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دليهي: الحكومة مطالبة بإبداء المرونة

إلقرار قانون المعاقين في مداولته الثانية

اللجان الدائمة أنجزت 55 تقريرًا في 17 اجتماعًا
اصدر قطاع شؤون اللجان باالمانة العامة ملجلس 
االمة تقريره الش����هري حول عم����ل اللجان الدائمة 
واللجان املؤقتة مبجلس االمة عن ش����هر ديسمبر 
املاض����ي، اذ بلغ عدد القوانني واالقتراحات النيابية 
في اللجان الدائمة 1304 تقارير بينها 78 تقريرا خالل 
شهر ديسمبر و1226 تقريرا متبقيا من شهر نوفمبر 
املاضي. واضاف التقرير ان اللجان الدائمة اجنزت 
55 تقريرا في 17 اجتماعا عقدت خالل شهر ديسمبر 
اي ما مجموعه 38 ساعة عمل، مشيرا الى ان جلنة 
الش����ؤون املالية واالقتصادية عقدت 7 اجتماعات 

اجنزت خالله 15 تقريرا فيما اجنزت جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 22 تقريرا في 3 اجتماعات 
واجنزت جلنة العرائض والش����كاوى 14 تقريرا في 
اجتماعني فقط وجلن����ة الداخلية والدفاع 4 تقارير 

في اجتماع واحد فقط.
اما اللجان املؤقتة فأجنزت 6 تقارير من اصل 152 
تقريرا عرضت على جلانها املختلفة واجنزت جلنة 
معاجلة اوضاع غير محددي اجلنسية 5 تقارير في 
اجتماع واحد فقط فيما اجنزت جلنة شؤون الشباب 

والرياضة تقريرا واحدا في اجتماعني.

أعرب أمني سر مجلس األمة 
النائب دليهي الهاجري عن أمله 
في إقرار املداولة الثانية لقانون 
ذوي االحتياجات اخلاصة في 
جلسة مجلس األمة املقررة في 
21 اجلاري بعد ان انتهت اللجنة 
البرملانية املختصة من مناقشة 
التعديالت واالقتراحات املتعلقة 

بهذا القانون.
وقال الهاجري في تصريح 
صحاف���ي انه ب���ات لزاما على 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
إق���رار القانون ليك���ون قابال 
للتطبيق ف���ي املرحلة املقبلة 

بالشكل الذي يتيح لفئة املعاقني العيش جنبا 
الى جن���ب مع أقرانهم األس���وياء ومنحهم كل 
احلقوق واملزايا الت���ي يحتاجونها باعتبارهم 
جزءا مهما م���ن املجتمع، الفت���ا الى ان جميع 
الثغرات التي أثيرت في اجللسة املاضية متت 
معاجلتها من قبل أعضاء جلنة املعاقني الذين 
قاموا مشكورين بدراسة املالحظات احلكومية 
دراسة متأنية، األمر الذي يستوجب على احلكومة 
إبداء املرونة الالزمة في املناقشة املقبلة وصوال 
الى إقرار القانون في مداولته الثانية ليضاف الى 
القوانني التي أجنزت في الفترة املاضية وشهدت 
توافقا بني اجلانبني احلكومي والنيابي، وشدد 
الهاجري ف���ي الوقت ذاته على ضرورة جتاوز 
نقاط اخلالف التي أثيرت خالل مناقشة القانون 
في مداولته األولى وإقراره في املداولة الثانية 

في جلس���ة 21 اجلاري، مؤكدا 
أهمية التوافق على القانون كليا 
أثناء عرضه في اجللسة املقبلة 
جتنبا لظهور جوانب من شأنها 
ان تعرقل إجنازه في ظل حاجة 
ذوي االحتياجات اخلاصة لهذا 

