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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 ـ يوسف غامن

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة 
الش����ؤون ان الوزارة وعمال مبالحظات ديوان 
احملاس����بة عمدت الى ايقاف ص����رف املكافآت 
اخلاصة، أو بدل مباش����رة االبناء عن مديري 
ادارات الرعاية االجتماعية واملراقبني. وبينت 
املصادر ان القرار سبب استياء كبيرا في صفوف 
العاملني، الذين اعتبروا ان في مثل هذه القرارات 

ظلم للعاملني في هذا املجال، وبدل من مساواتهم 
مع اجلهات االخرى واعتماد كادر وظيفي يتم 
حرمانهم من بدل زهيد يتقاضوه نتيجة عملهم 
واملصنف على مس����توى دول العالم بأنه من 
االعمال الشاقة. واضافت املصادر ان امل العاملني 
في دور الرعاية كان اعتماد الكادر اخلاص بهم 
فأتت النتيجة حرمانهم من هذا البدل الزهيد.

»الشؤون« تصدر قرارًا بحرمان مديري ومراقبي دور الرعاية من بدل مباشرة النزالء

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلة الع�صفور الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

جا�صم �صمري جا�صم الع�صفور
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة
وزارة الرتبـيـــــة

اعــــالن
عن حاجة وزارة الرتبية  اإىل �شغل 

الوظائف الهند�شية
تعلـن وزارة الرتبيـة عن حاجـتـها اإىل �شغــل وظيـفـة مهـنـد�س 

التخ�ش�شـات املطـلـوبـة :
1- بكالوريو�س هند�سة مدنية )ذكور و�إناث(.

2- بكالوريو�س هند�سة معمارية )ذكور(.

3- بكالوريو�س هند�سة كهرباء )ذكور(.

4- بكالوريو�س هند�سة تكييف )ذكور(.

ال�شروط الواجـب توافرها ل�شغل وظيفة مهند�س :
1- �سهــــــــادة بكـــــالــــوريـــــو�س �لهــــنــــد�ســــــة ال يـــقـــــــل �لتقــــديــــــر �لــــعـــام عـــــــن )جيــــد( 

ومعتمدة من قبل وز�رة �لتعليم �لعايل .

2- عدد �سنو�ت خربة ال تقل عن )5( �سنو�ت.

3- لديه ع�سوية جمعية �ملهند�سني �لكويتية.

4- لديه �إجازة قيادة كويتية.

تقدم �لطلبات خالل �لدو�م �لر�سمي على �لعنو�ن �لتايل :

مبنى �لوز�رة رقم )2( �ل�سويخ  )�سالة ��ستقبال �ملر�جعني ( م�سحوبا بها �مل�ستند�ت �ملنوه :

) �سورة �سخ�سية عدد )6( - �سورة من جو�ز �سفر - �سورة من �ملوؤهل  �لعلمي - المانع ومو�فقة 

مبدئية من �لكفيل  - �سور عن �لدور�ت �لتدريبية - �سورة من �لبطاقة �ملدنية �إن وجدت (

»دانكن« تتبرع لمركز الكويت للتوحد
استقبل مركز الكويت للتوحد وفدا من شركة 
دانكن دونتس الشهيرة في تقدمي أصناف مختلفة 
من الدونت لتسليم املركز شيك تبرع والذي أفاد وفد 
»دنكن دونت« بأنه مبلغ رمزي ولكن ميثل التزام 
الشركة بدعم املؤسسات اإلنسانية، باإلضافة الى 
توزيع احللويات على الطلبة، وضم الوفد كال من 
املديرين دومينك سي ودافيد رود جيرسي ومايا 
املعبي منس���ق التس���ويق وأحمد زهدي مسؤول 
الشؤون اإلدارية. وكان في استقبال الوفد مديرة 

املركز د.سميرة السعد وأعضاء إدارة املركز واملدرسة 
وأخذ اجلميع جولة في أرجاء املركز للتعرف على 
أقسامه املختلفة وأخذ صورة تذكارية جماعية مع 
الطلبة، وقد ودع اجلميع الضيوف بالشكر والتمنيات 
باستمرار مثل تلك اجلهود الراعية لدعم املركز األول 
في الكويت والشرق األوسط والذي يرعى املصابني 
بالتوحد والذي افتتح عام 1994 ومازال يتقدم في 
خطوات ثابتة نحو االلتزام املهني والعلمي والعاملي 

في مجال التوحد واحتياجاته.

