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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

أكد أنه آن األوان العتماد كادر للعاملين في دور الرعاية

المهدي يناشد أولياء أمور المعاقين
التواصل معهم وعدم االنقطاع عن زيارتهم

نسيج املجتمع.
وتوج صاحب السمو األمير 
التوجه بإصدار  حفظه اهلل هذا 
مرسوم اميري بقانون يغطي كل 
ثغرات القانون الس���ابق ويفعل 
القانون بحي���ث يضمن للمعاق 

جميع حقوقه.
الفاعلة  وهذا يؤكد املشاركة 
التش���ريعية واجلهات  للسلطة 
األهلية املعنية بش���ؤون اإلعاقة 
بجانب السلطة التنفيذية في حفظ 

كرامة ورعاية املعاق.
وأناش���د أس���ر األهالي ذوي 
األبناء املعاقني ان يضعوا ايديهم 
في ايدي العاملني حتى نحقق لهم 
االندماج في مجتمعهم بقدر اإلمكان 
ويعيشوا في بيئة طبيعية حتى 
يكسبوا مهارات احلياة االجتماعية 

ومهارات التوافق في املجتمع.
وللحد من اإليواء باملؤسسات 
اإليوائية يتم التركيز على الرعاية 
النهارية بالتوسع في إنشاء املراكز 
التي ترعى هذه الفئة بتدريبهم 
وتأهيله���م وه���م يقيم���ون مع 

أسرهم.
ورأى املهدي انه البد من توفير 
كادر وظيف���ي للعاملني في هذا 
القطاع اإلنساني بالدرجة األولى 
الكويتي على  الشباب  لتشجيع 
العمل مع هذه الفئات، واخلروج 
من مقول���ة انها م���ن الوظائف 
الطاردة، باألخ���ص أن موظفي 
دور الرعاية االجتماعية منذ سنني 
طويلة وهم يطالبون بهذا الكادر 
ويطالبون مبساواتهم مع نظرائهم 

في وزارات الدولة.

حال حدوث اي طارئ صحي أو 
وفاة.

وكش���ف املهدي ع���ن تقدمي 
كتاب إلى الوزارة بشأن حتويل 
جناح التوحد في اإلدارة إلى قسم 

التوحد.
وعن بناء مركز جديد للتدخل 
املبكر قال هناك مراسالت ووعود 
بناء مركز خاص للتدخل املبكر 
خاصة أن املركز احلالي يعاني من 
عدم القدرة االستيعابية لألبناء من 
جميع املناطق الكويتية الى جانب 

صعوبة الوصول إليه.
فقام���ت بتوفير املؤسس���ات 
احلكومية واألهلية املتخصصة 
التي ترعى هذه الفئة في جميع 
النواحي االجتماعية والصحية 

والتربوية والتأهيلية.
الى توفير  الدولة  وتس���عى 
القوان���ني التي حتق���ق للمعاق 
احتياجاته ومتطلباته وحتفظ 
له كرامته كعض���و فاعل ضمن 

ناشد مدير ادارة رعاية املعاقني 
خالد املهدي اولياء امور املعاقني 
املنقطعني عن زيارة ابنائهم في 
دور الرعاية التعاون مع املشرفني 
واالخصائي���ني والتواص���ل مع 
ابنائه���م ألن احدا لن يحل مكان 

االسرة الطبيعية.
وقال ف���ي تصريح ان قانون 
املعاقني الذي اق���ر مؤخرا يقدم 
الكثير م���ن االمتيازات للمعاقني 
واولياء االمور، االمر الذي يتماشى 
مع سياسة االدارة للحد من االيواء 

والتوسع في الرعاية النهارية.
واوض���ح انه اصبح ال يوجد 
عذر الولياء امور املعاقني باالخص 
االعاقات اخلفيفة واملتوسطة في 
ايداع ابنائهم بااليواء مع االمتيازات 
املادية الت���ي وفرها لهم القانون 
اجلديد وحتى االعاقات الشديدة 
باالمكان بقاؤها في املنزل وتوفير 

الرعاية النهارية لها.
وبني ان اكثر مشكلة تواجه 
االدارة ه����ي مع عدد من النزالء 
الوافدين وجنس����يات مختلفة 
لعدم وجود املستندات الشخصية 
الثبوتية )جواز س����فر وبطاقة 
مدنية(، وقامت وزارة الشؤون 
مبخاطب����ة وزارة اخلارجي����ة 
ملخاطبة س����فارات دول النزالء 
من الوافدين وبعض السفارات 
اس����تجابت وعاجلت املوضوع 
ولألس����ف هناك سفارات اخرى 
لم تستجب، موضحا ان الهدف من 
الطلب ليس ايقاف تقدمي خدمات 
الرعاية لنزالء من الوافدين امنا 
ملعاجلتهم في املستشفيات في 

