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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

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
عن توجه في الوزارة إلعادة تش���كيل فرق العمل واللجان 
العاملة في املجلس األعلى لش���ؤون املعاقني مع األخذ بعني 
االعتبار ما توصلت إليه جلنة التدقيق في ملفات املجلس.

واش���ار الى ان التغيير في عمل اللجان سيطال الرؤساء 
واملقرري���ن بهدف تصويب اخللل املزم���ن الذي تعاني منه 

هذه اللجان.

إعادة تشكيل فرق عمل المجلس األعلى

أوضحوا أن المواقف الخاصة بهم في األماكن العامة تستغل من اآلخرين بشكل دائم

معاقون لـ »األنباء«: نتمنى تطبيق القرارات الصادرة لخدمة فئات اإلعاقة

أجمع عدد من املعاقني ان جل ما يحتاجون اليه هو ان تنفذ القرارات التي تصدر 
بشأنهم ال ان تبقى حبرا على ورق ورأوا ان بطاقة املعاق التي متنح من املجلس 
األعلى حتتاج الى تعديل إذ متنح ألصحاب األمراض املزمنة واملعاقني من مختلف 

فئات اإلعاقة دون وضع نوعية اإلعاقة وبالتالي ال تخدم في شيء.
وان املطلـوب حتويل كل ما يقال حول قضايـا املعاقني الى أفعال باألخص 
لناحية القضايا اإلسـكانية وأولويات الطبابـة والتعليم، واخذ وضع املعاق بعني 

االعتبار ومنح تقاعد مع راتب كامل بعد مرور 15 سنة على مزاولة العمل، وأجمعوا 
ان القرارات التي مت اتخاذها في اجتماع املجلس األعلى لشؤون املعاقني جيدة 
لو مت تطبيقها. كما أشـادوا باخلطـوة املتخذة في فتح فـرع للمجلس األعلى 
للمعاقني داخل النادي األمر الذي سهل كثيرا على املعاق، متمنني لو يتم إنشاء 
نواد خاصة باملعاقني ومراكز تأهيل في املناطق وأمور أخرى تتطرق لها مجموعة 

مـن املعاقني التقتهم »األنباء«:

الحربـي: وضـع ضوابـط لـكل قـرار يصـدر لخدمـة المعاقيـن وقضاياهـم

بومجداد: مشـكلة المعاقين في كثـرة التقديمات وقلة الفـرص المتاحة أمامهم

الثوينـي: نأمـل أن يكـون القانـون بمسـتوى الطمـوح والتطلعاتالدوسـري: منح األولويـة الفعليـة للمعاقين في السـكن الحكومي

الشـطي: اعتمـاد سـن التقاعـد لمن أمضـى 15 عامـًا فـي العمل براتـب كامل

العازمـي: جهـود المجلـس األعلـى والقـرارات التـي صـدرت مؤخـرًا واضحـة

الهاجـري: نأمـل مـن مجلـس األمـة إقـرار قانـون المعاقيـن واالسـتعجال فيه

عوض احلربي

عاطف الدوسري حسن بومجداد

أحمد الشطي

مهدي العازمي علي الثويني

املعاناة، ونتساءل ملاذا ال يتم فتح مراكز للمجلس في كل منطقة 
من مناطق الكويت أسوة ببقية االدارات اخلدماتية في الدولة.

واضاف: منذ سنني ونحن نطالب بأن يتم حتديد فئة اإلعاقة 
على بطاقة معاق لكن ال حياة ملن تنادي.

تحويل القرض إلى منحة

أما أحمد الشطي فرأى ان القرارات جيدة ونتمنى ان يتم تنفيذها 
ألنها تساعد املعاقني كثيرا ونأمل ان يتم حتويل القرض اإلسكاني 
ال���ى منح، واعطاء املعاق أولوية بالس���كن احلكومي وان تؤخذ 
أوضاع فئات اإلعاقة في االعتبار عند تنفيذ املشاريع اإلسكانية، 
وان يتم بالفع���ل منح املعاق معاملة خاصة في اجناز املعامالت 
وان تهيأ االدارات بشكل يستطيع معه املعاق ان ينجز معاملته 
بيده، وان يتم تعديل قانون املعاقني الذي طال انتظاره باألخص 
لناحية تقاعد املعاق بعد مرور 15 س���نة على عمله براتب كامل، 

