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)محمد ماهر(املتحدثون في ندوة »معك«: ال تسيسوا قانون املعاقني
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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

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

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

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

للراغبني ببيع عقاراتهم بهذا 

املوقع ما عليهم اإل الت�سال

بيت يف منطقة ال�سليبخات

750م زاوية دورين

مركز الزوم العقاري 66677519

باملجان

للبيع

للبيع بيت ا�شتثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�شي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

با�ســـم

  1- با�شمة ح�شن ح�شني اأ�شمر

 2- �شارة عماد �شالح اأ�شمر

 3- �شيما عماد �شالح اأ�شمر

 4- �شرين عماد �شالح اأ�شمر

الرجاء ممن يجده ت�سليمه لل�سفارة الأردنية

اأو الت�سال97512991

مفقود جوازات  �سفر اأردنية

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

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 

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 الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

المتحدثون في ندوة »معك« تمنوا حضور الحكومة للمشاركة في إقرار القانون في جلسة 2 فبراير المقبل

قوى 11/11: هناك من يدفع لتسييس قضية المعاقين ألهداف مشبوهة

مقابل من هم ليسوا من ذوي االحتياجات اخلاصة مهما كانت التكلفة 
وحتــــى لو كانت ميزانية خطة التنمية التــــي اقرت بـ 37 مليار دينار 
فهي لن تكفي اليصال حقوق هذه الفئة حتى لو كانوا 33 ألف شخص 

او شخصا واحدا.
معاناة المعاقين

وعلى نفس الصعيد اكد امني سر جمعية متابعة وتقييم االداء البرملاني 
مطلق العبيسان ان احلديث عن 33 الف فرد من ذوي االحتياجات اخلاصة 
يجرنا بدوره الى احلديث عن 250 الف مواطن كون هذه الفئة لديها اسر 

تعاني نفس املعاناة التي يعانيها ذوو االحتياجات اخلاصة.
واعــــرب عن طموحه بالتعاون البيني لقــــوى 11/11 مع جهات ذوي 
االحتياجات اخلاصة حتى تبقى الصرخة مستمرة، الفتا الى ان احلكومة 
ال تلتفت او تســــتمع الى الصوت اللني امنا تستمع الى الصوت العالي 

فقط.
واستغرب العبيسان من موقف السلطة التنفيذية واعتبر ان الكثير 
مــــن املواطنني ال يعولون عليها ومضطرون ملجاراتها في خطتها حتى 
النهاية، غير انه حمل عتبا الى النواب الـ 36 الذين صوتوا على سرية 
اجللسة وطبلوا وهللوا بعهد جديد لتعاون احلكومة، معلقا بقوله »على 
النواب الـ 36 الذين اخذوا موقف ال ارى ال اسمع ال اتكلم، ان يردوا على 

السؤال: اين تصريحاتهم عقب جلسة املعاقني؟«.
من جهته قال امني سر االحتاد الوطني ملوظفي وعمال الكويت انور 
الداهوم صعقت عندما وصلني مسج من احلكومة انها تعارض وتقاطع 
جلسة املعاقني لعدم التنسيق معها مسبقا، فاصبحنا من حكومة دورها 

حضور جلسات مناقشة قضايا وطن الى حكومة مسجات.
واضاف الداهوم »يا حكومة ال حتضري اجللسات وخلي مناقشات 
جميع قضايا الدولة عبر املسجات وليحدد كل عضو رقما ويدز مسج 
لرئيس املجلس يبني موقفه ان كان معارضا او مؤيدا، ونلغي مجلس 

االمة ومجلس الوزراء مرة واحدة«.
واضاف: لو كانت اجللسة متعلقة بقضية اسقاط القروض حلضرها 
وزراؤهم وجيشوا اجليوش وحتى احضروا مرضاهم في اخلارج من 
النــــواب بطائرات خاصة لكن كون القضيــــة تخص املعاقني الذين هم 

