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جمانة الطبيخ ومحمد االحمد وفهد الطبيخ وعبداهلل السرحان يفتتحون معرض »نقدر«

مشاركون مبعرض »نقدر«

ناجي العبدالهادي متحدثا للصحافيني محمد االحمد ود.ناصر الصانع وفهد الطبيخ يتابعون احللقة النقاشية

املشاركون مبؤمتر »نقدر« في صورة تذكارية

جناح »األنباء« في املؤمتر استقبل زوارهأميرة الشمري مع عدد من املشاركني باملؤمتر

محمد األحمد افتتح الحلقة النقاشية لمؤتمر »نقدر«: 
الخطة اإلنمائية تلتزم بتحسين أوضاع المعاقين

رندى مرعي 
اعتبر األم����ن العام للمجلس 
األعلى لشؤون احملافظات محمد 
االحمد أن اخلطة االمنائية متوسطة 
األج����ل ببرنامج عم����ل احلكومة 
للفصل التش����ريعي الثالث عشر 
تؤكد التزام الدولة بالدور االنساني 
في مجال حتسن أوضاع املعاقن 
وذوي االحتياج����ات اخلاصة من 
خالل سياسات الرعاية والتنمية 
االجتماعي����ة بهدف تغيير مفهوم 
املعاقن الى مفهوم املشاركة والدمج 
املجتمعي لهم م����ن خالل تدريب 
املعاقن وتوفير جميع الوس����ائل 
الالزم����ة الندماجهم في  والطرق 
جميع مناح����ي احلياة، باالضافة 
الى تبني عدد من املشاريع اخلاصة 
لتطوير الرعاية الصحية املقدمة 
لذوي االحتياجات اخلاصة واالرتقاء 
بهم علمي����ا وطبي����ا واجتماعيا 
التعليمية  الوس����ائط  وتوفي����ر 
املناس����بة ومواءم����ة تصميمات 
املباني واملنشآت وتوفير وسائل 

املواصالت الالزمة لهم.
كالم األحمد جاء خالل متثيله 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان في افتتاح احللقة 
النقاشية ملؤمتر »نقدر« الشبابي 
التفاعلي العرب����ي االول وافتتاح 
الش����بابي املصاحب له  املعرض 
بحضور النائب ناجي العبدالهادي 
والنائب السابق د.ناصر الصانع 
ومختصن مبجال ذوي االحتياجات 
اخلاصة وممثلن عن بعض الوزارت 
واجله����ات احلكومي����ة واخلاصة 
وحضور مشاركن من دول اخلليج 

وبحضور املعاقن وذويهم.
وتابع األحمد ان االلتزام الدائم 
للكويت بتحسن أوضاع املعاقن 
وذوي االحتياجات اخلاصة ترجمة 
لرغبة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في ضرورة االهتمام 
بذوي االحتياجات اخلاصة، األمر 
الذي يجس����د جترب����ة الدولة في 
مجال حقوق االنسان وتوفير كل 
سبل احلياة الكرمية لهم وتذليل 
جميع الصعاب ومعاونتهم على 
االندماج ف����ي املجتمع الذي ميثل 
معيارا أساسيا حلضارة الشعوب 

وتقدمها.
وأش����ار االحمد في كلمته الى 
اجلهود املبذول����ة القرار القانون 
اجلديد للمعاقن وذوي االحتياجات 
اخلاص����ة والتعاون ب����ن أعضاء 
مجل����س األمة واحلكومة بش����أن 
توفير رعاية افضل وخدمة متميزة 

لهم. 

