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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 

الخالدي لـ »األنباء«: 231 موظفًا من مختلف الفئات يديرون الورش الفنية في مركز التأهيل

شباب الكويت يتحدى اإلعاقة ويمارس مهن األصحاء

هي�ا: العم�ل أخرجن�ي م�ن عزلة عش�تها لم�دة أربع س�نوات
خداد: إدخال برامج جديدة ومتنوعة تناسب احتياجات سوق العمل

املؤذية وحس���ب نوع االعاقة 
ومستواها.

ولكن جمي���ع الذين دخلوا 
الورش���ة تخرجوا فيها فنيا، 
التوسع في تقبلهم  لكن نأمل 
ومنحهم فرصا اكثر للعمل ألنهم 

يستحقون ذلك.
اما رئيس���ة قسم التوجيه 
الفن����ي فوزية خداد فكشفت 
عن توج�����ه في املركز للتوسع 
في ال����ورش مبا يتناسب مع 
العمل،  احت�����ياجات س���وق 
وانه���ا حال����ي���ا تعمل على 
اع���داد برامج عمل����ية جديدة 
سيتم البدء ف�����ي تنف����يذها 
الدراس���ي  مع بداية املوس���م 
له�����ذا العام ألن املركز حاليا 
ال يستق����بل املتدربني بناء على 
قرار مجل����س الوزراء اخلاص 
بتأجيل الدراس���ة في مدارس 

ومراكز ذوي االعاقة.
ونستغل الوقت حاليا بإعادة 
تأهيل وتدريب العاملني باملركز 
من ذوي االعاقة سواء في دورات 
كمبيوت���ر أو تطوير قدراتهم 

العملية في الورش الفنية.
وام���ا مدي���ر االدارة حمد 
اخلالدي الذي كشف لنا ان في 
املركز 420 موظف���ا في مركز 
الس���املية وجنوب الصباحية 
منهم 231 موظفا من ذوي االعاقة 
في مجمع جن���وب الصباحية 
يعمل 31 موظفا و11 موظفة، اما 
في الساملية 106 موظفني و58 

من االناث.
ال�  يعني لدينا م���ا يقارب 
50% م���ن املوظف���ني من ذوي 
االعاقة واننا في املركز نستقبل 
املوظفني من املعاقني من خريجي 
املركز وخريجي معاهد التربية 
اخلاصة عن طريق ديوان اخلدمة 

املدنية.
واشار اخلالدي الى ان توجه 
وزارة الشؤون هو التوسع في 
انشاء الورش الفنية للمعاقني 
وادخال ورش جديدة تتناسب 
مع احتياجات سوق العمل، كما 
ان القسم الفني يتابع مع جهات 

في القطاع.

وكان ل���� »األنباء« لقاء مع 
مشرفة ورشة الكمبيوتر املدربة 
روع���ة التي اك���دت ان العمل 
داخل ورشة الكمبيوتر قوامه 
ثالثة مدربني، انا باالضافة الى 
مايسترو الورشة الزميل حسن 
والزمي���ل حافظ، ننحن نعمل 
كفريق عمل كلنا واحد، واحلمد 
هلل استطعنا ان نخرج العديد 
من ابنائنا املعاقني س���واء في 
الديزاين  أو  البرامج  تصاميم 
أو ادخ���ال املعلوم���ات، وق���د 
ملسنا لديهم املاما غير متوقع 
بالتعامل مع احلاسوب وصراحة 
ميتلكون قدرات احيانا يعجز 

عنها االنسان السوي.
أما املش���رف على ورش���ة 
النجارة براك والذي يعمل في 
املركز كمدرب حرفي للمعاقني 
منذ ع���ام 1983 يق���ول: بدأت 
عملي كمدرب ورشة اخليزران 
ملدة خمس سنوات ثم انتقلت 
الى ورش���ة احلدادة وما زلت 
فيها حتى اليوم تخرج العديد 
ومنهم من هو عامل في الورش، 
يتم التدريب على االعمال غير 

طورت نفس���ي في الكمبيوتر 
وأس���اعد الزمالء ف���ي تدريب 

اخواني املعاقني.
وي���رى احم���د ان املجتمع 
اآلن افضل من الس���ابق بكثير 
ف���ي نظرته للمع���اق، اغلبية 
الناس تتقب���ل املعاق وتنظر 
اليه عل���ى انه انس���ان، وهذا 
املبذولة سواء  بفضل اجلهود 
من املعاقني انفسهم أو أولياء 
أو اجلمعيات االهلية  امورهم 
واملؤسسات احلكومية املعنية 