خالد املهدي

درع تكرميية من اجلمعية الكويتية ألولياء أمور املعاقني للمحاضر كاليتون كلر

في محاضرة »الحقوق التربوية ألبنائنا المعاقين كيف نطالب بها؟« في جمعية أولياء أمور المعاقين

كلر: ضرورة الدمج في الرعاية السكنية والتوظيف 
والتأهيل وتوفير المدارس المؤهلة بيئيًا وتربويًا واجتماعيًا

فعاال بإب���رازك للنجاحات وان 
صغر حجمها.

� حفز هيئة التعليم باملدرسة 
دون تنازل عن حقوق أو تقصير 

بواجبات.
� س���اعد املدرس���ة لتك���ون 

ناجحة.
� حتل���ى بالصبر وال تتوقع 
الكثير واعلم أن تنفيذ التغيرات 

يستغرق بعض الوقت.
� شارك في ش���بكات الدعم 
األسري واستفد من كل ما يطرح 

فيها.
� اعلم جيدا ان ال أحد بخالف 
طفلك يتحمل املسؤولية بنفسه 

بعدك.
� من مس���ؤوليتك مناصرة 
طفلك وتعليمه كيفية املطالبة 

بحقوقه.
بعد ذلك مت فتح باب النقاش 
مع جمهور احملاضرة من أولياء 
الذين شرحوا بدورهم  األمور، 
واقع اإلعاقة باملجتمع الكويتي 
وكيفية التعامل معها بشكل عام 
التربوي،  خاصة من اجلان���ب 
وأبدى الطرفان استعدادهما لعقد 
مزيد من اللقاءات الثقافية الهادفة 
باستخدام التقنية احلديثة في 
هذا املجال من خالل عقد املؤمتر 
املرئي عبر شبكة اإلنترنت، ليتم 
تبادل وجهات النظر والتجارب 
بشكل مباشر مع أولياء األمور في 

الواليات املتحدة األميركية.

والتوظي���ف والتأهي���ل عب���ر 
األنشطة مثل الرياضة والفنون 

املختلفة.
ووجه كاليت���ون نصائحه 
الولياء األمور في كيفية تفعيل 
التربوية  العملي���ة  دورهم في 
ألبنائه���م وذل���ك بالنصائ���ح 

التالية:
� آمن بحقيقة ان ال أحد يعرف 

طفلك أكثر منك.
� حتلى بالصرامة واجلدية 

في تربيتك.
� تفهم احتياجات طفلك وضع 

نفسك في موقعه.
� ال تكن دائما مطالبا بل كن 

الس���ليمة، وكذلك الكفيف يتم 
التعامل مع ظروف انعدام الرؤية 
واإلحساس بها عبر إيجاد وسائل 
تقدم نفس الشعور له وكأنه غير 
فاقد لنعمة البصر وقدم كاليتون 
سلسلة من اخليارات التربوية 
وأهمية تفعيل املفاهيم التعليمية 
بصورة دقيقة وشاملة، فأكد على 
ضرورة الدمج للمعاق مع بقية 
األقران في املدارس املؤهلة بيئيا 
وتربويا واجتماعيا، مبا يتناسب 
مع املستوى التطوري والعمري 

للمعاق.
كم���ا أكد على وجوب توفير 
الدمج في مجال الرعاية السكنية 

الطالب املعاق، فينظر إليه على 
أنه: كائن عاجز مثير للشفقة، 
وعليه أن يكون شاكرا وممتنا 
ألي شيء يقدم له حتى لو لم يكن 
مناسبا الحتياجاته، ال دور له 
في حتديد مساراته التعليمية، 
ثم طرح اهمية الرؤية املستنيرة 
وانعكاساتها في تنمية قدرات 
الشخص ذي االعاقة من واقع: 
أهمية تغيير البيئة الس���لبية 
احمليطة باملع���اق، التعاطي مع 
االعاقة في حدودها التي ترتبط 
بها، فاألهم أن نتعامل مع ما يؤثر 
على ظروف س���معه وتخاطبه 
وايصال املعلومة له بالطريقة 

