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)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي ود.أسيل العوضي على املنصة

روضان الروضان ود.محمد العفاسي وصالح املال أثناء اجللسة

الحكومة قدمت 12 تعدياًل.. واعتراضات نيابية على مواد امتيازات البدون المعاقين وأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي

المجلس وافق على قانون ذوي االحتياجات الخاصة في مداولته األولى

قدم النائب غامن اللميع اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا 
لالزدحام املروري الذي يسببه وجود مضخة املنقف في 
شارع رئيس���ي، وما ينتج عنه من عرقلة حركة السير 
وتسببها في الكثير من احلوادث األمر الذي يتطلب نقل 
املضخة الى خارج منطقة املنقف، اقترح نقل مضخة املياه 
الواقع���ة في منطقة املنقف الى موقع آخر خارج املنطقة 

لتفادي االزدحام املروري الناجت عنها.

اللميع يطالب بنقل مضخة المياة الواقعة في المنقف

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ 
وافق مجلس االمة في جلسته اخلاصة أمس على قانون ذوي االحتياجات اخلاصة في مداولته األولى.

وكان املجلس قد ناقش تقرير جلنة ش�ؤون ذوي االحتياجات اخلاصة البرملانية واالقتراحات املقدمة على القانون املذكور اال ان تعديالت 
نيابية وحكومية قدمت أخيرا على القانون حالت دون التصويت عليه في مداولته الثانية وحدت برئيس املجلس جاس�م اخلرافي الى الطلب من 

نواب املجلس تقدمي اي مقترح جديد على القانون الى اللجنة قبل تقدمي األخيرة تقريرها بهذا الشأن.
وطالب اخلرافي اللجنة بدراسة مقترحات النواب والتعديالت املقدمة على القانون ومناقشتها مع مقدميها ومن ثم إحالة تقرير متكامل إلى 

املجلس ملناقشته في جلسة مقبلة »نظرا ألهمية القانون لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة وضرورة إقراره في أسرع وقت ممكن«.
وطالب عدد من النواب خالل مناقش�ة القانون احلكومة بالتصديق على االتفاقيات الدولية ذات الصلة باملعاقني معتبرين ان عدم املصادقة 

على تلك االتفاقيات حتى اآلن يعد »قصورا« في شأن حقوق هذه الفئة من أبناء املجتمع.
ودعوا الى تقدمي تعريف شامل وكامل للمعاق مبا يضمن حقوق »هذا اإلنسان« التي كفلها دستور البالد وبالتالي محاربة »مدعي اإلعاقة« مضيفني 

ان إقرار القانون من شأنه ان يضع الكويت في مصاف الدول املتقدمة واملتحضرة.
وناشد عدد من النواب »عدم االعتراض« على مواد القانون التي »تلمس البعد اإلنساني« لفئة املعاقني من غير محددي اجلنسية )البدون( وأبناء 
الكويتيات السيما ان عددهم ليس كبيرا. وشددوا على ضرورة احتواء املعاق ودمجه في املجتمع مطالبني ب� »ثقافة مجتمعية« لرعايته واالهتمام 
بتعليم أبناء هذه الفئة ووضع مناهج دراسية جديدة وبرامج تكميلية في مجال التعليم املقدم لهم. واستذكر عدد من النواب البطوالت الرياضية 
التي حققها املعاقون أخيرا »ورفعوا بها اسم الكويت عاليا في احملافل الرياضية الدولية« مطالبني بضرورة حتسني اخلدمات الصحية املقدمة في 

املراكز الصحية املختلفة وتوفير الرعاية الصحية الالزمة السيما لبعض احلاالت اخلاصة من اإلعاقة.
وفيما يلي التفاصيل:

فنون إبداعية مبهرة في املدرسة االجنليزية الفحيحيل
الفحيحيل  أقامت املدرسة اإلجنليزية 
معرضها الفني الس���نوي ومس���ابقة 
املوس���يقى وال���ذي أقيم في مس���رح 
لويد ويب���ر. وكان املع���رض برعاية 
ماكدونال���دز، وق���د افتتحت املعرض 
الفنانة الكويتية املعروفة السيدة/ثريا 
البقصمي. باإلضافة إلى مدير تسويق 
ماكدونالدز الس���يد/ ج���ورج خّوام ، 
ومسؤولي التسويق، ورئيس مجلس 
إدارة املدرس���ة اإلجنليزية الفحيحيل 
ابراهيم شحيبر،  الس���يد/  وصاحبها 
ومدرسي التربية الفنية اآلنسة/ لورد 
واآلنس���ة/ جونس���ون، كذلك مدرسي 
املوسيقى السيدة/ غروموسا واآلنسة 
ليدجارد وجميع رؤساء األقسام. وكان 
الدراسي  العام  موضوع املعرض لهذا 
حول سفينة البوم. وقد مت اختيار هذا 
املوضوع لثراء هذا املوضوع وتعلقه 
الكويتي والعم���ل بالبحر.  بالت���راث 
مقارن���ة مبوض���وع العام الدراس���ي 
املاضي وهو اجلمل. وستظهر اجلائزة 
الفني���ة للع���ام الدراس���ي املاضي في 
التق���ومي اجلديد للع���ام 2010 قريبًا. 
وتضم���ن املعرض الفن���ي املنحوتات 
ومناذج فنية غاية في اجلمال ومبهرة 
حيث أق���رت الفنان���ة الكويتية ثريا 
العالي  الفن���ي  البقصمي باملس���توى 
في املدرس���ة اإلجنليزي���ة الفحيحيل 
وشكرت الهيئة التدريسية على العمل 
اجل���اد واملتفان���ي إلجن���اح املعرض. 

وق���د قرر بعض املدرس���ن بإش���راك 
الفصول التي ينتمي إليها املش���اركن 
في املعرض لدخول املسابقة. وتظهر 
في الص���ورة ما مت املش���اركة به من 
قبل صفوف السنة األولى والسادسة. 
وكجزء من املس���ابقة.. قام مدرس���ي 
املوسيقى بتشجيع الطالب املوهوبن 
الفحيحيل  املدرس���ة اإلجنليزية  لدى 
لغناء أغاني متعلقة بالبحر أو السفن 
موفي اخلتام مت شكر راديسون ساس، 
وفن���دق األزرق على تعاونهم في هذه 
املناسبة. هذا ومت اختيار الفائزين من 
قبل الفنانة ثري���ا البقصمي في حفل 
تكرميي خاص في املدرسة اإلجنليزية 

الفحيحيل.

»حدس« ترفض »الحلول غير الدستورية« لالستجوابات:
ال للتأجيل.. وال لإلحالة وال للسرية

الدس���تورية  في تصري���ح للحركة 
اإلس���المية )ح���دس( ح���ول تتاب���ع 
االس���تجوابات لرئيس ال���وزراء وعدد 
من ال���وزراء صرح األمني العام للحركة 
الدستورية د.ناصر الصانع قائال: ما يحدث 
في الساحة السياسية احمللية من تدهور 
في العالقات والطرح ميثل مس���ؤولية 
واضحة للحكوم���ة وتأكيدا جديدا على 
عجزها وضعفها عن حتقيق طموحات 
املواطن���ني وأهداف التنمية املنش���ودة 
واملفقودة في الكويت. وأكد األمني العام 
حلدس: »ان الثقة مفقودة بني السلطتني 
التش���ريعية والتنفيذية بينما يفترض 
الدستور تعاون السلطات العامة حتقيقا 

للغايات واألهداف واملصالح العامة«.
وأضاف د.ناصر الصانع في تصريحه 
قائال: »ال نزاع إطالقا في ان اس���تجواب 
الوزراء حق  الوزراء ورئيس مجل���س 
للنواب استجالء للحقيقة وكشفا لألخطاء، 
بل انه يرقى ليكون واجبا في كثير من 

احلاالت، وعلى النائب التزام دستوري 
للقي���ام به جت���اه الوط���ن واملواطنني، 
متى ما م���ورس في إطار يجمع احلرية 

واملسؤولية«.
واختتم األمني العام للحركة الدستورية 
اإلس���المية تصريحه قائال: »ان جميع 
الدس���تورية مرفوضة،  احللول غي���ر 
ونرفض تأجيل االستجوابات أو إحالتها 
للجنة التشريعية او احملكمة الدستورية، 
مشددا على ان حتويل استجواب رئيس 
الوزراء للس���رية مع حساسية القضايا 
املثارة حملاور االس���تجواب يعد تغييبا 
حلق الشعب في املراقبة واملتابعة ألداء 
رئيس الوزراء وأقوال���ه وأداء النواب، 
خاصة ان القضايا املثارة تتعلق بسمعة 
ومكانة السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء واالخوة 
الوزراء حتمل مسؤولياتهم السياسية 
والوظيفية كاملة، وعلى النواب التحدث 
والتصرف بوضوح في املطالبة بذلك«.

