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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان ـ يوسف غامن

الثوين�ي: الوض�ع القائم حالي�ًا ال يبش�ر بالخير لصال�ح المعاقب�ن حي�در: إنج�از جمي�ع المعام�ات وف�ق الم�واد القانوني�ة

البالول: ندعو لعقد ملتقى لجميع نش�طاء قضايا المعاقين لتصويب الوضع

الدوس�ري: نناش�د رئيس مجلس ال�وزراء اإليعاز باإلس�راع بتطبي�ق القانون

مدير عام الهيئة م�ن المختصين وذوي الخب�رة وبدرجة وكيل وزارةيكون للهيئة مجلس برئاسة النائب األول أو من ينيبه وعضوية 3 وزراء 

مع انطاق العمل الفعلي بقانون املعاقني اجلديد بعد انقضاء مهلة 
الثاثة أشهر التي منحها القانون للحكومة إلنشاء الهيئة العامة لذوي 
اإلعاقة دون ان تنشأ فعا، األمر الذي أدى الى خلق نوع من اإلرباك سواء 
في صفوف العاملني في املجلس األعلى لشؤون املعاقني بالرغم من 
ان القانون ينص على استمرارهم بعملهم في ذات الدرجات واملهام. 
وأيضا زرع الشك في نفوس املعاقني وأولياء أمورهم عن مدى جدية 

احلكومة في إنشاء الهيئة. 
»األنباء« التقت عددا من الناش�طني في مج�ال اإلعاقة واملراقب 
التنفيذي في املجلس األعلى لش�ؤون املعاق�ني وطرحت القضية 

عليهم وفي مايلي التفاصيل:

في البداية أكد املراقب عصام 
بن حيدر: ان العمل في املجلس 
املعاقني يسير  األعلى لش���ؤون 
بش���كل طبيعي ول���م يحدث أي 
خلل أو إرباك وان القانون واضح 
بشأن استمرار عمل املوظفني كما 
هو. واشار الى ان جميع معامالت 
املعاقني يتم التعامل معها بشكل 
طبيعي كأن ش���يئا ل���م يتغير 
باستثناء بعض األمور ذات العالقة 
املادي���ة مثل قرض  بالتقدميات 
اإلسكان والتقاعد املبكر وزيادة 
العالوة واملساعدات املالية ألنها 
حتتاج الى ضوابط خاصة. وأكد 
بن حيدر ان املجلس األعلى قام 
مبخاطبة جميع اجلهات احلكومية 
القانون التخاذ  املعنية بتطبيق 
االجراء الالزم بشأن بدء التنفيذ 

في بنوده.
وعن تعيني مجل���س االدارة 
للهيئة ب���ني انه م���ن املمكن ان 
يتم اصدار قرار بش���أن انش���اء 
مجلس االدارة خالل االسبوعني 

املقبلني.
وحول استخدام األختام أوضح 

العملية  الوضع ووضع االسس 
اخلاصة بالعمل.

ورأت ان القان���ون اذا م���ا مت 
تطبيقه بالش���كل احلالي يكون 
الوضع كما هو سابقا ايام املجلس 
االعلى لشؤون املعاقني وال شيء 
تغير واذا نظرنا للهيكل التنظيمي 
املطروح للهيئة واملمثلني الذين 
متت تس���ميتهم لتمثيل املعاقني 
داخل مجلس ادارة الهيئة جندهم 
انفسهم الذين كانوا في املجلس 
االعلى يعني ال شيء تغير والوضع 
سيبقى على ما هو عليه وهذا شكل 
خيبة امل كبيرة للمعاقني واولياء 

امورهم.

