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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 - يوسف غامن

كش���ف مصدر مسؤول ان املجلس 
االعل���ى لش���ؤون املعاق���ن اخذ على 
عاتقه معاجلة قضية تعليم ابناء فئة 
الداون نظام الدمج والذين لم يعد لهم 
صفوف في امل���دارس العامة بتغطية 
جميع مصاريفهم التعليمية في مدارس 

التعليم اخلاص.

واوضح املصدر ان وزيرة التربية 
د.موضي احلمود وبعد مقابلتها وفدا من 
اولياء امور الداون اخذت على عاتقها 

معاجلة مشكلتهم في اسرع وقت.
واك���دت له���م انه���م ابناؤها ولن 
ترضى بأي ظلم ميك���ن ان يقع على 

هذه الفئة.

المجلس األعلى يغطي نفقات فئة الداون من برنامج الدمج

البعض يرى أن المشروع يغفل البنود الجزائية ومحاسبة منتهكي حقوق المعاق

3 نوفمبر موعد المعاقين مع قانونهم في مجلس األمة
الش�مري: نأم�ل أن يلب�ي الطم�وح لكنهم ل�م يس�تمعوا ألصحاب الش�أن

القان�ون إلق�رار  العم�ل  م�ن  طوي�ل  مش�وار  أمامن�ا  بورس�لي: 

الحصب�ان: إنش�اء هيئ�ة وطني�ة لمراقب�ة التنفي�ذ ومحاس�بة المقصري�ن
الدمخ�ي: نتمن�ى أن يأخ�ذ هم�وم المع�اق وول�ي أم�ره ف�ي االعتب�ار

العازم�ي: قان�ون يلب�ي االحتياج�ات إذا اعُتم�د كم�ا تم�ت مناقش�ته

الهاج�ري: نتمن�ى قانون�ًا عصري�ًا يلبي قضاي�ا واحتياج�ات المعاقين

الحميدان: نتمنى م�ن لجنة المعاقين أن تكون الجه�ة الفعلية لمراقبة التنفيذالق�اف: نرج�و ع�دم االس�تعجال لك�ي ال نواج�ه مش�اكل وس�لبيات

مستوى طموحهم وآمالهم التي يسعون الى حتقيقها.

قانون عصري

وم����ن جهته حتدث الزميل نافل احلميدان قائ����ا: ان قانون املعاقن 
والذي يتضمن أكثر من 70 مادة بالتأكيد سيكون شاما ويراعي جميع 
أنواع اإلعاقات وأولياء أمورهم، ويساهم في وضعه مجموعة من ذوي 
اخلبرة واالختصاص وبالتالي سيكون قانونا عصريا ومتطورا يراعي 
احتياجات وحقوق املعاقن على املدى الطويل، ويكون مرجعا حلمايتهم 
وإقرار حقوقهم. وطالب احلميدان جلنة شؤون املعاقن في مجلس األمة 
بان تكون اجله����ة الرقابية الفعلية وان تأخذ على عاتقها مراقبة تنفيذ 
القانون وتش����دد على الوزارات املعنية )التربية، الش����ؤون، الصحة( 
واجلهات األخرى في وضع اللوائح التنفيذية للمشروع فور اقراره وان 
يفتح باب الشكاوى في مجلس األمة لتافي أي شكوى أو ماحظة حول 
انتهاك القانون سواء من قبل األفراد أو املؤسسات، وان يكون هناك تشدد 
ف����ي عقوبة غير امللتزمن بالتنفيذ، وأال يتم التهاون معهم بحيث يكون 

التطبيق بحزم ومنذ البداية لتأتي نتائج القانون كما هو مأمول.

