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 وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤاال للشيخ أحمد العبداهلل جاء فيه:  6 
يرجى تزويدي بعدد املستش���ارين الذين مت ابرام عقود معهم أو على بند 
املكافآت في وزارة االعالم وذلك منذ عام 2000 حتى تاريخه ع ى أن تشمل 
االجابة أسماءهم وبيان جنسياتهم واجراءات املوافقة على تعيينهم ومقر 
أعمالهم السابقة واحلالية وخبرائهم وعدد سنوات التجديد ومدى احلاجة 

اليهم، مع تزويدي بنسخة من العقود املبرمة. 

 بعث رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ببرقي���ة تهنئة إلى كل من 
رئيس املجلس الوطني هينغ سامرين 
ورئيس مجلس الشيوÎ شيا سيم 
في مملكة كمبوديا وذلك مبناس���بة 

العيد الوطني لبلدهما. 

 العبدالهادي يطلب أسماء المستشارين 
  المعينين في »اإلعالم« منذ عام 2000

 الخرافي هنأ نظيريه 
  في كمبوديا بالعيد الوطني

 

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة العثمان الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

منى عبداهلل عبداللطيف العثمان

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

 ترأÓ جلسة غير رسمية خاصة بذوí االحتياجات الخاصة بحضور عدد من النواب والوÒراء والجمعيات المعنية

 الخرافي: »لنبدأ من جديد«.. تضامناð مع ذوي اإلعاقة

 )متين غوزال(  الرئيس  جاسم اخلرافي ورئيس جلنة ذوي اإلعاقة علي الدقباسي مع مجموعة من ذوي االحتياجات اخلاصة على املنصة

 د.أسيل العوضي خالل اجللسة صالح عاشور ومخلد العازمي في اجللسة

 الشيخة شيخة اخلليفة الصباح متقدمة مسيرة املعاقني أمام مجلس األمة د.سلوì اجلسار ود.علي العمير خالل جلسة املعاقني

 سامح عبدالحفيظ
  افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي اجللس����ة غير الرسمية 
اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة 
وذلك بحضور عدد من مسؤولي 
اللجان واجلمعيات املعنية بهذه 
الفئ����ة اضاف����ة ال����ى كثيرين من 
ذوي االعاقات املختلفة، واستقبل 
اخلرافي بالتصفيق احلاد مبجرد 

دخول القاعة.
  وق����ال اخلرافي: ال أس����تطيع 
ان أقول تتلى أس����ماء املعتذرين 
والغائبني ألن ال����كل موجود »ما 

شاء اهلل«.
القرآن    وبدأت اجللسة بتالوة 

الكرمي.
  وقال اخلرافي في كلمته: يطيب 
لي ان أرح����ب بكم أجمل ترحيب 
في اجللس����ة البرملاني����ة الثامنة 
لذوي االعاقة التي نعقدها اليوم 
ضمن سلسلة جلساتنا البرملانية 
الدورية وفي اطار اليوم الوطني 
الس����ادس للتضامن م����ع ابنائنا 
وبناتنا ذوي االعاقة، وأعرب عن 
خالص سعادتي بلقائكم وأطيب 
أمنياتي لكم وملداوالت هذه اجللسة 

بالنجاح.
  وأضاف: نعقد اليوم دور االنعقاد 
الثامن لذوي االعاقة حتت شعار 
»لنبدأ م����ن جديد« وكما تعلمون 

فإن اصراري على تسميته بدور 
االنعقاد ه����و تعبير عن احلرص 
على ان تأخذ جلساتنا وحواراتنا 
طابع املؤسس����ية واالستمرارية 
ولنت����وج بذلك جه����ودا بذلناها 
لسنوات طويلة، بدأناها باملهرجان 
السنوي، ثم اللجنة املؤقتة لذوي 
االعاقة، ثم اجللس����ات البرملانية 
التي شارك فيها الوزراء املعنيون 
وأعضاء مجلس األمة، لنصل اليوم 

املناهج، او توفير املدارس املجهزة، 
املعلم����ني املتخصصني،  اعداد  او 
وأتطل����ع ألن يش����مل البحث في 
هذه اجللس����ة واجللسات القادمة 
التربوي  الكفيلة باإلعداد  السبل 
والتعليمي املناسب ألبنائنا وبناتنا 
من ذوي االعاقة، وهذا ما يتناسب 
بالفعل مع شعار »لنبدأ من جديد« 
الذي جتري أنشطة اليوم الوطني 
السادس للتضامن مع املعاقني في 

اطاره.
  واختتم كلمته: الشك ان شعار 
هذه اجللسة البرملانية »شكرا لكم« 
هو تعبير عن معدن أصيل ألبنائنا 
وبناتنا املعاقني، وداللة خير فيهم، 
كما ان وثيقة الوفاء لكبار السن 
التي تقدمتم بها لهذه اجللسة هي 
عنوان وفاء منكم لآلباء واألجداد 
تشكرون عليها، وهي بإذن اهلل في 

ميزان حسناتكم.بطاقات شكر
  ومن جانبه بعث رئيس اللجنة 
املنظمة العلي����ا لالحتفال باليوم 
الس����ادس للتضامن مع  الوطني 
الكويتي  النادي  املعاقني ورئيس 
الرياضي للمعاقني مهدي العازمي 
بست بطاقات شكر وعرفان لكل 
م����ن كان له يد في اق����رار قانون 
املعاقني رقم 2010/8 وكانت أولى 
البطاقات لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد � حفظه اهلل 
ورعاه � والبطاقة الثانية الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد وجميع الوزراء.
  والبطاقة الثالثة لرئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي وجميع النواب 
أما البطاقة الرابعة فأرسلها العازمي 
الش����ؤون االجتماعية  الى وزير 
العفاس����ي على  والعمل د.محمد 
وقفته مع أبنائه املعاقني سائال اهلل 
عز وجل أن يشافيه ويعافيه ويعود 

الى اطار عمل مؤسسي نؤدي به 
واجبنا جتاهكم، ولنتعاون معكم 
لتلبية احتياجاتهم، ونتوجه لكم 
بالنصح واملشورة لتواصلوا دوركم 

في بناء وطنكم.
  وقال اخلرافي: كما نعلم جميعا، 
القانون اخلاص باألشخاص  كان 
ذوي االعاق����ة الذي صدر في دور 
االنعقاد املاضي ملجلس األمة، ثمرة 
جهود وتعاون بناء، ونتاج تواصل 

وحوار امتد قرابة ثماني سنوات، 
وكان لك����م جميع����ا، وللجمعية 
الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني 
والرابطة الوطنية للجهات العاملة 
مبجال اإلعاقة دور كبير في جميع 
مراحل إعداد هذا القانون، وهو دور 
دافعتم به عن حقوقكم، وينبغي 
الدور، فالقانون  ان يتواصل هذا 