الدمج االجتماعي

ثم حتدثت مؤسس����ة مؤمتر 
»نقدر« جمانة الطبيخ عن املؤمتر 
ال����ذي يعتبر من أول املش����اريع 
الشبابية التي جاءت قبل تطبيق 
قانون املعاق����ن اجلديد الكويتي 
طامعة في حتقيق سياسة الدمج 
االجتماع����ي الصحيح على أرض 

الواقع اذ بدأ منذ يناير املاضي.
وقال����ت ان أهم أهداف املؤمتر 
هو أن يجتمع األصحاء باملعاقن 
املتميزين لذلك كان احلرص على 
ع����دم النظر اليهم بعن الش����فقة 
التي حتسس����هم بعجزهم بل أن 
يشعروا دائما بأنهم جزء ال يتجزأ 

من املجتمع وأن عليهم مسؤولية 
جت����اه مجتمعه����م، وأن يتذكروا 
دائم����ا أن عليهم واجبات كما لهم 
حقوق، واختيارنا للمتميزين من 
ذوي االعاقة لم يأت من فراغ فمتى 
ما حتدى املعاق اعاقته وقال نعم 
»أقدر« أصبح فعال يس����تحق كل 

تقدير واحترام.
وتابع����ت ان مس����ألة تطبيق 
الدم����ج التي س����عى اليها املؤمتر 
منذ انطالقته لم يكن باألمر السهل 
بل هناك الكثير من العوائق غير 
أن املكسب احلقيقي كان استمرار 
املؤمتر وحتقيق أهدافه من خالل 
النظ����ر املختلفة  جمع وجه����ات 
خلدمة قضية دمج املعاقن وذوي 

االحتياجات اخلاصة. 

انطالقة سريعة

اللجنة  بدوره اعتب����ر رئيس 
العليا للمؤمتر فيصل احلردان أن 
ميدان ذوي االحتياجات اخلاصة 
م����ن أحد امليادي����ن احلديثة التي 
الق����ت اهتماما متزاي����دا من قبل 
املتخصصن والعاملن في مختلف 
املجاالت املهنية وقد ش����هد تطور 
هذا امليدان انطالقة قوية وسريعة 
نتيجة لعوامل ومتغيرات اجتماعية 
وثقافية واقتصادية وسياس����ية 
عديدة منها انس����انية وأخالقية 

الدول بهذه الفئة من األفراد.
وأك����د أن اهتم����ام حكوم����ة 
الكويت ورعايتها للمعاقن وذوي 
االحتياجات اخلاصة لم يكن مجرد 
التزام أخالقي أو اجتماعي فحسب 
بل هو التزام مبسؤولياتها من اجل 
تنفيذ القسم الذي أقسمته أمام اهلل 
تعالى ثم أمام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على ان ترعى 
مصالح الش����عب وأن تعمل على 
الشاملة والكاملة  الرعاية  توفير 
لكل مواطن، وأن رعايتها للمؤمتر 
تعكس مدى حرصها الشديد على 
تفعي����ل اخلط����ة التنموية لدولة 
الكويت والتي من بينها املصادقة 
على قانون املعاقن اجلديد للمعاقن 
والذي يعتبر منوذجا متميزا يقتدى 
به في احملافل اخلليجية والعربية 
والدولية. وجتدر االشارة الى تعاون 
السلطة التش����ريعية املتمثلة في 
مجلس األمة املوقر وجتاوبهم البناء 
التنفيذية للمصادقة  السلطة  مع 
على مشروع قانون املعاقن اجلديد، 
وذلك لرفع املعاناة عنهم وحتسن 
حياتهم املعيشية ما أدخل السعادة 
في قلوبهم. وتوجه احلردان بالشكر 
الى جمعيات النفع العام وأولياء 
أمور املعاق����ن، على تعاونهم في 
توفير كل أش����كال الدعم النفسي 
والرعاي����ة االجتماعي����ة ألبنائهم 

تعتمد على النظرة املستقبلية في 
اخلدمات وال ميك����ن تطبيق هذه 
امل����واد اآلن، ولكن هذه تعتمد في 
األساس على نظرة شمولية لتقدمي 
اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة 

ودمجهم في املجتمع.

