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»الشؤون«: دراسة إنشاء مستشفى داخل دور الرعاية
إشهار مبرة الدعم اإليجابي لمرضى السرطان

)أحمد باكير(فهد العجمي وعايد الشمري خالل املؤمتر

غالف العدد

التحقيق وأبلغنا بأن جلنة التحقيق 
لم تتوصل إلى شيء.

وبعد فترة فوجئنا بخبر منشور 
بأحد الصحف وبتاريخ 2009/5/20 
بأن الوزارة احالتن���ا الى النيابة 
بعدة تهم ونفت التجاوزات جملة 

وتفصيال.
وبعد هذا اخلبر انتظرنا فترة من 
الزمن لكي نتحقق من اخلبر الذي 
قد يغنيني عن التوجه بالشكوى 
إلى النائب العام بأن تس���تدعينا 
النيابة العامة لكي نعرض امامها 
االدلة التي ب���ن أيدينا ولكن ذلك 

لم يحدث.
ما جعلنا نبدأ اخلطوة الثانية 
بتحركنا هذا بعقد مؤمترنا الصحافي 
األول والذي عقد بتاريخ 2009/7/1 
والذي وقعنا فيه مذكرة ش���كوى 
رفعناها إلى النيابة العامة بتاريخ 

.2009/7/2
وبعدها صرح نفس املسؤول 
املعني بالتحقيق بإحدى الصحف 
وبتاريخ 2009/7/3 بأن تلك االقاويل 
قد اثارها رئيس مجلس اإلدارة عايد 
الشمري على مدى شهرين مرارا 
الوزارة حققت فيما  وتكرارا وان 
اث���اره ومنها عقود بعض مدارس 
التربي���ة اخلاصة وانه مت حتويل 
جميع املخالفات الى النيابة العامة 
للتحقيق فيها م���ن قبل الوزارة، 
علم���ا أن الوزارة نفت وجود هذه 
املخالفات حس���ب ادعائها باخلبر 
املنشور حول حتويلنا إلى النيابة 
العامة، كما نشر سابقا وأشرنا إليه، 
وأعقب ذلك تصريح وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل ورئيس املجلس 
األعلى لشؤون املعاقن والذي نشر 
في وسائل اإلعالم املقروءة بتاريخ 
2009/7/12 نفى من خالله وجود أي 
جتاوزات فيما أثاره رئيس مجلس 
اإلدارة عايد الشمري وأنه شخصيا 
تتبع األمر ولم يجد شيئا وأن ما 
أثير هو عار عن الصحة وان الوزارة 
قد حققت وأحالت رئيس اجلمعية 
للنائب الع���ام وطلبت منه تقدمي 
االدلة والبراهن ولم يقدم للنيابة 

العامة أي شيء.

بشرى شعبان
كش���ف رئيس جلن���ة حقوق 
االنس���ان ف���ي جمعي���ة احملامن 
احملامي فهد العجم���ي ان اللجنة 
تلقت مالحظات وشكاوى من ذوي 
االحتياجات اخلاصة كأش���خاص 
وم���ن اجلمعي���ة الكويتية لذوي 
االحتياجات اخلاصة حتت االشهار 
ونقوم حاليا بدراس���ة املالحظات 
واملس���تندات التي مت تزويدنا بها 

التخاذ االجراءات بشأنها.
وقال خالل مؤمتر صحافي عقده 
امس مع رئيس اجلمعية الكويتية 
لذوي االحتياجات اخلاصة عايد 
الشمري ان اللجنة تلقت مالحظات 
وتسلمت مستندات بشأن جتاوزات 
بح���ق فئة املعاق���ن ونحن نقوم 
بدراستها وفي حال كان هناك جتاوز 
س���نتوجه للموظف املسؤول في 
اجلهة احلكومية املعنية لتصحيح 
اخلطأ وكذلك في حال عدم استجابة 
املسؤولن عنه سواء وكالء او وزراء 
لتصحيح اخلطأ. وأكد العجمي انهم 
كمحامن سيعملون على التأكد من 
صحة املعلومات الواردة، مؤكدا انهم 
ال يتبعون ألي جهة أو اش���خاص 
او احزاب ب���ل يعملون فقط على 
تقص���ي احلقائق. وعن اخلطوات 
التي سيتبعونها قال: بعد ان تسلمنا 
املعلومات سنبدأ التدقيق بها بعدها 
نتوجه للمسؤولن للمعاجلة واذا لم 
تتم االستجابة طبعا هناك اجراءات 
قانونية على مس���توى املخالفات 
اجلزائية كما سنعمل على معاجلة 
ما يتعلق بحقوق االنس���ان وفق 
االطار ونحن لن نس���مح بانتهاك 
أي حق من حقوق املعاقن، وشدد 
على اننا ضد ربط مسألة حقوق 
االنسان بالسياسة وهناك مشكلة 
في احدى اجلهات املعنية باملعاقن 
وعلى االخوان املسؤولن عن هذه 
اجلهة املعنية العمل على حلها ألن 
هناك اخطاء لن نقبل ان متر مرور 
الكرام، وقال اننا لس���نا ضد احد 
ولسنا حزبا معينا أو ضد شخص 
معن ونحن نش���كر كل من يقوم 

