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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

أبوالسعد: نجاح اإلنسان يتوقف على مهارات ال عالقة لها بالشهادات

النفس����ي  اك����د االستش����اري 
ف����ي مهارات  والتربوي واملدرب 
التنمية الذاتية د.مصطفى ابوالسعد 
ان املشاعر بالنسبة لالنسان عموما 
تعد من اهم مقومات الش����خصية 
االنسانية وبالنسبة للطفل تعد 
مجاال اساس����يا للنمو والذي مع 
الكثيرون حيث  االسف يتجاهله 
يتم التركيز على النمو اجلسمي 

واللغوي فقط.
ف����ي محاضرة  الس����عد  وقال 
تدريبية بعنوان »مهارات احلياة 
الوجداني����ة« نظمته����ا اجلمعية 
الكويتية الختالفات التعلم للطالب 
والطالبات من سن 12 حتى 20 سنة 
بحضور املدير التنفيذي للجمعية 
نورية العميري، ان الوجدان او ما 
يسمي بالذكاء الوجداني العاطفي 
اصبح اهم مقوم للنجاح مبفهومه 
الشامل املتكامل والنجاح املتوازن 

في مختلف مجاالت احلياة.
ابوالس����عد خلطتني  وتطرق 
للتعامل مع املش����اعر االولى بناء 
املشاعر االيجابية، والثانية معاجلة 
االضطراب����ات املزاجي����ة الناجمة 
القصور  او  السلبية  عن املشاعر 
في التعامل مع املش����اعر عموما، 
مؤك����دا ان املش����اعر بداخلنا هي 
التي جتعلنا نتصرف بسلوكيات 
محددة واملشاعر ليست اشياء مادية 
ميكن ادراكها بحواس����نا اخلمس 
وهي التي جتعلنا نبتسم ونضحك 
ونغضب ونبكي وال نستطيع ادراك 

ابحاث خالل 25 سنة من قبل 100 
مؤسسة على عشرات االلوف من 
االش����خاص وكله����ا توصلت الى 
النتيجة نفس����ها وه����ي ان جناح 
االنس����ان يتوقف على مهارات ال 
عالقة لها بش����هاداته وحتصيله 
العلمي وان ال����ذكاء العاطفي هو 
قدرة االنسان على التعامل االيجابي 
مع نفسه ومع اآلخرين بحيث يحقق 
اكبر قدر من السعادة لنفسه وملن 
حوله. واضاف ابوالسعد لقد قام 
مجموعة من الباحثني بتخيير اطفال 
في سن الرابعة بني اخذ قطعة من 
احللوى فورا او اخذ قطعتني بعد 
فترة قصيرة وعندما عاد الباحثون 
الى االطفال بعد ان اصبحوا كبارا 
وج����دوا ان املجموعة التي اختار 
افراده����ا اخذ قطعت����ني بعد فترة 
قصيرة كانوا اكثر جناحا وسعادة 
من املجموعة التي اختار افرادها اخذ 
قطعة واحدة فورا، مشيرا الى ان 
لغة التواصل احلقيقية بني الناس 
هي لغة املشاعر وان الذكاء العقلي 
لم يعد وحده كفيال بتحقيق النجاح 
في احلياة ولك����ن ذكاء الفرد في 
التعامل مع الذات ومع اآلخرين هو 
السبب الرئيسي للنجاح في احلياة 
والذي يصغي الى قلبه وحدس����ه 
والعواطف هي التي تعطي الفرد 
قدرة هائلة على التعلم والتفوق 
والتميز وحب التعلم اهم من التعلم 
نفسه فاحلب طاقة ووقود ودافع 

ومحفز.

مشاعرنا ولكن ميكننا ان نتحدث 
عنها واحلديث عنها يساعدنا على 
فهمها وفهم تأثيرها على افكارنا 

واقوالنا وتصرفاتنا.
واكد ابوالس����عد ان البرنامج 
يعلمنا كيف سنتعلم كيف نسمي 
مشاعرنا وكيف منيزها ونصنفها 
رغم تش����ابه بعضها مع البعض 
وكيف نتصرف حينها وكيف نتفهم 
مشاعر اآلخرين وكيف نعبر عنها 
ليفهمنا اآلخ����رون وكيف تقوي 
مشاعرك االيجابية وكيف تتخلص 
وتخرج من ازمة املشاعر السلبية 

