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د.محمد القطامي

ماهر الغنام

د.عادل الدمخي

االعاقة ومدير قناة العطاء احمد 
الفارس���ي مبناش���دة الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء لالسراع 

في تطبيق القانون.
ودعا اجلمعيات الى التكاتف 
والتراب���ط والعم���ل املش���ترك 
للوصول الى املتبقي في قضايا 

املعاقني. 
وتس���اءلت عضو اجلمعية 
الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني 
التكتم  خلود العلي عن اسباب 
حول عدم تطبي���ق القانون مع 
العل���م انه كان م���ن الواجب ان 
يكون نافذا منذ 5/28 وناشدت 
نائب رئيس مجلس الوزراء ان 
يضع حدا ملعاناة املعاقني الذين 
ط���ال انتظارهم له���ذا القانون 
ومتنت االلتزام بالتعريف املذكور 
بالقانون ملفهوم االعاقة واعطاء 

املعاقني حقهم.

السرهيد: تخبط حكومي

بدوره تساءل الناشط منصور 
الس���رهيد ع���ن اس���باب تأخر 
احلكومة في تنفيذ القانون مع 
العلم انه اثناء املناقش���ة وقبل 
اقرار القانون بيوم واحد طلبت 
احلكوم���ة ان يك���ون نافذا منذ 
صدوره في اجلريدة الرس���مية 
ويوم جلسة مجلس االمة العتماد 
القانون طلبت مهلة ثالثة شهور 
للتطبيق ومت لها ما ارادت علما 
ان اللجن���ة اخلاصة في مجلس 
االمة كانت قد حددت 6 ش���هور 
لتنفيذ القانون واحلكومة اصرت 
على تعديل ه���ذا البند وحددت 
املدة بثالثة شهور واليوم لالسف 
نستمع الى تصاريح املسؤولني 
في احلكومة مبررين التأخير بان 

املدة غير كافية.
الس���رهيد ع���ن  وتس���اءل 
التخبط احلاصل  اس���باب هذا 
في تصريح���ات احلكومة وملاذا 
اصرت قبل صدور القانون على 
ان تكون املهل���ة لتنفيذه ثالثة 

شهور فقط؟!
واشاد السرهيد مبواقف جلنة 
ذوي االحتياجات اخلاصة السيما 
علي الدقباس���ي ومسلم البراك 
الصرارهما على ضرورة تنفيذ 
الى جانب  القانون ووقوفهم���ا 

اخوانهما املعاقني.

بشرى شعبان
ش���دد عدد من الشخصيات 
املجتمعي���ة املهتم���ة بش���ؤون 
املعاق���ني على ض���رورة تطبيق 
القانون اجلديدة باملعاقني والتي 
صدر بها مرسوم اميري في وقت 
سابق مؤكدين ان فرحهم باملميزات 
الكثيرة التي وفرتها هذه القوانني 
لهذه الفئة حتول���ت الى صدمة 
بسبب عدم تطبيقها على ارض 
الواقع حت���ى اآلن، رغم انه كان 
مقررا تطبيق القانون بداية من 

يونيو املاضي.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
ش���ارك فيه مجموعة من ممثلي 
جمعيات وأندية املعاقني ملناقشة 
أسباب التأخير في تطبيق قانون 
املعاق���ني 2010 في مق���ر النادي 
الكويتي للمعاقني استهل املؤمتر 
بكلمة رئيس مجلس إدارة جمعية 
مقومات حقوق اإلنسان د.عادل 
الدمخي استغرب فيها التأخير في 
االنضم���ام الى االتفاقية الدولية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة والتأخير 
في تطبيق قانون املعاقني 2010 
متسائال عن اسباب هذا التأخير 
علم���ا ان الكويت س���باقة على 
مستوى الدول العربية في تقدمي 
املعاقني ورأى  اخلدمات ورعاية 
ان التأخي���ر في تطبيق القانون 
غير معروفة اس���بابه وتتحمل 
مسؤوليته السلطتان التنفيذية 
والتش���ريعية باألخص ان هذا 
القضية  التأخير يحرم اصحاب 
من حقوقهم، مشيرا الى ان جمعية 
مقدمات حقوق اإلنسان ستقف 
الى جانب اصحاب القضية في اي 
خطوة باجتاه الضغط على اجلهات 
املسؤولة للقيام بواجبها لتضييق 
القانون وناشد املسؤولني املبادرة 
باإلسراع الى تطبيق القانون ألنه 
حق من حقوق أصحاب اإلعاقة 

كفلها الدستور والقانون.

