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الكندري افتتح اجتماع وكالء مجلس »التعاون«: ضرورة صياغة 

تشريعات متقاربة في اإلرشاد األسري واإلعالم االجتماعي

حد أدنى ألجور المواطنين في »الخاص« يتم اإلحالل على أساسه
بشرى شعبان

تأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنشره حول أهم التوصيات 
التي رفعه����ا املكتب التنفيذي ملكت����ب وزراء العمل لدول 
التعاون، أصدر املجلس القرارات التنفيذية في شأنها على 

النحو التالي:
مفهوم وامتيازات العمالة الوافدة

بالنظر في إمكانية تبني ربط رصيد حس����اب التوطني 
مبستوى األجر، وعدم إضافة العاملني املواطنني في املنشأة 
ضمن نسبة التوطني اذا كانت أجورهم تقل عن حد معني 
حتدده كل دولة مبا يتفق مع أوضاعها ويتناسب مع مستويات 

األجور لديها، وإصدار اآلليات املناسبة للتنفيذ.
بإدخال التعديالت واإلضافات املناس����بة عليه، وإعادة 
تعميمه على الدول األعضاء الستيفاء مالحظاتها ومرئياتها 
بشأنه، ويقوم املكتب بترجمته وإصداره خالل مطلع عام 

.2011
تكليف املكتب التنفي����ذي بتحديث بيانات ومعلومات 
التقرير بش����كل دوري كل سنتني وإصداره وتعميمه على 

الدول األعضاء واجلهات واملنظمات ذات العالقة.
الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني

دعوة املكت����ب التنفيذي لعقد اجتم����اع اللجنة الفنية 
املختصة بإعادة النظر ف����ي بنية وهيكلية الدليل العربي 
اخلليجي املوحد للتصنيف والتوصيف املهني بدول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
نظم وسياسات األجور في القطاع الخاص

دعوة املكتب التنفيذي لرفع التقرير السنوي الى األمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية لعرضه على 
املجلس األعلى ملجلس التعاون في دورته املقبلة ألخذ العلم، 
ودعوة الدول األعضاء لتضمني التقارير الوطنية القادمة 
معلومات محددة مدعمة باألرقام واإلحصائيات التنفيذية 
فهي املؤشر احلقيقي ملعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات 

املجلس األعلى بشأن توطني الوظائف وبرامج اإلحالل.
ودعوة الدول األعضاء للتوعية إعالميا بقرارات املجلس 
األعلى واملجلس ال����وزاري واللجان الوزارية ذات العالقة 
واخلاصة بسياس����ات توظيف املواطنني وتسهيل تنقلهم 

فيما بني دول املجلس.
دراسة التنظيم القانوني للوكاالت األهلية الستقدام العمالة

توجيه دعوة الدول األعضاء لإلس����راع مبوافاة املكتب 
التنفيذي في أقرب وقت مبالحظاتها ومرئياتها بشأن الدراسة 
اخلاصة بالتنظيم القانوني للوكاالت األهلية الس����تقدام 
العمالة وتقدمي العمالة للغير في دول املجلس ومش����روع 
الالئحة النموذجية االسترشادية لتنظيم الوكاالت األهلية 

الستقدام العمالة وتقدمي العمالة للغير.
أخذ العل����م بالدعوة املوجهة م����ن وزارة العمل بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة ملشاركة الدول األعضاء في الندوة 
املقرر عقدها خالل شهر يناير 2011 حول وكاالت االستقدام، 
واالستفادة من نتائج الندوة في مراجعة مشروع الالئحة 
النموذجية االسترشادية لتنظيم الوكاالت األهلية الستقدام 

العمالة وتقدمي العمالة للغير.
تكليف املكتب بالدعوة لعقد اجتماع للجنة الفنية من 
ممثلي الدول االعضاء لدراسة مشروع الالئحة النموذجية 
االسترش����ادية لتنظيم الوكاالت االهلية الستقدام العمالة 
وتقدمي العمالة للغير متهيدا لعرضه في صورته النهائية 
على املجلس في اجتماعه التنسيقي احلادي واالربعني املقرر 

