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الحربش: موقف »الدفاع« يتناقض مع قرار 

المجلس حول تمديد حوافز الضباط المتقاعدين
اعرب رئيس جلنة ش����ؤون 
الداخلي����ة والدف����اع د.جمع����ان 
احلربش عن اسفه العتذار وزارة 
الدفاع عن االجابة عما وجهته لها 
اللجنة بشأن رأى الوزارة في متديد 
مزايا تقاعد العسكريني بادعاء ان 
هذا االمر من اختصاص مجلس 

الوزراء.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا 
ام����س مع وزارة الدف����اع وجهاز 
االدارة العام����ة لالطف����اء بهدف 
مناقشة الردود اخلطية لهما حول 

تقاعد العسكريني.
وقال احلربش عقب االجتماع ان 
تصرف وزارة الدفاع يتناقض مع 
القرار الذي صدر من مجلس األمة 
مبوافقة احلكومة بتكليف اللجنة 
بالنظر في موضوع متديد حوافز 

الضباط واملتقاعدين.
ولفت الى ان املفارقة اخلطيرة 
ه����ي ان أمني عام مجلس الوزراء 
اخبرنا ان مجل����س الوزراء غير 
معني في ابداء رأي فني في هذه 
القضية وان املعني هي الوزارات 
املعنية. وأكد احلربش ان س����لك 
وزارة الدفاع هو ضرب لتكليف 

تعطيل لعمل اللجنة التي ستدفع 
تقريرها بهذا الشأن في االجتماع 
املقبل الى مجلس األمة وسنحمل 
كل ط����رف مس����ؤولياته في هذا 
اجلانب. واكد احلربش ان اللجنة 
تطالب باقرار بدل خطر ملنتسبي 
اجليش والذي تأخر كثيرا، مشيرا 
الى ان اللجنة ستقدم توصية برفع 
راتب التقاعد للعسكريني الضباط 

واالفراد.

املجلس للجن����ة عرض احلائط، 
مشيرا الى ان لدينا جهتني جاءت 
بال����ردود فيم����ا ان هناك جهتني 
اخريني تقول ان الرد لدى مجلس 
الوزراء. وقال موجها خطابه الى 
رئيس الوزراء »هل اجلهات االربع 
تابعة حلكومة واحدة وهي حكومة 
الشيخ ناصر احملمد ام ان هناك 

اكثر من حكومة؟«.
وزاد: عدم تعاون اجلهات هو 

)متين غوزال(جانب من اجتماع جلنة الداخلية والدفاع

)متين غوزال(السيارة التي استقلها املواطن والبدون أثناء سحبها من بوابة املجلس من قبل قوات األمن

د.أسيل العوضي

عسكر العنزي

عسكر: الخدمات الصحية 
لفظت أنفاسها األخيرة

أسيل قدمت 31 تعدياًل على قانون حقوق 
ذوي االحتياجات الخاصة لمناقشته في اللجنة البرلمانية

اجله����ات احلكومي����ة او االهلية 
حقوق واحتياجات ذوي االعاقة 
وصعوبات التعلم، وتلتزم الدولة 
بتوفير الضمانات الكافية خللق 

مناخ مقبول لهم«.
ولم تقف تعديالت العوضي 
عند مراحل الدراسة النظامية إذ 
تطرقت حلقوق ذوي االعاقة في 
التعليم اجلامعي، فاس����تحدثت 
مادة جدي����دة تقضي بأن »تلتزم 
الدول����ة بتخصيص نس����بة من 
الدراسية  البعثات واملنح  مقاعد 
التي توفره����ا في جميع اجلهات 
احلكومية داخل وخارج الكويت 
ل����ذوي االعاق����ة«. وفيما يخص 
حق����وق العل����م ل����ذوي االعاقة، 
اضاف����ت العوضي تعديال للمادة 
14 من القانون، باس����تحداث بند 
لتشجيع جهات العمل في تعيني 
املزيد من ذوي االعاقة، مستندة 
كذل����ك على امل����ادة املقترحة من 
الغامن والرومي والراشد  النواب 
واجلسار والعازمي والذي نص 
على توفير الدعم املادي للجهات 
التي تتجاوز نسبة 2% من تعيني 
ذوي االعاقة. كما متت اضافة فقرة 
للمادة 16 فيما يخص عدم تعيني 
ذوي االعاقة، فنصت االضافة على 
»ويجوز لذوي اإلعاقة املتضرر 
اللجوء للقضاء للتظلم من قرار 
عدم تعيينه وحق طلب التعويض 
املناسب«. واقترحت العوضي الغاء 
املادة 15 من القانون في شأن التزام 
جهات العمل بتوفير وحتديد املهن 
والوظائف لالشخاص ذوي االعاقة، 
مبينة من الصعب حتديد الوظائف 
لذوي االعاقة خصوصا مع تفاوت 
انواع االعاقة واشكالية حصر هذه 
الوظائف باملهام البسيطة في حني 
ان بعض املعاقني بامكانه اداء ادوارا 
اكبر من االدوار التقليدية املتوقعة 

