

د.محمد العفاسيخالد السلطان

مسلم البراك في حديث مع د.أسيل العوضي بينما ناجي العبدالهادي ود.معصومة املبارك يتابعان

على األسئلة.
وت����ال األمني العام س����ؤاال من 
النائب س����عدون حماد الى وزير 
األش����غال د.فاضل صفر لتزويده 
بع����دد اللج����ان واملنظمات داخل 
وخارج الكوي����ت التي يدخل في 
عضويتها الوكي����ل العام لوزارة 

األشغال ملعرفة حجم األعمال.
سعدون حماد: احلقيقة وصلنا 
الرد واتضح ان الوكيل العام عضو 
في 7 جهات ويتقاضى مكافأة 10 
آالف دينار، وقارنت بني الوزارات 
األخرى الحظ����ت ان العمل يوزع 
على الوكالء املساعدين ويأخذون 
العام ال  مكافأة األشغال فالوكيل 
يشتغل ويأخذ وحده مكافأة 10 آالف 
دينار فأريد تبريرا واضحا من وزير 
األشغال، فهو ينوط العمل بشخص 

واحد وهو ليس متفرغا.
فاضل صفر: كل الوكالء محل 
ثقة وكلهم حازوا ثقة صاحب السمو 
ولديه 7 جلان، يأخذ منها مكافآت 
و4 لم يأخذ منها شيئا وكلها صدر 
بها ق����رارات مثل البيئة والرعاية 
السكنية وجلنة املناقصات وهناك 
اثنان من ال����وكالء يأخذان بدالت 

حلضور اجللسات.
سعدون حماد: الوزير لم يجاوب 
فوكيل األشغال يأخذ أجرا 2500 
الذي  الوزي����ر وانت  فهذا توقيع 
وضعت األرقام واملبالغ فأرجو ان 

يكون الوزير دقيقا في إجاباته.
فاضل صفر: أنا قلت ان عضوا 
ف����ي 7 جلان يأخذ من 3 وال يأخذ 
من 4 جلان وكل فلس يصرف البد 
ان يكون بإذن من ديوان اخلدمة 

واحملاسبة.
اتخذن����ا أقص����ى االج����راءات 
في امل����واد الغذائية وصادرنا كل 
الكمية وطلبنا من الشركة تزويدنا 
بالفواتير ونداهم األماكن التي تبيع 

اللحوم ومصادرتها.
عبدالصم����د: س����بق ان أكدت 

حضرتك على الوزراء السرعة في 
اإلجابة ولكن وزير العدل يتأخر في 
اإلجابة خاصة ان املعلومات فيها 
متييز في التعامل بني املواطنني.

أحمد السعدون: وجهت سؤاال 
الى وزير املالية حول ملكية الدولة 
في شركة زين وسؤاال آخر حول 
التكميلية ولم يأتنا  احلس����ابات 

الرد.
الززلة: وزيرة التربية وجهت 
لها أكثر من سؤال ولكن ال ترد وإذا 
لم ترد على أسئلتنا فسنضطر الى 

اتخاد أدواتنا الدستورية.

قانون المعاقين

وانتقل املجلس الى مناقش����ة 
املداولة الثانية لقانون املعاقني.

اخلرافي: في جلسة 2009/12/3 
أقر املجلس مش����روع القانون في 
اللجنة  مداولته األول����ى وقدمت 
تقريره����ا الثان����ي التكميلي بعد 
التعديالت فهل يوافق  مناقش����ة 
املجلس عل����ى تثبيت التقرير في 

املضبطة دون تالوته؟
النقاش ثم نصوت  وس����يتم 
على املواد حت����ى يبدي كل نائب 

مالحظاته.
عدنان عبدالصمد: ما تفضلت 
به جمي����ل ويوفر الوقت ولكن ال 

يؤدي الى نتيجة.
اخلراف����ي: 5 دقائ����ق موافقة؟ 
والتمديد ملدة دقيقتني حتى ننتهي 
من هذا القانون الذي مضى عليه 

أكثر من 3 سنوات.
خالد العدوة )نظام(: عودتنا ان 
نختصر املختصر واحلني تدخلنا 
في نقاش عام فادخ����ل في املواد 