عقده على هامش الدورة 38 ملؤمتر العمل العربي.
مشروع قانون/ نظام العمل االسترشادي الموحد )المعدل(

اعتماد مشروع قانون/ نظام العمل االسترشادي املوحد 
لدول مجلس التع����اون لدول اخللي����ج العربية )املعدل( 
وتكليف املكتب التنفيذي باصداره ضمن سلسلة املطبوعات 
الوثائقي����ة وتعميمه على الدول االعض����اء واجلهات ذات 
العالقة، ودعوة الدول االعضاء الى االستفادة من قانون/ 
نظام العمل االسترشادي املوحد )املعدل( في تطوير ومواءمة 

تشريعاتها الوطنية معه كلما كان ذلك ممكنا.
الرؤية المشتركة حول العمل الجبري وقضايا االتجار بالبشر

اعادة النظر في مشروع الرؤية االستراتيجية املشتركة 
لدول مجل����س التعاون لدول اخلليج العربية حول العمل 
اجلبري وقضايا االجتار بالبشر مبا يتضمن آليات ميكن 
للدول االعضاء تطبيقها، ودعوة املكتب التنفيذي لعرض 
مشروع الرؤية االستراتيجية املشتركة حول العمل اجلبري 

وقضايا االجتار بالبش����ر بدول املجل����س على جلنة فنية 
من املس����ؤولني في اجلهات املعنية بالدول االعضاء العداد 
مشروع الرؤية االس����تراتيجية في صورتها املطلوبة في 
ضوء مالحظات ومقترحات الدول االعضاء وعرضها على 

املجلس في دورته املقبلة.
القرارات التنفيذية النموذجية لالئحة االسترش����ادية 

املوحدة للسالمة والصحة املهنية )املرحلة الثانية(
اعتماد املرحلة الثانية من مشاريع القرارات التنفيذية 
النموذجي����ة لالئحة االسترش����ادية املوح����دة )املعدلة( 
للس����المة والصحة املهنية بدول مجل����س التعاون لدول 
اخلليج العربية بعد ادخال التعديالت التي أس����فرت عنها 

مناقشات اللجنة.
ودعوة املكتب التنفيذي لتش����كيل جلنة فنية جتتمع 
بشكل دوري ملتابعة مدى االستفادة من القرارات التنفيذية 
النموذجية للسالمة والصحة املهنية على املستوى الوطني 
وفقا حلاجات وامكانات كل دولة وعرض تقرير بذلك على 

الدورات القادمة للمجلس.
ولالستمرار في إعداد مشاريع القرارات التنفيذية املكملة 
لالئحة االسترشادية املوحدة )املعدلة( للسالمة والصحة 
املهنية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية بالتنسيق 
مع األجهزة املختصة في مجال الس����المة والصحة املهنية 
بوزارات العمل بدول املجلس وفقا ألولوياتها واحتياجاتها. 
وللتنسيق مع الدول األعضاء لتوثيق معلومات وتشريعات 
الس����المة والصحة املهنية ضمن موق����ع املكتب التنفيذي 
على شبكة االنترنت. ودعوة الدول األعضاء ملوافاة املكتب 
التنفيذي بلوائح وقرارات السالمة والصحة املهنية الوطنية 
الس����ارية لديها، جلمعها واصدارها في مطبوعات املكتب 
التنفيذي الوثائقية. وبش����أن العمل العربي والدولي دعم 
وتأييد ترش����يح دولة قطر لعضوية مجلس ادارة منظمة 
العمل الدولية كعضو أصي����ل عن فريق احلكومات لدول 
غرب آسيا للفترة )2011 � 2014( ودعوة دولة قطر التخاذ 

االجراءات الالزمة للترشح في منظمة العمل الدولية.
ودعم وتأييد ترش����يح دولة االمارات العربية املتحدة 
لعضوية مجلس ادارة منظمة العمل الدولية كعضو مناوب 
عن فريق احلكومات لدول غرب آسيا للفترة )2011 � 2014( 
ودعوة دولة االم����ارات العربية املتحدة التخاذ االجراءات 

الالزمة للترشح في منظمة العمل الدولية.

