
مجلساألمــــــة الثالثاء
1  ديسمبر 2009

وجه النائب سيد حسني القالف سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 8
العفاسي جاء فيه: فيما يخص مشروع امليكنة، يرجى اإلفادة مبا يلي:

أوال: آخر ما توصل اليه مش����روع امليكنة وعدد املوظفني الذين مت انتدابهم 
في هذا املش����روع واملدة التي بقوا بها في املشروع؟ وملاذا مت تأخير العمل بهذا 

املشروع؟ وما املكافآت التي تسلمها العاملون واملشرفون على هذا املشروع؟
ثانيا: حسب تصريح الوكيل املساعد لقطاع العمل منصور املنصور جلريدة 
احلرية بتاريخ 2009/9/1 عن مش����روع امليكنة الذي صرح بأنه س����يطلب من 

القطاع����ات األخرى تزويده مبوظفني للعمل في مش����روع امليكنة، وذلك لعدم 
وجود العدد الكافي من املوظفني للعمل في هذا املش����روع، لذا يرجى تزويدي 
باآلتي: كم عدد العاملني في إدارات العمل املختلفة؟ وكم عدد املوظفني في قطاع 
العمل الذين يعملون بنظام املكافأة في مش����روع امليكنة؟ وهل توجد مخالفات 
مالية في مشروع امليكنة؟ إن كان الرد باإليجاب فما اإلجراءات التي اتخذت من 
قبلكم؟ وكم قيمة املكافآت التي صرفت في مشروع امليكنة طوال عمر املشروع؟ 

وكم قيمة املكافآت لكل موظف على حدة؟

القالف يسأل وزير الشؤون عن آخر ما توصل إليه مشروع الميكنة

انتهت جلنة ش����ؤون املعاقني 
البرملانية من اقرار وإعداد وصياغة 
قانون املعاقني متهيدا لعرضه على 
مجلس االمة في جلسة الثالث من 

الشهر اجلاري.
النائب  اللجن����ة  وقال رئيس 
مس����لم الب����راك ان اللجنة انتهت 
من هذا القانون الذي مت انتظاره 
طويال وسيتم توزيعه على اعضاء 
املجلس لقراءته ورفعه الى مجلس 
األمة القراره في اجللسة اخلاصة 
واملتزامنة مع اليوم العاملي للمعاقني. 
واعتب����ر البراك ان ه����ذا القانون 
مبنزلة هدي����ة عملية وهو مكون 
من 72 مادة تعالج أوضاع املعاقني 
التعليمية والصحية واالسكانية 
والتدريبية والتأهيلية واملعيشية 
فضال عن شموله اجراءات لوالد او 

والدة املعاق.
وأض����اف الب����راك ان القانون 
يشمل كذلك املخصصات الشهرية 
التي تقدم للمعاق وكذلك معاجلة 
اوض����اع ابناء املع����اق وعالقتهم 
ببنك التس����ليف واالدخ����ار فيما 
الى ان  يتعلق بالسكن، مش����يرا 
كل تل����ك القضاي����ا عوجل����ت في 

القان����ون معاجلة راقية ما يعطي 
القانون بعدا إنسانيا بحيث  هذا 
يش����مل الكويتي املعاق والبدون 

املعاق وابن الكويتية املعاق.
اللجنة تركت  ان  البراك  وقال 
لالطراف األخرى املقيمني ان يصدر 
ق����رار من الهيئ����ة يخصهم حتى 
يستفيدوا من القانون ومميزاته، 
مؤكدا ان املجلس سيتعامل مع هذا 
القانون مبا يتوافق واحلرص على 
املعاق. واضاف البراك ان اجلميع 
اعضاء وحكوم����ة حرصوا طوال 
هذه الفترة على التواجد في اللجنة 
ومناقشة القانون، مشيرا الى ان 
اجلمي����ع � وان كان هناك اختالف 
من اس����تجوابات وغيرها � حاول 
اظه����ار جانب آخر وه����و االتفاق 
احلكوم����ي النيابي على اقرار هذا 
القانون ليكون ثمرة هذا االتفاق 
اقراره مبداولتيه األولى والثانية 
ورفعه الى صاحب السمو األمير 

للتصديق عليه.
وأكد البراك انه في يوم اقرار 
هذا القانون »س����نكون قد قدمنا 
هدي����ة للمعاق وأم املع����اق التي 
تعبت وسهرت وعانت وحرصت 

الضبطية القضائية ان تتابع هذه 
املخالفات. وأكد البراك انه متى ما 
مت إقرار ذل����ك القانون فإنه حتما 
سيخلق مبدعني في مجاالت مختلفة 
علميا ورياضيا وابداعيا ش����اكرا 
اعضاء اللجنة الذين بذلوا اجلهد 
املتمي����ز في احلضور ومناقش����ة 
القانون، فض����ال عن باقي النواب 
من خارج اللجنة الذين تواجدوا 

في اللجنة وتابعوا باهتمام مناقشة 
واجناز هذا القانون.

