
السبت 3 اكتوبر 2009   5محليات

جاسم البدر وسعود العرادة يتوسطان مجموعة من املزارعني

وزارة العــــــــدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية
بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف

)مركز اإ�سلح ذات البني(

ي�سرنا دعوتكم حل�سور ندوة بعنوان

الذكـاء الوجـدانـي 
وحيـاتنـا الزوجيـة
للدكتور/ عثمان اخل�سر
وذلك يوم الأحد املوافق 2009/10/4م

من ال�ساعة 5.30 اإىل ال�ساعة 8.30 م�ساًء

وذلك مب�سرح الأمانة العامة للأوقاف

الد�سمة - �سارع املنقف - قطعة 6 - خلف حمطة البنزين

والدعوة عامة
ال�ستف�سار

�سباحًا: بدالة: 1882200/داخلي 3957-3125-3136

م�ساًء:  22521097/4

»الديوان« يدعو 299 مواطنًا لمراجعته غدًا
دعا ديوان اخلدمة املدنية 299 مواطنا ملراجعته غدا متهيدا الستكمال اوراق 

ترشيحهم للعمل في املؤسسات واجلهات احلكومية. وفيما يلي االسماء:
وليد احمد محمد ابراهيم  ٭

فيصل ندا فهد املطيري  ٭
علي محسن خضير احملسن  ٭

احمد مصطفى ابراهيم العوضي  ٭
يوسف فالح سالم العتيبي  ٭

يوسف فاحان محمد املطيري  ٭
نواف علي فهيد فالح  ٭

نومان سيف نومان البذالي  ٭
سليم غامن موسى الرومي  ٭

خالد ثواب راكان السبيعي  ٭
حمود فهيد صفران الرشيدي  ٭

علي محمد صخي العنزي  ٭
مطر محمد نهار السرحان  ٭

حبيب محمد حبيب بدر  ٭
مبارك حمد حسني الدوسري  ٭
بريك سعيد مبخوت احليمر  ٭
فهد منران شريد اخلصيلي  ٭

ناصر عبداهلل محمد الرشيدي  ٭
خالد احمد سالم عبدالسالم  ٭

فهد حمد فهيد العجمي  ٭
فهد فالح فهد املطيري  ٭

صلف زهيميل عويض الشالحي  ٭
عبداهلل سعود باجي العنزي  ٭
شاعل احمد عيسى العاشور  ٭

احمد معجون حميدي الظفيري  ٭
احمد جمعة سعيد السناوي  ٭

فهاد هادي دبيان العجمي  ٭
خالد غريب نزال الصليلي  ٭

منصور صقر فالح املطيري  ٭
هشام علي حسني الغريب  ٭
عبداهلل زيد جامع احلربي  ٭

داود سليمان عبدالرحمن احملطب  ٭
طارق جمعة خميس العويصي  ٭

عادل مبارك يونس مال سعيد  ٭
عبدالزهراء عباس حسني بن نخي  ٭

خالد راجح سعد العجمي  ٭
علي سالم راشد املري  ٭

خالد عقاب متروك املطيري  ٭
عبدالرحمن عبداهلل مزيد الرجعان  ٭

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز حاجي  ٭
بدر ناصر راشد الرويشد  ٭

صالح نايف مظهور الشمري  ٭
مشعل صبار عارف العنزي  ٭
طالل محمد عطية الشعبان  ٭
سعود حامد تركي الشمري  ٭

عبدالعزيز عبداللطيف عبداهلل السعيد  ٭
فهد احمد يوسف السعيد  ٭
فهد غازي جريد املطيري  ٭

داود سليمان ناصر الشطي  ٭
محمد زامل مطر الشمري  ٭
وليد راشد محمد العازمي  ٭
علي مانع سرور املطيري  ٭
محمد خلف زيد اجلباري  ٭

حمود حمدان مسلوب الرشيدي  ٭
وليد وارد مزبان الظفيري  ٭

عطا اهلل مطلق دعار املطيري  ٭
عصام فرج خلف الدوسري  ٭

يوسف عبد الوهاب يوسف البلوشي  ٭
عبداهلل حسن عبدامللك بهمن  ٭
حمود ساير صاوي الشمري  ٭