شأنها ان تدعم مس���يرة التنمية 
االجتماعية للدول األعضاء، مشددا 
على اهتمام قادة دول املجلس بفئات 
املجتمع املختلفة، حيث مت اصدار 
الدراس���ات في  القرارات وأجواء 
مجاالت: االهتمام واحلد من اإلعاقة 
بقضايا ورعاية الطفولة، االهتمام 
بشؤون املرأة وحتسني أوضاعها، 
االهتمام باملسنني، االهتمام برفع 
مستوى معيشة األفراد، وغيرها 
من املواضيع التي تهدف الى تنمية 

املجتمعات في دول املجلس.

لبدء النقاشات واحلوارات بشأنها 
سعيا للخروج بنتائج تسهم في 
االرتق���اء مبجتمعاتنا. بدوره أكد 
األمني العام املساعد لشؤون االنسان 
والبيئة د.عبداهلل الهاشم في كلمته 
خالل جلس���ة االفتتاح ان جدول 
اعمال هذه الدورة حافل بالعديد من 
القضايا املهمة الهادفة الى االرتقاء 
بالعمل االجتماعي املش���ترك بني 
الدول األعضاء، متمنيا ان يوفق 
املجلس في اتخاذ التوصيات املالئمة 
نحو املواضيع املطروحة التي من 

التعاوني���ات وقوان���ني الضمان 
االجتماعي خرجت بعدة توصيات 
تؤكد ضرورة صياغة تشريعات 
متقارب���ة بني دول املجلس، فضال 
عن البنود الثابتة، كتقرير املدير 
العام الذي يستعرض ما مت اجنازه 
وتنفيذه من قرارات اتخذها الوزراء 
في الدورة املاضية، ونتائج الندوات 
وامللتقي���ات االجتماعية، وكذلك 
االجتماعات التنسيقية اخلليجية 
على املستويات اإلقليمية والعربية 
والدولية، وجميعها يشكل أرضية 

جدول أعمال ه���ذه الدورة مبزيد 
من الدراسة واجلهد املتأني، وكلي 
ثقة بأن االجتماع لن يدخر ما في 
وسعه من اجل اجناز األعمال. وزاد: 
ان املطروح أمامنا من موضوعات 
اجتماعية جديدة يدخل في صلب 
اعمال واهتمام وزارات الش���ؤون 
والتنمية االجتماعية بدول مجلس 
التعاون فعلى جدول األعمال وثيقة 
حول اإلعالم االجتماعي، وأخرى 
تتناول موضوع االرشاد األسري، 
اضافة الى دراسات حتليلية لقوانني 

بشرى شعبان
أك���د وكي���ل وزارة الش���ؤون 
الكندري ان مسيرة العمل  محمد 
التعاون  االجتماعي في مجل���س 
حافلة بالعديد من االجنازات التي 
تؤكد حرص الدول األعضاء على 
االهتمام بالشأن االجتماعي وكل 
ما يتصل ب���ه من قضايا وهموم. 
جاء ذلك ف���ي كلمة ألقاها الوكيل 
الكندري خ���الل افتتاح الدورة ال� 
32 للجنة وكالء وزارات الشؤون 
االجتماعية لدول التعاون، مشيرا 
الى ان ما أصدره املجلس من قرارات 
ودراسات وأدلة تثقيفية وارشادية 
وورش عم���ل تدريبية الى جانب 
الندوات واملهرجانات املتخصصة 
يظهر جليا مدى اجلهل الذي بذلته 
جلنة الوكالء في املناقشة والتوصل 
الى التوصيات العملية وما تتطلبه 
من آليات التنفيذ واملتابعة. وأضاف 
الكندري ان استمرار العمل املشترك 
في ظل هذا النهج املثمر، يوقع على 
عاتقنا مس���ؤولية مهمة تتطلب 
معاجلة املوضوعات املطروحة في 

