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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني،

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

علمت »األنب���اء« من مصادر 
مطلعة ان اللجنة املكلفة بالتدقيق 
في ملفات املجلس االعلى لشؤون 
املعاقني واملتعلقة مبنح »شهادة 
ملن يهمه األمر، أو بطاقة املعاق« 
انهت عملها ورفعت تقريرها الى 
الش���ؤون رئيس املجلس  وزير 

االعلى لش���ؤون املعاقني التخاذ 
االجراء الالزم.

وبين���ت املص���ادر ان اللجنة 
اوص���ت بإحالة اح���د املوظفني 
ال���ى النيابة العامة الس���تكمال 
التحقيقات وتوجيه انذارات لعدد 

من العاملني.

لجنة التدقيق في ملفات المجلس األعلى رفعت تقريرها للوزير

فندق كراون بالزا الكويت يشارك في رسم 
البسمة على وجوه ذوي االحتياجات الخاصة

»معجزة الشفاء« ترعى ندوة »الطب البديل« 
للموسوي بالمدرسة الفكرية بنات

أتيحت لها الفرصة خاصة تلك 
التي  املناس���بات واالحتفاالت 
تتصل مباشرة بعامة اجلمهور، 
واوض���ح ان االهتم���ام بصحة 
االنسان هو الهدف الرئيسي الذي 
تسعى اليه »معجزة الشفاء« اذ 
ان الشركة ال تألو جهدا في جلب 

منتجات مميزة بجودة عالية.

الغذائية الطبيعية شاركت فيه 
عدة شركات.

وبهذه املناسبة اعرب املدير 
االقليمي محمد قاسم املجددي عن 
سعادته لقيام الشركة بدورها 
الذي يأتي متماشيا  املجتمعي 
مع السياسة العامة التي تتبعها 
وحترص عل���ى تنفيذها كلما 

قامت ش���ركة عسل معجزة 
الشفاء احدى الشركات الرائدة في 
مجال املواد الغذائية برعاية ندوة 
البديل« والتي نظمتها  »الطب 
املدرس���ة الفكرية بنات »لذوي 
االحتياجات اخلاصة« وأقيمت 
مبقر املدرسة وحضر الندوة كل 
من مديرة املدرسة منى اجلاسم 
ومدير حترير مجلة الطب البديل 
د.زبن العتيبي والتوجيه االول 
مل���ادة االجتماعي���ات علي ملك 
وتوجيه االجتماعيات ويأتي ذلك 
من منطلق حرص الشركة على 
املش���اركة في جميع املناسبات 
االجتماعية والثقافية والتي تهم 

املجتمع الكويتي.
وقد حاضر بالندوة د.سراج 
املوس���وي الذي ب���دأ بتعريف 
معنى الط���ب البديل ومقارنته 
بالط���ب التقليدي وم���ا اهمية 
الغذائية  االس���تعانة بامل���واد 
الطبيعية كاالعش���اب والعسل 
الطب���ي وتأثيره االيجابي على 
الصحة العامة واالساليب التي 
يس���تخدمها املعالج في طرق 
الوقاية والتغذية السليمة وقد 
اعقب الندوة معرض عن املنتجات 

شارك فندق كراون بالزا الكويت في بث االمل 
ورسم البسمة والبهجة على وجوه مجموعة من 
ذوي االحتياجات اخلاصة وذلك من خالل الزيارة 
التي قام بها فريق العمل للجامعة األميركية بالكويت 
والتي بادرت بدعوة عدد كبير من املدارس واملراكز 

املتخصصة بهذا الشأن.
وقام فريق عمل كراون بالزا مبجالسة االطفال 
لبعض الوقت وشاركوهم في القيام ببعض االنشطة 
كان منها على س���بيل املثال ال احلصر رسم على 

الوجه، الرسم والتلوين، ألعاب متنوعة، ومقتطفات 
غنائية كذلك قاموا بتوزيع عدد كبير من الهدايا 
القيمة مما أس���عدهم وأضفى عليهم روح املرح 

والفرحة وأشاع البهجة والسرور في قلوبهم.
وفي النهاية شكر فريق عمل كراون بالزا القائمني 
على تنظيم هذا املهرج���ان الكبير الذي أعطاهم 
الفرصة للمس���اهمة في هذا العمل االنساني كما 
التقطت الص���ور الفوتوغرافية جلميع احلضور 

مما أثار اعجاب وثناء اجلميع.