لجان فنية ومتخصصون

وتساءلت ملاذا لم يتم حتى اآلن 
تشكيل اللجان الفنية من املختصني 
ومت البقاء على اللجان املش���كلة 
من قبل املجلس االعلى، وتعمل 
بنفس العقلية السابقة ووفق نفس 

املعايير والضوابط.
وتساءلت البالول اين اخلطوط 
االولية للعمل وما اخلطوة االولى 

العام سمت ممثليها للمجلس.
انن���ا حتى اآلن ال ندري كيف 
تسير االمور واملعاق هو الشخص 

املتضرر في هذا التأخير.
والبد من االش���ارة الى غياب 
تفس���ير للقانون، حتى اجلهات 
املعنية ال متلك التفسير الواضح 
لبعض البنود الواردة في القانون 
هذا االمر وضع املعاق في حالة 
من االرباك جعلته ال يدري ماذا 

يفعل.
فاللجان ف���ي املجلس االعلى 
اصبح���ت ف���ي حك���م املنحلة، 
واملعامالت التي يتم اجنازها رمبا 
تلغى غدا لتعارضها مع الضوابط 

اجلديدة.
الى ان هناك  الثويني  واشار 
قضايا سقطت في القانون اجلديد 
ستكون عناوين حترك اجلهات 
االهلية لتتحرك في املرحلة املقبلة 
باألخص جتاه بعض فئات االعاقة 
الذين حلق بهم غنب في القانون 

اجلديد.
كما يجب ان يتم طلب احلاق 
صعوبات التعلم بوزارة التربية 

املجلس نستقبل املراجعني وال منلك 
إجابات عن أسئلتهم خاصة عندما 
نس����أل أين نذهب وماذا نفعل في 
شأن التقدميات وحتديد مستوى 
اإلعاق����ة ال ندري ماذا جنيب ومن 
املسؤول ال ندري، كلها أمور غامضة 
بالنسبة لنا وهذا األمر ولد عدم ثقة 
لدى املعاقني وأولياء أمورهم وبدد 
اآلمال التي كانت معلقة على القانون 
اجلديد حيث كان املعاقون يأملون ان 
يروا النور بهذا القانون لكن لألسف 
أصبح س����يفا مصلتا على رقابهم 
خاصة املعاقني حركيا واننا كمعاقني 
حركيا كنا نأمل ان ينتش����لنا هذا 
القانون من الظلمة الى النور لكن ما 
حصل هو العكس، أرادوا ان يعيدونا 
سنوات الى الوراء ويقولوا لنا يجب 
عليكم أال تعملوا وال تنتجوا لكي 
حتصلوا على املساعدات، عودوا الى 
منازلكم وهذا لن نقبل به اطالقا، 
نحن نريد ان نتعايش مع املجتمع 
ونعمل ونكسب ونخدم الوطن الذي 

قدم لنا الكثير مثل جميع أفراده.
ومتنت الشمري ان يصار الى 
انش����اء جمعية نفع ع����ام خاصة 

املعام���الت واملذكرات  ان جميع 
تكتب على أوراق باس���م الهيئة 
العامة لذوي اإلعاقة والتوقيع يتم 
باسم الشخص املسؤول واملسمى 
الوظيفي دون ذكر اسم املجلس 
األعلى أو الهيئة العامة بانتظار 
االنتهاء من االجراءت التنظيمية 

إلنشاء الهيئة.

اللجان ال تعمل

بدوره رأى الناشط في مجال 
اإلعاقة علي الثويني ان الوضع 
القائ���م حاليا ال يبش���ر باخلير 
املعاقني، وتس���اءل ملاذا  لصالح 
اللجان الفني���ة املنصوص عنها 
اليوم،  بالقانون لم تشكل حتى 
وملاذا لم يتم وضع الضوابط لكي 
يستفيد املعاق من التقدميات التي 
منحه���ا اياه القانون، وتس���اءل 
الثويني اين هي خطة العمل التي 
على اسسها ستعمل الهيئة العامة 
لالشخاص ذوي االعاقة واين هو 
الهيكل التنظيمي وملاذا لم تبادر 
احلكومة لتسمية اعضاء مجلس 
االدارة علم���ا ان جمعيات النفع 

للعمل ال ندري من اين نبدأ لألسف 
كل شيء غامض حتى اآلن واملعاق 

يدفع الثمن.

