
مجلس األمة
الثالثاء ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

09

«اللجنة البرملانية»: إضافة «أبناء الكويتيات» إلى قانون األشخاص ذوي اإلعاقة
وحق التقاعد لألم الكويتية املكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من أب غير كويتي

رشيد الفعم

أدرج على جــدول أعمال 
اجللسة العادية املقرر عقدها 
الثالثاء من األســبوع  يــوم 
املقبــل املوافق ١٥/٩، التقرير 
االول للجنة شؤون األشخاص 
ذوي اإلعاقة عن االقتراحات 
بقوانني بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في 
شأن حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة.
ويهدف القانون كما ورد في 
التقرير الذي تنشره «األنباء» 
الــى إلزام احلكومــة بتوفير 
اخلدمات اإلرشادية والوقائية 
والعالجيــة والتأهيلية بكل 
املراكــز واملنشــآت الصحية 
في البالد، وذلــك مع مراعاة 
اخلاصــة  االحتياجــات 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك 
للحد من أسباب اإلعاقة قبل 
وأثناء احلمل وبعد الوالدة.

وألزمت اإلضافة اجلديدة 
ابتعاث العدد الالزم لكل نوع 
من أنواع اإلعاقــة لتأهيلهم 
عامليا وخاصــة في املجاالت 
النادرة إليجاد كوادر وطنية 
متخصصــة، فضال عن إلزام 
احلكومة بالعمل على توفير 
الدعم الالزم لرعاية املوهوبني 
من األشخاص ذوي اإلعاقة.

وفيما يلــي نص القانون 
بعــد التعديل واحملال بصفة 

االستعجال:
مشروع قانون

بتعديــل بعــض أحــكام 
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠

في شأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة

- بعد االطالع على الدستور.
- وعلى األمر األميري بالقانون 
رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦ بإصدار 
قانون التأمينات االجتماعية 

والقوانني املعدلة له.
- وعلى املرســوم بالقانون 
رقم ٦٩ لســنة ١٩٨٠ بإصدار 
قانــون املعاشــات ومكافآت 
التقاعد للعسكريني والقوانني 

املعدلة له.
القانــون رقــم ٨  - وعلــى 
لســنة ٢٠١٠ في شأن حقوق 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

والقوانني املعدلة له.
وافق مجلس األمة على القانون 
اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

وأصدرناه:
مادة أولى

املواد  يستبدل بنصوص 
٢ فقــرة أولــى، و٧ و٩ فقرة 
ثالثة، و١٠ و١٨ و٢٥ و٤٠ و٤٤ 
فقرة ثانية، و٤٦ من القانون 

مناهــج تعليميــة وتأهيلية 
مبــا يؤهلهــم لالندمــاج في 
املجتمــع والعمــل واإلنتاج. 
كمــا تعمل على توفير الدعم 
الــالزم لرعاية املوهوبني من 

األشخاص ذوي اإلعاقة».
املادة رقم (١٨):

«تلتــزم كافــة اجلهــات 
الرسمية بالدولة وعلى األخص 
الشــباب  املعنيــة بشــؤون 
والرياضة باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لضمــان إقامة أندية 
ومراكز لألنشــطة الرياضية 
والترفيهيــة  والثقافيــة 
املتخصصة وفقا للمواصفات 
العاملية اخلاصة بذوي اإلعاقة 
في جميــع احملافظات وذلك 

بهدف دمجهم في املجتمع».
املادة رقم (٢٥):

