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الفنطاس. 

 الصواغ إلنشاء جسر مشاة 
  في منطقة الفنطاس

 الخرافي لشبكة وطنية لمنظمات المجتمع المدني في قطاع ذوي االحتياجات الخاصة
 سامح عبدالحفيظ

ــعيهما احلثيث  ــريعية والتنفيذية اهتمامهما بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة وس ــلطتان التش   اكدت الس
ــة مجلس  ــاكل التي تعانيها، جاء ذلك في جلس الى تلبية مطالب تلك الفئة واحتياجاتها والعمل على حل املش
ــعار  ــطة اليوم الوطني اخلامس للتضامن مع املعاقني حتت ش ــمية التي عقدت ضمن انش االمة غير الرس

«لنتكاتف».
  وقال رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي في اجللسة ان سلسلة اللقاءات السنوية التي تنعقد باملجلس 
تأتي تأكيدا على دعم ومساندة السلطة التشريعية للمعاقني واالصرار على التفاعل االيجابي بني الطرفني.
  واضاف اخلرافي ان اللقاء يأتي مشاركة لهذه الفئة في انشطة اليوم الوطني للتضامن معهم حتت شعار 

«لنتكاتف» داعيا املعاقني الى مواصلة هذا التفاعل وتأدية دورهم في خدمة قضاياهم وخدمة وطنهم.
  واشار الى ان قطاع ذوي االحتياجات اخلاصة باختالف مجاالته وتنوع انشطته ومؤسساته شهد منوا 
ــمي واألهلي مبينا ان ذلك يعكس االهتمام املجتمعي بهذا القطاع ويعبر عن  ملحوظا على الصعيدين الرس
الرغبة في توفير املقومات الالزمة لذوي االحتياجات اخلاصة مبا يعمل على دمجهم في املجتمع وفي جهود 

التنمية «االمر الذي يبعث على السرور واالرتياح».
ــس االمة د.محمد البصيري  ــؤون مجل ــن اجلانب احلكومي أكد وزير املواصالت ووزير الدولة لش   وم
حرص احلكومة على متابعة ذوي االحتياجات اخلاصة وانهاء معاناتهم في مناحي احلياة املختلفة، وقال في 
ــي املوجود خارج البالد في مهمة رسمية «حرصنا  ــؤون د.محمد العفاس كلمة ارجتالية نيابة عن وزير الش

على تدوين كل املالحظات التي ابداها املشاركون في اجللسة واملطالبات والهموم والشكاوى واحلقوق».
ــي يعانيها ابناء هذه الفئة وعلى التعاون مع  ــاف ان احلكومة «حريصة جدا» على انهاء املعاناة الت   واض
ــا عن االمل في ان يخرج  ــمبر معرب ــة الثالث من ديس ــة البرملانية املختصة الجناز القانون في جلس اللجن

القانون «باتفاق السلطتني وان يكون صورة ناصعة للكويت وحضارة الكويت».
ــتقبال ذوي  ــواب مكتبه وقلبه مفتوحة دائما الس ــاير ان اب ــه قال وزير الصحة د.هالل الس ــن جانب   م
ــيما املرضى منهم واالستماع الى شكاواهم والعمل على حلها، وبدوره اكد رئيس  االحتياجات اخلاصة الس
ــيكون مميزا»  ــلم البراك ان قانون املعاقني في حال اقراره «س جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة النائب مس
ــيرا الى ما يحتويه من مواد تالمس احتياجات املعاق كافة التعليمية والرياضية والصحية واالجتماعية  مش
ــكانية والوظيفية والنقل واملواصالت وغيرها سواء كان املعاق مواطنا او ابنا ملواطنة كويتية. وفيما  واالس

يلي التفاصيل: 

 افتتح رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي االجتماع السنوي السابع 
لذوي االحتياجات اخلاصة وذلك في متام الساعة العاشرة صباح امس، 