من الشخص املعاق. 
الفت����ة الى ان ه����ذه املادة قد 
حتمل حتجيما لدور ذوي االعاقة 
الذي يجب أال ان يحصر في بعض 
االعمال دون غيرها خصوصا اذا 
كان املعاق قادرا على اداء اعماال 
اكبر. واش����ترطت العوضي في 
تعديلها على املادة 21 اضافة عبارة 
تش����ترط احلصول على موافقة 
الهيئة املختصة وإصدار تراخيص 
تكفل مواءمة املرافق واملباني لذوي 
االعاقة، اسوة بالرخص االخرى 
الشبيهة كرخصة االطفاء وذلك 
لضمان احلد االدنى من س����هولة 
الوصول واالستخدام من قبل ذوي 

االعاقة.

صعوبات التعلم«، وقالت العوضي 
ان هذه االضافة أتت نظرا النه عادة 
ما يتم التعام����ل مع من يعانون 
من صعوب����ات التعلم، وهي احد 
ان����واع االعاقة، من خالل مدارس 
منفصلة في حني ان هذه احلاالت 
ميكن احتواؤها من خالل املدارس 
العادية متى ما توفر التدريب الالزم 
للمعلمني، مما يحتم على وزارة 
التربية تدريب معلميها للتعامل 
معه ضمن إطاره السليم ومبا يكفل 
للطالب الدراسة في اجواء طبيعية 
تعالج قصوره فقط دون احلاجة 
النخراطه في مدارس تعالج حاالت 

اكثر استعصاء.

صعوبات التعلم

والحظ����ت العوض����ي ف����ي 
تعديالتها خل����و القانون من أي 
مواد تخص املعاقني ممن يعانون 
صعوبات التعليم، فأضافت فقرة 
جديدة للمادة العاشرة تقضي بأن 
»تلتزم الدولة بإنشاء مدارس لذوي 
االعاقة ممن يعانون من صعوبات 
ف����ي جمي����ع احملافظات  التعلم 
م����ع جتهيز مناه����ج متخصصة 
اعاقتهم«،  تتناس����ب مع طبيعة 
املادة عل����ى ضرورة ان  ونصت 
توفر وزارة التربية خطط تعليم 
فردية يت����م تعميمها على جميع 
امل����دارس احلكومية للتعامل مع 
من يعانون من صعوبات بسيطة 
االلت����زام بتوفير  التعلم مع  في 
مدرس����ني متخصصني ومدربني 
بهذا املجال وفصول منفصلة في 
الفئة. واستحدثت  املدارس لهذه 
التعديالت م����ادة جديدة لضمان 
عدم وجود أي تعسف في معاملة 
ذوي االعاقة فيما يخص املنافسة 
العلمية واملهنية، إذ تنص املادة 
اجلديدة على ان »يراعى في جميع 
االختبارات التعليمية واملهنية او 
اختبارات االعتم����اد التي تقدمها 

من النواب مرزوق الغامن وعبداهلل 
الراشد ود.سلوى  الرومي وعلي 
اجلس����ار ومخلد العازمي بسبب 
تضمنها أوج����ه اكثر من االعاقة 