مجلس وزراء العمل لدول »التعاون« يقر التوصيات التي انفردت »األنباء« بنشرها

)كرم ذياب(محمد الكندري ملقيا كلمته حمد املعضادي يتابع االجتماع 

جانب من تكرمي املتفوقني

)كرم ذياب( شيخة العبداهلل تتوسط مهدي العازمي وشافي الهاجري 

السريع: تعاونية مشرف تحصل 
على شهادة اآليزو مجددًا

العازمي: بذل الجهد مطلوب لتحقيق األهداف
تعاونية علي صباح السالم كرمت متفوقيها

صرح رئيس جمعية ضاحية علي صباح السالم 
التعاونية محمد العازمي بأن اجلمعية كرمت الطلبة 
املتفوق���ني من ابناء مس���اهميها واحلاصلني على 
درجتي املاجس���تير والدكتوراه في احتفال كبير 
اقامته اجلمعية بصال���ة تنمية املجتمع بحضور 
األعضاء سالمة العنزي نائب الرئيس وفهد العجمي 
أمني الصندوق ورئيس اللجنة االجتماعية ومبارك 
العازمي ممثل اجلمعية لدى االحتاد وسعد العجمي 

عضو مجلس اإلدارة.
وكان العازمي قد ألق���ى كلمة االفتتاح مرحبا 
باحلضور وهنأ الطلبة املتفوقني بحصولهم على 
الدرجات العالية واملراكز املتقدمة، مشجعا اياهم 

ومطالبا ببذل املزي���د من اجلهد والتعب لتحقيق 
اهدافهم وامنياتهم.

واشار العازمي الى تغيير املنهجية في تكرمي 
املتفوقني لهذا العام، حيث قدمت اجلمعية للطلبة 
املتفوقني هداي���ا قيمة عبارة ع���ن جهاز البتوب 
باإلضافة إلى شهادات التفوق وكوبونات مشتريات 

من السوق املركزي باجلمعية.
وتقدم العازمي بالشكر اجلزيل ألعضاء املجلس 
لتعاونهم املثمر كما تقدم بالشكر اجلزيل لالعالميني 
على تغطية احلفل وبرنامج »مساء اخلير يا كويت« 
بتلفزيون الكويت لتغطيتهم لفقرات احلفل، متمنيا 

للجميع دوام التوفيق والسداد.

صرح رئيس مجلس ادارة 
جمعية مشرف التعاونية م.مؤيد 
الس���ريع بأنه جتسيدا لرؤية 
مجلس االدارة نحو التميز في 
تقدمي اخلدمات ملنطقة مشرف 
وغربها واالرتقاء مبس���توى 
خدمات اجلمعية، قام وفد من 
مجلس ادارة جمعية مش���رف 
التعاونية بزيارة رئيس مجلس 
العامة لش���ؤون  الهيئة  ادارة 
الس���مكية  الزراع���ة والثروة 
جاسم البدر في مكتبه، حيث مت 
التباحث في امور وقضايا عدة 
ذات الصلة مبنطقتي مشرف 

وضاحية مبارك العبداهلل )غرب مشرف( لالرتقاء 
مبستوى خدماتها.