القانون املهم.
وطالب احلكومة بعدم إبداء 
حتفظات جديدة على القانون 
مبا يؤدي ال���ى تأخير إقراره، 
الس���يما ف���ي امل���واد املتعلقة 
مبعاملة البدون املعاق معاملة 
الكويتي، وكذل���ك على الكلفة 
املالية وتبعي���ة الهيئة العامة 
للمعاقني التي ستشكل في ضوء هذا القانون وما 
تتوافر فيه من مزايا وامتيازات كثيرة، السيما 
في اجلوانب املتعلقة بالتعليم واالبتعاث واملنح 
الدراسية ودمج ذوي االحتياجات اخلاصة في 
جميع املراح���ل، باالضافة الى منحهم حقوقهم 
اإلس���كانية واملدنية والتعليمية واالجتماعية 

وغيرها.
وأشاد الهاجري في هذا الصدد بلجنة شؤون 
ذوي االحتياجات اخلاصة البرملانية التي أبدت 
حرصا بالغا على معاجلة معظم الثغرات الواردة 
في القانون أمام الوزارات واجلهات ذات الصلة 
بهذا األمر، متمنيا االستعجال في إقرار القانون 
بالسرعة الالزمة بعد ان طال انتظاره من قبل 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة وبعد أن أش���بع 

بحثا ونقاشا طوال الفترة املنقضية.

المطير: نرفض قيام األجهزة األمنية بمنع دخول العريفي 
للبالد ألنه لم يتعرض للكويت ال من قريب وال من بعيد

رفض النائب محمد براك املطير قيام االجهزة 
االمنية مبنع فضيلة الداعية محمد العريفي من 
دخول الكويت ووضع اسمه على قائمة املمنوعني 
من دخ����ول البالد ألنه دافع عن أرضه وبالده 
اخلليجية العربية االسالمية السعودية التي 
تتعرض أراضيها لهجمات من فئة احلوثيني 
الضالة، مستغربا في الوقت ذاته عدم حترك 
تلك االجهزة واتخاذها اي اجراء جتاه من هاجم 
الشقيقة السعودية، وطالب بدعم احلوثيني.

وقال املطير في بيان صحافي من غير املعقول 
ان يت����م منع الداعية العريفي من دخول بلده 
الثاني الكويت، فقط ألنه دافع عبر منبر الكلمة 
عن بلده االول السعودية، وكشف مخططات 
اعدائها لالساءة اليها، مشيرا الى ان العريفي لم 

يتعرض للكويت ال من قريب وال من بعيد ولم 
ميس سيادتها وال رموزها وال شعبها.

وقال املطير ان وزارة الداخلية ومن خالل 
هذا االجراء تسلك منهجا سيئا وغير محمود، 
مضيفا: ال توجد أي مبررات ومسوغات قانونية 
لقرار املنع، مطالبا القيادة السياس����ية برفع 
أمر منع دخول الداعي����ة العريفي فورا وعدم 
االلتفات ألي ضغوط تأتي من خارج الكويت 
مج����ددا تأكيده ان العريفي لم ميس س����يادة 

وشعب الكويت.
وزاد املطير: ان حديث العريفي هو حديث 
ضد الفئة املارقة عن دين اهلل التي تهدف الى 
ضرب اخلاصرة السعودية والعقيدة االسالمية 
الصحيحة من خ����الل خرافاتهم ومعتقداتهم 

املتخلفة بعيدا عن النهج القومي متابعا لن يفلح 
احلوثيون وس����تكتب لهم الهزمية واخلذالن، 
بإذن اهلل ألنهم جعلوا كتاب اهلل وراء ظهورهم 

وقدموا قول اخللق على اخلالق.
وقال املطير: س����لمت يد ابط����ال اجليش 
السعودي وسدد اهلل رميهم وخطاهم ليصيبوا 
نحور احلوثي����ني االعداء، مؤك����دا ان معركة 
السعودية مع هذه الفئة املارقة هي معركة مع 
من يريد الشر ويضمر احلقد باالمة االسالمية 
عموما وبالدول اخلليجية خصوصا، مشددا على 
ضرورة ان تنتبه القيادة السياسية للمخطط 
االسود الذي يحاك ضد السعودية والكويت، وان 
تعي املرحلة التي تعيشها املنطقة، وان تواجه 

محمد املطيراالصوات املؤيدة لهذا املخطط بحزم وقوة.

