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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

تلقت صفحة »طاقة ال إعاقة« هذه الرسالة من مجموعة 
من املعاقني موجهة إلى مسؤولي املجلس األعلى للمعاقني 
ج���اء فيها: نحن مجموعة م���ن املعاقني نرجو عدم وضع 
أي إضافة أو تش���خيص على بطاقة املعاق حتى ال يذكر 
دائما املعاق بتش���خيص إعاقت���ه وإحراجه أمام املوظفني 
واملجتمع وتك���ون البطاقة مثل ما ه���ي معمول بها اآلن 

بنفس صيغتها.

مطالبة بعدم تشخيص اإلعاقة على البطاقة

بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة وبحضور أمين عام لجنة اليونيسكو

أنشطة متنوعة في يوم المعاق بثانوية هدية بنات

املعاق  انطلقت أنشطة يوم 
ال����ذي نظمت����ه ثانوي����ة هدية 
العاملي  اليوم  للبنات مبناسبة 
العام  لإلعاقة بحض����ور األمني 
اليونيسكو عبداللطيف  للجنة 
البعيجان ومديرة املدرسة فرح 
الكندري وممثلي جمعية املعاقني 
واشتمل احلفل على عدة فقرات 
منها مسرحية خاصة عن االعاقة 
وفيلم كرتوني من إنتاج املدرسة 
وفقرة الشعر وصاحب األنشطة 
معرض خاص بهذه املناس����بة 
عرضت في����ه أعمال األقس����ام 
واجنازات الطالبات حتت إشراف 
املعلمتني منى احلنيان وكوثر 

الفيلكاوي.
وقالت مديرة املدرسة فرح 
الكن����دري انن����ا اليوم نس����عد 
بتواجدكم معنا وبيننا ونفخر 
مببدع����ني حجب����ت عنهم أعني 
القدمي  الزم����ن  ف����ي  الش����مس 
وجاء من يكشف عنهم الغطاء 
ليخرجوا ال����ى النور، فيبهروا 
العالم بقدراته����م وإبداعاتهم، 
مؤكدة ان اإلعاقة ليست ذريعة 
للتقاعس بل هي ذريعة للعمل 
والعطاء وان اإلعاقة ليست إعاقة 
اجلسد، ولكن اإلعاقة اعاقة الروح 
والعق����ل. وختمت قائلة وحتى 
اقرار القانون وحس����مه فنحن 
مازلن����ا نؤمن بأن األش����خاص 
ذوي االعاقة جزء ال يتجزأ من 
مجتمعنا نقف الى جانبهم ونلبي 
مطالبهم واحتياجاتهم ألنهم هم 
من س����طروا البطوالت ورفعوا 
علم الكويت في احملافل الدولية 
من خالل األنشطة والبطوالت 
التي ش����اركوا فيها في مختلف 
املجاالت والتي أظهروا فيها مدى 
ثقتهم بأنفسهم وحرصهم على 
البذل والعطاء وتقدمي األفضل في 
املجاالت التي حظيت باهتمامهم. 
وقالت عريفة احلفل عذاري علي 
صالح لقد اعطى اإلسالم لهؤالء 
املعاقني حقوقهم فحرص على 
دمج املعاق في مجتمعه وعدم 
التمييز بينه وبني األش����خاص 
األس����وياء وان املعاقني ليسوا 
الفرصة  الى منحهم  إال  بحاجة 
ليبدعوا وينجزوا ما يوكل اليهم 
من أعمال ومهام ألنهم ال يختلفون 

عن اآلخرين في شيء.

الكن��دري: اإلع�اق��ة ليس��ت ذريع��ة 
للتقاع�س بل ه�ي محفز عل�ى العم�ل والعطاء

فرح الكندري عبداللطيف البعيجان

منى احلنيان وكوثر الفيلكاوي

عذاري علي

مشهد مسرحي

»الخليج« حّول رسومات المعاقين لبطاقات معايدة
تبنى بنك اخلليج 
رس���ومات مجموعة 
م���ن األبناء من ذوي 
االحتياجات اخلاصة 
من م���دارس التربية 
اخلاصة، وقام مشكورا 
الرسومات  بتحويل 
الى بطاقات معايدة 
دعما منه لهذه الفئات 
املبدعة وإميانا منه 
بطاقاتهم وامكانياتهم 
وتقوم زاوية براعم 
تنتج فتبدع بنشر هذه 
الرسومات واختارت 
لهذا االسبوع أحد هذه 
الرسومات الذي يجسد 
ابراج الكويت بريشة 
أح���د أبن���اء مدارس 
التربي���ة اخلاص���ة 
والذي قام برسم هذه 
اللوحة باس���تخدام 
مواد وتقنيات مختلفة 
مما يضي���ف تعريفا 
جديدا ومختلفا ملعنى 

الطفولة البريئة.

