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عقد مباحثات رسمية مع رئيس المجلس التشريعي في بروناي

الغامن ألطفال فلسطني: أنتم بصمودكم وقوتكم شهود على جنب االحتالل
استقبل رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن في مكتبه أمس 
رئيس هيئة شــؤون االســرى 
واحملررين الفلسطيني عيسى 
قراقــع يرافقه عدد من األطفال 
الفلســطينين كممثلــن عــن 
االطفال والفتيان الفلسطينين 
الســجون  الـمعـتـقـــلن فــي 

االسرائيلية.
وخاطب الغامن خالل اللقاء 
االطفــال الفلســطينين وهــم 
احمد عــوض ونوران البلبول 
وجبر البدوي ومحمد سرحان 
قائال »انتم بصمودكم وقوتكم 
صغــر  وبرغــم  وصالبتكــم 
سنكم شهود على قوة الشعب 
الفلسطيني البطل وعلى جنب 

االحتالل«.
واضاف »ثقوا متاما ابنائي 

وبناتي بان لكم في كل الوطن 
العربي مالين تشعر بكم وتفاخر 
بصمودكم وترفع رأسها باملثال 
والنموذج اللذين جتسدونهما 
بصبركــم على املعاناة والقمع 

واالنتهاكات اليومية«.
وأكد خــالل اللقــاء الذي 
حضره سفير دولة فلسطن 
لدى الكويــت رامي طهبوب 
»ان بقاء االحتالل وبقاء آالف 
الفلســطينين في السجون 
االســرائيلية هو دليل يومي 
قاطع ومستمر على االنتهاك 
االســرائيلي لــكل املواثيــق 
ولــكل  الدوليــة  والعهــود 
منظومة القيم االخالقية التي 
يتفق عليها بنو البشر بغض 
النظر عــن عرقهــم ودينهم 

وجنسهم«.

زيارته الرسمية للبالد.
وجــرى خــالل املباحثــات 
التأكيــد علــى عمــق ومتانــة 
العالقات بن البلدين الصديقن 
والسبل التي من شأنها تعزيز 
وتطويــر التعاون بن الكويت 
وبروناي في مختلف املجاالت 
الســيما املتعلقــة باجلانــب 

البرملاني.
كما تطرق اجلانبان إلى ما 
تشــهده الســاحتان اإلقليمية 
والدولية من تطورات متسارعة 
وآلية توحيد املواقف وتكاتف 
اجلهــود جتاههــا إضافــة إلى 
مناقشــة عدد من املوضوعات 
والقضايا ذات االهتمام املشترك.
املباحثــات رئيس  وحضر 
بعثة الشــرف املرافقة النائب 
ماجد املطيري والنائبان أسامة 

وحضر اللقاء النواب سعد 
الشــاهن  اخلنفــور واســامة 
وســعود الشــويعر ومبــارك 

احلريص.
يذكــر ان زيــارة االطفــال 
الفلســطينين للبــالد تأتــي 
حلضــور املؤمتر الدولي حول 
معاناة الطفل الفلسطيني الذي 
انطلقت اعماله امس حتت رعاية 
وحضور صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وحضور 
الفلســطيني محمود  الرئيس 

عباس.
من جانب آخر، عقد الرئيس 
الغامن في مكتبه أمس مباحثات 
رســمية مــع رئيــس املجلس 
التشريعي في سلطنة بروناي 
دار السالم عبدالرحمن بن طيب 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 

الشــاهن وســعود الشــويعر 
وســفيرنا لدى بروناي د.فهد 
الظفيري وسفير بروناي لدى 
الكويت بنجيران مصطفى علي 

الدين.
أقــام  املباحثــات  وعقــب 
الرئيس الغامن مأدبة غداء على 
شــرف الضيف الزائر والوفد 
املرافــق لــه في مبنــى صباح 
األحمد لألعضاء حضرها عدد 

من النواب.
يذكــر أن رئيــس املجلــس 
التشــريعي في بروناي وصل 
والوفد املرافق له إلى البالد يوم 
األحد املاضي في زيارة رسمية 

تستمر أربعة أيام.
كما استقبل رئيس مجلس 
األمة ســفيرنا لدى جمهورية 

تركيا غسان الزواوي.