ومعرف����ة املواقف والس����لوكيات 
املس����اعدة على اكتساب املهارات 
الوجدانية البناءة واكتساب قوة 
الذكاء العاطفي الوجداني الذي يعد 
السبب الرئيسي للنجاح والتفوق 
والسعادة في احلياة املتزنة وحتقيق 
االهداف الوجدانية واملعرفية من 

خالل هذه املهارات.
وبني ابوالسعد عددا من االهداف 
الوجداني����ة ومنها ان املش����اعر 
استجابة انس����انية ميز اهلل بها 
االنس����ان عن غيره فلسنا حلما 
ودم����ا وامنا نحن اكب����ر من هذا، 

بش����ر بلحم ودم ومشاعر وروح 
واملشاعر نوعان ايجابية وسلبية 
ولكل منها دور في احداث التوازن 
في حياة االنسان والتعامل مع هذه 
املشاعر ينطلق من تقبلها وفهمها 
ومعرف����ة كيفية التصرف حيالها 
ومعرفة اسباب ومسببات املشاعر 
مهم للتعامل معها وتوظيفها في 
حياتنا وعند احلاجة اليها نتحمل 
املسؤولية الذاتية في التعامل مع 
املشاعر فهي مهما كانت املسببات 
باختيارنا واملش����اعر اس����تجابة 
طبيعية ولكن السلوكيات الناجمة 

عن مشاعرنا هي باختيارنا.
وبني ابوالس����عد ان املش����اعر 
مصدرها القلب وم����ن ميلك قلبا 
ميلك احلياة وليس العقل هو من 
يقود وان ق����اد اختياراتنا احيانا 
ولكن القلب مبش����اعره هو الذي 
يقود كما بني لنا ذلك رسول اهلل 
ژ، واننا نعيش في عصر ليس 
فيه مجال للسؤال عن نسبة الذكاء 
بل السؤال عن نوع الذكاء في عصر 
املتع����ددة وأهمها ذكاء  الذكاءات 

املشاعر والوجدان.
واكد ابوالس����عد لق����د اجريت 

جمعية اختالفات التعلم نظمت دورة مهارات الحياة الوجدانية للطالب من سن 12 حتى 20 عامًا

جانب من الطالب املشاركني بالدورة

نورية العميري مع اثنني من احلضورد.مصطفى أبوالسعد يلقي محاضرته

من رسومات األطفالفاطمة حيدر دشتيعلي عبدالكرمي

علي عبدالكريم: اإلعاقة كانت حافزًا 
الستكمال دراستي ونجاحي

»الفنادق الكويتية« قامت بإعداد بطاقتها 
اإللكترونية للمعايدة بمناسبة عيد األضحى

قامت شركة الفنادق الكويتية بإعداد بطاقتها 
اإللكترونية للمعايدة مبناس���بة عيد األضحى 
املبارك بعرض رسومات خاصة عبر عنها أطفال 
مركز اخلرافي ألنشطة األطفال املعاقني، وصرحت 
مسؤولة العالقات العامة فاطمة حيدر دشتي بأن 
أطفال املركز قدموا إبداعاتهم من خالل الرسومات 
تعبيرا عن مناسبة عيد األضحى املبارك، يأتي 
هذا التعاون في إطار س���عي الفنادق الكويتية 
لتقدمي الدعم والتش���جيع لذوي االحتياجات 
اخلاصة وإبراز دورهم ف���ي املجتمع، وإميانا 
من الش���ركة بأهمية وضرورة هذه املشاريع 

ضمن املسؤولية االجتماعية، »كما حرصنا على 
مشاركة أطفال مركز اخلرافي في تقدمي التهنئة 
بأسلوبهم ورسوماتهم املميزة تشجيعا ملهاراتهم 
ودمجهم في املجتمع وقامت إدارة التس���ويق 
والعالقات العام���ة بتقدمي تبرع للمركز مقابل 
تلك الرس���ومات«، ويعتبر مركز اخلرافي من 
املراكز الترفيهية املختص���ة برعاية واحتواء 
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وأحد املشاريع 
اخليرية حملمد عبد احملسن اخلرافي، يذكر ان 
شركة الفنادق الكويتية هي عضو من مجموعة 

مشاريع الكويت القابضة )كيبكو(.