عبداهلل عطشان عزارة الضفيري  ٭
حسني ابراهيم حسني قمبر  ٭

مشعل يوسف عبداهلل الفرج  ٭
ثنيان جالي فهد الظفيري  ٭
هاشم شرف علي القالف  ٭

مشاري محمد غالب الديحاني  ٭
عبداهلل مبارك سعد الدوسري  ٭

محمد عبد الرزاق عبداهلل بن عيد  ٭
حسني محمد ناصر التميمي  ٭

مشاري شكاي صغير املطيري  ٭
عبدالعزيز صالح عبدالعزيز ابراهيم  ٭

عبداهلل عيسى كمال علي  ٭
ابراهيم سالم ابراهيم السلطان  ٭

فهد علي فهيد الهاجري  ٭
مشاري تيسير شمروخ الشمري  ٭

فهد فالح فالح بارود  ٭
بدر عيد مبارك الرشيدي  ٭

محمد برجس ظاهر الشمري  ٭
عبداهلل محمد حسن باقر  ٭

حسني خالد حسني اخلضر  ٭
محمد ناصر محمد الهاجري  ٭

الطرقي متيم الطرقي العنزي  ٭
هادي عواض مرزوق امليموني  ٭

سليمان محمد عبداهلل اجلالهمة  ٭
طارق وليد عبداهلل مندني  ٭

فيصل مجعد فارع املطيري  ٭
عبداهلل توفيق طاهر القطان  ٭

فهد محمد نهار مسيب املطيري  ٭
خالد ناهي خميس العنزي  ٭

دعيج خليفة ابراهيم الضبيبي  ٭
وليد سلطان السالم  ٭

فواز سعد شبيب الدغباس  ٭
احمد عبداالمير عبدالرضا البناي  ٭

نايف حمود سلطان املطيري  ٭
محمد سعد محمد سعد  ٭

احمد فيصل علي الضاحي  ٭
احمد جنر شباب الديحاني  ٭

ناصر رخوان محمد العجمي  ٭

محمد سلطان متعب مناحي  ٭
احمد فرحان سويلم العنزي  ٭

سعود حمود عواض املطيري  ٭
احمد جليل ابراهيم الشطي  ٭

جاسم محمد جاسم محمد  ٭
عبدالعزيز مرزوق عبداهلل املطيري  ٭

حامد جاسم صجم الشمري  ٭
حمد سليمان علي الوزان  ٭

حمد محمد ثواب الرويجح  ٭
حسني عبد اللطيف سعود الصيرفي  ٭

حمدان طلق زيد العتيبي  ٭
خالد ناصر صالح الياسني  ٭

ذعذاع عبداهلل ذعذاع عماش  ٭
سعيد محمد خالد الهاجري  ٭

برجس محمد هايف املطيري  ٭
احمد فالح غيث احلربي  ٭

علي عبد الرسول عبداهلل الدريس  ٭
عبداهلل خالد براك الشالش  ٭

مشعل عبيد عبدالرحمن الشريف  ٭
محمد عبداهلل برغش القحطاني  ٭

عبداهلل علي محمد الفارسي  ٭
عبدالعزيز ناصر احمد البصيري  ٭

راكان خالد فهاد احلزام  ٭
مشعل بدر محمد احملطب  ٭

عبداحملسن عبدالكرمي ابراهيم اللهو  ٭
جاسم عذاب حسني اخلالدي  ٭

حامد زهيميل عويض الشالحي  ٭
عمر سالم علي االذينة  ٭

حسن محمد حسن الشمري  ٭
عايض راشد حمد املري  ٭

عبدالعزيز وليد عبداهلل املعجل  ٭
يوسف قبيل مطلق الشمري  ٭
يوسف عبداهلل رحيل مسفر  ٭

عبدالعزيز عويد سعود العازمي  ٭
عبدالعزيز جساب فالح مرزوق  ٭

علي حسني علي املال  ٭
مشعل محمد مبرج مهيمل  ٭

احمد محمد مزيد الزايد  ٭
عبداهلل يوسف عاصي امليع  ٭
امين محمد عبداهلل النصار  ٭
مشعل فالح محمد العنزي  ٭

خالد عبداهلل حسن الشمري  ٭
عبداهلل بدر عبداهلل بوطيبان  ٭
محمد سعود عبيد العدواني  ٭

احمد فاضل عبد الرسول ليري  ٭
رائد غازي راشد مطلق  ٭

مشاري مخلد مرزوق العازمي  ٭
عبداهلل حسني علي خميس  ٭

محمد عبداهلل سعود الدريويش  ٭
سلمان عبد الكرمي سلمان ابراهيم  ٭

فيصل صقر ناصر العتيبي  ٭
عبداهلل خالد مصلط العدواني  ٭
عبداهلل عادل محمد الطراروة  ٭

موسي عبيد سعد الرشيدي  ٭
غامن سعود فرج الشمري  ٭

سلمان جابر عبيد امليع  ٭
فهد جاسم محمد العبداالله  ٭
عمر زبن صعيجر العتيبي  ٭
مرشد ناصر مرشد الدويلة  ٭

