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اعداد: بداح العنزي

اشاد عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
بإقرار قان���ون املعاقني، الذي يعد اجنازا حقيقيا، 
مؤكدا ان���ه من اهم القضايا واالولويات التي طال 
انتظار البت فيها، مباركا للمعاقني اقرار القانون، 

آمال مزيدا من القوانني التي تخدم املواطنني.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان هذا القانون 
جاء ليتوج التعاون والتوافق بني السلطتني، آمال ان 
تستمر هذه الروح في القضايا االخرى، مشيرا الى 
ان دور احلكومة واملجلس كان بارزا في خروج هذا 
القانون ليرى النور، مؤكدا ان املعاقني استطاعوا 
ان يحققوا االجنازات ويرفعوا علم الكويت عاليا 
في احملافل الدولية وحتدوا الصعاب، وكان لزاما 
علينا الوقوف الى جانبهم بصدور مثل هذا القانون 
املهم ليكون خير داعم ملسيرة حياة هؤالء االبطال 

باجنازاتهم. واش���ار م.العنزي الى ان معاق���ي الكويت انتظروا هذا 
القان���ون كثيرا وطالت فترات االنتظ���ار فبعد محاولة عرضه ثالث 
مرات سابقة لم يتم بسبب عدم اكتمال النصاب في املرة االولى وحل 
مجلس االمة في مرتني سابقتني قبل جلسة املعاقني بأسبوعني حتى 
وصلن���ا اخيرا لهذا اليوم الذي اقر في���ه القانون، مؤكدا ان القانون 

يلبي جميع احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة، 
فاملعاقون يستحقون مثل هذا القانون احلضاري 
الراقي واملثالي الذي شمل جميع احتياجات املعاقني 

واسرهم.
واوضح ان الكويت سباقة في خدمة ذوي االعاقة 
ويكفين���ا فخرا انها من اولى ال���دول العربية في 
انشاء معاهد لتعليم وتدريب جميع االعاقات سواء 
كانت حركية او بصرية او سمعية وكان ذلك في 
مطلع الس���تينيات وكانت الدول العربية تقصد 
الكويت لتعلي���م ابنائها املعاقني من خالل بعثات 
دراس���ية خصصتها احلكومة لهم على مس���توى 
حتى التعلي���م االبتدائي وكذلك كان ملجلس االمة 
الس���بق في تشريع قانون 96/49 لرعاية املعاقني 
لكن نظرا ملضي اكثر من 14 عاما عليه اتت احلاجة 
لتطويره ليتماشى مع التقدم واالزدهار الذي طال العالم فأصبح ذلك 
القانون ال يف���ي مبتطلبات واحتياجات املعاقني في املرحلة الراهنة 
مما حدا باجلهات املسؤولة عن املعاقني الى املطالبة بتشريع قانون 
جديد يلبي احتياجات املعاقني، متمنيا ان يتم تفعيل مواده من قبل 

وزارات الدولة ومراقبة تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية.

نوهت ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت حول 
ما ورد باخلبر املنشور بالصحف احمللية بتاريخ 
2010/2/5 بشأن تصريح رئيس جلنة سالمة االغذية 
محمد العتيبي املتعلق بتوصيات اجتماع اللجنة 
بجلستها االولى املنعقدة بتاريخ 2010/1/18، حيث 
ورد باخلطأ ضمن التوصيات »حظر استيراد حلوم 
الطيور املصنعة، الطازجة، املبردة واملجمدة« بكل 

انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض املائدة من 
جمهورية التشيك وجمهورية املانيا، والصحيح هو: 
رفع احلظر عن استيراد حلوم الطيور املصنعة، 
الطازجة، املبردة واملجمدة بكل انواعها ومشتقاتها 
ومنتجاتها وبيض املائدة من جمهورية التش���يك 

وجمهورية رومانيا.
لذا اقتضى التنويه.

