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انهى مجلس االمة أمس مناقشة احلالة املالية للدولة بعد ان طلبت احلكومة حتويل اجللسة الى سرية.

واحال املجلس احلالة املالية للدولة ومالحظات النواب عليها الى جلنة امليزانيات واحلسابات اخلتامية لدراسة املوضوع وكتابة تقرير عنها الى املجلس اقصاه شهر 

ديسمبر املقبل. وكان رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي حول جلسة املجلس اخلاصة مبناقشة احلالة املالية للدولة الى سرية بناء على طلب وزير املالية مصطفى 

الشمالي. واثر ذلك دعا الرئيس اخلرافي اجلمهور الى اخالء قاعة عبداهلل السالم متهيدا لتحويل اجللسة الى سرية.

ومن املقرر ان يناقش املجلس في جلسته اخلاصة اليوم وغدا عددا من تقارير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي عن مشاريع القوانني بربط ميزانيات بلدية الكويت 

والهيئة العامة لالستثمار واملؤسسات العامة للرعاية السكنية للسنة املالية 2012/2011. .. وفيما يلي التفاصيل:

كتب: سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم

)متني غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي مفتتحا جلسة أمس عبداهلل الرومي مترئسا اجللسة وبجانبه املراقب د.علي العمير وحسني احلريتي 

صالح عاشور ومصطفى الشمالي خالل اجللسةناجي العبدالهادي

مصطفى الشمالي

عادل الصرعاوي ومرزوق الغامن ود.أسيل العوضي وصالح املال في اجتماع لـ »العمل الوطني« على املنصةعلي الدقباسي متحدثا

جانب من اجللسةمسلم البراك متحدثا

مبارك اخلرينج وشعيب املويزري وعدنان املطوع

أحال مالحظات النواب إلى جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي إلعداد تقرير يحال للمجلس في شهر ديسمبر املقبل

املجلس ينهي مناقشة احلالة املالية للدولة

افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي اجللسة اخلاصة في متام 
الساعة التاسعة صباحا ملناقشة 
تقارير جلنة امليزانية واحلساب 
اخلتامي عن احلسابات اخلتامية 
لبعض اجلهات املستقلة، وتال 
األمني العـــام أســـماء االعضاء 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 
عن اجللســـة املاضية دون إذن 

أو إخطار.
اليوم  ٭ اخلرافـــي: جلســـتنا 
خاصة ملناقشة تقارير امليزانيات 

واحلسابات اخلتامية.
البند األول

احلالة املالية للدولة
٭ مصطفى الشمالي: بناء على 
املادة 29 مـــن الالئحة الداخلية 
نطلب أن تكون اجللسة سرية 

كما جرت العادة.
٭ الرئيس اخلرافي: تخلى القاعة 
وكانت الساعة تشير الى التاسعة 

و10 دقائق.
استؤنفت اجللسة علنية بعد أن 
كان قد مت حتويلها الى ســـرية 
ملناقشـــة احلالة املالية للدولة، 
وذلك فـــي متام الســـاعة 11.50 

دقيقة.
٭ الرومي: عقد املجلس جلسة 
سرية بناء على طلب احلكومة 
وحتدث عدد من االعضاء املؤيدين 
الى شرح  واملعارضني واستمع 
من وزير املالية عن احلالة املالية 
وقرر املجلس إحالتها ومالحظات 
االعضـــاء الى جلنـــة امليزانية 
وتقدمي تقرير عن احلالة املالية 
بكل حاالتها وعن اســـتثمارات 
الدولة على أن يقـــدم تقريرها 

في ديسمبر 2011.

البند الثاني

ميزانية ذوي اإلعاقة
والهيئة العامة لشؤون اإلعاقة

٭ أحمد املليفـــي: نطلب االذن 
لدخول املسؤولني في الهيئة.

٭ علي الدقباســـي: نحن اليوم 
نتكلـــم عـــن قضية إنســـانية 
وحتد واضـــح يواجه الكويت، 
والكل غير راض عما يقدم لفئة 
املعاقني ومعاناة أمهاتهم وذويهم 
من شأن تخفيف ساعات العمل 
وبنك التسليف، ويجب أن يهتم 
بقضية املعاقني، أريد أن أقدم نوعا 
من الدعم ليعـــود على املعاقني 
بالنفـــع وما يجري فـــي مبنى 
املعاقني أمر مؤســـف ويندى له 
اجلبني، ونريد أن يخفف عنهم 
الروتني احلكومي الواضح، ملاذا 
ال يتم التعامل معهم الكترونيا؟ 
نحن أمام مشكلة حقيقية والبد 
من اتخاذ قرار، وتقدمنا باقتراح 
امليزانيات، لتسهيل  منحهم كل 
التعامل معهم، من املؤســـف أن 
وزارة الداخليـــة أصدرت بيانا 
بعدم أخذ رسوم من املعاقني ثم 

قامت بإلغائه.
وأحمـــل احلكومـــة واملجلـــس 
املسؤولية كاملة، وكنت أمتنى 
وجود النائب االول رئيس املجلس 
االعلى لشؤون املعاقني لنعرف 

من يعطل قانون املعاقني.
٭ وليد الطبطبائي: هناك عدم 
تفعيل الالئحة وتطبيق لقانون 
املعاقني ما أحدث ربكة لهم، ومن 
حصلوا على الرعاية الســـكنية 
فاتت عليهم فرصة الدخول في 

قرعة املناطق السكنية، واملعاقون 
ليست مشـــكلتهم مالية فقط، 
ولكن األهم هو اجلانب املعنوي 
واخلدماتي واالنساني، فماذا قدمت 
الدولة لتسهيل اندماج املعاقني في 
الدولة  املجتمع؟ فبعض مرافق 
غير مؤهلة الســـتقبالهم، حتى 
مبناهم املجلس االعلى للمعاقني 
غير مهيأ لذلك، أمتنى أن يكون 
الهيئة هو مخاطبة جهات  دور 
الدولة لتسهيل أمورهم، فالقانون 
الذي صدر يلزم جميع اجلهات 
بوضـــع أماكن دخـــول املعاقني 