كالنفسية والتعليمية.
كما ش����ملت تعدي����الت املادة 
االولى اخلاصة بالتعريفات تعريف 
بطاقة االعاقة واضافة جديدة ل� 
»ولي االمر« وهو � بحسب التعديل 
املق����دم � والد أو والدة ذو االعاقة 
أو احد اقربائه من الدرجة االولى 
الذي يعلن مسؤوليته عن شؤونه 
والتزامه رعاية الشخص ذي االعاقة 
ويتم تسجيله رسميا لدى الهيئة 
املختصة كولي االمر، وأوضحت 
العوضي ان هذه االضافة وجب 
ايجادها نظرا ألنه في العديد من 
االحيان ال يكون االب أو االم وليا 
ألمر املعاق مما يعوق تطبيق بعض 
احكام هذا القانون، باالضافة الى 
ضرورة وجود شخص مسؤول 
عن املعاق لتنطبق بعض احكام 
القانون، خصوص����ا ما ورد في 
امل����واد 32 و33 و35 فيما يخص 
املزاي����ا املمنوحة لول����ي امر ذي 
االعاقة، وامل����ادة 54 فيما يخص 
العقوب����ات على اهمال من يلتزم 
برعاية احد االشخاص من ذوي 

االعاقة حلالته.

المادة الثانية

وبين����ت العوض����ي ان هناك 
تعديال كذلك عل����ى املادة الثانية 
من القانون والتي تشمل من يسري 
بحكمهم ه����ذا القانون، إذ تنص 
االقتراحات بقوانني املعروضة على 
أنه يش����مل الكويتيني فقط فيما 
كان من الواجب ايضا ضم ابناء 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي 
في أحكام����ه، ف اصبح نص املادة 
املقترح »تسري أحكام هذا القانون 
عل����ى االش����خاص ذوي االعاقة 
الكويتيني وابن����اء الكويتية من 
زوج غير كويتي. ويجوز سريان 
بعض احكام����ه على املعاقني من 
املقيمني بقرار يصدر من مجلس 
ال����وزراء«، فمنحت املادة مجلس 
الوزراء س����لطة شمول أي فئات 
أخرى كغير محددي اجلنسية في 

بعض احكام القانون.
وفيما يخص التعليم، أفردت 
التعدي����الت املقدمة من العوضي 
جانبا كبيرا لها، إذ متت اضافة فقرة 
جديدة للمادة التاس����عة تقتضي 
بأن »تلتزم وزارة التربية بتوفير 
دورات تدريبية جلميع املعلمني في 
املدارس احلكومة حول التعامل مع 

اعلنت النائب د.أسيل العوضي 
انها تقدمت مبجموعة من املالحظات 
والتعديالت على االقتراح بقانون 
في شأن حقوق االشخاص ذوي 
االعاقة والذي من املنتظر ان تنظره 
جلنة ش����ؤون ذوي االحتياجات 
املقبل  ف����ي اجتماعه����ا  اخلاصة 
للوصول لصيغة نهائية للقانون 
متهيدا إلق����راره في دور االنعقاد 

املقبل.
وقالت د.العوضي في تصريح 
صحافي امس بعد تقدمي تعديالتها، 
ان هذه التعديالت أتت بعد دراسة 
ومالمسة لواقع ذوي االحتياجات 
اخلاص����ة وبحث أوج����ه تطوير 
القانون م����ع بعض املتخصصني 
واملهتمني بهذا الشأن، باالضافة الى 
مقارنة مواد القانون مع جتارب 
بعض ال����دول التي له����ا قوانني 
متميزة فيما يخص ذوي االعاقة، 
معربة عن أملها في أن ترى هذه 
التعديالت النور وان يخرج هذا 
القانون بالش����كل املناسب الذي 
يضمن لذوي االحتياجات اخلاصة 
حقوقهم. وتشمل التعديالت 31 مادة 
القانون تضمنت كذلك  من مواد 
اضافة بعض املواد اجلديدة التي 
تعنى بشؤون ذوي االعاقة ممن 
يعانون من صعوبات التعلم. ونص 
التعديل االول على تعديل التعريف 
الوارد بخصوص »ذوي االعاقة«، 
اذ نص التعديل على ان تعريف 
ذوي العالقة يشمل »كل شخص 
مصاب بقصور كلي أو جزئي ملدة 
تتجاوز السنة أو من املتوقع أن 
تتجاوز السنة في أي من حواسه 
أو قدراته اجلسمية أو النفسية او 
التعليمية وجتعله غير قادر على 
ان يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما 
يؤمنه غير ذوي االعاقة لنفس����ه 
من ضروريات احلياة وتؤثر سلبا 
على امكاناته للتعليم أو التأهيل 
أو العمل«، وقالت د.العوضي في 
ان  املادة  مالحظاتها حول ه����ذه 
قوانني ذوي االعاقة في الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة تعتمد مدة 
زمنية لتحديد مدى االعاقة وهو 
ما مت ادخاله على هذه املادة، وذلك 
للتغلب على اشكالية »االعتالالت 
طويلة االجل أو قصيرة االجل«، 
والتي اث����ارت الكثير من النقاش 
واالختالف في اللجنة، خصوصا 
ان صعوبات التعلم، ع لى سبيل 
املثال، تعد من االعاقات املؤقتة التي 
قد ال تطول ألكثر من بضع سنوات. 
مشيرة الى انه قد مت كذلك اعتماد 
الصيغة املقدمة في االقتراح املقدم 