ذو  الشــخص  «يختــار 
اإلعاقــة مكتمــل األهلية من 
يتولى تقدمي الرعاية له من بني 
الزوج أو الزوجة أو األقارب 
حتى الدرجة الثالثة ويتولى 
تقــدمي الرعاية لذوي اإلعاقة 
ناقصي او معدومي االهلية كل 
مــن االم او االب او الزوج او 
الزوجة حسب االحوال طاملا 
كانــوا قادرين على توفيرها 
والقيام في شؤونها، فإذا تبني 
عدم توافر هذه الرعاية يكون 
املكلف بها قانونا احد اقاربه 
املقيمني في الكويت ممن يقدر 
على القيام مبسؤولية رعاية 
ذوي االعاقة واحملافظة عليه 
واالشراف على شؤون حياته، 
وذلك وفــق الترتيب التالي: 
االوالد ثــم اوالد االوالد ثــم 
االخوة، وإذا تعدد افراد الفئة 
الواحدة اختــاروا من بينهم 
من يتولى رعاية ذي اإلعاقة 
مع اخطار املشرف بذلك. أما 
إذا لم يتم االتفاق بينهم ولم 
يتقــدم احد لتولــي الرعاية 
ترفع الهيئة االمر الى احملكمة 
املختصة لتكليف من يتولى 
من االقارب املشار إليهم او من 
غيرهم رعاية ذوي االعاقة او 
تقريــر اقامته في احدى دور 
الرعاية االجتماعية بحســب 

فــي اي مكافأة نهاية اخلدمة 
متنحها اجلهات احلكومية دون 
النظر لعدد ســنوات اخلدمة 
على أن تسري بحقهم احكام 
املادتــني (٤١، ٤٢) مــن هــذا 

القانون».
املادة رقم (٤٨) بند (١٧):

«١٧ - وضع معايير علمية 
واضحة في تشخيص االعاقة، 
والعمــل بهــا وتكــون هــذه 
املعايير متاحــة على املوقع 

اإللكتروني للهيئة».
مادة ثالثة

يلغــى كل حكم يتعارض 
مع احكام هذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزرء 
والــوزراء - كل فيما يخصه 

- تنفيذ هذا القانون.
نائب أمير الكويت
نواف االحمد اجلابر الصباح

املذكرة اإليضاحية ملشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ 
في شــأن حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة
اتســاقا مــع االتفاقيــات 
حقــوق  بشــأن  الدوليــة 
االشــخاص ذوي االعاقــة، 
ولالســتمرار في رعاية هذه 
الفئة واملكلفني برعايتهم في 
املجتمــع الكويتي، ولضمان 
توفير سبل الراحة واالطمئنان 
على قدم املساواة مع غيرهم 

من افراد املجتمع.
فقد جــاء تعديــل الفقرة 
األولــى مــن املــادة الثانيــة 
املتعلقــة بنطــاق تطبيــق 
القانــون وذلــك ملد ســريان 
القانــون  احــكام  تطبيــق 
بحيث يســري باالضافة الى 
ذوي االعاقة مــن الكويتيني 
وعلى ابناء الكويتية من غير 
كويتي وذلك في حدود الرعاية 
الصحية والتعليمية واحلقوق 
الوظيفية الواردة في القانون، 
وجاءت االضافة لتشمل كذلك 
االم الكويتية املكلفة برعاية 

ودون قصرهــا علــى الهيئة 
العامة للشــباب والرياضة، 
خاصة بعد فصلها الى هيئتني.
وقد ُعدلت املادة ٢٥ بهدف:

١ - منح الشخص ذي اإلعاقة 
املكتمــل األهلية حق اختيار 
املكلــف برعايتــه مــن بــني 
الزوج أو الزوجة أو األقارب 
حتى الدرجة الثالثة، اعترافا 
من املشــرع بأن املعاق متى 
كان مكتمــل األهلية ميارس 
حقوقــه بحرية كاملــة، كما 
أن هــذا احلكــم اجلديد يأتي 
انسجاما مع املعايير احلديثة 
في احترام حقوق االنسان في 
مجال اإلعاقة، كما أن االتفاقية 
الدولية في حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة تؤكد على ضرورة 
متتع املعاق باستقالله الذاتي 
واعتماده على نفسه مبا في 
ذلك حتديد خياراته بصورة 
مستقلة كلما كان ذلك ممكنا.
٢ - كمــا أضيفــت فقرة الى 
آخر املادة لتنص على أنه في 
حاالت اإلعاقة الشديدة الدائمة 
يتولى رعاية املعاق مكلفان 
اثنــان وليــس واحــدا فقط، 
وقد جاءت هــذه الفقرة ألنه 
في العديد من حاالت اإلعاقة 
الشديدة الدائمة يكون املعاق 
في وضع صعب ويحتاج الى 
رعاية أكثــر ولتقدمي حماية 
أكبــر، وقــد رؤي أن يتــرك 
لالئحة التنفيذية تنظيم هذه 

