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االنتهاء من مناقشة 40 مادة من قانون ذوي االحتياجات الخاصة

البراك يطالب بإعادة تأهيل أندية
المعاقين واالهتمام بالجانب اإلبداعي

الحربش والمسلم والطبطبائي والصواغ وهايف
لحظر التعامل أو االتصال بالكيان الصهيوني

الزلزلة للعفاسي: هل »الشؤون« مقتنعة بإلغاء
نظام الكفيل وهل لديها دراسات تثبت فساده؟

وجه النائب د.يوسف الزلزلة 
سؤاال برملانيا لوزير الشؤون جاء 
في����ه: حيث ان قضي����ة التركيبة 
السكانية اصبحت تؤرق الكثيرين 
في املجتمع الكويتي ألنها اصال لم 
تكن في يوم من االيام من اولويات 
احلكومات السابقة، وايضا ألن ايا 
من احلكومات الس����ابقة لم تقدم 
خططها االستراتيجية حتى تكون 
متضمنة حللول تخص التركيبة 
السكانية والتي بدأت تأخذ منحنى 
عشوائيا يدلل داللة قاطعة على 
ان الكثير من املشاكل املستقبلية 
املتعلقة بها قد تكون هي النتيجة 
احلتمية، وحيث ان احد مش����اكل 
التركيبة السكانية هو عدم وجود 
حلول ناجحة وناجعة مبا يخص 
نظام الكفيل والذي اثبت فش����له 
خالل السنوات املاضية وأثبت ايضا 
انه السبب لكثير من صور الفساد 
في البلد، فب����دأ البعض يتحايل 
عل����ى وزارة التجارة وغيرها من 
املؤسسات احلكومية للحصول على 

رخص لشركات 
تكون  وهمية 
الرخص  هذه 
سببا للمتاجرة 
عن  بالبش����ر 
طريق الكفاالت 
وجلب العمالة 
الهامشية غير 
والتي  املدربة 
كانت سببا في 
انتشار اجلرائم 
بشتى انواعها 
الكويت  ف����ي 
وازع  دون 

ديني او ضمي����ر من هذه الزمرة 
انتماءها  الفاس����دة والتي تدعي 
للكويت، ولكنها تعتبر ألّد اعداء 
الكويت نتيجة الستغاللها السيئ 
لنظام العمل في الكويت هي ومن 
يساعدها على هذا العمل االجرامي 
في املؤسسات احلكومية، لذا فعندما 
تقدم االخ وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل ببعض املقدمات حول الغاء 

نظ����ام الكفيل 
له  ا س����تبد وا
اكثر  بنظ����ام 
فاعلية وجدوى 
وكذل����ك اكثر 
نية  نس����ا ا
نا  ستبش����ر ا
خيرا، لكننا في 
نفسه  الوقت 
كنا على ثقة ان 
من  الفاسدين 
املستفيدين من 
نظ����ام الكفالة 
لن  واالقام����ة 
يقف����وا مكتوفي االي����دي كما هو 
ب����ل س����يحاربون هذه  ديدنهم، 
التي س����تكون بعكس  املبادرات 
مصاحلهم، لذا عندما تأخر وزير 
الشؤون عن طرح االمر على مجلس 
الوزراء واقراره عرفنا ان عناصر 
الفساد بدأت بالتحرك، لذا ارجو 
توجي����ه االس����ئلة التالية لوزير 
الشؤون االجتماعية والعمل: هل 

لدى وزارة الشؤون قناعة بأن نظام 
الكفيل نظام يجب إلغاؤه بسبب 
ما ينتجه من فساد اداري ومالي، 
وهل هناك دراسات لدى الوزارة 
اثبتت ذلك؟ يرجى تزويدي بكل 

هذه الدراسات.
ما البدائل التي وضعتها وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل لنظام 
الكفيل وما االجنع من وجهة نظر 
الوزارة؟ لقد صرح وزير الشؤون 
في اكثر من مرة انه سيبدأ في 
النظام اجلديد الستقدام  تنفيذ 
العمالة قريبا، متى ستبدأ وزارة 
الشؤون بتطبيق النظام البديل 
للكفيل؟ وذكر وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعم���ل ان هناك 
الكثير من الشركات التي استغلت 
نظام الكفيل بجلب عمالة هامشية 
غير مدربة ومتت مخالفتها، كم 
عدد الشركات التي مت التحقيق 
العمالة وهي  معها بشأن جلب 
ش���ركات ورقية وبذلك اتبعت 

اسلوب التزوير؟ .