بحاجة لنيل حقوقهم فتغيبت احلكومة.
3 مبررات

وعلى نفس الصعيد اكد رئيس اجلمعية الكويتية ملناهضة التمييز 
العنصري فايز النشوان ان احلكومة ساقت 3 مبررات كونها لم حتضر 
جلسة 21 يناير التي كانت مخصصة ملناقشة اقرار قانون املعاقني في 

مداولته الثانية.
وعرض النشوان ملبررات احلكومة الثالثة اوال بأن البرملان لم ينسق 
مع احلكومة لعقد هذه اجللسة، وهو االمر الذي تسوقه احلكومة دوما 
عقب كل جلســــة وثانيا ان جلنة املعاقني البرملانية لم تأخذ بتعديالت 

احلكومة وثالثا ان اللجنة لم تستدع احلكومة الخذ رأيها.
واعتبر النشــــوان احلجــــج احلكومية الثالث واهيــــة ما أنزل اهلل 
بها من ســــلطان وخارجة عن الالئحة الداخلية ملجلس االمة ودحض 
هذه املبررات. وطالب النشــــوان احلكومة بأن تذهب الى مجلس االمة 
وتعــــرب عن رأيها صراحة بدال من التــــذرع بذرائع واهية خارجة عن 

الئحة املجلس الداخلية، مســــتغربا مــــن كيفية ادارة البلد من حكومة 
جتعل هذه الالئحة.

ورقة سياسية

من جهة ثانية، قال رئيس املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية 
فيصل الدابس »ليتك يا حكومتنا ما تكلمت في اعتذارك املسبق بعدم 
حضور جلسة املعاقني ألن هذا عذر أقبح من ذنب بعد ان مارست لعبة 

الورق السياسي على جراح ومعاناة أهل الكويت«.
واضاف الدابس: قمة القمع السياســــي فــــي التعامل احلكومي مع 
جلسة قانون املعاقني كان يجب ان نرتفع الى معالي االمور، ال ان ننزل 
الى صغائرها ألن املعاناة ال تعرف جنســــية، ولم أكن أمتنى ان تكون 

احلكومة في هذا املوقف.
فيما طالب نائب رئيس جمعية متابعة قضايا املعاقني علي الثويني 
جميع منظمات املجتمع املدني واالحــــزاب والقوائم جميعا ان يتركوا 
ملعب قانون املعاقني بدال من جلــــوس أهله على خط »االوت«، مبينا 
ان القضية كان من املمكن حلها لو ان جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة 
البرملانية جلســــت مع اجلهات املعنيــــة باملعاقني كونها االقدر واالعلم 

باحلاجات التي متس املعاقني.
وتابع الشمري بعد التساؤل من جلنة املعاقني البرملانية عن تعديالتنا 
وطلباتنا اتهموا اللجنة التنسيقية جلمعيات ذوي االحتياجات اخلاصة 
بأنها لم تقــــدم هذه الطلبات، على اننا لم نطالب في تعديالتنا بدينار 
واحد فقط، امنا طالبنا باحلق التعليمي والصحي واالسكاني للمعاق 

واملعاقة.

حمد العنزي
استغرب املتحدثون في الندوة التي نظمتها قوى 11/11 مبظلة العمل 
الكويتــــي »معك« من اآللية التي اتبعتها احلكومة في عدم اقرار قانون 

املعاقني.
ورفض املتحدثون في الندوة التي حملت عنوان »ال تسيسوا قانون 
املعاقني االنساني« بحضور عدد من جمعيات النفع العام واجلهات املختصة 
بشؤون املعاقني االعذار التي ساقتها احلكومة بهذا الشأن، مشيرين الى 

ان هناك من يدفع لتسييس القضية الجل اهداف مشبوهة بحتة.
وقال امني عام »معك« انور الرشــــيد: كان االجدر باحلكومة حضور 
جلســــة املداولة الثانية القرار قانون املعاقني البداء وجهة نظرها وان 
كانت لديها مالحظات على القانون فهو بدوره قيد النقاش بدال من عدم 
احلضور من اصلــــه في وقت قد نكون في امس احلاجة اليه ملا له من 