الرئيس مرزوق الغامن اثناء استقباله وفد اطفال فلسطني

وافقت على رفع الحصانة عن عاشور ورفضت رفعها عن الفضل للكيدية

»التشريعية«: تغيير مسمى ذوي اإلعاقة إلى »ذوي الهمم« 
الشــؤون  وافقت جلنة 
التشريعية والقانونية في 
اجتماعهــا أمــس على عدد 
من االقتراحات بشأن ذوي 
اإلعاقــة منها إلغــاء عبارة 
)ذوي اإلعاقة( وكل العبارات 
املشــتقة منها، واستبدالها 
بعبارة )ذوي الهمم( في كل 
مواد القانون املختص وفي 
جميع اللوحات اإلرشادية. 
وقال رئيس اللجنة النائب 
احلميــدي الســبيعي فــي 
تصريح باملركــز اإلعالمي 
في مجلس األمة إن اللجنة 
أغلــب االقتراحات  أجنزت 
بقوانــن فــي شــأن ذوي 
اإلعاقة املوجودة على جدول 

اعمالها.
وأوضــح أنــه من ضمن 
االقتراحات التي متت املوافقة 
عليها بشأن تلك الفئة منح 
األعــزب احلق فــي الرعاية 
السكنية مع أقدمية ٥ سنوات 
في الطلب اإلسكاني، وإعفاء 
ذوي اإلعاقات البسيطة من 

الرســوم احلكوميــة  دفــع 
العامــة.  مقابــل اخلدمــات 
وبن أن اللجنة وافقت على 
خفض ساعات العمل بواقع 
ســاعتن يوميــا مدفوعــة 
األجــر وتزويدهم باألجهزة 
التعويضيــة الالزمة مجانا 
بناء على توصية من اللجنة 
الفنية املختصة. وأفاد بان 
اللجنــة وافقت على اقتراح 

لتوفيــر ١٠ علــى األقــل من 
الكــوادر املتخصصــة لكل 
نــوع مــن أنــواع اإلعاقــة 
احلركية واحلسية والذهنية 
والعقلية، وانشاء مستشفى 
خاص ألغراض التشخيص 
ومراكز متخصصة في الطب 
الطبيعي والتطوري. ولفت 
إلــى موافقــة اللجنــة على 
ابتعاث ٢٠ شخصا على األقل 

لكل نوع مــن أنواع اإلعاقة 
لتأهيلهــم عامليا خاصة في 
النــادرة، واضافة  املجاالت 
اإلعاقــة التعليميــة )بطيء 
التعلــم( ضمــن تعريــف 

الشخص ذو اإلعاقة.
وأشار إلى موافقة اللجنة 
علــى منح معــاش تقاعدي 
للمكلفن برعاية ذوي اإلعاقة 
املصابن بضمور مخ وفقدان 
للحواس واحلركة والشلل 
التــام والدائــم،  الرباعــي 
وضمور العضالت )دوشن(، 
وشــلل املفاصل والعضالت 
العلوي والسفلي، واإلعاقة 
الكاملة لضرر احلبل الشوكي.
وأوضــح أن هذا املعاش 
التقاعدي مبــا يعادل ١٢٥% 
إذا بلغــت املدة احملســوبة 
للتقاعد ١٠ سنوات للذكور و٥ 
سنوات لإلناث، وبدل رعاية 
متريضيــة ال يقــل عن ٤٠٠ 
دينار لذوي اإلعاقة السابق 

ذكرهم.
مــن جهــة أخــرى، قال 

السبيعي إن اللجنة وافقت 
علــى رفــع احلصانــة عــن 
النائــب صالح عاشــور في 
القضية املرفوعة من وزارة 
الشؤون لعدم وجود كيدية 
لكونه يترأس جمعية خيرية 
قامت بوضع إعالنات جلمع 

التبرعات.
وأضاف ان اللجنة رفضت 
رفــع احلصانة عــن النائب 
احمد الفضل لتوافر الكيدية 
في القضية املرفوعة ضده من 

أحد مندوبي اإلعالن.
وأشــار السبيعي إلى أن 
اللجنة نظرت في مشــروع 
قانون لســنة ٢٠١3 بتعديل 
بعض أحــكام القانون رقم 
6٧ لسنة ١983 بشأن إنشاء 
الهيئة العامة لشؤون القصر، 
ومشــروع قانــون بتعديل 
بعض أحكام محكمة األسرة 
الصــادر بالقانــون رقم ١٢ 
لسنة ٢٠١6، وقررت استكمال 
املناقشــة خــالل اجتماعها 

اإلثنن املقبل.