القطامي: تفعيل مواد القانون

اما رئيس جمعية الدسلكسيا 
د.محمد القطامي فقال إنه كان ودنا 
ان يكون ه���ذا اللقاء للثناء على 
دور احلكومة في تنفيذ القانون 
وتفعيل مواده لكن لألس���ف لم 
تلتزم باملوعد الذي حددته بنفسها 
لتطبي���ق القان���ون دون تبرير 

اللجان املتخصصة لوضع حد لهذه 
الفوضى احلاصلة وان تكون اللجان 
من اصحاب االختصاص والتشديد 
عليهم بضرورة االلتزام بتعريف 
االعاقة املعتمدة عامليا ومحليا وفق 
القانون. ودع���ا الهاجري جميع 
املعاقني مبختلف فئاتهم لتكون 
لهم وقفة واحدة اذا لم يتم تعديل 
االجراءات املعمول بها دون وجود 

صفة قانونية لها.

الغنام: تصنيف خاطئ

واستغرب امني سر نادي الصم 
ماهر الغنام طريقة تصنيف االعاقة 
وحتديد نسبتها فكيف يصنف من 
يعاني 50% من عجز الس���مع او 
احلركة بنس���بة اعاقة متوسطة 
او خفيف���ة، وكي���ف يصنف من 
يعاني من 40% من نقص السمع 
بأنه غير مع���اق، كل هذه امور 
يجب العم���ل على تداركها وذلك 
ال يتم اال بتطبيق القانون اجلديد 

للمعاقني.

المري: توحيد الصفوف

اما رئيس اجلمعية الكويتية 
لالعاقة السمعية حمد املري فقال 
ال يضيع حق وراءه مطالب داعيا 
اصحاب االعاقات والناشطني في 
مجال االعاقة مبختلف مشاربهم الى 
االلتفاف والتكاتف لتحقيق احلق 
ودعاهم للترفع على اخلالفات في 
وجهات النظر وتوحيد الصفوف 
لبلوغ الغاية املنشودة في تنفيذ 

القانون.

الفارسي: تكاتف الجمعيات المختصة

الناش���ط في مجال  وتوجه 

اسباب التأخير مش���يرا الى ان 
جمعيات النفع العام حاولت ان 
تعرف اسباب التأخير لكن دون 

جدوى.
واضاف القطامي: نحن حتى 
اآلن نفت���رض حس���ن النية في 
التأخي���ر ونتمن���ى ان يحصل 
التعاون بني احلكومة والسلطة 
التشريعية لتفعيل القانون ومن 
املفروض احترام القوانني وتالفي 
الوقوع حتت بند عدم حسن النية 
كاشفا عن نية اجلمعيات القيام 
بخطوات اخرى في حال استمرار 
التعاطي مع  هذا االس���لوب في 
قانون املعاق���ني نتمنى اال نصل 

إليها.
ال���ى املس���ؤولني  وتوج���ه 
بضرورة االس���راع ف���ي تطبيق 
القانون خلدمة ش���ريحة كبيرة 
من املجتم���ع مصاحلها متعطلة 

بسبب هذا التأخير.