مصلحة البنائنا املعاقني.
وبني الرشيد ان فئة املعاقني وان كنا ال نريد متييزها عن باقي فئات 
املجتمع االخرى اال انها حتتاج الى عناية وقانون يعطيها القدرة على 
حتمل اعباء احليــــاة الصعبة املتزايدة يوما بعد آخر ولنأخذ قانونهم 
علــــى محمل اجلد بحضور احلكومة جللســــة القانــــون املرتقبة في 2 

فبراير املقبل.
وقال نائب رئيس اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم االداء البرملاني 
ناصر الشــــليمي ان القوى تبنت قضايا انســــانية مهمة ومنها قضايا 

املعاقني كقضية انسانية خالية من اي تسييس.
واكد الشليمي حدوث لغط كبير حول قانون املعاقني بعد ان اخذنا 
وعودا من احلكومة والنواب بتمريره وقد قاطعه احلكومة في جلسة 
املداولة الثانية له، الفتا الى ان من حقها تقدمي مالحظاتها عليه وايضا  
مــــن وضعوا مواد يعتقدون انها منصفة للمعاقني مســــتغربا مقاطعة 
جلسة القانون بعد ان اصبح ضرورة اساسية حتتمها االخالق والدستور 

والدين بعد ان وصل عددهم الى 33 ألف معاق.
واشار الى ان هناك من يسيس قضية املعاقني ويحمل اجندة خاصة 
به، عالوة على وجود من ينظر اليها من منظور اقتصادي بكل اســــف 

في الوقت الذي لم جند شخصا او جهة تقر هذا القانون.
وقال ما لم نفهمه ان احلكومة حتترف اللعب بالسياسة في قضايا 
كثيرة من املشــــروع لكنه اعترض على ذلك حيال قضية املعاقني التي 
تدل على عدم الشــــعور باملســــؤولية، متمنيا من احلكومة واملجلس 
ونــــواب املجلس اقرار قانون املعاقني كونه ضرورة تقاس بها حضارة 
وتقدم الدول، واكد ان الشعوب التي تهمل معاقيها ال تستحق العيش 

واحلياة.
بدوره اســــتغرب امني عام املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية 
حجاج بوخضور من حضور 50 أو 53 نائبا القرار مشروع خطة التنمية 
مقابــــل عدم اقرار قانون ذوي االحتياجات اخلاصة، الفتا الى ان كفاءة 
الدول وتنميتها تقاس بحرصها على املثل والقيم في كيفية اعطاء احلق 
واالهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة حتى تصبح دولة حتترم نتيجة 

اهتمامها بهذه الفئة بدال من ابداء املشاريع على هذا القانون.
ولفت الى انه من العيب الكبير على احلكومة اال تبادر لتقدم بنفسها 
مشــــروعا يحل مشــــاكل ذوي االحتياجات اخلاصــــة لتحقيق التكافؤ 

الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين 
تستضيف البروفيسور كاليتون كيلر

 بشرى شعبان
في اطار ح��رص اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني على رفع 
كفاءة العاملني بها وتطوير قدراتهم في التعامل مع االبناء ذوي 
االعاقة، وامتدادا للتعاون القائم بني اجلمعية وس��فارة الواليات 
املتح��دة االميركية فقد قامت الس��يدة كتارينا غولنر س��ويت 
مستش��ارة الش��ؤون الثقافية واالعالمية بالسفارة بزيارة الى 
اجلمعية للتنس��يق بش��أن زيارة البروفيس��ور كاليتون كيلر 
اخلبير في مجال التربية اخلاصة الى منطقة اخلليج إللقاء بعض 
احملاضرات، حيث مت االتفاق على اقامة محاضرة للهيئة العاملة 
باجلمعي��ة بعنوان »الدمج التعليمي وم��ا يترتب عليه من دمج 
اجتماعي لألش��خاص ذوي االعاقة« اليوم الثالثاء على مسرح 

مركز الرعاية النهارية التابع للجمعية مبحافظة االحمدي.