أكد أنها بصدد وضع معايير وأسس لتقييم طبيعة اإلعاقة

العميري: الهيئة الطبية العليا ب� »المعاقين« 
تجتمع وتبحث 300 ملف طبي أسبوعيًا

صرح ممثل وزارة الصحة ورئيس الهيئة 
العليا باملجلس األعلى لش���ؤون  الطبية 
املعاق���ني د.راش���د العميري ب���أن الهيئة 
بدأت عملها فور ص���دور القرار الوزاري 
رقم )2009/14( بتشكيلها وجتتمع بصفة 
أسبوعية للنظر في اعتماد شهادات اإلعاقة 
الصادرة عن اللجنة الطبية الرئيسية والذي 
يعتبر االختصاص األصيل للهيئة وتنظر 
بصفة أسبوعية فيما يقارب ال� 300 ملف 
طبي تتنوع بني فحص وتدقيق من الناحية 

الطبية.
وأكد العميري على أن الهيئة بصدد وضع 

معايير وأسس لتقييم طبيعة اإلعاقة وفقا 
ملا هو متعارف عليه دوليا وكذلك تدرس 
الهيئة حاليا وضع الئحة تنظم طبيعة عملها 
لتسهيل االجراءات وسيصدر بهذه الالئحة 
قرار وزاري في القريب العاجل فور االنتهاء 
منها واعتمادها من رئيس املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني ووزير الشؤون االجتماعية 
والعمل علما بأن الهيئة تعكف حاليا على 
النظر في إعادة تش���كيل الفرق واللجان 

الفرعية املنبثقة عن اللجنة الطبية.
 كم���ا أن الهيئ���ة تضم ف���ي عضويتها 
أطباء استشاريني من وزارة الصحة وجامعة 

 الكويت ويش���ارك في حضور اجتماعات 
الهيئة رؤس���اء اللجان الفرعية املختصة 
وعددها س���ت جل���ان تخصصي���ة وذلك 
وفق امللف���ات الطبي���ة املعروضة عليها 

العتمادها.
حي���ث إن الغرض من ذلك هو التعرف 
عل���ى طبيعة العمل ف���ي اللجان الفرعية 
واملعايير التي تس���تند اليها عند حتديد 
اإلعاقة أو شدتها وان الهيئة تتطلع لآلراء 
الفنية لغرض ضمان وصول شهادات اإلعاقة 
إلى مستحقيها الفعليني والتأكد من احلالة 

د.راشد العميرياملرضية لهم.

براعم تنتج فتبدع

كتاب خاص عن ذوي اإلعاقة 
ألولياء أمور المعاقين والفريق الخاص

رسالة من معاقين 
إلى الحكومة ومجلس األمة

أصدر الفريق اخلاص وجمعي���ة اولياء امور املعاقني كتابا 
خاصا حتت عنوان »استخدام االلوان مع الفريق اخلاص وجمعية 
أولياء أمور املعاقني وتعلم املواد الدراس���ية«، وقامت جمعية 

اليرموك التعاونية بطباعة الكتاب لصالح اجلمعية.
ويهدف الكتاب الى التعريف بذوي االعاقات الذهنية وقضاياهم 
والتفكير إليجاد احللول لهم. الى جانب مساعدة االطفال االصحاء 
لالندماج والتعامل مع هذه الفئة، والقضاء على املفاهيم اخلاطئة 

جتاههم، باالضافة لنشر ثقافة العمل التطوعي.
ويعود ريع االصدار االول من الكتاب لصالح جمعية اولياء 

أمور املعاقني.