فايز العازمي: دقة التقارير
بدوره، استغرب رئيس جمعية 
املكفوفني فاي���ز العازمي التكتم 
غير الطبيعي على قانون املعاقني 
محمال املسؤولية ألعضاء مجلس 
األمة الذين يتبنون القضايا في 
احلمالت االنخابية وينس���ونها 
بعد دخولهم قاعة عبداهلل السالم 
وكذلك احلكومة حيث ابدى وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي احلماسة 
القانون ولكن دون اي  لتطبيق 
تقوم احلكومة بأي خطوة جدية 

في هذا املجال.
واشار العازمي الى ان جمعية 
املكفوف���ني والن���ادي الكويت���ي 
للمعاقني توجها بكتب الى نائب 

رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك بصفته 

رئيس الهيئة الستيضاح
التأخير لكن لالسف  اسباب 

حتى اآلن لم نتلق اي اجابة.
الى اين  العازمي:  وتس���اءل 
يذهب املعاق الجن���از معامالته 
اذا كان املجل���س االعلى ال يقوم 
بتقدمي اي خدمة للمعاقني والهيئة 
لم تنشأ؟ فهذا امر يدعو للخوف 
من عدم تفعيل القانون ونأمل من 
احلكومة التي لم تقصر يوما في 
رعاية ابنائها املعاقني االسراع في 
تطبي���ق القانون، الن اي تأخير 
سيزيد من املعاناة ويترك مجاال 
للفوضى لتكون س���يدة املوقف 

مهدي العازمي: مدعو اإلعاقة

ورأى رئيس ن���ادي املعاقني 
مهدي العازم���ي ان انقضاء مدة 
تصل الى اربعة شهور على صدور 
قانون املعاق���ني دون ان يوضع 
موضع التنفيذ بشكل فعلي امر 
محزن ويدعو للقلق حول مصير 
القانون خاصة عدم االعالن عن 
االسباب وراء هذا التأخير، كاشفا 
ادارة  عن قيام اعض���اء مجلس 
املنتخب���ني من جمعيات  الهيئة 
الالزمة  العام باملخاطبات  النفع 
لالس���تيضاح عن املوضوع لكن 

لالسف ال توجد اي اجابة.
ومتنى العازمي من احلكومة 

الس���يما ان بعض اللجان تعمل 
دون اي مصير.

اللجان  العازمي على  ومتنى 
الطبية باالخص اعادة النظر فيما 
اصدرته وان تكون تقاريرها وفق 
معايير محددة عامليا لتحديد نسب 

االعاقة.

المناع: حق دستوري

ب���دوره رأى د.عايد املناع ان 
القانون حق من حقوق املعاقني 
الذي كفلها لهم الدستور وهو ليس 
منة من احد، ومن حق املعاقني ان 
يطالب���وا بحقوقهم نافيا وجود 
اي مبرر لع���دم االلتزام بتنفيذ 

القانون.

ان تب���ادر الى تعي���ني ممثليها 
في املجلس واالنط���الق بتنفيذ 

القانون.

الهاجري: فوضى اللجان الطبية

واس���تغرب امني سر النادي 
الكويتي للمعاقني شافي الهاجري 
عدم االلتزام بتعريف االعاقة من 
انهم  املفترض  قبل االش���خاص 
مسؤولون عن امللف، كاشفا عن 
وجود ثالث حاالت تغيرت نسب 
اعاقتهم دون مبرر وذلك بسبب 

عدم االلتزام بالقانون.
وناشد وزير الصحة والشؤون 
الوزراء  ونائب رئيس مجل���س 
االسراع في تشكيل الهيئة وتعيني 

مستشفى الصقور.. صرح طبي لحفظ تراث تربية الطيور

كونا � منتهى الفضلي: يعتبر مستشفى الكويت للصقور 
أحد املراكز الصحية املتخصصة مبعاجلة الصقور والطيور 
النادرة والتي تس����اعد على حفظ الت����راث املتعلق بتربية 
وتدجني الطيور واحليوانات مب����ا يقدم من خدمات طبية 
ملعاجلة األمراض التي قد تصيبها سواء النادرة منها عموما 

او الصقور خاصة.
ولدى الدخول الى املستشفى الواقع في منطقة الصليبخات 
يستقبلك شابان يتوليان ارشاد الزائر الى خطوات العالج 
الت����ي تتطلب انتظار مراجعة الطبيب في أماكن مخصصة 
ميكن للزوار ان يضعوا فيها صقورهم وباجلوار هناك قاعة 
انتظار كبيرة مفروشة بالرمل تنتشر في انحائها عشرات 
الصقور وقد أخفيت عيونه����ا ببراقع جلدية علما ان هذه 
الصقور ليست اال مجموعة صغيرة من مئات الصقور التي 

