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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 ـ يوسف غامن

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان 
اجتماعا مرتقبا للمجلس االعلى لشؤون املعاقني 
سيعقد االسبوع اجلاري ملناقشة التعديالت املقدمة 
من مؤسسات املجتمع املدني حول مشروع قانون 
املعاقني البداء الرأي واالعتماد ورفعها الى جلنة 

شؤون املعاقني في مجلس االمة.

 اجتماع مرتقب للمجلس األعلى
لشؤون المعاقين

صفر: االلتزام باالشتراطات العالمية للمعاقين شرط بناء المؤسسات الحكومية والخاصة
وزير البلدية أكد رفع كتاب بذلك لـ »الفتوى والتشريع« والعمل على دمج المعاقين في المجتمع

الدقباس�ي: نبّش�ر المعاقي�ن بأن قانونهم س�يقّر ف�ي يومه�م العالمي لكن�ه لن يكون عصا موس�ى
الجس�ار: البعض س�يّس قضي�ة المعاقين ونطال�ب بمنحه�م 5% من البعث�ات وتس�هيل قبولهم ف�ي الجامعات
د.ميمون�ة: س�أحارب من أج�ل حّل قضاي�ا المعاقي�ن بالجامع�ة  وتوفي�ر طباعة لكت�ب المكفوفين
الب�راك: إش�ارة الص�م مش�كلة عالمي�ة الخت�اف لغته�ا م�ن دول�ة ألخ�رى ونس�عى لتوحيدها
الثويني: ذوو اإلعاق�ة يعانون من صعوبات التعلم ويجب تحويل إدارة م�دارس التربية الخاصة إلى منطقة تعليمية

الشيخة د.ميمونة الصباح والشيخة شيخة العبداهلل والوزير د.صفر ومهدي العازمي يتقدمون احلضور الوزير د.فاضل صفر متوسطا مهدي العازمي وشافي الهاجري

»المعاقين«: وقفات الفهد األبوية كثيرة تجاه معاقي الكويت 
آخرها زيادة القرض اإلسكاني بنسبة %100

النادي  أع���رب رئي���س 
الرياضي للمعاقني  الكويتي 
العازمي ع���ن فخر  مه���دي 
واعت���زاز جم���وع املعاقني 
بالكوي���ت بحص���ول نائب 
ال���وزراء  رئي���س مجل���س 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
أحمد الفهد على جائزة محمد 
بن راش���د آل مكتوم لإلبداع 
الرياضي في دورتها األولى 
كأفضل ش���خصية رياضية 

عربية.
وقال العازمي في تصريح صحافي ان فوز 
الش���يخ أحمد الفهد بهذا اللقب يعد تقديرا من 
مانحي اجلائزة ملجهودات���ه الكبيرة في خدمة 
الرياضة احمللية والعربية وحلنكته ودوره الكبير 
في املسيرة الرياضية الناجحة التي تعدت احلدود 

ووصلت إلى العاملية.
وأك���د العازم���ي ان فوز 
الفه���د بهذه  الش���يخ أحمد 
الكويتيني  اجلائزة فوز لكل 
بشكل عام والرياضيني بشكل 
خ���اص وإن مجل���س إدارة 
النادي بصفته املمثل الشرعي 
للرياضيني املعاقني في الكويت 
يبارك ألحمد الفهد االنس���ان 
الذي وقف الى جانب ابنائه 
وإخوان���ه املعاقني في جميع 
القضايا التي يحتاجونها وكان 
آخرها زيادة القرض االسكاني 
من خمس���ة آالف إلى عشرة 
آالف أي بنس���بة 100% لش���عوره مبعاناة هذه 
الفئة وتنفيذ مطالبها وما هذا الفوز اال وس���ام 
فخر واعتزاز لكل معاق بالكويت، وهذا الشيء 
ليس بجديد عليه فهو الرجل ذو القلب الكبير 

يشعر بهموم ومشاكل اآلخرين.