علي عبدالكرمي ولد ووجد نفسه عاجزا عن املشي بشكل سوي، لكن 
بفضل اهلل وتش�جيع االهل تغلب على االعاقة وعاش حياته كغيره من 
االسوياء، تخرج في املعاهد التطبيقية وتوظف، كما يعمل متطوعا في 
العديد من اللجان واملجموعات العاملة في قضايا االعاقة، يهوى الرسم 
والرياضة، انتسب الى نادي املعاقني ولظروف خاصة توقف عن النشاط 

في النادي عام 2000.
»األنباء« التقت عبدالكرمي ليتحدث عن ظروف اعاقته ومقدرته على 

جتاوز وضعه ليعيش حياته بشكل طبيعي وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، من هو علي عبدالكرمي؟
مواطن كويتي اعيش ضمن اسرة فيها خمسة ابناء، 
موظف وناش����ط في قضايا املعاقني و امتنى اخلير 
للجميع واحارب كل ما ميت للعجز بصلة وأشجع 

الناس على املثابرة وعدم الرضوخ للظروف.
هل من اسباب وراء االعاقة؟

اعاقتي من����ذ الوالدة ولكنها لم تكن في يوم من 
األيام عائقا امام نشاطي ولم تقف في وجه طموحي 
العلمي والعملي، وبفضل اهلل استطعت جتاوز هذه 

املشكلة.
ماذا درست؟

في املدارس العادية وتخرجت في املعاهد التطبيقية 
وتوظفت عن طريق ديوان اخلدمة املدنية في احدى 
وزارات الدولة، وامارس عملي بشكل طبيعي لكي ال 
اشعر بأنني اشكل عبئا على املجتمع بل علي ان اثبت 

اني انسان منتج وقادر على العطاء والبذل.
كيف كان موقف االهل؟

من����ذ بدأت اعي اني عاجز عن املش����ي مثل باقي 
اخواني وجدت امي واب����ي رائعني وقفا الى جانبي 
وشجعاني وبفضل تشجيعهما تخطيت كل املشاكل 
والصعاب التي واجهتني في احلياة، وكانا يثيران في 
احلماسة ويغرسان في نفسي القدرة على ان اكون 
قادرا على العيش بش����كل طبيعي، باالخص والدي 
الذي شجعني كثيرا على العمل التطوعي في مجال 

قضايا املعاقني.
العالقة مع االصدقاء واملجتمع؟

احلمد هلل جميع االصدقاء عالقتي بهم ممتازة ولم 
اشعر يوما من االيام بأني مختلف عنهم، وبالنسبة 
لنظرة املجتمع فلم اواجه اي اشكالية مع احد ورمبا 
الوع����ي يزداد يوما بعد يوم واملوهوبون واصحاب 
البطوالت من املعاقني استطاعوا بفضل اجنازاتهم 
تغيير نظرة املجتمع اليهم ورفع اسم الكويت عاليا 

في العديد من احملافل الدولية.

ما هواياتك؟
الرسم والفن التش����كيلي وعملنا على تأسيس 
جمعية االبداع الكويتية وهي مازالت حتت االشهار 
للفنانني التشكيليني ونتمنى من ابينا الكبير سمو 
رئيس مجلس الوزراء اشهار هذه اجلمعية في اقرب 
وقت وهنا البد من توجيه الشكر والتقدير لالخت 
انعام سعود احلسن التي تعمل من خالل هذه اجلمعية 

على ابراز مواهب املعاقني.
ماذا عن الرياضة في حياة علي عبدالكرمي؟

انتس����بت الى النادي الكويتي لرياضة املعاقني 
واجتهدت وتدربت ولكن لظروف شخصية توقفت عام 
2000 ثم عدت وانتسبت الى النادي وحاليا متوقف 
عن النشاط الرياضي بسبب بعض ممارسات اعضاء 
مجلس ادارة النادي الذي����ن امتنى عليهم مراجعة 
انفسهم خاصة ان ما حصل مع البطل طارق القالف 
ال يشجع، فكيف يحرم بطل مبستوى طارق القالف 
حقق البطوالت العاملية ورفع اسم الكويت عاليا من 
املشاركة والبطوالت بسبب سوء فهم واختالف في 
وجهات النظر في نادي املعاقني؟! هذا شيء مخجل 
واملنا كبير في مجل����س االدارة أن يعيد النظر في 
قراراته وان يراجع نفسه ويعمل على انصاف هذا 
البطل ويعود الى لعبته ومش����جعيه، لكي يستمر 
الباقون في ممارس����ة االلع����اب الرياضية وحتقيق 

البطوالت.
واننا هنا نناشد هيئة الشباب والرياضة التدخل 
حلل هذه االشكالية. وهنا انا ال اتكلم بشكل عدائي 
مع احد فاجلميع اخواننا والنادي بيت جميع املعاقني 

ونأمل ان يعود كذلك وحتل هذه االشكالية.
هل من كلمة اخيرة؟

امتنى من اجلميع التعام����ل مع املعاق على انه 
انسان يعمل وينتج ويبدع وامتنى من وزارة الداخلية 
التشدد في مسألة مستغلي مواقف املعاقني وتغليظ 

العقوبة عليهم.

