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السنان: انخفاض أعداد نزالء األحداث بنسبة %20 
نطالب بزيادة البرامج التربوية الموجهة للوالدين وتثقيفهما باألسس المثلى للتعامل

يقام تحت شعار »التقنية الحديثة لألشخاص ذوي اإلعاقة ـ الطريق إلى المستقبل«

 انطالق أسبوع المعاق الخليجي 20 مارس

شبان كويتيون ينشئون مجموعة »شكر« التطوعية
اتفق عدد من الش����بان الكويتي����ن على تكوين 
مجموع����ة تطوعية تهدف الى ش����كر املوظفن في 
القطاعن احلكومي واالهل����ي على أدائهم الوظيفي 

اجليد واختاروا »مجموعة شكر« اسما لها.
وقال صاحب الفكرة د.محمود حس����ن ان اسم 
املجموعة يأتي من منطلق هدفهم وهو شكر العاملن 
بالقطاعن احلكومي واالهلي عن طريق تقدمي كلمات 
الثناء وتوزيع الدروع التذكارية شكرا وعرفانا لهم 

على أدائهم املتميز في العمل.
واضاف حسن ان املجموعة تقوم بعملها من خالل 

االتصال باملسؤولن في املؤسسات احلكومية واالهلية 
عن طريق االستفسار امليداني من »املراجعن« حول 
أداء »املوظف اجليد« وتعامله مع املراجعن وتواصله 

مع زمالئه في محيط عمله.
وذكر ان هدفهم هو تش����جيع املوظفن ودعمهم 
معنويا مما يجعلهم يطورون أداءهم الوظيفي، مبينا 
انه بهذا التشجيع يساهمون في رفع الروح املعنوية 
للموظف����ن. وذكر ان هذه الفك����رة تأتي تزامنا مع 
انطالقة اخلطة التنموية للدولة، الفتا الى ان عملهم 

في املجموعة هو أقل ما ميكن تقدميه للوطن.

بشرى شعبان
أعلنت رئيسة جمعية اولياء امور املعاقن رحاب 
بورسلي عن تنظيم أسبوع املعاق اخلليجي اخلامس 
حتت شعار »التقنية احلديثة لالشخاص ذوي االعاقة 
� الطريق الى املستقبل« وذلك برعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد خالل الفترة 
من 20 حتى 26 مارس املقبل بالتنسيق مع اجلمعية 
اخلليجية لالعاقة ومقرها مملكة البحرين، ويشارك 
في انشطته عدد من املدارس واجلمعيات واالندية 
العاملة في مجال املعاقن في برامج مختلفة تتراوح 
ما بن العروض املسرحية واملهرجانات الرياضية 
التدريبية  التثقيفية والورش  التوعوية  والندوات 

العلمية واالسواق اخليرية واملعارض الفنية.
وتقوم اجلمعية الكويتية ألولياء أمور املعاقن 
بتنظيم مسرحية »جدتي كول«، واملهرجان الرياضي 
االول لالعاقة الذهنية، بينما تنظم حضانة البستان 
لضعاف السمع والنطق محاضرة بعنوان »التخطيط 
للمراحل االنتقالية الدراسية للصم وضعاف السمع«، 
وندوة التدخل املبكر وجتربة حضانة البستان، وندوة 
اعاقتي السمعية ليست مشكلة، وندوة تأهيل الطفل 

قبل وبعد زراعة القوقعة.
أما مدرس����ة املعرفة النموذجية، فستشارك في 
املهرجان الرياضي االول لالعاقات الذهنية، ومدرسة 
أبوحليفة لالحتياجات اخلاصة تنظم محاضرة ماهية 
التوحد، طرق تشخيصية، برامجه اخلاصة، باالضافة 
الى ورشة حية تبرز قدرات ذوي االحتياجات اخلاصة، 

ومعرض فني.
أما ادارة التأهيل املهني للمعاقن، فتنظم عرضا 
مسرحيا بعنوان »مرآتكم أنا« باالضافة الى ورش 
حية ومعرض، وتنظم مدرسة الكويت االهلية قسم 
االحتياجات اخلاصة يوما رياضيا ترفيهيا، ورشة 

عمل للعالج الطبيعي والوظيفي.
وكشفت بورسلي عن استضافة اجلمعية خالل 
االسبوع وفدا من مركز العون بجدة باململكة العربية 
السعودية من الطلبة ذوي االعاقات الذهنية يتكون 
من 21 طالبا و10 مرافقن برئاسة مها اجلفالي لتقدمي 
عروض مسرحية باس����م »جدتي كول« وقد أطلقنا 
عليهم »فرسان الصحراء« لتقدمي عروض مسرحية 
تقام على مسرح الشامية التابع للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، حيث ستكون انطالقة هذا 
العرض برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء 