ليس نهاية املطاف.
  وأك����د ان امله����م ف����ي املرحلة 

املقبل����ة هو التطبي����ق الصحيح 
للقانون، وباألسلوب الذي يحقق 
أهداف املشروع واملصلحة العامة، 
ومصلحة املس����تفيدين من ذوي 
االعاقة، وهذا يتطلب من املسؤولني 
تفهم هذا القانون واستيعاب أهدافه 
بالشكل الصحيح، واتخاذ القرارات 
الفني����ة واملهني����ة الصحيحة في 
التطبيق، وبشكل خاص ما يتعلق 
بأسلوب واجراءات التصنيف الطبي 

لالعاقة الذي يجب ان يكون على 
درجة عالية من الدقة ومبا ميكن 
اجلمي����ع من حتقيق أقصى فائدة 

من القانون.
  ومن جانب آخر، فإن التعاون 
واحلوار بينن����ا ينبغي ان يأخذ 
باالعتبار األولويات التي يحتاجها 
أبناؤنا وبناتنا من ذوي االعاقة، 
وعلى رأسها تطوير قطاع التعليم 
اخلاص بهم، سواء ما يتعلق بتطوير 

 »ينسف الغترة« بثقة رغم اإلعاقة شكرا بابا صباح على قانون املعاقني طفل معاق غلبه النعاس خالل اجللسة طفلة معاقة ووالدتها تشكران من ساعدهما على حتدي اإلعاقة

 الغانم: عدو Ðوí االحتياجات الخاصة مدعو اإلعاقة

  جدد النائب مرزوق الغامن التأكيد على ان العدو اللدود 
لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة هم مدعو االعاقة، مشددا 
على ضرورة س����د أي ثغرات في القانون اجلديد حتى 
ال يس����تفيد منه مدعو االعاقة بغير وجه حق. وأوضح 
الغامن ان اجللسة التي عقدها مجلس األمة امس ال تقل 
اهمية عن اجللس����ات الرسمية وذلك ألهمية موضوعها 
واملالحظات التي أثيرت خاللها، مبينا ان النواب سيعملون 
على بحث جميع املالحظات التي أثيرت مع املسؤولني من 
أجل معاجلة اي خلل. وقال ان علينا ان ننتبه الى نقطة 
أساسية وهي ان ألد أعداء املعاقني هم مدعو االعاقة، الفتا 
الى ان الالئحة التنفيذية لقانون املعاقني لم تصدر بشكل 

رسمي ولم يتم تفعيلها بالشكل الصحيح.

  الطاحوÓ: الحكومة غير جادة في تطبيق القانون

  واعتبر النائب خالد الطاحوس ان عدم تطبيق احلكومة 
قانون املعاقني رغم مضي 7 أش����هر على اقراره من قبل 
مجلس األمة دليل على عدم جدية احلكومة في تطبيق 
القان����ون. وقال الطاحوس ان هن����اك خلبطة في تفعيل 
قانون ذوي االحتياج����ات اخلاصة واحلكومة بدأت في 
تطبيقه مبخالفة املادة 51 من القانون لدى تعيينها مدير 
الهيئة العامة للمعاقني د.جاس����م التمار وهذا دليل على 

عدم جدية احلكومة في تطبيق القانون.
  وأض����اف: االخوة في الهيئة العامة للمعاقني يجدون 
صعوبة في تفسير مواد القانون واحلكومة توافق على 
شيء ال تعرف حيثياته وعلى مجلس األمة وخصوصا 
جلنة املعاقني ان يقوما مبسؤولياتهما وذلك باستدعاء 
املسؤولني ومعرفة اسباب عدم تطبيق القانون بالشكل 

الصحيح.

  العمير لعدã االستعجال في تعديل القانون الجديد

  وب����نيø النائ����ب د.علي العمير ان م����ن املفترض عدم 
االستعجال في تعديل قانون املعاقني اجلديد وتركه يأخذ 

مداه في التطبيق حتى تتبني سلبياته من ايجابياته.
  وقال العمير في رده على س����ؤال عن امكانية تعديل 
القانون: ان القان����ون دائما قابل للتعديل، ولكننا اليوم 
أمام قانون كبير مت العمل عليه منذ س����نوات ولذلك لن 
نستعجل في تعديله الى ان يأخذ مداه، مبينا ان القانون 
يح����وي مميزات لفئة املعاقني ال تضاهيها اي قوانني في 
الدول األخرى. واعتبر العمير ان جلس����ة األمس أفضل 
من جلسة العام املاضي ألن هناك اجنازا وقانونا يطبق، 
مؤكدا احلرص على االستفادة من مهارات ذوي االحتياجات 

اخلاصة في تنمية املجتمع.

  الصواغ: اللجنة ستدرÓ جميع المالحظات المثارة

  وأكد مقرر جلن����ة ذوي االحتياجات اخلاصة النائب 
فالح الصواغ ان اللجنة س����تعمل على دراس����ة جميع 
املالحظات التي أثيرت خالل جلسة األمس بشأن قانون 
املعاقني وايصالها الى احلكومة بأسرع وقت ممكن. وقال 
الصواغ في تصريح للصحافيني في مجلس االمة نتمنى 
من احلكومة ان تسارع في تطبيق قانون املعاقني حتى 
ينع����م ابناؤنا ذوو االحتياجات اخلاصة باملميزات التي 
يوفرها لهم، مؤكدا في الوقت ذاته ان القانون جيد ومتكامل 
ولكن اللجنة ستعمل على متابعة املالحظات التي أثيرت 
خالل اجللسة من أجل سد اي ثغرات في القانون.العمير: 

رقي األمة يقاس مبدى اهتمامها باملعاقني
  عسكر: على الحكومة تنفيذ مطالب Ðوí االعاقة

  من جانبه طالب النائب عسكر العنزي احلكومة بالعمل 
على تنفيذ جميع مطالب ذوي االحتياجات اخلاصة التي 
مت عرضها خالل اجللسة اخلاصة التي عقدت امس، وعلى 
رأس تلك املطالب تنفيذ قانون ذوي االحتياجات اخلاصة، 
طبق����ا ملا نصت عليه مواده، الس����يما بعد مرور الفترة 
القانونية الالزمة لتنفيذه، وق����ال العنزي في تصريح 
عقب حضوره جلس����ة ذوي االحتياجات اخلاصة امس، 
واتوجه بالشكر الى رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
والزم����الء النواب واحلكومة وجميع من حضر جلس����ة 
فئ����ة ذوي االحتياجات اخلاص����ة حلرصهم على جناح 
هذه اجللس����ة التي تعقد بصورة سنوية وتعكس مدى 
حرص مجلس االمة على االس����تماع الى هموم املعاقني 

والعمل على حلها.

