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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

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان اللجان العاملة في املجلس األعلى 
لش���ؤون املعاقني تعقد اجتماعاتها 
الدوري���ة إلجناز املعام���ات العادية 

فقط.
واش���ارت الى ان وض���ع الائحة 
التنفيذية لقانون املعاقني اجلديد لم 

يبت به وترك األمر حلني انشاء الهيئة 
املستقلة التي س���تتولى وضع هذه 
الهيئة  الائحة، ألنها من اختصاص 
وليس���ت من عمل اللج���ان احلالية. 
خاص���ة ان جميع اللجان س���تعتبر 
مخلة مبجرد انشاء الهيئة ووضعها 

موضع التنفيذ.

تأجيل وضع الالئحة التنفيذية لقانون المعاقين لبعد إنشاء الهيئة

مجموعة ديرة الخير التطوعية تكرم أم المعاق

انتصار المحمد: الكويت سّباقة في دعم المعاقين ألنهم أعزاء على قلوبنا

واض����اف كم����ا انه يأت����ي ضمن 
السياس����ة املعتمدة منذ سنوات 
في وزارة الش����ؤون حول اهمية 
الشراكة االجتماعية في دعم هذه 

الفئات.
ومتنى امله����دي ان تكون هذه 
اخلطوة تشجيعا لامهات لاستمرار 
في التواصل مع ابنائهن نزالء دور 

الرعاية االجتماعية.
اولياء امور بعض  وناش���د 
التواصل مع  النزالء ض���رورة 
ابنائهم داخ���ل دور الرعاية ملا 
يس���اهم به ه���ذا التواصل من 
حتسني  نفسية االبناء وحتفيزهم 

على العمل والعطاء.

وخدمتهم على مدار الساعة داخل 
دور الرعاية االجتماعية. ونأمل ان 
يتطور املهرجان ويجمع اكبر عدد 
من مؤسسات القطاع اخلاص لدعم 

هذه الشريحة االجتماعية.

أهمية تواصل األهل مع أبنائهم

وتقدم مدير ادارة رعاية املعاقني 
خال����د املهدي بالش����كر والتقدير 
للمجموعة املنظم����ة لهذا احلفل، 
معتبرا ان اختيار ام املعاق للتكرمي 
يلقى استحس����انا ل����دى مختلف 
فئ����ات املجتمع ملا تقدمه هذه االم 
من تضحيات السعاد ابنائها، فهي 
محل تقدير جميع افراد املجتمع، 

احلفل داخ����ل مجمع دور الرعاية 
الدخ����ال الفرحة في نفوس نزالء 
املجمع ولنقول لهم اننا معكم دائما 

ونقف الى جانبكم.

دمج النزالء

وبدوره قال منسق املجموعة 
هيثم جاسم ان الهدف من االحتفال 
ه����و دم����ج ن����زالء دور الرعاية 
االجتماعية في املجتمع ومحاولة 
ادخال البسمة على وجوه نزالء دور 
الرعاية االجتماعية مبختلف فئاتهم، 
اما بالنس����بة لتكرمي »ام املعاق« 
فهذا اقل ما نقدمه ألمهات املعاقني 
احلقيقيني او الائي يقمن برعايتهم 

»أوبريت صرخة معاق« هي نقل 
صرخة ابنائنا املعاقني الى املجتمع، 
وهي عمل مسرحي البنائنا من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

نحن معكم

اما رئيس مجموعة ديرة اخلير 
التطوعية ابراهيم البوير فقال ان 
الهدف من املهرجان هو تس����ليط 
الضوء على عمل االم التي ترعى 
معاقا وه����و مهرجان ينظم الول 
مرة، وكان اختي����ار دور الرعاية 
االجتماعية اميانا منا باهمية هذا 
الدور وما يقوم به من رعاية متميزة 
البنائنا املعاقني، كما اردنا ان يكون 

واالهتمام مثل اخوانهم األسوياء 
والبد من توجيه الشكر ملنظمي هذا 
احلفل ألن »أم املعاق« تستحق كل 

الدعم والتقدير.

عمل وطني

بدوره كشف صاحب مجموعة 
مدارس الكويت األهلية رائد الوهيب 
ان املجموعة حتضر لعمل وطني 
كبير، وعن مشاركتهم في تكرمي 
أم املعاق ق����ال: ان أمهات املعاقني 
يستحققن الكثير واننا في املجموعة 
نحرص على املش����اركة في كل ما 
يساهم في دعم هذه الفئات وادخال 
البهجة الى نفوسهم ومشاركتنا في 

التي تش����جع العاقة املثالية بني 
أفراد األسرة منها جائزة األم املثالية 
وجائزة االبن البار واليوم بفضل 
مجموعة من املتطوعني »أم املعاق« 
أرى ان هذا التكرمي ألمهات املعاقني 
نقلة نوعية على مس����توى عاقة 
املجتمع باملعاقني وتبرهن على زوال 
نظرة اخلجل والش����عور باألسى 
واالحراج عن����د والدة طفل معاق 
حيث كانت األم بالسابق حتاول 
الناس  اخفاءه وابقاءه بعيدا عن 
بعزله داخل املنزل أو حتى تركه 
في املستشفى أو دور الرعاية فقد 
أصبح هن����اك وعي مجتمعي بأن 
هؤالء أبناؤنا ويحتاجون للرعاية 