قدم النواب د.جمعان احلربش 
ود.فيص����ل املس����لم ود.ولي����د 
الطبطبائي وفالح الصواغ ومحمد 
هاي����ف اقتراحا بقان����ون يحظر 
التعامل مع الكي����ان الصهيوني، 

وجاء فيه:
مادة أولى: يحظر التعامل او 
اقامة اي اتصاالت او عالقات او فتح 
مكاتب متثيل من اي نوع وعلى 
اي مستوى مع الكيان الصهيوني 

بطريق مباشر او غير مباشر.
مادة ثانية: يحظر على جميع 

اجله����ات احلكومي����ة واخلاصة 
واالشخاص الطبيعيني واالعتباريني 
عقد اي اتفاقيات او بروتوكوالت 
او لق����اءات أيا كانت طبيعتها مع 
الكيان الصهيوني او مع اي جهة 
تنتمي اليه بصورة مباش����رة او 

غير مباشرة.
مادة ثالثة: يحظر السفر الى 
الكي����ان الصهيون����ي او اقامة اي 
اتصاالت او لق����اءات مع الهيئات 
او االشخاص الذين ينتمون اليه 
او يعملون حلسابه سواء داخل 

هذا الكيان او خارجه.
مادة رابع����ة: يحظر كل تأييد 
او متجيد او ترويج او دعاية او 
دعم ألعمال او جتارة من اي نوع 
تعود الى الكيان الصهيوني سواء 
مت ذل����ك خفية او جهرا او عالنية 
بأي وس����يلة من وسائل اإلعالم 
املقروءة او املرئية او املس����موعة 

او ما مياثلها.
مادة خامسة: مع عدم االخالل 
بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 
بتعديل بعض احكام قانون اجلزاء 

رقم 16 لس����نة 1960 املشار اليه، 
يعاقب كل م����ن خالف احكام هذا 
القانون باحلبس مدة ال تقل عن 
ثالث س����نوات وال تتجاوز عشر 
سنوات، وبغرامة ال تتجاوز خمسة 
آالف دين����ار، او بإح����دى هاتني 
العقوبتني، واذا كان اجلاني شخصا 
العقوبة على من  اعتباريا نفذت 
ارتكب اجلرمية من املنتمني اليه مع 
احلكم بسحب الرخصة املمنوحة 
له وحرمانه من اي رخصة مماثلة 

ملدة عشر سنوات.

اكد رئيس جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة 
في مجلس االمة النائب مس����لم البراك انه مت 
استكمال باقي املواد اخلاصة بقانون املعاقني 
ومت االنته����اء من 40 مادة م����ن اصل 62 مادة 
من القانون، ونوقش����ت بشكل تفصيلي ومت 
حتدي����د العبارات في القان����ون حتى ال يكون 
هناك مجال لتفسير املسارات بشكل يغير في 

حقوق املعاق.
وب����ني حرص اللجنة على مناقش����ة املواد 
االربعني والتركيز عل����ى االندماج بني املعاق 
واملجتم����ع في اجلانب الصح����ي او التعليمي 
والرياضي، وما يحتاجه ذوو االعاقات الشديدة 
من مراكز خاصة للرياضة والترفيه والتأهيل. 
وطالب املسلم بإعادة تأهيل لالندية املوجودة 
في البالد، بحيث تستوعب ذوي االحتياجات 
اخلاصة ويتم االهتمام باجلانب االبداعي لهم 
وباالخص في املجال الرياضي، مشيرا الى ان 

الوضع احلالي ال تتساوى فيه مكافآت املعاقني 
من اصحاب االجنازات مع نظرائهم من االصحاء، 
واوضح انه من غي����ر املقبول عدم تقدير من 
قدم مجهودا جب����ارا لتحقيق االجناز، اضافة 
الى مطالبته بتخصيص مخصصات ش����هرية 
لذوي املعاق ومعاجل����ة اوضاعهم وباالخص 

ما يتعلق باملعاش التقاعدي.
وقال البراك ان هذه املطالبات متت تغطيتها 
من خالل املواد االربعني لقانون ذوي االحتياجات 
اخلاصة على ان يت����م االنتهاء من باقي املواد 
في االجتماع املقبل للجنة، موضحا ان الوقت 

لم يسعفهم لالنتهاء من القانون.
واض����اف انه متت اتاح����ة الفرصة لفريق 
العمل واعضاء جلنة التنسيق ملراجعة مواد 
القانون من خالل اجتماعات متعاقبة ستعقد في 
ايام االثنني او الثالثاء واالربعاء من االسبوع 
املقبل واع����داد الصياغة النهائية فيما يتعلق 

