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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان اللجنة املكلفة بإجراء التدقيق في 
ملفات املجلس االعلى لشؤون املعاقني شارفت على االنتهاء من عملها، كاشفة 
عن وجود بعض املالحظات على عدد من العاملني متوقعة ان يتم نقل عدد 
من املوظفني في املجلس االعلى الى ادارات اخرى في الوزارة على خلفية 

املالحظات التي تتمحور جميعها حول االهمال في االداء الوظيفي.

مالحظات للجنة تدقيق »األعلى للمعاقين«
على إهمال العاملين

من أنشطة املعاقني في بعض املناسبات الوطنية

مبنى دور الرعاية

نتمنى زي�ارة أهلنا والتواصل معن�ا في المناس�بات واألعياد للتخفيف م�ن معاناتنا

»األنباء« تجولت داخل أسوار دور رعاية المعاقين
األبناء: األهل تركونا ونزالء الدور أفراد أسرتنا

أحمد، عباس، عبداهلل، حسني، 
حصة، أب���رار، ألطاف مجموعة 
من أبناء وبن���ات ادارة املعاقني 
كل واحد منه���م قصته تصلح 
لتكون فيلما سينمائيا أو مسلسال 
تلفزيونيا لغرابتها وما حتمل من 

مآس وعبر.
»األنب���اء« جتول���ت خل���ف 
ج���دار دور الرعاية االجتماعية 
والتقت مجموعة من النزالء من 
دور مختلفة تابعة الدارة رعاية 
املعاقني لكن م���ا يجمعهم انهم 
من ذوي اإلعاقة املزدوجة وانهم 
يعيشون منذ سنوات طويلة داخل 
أسوار دور الرعاية االجتماعية، 
طفولتهم، شبابهم وشيخوختهم 
داخل املجمع انتقلوا من دار الى 

اخرى حسب الفئة العمرية.
يجمعون على ان الوزارة لم 
تقصر يوما معهم واقامتهم داخل 
دور الرعاية أفضل لهم بكثير من 
اقامتهم في منازل ال أحد يدري 
بهم عما يقولون وبالدار نتعلم 
ونتدرب ونلهو ونلعب ماذا دفع 
بهؤالء الى تفضيل البقاء داخل 
دور الرعاية عل���ى العودة الى 
أسرهم هذا ما حاولنا ان نصل 
اليه مع األبناء الذي أقل ما يقال 
فيهم انهم متميزون فعال أحدهم 
اليوم موظف استقبال في احدى 
الشركات وآخر يعمل بجد طوال 
اليوم ف���ي االهتمام مبزروعات 
ال���دار، واآلخر يتفنن بالرس���م 
والتلوين وما مييز هذه املجموعة 
انفتاحهم على اآلخرين وحبهم 

للناس واألصدقاء.

رحلة عذاب

كانت البداية مع أحمد الذي 
يعتبر مختلف���ا قليال عن غيره 
كون���ه يعاني فقط م���ن إعاقة 
جسدية )شلل( ويسير بواسطة 

الكرسي املتحرك.
الرعاية  أحم���د دخ���ل دور 
الدارة املعاقني عام 1992 بالرغم 
من ان شروط اإليواء ال تنطبق 
عليه فه���و يعاني إعاقة واحدة 
وجسدية لكن ظروفه االستثنائية 
منحته »االس���تثناء«، واستنادا 
لسجالته انه مت حتويله من قبل 
احد املستشفيات احلكومية عام 
1992 الى ادارة رعاية املعاقني بعد 
ان قضى سنتني في املستشفى 
يخض���ع للع���الج والعمليات 
اجلراحية، لكن دون اسم بطاقة 
أو عنوان، كل ما هو معلوم لدى 
املستشفى ان احدى األسر قبل 
الغزو تركته في املستشفى اثر 
اصاب���ة او حادث وتلقى العالج 
الفت���رة في املستش���فى  خالل 
وبعدها مت نقله الى ادارة املعاقني، 