من إبداعات مركز الخرافي ألنشطة األطفال المعاقينأكد أن تشجيع األهل واألصدقاء لعب دورا أساسيًا في حياته

المطوع: المسنون وذوو اإلعاقة
أحوج الفئات لألعمال التطوعية

أك����دت أم����ني ع����ام 
اجلمعي����ة الكويتي����ة 
لرعاية املعاقني منيرة 
املط����وع ان املس����نني 
واأليتام واألش����خاص 
ذوي اإلعاق����ة بحاجة 
ال����ى األعمال  ش����ديدة 
التطوعية. جاء ذلك في 
كلمة للمطوع مبناسبة 
اليوم العاملي للتطوع 
وجاء فيه����ا: إن كانت 
اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة قد أعلنت عام 

1987 يوم اخلامس من ديس����مبر من كل عام يوما عامليا 
للتطوع ودعت جميع احلكومات والهيئات لالحتفال بهذا 
اليوم تكرميا للعمل التطوعي وإبرازا إلسهامات املتطوعني 
في شتى املجاالت اإلنس����انية، فإن القرآن الكرمي قد فتح 
أب����واب التطوع ألعمال البر قب����ل 15 قرنا ليقينه بأن اثر 
التطوع يعود على املتطوع نفسه في املقام االول قبل ان 
يعود على من حوله اذ متتلئ نفس����ه بالرضا واالنتماء 
والوالء للوطن ويجدها هادئة مستقرة راضية مبا وهبه 
اهلل من نعمة الصحة واملال والعقل السليم. وحرصا من 
اجلمعية الكويتية لرعاية املعاين في هذه املناسبة على 
تعميق قيمة العمل التطوعي في نفوس افراد املجتمع تأكيدا 
لروح التكافل االجتماعي واحملبة والتعاون التي أوصت 
بها جميع الديانات السماوية، فإنني أتوجه الى اخواني 
وأبنائي األعزاء شباب هذا البلد الطيب بنني وبنات ممن 
نراهم يقتلون الوقت في االس����واق واملجمعات التجارية 
واملقاهي وميضون الس����اعات امام الشاش����ات املتنوعة، 
ادعوهم جميعا الى استغالل أوقاتهم وطاقاتهم مبا يعود 
عليهم وعلى أمتهم باخلير والصالح، فالكويت في حاجة 
الى سواعدهم الفتية وعقولهم الناضجة وقلوبهم العامرة 
بحب اخلير. إن قطاع العمل التطوعي في دولتنا احلبيبة 
وم����ا يندرج حتته من جمعي����ات املجتمع املدني وجهود 
املؤسسات واألفراد هو املكمل احلقيقي للتنمية الشاملة، بل 
انه يحقق التوازن بني القطاع احلكومي والقطاع التجاري 
إذ يوفر خدماته للمجتمع بدون مقابل مادي وهو أساس 
العم����ل التطوعي، ومجاالت التطوع كثيرة ومتعددة فقد 
يكون التطوع باملال وباجلهد وببذل الفكر وبذل املشاعر 
الصادقة ملن هم في أمس احلاجة اليها كاملسنني واأليتام 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، وال ننسى التطوع خلدمة البيئة 
وكل ما حتتويه من ماء وهواء ونبات وكائنات. وختاما، 
كل التقدير واإلعزاز والشكر واالمتنان جلهود كل األفراد 
الذين يجسدون أروع صورة من صور التعاطف والتكامل 
اإلنساني، وأخص بالشكر املتطوعني باجلمعية الكويتية 
لرعاية املعاقني الذين يعملون في صمت ال ينتظرون شكرا 
من احد وال تقديرا من بشر ويحتسبون كل يقدمونه عند 
اهلل عز وجل، أولئك الذين ق����ال نبينا الكرمي ژ عنهم: 
»إن هلل عب����ادا اختصهم بقض����اء حوائج الناس، حببهم 
في اخلير وحبب اخلير إليهم، هم اآلمنون من عذاب اهلل 

يوم القيامة«.