واستهل املجلس جلسته بتالوة القرآن الكرمي للطالب نواف العنزي.
  واعرب الرئيس اخلرافي عن ســــروره بهــــذا اللقاء الذي يأتي ضمن 
سلســــلة اللقاءات الســــنوية التي تنعقد في مجلس االمة تأكيدا لدعم 
ومساندة املجلس الخواننا وابنائنا املعاقني، ومشاركة معهم في أنشطة 
اليوم الوطني للتضامن معهم «حتت شعار لنتكاتف»، مشيرا الى ان هذا 
االجتماع هو السابع في «سلسلة اجتماعاتنا، وذلك له دالالت خاصة، لعلم 
ابرزها احلرص على االستمرارية، واالصرار على التفاعل االيجابي بينكم 
وبني مجلس االمة، وعليكم ان تواصلوا ذلك، وتؤدوا دوركم في خدمة 

قضاياكم وخدمة وطنكم، فنحن معك وسنبقى بإذن اهللا معكم».
  واضاف الرئيس اخلرافي: ان قطاع ذوي االحتياجات اخلاصة باختالف 
مجاالته وتنوع انشطته ومؤسساته، شهد منوا ملحوظا على الصعيدين 
الرسمي واالهلي، وذلك يعكس االهتمام املجتمعي بهذا القطاع ويعبر عن 
الرغبة بالعمل على توفير املقومات الالزمة لذوي االحتياجات اخلاصة 
لدمجهم في املجتمع وفي جهود التنمية، االمر الذي يبعث على السرور 
واالرتياح، وقال مخاطبا ذوي االعاقة ومسؤوليتكم ايها االخوة واالبناء، 
تفعيل دور منظماتكم وجمعياتكم ورفع مســــتوى التعاون والتنسيق 
بينكم، وقد يكون من املفيد النظر في مقترح تأســــيس شــــبكة وطنية 
تضم جميع منظمات املجتمع املدني العاملة في قطاع ذوي االحتياجات 
اخلاصة، بغرض رفع مستوى التنسيق والتعاون وتبادل الرأي واخلبرة، 

وهو ما سيكون له اثر كبير في تالحمكم وحتقيق اهدافكم.
  واكــــد اخلرافي ان مجلس االمــــة ينظر باهتمــــام وعناية ملطالبكم 
واحتياجاتكــــم، وقد اقر في بداية دور االنعقاد احلالي تشــــكيل جلنة 
شــــؤون ذوي االحتياجات اخلاصة ضمن جلانه املؤقتة، وســــتواصل 
اللجنة مهامها فــــي بحث احتياجات هذا القطاع، وســــتعمل بإذن اهللا 
على التجاوب معها في حدود اختصاصات وصالحيات املجلس، ولعل 
ابرز ما تبحثه هذه اللجنة االقتراح بقانون في شأن حقوق االشخاص 
ذوي االعاقة، الذي من املتوقع ان يبحثه مجلس االمة بجلسته بتاريخ 
٢٠٠٩/١٢/٣ مبناسبة اليوم العاملي للمعاقني، واوضح ان هذا القانون ميثل 
نقلة نوعية فــــي تنظيم قطاع االعاقة من خالل حتويل املجلس االعلى 
للمعاقني الى هيئة عامة لشؤون املعاقني بصالحيات اوسع واستقاللية 
اكبر، كما يستجيب القانون لالحتياجات املستجدة لذوي االحتياجات 
اخلاصــــة ويعاجلها بالقدر الذي تتيحــــه القوانني والنظم القائمة، واذا 
كان ال يســــتجيب مع كامل املطالب واالحتياجات، فإن ذلك ال يعني انه 
سيكون نهاية املطاف، وسيبقى الباب مفتوحا لتطوير القوانني والنظم 