المتابعة التربوية

وقال السعدي ان عملية املتابعة 
التربوية للمعاقن كانت في بادئ 
األمر مجرد عمليات لسد حاجات 
معينة، ثم بدأ التفكير في كيفية 
إيجاد ط����رق أخرى، وكان أول ما 
ذك����ره القانون الق����دمي في املادة 
96/64 ه����و أن كل طفل معاق له 
مكان تعليمي سواء في احلكومة أو 
في القطاع اخلاص األمر الذي أخذ 
يتطور إلى أن وصلنا إلى متكن 
املعاقن من إكمال دراستهم من خالل 
توفير امل����دارس، ما وضعنا أمام 
مطالب حثيثة من األهالي بأن يتمتع 
أبناؤهم بحق إكمال تعليمهم وحق 

انضمامهم للمنهاج التربوي.
وأكد أنه لو لم تكن هناك خدمات 
لألطفال وم����دارس متخصصة ملا 
وصلنا إل����ى مرحلة احلديث عن 
إدخال املعاقن إلى املعاهد العليا 
واجلامعات وأن عملية اتخاذ القرار 
عملية صعب����ة واملجلس األعلى 
لشؤون املعاقن يدرس هذا األمر 

وتشريعية تنادي بضرورة توفير 
احلقوق األساسية لألطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة التي تتعلق 
بالصحة والتربية والعمل للوصول 
بهم الى أقصى درجة ممكنة تسمح 
بها طاقاتهم وقدراتهم أسوة بأقرانهم 

اآلخرين. 
لق����د متثلت مظاهر  واضاف: 
بالتقدم  املي����دان  التطور في هذا 
في أس����اليب التع����رف والفحص 
ذوي  لفئ����ات  والتش����خيص 
االحتياجات اخلاصة، وازدياد عدد 
األشخاص املخدومن، والتحسن في 
نوع اخلدمات الصحية والتعليمية 
املقدمة وتطوير البرامج اخلاصة بهم 
في املجالن الوقائي والعالجي وفي 
ازدياد عدد املتخصصن والعاملن 
في مجال ذوي االحتياجات اخلاصة، 
باالضاف����ة الى ص����دور عدد من 
التشريعات والقوانن التي حتمي 
حقوق هؤالء األشخاص وتعمل على 

توفير اخلدمة الالزمة لهم.
وأشار احلردان في كلمته الى أن 
اخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات 
العناصر  أه����م  اخلاصة تعد من 
التنموية في الدول املتقدمة، وذلك 
نظرا الزدياد نس����ب هذه احلاالت 
وتأثيرها على املجتمع. ومما ال شك 
فيه أن توفير هذه اخلدمات على 
مستويات عالية يعكس مدى اهتمام 

مجس����دين أروع األمثلة لالرادة 
والتحدي والصبر ومحتسبن األجر 

والثواب من املولى عز وجل.

الحلقة النقاشية

بعد الكلمات االفتتاحية بدأت 
احللقة النقاش����ية األولى بعنوان 
»قانون املعاقن اجلديد ماذا أضاف 
من جديد؟« ركز املشاركون فيها 
على اجلانب التربوي والتعليمي 
والتطور الذي شهده هذا املجال، وقد 
أدار احللقة رئيس اللجنة العليا 
للمؤمتر فيصل وشارك في احملور 
األول للجلسة كل من وكيل مساعد 
سابق في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل د.عيسى السعدي ونائب 
أمن السر في اجلمعية الكويتية 
ملتابعة قضايا املعاقن علي الثويني 
وفي اجللس����ة الثانية شارك من 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب كل من د.عباس املشعل 
الذروة وبحضور عدد  ود.مبارك 

من املهتمن والضيوف.
وفي مشاركته حتدث د.عيسى 
السعدي عن بدايات منظومة قانون 
املعاقن واالخت����الف على وضع 
قوانن وقتية أو مستقبلية لتأتي 
بع����د ذلك قوان����ن وقتية بنظرة 
مستقبلية، مشيرا الى أن مواضيع 
الرعاية التي وضعت في القانون 

اليوم. بدوره اعتبر علي الثويني 
أن قانون املعاقن اجلديد سيضع 
الكويت في الصفوف األمامية إذا 
ما طبق حس����ب ما هو عليه وأن 
الكويت ستخطو خطوات جبارة 
في مجال خدمة املعاقن وتيسير 
حياتهم واالرتق����اء بهم وتوعية 
املجتمع الكويتي بجميع شرائحه 
لفهم ودمج املعاقن بينهم، وستثبت 
الكويت أنها رائدة في مجال خدمة 
املعاقن وفي املجاالت اإلنسانية.