بباقي امل����واد، ومن ثم تقدميه الى جلنة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في يوم اخلميس املقبل 
لالنتهاء م����ن القانون وتقدمي ورقة حتدد من 
خاللها جلسة ملناقشة قانون املعاقني، متمنيا 

اقراره في اسرع وقت.
 وعن ابرز املواضيع الذي سيطرحها القانون، 
اش����ار البراك الى املخصصات املالية للمعاق 
واملع����اش التقاعدي للمعاق ووالده او والدته 
باالضاف����ة الى تهيئة الفرص الوظيفية لذوي 
االحتياج����ات اخلاصة وعدم ت����رك املوضوع 
للقطاع����ات املعني����ة بالتوظيف ف����ي القطاع 
احلكومي او اخلاص، مؤكدا ان القانون سينهي 
قضايا املعاقني بطريقة كاملة دون ترك املجال 
للتفس����يرات اخلاطئة ألي مادة من املمكن ان 
يستغلها اي مس����ؤول او مؤسسات عامة او 
خاصة وفق رغباتهم الشخصية وتضر مبصلحة 

املعاق او ذويه.

)متين غوزال(النواب مسلم البراك ود.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي في اجتماع جلنة املعاقني

محمد هايف د.وليد الطبطبائي

م. خالد الطاحوس

د. سلوى اجلسار 

د.فيصل املسلم د.جمعان احلربش

الحربش: 75 ٪ من الراتب معاش تقاعدي للعسكريين
كشف رئيس جلنة الداخلية والدفاع البرملانية 
النائب د.جمعان احلربش عن توجه اعضاء اللجنة 
لتقدمي تعديل على قانون انهاء خدمات العسكريني 
ضمن تقرير اللجنة اخلاص بالنظر في متديد مكافآت 
الضباط املتقاعدين، مشيرا الى ان هذا التعديل يقضي 
بتخصيص 75% من اجمال����ي الراتب كراتب تقاعد 
الضباط وشمول االفراد العسكريني بامتيازات نهايات 
اخلدمة حس����ب فترة اخلدمة التي حتددها اجلهات 
التي يعملون لديه����ا. وقال د.احلربش في تصريح 
للصحافيني يوم امس: بحثت جلنة الداخلية والدفاع 
العسكريني،  املتقاعدين  البرملانية استكمال حوافز 
مشيدا باجلهات احلكومية التي تعاونت مع اعضاء 
اللجنة خالل اجتماعاتها السابقة كاحلرس الوطني 
واالدارة العامة لالطفاء، وقال: ولنا عتب على وزارتي 
الداخلية والدف����اع خاصة بعد كتابهما االخير الذي 
ينص على عودتهما الى مجلس الوزراء ألخذ رأيه 
حول قضية احلوافز بعد سلسلة من اجتماعاتهم مع 
اللجنة. وأوضح د.احلربش ان اللجنة بعد تدارسها 
لقرار حوافز تقاعد العسكريني وجدت ان سلبيات 
متديد هذا القرار كثيرة جدا وميثل عدم احترام للقانون 
ويزعزع ثقة جميع العسكريني في اي قرار يصدر في 
املستقبل، مبينا ان اللجنة على ضوء ذلك رأت عدم 
املوافقة على متديد قرار حوافز املتقاعدين وستحيل 

تقريرها بهذا الشأن األسبوع املقبل للمجلس.
واس����تدرك احلربش: وفي نفس الوقت اصدرت 
اللجنة توصيات عدة يأتي في مقدمتها تعديل قانون 
تقاعد العس����كريني مبا يقضي بتخصيص 75% من 

اجمالي الراتب راتبا للتقاعد وليس 75% من الراتب 
االساسي، وهي قضية ستقضي على التفاوت الهائل 
والكبير بني الراتب اثناء العمل والراتب بعد العمل 

الذي ينخفض بنسبة 60% عن راتب العامل.
وتاب����ع: كما تضمنت توصيات اللجنة ش����مول 
االفراد العسكريني بهذه االمتيازات خاصة املتعلقة 
منها بامتيازات نهاية اخلدم����ة وعدم اقتصار هذه 
االمتيازات على الضباط فقط، لذلك من املهم انصاف 
هؤالء االفراد. وتطرق د.احلربش الى ان اللجنة اخذت 
بعني االعتبار عند اعدادها تقريرها النهائي ضرورة 
انصاف شريحة الضباط املتقاعدين والذين اقدموا 
على خطوة التقاعد اثناء فترة نظر اللجنة الثالثية 
بحوافز التقاعد وتش����مل العسكريني املستقيلني او 

