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اللجنـــة  رئيـــس   أعلـــن 
المنظمـــة لالحتفـــال باليوم 
الســـادس للتضامن  الوطني 
مـــع المعاقين ورئيس النادي 
الكويتـــي الرياضي للمعاقين 
مهدي العازمي عن بدء استقبال 
طلبـــات المعاقيـــن للحصول 
على منحة الــــ ١٠ آالف دينار 
لإلعاقة الشديدة والمتوسطة، 
و٥ آالف لإلعاقة البسيطة في 
النادي في منطقة حولي  مقر 
بحيث يقـــوم المعاق بتعبئة 
النموذج المخصص لذلك في 
المعاقين  مكتب هيئة شؤون 

الموجود بالنادي.
  جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدلى به العازمي خالل رعايته 
النهائية  التصفيـــات  انطالق 
لمســـابقة حفظ القرآن الكريم 
الثانية لجميع اإلعاقات الحركية 
والبصريـــة والســـمعية التي 
ينظمها مركز التميز للمعاقين 
التابع إلدارة الدراسات اإلسالمية 
بـــوزارة األوقاف والشـــؤون 
اإلسالمية وتقام المسابقة ضمن 
أنشطة احتفال نادي المعاقين 
والجهـــات العاملـــة في مجال 
اإلعاقة باليوم الوطني للتضامن 

للنـــادي باســـتقبال طلبـــات 
الراغبين في المنحة بان يسجلوا 
النماذج في النادي، وأبدى التمار 
موافقته على طلبنا وســـيتم 
تزويد مكتـــب الهيئة بالنادي 
بالنماذج الخاصة بالمنحة، وذلك 
لتخفيف الضغط والتزاحم على 

مقر الهيئة بمنطقة الشعب.
  ودعا العازمي جميع اعضاء 
النادي وأولياء أمورهم للتوجه 
الى النادي لتسلم النماذج ومن 
ثم تسجيلها وتسليمها لمكتب 

مع المعاقين الســـادس تحت 
شعار «لنبدأ من جديد» الذي 
ينظم تحت رعاية صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد، 
وحضر انطالق التصفيات أمين 
ســـر النادي شـــافي الهاجري 
وأمين الصندوق سعد االزمع 
ابا  التميز بدر  ومشرف مركز 
ذراع ومحسن ناشر العجمي.

  وأكد العازمي انه تم االتفاق 
مع رئيس هيئة شؤون المعاقين 
د.جاســـم التمار على السماح 

الهيئة بالنادي حتى يتســـنى 
لهم صرف المنحة بأسرع وقت 
ممكن، خاصة بعدما أعلن مدير 
إدارة الشؤون القانونية ببنك 
التسليف واالدخار فهد المطيري 
ان مبالغ المنحة متوافرة لدى 
البنك وبانتظار تسلم النماذج 
المعاقيـــن، موضحا فيها  من 
نسبة اإلعاقة ومن ثم يتم البدء 

الفوري بإجراءات الصرف.
  ومن جانبه، أثنى أمين سر 
نادي المعاقين شافي الهاجري 
علـــى جهـــود وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية في إنشاء 
مركز التميـــز لتحفيظ القرآن 
الكريم بمقر النادي في حولي 
ليكون قريبا من أعضاء النادي 
بإعاقاتهم المختلفة وكان لهذا 
المركـــز الفضل فـــي تحفيظ 
المشـــاركين به القرآن الكريم 
على مختلف إعاقاتهم ســـواء 
كانت حركية او بصرية وحتى 
سمعية، وهذه اإلعاقة تعتبر 
من أصعب اإلعاقات في تسميع 
المتسابقين ألن العضو ال يقرأ 
بصوت مســـموع لكن تعامله 
بالحفظ والتسميع يكون عن 

طريق لغة اإلشارة. 

