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إياد اخلرافي وسبيكة اجلاسر خالل احلفل

)كرم ذياب(عصام بن حيدر وسبيكة اجلاسر في مقدمة احلضور

عبدالعزيز املطوع يلقي كلمته آدم عبداملولى متحدثا في احلفلكفاية العلبان تلقي كلمتها د.عبداهلل املعتوق متحدثا للصحافيني

د.عبداهلل املعتوق والسفير اللبناني في جولة على أحد أجنحة املعرض

احد العروض حلضانة الصباح النموذجية

جانب من األنشطة

المعتوق: دعم ذوي اإلعاقة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني
ناب عن النائب األول ورئيس هيئة المعاقين في افتتاح أنشطة اليوم العالمي للمعاقين

عبدالمولى: الكويت تلعب دورًا رياديًا في دعم التعليم المبكر لذوي اإلعاقةبن حيدر: تجهيز سرداب المبنى الحالي الستقبال أصحاب اإلعاقات الخفيفة

وآخر ما قدمته له���م كان في مايو من هذا 
الع���ام القانون رقم 2010/8 بش���أن حقوق 
األفراد ذوي اإلعاقة والذي نسعى نحن في 
بوابة التدريب إلى املساهمة في تنفيذه من 
خالل املش���اريع التي تنهض وترتقي بهم 
حيث ان مهمة الشركة حتسني جميع نواحي 
احلياة لألفراد ذوي اإلعاق���ة في الكويت، 
وذلك بتحقيق ش���راكة بني القطاع اخلاص 

وجهود الدولة«.
وتابعت »لقد بدأت الشركة العمل قبل نحو 
عام واستطاعت في وقت قياسي أن تسجل 
ثالث ش���ركات دولية مع أفضل املؤسسات 
العاملة في مجال ذوي اإلعاقة، وهي: مجلس 
األطفال االس���تثنائيني سي اي سي بوالية 
فيرجينيا األميركية، مركز بيس���ر ألولياء 
األمور بوالية مانيسوتا، مركز أبحاث التأهيل 
والتدريب في جامعة فيرجينيا كومنولث، 
مش���يرة »وقد توجهنا لهذه اجلهات ملا لها 
من خبرة وقدرة في تلبية احتياجات املعاق 
حسب التخصيص الذي تعمل فيه كل منها«. 
وأضافت »كما نظمت الشركة مؤخرا زيارة 
خاصة للواليات املتحدة األميركية مبرافقة 
فريق ميثل وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موض���ي احلمود لالطالع على مناذج من 
مدارس الدمج هناك كجزء من عملية االستعداد 
للدمج التعليمي للمتعلمني من ذوي اإلعاقة 
في مدارس التعليم العام في الكويت حسب 

املخطط له في العام الدراسي املقبل«.
واشارت إلى أن الشركة تعمل حاليا على 
تنفيذ ثالثة مشاريع اجتماعية وطنية من 
أجل أبناء الكويت من ذوي اإلعاقة وتساهم 
جميعها في تنفيذ القانون اجلديد من حيث 
تطبيق الدمج التعليمي للمتعلمني من ذوي 
اإلعاقة في مدارس التعليم العام في الكويت، 
متكني املوظفني من ذوي اإلعاقة من أن يكونوا 
عنصرا فاعال في سوق العمل، دعم أولياء 

أمور األطفال من ذوي اإلعاقة.

وبالتزامنا جتاههم وجتاه دمجهم مجتمعيا 
لكي يطلقوا طاقاتهم اإليجابية ويساهموا 
بفعالية في بناء مجتمعهم الذي يش���كلون 

جزءا ال يتجزأ منه.
 ومن جانبه، أعرب مساعد املدير العام 
لقطاع اخلدمات املساندة في بيت التمويل 
الكويت���ي )بيتك( عبدالعزي���ز املطوع عن 
سعادته ملشاركة »بيتك« في هذه الفعالية، 
مشيرا إلى ان »قضية أبنائنا من ذوي اإلعاقة 
ل���م تكن في يوم من األي���ام جزئية بل هي 
رئيسية في منظومة املسؤولية االجتماعية 
في »بيتك« وهو ما دفعنا إلى تأسيس شركة 
بوابة التدريب، والتي تشرفت بتنظيم هذا 
احلدث املهم بترشيح وثقة كل اجلهات العاملة 
في مجال خدم���ة ذوي اإلعاقة من مدارس 
وأندية وجمعيات نفع عام ومراكز تطوعية 