معصومة: ال يجوز االستمرار في إجحاف المرأة الكويتية 
واالنتقاص من مظلة الحقوق التي تحصل عليها وأبناؤها

ردًا على تحفظ الحكومة على شمول أبناء الكويتيات بمزايا قانون المعاقين

مريم بندق
أعلنت النائبة د.معصومة املبارك ان جلنة 
املعاقني البرملانية ستناقش املالحظات النيابية 
واحلكومية التي طرحت في اثناء مناقش���ة 
القانون أمس في اجتماع يعقد االثنني املقبل. 
وقال���ت د.معصومة ف���ي تصريحات خاصة 
ل�»األنباء«: سنعمل على تعديل مواد القانون 
مبا يتفق مع املقترحات واملالحظات النيابية 
احلكومية التي طرحت لنضمن اغلبية نيابية 
لتمرير القانون في املداول���ة الثانية املقررة 

بعد اسبوعني.
ووصفت النائبة املبارك املالحظات احلكومية 
بأن بعضها معق���ول وبعضها ال ميكن االخذ 

به.
واستطردت: ميكن جتاوز مدة ال� 5 سنوات 
املتاحة امام احلكومة إلقام���ة مراكز لتأهيل 
املعاقني في احملافظات اخلمس الى 7 سنوات 
حتى ال يكون عثرة امام اقرار القانون، وكذلك 

البن���د املتعلق بتبعية الهيئة لس���مو رئيس 
الوزراء، موضح���ة ان وجهة نظرها تتضمن 
امكانية ايجاد صيغة اخرى كأن تكون لوزير 

الشؤون على سبيل املثال.
وكش���فت د.معصومة عن رفضها حتفظ 
احلكومة على معاملة ابناء الكويتيات املتزوجات 
من غير محددي اجلنسية معاملة الكويتيني فيما 
يتعلق مبزايا قانون املعاقني من تعليم ورعاية 

صحية واملزايا االخرى املرتبطة بالقانون.
وتساءلت د.معصومة: ملاذا تبخس الكويتية 

حقها؟!
وقالت: لن أستطيع القبول برأي احلكومة 
في هذه النقطة، ويجب على الدولة أن تدعم 
ابناء الكويتيات املعاقني املتزوجات من غير 

محددي اجلنسية.
وقال���ت: ال يجوز ان نس���تمر في اجحاف 
املرأة الكويتية واالنتقاص من مظلة احلقوق 

واملزايا التي حتصل عليها وابنائها.

الس�لطان: نرجو عدم س�لق القانون وهل تكفي مناقشته في جلسة واحدة؟!

العدوة: نطالب الحكومة  بعدم االعتراض على سقف الراتب
الصرعاوي: هناك مدّع�ون لإلعاقة حتى يحصلوا على االمتيازات

الروم�ي: معالجة اإلعاقة ليس�ت فق�ط بتقديم مي�زات مالية

افتتح رئي���س مجلس األمة 
جاسم اخلرافي جلسة أمس الساعة 
9.30، وبعد تالوة أسماء املعتذرين 

مت التصديق على املضبطة.
الن���واب  اخلراف���ي: أهن���ئ 
مبناس���بة العيد وعام كله خير 
وبركة وأمتنى للنواب احلجاج 
حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وفي 
األيام املاضية انتقل الى رحمة اهلل 
املستشار مصطفى كامل، الذي قام 
في الفترة السابقة بدور كبير في 
خدمة املجلس والدستور الكويتي 
وابداء النصيحة الصادقة وليس 

أمامنا سوى الترحم عليه.
البصيري: احلكومة  د.محمد 
تسأل املولى عز وجل ان يتغمد 

الفقيد في رحمته.
اخلرافي: جلسة اليوم خاصة 
ملناقشة قانون ذوي االحتياجات 
اخلاصة وأتقدم بالشكر لرئيس 
وأعضاء اللجن���ة الذين أجنزوا 

