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»نقدر« اختتم نشاطاته وأعلن توصياته: الحفاظ على الهيئة اإلدارية 
لمجلس المعاقين وإشراك القطاع الخاص في الخطة التنموية

منها إنشاء مركز متخصص للقياس والتشخيص

توفير التوعية واإلرشاد والتدريب واس�تحداث برامج تأهيل مهني وتهيئة المباني التعليمية والمؤسس�ات التأهيلية لتتناسب مع جميع فئات اإلعاقة

)كرم دياب( شباب »نقدر« في لقطة جماعية 

جمانة الطبيخ مع مدير شركة »كوبي أند باست« محمد السلطان وجنان الطبيخ

شباب »نقدر« مع سحر العجمي

عبداهلل السرحان في كلمة اخلتام جمانة الطبيخ متحدثة فيصل حردان يتلو التوصيات الطفلة دانا د.سهام القبندي خالل احللقة النقاشية

رندى مرعي
»أقدر أغني، أقدر أتكلم، أقدر 
أحبكم«، بهذه الكلمات شاركت 
الطفلة دان����ا في اليوم األخير 
ملؤمت����ر »نقدر« كم����ا وجهت 
الطفلة أنفال من خالله أغنية 
للوطن الغالي، وأضفت عليه 
سحر العجمي جوا خاصا من 
خالل ما قدمته من أغان توجهت 
بها للحضور واملشاركني الذين 
تفاعلوا معها ومع قدرتها في 

أسر إعجاب احلضور. 
بهذه األجواء اختتم مؤمتر 
»نقدر« نشاطاته حيث اقيمت 
ثال����ث وآخر حلقة نقاش����ية 
بعنوان »كيف نتعامل مع ذوي 
االحتياجات اخلاصة اجتماعيا« 
والت����ي أدارتها أس����تاذة علم 
االجتماع ف����ي جامعة الكويت 
د.س����هام القبندي مبش����اركة 
النفس����ية تهاني  االخصائية 
العامودي واملشرفة أمل عمار 
من جمعية األطف����ال املعاقني 
في اململكة العربية السعودية، 
وتناولت احللقة دور اجلانب 
النفس����ي في اجن����اح عملية 

الدمج.
ان  القبن����دي  وأوضح����ت 
عملي����ة الدمج تقس����م الى 3 
مراح����ل األولى مرحلة ما قبل 
الدمج حيث يتم صقل مواهب 
الطفل وتقدير قدراته الى جانب 
االرشاد األسري لألهل في كيفية 
التعامل مع الطفل للخروج من 
دائ����رة الصعوبات. وذلك ألن 
أطف����ال هذه الفئ����ة قد يكون 
لديهم العديد من االضطرابات 
النفسية ما يس����تدعي تدخل 
اخصائي نفس����ي ملعاجلة هذا 

االختبارات واملقاييس العاملية 
لفئات األشخاص ذوي االعاقة، 
وتقنينها على الكويت، وتدريب 
الكوادر املتخصصة وتأهيلهم 
وتدريبهم على اس����تخدامها، 
مع العم����ل على تهيئة املباني 
التعليمية واملؤسسات التأهيلية 
لالش����خاص ذوي االعاق����ة، 
لتتناسب مع جميع فئات االعاقة 
والعمل على توفير وس����ائل 
مناسبة لهم، الى جانب العمل 
على اس����تحداث برامج تأهيل 
مهني مواكبة ملتطلبات القرن 
ال� 21 وأن تك����ون مبنية على 
مخرجات سوق العمل، وتوفير 
التوعية واالرشاد والتدريب 
املتخصص لالدارات املدرسية 
والهيئات التعليمية واخلدمات 
املس����اندة لالش����خاص ذوي 
االعاقة، وضرورة قيام وزارة 
االعالم بتقدمي برامج توعوية 
وارش����ادية للتعريف بقانون 
املعاقني اجلديد، وأن تس����اهم 
في تق����دمي حم����الت توعوية 
بحقوق االشخاص ذوي االعاقة 

في املجتمع.
ثم توجهت مؤسسة املؤمتر 
جمانة الطبيخ بالشكر للمشاركني 
في املؤمتر واملعرض مش���يرة 
ال���ى أن خدمة ه���ذه الفئة من 
األطفال مسؤولية اجتماعية على 
اجلميع، وثمن مدير عام مشروع 
»ق���ررت« عبداهلل الس���رحان 
جتربة »قررت« في دعم مؤمتر 
»نقدر« مؤكدا أن هذه التجربة 
تندرج ضمن أهداف املشروع في 
دعم املشاريع الصغيرة وتطوير 

األفكار الشبابية.
وفي اخلتام مت تكرمي جميع 
املشاركني في احللقات النقاشية 
التي استمرت على مدى 3 أيام 
وطرح����ت مواضي����ع متعلقة 
باملعاقني ناقلة جتارب عربية 

في هذا املجال.