  روال: أهمية االرتقاء بخدمات Ðوí االعاقة

  أكدت رئيس جلنة الش����ؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل النائب د.روال دش����تي اهمية االرتقاء مبستوى 
اخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة، خاصة في 
مجال الصحة والتعليم وتوفير بيئة عمل وحياة معيشية 
مناسبة لهم، الفتة الى ان افراد هذه الفئة يحتاجون التى 

عناية نفسية وروحية وجسمانية خاصة.
  وقالت دشتي في تصريح صحافي مبناسبة حضورها 
جلسة مجلس االمة اخلاصة بدوي االحتياجات اخلاصة 
ام����س، ان احلكومة مطالبة بدراس����ة جميع املالحظات 
التي اثيرت في اجللس����ة والعمل على تالفيها لعالج اي 
خلل، مطالبة احلكومة باالس����راع ف����ي التطبيق الكامل 
لقان����ون ذوي االحتياجات اخلاصة رقم 8 لس����نة 2010 
حتى ينع����م افراد هذه الفئة باملميزات التي يوفرها لهم 
القان����ون وادماجهم في املجتمع ملا لهم من قيمة مضافة 

في العملية التنموية.
  واضافت ان اصدار قانون لذوي االحتياجات اخلاصة 
من مجلس االمة العام املاضي يعد مفخرة للكويت، فهو 

يحفظ حقوق ه����ذه الفئة ويقدم له����م امتيازات كثيرة 
ويتفق مع املواثيق واملعاهدات الدولية. واشارت دشتي 
الى ضرورة قيام الدولة برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتنمية مهاراتهم ليكونوا افرادا فاعلني في املجتمع، مطالبة 
بتفعي����ل مواد القانون اخلاص����ة مبعاقبة كل من يدعي 
االعاقة. وشكرت دشتي رئيس املجلس جاسم اخلرافي 
حلرصه على عادته الس����نوية بعقد جلسة خاصة غير 
رسمية ملناقشة شؤون وقاضيا وهموم ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

  الصرعاوí: ملف Ðوí اإلعاقة اليزال في مراحله األولى

  من جهته أعرب النائب عادل الصرعاوي عن سعادته 
حلضوره جزءا من اجللسة السنوية األولى لذوي اإلعاقة، 
مؤكدا في هذا الصدد على أن ملف ذوي االحتياجات اخلاصة 
مازال في مراحله األولى وأن اقرار القانون هو اخلطوة 
األولى ومازال هناك الكثير والكثير من االستحقاقات لهذه 
الفئة واني على ثقة بأن االخ����وة أعضاء اللجنة لديهم 
احلرص واالهتمام بهذه اجلوانب التي نقدرها سلفا مؤكدين 
دعمنا لهم في اجناز مهامهم واعمالهم. واني بالتنسيق مع 
االخوة اعضاء املجلس بصدد تقدمي طلب تكليف جلنة 
ذوي االحتياجات اخلاص����ة ليس فقط مبتابعة تطبيق 
القان����ون إمنا هناك قضايا وقوانني اخرى مكملة خاصة 
بهذه الفئة العزيزة علينا سواء على املسار الوقائي واملسار 
التعليمي واملس����ار العالجي واملسار التوعوي من واقع 
التدخل املبكر وفق برنامج عمل احلكومة وخطة التنمية 
والتثبت ايضا من رصد امليزانيات اخلاصة بذلك، حيث 
ان اجلان����ب الوقائي مازال في بدايته وخاصة ما يتعلق 
بحوادث املرور وغيرها من القضايا ذات العالقة املباشرة 
بكثرة حاالت االعاقة، ومن اجلانب التعليمي بناء مدارس 

ملرضى الشلل الدماغي وغيرهم من ذوي اإلعاقة.

  المويزرí: على الجهات المعنية تطبيق القانون بسرعة

  من جانبه طالب النائب شعيب املويزري وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون املعاقني بسرعة 
التطبيق الكامل لقانون املعاقني اجلديد رقم 8 لسنة 2010 

والذي مضى على صدوره نحو 7 أشهر.
  وق����ال املويزري في تصريح صحافي عقب حضوره 
اجللسة اخلاصة غير الرسمية التي عقدها رئيس املجلس 
جاسم اخلرافي لبحث شؤون ذوي االحتياجات اخلاصة 
امس: اننا نش����كر اخلرافي حلرصه على عقد مثل هذه 
اجللسة اخلاصة سنويا بصورة منتظمة وهو ما يؤكد 
حرص مجلس األمة سواء الرئيس أو النواب على مناقشة 
قضايا وهموم ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل االستماع 

املباشر لهذه الفئة من دون وسطاء. 

 قالوا عن الجلسة 
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مرزوق الغامن ود.معصومة املبارك والشيخة شيخة اخلليفة مع بعض املعاقنيالرئيس اخلرافي تلقى التكرمي من رئيس هيئة شؤون املعاقني د.جاسم التمار د.روال دشتي حتتضن طفال معاقا حضر اجللسة

الى ارض الوطن ساملا معافى أما 
البطاقة اخلامسة فوجهها لرئيس 
وأعضاء جلنة شؤون املعاقني في 
املاض����ي والبطاقة  دور االنعقاد 
السادسة الى جميع اجلهات العاملة 

في مجال االعاقة.
شكر وعرفان

بدورها، أكدت رئيسة اجلمعية 
الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني 
سعاد الفارس يشرفني اليوم ان اقف 
امامكم لكي اعبر عن فرحة اخواني 
من ذوي االعاقة واسرهم بالقانون 
بحلته اجلديدة وما يحمل بني طياته 
الكثير من املطالب التي تقدمنا بها 
عبر السنوات السبع املاضية لكي 

تكفل له حياة كرمية.
صيانة حقوق المعاقين

ومن جانبه ألقى رئيس هيئة 
شؤون املعاقني د.جاسم التمار كلمة 
قال فيها: باألصالة عن نفسي ونيابة 
عن موظفي الهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة نتوجه بخالص الشكر 
وعظيم االمتنان والتقدير لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
حفظ����ه اهلل ورع����اه وولي عهده 
الشيخ نواف االحمد وإلى رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وإلى النائب األول الش����يخ جابر 
املبارك عل����ى اهتمامهم وتبنيهم 
برعايتهم لإلخوة واألخوات ذوي 

االعاقة.
والش����كر موص����ول للنواب 
االفاضل على جهودهم بتش����ريع 
قان����ون حقوق االش����خاص ذوي 
االعاقة رقم 8 لس����نة 2010 والذي 
عزز حف����ظ وصيانة حقوق ذوي 
االعاقة في جميع املجاالت الصحية 
والتربوية واالجتماعية والنفسية 
الوظيفية  والتعليمية واحلقوق 
وتفعيل دور جمعيات النفع العام 
واألندية العاملة في مجال االعاقة. 