بذوي االعاقة.
وعن توظيف املعاقني، رأى 
احمد انه مازال هناك قصور في 
مجال التوظيف نأمل أن يتغير 
الوضع لالفضل ويفسح املجال 
أكثر للمعاق للعمل سواء في 

القطاع اخلاص أو العام.
ونحن في املركز لدينا فرص 
كبيرة لتطوي���ر ادائنا العملي 
وقد أثب���ت العديد من املعاقني 
قدراتهم العملية، وأصبح منهم 
من هو مسؤول عن ورشة عمل 
وهذا امر جي���د نأمل ان يعمم 

على بقية املؤسسات.

املؤسسات احلكومية واخلاصة 
ترجمة اميانها بقدرات املعاقني 
الى واقع عبر فتح مجاالت العمل 

لهم.
أما أحمد عيس���ى من ذوي 
االعاقة احلركية فيعمل في املركز 
منذ 12 سنة كان تخصصه في 
املعاه���د اخلاصة جتليد فني، 
ويق���ول: في املرك���ز خضعت 
لعدة دورات تدريبية: جنارة، 
وكمبيوتر وطباعة االوفست. 
وشاركت في معارض للمعاقني 
ف���ي اول عام دخل���ت فيه الى 

املركز.
واض���اف: احلمد هلل حاليا 
متزوج من فتاة من فئة االعاقة 
البصرية ولم يعارضني احد 
من اسرتي، بل شجعوني على 

الزواج وبناء اسرة.
وعن املشاكل في العمل قال: 
لم نواجه أي مشاكل، بل اجلميع 
متعاون���ون معن���ا ويقدرون 
ظروفنا اخلاصة ومينحونني 
الفرصة لتطوير ذاتي. وعلى 
الرغ���م من عملي في ورش���ة 
النجارة واالوفس���ت، اال انني 

الدراس���ة بفضل اهلل عز وجل 
الى  وتشجيع االهل ووقوفهم 

جانبي.
وعن عمله في املركز، أوضح 
حسن: أشارك في تنظيم الدورات 
التدريبية والتأهيلية للمعاقني 
والعاملني في االدارة في مجال 
احلاسب اآللي، ونحرص على 
مواكب���ة اي تطور ف���ي عالم 

الكمبيوتر وادخاله.
والدورات منها تصاميم برامج 
وديزاين وادخال معلومات وكل 

حسب قدراته وامكانياته.
ورأى ان املجتمع بدأ يتقبل 
املعاق اكثر من السابق وتقبله 
لهذه الفئة يزداد يوما بعد يوم 
نتيجة جلهود املعاقني أنفسهم 
وابداعاتهم ومتيزهم في شتى 
امليادي���ن الرياضية والعملية 
والفكرية واستطاعوا ببطوالتهم 
رفع اس���م الكوي���ت عاليا في 

احملافل الدولية.
أملنا كبير  واضاف حسن: 
ف���ي زيادة ف���رص العمل امام 
املع���اق واعطائ���ه حق���ه في 
االنتاج واالبداع، ونتمنى على 

ديوان اخلدم���ة املدنية اعطاء 
املعاق���ني اولوي���ة بالتوظيف 
وفرض نسب على املؤسسات 
لتشغيل املعاقني اسوة بالعمالة 
الوطنية، واجلميع يش���هد ان 
املعاق يستطيع أن يعطي الكثير 
اذا ما منح الفرصة الفعلية، أما 
حس���ن فمن املبدعني فعال في 
عالم الكمبيوتر، حتدى اعاقته 
واجلميع واستطاع خالل عشر 
سنوات من العمل داخل مركز 
التأهيل املهني ان يتطور ليصبح 
املسؤول عن ورشة الكمبيوتر، 
قال: قبل 10 س���نوات توظفت 
في مركز التأهيل املهني وبدأت 
أجد وأعمل وأن���ا لدي طموح 
كبير في ان أس���جل اسمي بني 
ابتكر  املبدعني في احلاسوب، 
برامج وتصاميم، واحلمد هلل 
املرك���ز متفهمون  اجلميع في 

ويوفر لنا كل ما نحتاجه.
لم أواجه أي عقبة في التعامل 
مع املجتمع، واحلمد هلل فرضت 
حالي بفضل قدراتي وعطاءاتي، 
كما اني لم أواجه مش���اكل في 
التوظيف ألني من املتفوقني في 