تنويه

العنزي: إقرار قانون المعاقين إنجاز حقيقي طال انتظاره

الصقعبي: المخطط الهيكلي العام للدولة
ضمن الموقع اإللكتروني للبلدي قريبًا

الشايع إلطالق اسم  السريع على أحد الشوارع

العجمي والهدية طالبا بتسليم 158 قسيمة في الفحيحيل
وهدية إلى »الرعاية السكنية« بداًل من بيعها بالمزاد

اعلن األمني الع���ام للمجلس البلدي بالوكالة 
يوسف الصقعبي انه تسهيال للمواطنني واملراجعني 
س���يتم نش���ر جداول اعمال اللجان املنبثقة عن 
املجلس والتوصيات الصادرة عنها ضمن املوقع 

االلكتروني املخصص للمجلس البلدي.
وقال ان اعضاء املجلس البلدي حريصون على 
تسهيل امور املواطنني واملراجعني من خالل التواصل 
االلكتروني، مشيرا الى ان املوقع االلكتروني يحتوي 
على جميع القرارات الصادرة عن املجلس البلدي 

منذ عام 1960.
واضاف الصقعبي انه بامكان املراجعني الدخول 
 www.majlesbaladi.gov.kw الى املوقع االلكتروني
الستخراج القرارات التي يحتاج لها املتصفح من 

خالل تعبئة النموذج املعد ضمن املوقع.

وبني ان املوق���ع االلكتروني للمجلس البلدي 
يحت���وي على قانون البلدي���ة باللغتني العربية 
واالجنليزية باالضافة الى جميع اللوائح واالنظمة 
املنظمة ألعمال املجلس باالضافة الى لوائح البلدية 

املختلفة.
وقال انه بإمكان املتصفح التواصل مع رئيس 
املجلس البلدي زيد العازمي ونائبه شايع الشايع 
واألعضاء من خالل هذا املوقع االلكتروني للتسهيل 

على املواطنني واملراجعني بحث همومهم.
واختت���م الصقعبي بانه س���يتم قريبا وضع 
املخط���ط الهيكلي الع���ام للدولة ضم���ن املوقع 
االلكتروني للمجلس البلدي، مشيرا الى ان األمانة 
العامة تعمل دائما على ايجاد افضل السبل للتواصل 

مع اجلميع.

قدم نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
اقتراحا باطالق اس���م عبداهلل الس���ريع على احد 

شوارع مشرف.
وقال الش���ايع في اقتراحه: انطالقا من حرص 
الدول���ة على تكرمي رجاالته���ا وابنائها املخلصني 
الذين قدموا تضحيات وخدم���ات جليلة لدولتنا 
احلبيبة والذين كرسوا حياتهم لرفع شأن الكويت 
عاليا في جميع احملافل حيث تقوم الدولة بتخليد 
ذكرى هؤالء اميانا منها مبا قدموه خلدمة الوطن 

واملواطنني وذلك بإطالق اس���مائهم على الشوارع 
وامليادين العامة بكويتنا العزيزة لتكون ش���اهدا 
لالجيال املعاصرة واملقبلة على تاريخ املخلصني من 
رجاالت هذا الوطن ومقدار ما ساهموا به من اجل 
رفعة شأنه، فقد كان العم عبداهلل سريع عبدالرحمن 
السريع واحدا من هؤالء العظام الذين تركوا بصمة 
واضحة في جميع املجاالت، لذا اقترح: اطالق اسم 
العم عبداهلل سريع عبدالرحمن السريع، على احد 

شوارع منطقة مشرف.

سكن خاص بالقطعة 3 مبنطقة 
القصر عدد 12 قس���يمة. وحيث 
انه ال يخفى على اجلميع وجود 
أزمة اسكانية ووجود اآلالف من 
الطلبات االسكانية لدى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية مما يدعو 
اجلمي���ع الى التكات���ف إليجاد 
احللول لهذه املش���كلة وتوفير 
االراضي الصاحلة للبناء وسرعة 
تسليم القسائم للمواطنني ورغبة 
منا في توفير عدد من القسائم 
للمواطنني تكون معدة للسكن 

اخلاص.
نقترح: تسليم القسائم السابق 
العامة  ال���ى املؤسس���ة  ذكرها 
للرعاية السكنية لتوزيعها على 
املواطنني للسكن اخلاص حسب 

النظم املعمول بها لديها.

بالقط���ع 8، 6، 5 و2 مبنطق���ة 
أبوفطيرة عدد 13 قسيمة، قسائم 
الفنطاس  سكن خاص مبنطقة 
الزراعية عدد 4 قسائم، قسائم 

اخلاص التالية لدى البلدية وهي: 
قسائم سكن خاص بالقطعتني 
1 و2 مبنطق���ة الفنيطيس عدد 
17 قسيمة، قسائم سكن خاص 