من جانب آخر أش����ار الثويني 
إلى ضرورة اعتماد لغة اإلش����ارة 
كلغة رس����مية في الدولة لتطبق 
املدارس واملرافق  بعدها في كافة 

احلكومية واخلاصة.

إضاءة في المجتمع

وف����ي احملور الثان����ي للحلقة 
الثانية حتدث د.عباس املش����عل 
عن رؤي����ة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب في عمليات 
سياسة القبول لتكون إضاءة في 
املجتمع الكويتي وتعكس متطلبات 
ورغبات هذه الفئة، وقال ان طالب 
التعليم العالي يتشاركون في نفس 
الطموح مع فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وعليه فإن البرامج التي 
تطرح تدرس بش����كل يتالءم مع 
قدراتهم الذهنية والنفسية، كما تتم 

دراسة احتياجات سوق العمل من 
خالل جهاز دعم العمالة واملقررات 
التي تخدم هذه الفئة كي ال يجدوا 

صعوبة في هذا اجلانب.
وتابع ان هناك حاجة في تدريب 
وتأهيل الكوادر البشرية القادرة 
على تأهيل هذه الفئة ليكون لديها 
ق����درة على االنخراط في س����وق 

العمل.

تأهيل وتدريب

بدوره حتدث د.مبارك الذروة 
عن املادة 12 من قانون املعاقن التي 
تقضي بإنشاء مراكز إلعادة التأهيل 
والتدريب، وهو ما يحتاجه القطاع، 
وأكثر ما يعاني منه قطاع التعليم 
العام واخلاص هو التدريب أثناء 
اخلدمة فضال عن تدريب املعلمن 

في التربية اخلاصة.
وأشار إلى الدورات التدريبية 
التي تقيمه����ا جمعي����ة املعلمن 
التعاون مع كلية  الكويتية وإلى 
التربية األساسية لإلشارة إلى أن 

التدريب على قدم وساق.
وتابع الذروة ان املادة 12 وضعت 
8 س����نوات من أجل إقامة مراكز 
التدريب، ولكن األمر بحسب رأيه ال 
يحتاج إلى 8 سنوات، وذلك لتوافر 
القطاع اخلاص والتمويل لذلك فإن 

مدة 8 سنوات فترة طويلة.

ناب عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأكد ضرورة الدمج المجتمعي لهذه الفئة

الطبيخ: »نقدر« من المش�اريع الش�بابية الهادفة لتحقيق الدم�ج االجتماعي الصحيح 
على أرض الواقع ليشعر المعاقون بأنهم جزء ال يتجزأ من المجتمع وعليهم مسؤولية تجاهه

العبد الهادي: العمل بقانون المعاقين بداية مايو
أوضح النائب ناجي العبد الهادي 
في مداخلة له حول الفترة الزمنية 
املطروحة ب� 8 سنوات أن رؤية مجلس 
األمة كانت بأن تكون الفترة الزمنية 
3 سنوات، غير أن احلكومة حاولت 
ان تس����وق املوضوع إلى أكثر من 
ذلك فكانت ال� 8 سنوات حل وسط 
بن االثنن وتبق����ى أفضل من عدم 
وجود قانون للمعاقن. وقال العبد 
الهادي انه مع حلول مايو س����يبدأ 
العمل بقانون املعاقن، مش����يرا إلى 
أن لكل قانون آلياته التي تبن جدية 
اجلهاز التنفيذي في االرتقاء بالقانون 
خاصة أن أساسه الشمولية. وتوجه 
بالشكر لصاحب السمو األمير على 
حرصه بأن يكون هذا القانون باكورة 
القوانن للمجلس احلالي. وأكد أن 
جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة على 
استعداد الس����تقبال أي شكوى في 

هذا املجال.