هنأوه بحصوله على جائزة آل مكتوم لإلبداع

مهدي العازمي

راشد: »االرتقاء« يدشّن تقنية السبورة التفاعلية لتعليم الصم وتطوير قدراتهم
بدعم من الش���يخ مبارك العبداهلل وفي إط���ار االهتمام الكبير الذي يوليه 
مركز االرتقاء للصم لطالبه قال مش���رف مركز االرتق���اء للصم التابع الدارة 
الدراسات االسالمية بوزارة االوقاف اسامة راشد مشرف ان املركز دشن السبورة 
التفاعلية ضمن برنامجه لتعليم الصم وأقام دورة تدريبية ملوظفيه للتعرف 

على كيفية استخدام السبورة.
واضاف: ان أهمية هذه التقنية احلديثة ترجع العتماد الصم على حاس���ة 
البصر الستقبال املعلومات، مبينا ان هذه السبورة يتم توصيلها باحلاسوب 
وجهاز )الداتا شو( البروجكتور وميكن الكتابة عليها بقلم خاص فتكون كدفتر 
أو الكتابة عليها بخط مطبوع كطابعة وميكن من خاللها الدخول على شبكة 
االنترنت وتصفح جميع مواقع الشبكة العنكبوتية، وكذلك تستخدم كصفحة 
وورد كاملوجودة على جهاز الكمبيوتر )احلاس���وب( كما أن لديها القدرة على 
االحتفاظ بكل ما يتم إدخاله فيها في صفحات مختلفة ومتفرقة واالنتقال إلى 

صفحة أخرى خالية وهي تشبه في ذلك برنامج »البوربوينت«.
وب���ني ان ادخال مثل هذه االجنازات املتوالية م���ا كان ليتحقق اال بتكاتف 
اجلهود والتعاون البناء من اللجنة الثقافية بالنادي الكويتي الرياضي للصم 

ووزارة االوقاف ممثلة مبركز االرتقاء.
وشكر راش���د الش���يخ مبارك العبداهلل لدعمه الكبير واملتواصل للمركز 
وللطالب الصم، مشيدا باهتمامه وتعاونه وحرصه على تذليل الصعاب امام 
ط���الب الدورات الش���رعية من فئة ذوي االعاقات مما ي���دل على كرمي اخالقه 

وحسه االنساني املرهف.

دمجها خاصة احلركية والبصرية 
والسمعية بشكل مدروس ومهيأ 
حس����ب النظم العاملية والرسالة 
الثانية زيادة اهتمام قس����م ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة في جامعة 
الكويت بتوفي����ر باصات خاصة 
للتنق����ل بني الكليات وتوفير عدد 
من الكتب ملن تصعب عليه الكتابة 
ورسالتها الثالثة عتب على املعاقني 
الذين أوقفوا دراس����تهم وعليهم 

متابعة املشوار.
ومن جانبها أكدت مرمي أبا اخليل 
الطالبة بكلية العلوم االدارية في 
ورق����ة بعنوان »حقن����ا في ايجاد 
وظائف تتالءم مع تخصصاتنا« 
ان التوظيف تكملة ملسيرة الفرد 
وكسب رزقه ومادام املعاق جزءا 
من املجتمع فله احلق الكامل في ان 
يحصل على الوظيفة التي تناسب 

قدراته وشهادته.
وبدوره طالب حسن علي ابراهيم 
خريج كلية الدراسات التكنولوجية 
في ورقته بعنوان »تهيئة املرافق 
العامة« بضرورة التأهيل املرتكز 
على املجتمع لضمان قدرة املعاقني 
للوص����ول بامكانياته����م البدنية 
والعقلية الى مستواها واالنتفاع 
باخلدم����ات وحتقي����ق االندماج 
االجتماع����ي الكامل ويعتبر نهجا 
ش����امال يضم الوقاية من حدوث 
اإلعاقة والتأهيل في أنشطة الرعاية 
الصحية وإدماج األطفال باملدارس 

ويعزز حقوق املعاقني.
وقدم جابر أحمد الكندري من 
الن����ادي الكويتي الرياضي للصم 
ورقة حول اآلثار الس����لبية على 
املتعلمني بسبب عدم وجود موجهني 
فنيني متخصصني بلغة اإلشارة، 
تبعه رائد رشيد الفليج املوظف في 
وزارة اخلارجية بورقة عن ضرورة 
تدريب املعلمني واملعلمات على لغة 
اإلشارة بعدة مستويات وضعف 
الق����راءة والكتابة للصم، وناقش 
فهد سعد العنزي الطالب في السنة 
الثالثة في كلي����ة اآلداب عددا من 
العقبات التي تواجه الطالب املعاق 
في اجلامعة، وحتدث أصغر أسير 
بالغزو متعب حامد الفضلي عن 
حق املعاق في ايجاد وظائف تتالءم 
مع تخصصه، واختتمت األوراق 
بطالب العلوم السياس����ية حسني 
صالح املطيري بضرورة فتح أبواب 
األندية الرياضية للشباب من ذوي 

اإلعاقة البصرية.