املتقاعدين خالل فترة ما بني 2004 و2008.
ولفت احلربش الى ان اللجنة ستحدد اولوياتها 
خالل اجتماعها االس����بوع املقبل لرفعها الى جلنة 
األولويات البرملانية، مبينا ان هذه التوصيات ستكون 
ضمن أولويات اللجنة. وفصل احلربش: ان التوصية 
التي سترفعها اللجنة تتضمن باالضافة الى تعديل 
رواتب التقاعد الزام اجلهات العسكرية بإحالة جميع 
الضباط والذين انهوا فت����رة خدماتهم الى التقاعد 
دون متدي����د كما هو معمول به ضمن نظام احلرس 
الوطني في املادة 53 من النظام االساس����ي للحرس 
والتي تقضي باحالة كل ضابط يبلغ سن التقاعد الى 
التقاعد دون متديد، مش����يرا الى ان منوذج احلرس 
الوطني يعد منوذجا يستحق ان حتذوا حذوه جميع 

املؤسسات العسكرية.

الصرعاوي يطالب 7 وزراء بتحمل مسؤولياتهم 
لوا رئيس الحكومة نتائج تقصيرهم وأال يحمِّ

الطاحوس: نطالب بتجنيس المستحقين من »البدون«
عقد النائ����ب خالد الطاحوس 
مؤمترا صحافيا لكشف اللبس الذي 
اثير ح����ول رفض اعضاء اللجنة 
التشريعية منح اجلنسية الكويتية 
لفئة غير محددي اجلنسية )البدون( 
مؤكدا ان جتنيس املستحقني من 
هذه الفئة من اولوياتنا وسندفع 

بهذا االجتاه.
وأوضح الطاحوس ان ما حصل 
في اجتماع اللجنة التشريعية هو 
ان احلدي����ث كان منحصرا حول 
احلقوق املدنية للبدون التي كنا 
من اشد املطالبني بإقرارها بعد ان 
حرموا منها على مدى 60 سنة وهو 

أمر غير مقبول بالنسبة لنا.
واضاف: انن����ا ندافع عن هذه 
الفئة ونطالب بتجنيس املستحق 
منها وفي الوقت نفس����ه يجب ان 
متنح احلق����وق املدنية للجميع، 
مشيرا الى وجود عدد من املقترحات 
املقدمة لتجنيس البدون، ونطالب 
بعقد جلسة خاصة ملناقشة هذه 

القضية، مؤكدا: اننا مع جتنيس من 
يستحق اجلنسية سواء املشاركون 
في احلروب املختلفة أو الشهداء 
أو من قاموا بأعمال جليلة خلدمة 
البلد، وهذا امر منته بالنسبة لنا 
وال نقبل ألحد ان يزايد علينا في 

هذا اجلانب.
وذكر مبا اثاره في وقت سابق 
من انه امر مخجل أال تتضمن قائمة 

االولويات البرملانية مناقشة قضية 
غي����ر محددي اجلنس����ية، فكيف 
اآلن يقال انن����ا ال نؤيد جتنيس 
البدون؟! وقالها بشكل واضح: نحن 
لم نصوت عل����ى رفض جتنيس 
البدون حتى تكون االمور واضحة 
للجميع وما حصل هو اننا ناقشنا 
قضية احلقوق املدنية وعملنا على 
اقرارها حتى يت����م منحهم اياها 
وفي االجتاه اآلخر نس����ير بخط 
جتنيس هذه الفئة. وبسؤاله عما 
التشريعية  اللجنة  اعلنه رئيس 
النائب حس����ني احلريتي عن ان 
اعضاء اللجنة صوتوا على رفض 
املقترحات املتعلقة مبنح اجلنسية 
الكويتية لبعض الفئات مثل ابناء 
الشهداء وحملة احصاء 1965 قال 
الطاحوس: نحن لم نصوت على 
هذه املقترحات وما مت هو اننا اتفقنا 
على ان تتم احالة هذه املقترحات 
الى جلنة الداخلية والدفاع لكي يتم 
بحثها هناك مؤكدا بشكل قاطع انه 