مع تنفيذه لم تعد تشعر األسرة 
التي مّن اهلل عليها عّز وجّل بولد 

معاق بانها قد خسرت شيئا.
وع����ن حفل تك����رمي أم املعاق 
قالت احلمد هلل في دولتنا الكويت 
مؤسس����ات كثيرة تهتم باملعاقني 
وأولياء أمورهم وان احلفل اليوم 
لنقول ألم املعاق أنت إنسانة مقّدرة 
كثيرا، كما ان����ه إلبراز دورها في 
رعاية وتأهيل ولدها ولنؤكد لها: 
عندما تقومني ب����دورك الطبيعي 
برعاية ابنك املعاق أنت مقّدرة من 
قبل املجتمع، واضافت املبارك: ان 
الكويت التي حترص على الروابط 
األسرية لديها العديد من األنشطة 

أكدت الشيخة انتصار احملمد 
حرص الكويت على توفير كل ما 
يساعد أبناءها من الفئات اخلاصة 
وقالت في تصريح صحافي خال 
االحتفال الذي نظمته مجموعة ديرة 
اخلير التطوعية لتكرمي »أم املعاق«: 
احلمد هلل انن����ا في ديرة خير لم 
تقصر يوما مع أبنائها املعاقني وهي 
من الدول السباقة دائما في توفير 
كل ما يساعد هذه الفئة، وان إقرار 
قانون املعاقني اجلديد وما يوفره 
من تسهيات للمعاق وولي أمره، 
إجناز يضاف الى إجنازات دولتنا 
في مجال مساندة ودعم أبنائها من 

الفئات اخلاصة.

العطاء المستمر

أقل  اليوم  وأضافت ان احلفل 
ما ميكن أن نقدمه ألم املعاق، األم 
التي ربت وتعبت ونذرت نفسها 
خلدمة اب����ن من ذوي اإلعاقة وان 
تكرميها أقل ما ميكن ان يقدم لها 
ونتمنى لها دوام الصحة والعافية 

والعطاء املستمر.

إنجاز القانون

النائب����ة  بدوره����ا اعتب����رت 
د.معصومة املبارك ان اجناز قانون 
املعاقني الذي تعطل ملدة 3 سنوات 
عمل كبير يستحق التقدير، ان هذا 
القانون الذي يتضمن بنودا كثيرة 
تهتم باملعاق وأسرته وبنودا خاصة 
ب����أم املعاق يؤكد واحلمد هلل اننا 
بخير والكويت بخير، وهذا القانون 

الوهي�ب: التحضي�ر لعم�ل وطني كبي�ر من أعم�ال أبنائن�ا المعاقين

جاس�م: دمج نزالء دور الرعاية مع أقرانهم األسوياء لتحقيق دورهم االجتماعي

معصوم�ة المب�ارك: إنج�از قان�ون تعطل ثالث س�نوات نقل�ة نوعية

البوي�ر: تكريم أم المع�اق إيمان�ًا بأهمية دورها ف�ي تقديم الرعاي�ة المتميزة

عرض مسرحي خالل احلفل الشيخة انتصار احملمد تتحدث الى بعض ذوي االحتياجات اخلاصة

خالد املهدي ورائد الوهيب خالل احلفل د.معصومة املبارك متحدثة الى الزميلة بشرى شعبان الشيخة انتصار احملمد

أهداف تكريم أم المعاق
- توفي����ر البيئة االس����رية 
واالجتماعية التي تس����اهم في 

تافي الظواهر السلبية.
- تقدمي جميع التس����هيات 
لتش����جيع أم املعاق لاستمرار 
في توفي����ر الرعاية املناس����بة 

البنائها.
- دمج املعاقني في املجتمع.

املعاقني  امهات  ابراز دور   -
املتميزين.

الدع����م لألمهات  - تق����دمي 
في جميع مؤسس����ات وشرائح 

املجتمع.
- ايصال رسالة للمعاق وامه 

اننا معهم والى جانبهم.

