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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

علم���ت »األنباء« من مص���ادر مطلعة ان اللجنة 
التعليمية في املجلس االعلى للمعاقني تعكف حاليا 
على دراسة مجموعة طلبات مقدمة من أمهات كويتيات 
ملعاقني غير كويتيني متعلقة بصرف املس���تحقات 

والبدالت التعليمية البنائهن في التعليم اخلاص.

كويتيات يطالبن بصرف بدالت التعليم 
ألبنائهن في »الخاص«

الشيخة شيخة العبداهلل ومحمود العلي مع بعض املعاقني فهد الطخيم يقدم الشنط للطلبة محمود العلي يسلّم كرسيا ألحد املعاقني

الصندوق الكويتي يساهم في فرحة الطلبة المعاقين

حتت رعاية الرئيس الفخري لنادي املعاقني الشيخة شيخة العبداهلل 
اقيم معرض ذوي االحتياجات اخلاصة والذي ش����ارك فيه عدد كبير من 
ذوي االحتياجات اخلاصة حيث قامت الشيخة بتسليمهم الكراسي املتحركة 
وبعض املستلزمات الطبية ملساعدتهم وشارك في هذا املعرض الصندوق 
الكويتي للتنمية العربية االقتصادية والذي قدم العديد من الهدايا لألطفال 

املعاقني والشنط املدرسية للطلبة املعاقني وساهم في جناح هذه األنشطة، 
كما شاركت اخلطوط اجلوية الكويتية وقدمت تذاكر هدايا للمعاقني وقدمت 
وزارة االعالم العديد من املطبوعات االرشادية وصورا عن الكويت قدميا 
وحديثا وقدمت وزارة الكهرباء برنامج »طاقة ال إعاقة« وفيه ارش����ادات 
ورسوم ومس����ابقات لألطفال املعاقني وقدمت إدارة املشروع العديد من 

املستلزمات الطبية والكراسي املتحركة من ريع املعرض والذي نأمل ان 
يتفاعل اجلميع معه مستقبال ملساعدة هذه الفئة من قبل القطاع اخلاص 
ألنها فئة عزيزة على قلوبنا ويجب ان نتكاتف ونتفاعل معها ونساعدها 
بشتى الطرق، وقدمت بعض جهات القطاع اخلاص خصومات على مبيعاتها 
من أجل هذه الفئة وخصصت نسبة من مبيعاتها لصاحلهم وقام ايضا 

محمود العلي مساعد مدير املستشفى االميري بتسليم كراسي للمحتاجني 
من املعاقني وهذا ليس بغريب على اهل الكويت واملجتمع الكويتي الذي 
جبل على عمل اخلير، وكانت لفتة طيبة من جميع من ساهموا في جناح 
هذه األنشطة التي تس����اعد في املساهمة في تخفيف بعض مشاكل هذه 

الفئة التي هي جزء ال يتجزأ من مجتمعنا.

خرج إلى النور بعد طول انتظار

مسؤولون وناشطون لـ »األنباء«: ضرورة متابعة تطبيق مواد قانون المعاقين
احللم حتقق وحتول املشروع إلى قانون متكامل يلبي الطموح 
ويعط��ي كل ذي حق حقه، إنه خطوة الى االمام في إنصاف 
فئة تس��تحق كل الدعم، هذا العطاء لي��س بغريب على الكويت 
الدولة الس��باقة ف��ي رعاية أبنائها، انه ي��وم للفرح واالحتفال، 
انتظارنا لم يذهب هباء منثورا، القانون عصري يلبي طموحات 
وأحالم املعاقني، هكذا كان لسان حال املسؤولني والناشطني في 
مجال قضايا املعاقني الذين توجهوا بالش��كر لكل من ساهم في 
إقرار القانون س��واء في جهات حكومية او تشريعية أو أهلية، 
واجم��ع كل م��ن التقتهم »األنباء« على ح��ق املعاقني في كل ما 
يساعدهم على احلياة الكرمية اسوة بأقرانهم األسوياء، وفيما 

يلي التفاصيل.