تبدد اآلمال

أما رئيس����ة مجموعة الفرحة 
واألمل املعاقة حركيا والناشطة في 
مجال اإلعاقة أميرة الشمري فرأت 
ان هناك عدم مصداقية في وضع 
القانون، والتصحيح والتغيير مجرد 
كالم والوضع مازال، كما هو حتى 
اآلن ال يوجد هيكل تنظيمي للهيئة 
واللجان الفنية غير مشكلة واللجان 
احلالية تتخبط في القرارات، كيف 
يفس����ر اعتبار معاق حركيا على 
كرسي متحرك غير معاق وال مينح 

شهادة إعاقة ال أدري.
ان ما يجري م����ن تخبط ترك 
آثارا نفسية س����يئة على املعاقني 
خاصة املعاقني حركيا، وتساءلت 
عن املعايير التي على أساسها يتم 

اختيار ممثلي اإلعاقات.
واشارت الشمري الى ان حالة 
العامل����ني في املجل����س األعلى ال 
يحس����دون عليها وأنا موظفة في 

وع���دم اعتبارها ضم���ن فئات 
املعاقني.

ورأى ان اللج���ان التي جرى 
تشكيلها بعد صدور قانون املعاقني 
تعتبر غير قانونية النها صادرة 
عن وزي���ر الش���ؤون وهو غير 

مسؤول عن هذا املوضوع.

ال شيء تغير

بدورها رأت رئيس���ة جمعية 
متالزمة الداون حصة البالول ان 
العامة لالشخاص  الهيئة  انشاء 
ذوي االعاق���ة وتنفي���ذ القانون 
س���يتعرض للكثير من املطبات 
خاصة ان هناك الكثير من القرارات 

مت اتخاذها بشكل عشوائي.
التخب���ط احلاصل  ان  ورأت 
حالي���ا ناجت عن عدم االخذ برأي 
اصحاب العالقة املباشرين بقضايا 
املعاقني وعدم اجماع اجلمعيات 
العاملة في مجال االعاقة على رأي 

موحد.
وكشفت عن توجه لدعوة جميع 
جمعيات النفع العام العاملة في 
مجال االعاقة الى ملتقى ملناقشة 

باملعاقني حركيا ألن نادي الكويت 
الرياضي للمعاقني هو ناد رياضي 
ويتب����ع الهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة وال ميث����ل املعاق����ني 

حركيا.

عتاب للحكومة على التأخير

أما بادي الدوسري الناشط في 
قضايا املعاقني فقال لدينا عتاب كبير 
على احلكومة لعدم ايفائها بعهودها 
جتاه أبنائها املعاقني باالنتهاء من 
انشاء الهيئة املستقلة خالل األشهر 
الثالثة التي طلبتها. وقال ال ندري ما 
سبب هذا التأخير علما انها هي التي 
حددت املهلة، واآلن الوضع أصبح 
ال يحتمل، املجلس األعلى يستقبل 
املعامالت دون الئحة داخلية لتنظيم 
العمل وهناك تخبط واضح في عمل 
اللجان املختصة )حالة شلل أطفال( 
ال يعتبر معاقا ال ندري ما املعايير 
املعتمدة في تصنيف اإلعاقة وهذا 
ناجت عن التأخير في تشكيل الهيئة 
وتش����كيل اللجان الفنية ووضع 

الضوابط لعملها.
ونحن نناش����د س����مو رئيس 
مجلس ال����وزراء التدخل واإليعاز 
للوزراء املعنيني بضرورة اإلسراع 
في إنشاء الهيئة واالنتهاء من وضع 
الضوابط الالزمة للعمل كما نطالبه 
باإليعاز الى وزير الشؤون بضرورة 
إيقاف اللجان احلالية عن صدور 

القرارات غير املدروسة.
ونأمل ان يتم تعيني مدير عام 
للهيئة ومس����اعدين بأسرع وقت 
ممكن لالنط����الق بالعمل اجلدي 
لوضع الالئح����ة الداخلية وخطة 
عمل الهيئة والضوابط والشروط 
واملعايي����ر اخلاص����ة بتصني����ف 
اإلعاقات. ان املعاقني يعلقون آماال 
كبيرة ومنذ سنوات طويلة على 
ه����ذا القانون نتمنى أال يتم »وأده 

في مهده«.

