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جهات عاملة في مجال اإلعاقة توصي باإلسراع في إقرار قانون المعاقين

املشاركون في املؤمتر الصحافي للمطالبة بإقرار قانون املعاقني

بشرى شعبان
بدع����وة م����ن قن����اة العطاء 
الفضائي����ة عقدت مجموعة من 
اجلهات العاملة في مجال اإلعاقة 
مؤمترا صحافي����ا، تطرقت فيه 
ألبرز مالحظاتها على مشروع 
املعاقني، وكشف رئيس  قانون 
االحتياج����ات  ذوي  جمعي����ة 
اخلاص����ة حتت اإلش����هار عايد 
الشمري عن متابعة الفريق الذي 
أنشأته اجلمعية إلخراج ورقة 
تبني الشوائب في القانون لكي 
نخرج بقانون خال منها. ودعا 
الش����مري رئيس جلنة املعاقني 
في مجلس األمة النائب مس����لم 
الى مناظرة تلفزيونية  البراك 
حول مشروع القانون. وبدوره 
رأى رئيس جمعية املكفوفني فايز 
العازمي ان ما شهدته جلسة 3 
اجلاري كانت مسرحية مثل سائر 
مسرحيات مجلس األمة، ورأى 
ان القانون فيه الكثير من املواد 
بحاجة الى تعديله مشددا على 
انهم يري����دون قانونا للمعاقني 
وليس ألولياء أمورهم داعيا الى 
وضع ضوابط في مسألة التقاعد 
بعد 10 سنوات ملن ترعى معاقا، 
متمنيا على أعضاء مجلس األمة 

اعادة النظر في القانون.

قدرات المعاقين

وبدوره متنى مسؤول ديوان 
التواصل للمعاقني فؤاد الكوت 
من مجلس األمة عدم النظر الى 
املعاقني،  الى قدرات  اإلعاقة بل 
مشيرا الى انه يجب التعلم من 
القانون 96 الذي لم تفعل وتطبق 

مواده ألنها تعجيزية.
أما ممثل جمعية الصم والبكم 
حمد املري فقال قدمنا جلمعية 
للصم حتت اإلشهار العديد من 
املالحظات واملطالب����ات ولكن 
لألس����ف لم يؤخذ بها، وأبرزها 
ضرورة االلتزام ببنود االتفاقية 
الدولية لذوي اإلعاقة واعتماد 
لغة االشارة كلغة رسمية، مؤكدا 
ان الدستور كفل احلقوق جلميع 
مواطنيه دون متييز والدول تكفل 
احلق����وق ونحن نري����د قانونا 

يتوافق مع أحكام الدستور.
وبدوره رأى مسؤول العالقات 
العامة في نادي املعاقني منصور 
السرهيد ان 80% من مواد القانون 
تلبي احتياجات املعاقني، مشيرا 
الى ان هذا املشروع ليس وليد 
الساعة بل اس����تغرق سنوات 
عديدة ونأمل من اجلميع سواء 
في مجل����س األم����ة واحلكومة 
احلض����ور واملوافق����ة عليه في 

املداولة الثانية.

االبتعاد عن التأزيم

أما عضو اجلمعية الكويتية 
ملتابع����ة قضاي����ا املعاقني علي 
الثوين����ي فتمن����ى على أعضاء 
احلكومة واملجلس االبتعاد عن 
التأزمي، موضحا انهم كجهة عاملة 
في قضايا املعاقني يؤيدون موقف 
احلكومة بشأن املادتني الثانية 
والثالثة ونناشد جلنة املعاقني 
في مجلس األمة االستماع مباشرة 
الى اجلهات العاملة مع املعاقني 
وزيارتهم في مراكزهم واالستماع 

الى مطالبهم.
وبدوره أش����ار رئيس نادي 
املعاقني مه����دي العازمي الى ان 
األش����خاص املمثل����ني للجهات 
العاملة في مجال اإلعاقة نقلوا 
بكل أمانة ما ط����رح عليهم من 
قبل هذه اجلهات الى اللجنة لكن 
لألس����ف هناك بعض البنود لم 
يؤخذ بها، متأمال ان يتم األخذ 
بها مع التعدي����الت املقدمة من 
احلكومة وان يتم اجناز القانون 

بأسرع وقت.

السفير ضرار رزوقي يسلم مساهمة الكويت

 الكويت تقّدم للجنة الدولية
للصليب األحمر 3 ماليين دوالر

جنيڤ � كونا : قدم المندوب 
الدائم للكويت لدى االمم المتحدة 
والمنظمات الدولية في جنيڤ 
السفير ضرار رزوقي الى رئيس 
اللجنة الدولية للصليب االحمر 
جاك���وب كلنبرغر مس���اهمة 
البالغة ثالثة ماليين  الكويت 

دوالر.
وصرح السفير رزوقي بعد 
االجتماع بان مساهمة الكويت 
الطوعية تأت���ي بهدف تمكين 
اللجنة الدولية للصليب االحمر 
اداء والياتها وانش���طتها  من 
وبرامجها في الميدان وبصفة 
خاص���ة في البل���دان العربية 

االسالمية.
واكد ان المس���اهمة تنطلق 
ايض���ا م���ن ايم�����ان الكويت 
بضرورة تعزيز الدعم للمنظمات 
الدولي���ة الع�امل���ة في مجال 
الرعاية االنس���انية نظ�را لما 
تقوم به من خدمات انس���انية 

جليلة.
واوض���ح ان���ه ت���م خالل 
العديد من  االجتم���اع بح���ث 
المسائل ذات االهتمام المشترك 
مش���يدا بال���دور الكبير الذي 
تلعبه اللجنة الدولية للصليب 
االحمر بالتعامل مع النزاعات 

في الشرق االوسط وفي بعض 
الدول االسالمية.