وان مينح املعاق الرياضي التفرغ من عمله.
أما عوض احلربي فتمنى انه عندما يتم اتخاذ أي قرار يخص 
الناحية االسكانية واخلدمات املقدمة للمعاق ان يتم وضع ضوابط 
ليس���تفيد منها املعاقون فعليا، وان يتم اعادة النظر في جميع 
البطاقات الص���ادرة للمعاقني ويعاد تقيي���م احلاالت ألن كثرة 
التقدميات االجتماعية للمعاقني شجعت أصحاب النفوس الضعيفة 
على استغالل أي مرض يعانون منه ويحصلون على بطاقة املعاق 
ويس���تفيدون من هذه التقدميات. ونحن نتمنى اعادة النظر في 
التقدميات ألنها ساهمت في ازدياد اعداد املعاقني املسجلني دون 

وجه حق. 
وبدوره رأى حسن بومجداد ان مشكلة املعاق تكمن في كثرة 
التقدمي���ات االجتماعية ونحن ال نريد ذلك، نريد مراكز تأهيلية 
واعط���اء املعاق الفعلي حقه في العمل والس���كن والتعليم، فهم 
اآلن ش���هاداتهم غير معترف بها وال يوجد كادر خاص للمعاقني 
العامل���ني أو بدل عمل لكل إعاقة يت���م حتديدها وفق احتياجات 
كل موظف. وأبدى حسن تخوفه من ان يصدر القانون ولكن ان 

يكون دون الطموح.
أما الناشط في قضايا املعاقني ومقرر الرابطة الوطنية للجهات 
العاملة مع املعاقني علي الثويني فقال: أملنا كبير في ان يتم إقرار 
قانون املعاقني في العقد املقبل ملجلس األمة وقد تقدمت مجموعات 
العمل األهلية بوثيقة من 80 بندا لتكون ضمن القانون لكن هناك 
تخوفا ان يصدر دون الطموح وإذا صدر دون الطموح هناك جهات 
عديدة أبدت تخوفها من ذلك وانها على اس���تعداد للتحرك على 

جميع املستويات وعبر القنوات الشرعية لتحقيق مطالبها.

ووفق ما خطط له وما نريده االستعجال في إقرار القانون.
ورأى عاطف الدوسري ان القرارات جيدة لكن نحن نريد قرارات 
تنفيذية ال مجرد حبر على ورق، فكم من القرارات صدرت ولكنها 
لم تفّعل، فمثال منذ فترة طويلة ونحن نسمع عن زيادة القرض 
االس���كاني وحتويل 5000 دينار منحة و5000 دينار قرضا لكن 
شيئا من هذا القبيل لم يحصل، وكذلك نسمع عن اعطاء األولوية 
للمعاق في الس���كن، وقد تقدمت بطلب منذ 9 سنوات وتزوجت 
واشتريت منزال، ومنذ 6 ش���هور فقط تسلمت البيت احلكومي 

أين األولوية إذا؟
وعن املجلس األعلى لش���ؤون املعاقني قال الدوسري انه غير 
مالئم للمعاقني من حيث املبنى، افتتاح فرع نادي املعاقني خفف من 

ومن ضمنها املجلس األعلى للمعاقني والذي استطاع وزير الشؤون 
احلالي ان يحقق ما عجز عنه أسالفه وجعل من املجلس مؤسسة 
تخدم املعاقني كما جاء بأهدافها السامية والذي أنشأ املجلس من 

أجلها خدمة جموع املعاقني.

إقرار القانون

وقال الهاجري ان املعاقني بالكويت جتاوزت أعدادهم العشرين 
ألف معاق وهذا عدد ليس بقليل ويجب ان يقدم لهم الدعم الكامل 
والكافي وهذا لي���س بغريب على بلدنا الكويت والذي وقف الى 
جانب املعاقني منذ الستينيات وأصبح له السبق في خدمة هذه 
الفئة مما يدخل األمل في قلوبنا جميعا ان األمور تسير على ما يرام 

في البداية أش���اد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
مهدي العازمي بجهود وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي ووقفته األخوية الى جانب إخوان���ه وأبنائه املعاقني 
وخاصة في قراراته الشجاعة في تنظيم العمل باملجلس األعلى 
للمعاقني حيث ع���ادت تلك القرارات باملنفعة العامة على جموع 