هذه الفئات ليس بغريب عليها ان 
يكون عندها قانون عصري يجسد 

طموحات ابنائها املعاقني.
مضيفا نتمن����ى ان يلبي كافة 
االحتياج����ات ويكون مبس����توى 
الطموح وان اقراره يجعل املعاق 
الطويلة من  الس����نوات  ينس����ى 
االنتظار ليرى قانونا مبس����توى 
األحالم وتوجه بالش����كر لكل من 
س����اهم في ان يبصر هذا القانون 
النور، مش����يرا الى انه ال يريد ان 
يدخل في تفاصيل مناقشة البنود 
إال بع����د قراءة متأني����ة للقانون. 
لكن ثقتنا كبيرة بأنه يلبي كافة 

االحتياجات.

يوم الفرح

خلود العلي الناشطة في قضايا 
املعاقني واملشاركة في كافة جلسات 
النقاش على مدار سنوات طويلة 
قالت ان جلسة اقرار قانون املعاقني 
بالرغم من كل ما حصل فيها كانت 
جلس����ة تعاون وتفاه����م من قبل 
القضية  اجلميع إلميانهم به����ذه 
اإلنس����انية نحمد اهلل ونش����كره 
على ان القانون ابصر النور بعد 
طول انتظار بعد األخذ والرد والشد 
واجلذب من قبل اجلميع لكن اليوم 
فرحة املعاق وولي امره ال ميكن ان 
توصف، انه يوم للفرح واالحتفال 
وليس للكالم فلنفرح وندع الكالم 

ليوم آخر.
البد من شكر كل من ساهم في 
احقاق احلق وجعل احللم حقيقة 
سواء في احلكومة او مجلس األمة 

او جلان جمعيات النفع العام.

ثمرة االنتظار

وتوجهت عضوة جمعية أولياء 
أمور املعاقني أمل الدمخي بالشكر 
لكل من ساهم في بلورة القانون 

وظهوره الى العلن.
أنفسنا  وقالت البد من تهنئة 
وأبنائنا املعاقني على هذا القانون 
اجلديد الذي طال انتظاره ونحمد 
اهلل ان انتظارن����ا لم يذهب هباء 
منثورا، بل أثمر قانونا ان شاء اهلل 

يلبي طموحاتنا وأحالمنا.
ابناءنا املعاقني يستحقون  ان 
كل شيء جميل وان شاء اهلل األيام 
القادمة ستحمل لهم كل ما هو في 
مصلحتهم. ونأمل ان يتم فتح كل 
امللفات اخلاصة باملعاقني إلحقاق 

احلق.

ان الكويت الس����باقة دائما في 
حفظ حق أبنائها لها منا كل وفاء 

وعرفان.
ان القانون الذي أنصف املعاق 
بغض النظر عن إعاقته أو جنسه 
او جنسيته اس����تحق الشكر من 
ساهم في اعتماده وأملنا كبير في 
ان يوضع موضع التنفيذ بأسرع 
وقت ممك����ن وان يترافق التنفيذ 
مع حمل����ة إعالمية توعوية حول 

حقوق وواجبات املعاق.

تفعيل القانون

توجه عضو الفريق اخلاص ولي 
أمر معاق بادي الدوسري بالشكر 
البرملانية  الى احلكومة واللجنة 
اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة 
وجميع اعضاء مجلس األمة ولكل 
من ساهم في حتقيق حلم املعاق 
اعتم����اد قانون  أم����ره في  وولي 

عصري.
الدوس����ري ان يصب  ومتنى 
هذا القانون في مصلحة املعاقني 
الطموح  وأولياء أمورهم، ويلبي 
ويحق����ق العدالة واإلنصاف لهذه 
الفئة التي تستحق منا كل الرعاية 