لم يتم التصويت على املقترحات 
املتعلقة بالتجنيس وامنا صوتنا 

على احلقوق املدنية.
ومبواجهته بان رئيس اللجنة 
اكد للصحافيني انه مت االتفاق على 
رف����ض املقترحات املتعلقة مبنح 
جوازات الس����فر واجلنسية ألنها 
تتعلق بقضية »سيادية« وحتى 
ال ميكن مترير املقترحات الباقية 
املدنية، اجاب  املتعلقة باحلقوق 
الطاحوس بأن هذا الكالم كان في 
مقترح احلقوق املدنية وحتى مير 
املقترح قمنا بإخراج هذين االمرين 
من املقترح ولك����ن لم يكن هناك 
رفض لتجنيس البدون، وهذا امر 
غير مقبول بالنس����بة لنا، مبينا 
ان ما اردناه هو ان يحصلوا على 
احلقوق املدنية وفي االجتاه اآلخر 
هناك اقتراحات نحن في كتلة العمل 
الشعبي تقدمنا بها لتجنيس البدون 
واصحاب االعم����ال اجلليلة ومن 

قدموا شهداء للكويت.

طالب النائب عادل الصرعاوي 7 وزراء بتحملهم 
لوا  مس����ؤولياتهم جتاه ملفات مس����تحقة واال يحمِّ
رئيس احلكومة نتائج تقصيرهم ويكونوا قد ساهموا 
بتحميل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية حسم هذه 

القضايا.
وحذر الصرعاوي في تصريح صحافي من تأخر 
احلكومة في اتخاذ القرار في الوقت والظرف املناسبني، 
االمر الذي من شأنه ان يؤدي الى ضياع القرار، مؤكدا 
وجود مجموعة من القضايا اصبحت استحقاقا على 
احلكومة وعليها اتخاذ قرار حاس����م وسريع بشأنها 
خالل املرحلة املقبلة، وقال الصرعاوي »ان حسم هذه 
القضايا بحاجة الى تدخل شخصي من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد حتى ال تكون 
احلكومة قد شاركت في ضياع هيبة القانون«، مشددا 

على ان احملاس����بة واملسؤولية في املستقبل سيتحملها رئيس مجلس 
ال����وزراء اذا لم تتخذ احلكومة االج����راءات الكفيلة باحلفاظ على هيبة 
القان����ون. ووجه الصرعاوي حديثه لرئيس مجلس الوزراء، قائال »ان 
مسؤولية حس����م هذه امللفات تقع على عاتقك بالدرجة االولى«، مبينا 
ان حسم هذه القضايا سيس����اهم في نزع فتيل املواجهة والصدام بني 
املجلس واحلكومة. واش����ار الصرعاوي الى ان اول هذه القضايا هي ما 

يتعلق مبلف ش����ركات النقل العام واملسؤول عنها 
وزراء املواصالت والتجارة والداخلية حيث مازالت 
 »KGL احدى الشركات الثالث العاملة بالسوق »شركة
تعمل بشكل غير قانوني وفق ما اكدته وزارة الداخلية 
وقرارات مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء 
رق����م 2008/1 املنعقد بتاريخ 2 يناير 2008، موضحا 
ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بوقف هذه الشركة اال 
انه بعد ذلك تراجع عن القرار مكتفيا بتكليف اجلهات 

املعنية بإجراء الدراسات الالزمة.
وقال الصرعاوي »وحتى تاريخه لم يتخذ اي 
قرار بهذا الشأن عالوة على ان الوقف املؤقت لقرار 
مجلس الوزراء لفتح املجال الي شركة اخرى غير 
الش���ركات العاملة حاليا، االمر الذي ينهي تقنني 
االحت���كار«، مؤكدا انه وجه العديد من االس���ئلة 
ل���وزراء الداخلية واملواصالت والتج���ارة وقد اتت االجابات لتؤكد 

مخاوفنا في هذا االجتاه.
واوضح الصرعاوي ان القضية الثانية التي مازالت تثير العديد من 
التساؤالت عن مدى قدرة قوى الفساد في السيطرة على القرار احلكومي 
هي قضية املجلس االوملبي اآلسيوي املسؤول عنها وزراء العدل واملالية 

والشؤون وفق اللجنة املشكلة من مجلس الوزراء بشأن هذا امللف.