فايز العازمي خلود العلي اميرة الشمري ابراهيم البغلي الشيخة شيخة العبداهلل

هدية من »نقدر« ألحد أبناء »الداون«

د.سميرة السعد مستقبلة أعضاء الوفد في مركز الكويت للتوحد

د.صديقة العوضي وفريق مؤمتر »نقدر« مع املعاقني من جمعية متالزمة الداون وأهاليهم

برعاية من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

 »نقدر« يكّرم المعاقين المتميزين في جمعية متالزمة الداون

ضمن انشطة مؤمتر »نقدر« الشبابي العربي لدمج االصحاء 
بذوي االعاقة اجتماعيا تكرمي املتميزين من املعاقني في جمعيات 
النفع العام املهتمة بذوي االعاقة، وبرعاية خيرة من الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية وبالتعاون مع فريق مؤمتر »نقدر« 
مت تكرمي 10 معاقني متميزين بنشاطاتهم املختلفة في جمعية 

متالزمة الداون.
وحضرت التكرمي د.صديقة العوضي التي قالت: ما تقوم 
به حملة مؤمتر نقدر هو عمل انس���اني راق نتمنى ان تبادر 
جميع املؤمترات به، فقد ادخل���وا الفرحة في قلوب املعاقني 
وهذا الهدف الس���امي الذي يجب احملافظ���ة عليه، بارك اهلل 
خطاك���م وجعلكم قدوة، ونتمن���ى أن نلتقي معا قريبا بإذن 
اهلل في ساحة املؤمتر، ونشكر الهيئة اخليرية والعاملية على 

رعايتها الكرمية.
هذا وت���ال التكرمي تعريف بنبذة حول املؤمتر انش���طته 
املختلفة ابتداء من فبراير حتى ابريل، واختتم التكرمي بصورة 
تذكارية لفريق املؤمتر مع املعاقني من جمعية متالزمة الداون 

واهاليهم.

أوضحت أن الحكومة محقة في تحفظها على بعض بنود القانون

شيخة العبداهلل: نأمل إقرار قانون المعاقين قريبًا.. و»كل تأخيرة فيها خيرة«

املدني  بتعديالت مؤسسات املجتمع 
العاملة مع املعاقني ومناقشة احلكومة 
في حتفظاتها للتوصل الى قانون يلبي 
الطموح ويكون قابال لالقرار بعيدا عن 
التحفظات ونتمن���ى ان تناقش هذه 
املقترحات بش���كل واف لكي ال تكون 

هناك اي مآخذ عليه.

نهاية سعيدة

اما رئيس جمعية املكفوفني فايز 
العازمي فتمنى ان تش���هد جلسة 2 
فبراير نهاية سعيدة بأن يقر القانون 
وان يتم اخذ تعديالت اجلهات العاملة 
مع املعاقني واملعاقني باالعتبار ونحن 

متفائلون.
واشار العازمي الى ان اعادة النظر 
في بعض بن���ود مش���روع القانون 
وتعديلها والتأخير جلسة او جلستني 
ملزيد من املناقشات افضل من أن يخرج 
قانون فيه ثغرات خصوصا ان القانون 
اخذ وقتا طويال من الش���د واجلذب 
وبالتال���ي ال نري���د ان يكون فيه اي 
سلبيات او ثغرات وطموحنا جميعا 
ان يق���ر القانون بأق���رب وقت ممكن 
مبا ليبي احتياجات ابناء هذه الفئة 
ويخفف من معاناتهم وييسر بعض 
االمور على اولياء االمور الذين يتمنون 

ان يصار الى اقرار القانون.

عندهم وتنمي���ة قدراتهم ومهاراتهم 
ليصبحوا اشخاصا فاعلني.

مناقشة التعديالت

اما خلود العلي ولية أمر معاقني 
وناشطة في مجال االعاقة فقالت: لقد 
طال انتظار قانون املعاقني كثيرا وكنا 
نأمل من احلكومة في اجللسة السابقة 
احلضور ومناقش���ة التعديالت، لكن 
حصل خيرا ورمبا ف���ي كل تأخيرة 
خي���رة، نعلق آملن���ا وانظارنا على 
جلسة الثاني من فبراير ونتمنى على 
جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة االخذ 