امتيازات جديدة

أما الناشط في مجال حقوق اإلنسان فواز احلصبان ورأى ان مشروع 
القانون ال يختلف كثيرا عن القانون املعمول به حاليا، اال لناحية زيادة 
االمتيازات املادية واملعنوي����ة والتأهيلية للمعاق لكنه لم يعالج اخللل 
في قضية اعتبار املعاق فردا ف����ي املجتمع فهو لم يتضمن اي واجبات 
على املعاق، ونحن نريد اعتبار املعاق فردا في املجتمع له حقوق وعليه 
واجبات وليس فقط متلقيا للخدمات، لكي يش����عر بانه مواطن بكل ما 
للمواطنة من معنى، وعليه مسؤولية املساهمة في تنمية املجتمع أسوة 
ببقية املواطنن، ليكون القانون عاما قويا في اندماج املعاقن في املجتمع 
وجلميع أنواع اإلعاقة على اختاف مستوياتها، وأشار احلصبان الى ان 
القانون يفتقر الى البنود اجلزائية الضامنة حلقوق املعاق القانونية، وال 
يوجد أي بند يحاسب املقصرين على عدم االلتزام مبا ورد فيه باألخص 
لناحية التعليم والتوظيف كما توفير العناية الصحية واالسكانية كما 
يفتقر أيضا الى هيئة تراقب تنفيذ القانون وحتاسب مرتكبي االنتهاكات، 
وان تكون مستقلة تس����هر على التنفيذ وحتمي من االنتهاكات، وبغير 

هذا نكون نراوح مكاننا.

المشوار طويل

أما رئيسة جمعية أولياء أمور املعاقن رحاب بورسلي فرأت ان القانون 
يحتاج الى وقت العتماده ألن جلسة 3 نوفمبر ستكون للمناقشة وهناك 
جلان داخل املجلس ستناقش بنود القانون ومازال املشوار طويا أمامنا 
كمؤسسات مدنية للعمل من اجل اعتماد قانون يلبي طموحاتنا، وكلما 
ازداد النقاش واحلوار كانت النتائج أكثر إيجابية شرط ان يقر القانون 
في النهاية وفق أس����س س����ليمة قابلة للتطبيق وكلنا ثقة بأن القانون 
س����يقر قريبا وبأن النواب لن يخذلوا املعاقن وسيقفون الى جانب كل 

ما فيه مصلحتهم.

مش����عل الرشيد من فئة الداون حتدى اعاقته واثبت 
طاقته ويهوى السباحة منذ الصغر، اكتشف والده هذه 
الهواية اثن����اء مرافقته له في رحات الصيد في البحر، 
وبدأ ممارسة هوايته مع نادي الهال التابع للهال االحمر 
الكويتي، عام 2000 التحق بالنادي الكويتي للمعاقن، 
عام 2002 بدأ احراز امليداليات في السباحة على مستوى 

البطوالت العاملية والعربية.
مشعل الذي يرس����م ويعزف على البيانو باالضافة 
الى الغناء والرقص يحرص على مرافقة والده في جميع 
املناسبات االجتماعية وزيارات الدواوين وتربطه صداقات 
مع كبار السن، »األنباء« التقت مشعل ليعرض جتربته 

بنفسه.
من هو مشعل الرشيد؟

كويتي اجلنسية مواليد 1985/11/17 لدي ثاثة اشقاء 
وشقيقتان ترتيبي اخلامس في االسرة.

أين كانت دراستك؟
درس����ت في روضة النزهة وروضة السعد، التربية 

الفكرية ومدرسة خليفة والتربية النموذجية.
ماذا عن السباحة في حياتك اليوم؟

بدأت مع نادي الهال التابع للهال االحمر الكويتي، 

وانتقلت فيما بعد الى النادي الكويتي لرياضة املعاقن 
وانا عضو في االوملبياد اخلاص الكويتي، منذ عام 2002 
بدأت مسيرتي في املشاركة بالبطوالت اخلارجية الدولية 
وكانت مع السباحة احلرة وحصلت على الذهبية، وكنت 
آنذاك حالة الداون الوحيدة في فريق الكويت، كما حصلت 
على ميداليات فضية وبرونزية في الكثير من املسابقات 
الرياضية في الكويت واخلارج، وشاركت في دورات الغوص 
وحصلت على بطوالت ومازلت مستمرا في التدريب بشكل 

يومي وان شاء اهلل سأشارك في بطوالت اخرى.
ماذا عن االمور غير الرياضية كالنشاط االجتماعي؟

ان����ا عضو في جمعية متازمة الداون واش����ارك في 
جميع االنش����طة، كما احرص على مرافقة والدي في كل 
املناسبات االجتماعية والدواوين، واحلمد هلل جتمعني 
عاقات طيبة مع جميع اقربائي واصدقائي س����واء في 

العائلة او النادي او اجلمعية.
عالقتك باالسرة؟

عاقة ممتازة احبهم ويحبونني ابي وامي واخواني الى 
جانبي في كل مكان، انهم يعاملونني مثل بقية اخواني وال 
مييزون بن واحد وآخر، وابي يقف الى جانبي دائما هو 
وامي وهم يساندونني ويشجعونني وبفضل اهتمامهم 