املعاقني في الكويت.
وأكد العازمي ان فرع املجلس األعلى للمعاقني في مقر النادي 
بحولي أثبت جدارته في تخليص معامالت املعاقني وهذا العمل 
ل���م يكن لينجز لوال تعاون القائمني على العمل باملجلس األعلى 
للمعاقني والذين أبدوا اس���تعدادهم منذ البداية للتعاون والعمل 
من أجل أعضاء ومنتس���بي النادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
ليمارس���وا هواياتهم وينهوا معامالته���م في مكان واحد حتى ال 
يضيعوا وقتهم في الذه���اب ملقر املجلس ويبحثوا عن مواقفهم 

وغير ذلك من األمور األخرى.

مواقف المعاقين

وناش���د العازمي وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد الوقوف 
الى جان���ب أبنائه املعاقني في حماية مواقفهم في األماكن العامة 
واجلمعيات التعاونية وكذلك في وزارات الدولة ألنه ومع األسف 
ان تلك املواقف انتهكت بكل ما حتمله هذه الكلمة من معنى ونتمنى 
ان تكون هناك وقفة صادقة من قبل قيادات وزارة الداخلية وعلى 
رأس���ها معالي الوزير إلنهاء تلك املأساة ألننا ومع األسف نرى 
البعض يقف مكان املعاقني أمام رجال الداخلية الذين ال يحركون 
ساكنا مع ان القانون الى جانبهم في نص مواده ومنحهم أحقية 
املخالفة ولو انهم قاموا مبخالفة كل سيارة وقفت أماكن املعاقني 
وفي كل حلظة ملا رأينا س���يارات تس���تغل املكان وما نريده هو 
الضرب بيد من حديد حلماية تلك املواقف وهذا ليس باألمر الصعب 
ألنهم يطبقون القانون الذي منحهم ذلك احلق متمنيا إقرار قانون 

املعاقني اجلديد بأسرع وقت ممكن وقبل فوات األوان.
وبدوره ناش���د أمني الس���ر العام بالنادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني ش���افي الهاجري رئيس مجل���س األمة وجميع النواب 
االستعجال في عقد اجللسة اخلاصة إلقرار قانون املعاقني اجلديد 
والذي تعبت أدراج اللجان من حفظه طيلة تلك السنوات كما ان 
رئيس وأعضاء جلنة شؤون املعاقني اجتمعوا مع جميع اجلهات 
ذات االختصاص مع املعاقني واستمعوا لوجهات نظرهم ووضعوا 
املواد اجلديدة للقان���ون مبوافقة اجلميع ولم يتبق غير عرضه 

على املجلس إلقراره ويجب عدم التأخير في ذلك األمر.
وأشاد الهاجري بجميع اجلهود التي من شأنها رعاية املعاقني 

)أنور الكندري(جانب من لقاء »األنباء« مع املعاقني ليتحدثوا عن همومهم )أنور كندري(

السعودية تشهد أول عرس جماعي
لـ 102 معوق ومعوقة

خطوة غير مسبوقة باجتاه دمج 
املعاق ف���ي املجتمع واميانا بقدراته 
على العطاء مثل االس���وياء شهدت 
اململكة العربية السعودية وحتديدا 
مركز امللك فه���د الثقافي في منطقة 
الري���اض االس���بوع املاضي مبادرة 
انسانية تسجل للمملكة، جتاه ابنائها 
املعاقني حيث نظمت جمعية االعاقة 
احلركية للكبار عرسا جماعيا الى 102 
شاب وشابة من املعوقني فهم 51 فتاة 
معوقة و41 رجال معوقا باالضافة ل� 
10 رجال اسوياء تزوجوا من فتيات 

معوقات حركيا.
ورعى احلفل امير منطقة الرياض 
باالنابة االمير سطام بن عبدالعزيز.  
وقد ش���اركت وفود م���ن العديد من 
الدول في هذه املناسبة املتميزة ومنهم 