ضبط مواطن »متعثر« وبدون  حاوال دخول 
مجلس األمة بالقوة لمقابلة الرئيس

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
قام حرس مجلس االمة بايقاف 
مواطن وبدون حاوال دخول مبنى 
مجل���س األمة عنوة بحالة غير 
طبيعي���ة واحالتهما الى مخفر 
الصاحلية، وكان املواطن والبدون 
قد توقفا امام البوابة الرئيسية 
ملجلس األم���ة وكان���ا يهذيان 
بكلمات غير مفهومة ويطالبان 
مبقابلة رئي���س مجلس األمة، 
البوابة  وبعدها حاوال دخ���ول 
بالقوة بع���د ان طالبهما رجال 
احلرس بالتصريح، فقام رجال 
حرس املجلس بالقبض عليهما 

محظورة. 
وأوضح املصدر انه ومن خالل 
التحقيق األولي غير الرسمي ان 
االول مواط����ن يدع����ى )ف.ص( 
والثاني بدون ويدعى )ن.ع(، وقال 
)ف.ص( لرجال األمن انه قرأ في 
الصحيفة ان املجلس لن يوافق على 
اسقاط القروض فاستشاط غضبا 
خاصة وانه احد املتعثرين وكان 
حلظة قراءته للصحيفة بصحبة 
صديقه )ن.ع( فطلب منه مرافقته 
الى مجل����س األمة ملقابلة رئيس 
املجلس بهذا اخلصوص غير انهما 

اعتقال قبل الدخول.

الداخلية  واالتصال بعملي���ات 
لتحض���ر دوري���ة أم���ن تابعة 
للعاصمة ويحال املواطن والبدون 
الى مخفر الصاحلية وقال مصدر 
امني ان املواطن والبدون كانا في 
حالة سكر شديدة وقاوما رجال 
األم���ن الذين متكنوا بالقوة من 
ايقافهم���ا ونقلهما في الدورية، 
ولم تكن تسمح حالتهما بفتح 
حتقيق معهما خاصة وانهما كانا 
في حال���ة غير طبيعية وأودعا 
نظارة املخفر وسجلت بحقهما 
قضية السكر في مكان عام واهانة 
رجال أمن ومحاولة دخول منطقة 

المحكمة الدستورية مددت أجل الحكم  
في جميع الطعون االنتخابية لجلسة 28 الجاري

»الجنايات« حجزت قضية رئيس الحكومة ضد الطبطبائي للحكم

مؤمن المصري
مددت احملكمة الدستورية أمس أجل احلكم في الطعون بنتائج انتخابات مجلس األمة 
والبلدي األخيرة والبالغة 12 طعنا في مختلف الدوائر اخلمس، جللسة 28 اجلاري إلصدار 

أحكامها في جميع الطعون.
وتطالب بعض الطعون بإعادة الفرز في اللجان الفرعية واألصلية في كل دائرة بينما 
طع����ون أخرى تطالب بإعادة الفرز والتجميع أما في طعن املرش����ح خالد العدوة فيطالب 
منافسه النائب بادي الدوسري أوال ببطالن أعمال بعض اللجان االنتخابية سواء الفرعية 
أو األصلية وذلك بس����بب السماح لبعض العس����كريني وأفراد قوة الشرطة بدخول جلان 
االنتخ����اب واإلدالء بأصواته����م االنتخابية رغم ثبوت وقف قيده����م االنتخابي، فضال عن 
مشاركة عدد من املسافرين في التصويت رغم أن هذا الطلب رمبا سينصب في غير صالح 

استمرارية عضويته.
ومن بني الطعون طعن أقامه املواطن »م.ع« ضد النائبتني أسيل العوضي وروال دشتي 
مصمما على إبطال عضويتهما باعتبارهما غير ملتزمتني بالضوابط الشرعية مبا يخالف 
قانون االنتخاب، وهناك طعن آخر مقام ضد النائب مبارك الوعالن أقامه وكيل احد الناخبني 
احملامي إبراهيم الكندري، حيث قدم مستندات وأحكاما تؤكد أن العقوبة التي أدين بها عن 

