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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 - يوسف غامن

توجهت ام يوسف عيد وهي ولية امر 
طالب من فئة التوحد باملناشدة الى اعضاء 
مجلس االمة واحلكومة معا وجلميع اجلهات، 
املعنية باالعاق����ة، بضرور معاجلة وضع 
املعاقني من فئات االعاقة الذهنية وايجاد 
اماكن تدريبية وتأهيلية يذهبون اليها بعد 
ان يبلغوا سن ال� 21 سنة. وقالت لالسف 

ال ندري اين نذهب بأبنائنا بعد هذه السن، 
وكأن احلكومة مشكورة على ما قدمته لنا 
تقول كل ما فعلتموه مع ابنائكم في السنوات 
املاضية سيذهب هباء منثورا ال مكان لهم 
بعد ه����ذا العمر لذلك نأم����ل من احلكومة 
ومجلس االمة معاجلة ه����ذه القضية في 

مشروع القانون اجلديد قبل اعتماده.

تعليم من تجاوزوا الـ 21 سنة

رأي الجهات العاملة بمجال 
اإلعاقة في قانون المعاقين الجديد 
توصي اجلهات العاملة مبجال اإلعاقة احلكومة وجميع نواب مجلس 
األمة املوقرين بالتصويت باإلجماع على إقرار القانون اجلديد والتعاون 
في تقدمي املقترحات أدناه لتضم إلى القانون كما تريد التوفيق ما بني 
النواب واحلكومة قدر اإلمكان إلقرار القانون وإبعاد املواد التي تقف 

حائال دون اإلقرار لقانونهم، ومن دون بخس حقهم.
كما توصي اجلهات جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة مبجلس األمة 
التعامل مباش����رة مع اجلهات في فترة التعديل احلالية حتى تتلمس 
عن قرب رأيهم كل حس����ب اإلعاقات التي ميثلونها دون االعتماد اآلن 

على املمثلني فقط.

3 من أبناء اإلدارة فازوا بالجائزة الماسية التي ينظمها بنك برقان سنويًا

الخالدي: »التأهيل المهني« تحرص على إدخال كل ما هو جديد للورش 
قدمنا العديد من الكتب بشأن فتح مراكز في المناطق السكنية

منير ان كل شيء داخل الورش 
مؤمن ومضى على وجودي في 
هذا املركز سنوات طويلة اعمل 
في الورشة احملمية )خيزران( 
واساعد في تدريب اخواني اجلدد 
واآلن نعمل بالتحضير للعديد من 
املعارض، واالدارة لم تقصر معنا 
بش���يء، وآمل ان يأتي اخواني 
املتدربون قريبا لقد اشتقت لهم 
كثيرا والعمل وايد حلو. ونأمل 
ان تك���ون هناك معارض دائمة 

ليرى اجلميع ما نصنع.

حياكة السجاد

أما محمد وه���و متدرب في 
النول وحياكة السجاد  قس���م 
فقال: مض���ى علي في العمل ما 
يقارب ال� 20 سنة واحلمد هلل 
مرتاح كثيرا، املدرب واملشرفون 
واجلميع »واي���د زين« وحاليا 
نعمل على سجاد للحائط مطلوب 
منا للوزارة واحب عملي كثيرا 
واحب ان يرى اجليران واألهل 

كيف اعمل.
وأم���ل محمد ان يكون هناك 
معرض في منطقة سكنه ليرى 
أصحابه ماذا يفعل، ويؤكد انه 
مشتاق كثيرا ألصحابه املتدربني 
ويسأل باس���تمرار متى يأتون 

الى املركز.
وفي ورشة التلوين كان علي 
وأحمد يعمالن دون كالم وعندما 
سألهما ماذا تصنعان ارتسمت 
االبتسامة على ثغريهما ولم يردا 

بشيء.
وبادر مت���درب آخر للقول 
»ش���نو تس���وين« هل���ق عنا 
شغل بدنا انخلص اللوحة مع 

السالمة.
واملسؤول عن الورشة أكد لنا 
انهم منذ ان يدخلوا الى الورشة 
حتى يغادرونها يقومون بإجناز 
أعمالهم وال يرضون ان يقاطعهم 
أح���د، وأكد ان أصع���ب لوحة 
وأكبرها ال تأخذ منهم أكثر من 
أسبوع عمل، وبني لنا ان معظم 
اللوحات على جدار املركز هي 