اجلانب. هذا باالضافة الى أهمية 
التدخل املبكر لدى األطفال األمر 
الذي يسهل عملية الوصول الى 
مرحلة الدمج، ثم تأتي مرحلة 
الدمج حيث يتم دمج الطفل في 
البيئة املناسبة له وأن يدمج 
في اجلهة التي تناسب حالته 
واعاقته، واملرحلة األخيرة هي 
املرحلة األهم وهي مرحلة ما 
بعد الدمج حيث تكون متابعة 
التطور االجتماعي في مساواته 
باألصحاء هي العنصر األساسي 
وذلك ألن بع����د عملية الدمج 
هناك العدي����د من الصعوبات 

التي تواجه الطفل.
وأمل املشاركون في احللقة 
األخيرة ل� »نق����در« أن تكون 
عمليات الدمج في العالم العربي 
واخلليج العربي أكثر مما هي 
ال����ى جانب وجود  عليه اآلن 
مراكز متخصصة في التأهيل 
النفسي للطفل وتأهيل األسرة، 
وتأهي����ل العامل����ني مع ذوي 
االحتياجات اخلاصة ليكونوا 
على قدر التعامل مع هذه الفئة 
وهو أمر اك����د عليه احلضور 

أيضا من خالل مداخالتهم.
كما طرح املش����اركون في 

الطالب واملوظفني املبتعثني عن 
طريق مؤسسات ووزارة الدولة 
والتعليم العالي وديوان اخلدمة 
املدنية، والعمل على اشراك عدد 
اكبر من جمعيات النفع العام 
بدال من كونها مختصرة على 
عدد 6 جمعيات نفع عام ذات 
صلة باألشخاص ذوي االعاقة 
واشراك عضو أو أكثر من ذوي 
االعاقة، وضرورة امعان النظر 
في جتنيس أم األشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وهي أم 
ألطفال كويتيني، وان لم يكن 
الزوج ق����ام بتقدمي طلب ابداء 
رغبة باس����تخراج جنس����ية 
كويتية لها، الن هي احلاضنة 
الطبيعي����ة له����م وتقوم على 
رعايتهم، اضافة الى اش����راك 
القط����اع اخلاص ف����ي اخلطة 
التنموي����ة للدولة، واعتبارها 
ش����ريكا أساس����يا في عملية 
التنمية والتطوير في القطاع 
التعليمي والتربوي والتأهيلي 
والتدريبي لألش����خاص ذوي 
االعاقة، وضرورة انشاء مركز 
متخصص للقياس والتشخيص 
تابع لهيئة األش����خاص ذوي 
االعاقة، وذل����ك القتناء أحدث 

النقاش����ية مس����ألة  احللق����ة 
ان جتتم����ع ال����وزارات بذوي 
االحتياج����ات اخلاص����ة م����ن 
لق����اءات خاصة لطرح  خالل 
مش����اكلهم في جميع املجاالت 

والقطاعات.

املجتمع املدني ممثلة في وزارات 
الدولة، ومناشدة مجلس الوزراء 
عند تشكيل هيئة األشخاص 
ذوي االعاقة بضرورة احلفاظ 
على الهيئة االدارية للمجلس 
األعلى للمعاقني والفرق املنبعثة 

وعقب احللقة النقاشية تال 
رئيس اللجنة العليا للمؤمتر 
فيص����ل ح����ردان توصي����ات 
بالتأكيد  املؤمتر حيث أوصى 
على تفعي����ل تطبيق القانون 
بتع����اون جميع مؤسس����ات 

منها وعدم املساس بها وذلك 
لتكملة جهودها املتميزة بقيادة 
التنفي����ذي للمجلس  املدي����ر 
األعلى للمعاق����ني، وضرورة 
االس����تعانة باملختصني ممن 
لهم عالقة باملجال وخصوصا 

ألفا تقريب��ا، بينما أعداد   640
حمل��ة الدرج��ة اجلامعي��ة 83 
ألف��ا أم��ا أع��داد املواطنني من 
واملاجس��تير  الدكتوراه  حملة 
 فلم تتج��اوز 3500، مؤكدا أن
ه��ذه األرق��ام تع��د مؤش��را 

