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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

دعا الناشط في مجال حقوق املعاقني فواز احلصبان 
الى التنسيق والتشبيك مع املنظمات العاملية لألشخاص 
ذوي االعاقة مبا من ش���أنه حتقي���ق التواصل العاملي 
وتبادل اخلبرات واملشاركة الفاعلة في احلمالت العاملية 

في الدفاع عن حقوق االشخاص ذوي االعاقة.

الحصبان: التنسيق مع  المنظمات الدولية 
للدفاع عن حقوق المعاقين

 صفية الشمري أول فتاة على كرسي متحرك
تدخل الجامعة وتقود السيارة وتعمل متطوعة

إبرة خطأ وهي بعمر 3 سنوات أقعدتها مدى الحياة

أي�ن حق�وق الم�رأة المعاق�ة والمطلقة م�ن زوج غي�ر كويتي؟

في 2007 تس�لمت مسؤولية لجنة الزواج السعيد لألس�وياء والمعاقين وللمعاق الحق في تكوين أسرة
صفية الشمري

)أسامة البطراوي(صفية الشمري تتحدث إلى الزميلة بشرى شعبان

صفية الشمري، إبرة خطأ وهي بعمر الثالث سنوات أجلستها مدى 
احلياة على كرس�ي متحرك، لكن اإلعاقة التي س�ببتها لها لم تهزم 

عزميتها على متابعة حياتها بشكل طبيعي.
كانت اول طالبة على كرس�ي متح�رك تدخل اجلامع�ة وتتابع 
حتصيلها العلمي وتت�خرج وأول فتاة من فئ�ة املعاقني حرك�يا تقود 

السيارة.
إعاقتها احلركية لم تقف بوجه طموحها فتابعت التحصيل العلمي 
وتزوجت وأجنبت ابنة، توظفت وتقاعدت وتطوعت بالعديد من األعمال 
واللجان التطوعية، حاليا تترأس جلنة زواج البيت السعيد واملنسق 
العام ملبرة البر واخلير، وعضو جلنة حقوق امل�عاق في جمعية حقوق 

اإلنسان.
»األنب��اء« ارت�أت ان تس�ت�عرض جت�ربت�ها ف�ي احل�ياة م�ع 
اإلع�اقة وَمْن أفضل من صاحب الش��أن يتح�دث عن جتربته فكان 

هذا اللقاء:

بداية من هي صفية الشمري؟
صفية الشمري انسانة بسيطة، 
عاشت حياتها مثل اي امرأة، أكملت 
دراستها، تزوجت وكونت أسرة 
وتوظفت، باملختصر امرأة عادية 
عاش���ت حياتها بشكل طبيعي، 
وواجهت كل الصعاب ألن شعارها 
ال ي���أس مع احلياة وال حياة مع 

اليأس.
هل لديك أبناء؟

لدي ابن���ة وحيدة احلمد هلل 
ونعيش معا حياة أسرية متكاملة 
ال ينقصنا شيء ومثل كثير من 
األسر لم يكتب لزواجي النجاح 
وال شأن إلعاقتي بذلك، ولكن هذا 
لم يؤثر على سير حياتي ألن لي 

جانبي استطعت تخطي اي عقبة 
واجهتني.

كم���ا ان والدي كان انس���انا 
عظيم���ا هو من ش���جعني على 
حتمل املسؤولية وكان يترك لي 
قيادة املنزل وهو من س���اهم في 
تنمية شخصيتي، رافقني كثيرا 
في رحالت العالج وهذا ساهم في 
تعزيز الثقة بالنفس واإلنس���ان 
عندما تكون ثقته بنفسه كبيرة 
ينجح باحلياة بغض النظر عن 

وضعه اجلسدي.
ماذا عن رحالت العالج هل كانت 

كثيرة وما املدة الزمنية؟
كان عالج���ي باخل���ارج على 
مراحل ولفترة طويلة وكل مرحلة 

