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سعاد السويدان

الفهد واحلريتي يشاركان في عرضة نادي املعاقنيالشيخ أحمد الفهد وحسني احلريتي يقصان شريط افتتاح املخيم

استقبال حافل للشيخ أحمد الفهد الشيخ أحمد الفهد والشيخة شيخة العبداهلل ود.معصومة املبارك ومسلم البراك ومهدي العازمي وحسني احلريتي وناجي العبدالهادي في افتتاح مخيم نادي املعاقني في اجلليعة

محمد راتب
ب���ارك نائب رئيس مجلس 
التنمي���ة  ال���وزراء لش���ؤون 
الدولة  االقتصادي���ة ووزي���ر 
لش���ؤون االس���كان والتنمية 
الش���يخ أحمد الفه���د جلموع 
املعاقني إقرار قانونهم، مشيرا 
ال���ى أن دور أعضاء احلكومة 
واملجلس كان بارزا في خروج 

هذا القانون الى النور.
وقال الش���يخ أحمد الفهد، 
خ���ال رعايته حف���ل افتتاح 
الربيعي األول للنادي  املخيم 
الرياض���ي للمعاقني  الكويتي 
مبناس���بة إق���رار القانون في 
منطقة اجلليعة بحضور عدد من 
نواب مجلس األمة، إن الشيخة 
العبداهلل كان لها دور  شيخة 
بارز في إقرار هذا القانون من 
خال توصياتها املستمرة على 
املستويني الشخصي والرسمي، 
الروحي���ة للمعاقني  فهي األم 
وتكللت جهوده���ا بإقرار هذا 

القانون.
وأش���ار ال���ى ان املعاق���ني 
استطاعوا أن يحققوا االجنازات 
الكويت عاليا  ويرفعوا عل���م 
الدولية وحتدوا  في احملاف���ل 
الصع���اب، وكان لزاما علينا 
الى جانبهم وصدور  الوقوف 
مث���ل هذا القان���ون املهم الذي 
أش���اد ب���ه اجلمي���ع ومبواده 
ليكون هذا القانون خير داعم 
ملس����يرة حياة هؤالء األبطال 
بإجنازاته���م، حيث ال يقتصر 
اهتمام م�����جلس االدارة على 
اجلانب الرياضي بل هناك جانب 
اجتماعي مهم وهو ما جعلهم 
يقيمون ه���ذا املخيم وحرص 
النادي واضح في اختيار بيئة 

مناسبة لهم.
الفهد إن ش���هادتي  وأك���د 
مجروحة لهذا النادي ومجلس 
ادارته لقربي منهم ومعايشتي 
لهم، وهم يحققون االجنازات 
تلو األخرى، ويجب علينا ان 

مستقبل طفلها املعاق.

فرحة المعاقين

بدوره���ا، قال���ت النائب���ة 
د.معصومة املبارك: إن هذا اليوم 
يوم فرحة للمعاقني احلقيقيني 
ويوم نقمة ملدعي االعاقة، ألن 
هذا القانون حاصرهم بش���دة 
من خال س���جن م���ن يحاول 
العبث بتزوير إعاقته ونبارك 
جلميع املعاقني بالكويت وأولياء 
أموره���م وإن فت���رة االنتظار 
انتهت ووصلنا لليوم الذي أقر 
به القانون لتأتي هذه املناسبة 
الس���عيدة، وهذا القانون فيه 
الكثير من امل���واد التي تعتبر 
مزاي���ا حقيقي���ة للمعاق في 
التعليم���ي والصحي  اجلانب 
ومزايا وظيفي���ة، واألهم من 
ذلك احلث عل���ى تطبيق مواد 
القانون وهذه مهمة احلكومة 
ويجب أن نشكر وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد 
العفاس���ي ألن���ه بالفعل كان 
متعاونا ومتجاوبا ونتمنى أن 
تكون العاقة بني السلطتني بهذه 
الدرجة من الفاعلية وااليجابية، 
ففي النهاي���ة اخلير يعم على 

املجتمع بأسره.

محرك أساسي

النائب ناجي  أك���د  بدوره، 
العبدالهادي ان فرحة املعاقني 
فرحتان، االولى بإقرار القانون 
والثاني���ة بافتت���اح مخيمهم 
الربيعي والذي ش���جعنا على 
العمل هو دعم االخوة في جلنة 
شؤون املعاقني وبدعم مباشر 
من احملرك األساس���ي د.محمد 
العفاسي وعندما شعر بأهمية 
القانون كان له دور باجللسة 
واذا ارتقينا بهذه الفئة فسيرتقي 
الشعب بهم ونتمنى من الشيخ 
أحمد الفه���د أن يضع املعاقني 
التنمي���ة لألربع  ضمن خطة 

سنوات املقبلة.