وقال: كان اللقاء مع رئيس الهيئة مثمرا وتناول 
عدة قضايا ومنها ممش���ى قطع���ة 5 واالهتمام 
بصيانة اعمدة االنارة وقص االشجار واستبدال 
الكراس���ي التالفة ونظافة املمشى وكذلك ازالة 
االش���ج����ار حول فرع الغاز وتنظيم الساحة 
املزروع����ة وفقا لشروط االمن والسالمة لالدارة 
العام�����ة لالطفاء وايضا ازالة االشجار باملوقع 
املخصص لبناء صالة االفراح ليتسنى للشركة 
البدء بأعمال البناء واالعتناء بحديقة مش���رف 

والس���ماح جلمعية مش���رف 
باالشراف على نظافتها وتنظيم 
احلديقة مع توفير املستلزمات 
اخلاصة كألعاب االطفال ودورات 

املياه وغيرها.
واش���اد م.الس���ريع بدور 
وجه���ود الهيئة وما تبذله في 
تنمية وتطوي���ر ودعم قطاع 
التع���اون وباللق���اء املثمر مع 
العامة لشؤون  الهيئة  رئيس 
الزراعة والثروة السمكية ومن 
عض���و مجل���س ادارة الهيئة 
ورئيس اللجنة النباتية م.بدر 
الكندري الذين قاموا بتقدمي كل 
الدعم والتنسيق حلل كل ما يتعلق باحتياجات 

منطقة مشرف وغربها.
واوضح م.السريع ان جمعية مشرف التعاونية 
تعمل وفق تطبيق شروط املواصفات واملقاييس 
العاملية وهي محل اهتمام مجلس االدارة الذي 
ب���ادر بتجديد رخصة اآليزو في جميع مجاالت 
عملها، تأكيدا على مستوى اخلدمات التي تقدم 
للمنطقة وابنائها ورواد اجلمعية وحرصا منا على 
حتقيق مسيرة مكانة جمعية مشرف باعتبارها 
من اولى اجلمعيات التعاونية التي تنتهج معايير 

اجلودة العاملية.
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شيخة العبداهلل: نشكر كل من ساهم في خروج قانون المعاقين إلى الوجود
جتديد االنشطة والبرامج واالبتكار بها والعمل لبث روح األمل والتحدي 
في املعاق وأسرته والترفيه عن طريق متابعتهم والعمل معا في رسم 
خطط بناءة واستراتيجية واقعية قابلة للعمل والتنفيذ حلياة أفضل 
للمعاق والعمل لنفض غبار املاضي وجتاوز الهفوات وتصحيح االخطاء 

حتى نعلو ونرتقي.
بدوره، أكد رئيس مركز التميز للمعاقني للدراسات االسالمية لتحفيظ 
القرآن بنادي املعاقني بدر أبا ذراع الظفيري ان وزارة االوقاف ستشارك 
بتنظيم مسابقة حلفظ القرآن الكرمي الثانية، وسيتم تالفي السلبيات 
التي حدثت في املس����ابقة االولى، وستقام املسابقة في يوم السابع من 

شهر نوفمبر اجلاري مبقر النادي.
بدورها، أكدت نائب رئيس اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني 
خلود العلي ان اجلمعية س����تنظم مسيرة »شكرا لكم« في يوم التاسع 
من ش����هر نوفمبر اجلاري، حيث س����تقام هناك مسيرة من املستشفى 
األميركاني في منطقة شرق وحتى مبنى الشعب في مبنى مجلس األمة، 
حيث سيقدم املعاقون وأولياء أمورهم الشكر لكل من ساهم في خروج 
قانون املعاقني الى النور ابتداء من صاحب الس����مو األمير واحلكومة 
ورئيس مجلس األمة والنواب وجلنة ش����ؤون املعاقني، وسيشارك في 
املسيرة 19 جهة حكومية وأهلية لها عالقة مباشرة باملعاقني، وسيتبع 
املسيرة عقد جلسة خاصة برئاسة رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 