بتطبيق القانون.

أصدر مكتب الشهيد 
الثامن واخلمسن  العدد 
من مجلة الهوية وتضمن 
العدد الكثير من القضايا 
التي تعنى بتأصيل الهوية 
الوطنية واملرتكزة على 
قضية الشهادة والشهداء 
ألنها لب االنتماء ومادة 

الهوية.
وش���مل العدد تقريرا 
بعنوان »من خلية القرين 
الى خلود الشهادة« والذي 
يحك���ي قصة الش���هداء 
األربعة الذين القوا ربهم 
في يوم واحد، وشمل كذلك 
مقاال عن ذكرى 2 أغسطس 
وحوارا مع املالزم سالم 
الش���مري جنل الشهيد 
فيص���ل س���عود جابر 
الشمري، ومجموعة من 
قصائد فائق عبداجلليل 
العياض���ي وعرضا عن 
الهوية الكويتية في أعمال 
الفن التشكيلي، الى جانب 
عدد كبير م���ن القضايا 

األخرى.

مكتب الشهيد أصدر العدد الـ 58 من »الهوية«

األعلى لشؤون املعاقن وبحضور 
املدي���ر التنفيذي والذي أكد خالل 
االجتماع وجود هذه التجاوزات وان 
املجلس قد رصدها، ووعدت الوزارة 
في نهاية االجتماع بفتح حتقيق 
في ذلك األمر وأعقبه تصريح ألحد 
قياديي ال���وزارة واملجلس األعلى 
لشؤون املعاقن بتاريخ 2009/3/16 
أعترف من خالله بوجود اخصائي 
عالج طبيعي م���ن الرجال يعمل 
في قسم العالج الطبيعي للفتيات 
وميارس عمله داخل هذا القس���م، 
وعليه انتظرنا على مدى شهرين 
ملعرفة نتيجة التحقيق واستدعائنا 
له ولك���ن لم يأتنا أي اس���تدعاء 
فعاودنا االتصال باملسؤولن في 
الوزارة وقمنا بزيارة أحد قياديي 
الوزارة واملجلس األعلى لشؤون 
املعاقن خالل فترة انتظارنا لنتيجة 
التحقيق ومت االجتماع معه ملا يقارب 
االربع ساعات ونصف الساعة مت 
خاللها شرح التجاوزات املوجودة 
في املجلس األعلى لشؤون املعاقن 
وفوجئنا بعلمه بالكثير من هذه 
التجاوزات واملسؤولن عنها وبرر 
عدم حتركه بإصالح االوضاع بأنه 
مبعد ومجرد من صالحياته بإدارة 

املجلس األعلى لشؤون املعاقن.
وبعد فترة من الوقت توجهنا 
مرة أخ���رى ملقابلة أح���د قياديي 
الوزارة وهو املسؤول عن التحقيق 
ملعرفة ما مت التوصل إليه من نتائج 

ذوي االحتياج���ات اخلاصة عايد 
الش���مري ما حدث ب���ن اجلمعية 
ووزارة الشؤون منذ ما قبل مارس 
2009 حت���ى اليوم في بيان وزعه 
على وسائل اإلعالم، جاء فيه باشرت 
اجلمعية الكويتية لذوي االحتياجات 
اخلاصة حتركاتها لتقصي احلقائق 
بعد  ورود معلومات وش���كاوى 
من بعض أولياء أمور املعاقن مما 
يعانونه عند طلب اخلدمات الطبية 
والتعليمية واالجتماعية من املجلس 
األعلى لشؤون املعاقن ومما يواجه 
ابناؤهم من ذوي اإلعاقة داخل بعض 
اجلهات التابع���ة للقطاع اخلاص 
والتي تعنى بتقدمي اخلدمات لهم 
والتي تقع حتت إشراف ومتابعة 
املجلس األعلى لش���ؤون املعاقن 
وتتبعنا حقيقة املوضوع ووردت 
الينا املستندات الرسمية التي تثبت 
بالدلي���ل القاطع حدوث انتهاكات 
جسدية ونفس���ية طالت شريحة 