الكويتية  نظمت اجلمعي���ة 
ألولي���اء أم���ور املعاقني ضمن 
موسمها الثقافي لعام 2010/2009، 
وبالتعاون مع القس���م الثقافي 
املتح���دة  الوالي���ات  بس���فارة 
األميركية، محاض���رة تربوية 
التربوية  بعن���وان »احلق���وق 
املعاق���ني كيف نطالب  ألبنائنا 
بها؟« حاضر فيها البروفيسور 
الزائر كاليتون كلر خبير القوى 
العاملة بالتربية اخلاصة بوالية 
مينيسوتا، وذلك مبركز اخلرافي 
النش���طة االطفال املعاقني، وقد 
رح���ب في بداية اللقاء جاس���م 
النوري بالبروفيسور كاليتون 
الش���كر اجلزيل لسفارة  وقدم 
الوالي���ات املتحدة لتعاونها مع 
جمعية اولياء األمور في سبيل 
تقدمي خدمات ضمن املسؤولية 
االجتماعية للسلك الديبلوماسي 
ودوره في تعزيز أواصر العالقات 
ومتانتها، كما أثنى النوري على 
مركز اخلرافي ألنشطة االطفال 
املعاقني الذين متيزوا بتعاونهم 
التس���هيالت  وتقدميهم جميع 
لنجاح املوسم الثقافي للجمعية 

للسنة الثانية على التوالي.
تولت رنا ناصر االختصاصية 
إلى  النفسية ترجمة احملاضرة 

اللغة العربية.
وتناول البروفيسور كاليتون 
التي توجه  التعليمية  الدالالت 
التربوي مع  التعام���ل  مس���ار 

»أم لكل طفل معاق«: أناشد وزيرة التربية 
التدخل لحل مشكلة »الرياضيات«

ناشدت »أم لكل طفل معاق« وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان تخاطب التوجيه العام للرياضيات إليجاد حل لتدريس 
كتاب الرياضيات للفصلني األول والثاني بعد تأجيل الدراسة في الفصل 

األول مبدارس التربية اخلاصة ألن هذا يشكل عبئا كبيرا عليهم.
وقالت في مناشدتها: لقد مت تأجيل الدراسة ألبنائنا الطلبة مبدرسة 
الرجاء مبدارس التربية اخلاصة ذات التعليم العام ملنهج وزارة التربية 
بن����اء على أوامر منظمة الصحة العاملية خوفا على صحتهم من أضرار 
وباء االنفلون����زا، ولكن الطامة الكبرى والكارث����ة ظهرت اآلن بالفصل 
الدراس����ي الثاني حني علمنا ان مادة الرياضيات سيدرس فيها الكتابان 
بهذا الفصل، هل يعقل هذا الكالم؟! أختنا الفاضلة هؤالء الطلبة أجسادهم 
املليئة باملرض والعمليات اجلراحية ال تتحمل كل هذه األعباء والضغوط 

خصوصا انه اثناء توقف الدراسة كان ابناؤنا يذهبون للعالج.
لذل����ك نرجو مخاطبة التوجيه الع����ام للرياضيات إليجاد حل لهذه 
املشكلة وتخفيف املنهج قدر املستطاع. وس����نتابع قراراتكم الصادرة 
مع التوجيه العام ملادة الرياضيات ونحن على ثقة بحس����ن تصرفكم 

وحرصكم على هذه الفئة املظلومة اجتماعيا وتربويا.

إلبراز دور الكويت في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة

السعد: أنشطة ثقافية وتوعوية للتعريف بالتوحد 
ونشر الوعي بين أفراد المجتمع

بدمجهم وفي جميع املجاالت.
من جهته����ا، صرحت د.هيا 
 Reach العم����ر املنظم����ة لفريق
التطوعي ان التحضير للماراثون 
لهذا العام ش����هد نقل����ة نوعية 
من خالل مش����اركة املتطوعني 
 Reach واملتطوعات بإدارة فريق
التنظيم واإلعداد  التطوعي في 
لتلك االنش����طة، ويضم الفريق 
عددا من املتطوعني من األطباء 
الذين ش����كلوا فريق����ا تطوعيا 
ف����ي األعمال  خلدم����ة املجتمع 
اإلنس����انية واملجتمعي����ة رغم 
انشغاالتهم املهنية، ومن األعضاء 
املنظمني للفريق د.لطيفة اخلرافي 
ابراهيم والعديد من  ود.فاطمة 
األطباء وطلبة اجلامعة والثانوي 
الذين قدموا مبشاركتهم دعوة 
ملختلف فئات املجتمع لالهتمام 
بالفئات اخلاصة والتطوع والعمل 

من أجلهم.

