
طاقة ال إعـاقةالمعـــــــاق
االحد

9 مايو 2010

18
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

تدخل دور الرعاية االجتماعية األسبوع الثالث دون وجود سيارات 
أو باص���ات تنقل النزالء في مختل���ف اإلدارات الى املدارس ومراكز 
التأهيل، األمر ال���ذي جعل عددا من موظفي اإلدارات يبادرون بنقل 

األبناء الذين لديهم امتحانات في سياراتهم اخلاصة من مدارسهم.
سؤال إلى الوزارة من العاملني في دور الرعاية: إلى متى يستمر 
هذا الوضع واإلهمال غير املس���بوق جت���اه العاملني في هذا القطاع 

اإلنساني؟

دور الرعاية من دون سيارات

في معرض لـ »رعاية المعاقين« بالتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية

96 لوحة لـ 41 مشاركًا
في مختلف فئات اإلعاقة

انه���م مبدعون حقا وليس���وا معاقني، حتدوا 
اعاقتهم وكس���روا قيودهم وابدعوا مبا رس���موا 
النهم ابناء اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني من 
مختلف املراك���ز التابعة للجمعية مراكز الرعاية 
النهارية في كل م���ن حولي واالحمدي واجلهراء 
باالضاف���ة إلى مركز الكويت للتوحد ومدرس���ة 
السلوك التوحدي ومركز اخلرافي ومدرسة النبراس 
الدولية ومدرسة الكويت االجنليزية، مدرسة خليفة 
لالحتياج���ات اخلاصة ومركز التأهيل املهني في 

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، حيث سجلت 
ابداعاتهم في 96 لوحة فنية شارك في رسمها 41 
طالبا عكس���ت مدى قدرة االبناء على االبداع في 
معرض إبداعات بصرية الذي تنظمه جمعية رعاية 
املعاقني بالتعاون مع اجلمعية الكويتية للفنون 
العبداهلل  التشكيلية بحضور الش���يخة شيخة 
وفيصل احلجي والسفيرة االميركية ديبورا جونز، 
صفحة »املعاق طاقة ال إعاقة« ارتأت نشر بعض 

رسومات االبناء املشاركني في املعارض.

الشيخة شيخة العبداهلل وفيصل احلجي والسفيرة األميركية ديبورا جونز يفتتحون املعرض

الشيخة شيخة العبداهلل وحرم رئيس مجلس األمة سبيكة اجلاسر في املعرض

.. وجولة على املعروضات

أكد أهمية التوسع في عمل إدارة التأهيل المهني

ذلك على العاملني في االدارة أكد 
اخلالدي ان خيبة األمل سيطرت 
على جميع العاملني لكن ذلك لم 
التعاط����ي مع األبناء  يؤثر على 
ألن اجلميع يق����ول نحن نطلب 
األجر من اهلل ع����ز وجل وليس 
من البش����ر ونتعاطى مع األبناء 
من منطلق انس����اني فقط، واننا 
نتمنى من املسؤولني العمل اجلاد 
العاملني في  النصاف اخوانه����م 
دور الرعاي����ة االجتماعية. وعن 
التوس����ع اجلغرافي ف����ي توفير 
خدمات التأهي����ل املهنية بني ان 
الوزارة تسلمت قطعة ارض في 
الصباحية لبناء مجمع كامل إلدارة 
التأهيل املهني وهذه خطوة أولى 
على مستوى التوسع اجلغرافي 
في اخلدمات ونأمل ان يكون في 
كل منطقة م����ن مناطق الكويت 
املهني للمعاقني  مركز للتأهي����ل 
ملا توفره هذه املراكز من خدمات 
وتقلل من مش����اكل في التنقالت 
على االبناء واولياء امورهم. وعن 
تشغيل املتدربني اوضح اخلالدي 
بعد االنتهاء من التدريب والتأهيل 
املهني مننح املتدرب ش����هادة ملن 
يهمه األمر تس����اعده على ايجاد 
وظيفة، كما اننا في املركز نستقبل 
عددا ال بأس به من ابنائنا املعاقني 

للعمل.

فقط هم من ن����زالء دور الرعاية 
االجتماعية.