أكد وزير األشغال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل  الدولة لشؤون 
صفر ان وزارة البلدية تعمل على 
تسهيل دمج املعاقني في املجتمع 
من خالل إصدار قرارات وزارية 
بهذا الش���أن، حيث قامت مؤخرا 
برفع كتاب الى الفتوى والتشريع 
إلصدار مرسوم ملزم بعدم السماح 
ببناء أي مؤسس���ة حكومية أو 
إال بع���د االلتزام  مجمع جتاري 
باالش���تراطات العاملية اخلاصة 
باملعاق���ني من وج���ود مصاعد 
وصع���دات للكراس���ي املتحركة 
ومواقف خاصة لسياراتهم أمام 

الباب الرئيسي مباشرة.
جاءت كلمة الوزير صفر في 
الندوة احلوارية التي نظمها النادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني ضمن 
انشطة االحتفال باليوم الوطني 
اخلامس للتضام���ن مع املعاقني 
مساء أمس األول بعنوان »فلنسع 
معا للدمج« حتت رعاية الرئيس 
الفخري للنادي الشيخة شيخة 
العبداهلل الصباح وأدارت الندوة 
العلبان  وأش���رفت عليها كفاية 
مبش���اركة مجموع���ة من طالب 
اجلامعة والتطبيقي من اإلعاقة 
احلركية والس���معية والبصرية 
بحضور عدد من أعضاء مجلس 
األمة والقيادات التربوية وأساتذة 
اجلامع���ة ورئيس النادي مهدي 
العازم���ي وأمني الس���ر ش���افي 

الهاجري.
وأضاف د.صفر ان مفهوم اندماج 
املعاقني يتس����ع واإلعاقة لم تعد 
وراثية فقط بل هناك تزايد بأعداد 
املعاقني بسبب احلوادث املرورية 
وأصبح لزاما علينا تهيئة مؤسسات 
املجتمع الس����تقبالهم خاصة في 
املباني والشوارع ونسعى لتحقيق 
إس����تراتيجيتنا أن تكون الكويت 
بيئة صاحلة للمعاقني، وصحيح 
أن الكويت أفضل بكثير من دول 
مجاورة ف����ي رعاية املعاقني، لكن 
طموحنا أكبر من ذلك بكثير وعلينا 
أن نحمل األمانة ومساعدتهم على 
جتاوز العقب����ات وهذا ابتالء من 
اهلل وقد يصيب به أي ش����خص 
واملطلوب تسهيل حركتهم ودمجهم 

باملجتمع.

عصا موسى

بدوره زف النائب علي الدقباسي 
بش����رى أن قانون املعاقني سيقر 

العالي د.موضي احلمود  التعليم 
إن دمج املعاقني يب����دأ في وزارة 
التربية وأول مرحلة يدمج بها الطفل 
تبدأ في رياض األطفال، مشيرا الى 
وجود ايجابيات في الدمج سنعمل 
على تعزيزها ومت البدء في تهيئة 
التربية الس����تقبال  مباني وزارة 
املعاقني خاصة في املدن احلديثة 
حيث مت وضع مصاعد في املدارس 

اجلديدة.
وقال البراك عن اإلشارة بالنسبة 
للصم هذه مشكلة عاملية وليست 
محلية الخت����الف لغتها من دولة 
اللغات ونسعى  ألخرى الختالف 
لتوحيد اإلشارة وسوف تقوم وزارة 
التربية بإنش����اء مدرسة للتربية 
الرياضية نس����عى من خاللها الى 
االهتمام بذوي اإلعاقة ونحن بحاجة 
الى صدور قوانني من مجلس األمة 
ملساعدتنا في عملنا اإلنساني ويجب 

تهيئة مباني الدولة للدمج.

أزمة تربوية

وم����ن جانبه أكد منس����ق عام 
اللجان لالحتفال باليوم الوطني 
اخلامس للتضامن مع املعاقني علي 
الثويني ان املعاق مير بأزمة حقيقية 
في املجال التربوي حتتاج الى ثورة 
حللها ولألسف أصبح البعض يهتم 
باملنص����ب على حس����اب التعليم 
في وق����ت يعاني الطلبة من ذوي 
اإلعاقة عدة صعوبات في التعليم 
وال نعلم ملاذا ال يتم حتويل إدارة 
مدارس التربية اخلاصة الى منطقة 
تعليمية يكون لها خصوصيتها 