توظفت بصفة مشرف في نادي 
املعاقني واستطعت التأقلم والنجاح 

في عملي بكل مثابرة.
انك تقودين السيارة بنفسك؟

نعم اقود الس���يارة وال احب 
ان اعتمد على احد وانا كنت اول 
فتاة معاقة حركيا تقود سيارتها 
بنفسها، وذلك يعود لتصميمي 
وتش���جيع والدي واالسرة على 
ذلك وهذا االمر ساعدني كثيرا في 

التحرك ومتابعة اموري.
باملجتمع  كيف كانت عالقت��ك 

ونظرتهم لك؟
لم اشعر يوما بان احدا يتعامل 
معي على اساس اعاقتي ولن اسمح 
بذلك، وانا اتعام���ل مع اجلميع 

أهدافا أسعى لتحقيقها والوصول 
إلى طموحي.

ما سبب اإلعاقة؟
في عمر 3 س���نوات تعرضت 
لوعكة صحية بسيطة أخذت على 
اثرها إبرة باخلطأ كانت السبب 
ف���ي إعاقتي حركي���ا، وأنا أحمد 
اهلل على كل شيء، فقد جتاوزت 
ظروف إعاقتي وحتديتها لتحقيق 

أهدافي.
كيف كانت عالقتك مع األسرة 

واملجتمع؟
عالق���ة طبيعي���ة ج���دا ولم 
يتعاملوا معي يوما اال على انني 
االبن���ة »الع���ود« وبفضل اهلل 
عز وجل ووق���وف الوالدين الى 

من مراحل العالج كانت تستغرق 
من س���نتني الى 3 سنوات، وهذا 
ما س���اعدني كثيرا في االعتماد 
على نفس���ي واالعداد اجليد لكل 
خط���وة أخطوه���ا نحو حتقيق 

أهدافي وطموحاتي.
ماذا عن الدراسة والعمل؟

البداية كانت في مدارس الرجاء 
وبع���د حصولي عل���ى الثانوية 
العامة، دخلت الى جامعة الكويت 
وكنت أول فتاة على كرسي متحرك 
تدخ���ل اجلامعة ولم تكن مرافق 
اجلامعة مجهزة باملصاعد، بعض 
االساتذة كانوا ينزلون الى الطوابق 

األرضية إلعطائي احملاضرات
ف���ي اجلامعة  التخرج  وبعد 

على اساس انس���اني، واحرص 
على املشاركة في كل املناسبات 
العائلية واالجتماعية منذ الصغر 
ولي مكانة متميزة في االس���رة 
والعائلة فجميع اعمامي واخوالي 
واقربائي يحترمونني ويتعاملون 
معي على اني االبنة التي يعتمد 
عليها، فأنا ال اش���كل عبئا على 
احد واقوم بأعمالي بشكل متميز 

وبشهادة اجلميع.
ملاذا التقاعد املبكر؟

نتيج���ة الوض���ع الصح���ي 
التقاعد مبكر من  الى  اضطررت 
العمل، لكن ذلك لم يقف في وجه 
طموحي ولم اجلس باملنزل سوى 
فترة قصي���رة بعدها دخلت في 

مجال العمل التطوعي، وشاركت 
في العدي���د من اللجان واالعمال 
التطوعي���ة ملس���اعدة اآلخرين 

والوقوف الى جانبهم.

جلنة الزواج السعيد
العم��ل  بداي��ة  كي��ف كان��ت 

التطوعي؟
عندما تقاعدت وجلس���ت في 
املنزل عرض���ت علي واحدة من 
الصديقات التطوع في مبرة البر 
واخلير على ان اتولى جلنة جديدة 
آنذاك انش���أتها املب���رة مختصة 
بزواج املعاقني كان ذلك عام 2006 
وبالفعل توليت مسؤولية اللجنة 
وفي عام 2007 تسلمت مسؤولية 
جلنة الزواج السعيد »لالسوياء 
واملعاقني«، واصبحت املنسق العام 
للمبرة ومسؤولة العالقات العامة، 
باالضافة الى متابعة بعض االمور 

االدارية.