لها.
وأمتنى تبني االبداعات الفكرية عن 
املعاقني كالشعر والكتابة ووضع 

جوائز إلبداعاتهم الفكرية.
٭ حســـن جوهر: املوضوع به 
بعد إنساني وقانوني مهم جدا، 
نـــوازن بينهما  أن  ويفتـــرض 
مبنتهـــى املوضوعيـــة، نفتخر 
بالكويت ألنها تهتم اهتماما كبيرا 
باملعاقني والدليل على ذلك اننا 
عندنا مجموعة منهم رفعوا اسم 
الكويت عاليا في احملافل الدولية، 
وذلك يزيد رصيدنا كبلد وينمي 
عندنا احلس االنساني، استبشرنا 
بالدكتور جاسم التمار وننتظر 
منه الكثيـــر، الى اآلن لم تصدر 
اللوائح والهياكل التنظيمية التي 
تدير هذه الهيئة، ونفضل إعادة 
النظر بشـــكل جذري بضرورة 

حتمل املسؤولية.
املعاقون فـــي رقابنا جميعا 
ويجـــب تقـــدمي الدعـــم املادي 
واملعنـــوي والتعليم والتأهيل، 
ال شـــك أن هناك ملفا متضخما 
وهو ملـــف املتمارضني ومدعي 
اإلعاقة الذيـــن يزيدون االعباء 
على الهيئـــة ويجب أخذ موقف 
حازم ومتشـــدد، ويجب إعطاء 
الدعم الكافي في اللجان الطبية 
املعاقني،  لهـــؤالء  التعليمية  أو 

ليكون هذا حافزا للهيئة.
وأشير الى البطل الكويتي طارق 
القالف رفع اسم الكويت عاليا، إال 
انه مظلوم في بلده ووضعه في 
بلده مأساوي، وأدى الى تطفيشه 
من بلده رياضيا، أمتنى االهتمام 

مبثل هذا اإلنسان.
٭ ناجي العبدالهادي: نتكلم عن 
قانون صار به هرج ومرج وهو 
منظومة كاملة يتطرق للصحة 
والتعليـــم والبعثات، فمن باب 
أولى أن يكون تعاون احلكومة 
أكثـــر مما نـــراه حاليا بتطبيق 
القانون، ونأمل من مجلس الوزراء 
االهتمام به، ونشكر وزير التربية 
التربية  الذي أعطاهم جزءا من 

األساسية.
هنـــاك حاجة حلل مشـــكلة 
ووزارة  التعلـــم  صعوبـــات 
التربيـــة عليها إعـــالن خطتها 
بوضوح ونتمنـــى على النائب 
األول اعطاءها األولوية ونطالبه 
باعطائه االهتمام باملعاقني مثل 

اهتمامه بالبيئة.
ضيف اهلل أبورمية: موضوع 
املعاقني مهم جدا، فهذه الفئة، اهلل 
سبحانه وتعالى ابتالهم باالعاقة 
ونتعاطف معها واصدرنا قانون 
ذوي االعاقة الذي لم يفّعل حتى 
اآلن وال يوجد به هيكل تنظيمي 
وتطلبـــون ميزانية بالرغم من 
ان الهيئة تعمل مبيزانية وزارة 

الشؤون.
مبنـــى املعاقـــني ال يصلـــح 
من األســـاس ال يوجد به حتى 
اسانسيرات )مصاعد( وحتتجون 
بعدم وجود ميزانية وهل تفوت 
عليهم الســـنة الدراسية بسبب 
امليزانية هل يعقل ان الهيئة لم 
تستطع تنفيذ الالئحة التنفيذية 
في عام كامل؟! هذا األمر سيكون 
فيه محاســـبة للوزير املعني، 
القانون ال يطبق على ارض الواقع، 
وهناك 20 مليونا هي مصاريف 
املدارس اخلاصة لذوي االعاقة، 
اذن ملاذا ال تكون لفئة ذوي االعاقة 
مدارس خاصـــة بهم نحن نقبل 
ذلك اذا كانت االعداد البســـيطة 
امنا االعداد 5662 معاقا فيجب 
انشاء مدارس خاصة بهم تكون 

حتت اشراف رقابة الهيئة.
عدنان املطوع: الهيئة العامة 
مبا اتصرفه من مصاريف مادية 
تركز على الباب اخلامس %94.1 
مصروفات وكأننا نتكلم عن ادارة 

مالية تصرف امواال.
الرومي: حلظة ما في وزراء 
للمـــادة 16  الـــوزراء وفقا  أين 
انعقادها صحيح ولن  اجللسة 

ارفع اجللسة.
املســـلم: »بدون ميكروفون« 
كمل كمل كفو ياالرومي انك بتكمل 

وسجلي يا صحافة.
عدنان املطوع:كيف تصرف 
امـــوال علـــى عقـــار، واعـــداد 
الهيئة 210 ماليني  استراتيجية 
ففي اي استراتيجية اين التقومي 
الشامل الذي خصص 139 مليونا 
فكيف يدمج املعاق في املجتمع، 
وكيـــف يبنـــي عائلـــة والبند 
املجتمعـــي 56 مليون دينار هل 
يتـــم صرفها بطريقة صحيحة، 
وبرنامـــج حصـــر كل املعاقني 
وتقليص اسباب عدم االندماج 
وتنفيذ برنامج صحي للكشف 
عن االعاقة املبكرة حتى نتمكن 

من الوقاية.
ســـلوى اجلســـار: نشـــكر 
جهـــود الهيئـــة العامـــة لذوي 
االعاقة ونتحدث عن مشـــروع 
التأهيلية لذوي  تقومي املدارس 
االعاقة وعلى مســـتوى وزارة 
التربية النها اجلهة املخولة ملنح 
تراخيص لذوي االعاقة فبعض 
هذه املدارس تقدم خدمات لذوي 
االعاقة وهنـــاك مدارس خاصة 