نش���كر رئيس مجل���س إدارة 
النادي مهدي العازمي وإخوانه 
أعض���اء مجل���س االدارة على 
جهودهم املتواصلة، واقول ولم 
متنعنا رداءة اجلو من الوصول 
اليهم ومشاركتهم في فرحتهم 
النواب واحلكومة  بعد إجماع 
على املوافقة على هذا القانون 
بتوجيهات مباشرة للحكومة 
من قبل صاحب السمو االمير 
وسمو ولي عهده األمني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء إلنصاف 
هذه الفئة حتى نخفف عن كاهل 
أولياء األمور وليكون هذا املعاق 
عنصرا فعاال في املجتمع يشارك 
أقرانه األس���وياء، ولم يبخل 
واضعو القانون في أي جانب 
ولم يكن هن���اك اي جانب إال 

واحتواه القانون.

قانون حيوي

بدوره، ق���ال رئيس النادي 

املخيم الربيعي األول إال من أجل 
تهنئتهم بقانونهم اجلديد وهذا 
اجلهد ينسب للجميع وخاصة 
اللجنة التنسيقية التي بذلت كل 
شيء من أجل املعاقني خاصة 
عندما كان القانون عبارة عن 
فكرة لدى النواب ليصبح اليوم 
واقعا ملموسا حتول الى أرض 
الواقع خاصة عندما جنحنا مع 
االخوة الوزراء في إقراره وكان 
هناك دعم كام���ل من صاحب 
السمو األمير حفظه اهلل، وكل 
جهد بذلناه نسيناه عندما رأينا 
الفرحة عندما وصلنا للمادة رقم 
72 من القانون والتي تنص على 
ان على رئيس الوزراء والوزراء 
كل فيما يخصه تطبيق القانون، 
فش���عورنا بالفرح له أسبابه 
خاصة اننا كنا نسمع عن معاناة 
أم املعاق فلم جند هدية نقدمها 
لها أفضل من هذه الهدية القيمة 
أال وهي قانون يحميها ويحمي 

الكويت���ي للمعاق���ني مه���دي 
القلب  العازمي: نتح���دث من 
أننا نعيش  القلب خاصة  الى 
فرحة إقرار قانون املعاقني، هذا 
القانون احليوي واملهم والذي 
أجلنا افتتاح املخيم الذي كان 
السبت املاضي بعدما مت حتديد 
جلسة املعاقني في 3 اجلاري، 
فقررنا أن يكون افتتاح املخيم 
الرابع م���ن فبراير بعدما  في 
حصلنا عل���ى وعود حكومية 
القانون س���يقر  ونيابية بأن 
حتم���ا، وبالفعل ح���دث وأقر 
القانون لتكون فرحتنا فرحتني 
ويجب أن نشكر النواب والوزراء 
على هذا القانون الراقي ونعدهم 
بأننا سنكون عند حسن ظنهم 

جميعا.

خطوات أخرى

م���ن جانبها، قالت الرئيس 
الفخري للنادي الشيخة شيخة 

احلريتي الشكر هلل أوال على 
إقرار قانون املعاقني ثم للداعم 
املعاقني  األول والدائم لقضايا 
صاحب السمو االمير وسمو ولي 
عهده األمني، والشكر موصول 
الوزراء  لسمو رئيس مجلس 
وجميع أعض���اء مجلس األمة 
على هذا التواف���ق النيابي - 
احلكومي إلقرار هذا القانون من 
أجل شريحة مهمة على قلوبنا 
جميعا نح���رص على دعمهم 
واس���تمرارهم ألنهم شرفونا 
بإجنازاتهم س���واء احمللية او 
الش���يخة  الدولية، ونش���كر 
ش���يخة العبداهلل على دعمها 
الدائم ألبنائها ومواقفها معروفة 
وحتركاته���ا على املس���تويني 
الشعبي والرس���مي ولها دور 
كبي���ر ال ميكن أن نتجاهله أو 
نغفله، كذلك ال ننس���ى جهود 
الش���يخ أحمد الفه���د مع هذه 
الفئ���ة ورع����ايت���ه الدائ���مة 