هذا التقرير.
عادل الصرعاوي: هذه جلسة 
تاريخية وأمتنى السماح ملترجم 
اإلش���ارة بحض���ور اجللس���ة، 
واش���كر رئيس وأعضاء جلنة 
ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة 
الذي بذلوه، وهناك  على اجلهد 
قصور حكومي جتاه اتفاقية ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ونحن أمام 
مشكلة تعريف ذوي االحتياجات 
اخلاصة، فهناك مدعون لإلعاقة 
حتى يحصل���وا على االمتيازات 
وهذه مش���كلة وبعضهم يدعي 
اإلعاق���ة بدعم من بعض أعضاء 
مجل���س األمة! ونش���كر فيصل 
الدويسان على تبنيه لهذا امللف، 
لذلك يجب ان نطابق تعريف ذوي 
اإلعاقة مع التعريف الدولي، أيضا 
هناك موضوع ادخال البدون في 
القانون، وكانت هناك مادة  هذا 
جتي���ز منح اجلنس���ية للمعاق 
وأزيلت لذلك يجب أال تتعارض 
مواد القانون مع مواد الدستور، 
أيض���ا هناك تش���ابه بني وزارة 
التربية واملجلس األعلى للمعاقني 

وسيكون هناك تشابك.
جاسم اخلرافي: احلكومة قدمت 

تعديالت تطال 12 مادة.
صال���ح عاش���ور: املعاقون 
الدس���تور والقانون  يري���دون 
وال يريدون الش���فقة أو العطف 
واملنة، هن���اك دول متقدمة في 
هذا املجال يجب االستفادة منها 
واملهم في هذا اجلانب اندماج ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة باملجتمع 

ويجب ان يشعروا انهم مواطنون 
لهم حقوقهم. التعريف الصحيح 
للمعاق ميكنه من احلصول على 
حقوقه والرعاية يجب ان تكون 

مباشرة.
خالدالعدوة: نشكر اللجنة على 
انقاذ ذوي االحتياجات  محاولة 
اخلاصة، ال���دول املتحضرة هي 
التي تعنى باملعاقني لكن نشاهد 
اجلانب احلكومي به قصور شديد، 
مبنى املجل���س األعلى للمعاقني 
في عمارة استثمارية ال يستطيع 
املع���اق الوصول اليها ويصعب 
على املعافى قبل املعاق الوصول 

اليها.
اجلانب احلكومي يتاجر في 
قضية املعاق، ول���ي أمر املعاق 
الدراس���ة  أبن���اءه من  يخ���رج 
اليد،  املتخصصة لضي���ق ذات 
اللجنة وقفت أمام البدون وأبناء 
الكويتيات وقفة مشرفة، الناس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية، 
وهذه نقطة مضيئة، ونأمل عدم 
املادة  اعتراض احلكوم���ة على 
الثاني���ة وه���ؤالء عددهم ليس 
كبيرا، يج���ب االهتمام بقضية 
اسكان املعاق ومدة االنتظار البد 
ان تبقى 5 سنوات، وزارة التربية 
مهملة في حقهم، وقضية سقف 

الراتب أمر مزعج لهذه الفئة.
العفاس���ي: مت الغ���اء قضية 
الس���قف األعلى للراتب وميكن 
ألولي���اء األمور االس���تفادة من 
املعونة مهما كان س���قف الراتب 
وه���ذا الق���رار صدر في ش���هر 

سبتمبر.
سعدون حماد: نريد االحتفال 
اليوم بإقرار هذا القانون، املبنى 
اخلاص باملجلس األعلى للمعاقني 
معاق، وتعديالت احلكومة على 
القانون مجحف���ة في حق املرأة 
الكل منا تابع قضية  الكويتية، 
التي عرضت مشكلتها  املواطنة 
في تلفزيون الوطن وكتبت في 
الصحف لديها 6 معاقني واحلكومة 
لم تلتفت لها، وكذلك مواطنة لديها 
10 معاقني توفي منهم 4 ولديها 6 
أيضا، يجب حذف كلمة ال يتجاوز 
من التعديل اجلديد في املادة 34 
واخلاصة بقضية اإلسكان حتى ال 

نسمح للحكومة بالتالعب.
د.ضي���ف اهلل بورمية: نحن 
كأعض���اء الس���لطتني نتحم���ل 
مسؤولية هذا القانون وعدم إقراره 
منذ العام 2006، احلكومة طالبت 
بحقوق املرأة السياسية لكنها اآلن 

تفرق بني املواطنات وحقوقهن 
ف���ي هذا القان���ون، نحن ننادي 
باحلقوق املدني���ة للبدون وهذا 
أقل حق يعطى للمعاق البدون، 
الدولة حتى اآلن لم تلتزم بتأمني 
السكن املناسب للمعاق، ويجب 
حتديد مدة ال� 5 سنوات للحصول 