تلقت »األنباء« رس���الة من مجموعة من املعاقني يناشدون 
فيها مجلس األم���ة واحلكومة العمل على اق���رار القانون هذا 
نصها: »نحن مجموعة من املعاقني الكويتيني نرجو من أعضاء 
حكومتنا الكرمية واخوانن���ا أعضاء مجلس االمة ان يصوتوا 
على قانون املعاقني في مداولته الثانية حتى تتم فرحتنا بهذا 

االجناز العظيم، ولكم جزيل الشكر واالحترام«.

العمار يحّذر من القيام بجمع التبرعات
لدعم قضايا المعاقين دون إذن مسبق

شدد على أهمية موافقة »الشؤون« ممثلة بـ »الجمعيات الخيرية«

حذر مدير ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات ناصر العمار 
أه���ل اخلير في   من اجن���رار 
الى اشخاص  الكويت للتبرع 
العمل مع  ينتحل���ون صف���ة 
املعاق���ني أو تنظيم ندوات أو 
مؤمت���رات خاص���ة باملعاقني، 
ويقوم���ون بجم���ع التبرعات 
لتنظيم هذه االنش���طة حتت 
مس���مى دعم املعاقني وتطوير 

امكانياتهم.
وقال في تصريح ل� »األنباء«: 
انه كثرت في اآلونة االخيرة قيام 
مجموعات وأفراد حتت مسميات 

مختلفة بجمع التبرعات لدعم قضايا املعاقني، 
وهذا مخالف للقوان���ني واالنظمة املعمول بها، 
مشددا على انه ال يحق ألي شخص أو مؤسسة 
القيام بجمع التبرعات حتت أي مسمى كان إال 
بعد احلصول على موافقة وزارة الشؤون ممثلة 

في ادارة اجلمعيات اخليرية.
وإذ نبه العمار املواطنني واملقيمني ملثل هذه 

االعمال وعدم التعاون معها و 
االستجابة لطلبها، متنى على 
اجلميع ع���دم التردد في ابالغ 
الوزارة ع���ن أي عمل من هذا 
الن���وع، مؤك���دا ان الدولة لم 
تقصر يوما في توفير كل الدعم 
للمعاقني، وهناك مؤسس���ات 
املجتمع املدني املشهرة والتي 
تتع���اون م���ع ال���وزارة وفق 

القانون.
واكد ان الوزارة تعطي اهمية 
قصوى ملشاركة القطاع اخلاص 
في دعم املشاريع اخليرية التي 
تخدم كل فئات املجتمع مبا فيها 
املعاقون، لك���ن ذلك يجب ان يكون منظما عبر 
التقدم بطلب الى االدارة املختصة تش���رح فيه 
عناصر املشروع متكاملة والفئات املستفيدة من 
خدماته. واكد ان الوزارة تتابع عن كثب كل ما 
يدور ولن تتوانى في اتخاذ االجراءات القانونية 
بحق كل من تخول له نفس���ه استغالل قضايا 

املعاقني حتت أي مسمى أو حجة.

ناصر العمار

فريال الياسني

أكدت الحرص على صحة وسالمة األطفال ومتابعتهم يوميًا

الياسين: صاالت متعددة ألنشطة األطفال 
وغرف للعالج المائي والطبيعي بإشراف متخصصين

وأك����دت ان احلضانة قامت 
بتجهيز املبنى صحيا وتعمل على 
متابعة االطفال يوميا لالطمئنان 

على وضعهم الصحي.
وعن الدوام اوضحت نستقبل 
األبناء في الساعة 7.30 صباحا 
حتى الواحدة ظهرا ويتخلل اليوم 
العديد من االنش����طة التربوية 
والتعليمي����ة والترفيهية التي 
نس����عى من خاللها إلى تنمية 
قدرات األبناء وجذبهم بأسلوب 

علمي وتربوي.
وبينت ان هناك صالة خاصة 
للنش����اط تتناسب مع اوضاع 
العاب داخلية  االطفال وصالة 
املائي وغرفة  وبركة للع����الج 
للع����الج باإلضاف����ة إلى صالة 
املرس����م احلر وغرف����ة العالج 
الطبيعي التي يقوم بالعمل فيها 

متخصصون ومهنيون.

بشكل متكامل تربويا وتعليميا 
وصحيا.