زاوية براعم تنتج فتبدع اختارت 
هذا األسبوع لوحة ألحد أبناء مدارس 
التربية اخلاصة يجسد فيها خريف 
العمر فقد أبدع في اختيار األلوان 
األمر الذي أضف���ى تعريفا جديدا 
ملعنى الطفولة البريئة. واستحوذت 
لوحته على اعجاب القائمني على بنك 
اخلليج واختاروها لتكون بطاقة 
معايدة وذلك دعما من »اخلليج« 
ل���كل طفل م���ن ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

خريف العمر 
بريشة معاق

طلبة التوحد شاركوا في احتفال 
»من هنا بدأت الكويت« في ثانوية اإلسراء

شارك مجموعة من 
الكويت  طلبة مركز 
اليوم  ف����ي  للتوحد 
الوطني الذي نظمته 
ثانوية اإلسراء للبنات 
حتت شعار »من هنا 
الكويت« حيث  بدأت 
مت دمج طلبة املركز 
مع زمائهم في مدارس 
التعلي����م الع����ام في 
جو أس����ري سادته 
األلفة واحملبة، حيث 
استمتعوا بتواصلهم 
م����ع زمائه����م ف����ي 
املدارس األخرى. وقد 
تضمن اليوم الوطني 

العديد من األنشطة والفقرات الوطنية التي جتسد 
روح الوالء واحلب لهذه األرض الطيبة، كما اشتمل 
االحتفال على اقامة مسابقات بني الطلبة متكن خالها 

طلبة املركز من حتقيق الفوز في مجموعة من اجلوائز 
القيمة التي تهدف الى تشجيع الطلبة واكسابهم املزيد 

من املعلومات العلمية.

جانب من مشاركة الطلبة مبهرجان »من هنا بدأت الكويت«

)سعود سالم(ابراهيم البوير متحدثا للحضور

صممته طالبتا الهندسة هدى ودانة

كرسي كهربائي متحرك لتحدي اإلعاقة

صورة للكرسي الكهربائي املتحرك هدي محمد ودانة العوضي

استطاعت كل من هدى عبداهلل محمد ودانه جنيب 
العوضي بكلية الهندس���ة والبترول قس���م الهندسة 
الكهربائية تصميم الكرسي املتحرك الكهربائي ملساعدة 
كبار السن وذوي اإلعاقة على احلركة واملصابني بإعاقات 

جسدية أو عدم اكتمال النمو بصورة صحيحة.
ومت عرض هذا املش���روع في مع���رض التصميم 
الهندسي السابع عش���ر الذي ينظمه مركز التدريب 
الهندسي واخلريجني، وقالت مصممتا املشروع ان السبب 
من وراء هذا املش���روع هو حتدي االعاقة باستخدام 
التكنولوجيا احلديثة التي متكن األشخاص املصابني 
باعاقة عن احلركة من التحرك في جميع أرجاء املكان 
بعدة طرق منها: التحكم بواسطة مقود التحكم أو حركة 
االصبع أو األرجل وكذلك عن طريق الرميوت كنترول، 
كما انه صمم خصيصا لتلبية االحتياجات اخلاصة 

ويساعد املعاق على اجللوس بشكل صحي.
وعن كيفية تفادي املعاق أي اصطدام يصادفه فجأة 

فقد مت اضافة جهاز حساس لتنبيه الراكب ليمنعه من 
االصطدام حفاظا على سامته، وذلك جلعل املريض 
قادرا على اجللوس بدال من الرقدة بالسرير لضعف 
في العضات أو تش���وهات في العظام حيث يصبح 
قادرا على اجللوس دون مساعدة والتقليل من الشد 

العضلي.
وتقدر تكلفة املشروع اإلجمالية بحوالي 440 دينارا، 
ويعتبر هذا السعر معقوال. ويتميز الكرسي بأنه قليل 
الكلفة وخفيف الوزن ميكن حمله وتطبيقه ليس���هل 
عملية االنتقال، اضافة الى حجمه وأبعاده مثل الكرسي 
املتحرك العادي، وتصميمه بس���يط ليس���هل عملية 
تطبيقه ووضعه في صندوق الس���يارة، التحكم عن 

طريق األصابع أو الرميوت.
كانت فترة املعرض بعد فترة االمتحانات النهائية 
مباشرة فلم يتسن لبعض الطلبة االستعداد الكافي 
لعرض مش���اريعهم بشكل مناسب، ولكن بشكل عام 

كان املعرض هذه السنة أفضل من السنوات السابقة 
ونتوجه بالش���كر اجلزيل ملقرر جلنة مقرر مشاريع 
التصميم الهندسي د.الفيلكاوي الذي طور هذا العام 
أساليب االتصال املباشر مبسؤولي املعرض ولم يبخل 
علينا بأي استفسار يفيدنا في عرض جهدنا عن طريق 
عرض املش���اريع واتاحة الفرصة لألهل واألصدقاء 

لزيارة املعرض.
ولن ننسى األس���اتذة د.محمد الزريبي ود.محمد 
ريان املش���رفني على املشروع ان نتقدم لهما بالشكر 
على جهدهما املبذول في املساعدة الدائمة على ظهور 

املشروع بالصورة املشرفة التي ظهر بها.
ومتنت هدى ودانة ان يتم تس���خير التكنولوجيا 
والعلوم احلديثة ملساعدة هذه الفئة من ذوي االحتياجات 
اخلاصة ونشر الوعي الحتياجاتهم، وتبنى املشاريع 
املناسبة خلدمتهم، كما نتمنى ان نطور من مشروعنا 

بحيث يكون أكثر ماءمة وطرحه باألسوق.