من ابنائنا ذوي االعاقة.
أول���ى خطواتنا هي  فكان���ت 
اصدار بيان صحاف���ي وزع على 
وسائل اإلعالم بتاريخ 2009/3/11 
اعلنا من خالله استنكارنا الشديد 
لتع���رض ابنائنا من ذوي االعاقة 
النتهاكات مست آدميتهم واستباحت 

حقوقهم.
وبعد ذلك وبتاريخ 2009/3/14 
طلبنا من قب���ل الوزارة حلضور 
اجتم���اع مع نائب رئيس املجلس 

واض���اف ان وزير الش���ؤون 
د.محمد العفاس���ي ب���ادر مؤخرا 
باصدار قرار بشأن رعاية املعاقن 
الكويتي���ن ونحن كجمعية  غير 
محامن وجلنة حقوق االنسان نتابع 
القرارات ونأمل ان نشهد التنفيذ 
قريبا، سواء للقرارات الصادرة عن 
اجلهات احلكومية او اعضاء مجلس 
االمة وهن���اك جلنة داخل جمعية 
الوعود واملواثيق  احملامن تتابع 
والقرارات ونأمل عدم ادخال حقوق 

االنسان في السياسة.
وأك���د العجم���ي لن نس���كت 
كمحامن اذا كانت هناك انتهاكات 
وس���يتم ايصال املشكلة للجهات 

املسؤولة.
التي تلقتها  وعن املعلوم���ات 
اجلمعي���ة اوضح ان اجلزء األكبر 
كان من جمعية ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وش���كاوى من األهالي، 
وعن أنواع الشكاوى قال انها تصل 
الى هتك ع���رض وأدوية منتهية 
الصالحية وشركات استغلت أوضاع 

املعاقن.
العجمي: نحن ندعو  وأش���ار 
القائم���ن عل���ى قضاي���ا املعاقن 
الى الوقوف وقف���ة جدية والبدء 
باخلطوات العملية ونحن متفائلون 
في وجود وزير الش���ؤون احلالي 
د.محمد العفاسي بأنه سيعمل على 

حل هذه املشاكل.
ثم اس���تعرض رئيس جمعية 

اص����در وزي����ر الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محمد 
العفاس����ي امس قرارا بإش����هار 
مبرة الدع����م اإليجابي لمرضى 

السرطان.
ال����وزارة ف����ي بيان  وقالت 
صحافي ان م����ن اهداف المبرة 
تقديم الدعم االجتماعي النفسي 
لحاالت مرضى السرطان وتقديم 
الدعم المادي للمحتاجين منهم 
واقام����ة ملتقي����ات تجمعه����م. 
واضاف����ت ان من االهداف ايضا 
طرح مشكالت مرضى السرطان 
وتوصيل معاناتهم من الناحية 
الدينية واقامة ندوات وورش عمل 
اجتماعية ونفسية ودينية وندوات 
طبية لتوعية المجتمع والمرضى 
بالمرض وكيفية التعامل معه. إلى 
ذلك، اصدر وك��يل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد علي 
الكندري ورئيس المجلس األعل��ى 
لشؤون الم��عاقين ال��قرار اإلداري 
رقم 2067 لسنة 2009 والخاص 
بشأن تشكيل لجنة لدراسة مدى 
الحاجة والمالءمة والمتطلبات 

الالزمة إلنشاء مستشفى للمسنين 
والمعاقين داخل مجمع دور الرعاية 

االجتماعية.
مادة 1: تش����كيل لجنة لدراسة 
مدى الحاجة والمالءمة والمتطلبات 
الالزمة إلنشاء مستشفى للمسنين 
والمعاقين بقطاع الرعاية االجتماعية 
داخل مجمع دور الرعاية االجتماعية 
بمنطقة الصليبخ����ات من: مدير 
إدارة خدمات دور الرعاية � رئيسا 
وعضوية كل من: مدير إدارة المركز 