شخصيات كويتية مهتمة باملعوقني 
منهم رئيس مجلس ادارة قناة العطاء 

احمد الفارسي.
واميانا منا بأهمية املبادرة ارتأت 
صفحة »طاقة ال اعاقة« نشر اخلبر 

مع عدد من الصور.
وجتدر االشارة الى ان مجموعة من 
اجلمعيات التطوعية وشركات القطاع 
اخلاص والهيئات احلكومية ساهمت 
في دعم هذا العمل االنس���اني ومنها 
مجموعة »تفاءلوا« التطوعية وشركة 
التصنيع الوطنية الراعي الذهبي حلفل 
الزفاف اجلماعي وقدمت اعانات مالية 
وعينية للمتزوجني ملساعدتهم على 
بدء حياتهم املستقبلية وتذليل بعض 
العقب���ات املادية الت���ي قد تعترض 

حياتهم في بدايتها.

أود أن أوصل صوتا مهم���ا ومعاناة حقيقية إلى وزارة 
التربية ممثلة بوزيرة التربية الفاضلة األم د.موضي احلمود، 
وهي معاناة أبنائنا من الطلبة املعاقني »ذهنيا« هذه الفئة 
التي أصبحت على شفا حفرة من الضياع، حيث أصبحت هذه 
الفئة بقدرة قادر بني »مطرقة« الدمج والذي بدأت بتطبيقه 
مشكورة وزارة التربية منذ بضع سنوات و»سندان« الواقع 
املر، وهو عدم تهيئة وزارة التربية للكثير من مدارسها بحيث 
تستطيع هذه املدارس أن حتتضن وتكمل دمج هذه الفئة.

هنا يروي لي األخ العزيز بادي الدوسري � ولي أمر البطل 
العاملي خالد »إعاقة ذهنية« � يروي  معاناتهم كأولياء أمور فيقول: »لقد مت دمج أبنائنا 
املعاق���ني ذهنيا منذ الصف األول باملدارس العادية بوزارة التربية بطريقة فصول الدمج 
ففرحنا بهذه اخلطوة فرحا عظيما، كيف ال وهذه اخلطوة ستس���اعد على زرع الثقة في 
نفوس أبنائنا وتش���عرهم بأنه ال فرق بينهم وبني أقرانهم من غير املعاقني وكذلك نحن 
أس���رهم أيضا حيث اننا بهذا الدمج سنس���تطيع أن نواجه املجتمع بأسره بأبنائنا ولن 
نخجل..« »وبنبرة يختلط فيها احلزن بالدهشة« يكمل أبوخالد حديثه: »واآلن وبعد أن 
وص���ل أبناؤنا إلى الصف اخلامس صعقنا بق���رار وزارة التربية من أنهم يريدون إعادة 

أبنائنا إلى مدارس التربية الفكرية والتأهيل متذرعني بحجة 
أن املدارس بعد الصف اخلامس غير مهيأة الحتضان هذه 

الفئة«.
وهنا يطرح علي صديقي العزيز أبوخالد س���ؤاال مهما 
وصعبا بنفس الوقت: »من املسؤول عن هذا الوضع هل نحن 
املس���ؤولون كأولياء أمور أم املسؤول هم أبناؤنا املعاقون 
الذين ال تكاد فرحته���م تكتمل وهم يخالطون ويندمجون 
مع أقرانهم من غير املعاقني هذه الفرحة التي تؤد اآلن أمام 
أعينهم وأعيننا بقرار جائر ومجحف يكاد يحطم آمالهم بعد 
ان بدأت حاالتهم تتقدم وتتحس���ن من خالل عملية دمجهم باملجتمع..؟ أم أن املسؤولية 

تقع على عاتق وزارة التربية والقائمني عليها؟ أجبني يا عبدالكرمي؟«.
وهنا أقول له وبكل أسف انني ال أملك اإلجابة، ولكنني وبدوري من خالل هذه الزاوية 
سأرفع املوضوع برمته وتساؤالته الى وزيرة التربية لعلها جتيب عن تساؤل األخ بادي 
الدوسري وإخوانه من أولياء أمور الطلبة املعاقني ذهنيا.. ولسان حالهم يقول )أبناؤنا 

أمانة في ذمتك يادكتورة إلى يوم الدين(.
Safeer-almo3a8en@hotmail.com

سفير المعاقين عبدالكريم العنزي

اإلعاقة الذهنية بين مطرقة 
الدمج وسندان »التربية«

المرسى !