وانتهى.
اخلرافي: هذا شيء يطرب سمعي 
خصوص����ا ان جاء من خالد الذي 
يتحدث دون ميكروفون هل يوافق 
املجلس على تالوة ومناقشة املواد 

يعدل هذا القان����ون؟ أم أن هناك 
مش����كلة أخرى في هذا القانون؟ 
أمتنى من الوزير االجابة اآلن عن 
ذلك السؤال، وكل الكويت تنتظر 

أن ُيفعل هذا القانون.
وزير املالي����ة: هذا أمر البد أن 
نضعه ف����ي عني االعتب����ار، فكل 
املش����اريع التي مت����ت متت وفق 
القوانني املعم����ول بها في حينه، 
والقان����ون 7 طل����ب مم����ن تقدم 
مبشاريع وبه من العصي أكثر ما به 
من اجلزر، وطلب من كل املتقدمني 
طلبات وفقا للقانون رقم 7 ولكن 
التفاعل معه بطيء وقليل، وهذا 
ليس ذنب اجلهة التنفيذية وبنفس 
الوقت نأتي الى الواجهة البحرية 
فوفق القوان����ني غالبية االراضي 
ملك الدولة، وستكون كلفتها عالية 
واملشروع لن يجدي، وذلك وفق 
املتقدمني للمشروع، وبالتالي من 
الضروري اعادة النظر في القانون 
رقم 7 ونحاول تشجيع اآلخرين 
عل����ى الدخول في ه����ذه القوانني 

واملشاريع بشرط أن تكون جاذبة، 
ونأمل تفعيل هذا القانون.

جمعان احلربش: هناك الكثير 
من املش����اريع قدمت وفق����ا لهذا 
القان����ون والى اآلن لم يتخذ فيها 
أي قرارات فلماذا لم تقوموا بإنهاء 
هذه االج����راءات، واذا كان لديكم 
تعديالت فأين انت����م منذ عامني، 
احض����روا الى املجل����س واقنعوا 
املجل����س به����ذه التعديالت، على 
الرغم من ان القانون أقر بتوافق 
نيابي - حكومي، ومن ثم نحكم 
املجلس، لكن ال ينبغي تعليق كل 
املش����اريع كأداة ضغط أو الثبات 

أن القانون معيب.
أبدأ  اخلرافي: س����ئلت كي����ف 
اجللس����ة دون نصاب وأحب أن 
أوضح اذا كانت اجللسة تكميلية 
فنستطيع عقدها بثلث االعضاء 

وهم 22 نائبا.
وتال االمني العام سؤاال موجها 
من النائب حسني احلريتي الى وزير 
العدل راشد احلماد حول القرارات 

وقراراتنا كانت صحيحة وبعيدة 
كل البعد عن املكاسب االنتخابية 

واشكر الوزير.
ادارة اخلبراء  راش����د احلماد: 
وعدت بتصحيح املسار لكثير من 
األمور املجافية للقانون، وارجو من 
النائب احلريتي ان يقدم لنا كشفا 

باملخالفات لكي نصححها.
احلريت����ي: الوزير عنده فكرة 
بهذه القرارات والتظلمات واضطر 
أصحابها الى اللجوء الى احملكمة 
وأمتنى حلها بشكل ودي وأمتنى 
ان توافق اليوم األخ الوزير على 
قانون اخلبراء، سؤال موجه من 
النائب د.أسيل العوضي الى وزير 
البلدية د.فاضل  األشغال ووزير 
صفر ح����ول قرار مجلس الوزراء 
بتسمية أحد الشوارع باسم املرحوم 

سامي املنيس.
أس����يل العوضي: اكتفي بالرد 
ألنه مت فعال تسمية الشارع باسم 
املرحوم س����امي املنيس واش����كر 
الوزير د.فاضل صفر لسرعة رده 

الوزاري����ة، واضافة اختصاصات 
لوكيل الوزارة وتس����مية الوكالء 
املساعدين وبشأن تفويض وكيل 
ق����رارات منظمة  الوزارة إلصدار 