وضيوف من داخل وخارج الكويت.
وتابعت: شرف راعي هذا االسبوع أبناءه املعاقن 
بتتويج ختام االسبوع بإقامة املهرجان الرياضي االول 

لالعاقات الذهنية على ارض س����تاد جابر الرياضي 
فيكونون هم اول من اس����تخدم مرافق هذا الصرح 

الرياضي وذلك 24 مارس املقبل.
وبهذه املناسبة، دعت اجلمعية كل اجلهات العاملة 
في مجال االعاقة للمش����اركة في انشطة هذا اليوم 
الذي س����يتخلله عدة عروض رياضية وترفيهية، 
وااللعاب املعتمدة باملهرج����ان الرياضي هي: لعبة 
كرة السلة، لعبة السباحة، لعبة رمي اجللة، ألعاب 
القوى )جري(، ألعاب املضمار، لعبة تنس الطاولة 
وتتش����رف اجلمعية بحض����ور ضيوفها من خارج 
الكويت وهم: الشيخ دعيج اخلليفة رئيس اجلمعية 
اخلليجية لالعاقة ورئيس اللجنة االستشارية العليا 
لالوملبياد اخلاص، وم.امي����ن عبدالوهاب الرئيس 
االقليمي لالوملبياد اخلاص إلقليم الشرق االوسط 
وشمال افريقيا، وس����لوى مالف رئيسة االوملبياد 
اخل����اص باجلمهورية التونس����ية، واملدرب محمد 

املعتوق، واملدرسة وفيقة علي.
وكشفت بورس����لي عن قيام كل من بنك برقان 
وبنك اخلليج بدعم أنشطة اسبوع املعاق اخلليجي، 

باالضافة الى شركات ومؤسسات اخرى.
بدوره بن الكاب����ن خالد العصفور ان املهرجان 
الرياضي س����يكون في س����تاد جابر وهو مخصص 
لالعاقات الذهنية ويش����ارك في االلعاب 160 العبا، 
باالضافة الى تولي املتطوعن من ش����باب وشابات 
الكوي����ت التنظيم واإلش����راف على ه����ذا املهرجان 

الرياضي.
أما مدي����ر العالقات العامة في بن����ك برقان فهد 
الرشيدي فأكد ان دعم بنك برقان للمهرجان الرياضي 
يأتي ضمن سياسة البنك املعتمدة في دعم االبداعات 

الوطنية.
وأشار الى ان مشاركة بنك برقان جاءت من خالل 
اميان البنك التام مبسؤوليته جتاه املجتمع فخرجنا 
من دائرة املجاملة أو الع����رف بالتكرمي لنثبت من 
خالل مبادرات عديدة كجائزة املاس السنوية التي 
ينظمها بنك برقان لثمانية أعوام متتالية، وتعكس 
جائ����زة املاس الدعم وااللت����زام الكبيرين لدى بنك 
برقان جتاه ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث يقدم 
البنك اجلوائز الثني عش����ر فردا سنويا منهم ممن 
اس����تطاعوا ان يحققوا االجنازات املتفردة والتميز. 
ويتم تقدمي اجلوائز في ثالث فئات هي جائزة املاس 
االزرق للمتميزين من ذوي االعاقة الذهنية، وجائزة 
املاس االصفر للمتميزين من املعاقن حركيا، بينما 
تذهب جائزة املاس االبيض ألولئك املتميزين من ذوي 
االحتياجات اخلاصة من أصحاب االعاقة احلسية.

عزب: إهداء »األوقاف« سلسلة »روافد« 
إضافة قيمة لمكتبة اإلسكندرية

القاهرة � كونا: قال مدير ادارة اإلعالم مبكتبة االس���كندرية 
د.خالد عزب ان إهداء وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية 
كل إصدارات سلس���لة »روافد« للمكتبة يع���د اضافة الى آالف 
الكتب املرقمنة التي حتتويها ويعكس التعاون القائم والفعال 

بن املؤسسات الكويتية واملكتبة.
وأكد د.عزب في تصري���ح ل� »كونا« ان إهداء إصدارات هذه 
السلسلة القيمة للمكتبة ملشروع »دار« يعد اضافة الى آالف الكتب 
املرقمنة )كتب الكترونية( بعدة لغات وهي العربية واالجنليزية 
والفرنسية وكذلك عشرات اآلالف من الصور والوثائق والكثير 
من املشروعات املتكاملة التي تغذى ذاكرة مصر املعاصرة فضال 

عن أرشيف قناة السويس وأرشيف الرئيس السادات.
وأكد د.عزب الذي تس���لم اإلهداء أنه س���يكون هناك تعاون 
واسع بن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ومكتبة 
االسكندرية في واحد من املشروعات الهامة للمكتبة وهو مشروع 