ساري حامد عبداهلل العبدلي  ٭
فيصل عبداهلل بطحي املطيري  ٭

حمود شافي عبيد العجمي  ٭
منصور عبداهلل راشد العجمي  ٭

ضاري عبدالعزيز عبداهلل النصار  ٭
عبداهلل ناصر عبد الكرمي الزنكوي  ٭

بدر خالد محمد اخلباز  ٭
فواز محمد عتيج احلسيني  ٭

صقر حمد محمد الصقر  ٭
حمود خلف ذياب املطيري  ٭

عبداهلل عايض سند صنيدح  ٭
احمد علي خلف ابراهيم  ٭

برجس حمد عبد احملسن املخيال العجمي  ٭
ناصر مرضي حمدان اجلدعان  ٭

بدر مبارك يوسف العبداهلل  ٭
فهد خالد فالح الرشيدي  ٭

فهد حمد جابر املري  ٭
احمد عاشور علي عباس  ٭

يوسف عبد الرضا يوسف الزيد  ٭
سعود الفي سعود احلريص  ٭

محمد مساعد مدلج املدلج  ٭
فرحان عبد احملسن محمد اجلربا  ٭

سعد مرضي حسني الشريكة  ٭
علي محمد علي الفيلكاوي  ٭

فهد سالم سعد عبداهلل  ٭
سعد ابراهيم سعد الهاجري  ٭
يوسف اسحاق خليل القائد  ٭
عبداهلل علي محمد العجمي  ٭

محمد منصور محمد العوضي  ٭
عبد الهادي فهيد محمد العجمي  ٭

نواف سلمان حمود العازمي  ٭
مطلق عبداهلل مطلق العنزي  ٭

خالد ضحوي زبن العنزي  ٭
عبداهلل فارس مطلق اجلاسر  ٭

احمد موسى احمد ابراهيم  ٭
عبدالرحمن مبارك سيف الهاجري  ٭

سليم انور عيسى السليم  ٭
جابر سعد حمود العازمي  ٭
خالد محمد حمد العجمي  ٭

طالل عبيد راشد ابولبقه  ٭
فهد ضاري حمدان العازمي  ٭

محمد خالد شطيط العازمي  ٭
عذبي محمد عبد احملسن البسام  ٭
سليمان داود حمد العبد اجلليل  ٭

بدر منصور حمدان الراشد  ٭
عبدالرحمن عبدالعزيز عبداهلل الفهد  ٭

جاسم محمد جاسم البعنون  ٭
فهد جوهر بشير مبارك نصيب  ٭

مسعود جابر صالح املري  ٭
نواف غازي عبداهلل العازمي  ٭

بندر خشمان فهد منوخ  ٭
مبارك فرج حسني الفاضل  ٭
يوسف حجي مران احلربي  ٭

حمد علي عباس مرزوق  ٭
طالل مشرف مكمي العنزي  ٭
احمد ناصر فالح احلجرف  ٭

محمد عواض عبداهلل العجمي  ٭
عبداهلل حمد عبداهلل الشمري  ٭

ناصر راشد ناصر العجمي  ٭
خالد محمد صالح العليان  ٭

عبدالعزيز بدر محمد احملارب  ٭
سالم سرحان ماوي املطيري  ٭

احمد سالم ثقل الرشيدي  ٭
يوسف مهند صاحب القزويني  ٭

محمد حمد حسن العنزي  ٭
منر بجاد ثامر العتيبي  ٭

عبداهلل مفلح سعد العازمي  ٭
خلف فرحان خلف شاهر  ٭
فهد ملفي مطلق املطيري  ٭

عبداهلل صالح عبداهلل املنير  ٭
مشعل عباس مهدي الشمري  ٭

فهد سعد عبداهلل حسن  ٭
ابراهيم مساعد شعوان دخيل اهلل  ٭

عمر اسماعيل احمد رضوان  ٭
عبداهلل حامد محمد الشمري  ٭

بدر يونس حسني العنزي  ٭
زيد سمير فهد شهاب  ٭

فارس علي زامل العنزي  ٭
محمد سعد عبداهلل العازمي  ٭
فهد سعد مرزوق املخاجني  ٭

علي محمد علي املال  ٭
عليان ثامر معيض العجمي  ٭
منصور فهد سعود الشمري  ٭
ناصر عبداهلل حمد العجمي  ٭
مشاري نايف علي املطيري  ٭

محمد سعد محمد منديل الفيحان  ٭
ذاير دليم ذاير العتيبي  ٭

مشاري فهد رجب الدالمة  ٭
محمد راشد عبد احلسني الفودري  ٭

احمد هليل مهدي العنزي  ٭
سطام فهاد سطام اجلويسري  ٭

وائل خير اهلل نغيمش العنزي  ٭
يوسف رياض عبد الشمري  ٭
جاسم محمد خليل الشطي  ٭

عبدالرحمن عبداهلل شاكر احلميدان  ٭
عبداهلل علي فالح العازمي  ٭
محمد بندر صقير املطيري  ٭