ذات العالقة لتحقيق ما تصبون ونصبو اليه جميعا.
  واختتــــم الرئيس اخلرافي كلمته بالتأكيد علــــى ان هذا القانون اذا 
مت اقراره، فسيضع مهمات ومســــؤوليات اضافية على وزارات الدولة 
واجلهات احلكومية ذات العالقة التي نأمل ان تقوم بها على النحو االمثل 
ليحقق القانون اهدافه واغراضه، كما يلقي عليكم ايها االخوة واالبناء 
مســــؤولية مواصلة دوركم والتواصل املســــتمر مع اجلهات احلكومية 
ذات العالقة واللجنة البرملانية املختصة للتعبير عن رأيكم وتطلعاتكم 
واحتياجاتكــــم، وليكن اجتماعنا اليوم بــــإذن اهللا خطوة اخرى لالمام 
على الطريق الذي بدأناه منذ اجتماعنا االول، وســــتجدون في مجلس 
االمة دائما من سيكون عونا وسندا لكم، وفقنا اهللا وإياكم ملا فيه خير 
ومصلحة بلدنا الكويت، في ظل الرعاية االبوية حلضرة صاحب السمو 
األمير املفدى وســــمو ولي العهد االمني حفظهما اهللا ورعاهما والسالم 

عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
  بدورها قالت رئيسة اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني سعاد 
الفارس: نحن نرى ثمرة جهودنا املتواصلة على مدى سنوات مرت وعبر 
لقاءات متكررة منها حتت قبة قاعة عبداهللا السالم على هيئة جلسات 

برملانية واخرى عبر اللجان خالل اجتماعاتها الدورية.
  واضافت ان هذه الثمرة قد توجت بتشكيل اللجنة البرملانية لقضايا 
ذوي االعاقة وبعدها قانون الفحص قبل الزواج وما له من نتائج ايجابية 
ســــتظهر بعد حني واخيرا وليس آخرا هو قانون ٩٦/٤٩ للمعاقني بعد 
التعديل والذي حددت جلسة يوم الثالث من ديسمبر عام ٢٠٠٩ ملناقشته 

بجهود مشكورة من معالي رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي فله منا 
جزيل الشــــكر وعظيم االمتنان، كما نشكر ايضا جهود اخواننا اعضاء 
اللجنة البرملانية لقضايا ذوي االعاقة الجناز هذا العمل العظيم متمثلة 
برئيسها النائب الفاضل مسلم البراك والشكر موصول للمساعي احلثيثة 
والعمل الدؤوب العضاء اللجنة الثالثية املصغرة واملنســــقة بني عمل 

اللجنة البرملانية واجلهات العاملة مع ذوي االعاقة.
  من جهته تقدم رئيس جلنة االمناء جلمعية االبداع الكويتية للثقافة 

والفنون لذوي االحتياجات اخلاصة ملقام حضرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد والشيخ نواف االحمد ولي العهد والشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء بكل الشكر والتقدير لدعمهم لذوي االحتياجات 

اخلاصة في الكويت.
  واضاف ان هــــذه اجلمعية ال تقل اهمية عن اجلمعيات االخرى النه 
ليس من دواعي انشــــائها الترف الفكري او ملء وقت الفراغ بل الفكرة 
جاءت لتجديد العهد مع الكويت لدعم عجلة التنمية الفكرية والثقافية 

على ايدي ذوي االحتياجات اخلاصة من طاقات ابداعية كامنة ومواهب 
فنية مكبوتة ســــتثبت للعالم ان الكويت اول دولة في الشرق االوسط 
تشــــهر هذه اجلمعية االبداعية على ســــواعد كويتيني وكويتيات شاء 
القدر ان تنقصهم االيدي واالرجل والسمع والبصر ولكن لديهم البديل 
الناصع في االبداع الفني والثقافي احلــــر في التعبير عن احتياجاتهم 
وطاقتهم لتثبيت ذلك على خشبة املسرح وعلى رسم اللوحات الفنية 
وعلى مسامع االصحاء من الشعر والنثر واالدب والفنون الثقافية التي 
جتعلهم طاقات منتجة في املجتمع تبلور مفهوم الثقافة واآلداب والفن 
من خالل مســــرحيات واشعار ورسومات ومشاركات فنية متنوعة من 