فقط لذوي االعاقة.
ويجب تقـــومي هذه املدارس 
ولكن هذه املدارس ال يوجد بها 
أي مستوى من املعايير املقبولة 
بحســـب املؤسســـات العاملية، 
ويتطلب ذلك ان يتماشـــى مع 
االتفاقية العاملية لذوي االعاقة، 
الن هناك جتارة على حســـاب 
ذوي االعاقة وبهـــا فصول في 
»الســـراديب« وتراخيصها غير 
مصرح بهـــا و70% من القانون 

تشريعي اكثر منه معنوي.
ولو اخذنا بند القرض لالعاقة 
فنحتـــاج الـــى ميزانية نصف 
مليار لتأمـــني بند القروض في 
حـــني ان وزارة املالية خفضت 
هذه امليزانية هذه الفئة تستحق 
دعما ماديا ومعنويا في موازاة 
البعض، وليس ماديا  بعضهما 
فقط، والبد من توحيد اجلهود 

منعا لهدر املال العام.
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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وعلي الراشد وسيد حسني القالفالشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح ود.أماني بورسلي

مرزوق الغامن وخالد الطاحوس ود.فيصل املسلمد.روال دشتي ود.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي ود.سلوى اجلسار أثناء اجللسة

فيصل الدويسان ود.حسن جوهر

السلطان: يجب أال يتركز القرار في يد التمار واالستعانة مبستشارين عامليني
الدقباسي: تخفيف الروتني احلكومي عن املعاقني والتعامل معهم إلكترونياً

متديد أجل احلكم في عدم دستورية
قانون الفرعيات

قررت احملكمة الدستورية امس برئاسة املستشار فيصل 
املرشد مد أجل النطق باحلكم في الدفع بعدم دستورية 

جترمي الفرعيات االنتخابية جللسة 19 سبتمبر املقبل بينما 
قضت احملكمة برفض الطلب اخلاص بعدم جمع اساتذة 

القانون مع مهنة احملاماة.
وفي تفاصيل قضية الفرعيات مت الدفع سابقا بعدم دستورية 

نص املادة 45 الفقرة 5 من القانون رقم 35 لسنة 1962، 
املضافة باملرسوم رقم 9 لسنة 1998، املعدلة بالقانون 

60 لسنة 2003، ملخالفتها احلقوق السياسية واحلريات 
املنصوص عليها في املواد 175، 44، 30، 9، 8، 7، 6، من 

الدستور.
وكان احلاضر عن قضية الفرعيات اكد خالل دفاعه عن 
الفرعيات امام احملكمة ان البعض يرى ان جترمي وتأثيم 

االنتخابات الفرعية من الناحية العملية تسبب بأحداث جسام 
ونتاج إخالل باألمن، وإحداث هوة بني افراد املجتمع الواحد، 
مشيرا الى انه يتوجب رفع احلظر في حق االفراد باالجتماع 
سواء كانوا قبائل او اسرا الختيار ما يرونه صاحلا لتمثيلهم 

في املؤسسة التشريعية.
اما فيما يخص دعوى اجلمع بني مهنة احملاماة والتدريس 

فتتحصل الوقائع بعد ان قامت جمعية احملامني بشطب عدد 
من اساتذة اجلامعة، نظرا ملخالفتهم الشروط املتفق عليها في 
جمعية احملامني، على الرغم من انهم يعملون في مجال مهنة 

احملاماة والتدريس معا منذ سنوات طويلة.
وخالل نظر الدعوى امام احملكمة تقدمت جمعية احملامني 
بطلب إحالة احد الدفوع الى احملكمة الدستورية واخلاصة 

بعدم دستورية نص الفقرة األخيرة من املادة 12 من القانون 
رقم 42 لسنة 1964، فيما تضمنته من استثناء اعضاء هيئة 

التدريس بكلية احلقوق الذين ال تقل درجتهم عن استاذ 
مساعد من حظر اجلمع بني احملاماة والتوظيف في إحدى 

اجلهات احلكومية، قوال منه مبخالفتها املواد 29، 9، 8، 7 من 
الدستور إلخاللها مببدأ املساواة وتكافؤ الفرص.

مؤمن المصري  ٭

رأيت احد احملاسبني عليه شبهات 
ايام كانت وزارة الشؤون تشرف 
املعاقـــني فيجب  على شـــؤون 
عدم ابقائه في الهيئة، د.جاسم 
التمار عليه واجب تنظيم الهيئة 
للمحافظة على احتياجات ذوي 
االحتياجـــات اخلاصـــة، هناك 
اشخاص يبذلون جهدا شخصيا 
وليس مؤسســـيا، انتم بحاجة 
الى نظام تقدمي اخلدمة، بحيث 
تعيـــد ترتيـــب قضيـــة تقدمي 
اخلدمات، نحن مع التنظيم في 
اجراءات الهيئة، وتشكيل اللجان 
القرار في  املطلوبة، واال يتركز 
يد املدير العام، وهناك الكثير من 
احلاالت تتأخر ويجب االستعانة 

مبستشارين عامليني.
خالـــد الطاحـــوس: يجب ان 
نتوقف عنـــد بعـــض االخطاء 
التي حتدث في هذه املؤسســـة 
التـــي انشـــئت لتكون  املهمـــة 
البيت الثاني ولتوفير اخلدمات 

لهذه الفئـــة العزيزة، وعندما مت 
االعالن عنها بقانون ينظم حقوق 
ذوي االعاقة اكتشـــفنا ان كثيرا 
من مواده ال تطبق، واكتشـــفنا 
ان احلكومـــة دائما تســـاهم في 
املناقصات والترضيات  اخضاع 
لفئة متنفذة وخير شاهد على انها 
القانون واساءت لهذه  جتاوزت 
الفئة واول مخالفة عندما خالفت 
املادة 51 عندما عينت د.جاســـم 
التمار مديرا للهيئة فكيف نتكلم 
عن ميزانية حتت تصرف مدير 
عام مخالف وقبل بها د.جاسم؟ 
احلكومة اخلايبة دائم ا ما متارس 
الصفقات والترضيـــات ونحن 
امام معانـــاة للمعاقني، القانون 
لم يطبـــق منه اكثر من 70 مادة 
وجاءوا بلوائح وفرضوها على 
القانون، وقالوا ان جاسم التمار 
لم »ميشي لنا معامالت« وقال هذا 
الكالم زوجته د.سلوى اجلسار 
يفتـــرض الدكتورة ما تقاطعني 

فكالمنـــا ازعج الدكتورة، ونريد 
ان نعـــرف من هذه احلكومة وال 
ميكـــن ان نتعامل مع طرف جاء 
بصفقة سياسية وخالف املادة 51 
من قانون االعاقة، نحن نناقش 
امليزانية اآلن واتساءل هل هناك 
ما يتوافق مع خطة التنمية؟ هذه 
احدى الهيئات التي مورس فيها 
االبتزاز السياسي وابشع الصفقات 
السياسية، امليزانية لهيئة انتهك 
القانون بتعيني د.جاســـم  فيها 
التمار، ولـــم نطلب في يوم من 
االيام اي طلب لالعاقة ولم نطلب 
معامالت، واحتدى اي شـــخص 
يقـــول غير ذلك، نحن امام عبث 
حكومي في كل مؤسسات الدولة 
وهذه احلكومة يجب ان تسقط وال 
تقعد معنا او نناقشها في ميزانية 
اصـــال احلكومة متـــارس علينا 
الضغط واالبتزاز واختطفت بعض 
النواب ويدافعون عنها بشكل غير 
طبيعي، اننـــا امام ميزانية غير 

به، وأمر املعاقني اصبح موضوع 
امتيازات مالية، وصارت قضية 
رواتب والتكالب عليها، ما ادى 
الى وجود ادعياء االعاقة، فيجب 
استثمار اموال املعاقني كل شيء 
استغليناه باملادة 80 مليون دينار 
منذ 5 سنوات صرفت على املعاقني 

وبالنهاية نكون امام شهادات غير 
معترف بهـــا، ويجلس في بيته 
ويضطرنا ألخـــذ راتب، املنحى 

تكسب انتخابي وصراع.
سياســـة دمـــج املعاقني في 
التعليم خاطئة نحن نحتاج الى 
سياسة شراكة مستحقة، بعيدا 

عن العزلة، مسار البلد هو توزيع 
امتيازات اسكان ثواب ولكن بعيدا 
عن التعامل االنســـاني مع هذه 

الشريحة.
خالد السلطان: قانون املعاقني 
قانون حضـــاري والعبرة اآلن 
بالتنفيذ وراجعت تقرير الهيئة 

محمد احلويلة: لدينا الكثير 
من املالحظـــات حول هذا امللف 
وهناك الكثير من املشكالت البد 
ان تقوم الهيئة بتفعيل القانون 
الذي يعتبر طفرة حضارية البد 

ان يجني ثماره ذوو االعاقة.
البد من ســـرعة اصدار اللوائح 
التنظيميـــة للهيئة  والهيـــاكل 
وهناك مشكالت الرعاية التعليمية 
أدنى معايير  فاملدارس تفتقـــد 
اجلودة بالنسبة لذوي االعاقة 
وهـــذه تقف في وجـــه املعاقني 
ومتنعهـــم من حتصيل التعليم 
املناسب، ويجب تفعيل اجلانب 

الرقابي على هذه املدارس.
وهناك مشكلة في ايجاد مراكز 
تخـــدم املعاقني فـــي احملافظات 
النظام  املختلفة ولنبتعـــد عن 
املركزي ومركز الفهد في مستشفى 
الطب النفسي ال يقوم بالرعاية 
ايجاد  الصحية املطلوبة، يجب 
مركز متكامل لرعايتهم وتوفير 
الرعايـــة االجتماعية واالطراف 
الصناعيـــة لهـــم وهناك نقص 
فـــي الكوادر البشـــرية املؤهلة 
التي تستطيع التعامل مع ذوي 
االعاقـــة، يجب رفع املعاناة عن 
املعاقني الذين يشـــكون من قلة 
املوظفني واملبنى الرئيسي هو احد 
التي يعاني  الرئيسية  االسباب 
منها املعاق ويجب التوسع في 

جميع احملافظات الست.
وضرورة انشـــاء ناد خاص 
للمعاقني لتنمية قدراتهم الذهنية 
فـــي كل احملافظات  والبدنيـــة 
واليجاد حلقة وصل والعمل بنظام 
احلكومة االلكترونية والوسائل 

املختلفة لالتصال معهم.
جمعـــان احلربـــش: يجـــب 
الفوضى في  التفريق بني حالة 
الهيئة فهل صحيـــح ان الناس 
تأتي الساعة 2 فجرا للحصول 
على رقم لدخـــول اللجان، واذا 
ما حصلوا يتجمعون من نصف 
الليل حتـــى يحصلوا على رقم 
ازدراء لهذه الشريحة  فهذا اول 
فهذا تعامل غير انســـاني وغير 
حضاري فما املشـــكلة ان توزع 

االرقام مرة واحدة!
واكتشفنا ان هناك واسطات في 
املواعيد وهذا منحى خطير ال نقبل 

العبدالهادي: قانون 
املعاقني منظومة 

متكاملة للصحة 
والتعليم واالبتعاث

أبورمية: 5652 معاقًا 
في الكويت ويجب 

إنشاء مدارس خاصة 
بهم

املطوع: ضرورة تنفيذ 
برنامج صحي للكشف 

عن اإلعاقة املبكرة

اجلسار: بعض 
املدارس اخلاصة 

فصولها في 
»السراديب«

وغير مرخص لها

الطبطبائي: ماذا 
قدمت الدولة 

لتسهيل اندماج 
املعاقني في 

املجتمع؟!
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أحمد السعدون ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي وعبدالرحمن العنجري مسلم البراك يطلع د.أسيل العوضي على وثيقة ..

جوهر: مّدعو اإلعاقة يزيدون األعباء على الهيئة ويجب اتخاذ موقف حازم ضدهم
البراك: حاالت إذالل متارس في الهيئة العامة للمعاقني فيما يخص املواعيد 

أبورمية يطالب وزير الدفاع باالستقالة لعالقة جنله مع »كيوان«

الطبطبائي: الفهد يحضر اجتماع »التشريعية« غداً

هايف: رئيس الوزراء مسؤول
عن قضية شبكات التجسس

الدقباسي يشيد باملوقف السعودي
الداعم ملسيرة العمل العربي املشترك صرح النائب د.ضيف اهلل ابورمية بأن على النائب 

األول وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك املسارعة 
بتقدمي استقالته بعد فضيحة اتهام ابنه باملشاركة 

في صحيفة تخدم النظام السوري وهو نظام بعثي 
وان هناك شبهات تزوير وحتايل على القوانني 

احمللية، وذلك من خالل إيداع نسخ مزورة إلصدارات 
اجلريدة باالضافة الى شبهات غسيل أموال، وأكثر ما 

نخشاه ان تكون هذه اجلريدة مجرد واجهة لشبكة 
جتسس سورية. وأضاف أبورمية: سبق ان نبهت في 
قاعة عبداهلل السالم الى العالقة التي تربط ابن الوزير 

وبشار كيوان، ولكن الوزير لم يحرك ساكنا، ما 
يجعلنا نشكك في ان املبارك على علم بهذه االتهامات 

قبل وقوعها. مشيرا الى ان اتهامات بشار كيوان 
الصديق احلميم البن وزير الدفاع لم تتوقف عند هذا 

احلد بل ان هناك 5 بالغات سيتم تقدميها تباعا الى 
النائب يتعلق احدها بتكوين شبكة غير أخالقية من 
خالل قيام بعض هذه الشركات بتحصيل موافقات 
على معامالت رسمية وإعالنات بطرق غير شريفة 
وان هناك شهادات لنساء مت استقدامهن خصيصا 

لهذا األمر، وهذا ما نشر في مواقع إلكترونية 

وصحف. وطالب »الداخلية« بالتحقيق في هذه 
املعلومات مع املعنيني ومنهم بشار كيوان وكل من له 
صلة بهذه القضية اخلطيرة على امن البلد، مهما كان 

مركزه او اسمه، فأمن البلد فوق كل اعتبار وفوق 
كل األسماء. وأضاف: ان كان وزير الدفاع لديه علم 

مسبق بهذه اجلرائم فيتعني إقالته وإحالته الى محكمة 
الوزراء، وإن كان ال يعلم فعليه ان يبادر الى تقدمي 

استقالته بعد اتهام ابنه ليثبت انه على قدر املسؤولية، 
متسائال: أين دور استخبارات اجليش عن هذه 

اجلرائم؟ متسائال: هل استخباراتنا نائمة أم ان ابن 
الوزير خط أحمر وال يجوز املساس به؟ وأكد: إن هذه 
احلادثة هي الثانية التي تتطلب استقالة الوزير املبارك 

بعد اكتشاف شبكة جتسس تعمل داخل اجليش 
الكويتي لصالح النظام اإليراني والوزير ووزارته كانا 

آخر من يعلم عن هذه الشبكة، مطالبا بعزل املبارك 
من منصبه بعد اكتشاف هذه االتهامات املتالحقة. 

وقال أبورمية: من املضحك ان رئيس الوزراء يطالب 
بتطبيق القوانني والنائب األول ابنه متهم في التزوير 

وإيداع نسخ مزورة لصحيفته »البلد« في اإلعالم، 
باالضافة الى اتهامات أخرى ومنها غسيل األموال.

قال عضو اللجنة التشريعية د.وليد الطبطبائي ان 
نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد ابلغ اللجنة 

نيته احلضور الجماعها غدا اخلميس لإلدالء بإفاداته 
بشأن قضية دستورية االستجواب املقدم اليه. 

وذكر ان خيارات اللجنة ستنحصر بني ثالثة آراء، 
األول هو عدم دستورية االستجواب برمته، والثاني 
دستوريته بكامله، والثالث دستورية بعض احملاور 

وعدم دستورية األخرى، مشيرا الى ان كل خيار 

من هؤالء له مؤيدوه داخل اللجنة. من ناحية اخرى، 
ذكرت مصادر نيابية ان الفهد طلب تأجيل لقاءه مع 

اللجنة الى غدا اخلميس آمال في حدوث انفراجة 
في األزمة قبل اجتماع اخلميس وهو األمر الذي 
سيتحدد بناء عليه حضوره من عدمه. من جهته 

توقع رئيس اللجنة حسني احلريتي ان تنجز اللجنة 
تقريرها مطلع األسبوع املقبل ليكون جاهزا للنقاش 

في جلسة الثالثاء املقبل.

أكد النائب محمد هايف ان الشبكات التجسسية السورية دليل خطر وهي على 
ارتباط بالنظام االيراني مطالبا رئيس الوزراء القيام مبسؤولياته حلفظ االمن 
الوطني. وقال هايف اننا نؤكد ما تطرقنا له في السابق من خطورة الشبكات 

التجسسية على الكويت وهذا االنفالت االمني يتخذ غطاء من بعض الشخصيات 
التي لها مناصب مرموقة في البالد وتستغل استغالال ساذجا بحيث تترعرع 

الشبكات االيرانية والشبكات السورية على ارض الكويت. وقال ان التعاون بني 
النظامني السوري وااليراني ليس بغريب ونحن نعلم ان اي شبكة ايرانية لها 

ارتباط سوري واي شبكة سورية لها ارتباط ايراني مؤكدا ان التعاون السوري 
وااليراني على اعلى مستوياته اآلن سواء من ممارسة القمع والقتل ضد الشعب 

السوري او التعاون في السياسة في لبنان من قبل ما يسمى بحزب »الالت«. 
وبني هايف ان الشبكات التجسسية في الكويت دليل خطر وهذا التغلغل يجب 

ان تنتبه له احلكومة، مشيرا الى ان االمر ال ميكن التهاون به وال ميكن ان 
يقبل تهاون الشخصيات وتعاونها التجاري ومصاحلها اخلاصة بحيث اصبحت 

الكويت مركزا للشبكات التجسسية التي تنفذ أجنداتها وتستغل املؤسسات 
التجارية واملؤسسات االعالمية وبعض الشخصيات التي تتخذ منها غطاء 

ألعمالها التجسسية. وأوضح هايف ان استجوابنا املعروض اليوم يؤكد صحته 
واستحقاقه وانه البد ان ينظر فيه ال على كما يزعم شكل طائفي أو شخصاني 

او غير ذلك بل ال ميكن ان يسكت عن هذا الوضع االمني اخلطير ورئيس الوزراء 
مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا اخللل األمني الذي اصبح يخترق البالد حتى 

اصبحنا بني فكي كماشة بني الشبكات التجسسية السورية والشبكات التجسسية 
االيرانية. وقال هايف انا اعتقد انه بعد هذه الفضيحة ال يليق برئيس الوزراء 

ان يبقى في محله بعد هذه الفضائح التي تتكشف يوما بعد يوم. واكد هايف انه 
يدرس ما اثير حول هذه الفضيحة، مشيرا الى ان هناك استجوابا قادما لرئيس 
الوزراء غير االستجواب املقدم له حاليا واذا لم يحسم هذه القضية فيمكن ان 
تضاف الى االستجواب القادم ألن هذه القضية مسؤولية رئيس الوزراء وهو 
مسؤول عن هذا االفراط الذي ينخر في البالد. وقال هايف لألسف ان رئيس 
الوزراء اليزال بني النفي والتأكيد عن هذه الشبكات واتصور اذا كان رئيس 

الوزراء ينفي هذه الشبكات ويجعل من مكتب احملاماة الذي وكله ان يدافع عن 
هذه الشبكات متسائال ملاذا لم يصرح عن هذا اخلطر وهل ستمر هذه الشبكات 

كما مرت الشبكات االيرانية؟ فرئيس الوزراء مسؤول ألن األمن الوطني في خطر.

ثّمن رئيس البرملان العربي علي الدقباسي 
عاليا دور اململكة العربية السعودية بقيادة 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز في دعم مسيرة العمل العربي 

املشترك.
وأكد الدقباسي في تصريح لـ »كونا« عقب 

اجتماعه مع وزير اخلارجية السعودية األمير 
سعود الفيصل يوم أمس ان السعودية 

دائما سباقة في دعم املبادرات التي حتفظ 
للمسلمني دماءهم.

وأعرب عن عميق تقديره للسعودية على 
مساندتها وموقفها الداعم للرسالة السامية 
التي ينهض بها البرملان العربي وفي دعم 

ترشحه لنيل منصب رئيس البرملان العربي.
وذكر الدقباسي ان لقاءه باألمير الفيصل جاء 
لالستفادة من خبرته ونظرته جتاه األحداث 
التي متر بها املنطقة العربية، مشيرا الى ان 
سموه يعد احد ركائز الديبلوماسية العربية.

وأشار الى اطالع األمير الفيصل على نشاط 
البرملان العربي والنظام األساسي واخلطط 

املرسومة للمرحلة املقبلة التي تقوم على 
ثالث نقاط هي تطوير مؤسسات العمل 

العربي املشترك والتطلع لتحقيق طموحات 
الشعوب العربية عبر تفعيل االجهزة املعنية، 
اضافة الى مراعاة ان لكل دولة خصوصيتها.

وأشاد الدقباسي بحرص اململكة على 
ترسيخ مبدأ الشورى وتعزيز حقوق 

االنسان واحترام القانون الفتا الى وقوفها 
الدائم والراسخ الى جانب احلقوق العربية 

املشروعة.
وشدد على تطلع البرملان العربي ملرحلة 

جديدة في العمل العربي حتظى فيها حقوق 
االنسان وحريته باهتمام أكبر.

وأكد قدرة الدول العربية في حال توحدها 
وتكاملها وإميانها بإمكاناتها وبطاقات شبابها 

على مواجهة التحديات، مبينا ان العصر 
احلالي هو عصر التكتالت اإلقليمية وال 

ميكن ألي دولة أن حتقق طموحات شعبها 
منفردة.

وأعرب الدقباسي عن ارتياحه لنتائج زيارته 
للسعودية، حيث التقى خاللها إضافة الى 
األمير سعود الفيصل األمني العام ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية د.عبداللطيف 
الزياني ورئيس مجلس الشورى السعودي 

د.محمد آل الشيخ واصفا هذه الزيارة بـ 
»الناجحة بكل املقاييس«.

ورافق الدقباسي في زيارته نائب رئيس 
البرملان العربي سعود الشمري واألمني العام 

املساعد في البرملان السفير طلعت حامد 
والقنصل العام للكويت في جدة ومندوبها 
الدائم لدى منظمة املؤمتر االسالمي صالح 
الصقعبي والسكرتير الثالث في القنصلية 

سلطان السبيعي ومن مجلس األمة فالح 
العتيبي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة برملانية 
شملت حتى اآلن قطر والبحرين وعمان 

واالمارات وتتبعها زيارات أخرى لدول في 
املغرب واملشرق العربيني.

د.سلوى اجلسار وزوجها د.جاسم التمار بعد مناقشة ميزانية هيئة املعاقني

خالد السلطان متحدثا

د.جمعان احلربش

موافق عليها النها جاءت بصفقة 
سياسية وسيحاســـب من جاء 

بتعيني جاسم التمار.
مسلم البراك: نحن في جلنة 
ذوي االحتياجـــات اخلاصة كان 
لدينا بيان شـــاركت فيه األخت 
اسيل العوضي، والقانون معطل 
بالفعل، وتباهت احلكومة باقرار 
قانون لهذه الفئة وبعد ذلك سعت 
الى تعطيلـــه بحجة ان به كلفة 
مالية فأين اللجان التي اصدرت 
هذا القانون من جلان احلكومة؟ 
اين هـــم وقت اصدار ودراســـة 
القانون؟ هناك حاالت اذالل متارس 
في الهيئة العامـــة للمعاقني في 
املواعيد واالرقام فهم يستيقظون 
في الفجر واملبنى في اسوأ أحواله، 
الى اآلن املجلس االعلى لم يتحرك 

في هذا االجتاه.
الســـاعتني راحة  اين قضية 
ايـــن املجلس االعلى  للمعاقني، 
للمعاقني؟ ملاذا لـــم يدافعوا عن 
املعاقني؟ هنـــاك كفاءات تضرب 
في املجلس االعلى للمعاقني النها 
ال تتوافق مع فكر جاسم التمار، 
االخت جناة القـــالف اآلن تنحر 
اداريا من االخ جاسم التمار النها 
مخلصة وتؤدي عملها باخالص 
وكفاءة ومحمد الرشـــيد يعاقب 

النه اشتكى على التمار.
اآلن نوافق علـــى اموال لكي 
تكون هناك ادارة متميزة تراعي 
املعـــاق، »املعاقـــون يســـلمون 
ايده  التمار وبعدها ميسح  على 
باملنظف« هل يعقل هذا الكالم كيف 

يؤثر ذلك على نفسيتهم؟!
٭ خالد العدوة: األخ التمار ورث 
تركـــة ثقيلة جدا، وهـــذا امللف 
انساني ال نريد زجه في املساجالت 
السياسية، وما يطرح اآلن اقحام 
كل شيء في السياسة فالتعليم 
والشرطة والصحة يتم تسييسها، 
املطلوب اآلن ثورة في هذا امللف 
الـــذي اختير  التمار  ونطالـــب 
مبعايير تخـــدم هذا امللف بذلك، 
وجاءتني شكاوى حول املرحلة 
االنتقاليـــة للمعاقني وقانونهم، 
ويجب أن تبادر احلكومة بإيجاد 
مبنى غير هذا املوجود ومن اخلطأ 
النظر اليهم علـــى أنهم ميزانية 
وصرف بل ننظـــر للمعاق على 
ان انسان أصابه شيء من البالء 
ويجب على احلكومة أن تساعده 
ألن يعيش حياة كرمية بعيدا عن 
املعاناة، يجب أال ـنزايد سياسيا 
ونبحث عن جذور املشكلة واسباب 

زيادة األعداد للمواليد املعاقني، 
يجـــب أن نقف مع ذوي املعاقني 
الطاقات  وأسرهم، يجب جتنيد 
الفكرية واملالية واإلدارية من أجل 
الطفل املعاق وكذلك من أجل الكبار 
منهم، علينا أن نهب في جندتهم 
ومساعدتهم، نحن نؤازر القافلة 
ألنها مؤسســـة وطنية خالصة 

يجب دعمها.
٭ الرومي: سيتم تأجيل التصويت 
على امليزانية لعدم وجود نصاب 
واألرقام هي كالتالي: املصروفات 
72 مليونـــا و406 االف دينـــار، 

واملرتبات 967 ألفا.
٭ جاسم التمار: يشرفني أن أكون 
أمام هذا اجلمع الطيب وأريد أن 
أوضح أن الهيئة عندما تسلمتها 
كانت فـــي مبناها في الشـــعب 
واملبنى أســـس قبل 14 سنة هو 
نفس املبنى ويخدم 5000 معاق 
واآلن عددهـــم وصل الى 38 ألفا 

و90 شخصا ذا اعاقة.
وبتعاون وزير التربية مت اقرار 
مبنى جديـــد ومت التوقيع عليه 
وهو كلية التربية األساسية في 
الشامية مبساحة 18 ألف متر مربع 
وستكون متنفسا كبيرا لألرقام 
التي تأتـــي الى الهيئة بحيث أن 
تكون جميع اللجان الطبية تقوم 
بنفس دورها بنفس املبنى جتنبا 
للوقوف في ادوار طويلة، وسنعيد 
النظر لتحديد االماكن املخصصة 

في املبنى اجلديد.
وال نستطيع توظيف اي شخص 
بالهيئـــة دون ميزانية او هيكل 
تنظيمي وهو لم يقر إال قبل شهر 
وامليزانية لم تقر إلى اآلن وهي 
امليزانية السابقة او الالحقة مبعنى 
أننا نعمل بنفس الكفاءات التي بها 
80% تخصص واحد دون الفنيني 

واالخصائيني واملستشارين.
نتكلم عن مبنى محدود املساحة 
واملوظفون 95 موظفا فقط وبدأنا 
مبقابلة 400 شخص يوميا وأصبح 
املوظفون يعملون الى الســـاعة 
3.30 والرابعة مســـاء، نحن لم 
نقلـــص االعداد العطـــاء فرصة 
للموظفني للقيـــام بأداء دورهم 
املضاعف وهو مقابلة املراجعني 

والذهاب الى عملهم الفني.
واالتيان إلى الهيئة فجرا هذه بدعة 
فالهيئة لم تفتـــح أبوابها اال مع 
الرسمي ونبدأ في  العمل  أوقات 
توزيع االرقام أما إذا أتوا الساعة 
الرابعة أو اخلامسة فماذا نفعل 

لهم؟ هل نطردهم خارجا؟

أما عن فتح فروع فهذا من خطط 
الهيئة املستقبلية، ونحن نقوم 
بالزيارات امليدانية، وال نستطيع 
اال بإقرار  تنفيـــذ أي مشـــروع 
امليزانية. هناك خطـــة تتوافق 
مع خطة التنمية، ونحن بحاجة 
لدعم مجلس األمة لوجود معايير 
دولية وســـنضع تقوميا شامال، 
ووجودي بالهيئة منذ تسعة أشهر 
وأحتاج الـــى وقت، فالهيئة منذ 
تاريخ إنشائها هناك من عمل حتت 
الطموح، وأنا أتيت على تركة وال 
يوجد تكنولوجيا، وهناك كثير من 
املراجعني وضعوا ملفاتهم معهم 
وهذا األمر ليس عمال مؤسســـيا 
وعملنا عمل ميكني اآلن، وسنقدم 
اخلدمة لكل معاق، ونحن بحاجة 
إلســـتراتيجية صحيحة وأطباء 
وغير ذلـــك، فاألطباء في الهيئة 
بالســـابق ومجهودهم شخصي، 
والبد من اسراتيجية خلدمة هذه 
الفئة ولدينا مشروع للوقاية من 
املبكر وغيرها  اإلعاقة والكشف 
وكل هذا مشاريع من ضمن مشاريع 
التنمية وأنا أتيت للهيئة وانخفض 
راتبـــي 800 دينار عن اجلامعة، 
وأنا لست مخالفا، واألمر منظور 
في القضاء وعدد املستفيدين من 