وعن األنشطة التي تقوم بها 
االدارة ق����ال اخلالدي جار حاليا 
اعداد برنامج خاص  العمل على 
لألنشطة الصيفية، كما ان ابناءنا 
املناس����بات  يش����اركون في كل 
واالحتفاالت التي تنظمها او تشارك 

فيها وزارة الشؤون.
وب����ني ان االدارة تعم����ل على 
الفنية احملمية  ال����ورش  تطوير 
باألخص ورش اخليزران واخلياطة 
والتطريز، وان اعداد املقبولني في 

هذه الورش بازدياد مستمر.
وعن عدم شمول العاملني في 
دور الرعاية بالكوادر ومدى تأثير 

أكد مدير ادارة التأهيل املهني 
للمعاقني حم����د اخلالدي حرص 
االدارة عل����ى ادخال كل جديد في 
ورش فنية تأهيلية تتناسب مع 

احتياجات سوق العمل.
وقال في تصريح ل� »األنباء« ان 
االدارة تعمل على التوسع في ورشة 
البرامج واستخدام احلاسوب اآللي 
عبر ادخال انظمة وبرامج متطورة 
تساعد املتدربني على االستفادة من 
الدورات التدريبية وتساعدهم على 

ايجاد فرص عمل مناسبة.
وأضاف اخلالدي: قامت االدارة 
بافتتاح معرض دائم داخل مركز 
التدريب املهني في الساملية لعرض 

منتجات األبناء.
وعن عدد املتدربني في املركز 
أوض����ح اخلال����دي ان هناك 179 
متدربا ومتدرب����ة منهم 139 في 
مرك����ز الس����املية و40 في مركز 
جنوب الصباحية، وهم موزعون 
على الورش على حسب قدراتهم 
وميولهم، ويتولى العمل معهم في 
املركزين 532 موظفا منهم 81 في 
مجمع جنوب الصباحية و451 في 
مركز التأهيل املهني في الساملية. 
وبني اخلالدي ان اغلبية املتدربني 
يقومون مع ذويهم اذ يأتون في 
الصباح الى املركز ويغادرون مع 
انتهاء الدوام باستثناء 10 حاالت 

الخالدي لـ »األنباء«: 179 متدربًا في »السالمية« 
و»جنوب الصباحية« بإشراف 532 موظفًا

حمد اخلالدي

وفد بحريني من وزارة التنمية االجتماعية زار دور الرعاية

الغنيم: الكويت سبّاقة في رعاية المعاقين وخدمتهم
السـندي: البحرين من أولى الـدول التي انضمت إلـى االتفاقية الدولية لألشـخاص ذوي اإلعاقة
وع���ن دار البن���ك الوطن���ي 
البحريني لتأهيل املعاقني اوضحتا 
ان���ه يضم ثالثة اقس���ام: قس���م 
الرعاية النهارية، وقسم الرعاية 
االيوائية، وقسم العالج الطبيعي، 
ويتم التركيز على التوس���ع في 
الرعاية النهارية واحلد من حاالت 

االيواء.
وعن انواع اخلدمات قالتا يتم 
توفير االيواء الكامل الذي يتضمن 
املسكن واملأكل وامللبس، اضافة الى 
الرعاية الصحية الكاملة العالجية 
الطبيعي  والوقائي���ة والع���الج 
املتكامل، والرعاية الصحية الكاملة 
العالجي���ة والوقائي���ة والعالج 
الطبيعي املتكامل، وتنمية املهارات 
االس���تقاللية وتهدف الى تنمية 
مهارات احلي���اة اليومية )األكل، 
الش���خصية،  النظافة  الش���رب، 
االعتماد على الذات(. وكذلك تنمية 
املهارات االدراكية واملعرفية مثل 
)التفكر، اإلدراك، االنتباه، التذكر، 
التعبير عن الذات(، وتوفير التأهيل 
املهني ويعني التدريب على أنسب 
املتبقية لتحقيق  املهن لقدراتهم 
التكي���ف والتفاع���ل واالندماج 
وتأكيد الذات في محيطهم األسري 
واالجتماعي وكذلك توفير البرامج 
الرياضية وتنمية املهارات احلركية 
الدقيقة والكبرى، مع تقدمي الرعاية 
النفس���ية كاختبار  واخلدم���ات 
القدرات وحل املشاكل السلوكية 

التي تعترض األطفال بالدار.
الترفيهي���ة  البرام���ج  أم���ا 
الى دمج  واالجتماعية فته���دف 
الطفل مع األس���رة واملجتمع عن 
طريق املش���اركة في االحتفاالت 
والرحالت اجلماعية واملناسبات 
الدورية واخلاصة وعروض األفالم، 
وجمع ما يحتاجه األشخاص من 
ذوي االعاقة من خدمات ورعاية 
خاص���ة، باالضافة ال���ى العالج 

الطبيعي.
وأوضحتا ان الدار أسست عام 
1970 فهي اول مؤسسة حكومية 
الذهنية  ب���ذوي االعاق���ة  تعني 
املتوسطة والشديدة باالضافة الى 
اعاقة الشلل الدماغي، وتهدف الى 
تأهيل املعاقني واكسابهم مهارات 
ضرورية لالعتماد على الذات في 
ش���ؤونهم احلياتية اليومية الى 
جانب توفير الرعاية واخلدمات 
التأهيلية والصحية والنفس���ية 
واالجتماعي���ة ودم���ج املعاقني 

باملجتمع.