يتحدث فيها ممثلو تلك اجلهات التسعة عشر.
من جانبها، أكدت رئيس����ة مجموعة شباب اخلير التطوعية عنود 
العلي ان املجموعة ستنظم مهرجانا للطفل برعاية الشيخة فريال الدعيج 
الصباح ويواكب املهرجان معرض تعريفي جلميع اجلهات املش����اركة 
باملهرجان، وسيقام املهرجان في منتزه الشعب الترفيهي ويشارك فيه 
عدد من املؤسسات منها بروي وماكدونالدز ومعهد االتصاالت واملالحة 
وشركة كمال وكتكو وس����نهدف من تنظيم املهرجان الى دمج االطفال 
من املعاقني مع االصحاء، وستكون جميع االعمال في املعرض االنتاجي 

من أعمال املعاقني.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة »همتنا لديرتنا« ابراهيم املشوطي ان 
املجموعة ستنظم اليوم الترفيهي ومسرح املواهب في مجمع الديسكفري 
يوم العاشر من ش����هر نوفمبر اجلاري ونوجه الدعوة جلميع شرائح 
املجتمع للمشاركة في هذا اليوم والوقوف الى جانب اخوانهم املعاقني وعلى 

اجلميع ان يعرفوا ان 97% من املعاقني يعملون إلخوانهم املعاقني.
بدوره، أكد املسؤول عن تنظيم حفل االفتتاح علي الثويني ان االفتتاح 
سيقام في الساعة اخلامسة من مساء يوم غد اجلمعة في ملعب النادي 
مبنطقة حولي، ويشارك فيه عدد من السفارات والفرق الشعبية والذي 

يحمل شعار »شعوب متحابة«.

واليوم نطالب بتطبيقه.
ووجه الهاجري رسالة سريعة الى جميع وزارات الدولة بضرورة 
تفعيل القانون وتيسير األمور أمام املعاقني وأولياء أمورهم، فنحن في 
دولة مؤسس����ات وعليهم احترام القانون وتفعيله، وهذا سنركز عليه 
في هذا االحتفال الذي يستمر ملدة اسبوع واليوم الرياضي سيقام على 
مدى ثالثة ايام مبشاركة 170 العبا والعبة من جميع االندية املتخصصة 
في االعاقات املختلفة س����واء كانت اعاقة حركية أو سمعية أو بصرية 

وحتى ذهنية وسيشمل البرنامج الرياضي العديد من االلعاب.
وبني الهاجري ان شعار املهرجان لنبدأ من جديد هو عبارة عن رسالة 
الى جميع املعاق����ني وجهاتهم، ومن يعمل ألجلهم وللمعنيني بالقانون 
وتنفيذه من عاملني بالهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقات أو الوزارات 
املعنية أو املجتمع الكويتي وس����نرفع العديد من البرقيات منها لنبدأ 
العمل في تنفيذ القانون والعمل في تقارب وجهات النظر وتقليل مسافة 
اخلالف وتوحيد االهداف لصالح املعاقني وتوحيد اجلهود واملش����اركة 
البناءة بني املجتمع ولنعمل لصالح جميع املعاقني وأسرهم ومن يرعاهم 
وحتقيق مطالبهم، ولنبدأ العمل للمشاركة في بناء الوطن والعمل على 

ومتطور في خدمة املعاقني ليس وليد اليوم، بل منذ الستينيات وتعتبر 
أول دولة فتحت معاهد لتدريس املعاقني بجميع اعاقاتهم.

وقال العازمي: اننا نتمنى ان تكتمل فرحتنا من خالل تفعيل القانون 
بجميع مواده وبنوده حتى تكتمل فرحتنا وال يبقى القانون حبرا على 
ورق لنثبت للجميع أننا دولة متقدمة تشرع القوانني وتراقبها وتطبقها، 

وذلك حتى يخدم القانون جميع املعاقني.