الطب����ي التأهيلي، ممثل عن إدارة 
المركز الطبي التأهيلي، رئيس قسم 
الخدمات بإدارة خدمات دور الرعاية، 
ممثل ع����ن إدارة الخدمات العامة، 
ممثل عن إدارة التخطيط والمتابعة، 
مهندس اختصاصي ميكانيكا بإدارة 
خدم����ات دور الرعاية، والموجهة 
الفنية بمكتب الوكيل المس����اعد 

للرعاية االجتماعية - مقررا.
مادة 2: تختص اللجنة باآلتي: 
يعهد إلى اللجنة المشار إليها بإعداد 
دراسة فنية تفصيلية شاملة لبيان 
وتحديد م����دى الحاجة والمالءمة 
والمتطلبات إلنش����اء مستشفى 
للمسنين والمعاقين بقطاع الرعاية 
االجتماعية داخل مجمع دور الرعاية 
االجتماعية بمنطقة الصليبخات 
وعلى اللجنة في س����بيل ذلك ان 

تقوم بما يلي:
1� دراسة مدى الحاجة الى انشاء 
مستشفى بمجمع دور الرعاية ومدى 

توفر االمكانيات إلدارته.
2� عمل دراس����ة فنية للموقع 
المقترح من قبل إدارة المركز الطبي 
التأهيلي بشأن الخدمات الموجودة 

بالموقع.
3� تحديد األعم����ال المطلوبة 
ووضع دراس����ة بش����أن المخطط 
المقترح للموقع والمقدم إلنشاء 

مبنى المستشفى.
4� دراسة وتحديد ووضع خطة 
وآلية العمل الواجب اتخاذها بشأن 
القائمة فعليا  الخدمات والمباني 

بالموقع.
5� تحديد االشتراطات والشروط 
والمواصفات الخاصة إلقامة مثل هذا 
المبنى )إنشاء مستشفى للمسنين 
والمعاقين( بالتنسيق مع الجهات 
المختصة واخ����ذ الموافقات على 
المخططات الخاصة بهذا المبنى 
المقت����رح إنش����اؤه م����ن الجهات 
المختصة بالدولة في حال موافقة 

الوزارة على المقترح.
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من 
رئيسها او ممن ينوب عنه ويعتبر 
اجتماعها صحيحا بحضور اغل�بية 
اعضائها وتصدر قراراتها باألغلبية 
المطلقة لعدد األعضاء الحاضرين 
وعند تس����اوي األصوات يرجح 

الجانب الذي فيه الرئيس.

التعريف باإلسالم نظمت 
 زيارة لغير المسلمين
إلى المسجد الكبير

ليلى الشافعي
حرصا منها على نشر االسالم 
وتعريف غير املس���لمن بالثقافة 
االس���المية والتاريخ االس���المي 
التعريف  العري���ق قامت جلن���ة 
الى  باالس���الم بزي���ارة دعوي���ة 
املس���جد الكبير ضمت العديد من 
ابناء اجلالي���ة الصينية وتصبوا 
اللجن���ة من وراء هذه الزيارة الى 
عرض الثقافة االسالمية على غير 
املسلمن. ومن جانبه قام الداعية 
ماجنكم اس���حاق بش���رح تاريخ 
تأسيس املسجد الكبير وكيف انه 
يعد عالمة بارزة من عالمات الكويت 
االسالمية، ومت اهداء غير املسلمن 
العديد من اصدارات اللجنة. ومن 
ثمار شهر شعبان الفضيل في جلنة 
التعريف باالس���الم اشهار اسالم 
سيالني في فرع املنقف بعدما اثرت 
فيه معاملة رفقائه املسلمن احلسنة 
وجعلته يتعرف على االسالم ويقرأ 
عنه الى ان شرح اهلل صدره واعلن 

اسالمه.

»حقوق اإلنسان«: تلقينا شكاوى من ذوي اإلعاقة 
وسنقوم بدراستها ولن نسكت في حال التجاوزات

خالل مؤتمر صحافي عقدته مع جمعية ذوي االحتياجات الخاصة تحت اإلشهار

اأرملة املرحوم/ علــي عبــدالعــزيــز بــن نـاجــي

يتقدمون بجزيــل ال�شكـــر وعظيـــم االمتنـــان مـــــن

عائلتا بن ناجي والدهي�ش

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو االت�شال هاتفيًا اأو برقيًا من داخل الكويت وخارجها اأو بالن�شر بال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