25 سنة. لكن له عتبا على ذويه 
ويقول: ال يزورونني كثيرا اال بعد 
ان اتصل بهم مرات ومرات ليأتي 
احد الى هنا وال يأخذونني للمنزل 
أحبهم لكنهم ال يحبونني لكنهم 
»يخجلون مني«، اهلل يسامحهم 
أحب الدار ونتسلى أنا واصحابي 
بالرس���م والتلوين والتلفزيون 
والفصول والرحالت واحلفالت 
الع���ام« »ماكو«  بس »رمضان 
قرقيعان ماكو حفلة ماكو شيء 

ال ادري ليش.
عبداهلل ل���ه قصة اخرى مع 
»الس���يجارة« يحبه���ا ويدخن 

بشراهة ال توصف.
قضى بالدار س���نوات وهم 
يحاولون ان يخلصوه من عادة 
السيجارة، لكن دون جدوى اآلن 
يقول عبداهلل ادخن س���يجارة 

واحدة بعد االكل.

ارموه في الشارع!

وحسني ادخله والده الى ادارة 
املعاقني - اخلدمة االيوائية املؤقتة 
على اس���اس ان والدته حتتاج 
إلجراء عملية جراحية بسيطة 
مل���دة 15 يوما، بعد انقضاء املدة 
وعند االتصال بولي امره رفض 
تسلمه وقال »ارموه بالشارع ال 
ابيه«. وقد مضت على وجوده 
سنوات وحيدا يجلس مبفرده ال 
يحب ان يتعامل مع الناس يفضل 
البقاء وح���ده وكأنه ينتقم من 

نفسه على ما فعله ابوه.
وكل محاوالت االدارة مع ذويه 
باءت بالفشل والقانون ال يسمح 

لالدارة مبقاضاتهم.
أم���ا حصة وألط���اف وابرار 
فرمبا يكن أكثر مأساة ألنهن بنات 
يعانني من اعاقات مزدوجة، لكنهن 
مدركات ملا يدور حولهن، تختزن 
كل واحدة منهن كمية من احلنان 
ال توصف حتاول تفريغها بكل من 
تشاهده. اجلميع اخواتهن لشدة 
تعلقهن  بشقيقاتهن اللواتي ال 
يزرن أيا منهن اطالقا. اقل واحدة 
مضى على وجودها في الدار ما ال 
يقل عن 10 سنوات ولكن حنينهن 
يبقى ملنازلهن واهلهن ويعشن 
على امل انهن سيذهنب غدا الى 

بيوت اهاليهن.
اردن���ا من اس���تعراض هذه 
احل���االت ان نق���ول ان ابناءنا 
املعاق���ني يحتاج���ون من���ا الى 
احلنان بجانب الرعاية وهذا مهما 
حاولت الدولة مشكورة توفيره 
ال تستطيع تعويض حنان األم 
واالخت واالخ، نتمنى ان يصل 
صوت هؤالء الى ذويهم ويذهبوا 
اليهم ليكون عيد الفطر عيدين 

بالنسبة لهم.

اوراق املستش���فى ال يوجد بها 
اي شيء يثبت جنسيته سوى 
ورقة مكتوب عليها اجلنس���ية 
الع���ذاب والبحث  )....(، رحلة 
انطلقت بعد تاريخ التحاقه في 
ادارة املعاقني، ويقول احمد: انا 
كنت صغيرا ال ادري ماذا يحدث 
من حولي لكن اآلن ادرك وأعي 
ان اب���ي وام���ي واخواني هؤالء 

املوجودين هنا.
وبعد البحث والتدقيق الذي 
استمر سنوات عديدة وبجهود من 
املسؤولني في االدارة واملشرفني 
وجهات حكومية وتطوعية أخرى 
استطاعوا ان يصلوا الى عائلة 
أحم���د. لكن املفاج���أة ان والده 
متوف���ى ووالدته هي األب واألم 
واملعيل لألس���رة املكونة من 10 
أشخاص، ظروف احلياة ال تسمح 

لهم بأخذ أحمد كما يقولون.