الح�ردان: توفي�ر الحقوق األساس�ية لألطف�ال ذوي اإلعاق�ة واس�تثمار طاقاتهم بأقصى درج�ة لمس�اواتهم بأقرانهم

أنشطة متنوعة 
حتى 7 الجاري

 عقب احللقة النقاشية 
املع���رض  افتت���اح  مت 
للمؤمت���ر  املصاح���ب 
حلوالي 55 مش���اركا من 
املعاقن واألصحاء الذي��ن 
عرض��وا مشاري��ع حرفية 
ومش���اري��ع  ويدوي���ة 
صغي���رة ومؤسس���ات 
تربوي�����ة تخصصي��ة 
وفرق تطوعي��ة ومراك��ز 
تأهي�����ل ودور نش�����ر 
وغيره��ا م��ن مح��الت 
واملأك���والت  العط���ور 
واألكسسوارات. وتستمر 
أنشطة املؤمتر بحلقاته 
النقاشية واملعرض حتى 

7 اجلاري.

)أحمد باكير(

ب����ي����ت����زا ه�����ت ت���ط���ل���ق »ك������������راون ك�����رس�����ت ب���ي���ت���زا«
أعلنت سلس����لة مطاع����م بيتزا 
ه����ت ف����ي الكويت ع����ن إطالق 
 Crown“ "كراون كرس����ت بيتزا"
Crust Pizza” اجلدي����دة ضم����ن 
حمل����ة تس����ويقية كبيرة حتت 
الرفاهي����ة".  "ت�����ذوق  عن����وان 
"ك����راون كرس����ت بيت����زا" هي 
عبارة عن بيت����زا بأطراف على 
ش����كل تيجان صغيرة محشوة 
الل�ذي�ذة أو جبنة  اللحم  بكرات 
أو اإلثنني  ال�ذائب����ة  الفالديلفيا 
معًا. مل����اذا »ت����ذوق الرفاهية«؟ 
تعتب����ر "كراون كرس����ت بيتزا" 
من أهم إبتكارات بيتزا هت التي 
اعتادت تقدمي اجلديد واألفضل 
دائمًا وأن تك����ون رائدة احلداثة 

والتط����ور في مجاله����ا، الرفاهية في الطع����م والرفاهية في 
اخلدم����ة والرفاهية في االمتياز.  بيت����زا هت كانت أول من 
أطلق في السابق بيتزا "ستافت كرست" و "تشيزي بايتس" 
و "ديبنغ ستريبس" و"بي زون" والعديد من قائمة املنتجات 
ص����ى والتي القت جناحات كبيرة واستحس����انًا  التي ال حتحُ
لدى الزبائن.  ومن ه�ذا املنطلق تأتي "كراون كرست بيتزا" 
لتكون ش����اهدًا إضافيًا على احترافي����ة وفن صناعة البيتزا 
ل����دى بيتزا هت بحي����ث مت تصميم "كراون كرس����ت بيتزا" 

بش����كل مبتكر وجذاب لعش����اق البيتزا احملش����وة األطراف 
والتي س����وف تنال إعجابه����م. واجلدير ذك����ره أن »كراون 
كرست بيتزا« سوف تكون بنفس أسعار ال� »ستافت كرست 
بيت����زا« وهي 2.900 دينار كويتي للبيتزا احلجم الوس����ط 
و 3.950 دين����ار كويتي للبيتزا احلج����م الكبير وتأتي مع 
جميع أنواع البيتزا املفضلة املعتادة من بيتزا هت. ندعوكم 
للق����دوم إلى بيتزا هت واالس����تمتاع بتجرب����ة الرفاهية في 

»كراون كرست بيتزا«. شاركونا أمتع اللحظات.