كما نشكر اعضاء املجلس األعلى 
لش����ؤون املعاقني وعلى رأس����هم 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
ف����ي رعاية وخدم����ة ابنائنا ذوي 

االعاقة.
وأضاف التمار انه وبناء على 
توجيه����ات معال����ي النائب األول 
لرئي����س مجلس ال����وزراء احيط 
حضراتكم مبا قمنا به منذ تولينا 
مهام العمل في شهر رمضان املبارك 
ش����هر اغس����طس 2010 ومنها: مت 
عقد ع����دة اجتماعات مع العاملني 
في الهيئة وجمعيات النفع العام 
واالندية العاملة في مجال االعاقة 
وبعض النشطاء في مجال اإلعاقة 
لالستماع لهم والتحاور معهم إميانا 
مببدأ الش����راكة البناءة والفعالة 
وذلك للمساعدة في توحيد الرؤى 
والسياس����ة العام����ة ومنهجي����ة 

العمل.
ومت تفعيل مادة رقم 52 بتشكيل 
مجلس إدارة الهيئة كما مت تفعيل 
املادة رقم 49 بتش����كيل املجلس 

األعلى للهيئة.
ومت االجتم����اع م����ع اللجن����ة 
القانونية بالهيئة لتوضيح بعض 

مواد القانون.
كما عقدن����ا ع����دة اجتماعات 
مع ديوان اخلدم����ة املدنية وبنك 
التس����ليف واملؤسس����ة العام����ة 
للتأمين����ات االجتماعية والرعاية 
السكنية واألمانة العامة للتخطيط 
والبن����ك املركزي ملناقش����ة مواد 

القانون رقم 2010/8 .
رعاية شاملة

بدوره ألقى عضو مجلس إدارة 
النادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
ناصر غصن العجمي كلمة قال فيها: 
ولعل ما يحظى به أبناء املجتمع 
الكويتي م����ن دعم وعناية يرجع 
في املقام األول للعناية الس����امية 
والرعاية الشاملة لصاحب السمو 

وحكامهم.
تعديل تعريف املسن بالقانون 
الكويتي ليكون املسن الكويتي من 
يبل����غ من العمر 60 عاما وان كان 
سليما واعطاؤه جميع االمتيازات 
ادناه، بدل التعريف احلالي الذي 
يظهر املسن بالعاجز املريض، وعدم 
االحتجاج بالتعريف العاملي الذي 
يحرم اجدادن����ا وآباءنا من خير 
بالدن����ا، او الغفلة ع����ن االصحاء 

منهم.
1 � ايجاد سبل لدعم مواردهم 
املالية، واكسابهم حرفة لتمضية 
اوقاتهم واس����تثمارها مبا يعود 

عليهم باملنفعة.
2 � االهتمام بصحتهم بتوفير 
االطب����اء املتخصص����ني بأمراض 
الشيخوخة ومستشفى خاص بهم 

وبأمراض الشيخوخة.
3 � اعطاؤه����م االولوي����ة عند 
املواق����ف واجن����از املعامالت في 
الوزارات املختلفة واملستشفى او 

املراكز الطبية.
4 � توفير االجهزة التعويضية 
باملج����ان والكرس����ي املتح����رك 

واالسرة.
5 � االعفاء من بعض رس����وم 

خدمات الدولة.
6 � منحهم بدل خادم او سائق 

او ممرض حسب احلالة.
7 � توفي����ر املواصالت الالزمة 

لتنقلهم واعفاؤهم من الرسوم.
8 � الزام االسرة بضمان تكاتفها 
في توفير الرعاية للمسن او الزام 

احد االبناء برعاية والديه.
9 � توفير املسكن الالئق في حال 

عدم مقدرته على توفيره.
الزيارات املنزلية  10 � تطوير 
الدين����ي دورا  واعطاء االرش����اد 

اكبر.
11 � منحه����م مخصص����ا ماليا 
لتعديل مراف����ق البيت مبا يوائم 
حركتهم وللمصعد وحسب اعاقة 

ش����يخة اخلليفة الصباح االخوة 
كفوا ووفوا لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وللحكومة 
وللمجلس وانا شخصيا اشكركم 
الستضافتنا مبجلس االمة ونحن 
في السابق ليس لدينا خيمة نتظلل 
بها واآلن وجدت هذه اخليمة متمثلة 
في القانون اخلاص للمعاقني ولكن 
كما يقال »احللو ال يكمل« ونحن 
لدينا بع����ض املطال����ب ونتمنى 

حتقيقها.
من جانبه ق����ال رئيس جلنة 
املعاق����ني البرملاني����ة النائب علي 

الدقباس����ي اليوم مميز الكثر من 
سبب النه يأتي بعد اجناز واقرار 
قانون املعاق����ني وبوجود الكثير 
من املس����ؤولني الذين يستمعون 
ملالحظ����ات كثيرة وال ش����ك اننا 
جميعا استمعنا بعض املالحظات 
التي س����تدون ونسعى لتحقيقها 
وخصوصا ما اثير من االخت صفية 
الشمري حول املرأة املعاقة وغيرها 
ونتمنى ان تسلم املالحظات للجنة 
البرملانية، واملجلس يس����عى الى 
متابعة تنفيذ قانون املعاقني ونشكر 
اللجان البرملانية السابقة ونشكر 

الدقباس�ي: دوّن�ا مالحظات ذوي اإلعاقة وسندرس�ها باهتم�ام في اللجنة
األمير، وس����مو ولي عهده األمني، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء املوقر، 
حفظهم اهلل جميعا، وس����دد على 

طريق اخلير خطاهم.
من جانبه، قال مدير ادارة رعاية 
املعاقني خالد املهدي: يسعدنا في 
البداية نتقدم ملقام صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد على 
صدور قانون رقم 8 لس����نة 2010 
في ش����أن حقوق االشخاص ذوي 
االعاقة واعضاء احلكومة، والشكر 
موصول ملجلسكم واعضاء اللجنة 

البرملانية للمعاقني.

أياديه البيضاء

من جانبه، قال رئيس اجلمعية 
الكويتية لالعاقة الس����معية حمد 
املري: ان شكر صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد هو واجب 
الزمته على نفسي عند كل جلسة 
اشارك فيه حتت قبة هذا الصرح 
الدميوقراط����ي، فأياديه البيضاء 
الكرمية اب����ت اال ان متنح ابناءه 
م����ن ذوي االعاقة حقهم الطبيعي 

في اقرار قانون املعاقني.

شكر وعرفان

وبدورها قالت رئيسة اجلمعية 
الكويتية ملتالزمة الداون د.صديقة 
العوضي: نأمل ف����ي حياة افضل 
ومستقبل مؤمن البنائنا ونطالب 
بسرعة تطبيق القانون في اسرع 
وق����ت حيث ان دولتن����ا احلبيبة 
الكويت، حفظها اهلل، ال تدخر وقتا 
وجهدا في مساعدة ابنائها خاصة 

ابناء ذوي االعاقة.
الرئيس  من جانبه����ا قال����ت 
الفخري لنادي املعاقني الش����يخة 

اعضاء اللجنة السابقة ومنها رئيس 
اللجنة السابق مسلم البراك ومقررها 
ناجي العبدالهادي والنائبتني اسيل 

العوضي ومعصومة املبارك.
اللجنة  ان  الدقباس����ي  وتابع 
تس����تكمل اجتماعات اللجنة بعد 
العيد وتستدعي عددا من الوزراء 
ملتابع����ة جميع القضاي����ا املثارة 
وخصوصا لدينا مالحظات حول 
تفعيل القانون والواضح انه جاء 
بش����كل بطيء جدا، وهناك بعض 
مواد القانون لم تطبق بالش����كل 

السليم.
واضاف الدقباسي: لدينا قانون 
للمعاقني ويعتبر متحضرا، واذا 
كانت هن����اك اي مالحظات لديكم 
ان تزودنا بها ونحن لن نتردد في 
استخدام االدوات ملتابعة تنفيذ مواد 
القانون، متمنيا ان نلتقي مبجلس 
االمة في العام املقبل وان يتم تفعيل 

كل مواد قانون املعاقني.
واكد رئيس مجلس االمة حرص 
املجلس على حل جميع الصعوبات 
التي تواجه ذوي االعاقة ونشكر 
جميع من حضر وشارك في اجللسة 
اخلاصة للمعاقني وتدفع اجللسة 

للسنة املقبلة ان شاء اهلل.