إلى أين أذهب؟

أما احمد فيقول الى اين اذهب 
الى من تركتني وأنا طفل صغير 
األل���م والوحدة  مصاب يعاني 
ويحتاج للمسة حنان وعطف؟ 
ال واهلل ال اري���د ان اعود لهم ال 

يعنون لي ش���يء، وبالرغم من 
رفضه ألمه اال انه التقاها اكثر من 
مرة وكان لسان حاله معها »ملاذا 
تركتيني؟«، »مل���اذا رميتني؟«، 
الفقر ال أتصور انه يستطيع ان 

يعمل مثل هذا بي.
الي���وم احم���د موظف يعمل 
بجهد واخالص في احدى شركات 
القطاع اخلاص وهو مثال يحتذى 
في أن يكون املعاق طاقة وابداعا، 
انه هادئ ملت���زم دينيا يتأقلم 
مع افراد املجتمع كما يش���هد له 

املشرفون باخلير.

األسرة الحقيقية

أما عب���اس فوضعه يختلف 
نوعا ما عن احمد فلديه اسرة، 
ودخل الى دور الرعاية عام 1975 
وكان بعم���ر 4 س���نوات يعاني 
اعاقة مزدوجة ذهنية وحركية 
لكن بسيطة، عباس يلتقي اهله 
وذويه بني احلني واآلخر لكن ال 
يريد مغ���ادرة الدار، يقول انهم 
اس���رتي احلقيقية هنا تربيت 
وكبرت وتعلمت وهنا اعمل وامرح 
هؤالء اسرتي واهلي احبهم كثيرا 

وال استغني عنهم.

تدرب عباس في مركز التأهيل 
املهني وفي الفصول التدريبية في 
االدارة، يشارك في جميع األنشطة 
القرآن  الدينية، يقرأ  خصوصا 
بالتجويد والترتيل، يشارك في 
جميع رحالت العمرة والرحالت 
اخلارجية واألنشطة االجتماعية 
يهوي الرسم والتلوين فهي متعة 
بالنسبة له باالضافة الى العناية 
باملزروعات متجاوب مع اجلميع 
يواظب عل���ى الصالة اجلماعية 
ويس���تخدم احلاسوب مبرونة، 

هادئ جدا.

السيارة والسرعة

أما عبداهلل فقد تعرض حلادث 
س���ير جعل منه معاق���ا اعاقة 
مزدوجة: ش���لل نصفي واعاقة 

ذهنية بسيطة.
عبداهلل يقول: معاناتي بدأت 
من السيارة والسرعة اجلنونية، 
كنت موظفا وأعيش حياتي بشكل 
هادئ، لكن السرعة قادتني الى 

هنا.
يتحدث عن احل���ادث وكأنه 
حصل له امس، علما انه مضى 
عليه في دور الرعاية ما يزيد على 

التراث الكويتي في قرقيعان ل� »المعاقين« 
بالتعاون مع الجالية المصرية

فاطمة السعيد
حتت رعاية وبحضور الش���يخة ش���يخة 
العبداهلل الرئيس الفخ���ري للنادي الكويتي، 
بالتعاون مع اجلالية املصرية برئاس���ة األمني 
العام للجالية م.علي العلمي وبحضور السفيرة 
األميركية ديبورا جونز واملستش���ار العمالي 
املصري محمد سعد وسلوى موافي من السفارة 
املصرية والنائب د.روال دشتي وأعضاء اجلالية، 

احتفلت اجلمعية الكويتية ألولياء أمور املعاقني 
برئاسة رحاب بورسلي، بحفل القرقيعان الذي 
متي���ز مبزيج من التراث الكويتي واملصري ما 
بني رقصة التنورة واحلصان وأغاني »وحوي 
يا وحوي« و»س���لم ولدهم يا اهلل« واألكالت 
الش���عبية التي القت اقباال كبيرا من املعاقني 
وأولي���اء أمورهم واختتم احلفل باملس���ابقات 

املتنوعة والهدايا القيمة.