منيرة املطوع

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
اللجنة التربوية في املجلس االعلى لشؤون 
املعاقني وفري���ق العمل اخلاص مبتابعة 
اوضاع املدارس اخلاصة باملعاقني وضعت 
خطة عمل تفصيلية سيباشر العمل بها 
مع انطالق الدراسة في املدارس اخلاصة 

صباح اليوم.

واكدت ان فرق التفتيش ستجول على 
كل املدارس للتأكد من مدى مطابقة اوضاعها 
مع قانون املعاقني، كما ان اللجنة اجنزت 
وض���ع امليزانية اخلاصة وعملية صرف 
املبالغ للمدارس وس���تتم وفق اجلدول 
املعمول به سنويا وال شيء جديد يطرأ 

على املوضوع.

اللجنة التربوية وفريق العمل في المجلس األعلى أنهيا وضع خطة عملهما

بنود لم ترد في مشروع قانون المعاقين
تقدمت اجلمعية الكويتي���ة ملتابعة قضايا املعاقني ب� 
21 بندا الى جلنة ش���ؤون املعاقني ف���ي مجلس االمة 
الدراجها في مشروع قانون املعاقني، من خالل وثيقة 
االمل لألشخاص من ذوي االعاقة 2009 والتي جاء فيها 

العديد من املطالبات أهمها:
املطالبة بتشكيل جلنة برملانية دائمة ضمن جلان 
املجلس تعنى بجميع قضايا املعاقني تسمى جلنة شؤون 

املعاقني.
اصدار تشريع يلزم مؤسسة التأمينات االجتماعية مبنح 
ولي امر املعاق »اعاقة ش��ديدة« احلق بالتقاعد مبرتب كامل 

»بعد 15 سنة للموظف و10 سنوات للموظفة«.
اصدار تشريع قانون خاص لتخفيض ساعات العمل 
للمعاق���ني وأولياء امور املعاق���ني وكل من يرعى معاقا 
»بواقع س���اعتني في اليوم« للقي���ام بواجباتهم باجتاه 
ابنائهم املعاقني وآبائه���م ورفع احلرج الوظيفي عنهم، 

دون التأثير على تقرير الكفاءة.
زيادة احلوافز للعاملني في املؤسسات التي تخدم املعاق 

وفي املؤسسات واملدارس التعليمية.
عدم قطع معاش االعاق���ة حني يعمل املعاق ذهنيا 
بوظيفة صغيرة الثبات الذات لتمضية وقت فراغه دون 

احلاجة املادية لهذه الوظيفة.
االعتراف بلغة االشارة كلغة رسمية بالدولة واالعتراف 

بها كمادة تدرس باملدارس.
فتح مراكز صباحية ومسائية تأهيلية وتدريبية 
وتعليمية للطلبة التوحديني بعد س����ن الثامنة عشرة 
بدال من جلوس����هم باملن����زل مما يترتب علي����ه زيادة 

اعاقتهم.
تعميم صرف مكافأة الطلبة املعاقني من وزارة التربية 
وقدرها عش��رون دينارا لتش��مل الطلبة املعاقني مبدارس 
التعليم العام تشجيعا لهم لتواجدهم في هذه املدارس، ومحاولة 

زيادتها.
اعطاء احلق للمع���اق او املعاقة ممن ميتلك منزال 
وغير متزوج او »متزوجة وتنفرد بوثيقة املنزل« اعطاء 
احلق بالقرض االسكاني للمعاق »5000 او 1000 دينار« 

وامكانية جعله هبة.
تخصيص س��كن للمعاق او املعاقة »االعزب« بعد وفاة 

والديه وليس له بيت يؤويه.
مس���اواة املرأة املعاقة بكل االمتيازات التي يحصل 
عليها الرجل املعاق وتعديل القوانني في وزارات الدولة 

ومؤسساتها التي تتعارض وهذا الطلب.
تخصي��ص مرتب للمرأة املعاق��ة او ام املعاق او زوجة 

املعاق التي ال تعمل.
انش���اء مستش���فى تخصصي للحاالت النادرة من 
امراض االعاقة او لالعاقات النادرة او العمليات النادرة 
وتخصي���ص اجنح���ة خاص���ة للمعاقني ب���كل املراكز 
واملستش���فيات الطبي���ة ومده���ا بالك���وادر الطبي���ة 

املتخصصة.