العمل.
احلريتي: هناك قرارات صدرت 
الوزير بعد اس����تقالتي وفي  من 
2009/3/16 استقالت احلكومة ووزير 
االعالم قام بأعم����ال وزير العدل 
وأصدر قرارات قوض صالحياته 
ادارة اخلب����راء،  للتعام����ل م����ع 
واستفس����اري عن اصدار قرارات 
ادارة اخلبراء وهي  تنظيمية في 
تعيني شقيقة مدير ادارة التفتيش 
في ادارة اخلبراء ونشر في الصحف 
ان هذه القرارات انتخابية للوزير 
السابق )احلريتي(، وقام الوزير 
بإحالة هذه القرارات الى التحقيق 
وتبني صحة قرارات الوزير السابق 

)احلريتي(.
وأمتن����ى من الوزي����ر احلالي 
التصدي لتلك القرارات وإعادة احلق 
ألصحابه دون الرجوع الى القضاء، 

»حدس« تشيد بإقرار خطة التنمية:
يجب توافر الشفافية الكاملة في تنفيذها

الدويسان: لماذا يشترط الشهود للراغبين 
من البدون في عمل توكيالت؟

مخلد: ما قواعد شغل »اإلشرافية« في األوقاف
س����أل النائب مخلد العازمي نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف املستشار راشد احلماد حول شغل 
الوظائف العامة. وقال مخلد في س����ؤاله: هل تقيدت الوزارة بالقرارات 
الصادرة من ديوان اخلدمة املدنية في شأن قواعد وشروط شغل الوظائف 
االش����رافية؟ وهل رفعت دعاوى قضائي����ة او قدمت تظلمات من بعض 
املوظفني بطلب الغاء بعض قرارات التعيني والترقية؟ اذا كانت االجابة 

بااليجاب يرجى افادتي ببيان عنها.

أعل���ن أم���ني ع���ام احلركة 
الدستورية االسالمية )حدس( 
د.ناصر الصان���ع عن إصدار 
احلرك���ة بيان���ا بش���أن إقرار 
مجلس االم���ة لقانون اخلطة 
االمنائي���ة للدولة في مداولته 
الثالثاء 2 فبراير  الثانية يوم 
2010، وفيما يلي نص البيان: 
الدس���تورية  تع���رب احلركة 
االسالمية عن تقديرها إلقرار 
مجلس االمة، بالتعاون ما بني 
اعضاء السلط����تني التشريعية 
والتنفي�����ذي���ة، قان��������ون 
اخلطة االمنائي�����ة للدول���ة، 
وذلك بعد طول انتظار، وعقود 
احلكومي��������ة  االدارة  م���ن 
السلبية، واخلطوات التنموية 
العش����وائية، واخلطط املركونة 
بأدراج املس���ؤولني، والتراجع 
مظاه���ر  وتنام���ي  االداري، 

الفس�����اد املختلفة.
الدستورية  وتؤكد احلركة 
االسالمية ضرورة اصطحاب 

القائم���ني عل���ى تنفيذ اخلطة 
االمنائي���ة للدول���ة، واخلطة 
السنوية لعمل احلكومة عند 
اقراره���ا بالت���وكل على اهلل، 
وتوفير النوايا الصادقة إلجناح 
تطبيق اخلطط، وتطالب احلركة 
بأن تولي الس���لطة التنفيذية 
اخلطة االمنائية أولوية قصوى 
من خالل »االدارة املس���ؤولة« 
للخط���ة وتنفيذه���ا و»العمل 
الدؤوب« ووضع »مؤش���رات 
واضحة« و»التعاون الكامل« بني 
كل االجهزة املسؤولة بالدولة في 
هذا الشأن. كما يستلزم إلجناح 
اخلطة توافر »الشفافية الكاملة« 
النزاهة،  والضامن���ة لتحقيق 
الالزمة  باس���تحداث االدوات 
لتحقي���ق اجل���ودة املرجوة، 
والنجاح املأمول للخطة، وكل 
ذلك في اطار »الرقابة اجلادة« من 
مجلس االمة وديوان احملاسبة 
ومختلف اجلهات الرقابية في 

الدولة.