الشيخة شيخة العبداهلل والنائب د.روال دشتي

فريق العمل املنظم للقرقيعان

أعضاء مجلس إدارة اجلمعية أثناء حفل االفطار

السفيرة األميركية ديبورا جونز والشيخة شيخة العبداهلل وم.علي العلمي في مقدمة احلضور

جمعية أولياء أمور المعاقين أقامت حفل إفطار ألبنائها

بورسلي: نأمل أن توقّع الكويت االتفاقية الدولية قريباً
انها البداي���ة.. وكم تكون دائما البداية 
م���ن الصعوبة حيث انك ال تعرف من اين 
تبدأ الس���يما اذا كانت ه���ذه القضية التي 
تريد اخلوض في غمارها مهمة ومتشعبة 
كقضية »املعاقني« هذه القضية التي كلما 
اجنزت فيها وقطعت فيها املسافات صدمت 
بأنني مازلت الى اآلن في بداية املشوار. هنا 
قد يتس���اءل القارئ الكرمي »وكيف ذلك؟« 
وهذا التس���اؤل بالطبع امر بديهي.. ولكي 
استطيع ان اجيب عن هذا التساؤل البد لي 
من استعراض مختصر لبعض اخلطوات 
التي قطعتها خالل مشواري مع هذه القضية. 
لذا فإنني سأرجع قليال بالذاكرة الى الوراء 
فأتذكر بداياتي في »قضية املعاقني« الى ان 
مت تشريفي بلقب »سفير املعاقني« هذا اللقب 
الذي يعلم اهلل انني وكما فرحت به كثيرا 
اال انه القى على عاتقي مبسؤولية كبيرة 
اال انني وباذن اهلل ودعم املخلصني أنا لها. 
هذا اللقب لم يأت عشية ليلة وضحاها ولم 
يكن الطريق ممهدا امامي بالورد كما يعتقد 
البعض املشوش ممن يحاولون التشويش 
على هذا اللقب، بل يعلم اهلل انني قطعت 
امياال وامياال من التعب والصبر وكل ذلك 
بالطبع كان على حس���اب صحتي ووقتي 
ووقت اهل بيتي الذين حتملوني وحتملوا 
معي الكثير.. ال اريد االبتعاد عن موضوعي 
االهم � البدايات � نعم فلقد بدأت وكما يعرف 
الكثيرون كش���اعر واتخذت من قضيتي � 
االعاقة � املادة االساسية لقصائدي والهدف 
العظيم الشعاري فأخذت اصول بها واجول 
بني البلدان اخلليجية والعربية جاعال من 
ش���عري الصوت املدوي ال���ذي يدافع عن 

االعالمي عليها. وبعد هذه املعركة الطاحنة 
مع احلياة وبعض املوجودين بها رأت الكثير 
من مراكز املعاقني داخل الكويت وخارجها 
ان يكافئوني � رغم انني لم افعل اكثر من 
واجبي � ولكنها ملس���ة وفاء منهم جتاهي 
فأرادوا ان يضعوا بعض البلسم على اجلروح 
والطعنات التي تلقيتها من البعض املشوش 
في مشواري الطويل فمنحوني لقب »سفير 
املعاقني« وال���ذي اعتز به ما حييت، وهنا 
اهمس في أذن هؤالء البعض املشوش بأن 
هذا اللقب ال يلي���ق اال بي وال أليق اال به، 
فاذهبوا وابحثوا لكم عن امور اخرى لعلكم 
جتدون ما تنفعون به انفسكم واخوانكم 
م���ن املعاقني. الى هنا عزي���زي القارئ لم 
ترتو نفسي العطشى للنجاح والتواقة ملا 
ابعد من االفق في هذه القضية ومشوارها 
فها انا اجد بداخل اروقة روحي الكثير من 
املواه���ب التي من بها اهلل علي وهي نعمة 
الكتابة والتي سوف اسخرها معكم ولكم 
من خالل هذه الزاوية التي سأطل عليكم من 
خاللها في كل اسبوع ان شاء اهلل متمنيا ان 
تقبلوني بها، منوها الى ان كل ما سأكتبه 
فيها ما هو اال للصالح العام في هذا املجال � 
املعاقني � فإن اصبت فأعينوني وان اخطأت 
فساعدوني على تصحيح اخلطأ. متمنيا ان 
تصبح هذه الزاوية مبنزلة صوت احلق لكل 
املعاقني واسرهم ويعلم اهلل انني لم اضعها 
اال من اجلهم لتكون للجميع فكل من يجد 
لديه فكرة او موضوعا او قضية ويريد ان 
يوصلها للمجتمع او املسؤولني اال يتردد 
حلظة واحدة في الكتابة الي وسيجدني ان 
شاء اهلل صوته املدوي باحلق واننا نذكر 
من جديد القائمني واملهتمني بهذه القضية 
اننا اذا وجدنا منهم ما ينفع املعاقني فإننا 
سنبارك ونثني عليهم وان وجدنا العكس 
فلن نتوانى حلظة واحدة في تعريتهم ولن 
نخشى في اهلل لومة الئم.. واهلل من وراء 