محمد حمود مناحي العنزي  ٭
عبداهلل بدر مشاع الديحاني  ٭

علي عياد ضيف اهلل العازمي  ٭
أنور يوسف أحمد سالم  ٭

عبداهلل محمد عواض املطيري  ٭
سهيل جاسم سهيل الشمري  ٭

عبداهلل حابس عبداهلل السعيدي  ٭
مهدي محمد نايف العجمي  ٭

احمد سليمان فهد الديحاني  ٭
محمد عيد محمد احلميداني  ٭

فرحان جدعان عواد الشمري  ٭
بدر ناصر عوض هاجد  ٭

 ٭ خالد حمود علي املطيري
 ٭ هاني جواد جعفر املسري

 ٭ نايف رسمان عبداهلل ناصر
 ٭ محمد سعد هليل احلربي

 ٭ فالح ضاحي شديد الهندال
 ٭ عبدالعزيز خالد محمد العنزي

بدر صالح محمد الشايجي  ٭
 ٭ جاسم احمد جاسم الثنيان
 ٭ محمد حامد محمد الشمري

مسلط فهد حمد العجمي  ٭
سيف احمد سيف احلشان  ٭
ناصر راشد ناصر العتيبي  ٭

مشعل صباح سريع العنزي  ٭
 ٭ بكر يعقوب بكر النجار

 ٭ طالل سعود عوض الرشيدي
 ٭ عبداهلل احمد محمد الرشيدي

 ٭ مشاري حمد فهد املطيري
 ٭ سعيد حميد سعيد الرشيدي

 ٭ عبدالعزيز الفي عقال الظفيري
حربي مرزوق شطيط العازمي  ٭

 ٭ حسن محمد جاسم محمد علي الصايغ
 ٭ عبداهلل مبرد عوض السعيدي

 ٭ ناصر حمود غنيم املطيري
 ٭ عبداهلل فهد عبداهلل الرشيدي

 ٭ احمد نواف سعد املطيري
 ٭ فهد معجب فراج السبيعي
 ٭ محمد عادل احمد الصايغ

 ٭ مشعل عبداالمير عبدالرسول اخلياط
 ٭ ابراهيم محمود حيدر محمد
 ٭ مشاري علي شخير العنزي
عبداهلل سفر مسفر العتيبي  ٭
خالد فيصل عجمي العتيبي  ٭

منصور مشلح شليويح الشمري  ٭

»األنباء« تنشر وثيقة األمل لذوي اإلعاقة 2009:

مطالبات بمنح المعاق إعاقة دائمة مرتبًا كاماًل دون النظر 
لنسبة العجز بعد مرور 15 سنة للموظف و10 للموظفة

والقطع باملجان.
� معامل����ة األوالد املعاقني   61
من ام كويتية واملتزوجة من اب 
غي����ر محدد اجلنس����ية كمعاملة 

الكويتي.
� إنش����اء أقس����ام خاصة   62
بالكتب واملراجع والبحوث اخلاصة 

باإلعاقة في مكتبات الدولة.
63 � تأس����يس قس����م خاص 
لالهتمام بش����ؤون املعاق ذهنيا 

بالهيئة العامة للقصر.
64 � ذك���ر صفة )ذوي اإلعاقة( 
على قاعدة البيانات اخلاصة للمعاق 
بالهيئة العامة للمعلومات املدنية.

65 � متك����ني ذوي اإلعاقة من 
املوظف����ني املنتم����ني ملؤسس����ات 
املجتمع املدني واملدعوين للمشاركة 
باملؤمترات الداخلية او اخلارجية 
من احلصول عل����ى حق التمثيل 

باملهمات الرسمية.
66 � اس����تثناء املعاق من عدد 
األوالد املس����تحقة عنهم العالوة 
دون حتديد عددهم )معاق او اثنان 

او ثالثة(.
67 � إقرار بدل تقوية لدراسة 
األبناء من فئة الصم واملكفوفني 
لعدم مقدرة أولي����اء األمور على 

تدريسهم.
68 � توفي����ر مكت����ب املعاقني 
في كل وزارة لتسهيل إجراءاتهم 

ومعامالتهم.
69 � إلزام جميع خطوط الطيران 
احلكومية والقطاع اخلاص الكويتي 
بإقرار خصم 50% مع الضريبة على 

تذاكر السفر للمعاق ومرافقه.
70 � تطوي����ر أدوات وآلي����ات 
وبرامج واختبارات لفرز وتشخيص 
وتعرف األشخاص ذوي اإلعاقة 
التعرف عليهم  مبا يخدم عملية 

بشكل أدق.
71 � إيجاد مراكز لتأهيل أسرة 
املعاق وتوعيتها ومدها باملعلومات 
لتأخذ دوره����ا في تربية ورعاية 

الطفل املعاق.
72 � إلزام الفنادق بتهيئة مبانيها 
الستقبال حاالت املعاقني املختلفة 

خاصة اإلعاقة احلركية.
73 � تقوية الرقابة على املدارس 

اخلاصة.
74 � عل����ى وزارة املواصالت 
ان توفر تلفونات مرئية للمنازل 
لإلعاقة الس����معية ليتمكنوا من 

التواصل مع بعضهم البعض.
العمر  � اس����تثناء حتديد   75
للطال����ب األصم الجتياز الس����لم 

التعليمي او الستكمال دراسته.
76 � إعطاء فرصة لألصم لتوليه 
مناصب قيادي����ة في عمله وعدم 

حرمانه من االرتقاء الوظيفي.
77 � عل����ى الدول����ة ان تعني 
أش����خاصا يقومون مبس����اعدة 
الكفيف او من لم يستطع الكتابة 

على القراءة والكتابة لهم.
78 � إل����زام ولي أم����ر املعاق 
بتسجيل ابنه او ابنته لدى اجلهة 

املسؤولة عن املعاقني بالكويت.
79 � حث أفراد املجتمع الكويتي 
على وضع منح����درات صناعية 
ملداخ����ل منازلهم حت����ى يتمكن 
املعاقون من أصدقائهم وأنسابهم 
من زيارتهم والقيام بدورهم في 

الدمج االجتماعي.
80 � تشكيل مجلس أعلى تربوي 
يشرف على مناهج جميع مدارس 

ذوي اإلعاقة .