الش�مري: إنش�اء جمعية نفع ع�ام للمعاقي�ن حركي�ًا إلنصافهم

ناشطون في حقوق المعاقين: القانون الجديد غامض ونأمل أن يكون أثره إيجابيًا
أوضحوا أن هناك قضايا كثيرة أغفلها القانون

حصة البالولعصام بن حيدر بادي الدوسريأميرة الشمريعلي الثويني

ارتييأت »األنبيياء« ومييع بييدء التنفيييذ لقانييون املعاقيين والتأخير في
إنشيياء الهيئة العامة لذوي اإلعاقة والتخبط احلاصل نتيجة هذا الوضع 

اعادة نشر الفصل الثامن من القانون واملتعلق بإنشاء الهيئة وعملها.

الفصل الثامن: الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 

مادة 47: تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي اإلعاقة ذات شخصية اعتبارية 
تس����مى »الهيئة العامة لش����ؤون ذوي اإلعاقة« تخضع إلشراف النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء. 
مادة 48: تختص الهيئة بالقيام بجميع األعمال واملهام الكفيلة برعاية 
األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم وعلى وجه اخلصوص ما يلي: إقرار 
السياسة العامة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها 
وتطويرها، وضع القواعد اخلاصة بتحديد االحتياجات األساسية لرعاية 
وتأهيل األش����خاص ذوي اإلعاقة، وضع اللوائ����ح وحتديد االجراءات 
املتعلق����ة بتنفي����ذ التزامات الدولة املنصوص عليها ف����ي هذا القانون، 
االعداد واالشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق 
برعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة في املدى القريب والبعيد وذلك 
بالتنس����يق مع األجهزة املعنية بالدولة، تش����كيل اللجان الالزمة التي 
تتولى الدراسة والتنظيم واالعداد وتقدمي االقتراحات وأعمال املتابعة 
وحتديد اختصاصات هذه اللجان، قبول املعونات والهبات غير املشروطة 
وحتديد أوجه صرفها، وضع القواع����د والنظم اخلاصة بادارة االموال 
التي ترصد لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة وحتديد أوجه استثمارها، 
اقتراح القوانني املتعلقة برعاية وتأهيل االشخاص ذوي اإلعاقة، إقرار 
اخلطة السنوية للمش����اركة في املؤمترات واللقاءات احمللية والدولية 
وتبادل اخلبرات واملعلومات في مجال رعاية وتأهيل األش����خاص ذوي 
اإلعاقة، دراسة ومتابعة االتفاقيات الدولية واالقليمية املعنية بشؤون 
االشخاص ذوي اإلعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى االنضمام اليها وذلك 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية، تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات 
املسحية واالحصائية وتبادل املعلومات واخلبرات في مجاالت اإلعاقة 
بني اجلهات املختصة ذات الصلة احمللية والدولية ضمن األطر القانونية 
احملددة لها، وضع اخلطط والبرامج املتكاملة والالزمة لتوفير الكوادر 
احمللية وتدريبها علميا وعمليا على وس����ائل رعاية وتأهيل األشخاص 
ذوي اإلعاقة، ضمان حقوق االطفال ذوي اإلعاقة وبناء قدراتهم وتنمية 
مهاراتهم وتعزيز دمجهم في املجتم����ع، وضع قاعدة بيانات احصائية 
خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية 
للدول����ة على كافة االحتياجات واخلدم����ات اخلاصة بهم، ضمان تكافؤ 
الفرص وعدم التمييز في احلقوق على أساس اإلعاقة، واالستعانة بتجارب 
الدول األخرى في مجاالت رعاية املعاقني وكفالة حقوقهم والتعاون مع 
اجلهات املعنية بحقوق املعاقني لتوفير سبل الدعم للمعاقني ورعايتهم 
وتأهيلهم وإعادة التأهيل، تقدمي تقرير سنوي عن أعمال الهيئة ملجلس 
األمة ومجلس الوزراء حول ما مت تنفيذه خالل الس����نة املاضية وما هو 

مخطط له خالل السنة القادمة. 
مادة 49: يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع األهداف والسياسات 
العامة للهيئة، ويشكل هذا املجلس برئاسة النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من: وزير الشؤون االجتماعية والعمل، 
وزير الصحة، وزير التربية ووزير التعليم العالي، رئيس مجلس ادارة 

ان يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرس����وم بناء على ترشيح 
من الرئيس. 