وثيقة الوفاء

وقدم����ت اجلمعي����ة الكويتية 
ملتابعة قضايا املعاقني وثيقة الوفاء 
لالجداد واآلباء لرئيس مجلس االمة 
جاء فيها: من اجل رد اجلميل لآلباء 
واالجداد والرعيل االول الذي بنى 
على كتفه البالد وربى االجيال التي 
حتمي البالد، نسطر هذه الوثيقة 
لرد جزء ال يتجزأ من بعض اجلميل 
ال����ذي وهبوه لبلدهم وش����عبهم 

البعض )10000 دينار(.
12 � توفي����ر االدوي����ة الالزمة 
واحلفاض����ات والبواالت وغيرها 

من املستلزمات الرئيسية.
13 � التقاعد املبكر )20 سنة( 

الكامل ملن يرعى كبير السن.
14 � فتح مراكز ثقافية وتدريبية 

واجتماعية في كل محافظة.
� متابعة املسنني االصحاء   15
تلقائيا عند عمر 55 عاما واملتابعة 
الصحية والنفسية واالجتماعية.

16 � تعطى االمتيازات للمسن 
الذي يبلغ ويتجاوز سن 60 عاما 
وان كان سليما اكراما لعطائه للبلد 
وتكرميا لبذل سنني شبابه لتنمية 

بلده وتربية اجياله.
17 � ع����دم تخفي����ض دين����ار 

املتقاعدين عند االستبدال.
18 � تخصيص راتب ش����هري 
للمسن )ذكر او انثى( لغير العاملني 

ممن ال يتقاضون راتبا تقاعديا.
19 � اع����داد مناه����ج تعليمية 

لتوقير كبار السن والوالدين.
20 � يستثنى من يرعى كبير 
السن من تنظيم االجازات الطبية 
ويس����تحق اجازة خاصة مبرتب 
كامل ال حتتسب من اجازاته اذا كان 
مرافقا للمسن للعالج في اخلارج 

او داخل الكويت.
21 � يس����تحق من يرعى مسنا 
تخفيض س����اعات العم����ل بواقع 

ساعتني يوميا مدفوعة االجر.
22 � يعطى املسن بطاقة تكفل 
له التمتع باخلدمات واملزايا املقررة 

في القانون.
23 � تغيير مسمى ادارة املسنني 

الى ادارة بر الوالدين.
24 � تأسيس مكاتب استشارية 
ف����ي مكات����ب مخت����اري املناطق 
لالس����تفادة من آراء الرعيل االول 
بالقضايا التي متر بها البالد من 
اي النواحي كانت لالستفادة من 

خبراتهم.

الحمود: متطلبات فئة 
ذوي اإلعاقة في مقدمة 

أولويات الحكومة
أك��دت وزي��رة التربي��ة وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود أن 
فئة املعاق��ني ومتطلباتها في مقدمة 
أولويات احلكومة، مشددة في الوقت 
ذاته على أن جمي��ع اجلهات املعنية 
حريصة على توفير جميع اإلمكانيات 
والتس��هيالت ملنح هذه الفئة دورها 

الفاعل في عملية التنمية.
وقال��ت احلم��ود ف��ي تصريح 
املعاقني:  للصحافيني عقب جلس��ة 
نش��كر حرص رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي على عقد هذه اجللسة 
السنوية التي تعقد للمرة التاسعة هذا 
العام، من اجل االستماع الى احتياجات 
فئ��ة ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة، 
والرس��الة التي نريد إيصالها ليس 
عن احلكومة فقط، وإمنا عن جميع 
اجلهات املعنية هي ان هذه الفئة في 

مقدمة اولوياتنا.
وأوضحت أن فئة ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة حتتاج ال��ى عناية خاصة 
سواء في اجلانب النفسي والروحي 
أو العناية اجلسمية مشددة على ان 
الهدف الذي تعمل عليه اجلهات التي 
ش��اركت في اجللسة هو توفير كل 
املتطلبات لهذه الفئة حتى يكون لها 

دور فاعل في التنمية.
واكدت ان قانون املعاقني اجلديد 
جاء ليطور القانون القدمي الذي وضعه 
االميران الراحالن املغفور لهما الشيخ 
جابر االحمد والشيخ سعد العبداهلل 
متوجهة بالشكر لسمو األمير الشيخ 
صباح االحمد على توجيهاته وتبنيه 
ودفعه نحو توفير جميع التسهيالت 
لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة وإجناز 

القانون اخلاص بها.

أحد ذوي االحتياجات اخلاصة مع والدتهمنظمون و»مرتبون« رغم اإلعاقة

قبلة أبوية من مسلم البراك ألحد األطفال
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أوضح عضو الفريق النيابي 
إلعداد األولوي���ات النائب عادل 
الصرعاوي أن الفريق استعرض 
أول من امس في اجتماعه األول 
القوانني التي مت اقرارها من دور 
االنعق���اد املاض���ي والتي كانت 
ضمن جدول األولويات السابق، 
إضافة الى املواضيع التي أجنزت 
بشأنها تقارير مدرجة على جدول 
أعمال املجلس وكذلك املواضيع 
التقارير  التي أجنزت بش���أنها 
لم تكن ضمن جدول األولويات 

السابقة.
وأكد الصرعاوي في تصريح 

صحافي ان الفريق اتفق على إنهاء صياغة جدول األولويات بشكله 
النهائي قبل جلس���ة 30 نوفمبر ليتس���نى عرضها على املجلس في 
هذه اجللسة، الفتا الى ان فريق األولويات سيجتمع اليوم مع وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري والذي سيقدم خالله 

كشفا يضم أولويات احلكومة ليقوم أعضاء الفريق مبناقشته.
وأشار الصرعاوي الى ان أعضاء الفريق طرحوا خالل االجتماع 
تخصيص جلس���ة خاصة إلقرار االتفاقي���ات املوجودة على جدول 
األعمال استنادا الى تفعيل الالئحة في هذا الصدد نظرا للكم الكبير 
لعدد هذه االتفاقيات التي طلبت احلكومة استعجال النظر فيها سواء 

املتعلقة باجلانب االقتصادي أو اجلغرافي.