التربية بوضع جدول زمني قريب 
األجل لدم����ج الطلب����ة من ذوي 
العام  التعليم  اإلعاقة مب����دارس 
حسب نوع اإلعاقة وتهيئتها لهذا 
الغرض واالس����تفادة من جتارب 
الدول ورأي اخلبراء بهذا املجال. 
التعليمي ضمن  الدم����ج  ووضع 

إستراتيجية الوزارة.
44 � إقرار بدل خادم وس����ائق 

حسب شدة اإلعاقة.
45 � إقرار بدل ومساعدة ألولياء 
أم����ور املعاقني س����معيا وبصريا 

لتقوية أبنائهم دراسيا.
46 � تعميم صرف مكافأة الطلبة 
املعاقني من وزارة التربية وقدرها 
20 دينارا لتشمل الطلبة املعاقني 
العام تشجيعا  التعليم  مبدارس 
لهم لتواجدهم في هذه املدارس. 

ومحاولة زيادتها.
47 � إنشاء مركز لتدريب كوادر 
من مترجمي لغة اإلشارة للصم 
وفرض وظيفة مترجم اإلشارة لكل 

وزارة. وفي مجلس األمة.
48 � إقرار بدل إعاقة لكل موظف 

معاق.
49 � تعيني سكرتير في جلنة 
املعاقني يت����م اختياره  ش����ؤون 
بالتنس����يق مع الرابطة الوطنية 

للجهات العاملة مبجال اإلعاقة.
50 � إش����هار الرابطة الوطنية 
للجهات العامل����ة مبجال اإلعاقة 
والتي تض����م معظم اجلهات ذات 

الصلة باملعاقني بالكويت.
51 � إعطاء احل����ق للمعاق أو 
املعاقة ممن ميتل����ك منزال وغير 
متزوج او )متزوجة وتنفرد بوثيقة 
املن����زل( إعطاء احل����ق بالقرض 
اإلسكاني للمعاق )5000 دينار(. 

وإمكانية جعله هبة.
52 � تخصيص سكن للمعاق او 
املعاقة )األعزب( بعد وفاة والديه 

وليس له بيت يؤويه.
53 � اضافة االعتالالت التعليمية 
او اإلعاق����ة التعليمية لتصنيف 
اإلعاق����ات وإعطاؤها حقوقها من 

قانون املعاقني.
54 � إنش����اء كلي����ة التربي����ة 
اخلاصة ومدها بالكوادر التربوية 

املتخصصة.
55 � مساواة املرأة املعاقة بكل 
الت����ي يحصل عليها  االمتيازات 
الرجل املع����اق وتعديل القوانني 
في وزارات الدولة ومؤسس����اتها 

التي تتعارض وهذا الطلب.
56 � تخصيص مرتب للمرأة 
املعاقة او أم املعاق أو زوجة املعاق 

التي ال تعمل.
57 � حماية املعاق من اإلهمال 
او  والتمييز واالنتهاك واالعتداء 

االستغالل.
58 � إنشاء مستشفى تخصصي 
للحاالت النادرة من أمراض اإلعاقة 
او لإلعاقات النادرة او العمليات 
النادرة وتخصيص أجنحة خاصة 
للمعاقني بكل املراكز واملستشفيات 
الطبية ومده����ا بالكوادر الطبية 

املتخصصة.
59 � وضع التجهيزات الترفيهية 
بجمي����ع األماك����ن واملش����اريع 

الترفيهية.
60 � توفير االجهزة التعويضية 
او املس����اندة واألدوات واملعدات 
اخلاصة بكل إعاقة بشكل مجاني 
ووض����ع أماك����ن لصيانتها بكل 
محافظة على ان يكون التصليح 

26 - املطالبة بإش����هار نادي 
االعاقات الذهنية واجلمعية الكويتية 
لالعاقة السمعية واجلمعيات التي 
تعنى باملعاقني، ودعمهم وتوفير 

املكان جلمعياتهم.
27 - دعم أولياء أمور الصم 
ممن أجروا عملية زراعة القوقعة 
ألبنائهم )مساعدات مالية � دروس 
التخاطب � ش����راء قطع الغيار � 
الصيانة الدورية والبرمجة � تهيئة 
املدرس����ة واملدرسني لهم � تبديل 

اجلهاز(.
28 - االعتراف بلغة االشارة 
كلغة رسمية بالدولة واالعتراف 

بها كمادة تدرس باملدارس.
29 - تأسيس جلنة إختصاصية 
ملتابعة اداء املجلس األعلى لشؤون 

املعاقني.
30 - تشكيل جلنة من إدارة 
الش����ؤون ملتابعة  العمل بوزارة 
اداء اجلهات احلكومية واالهلية 
بتوظيف املعاقني املؤهلني مهنيا 
ومتابعة مس����تحقاتهم بناء على 
املادة رقم 15 من قانون املعاقني.