محمد الدالل وخالد الشطي واحلميدي السبيعي وأحمد الفضل اثناء اجتماع اللجنة
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بدل رعاية 
متريضية ال يقل 
عن ٤٠٠ دينار 

لذوي اإلعاقة

عالم الكندري: ديوان احملاسبة 
صنّف األمانة ضمن اجلهات اجلادة

قال األمن العام ملجلس األمة عالم الكندري إن تقارير ديوان 
احملاســبة خلت من أي مخالفات مالية أو مالحظات مستمرة، 
كمــا أن األمانــة العامة ملجلس األمة ولســنتن متتاليتن يتم 
تصنيفها ضمن )اجلهات اجلادة( في تسوية مالحظات ديوان 
احملاسبة، وهي من أقل اجلهات امللحقة في الدولة التي سجلت 

عليهــا مالحظات وذلــك اللتزامها 
بالقوانــن واللوائــح واإلجراءات 
املنظمة لعملها. واضاف الكندري 
فــي تصريــح صحافــي: »تضمن 
تقرير الديوان عن عمليات الفحص 
واملراجعة لسنة ٢٠١٧/٢٠١6 ثماني 
مالحظات ـ وليست مخالفات ـ مت 
الرد علــى الديوان فيما يخصها«، 
حيث اســتندت مالحظــة الديوان 
إلى بعض املواد امللغاة/ املعدلة من 
الالئحة منذ ســنة ٢٠٠٧ بقرار من 
مكتب املجلس. وقال الكندري ومع 
ذلك عمل املجلس على أخذ جميع 
مالحظات ديوان احملاســبة بعن 

االعتبــار لتعزيز الضوابط وإحكام الرقابــة من خالل إصدار 
الالئحة املالية اجلديدة للمجلس والصادرة بقرار رئيس مجلس 
األمة رقم )96( لسنة ٢٠١٧. أما نتائج فحص احلساب اخلتامي 
ملجلس األمة للسنة ذاتها ٢٠١٧/٢٠١6 فقد أسفرت عن مالحظتن 
فقط للديوان تتعلق بانعدام الصرف أو تدنيه لبعض البنود 
ووجود بعض الوظائف الشــاغرة، قد جاء رد املجلس بأنه مت 
األخذ بترشــيد اإلنفاق في بعض أوجه الصرف على امليزانية 

متاشيا مع السياسة العامة للدولة.

عالم الكندري

خالل ندوة »البرلمان بفكر شبابي« في كلية الحقوق بجامعة الكويت

نواب: املجتمعات احلالية يقودها الشباب

آالء خليفة

الـنـــائب عـمـــر  شـــدد 
الطبطبائــي أن أول ما يجب 
تغييــره هو الصــراع الدائر 
داخل مجلس األمة الذي يتمثل 
في صراع األجيال الســابقة 
واجليل احلالي، وليس صراع 
قوة الفساد واإلصالح، فاجليل 
الســابق ال يعرف ان هذا هو 
عصر الشــباب، موضحا أن 
املجتمعات يقودها الشباب، 
مشددا على دور طلبة اجلامعة 
في احلياة السياسية خاصة 

طلبة كلية احلقوق.
الندوة  جاء ذلــك خــالل 
التي عقدت في كلية احلقوق 
بجامعة الكويــت ظهر امس 
بعنــوان: »البرملــان بفكــر 
شــبابي« والتي تأتي ضمن 
احتفاليــة كليــة احلقــوق 
بأسبوع الدستور حيث شارك 
فيها كل من النواب عبدالوهاب 
البابطن وعمــر الطبطبائي 
ويوســف الفضالــة وادارها 

اإلعالمي محمد املؤمن.
 وتساءل الطبطبائي »ملاذا 
ال تثق احلكومة بالشــباب؟ 
مؤكدا ان على جميع النواب 
اإلميان بدور الطاقات الشبابية 
ودعمهــا في جميع املجاالت، 
الفتــا إلــى أن رجــال الدولة 
يــرون املســتقبل ويتنبأون 
به، واردف الطبطبائي قائال: 
اننا محاربون ألننا ال نخضع 
إلى أي ضغوطات، نحن نواجه 
حكومة متلك املال واإلعالم، 
لكننا لن نقبل بالتغطية على 

بعض وزرائها.
الطبطبائي أن   وأوضــح 
اجللســات التــي يشــاهدها 
الثالثــاء  اجلمهــور يومــي 

العريضــة ويقــال ان هــذه 
االستجوابات بغرض التأزمي، 
مؤكدا ان االستجوابات التي 
قدمت مؤخرا في املجلس كانت 

بغرض اإلصالح.
وشدد البابطن ان الوزير 
عليه أن يواجه االســتجواب 
وفقا ملواد الدســتور ومن ال 

يتحمل »يجلس مبنزله«.
 وأكــد البابطــن أنه على 
الشــعب أن يحاسب النواب 
لــم يصلحــوا األخطــاء  إذا 
وجتاوزوا الدستور وسكتوا 
عــن الســرقات فــي األموال 
العامــة، الفتا إلــى أن نضال 
اآلباء املؤسسن إليجاد وثيقة 
متفق عليها، وإيجاد مواد من 
الدســتور عظيمة بترابطها، 

