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أكدت أنه يعالج القصور في القانون القديم ويصحح أوضاع المعاقين

المطوع: أتمنى أن تصدح قاعة عبداهلل السالم اليوم
بالتهليل والتبريك إلقرار قانون حقوق ذوي اإلعاقة

منيرة املطوع

أكدت أمني ع����ام اجلمعية 
الكويتي����ة لرعاي����ة املعاقني 
والسكرتير الوطني للتأهيل 
الدول����ي مني����رة املط����وع أن 
الكويت دائما سباقة ومن أوائل 
الدول التي س����نت تشريعات 
وقوانني تهتم باألشخاص ذوي 

اإلعاقة.
جاء ذلك في كلمة للمطوع 
مبناس����بة االحتف����ال باليوم 
العاملي للمعاق����ني قالت فيها: 
»اعتاد العال����م ان يحتفل في 
الثال����ث من ديس����مبر من كل 
عام بالي����وم العاملي للمعاقني 
الذي أقرته هيئة األمم املتحدة 
عام 1981 إميان����ا منها بأهمية 
تطوير وحتفي����ز ودمج هذه 
الفئة في املجتمع ورفع مستوى 
الوعي بقضايا األشخاص ذوي 
اإلعاقة وإش����راك جميع فئات 
املجتمع في معاجلة قضاياهم 
باعتبارهم جزءا ال يتجزأ م���ن 

املجتم��ع.
أمتنى ان يكون احتفالنا لهذا 
العام احتفالني، احتفال باليوم 
العاملي للمعاقني واحتفال أكبر 
بإقرار القانون اجلديد بش����أن 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
فاجلميع في انتظار تلك اللحظة 
احلاسمة التي سُتكلل عمل وجهد 

وتدقيق ومراجعة ممثلي جميع 
الهيئات واملؤسسات التي تعنى 
باألشخاص املعاقني في الكويت 
بالنجاح والتوفيق، تلك اللحظة 
التاريخية التي سُتنصف أبناءنا 
وإخواننا ذوي اإلعاقة ومتنحهم 

ما ُأغفل من حقوقهم.
لق����د كانت دول����ة الكويت 
دائما سباقة ومن أوائل الدول 
التي سّنت تشريعات وقوانني 
تهتم باألشخاص ذوي اإلعاقة، 
واذكر انني قدمت مسودة قانون 
لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة 
الى وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل عام 1980 مبناس����بة 
عقدها ملؤمتر دولي مبناسبة 

التي  الدولية للمعاقني  السنة 
رأت تش����كيل جلن����ة وزارية 
تتأل����ف من جمي����ع الوزارات 
املعني����ة كالصح����ة والتربية 
والشؤون والفتوى والتشريع 
مع االستعانة باملختصني وذوي 
اخلبرة حيث عملنا على دراسة 

مسودة القانون.
حيث استمر العمل لشهور 
عدة ُعرضت خاللها مس����ودة 
القانون على العديد من الهيئات 
والوزارات ذات العالقة وأجريت 
التعديالت الالزمة، وفي ديسمبر 
1981 وقبل االحتفال بالس����نة 
الدولية للمعاقني قدمنا مشروع 
القانون الى سمو األمير الشيخ 
جابر األحم����د طيب اهلل ثراه 
الذي عبر عن س����عادته وقال 
»األشخاص املعاقون لهم حقوق 
وعليهم واجبات«، واس����تمر 
العمل لدفع مش����روع القانون 
وبعد ع����دة مراحل من البحث 
والدراسة صدر قانون رعاية 
املعوقني رق���م 49 لس����ن����ة 

.96
إقرار قانون  أمتنى ان يتم 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
»اجلديد« في ه����ذا اليوم وأال 
يأخذ سنوات طويلة من البحث 
والدراسة كما حدث مع القانون 

القدمي.
ان قانون حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة اجلديد الذي يتكون 
من 72 مادة جاءت بنوده موافقة 
الدولي����ة حلقوق  لالتفاقي����ة 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وقد 
عال����ج القصور ف����ي القانون 
القدمي وصحح أوضاع املعاقني 
من جمي����ع النواحي الصحية 
والتعليمية والتأهيلية واإلسكان 

والتأمينات وغيرها.
وفي خت����ام كلمت����ي هذه 
أمتنى ان تصدح قاعة عبداهلل 
الس����الم يوم اخلميس الثالث 
من ديسمبر بالتهليل والتبريك 
إلقرار »قانون حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاق����ة« ليكون أطيب 
تهنئة ألبنائن����ا ذوي اإلعاقة 

بهذه املناسبة.
كل الشكر والتقدير للجنة 
شؤون املعاقني مبجلس األمة 
وممثلي اجله����ات التي تعنى 
باملعاق����ني الذين ل����م يدخروا 
جه����دا ف����ي دراس����ة وتدقيق 
وتعديل بنود القانون لتواكب 
التشريعات والقوانني.  أحدث 
وندعو اهلل عز وجل ان يوفق 
حكومتنا الرشيدة ملا فيه خير 
ورفعة أبنائن����ا وبناتنا ذوي 

اإلعاق���ة.