اجل االنسانية.
  واكد ان املعاق حقق في كل احملافل الدولية كثيرا من التقدم والتطور 
فــــي مجاالت احلياة واليوم نحن في بيت االمــــة (مجلس األمة املوقر) 
نلتمس منكم االســــراع في تشريع القوانني التي تدعم املعاق في جميع 
مجاالت احلياة ونلتمس من مجلس الوزراء وخصوصا من الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء ان يسارع في اشهار هذه اجلمعية كمشروع 
وطني يحقــــق دمج املعاق في املجتمع والتواصل مع اآلخرين ملواصلة 
العطاء وســــدد اهللا خطاكم والهمكم كل ما ترقى به عقولكم ونفوسكم 
ونستمتع به فنا بالشكل واملضمون وما الفن اال مرآة للشعوب وصانع 
لتاريخ الدولة ليبقى لألجيال املقبلة حاضرا في الوجدان يلمسه ويطلع 

عليه انسان املستقبل.
  بدوره قال أمني الصندوق باجلمعية الكويتية الولياء امور املعاقني 
جاسم النوري: ان هذه اجللسات املتعاقبة كادت ان تكون احتفالية تفقد 
اهميتها مع الوقت لوال اصرار املعاقني واولياء امورهم جنبا الى جنب 
مع اعضاء مجلس االمة على ترجمتها الى برنامج عمل وخطة لتعديل 
القوانني اخلاصة بهم، بدءا من تشكيل جلنة برملانية لذوي االحتياجات 
اخلاصة وحتى ان نصل الى اجللسة اخلاصة القرار قانون املعاقني بإذن 
اهللا، وكلنا امل ان تعقد في موعدها وان تقر ذلك القانون في جو يتالءم 
مع حجم تفاؤلنا وتطلعاتنا، وان تكون بعيدة كل البعد عن أية صراعات 
سياسية او اختالفات شخصية، فالهدف الذي ينشده اجلميع هو اقرار 

القانون الذي يحفظ للمعاق حقوقه ويكفل كرامته.
  واضاف ان االجتماعات املشتركة بني اللجنة البرملانية لذوي االحتياجات 
اخلاصة واملعاقني وممثلني عن اولياء امورهم واجلهات العاملة والتطوعية 
في مجال االعاقة ملناقشة القانون، لهي منوذج حضاري نثني عليه، ونقطة 

مضيئة في العمل الشعبي مع العمل الرسمي نتمنى لها االستمرارية.
  وزاد: ال يختلف اثنان على ان مطالبنا انسانية، مطالب معاق يطمح 
لظروف معيشية اسهل، ووضع افضل ليتمكن من اداء واجبه جتاه وطنه 
ومجتمعه، ومطالب ولي امر يطمح لتوفير رعاية مثالية البنه املعاق، 
وضمان يحفظ كرامة هذا االبن بعد وفاة والديه، واهللا عز وجل وحده 
يعلم كم هو كبير هذا الهم، ال يعادله اال كبر املنا فيكم بتفهمكم بتلبية 

هذه االحتياجات وازالة هذا الكابوس.
  من جهتها ألقت أميرة الشــــمري كلمة نيابة عن د.صديقة العوضي 
عبرت خاللها عن خالص الشكر لكل من ساهم في تفعيل وتطبيق قانون 
الفحص قبل الزواج والذي كنا قد تبنيناه وطالبنا به خالل اجللســــات 
الســــابقة حيث طبق في الكويت في هذا العام وينص على الزام راغبي 
الزواج باجراء الفحوصات الالزمة وحصولهم على شهادة تفيد بخلوهم 
من بعض األمراض املعدية (التهاب الكبد الوبائي – اإليدز..) واألمراض 
الوراثيــــة (أمراض الدم – التخلف العقلي..) ومن ثم االكتشــــاف املبكر 
والعــــالج لألمراض التي تؤدي الى العقم أو التي متس الصحة العامة. 
ويعد تطبيق هذا القانون خطوة من ضمن اخلطوات الهامة للتقليل من 
نســــبة االصابة باألمراض الوراثية. واضافت: الطب احلديث لم يتمكن 
حتى اآلن من احلد من األمراض املزمنة والتي من أهمها وأخطرها على 
االنســــان األمراض الوراثية لذا فنرجو ان ينصــــب اهتمامنا اآلن على 