فالدس����تور كفل حقوق املواطنني 
وأصبحنا اليوم بحاجة ماسة الى 
دمج تربوي وتعليمي واقتصادي 
واملعاقني على مر العصور قدموا 
إجنازات تاريخية للبشرية ويجب 
جتمي����ع اجله����ود املبعث����رة في 
مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص 
ولم تبق املشكلة في إنشاء هيئة 
مس����تقلة للمعاقني بقدر حاجتنا 
الى أشخاص قياديني لهذه الهيئة 
خلدمة املعاقني. وقالت اجلسار إن 
قضية املعاقني، مع األسف، سّيست 
كم����ا ه���و ح����ال ق��ضية البدون 
وغيرها من القضايا األخرى وعلى 
اجلمي����ع أن يعي أن هذه القضية 
هي قضية وطن وسوف نقر إنشاء 
هيئة مستقلة للمعاقني بأصوات 
األغلبية ونأمل في إنش����اء مجمع 
األمل ليكون مدينة متكاملة جلميع 
اإلعاقات يشتمل على مركز للعالج 
الطبيعي وأنشطة ترفيهية وثقافية 
وتعليمية بخبرة عاملية ليش����عر 

املعاق باملواطنة احلقة.
إنني  وأكدت اجلسار بقولها 
أعاهد جميع املعاقني إنني سأمد 
يد العون لكل من يس���عى حلل 
مشاكل املعاقني وخاصة الشيخة 
ميمون���ة الصب���اح التي نلمس 
حماسها في هذه القضية ويجب 
االسراع بالدمج مع صدور ضوابط 
له ولوائح تنظم عمله وس���وف 
نس���عى لتوفير مطبع���ة برايل 
خلدمة املكفوفني وسأطالب مبنح 
5% من املبتعثني للدراسة لتكون 
للمعاقني ووضع شروط لتسهيل 

في قراراته����ا وتبقى مفاتيح حل 
الكثير من مشاكلنا التربوية لدى 
وزيرة التربية ونعلم متاما انها لن 
تقصر مع أبنائها املعاقني وعليها 
فتح قنوات مع جمعيات النفع العام 
واألندية ذات الصلة باملعاقني خاصة 
أن وكيل وزارة التربية املس����اعد 
للتعليم النوعي يقوم بدور واضح 
وبناء حلل الكثير من املشاكل التي 
التق����دم والتطور  تعتري طريق 

ويسعى بشكل دائم حللها.

الحل واألمل

وعودة الى الندوة احلوارية فقد 
أكدت رئيسة الندوة كفاية العلبان ان 
أبناءنا املعاقني من الصم واملكفوفني 
واإلعاقة احلركية يعانون من بعض 
املشاكل التي تعيق تقدم بعضهم 
عن مواصلة مسيرتهم التعليمية 
لكنهم ال يتوقفون وهم مستمرون 
في دراستهم وما نتمناه من اإلدارة 
اجلامعية هو حلها وشارك في إدارة 
الندوة طالب كلية اآلداب بقس����م 
اإلعالم الشاعر فهد رجا املويزري 
حيث أحتف احلض����ور بعدد من 
القصائد النبطية التي تصف حال 
املعاقني باجلامعة واألمل في حل 

تلك املشاكل.
وحتدثت في البداية الطالبة في 
علم النفس بكلية العلوم االجتماعية 
خلود حس����ن املطيري عن اآلثار 
التعليمي وجهت  السلبية للعزل 
خاللها ثالث رسائل أوالها ضرورة 
أن يبدأ الدمج التعليمي في مرحلة 
رياض األطفال لالعاقات التي ميكن 

قبولهم باجلامعة والتطبيقي.

سأحارب ألجلهم

ومن جانبها قالت عميدة كلية 
اآلداب بجامعة الكويت الش����يخة 
د.ميمونة العذبي الصباح سوف 
أحارب من أجل قضايا املعاقني وحل 
مشاكلهم باجلامعة وسأقف بكل 
ما أوتيت من قوة أمام أي مسؤول 
سواء كان كبيرا أو صغيرا ال يلبي 
احتياجات املعاقني وإنني أتضامن 
معكم وإننا نؤمن بقضاء اهلل وقدره 
اهلل حرمكم من بعض حواس����كم 
لكننا س����نكون لكم تلك احلاسة 
وإنكم ل����م تقصروا جتاه الكويت 
فرفعتم اسمها وعلمها عاليا في عنان 
السماء وسوف نرد لكم اجلميل فال 
يوجد ما يسمى بالكفيف ففاقد نعمة 
البص����ر كان الكويتيون يطلقون 