اإلضافة.
وألن املادة ٣٠ من القانون 
قصرت أحكام املواد الالحقة 
مــن ذات الفصــل على ذوي 
الشديدة واملتوسطة  اإلعاقة 
ما لم ينص على خالف ذلك، 
وحيــث ان املــادة ٤٠ جاءت 
فــي ذات الفصــل لذلك فهي 
تقتصــر علــى ذوي اإلعاقة 
املتوسطة والشديدة، لذا فقد 
عدلــت النص على شــمولها 
لكل درجات اإلعاقة يستحق 
املوظف واملوظفــة من ذوي 
اإلعاقة أو املوظف واملوظفة 
ممن يرعى شخصا من ذوي 
اإلعاقة تخفيض ساعات العمل 
بواقع ساعتني يوميا مدفوعة 
األجر، وذلك وفقا للشــروط 
والضوابط التــي يصدر بها 

قرار من الهيئة.
ذوي  مــن  كثيــرا  وألن 
اإلعاقات البسيطة يحتاجون 
الى بعض األجهزة التعويضية 
التي تســاعدهم في التعامل 
مــع اإلعاقــة، فقــد عدلــت 
الفقرة الثانيــة من املادة ٤٤ 
من ناحيتــني: االولى لتنص 
على قيــام احلكومة بتزويد 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
البســيطة أو املتوســطة أو 

كل حالة وظروفها اخلاصة. 
ويتولى الرعايــة في حاالت 
اإلعاقة الشديدة الدائمة مكلفان 
اثنان وفقا ملا حتدده الالئحة 

التنفيذية».
املادة (٤٠):

«يستحق املوظف واملوظفة 
مــن ذوي اإلعاقة أو املوظف 
واملوظفة ممن يرعى شخصا 
من ذوي االعاقة البسيطة او 
املتوسطة او الشديدة تخفيض 
ساعات العمل بواقع ساعتني 
يوميا مدفوعــة االجر وذلك 
وفقا للشروط والضوابط التي 
يصدر بها قرار من الهيئة».

املادة رقم (٤٤) فقرة ثانية:

«كما تعمل احلكومة على 
تزويد األشخاص ذوي االعاقة 
البســيطة او املتوســطة او 
الشديدة باألجهزة التعويضية 
الالزمة لهم مجانا، او منحهم 
مقابــال ماديــا وفقــا لتقرير 
الفنيــة املختصــة  اللجنــة 
ويسري هذا احلكم على ذوي 
اإلعاقة الكويتيني او من ابناء 
الكويتية من أب غير كويتي».

املادة رقم (٤٦):

«مينح الشخص ذو االعاقة 
بطاقة اعاقة تكفل له التمتع 
باخلدمات واملزايا املقررة في 
هذا القانــون، على ان حتدد 
فيها نوع اإلعاقــة ودرجتها 
ومدتها، وذلك طبقا للشروط 
والضوابط التــي يصدر بها 

قرار من الهيئة».
مادة ثانية

تضاف مادة جديدة برقم 
(٤٢) مكــررا، وبنــد جديــد 
برقم (١٧) الى املادة (٤٨) من 
القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ 
املشار إليه، ونصهما التالي:

املادة رقم (٤٢) مكررا:

«للموظف أو املوظفة من 
ذوي اإلعاقــة املتوســطة او 
الشــديدة او املكلــف برعاية 
شــخص مــن ذوي االعاقــة 
املتوسطة او الشديدة احلق 

ابــن ذي اعاقــة مــن اب غير 
كويتي، حتى يكون لها احلق 
في التقاعد وفق احكام املادة 

(٤٢) من القانون.
وقد عدلت املادة السابعة 
بإعــادة صياغتهــا بحيــث 
تلتــزم احلكومــة بتوفيــر 
اخلدمات االرشادية والوقائية 
والعالجية والتأهيلية بكافة 
املراكــز واملنشــآت الصحية 
فــي البالد وذلك مــع مراعاة 
اخلاصــة  االحتياجــات 
لالشــخاص ذوي االعاقــة، 
وتعمل على احلد من اسباب 
االعاقة قبل وأثناء احلمل وبعد 
الــوالدة، وتؤمن لهم العالج 