يجب عدم التعدي عليها.
دمج المعاقين

وعن دمج املعاق في املدارس 
اوضحتا ان مبدأ الدمج االجتماعي 
مطبق، فهناك فصول دمج خاصة 
باملعاقني في مدارس التعليم العام 
كما ان املراكز املتخصصة برعاية 
املعاقني تعمل على دمجهم اجتماعيا 
ودراس���يا عبر تنظيم األنشطة 
املشتركة مع طلبة التعليم العام 

ألنشطة رياضية وترفيهية.
وعما تقدمه احلكومة البحرينية 
من دعم اوضحتا ان هناك معاشا 
تدفعه احلكوم���ة لكل معاق منذ 
والدته حتى وفاته حاليا محددة ب� 
50 دينارا ولكن جار اعداد دراسة 
لزيادته الى 100 دينار، الى جانب 
توفير جميع االجهزة التعويضية 
واألدوية الطبية والعالج الطبيعي 
وكل ما يحتاج���ه املعاق توفره 
ل���ه الدولة باالضافة الى التعليم 

والتأهيل املجاني.

له حقوق وعليه واجبات.
نظرة إيجابية

وعن نظرة املجتمع للمعاقني 
اكدتا ان املجتمع البحريني حتظى 
النظرة السلبية جتاه املعاق وهي 
نظرة الشفقة منذ سنوات طويلة 
واليوم جند املعاق مع اس���رته 
في كل مكان )الس���وق، املجمع، 
القسيمة، النشاط( انه فرد من 
افراد االسرة واملجتمع وال يوجد 

اي متييز جتاهه.
وعن مدى احترام خصوصية 
املعاقني الس���يما فيم���ا يتعلق 
مبواقف السيارات وتوفير البيئة 
ف���ي األماكن  الصاحلة للمعاق 
العامة بينتا ان البحرين قطعت 
اش���واطا طويلة في هذا املجال 
تقريبا، كل األماكن العامة فيها 
ممرات ووسائل خاصة للمعاقني، 
وان احت���رام املوق���ف اخلاص 
باملعاق موجود واجلميع يحترمه 
ويعتبره خصوصية ضرورية 

السندي هناك مركز متخصص 
في خدمات تشغيل املعاقني وهو 
يتولى البحث عن وظيفة للمعاق 
ونحن في مراكز التأهيل كلما طلب 
احد منها مساعدته إليجاد وظيفة 
نرسله الى هذا املركز وهو مركز 
متطور ج���دا ويلبي احتياجات 
املعاقني في ايجاد فرص عمل لهم 
س���واء في القطاع احلكومي أو 

القطاع اخلاص.
وعن انضمام مملكة البحرين 
الدولي���ة حلق���وق  لالتفاقي���ة 
االشخاص ذوي االعاقة اكدتا انها 
من الدول األولى في العالم العربي 
الت���ي انضمت له���ذه االتفاقية 
البحرين تعتبر من  وباألساس 
الدول التي تولي اهمية ورعاية 
خاصة لهذه الفئات قبل االتفاقية 
بس���نني طويلة، ولدينا قانون 
حلماية األشخاص ذوي االعاقة 
ونوفر لهم احلماية الالزمة كما 
ان املع���اق في البحرين يتعامل 
اجلميع معه على اساس انه انسان 

ما ش���اهدناه م���ن تطور في 
اخلدمات املقدمة للمعاقني يدعو 
للفخر واالعتزاز وهذا ليس بغريب 
على الكويت الدولة السباقة في 
شتى املجاالت، بهذه الكلمات عبر 
اعضاء الوفد البحريني الذي يزور 
الكويت بدعوة من وزارة الشؤون 
االجتماعية لالطالع على اخلدمات 
الكويت للمعاقني،  التي تقدمها 
الوف���د الذي ض���م كال من مهرة 
س���الم الغنيم وصباح السندي 
من وزارة التنمية االجتماعية في 
مملكة البحرين واملسؤولني عن 
دار بنك البحرين الوطني لتأهيل 
األطفال املعاقني، أكدوا ل� »األنباء« 
ان هذه الزيارة هي لالطالع على 
ما تقدمه مراكز رعاية املعاقني في 
الكويت، وقالوا: ان ما شاهدناه 
من خدم���ات متطورة جدا امور 
تدعو لالعتزاز واالفتخار وهذا 
ليس غريبا على الكويت، وقالت 
مهرة الغنيم: انا باألساس درست 
في جامع���ة الكويت واعرف ما 
تقدمه الكويت من خدمات متطورة 
لهذه الفئات وبناء على طلب مني 
مت ارس���الي مع زميلتي صباح 
السندي لالطالع على كل جديد 
في مجال رعاية املعاقني، واحلمد 
هلل الزيارة حققت اهدافها وملسنا 
اشياء جميلة ومفيدة السيما في 
املعاجلة احلسية، ومركز اخلرافي 
لالطفال املعاقني وغيره من املراكز 
التي ت���دل على مدى  املتطورة 