31 - قبول ممثلني من جميع 
مؤسس����ات املعاقني )حسب نوع 
االعاقة( للمجلس االعلى إضافة 
عل����ى املذكورين في املادة رقم 16 

من قانون املعاقني.
32 - إصدار قرار وزاري من 
وزير االعالم يلزم مشرفي البرامج 
واملعدين باالذاع����ة والتلفزيون 
بإدراج ذوي االعاقة في برامجهم 

مهما كان تصنيفها أو نشاطها.
33 - وضع خطة اعالمية تسهم 
في تفعيل وتطبيق وتنفيذ قانون 

املعاقني.
تعي����ني  أو  تكلي����ف   -  34
معدين ومقدمي برامج من داخل 
التي تعن����ي بذوي  املؤسس����ات 
االعاقة واالستعانة بهم ألنهم أدرى 

باحتياجات املعاقني.
35 - االلت����زام بتطبيق بنود 
الدولية حلقوق  ومواد االتفاقية 

االشخاص ذوي االعاقة.
36 - املوافقة على فتح فروع 
في احملافظات للن����ادي الكويتي 

الرياضي للمعاقني.
37 - تعيني مترجم لالشارة 
البرام����ج  ف����ي جمي����ع  للص����م 
القنوات  التلفزيوني����ة وإل����زام 

الفضائية كذلك.
38 - فت����ح مراك����ز تأهيلية 
وتدريبي����ة وتعليمي����ة للطلبة 
التوحديني بعد سن الثامنة عشرة 
بدال من جلوسهم باملنزل مما يترتب 

عليه زيادة إعاقتهم.
39 - االعتراف بشهادة املدارس 
اخلاصة ومتكني اخلريجني من 
العمل بها اسوة مبدارس التربية 

اخلاصة.
40 - اس����تثناء فئة املعاقني 
الولوية احلصول على القس����ائم 
الصناعية ضمن املشاريع املميزة 
التابعة للهيئة العامة للصناعة.

41 - اس����تثناء فئات املعاقني 
احلاصلني على التراخيص التجارية 
من املواق����ع التجارية العامة الى 
مواقع خاصة من ضمن الس����كن 

اخلاص.
42 � وضع قانون يحاس���ب 
كل موظف يس���يء التعامل او 
يعرقل معاملة االش���خاص من 

ذوي اإلعاقة.
43 � إصدار قانون يلزم وزارة 

في دعم عالوة األوالد دون حتديد 
السبعة أبناء.

14 - إن معظم الدول املتقدمة 
واملتحضرة تعفي مواطنيها املعاقني 
من الرس����وم احلكومية )املرور � 
اجلوازات � الهج����رة � الكهرباء � 
املاء( لذا نرجو ان تكون كويتنا 
احلبيبة م����ن تلك الدول املتقدمة 

واملتحضرة.
15 - أ - طل����ب زيادة املرافق 
الرياضية املتخصصة للمعاقني 
حسب االعاقة )حركية � بصرية 
� ذهنية � سمعية( ودعم األجهزة 
الرياضية وتوفير الكوادر املدربة 

واملتخصصة.
ب - مساواة الرياضيني املعاقني 
مع الرياضيني األسوياء باملكافأة 
التشجيعية الرياضية بحالة الفوز 

بالبطوالت.
ج - املطالب����ة بإلزام الهيئات 
العام����ة واخلاص����ة بالتفرغات 
الرياضية الت����ي تعتمدها الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لألنشطة 

املختلفة.
16 - دعم وإنش����اء مش����روع 
وطني وحملة إعالمية للوقاية من 
االعاقة ضمن ضوابط الش����ريعة 

االسالمية.
17 - إص����دار تش����ريع يلزم 
الراغبني في الزواج إجراء الفحص 
الطبي قبل الزواج للحد من االعاقة 
أو أسباب طبية  ألسباب وراثية 

أخرى.
18 - التش����ديد عل����ى عقوبة 
الوق����وف مبواق����ف  مخالف����ي 

املعاقني.
باملطال����ب  االهتم����ام   -  19
التعليمي����ة وتطوي����ر التعلي����م 
باملدارس اخلاصة سواء االهلية 

او احلكومية.
20 - استثناء املعاقني من قرعة 
االسكان وتخصيص للمعاق موقع 

قرب اخلدمات.
21 - إصدار تشريع مينح اجازة 
مرضية للمعاقني وأولياء أمورهم 
دون حتديد الفترة الزمنية وذلك 