العبداهلل: نحتفل بإقرار قانون 
املعاقني ضمن احتفاالتنا بالعيد 
الوطني ويوم التحرير، وكذلك 
بعودة والدنا سمو الشيخ سالم 
العلي، كما نش���كر السلطتني 
التنفيذية والتشريعية إلقرار 
قانون املعاقني، وأول مرة نرى 
إجماعا على قانون في مجلس 
األمة فكل م���ن كان في القاعة 
صوت على املوافقة وهذه خطوة 
أولى للتوافق نتمنى أن تتبعها 
خطوات أخرى في املس���تقبل 
القريب إلقرار قوانني مهمة كما 
اننا نناشد الشيخ أحمد الفهد 
أن يكون للمعاقني نصيب في 
قوانني التنمية القادمة ونشكر 
اجلنود املجهولني الذين كان لهم 
دور بارز في إقرار القانون من 
خال إيصال صوتنا للمسؤولني 
وهم رج���ال االع���ام املقروء 

واملرئي واملسموع.
من جانبه، قال النائب حسني 

لها وحض���وره لرع�����اية هذا 
االفتت���اح املميز عل���ى الرغم 
من صعوبة األج���واء وكذلك 
ي����جب أن نشيد بجهود أعضاء 
مج���لس إدارة النادي الكويتي 
الرياضي للم���عاقني والذي كان 
له دور فعال في إقرار القانون 
فحضوره���م في اجللس���ات 
الواضح والدافع  كان له األثر 
القوي إلقرار القانون ونتمنى 
املعاقني  أن يكون إخواننا من 
عونا إلخوانهم األسوياء وأن 
يحف���ظ اهلل الكويت وقيادتها 

وشعبها من كل مكروه.

هدية قيمة

من جانبه، قال رئيس جلنة 
النائب مسلم  شؤون املعاقني 
البراك: يجب أن نشكر االخوة 
املعاقني واجلمعيات  في نادي 
ذات العاقة الذين ساعدونا على 
إقرار القانون وما حضورنا الى 

الفهد: كان لزامًا علينا الوقوف إلى جانب المعاقين والموافقة على إصدار قانونهم
افتتح المخيم الربيعي األول لنادي المعاقين في الجليعة

البراك: المعاقون شرفونا بإنجازاتهم وجهود شيخة العبداهلل ال يمكن إغفالها
الحريت�ي: دور فعال وواض�ح لمجلس إدارة نادي المعاقي�ن إلقرار القانون

معصومة: هذا اليوم يوم فرحة للمعاقين الحقيقيين ويوم نقمة لمدعي اإلعاقة
العبداله�ادي: نتمن�ى م�ن الفه�د وض�ع المعاقي�ن ضم�ن خط�ة التنمية

السويدان: اللعب اللغة األولى لألطفال وقناة للتواصل مع المعاقين 
والتعرف على مشاعرهم ودوافعهم وهمومهم

القاهرة � كونا: أكدت مديرة 
املرك���ز االقليم���ي للطفول���ة 
واالمومة التابع لوزارة التربية 
بالكويت سعاد السويدان امس 
ح���رص الكوي���ت واهتمامها 
بش���ريحة ذوي االحتياجات 
الرعاية  اخلاص���ة وخاص���ة 
السامية من قبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 

لهذه الشريحة.
الس���ويدان على  وقال���ت 
هامش مش���اركتها في مؤمتر 
»واج���ب املجتمع جتاه الطفل 
ذي اإلعاقة« الذي عقد بالقاهرة 
ان احلكومة الكويتية تكفل فئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة من 
جميع اجلوانب مش���يرة الى 
اصدار قوانني تعنى بشؤون 
الذي  القانون  املعاقني السيما 
اقره مجلس االمة اخيرا ليكفل 
للمعاق احلياة الهانئة للعيش 

في املجتمع.
وأضاف���ت ان احلكوم���ة 
الكويتية أنش���أت العديد من 
املراكز املتخصصة لكل اعاقة 
على حدة وقدم���ت جملة من 
اخلدم���ات املجاني���ة ل���ذوي 
االحتياجات اخلاصة من بينها 
أجهزة خاصة بهم تناسب كل 
اعاقة على حدة ووسائل النقل 

والتعليم مؤكدة أن ذلك االهتمام 
يهدف الى دمج هذه الفئة داخل 
شرائح املجتمع لتصبح عضوا 

فعاال في تنمية الباد.
وحول مشاركتها في املؤمتر 
الذي عقد مبشاركة 40 خبيرا 
من 13 دول���ة عربية اوضحت 
الس���ويدان أنه���ا تقدمت الى 
املؤمتر بورقة عمل حتت عنوان 
»التعليم عن طريق اللعب في 
الطفولة املبكرة للطفل املعاق« 
مبين���ة أن الورقة ركزت على 
ضرورة االهتم���ام بهذه الفئة 
وتفهم احتياجاتها ورعايتها 