معارض خيرية
هل من انش��طة اخرى تقومني 

بها؟
أتولى تنظيم املعارض اخليرية 
للمالبس في االعياد وبداية العام 
الدراسي ملس���اعدة بعض االسر 
احملتاجة بتأمني بعض احتياجاتهم 

ومتطلباتهم االسرية.
واحرص على املش���اركة في 
جميع االنشطة اخلاصة باملعاقني 
لالخذ بيدهم ومساعدتهم ألثبت 
له���م ان االعاقة ال ميكن ان تقف 

عائقا امام االنسان.
ما الهدف من جلنة زواج املعاقني، 
وهن��اك مالحظات عل��ى عمل هذه 

اللجنة؟
اردنا من هذه اللجنة ان نقول 
للجميع دعوا املعاق يحدد مصيره، 
ثقوا بقدراته وسيعطي اكثر من 

املتوقع، واللجنة تهدف الى اثبات 
ان للشخص املعاق احلق في احلياة 
وتكوين االسرة واالجناب وال احد 
له احلق في ان يقرر عنه، أو ينهي 

حياته بسبب اعاقته.

قانون املعاقني
هل اطلعت على مشروع قانون 

املعاقني، ما رأيك به؟
املع���اق واملعاق���ة يحتاجان 
الى تنفيذ القوانني والسهر على 
ذلك، احلكومة غير مقصرة لكن 
نريد الت���زام اجلهات احلكومية 
بالقوانني، اذا كان القانون اجلديد 
الطموحات فسيعالج  يلبي هذه 
الكثير من املش���اكل ونتطلع ان 
يكون القانون تلبية الحتياجاتهم 

ومتطلباتهم.
هناك من يتخذ عل��ى القوانني 
مآخذ انها قوان��ني االمتيازات؟ ما 

ردك على ذلك؟
اس���ألهم اين االمتيازات التي 
يتحدثون عنها، ال يوجد شيء اذا 
كان عن التقدميات االجتماعية فهي 
تشمل جميع فئات املجتمع وليس 
فئة املعاقني بل املعاقون اقل فئة 
تس���تفيد من هذه املساعدات وال 
توجد له���م اي اولوية في اجناز 

اي معاملة.
هل من شيء تريدين اضافته؟

اتساءل اين حقوق املرأة املعاقة 
في الس���كن والرعاي���ة، املعاقة 
املطلقة من زوج غير كويتي اين 
القانون الذي يوفر لها احلماية، 
فهي تصرف راتبها على السكن 
وبدل االيجار وال يوجد بدل ايجار 
لها، وابنائه���ا اين حقوقهم، كما 
نتمنى ان يتم الغاء سقف الراتب 
للمرأة املعاقة املطلقة لكي تستفيد 
من املس���اعدات االجتماعية في 

مواجهة احلياة.

مهدي العازمي وشافي الهاجري يكرمان راشد الفضالة

العازمي: اجتماع في لجنة المعاقين 
العتماد مسودة القانون

شاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
ورئيس اللجنة املنظمة العليا لالحتفال باليوم 
الوطني للتضامن مع املعاق����ني اخلامس مهدي 
العازمي باخلط����وات التي اتخذها وزير الصحة 
د.هالل الس����اير في ش����أن تقدمي كل التسهيالت 
لذوي االحتياجات اخلاصة وتذليل العقبات التي 
تواجههم في جميع مرافق وزارة الصحة وخاصة 
في صدور أوامره بتشكيل جلنة عليا للوقوف على 
جميع املتطلبات واالحتياجات وتذليل كل العقبات 
خاصة اعفاء املعاقني من البصمة وتهيئة املداخل 
واملخارج واملمرات واملصاعد وكذلك وعده حماية 
مواقف املعاقني املنتشرة في مراكز ومستشفيات 
وزارة الصحة من خالل عمل طريقة تؤمن عدم 
السماح ألي ش����خص آخر بالوقوف بها وكذلك 
تصريحه ان أبواب مكتبه مفتوحة وقلبه مفتوح 
لسماع أي ش����كوى أو اقتراح والعمل الى ايجاد 