ياسمني عادل وكرستني نبيل مع فريق »األميركية« وعدد من ذوي االحتياجات اخلاصة

..ومع مجموعة أخرى من األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة

الهيئة االدارية أثناء تكرمي الشركة

د.سراج املوسوي أثناء إلقاء احملاضرة

نتيجة ازدياد أعداد المتطوعين في مختلف المجاالت

متطوعون وناشطون في العمل الخيري 
يطالبون بإيجاد مظلة موّحدة للعمل التطوعي

تقاس حضارات الشعوب وتقدمها مبدى تطور العمل 
التطوعي ف����ي مجتمعاتها، وتعتبر الكويت من الدول 
املتميزة التي قطعت اشواطا كثيرة في مجال انخراط 

ابنائها في هذا العمل االنساني واالجتماعي.
املجتمع الكويتي مبختلف فئاته االجتماعية والعمرية 
حتول بفع����ل جهود مجموعات ش����بابية الى مجتمع 
تطوعي بامتياز، حيث ال تخلو مؤسسة او جهة ترعى 
فئة من فئات املجتمع احملتاج����ة لرعاية واهتمام من 
بصمات هذه املجموعات االنسانية، اذا اردنا استعراض 
اس����ماء العاملني في هذا املجال تكاد صفحات اجلريدة 

ال تكفي لذكرها.
»األنباء« ارتأت ان تطرق باب العديد من العاملني في 
مجال العمل التطوعي للوقوف على ارائهم باالخص بعد 
التوسع الكبير الذي شهده هذا العمل االنساني حيث 
اجمع كل من التقيناهم على اهمية العمل التطوعي على 
صعيد املجتمع، ورأوا انه اصبح من الضروري ان تكون 
هناك مظلة واحدة جتمع هذه املجاميع العاملة في هذا 

املجال سواء كان احتادا او حتت اي مسمى اخر.
وقد اثنى الراعي الرسمي جلائزة االبن البار الرئيس 
الفخري ملجموعة الفرحة واالم����ل التطوعية ابراهيم 
البغلي على العمل التطوعي في الكويت مش����ددا على 
انه بفضل س����واعد شبابنا وبناتنا مت تسليط الضوء 
على العديد من القضايا االجتماعية والعمل على حل 

مشاكلها عبر التطوع.

مقياس التطور

واضاف ان تطور املجتمعات يقاس مبدى انخراط 
ابنائها في العمل التطوعي، والدين االسالمي احلنيف 
يدعو الى تكاتف اجلهود ملساعدة بعضنا البعض وان 
زيادة ظهور املجموعات العاملة في التطوع االجتماعي 
هي ظاهرة ايجابية تبني مدى تكاتف املجتمع الكويتي مع 
بعضه البعض، واحلمد هلل ان اعمال التطوع الكويتية 
لم تقف عند حدود الوطن بل امتدت لتكون الساعد املعني 
لكل شعب محتاج للمساعدة في بقاع االرض وهذا يضعنا 

امام مسؤولية اكبر جتاه مجتمعنا وخدمته.
واضاف انه اصبح من امللح ايجاد مظلة تعمل من 
خاللها جميع املجموعات التطوعية سواء كان احتادا 
او اي مس����مى آخر الن وجود مثل هذا االحتاد يساهم 
في تب����ادل املعلومات بني املجاميع ويزيد من انتاجية 
العمل االجتماعي كما انه يساهم في خدمة املجموعات 

العاملة وفئات املجتمع.

تشجيع ودعم

اما الناشط في مجال قضايا املعاقني فواز احلصبان  
ف����رأى ان العمل التطوعي اوصى ب����ه ديننا احلنيف 
ومن االنسانية العمل على مساندة احملتاجني، واحلمد 
هلل اجنازات فرق العمل التطوعية في الكويت كثيرة 
وقد ساهمت في كسر احلواجز امامه، انه عمل يحتاج 
لتشجيع ودعم النه حاليا عمل غير دائم لعدم وجود 
حوافز معنوية، باالضافة الى نقص الوعي على املستوى 
احلكوم����ي او القطاع اخلاص وكل ما نريده هو توفير 
الدعم املعنوي لتشجيع الشباب والشابات على االستمرار 

في هذا العمل اجلليل.
ورأى احلصبان ان وجود احتاد يجمع كل مجموعات 
وفرق العمل التطوعي حتت مظلته يساهم في توحيد 
رؤية العمل ونش����ر ثقافة التطوع بني فئات املجتمع 
املختلفة، كما انه يوفر احلافز املعنوي للشباب املندفع 
جتاه هذا العمل االنساني ويشجع القطاعني احلكومي 

واخلاص لدعم هذه املجموعات االنسانية.

توفير الفرح

اما رئيسة مجموعة الفرحة واالمل اميرة الشمري 
فقالت ان املجتمع الذي يقدم اخلدمة لكل الفئات اخلاصة 
يستحق منا ان مند له يد العون وان نساهم في توفير 

الفرح لالبناء واالمهات واآلباء داخله.
واضافت: احلمد هلل ان يد اخلير الكويتي وسواعد 
املتطوعني وصلت الى شتى بقاع املعمورة، واملجتمع 
الكويتي غني بأبنائه احملبني للعمل اخليري وبصماتهم 

واضح����ة في مختلف ش����تات االرض وداخل املجتمع 
الكويتي.

