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ترحيب كبير بإقرار قانون المعاقين 
وأمنيات بتفعيله في أسرع وقت

عاملون في قضايا المعاقين طالبوا بالتأني في الحكم عليه

بشرى شعبان
بعد طول انتظ���ار وخيبات امل متالية 
لدى املعاق���ني ابصر قانون املعاقني اجلديد 
النور بعد اخذ ورد وتقاذف مثل الكرة بني 
اجلهات املسؤولة، اقرار القانون في املداولة 
الثاني���ة اثلج صدور املعاقني والعاملني في 
قضاياهم حيث القى كل الترحيب والشكر 
لكل من ساهم في اعتماده مع امنيات بتفعيله 
باسرع وقت، ومعاجلته للخلل املوروث، هذا 
ما اشار اليه مجموعة من العاملني في مجال 
قضايا املعاقني في تصريحاتهم ل� »األنباء« 
مع اشارتهم الى ضرورة التآني باحلكم على 
القانون حلني صدوره واالطالع على ما جاء 

فيه من بنود.
توجه راعي جائ���زة البغلي لالبن البار 
ابراهي���م البغلي بالتبري���كات البنائنا من 
الفئات اخلاصة الق���رار قانون املعاقني في 

مجلس االمة.
وامل ان يلبي القانون طموحات ابنائنا 
م���ن الفئات اخلاص���ة التي تس���تحق منا 
الكثي���ر وتوجه بالش���كر العضاء مجلس 
االمة واحلكومة على اهتمامهما بهذه الفئات 

العزيزة على قلوب اجلميع.
بدورها توجهت رئيسة مجموعة الفرحة 

واالمل اميرة الشمري بالتبريكات الخوانها 
املعاقني على اقرار القانون، مشيرة الى انها 
تتمنى ان يتضمن بنود حتمي املعاق وتصون 
حقوقهوان ينصف جميع املعاقني ويعالج أي 

خلل كان موجودا، وان يكون منصفا.
وقالت: كنا نتمنى لو كانت هناك مشاركة 
أوسع للمعاقني أنفسهم في مناقشة القانون 
ألنهم االعلم باحتياجاتهم وطلباتهم، وهم 
االدرى بقضيتهم، لكن حصل خير ان شاء اهلل 
ونتوجه الى اعضاء مجلس االمة واحلكومة 
بالشكر والتقدير إلنصافهم اخوانهم وابنائهم 
املعاقني واقرار القانون الذي طال انتظاره.

والبد من شكر كل من وضع يده باملساهمة 
ليبصر القانون النور.

أما جاسم الرشيد رئيس الفريق اخلاص، 
فتوجه بالتهنئة لكل معاق وأسرته وللمجتمع 

الكويتي بشكل عام على اعتماد القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم في بلورة 
هذا القانون الذي طال انتظاره وحوله الى 
حقيقة وباألخص مجلس االمة الذي أقر هذا 
القانون الذي يشكل نقلة نوعية جتاه فئة 

تستحق الكثير.
والش����كر للحك��ومة ع��لى مساعيها 
الدائمة في توفير كل ما يس����اعد ويطور 

ابناءها املعاقني.
واضاف ان طموحات املعاق وولي أمره 
ال تتوقف عند اعتماد القانون، بل تتخطى 
الى التنفيذ واآللية التي س���يتم اعتمادها 
والتي نأمل أن تكون قضية دمج املعاق من 

االساسيات فيها.
نحن س���عداء ج���دا بالقان���ون اجلديد، 
وأرجو من أبنائنا املعاقني ان يكونوا على 
قدر املس���ؤولية ويثبتوا للجميع قدراتهم 
وطاقاتهم، وانهم استحقوا القانون اجلديد 

عن جدارة وليس منحة.
أما الكابنت طارق الق���الف، فقال: نحمد 
اهلل ونشكره ونشكر كل من ساهم في اقرار 

قانون املعاقني.
ونتمنى ان يتم تفعيله بني مؤسس���ات 
الدولة بأسرع وقت ممكن، وان يتضمن بنودا 
تضع حدا للدخالء على املعاقني. وان تكون 
فيه عقوبات مش���ددة على كل من يخالفه 

ويسيء للمعاق.
ومتنى القالف فت���ح ملفات كل اجلهات 
العاملة بشأن االعاقة ملعاجلة أي خلل موروث 
من القانون القدمي وإبعاد مدعي االعاقة عن 
املعاقني، وأن يضع حدا لكل مستغل لالعاقة 

واملعاقني.
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