احللول.
جاء حديث العازمي في تصريح للصحافيني 
بعد توقيعه بروتوكول تعاون مع مستشفى طيبة 
ملنح أعضاء اجلمعية العمومية بالنادي خصما ب� 
50% على جميع اخلدمات التي يقدمها املستشفى 
بحضور رئيس مجلس ادارة مستش����فى طيبة 
ورئيس قطاع التشغيل راشد الفضالة وأعضاء 

مجلس ادارة النادي.
وأثن����ى العازمي على دعم مستش����فى طيبة 
وموافقته على منح اخلصم ألبنائه املعاقني من 

أعضاء اجلمعية العمومية وهذا األمر ليس بغريب 
على أهل الكويت الذين جبلوا على العمل اخليري 
قبل ظهور النفط وأياديهم البيضاء ممدودة لهذه 
األعمال اخليرية التي ال يرجون من ورائها سوى 
وجه اهلل ومرضاته مؤكدا ان مجلس ادارة النادي 
لديه العديد من املشاريع املستقبلية الهامة والتي 
من شأنها االرتقاء ورفع مستوى اخلدمة ألبناء 

النادي.

ختام األنشطة

وب����ني العازمي ان االحتف����ال باليوم الوطني 
للتضامن مع املعاقني اخلامس والذي يقام برعاية 
س����امية من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد واستمرت أنشطته طيلة االسبوعني املاضيني 
يختتم أعماله في احلف����ل اخلتامي الذي تقيمه 
اللجنة املنظمة في السادسة من مساء اليوم في 

مقر النادي في منطقة حولي.
واختتم العازمي تصريحه بأن جلنة شؤون 
املعاقني البرملانية وجهت الدعوة جلميع اجلمعيات 
والهيئات واألندية التي ترعى املعاقني حلضور 
االجتماع النهائي في مجلس األمة مس����اء اليوم 
ملناقشة املسودة النهائية لقانون املعاقني واعتمادها 
بشكل نهائي لتعرض على مجلس األمة في الثالث 
من ديس����مبر املقبل آملني من ن����واب األمة إقرار 
القانون ليرى النور في ذلك اليوم الذي يصادف 

ذكرى االحتفال باليوم العاملي للمعاقني.

ناغور: صعوبات  التعلم مصطلح شامل لمجموعة أشاد بجهود وزير الصحة وتفاعله مع قضايا المعاقين
من االضطرابات وال أسباب محددة وراءه

أقام���ت الجمعية الكويتية 
الختالفات التعلم )كالد( ورشة 
عمل تحت عنوان »صعوبات 
التعلم حقيقة البد من ان نعيها« 
قدمتها الخبي���رة األردنية في 
صعوبات التعلم نانسي ناغور، 
الورشة رئيسة  تقدم حضور 
الكويتية الختالفات  الجمعية 
الس���اير والمدير  آمال  التعلم 
التنفي���ذي للجمعي���ة نورية 

العميري.
كم���ا حضر الورش���ة التي 
اس���تمرت 4 أيام مجموعة من 
القياديي���ن من كلي���ة العلوم 
الكويت،  االجتماعية بجامعة 
واخصائيون نفسيون من مركز 
تقوي���م وتعليم الطفل وكذلك 
موجه���ون م���ن إدارة التعليم 
الخاص ووزارة التربية ومديرة 
المرك���ز اإلقليم���ي للطفولة 
واألمومة ومجموعة من أعضاء 