أما البرام����ج املقدمة فنحن 
نق����وم بتطبيق منه����ج امنائي 
ب����ذوي االحتياجات  معرف����ي 
اخلاص����ة ومن امل����واد املقررة 
القرآن الكرمي، الكمبيوتر، وسيتم 
وضع خطة عمل فردية لكل طفل 
باإلضافة إل����ى برنامج رحالت 
خاصة وندوات توعوية ألولياء 

األمور.
وتقوم املختصة يوميا بأخذ 
الوزن والطول جلميع األطفال 
متاشيا مع برامج النمو للطفل 
وملتابعة حاالته����م جميعا مبا 
املقدمة لهم  يتوافق واخلدمات 
ومعرفة مدى اس����تفادتهم من 
املقدمة لهم ومالحظة  البرامج 
إذا ما كانوا يشكون من أعراض 

معينة.

العم����ل قالت  وع����ن فريق 
الياسني انه من املتخصصني ذوي 
الكفاءة من املشرفني واالخصائيني 
النفسيني واالجتماعيني باالضافة 
ال����ى معلم����ات متخصص����ات 
وممرضات بحيث تكون اخلدمات 

إلى 6 سنوات.
وعن ان����واع االعاقات التي 
تستقبلهم احلضانة اوضحت 
ان احلضانة تستقبل اصحاب 
االعاق����ة العقلي����ة البس����يطة 
الداون  واملتوس����طة، متالزمة 
اإلعاق����ة احلركي����ة، التوح����د 

واضطرابات النطق واللغة.
الت����ي تقدمها  أما اخلدمات 
الياس����ني نق����دم  فأوضح����ت 
استش����ارات نفس����ية، تعديل 
السلوك، رعاية تربوية، عالج 
مائي، ورمل����ي، عالج وظيفي، 
عالج النطق والعالج الطبيعي، 
مكتبة ومرسم ومسرح عرائس 

وغرفة التكامل احلسي.
واشارت الى توفير املواصالت 
جلميع املناطق الكويتية خدمة 
أولياء  لالبناء وللتسهيل على 

أمورهم.

أكدت مدي����رة إدارة حضانة 
الهبة لذوي االحتياجات اخلاصة 
فريال الياسني حرص احلضانة 
على سالمة األبناء وتوفير كل 
ما يساعدهم على الوقاية من أي 
وباء أو مرض قد يصيبهم في 
مختلف أيام السنة وتقدمي كل ما 
يلزم حلمايتهم من التعرض ألي 

مرض أو عارض صحي.
وقالت الياسني في تصريح 
صحافي عقب احلفل الذي نظمته 
احلضان����ة بالتعاون مع إحدى 
ش����ركات التغذية إن احلضانة 
باشرت اس����تقبال األبناء بداية 
ديسمبر اجلاري وذلك بعد فترة 
غياب جتاوزت الشهرين التزاما 
من إدارة احلضانة بقرار مجلس 
الوزراء وحفاظا على س����المة 
ابنائنا من الفئات اخلاصة في 
القاهرة  ظل الظروف الصحية 
التي اجبرت اطفالنا على البقاء 
في منازلهم خوف����ا عليهم من 
مرض انفلونزا اخلنازير حتى 
مت التأكد من عدم انتش����اره أو 
تطوره إلى وباء إال أن رغبتهم في 
التواصل وااللتحاق بالصفوف 
التعليمية جعلت اإلدارة تتخذ 
قرارا باس����تقبالهم وباش����روا 
الدوام بعدم����ا مت اتخاذ جميع 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
الدراسي  العام  ومبناسبة بدء 
نظمنا هذا احلفل مبشاركة شركة 
ابوت للتغذية التي اس����تقبلت 
االطفال وقدمت لهم العديد من 
الهدايا خالل احلفل الذي تخلله 
عرض لشخصيات محببة لدى 
األطفال لترغيبهم في القدوم إلى 
احلضانة وحثهم على متابعة 

التحصيل العلمي.
وبينت الياسني ان احلضانة 
تعمل على مساعدة األطفال من 
ذوي االحتياجات اخلاصة لتنمية 
قدراتهم االجتماعية والذهنية 
مبا يؤهلهم لالندماج في البيئة 
)سعود سالم(األبناء في حضانة الهبة يستمتعون باألجواء التربوية والتعليميةاخلارجية ومن عمر 3 سنوات 