الش����كر لفريق  البراك  ووجه 
التنسيق وفريق العمل من اللجنة 
واملختصني الذين قدموا خبراتهم 
وجهده����م م����ن خ����ارج املجلس 
واملختصني في شأن ذوي اإلعاقة.

بدوره، قال مقرر جلنة شؤون ذوي 
االحتياجات اخلاصة النائب ناجي 

على تقدمي منوذج متميز ومبدع 
للجميع«، مش����يرا الى ان اللجنة 
حرص����ت على وضع عقوبات ملن 
يس����يء للمعاقني أو من يس����يء 
معاملته����م وعقوبات وضعت ملن 
يستخدم مواقفهم وسمحت اللجنة 
للهيئة بانشاء مجموعة من خارج 
الهيئة واطلق����ت عليهم »أصدقاء 
املعاقني« حتى تستطيع من خالل 

العبداله����ادي إن املجلس »ما فيه 
خير« ما لم يحرص أعضاؤه على 
احلضور ووض����ع بصماتهم في 
إقرار قانون املعاقني، مشددا على 
ان القانون يتعلق بشريحة مهمة 
وقضية إنسانية ال يختلف على 
أهميتها. وأوضح العبدالهادي في 
تصريح للصحافيني عقب اجتماع 
اللجنة أمس ان االجتماع مت بحضور 

جميع األعض����اء فيما عدا النائبة 
د.أسيل العوضي املتواجدة خارج 
البالد ومتت مداولة القانون وإقراره 
بش����كله النهائي واستبعاد املادة 
املتعلقة بتجنيس املعاقني البدون 
مبوافقة جميع األط����راف. وذكر 
العبدالهادي ان التوافق سري على 
جميع مواد القانون باستثناء املادة 
الثانية املتعلقة بسريان القانون 
عل����ى املعاق����ني الكويتيني وأبناء 
الكويتيات من غير الكويتيني وغير 
محددي اجلنسية والتي حسم أمرها 
بالتصويت نظرا لتحفظ النائبني 
العبدالهادي ود.معصومة  ناجي 
املبارك على املادة لعدم تطابقها مع 
املادة 11 من الدستور التي تنص على 
ان تقدم الدولة الرعاية للمواطن 
في حاالت الشيخوخة أو املرض أو 
العجز. وانتهى التصويت بإقرار 
هذه املادة حي����ث رجح تصويت 
الرئيس مس����لم البراك الكفة بعد 
تعادل طرفي املعارضة والتأييد 
بصوتني لكل منهما وكان النائب 
علي الدقباس����ي ثان����ي األعضاء 
النتيجة  املؤيدين، كما انسحبت 
الثانية املختلف  املادة  ذاتها على 

عليها واملتعلق����ة مبنح الرخص 
التجارية والبسطات لذوي اإلعاقة 
حتى وان كانوا يتقاضون معاشات 
إعاق����ة أو تقاع����د أو مخصصات 
ش����هرية. وب����ني العبدالهادي انه 
والنائبة د.معصومة املبارك حتفظا 
على هذه املادة ايضا لعدم احكامها 
مسألة منع استغالل املعاقني في 
االستحواذ على هذه االمتيازات من 

قبل أطراف أخرى.
وهنأ النائب علي الدقباسي فئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة مبناسبة 
البرملانية املختصة  اللجنة  اقرار 
قانون املعاقني، مطالبا احلكومة 
واملجلس بس����رعة اقرار القانون 
في جلسة 3 ديسمبر التي ستعقد 
يوم اخلميس املقبل في مداولتيه 
االولى والثانية. وقال الدقباسي في 
تصريح صحافي ان اقرار اللجنة 
لهذا القانون بش����كله النهائي هو 
مبنزلة نقل����ة نوعية تقدم كهدية 
للمعاقني مبا فيهم املعاقني من فئة 
البدون، الفتا الى ان هذا االمر يعكس 
حرص الكويت والتي متلك سجال 
حافال في احترام حقوق االنسان 

بجميع شرائح املجتمع.

ت قانون ذوي االحتياجات الخاصة ورفعته إلى المجلس لجنة المعاقين أقرَّ
لمناقشته والموافقة عليه في جلسة 3 الجاري تزامنًا مع اليوم العالمي

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لالإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

ــــس        ــــ� ــــدل الن ـــة  ـــق ـــط ـــن م يف  ــــل  ــــي ڤ
اأدوار ــلث  ـــ ـــ ث ــة  ـــ ــدوح ـــ ال يف  بــيــــــــت 
ڤيـــل يف �ســعـــد العــبـداللــه ثـــلث �ســـوارع
الـــــــفـــــــردو�ـــس ــة  ـــ ــق ــط ـــ ــن م يف  ـــت  ـــي ب

الـــدخـــل املــتــو�ــســط  ــة  ــي الــعــار�ــس ــت يف  ــي ب

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق
بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار
للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج
الرخام واجلرانيت
املا�سية بالأقرا�س 

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

)متين غوزال(علي الدقباسي ومسلم البراك وناجي العبدالهادي خالل اجتماع اللجنة أمس