وبعدها ان شاء اهلل سنبارك للكويت 
متيزها املس���تمر في قضايا املعاقني 
فهي الس���باقة دائما في دعم املعاقني 
سواء باخلدمات او بالتشريعات، وفي 
تقدمي افضل س���بل الرعاية للمعاقني 
وتوفير كل مس���تلزمات الراحة لهم 
النهم فئ���ة، اجلميع يق���ر ويعترف 
بأهمية الوقوف الى جانبها في جميع 
املجاالت سواء الصحية او التربوية او 
التعليمية اضافة الى العمل على اعادة 
تأهيله ليصار الى دمجهم في املجتمع 
واالس���تفادة من طاقاتهم وامكاناتهم 
املتعددة وكشف اجلوانب االيجابية 

اميرة الشمري فقالت املنا كبير كمعاقني 
واولياء امور ان يبصر القانون النور 
في جلسة الثاني من فبراير وباالخص 
ان املجلس واحلكوم���ة متفقان على 
اهمية صدور هذا القانون االنس���اني 

بالدرجة االولى.
واضافت: نحن ال نريد ان نستبق 
االمور وان نكون متشائمني باالخص 
بعد اعالن املس���ؤولني في احلكومة 
واعض���اء اللجنة عن عق���د اجتماع 
قبل موعد جلس���ة 2 فبراير ملناقشة 
التعدي���الت احلكومية وهذا يبش���ر 
باخلي���ر فلننتظر جلس���ة 2 فبراير 

احلكومة لم تقص���ر يوما في توفير 
كل احتياجات هذه الفئة في ش���تى 
املجاالت، وايضا مجلس االمة واالعضاء 
االفاضل لم يبخلوا في يوم من االيام 
في الوقوف الى جانب ابنائهم املعاقني 
وان شاء اهلل سيكون الثاني من فبراير 
موعدا القرار القانون، مبا يتناسب مع 
امال وطموحات اجلميع بحيث يكون 
القانون بجمي���ع مواده لصالح ابناء 

هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.

الحكومة والمجلس

اما رئيسة مجموعة الفرحة واالمل 

طموح المعاقين

بدوره متنى راعي جائزة البغلي 
لالبن البار ابراهيم البغلي ان تشهد 
جلسة الثاني من فبراير والدة لقانون 
املعاق���ني يلبي طم���وح املعاق وولي 

امره.
وقال ان املعاقني يس���تحقون كل 
دعم فلديهم االبداعات والطاقات ومن 
حقهم علينا جميعا ان نساندهم ونقف 

الى جانبهم.
واحلم���د هلل نحن ف���ي دولة من 
الدول السباقة في دعم قضايا املعاقني، 

العبداهلل أملت الشيخة ش���يخة 
ان يكون ختام جلس���ة الثاني من 
املعاقني،  فبراير مسكا باقرار قانون 
واعتبرت ان في »كل تأخيرة خيرة« 
وان شاء اهلل تكون جلسة 2 فبراير 
نهاية املطاف وتس���تقر كرة القانون 
ويتصاعد الدخ���ان االبيض في قاعة 
عبداهلل السالم. واوضحت ان احلكومة 
محقة في حتفظاتها على بعض بنود 
القانون الس���يما فيما يتعلق مبسألة 
اجلنسية وتعريف املعاق، ونأمل ان 
تتوصل م���ع جلنة ذوي االحتياجات 
اخلاصة البرملانية ال���ى تفاهم يلبي 
طموح املعاق وينصف املعاقني ويعطيهم 

حقهم الذي طاملا طالبوا به.

معالجة الثغرات

واكدت العبداهلل ان معاجلة الثغرات 
املوجودة هي لصالح املعاقني ومتنياتنا 
بخ���روج قانون خال من اي ش���ائبة 
واعتقد ان جلنة املعاقني متفهمة وسيتم 
التوصل ملعاجلة الوضع وس���يخرج 
القانون سواء عاجال او اجال، ونتمنى 
ان يكون لصالح ابنائنا املعاقني النهم 
يس���تحقون منا كل جهد وتقدمي كل 
ما من شأنه مس���اعدتهم والتخفيف 
عنهم مبا يس���اهم في عملية دمجهم 

اجتماعيا.

البغلي: الحكومة لم تقصر يوماً في دعم قضايا المعاقين والنواب مواقفهم مش�هودة

العلي: نتمنى على لجنة ذوي االحتياجات الخاصة األخذ بالتعديالت والمقترحات المقدمة

الش�مري: الحكومة والمجلس متفقان والمعاقون وأولياء أمورهم يأملون أن يبصر القانون النور

العازم�ي: متفائلون بأن تش�هد جلس�ة 2 فبراير إق�رار القانون لمصلح�ة المعاقين