ورأت أن ظاهرة زيادة اعداد فرق ومجموعات العمل 
التطوع����ي ايجابية ولكن يج����ب ان تكون هناك جهة 
مستقلة جامعة لكل املجموعات لكن دون قيود واحكام 

الن العمل التطوعي مفتوح امام اجلميع.
اما الناش����ط في مجال االعاقة علي الثويني فرأى 
ان العمل التطوعي يزداد توس����عا يوما بعد يوم على 
الساحة الكويتية واصبح من امللح ايجاد مظلة موحدة 
تض����م جميع الفرق العاملة في هذا املجال االنس����اني 
واالجتماعي دون اح����كام مقيدة لعمل املجموعات، بل 
تس����اهم في توجيه التطوع بشكل يخدم اكبر عدد من 
فئات املجتمع املدني احملتاجة ملساندة، ويكون مبثابة 
حلقة الوصل بني هذه املجموعات واملؤسسات احلكومية 

والقطاع اخلاص.

ايجابيات وسلبيات

اما املتطوعة صفية الشمري فترى ان توسع العمل 
التطوع����ي فيه ايجابيات وس����لبيات ولكن احلمد هلل 
االيجابيات اكثر بكثير اذ بفضل جهود املتطوعني استطعنا 
كسر احلواجز في الكثير من قضايا املجتمع وساهمت 
في ابراز هذه القضايا، السيما قضايا املعاقني التي زادت 
م����ن انفتاح فئات االعاقة املختلف����ة ودمجها باملجتمع 
وتسليط االضواء على قدراتها وامكانياتها، وكان لها 

الدور االبرز في اظهار املواهب الدفينة لهذه الفئات.
اما الناحية السلبية فاذا وجدت تكون باخلوف من 
قيام اصحاب النفوس الضعيفة باس����تغالل القضايا 
االنسانية وحتويلها الى مادة ربحية والتكسب الشخصي، 
وهذه بفضل اهلل عز وجل ثم الوعي االجتماعي نادرة 

وقليلة جدا في املجتمع الكويتي.
ورأت ان ايج����اد مظلة جتمع حتتها كل املجموعات 
واجلهات العاملة في مجال العمل التطوعي ضرورة لوضع 
حد الي سلبية اذا وجدت، وايضا للمساهمة في زيادة 

االيجابيات والتوسع في خدمات العمل التطوعي.

التطوع�ي العم�ل  ف�ي  أبنائه�ا  انخ�راط  بم�دى  يق�اس  المجتمع�ات  تط�ور  البغل�ي: 

أمي�رة الش�مري: س�واعد أبن�اء الكوي�ت التطوعي�ة وصلت لش�تى بق�اع األرض

الحصب�ان: وج�ود اتح�اد للعم�ل التطوع�ي يس�اهم ف�ي توحي�د ال�رؤى وزي�ادة اإلنتاج

الثوين��ي: العم��ل التطوع��ي ف�ي الكوي�ت ي�زداد توس�عًا يوم�ًا بع�د ي�وم
صفي�ة الش�مري: جه�ود المتطوعين كس�رت حواج�ز العدي�د م�ن القضاي�ا االجتماعية

صفية الشمري علي الثويني اميرة الشمري فواز احلصبان ابراهيم البغلي

الحضانة المثالية تقيم لقاءها التنويري

العنزي: بذل جميع الجهود لدمج أبنائنا المعاقين في المجتمع

عق���دت احلضان���ة املثالي���ة ل���ذوي 
التنويري  اللق���اء  االحتياجات اخلاصة 
 االول الولي���اء االم���ور باش���راف املدير 
العام للحضانة قياس العنزي، وبحضور 
كل من امل حكيم املشرفة الفنية، وفاطمة 

نبوي اخصائية التخاطب، حيث رحبت 
 املديرة بأولياء االمور واش���ارت الى ان 
احلضانة املثالية هي اول حضانة رائدة 
 في مجال ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث 
التعليمي���ة والتربوية  تقدم اخلدم���ات 

والنفسية واالجتماعية وخدمة اضطرابات 
النط���ق والتخاط���ب والس���مع والعالج 

الطبيعي.
وفي نهاية اللقاء شكرت قياس العنزي 
احلضور على تلبي���ة الدعوة ووعدتهم 

بتقدمي املزيد من اخلدمات الطفالنا النهم 
يحتاجون من���ا كل اهتمام وعناية وبذل 
املزيد من اجلهود مبا يس���هم في عملية 
دمجهم اجتماعي���ا مهما اختلفت ظروف 

اعاقتهم.

جانب من احد الدروس قياس العنزي مع عدد من أولياء األمور