تتلقى العالج سنويا في هذا املستشفى.
وفي جولة ميدانية ل� »كونا« داخل أرجاء املستشفى مت 
رصد حاالت مرضية متفاوتة لبعض الصقور واطلعت على 
كيفية اس����تقبال املراجعني منذ فتح امللف مرورا بالكشف 
الصح����ي وإجراء التحاليل وصور األش����عة واملناظير إلى 
الدخول للمستشفى للحاالت التي يلزمها ذلك وقد يتطور 
األمر إلى عزل الطير بغرف خاصة خش����ية انتقال العدوى 
لبقية الطيور. وقال مدير املستشفى نايف املطيري ل� »كونا« 
ان املستش����فى ال يقدم اخلدمات الصحية فحسب بل يقوم 
بتوفير اجلو النفسي املالئم لها من ناحية ومتابعة سيرة 
حياتها من خالل االستفس����ار من أصحابها أو ما ينشر من 
أبحاث ودراسات عبر االنترنت باعتبار ان الطيور النادرة 
هي مبنزلة ثروة قومية كبيرة يجب احملافظة عليها ونحن 

بصدد تأسيس دورات تدريبية عن طرق العناية بها.

وأضاف املطيري ان نخبة من األطباء والفنيني البيطريني 
يعملون في املستش����فى وهم م����ن ذوي الكفاءة واخلبرة 
واالختصاص في مجال تشخيص وعالج مختلف أمراض 
الصقور حيث يتم توفير ان����واع مختلفة من الفحوصات 
للصقور وتس����اهم األجهزة احلديث����ة والتقنيات املتقدمة 
والفريق الفني املؤهل في تقدمي نتائج سريعة ودقيقة موثوق 
بصحتها لعالجها الى جانب الطيور املريضة باستخدام املرافق 

الطبية واملختبر املجهز بأحدث املعدات واألجهزة.
وأهاب املطيري بالصقارين الى عدم إطعام صقورهم من 
احلمام الذي يتم اصطياده »بالشوزن« منعا من تعرضها 
للتسمم خصوصا ان قطع اللحم التي تتناولها حتتوي على 

بقايا من الرصاص السام.
وذكر انه مت تخصيص قسم الس����تقبال الصقور التي 
جترى لها عمليات جراحية إلزالة األورام واألجسام الغريبة 
ومتكث فترة للنقاهة والعناية فترة متتد ما بني اس����بوع 

إلى أسبوعني.
وقال املطيري ان صيدلية املستشفى تضم أدوية خاصة 
يتم توفيرها من السوق احمللي او تطلب من اخلارج مباشرة 
كما تقوم وزارة الصحة بتزويدنا بأنواع معينة من األدوية، 
معربا عن األمل ان توفر الهيئة العامة للزراعة بعض األدوية 

للمستشفى السيما التي جنلبها من اخلارج.
وشدد على ان املستشفى يعمل على زيادة مستوى الوعي 
بني الصقارين عن الصقور واألمراض التي تصيبها وكيفية 
التعامل مع احلاالت الطارئة التي قد تصيب الصقور مثل 
حاالت التس����مم واإلصابات، علما ان املركز يستوعب أكثر 
من 250 صقرا في اي وقت لتلقي العالج كما يتم استضافة 
الصقور مدة من الزمن في حالة سفر أصحابها في إجازات 

حيث توزع داخل استراحات وغرف خاصة مكيفة مع توفير 
الطعام والرعاية.