)متين غوزال(أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس خالل اجتماعهم في مكتب السعدون أمس

حسني القالف

دليهي الهاجري

د.يوسف الزلزلة

ثمن النائب دليهي الهاجري 
»ال���دور الذي ق���ام به مجلس 
الوزراء لوضع احللول النهائية 
ملعاجلة قضية البدون االنسانية 
والتي شكلت نقطة سوداء في 
الكويتي  ملف حقوق االنسان 
محلي���ا وخارجي���ا«، مطالبا 
»بس���رعة إنهاء معان���اة هذه 
الفئة من الشعب والتي عانت 
كثيرا م���ن التجاهل احلكومي 
والتكسب السياسي على حساب 

قضيتها«.
وقال الهاجري في تصريح 
صحافي »ان اهتمام سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد بقضية غي���ر محددي 
اجلنس���ية )الب���دون( وضع 
الكثي���ر من الس���بل حلل هذه 
القضية، كما وضع لها حلوال 
نهائية سترى النور في القريب 
العاجل كما نتمنى«، معربا عن 
امتنانه للدور االيجابي الذي قام 
به املجل���س األعلى للتخطيط 
في إجناز تقريره املعني بهذه 
الت���ي تفاقمت كثيرا  القضية 
بس���بب التجاهل املتعمد تارة 
واالنشغال بالسجاالت السياسية 

تارة أخرى.
وأضاف: ان التقرير يستحق 
منا االشادة، ألنه لم يبخس حق 
حملة احصاء س���نة 1965 ولم 
يبخس حق العسكريني الذين 
ضحوا بأرواحهم ودمائهم من 
الكويت وحمل���وا لواء  أج���ل 

أكد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب 
مس���لم البراك أن مكتب املجلس جتاوز سلطاته 
وصالحيته الالئحية والدستورية بتكليف اللجنة 
الثنائية للتعقي���ب أو التطرق أو التصرف فيما 
يصدر عن »الداخلية والدفاع البرملانية« كلجنة 
حتقي���ق في قضية الوافدي���ن االيرانيني وهو ما 
ستثبته الكتلة عندما يعرض تقرير اللجنة على 
املجلس مستغربا في الوقت ذاته ان يصرح املدير 
العام إلدارة املباحث اجلنائية بنتائج هذه اللجنة 
غير القانونية قبل أن تصدر تقريرها او تنتهي من 

اعمالها األمر الذي يثير عدة عالمات استفهام.
وقال البراك ف���ي تصريح صحافي يوم امس 
»أثمرت وفق حقي الدستوري كممثل لألمة قضية 
الوافدين االيرانيني واعطيت وزير الداخلية فرصة 
ملراجعة قراره بهذا الشأن في ال� 6/29 وفي اليوم 
الذي تال هذا التاريخ جاء الوزير اخلالد عوضا عن 
معاجلته األمر ليكابر ويدعي الشفافية والعمل وفق 
القانون وعلى ضوء ذلك كلف املجلس جلنة الداخلية 
والدفاع البرملانية للتحقيق في هذه القضية التي 
توالها اعضاؤها في دور االنعقاد السابق بكل جهد 
يشكرون عليه للوصول إلى احلقيقة، لكن ما هو 
مستغرب هو عملية »التمطيط« التي متارس بشأن 

نتائج التحقيق في هذه القضية.
مؤكدا أن كتلة العمل الش���عبي ال تعرف وال 
تقر حق مكتب املجلس في التعقيب على نتائج 
التحقيق الذي يعد حقا اصيال ومحصورا في مجلس 
األمة وليس مكتب املجلس وبالتالي فإنه ليس من 
صالحيات مكتب املجلس الئحيا وقانونيا تشكيل 
جلنة حتقيق لتعقب على نتائج جلنة حتقيق مت 

تكليفها من قبل املجلس.
ولف���ت البراك الى انه في حال تبادر الى ذهن 
اي طرف ان اقواله التي وردت في جلنة التحقيق 
مت حتريفها فعليه ان يذهب مباشرة الى مجلس 
األمة وليس من خالل مكتب املجلس مشددا على 
ان مكتب املجلس ال ميلك التعقيب او التطرق أو 

التصرف فيما يصدر عن جلان التحقيق.
واملح البراك الى ان اعضاء اللجنة الس���ابقة 

للجنة الداخلية والدفاع البرملانية عندما شككوا 
في صياغة التقرير الذي صدر عن رئيس اللجنة 
الس���ابقة الرئيس اخلرافي اكد لهم انه مت تكليف 
إدارة اللجان لس���ماع تسجيل اجتماعات اللجنة 
ومطابقته���ا مع ما انتهى الي���ه التقرير ووجدها 
مطابق���ة ودقيقة ومت رفعه ال���ى جدول االعمال، 
متس���ائال ما الذي جد اليوم حتى يتم تكليف من 
ال ميلك باالضطالع بالتحقيق في نتائج التقرير 
»فم���ع احترامي ال الرئي���س اخلرافي وال مكتب 
املجلس ميلك ان ينظر في الشكاوى املقدمة ضد 

جلان التحقيق«.
وجدد البراك تأكيده على ان اي تقرير يصدر 
عن اللجنة الثنائية املكلفة من قبل مكتب املجلس 
ل���ن تكون له اي قيمة او صفة قانونية وهو امر 
يخالف ما يطالب به البعض بضرورة التدرج في 
استخدام االدوات الدستورية واليوم بعد ان تنتهي 
جلنة التحقيق الى تعداد االدوات الدستورية التي 
اتبعناها بالتدرج يأتي من يشكك أو يعقب على 
نتائجها التي اثبتت ان الوزير ناقض موقفه من 
هذه القضية واختلف في يوم جلس���ة تش���كيل 
اللجنة عن يوم حضوره اجتماعات اللجنة املثبتة 

مبضابط اللجنة ما اوقعه بدائرة التخبط.
واستغرب البراك ان يصرح الشاكي على جلنة 
التحقيق مدير عام املباحث اجلنائية الشيخ علي 
اليوس���ف بنتائج اللجنة املكلفة من قبل مكتب 
املجلس قبل ان تطرح اللجنة تقريرها حول هذه 
القضية متس���ائال هل سنشهد في االيام القادمة 
أي تطابق بني نتائج اللجنة التي لم تخرج حتى 
اآلن من مكتب املجلس واللجنة املكلفة من قبله 
مع ما ذكره اللواء علي اليوس���ف فااليام القادمة 

ستثبت ذلك.
وتابع البراك تساؤله كيف للواء علي اليوسف 
ان يتقول على نتائج مكتب املجلس واالدعاء بأنه 
توصل الى هذه النتائج واملفروض به ان »يصمت« 
حتى تخرج نتائج اللجنة وتعرض على مجلس 
االمة، مؤكدا ان ه���ذه التصريحات التي ادلى بها 

اليوسف تثير عدة عالمات استفهام.