 شافي الهاجري وبدر أبا ذراع وسعد األزمع يتفقدون املسابقة 

 التمار: االتفاق مع عدة جهات الستقبال
  طلبات قرض السكن لذوي اإلعاقة

 ..والعازمي: استقبال طلبات الحصول
على منحة المعاقين بمقر النادي بحولي 

 أعلـــن مدير عام الهيئة العامة لشـــؤون ذوي 
االعاقة د.جاســـم التمار عن اتفاق الهيئة وكل من 
جمعية املكفوفني الكويتية ونادي الصم والنادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني على ان تستقبل هذه 
اجلهات ابتداء من اليوم املراجعني املتقدمني لطلبات 
احلصول على منحة القرض االســـكاني من بنك 

التسليف واالدخار.
  وقال التمار لـ «كونـــا» أمس: انه بناء على ما 
تلمسته الهيئة من تزايد اعداد املراجعني املعاقني 
وذويهم من املتقدمني للحصول على منحة القرض 
االســـكاني في مبنى الهيئة فقد اتفقت الهيئة مع 
اجلهات املذكورة على احالـــة املراجعني أصحاب 
االعاقات احلركيـــة والذهنية الى النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني، فيما حتال االعاقات السمعية 

الى نادي الصم، في حني حتال االعاقات البصرية 
الى جمعية املكفوفني.

  وأفاد بأن موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة ســـيتواجدون في هذه اجلهات فضال عن 
تواجدهم الســـتقبال املراجعني فـــي مبنى الهيئة 
اعتبارا من الساعة الـ ٨ صباحا وحتى نهاية الدوام 
الرســـمي وذلك خلدمة املراجعني ومساعدتهم في 
تعبئة النماذج اخلاصة باملنحة والبالغة عشـــرة 
آالف دينار للحاالت الشديدة واملتوسطة وخمسة 

آالف للحاالت البسيطة.
  وكانت الهيئة اســـتقبلت في اول يوم للتقدمي 
امس األول ما يقـــارب ٢٥٠٠ معاق قدموا طلبات 
احلصول على قروض بنك التسليف واالدخار فيما 

استقبلت أمس قرابة ٢٠٠٠ شخص. 

 اعتبارًا من اليوم ونظرا لتزايد أعداد المراجعين

 د.جاسم التمار 

 (فريال حماد) د.سلوى اجلسار وجنالء النقي خالل احللقة النقاشية  

 جانب من احلضور

 الجسار: درسنا ٢٤ مقترحًا بقانون حول حقوق المرأة
 خالل حلقة نقاشية إلدارة المرأة والطفولة بعنوان «المرأة الكويتية حقوق وواجبات»

 النقـي: نأمل تعديـل كل القوانين التـي تجحف بالمـرأة الكويتية

المواطنين في حالة العجز او الشلل 
اي انــــه خاطب الجميع في جميع 
مواده ولم يفرق بين رجل وامرأة 
وكانت مواده تضمن للجميع الصحة 
والتعليم واالقتصاد وتساءلت: هل 
بالفعل يوجد تكافؤ في الفرص بين 
الجنسين في الكويت؟ مبينة ان 
المواطنين يريدون تكافؤ  جميع 
الفرص اال ان الفســــاد ينخر في 
األجهزة الحكومية وهي مسؤولية 
تقع على الشعب ايضا، ألن الحرية 
مكفولة من الشريعة االسالمية اوال 
وبجميع االتفاقيات الدولية ثانيا. 
وأشارت النقي الى انه رغم ان المرأة 
تشكل الغالبية في المجتمع اال ان 
دورها السياسي والقيادي ضعيف 
جدا على المستوى المحلي، متمنية 
ان تكون هناك نظرة لقانون بنك 
التسليف بالنسبة للمرأة المطلقة، 
حيث ان المادة التي تضع شرط 

بلوغ االبن ٢١ عاما للحصول على 
قرض الـ ٧١ ألفا مجحفة تماما، ألن 
هناك العديد من المطلقات لســــن 

أمهات أو أبناؤهن صغار.
  كمــــا تحدثت النقي عن قضية 
فرض الضرائب وقالت انه من شأنه 
ان يثقل كاهل المواطنين، خصوصا 

في الوقت الحالي.
  ودعت النقي الــــى تعديل كل 
التــــي تجحف بحقوق  القوانين 
المرأة الكويتية، وان تكون العدالة 
والمســــاواة في جميــــع الحقوق 
والواجبــــات وان يتم العمل على 
الســــمو  تحقيــــق رؤية صاحب 
األمير بتحويل البالد لمركز مالي 
واقتصادي عالمي، والذي لن يتحقق 
إال من خالل التعــــاون والتكاتف 
العامة على  وتغليب المصلحــــة 
الخاصــــة والعمل بيد  المصلحة 

واحدة لجسد واحد. 