واالهتمام.
ومتنى على املعاقني ان يكونوا 
على قدر املسؤولية ويقدموا املزيد 
من اإلجن����ازات والبطوالت على 
مختل����ف األصعدة وأم����ل ان يتم 
تفعيل البنود اخلاصة بالعقوبات 
لكل من تس����ّول له نفسه اإلساءة 
الى مع����اق او انتهاك اي حق من 

حقوقه.
وتوجه بالشكر للصحافة بشتى 
الذي  الكبير  الدور  وسائلها على 
قامت به في تفعيل قضايا املعاقني 
واملساهمة في تفاعل املجتمع املدني 

مع قضايا املعاقني احملقة.
واش����ار الى ان املرحلة املقبلة 
ستشهد ان شاء اهلل خطوات عملية 
كثيرة تخدم املعاق السيما في مجال 

الدمج االجتماعي والتعليمي.

الكويت سباقة

كما توجه رئيس مجلس إدارة 
جمعي����ة املكفوفني الكويتية فايز 
العازمي بالتهنئة إلخوانه املعاقني 
بكل فئاتهم معتبرا ان اقرار قانون 
املعاقني خطوة الى األمام في مجال 
توفي����ر الرعاية لهذه الفئات التي 
تستحق كل الدعم. وقال ان الكويت 
الدولة السباقة باستمرار في دعم 

وتشغيلهم وااللتزام بنسبة %4.
وان يت����م التوس����ع في خدمة 
تأهيل وتدريب املعاقني ليشمل كل 
املناطق الكويتية واستحداث ورش 
تأهيلية تتناس����ب مع احتياجات 

سوق العمل.
والب����د م����ن توجي����ه التهنئة 
ألبنائنا املعاقني على هذا القانون 
العص����ري الذي يلبي طموحاتهم 
واحتياجاته����م ويوف����ر احلماية 

القانونية حلقوقهم.

سرعة التنفيذ

وبدوره توجه رئيس مجموعة 
»همتنا لديرتنا« التطوعية إبراهيم 
املشوطي بأسمى آيات التبريكات 
ألبنائنا املعاقني في إقرار القانون 
اخلاص بهم والذي طال انتظاره.

وق����ال: أوال البد م����ن توجيه 
الشكر والعرفان لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهلل الذي لوال رعايته الس����امية 
واهتمامه بأبنائه املعاقني وتوصيته 
الدائمة بهم ملا كان لهذا القانون ان 
يبصر النور فله منا كل الش����كر 

والعرفان.
كما البد من توجيه الشكر الى 
مجل����س ال����وزراء ومجلس األمة 
وجميع اللجان العاملة التي جهدت 
وعملت بجد من أجل إحقاق احلق 
وتذلي����ل كل العقبات أمام إصدار 

القانون.
ان����ه قانون س����اهم في جعل 
الكويت في مصاف الدول املتقدمة 

واملتطورة.

له����ا، كما أتقدم بخالص الش����كر 
والتقدير لسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد على متابعته احلثيثة 
لهذه الشريحة وتواصله املستمر 
معهم، والى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والى 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
على صبره وحتمله وتبنيه لهذه 
التي  القضية وإدارت����ه احلكيمة 
س����اهمت في إقرار ه����ذا القانون 
وظهوره بالشكل املطلوب وفق اهلل 
اجلميع ملا فيه خير ورفعة بلدنا 
احلبيب ولعلها أفضل تهنئة وهدية 
تضاف ألعياد الكويت مبناس����بة 
االستقالل والتحرير وجعل اهلل 

أيام الكويت أعيادا دائمة.