حسب متطلبات العالج.
22 - تكلي����ف وزارة االعالم 
بوضع خطة اعالمية تس����هم في 
تفعيل وتطبي����ق وتنفيذ قانون 

املعاقني.
23 - عدم قطع معاش االعاقة 
حني يعمل املعاق ذهنيا بوظيفة 

صغيرة.
24 - حماي����ة املع����اق م����ن 
الرعاية  االهمال املتعمد وس����وء 
واالس����تغالل من جميع النواحي 

وحفظ حقوقه.
25 - إعادة تعريف املعاق ومن 
له احلق باحلصول على ش����هادة 
اثبات االعاقة وتنقية امللفات من 
او مدعي االعاقة،  املعاقني  اشباه 

وممن يعانون بعض االمراض.

1 � املطالب����ة بتش����كيل جلنة 
برملانية دائمة ضمن جلان املجلس 
تعنى بجميع قضايا املعاقني تسمى 

جلنة شؤون املعاقني.
2 � تفعيل جميع جلان املجلس 
األعلى ونطلب حتويله الى هيئة 
مستقلة استقاللية كاملة بحيث 

تكون تابعة ملجلس الوزراء.
3 � دع����م احلق����وق املمنوحة 
للمعاق����ني وفق ما هو منصوص 
عليه بالقانون رقم 96/49 وذلك 
بتفعيل هوية اإلعاقة واالعتراف 
بها لدى اجلهات املعنية ومحاسبة 

املقصرين .
4 � أجمع املختصون بقصور 
عل����ى بعض م����واد القانون رقم 
96/49 مما يستدعي تكوين جلنة 
لدراسة وتعديل مواد القانون وفق 

املستجدات.
5 � إع����ادة النظ����ر في تنظيم 
ودمج اللجان الطبية في املجلس 
األعلى لشؤون املعاقني لتبسيط 
اإلجراءات لالستفادة من خدمات 

املجلس املختلفة.
6 � إصدار تشريع يلزم مؤسسة 
التأمينات االجتماعية مبنح املعاق 
)إعاق����ة دائمة( احلق في التقاعد 
مبرتب كامل دون النظر لنس����بة 
العجز. )بعد 15سنة للموظف و10 
املعاقة  للموظفة(. وعدم حرمان 
املتزوجة من اعطائها نس����بة من 

راتب ابيها املتوفى.
7 � إصدار تشريع يلزم مؤسسة 
التأمينات االجتماعية مبنح ولي 
أمر املعاق )إعاقة شديدة( احلق 
بالتقاعد مبرتب كامل. )بعد 15سنة 
للموظف و10 سنوات للموظفة(.

8 � إصدار تشريع قانون خاص 
لتخفيض ساعات العمل للمعاقني 
وأولياء أمور املعاقني وكل من يرعى 
معاقا )بواقع ساعتني في اليوم( 

للقيام بواجباتهم.
9 - استثناء املعاقني من بعض 
شروط االبتعاث للدراسة باخلارج 

)البعثات اخلارجية(.
10 - وضع برنامج للمعاقني 
ذهنيا )في التعليم اخلاص( يؤهلهم 
للحصول على شهادة معترف بها 

متكنهم من العمل بها.
11 - تأهيل وإعادة تأهيل املعاق 
ذهنيا بعد سن 18 في مشروع وطني 

انتاجي وتسويق هذا االنتاج.
12 - زيادة احلوافز للعاملني في 
املؤسسات التي تخدم املعاق وفي 

املؤسسات واملدارس التعليمية.
13 - هناك مستلزمات حياتية 
وعالجية ضرورية تتطلب إعادة 

النظر في زيادة:
أ  - معاش االعاقة.

ب  - املساعدات االجتماعية.
ت  - مع����اش املوظف املعاق 

بقطاعيه احلكومي واألهلي.
ث  - اس����تثناء الطفل املعاق 

بشرى شعبان
رفع ممثل��و اجلمعيات األهلية واجلهات اخلاص��ة باملعاقني امس االول 
وثيقة االمل لالش��خاص من ذوي االعاقة ال��ى اللجنة اخلاصة باملعاقني في 
مجل��س االمة، جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة مع ممثلي فئات 
ذوي االعاقة املختلفة واجلمعيات االهلية املهتمة بشؤون املعاقني، ومن ابرز 
ما جاء فيها املطالبة بتحويل املجلس األعلى لش��ؤون املعاقني لهيئة مستقلة 
اس��تقاللية كاملة، واصدار تش��ريع يلزم التأمينات االجتماعية مبنح املعاق 
اعاقة دائمة التقاعد مبرتب كامل دون النظر لنسبة العجز بعد مرور 15 سنة 
للموظف و10 سنوات للموظفة، وايضا اعطاء حق التقاعد ألولياء األمور بعد 

مرور 15 سنة للموظف وعشر سنوات للموظفة مبرتب كامل. 
»األنباء« تنفرد بنشر الوثيقة وفيما يلي نصها:

تشكيل لجنة من اتحاد المزارعين والهيئة لحل المشاكل الزراعية

من اجل الكتابة مرة ثانية وثالثة بل الذهاب معا 
لتوفير اخلدمات الضرورية واحليوية في املناطق 
الزراعية والسيما العبدلي والوفرة من مستوصفات 

وفروع بنوك وغيرها.
وتابع: نحن في الهيئة واملزارعون هدفنا واحد 
وهو تنمية الثروة الزراعية وتطويرها في بالدنا 
وكلنا صادقون في املس���عى والهدف، لكن رجاء 
ابعدونا عن املهات���رات الصحافية ودعونا نعمل 
بهدوء وصمت، فاملس���ؤولون ف���ي البالد وكذلك 
املزارعون املنتجون في البالد يريدون طحنا وال 

يريدون صخبا.

اس���تقبل رئيس مجل���س ادارة هيئة الزراعة 
ومديرها العام جاسم البدر في مكتبه بالرابية مجلس 
ادارة االحتاد الكويتي للمزارعني برئاسة سعود 
علي العرادة، واتفق اجلانبان على التعاون ملعاجلة 
القضاي���ا الزراعية بعيدا ع���ن االثارة الصحافية 
والصخب االعالمي وتش���كيل جلن���ة جديدة من 
االحتاد والهيئة حلل املشاكل الزراعية اوال بأول.
وفي اللقاء املوسع الذي حضره 7 من مجلس 
ادارة االحتاد ونائب املدير للشؤون النباتية فيصل 
الصديقي ونائب املدير للشؤون االدارية واملالية 
هنادي غلوم بس���تكي ومسؤولة القسائم خالدة 
العوضي دعا رئيس االحتاد سعود العرادة الى اتخاذ 
قرارات فعلية ملعاجلة القضايا الزراعية العالقة 
وبخاصة قضية تعويض الصقيع وزيادة الدعم 
احلكومي، مبينا ان املزارعني يعانون من اجترار هذه 

القضايا ويريدون افعاال واضحة وملموسة.
وقال: االولوية لصرف الصقيع عن الش���تاء 
املاضي واستكمال الدعم املنقوص، واوضح أن الهم 
الزراعي اكبر من هذا وذاك، فاملزارع الكويتي يعاني 
من ش���ح املياه العذبة ومن طفح املياه اجلوفية 
وامراض التربة )النيماتودا( الفتاكة ونقص اخلدمات 
كاالنارة واملتنزهات في املناطق الزراعية )الوفرة 

والعبدلي( التي تطورت كثيرا عن 30 سنة.
وطالب »العرادة« بزيادة ميزانية الدعم النباتي 
لتواكب الزيادة ف���ي االنتاج احمللي والعمل وفق 
اس���تراتيجية بعيدة النظر فيما يتعلق باالنتاج 
الزراعي واحلسبان للمشكلة قبل وقوعها بالعلم 
واملعرفة واخلبرة، س���واء من حيث الصقيع او 
امل���رض او صرف الدع���م، و»الزراعة« تصرف 3 
ماليني دينار من اصل ستة ماليني ونصف املليون 
)ميزانية الدع���م كلها( النتاج املرحلة االولى من 
املوسم الزراعي احلالي، فهل ستكفي املاليني املتبقية 

النتاج ثالث مراحل؟!
وتابع العرادة وحسبما يرى املزارعون املتجون 
فإن ميزانية االنتاج يجب ان ترتفع من 6.5 ماليني 

الى 20 مليون دينار سنويا.
بدوره اكد رئيس الهيئة ومديرها العام جاسم 
الب���در ان هيئ���ة الزراعة تبذل قص���ارى جهدها 
وتعمل وفق اللوائح واالنظمة املتبعة في الدولة 
لتنفيذ مطالب املزارعني الرامية الى تنمية الزراعة 
وتطويرها في البالد، وقد قدمنا كتبا للجهات املعنية 
بزيادة ميزانية الدعم النباتي الى 8.5 ماليني ومع 
هذا لم يالق طلبنا القبول من وزارة املالية، وهذ 

يحرجنا امام املزارع���ني املنتجني الذين نكن لهم 
كل احترام وتقدي���ر، فالهيئة مرتبطة مع جهات 
اخرى وما علينا سوى املطالبة الصادقة بتوفير 
اخلدمات للمزارعني، وتقدمي كل العون املمكن لهم 
وها نحن نعمل مع معهد الكويت لالبحاث العلمية 
حملاص���رة آفة »النيماتودا« قبل اس���تفحالها في 
التربة الزراعية في البالد، وها نحن نبدأ صفحة 
جديدة مع احتاد املزارعني لتحقيق نقلة سريعة 
للس���وق احمللية للخضار والفواكه من الشويخ 
الى الصليبية ومستعدون ملزيد من التنسيق مع 
اجلهات التي متثل املزارعني في جميع انحاء البالد 