رسالة للحكومة

من جانبه، أكد أمني السر العام بالنادي شافي الهاجري انه في هذا 
املهرجان س����يتم تنظيم يوم يختص بألعاب القوى مبش����اركة جميع 
اجلهات املش����اركة، وس����يقام مبقر النادي في الثامن من شهر نوفمبر 
اجلاري والهدف من تنظيم اليوم الوطني توجيه رسالة الى احلكومة 
عبر أنش����طة هذا االحتفال بوجود قانون للمعاقني وافق عليه مجلس 
األمة في شهر فبراير املاضي وصدق عليه صاحب السمو األمير ومضى 
عليه قرابة س����بعة ش����هور وجند تباطؤا في تنفيذ وتفعيل القانون 
وتذمرا من املعاقني وأولياء أمورهم، فكنا في السابق نطالب بالقانون 

بشرى شعبان
أعلنت الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقني الشيخة 
ش����يخة العبداهلل الصب����اح ان النادي ينظم اليوم الوطني الس����ادس 
للتضامن مع املعاقني حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مساء غد اجلمعة في مقر النادي مبنطقة حولي ويستمر حتى 
يوم اخلميس املقبل احلادي عشر من شهر نوفمبر اجلاري، ويقام حتت 

شعار »لنبدأ من جديد«.
وقالت الشيخة شيخة العبداهلل خالل حديثها في املؤمتر الصحافي 
ال����ذي عقده مجلس ادارة النادي مس����اء ام����س االول: هذه املرة ينظم 
املهرج����ان حتت مظلة القانون اجلديد للمعاق����ني رقم 2010/8 فكنا في 
الس����نوات السابقة نش����تكي من الظلم الواقع علينا بسبب عدم اقرار 
القانون في السابق، لكننا اليوم علينا ان نشكر كل من ساهم في خروج 
هذا القانون الى الوجود وأول هؤالء صاحب الس����مو األمير الذي كان 
له الفض����ل االول في إقرار القانون، وكذلك جلميع اجلهات التي عملت 

في هذا القانون.

نجدد العهد

بدوره، قال رئيس اللجنة املنظمة لالحتفال ورئيس نادي املعاقني 
مه����دي العازمي ان هذا االحتفال ينطلق برعاية س����امية لوالد املعاقني 
صاحب السمو األمير الذي رعى جميع االحتفاالت السابقة، وها نحن 
جندد العهد والوالء لسموه من خالل تنظيم اليوم الوطني للتضامن مع 
املعاقني في ظل إقرار القانون اجلديد لنحتفل جميعنا معاقني وأولياء 
أمور وهذا اليوم يأتي بجهود جميع من خدم املعاقني، وس����يتخلل هذا 
اليوم مبش����اركة خليجية وس����يكون هناك يوم خليجي، واننا نفتخر 

بتنظيم هذا اليوم حتت رعاية صاحب السمو األمير.
وأكد العازمي ان اختيار شعار »لنبدأ من جديد« له معان عديدة من 
جميع اجلوانب، خاصة بعد تطبيق قانون املعاقني والذي متت املوافقة 
عليه بإجماع جميع نواب مجلس األمة والوزراء وهذا فخر لنا جميعا 

ولنبدأ من جديد ونضع أيدينا بأيدي البعض بعد تطبيق القانون.
ومتنى العازمي ان يتم تفعيل قانون املعاقني في جميع وزارات الدولة، 
خاصة أننا نرى حماس رئيس هيئة ش����ؤون املعاقني د.جاسم التمار 
والذي قام مبخاطبة وكالء الوزارات لتطبيق القانون حتى ينال جموع 

املعاقني وأولياء أمورهم حقوقهم كاملة ليتحول احللم الى حقيقة.
وتقدم العازمي بالشكر لكل من كان له يد في إقرار قانون املعاقني، 
خاصة صاحب الس����مو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء وال����وزراء، وكذلك رئيس مجلس االمة وجميع النواب والذين 
أثبت����وا ان الكويت الصغيرة مبس����احتها أثبتت للعالم انها بلد متقدم 

أعلنت عن انطالق أنشطة اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين مساء غد

م.مؤيد السريع