بداية جديدة

ومن جهته، اعتبر مدير إدارة 
التأهيل املهني في وزارة الشؤون 
حمد اخلال����دي ان إق����رار قانون 
املعاقني خطوة تعكس مدى اهتمام 
حكومة الكويت بأبنائها من ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة، وحرصها 
الدؤوب على توفير أفضل اخلدمات 
العزي����زة على قلوب  الفئة  لهذه 

اجلميع.
وأضاف اخلال����دي: أمتنى ان 
يكون هذا القانون بداية فصل جديد 
ف����ي التعامل مع إخواننا وأبنائنا 
املعاقني على مختلف املستويات وان 
يتفاعل املجتمع املدني ومؤسساته 
مع اهتمام الدولة بهذه الشريحة 
االجتماعية وأملنا كبير في ان يتم 
عبر القانون تفعيل توظيف املعاقني 

جلنة شؤون املعاقني العضو مسلم 
اللجن����ة والنواب:  البراك رئيس 
ناجي العبداله����ادي، د.معصومة 
املبارك، د.أسيل العوضي، مرزوق 
الغامن، وعلي الدقباسي، وأشكر لهم 
حتملهم وصبرهم خالل تلك الفترة، 
كما أتوجه بالشكر اجلزيل ألعضاء 
اللجن����ة الفنية وممثلي جمعيات 
النفع العام وأعضاء املكتب وهم 
بال ش����ك قد عملوا بجد وحرص 
وإخالص وما كان اختالفنا وخالفنا 
أحيانا إال حرصا من اجلميع على أن 

نحتفل هذا االحتفال املميز.

حماس وعطاء

أتقدم جلميع  املناسبة  وبهذه 
األشخاص ذوي اإلعاقة في الكويت 
وأسرهم وأصدقائهم والعاملني في 
هذا املجال بخالص التهنئة وأشد 
على أي����دي اجلميع وأناش����دهم 
أن يستمر حماس����هم وعطاؤهم 
ومتابعتهم وال يكون هذا القانون 
نهاية عملنا بل يكون بداية انطالقنا 
لتقدمي أفضل اخلدمات، كما أمتنى 
ان ننهي استخدام مصطلح ذوي 
االحتياجات اخلاصة واستبداله 
باملسمى العلمي الصحيح والذي 
أقرت����ه هيئ����ة األمم املتحدة وهو 
مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة.
أتق����دم بخالص  النهاية  وفي 
الشكر والتقدير ملقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حلرصه 
وتبنيه لهذه الشريحة والتواصل 
معهم ومتابعة همومهم ومشاكلهم 
واحلث على إيجاد أفضل احللول 

ذوي اإلعاقة وإنصافهم والوقوف 
الى جانبهم ومما ال شك فيه فإن 
الدول املتقدمة تقاس مبا تقدمه لهذه 
الفئة من رعاية وخدمة واهتمام.

صفحة بيضاء

وإذا دار نقاش طويل في اجللسة 
األخيرة واخت����الف فهو من باب 
حرص اجلميع على تقدمي أفضل 
اخلدمات وأنسبها، كما ان املوافقة 
على ضم أبناء الكويتية لهذا القانون 
ما هو إال انتصار للمرأة وصفحة 
بيضاء تضاف لصفحات الكويت في 
مجال حقوق املرأة بصورة خاصة 

وحقوق اإلنسان بصورة عامة.
كما أشار سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى ان 
القانون يعد إجنازا حقيقيا ويحقق 
آم����ال ذوي االحتياجات اخلاصة 
وأسرهم، وما هذا اإلجناز إال ثمرة 
جهود طويل����ة وتعاون مثمر بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
كما كان ثمرة جهود جلنة شؤون 
املعاقني في مجل����س األمة املوقر 
وثم����رة كل أعضاء اللجنة الفنية 
املمثلة للجمعيات العاملة في مجال 
اإلعاقة ومتابعة االخوة واألخوات 
في مكتب جلنة ش����ؤون املعاقني، 
القانونيني، وبهذه  واملستشارين 
املناس����بة وبصفتي أحد األعضاء 
الذين عملوا مع كوكبة من أبناء هذا 
البلد املعطاء في إعداد مقترح هذا 
القانون وإجراء بعض التعديالت 
عليه فإنني أتقدم بخالص الشكر 
والتقدير واالحترام لرئيس وأعضاء 