وأضاف ان املستشفى يستقبل الصقور واجلوارح املريضة 
من شتى بقاع العالم كما يقوم بتوفير الرعاية ألجناس أخرى 

من الطيور النادرة كاحلمام والكناري والببغاء.
وعن تكالي����ف العالج أوضح املطيري ان الهيئة العامة 
للزراعة والثروة الس����مكية هي الت����ي حتدد ذلك لكن هذه 
التكاليف تعد »رخيصة« إذا ما قورنت مبدى الرعاية املقدمة 
من جهة ومن جهة أخرى بأس����عار الدول املجاورة فهي ال 
تتجاوز الديناري����ن عند فتح امللف وفي حالة الدخول عن 

كل ليلة 4 دنانير.
وأفاد بأن املستش����فى ليس حكوميا كما يظن البعض 
فاملبنى يتبع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ولكن 

اإلدارة تابعة للقطاع اخلاص.
وقال املطيري انه بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث 
العلمية مت تطوير جهاز خاص ملعاجلة مرض الرداد »النهيتة« 
أو ضيق التنفس مضيفا ان ذلك يعد اختراعا كويتيا جنح 
في عالج املرض وأصبح معروفا على مستوى دول اخلليج 

العربي.
وأوضح ان تعاونا يجري ايضا مع الهيئة العامة للزراعة 
من اجل اصدار جوازات خاصة للطيور حتى يتم احلد من 
ظاهرة تهريبها داعيا الهيئة الى دعم املستشفى إلنشاء مربط 
جديد اضافة الى املربط الوحيد املوجود. وذكر ان املستشفى 
يتضم����ن مركزا للتحنيط بإش����راف طبيب مختص يحمل 
شهادة دكتوراه من الواليات املتحدة هو د.نباتي ومساعده 
سلطان زرقاني ما يجذب عددا كبيرا من التجار والصقارين 

من الدول املجاورة لالستفادة من خدمات املستشفى.

يضم نخبة من األطباء ذوي الكفاءة والخبرة ويزخر باألجهزة الحديثة لمعالجة مختلف أمراض الصقور

التعامل مع الصقور املريضة رفع جميع االحتياطات الطبية تقدمي اخلدمات الطبية للصقور باستخدام األجهزة والتقنيات احلديثة

خالل االجتماع التنسيقي الثالث للمشروع

العثمان: الربط اآللي بين بيت الزكاة والجمعيات 
الخيرية يوفر قاعدة بيانات التخاذ قرارات سليمة

أجنز 34 زي����ارة للجان لتلمس 
املش����كالت التي تعترض عملية 

الربط اآللي.
العثمان على اهمية  وش����دد 
مشروع الربط اآللي الذي يعتبر 
احد املش����اريع االس����تراتيجية 
املهمة املنبثقة عن االستراتيجية 
الى  الزكاة، مشيرا  العامة لبيت 
ان املش����روع يهدف الى توحيد 
جهود العمل اخليري على الصعيد 
احملل����ي ومن����ع االزدواجية في 
انفاق املس����اعدات ملن يستحقها 
واملس����اعدة في التوجيه االمثل 
لصرف اموال الزكاة والصدقات 
بطريقة صحيح����ة وعادلة وفق 

مصارفها الشرعية.
كما بني ان نظام الربط االلي 
مصمم وف����ق احدث النظم اآللية 
وس����يتم التعدي����ل عليه بحيث 
يتوافق م����ع كل اجلهات املوقعة 
على اتفاقية املش����روع ليناسب 
كال منها على حدة، مشيرا الى ان 
ممثلي اجلمعيات خالل االجتماع 
أثنوا على النظ����ام ورحبوا مبا 
يوف����ره من خدم����ات وإمكانيات 
تتيح ملس����تخدميه االطالع على 
البيانات واملعلومات بشكل ميسر 
وبسيط كما يوفر احلماية التامة 
للمعلومات املدرجة عليه، بحيث ال 
ميكن ألي مستخدم االطالع عليها 
اال للمخولني بذلك وفق نصوص 

اتفاقية املشروع.
وأفاد بأن نظام الربط اآللي مت 
إعداده مبا يتوافق مع مواصفات 
ايزو 2005-27001 لنظام ادارة أمن 
وسرية املعلومات كمواصفة عاملية 
في معايير اجلودة وأمن املعلومات 
والتي حصده����ا بيت الزكاة هذا 
العام لتحقيق اكبر قدر ممكن من 
خصوصية البيانات التي ميلكها 
ال����زكاة وجمعيات وجلان  بيت 
الزكاة احمللية خاصة ان جميعها 
حاالت أسرية واجتماعية محتاجة 
ومتعففة كثيرة حتتاج الى التعامل 
معها بكل سرية للمحافظة على 

شعورهم وكرامتهم.