للصحة عموما وجلميع األعمار 
املشاركة، كما ان ماراثون التوحد 
لهذا العام شهد ايضا املزيد من 
املسابقات املتنوعة واملشاركات 

اجلاذبة للجمهور.
وأضافت الس����عد ان األشهر 
القادمة ستشهد االفتتاح الرسمي 
ملركز الكويت للتوحد، كواجهة 
حضارية قدمت خدماتها الرائدة 
للمنطقة والشرق األوسط بجميع 
فئاته ول����كل من يطلب اخلدمة 
س����واء مواطنون أو وافدون أو 
األش����قاء واألصدقاء من الدول 

العربية واألجنبية.
وبدوره أكد مدير إدارة اإلعالم 
والنشر في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة توفيق العيد حرص 
اللواء  الع����ام  الهيئ����ة واملدير 
م.فيصل اجلزاف على دعم جميع 
أنشطة ذوي االحتياجات اخلاصة 
والعمل على كل ما ميكن ان يسهم 

ويحقق الهدف الذي من أجله بدأ 
في عام 2005 وذلك لنشر الوعي 
بكلمة التوحد ودعما للمصابني 
بالتوحد وأسرهم وأننا منشي 
جميعا من أجلهم، وخطواتنا دعما 
لهم، وذلك بالطبع عدا التشجيع 
عل����ى الرياضة واملش����ي املفيد 

يكون العبداهلل رئيس����ا فخريا 
التوحد إلحساس����ه  ملاراث����ون 
بأهميت����ه من خالل مش����اركته 

ودعوة اآلخرين للمشاركة.
وبينت د.الس����عد ان سباق 
التوحد للمش����ي يش����هد اقباال 
جماهيريا متزايدا عاما بعد عام، 

صرحت مديرة مركز الكويت 
للتوحد د.س����ميرة السعد بأنه 
مبناسبة االحتفال السنوي بيوم 
التوحد العاملي، والذي يصادف 
الثاني من ابري����ل من كل عام، 
يقيم املركز عدة أنشطة ثقافية 
التعريف  وتوعوية تساهم في 
بالتوحد ونشر الوعي بني أفراد 
املجتم����ع وإب����راز دور الكويت 
ف����ي خدم����ة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
ومن ضمن تلك األنشطة إقامة 
ماراثون التوحد اخلامس للمشي 
حتت رعاية كرمية وحضور من 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل الذي حرص على 
رعاية املاراثون منذ بداية انطالقه 
في عام 2005، وانطالقا من هذا 
احلرص على الرعاية واملشاركة 
باملشي في املاراثون لنشر الوعي 
بالتوحد فقد تشرف املركز بأن 

توفيق العيد سميرة السعد

د.موضي احلمود

وتعديل وتذليل الصعوبات اثناء 
املتابعة  الى  التطبيق، باالضافة 
املستمرة لتطبيق بنوده ومحاسبة 
املقصرين وتلقي ما يستجد من 
مطالب، والدعوة الدائمة لتوعية 
املجتم���ع الكويت���ي واملعاق���ني 
بقانون حقوق األشخاص ذوي 
االعاقة، ودعم أنشطتهم الثقافية 
والرياضية واالجتماعية خصوصا 
ان العديد من الرياضيني املعاقني قد 
رفعوا اسم الكويت عاليا في كثير 

من األلعاب التي شاركوا فيها.

رأى الناشط في مجال االعاقة 
ونائب رئيس جمعية متابعة 
قضاي���ا املعاقني عل���ي الثويني 
ان القانون اجلدي���د فيه الكثير 
م���ن املزايا الت���ي تعتبر مفخرة 

للكويت.
وقال في تصريح ل� »األنباء« 
بداية نتوجه بالش���كر اجلزيل 
الس���مو األمير الشيخ  لصاحب 
صباح األحم���د حفظه اهلل على 
تشريفنا بتوقيع مرسوم قانون 
حقوق االش���خاص ذوي االعاقة 
وال���ذي اذن بب���زوغ فجر جديد 
عل���ى املعاقني واس���رهم، وفتح 
البياض  صفحة جديدة ناصعة 
في سجل حقوق االنسان بتاريخ 
الكويت وش���كل نقلة نوعية في 
الكويتية  املعاقني والبيئة  حياة 