أكد رئي���س اللجنة املالية 
النائب د.يوسف الزلزلة بعد 
اجتماع اللجنة يوم امس أنه 
متت مناقشة مشروع قانون 
غسيل االموال ومتويل االرهاب، 
مشيرا الى ان الكويت مطالبة 
م���ن املجتمع الدول���ي باقرار 
قانون غسيل االموال ومكافحة 

االرهاب.
واش���ار د.الزلزل���ة الى ان 
احلكوم���ة طلبت من املجلس 
ان يك���ون القان���ون بصف���ة 
ان  االس���تعجال، موضح���ا 
االجتماع ضم مس���ؤولني من 
البنك املركزي ووزارة التجارة 
ومتت مناقشة 32 مادة هي ما 
تضمنه مشروع القانون، مبينا 
انه مت التحفظ من اللجنة على 

بعض املواد.

الفئة املغلوبة على أمرها كامل 
احلقوق من جتنيس املستحقني 
ومنح احلقوق املدنية كافة لغير 
الى أهمية  املس���تحقني. ونبه 
التعاط���ي مع قضي���ة البدون 
من منطلق إنس���اني، فالبدون 
يش���كلون أجياال متتالية في 
الكوي���ت ومن اخلس���ارة أال 
تستفيد الكويت من خبرات حملة 
الشهادات العليا من غير محددي 
اجلنس���ية، فالكويت علمتهم 
الكثير  وصرفت على بعضهم 
من االموال الستثمارهم بشريا، 
ولكن لالسف مت االستغناء عنهم 
في ليلة وضحاها. مس���تدركا 
بأن من الضروري لنا ككويتيني 
ان نس���تعجل في حل قضية 
البدون لك���ي ال يفرض علينا 
احلل دوليا وتقف الكويت في 
األمم املتحدة وكأنها إحدى الدول 

الديكتاتورية.
وختم الهاجري: ان مجلس 
األمة ش���ريك أساسي ملجلس 
الوزراء في حل جميع القضايا 
السياسية واحمللية، ومنها قضية 
البدون، مطالبا مراعاة احلكومة 
للحلول املناسبة لهذه القضية ملا 
تعانيه من ظروف، وبذلك نحن 
ننتظر بفارغ الصبر من مجلس 
الوزراء اعتماد تقرير املجلس 
األعلى للتخطيط ليعرض على 
مجلس األمة وتنتهي بذلك هذه 
املعان���اة التي جت���اوز عمرها 

األربعني عاما.

بعد وجود توافق مبدئي على 
اق���رار القانون، مش���ددا على 
ضرورة اقراره خالل 8 أسابيع 
من »اليوم« حتى يرفع اس���م 
الكويت من الئحة الدول غير 
املتعاونة في قضايا غس���يل 

االموال ومتويل االرهاب.
واوضح د.الزلزلة ان هناك 
آراء بخصوص التعريف بتمويل 
االرهاب والتعديل عليها وتبادل 
املعلومات بني الدول حيث ارتأت 
اللجنة أن يتم ضمن اتفاقيات 
مبرمة بني الكويت وتلك الدول 
لتبادل املعلومات وبعد موافقة 
مجلس االمة وكذلك ان يعطي 
احلق للقاضي لتحديد العقوبة، 
وال تكون الزامية وذلك بوجود 
قانون له حدود ادنى واقوى 

للعقوبة.

العربية،  الكويت في احلروب 
وأكد أهمية جتنيسهم باعتبارهم 
كويتيني، الفتا الى ان هذا التقرير 
ش���مل في طيات���ه الكثير من 
اجلوانب االنسانية التي فقدها 
أبناء هذه الفئ���ة خالل فترات 
زمنية طويل���ة، حيث حرموا 
من جميع احلقوق االنسانية، 
التقرير سيعيد لكل ذي  وهذا 
حق حقه. وأشار الهاجري الى 
أهمية حل قضية البدون خالل 
دور االنعقاد احلالي ملا لها من 
أهمية قصوى وتبعات انسانية 
بحتة واستحقاقات دولية كبيرة 
متس س���معة الكويت الدولية 
في جلنة االمم املتحدة حلقوق 
االنسان. مشددا على ان قضية 
الب���دون س���تبقى أولوية لنا 
كأعضاء في مجلس األمة ولن 
تنتهي اال بتطبيق احللول على 
أرض الواق���ع ومنح أبناء هذه 

وقال د.الزلزلة ان اجلانب 
احلكومي طالب مبهلة ملدة 3 
ايام للتعديل على بعض املواد 
مؤكدا انه ستتم مناقشة واقرار 
القانون بع���د عطلة االضحى 

مطالبًا سرعة إنهاء معاناتهم لما عايشوه من تجاهل وتكسب سياسي

الهاجري: نثّمن اهتمام سمو رئيس
 مجلس الوزراء بقضية »البدون«

القالف يطلب من الفهد أسماء 
المرشحين لمنصب وكيل مساعد

وجه النائب سيد حسني القالف سؤاال لنائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد جاء فيه: ما االسس واملعايير 
التي اعتمدتها االمانة العامة للتخطيط لتولي منى الدعاس منصب 
وكيل مس���اعد، وهل تنطبق شروط قانون اخلدمة املدنية عليها؟ 
يرجى تزويدي بأسماء من مت ترشيحهم لهذا املنصب مع الوكيل 

املساعد واسباب استبعادهم مع السيرة الذاتية لكل املرشحني.

»الشعبي«: ليس من صالحيات المكتب  تشكيل
 لجنة تحقيق لبحث عمل لجنة تحقيق شكلها المجلس

الزلزلة: مهلة 3 أيام للحكومة للتعديل 
على قانون غسيل األموال

تباين نيابي - حكومي حول تعريف اإلرهاب

قانون قدمه الحربش والصواغ والطبطبائي وهايف والمسلم

5 نواب يقترحون منح بدالت ومكافآت
ألعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين

د.فيصل املسلممحمد هايففالح الصواغ د.وليد الطبطبائيد.جمعان احلربش

حماد: يجب منح كل صاحب حق من »البدون« حقه 
وعدم ظلم من عاش في الكويت وضحى من أجلها

أشاد بتوافق السلطتين لزيادة معاشات المتقاعدين

اش����اد النائب س����عدون حماد 
بالتواف����ق احلكوم����ي - النيابي 
إلجناز زيادة معاشات املتقاعدين 
م����ن خالل تطوير نظ����ام التأمني 
التكميل����ي للتأمينات االجتماعية 
واعتبر ذلك مبنزلة تطور نوعي 
في منظومة التشريعات في البالد 
لتحقيق متطلبات املرحلة املقبلة 
الهامة من  لصالح هذه الشريحة 

املواطنني.
ف����ي تصريح  وذك����ر حم����اد 
للصحافيني ان مثل هذه اخلطوة 
تستحق ان تكون منهجا للتعاطي 
مع بقية الش����رائح من املواطنني 
الذين ينتظرون حتسني اوضاعهم 
املعيشية والتخفيف عن كاهلهم 
خاصة مع استمرار ارتفاع االسعار 
وعجز اجهزة الدولة عن مواجهته 
واحلد منه، مشيرا الى ان مجلس 