م���ن جانب���ه عب���ر رئيس 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 
عن ش���كره وتقديره لحكومة 
الكويت وش���عبها اللذين دأبا 
الدعم للوالية  على مواصل���ة 
التي تضطلع بها  االنس���انية 
اللجنة الدولية للصليب االحمر، 
مشيرا الى ان الكويت اصبحت 
من الدول الرئيس���ية الداعمة 

لعمل اللجنة.

واشاد كلينبرغر بالروابط 
اللجنة  التي تربط  والعالقات 
الدولي���ة للصليب االحمر مع 
الوفد الدائم للكويت في جنيڤ 
السيما المندوب الدائم واعضاء 

البعثة.
وحض���ر االجتم���اع عضو 
البعث���ة الكويتي���ة بجني���ڤ 
الوفد صادق  المستش���ار في 
معرفي وم���ن اللجنة الدولية 
الموارد  رئيس وحدة دائ���رة 

الخارجية بيار جيربير.

الكندري وعد بتخصيص مبنى إليواء العمالة وتسليمه قريبًا
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة 
الشؤون ان اجتماعا ملناقشة اوضاع 
ادارة االحداث عقده وكيل وزارة 
الشؤون محمد الكندري بحضور 
الرعاية  الوكيل املس����اعد لقطاع 
االجتماعية د.جاسم اشكناني مع 
السنان  االدارة عبداللطيف  مدير 
ومراقب����ي االدارة تط����رق خالله 
ملناقش����ة املصاع����ب املالية التي 
تواجه االدارة في عملها باالضافة 
الى العديد من املوضوعات االدارية 

واجنازات االدارة.
واش������ار املصدر الى ان مدير 
االدارة ع�رض ابرز املصاعب التي 
تواجههم في العمل وابرزها عدم 
تخ�صيص ميزانية او نثرية القسام 
البرام����ج واالنش����طة والتدريب، 
والتأخير في تس����ليم مبنى دار 
الضيافة للفتيات في منطقة خيطان 
والذي اليزال مس����تعمال من قبل 
مركز ايواء العمالة املنزلية الكثر 

من ثالث سنوات.
وس����أل الس����نان عن مخطط 
كروك����ي اعد ملبن����ى دار الضيافة 
في خيطان ومت ارساله الى وكيل 

مش����روع الالئحة الداخلية لهيئة 
رعاية االحداث، التأخير في تعديل 
قانون رعاية االحداث، وقلة عدد 
املشرفني االجتماعيني من العمالة 
الوطنية للعمل بالدور، وقلة عدد 
االخصائيات من االناث الكويتيات 
العامالت بالدور، اضافة الى قلة عدد 
املدربني املهنيني باالدارة بالرغم من 
تواجد كثير من الورش بالدور، مع 
عدم تعيني مدربني مهنيني باالدارة، 
والسبب انه ال توجد درجات شاغرة 
بالرغم من ان هناك موظفني باالدارة 

الوزارة بناء على طلبه ولم تبلغ 
االدارة مبا مت في شأنه.

كما تطرق ايضا الى عدم اجراء 
الصيانة الالزمة للعديد من املنشآت 
التابعة لالدارة، السيما ملعب كرة 
القدم بدار التقومي الذي مت توفير 
املالي الجنازه باالضافة  االعتماد 
الى مبنى نيابة االحداث وتنظيم 
املواقف. واضاف املصدر ان االدارة 
عرضت للصعوبات ذات الش����أن 
االداري ومنها عدم تثبيت املراقبني 
ورؤساء االقسام، وعدم املوافقة على 

ميكن تعيينهم مدربني، الى جانب 
عدم وجود جلنة خاصة باالحداث 
للعفو االميري اسوة بلجنة الداخلية 
وجلنة العدل، وعدم تطوير القدرات 
اخلاصة لالخصائيني، وذلك لقلة 
ال����دورات اخلاصة خ����ارج البالد 
بالرغم من ان االدارة استقبلت اكثر 
من مرة مجموعات من االخصائيني 
والعامل����ني في مجال االحداث من 
دول مجل����س التع����اون لالطالع 
على دور االحداث »جامعة نايف 
للعلوم األمنية«، وعدم تش����كيل 

جلنة لتعيني اجلهاز الفني بالدور 
من غير الكويتي جلميع االدارات 

بالقطاع.
كما استعرض املجتمعون ابرز 
اجنازات االدارة ومنها القضاء على 
ظاهرة هروب النزالء من الدور 
حيث لم تسجل اي حالة هرب 
منذ ما يقارب 3 سنوات، باالضافة 
الى بدء العمل في مشروع الرعاية 
النهارية لالحداث الذين امضوا 
مدة عقوبتهم بالسجن املركزي 
وهم كبار بالسن، وتشكيل جلنة 
اولياء االمور  فنية الس����تقبال 
وابنائهم املعرضني لالنحراف. 
واكد املص����در ان وكيل الوزارة 
محمد الكندري والوكيل املساعد 
د.جاسم اشكناني وعدا مبعاجلة 
املصاعب بأسرع وقت وتوفير كل 
ما يلزم لتسهيل العمل في ادارة 
االحداث والدور التابعة لها. الى 
جانب تبليغ االدارة بتخصيص 
مبنى اليواء العمالة سيتم تسلمه 
قريبا من وزارة التربية واالنتقال 
من دار الفتيان، وااليعاز جلهات 
االختصاص باالسراع في اعمال 

الصيانة.

التقى إدارة األحداث بحضور أشكناني

عبداللطيف السناند.جاسم أشكناني محمد الكندري