وحضارتها.
وأضاف انه مما ال ش���ك فيه 
ان القانون يتضمن مزايا كثيرة 
تعتبر مفخرة للكويت وفي مرحلة 
ما بعد اقرار القانون سيتم التحرك 
االجتماعي واملدني للجمعية ملتابعة 
قضايا املعاقني عبر عدة محاور 
القانون  الدعوة الستكمال  أولها 

وأضاف الثوين���ي وهنا البد 
من مناشدة أشباه املعاقني بإعادة 
بطاقة املعاق الى هيئة املعاقني كما 
نناشد املعاقني الذين قد يسقطون 
من اثبات االعاقة بس���بب تقييم 
اللجنة الفنية املقبل بأن يسلكوا 
مس���لكا قانونيا إلعادة حقوقهم 
ان كانوا مقتنعني بأنهم معاقون، 
التي ال تعتبر  وعلى اجلمعيات 
بعد تطبي���ق القانون انها متثل 
املعاقني وان منتسبيها غير معاقني 
اال ينطووا بعد اآلن حتت عباءة 
التي تراع���ي املعاقني  اجله���ات 
وتعطي فرصة للجهات احلقيقية 
التي متثل املعاقني لدخول مجلس 

الهيئة مستقبال.
كما ناش���د الثوين���ي اللجنة 
الفني���ة املنوي اعادة تش���كيلها 
ومجالس االدارات واالقس���ام اال 
تشدد في وضع اللوائح والنظم 
والش���روط بحيث يحرم اكثرية 
القانون  امتي���ازات  املعاقني من 
او جند ان املعاقني اعاقة شديدة 
او  اصبحوا متوس���طي االعاقة 
جند متوس���طي االعاقة حتولوا 

الى بسيطي االعاقة وهكذا.

علي الثويني

أكد لـ »األنباء« أهمية متابعة تطبيق بنوده ومحاسبة المقصرين

الثويني: قانون المعاقين نقلة نوعية في حياتهم

أحد العبي منتخب الكويت أللعاب القوى للمعاقني في رفع اجللة

قدموا له دعوة لزيارة المركز

الجزاف استقبل وفد طلبة 
مركز الكويت للتوحد

اللواء م.فيص���ل اجلزاف رئيس  أكد 
مجل���س اإلدارة واملدي���ر الع���ام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة حرص الهيئة 
على تقدمي الدعم والرعاية لكل ش���رائح 
املجتمع الكويتي، السيما ذوي االحتياجات 
اخلاصة، ألنهم يحتاجون الى املزيد من 
الدعم واالهتمام ويحتلون مكانة خاصة 

في نفوسنا وقلوبنا جميعا.
جاء ذلك خالل استقبال اللواء اجلزاف 
لطلبة مركز الكويت للتوحد الذين قدموا 
له الشكر على دعم الهيئة ملاراثون التوحد 

اخلامس.
وأعربت نائبة مدير اخلدمات اإلدارية 
مبركز التوحد شيخة الصبيحي عن الشكر 
والتقدير من جميع منتسبي املركز ملبادرة 
املاراثون وقدمت  اللواء اجلزاف بدع���م 
الدعوة ملدير عام الهيئ���ة لزيارة املركز 

ووعد بتلبية الدعوة.
كم���ا قدم طلبة املرك���ز درعا تذكارية 
لل���واء اجلزاف تقدي���را ملبادرته الطيبة 
وحرصه على التواصل مع أبنائه من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

اللواء م.فيصل اجلزاف يتسلم درعا من وفد مركز الكويت للتوحد

توقع مصدر مسؤول في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل صدور 
قرار وزاري باعادة تشكيل مجلس 
ادارة املجلس االعلى لشؤون املعاقني 
في وقت قريب، كاشفا عن قيام وزارة 
الصحة بتس���مية د.راشد العميري 
ممث���ال للصح���ة، ووزارة التربية 

بتسمية الوكيل املس���اعد للتعليم 
اخلاص فه���د الغيص ممث���ال لها، 
والقرار سيصدر فور تلقي املجلس 
االعلى التسميات في جميع اجلهات 
االدارة، متوقعا  املمثلة في مجلس 
صدور الق���رار قبل االجتماع املقبل 

للمجلس االعلى.

وزير الشؤون يعيد تشكيل مجلس إدارة المجلس األعلى للمعاقين