استغرب النائب فيصل الدويسان من اإلجراءات التي تتخذها وزارة 
العدل جتاه غير محددي اجلنسية ممن يرغبون في عمل توكيالت، حيث 
انها تشترط عليهم باإلضافة الى املستندات الثبوتية والسارية املفعول 
إحضار شاهدين كويتيني يشهدون بأن الشخص الذي يريد عمل التوكيل 
هو نفس الشخص املوجود باألوراق الثبوتية التي قدمها وهذا األمر ال 
يجوز ويعبر عن عدم اعتراف وزارة العدل باألوراق الرسمية الثبوتية 
التي تصدرها وزارات الدولة لغير محددي اجلنسية مثل البطاقة األمنية 
ورخصة القيادة وجواز السفر. وطالب الدويسان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير العدل واألوقاف والش����ؤون اإلسالمية املستشار راشد 
احلماد بإلغاء هذا القرار واعتماد املستندات الثبوتية الرسمية للبدون 
في حال رغبتهم في عمل توكيل رس����مي من قب����ل وزارة العدل كونها 

سارية املفعول وصادرة من اجلهات احلكومية املختصة. 

افتت����ح رئيس مجل����س االمة 
جاس����م اخلرافي اجللسة العلنية 
التكميلية في متام الساعة التاسعة، 
العام أسماء االعضاء  وتال االمني 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 

دون إذن أو إخطار.
اخلرافي: جلستنا اليوم امتداد 
جللسة االمس ونس����تكمل باقي 

البنود.

بند األسئلة

وتال االمني العام سؤاال موجها 
من النائب د.جمعان احلربش الى 
وزير املالية مصطفى الشمالي حول 

أمالك الدولة.
احلربش: أطلب التأجيل لعدم 

وجود الوزير.
اخلرافي: من حقك، ناقش مكتب 
املجلس موضوع االسئلة ورأينا 
االس����تمرار في االسماء للوصول 
الى آخر اجل����دول ونأمل تطوير 
هذا املوضوع من اجللسة املقبلة، 
واذا أجل لعدم وجود الوزير يبقى 

على اجلدول.
الزلزلة: نح����ن نناقش قانونا 
مهما وهو قانون املعاقني فأمتنى 
مناقش����ة القان����ون وتأجيل بند 

االسئلة لكيال نفقد النصاب.
جمعان احلربش: هذا السؤال 
الذي وجهته الى وزير املالية وعمره 
أكثر من سنة وثالثة اشهر ويتعلق 
قانون امالك الدولة وهو نقلة كبرى 
تشبه ما قام به املغفور به عبداهلل 
السالم في التعامل واحلفاظ على 
أمالك الدولة، فنجد ان البحر قد متت 
تغطيته مبشاريع بأثمان بخسة، 
وكم بخس املال العام بطريقة غير 
منصفة، فالقانون كان مهما جدا، 
ولكن منذ أن أقر القانون عام 2008 
لم يتم ترس����ية أي من املشاريع 
احلقيقية أو جديدة فهل هذا عيب 
في التشريع أم عيب في التنفيذ، 
واقول التشريع أقر بتوافق اجلميع، 
اعتقد ان هناك أطرافا تتعمد عدم 

تنفيذ هذا القانون.
البقية ص9فهل ه����ذا ضغط ميارس حتى 

سامح عبدالحفيظ
أقر مجل��س االمة في جلس��ته التكميلية العادي��ة امس باالجماع 
مشروع القانون في شأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة بعد مناقشته 

والتصويت عليه في املداولة الثانية واحاله على احلكومة.
ويكف��ل القان��ون املكون من 74 مادة موزعة على عش��رة فصول 
حقوق املعاقني من الكويتيني وابناء الكويتية من غير كويتي الس��يما 

في مجال الرعاية الصحية والتعليمية واحلقوق الوظيفية.
واش��ار القانون الى ان الش��خص ذا االعاقة غي��ر الكويتي من ام 
كويتي��ة يعامل منذ ميالده معامل��ة الكويتي مدى احلياة بقرار يصدر 

من وزير الداخلية وفقا لقانون اجلنسية.
ووفق��ا للقانون توف��ر الدولة برامج حتفيزية جله��ات العمل التي 
توظف ما يزيد عن النسب احملددة من املعاقني ويجوز للحكومة تقدمي 
الدع��م املادي للجهات التي تتجاوز هذه النس��ب كم��ا تضمن الدولة 
حق املعاقني ف��ي التمتع بالترقيات واالمتي��ازات الوظيفية واملكافآت 
في القطاعات احلكومية واالهلي��ة والنفطية ويكون للمتميزين منهم 

االولوية في ذلك، وفيما يلي تفاصيل اجللسة:




