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اللجنة ترفض 
اقتراحًا بشأن زيادة 
املساعدات املالية 

املمنوحة لذوي 
االحتياجات اخلاصة 
وذلك جلميع أنواع 

اإلعاقة

إنشاء حلقات 
لتحفيظ القرآن 

الكرمي خاصة 
للمكفوفني والصم 

والبكم في كل 
محافظات البالد 

لكال اجلنسني

إنشاء مراكز تأهيل 
للمعاقني ذهنيًا يتم 
تدريبهم فيها على 

مهن أو هوايات 
تتناسب مع 

قدراتهم

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائــلـة العوضي الگرام
لوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

هاجر محمد أمني العوضي
أرملـة املرحوم / محمد العوضي 

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

رئيس مجلس األمة عاد إلى البالد أمس في ختام جولة شملت أميركا وسويسرا

اللجنة أصدرت 14 تقريراً خالل العطلة البرلمانية عن االقتراحات برغبة ووافقت على 13 ورفضت واحداً

الغامن: البرملان الكويتي سيتقدم ببند طارئ حول الروهينغا في مؤمتر سان بطرسبورغ

»االحتياجات اخلاصة«: زيادة عالوة األوالد املمنوحة
لوالد الطفل املعاق أو من يرعاه إلى 150 ديناراً شهرياً

عاد رئيــس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن الى البالد مساء 
أمــس قادما مــن مدينة جنيڤ 
السويســرية في ختــام جولة 
قصيرة شملت أيضا الواليات 

املتحدة األميركية.
وكان في استقبال الغامن لدى 
وصوله نائــب رئيس مجلس 
األمة عيســى الكندري ووزير 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
وزير الدولة لشــؤون البلدية 
محمد اجلبري وأمني عام مجلس 

األمة عالم الكندري.
ورافــق الغامن فــي جولته 
عضو الشعبة البرملانية النائب 

يوسف الفضالة.
وكان رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجتمع في جنيڤ 
مع رئيــس االحتــاد البرملاني 
الدولــي صابر شــودري وذلك 
قبل أسبوع من مؤمتر االحتاد 
املقرر عقده في سان بطرسبيرغ 

سامح عبدالحفيظ

ذوي  جلنــة  أصــدرت 
االحتياجــات اخلاصــة ١4 
تقريــرا بشــأن االقتراحات 
برغبــة املقدمة مــن بعض 
النواب، ووافقت اللجنة على 
١3 تقريرا منها ورفضت واحدا 
بشأن زيادة املساعدات املالية 
املمنوحة لذوي االحتياجات 
اخلاصة وذلك جلميع أنواع 

اإلعاقة.
ووافقــت اللجنــة علــى 
عدة مقترحات منها إنشــاء 
حلقات لتحفيظ القرآن الكرمي 
خاصة للمكفوفــني والصم 
والبكــم فــي كل محافظات 
البالد لكال اجلنسني، وكذلك 
إنشــاء مدرسة ثانية لذوي 
االحتياجات اخلاصة تتوافر 
فيهــا اخلدمــات الصحيــة 
والتعليميــة والترفيهيــة 
نظرا لعدم وجود مجمعات 
مماثلة خلدمة هذه الشريحة 
من املجتمع وحلاجتها املاسة 

إلى مثل هذه اخلدمات.
وإلى تفاصيل االقتراحات:
اللجنــة علــى  وافقــت 
املقــدم  برغبــة  االقتــراح 
مــن النائــب ماجد مســاعد 
املطيــري بإنشــاء حلقــات 
لتحفيظ القرآن الكرمي خاصة 
للمكفوفــني والصم والبكم 
في كل محافظات البالد لكال 
اجلنسني، وأن تقوم وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بالتعاون مع الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة بتوفير 
املكان املناسب واملتخصصني 
من املعلمني واملعلمات، وزرع 
القيم واملفاهيم اإلســالمية 
والعادات والتقاليد العربية 
األصيلة في نفوس املتعلمني.
املناقشــة وتبادل  وبعد 
اآلراء انتهــت اللجنــة إلــى 
االقتــراح  علــى  املوافقــة 
برغبة بأغلبية أراء األعضاء 

احلاضرين بنتيجة تصويت 
.)١ :3(

ووافقت اللجنة بأغلبية 
أعضائهــا احلاضرين على 
االقتــراح برغبــة املقدم من 
النائب عسكر العنزي بشأن 
إنشاء مراكز تأهيل للمعاقني 
ذهنيا يتم تدريبهم فيها على 
مهن أو هوايات تتناسب مع 
قدراتهم واستعداداتهم على 
أيدي خبراء متخصصني في 

هذا النوع من التدريب.
كما وافقــت على اقتراح 
آخر لعسكر العنزي يطلب 
فيــه قيــام الهيئــة العامــة 
اإلعاقــة  ذوي  لشــؤون 
بإعادة إدراج أصحاب إعاقة 
العني الواحدة حتت مسمى 
)إعاقــة بصرية متوســطة 
ودائمة(، كما كان احلال في 
السابق حتى تستطيع هذه 
الفئة من ذوي االحتياجات 
اخلاصة االستفادة من املزايا 
واإلعفاءات املصدق عليها في 
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في 
شأن األشخاص ذوي اإلعاقة.
ووافقت اللجنة بأغلبية 
األعضــاء احلاضريــن على 
االقتراح برغبة واملقدم من 
النائب عسكر العنزي، بشأن 
إعفــاء أم املعــاق من خصم 
قيمة معاش اإلعاقة من راتبها 
الشهري الذي منحته وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
لها حسب مرسوم املساعدات 
االجتماعية والذي مينح ربة 
البيــت املتزوجــة والبالغة 
من العمر 55 عاما وال تعمل 
وليس لديها دخل، مساعدة 
شهرية مقدارها 559 دينارا.
وقــد جــاء رأي األقليــة 
برفض منح األم التي ترعى 
معاقــا ميــزة اجلمــع بــني 
املخصص الشــهري للمرأة 
التي ترعى معاقا وفقا ألحكام 
القانون رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ 
والراتب الشهري لربة املنزل 

البالغة 55 عاما وليس لديها 
دخل وفقا للمرسوم رقم ٢3 
لسنة ٢٠١3 بشأن استحقاق 
وتقديــر وربط املســاعدات 
العامــة باعتبــار أن رعاية 
األبناء مــن واجب األم، كما 
أن الدولــة توفــر اخلدمات 
واملزايــا التي تكفــل تقدمي 

الرعاية للمعاق.
اللجنــة بعــد  ووافقــت 
ترجيح كفــة الرئيس على 
االقتــراح برغبــة املقدم من 
النائــب د.محمــد احلويلة 
بشــأن إنشــاء إدارة في كل 
محافظــة مــن محافظــات 
الكويت لترعى مصالح ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتسهل 
إجناز معامالتهم واإلجراءات 
اخلاصة بهم وبأولياء أمورهم 
على أن تشمل ما يتعلق بهم 
من جتديــد بيانات ملفاتهم 
واإلعانات التي تصرف لهم 
باإلضافــة إلجناز املعامالت 
الرســمية اخلاصة بهم مثل 
املرور والهجرة واجلنسية 
واجلوازات، وكذلك ما يتعلق 
بتقاريرهم الطبية من وزارة 
الصحة واجلهات التابعة لها.
اللجنة بإجماع  ووافقت 
أعضائهــا احلاضرين على 
االقتــراح برغبــة املقدم من 
النائب ماجد املطيري بشأن 
إنشــاء مدرسة ثانية لذوي 
االحتياجات اخلاصة تتوافر 
فيهــا اخلدمــات الصحيــة 
والتعليميــة والترفيهيــة 
نظرا لعدم وجود مجمعات 
مماثلة خلدمة هذه الشريحة 
من املجتمع وحلاجتها املاسة 

إلى مثل هذه اخلدمات.
ذوي  جلنــة  ووافقــت 
االحتياجــات اخلاصة على 
االقتــراح برغبــة املقدم من 
النائب د.خليل عبداهلل بأن 
يســتحق املوظــف املبتعث 
الذي يرعــى معاقا ذا إعاقة 
شــديدة أو متوســطة راتبا 

كامال بشرط أن يكون املعاق 
مرافقا للمبتعــث ويتحمل 
ديوان اخلدمة املدنية الرسوم 
الدراسية للمعاق من سن 3 

سنوات حتى ١٨ سنة.
اللجنــة بعــد  ووافقــت 
ترجيح كفــة الرئيس على 
االقتــراح برغبــة املقدم من 
النائب ناصر الدوسري يطلب 
فيه زيادة عالوة األوالد التي 
متنح لوالد الطفل املعاق أو 
مــن يرعاه إلــى ١5٠ دينارا 
شــهريا بدال مــن ١٠٠ دينار 
للطفل على أن تقوم وزارة 
املاليــة بــإدراج االعتمادات 
املالية الالزمــة للوفاء بهذا 
االلتزام اعتبارا من ميزانية 
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ووافقــت اللجنــة علــى 
االقتــراح برغبــة املقدم من 
النائب محمد هايف بإضافة 
املواطنــات ذوات اإلعاقــة 
الالتي يتلقني املساعدات من 
وزارة الشؤون االجتماعية 
العامة  واملسجالت بالهيئة 
لشــؤون ذوي اإلعاقــة إلى 

التأمني الصحي.
ووافقت اللجنة باإلجماع 
على االقتراح برغبة املقدم من 
النائب ماجد مساعد املطيري 
بشأن إنشــاء مركز متكامل 
لتعليم أطفال الداون جلميع 
املراحل في مختلف محافظات 

الكويت.
ووافقت اللجنة باألغلبية 
على االقتراح برغبة املقدم من 
النائب سعدون حماد بإنشاء 
أفرع للهيئــة العامة لذوي 
اإلعاقــة في كل محافظة مع 
جتهيزها بجميع املستلزمات 
التكنولوجيــة واألجهــزة 
اإللكترونية احلديثة ودعمها 
بالكوادر البشــرية الالزمة، 
واستمرار العمل في املبنى 
الرئيســي احلالــي للهيئــة 
الفترتــني الصباحية  خالل 
واملسائية حلني االنتهاء من 

إنشاء تلك األفرع.
وجاء رأي األقلية برفض 
هذا االقتراح بسبب التكاليف 
املالية العالية إلنشاء الفروع.
ووافقــت اللجنــة علــى 
اقتراح برغبة مقدم من النائب 
أسامة الشاهني بإعفاء ذوي 
اإلعاقــة مــن رســم مواقف 
السيارات في الهيئة بشرط 
قيادتها بأنفسهم وإعفائهم 
مــن رســم احلصــول على 

بطاقاتهم املدنية.
ووافقــت اللجنــة علــى 
االقتراح املقــدم من النائب 
ثامر الظفيري بشأن توفير 
مترجمي لغة اإلشارة للصم 
والبكم في جميع مراكز خدمة 
لــوزارة  التابعــة  املواطــن 
الداخليــة إضافة إلى مراكز 
احلكومــة مول فــي جميع 

احملافظات وديوان اخلدمة 
املدنية.

ورفضت اللجنة باإلجماع 
االقتراح املقــدم من النائب 
ماجد املطيري بشأن زيادة 
املالية املمنوحة  املساعدات 
لذوي االحتياجات اخلاصة 
وذلك جلميع أنواع اإلعاقة.
اللجنــة  وجــاء رفــض 
زيــادة  أن  اعتبــار  علــى 
املالية املمنوحة  املساعدات 
لذوي االحتياجات اخلاصة 
مجالها تعديل قانوني وليس 
اقتراح برغبة، كما أن زيادة 
املســاعدات املاليــة يكلــف 
خزينة الدولة أعباء إضافية.

بروسيا. وقال الغامن في تصريح 
صحافــي، عقب االجتماع الذي 
حضره عضو الشعبة البرملانية 
النائــب يوســف الفضالــة، إن 
االجتماع تطرق إلى العديد من 
امللفات الواجب تسليط الضوء 
عليها في مؤمتر االحتاد املقبل 
وعلى رأسها انتهاكات الكنيست 
النظــام  اإلســرائيلي ملبــادئ 
األساسي لالحتاد وملف األزمة 
املتفاقمة ملســلمي  اإلنســانية 
الروهينغا. وأضاف: »لقاؤنا مع 
السيد شودري الذي يأتي قبيل 
أسبوع من انتهاء فترة رئاسته 
تطــرق إلــى أهم امللفــات التي 
تهم املســلمني والعرب وتهمنا 
ككويتيني والتــي على االحتاد 
اتخاذ موقف جتاهها وعلى رأسها 
املخالفات املستمرة من الكنيست 
اإلســرائيلي دون أي رادع من 
الدوليــة، وأهمية  املؤسســات 
اتخاذ هذه املنظمات التي متثل 