خطيرا.
وأضاف أن األرقام بالنسبة 
للعمال��ة الوافدة هي كارثة بكل 
املقاييس حيث ان مليون و100 
ألف من بينهم أميون بينما كان 
من املفترض أن ننتقي العمالة 
املاهرة واملدربة لتس��اعدنا في 
التنمية، مش��يرا إل��ى أن جل 
أعداد العمالة الوافدة من حملة 
الثانوي��ة وأق��ل حي��ث تصل 
أعدادهم إلى نحو مليون و700 

ألف.
واس��تغرب املصري من أن 
حتتوي اإلحصائيات السكانية 
بالنس��بة للوافدي��ن على أكثر 
م��ن 18 ألف مقي��م عاطل عن 
العمل، مؤك��دا ان هذه األرقام 
دالل��ة واضحة على عدم جناح 
أي من اخلصخص��ة والتنمية 
بل هناك تهديد فعلي ملستقبل 

البلد واملواطنني.

مبنزلة خطيئ��ة ال تغتفر، ولن 
من  ملرتكبيها  الش��عب  يغف��ر 

النواب.
فهوي��ة اقتصادن��ا الوطني 
حددته��ا بوض��وح املادتني 20 
و21 من الدس��تور، كما نظمت 
املادة 152 منه كيفية االستثمار 
في املرافق العامة وتش��ير إلى 
أن الث��روة الطبيعية، وبالتالي 
فان أي بن��اء اقتصادي خارج 
إطار ه��ذه املرجعي��ة هو بناء 

باطل.

إحصائيات

وكان آخر املتحدثني د.ناصر 
املصري حيث قدم إحصائيات 
السكاني  الوضع  رس��مية عن 
ف��ي الكوي��ت واصف��ا إياه��ا 

بالكارثة بل وخيانة األمانة.
ووف��ق آخ��ر اإلحصائيات 
التي تشير إلى أن عدد املواطنني 
األمي��ني بل��غ 38 أل��ف تقريبا 
القراءة  الذين يجي��دون  بينما 
والكتابة وصل عددهم نحو 80 
ألف وحملة الشهادة االبتدائية 
202 أل��ف وإن ع��دد املواطنني 
الذين لديهم ثانوية عامة وأقل 

للقط��اع اخل��اص، مس��تغربا 
ف��ي الوق��ت نفس��ه مطالب��ة 
بالتدخل لنجدة  الدول��ة  هؤالء 
أثناء األزمات  القطاع اخل��اص 

االقتصادية.
التنمي��ة  خط��ة  وانتق��د 
التي  واالجتماعية  االقتصادية 
اعتمدته��ا احلكوم��ة ومجلس 
األمة مؤخ��را لتضمنها دالالت 
عملي��ات  بش��أن  خطي��رة 
تخصي��ص القطاع العام، حتى 

قبل إقرار القانون.
يض��ع  االحت��اد  وتاب��ع 
احلكوم��ة وأعض��اء مجل��س 
األمة جميعا أمام مس��ؤولياتهم 
الوطنية ويناشدهم أن يتخلوا 
عن مصاحلهم الذاتية، ويتعالوا 
والتجاذبات  التأثي��رات  عل��ى 
ويتجنب��وا  السياس��ية، 
االندفاعات املتهورة نحو اتخاذ 
قرارات قد جت��ر عليهم الندم 
في وقت الح��ق، وأن يضعوا 
الوطن  ومصلح��ة  الدس��تور 

والشعب فوق كل اعتبار.
وه��دد العازمي ب��أن إقرار 
اخلصخصة  قانون  مش��روع 
املجلس س��يكون  قب��ل  م��ن 

العمالة الوطنية العاملة في هذه 
املرافق ومصاحلها االقتصادية 

واالجتماعية.
ومض��ى العازمي في القول 
ان الذين يسوقون للخصخصة 
حتت أقنعة التباكي على فشل 
املؤسس��ات احلكومية، جندهم 
الذين يس��عون  أنفس��هم  هم 
للمزي��د من الفش��ل واالنهيار 
بش��تى  املؤسس��ات  له��ذه 
الوسائل، بهدف تسريع عملية 
سيكونون  ألنهم  تخصيصها، 
هم املس��تفيد األكبر من بيعها 

ش��عبنا الكويت��ي، ولذلك على 
نواب وممثل��ي األمة أن يكون 
له��م موقف واض��ح وصريح 

جتاه هذه القضية.