الرعاية السكنية 1030 معاملة.
ونحن نعمل بعيدا عن االعالم ألننا 
نريد العمـــل بهدوء وأحتدى أي 
إنسان أن يقول ان الهيئة لم تنفذ 
70% من اخلطة وهذا خالل تسعة 
أشهر، فنحن نريد دعمكم، وهناك 
أشخاص سنحيلهم للنيابة وفق 

تقارير من ديوان احملاسبة.
٭ جمعان احلربش: تعيني جاسم 
التمار يسأل عنه رئيس احلكومة، 
فالدكتور جاسم يقول ماذا أعمل 
للمعاقني ولدي 90 موظفا فقط؟ 
وهـــذا دليل أن إدارتك يرثى لها، 
وهناك مشـــكلة في إدارتك نحو 
استقبال املراجعني منذ الساعات 

االولى للصباح.
٭ عـــادل الصرعـــاوي: كل هذه 
أمام جلنة  املالحظات حاضـــرة 
امليزانية وكل ما أثير سأخلصه، 
فالهيئة ضمـــن االمكانيات وفق 
طموحاتها، ويجب أن ينتدب عدد 
من العاملني في وزارة املالية لهيئة 

االعاقة.
٭ علي الدقباسي: للتاريخ واألمانة 
هذه القضية لـــم تأخذ االهتمام 
الكافي وهي ليست أولوية وأحمل 
رئيـــس الوزراء ومديـــر الهيئة 
املسؤولية، وهناك صراع داخلي 

ولدينا شـــكاوى ومالحظات من 
موظفي الهيئـــة، فهناك تعطيل 
من الهيئة والســـبب هو حكومة 
الكويت والهيئة غير قادرة على 
املعاقني وبعيدة كل  حل مشكلة 
البعد عن الواقع، فأسر املعاقني 
مناشـــدتهم وصلت للتظاهر في 
الشارع ونحن نريد حل املشكلة 
وكل مـــا مت حلـــه دون الطموح 

والواقع مر.
٭ مسلم البراك: القانون نشر في 
الرسمية وأعطي فترة  اجلريدة 
لصيانة الهياكل ومرت سنة كاملة 
ولم يتم احلل بســـبب احلكومة 
وعملكم في الهيئة غير صحيح، 
وفعال يا دكتور املادة 51 منظورة 
في القضـــاء واملنحة التي أقرت 
للمعاقني تصـــرف لهم مبعاناة، 
لـــم يحســـم والهيئة  فالتقاعد 
اجتمعت مرة واحدة فقط وماذا 
عملتم ألم املعاق؟ وما تقوله يا أخ 
جاسم غير مقبول ومجلس املعاقني 
يعيش صراعا أنت السبب فيه.

٭ مصطفـــى الشـــمالي: وزارة 
املالية على أمت االستعداد لتقدمي 

ما حتتاجه هيئة املعاقني.
٭ حسني احلريتي: سمعنا احلديث 
من اجلميع وأنا متشـــائم بشأن 
مدى جناح االخـــوان في الهيئة 
على حل مشكلة ذوي االحتياجات 
اخلاصة ونحن نلتقي معهم كل 
أســـبوع، وهناك مأساة يعانون 
منهـــا والبد مـــن محاربة مدعي 
اإلعاقة وتشاؤمي مبني على فشل 
احلكومات في كل شيء: الكويتية، 
اخلصخصة، الـ B.O.T وغيرها، اال 
أن هؤالء مختلفون ألنهم أصحاب 

إعاقة.
٭ خالد الطاحوس: منذ سنة ولم 
يطبق من هذا القانون ســـوى 11 
مادة من أصـــل 95 مادة ونحن 
قدمنا اقتراحـــات بقانون لذوي 
االحتياجات اخلاصة، وكان عليك 
يا دكتور جاســـم أال توافق على 
هذه الصفقة السياسية ولتحترم 

عقولنا.
٭ علـــي العمير: ســـنثبت مواد 
القانون فاملصروفات اإلجمالية 
72 مليون دينار واملرتبات 900 
ألف دينـــار واخلدمات 455 ألف 

دينار.
وتلى مقرر اللجنة مواد املصروفات 
االحتياجـــات  ذوي  مليزانيـــة 

اخلاصة.
علي العمير: ترفع اجللسة ليوم 

غد.

لقطات

٭ حضر مدير هيئة املعاقني جاسم التمار مع عدد من قياديي 
الهيئة.

التقطت النائبة سلوى اجلسار صورة بجانب زوجها مدير هيئة 
املعاقني د.جاسم التمار.

دار حديث جانبي مطول بني النائب عبدالرحمن العنجري ود.أسيل 
العوضي.

شكر النائب د.وليد الطبطبائي زميله النائب شعيب املويزري 
لتنازله عن دوره فقال رئيس اجللسة عبداهلل الرومي: »أنا اللي 

تنازلت لك«.
فشكر الطبطبائي زميله الرومي.

أثناء احلديث عن هيئة املعاقني غاب الوزراء فنبّه النائب فيصل 
املسلم رئيس اجللسة عبداهلل الرومي بأنه ال يوجد وزير، فقال 

الرومي يجوز النقاش حسب املادة 16.

أثناء حديث النائبة سلوى اجلسار قاطعها النائب د.فيصل املسلم 
فردت قائلة »ميون ولد عمي«.

اعترضت النائبة سلوى اجلسار على حديث النائب خالد الطاحوس 
حني أشار الى انه لم يطلب اي معاملة من مدير الهيئة جاسم التمار 
كما قالت د.سلوى اجلسار فردت بدورها »توه يقول حطيلي موعد 

معاه«.

التمار

سلوى

حديث مطّول

تنازل وشكر

غياب الوزراء

ولد عمي

سلوى والطاحوس