ال�شيخ/ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح

ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد

ال�شيخ/ نواف االأحمد اجلابر ال�شباح

و�شمو ويل العهد

ال�شيخ/ نا�شر املحمد االأحمد ال�شباح

و�شمو رئي�س جمل�س الوزراء

ومــن معــالــي ال�شيــوخ والـــوزراء

 واأع�شــاء جمل�شـي الأمــة والبلـدي
وكل من تف�شل مبوا�شاتهم فـي وفاة فقيدتهم الغالية

املغفـــور لــها بــاإذن اللــه تعالـــى

املرحومة/ ر�شمية عبداملح�شن الدهي�ش

ال�شيد/ جــا�شــم حممـــد اخلــرافــي

ورئي�س جمل�س االأمة

))أنور الكندري(الداعية د.خالد اجلبير خالل احملاضرة

ضاري المطيري
أكد الداعي����ة د.خالد اجلبير 
ان على العبد جعل حياته كلها 
هلل تعالى، فباإلضافة إلى أدائه 
للعبادات والواجبات في سويعات 
معدودة فيمكنه أن ينال الثواب 
الرحمن فيما عدا ذلك،  ورضى 
كالنوم واألكل والشرب وطلب 
الرزق وسائر املباحات، خاصة إذا 
التزم املسلم فيها تطبيق اجلانب 
الش����رعي والهدي النبوي، كأن 
ينام املسلم طاهرا ويشكر اهلل 
على الطعام ويتحرى الكس����ب 
احل����الل. كان ذلك في محاضرة 
الثقافية  اإلدارة  أقامته����ا  قيمة 
التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
االس����المية في مس����جد اإلمام 
احلاكم في منطقة هدية مس����اء 
أم����س األول »األربعاء«، والتي 
كانت بعنوان »قلبي 24 ساعة« 
والتي اقتبسها احملاضر من شعار 
بعض الصيدليات املناوبة والتي 
تعمل طوال اليوم والليلة دون 
انقطاع، الفتا الى ان املسلم أولى 
بأن يكون يومه وليله في عبادة 

اهلل دون كلل أو ملل.
وعالوة على ما في احملاضرة 
من اجلوانب اإلميانية والوعظية 
الكثيرة، فقد اتسمت احملاضرة 
بش����يء م����ن الدعاب����ة الراقية 
ومحاولة احملاضر ش����د انتباه 
احلاضرين بطرح االسئلة املنوعة 

ومماتي هلل رب العاملن ال شريك 
وبذلك أمرت وأنا أول املس����لمن( 
على مقدرة املسلم ان يجعل حياته 
ويومه كله هلل، حيث بإمكانه أن 
ينال رضا اهلل حن يأكل ويشرب 
وذلك إذا أدى شكر نعمة اهلل، مدلال 
على س����عة رحمته سبحانه بانه 
سبحانه يرضى عن العبد ويعلي 
درجته في اجلنة حن يطعم من 
نعمته ويشكره عليها. واضاف ان 
للمس����لم ايضا أن يحتسب طلبه 
للرزق وخروجه من بيته للكسب 
بنية طلب األخر والثواب من اهلل، 
وذلك بتحري����ه احلالل واجتنابه 
للحرام، وبذلك كله يتحقق للمسلم 
ان تكون حياته كلها هلل رب العاملن، 
وتكون ال� 24 س����اعة جميعها في 

سبيل اهلل يثاب عليها ويؤجر.

عليهم، والدع����اء املتكرر له ولهم 
اثناء حديثه، وسط حضور اعالمي 

كبير وتغطية صحافية كثيفة.
حي����ث أوضح ضي����ف وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية من 
اململكة العربية السعودية الداعية 
د.خالد اجلبير ان على املسلم ان 
يجتهد في جعل جميع اوقاته في 
عبادة اهلل، فإن اهلل تعالى قال )وما 
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون( 
ال ليأكل����وا أو يتمتعوا كالبهائم، 
مشيرا الى ان العبد ميكنه نيل األجر 
والثواب حتى في نومه وذلك إذا 
كان نومه شرعيا، أي نام متوضئا 
طاهرا وذاكرا باألذكار الش����رعية 

الكثيرة الواردة في السنة.
واستشهد اجلبير بقوله تعالى 
)قل إن صالتي ونسكي ومحياي 

 الجبير: يمكننا أن نجعل حياتنا كلها هلل
إذا شكرناه على الطعام وتحرينا الكسب الحالل

»قلبي 24 ساعة« محاضرة أقامتها اإلدارة الثقافية

محمد الكندري

جانب من احلضور