مادة 52: يكون للهيئة مجلس ادارة يش����كل بقرار من املجلس األعلى 
برئاسة املدير العام وعضوية كل من: 

1 - ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون 
االجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان اخلدمة 
املدنية، ويرش����ح الوزير املختص كال منهم، وال تقل درجته عن درجة 

وكيل وزارة مساعد. 
2 - أربعة ممثلني عن جمعيات النفع العام واألندية العاملة في مجال 
اإلعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك اجلمعيات واألندية، واثنني من ذوي 
الكفاءة واخلبرة بشؤون اإلعاقة، يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء 
على ترش����يح من املدير العام، وذلك ملدة 4 سنوات قابلة للتجديد ملرة 
واحدة مماثلة ويشترط فيمن يتم ترشيحه أال يكون له مصالح مادية 
مع الهيئة. وحتدد مكافآت أعضاء مجلس االدارة بقرار يصدر من مجلس 
الوزراء وال يجوز اجلمع بني عضوية املجلس األعلى ومجلس االدارة. 
وللمجلس ان يستعني مبن يراه مناسبا من اخلبراء واملختصني البداء 

آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات. 
م�ادة 53: يصدر املجلس األعلى الالئحة الداخلية ملجلس االدارة بناء 
على اقت����راح مجلس االدارة، وتتضمن ه����ذه الالئحة بصفة خاصة ما 
يلي:  تنظيم اعمال مجلس االدارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراء 

الهيئة العامة للشباب والرياضة. 
ويضم املجلس األعلى ال����ى عضويته ممثلني جلمعيات النفع العام 
واألندية العاملة في مجال اإلعاقة ترشحهم مجالس ادارات تلك اجلمعيات 
واألندية، واثنني من ذوي الكفاءة واخلبرة بش����ؤون اإلعاقة، ويشترط 
فيمن يتم ترش����يحهم أال تكون لهم مصال����ح مادية مع الهيئة، ويصدر 
بتعيينهم مرس����وم بناء على عرض من الرئيس ملدة 4 س����نوات قابلة 
للتجديد ملرة واحدة مماثلة، وحتديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس 
الوزراء. ويصدر املجلس الئحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية 
إصدار قراراته، ويعقد املجلس اجتماعني على األقل في السنة، وال يكون 
اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره أغلبية األعضاء على ان يكون من 

بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون املدير العام للهيئة مقررا للمجلس. 
مادة 50: جتتمع جمعيات النفع العام واألندية العاملة في مجال اإلعاقة 
لترشيح واختيار ممثليها في املجلس األعلى ومجلس االدارة في الهيئة 

بناء على دعوة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
مادة 51: يكون للهيئة مدير عام يعني مبرسوم بناء على ترشيح من 
الرئي����س - بدرجة وكيل وزارة من املختصني وذوي اخلبرة في مجال 
التش����خيص أو رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة وملدة 4 سنوات 
قابلة للتجديد ملرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤوال عن تنفيذ السياسات 
الت����ي يضعها املجلس األعلى والقرارات الت����ي يتخذها مجلس االدارة، 
وميثل املدير العام للهيئة أم����ام القضاء وفي عالقاتها بالغير، ويجوز 

اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها، حتديد اختصاصات 
املدير العام ونوابه، حتديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل واخلبراء 
واالستشاريني.  مادة 54: يختص مجلس االدارة باآلتي: تنفيذ السياسة 
العام����ة للهيئة، اصدار القرارات واللوائح املتعلقة بالش����ؤون االدارية 
واملالية للهيئة، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في 
الهيئة، النظر في كل ما يرى رئيس املجلس أو احد أعضائه عرضه من 
مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة، اتخاذ ما يراه الزما من القرارات 