دليهي الهاجري
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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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـال�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)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

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 

للبيع مطعم ومقهى
دخل جيد جداً

حولي - �سارع العثمان

ت/ 66660867/67667000
للجادين فقط

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

اإعـــــــالن
تقدم كل من : 1- �سلطان مهنا عي�سى العدواين

                   2- ف�سيله عبدالرحمن عبداهلل

اأ�سحـــــــاب/ �سركـــــــة مينا بروجك�ـــــــس للتجارة 

العامة واملقاولت - بطلب اإىل اإدارة ال�سركات 

بوزارة التجارة: 

1- تعديـــــــل الكيـــــــان القانـــــــوين لل�سركـــــــة من 

حمـــــــدودة.  م�سوؤوليـــــــة  ذات  اإىل  ت�سامنيـــــــة 

2- خـــــــروج ال�سريكة / ف�سيلـــــــه عبدالرحمن 

عبداهلل مـــــــن ال�سركة ودخـــــــول �سريك جديد 

ومـــــــن لديـــــــه اعرتا�ـــــــس التقـــــــدم لـــــــدى وزارة 

التجارة.

سيوجه حزمة أسئلة حول القضية إلى الوزراء المختصين وأشاد بمنع العريفي من دخول البالد

عاشور يطالب »الداخلية« بالتأكد من محاوالت
تخريب مسجدين في منطقة »الدعية«

طال����ب النائ������ب صال����ح 
الداخلية  عاش�������ور وزارتي 
واالوق����اف بالتأكد مما اثاره 
البعض حول االدعاء مبحاوالت 
تخريب مسجدين في منطقة 
الدعية والتصريح بذلك سواء 
التي  او االج����راءات  بالنف����ي 
اتخذتها الوزارتان ان صح ذلك 
وذلك خلط����ورة هذه القضية 
وتأثيرها على الوحدة الوطنية 
واالستقرار الداخلي، وقمع اي 
محاوالت الث����ارة الفتنة وهو 

ما ال نقبله.
وش����دد ع���اش����ور عل���ى 

ض����رورة متابعة مث����ل هذه 
األفعال وتالفيها حتى التؤثر 
س����لبا على متاس����ك اجلبهة 
الداخلية، أو التأثير على وحدة 
الصف، األمر الذي تسعى جميع 
السلطات للمحافظة عليه وعدم 
السماح باملساس به مهما كانت 

املبررات.
ان����ه   واض����اف عاش����ور 
س����يوجه حزمة من االسئلة 
حول هذه القضايا الى الوزراء 

املختصني.
 وم����ن جهة اخرى اش����اد 
عاشور باالجراءات التي اتخذتها 

وزارة الداخلية مبنعها دخول 
مح��م����د العريفي ال����ى البالد 
ووضع اس��������مه على قائمة 
ال����دخول ملا  املمنوعني م����ن 
اثاره هذا الشخص م����ن فكر 
تكفيري يثير الف���تنة خصوصا 
ما اثاره عن الشيعة واالتهامات 
التي وجهها لهم مما تسبب في 
خلق شرخ في الوحدة الوطنية 
ب����ني اطياف  وفتن����ة داخلية 
املجتم����ع الكويتي الذي جبل 
على التكاتف والتعاضد ونبذ 

الفنت الطائفية.
 وانتقد عاشور بعض النواب 

الذين اعترضوا على منع دخول 
العريفي ال����ى البالد قائال انه 
الن����واب ميثلون  ان  يفترض 
االمة مبختلف اطيافها وكون 
املذكور تع����رض لفئة كبيرة 
الكويتي كان من  من املجتمع 
االج����در االعت����راض على ما 
قاله اال ان كنتم ال متثلون كل 
الشعب ومتثلون فئة معينة 

دون غيرها.
واك����د عاش����ور ان دخول 
مثل ه����ذه الش����خصيات الى 
البالد ونشر مثل هذه االفكار 

صالح عاشورمبجتمعنا امر مرفوض.