غير مني الكثي���ر بعدما كنت 
انطوائي���ة اخجل ان اتكلم مع 
الناس وال استطيع ان اعبر عما 
يجول في خاطري، اآلن اصبحت 
اتكلم مع الناس وال اخجل من 
اعاقتي بل اكثر من ذلك رزقني 
اهلل بزوج يعمل في املركز ايضا 
وهو ذو اعاقة جسدية وتغيرت 

حياتي كليا.
وتقول هيا الفضل في التغيير 
اوال الهلي الذين شجعوني كثيرا 
التح���ق باملركز واتدرب  لكي 
واعمل، وللمقيمني على املركز 
الذين وفروا لن���ا كل العناية 

والرعاية.
وامتنى ان يحذو حذو املركز 
جميع املؤسس���ات احلكومية 
الى املعاق  واالهلية وينظروا 
العطاء  كانس���ان قادر عل���ى 
ومينحوه فرصة للعمل واثبات 

الذات.
واضافت: احلمد هلل دولتنا 
لم تقصر م���ع ابنائها املعاقني 
يوما في تقدمي الدعم واملساعدة 
واملس���اندة لكن نحن نحتاج 
الى ف���رص عمل ونتمنى على 

هيا، احمد، حسن والعديد
غيرهم تدربوا ومت تأهيلهم 
التأهيل  وتوظفوا في مرك���ز 
املهني للمعاقني والذي يعمل فيه 
ما يقارب 232 معاقا من االعاقات 
املختلفة منها االعاقة اجلسدية 
والبصرية والذهنية اخلفيفة، 
اس���تطاع حس���ن ان يصبح 
مسؤول ورشة الكمبيوتر داخل 
املركز، وهيا سكرتيرة ادارية في 
قسم التوجيه الفني، واحمد في 
ورشة النجارة ويتدرب في قسم 
الكمبيوتر، »األنباء« دخلت الى 
الورشة الفنية وعايشت عمل 

املعاقني داخل مكان عملهم.
هيا احمد اعاقتها ضعف شديد 
في البصر وانطواء على النفس، 
قالت بالبداية كنت ادرس في 
املدارس العادية حتى وصلت 
الى الصف الرابع متوسط ولكن 
بس���بب ضعف النظر الشديد 
الذي يؤثر على تركيزي وبعدما 
اكد االطباء الهلي انه ال مجال 
ملعاجل���ة نظري اطالق���ا فلم 
استطع متابعة التحصيل العلمي 
للمرحلة الثانوية، وجلست في 
املنزل 4 س���نوات زادت حالة 
االنطواء لدي وعندما علم اهلي 
بوجود مركز لتأهيل املعاقني 
مهنيا دخلت املركز وخضعت 
لدورات تدريبية، البداية كانت 
في االشغال الفنية اليدوية ثم 
الى ورش���ة احلاسب  انتقلت 
اآللي خاصة انه كان لدي املام 
املنزل،  ف���ي  به لوجود جهاز 
تدرب���ت ملدة س���نتني ونصف 
السنة وبعدما متكنت من العمل 
عل���ى الكمبيوت���ر مت تعييني 
عبر ديوان اخلدمة املدنية في 
املركز في قسم التوجيه الفني 
س���كرتيرة واآلن مضى على 
وجودي في رأس عملي خمس 
سنوات، واحلمد هلل اجلميع هنا 
يرعوننا ويتعاملون معنا كأننا 
اخوانه���م وابناؤهم وال يوجد 
اي متيي���ز بني موظف من فئة 
املعاقني وآخر سوي، اجلميع 

سواسية.
وقالت ان دخولي الى املركز 

حس�ن: أملن�ا كبي�ر ف�ي زي�ادة ف�رص العم�ل أم�ام المع�اق
أحمد: نظرة المجتمع تغيرت بفضل جهد ذوي اإلعاقة وإنجازاتهم

حتدى إعاقته وتغلب على الصعوبات واتقن احدى املهن الصعبة شباب يعملون بهمة ونشاط في الورش الفنية

هيا تتقن أعمال السكرتارية حسن يدير العمل التدريب على الكمبيوتر املدرسة روعة في ورشة لتأهيل موظفي اإلعاقة

شباب وشابات يتدربون على الكمبيوتر )محمد ماهر(حمد اخلالدي يتحدث إلى الزميلة بشرى شعبان