أكبادنا ممن ش����اءت إرادة اخلالق 
ان يحرموا ق����درات يتكبدون في 
افتقارهم إليها الكثير من املعاناة 
واحلرمان واأللم وقبلهم ذووهم، 
واضافت: ان االهتم����ام والعناية 
والتفهم ال����ذي أبدته جلنة ذوي 
البرملانية  االحتياجات اخلاص����ة 
واجله����ات احلكومية ذات الصلة 
الش����ؤون  وف����ي مقدمتها وزارة 
االجتماعية والعمل ووزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة واستجابتهما 
الفورية لتوجيهات سمو رئيس 
مجلس الوزراء والتوافق من أجل 
إجناز القانون رغم الكلفة املالية 
التي وصفت بأنها ال يستهان بها، 

موضع تقدير املعاقني وذويهم.

نهج حميد

التطلع  وأعربت بورسلي عن 
ال����ى اس����تمرار النهج الرس����مي 
احلميد وتعزيزه بش����أن اشتراك 
مؤسسات املجتمع املدني املعنية 
بشؤون املعاقني وذوي االحتياجات 
اخلاصة ف����ي التخطيط والتنفيذ 
والتش����ريع لكل م����ا يتعلق بهذه 
الشريحة العزيزة من أبناء الكويت، 
وأكدت على أهمية وضرورة املتابعة 
احلثيثة للقان����ون الوليد وكفالة 
حتقيق املستهدف منه، مشيرة الى 
مردوده اإليجابي الذي سينعكس 
على أداء املعاقني وتعزيز مساهمتهم 
ف����ي التنمية املنش����ودة لوطنهم 
ومواصلتهم عطاءهم وإجنازاتهم 
التي كثيرا ما جتاوزوا فيها إجنازات 

أقرانهم.
واختتم����ت بورس����لي بتكرار 
ش����كرها وثنائها لكل من س����اهم 
البرملانية واللجنة  في اجللسات 
البرملانية من نواب مجلس األمة 
وأعضاء احلكومة وس����كرتارية 
البرملانية ومستش����اري  اللجنة 
اللجنة وأعض����اء جمعيات النفع 
العام الذين ش����اركوا في صياغة 

هذا القانون.
بدوره توجه مدير عام اجلمعية 
الكويتية لرعاية املعاقني هاش����م 
تق����ي بالتهنئة للمعاقني وقال: مت 
بعون اهلل وحم����ده إقرار قانون 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وهو 
القانون الذي حرص عليه أعضاء 
التنفيذية والتش����ريعية  الهيئة 
وعملوا منذ سنوات على إجنازه 
وما كان اتفاقهم وإجماعهم إال دليل 
على رغبتهم في دعم األشخاص 

في البداية رأي الوكيل املساعد 
لقطاع الرعاية االجتماعية في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل د.جاسم 
اشكناني ان اقرار قانون املعاقني 
بكل اصوات أعضاء مجلس األمة 
واحلكومة ال� 53 خطوة ايجابية 
الى االمام في مجال توفير الرعاية 

واحلماية للمعاقني.
وأضاف انن����ا نحمد اهلل على 
إقرار ه����ذا القانون املتطور وهذا 
لي����س بغريب على الكويت حيث 
كان����ت من ال����دول الس����باقة في 
اعتماد قانون خ����اص لهذه الفئة 
قبل سنوات طويلة، وهي الدولة 
العربية الوحيدة التي لديها قانون 

خاص للمعاقني.
وان شاء اهلل س����يتم تفعيله 
ووضعه موضع التنفيذ في أسرع 
وق����ت، فأبنائنا املعاق����ون اثبتوا 
لس����نوات طويلة م����دى قدراتهم 
وطاقاتهم على اإلب����داع والعطاء 