عليه »بصير« وليس كفيفا.
الدولة دورا  وأضافت أن على 
كبيرا في تلبية احتياجات املعاقني 
خاصة ان الكويت كانت من الدول 
السباقة في تقدمي اخلدمات التعليمية 
على مستوى دول اخلليج العربي 
وه����ي أول دولة أنش����أت مدارس 
للتربية اخلاصة حتى على مستوى 
الدول العربية في مطلع الستينيات 
وكان يقصدها طلبة العلم من جميع 
الدول العربي����ة وكانت متطورة 
ومازالت تقدم خدماتها لهذه الفئة 
ومازالت الوفود العربية تتوافد على 
الكويت منذ تلك الس����نوات حتى 
يومنا هذا لالستفادة من جتاربنا 

ولن نقف بل نسعى للتطور.
وبّينت أن املع����اق مواطن له 
احتياجات ومن حقه على الدولة 
توفيرها له ويجب ان تكون منذ 
والدته ونشكر في هذا املقام أسرة 
املرحوم محمد عبداحملسن اخلرافي 
إلنشاء مركز للتخدل املبكر لرعاية 
هذه الفئة ونطمح بزيادة تلك املراكز 
وتطويرها، مش����يرة الى أن هناك 
س����عيا جادا حلل مشكلة الطالب 
املكفوفني في اجلامعة في طباعة 
الكتب على طريقة برايل وإن كان 
باالمكان توفير مطبعة خاصة لذلك 

فاألعداد في تزايد.
وقالت الشيخة ميمونة الصباح 
يجب تكاتف اجلميع من أجل تطوير 
التعليم خاصة أن وزيرة التربية 
د.موضي احلمود من بيت التعليم 
وتعرف مشاكله وتتحسسها ونشعر 
كما تش����عر هي وسوف نكون لها 
سندا في حل تلك املشاكل وحتى 
مجلس األمة عليه واجب كبير في 
إقرار قانون ذوي اإلعاقة وإننا في 
عمادة كلية اآلداب أبوابنا مفتوحة 
وآذاننا صاغية الستقبال الشكاوى 
واملقترحات واجتمعنا مع الطالب 
في كلية اآلداب واستمعنا لهم بدعوة 
من رابطة كلية اآلداب وسوف نسعى 

جاهدين حللها.

تهيئة المباني 

ومن جانبه أكد مراقب التربية 
اخلاصة ف����ي منطق����ة العاصمة 
التعليمي����ة د.بدر البراك في كلمة 
ممثال وزي����رة التربي����ة ووزيرة 

في اجللسة املخصصة ملناقشته 
ي����وم الثالث من ديس����مبر املقبل 
والذي يص����ادف االحتفال باليوم 
العاملي للمعاقني وهذا بتوافق نيابي 
حكومي وهذه قضية ال تقبل املزايدة 
ونأمل أن يعالج القانون املشاكل 
التعليمية والصحية واالسكانية 
الت����ي تواجه املعاق حاليا خاصة 
املعاقون واجلهات  بعدما ش����عر 
املسؤولة عنهم أن قانون 96/49 لم 
يكن صاحلا لعالج كثير من األمور 
وتأخر إصدار القانون احلالي جاء 
بسبب الظروف التي مرت بها البالد 
في السنوات الثالث املاضية والتي 
شهدت وجود ست حكومات وأربعة 
برملانات بسبب احلل الدستوري مما 

شل حركة مشاريع كثيرة.
وقال الدقباسي: علينا أن نعرف 
متاما أن صدور القانون لن يكون 
عصا موسى حلل جميع املشاكل 
التي تواجه املعاقني لكنه بحاجه 
الى تفعيل حكوم����ي ورقابة من 
قبل أعض����اء مجلس األمة خاصة 
أن رئيس وأعضاء جلنة ش����ؤون 
املعاقني البرملاني����ة بذلوا جهودا 
القانون بصورته  كبيرة ليخرج 

النهائية.

جهود مبعثرة

م����ن جانبه����ا، أك����دت النائب 
د.سلوى اجلسار ان قضية املعاقني 
أصبحت قضية مجتمع بأس����ره 
ويجب معاجلة القصور املوجود في 
جامعة الكويت ملعاجلة الصعوبات 
التي تواج����ه تعليم املعاقني فيها 

بدعم من مبارك العبداهلل لمركز االرتقاء للصم
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