التي وقعت  اجلمعيات واللجان 
على اتفاقية املشروع أبدت تفاعلها 
مع املشروع وحرص ممثلوها على 
التنسيقي كما  حضور االجتماع 
أنهم حضروا االجتماع التحضيري 
السابق لهذا االجتماع، مشيرا الى 
ان ممثل����ي اجلمعي����ات واللجان 
أشادوا مبشرع الربط اآللي وعولوا 
على دوره الكبير في تطوير العمل 
اخليري واثرائه كما أشادوا بدور 
بيت الزكاة املتبني للمشروع ودوره 

الكبير في تدشينه وتطويره.
العثمان ان مشروع  وأوضح 
الرب����ط اآللي يرتك����ز في مجمله 
على عمل قاعدة مشتركة بني بيت 
الزكاة  الزكاة وجمعيات وجلان 
احمللية توفر بدورها امكانية تبادل 
املعلومات حول احلاالت املتقدمة 
لطلب مساعدات سواء كانت الى 
البيت أو اح����دى تلك اجلمعيات 
اخليري����ة املوقعة عل����ى اتفاقية 

املشروع.
وأشار العثمان الى قيام الفريق 
الفني لبيت الزكاة بعمل زيارات 
ميدانية للجمعيات املشاركة في 
املش����روع بهدف تس����هيل مهمة 
التشغيل الفعلي اضافة الى تغطية 
احتياج����ات اللجان اخليرية من 
االجهزة االلكترونية والدعم الفني، 
الزيارات للفريق  حيث بلغ عدد 
اخلاص بالدعم الفني ما يقارب 65 
زيارة بينما فريق الدعم االداري 

حتت رعاية الوكيل املس����اعد 
لشؤون اخلدمة االجتماعية خالد 
احلسيني، استضاف بيت الزكاة 
مبقره الرئيسي في جنوب السرة 
االجتماع التنسيقي الثالث ملشروع 
الربط اآللي بني بيت الزكاة و9 من 
جمعيات وجل����ان الزكاة احمللية 
الرئيس����ية ملتابعة عملية ربطها 
مع بيت الزكاة وسماع املقترحات 

واملالحظات.
وقد أش����اد احلس����يني بدور 
اللج����ان اخليرية ف����ي الكويت، 
والتي بدأت قبل عمل بيت الزكاة، 
مش����يرا الى ان هذا الربط اآللي 
مطلوب لتنسيق اجلهود ولتكوين 
قاعدة بيان����ات تتحلى بنوع من 
الس����رية واخلصوصية كقاعدة 
التخاذ قرارات س����ليمة للحاالت 

املستفيدة.
من جانبه، صرح مدير مشروع 
الربط اآللي للجان اخليرية مع 
بيت الزكاة د.شهاب العثمان بأن 
هذا هو االجتماع الثالث من عمر 
مشروع الربط اآللي بعد االجتماع 
التنس���يقي الثاني والذي جرى 
عقده نهاية شهر نوفمبر املاضي، 
موضحا ان االجتماعات س���يتم 
عقدها بصفة دورية كل 6 شهور 
كما ورد في نص اتفاقية املشروع 
لتقييم عملية مدى االس���تفادة 
من النظام اآللي ملشروع الربط 
اآللي والوقوف على مالحظات 
اجلمعيات واللجان كمستخدمني 
لقاعدة البيانات اجلديدة ومحاولة 
ايجاد أرضية مش���تركة للنظام 

تالئم جميع املستخدمني.
العثم����ان ان جمعيات  وقال 
وجلان الزكاة التي ش����اركت في 
االجتم����اع ه����ي جمعي����ة احياء 
التراث االسالمي، جمعية االصالح 
االجتماعي، جمعية النجاة اخليرية، 
الهيئة اخليرية االسالمية العاملية، 
جمعية التكافل لرعاية السجناء، 
اعانة املرضى، جمعية  صندوق 
بيادر السالم النسائية، اجلمعية 
النس����ائية. مضيفا ان  الثقافية 

د.شهاب العثمان

د.عايد املناع