باخلارج عند الضرورة.
كما ُعدلت املادة (٩) فقرة 
ثالثة مــن ناحيتــني: األولى 
بحيث يكــون االلتزام الوارد 
فيها على اجلهات احلكومية 
املختصة كافة مبا فيها وزارة 
التربية، اما الناحية الثانية: 
ولغايات توفير مختصني في 
مجــاالت اإلعاقة بشــكل عام 
فقد ألزمت االضافة اجلديدة 
ابتعاث العدد الالزم لكل نوع 
مــن انواع االعاقــة لتأهيلهم 
عامليا وخاصــة في املجاالت 
النادرة، إليجاد كوادر وطنية
وتوفيــر  متخصصــة 
الكفــاءات الوطنيــة املؤهلة 
والقادرة فــي مجاالت تأهيل 
وتقييم وفحص والتعامل مع 

املعاقني.
وقد عدلت املادة العاشرة 
بإضافــة فقــرة جديــدة لها 
بحيث تعمــل احلكومة على 
توفير الدعم الــالزم لرعاية 
املوهوبني من األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وذلك لتوفير السبل 
والوسائل واملراكز التي ترعى 
التميز واإلبداع لدى هذه الفئة 
ومبا يتالءم مع االحتياجات 

الالزمة لها.
كما عدلت املادة ١٨ ضبطا 
االلتــزام  للصيغــة يجعــل 
الالزمة  باتخــاذ اإلجــراءات 
لضمان إقامــة أندية ومراكز 
لألنشطة الرياضية والثقافية 
والترفيهية املتخصصة، على 
كافة اجلهات الرسمية بالدولة 

الشديدة باألجهزة التعويضية 
الالزمة لهم مجانا، أو منحهم 
مقابــال ماديــا وفقــا لتقرير 
اللجنــة الفنية املختصة، أما 
الناحيــة الثانيــة فقد جاءت 
لتنص على شمول هذا احلكم 
على ذوي اإلعاقة الكويتيني 
أو من أبناء الكويتية من أب 

غير كويتي.
املــادة ٤٦  وجــاء تعديل 
للنــص على منح الشــخص 
ذوي اإلعاقــة بطاقــة إعاقــة 
تكفــل له التمتــع باخلدمات 
واملزايــا املقررة في القانون، 
على أن حتدد فيها نوع اإلعاقة 
ودرجتها ومدتها، وذلك طبقا 
للشــروط والضوابــط التي 

يصدر بها قرار من الهيئة.
كمــا أضيفت مادة جديدة 
برقــم ٤٢ مكــررا ملنــح ذي 
اإلعاقة املتوسطة أو الشديدة 
أو املكلف برعايته احلق في 
االســتفادة من مكافأة نهاية 
اخلدمة التي متنحها اجلهات 
احلكومية استثناء من شرط 
مدة ســنوات اخلدمة الالزمة 
الستحقاقها، على أن تسري 
بحقهم مدة اخلدمة املنصوص 
عليها في املادتني ٤١ و٤٢ من 
هذا القانون، اقرارا ملبدأ العدالة 
واملساواة، وذلك ألنه في كثير 
من احلاالت يستفيد املعاق أو 
املوظف املكلف برعاية املعاق 
مــن القانون باحلصول على 
التقاعــد بعد مضي ســنوات 
اخلدمــة املطلوبــة وألنه في 
بعــض اجلهــات احلكوميــة 
متنح مكافأة نهاية خدمة ملن 
أمضى مثال ٢٥ أو ٣٠ ســنة، 
ففي هذه احلاالت يحرم املعاق 
أو املكلــف برعايته من هذه 
املكافأة ألنه لم يكمل سنوات 
اخلدمة املطلوبة لالســتفادة 
مــن املكافأة، لــذا جاءت هذه 
املادة لتعطي احلق باملكافأة 
بشرط أن يستكمل مدد اخلدمة 
املنصوص عليها في املادتني 
٤١ و٤٢ من القانون، إذ ليس 
مقبــوال أن مينــح املعاق أو 
املكلف برعايته ميزة التقاعد 
املبكر ويحرم من ميزة أخرى.
وألنــه أصبــح مــن املهم 
وجود معايير علمية محددة 
لتشــخيص اإلعاقــة بحيث 
تخفف مــن غلواء الســلطة 
التقديريــة للجان املختصة، 
فقــد عدلت املــادة ٤٨ بحيث 
أضيفــت بند برقــم ١٧ يلزم 
الهيئة بوضع معايير علمية 
لتشخيص اإلعاقة، ولغايات 
العلــم واالطــالع علــى تلك 
املعايير ألزم القانون أن تكون 
تلك املعايير متاحة على املوقع 