يصبح من حق زوجها اخذ اجازة 
لمرافقتها، باالضافة الى عدة قوانين 
خاصة بموضوع الرعاية السكنية 
والتأمينات االجتماعية، ناهيك عن 
قوانيــــن اإلقامة الدائمة والصحة 
والتعليم بشــــأن عائلة الكويتية 
المتزوجة من غير كويتي، مبينة 
ان هناك بعض المشرعين الذين 
يخرجون بقوانين «أنانية» بهدف 

خدمة فئة محددة.
  بدورها أكدت محامية الفتوى 
والتشريع نجالء النقي ان الدستور 
الدساتير في  الكويتي من أفضل 
العالم ويضم ١٢ مادة تنص على 
المساواة في الحقوق بين الرجل 
والمرأة، كما ان المادة ٧ تنص على 
العدل والحرية والمســــاواة بين 
المواطنين، والمادة ٨ تصون الدولة 
والمجتمع، والمادة ٤ ترعى الدولة 
مواطنيها، والمادة ١١ تكفل الدولة 

 عادل الشنان
  أقام قسم المرأة بإدارة المرأة 
والطفولة التابع لوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل حلقة نقاشية 
بعنوان «المرأة الكويتية حقوق 
النائبة  وواجبات» بمشــــاركة 
د.سلوى الجسار ومحامية الدولة 
للفتوى والتشريع نجالء النقي، 
وأكدت النائبة د.سلوى الجسار ان 
حقوق وواجبات المرأة الكويتية 
من القضايا المهمة في المجتمع 
وان قوانين المرأة أخذت نصيبا 
اكبر من البحث في قاعة عبداهللا 
الدستور  ان  السالم، خصوصا 
أوضح حقوق المرأة. وقالت ان 
المرأة الكويتية تعتبر متقدمة 
في جميع المستويات خليجيا، 
وقالت ان المجتمع رغم تحفظه 
على بعض حقوق المرأة اال انه 
بات يؤمن بدور المرأة الفعال، 
مشــــيرة الى ان المرأة بجانب 
دورها العملي والمهني مطالبة 
وفقا لعادات المجتمع الشرقي ان 
تقوم بجميع الواجبات الموكلة 
إليهــــا ويعتبر اي تقصير منها 
نقطة تؤخذ عليها وتكون محل 

نقاش كبير وجدل.
  وأشارت الجسار الى اهمية ان 
تتابع المرأة شؤونها في مجال 
العمــــل من خالل الســــؤال عن 
حقوقها وفقا لطبيعة الوظيفة 
التي تمارسها، وقالت: يجب على 
المرأة االبتعاد عن كلمة «عيب 
أسأل» ألن العيب هو عدم معرفة 
الحق والســــؤال ليس «تمردا» 
وإنما لفهــــم الحقوق حتى تتم 
المطالبة بها على أسس سليمة، 
وأشارت الى ان لجنة المرأة في 
مجلس األمة درست ٢٤ مقترحا 
بقانون خاص بالمرأة من خالل 
مراجعة قوانين الخدمة المدنية 
والتعليم والصحة مع األخذ في 
االعتبار مسألة الزواج بكويتي 
او غير كويتي. وقالت الجسار 
ان بعض القوانين من الصعب 
انتقاؤها للمرأة فقط، وإنما يجب 
ان تطبق علــــى الرجل والمرأة 
معا، بحيث يصبــــح موضوع 
إجــــازة مرافقــــة المريض على 
سبيل المثال من حق الجنسين 
حتى لــــو كانــــت الزوجة غير 
عاملة يكون من حق الزوج او 
اذا خرجت المرأة بإجازة دراسية 
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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(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور 
99240067حمــــمــود - 97390457اأحمد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

الأثــاث امل�ستــعمـل والأجهـزة 

وغرف النوم   واملطابخ الأملنيوم 

املواعني واملالب�س والأواين املنزلية

لأعلى �سعر ن�ســـــــرتي

66691631

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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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

بكامل معداته م�ساحة كبرية

ي�سلح جلميع الأن�سطة

حويل - �سارع العثمان بجوار خمبز الأمراء

99845780

للبيـع مطعم 
فطائر وحلويات

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 