من عملهم.
وفي ورشة احلدادة ال يختلف 
الوضع كثيرا حيث رفض أحد 
العاملني ايقاف احدى آالت قص 
احلديد ليتح���دث معنا وأمرنا 

باخلروج.
وأك���دت لنا مش���رفة املركز 
خالدة خدادة ان ما شاهدته ما 
هو إال برهان صغير على  مدى 
قدرة ه���ذه الفئات على العطاء 
ولتكن إبداعاتهم حافزا لإلسراع 
في اعتماد قانون املعاقني اجلديد 
والتوسع في خدمة التأهيل املهني 
املواه���ب ومنحهم  إلبراز هذه 
الفرصة الخراج م���ا يكمن في 

داخلهم من إبداع.

تدريبية في املناطق السكنية.

اإلعداد للمعارض

وفي جولة على الورش الفنية 
كان لنا لقاء مع عدد من املوظفني 
من املعاقني وكانت السعادة تعلو 
وجوه اجلميع لف���وز زمالئهم 
اكد  باجلائ���زة، وعن عمله���م 

بلدي احلبيب الكويت وعائلتي 
وكل من وقف الى جانبي واحلمد 
هلل ان فئات املعاقني املختلفة 
في الكويت اثبتت للجميع مدى 
قدرتها على حتقيق االجنازات 
والبطوالت ونأمل ان يتم اقرار 
قانون املعاقني اجلديد في اسرع 
وقت ونأمل ان يتم فتح مراكز 

الذي قام بترش���يحه للجائزة 
الرياضي  الكوي���ت  هو نادي 
 للمعاقني ولكن ذلك ال ينقص 
الذي  التأهيل   من حق مرك���ز 
اتدرب فيه وقد س���اعدني في 
التف���رغ للرياضة ووقفوا الى 

جانبي.
واضاف: اهدي اجلائزة الى 

واعتبرت ان اجلائزة هي وسام 
شرف يؤكد للمجتمع ان املعاق 
اذا ما اتيحت له فرصة التدريب 
يس���تطيع ان يبدع وينتج اكثر 

من االسوياء بكثير.

انجازات وبطوالت

اما احمد القط���ان فقال ان 

أكد مدير إدارة مركز التدريب 
املهني للمعاقني حمد  والتأهيل 
اخلال���دي ح���رص االدارة على 
تقدمي كل ما هو جديد في مجال 
التدريب والتأهيل املهني ألبنائنا 
املعاقني، وبنينّ ان حصول 3 من 
املتدربني في املركز على جائزة 
املاس التي يقدمه���ا بنك برقان 
س���نويا للمتميزين م���ا هو إال 
أبنائنا  إبداعات  دليل على مدى 
والعطاء املتميز واهتمام املشرفني 
والقائمني على تدريبهم في الورش 

املهنية.
واشار اخلالدي الى ان املركز 
أعد خطة متكاملة الستقبال األبناء 
بعد اجازة الربيع من حيث جتهيز 
الورش واعدادها وتوفير كل ما 

يلزم للعمل.
هذا وتعمل االدارة على االعداد 
للمشاركة بالعديد من املعارض 
ملنتوجات األبناء وأبرزها املعرض 
الذي س���يقام في ي���وم التوحد 

العاملي.

مراكز جديدة

وبنينّ ان املرك���ز كان قد أعد 
العديد من الكتب بشأن ضرورة 
انش���اء مراكز تدريبية جديدة 
وتأهيلي���ة للمعاقني في جميع 
املناطق، ملس���اعدة األبناء على 
التأهيل في أماكن قريبة من أماكن 
سكنهم وتخفيف أعباء االنتقال 
على أولياء أمورهم، وأمل ان يتم 
اعتماد قانون املعاقني في املداولة 
الثانية ملا يقدم من خدمات اضافية 
متمي���زة للمعاق وول���ي أمره، 
األبناء  وعن تسويق منتوجات 
أوضح ان لوائح العمل وقانون 
وزارة الشؤون ال يسمحان ببيع 
املنتجات لك���ن يتم عرضها في 
املعارض التي تقام داخل البالد 
وخارجها وريعه���ا يوزع على 
األبناء املنتجني مبينا ان مقترحا 
كانت قد تقدمت به االدارة قبل 
فترة بشأن تخصيص اماكن في 
اجلمعيات التعاونية لعرض وبيع 
منتجات االبناء تشجيعا لهم لكن 
حتى اآلن مازال حتت الدراس���ة 