اتهام حيازة السالح تعتبر عقوبة جنائية حترمه من الترشيح وتبطل عضويته فورا.
كما س����تفصل احملكمة بأول طعن في انتخابات املجلس البلدي والذي قدمه املرش����ح 
الس����ابق خالد س����ريع الهاجري ضد املطعون ضده العضو زيد العازمي. من جانب آخر، 
حجزت محكمة اجلنايات دعوى سمو رئيس الوزراء ضد النائب د.وليد الطبطبائي للحكم 

في جلسة 21 اجلاري.

العنزي  النائب عسكر  انتقد 
تردي مستوى اخلدمات الصحية 
في البالد وتراجعها على جميع 
الفس���اد  االصع���دة وتغلغ���ل 
واستش���راءه في وزارة الصحة 
بحيث اصبح سمة مالصقة لها.

وق���ال العنزي ف���ي تصريح 
للصحافي���ني في مجل���س االمة 
امس: لقد استبش���رنا خيرا عند 
تولي د.هالل الساير املسؤولية في 
وزارة الصحة وقلنا ان هذا الطبيب 
واالكادمي���ي القادم من اجلس���د 
الوزارة تفيق  الطبي س���يجعل 
من غيبوتها التي الزمتها طويال 
او على االقل وفي اسوأ التقديرات 
سيقدم »اسعافات اولية« للوضع 
املتردي في الوزارة وسيبقي حالة 
اخلدمات الصحية املنهكة »على 
قيد احلياة« اال ان الكارثة واملفاجأة 
والطام���ة الكبرى هي ان الوزير 
هالل الس���اير اصاب الصحة في 
مقتل وقضى عل���ى آخر امل لنا 
في انقاذ حي���اة الوزارة فلفظت 
اخلدمات الصحي���ة التي تقدمها 

انفاسها االخيرة بني يديه.
واضاف العنزي: كنا نعتقد ان 
الوزير د.هالل الساير لديه رؤية 
اصالحي���ة وتطويرية، وكانت 
صدمتنا كبيرة عندما اكتشفنا 
ان كل ما لدى الساير هو التنظير 

وهو بالفعل عاجز عن ادارة هذا 
املرفق احلي���وي والهام والذي 
يتعلق بصحة وسالمة املواطنني، 
وبني العنزي ان الش���واهد على 
استمرار تراجع مستوى اخلدمات 
الصحي���ة وتدهوره���ا كثيرة، 
ويلمسها كل مواطن في كل يوم، 
واينما اجتهت الى مرافق وزارة 
الصحة ومستشفياتها ومراكزها 
الصحية فس���تصاب باالحباط 
وخيبة االمل وه���ذه حقيقة ال 

نبالغ فيها.
واش���ار العنزي الى التخبط 
الواضح في ادارة الوزير الساير 
لوزارته فهناك اقصاء للكفاءات 

الوطنية ومحاربة لها.

ا�شرتاكات  حت�شيل  �شندات  فقدت 

لل�شحافة  الكويت  دار  �شركة  با�شم 

اإىل   98469 من  ت�شل�شل  »الأنباء« 

هذه  اأن  اإىل  ال�شركة  وتنوه   98500
ملغاة  اأ�شبحت  ق��د  امل�شتندات 

 2009/9/24 ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً 

وال�شركة غري م�شوؤولة عنها.

الرجاء ممن يعرث عليها الت�شال على 
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مفقود �صندات حت�صيل
مزيد للحمود: ما موقفكم 

من قرار عدم االعتراف 
ببعض الجامعات؟

النائب حس����ني مزيد  وجه 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه اصدرت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي السابقة 
قرارا بإيقاف االعتراف ببعض 
اجلامع����ات، مم����ا تترتب عليه 
تعليق مصير ابنائنا من الطلبة 
الدارسني بهذه اجلامعات والذين 
سبق وان حصلوا على موافقة 
وزارة التعليم العالي لاللتحاق 

بهذه اجلامعات. 
لذا يرجى افادتي ب� : ما احلل 
الوزارة للحفاظ  الذي ستقدمه 
الطلبة  ابنائنا  على مس����تقبل 
الدارسني بهذه اجلامعات؟ وما 
موقف الوزيرة من هذا القرار. 