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)

املوقع زاوية الدخل بحدود 30 األف دينار

�سعر البيع 3.500.000 دينار 

)ثالثة ماليني وخم�سمائة األف دينار (

للبيـع جممع جتاري يف منطقة حويل

99077719

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

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 

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

الحساوي: إقرار قانون المعاقين تزامنًا مع يومهم 
أجمل هدية تقدمها السلطتان لذوي اإلعاقة

مستشفى الراشد يشارك المعاقين احتفالهم باليوم الدولي
متيز مستشفى الراشد )الرائد األول 
لرعاية العائلة( في املشاركة باليوم 
الدولي للمعاقني حتت شعار »اتفاقية 
حقوق املعاقني: )الكرامة والعدالة لنا 
جميعا(«، والشعار مستلهم من متتع 
املعاقني باحلقوق األساسية بشكل تام 
وعلى قدم املس���اواة ومشاركتهم في 
املجتمع. وميث���ل املعاقون نحو %10 
من س���كان العال���م، اي 650 مليون 

نسم��ة.
وأكد مستشفى الراشد ضخامة عدد 

املتعايشني مع اإلعاقات والعاهات في 
ش���تى ربوع العالم والتحديات التي 
تواجهها تلك الفئة، كما عمل مستشفى 
الراشد على التوعية في حتسني نوعية 
حياة املعاقني بفضل اجلهود التي تبذل 
على الصعيد العلمي والعاملي وإذكاء 

الوعي بإبعاد السلبيات عنهم.
وقد أشاد مستشفى الراشد بالغرض 
من هذا اليوم وهو تعزيز فهم املسائل 
املرتبطة بالعجز وحشد الدعم الالزم 
املعاق���ني وحقوقهم  لضم���ان كرامة 

وعافيتهم، والغرض اآلخر هو إذكاء 
الوعي باملنافع التي ميكن جنيها من 
إدماج املعاقني في جميع مجاالت احلياة 
خللق الروح املعنوية لهم وجناحهم 

في املستوى الثقافي واملهني.
وأخيرا موضوع االحتفال باليوم 
العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة مبني 
على هدف التمت���ع الكامل واملتكافئ 
بحقوق اإلنسان ومشاركة األشخاص 
ذوي اإلعاقة في املجتمع، أسسه برنامج 

العمل العاملي املتعلق باملعاقني.

طالب د.املنذر احلساوي عضو مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق 
اإلنسان أعضاء مجلس األمة بإقرار قانون املعاقني في جلسة 3 ديسمبر 
الذي يوافق اليوم الدولي للمعاق����ني، مؤكدا ان إقرار القانون في يوم 
املعاقني وفي اجواء العيد هدية تقدمها السلطتان لذوي اإلعاقة وأسرهم، 
والبالغ عددهم اكثر من 25 الف إنسان، ومتهيدا لالنضمام الى االتفاقية 
الدولية لألشخاص، مبينا ان الشريعة االسالمية أولت هذه الفئة الغالية 

رعاية إنسانية شاملة صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتابع: ان هذا القانون سيكون انطالقة جديدة بإذن اهلل لتصحيح 
مس����ار رعاية املعاقني في الكويت، ومادامت غالبية اجلمعيات املتهمة 
بشؤون ذوي اإلعاقة قد ش����اركت في صياغة القانون من خالل جلنة 
متثلهم ومن ثم أقرته جلنة املعاقني في مجلس األمة فإننا نأمل أال يواجه 
القانون اعتراضات قد تؤخر رؤيته للنور مستدركا بأن أي اضافات يراها 
ذوو الصلة ميك����ن إدراجها الحقا بتعديل او اضافة بعض النصوص. 

وأوضح ان الشريعة االسالمية كفلت جميع حقوق املعاقني فقد تكرر 
في القرآن الكرمي لفظ: )ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج 
وال على املريض حرج( وكان النبي ژ اذا رأى ابن ام مكتوم )الصحابي 

األعمى( رحب به وبادره قائال: »أهال مبن عاتبني فيه ربي..«.
واستش����هد مبا فعل����ه اخلليفة عمر بن عبدالعزي����ز فقد حث على 
إحصاء عدد املعاقني في الدولة االسالمية، واإلمام ابوحنيفة الذي وضع 
تشريعا يقضي بأن بيت مال املسلمني مسؤول عن النفقة على املعاقني، 
واخلليف����ة الوليد بن عبدامللك الذي أعطى كل ُمقعد خادما، وكل أعمى 

قائدا، متسائال: أين الكويت بعد اكثر من 13 قرنا؟
وذكر احلس����اوي بالبند رقم 2 م����ن املادة رقم 17 من إعالن القاهرة 
حلقوق اإلنس����ان في اإلس����الم والتي تنص على ان: »لكل إنسان على 
مجتمع����ه ودولته حق الرعاية الصحي����ة واالجتماعية بتهيئة جميع 

املرافق العامة التي يحتاج اليها في حدود اإلمكانات املتاحة«.