قدم عضوان في املجلس البلدي 
اقتراحا بتسليم 158 قسيمة في كل 
من هدية والفحيحيل الى املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
وقال العضوان مانع العجمي 
ومحمد الهدية في اقتراحهما: سبق 
ان اصدر املجلس البلدي بتاريخ 
2008/4/7 ق���رارا باملوافقة على 
تسليم قس���ائم السكن اخلاص 
ال���ى وزارة  مبناط���ق مختلفة 
املالية للبيع باملزاد العلني وفقا 
لالجراءات واالشتراطات والنظم 
املعمول بها في هذا الشأن وبيان 
هذه القسائم كالتالي: قسائم سكن 
خاص باملنطقة 1 و2 و4 مبنطقة 
هدية عدد 99، قسائم سكن خاص 
بتوسعة الفحيحيل )البدوية( عدد 
59 واالبقاء على قسائم السكن 

أكد أن الكويت سباقة في خدمة ذوي اإلعاقة

محمد الهدية

عبداللطيف االستاذ

م. عبداهلل العنزي

مانع العجمي
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األستاذ: ضرورة وجود مصاعد خاصة للمعاقين
في المجمعات التجارية والمستشفيات والوزارات

خاصة ملصعد املعاقني ويوضع 
على باب املصعد عالمة »خاص 

للمعاقني«.
كما طالب بتخصيص حمامات 
ومستلزماتها للمعاقني خاصة في 
االسواق واملستشفيات واملدارس 

والوزارات.

االنارة  املصعد وتركيب مفتاح 
اخللفية قريبة وخاصة لضعاف 
النظر ليساعدهم لالستدالل على 
طريقهم وتركيب اجهزة صوتية 
تعلن رقم الطابق وتزويد املصعد 
مباكينة كقدرة كهربائية ايضافية 
لالحوال الطارئة كانقطاع الكهرباء 

عرض املستش���ار في جلنة 
املعاق���ني في احلمل���ة الوطنية 
الشعبية م.عبداللطيف االستاذ 
التصاميم واملواصفات االنشائية 
حلركة املعاقني في املباني اخلاصة 
التجارية  والعبادة وامل���دارس 
واالس���تثمارية واملستشفيات 

واملباني الترفيهية.
وق���ال يجب ان تك���ون لكل 
االبني���ة نهاية للطريق  مداخل 
املمتد كرصيف للمشاة وبعمل 
االس���طح اخلشنة وعمل سطح 
املياه  للمش���اة مائل لتصريف 
وميتد عرض الرصيف قدما الى 
جانب قائمتي الباب واستخدام 
االب���واب ذات املفصالت ومينع 
استخدام االبواب الدوارة ويفضل 
اس���تخدام االبواب ذوات الفتح 
الذاتي خاصة في االبنية السكنية 
الش���قق واملجمعات  متع���ددة 

واملستشفيات.
ونص���ح االس���تاذ بتركيب 
لوحة زجاجية على الباب ليرى 
مس���تخدم الباب ما يكون خلفه 
وتصميم االرضية بشكل منحدر 
قليال او تكسى مبواد ذات الوان 
متباينة وذلك لتمييزها وتركب 
قبضات ابواب تعمل بالس���حب 
والدفع وميكن تركيبها من احلديد 
منحني���ة النهايتني وخالية من 
الزوايا احلادة والتي تسبب متزق 

املالبس.
اما بالنسبة للمنحدرات فقال 
االس���تاذ انه ميك���ن عمل ميول 
املنح���در اقل م���ن 5% من دون 
مساعدة الرمبات االكثر انحدارا 
وهذا ال يكون خطرا على مستخدمي 
الكراسي املتحركة واالشخاص 
ذوي االطراف االصطناعية ولذوي 
النظر الضعيف وتكسى سطوح 
املنحدرات مبواد مقاومة لالحتراق 
وعمل اسطح خشنة ومستوية 
ومن دون فجوات وعمل درابزين 
مثب���ت بقوة يتحمل ثقل املعاق 
في حالة اس���تناده عليه بكامل 

ثقله.
وطالب بتخصيص مصاعد 
خاص���ة للمعاقني في املجمعات 
التجارية واملستشفيات ومباني 
الوزارات على ان تكون املصاعد 
من النوع ذاتية اخلدمة اي تقف 
تلقائي���ا وباس���تواء كامل عند 
ميدات الطوابق وتكون االبواب 
مفتوحة لعدة ثوان عند الوقوف 
وتغل���ق تلقائيا ويزود املصعد 
مبفتاحني لفت���ح واغالق الباب 
وبجهاز انذار عند اخلطر وبهاتف 
لالتصال للحاالت الطارئة وتركيب 
درابزي���ن على جانبي ومؤخرة 

شايع الشايع

يوسف الصقعبي