ترعى الدولة النشء.
أن  البابطــن   وأضــاف 
الشعب هو املصدر األساسي 
الذي تســتمد منه السلطات 
عملها، قائال: انتم مسؤولون 
عن الدفاع عن األموال العامة، 
فمن حق املواطنن أن يسألوا 
عن األموال العامــة بالبالد، 

حتى يتمكنوا من حمايتها.
 وبــن البابطن أنه خالل 
عملهم في جلنة حماية األموال 
العامة متكنوا من اصدار ١٤ 
تقريــرا، موضحا انهم كانوا 
يعملون بالســاعات في تلك 
اللجنة ملدة دور انعقاد كامل 
لكن مت اسقاط عمر الطبطبائي 
مــن اللجنــة فــي انتخابات 

اللجان األخيرة.
 وعن ملف الرياضة، أوضح 
البابطــن أن الناس تشــعر 
بامللل ويعرفون من املتسبب 

في ايقاف الرياضة.
النائــب  ذكــر   بــدوره، 
يوســف الفضالــة أنــه قــد 

واألربعاء ليســت اجللسات 
احلقيقيــة، فالواقــع داخــل 
اللجان مختلف، الفتا إلى أن 
اللجان هي املطابخ الرئيسية 
ألي قانــون وهي التي نحدد 
بها مستقبل البالد، مبينا أن 
اقصــاءه من جلنــة األموال 
العامــة ألن هناك ضغوطات 
حلذف بعض األسماء وتغييرا 
فــي التقاريــر، لكننــا نؤمن 
أن القانــون يجــب أن تكون 
مســطرته متســاوية علــى 

اجلميع.
وعلــى صعيــد متصــل، 
دعا الطبطبائــي الطلبة الى 
عمــل مؤمتــر يشــكله طلبة 
اجلامعة حلل مشكلة الرياضة 
الكويتية، موضحا أن الطالب 
اجلامعــي الكويتي يجب أن 
يأخذ اخلطوة األولى نحو حل 
هذه املشكلة، وجمع تواقيع 
من طلبة كلية احلقوق إلقامة 
املؤمتر بحيث يتم تبنيه من 

قبل مجلس األمة.
 من جهتــه، ذكــر النائب 
عبدالوهاب البابطن اننا جئنا 
لنؤصل مفاهيم أساسية في 

الدستور.
البابطــن: بدايــة  وقــال 
هــذا املجلس من خــالل أول 
استجواب شهده ومن خالل 
االستجواب األخير قد ساهم 
في رحيل وزيرين في خالل أقل 
من عام، مبينا أن االستجواب 
حق أصيل يستخدمه أي نائب 
وفقا للدستور، سواء لرئيس 
مجلس الوزراء أو للوزراء كال 

حسب اختصاصه.
متابعا: ومــا نردده دائما 
هــو أننــا ملــاذا جنــزع مــن 
االستجوابات، وعندما يحن 
االستجواب توضع املانشتات 

واجه ضغوطات في مواقف 
عديــدة ومنهــا على ســبيل 
الشــيخ  املثــال اســتجواب 
سلمان احلمود، حيث أعلنت 
موقفي ســريعا، موضحا أن 
مجموعــة مــن األشــخاص 
خضعــوا للضغط اإلعالمي، 
كذلك في اســتجواب الشيخ 
محمــد العبــد اهلل، لم أعلن 
عن موقفي إال بعد التأكد من 
قناعاتي، فهناك امور حتتاج 
الــى التروي، وأمــور أخرى 

واضحة.
أن  الفضالــة   وأوضــح 
بعــض األفــراد قــد تعودوا 
على ممارسة برملانية سيئة 
في فترات ســابقة، وتعودوا 
على اتباع أشخاص معينن، 
وهناك البعــض ممن زرعوا 
لدى الناس قناعات بأن العمل 
السياسي سيئ، لذلك ال نلوم 

من ينتقدنا.
 وتابع الفضالة قائال: اننا 
وضعنا جلنة حتســن بيئة 
األعمال مبســاعدة عدة أفراد 
الزمني  ووضعنــا اجلــدول 
للمشاريع التي ننوي القيام 
بها وكانت حبــرا على ورق 
وأصبحت اآلن شــيئا عمليا 
واقعيا، مثل مشروع العربات 
املتنقلة وغيــره، وقد قفزنا 
قفــزة كبيــرة خالل الســنة 

املاضية.
وأوضح الفضالة أن ملف 
الرياضة شــائك، لكن توجد 
بوادر حلل األزمة الرياضية، 
الفتــا الى انــه كانت هناك 3 
اشــتراطات مت الطلــب منها 
للجنة األوملبية الدولية لرفع 
اإليقاف منها عودة االحتادات 
املنحلة، وسحب القضايا، لكن 
توجد تباشير جيدة قادمة.
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