القصد
Safeer-almo3a8en@hotmail.com

حقوق املعاقني ويؤرخ جناحاتهم واجنازاتهم 
ويوصل آمالهم وآالمهم ثم بعد ذلك مّن علّي 
اهلل سبحانه وتعالى بنجاح يستحق وحده 
الشكر عليه والثناء. ثم لم اكتف ولم ترو 
نفسي العطشى للنجاح والتواقة ملا ابعد 
من االفق فذهبت ابحث في اروقة روحي عن 
مواه���ب اخرى خصني اهلل بها عن غيري 
علي ألسخرها في خدمة هذه القضية وبعد 
جهد جهيد وجدت ضالتي نعم انه »االعالم« 
فلقد اكتشفت ان اهلل منحني موهبة التقدمي 
وخصني بفصاحة اللسان وبالفعل دخلت في 
مجال االعالم فتخصصت في اعداد وتقدمي 
البرامج االذاعي���ة والتلفزيونية اخلاصة 
باملعاقني وهذا بالطبع كان وراءه الدعم الكبير 
الذي قدمه لي القائمون على وزارة االعالم 
الكويتية والذين لم يتوانوا ولو للحظة في 
تسخير الصعوبات وتذليلها امامي فتجدني 
احمل مع���ي كاميرتي وميكروفوني اتنقل 
بهما من الكويت عبر ارجاء املعمورة اقدم 
هنا برنامجا وانقل من هناك رسالة، وكلها 
بالطبع تنصب في قضية املعاقني � فساهمت 
من خالل املشاركة في الندوات واملهرجانات 
احمللية والعربية والدولية اخلاصة باملعاقني 
في نش���ر هذه القضية وتس���ليط الضوء 

اثنت رئيس���ة جمعية اولياء امور املعاقني رحاب بورسلي على 
دور املتطوعني في مساندة ودعم اخوانهم املعاقني، وقالت بورسلي 
في تصريح صحافي عقب االفطار الس���نوي الذي اقامته اجلمعية 
العضائها واملتطوعني واالصدقاء في جو اس���ري متميز، وقالت: ان 
ابناءنا املعاقني واحلمد هلل اثبتوا قدراتهم على العطاء والتميز انهم 
جنحوا في برامج التدريب الصيفية على العمل، وقالوا للجميع نحن 

نعمل ونعطي دون حدود اذا ما اتيحت لنا فرصة للعمل.
وهم من رفعوا اس���م الكويت عاليا في احملافل الدولية وحصدوا 

اجلوائز والبطوالت في مختلف املجاالت الرياضية.
انهم يستحقون ان نقف الى جانبهم ومند يد املساندة لهم ليحققوا 

ذواتهم.
ومتنت بورسلي ان تصدق الكويت في اقرب وقت على االتفاقية 
الدولية حلقوق املعاقني، واشادت بكل ما تقدمه الكويت من خدمات 

)سعود سالم(رئيسة جمعية أولياء أمور املعاقني رحاب بورسلي مع متطوعاتمتميزة للمعاقني.

سفير المعاقين عبدالكريم العنزي

من هو سفير المعاقين.. ولماذا؟

المرسى!!!