الفحص االلزامي للمواليد (املسح الطبي حلديثي الوالدة).
  بدوره عبر رئيس اللجنة املنظمــــة العليا ورئيس النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني مهدي العازمي عن ســــعادته ملوافقة رئيس مجلس 
األمة جاســــم اخلرافي على عقد جلســــة ٣ ديسمبر املقبل إلقرار قانون 

 مجلس األمة عقد جلسة غير رسمية حضرها ذوو االحتياجات الخاصة ناقش خاللها مشاكلهم ومطالبهم والقوانين المنّظمة لحياتهم

 د.معصومة املبارك تخاطب ذوي االحتياجات اخلاصة 

 مسلم البراك يؤكد إقرار القانون في جلسة ٣ ديسمبر  د.محمد البصيري متحدثا عن اهتمام احلكومة باملعاقني  

 (متين غوزال) الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهللا الرومي ومرزوق الغامن وحسني احلريتي على املنصة خالل اجللسة غير الرسمية لذوي االحتياجات اخلاصة 

 الرئيس جاسم اخلرافي يتلقى الورود من اصحاب االعاقة   يرتدي «الغترة والعقال» استعدادا لبدء جلسته  

 الصباح: ٣ زهرات ..للكويت و للمجلس والثالثة نقدمها في ٣ ديسـمبر 

 معصومة للمعاقيـن: «صوتكم وصـل» والقانون سـيكون حضاريًا

 البصيري: حريصون على إنجاز القانون في جلسة ٣ ديسمبر المقبل

 شــــدد رئيس مجلس االمة 
جاســــم اخلرافــــي علــــى عدم 
السماح «الي متسلق» يرغب 
في االستفادة من اقرار قانون 
ذوي االحتياجات اخلاصة على 
حســــاب هذه الفئة التي يجب 
ان ننأى بها عن التجاذبات او 
الدعاية السياسية قائال «ان منح 
املعاقــــني حقوقهم كاملة امانة 

واجبة علينا جميعا».
  اضــــاف في تصريــــح الى 

الصحافيني عقب جلسة ذوي 
ان  االحتياجات اخلاصة امس 
هناك اجماعا على دعم املعاقني 
وقانــــون ذوي االحتياجــــات 
اخلاصــــة الــــذي يحظى بدعم 
السلطتني، مشيرا في هذا الصدد 
الى التنسيق مع احلكومة من 
اجل اجناز القانون في جلسة 

الثالث من ديسمبر املقبل.
  واعــــرب اخلرافي عن امله 
في التصويت على القانون بال 

نقاش وفــــي املداولتني االولى 
والثانية، مشــــددا على اهمية 
اخراج املعاقني من حال االحباط 

الذي يشعرون به.
  وردا على ســــؤال بشــــأن 
املناشدة التي وقعها عدد كبير 
من اولياء امور املعاقني بتأجيل 
االستجوابات الى ما بعد جلسة 
الثالث من ديسمبر قال اخلرافي 
«هذه املناشدة توجه الى مقدمي 
االستجوابات، ودوري هنا بعد 

تقدمي االســــتجواب ان اطبق 
الالئحة والدستور في التعامل 

معه».
  وتعليقا على إعالن ســــمو 
رئيس الوزراء الشــــيخ ناصر 
احملمــــد اســــتعداد احلكومــــة 
ملواجهة االستجوابات، رد رئيس 
مجلس األمة جاســــم اخلرافي 
على سؤال للصحافيني في هذا 
الشأن بالقول «بوادر خير وإن 

شاء اهللا اجلو صحو». 

 رئيس مجلس األمة تعليقًا على إعالن رئيس الحكومة مواجهة االستجوابات: 
بوادر خير وإن شاء اهللا الجو صحو 

 البقية ص٧ 