االلكتروني للهيئة.

رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ املشار اليه 
النصوص التالية:

املادة رقم ٢ فقرة أولى:

هــذا  أحــكام  «تســري 
القانــون علــى ذوي اإلعاقة 
مــن الكويتيــني كما تســري 
على أبناء الكويتية من غير 
كويتــي، وذلــك فــي حــدود 
الرعاية الصحية والتعليمية 
الواردة  الوظيفية  واحلقوق 
في هذا القانــون، وعلى األم 
الكويتية املكلفة برعاية ابن 
ذي إعاقة من أب غير كويتي 
وذلك في حدود تطبيق أحكام 

املادة ٤٢ من هذا القانون».
املادة رقم ٧

«تلتزم احلكومة بتوفير 
اخلدمات االرشادية والوقائية 
والعالجية والتأهيلية بكافة 
املراكــز واملنشــآت الصحية 
في البالد، وذلــك مع مراعاة 
اخلاصــة  االحتياجــات 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
وتعمل على احلد من أسباب 
اإلعاقة قبل وأثناء احلمل وبعد 
الــوالدة، وتؤمن لهم العالج 

باخلارج عند الضرورة».
املادة رقم ٩ فقرة ثالثة:

«وتقوم اجلهات احلكومية 
املختصــة بتوفير مختصني 
لكافــة  تدريبيــة  ودورات 
املعلمني في املدارس احلكومية 
الكتشــاف حاالت صعوبات 
التعلــم  التعلــم وبطيئــي 
وكيفية التعامل معها حسب 
احتياجات كل منها، كما تتكفل 
الهيئــة بتكاليف االختبارات 
اخلاصة بتقييم بطيئي التعلم 
وصعوبــات التعلم، على أن 
تلتــزم اجلهــات احلكوميــة 
املراكــز  املختصــة بتوفيــر 
املتخصصة بهذه االختبارات 
من تاريخ العمل بهذا القانون، 
إضافــة الــى جتهيــز مراكز 
متخصصة للعناية بهذه الفئة 
أو تكليف املراكز املتخصصة 
في القطاع األهلي لتوفير هذه 
اخلدمات التعليمية لهذه الفئة. 
وعلى احلكومة لغايات توفير 
مختصني، ابتعاث العدد الالزم 
لــكل نوع من أنــواع اإلعاقة 
تأهيلهم عامليــا وخاصة في 

املجاالت النادرة».
املادة رقم ١٠

«تتخــذ احلكومــة كافــة 
الترتيبات اإلدارية والتنظيمية 
املطلوبة لدمج األشخاص ذوي 
اإلعاقة مبن فيهم فئتا بطيئي 
التعلم وصعوبات التعلم في 
مراحل التعليم املخالفة ضمن 

الغامن يهنئ نظيريه 
في جمهورية البرازيل 

االحتادية بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق علي الغامن 
اليوم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في 
جمهورية البرازيل االحتادية رودريغو فيلتو إيبارا 
إيبتاسيو مايا، ورئيس مجلس الشيوخ االحتادي 
ديڤيد صموئيل الكولومبري توبيليم، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلدهما.