مجلس أمناء الجمعية.
وذكرت ناغور خالل حديثها 
أنها  التعلمية  عن الصعوبات 
»مصطل���ح ش���امل ي���راد به 
مجموعة غير متجانس���ة من 
االضطرابات تتجلى في شكل 
صعوبات ذات داللة في اكتساب 
وتوظيف ق���درات اإلصغاء أو 
ال���كالم أو الكتابة، أو التفكير 

األحوال أو المؤثرات«.
انه ال توجد  وأكدت ناغور 
أسباب محددة وثابتة يمكن ان 
تعزى له���ا ص��عوبات التعلم 
ولكن هناك عوام���ل مرتبطة 
بشكل أو بآخر بظهور صعوبة 
التعلم عند الف�رد فال��عالقة بين 
العوامل ووجود صعوبات تعلم 
عند الفرد هي عالقة ارتباطية 

وليست سببية.
كما ترتبط األس���باب ب� 3 
محكات أساس���ية هي عوامل 
جينية وتطور الدماغ ومدخالت 

بيئية.

أو الرياضي���ات، وترت���د الى 
عوام���ل ذاتية يفت���رض انها 
نابعة م���ن قصور وظيفي في 
الجهاز العصبي المركزي، وعلى 
الرغم من ذلك، فإن الصعوبة 
التعلمية يمكن ان تحدث مرافقة 
ألحوال معيقة اخرى )كاالختالل 
الحس���ي، أو التخلف العقلي، 
أو االضط���راب االجتماعي أو 
االنفعال���ي( أو مؤثرات بيئية 
)الف���روق الث�قافية، أو تعليم 
غير كاف وغ�ير مالئم، أو عوامل 
نفس���ية عض��وية( ولكنها ال 
تك���ون نتيجة مباش���رة لهذه 

آمال الساير ونورية العميري تتقدمان احلضور

اخلبيرة نانسي ناغور تكرم احدى املشاركات

شهادة شكر وتقدير من مركز الكويت للتوحد جلمعية الهالل األحمر الكويتية

جانب من ورشة التدريب على اإلسعافات األولية

دورة إسعافات أولية في مركز التوحد
زينب أبوسيدو

نّظم مركز الكويت للتوحد ورش����ة تدريبية مكثفة في االسعافات 
االولية بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي للهيئة التعليمية 
واإلدارية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يقدمه املركز سنويا جلميع 
العاملني في بداية العام الدراسي لتأهيل الهيئة التعليمية من معلمني 
واخصائيني في مختل����ف التخصصات ومرافق الباصات على كيفية 
التعامل م����ع احلاالت الطارئة، التي ميكن ان يواجهها املعلمون اثناء 
التعامل مع طلبة توحديني مثل االصابات واحلروق اإلغماء ونوبات 
الصرع او التش����نج والتي تتطلب تدخال عاجال وس����ريعا إلسعاف 
املصاب الى حني وصول رجال اإلس����عاف أو نقله الى املستشفى وقد 
تناوب املعلمون في التدريب العمل����ي على التعامل مع تلك احلاالت 
املختلفة بعد ش����رح املس����عف النظري، وفي نهاية الورشة مت تكرمي 
مقدم الورشة وتقدمي الشكر جلمعية الهالل األحمر لتواصلهم الدائم 

مع مركز الكويت للتوحد طوال السنوات السابقة.
كما نّظم املركز محاضرة توعوية ألولياء أمور الطلبة حاضر فيها 
د.هارفي، الذي استعرض اخلطوات التي ميكن التعامل من خاللها مع 
هذه الفئة وكيفية اعتمادهم على أنفسهم في احلاالت اخلاصة، كالذهاب 
الى احلمام، وقضاء احلاجة وغيرها من األمور اليومية التي يقوم بها 

أولياء األمور مع ابنائهم املعاقني املصابني بإعاقة التوحد.

هارفي استعرض كيفية التعامل مع التوحديين داخل األسرة