نفسيا واجتماعيا.
وأضاف���ت ان الورقة أكدت 
كذلك ض���رورة تفهم أن هذه 
الفئة في حاجة ملن يقوم بدور 
الربط بالنسبة لهم ليساعدهم 
في التخطي والوصول ملرحلة 
الفهم واالستيعاب بني ما يرونه 
وما يشعرون به وما يدركونه 

بعقولهم.
ودع���ت الس���ويدان ال���ى 
االهتم���ام بالتاميذ من ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتكييف 
املناهج وطرق التدريس اخلاصة 
بهم مبا يتواءم مع احتياجاتهم 
ويسمح بدمجهم مع ذويهم من 
التاميذ العاديني وتقدمي الدعم 

العلمي املكثف لهم.
وأكدت أن اللعب - باعتباره 
اللغة االولى للطفل � يعد قناة 
الطفل املعاق  ب���ني  للتواصل 
وأقرانه من األسوياء في املجتمع 
مبينة أنه من خال هذه اللغة 
ميكن أن نتع���رف على أفكار 
هذه الفئة ومشاعرهم ودوافعهم 

وهمومهم.
وقس���مت مدي���رة املركز 
االقليم���ي للطفولة واالمومة 
التابع لوزارة التربية والتعليم 
سعاد الس���ويدان في ورقتها 
التي قدمتها الى املؤمتر مراحل 
الطفولة الى ثاث مراحل: األولى 
هي الطفولة املبكرة من 3 � 6 
سنوات والثانية هي الطفولة 

الوس���طى من 6 � 9 س���نوات 
والثالثة هي الطفولة املتأخرة 

من 9 � 12 سنة.
الطفل في  أن  وأوضح���ت 
مرحلة الطفولة املبكرة يكتسب 
مهارة االدراك احلسي واالنتباه 
والنطق والتفكي���ر واخليال 
ويقبل على االلعاب التي تنمي 
أو لعبة  خياله ككراسة رسم 
أو األلعاب اخلش���بية  البازل 
مشيرة الى أن جلوء الطفل الى 
النمو  الواقعية يفيد  االدوات 
العضلي ومينحه االحس���اس 

بالرضا.
وبينت أن الطفل في املرحلة 
العمرية من )6 � 9( س���نوات 
يكون في بداية مرحلة التطور 
الذهن���ي ويس���تطيع تكوين 
أصدقاء من خال اللعب اضافة 
الى تعلم العادات االجتماعية 
ان  التمييز مضيفة  وحس���ن 
الطفل في املرحلة األكبر من 9 
سنوات يصبح أكثر اتكاال على 

نفسه وينهمك في املشاركة.
ورأت أن من سمات اللعب 
تنمية عضات اجلسم ومعرفة 
ال���ذات معتب���رة ان الطف���ل 
املعاق يس���تطيع م���ن خال 
اللعب السيطرة على األطراف 
ومحاولة تقلي���د الكبار كون 

اللعب أداة تربوية تساعد في 
إحداث تفاعل الفرد مع عناصر 
البيئ���ة لغرض التعلم وإمناء 

الشخصية والسلوك.
  وأك���دت أهمي���ة االطاع 
والثقافة الدائمني لهؤالء األطفال 
من ذوي االحتياجات اخلاصة من 
اجل دعمهم للدفاع عن قضيتهم 
بكل الطرق والوسائل بالشكل 
املناسب واملطلوب واحلصول 

على حقوقهم املشروعة.
وحول دور املركز االقليمي 
للطفولة واالمومة التابع لوزارة 
التربي���ة والتعليم أوضحت 
املركز تأسس  أن  الس���ويدان 
عام 1996 حتت إشراف اللجنة 
الوطنية لليونس���كو التابعة 
ل���وزارة التربية بهدف القيام 
بجانب توعوي وتنويري في 
املجتم���ع الكويت���ي من خال 
العديد م���ن املؤمترات  عق���د 
التربوية والدورات التدريبية 

والندوات.
واضافت ان املركز يقوم بعقد 
العديد من املؤمترات التربوية 
والدورات التدريبية والندوات 
موضحة أن املركز بصدد تنظيم 
ملتقى حتت عن���وان »الطفل 
استثمار أمة«  خال شهر مايو 

املقبل في الكويت.

على هامش مشاركتها في مؤتمر »واجب المجتمع تجاه الطفل ذي اإلعاقة«

جموهراتكم املر�صعة 

بالأملـا�س وال�صاعات

الثمينة باأعلى الأ�سعار
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نشتـري

يــوجــد لديــنــا مجوهــرات 
وساعــات ثمينـة مستعملة
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