االمة س����يكون اداة هامة لتحقيق 
هذه االمنيات اذ ال يوجد نائب واحد 

يرفض دعم املواطنني.
وقال حم����اد ان مجلس االمة 
يحتاج الى تقدمي صورة مشرقة 
للمواطنني عن دوره التش����ريعي 
احلقيقي بالبعد عن القضايا التي 
ال متس جوه����ر قضايا املواطنني 
والتوجه مباشرة الجناز القوانني 
التي ينتظرها الناس وتهمهم لالبقاء 
على ش����عبية املجلس وتكريس 
االميان بوجوده وبأهمية احلياة 

الدميوقراطية في البالد.
وثمن حماد من ناحية اخرى 
قرارات مجلس الوزراء في ش����أن 
وضع حل����ول جذري����ة ملعاجلة 
ملف البدون وال����دور الذي لعبه 
املجلس االعلى للتخطيط في وضع 
التصورات الالزمة خلطة املعاجلة، 

امللف الذي تأخر عالجه كثيرا.
ودعا حماد الى االخذ في االعتبار 
حصول كل صاحب حق على حقه 
وعدم ظلم اي من هذه الفئة التي 
عاش����ت بني املواطن����ني بكرامتها 
الكبير  الش����يء  وقدمت للكويت 
من التضحيات خاصة العسكريني 

منهم.
ولف����ت حماد ال����ى ان اجلميع 
ينتظرون نتائج ملموسة خلطة 
معاجل����ة الب����دون م����ن الناحية 
االنسانية وشطب هذه الشريحة 
من قاموس التاريخ امام املنظمات 
االنسانية واحلقوقية العاملية، داعيا 
احلكومة الطالع مجلس االمة على 
جميع اخلطوات التي ستقوم بها، 
الن االجراءات احلكومة اذا كانت 
جادة ومقنعة فسيقابلها بحسب 
مجلس االمة مقترحات سبق تقدميها 

ملعاجلة القضية الن الهدف مشترك 
ويصب في مصلحة البالد.

وفي اجتاه آخر ناش����د النائب 
حماد احلكومة متابعة ما يرصده 
ديوان احملاسبة في تقاريره بشأن 
التجاوزات واملخالفات املتكررة كل 
عام في بعض القطاعات احلكومية، 
داعيا الوزراء املعنيني الحالة من 
يثبت جتاوزهم الى النيابة، وقال 
حماد انه ولالس����ف الشديد ومع 
تقديرنا لكل الوزراء هناك البعض 
منهم يعرف بوجود قيادات عاجزة 
وعليها مخالفات لكنه ال يتخذ اجراء 
ارضاء لبعض االطراف، مناش����دا 
الوزراء االجابة عن اسئلة النواب 
املتأخ����رة والهادفة ملتابعة بعض 
القضايا اليضاح الصورة وتأكيد 
الوطن  تعاون السلطتني لصالح 

واملواطنني.

الى  الوزراء  داعيا س����مو رئيس 
حث جميع اجله����ات ذات العالقة 
بهذا امللف على التجاوب للخروج 
مبشروع وطني متكامل كما جاء 
في اخلطاب االميري بهدف طي هذا 

سعدون حماد

الصرعاوي: إنهاء جدول األولويات 
قبل جلسة 30 الجاري

عادل الصرعاوي

مسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس

شروط شغل الوظيفةالوظيفة
مكافأة المستوى 

الوظيفي
مكافأة 

تشجيعية
بدل تدريس

مؤهل جامعي تربوي + 17 سنة خبرةمعلم متخصص أ
600400200أو دبلوم تربوي + 19 سنة خبرة

مؤهل جامعي تربوي + 13 سنة خبرةمعلم متخصص ب
500350175أو دبلوم تربوي + 15 سنة خبرة

مؤهل جامعي تربوي + 9 سنوات خبرةمعلم أ
400300150أو دبلوم تربوي + 11 سنة خبرة

مؤهل جامعي تربوي + 5 سنوات خبرةمعلم ب
350250125أو دبلوم تربوي + 7 سنوات خبرة

مؤهل جامعي تربوي + سنتني خبرةمعلم ج�
300200100أو دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرة

مؤهل جامعي تربوي + سنة خبرةمعلم د
25015075أو دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرة

20010050دبلوم تربويمعلم ه�

بدل الوظائف اإلشرافية والتوجيه الفني
بدل اإلشرافالوظيفة

400موجه فني عام � مدير مدرسة � مدير روضة
300موجه فني أول � مدير مدرسة مساعد � مدير روضة مساعد

200موجه فني مادة دراسية � رئيس قسم � معلم اول � مشرف فني

الن���واب د.جمع���ان  ق���دم 
احلربش وفالح الصواغ ود.وليد 
الطبطبائ���ي ومحم���د هاي���ف 
ود.فيصل املسلم اقتراحا بقانون 
بش���أن منح ب���دالت ومكافآت 
ألعض���اء الهيئ���ة التعليمي���ة 
التربية، مع  الكويتيني بوزارة 
إعطائه صفة االستعجال، وجاء 

في القانون:

مادة أولى

مينح أعضاء الهيئة التعليمية 
مكافأة املستوى الوظيفي، وبدل 
إش���راف للوظائف اإلشرافية 
والتوجيه، ومكافآت تشجيعية، 
وذل���ك وفق���ا للفئ���ات املبينة 
باجلدولني )1 و2( املرفقني بهذا 

القانون.

مادة ثانية

مينح أعضاء الهيئة التعليمية 
مكافآت مؤهل علمي مبلغ 200 
د.ك حلملة املاجستير و400 د.ك 

حلملة الدكتوراه.

مادة ثالثة

تعدل قيم���ة مكافأة األعمال 
املمتازة التي متنح مقابل اخلدمات 
املمتازة ألعضاء الهيئة التعليمية 

لتكون 1500 د.ك سنويا.

مادة رابعة

مينح أعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي يتم االتفاق 
عليها بني ديوان اخلدمة املدنية ووزارة التربية مكافأة مقدارها 1000 د.ك نظير اجتياز 

تلك الدورات خالل العام الدراسي الواحد.

مادة خامسة

مينح أعضاء الهيئة التعليمية 
الكويتيون مكافأة استحقاق مبا 
يعادل مرتب سنة ونصف السنة 
عن آخر مرتب حصلوا عليه على 
ان يكون قد مضى على خدمتهم 
30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة 
لإلناث، كما يس���ري هذا احلكم 
على الذين يحالون للتقاعد الطبي 
بنسبة عجز اكثر من 50% وبصرف 

النظر عن سنوات اخلدمة.

مادة سادسة

تأخذ كل من مكافأة املستوى 
الوظيفي وبدل إشراف الوظائف 
اإلش���رافية والتوجيه واملكافأة 
التشجيعية حكم املرتب فتصرف 

كاملة او مخفضة تبعا له.

مادة سابعة

املكافآت  ال يجوز اجلمع بني 
املقررة بهذا القانون وأي بدالت 
متنح بصفة شخصية أو بسبب 

طبيعة العمل.

مادة ثامنة

تدرج املبالغ الالزمة لتنفيذ هذا 
القانون مبيزانية وزارة التربية 
في البند والباب املختص اعتبارا 

من ميزانية 2012/2011.

مادة تاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ 
نشره باجلريدة الرسمية