لذا يستحقون منا الكثير.
ونتمن����ى ان يك����ون القانون 
فاحتة خير له����م وان يحقق لهم 
كل آمالهم وأحالمهم الس����يما في 
التوظي����ف وتوفير فرص  مجال 
العمل، وحماي����ة حقوقهم من أي 
إساءة س����واء كانت عن قصد أو 

غير قصد.
ونحم����د اهلل ان حكومتن����ا 
الكرمية لم تبخل يوما على أبنائها 
وخصوص����ا ذوي االحتياج����ات 
السباقة في توفير  اخلاصة فهي 
كل أش����كال الدعم لهم سواء على 
املستوى التعليمي او الصحي او 
التأهيل املهن����ي الى جانب الدعم 
املادي واملعنوي لهذه الفئة العزيزة 
والبد من توجيه الشكر لكل من عمل 
على اقرار هذا القانون املتميز الذي 
سجل في تاريخ الكويت الناصع 

البياض.
كما ثمنت رئيسة مجلس إدارة 
اجلمعي����ة الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني رحاب بورسلي توجيهات 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والتوافق احلكومي 
� النياب����ي الذي أثمر إقرار قانون 
املعاقني، وأش����ارت الى ان جتاوز 
التي عرقل����ت صدور  العقب����ات 
القانون، واالتفاق بش����أن مجمل 
املواد التي كانت موضع خالف جاء 
ثمرة نوايا مخلصة ونفوس سوية 
أبنائنا  مستوعبة الس����تحقاقات 
املعاقني الذين اس����تمر انتظارهم 
وذويهم إلقرار هذا القانون وحتقيق 
حلمهم في خروجه الى النور طويال، 
واستطردت بورسلي في بيان صادر 
عن اجلمعية قائل����ة: كل التقدير 
والعرفان والثناء نرفعه الى مقام 
نصير املعاقني األول صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ول����ي عهده األمني الش����يخ نواف 
األحمد ولكل من ب����ذل من جهده 
ووقته ولوسائل اإلعالم على امتداد 
مس����يرة إجناز هذا القانون الذي 
نعول عليه كثيرا في استكمال رسم 
الصورة املشرفة للرعاية الرسمية 
واألهلية الت����ي يحظى بها فلذات 

تـقــــي: 
النقـاش الطويل 
في الجلسة حرصًا 
على تقديم أفضل 
وأنسبها الخدمات 

بورسـلــي: 
نتمنـى اسـتمرار 
الحكومي  التوافق 
لصالح  النيابـي  ـ 
المعاقيـن أبنائنـا 

أشكنـانـي: 
القانـون خطـوة 
األمـــام   إلــى 
دعم  مسـيرة  في 
المعاقيـن أبنائنـا 

إبراهيم املشوطي خلود العلي حمد اخلالدي فايز العازمي

هاشم تقي رحاب بورسلي د.جاسم أشكناني

نشكر  العلي: 
كل مـن سـاهم 
في إحقـاق الحق 
الحلم  وتحويـل 
حقيقــة إلــى 

المشـوطي: القانون يجعل الكويت على رأس الـدول المتقدمة

الخالــدي: 
خطــوة تجّسـد 
مــدى اهتمــام 
بهـذه  الحكومـة 
الفئـة مـن أبنائها

العازمـــي: 
سـّباقة  الكويـت 
المعاقين  دعم  في 
يلبــي  والقانـون 
تهـــم  حـا طمو

بادي الدوسري أمل الدمخي

الدوسـري: 
أن  نتـمـنــى 
يكـون المعاقون 
قـــدر  علــى 
المسؤوليـــة 

الدمخـــي: 
المعاقون  أبناؤنـا 
كـل  يستحقـون 
شــيء جميــل 
مصالحهم يخـدم 