والتــي خالفتهــا العديــد مــن 
البرملانات وعلى رأسها الكنيست 
اإلسرائيلي«. وأضاف: »التنسيق 
لالحتــاد  القادمــة  للرئاســة 
البرملانــي الدولي أمر في غاية 
األهميــة، ونتمنى من الرئيس 
القــادم أن تكــون لــه مواقــف 
مشابهة ملواقف الرئيس صابر 
شودري الذي كانت تصريحاته 
ومواقفه وزياراته مشرفة طيلة 
السنوات الثالث املاضية جتاه 
كافة القضايا التي تهمنا«. وقال 
الغامن: »نأمل أن نســتطيع في 
املؤمتــر القــادم رأب التصــدع 
املوجود بني العرب واملسلمني 
وأن نخرج في هذه القضايا التي 
ال يختلف عليها اثنان مبوقف 
محدد وموحد بالنسبة للرئاسة 
والبند الطارئ وكل القضايا التي 

ذكرتها سلفا«.
وأشــار بهذا الصدد إلى أن 
هنــاك اجتماعــات تنســيقية 

الشعوب خطوات عملية إزاءها«. 
وأعلن الغامن أن اللقاء تطرق إلى 
موضــوع الروهينغا واملجازر 
التي تعرض لها املســلمون في 
ميامنار، حيث مت االتفاق على أن 
يكون هناك بند طارئ سيتقدم 
به مجلس األمة الكويتي حول 
أزمة الروهينغا في مؤمتر سان 

بطرسبورغ املقبل.
وأشار رئيس مجلس األمة 
إلــى أن االجتمــاع  الكويتــي 
تطــرق أيضــا إلــى التنســيق 
بشأن الرئاسة القادمة لالحتاد 
البرملانــي الدولي نظرا ألهمية 
هذه املؤسسة والتي تأتي بعد 
األمم املتحدة وتشاطرها نفس 
املبادئ، مؤكدا أهمية أن يتحول 
االحتاد البرملانــي الدولي »من 
مؤسسة تســتضيف الكل إلى 
مؤسســة تكــون لهــا عقوبات 
جتــاه مــن يخالــف مبادئهــا 
املرتبطة مببادئ األمم املتحدة 

على املستوى اخلليجي وعلى 
املســتويني العربي واإلسالمي 
ســتعقد قبل بدء مؤمتر ســان 
بطرســبيرغ. من جهتــه، قال 
عضو الشعبة البرملانية النائب 
يوســف الفضالة إن االجتماع 
طرح مجموعة من القضايا »التي 
نعتقد أنها طارئة وملحة ويجب 
أن تضم إلى جدول أعمال املؤمتر 
وعلى رأســها قضية مســلمي 
الروهينغــا واالعتــداءات التي 
يقوم بهــا الكيــان الصهيوني 
في فلسطني«. وأضاف »أن تلك 
القضايــا وامللفــات مت احلديث 
عنها والتنسيق بشأنها لتكون 
من ضمن جدول أعمال املؤمتر 
القــادم«. وأشــار الفضالة إلى 
أهمية تنسيق املواقف الختيار 
رئيــس االحتــاد القــادم خلفا 
لصابر شودري التي ستجري 
االنتخابات بشــأنها في مؤمتر 

سان بطرسبورغ املقبل.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن لدى وصوله وفي استقباله عيسى الكندري ومحمد اجلبري وعالم الكندريرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ويوسف الفضالة خالل اجتماعهما مع رئيس االحتاد البرملاني الدولي صابر شودري

أسامة الشاهني وخليل الصالح ومبارك احلجرف وفراج العربيد خالل احد اجتماعات اللجنة

رئيس مجلس األمة 
اجتمع في جنيڤ 
مع رئيس االحتاد 
البرملاني الدولي 

صابر شودري

ناقشنا العديد من امللفات 
وعلى رأسها انتهاكات الكنيست 

اإلسرائيلي ملبادئ النظام 
األساسي لالحتاد وملف األزمة 

اإلنسانية املتفاقمة ملسلمي 
ميامنار

التنسيق للرئاسة القادمة لالحتاد 
البرملاني الدولي أمر في غاية 

األهمية ونتمنى من الرئيس 
القادم أن تكون له مواقف مشابهة 

ملواقف الرئيس شودري

إعفاء أم املعاق من خصم قيمة معاش 
اإلعاقة من راتبها الشهري الذي منحته 

»الشؤون«

إنشاء إدارة في كل محافظة لترعى مصالح 
ذوي االحتياجات اخلاصة