على السكن.
د.جمعان احلربش: في ديننا 
اإلسالمي عبر كثيرة حول ذوي 
االحتياجات اخلاصة وأهمها الصبر 
ودخول اجلنة بعد ذلك، لألسف 
الفساد وصل ملرحلة اخللط بني 
املعاق ومن يدعي اإلعاقة، مركز 
تقومي الطفل يعنى بفئتني لكن 
ضعيفي التعليم ليس هناك اهتمام 
بهم في القانون واألماكن العامة 
يجب ان تكون صاحلة الستخدام 
املعاق وكذل���ك اإلعاقة اخلاصة 
بالزواج يجب ان تعطى للمعاق 

في حال تزوج من غير كويتية، هل 
يجوز إنسانيا حرمان املعاق من 
حقوقه اإلنسانية كونه بدون، إذا 
نختلف من ناحية التجنيس هذا 
أمر لكن القضية اإلنسانية يجب 
عدم املساس بها.علي الدقباسي: 
نشكر اعضاء اللجنة الذين بذلوا 
جهدا كبيرا ف���ي انتهاء التقرير 
ولكن يحزنني موقف احلكومة 
من غيابها كما يحزنني ايضا ان 
نناقش اقتراحات بقوانني جاءت 
من مبادرات نيابية وليست من 
احلكومة التي تتغنى مبش���اكل 

املعاقني.
العيوب  اليوم لسد  القانون 
التشريعية وهناك شريحة مهمة 
جدا وهم أولياء أمور املعاقني الذين 
لديهم معاناة كبيرة ومسؤولية 
كبيرة من كثرة س���اعات عملهم 
والقروض وكأنهم أسوياء ونطالب 

املبكر وتقليص  لهم بالتقاع���د 
العمل واحلكومة تقول  ساعات 
اهدار ومصاريف كثيرة  ان هذا 
فاي���ن مكاتب املس���ؤولني التي 
اصبحت كفنادق 5 جنوم والهدايا 

واملصاريف.
هن���اك معان���اة حقيقية في 
التعام���ل مع الدول���ة الن هناك 
تقصيرا حكوميا جتاه املعاقني ولو 
كانت احلكومة جادة الحضرت 
احلكومة القانون منذ زمن بعيد 
واتوقع ع���دم اقرار هذا القانون 
الثاني���ة الن هناك  في مداولته 
تكتيكا حدث لتعطيل هذا القانون 
نريد ايصال رس���الة مهمة وهي 
تبعية الهيئ���ة لرئيس الوزراء 
بأن تكون قضايا هذه الفئة في 
مقدمة القضايا، ووزير الشؤون 

هو فرصة القرار هذا القانون.
قضية املعاقني لدينا قصور في 

التعامل معها الن الثقافة العامة 
ف���ي مجتمعنا به���ا قصور لكن 
املجلس لديه الرغبة في االجناز 
ونصرة املعاقني الذين هم بحاجة 
الى ذلك الن ذلك مكسب للكويت 
وسمعتها اكتفي مبا قلت وامتنى 

اقرار القانون اليوم.

ثقافة مجتمع

سلوى اجلسار: الشكر والتقدير 
للجنة على اجلهد الذي قاموا به 
على اقرار هذا القانون املهم الذي 
يتناول قضي���ة املعاقني بجميع 
ابعادها وكذلك جميع اجلهات التي 
تتبنى وتعنى بقضايا املعاقني.

اؤكد اننا امام معضلة في بناء 
ثقافة رئيسية لبناء املجتمع فان 
الثقافة ل���دى املجتمع تهتز من 
الداخل وهناك قضايا رئيسية اكبر 
من املعاقني وهي ثقافة املجتمع، 

وانا م���ن املؤيدين لوجود هيئة 
لتنظيم العمل تنظيما عمليا صحيا 
وتربويا وعلميا، وال اريد ان يكون 
قانون املعاقني مسيسا، وسنستمر 
في نفس املزايدات وعلى الوزير 
عادة الغربل���ة جلميع املوظفني 

غير املؤهلني في عملهم.
اتفق متاما مع  الثانية  املادة 
التعديل اآلتي من احلكومة فهناك 
كويتيون لديه ثالثة ابناء يدفع 
لهم س���نويا اكثر م���ن 80 ألف 
دوالر والى اآلن يطالب ب� 4500 
دينار تدفع سنويا من احلكومة 
اولويات  للمعاقني، يجب وضع 
انسانية من قبل الهيئة بعد ذلك 
فيما يتعلق ببطاقة االعاقة وكنت 
امتنى ان يولي التعليم للمعاقني 
االهتمام ولكن املوجود على ارض 
الواق���ع ان الدولة لديها 3 أماكن 
محددة وهي ادارة التربية وهناك 
بعض امل���دارس اخلاصة تتاجر 
مبا يس���مى فصول محو االمية 
لذوي االعاقة وليس لديها برنامج 

اكادميي لتعليم ذوي االعاقة.
اخشى ان يستغل املعاق ويبقى 

حتت مسمى املتاجرة.
ارحموا من في األرض

الغامن: نش���كر دور  مرزوق 
اللجنة على جهدهم املبذول.