نأمل ان يبت به.
اكد  املركز  العمل داخل  وعن 
اخلالدي ان العم���ل في الورش 
لم يتوقف يوما بالرغم من عدم 
العام  االبناء بداي���ة  اس���تقبال 
الدراسي عمال بقرار مجلس الوزراء 
االحت���رازي من وب���اء انفلونزا 
اخلنازير، لكن املواطنني والفنيني 
80% منهم من ذوي االحتياجات 
اخلاصة يعملون بجد ونش���اط 
والورش لم تقفل اطالقا وجميع 
املواطنني متواجدون ويعملون.

التقت  وكانت »األنب���اء« قد 
مجموع���ة من االبن���اء العاملني 
في ال���ورش والتقت العديد من 
املوظفني من مختلف فئات االعاقة، 
ومنهم شيماء محمد احلاصلة على 
جائزة املاس االزرق قالت: اعمل 
في مركز التدريب والتأهيل املهني 
فنية تطريز بعد ان تخرجت عملت 
في املركز وحاليا اقوم بتدريب 
زميالت ل���ي على ه���ذه املهارة 

التقليدية اجلميلة.
امتنى ان يبدأ العام الدراسي 
ويحضر جميع املتدربني، ولكن 
نحن نستغل الوقت احلالي في 
االعداد للمعارض وجتهيز الورش 
الستقبال اخواننا املتدربني، وعن 
جائزة املاس توجهت بالشكر الى 
القائمني على هذه اجلائزة واهدتها 
الى امها وابيها واخوانها لوقوفهم 
الى جانبها ومساندتها، كما اهدت 
اجلائزة الى ادارة املركز واملشرفني 
والفنيني الذي كان لهم الفضل في 

حتقيق هذا االجناز.

خدادة: مـا ينتجه األبناء دليـل مقدرتهم على العطاء واإلبداع لتكن حافزًا لإلسـراع فـي إقرار القانون

حمد اخلالدي متحدثا الى الزميلة بشرى شعبان

الحاصلون على جائزة الماس األزرق
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ممن ميتلك منزال وغير متزوج أو 
»املتزوجة وتنفرد بوثيقة املنزل« 
بالقرض اإلسكاني )5000 دينار( 

وامكانية جعله هبة.

5
تخصيص سكن للمعاق أو املعاقة 

)األعزب( بعد وفاة والديه وليس له 
بيت يؤويه.

6

إنشاء مستشفى تخصصي للحاالت 
النادرة من أمراض اإلعاقة أو لإلعاقات 

النادرة أو العمليات املستعصية 
النادرة وللبحوث الطبية املتخصصة 

وللزائرين من األطباء املتخصصني.

7
اعطاء املعاقة املتزوجة جزءا من راتب 
أبيها املتوفى املتقاعد أسوة بالرجل 

املتزوج.

8

وضع اإلعاقة التعليمية ببند منفرد 
يلزم وزارة التربية االهتمام اخلاص 

بهم وتوفير جميع احتياجاتهم 
التعليمية. مع عدم متكينهم من 

احلصول على االمتيازات التي يحصل 
عليها أصحاب اإلعاقات احلركية أو 

احلسية أو الذهنية.

9
إعطاء املرأة املعاقة املتزوجة وتكون 
الزوجة الثانية حق التمتع بالسكن 

احلكومي أو االنتفاع بالسكن.

10

إعطاء اجلنسية للمرأة التي لديها 
أبناء معاقون كويتيون وقضت الفترة 

القانونية للحصول عليها دون إذن 
من الزوج.

11
منح جمعيات ذوي اإلعاقة دعما 
سنويا مع توفير املقر في حال 

إشهارها.

الرابطة الوطنية للجهات العاملة مبجال اإلعاقة

)كرم دياب(التدريب على الرسم والتلوين