بي حققت ما حققته من بطوالت.
ماذا عن العمل التطوعي؟

اشارك في جميع االنشطة باالخص في برامج التشغيل 
الصيفي الذي تنظمه جمعية اولياء امور املعاقن واحرص 
على املشاركة في كل االنش����طة واخيرا في ماكدونالدز 

كان يوما جميا.
ماذا عن الفريق اخلاص؟

عضو في الفريق اخلاص نعمل وجنهز لرحلة عبر 
االطلس����ي نزور العالم في قارب لن����ري كل العالم ماذا 

نستطيع ان نعمل نحن ابناء الداون.
ما هواياتك االخرى؟

احب الرسم والتلوين واعزف البيانو وأحب الغناء 
والرقص واحلفات وايد.

ما مشاريعك؟
ان شاء اهلل أتوظف واشتغل واحصل على بطوالت 
عاملية في السباحة والغوص، وبدي أتزوج ان شاء اهلل 

قريبا.
ماذا تقول لوالدك ووالدتك؟

احبكم وايد، واي����د واحب الكويت وبابا صباح وايد 
وايد.

مشعل الرشيد تحدى اإلعاقة وحصد الجوائز والميداليات

متنى مجموعة من أولياء أمور املعاقن ان يشق قانون املعاقن 
طريقه الى اإلقرار في جلس����ة مجل����س األمة في 3 نوفمبر اجلاري 
متمنن ان يتضمن بنودا جزائية ملن ال يلتزم التنفيذ بحيث تضمن 

من خالها حقوق املعاقن ومكتسباتهم.
وأبرز عدد من الناشطن في قضايا املعاقن وأولياء األمور بعض 
املاحظات على مش����روع القانون باألخص لناحية افتقاره للبنود 
اجلزائية التي تضمن التنفيذ باالضافة الى انتقادهم عدم االستماع 
الى أصحاب القضية أنفسهم حول ما يريدون من القانون وما هي 
االحتياجات التي يطالبون بها واملشكات التي تعترضهم وتعوق 

مسيرتهم.
واعتب����ر البعض ان القانون باالمتيازات الواردة فيه يعمل على 
تش����جيع املعاق على البقاء في املنزل وتشجيع أصحاب النفوس 
الضعيفة على اس����تغال هذه االمتيازات، وأمور أخرى تتطرق لها 
مجموعة من أصحاب العاقة الذين التقتهم »األنباء« ليتحدثوا عن 

آمالهم وطموحاتهم املتعلقة بالقانون وفيما يلي التفاصيل:
في البداية متنت أميرة الشمري )معاقة حركيا وأم ملعاقة داون( 
ان يكون القانون مبس����توى الطموح الذي يتمناه املعاقون وقالت 
أمي����رة: أرى ان القانون لن يكون كاما ويتط����رق ملعاجلة جميع 
املشاكل التي يعاني منها املعاقون وألنهم لم يستمعوا الى أصحاب 
العاقة أنفس����هم والذين يعرفون ما يلزمهم أكثر من غيرهم، وكان 
االستماع للمس����ؤولن فقط ونأمل ان يتم التعاطي مع املعاق على 
انه فرد من املجتمع ل����ه حقوق وعليه واجبات وان يتضمن بنودا 

جزائية تلزم تنفيذه.
واضافت الشمري: كما نأمل ان يتضمن بنودا حلماية املعاق من 
ولي أمره ويتضمن انشاء جهة مسؤولة عن حمايته من أسرته ألنه 
لألسف هناك بعض األسر التي تسيء الى املعاق وتستغل وضعه 
خصوصا ضعاف النفوس الذين يس����عون الى التكس����ب من وراء 
املتاجرة بقضايا املعاقن. وبالنهاية نأمل بعد طول انتظار ان يلبي 

ولو جزءا من الطموح.