مرزوق الغامن

الدالل يقترح التنسيق العتماد 
برامج التعليم عن ُبعد

النائــب محمــد  قــدم 
الدالل اقتراحا برغبة جاء 
في مقدمتــه: من منطلق 
أهمية عملية «التعليم عن 
ُبعد» وأهمية تشجيع هذا 
النهج، ومــن جانب آخر 
قيام العديد من املؤسسات 
التعليمية كجامعة الكويت 
الهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب عدد 
مــن اجلامعــات اخلاصة 
واملدارس اخلاصة وسعي 
املــدارس احلكومية على 

تطبيقهــا، لوحــظ مؤخرا قيــام وزارة 
التربية والتعليم العالي باستخدام برامج 
حتتوي على بعض القصور كعدم وجود 
اخلصوصيــة مثل برنامج الـــ «زووم» 
وغيره، ممــا يتطلب أن تبــادر الوزارة 
باعتماد برنامج أو أكثر تتوفر فيه جوانب 

اخلصوصيــة والســرية 
وكذلك سهولة االستخدام 
وذلك بالتعاون من اجلهات 

املختصة بالدولة.
وجــاء نــص االقتراح 
كمــا يلــي: «قيــام وزارة 
التربيــة بالتنســيق مع 
املركــزي إلدخال  اجلهاز 
التكنولوجيــا باعتمــاد 
برامــج محــددة متفــق 
عليهــا» للتعليم عن بعد 
«تستخدم بني املؤسسات 
التعليمية والطلبة وكذلك 
بني املؤسسات التعليمية وأولياء األمور، 
ويكون ذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة 
ويراعي في تلك البرامج سهولة االستخدام، 
وكذلك توفر اخلصوصيــة، وذلك وفق 
الضوابط التي تضعها األجهزة املختصة 

وباألخص جهاز إدخال التكنولوجيا».

بني «التربية» وجهاز إدخال التكنولوجيا

محمد الدالل

هايف يدعو املواطنني إلى مراقبة أداء النواب
وصــف النائــب محمــد 
هايــف مــا نشــرته بعض 
وسائل االعالم أمس بشأن 
«املؤامرة» بالشيء الغريب، 
مضيفا أن ذلك ذكرنا باألفالم 
التــي كانت تخرجها وزارة 
الداخلية في العصر السابق. 
وقــال هايف، فــي تصريح 
صحافــي مبجلــس األمــة، 
«تصــورت أنــه حصل في 
الكويــت انقالب على نظام 
احلكــم، خاصــة أن اخلبر 
يقول ان هناك خيانة وطن 
من ضباط ونواب وشيوخ».

وأضــاف «فوجئت بأن 
اخلبر يتحــدث عن قضية 
التسريبات التي حدثت في 
جهاز أمن الدولة»، متسائال 
«هــل يعقــل أن يصور هذا 
الكبيرة  الفيلم واملسرحية 

بهذه الصورة؟».
أن  هايــف  وأوضــح 
التســريب لم يكــن فيه أي 
خطأ وحتى لو كان فيه خطأ 
فقد أرسل إلى جهة مسؤولة 
في الدولة بدورها سلمته إلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكــد هايــف أن هنــاك 

هايــف ان وســائل اإلعالم 
أخذت الشــارع بعيدا وكأن 
هنــاك معركة لقلــب نظام 
احلكم، مؤكدا أن ما حدث هو 
للتغطية على وزير الداخلية 

وقضية التسريبات.
الشــارع  ودعــا هايــف 
الكويتي إلى مراقبة النواب 
خالل جلسة التصويت على 
طلــب طــرح الثقــة بوزير 
الداخلية عقب االستجواب 
الذي مت تقدميه حول قضايا 
التنصت والتجســس على 

املواطنني.

قانونا بشأن حماية املبلغ في 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
ويجــب علــى كل مواطــن 
مســؤول اذا رأى فسادا في 
إدارته أن يبلغ عنه خصوصا 
اذا كان هذا الفساد محميا من 
قبل املسؤولني األعلى منه.