عادل الصرعاوي

الجسار: »التعليمية« 
وافقت على قانون 

التعليم اإللزامي

اللجنة  اعلن���ت مق���ررة 
التعليمية د.سلوى اجلسار 
امس ان اللجن���ة انتهت من 
خمسة مشاريع بقوانني والتي 
تتعلق بضم وكي���ل وزارة 
التعلي���م العالي كعضو في 
املجلس االعلى للتعليم العالي 
ومجلس ادارة معهد الكويت 

لالبحاث العلمية.
اللجن���ة  ان  واضاف���ت 
اقرت تعديل قانون التعليم 
االلزامي، بحيث يصبح من 
املرحلة االبتدائية الى املرحلة 
املتوسطة، مبينة ان ولي االمر 
الذي يساعد على انقطاع ابنه 
اكثر من 15 يوما عن الدراسة 
دون اسباب سيعاقب باحلبس 
ملدة شهر او دفع غرامة 500 

دينار.
واردفت د.اجلس���ار بان 
قانون العلم مت اقراره وهو 
قان���ون ينظ���م عملية رفع 
العلم على املنشآت اخلاصة 
او احلكومية ووجوب احترام 

هذه اآللية.
الى  واش���ارت د.اجلسار 
قانون السماح لغير الكويتيني 
بااللتحاق مبراكز تعليم الكبار 
وتعديل الفقرة الثالثة من املادة 
الثالثة من قانون املطبوعات 
وكالهما متت املوافقة عليهما 
من قبل اللجنة، مشيرة الى 
احال���ة اللجنة ل� 27 اقتراحا 

برغبة الى احلكومة.

د.يوسف الزلزلة

)متين غوزال(علي الدقباسي يتحدث للمواطنني احملتشدين في ساحة اإلرادة

مواطنون اعتصموا في »اإلرادة« احتجاجًا 
على عدم قبول شهادة الثانوية السعودية

احتشد عشرات من املواطنني 
في ساحة االرادة معترضني على 
قرار وزيرة التربية والتعليم بعدم 
قبول ش���هادات الثانوية العامة 
الص���ادرة عن اململك���ة العربية 
الس���عودية، مطالب���ني بتأجيل 
تفعيل هذا القرار � الذي وصفوه 
»باجلائ���ر« � حت���ى بداية العام 
الدراسي املقبل، كما هددوا الوزيرة 
باللج���وء إلى للقضاء اذا لم يتم 
االخذ مبطالباتهم، ورفع احلشد 
الفتات كتبوا عليها »ال للتعسف في 
اتخاذ القرار«، »أوقفوا الشهادات 
واملدارس املشبوهة وال تشملوا 

املنظومة«، »ال للقرار اجلائر«.

الوعالن: هل أصبحنا دولة بوليسية لتتم مراقبة فصول البنات؟
استنكر النائب مبارك الوعالن 
وجود كاميرات مراقبة في بعض 
الفصول التعليمية في املدارس 
التابع���ة إلدارة التعليم الديني 
التي تدرس فيها البنات، علما ان 
من يقومون بالتدريس فيها من 
النساء، متسائال عن الهدف من 

وجودها واسباب تركيبها.
وقال الوع���الن في تصريح 
ان���ه ال ميكن حتويل  صحافي 
الكويت الى دولة بوليسية تتم 
فيه���ا مراقبة حتى بناتنا داخل 
الفصول التابعة للتعليم الديني، 

ومدرساتهم من النساء فما اخلطر 
التي  الذي تتحسب له اجلهات 
قامت بتركيب ه���ذه الكاميرات 
ملراقبته أو منعه؟ وهل البنات او 
املدرسات يشكلن خطرا على امن 
الدولة؟ وملصلحة من مت تركيب 
كاميرات املراقبة؟ ومن القائمون 
على تشغيلها ورؤيتها؟ مضيفا: 
ان مثل هذا العمل يعتبر انتهاكا 
الكويتي  لقيم وتقاليد املجتمع 
املسالم احملافظ، والذي يعتبر 
ان خصوصية املرأة في املرافق 
التعليمية وخاصة التعليم الديني 

هو امر مسلم به وال ينبغي حتى 
مجرد التفكير في التعدي عليه، 
مبينا انه ال ميكن تصور ان هناك 
جهة ما وراء هذا العمل ألنه امر 
غير مقب���ول. وترفضه طوائف 
املجتمع على اختالف توجهاتها 
في مجتمع كمجتمع الكويت له من 
املوروثات املجتمعية ما يجعله 
يأبى مث���ل هذه التصرفات غير 
املسؤولة وغير املبررة، فضال عن 
الدستور والقوانني  انه يخالف 
املعمول بها ويعد انتهاكا حلرية 

مبارك الوعالناملواطن الكويتي أينما كان.