مستوى الطموح

بدورها حتدثت أمل الدمخي عضو جمعية أولياء أمور املعاقن وأم 
ملعاقن ومتنت ان يأتي القانون مبستوى الطموح ويراعي حقوق 
املعاق ويكون عونا لولي أمره، وان يتضمن بنودا تلزم املؤسسات 
االلتزام بكل ما هو وارد به وأال يبقى حبرا على ورق وان يكون شاما 

يغطي جميع القضايا باألخص التعليمية والتأهيلية للمعاقن.
وقال����ت: نتمنى ان ينظر للمعاق على انه فرد باملجتمع بإمكانه 
العط����اء والعمل، وان يتضمن القانون بنودا جزائية حتاس����ب كل 
من تسول له نفسه اإلساءة للمعاق أو استغاله وان يحمي قضايا 
املعاقن من أي استغال، كما نأمل أال يخذل اخواننا اعضاء مجلس 
األمة املعاقن وان يحضروا جميع اجللس����ات اخلاصة مبناقش����ة 
قضاياهم، وان يلتزموا بشعاراتهم االنتخابية التي كانوا يطرحونها 
أثناء حماتهم االنتخابية، وكلنا ثقة بأنهم سيقفون بجانب اخوانهم 

صورة أرشيفية ملناشدة املعاقني رئيس وأعضاء مجلس األمة استعجال عقد جلسة خاصة لذوي اإلعاقة

شافي الهاجري  مهدي العازمي  أمل الدمخي  رحاب بورسلي  أميرة الشمري  نافل احلميدان طارق القالف فواز احلصبان

اخللل املوجودة في القان���ون احلالي وأملنا كبير في أعضاء مجلس 
األزمة بأن يعطوا هذا القانون حقه من النقاش وان يخرجوا بقانون 
عصري ومتميز يراعي كل ما يهم املعاق وولي أمره من خال التركيز 
على املزايا اإليجابية وتافي الس���لبيات إن وجدت بحيث يتم إقرار 
القانون بصيغة تخدم هذه الفئ���ة ويكون القانون ملصلحتهم وكلنا 
ثق���ة بنواب الكويت الذين لن يترددوا ف���ي إقرار كل ما فيه مصلحة 

املعاقن وأولياء أمورهم.

جوانب القصور

أم���ا طارق القاف فقال: في رأي���ي ان الكثير من جوانب القصور 
س���تظهر في القانون بعد اعتماده ألنه لم يأخذ وقته من النقاش ولم 
يتم استش���ارة أصحاب القضية أنفسهم، بل كان هناك استعجال من 
بعض األش���خاص في اعتماد القانون وهذا سيؤثر سلبا على بنوده 
وش���موله ونتمنى على أعضاء مجلس األم���ة ان يأخذوا وقتهم في 
دراسته ويستمعوا ملاحظات أصحاب العاقة قبل اإلقرار لكي يكون 
قانونا شاما ومتكاما يخدم املعاقن وبعكس ذلك سيكتشفون اخللل 
بعد فوات األوان وس���تظهر سلبيات كثيرة في القانون ستؤثر على 
التطبيق من جهة وعلى مصلحة من أعد القانون من أجلهم. وأمتنى 
عليهم عدم االستعجال ألنه يضر مبصالح املعاقن، وقد ال يكون عند 

وأبنائهم املعاقن.

التزام نيابي

أما رئيس نادي املعاقن مهدي العازمي فيرى ان مش���روع قانون 
املعاقن اذا مت اعتماده في مجلس األمة وأخذ بعن االعتبار ماحظات 
أصحاب العاقة فسيش���كل نقلة نوعية على مس���توى التعاطي مع 
قضايا املعاقن، وسيقضي على جميع ما عانى منه املعاق طيلة عقود 

من الزمن.
وأمل العازمي من أعضاء مجلس األمة ان ينصفوا اخوانهم وأبناءهم 
ذوي اإلعاقة ويلتزموا بحضور اجللسات اخلاصة العتماد هذا القانون 
الش���امل الذي ينصف هذه الفئات بعد طول انتظار، ألن هذا القانون 
س���يصبح نقطة مضيئة في تاريخهم وتاري���خ الكويت التي لم ولن 

تبخل على أبنائها.

قانون شامل

أما أمن سر نادي املعاقن شافي الهاجري فعبر عن رأيه في القانون 
قائا: انه قانون ش���امل يخدم جميع فئ���ات اإلعاقة وأولياء أمورهم 
ويتضمن الكثير من البنود املنصفة التي طال انتظارها، وس���يخدم 
املعاق لس���نوات طويلة، ويس���اهم في وضع ح���د للعديد من نقاط 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مع عدد من املعاقني في احدى املناسبات

مشعل الرشيد أمام عدد من امليداليات والكؤوس والدروع التي فاز بها خالل مشاركاته املتعددة

ربة
تج

اق
مع