ارحموا من في األرض يرحمكم 
من في الس���ماء واستذكر عندما 
طالبنا بجلسة وحضرنا 10 تواقيع 
ولم يحضر اح���د واليوم لدينا 
فرصة تاريخية في تعويض ما 
فاتهم ويج���ب توضيح حقيقة 
ان املعاق���ني ش���ريحة مهمة في 
املجتم���ع لهم حق���وق وعليهم 
واجب���ات وال يري���دون ميزات 
مالية ولكنهم يريدون حقوقهم 
وكرامتهم فهذا القانون يجسد هذه 
الرؤية ويحسسهم بانهم جزء من 
املجتمع بغض النظر عن قدراتهم 
واصواتهم، الكويت ليست دولة 
جاح���دة ويجب االس���تفادة من 
هذه التجربة فلنقر هذا القانون 

اليوم.
فامل���ادة 3 قدم���ت مجموعة 
منتظمة م���ن اخلدمات اجلميلة 
للمعاقني لكنها غير مطبقة فما 

الفائدة.
املادة 5 املساكن ولكنها ايضا 
ال تطبق فماذا يضمن ان يطبق 

في القانون اجلديد.
والبد ان يكون هناك مرصد 

لرصد ومراقبة مهام املسؤولني 
الذي���ن يقومون على خدمة هذه 
الفئة وتكون مؤسسة منفصلة 
عن الهيئة العامة للمعاقني وامنا 
تكم���ل عملها فنحن نضع اجمل 
امل���واد والقوانني ولكننا ال نريد 
تطبيقها ونتمنى دعم احلكومة 

والنواب القرار القانون.
قضية وضع قانون للمعاقني 
بالتأكيد ليس سهال في ظل عالم 
متطور في هذا املجال وخطونا 
خطوات مهمة لكن ال يجب سلق 
القانون، يجب أال نضع في القانون 
مواد جتعل املعاقني واالسوياء 

مدعي االعاقة.
املعاقون ج���زء ال يتجزأ من 
املجتم���ع فالب���د ان نتمعن في 
تعري���ف املعاق ال���ذي يجب ان 
مينع مدعي االعاقة من الدخول 

الى القانون.
وماذا عن من تصبح له اعاقة 
الحقة فيما يتعلق مبزايا السكن 
والصحة والتعلي���م فيجب ان 

توضع له مادة.
املعاقون يحتاجون الى استرداد 
كرامتهم واحساسهم بانهم جزء 

ال يتجزأ من املجتمع.

فئة عزيزة

حسني احلريتي: اشكر رئيس 
واعضاء اللجنة على اجلهد اجلبار 
الذي بذلوه خ���الل تلك الفترة، 
هذه الفئة عزي���زة على قلوبنا 
والدين االسالمي اوصانا باالهتمام 
بهذه الفئة لكن لالسف نذكر في 
عام 2007 ان احلكومة حضرت 
بوزير واحد فيما يتعلق بالقوانني 
الرياضية وحتى اليوم لم تقر، 
واليوم احلكومة لم حتضر فهي 
صرفت املاليني بحضور املؤمترات 
واحملافل الدولية ولديها اخلبرة 
الكافية لتعريف ذوي االعاقة فما 
يحدث الي���وم من مدعي االعاقة 
وما له من تأثير سلبي على هذه 

الفئة املعاقة احلقيقية.
واملشروع ان اتى من احلكومة 
يك���ون فيه م���ن الصياغة ما لم 
يتع���ارض م���ع قوان���ني اخرى 
امكاني���ات اعضاء  ولكن ه���ذه 
املجلس وما ميلكونه من خبرة 
بسيطة وما عليهم اال ان يبادروا.
اليوم نحن امام فرصة تاريخية 
إلقرار ه���ذا القانون، خاصة انه 

البقية ص5