لتحقيق االغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها. 
م�ادة 55: يكون للهيئة ميزانية ملحقة مبيزانية الدولة يعدها املدير 
العام ويعتمدها مجلس االدارة وتبدأ السنة املالية للهيئة من اول ابريل 
من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واس����تثناء من ذلك 
تبدأ السنة املالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية 
مارس من العام التالي، ويعد املدير العام مش����روع احلس����اب اخلتامي 

للهيئة متهيدا لعرضه على مجلس اإلدارة العتماده. 
م�ادة 56: تتكون موارد الهيئة مم����ا يخصص لها في ميزانية الدولة 

سنويا، وما يقبله مجلس االدارة من إعانات وهبات ووصايا. 
مادة 57: يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح املجلس األعلى، قراره 
باجلهات واإلدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك 

بعد التنسيق مع اجلهات التي تتبعها. 
مادة 58: ينقل املوظفون العاملون باملجلس األعلى لش����ؤون املعاقني 
الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 1996 في شأن رعاية املعاقني الى الهيئة، 
ويحتفظ املذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها 

في املجلس األعلى لشؤون املعاقني.
مادة 67: ال يجوز ألي موظف عام أو أي ش����خص مكلف بخدمة عامة 
التوسط بأي ش����كل من األش����كال لدى احدى اجلهات املعنية بشؤون 
ذوي اإلعاقة ألي من طرف من االطراف س����واء بطريق األمر أو الطلب 
أو الرج����اء أو التوصية ويجب على تلك اجلهات في هذه احلالة إخطار 
الهيئة واجلهة التي يتبعها املوظف أو املكلف املشار إليه التخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقه. وال يجوز ان يقبل البدء باإلجراءات اخلاصة مبعاملة 
املع����اق إال عن طريقه أو ولي أمره أو قريب����ه من الدرجة األولى أو من 

لديه وكالة رسمية عنه. 
م�ادة 68: حتدد الهيئة املكلفني )أصدقاء املعاقني( بتطبيق أحكام هذا 
القان����ون والقرارات الصادرة تنفيذا له س����واء من العاملني فيها أو من 
خارجها، وتصدر الهيئة قرارا بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية 

القضائية املقررة لهم مبوجب هذا القانون. 
م�ادة 69: تتحمل اخلزانة العامة األعب����اء املالية الناجتة عن تطبيق 

هذا القانون.
مادة 70: يلغى القانون رقم 49 لس����نة 1996 املش����ار اليه وكل حكم 
يخال����ف أحكام هذا القانون. وتبقى كافة الق����رارات الصادرة تنفيذا له 
معموال بها فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون حلني صدور اللوائح 

والقرارات الالزمة لتنفيذه. 
مادة 71: يعمل بهذا القانون بعد ثالثة أش����هر من تاريخ نش����ره في 

اجلريدة الرسمية. 
مادة 72: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ 

هذا القانون.

»األنباء« تنشر مواد الباب الثامن من القانون: ُينقل الموظفون والعاملون في المجلس األعلى حاليًا إلى »الهيئة« مع احتفاظهم بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية

إنشاء هيئة ُتعنى بشؤون ذوي اإلعاقة وتعمل على تأهيلهم في المديين القريب والبعيد

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان جميع اللجان العاملة 
في املجلس األعلى لشؤون املعاقني الرئيسية والفرعية اتخذت 
قرارا نهاية األس���بوع الفائت بعدم استقبال أي طلب أو إصدار 
أي قرار حلني تسوية الوضع القانوني بهذه اللجان بعد إنشاء 

مجلس ادارة الهيئة العامة لذوي اإلعاقة.
وأوضح���ت املصادر ان قرار اللجنة أتى حلماية قراراتها من 

أي مساءلة حول عدم قانونيتها في املستقبل.

اللجان العاملة بالمجلس األعلى توقف أعمالها

تدريب وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة على بعض املهن