إعادة نشر مختارات من التراث اإلسالمي.
وبن أن املش���روع يهدف الى تقدمي مختارات من تراث الفكر 
النهضوي اإلسالمي والتعريف بأهم كتابات التجديد والنهضة 
وأعالمه���ا ف���ي القرنن ال���� 13 وال� 14 الهجري���ن، موضحا انه 
يتوجه ال���ى قطاع عريض من طالب اجلامعات واملعاهد العليا 
العربية واإلسالمية من أجل تعريف أفضل بأفكار هؤالء األعالم 

وأعمالهم.
وأضاف عزب ان مشروع »روافد« الذي أطلقته ادارة الثقافة 
اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية يعتبر 
مشروعا متكامال يعنى بتنمية الشأن الفكري والثقافي واألدبي 
في عمل قطاع الش���ؤون الثقافية ورؤيته ورسالته وذلك عبر 
سلسلة من اإلصدارات والدورات التدريبية ومشروع موسوعي 

شامل.
وأشار الى ان املشروع يهدف الى إثراء احمليط الفكري والثقافي 
واألدبي بإصدارات دورية في ميادين الفكر اإلس���المي واألدب 
والفنون واملراجعات التراثية بأسلوب إبداعي يتصف بالعمق وفق 

الرؤية الوسطية التي تدرك الواقع وتستشرف املستقبل.
وأثن���ى عزب على اإلهداءات العديدة التي تلقتها املكتبة من 
مختلف املؤسس���ات الكويتية، مشيرا في ذلك الى إهداء جامعة 
الكوي���ت مجموعة متميزة من االهداءات قدمها مجلس النش���ر 
العلم���ي باجلامعة وهي عبارة عن مجموعة متنوعة من الكتب 
تصل الى حوال���ي 190 كتابا باالضافة الى أكثر من 400 دورية 

علمية في مجاالت مختلفة ومتنوعة.

)هاني الشمري(رحاب بورسلي وهديل الفضلي وفهد الرشيدي خالل املؤمتر

بشرى شعبان
اكد مدير ادارة رعاية االحداث بوزارة الشؤون 
عبداللطيف السنان اهمية دور االعالم واجهزته 
املختلفة في معاجلة انحرافات االحداث وتوعية 
األس���ر من خالل الدور التوجيهي والوقائي 
لوسائل االعالم وما تقوم به من تبصير الفراد 
املجتمع السيما األسرة باعتبارها احملرك الفعال 
وما تتسم به بالبساطة والسالسة حيث تراعي 
ثقافة املجتم���ع وقيمه االجتماعية بأجهزتها 
املقروءة واملسموعة واملرئية من خالل العمل 
على االرتقاء باألسرة فكريا وثقافيا واجتماعيا 
ونفسيا، وقد ساعدت هذه اجلهود في انخفاض 

اعداد نزالء االحداث بنسبة %20.
فقد بلغ عدد االحداث 1750 حدثا عام 2009 
بعد ان كان العدد 2195 حدثا عام 2008، الفتا الى 

ان هذا مؤشر جيد وهذا ما تتطلع اليه االدارة من 
خالل اخلطط التي يتبعها اجلهاز الفني العامل 
مبؤسسات االحداث ملتابعة احلدث من جميع 
النواحي والعادة تأهيله وحتويله الى انسان 
منتج في بيئته الطبيعية واضاف السنان ان 
نوع االنحراف واه���م القضايا التي ارتكبت 
عام 2009 باملرتبة األولى الضرب والس���رقة 
ومخالفة االقامة واتالف ممتلكات الدولة وهتك 
العرض وسلب بالقوة، وبن السنان ان نسبة 
اعداد الكويتين تأتي باملرتبة األولى بقضايا 
االحداث ومن ثم غير محددي اجلنسية باالضافة 

للجنسيات االخرى اخلليجية والعربية.
وشدد السنان على ضرورة زيادة البرامج 
التربوية املوجهة للوالدين وتثقيفهما باألسس 
والطرق املثلى للتعامل مع االبناء ومشاكلهم 

وتخصيص برامج هادف���ة تربوية باعتبار 
االعالم مص���درا مهما في التوجيه والتثقيف 
واالمانة واملسوولية كاملؤسسة التربوية من 
حيث اثرها في تشكيل بنية املجتمعات ورسم 

مالمحها.
ومتنى ان تقل نس���بة اعداد النزالء لهذا 
العام من خالل الدور االعالمي وما يقوم به من 
جهود واضحة بالتعاون مع اجلهات االهلية 
واملجتمع املدني وزي���ادة البرامج التوعوية 
لالسر وللش���باب واملراهقن والتي تتناول 
طبيعة مشكالتهم والعمل على حلها وتخصيص 
برامج تربوية هادفة لتحفيز الشباب وتنمية 
هوايتهم وغرس االيجابية والطموح واملواطنة 
في نفوس���هم وتعزيزهم بالتمسك بالهوية 

عبداللطيف السناناالسالمية العربية.