اهتمام الكويت بهذه الفئة.
اهتمام الدولة

وعن وضع املعاقني في مملكة 
البحرين اوضحت مهرة الغنيم 
وصباح السندي ان البحرين لديها 
باع طويل ايضا في مجال رعاية 
املعاقني واحلمد هلل دولتنا مهتمة 
جدا به���ذه الفئات ووجودنا في 
الكويت اليوم ما هو إال دليل على 
ه���ذا االهتمام إذ انه ومبجرد ما 
طلبنا القيام بزيارة لالطالع على 

اخلدمات حتى مت توفيرها لنا.
وعن وجود مراك���ز لتأهيل 
املعاقني ف���ي البحرين اوضحتا 
ان في البحرين مراكز متطورة 
الفنية موس���عة  جدا والورش 
واحلكوم���ة غير مقصرة اطالقا 
في توفير كل ما يس���اعد األبناء 

على التأهيل املهني.
وع���ن توفير فرص وظيفية 
للمعاق���ني في البحري���ن قالت 

معروضات في دور الرعاية مهرة الغنيم

أماكن زارها الوفد
شملت زيارة الوفد البحريني عددا من مراكز 
رعاية وتأهيل املعاقني أهمها: ادارة رعاية املعاقني 
والدور التابعة لها، املركز الطبي التأهيلي، مركز 
التدخل املبكر، مركز اخلرافي ألنشطة املعاقني، 

مركز التأهيل املهن��ي للمعاقني، مجمع جنوب 
الصباحية، حيث اطلع اعضاء الوفد على اخلدمات 
التي تقدمها هذه املراكز وأشادوا بالتجربة الكويتية 

املتميزة في رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.

في حفل لمجموعة »األمل اإللكترونية« و»ماكدونالدز«

العبداهلل: إبداعات المعاقين بحاجة إلى اكتشاف ورعاية

التي تهتم بأخبار وأنشطة ذوي 
اإلعاقة وطرح قضاياهم ومناقشة 

مشاكلهم.
واك���د الش���مري ان هن���اك 
العديد م���ن املوهوبني من ذوي 
اإلعاقات املختلفة يساهمون في 
إعداد وحتضير املواد للنشر في 
اجلريدة كما أن مصور اجلريدة 

هو من فئة الداون.
وبدوره حتدث مصور اجلريدة 
سالم القطان قائال انا باألساس 
اهوى التصوي���ر الفوتوغرافي 
واعمل مصورا ف���ي مجلة دور 

الرعاية االجتماعية.
واتولى تصوير كل املناسبات 
واألنشطة التي تقام سواء داخل 

دور الرعاية أو خارجها.
واليوم اشارك في التصوير 
جلري���دة األمل حي���ث يحرص 
القائمون عليها على إبراز صوري 

وهذا فخر لي.

ثالثة اشخاص من ذوي االعاقة 
وهي مناسبة لتعريف احلضور 
على جري���دة األمل االلكترونية 

جوا عائليا رائعا، وان املجموعة 
حرصت على تنظيم هذا احلفل 
اليوم اوال ملناس���بة عيد ميالد 

عبداهلل الش���مري إن احلضور 
الكثيف لألشخاص ذوي اإلعاقة 
وأهاليهم وأصدقائهم اعطى احلفل 

نظمت مجموعة جريدة األمل 
اإللكترونية بالتعاون مع مطعم 
ماكدونالدز ش���رق حفال خاصا 
للمعاقني وأولياء أمورهم بحضور 
الش���يخة  املعاقني  أم  ورعاي���ة 
شيخة العبداهلل التي اثنت على 
عطاءات ذوي االحتياجات اخلاصة 
وإبداعاتهم املتنوعة واملتعددة 
إلى اكتشاف  والتي هي بحاجة 
ورعاية لالهتم���ام بهم وتنمية 

قدراتهم.
وتوجهت بالشكر إلى مجموعة 
األمل عل���ى تنظيم احلفل الذي 
جمع املعاقني إلى جانب أقرانهم 

من األسوياء.
واستهل احلفل بكلمة للجريدة 
ألقتها سارة املرهون استعرضت 
فيها مراحل من���و جريدة األمل 
القائمني  اإللكترونية وح���رص 

عليها لتكون صوت املعاق.
وبدوره، قال رئيس املجموعة 

سالم القطان يتحدث عن جتربته في التصوير الفوتوغرافي

األبناء استمتعوا في »ماكدونالدز«

)أنور الكندري(الشيخة شيخة العبداهلل وعبداهلل الشمري يشاركان األبناء قطع كيكة احلفل