وبني أنه مهما كان خطأ 
الضباط فال ميكن أن يغطي 
على ما حدث من تنصت على 
املواطنني وحذف التسجيالت 
اخلاصة بقضية الصندوق 
املاليــزي ومــا شــابها من 
مالبسات وتناقضات. وقال 

محمد هايف

خالل جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية

ويراعي البرامج السهلة االستخدام وكذلك توافر اخلصوصية 
وفق الضوابط التي تضعها األجهزة املختصة واملعنية

يختار الشخص ذو اإلعاقة من يتولى رعايته من بني الزوج أو الزوجة أو األقارب حتى الدرجة الثالثة
للموظف أو املوظفة من ذوي اإلعاقة املتوسطة أو الشديدة أو املكلف برعاية شخص من ذوي 

اإلعاقة املتوسطة أو الشديدة احلق في أي مكافأة نهاية اخلدمة دون النظر لسنوات اخلدمة
تعمل احلكومة على تزويد األشخاص ذوي االعاقة البسيطة أو املتوسطة أو الشديدة باألجهزة 

التعويضية الالزمة لهم مجانًا أو منحهم مقابًال ماديًا وفقًا لتقرير اللجنة الفنية املختصة
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بيانا جاء كالتالي:
بسم اهللا الرحمن الرحيم (ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف 
وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون ـ 

آل عمران: ١٠٤)
نتوجه اليوم بهذا البيان إلى الشــعب 
الكويتي، ونحن أمام منعطف بالغ اخلطورة، 
قد بلغت األمور فيه مبلغا ال ميكن القبول 
به، أو الســكوت عنه، أو جتاوزه، فالدولة 
العميقة بقواها املختلفة املتغلغلة في كافة 
مؤسســات الدولة وخارجها، تعمل بشكل 
منظــم وممنهج ودون هوادة على تعطيل 
عملية اإلصالح، ومحاربة كل جهد أو نشاط 
أو موقف يســعى حلمايــة مقدرات الدولة 

ومكانة مؤسساتها ومستقبل أبنائها.

لقد مضت أعوام هذا املجلس وكان الشعب 
الكويتي شاهدا على محاولة القلة من نوابه 
املصلحني إعــادة التــوازن واحلفاظ على 
سمعة ومكانة وقوة مؤسساته الدستورية، 
وكانت معركة ضارية داخل وخارج مجلس 
األمة، لم تتوان فيها قوى الفساد والدولة 
العميقة على حتريك كل أدواتها وحتشيد 
كل إمكانياتها لتعطيل أي محاولة إصالحية 
تعيد للبالد توازنها واستقرارها وتالحم 

أبنائها.
وقــد تابعنا والشــعب الكويتــي ببالغ 
القلق واألســى تلــك التســريبات األمنية 
احلساسة التي كشفت عن ممارسات أمنية 
وسياســية خاطئة وخطرة للغاية، متس 
حريات املواطنني وخصوصياتهم وحقوقهم 

املكفولة دستوريا.
وحــني قمنــا مجتمعــني مبواجهة هذه 
االنتهــاكات واملطالبة مبعاقبــة مرتكبيها 
واحملاســبة السياســية للمســؤول األول 

عنها، انتفضــت الدولة العميقة وحتركت 
كل أدواتها لتوجه سهام االتهامات بالتخوين 
والتخويف لنواب األمة وممثليها، في محاولة 
بائسة لثنيهم عن السير في طريق اإلصالح 

ومواجهة الفساد.
إن إرهاب املواطنني ومحاولة التســتر 
علــى اجلرميــة ومرتكبيهــا لهمــا أكبــر 
رســالة ســلبية ـ بل وخطيئــة ـ ترتكبها 
حكومة ترفع شعارات اإلصالح ومكافحة 

الفساد.
وإننــا ـ املوقعني أدناه ـ ندعو الشــعب 
الكويتيـ  والصحافة احلرة واملجتمع املدني 
ـ ملراقبة مجريات استجواب وزير الداخلية 
وجلنة التحقيــق البرملانيــة واإلجراءات 
احلكومية عن كثب، وتقييم مواقف جميع 

النواب، ومحاسبة املقصرين مهما علوا.
واهللا ولي التوفيق،،

حفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها من 
كل مكروه

في بيان أصدره هايف والسويط واملطير والدمخي واملويزري وفهاد واملونس والشاهني واملرداس 