تناقض

عمليات  أثبت��ت  وأض��اف 
اخلصخص��ة الت��ي متت حتى 
اآلن فشال ذريعا، سواء بالنسبة 
للمصلحة الوطنية العليا للبالد 
أو بالنسبة لالقتصاد الوطني، 
وبص��ورة خاصة ملا تركته من 
انعكاسات سلبية خطيرة على 

هن��اك تضخم��ا ف��ي التكلفة 
املالية للمشاريع مقارنة بالدول 

األخرى.

مبدأ

رئي��س  رف��ض  ب��دوره 
االحت��اد العام لعم��ال الكويت 
خالد العازمي مش��روع قانون 
حتت  املت��داول  اخلصخص��ة 
قب��ة البرملان، مش��يرا إلى ان 
اخلصخصة مرفوضة بالنسبة 
لالحت��اد من حي��ث املبدأ ألنها 
تتعارض صراحة مع دس��تور 
الدولة الذي نتمسك به ونعتبره 
األساس��ي ألي خطوة  املرجع 
مصيري��ة أو خطة مس��تقبلية 
تتخذه��ا احلكوم��ة أو مجلس 

األمة.
وقال ان قضية اخلصخصة 
ال تعن��ي العم��ال وحده��م بل 
تتعلق مبصير ومستقبل البلد 
بكامل��ه واقتص��اده الوطن��ي 
بصورة عامة، وتطول بتبعاتها 
املواطنني  م��ن  األل��وف  مئات 
القطاع  مؤسسات  في  العاملني 
العام، الذين يشكلون مع أفراد 
عائالتهم الشريحة األوسع من 

كانت ناجح��ة وتعد من أفضل 
املؤسسات العاملية في الطيران 
لدرج��ة أن الوافدي��ن األجانب 
يثق��ون به��ا ف��ي رحالته��م 

لبلدانهم.
وتاب��ع بأن م��ن املعيب أال 
بإمكاني��ات  دول��ة  تس��تطيع 
التطوي��ر  حتقي��ق  الكوي��ت 
اإلداري ويجب أن ننتبه إلى أن 
إس��اءة إقرار القانون ستؤدي 
إلى إسقاطات ستطول الشباب 
الكويتي في املس��تقبل وليس 
الوقت  ف��ي  العامل��ة  الطبق��ة 
احلالي حيث لن يتمكن الشباب 
من احلص��ول على وظيفة مع 
اخلصخص��ة والتره��ل ف��ي 
الرقابة اإلدارية بل إنها ستهدد 
األمن االقتصادي واالجتماعي 
سياس��ية  كارث��ة  وس��نرى 
وأمنية، داعيا إلى حماية العمالة 
الوطنية في القطاعني احلكومي 

واخلاص.
ودع��ا إل��ى التمه��ل ف��ي 
إق��رار اخلصخصة ألنها تهدد 
مس��تقبل الش��باب الكويت��ي 
فحماي��ة العمالة مرتبط باألمن 
ومس��تقبل البل��د خاص��ة أن 

أسامة أبوالسعود
رف��ض عدد م��ن املتحدثني 
»الكلف��ة االجتماعية  في ندوة 
والت��ي عقدت  للخصخص��ة« 
مس��اء امس االول مبقر معهد 
باحتاد عمال  العمالي��ة  الثقافة 
من  الكويت وحضرها حش��د 
النقابي��ني �  رفض��وا قانون 
على  املط��روح  اخلصخص��ة 
ج��دول أعم��ال مجل��س األمة 
مش��ددين عل��ى انه س��يكون 

خطيئة بحق الشعب الكويتي.
وأكد النائب الس��ابق أحمد 
املليف��ي ان إقرار اخلصخصة 
في ظل ما يعانيه البلد من فساد 
إداري س��يكون مبنزلة الكارثة 
عل��ى مس��تقبل التوظيف في 
القطاع احلكومي وان الفس��اد 
املنتش��ر في البلد لن يس��اعد 
على مش��اركة القطاع اخلاص 
في التنمية بل س��يجعل أعداد 
احلكومية  للوظائف  املنتظرين 
أكبر مم��ا هي علي��ه اآلن. ان 
جه��ات اتبعت سياس��ة س��وء 
اإلدارة في مؤسس��ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية من أجل بيعها 
خ��ردة على الرغم م��ن كونها 

المليفي والعازمي والمصري أعربوا عن رفضهم للقانون في ظل الفساد اإلداري

المشاركون في ندوة اتحاد العمال: قانون الخصخصة خطيئة في حق الشعب

د.ناصر املصري خالد العازمي