من وضع املوازنة اخلاصة بالهيئة للسنة 
احلالية ولسنة 2012/2011، ورفعها الى وزارة 
املالية متهيدا العتمادها ورفعها إلى مجلس 

الوزراء.
ونقل بن حيدر حتيات مدير عام الهيئة 
وتقديره للمشاركني في تنظيم هذا النشاط 
واعتذاره عن عدم احلض���ور لوجوده في 
مهمة خارجية، مبينا ان مشاركة الهيئة في 
هذا النشاط أتت ضمن متابعة املدير العام 

املستمرة وتشديده على أهمية املساهمة.
ومن جهته، قال املنسق املقيم لألمم املتحدة 
واملمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
د.آدم عبداملول���ى في الكلمة التي ألقاها في 
حفل االفتتاح: »الكويت تلعب دورا محوريا 
ورياديا ضمن ال���دول اخلليجية والعربية 
فيما يخص العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة، 

في الكويت«.
ورأى »أن الدور االجتماعي الذي تضطلع 
به مؤسسات القطاع اخلاص يتطلب النظرة 
الشاملة للمجتمع والتركيز على الشرائح 
التي حتتاج إلى االهتمام والرعاية والدعم 
بش���كل كبير وهو ما جنعله نصب أعيننا 

دائما«.
وأكد على التزام »بيتك« بالقيام بالدور 
االجتماع���ي الذي يضطلع به واملس���اهمة 
التعليمي  ف���ي تنمية اجلان���ب  احلقيقية 
والصحي والتوعي���ة االجتماعية وغيرها 
من املجاالت التي ينش���د املجتمع الكويتي 

التطور واالرتقاء بها.
وبدورها، أكدت املنسق العام لهذه الفعالية 
كفاية العلبان، على »أن الكويت باقية على 
العه���د بينها وبني أبنائها من ذوي اإلعاقة، 

ونحن في برنامج األمم املتحدة خصصنا أحد 
مش���اريعنا الوطنية بالتعاون مع املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية لتحديات التعلم 
املبكر واإلعاقة، وما يتبعها من قضايا التدخل 
املبكر، وكذلك يوفر البرنامج أفضل البرامج 

التشخيصية والعالجية والتدريبية«.
 وأكد ضرورة تضامن كل اجلهود خلدمة 
األشخاص ذوي اإلعاقة أينما كانوا وتوفير 
حياة آمنة وكرمية تسمح لهم باالستمتاع 
بحياتهم وتنمي���ة كل قدراتهم وإمكاناتهم 
مبا يعود عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم 

بالنفع.
وتوجه بالشكر اجلزيل للجهات الداعمة أو 
املنظمة والتي جعلت من هذه الفعالية حقيقة 
واقعة تهدف إلى زيادة التوعية باألشخاص 
ذوي اإلعاقة في الكويت وبدورهم اإليجابي 

بشرى شعبان 
أكد رئي���س الهيئة اإلس���المية العاملية 
د.عب���داهلل املعتوق على أهمية الش���راكة 
ف���ي دع���م ذوي االحتياجات  االجتماعية 

اخلاصة.
وقال في تصريح صحافي عقب افتتاح 
احتفاالت اليوم العاملي للمعاقني ممثال عن 
راعي احلف���ل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ورئيس املجلس األعلى 
للهيئة العامة لذوي اإلعاقة الش���يخ جابر 
املبارك، الذي نظمته شركة بوابة التدريب 
مبش���اركة العديد من اجله���ات احلكومية 
والقطاع اخلاص وجمعي���ات النفع العام، 
قال ان حضارة الدول تقاس مبدى اهتمامها 
بذوي االحتياجات اخلاصة ونوعية اخلدمات 
التي تقدمها لهم واحلمد اهلل الكويت سباقة 
في دعم هذه الشرائح االجتماعية العزيزة 

على قلوب اجلميع.
وعن قانون املعاقني اعتبر املعتوق انه 
يكفل تقدمي كل ما يحتاجه املعاق وولي أمره 

ويسهل عليهم أمورهم.
وأش���ار الهمية دور وسائل اإلعالم في 
تسليط الضوء على اجنازات األشخاص ذوي 
اإلعاق���ة، معتبرا ان دعم ذوي االحتياجات 
اخلاصة مس���ؤولية مشتركة بني احلكومة 
وهيئ���ات املجتمع املدني، مش���يدا بجهود 
جمعي���ات النفع الع���ام في دع���م قضايا 

املعاقني.
 بدوره كشف مراقب الهيئة العامة لذوي 
اإلعاقة عص���ام بن حيدر عن انتهاء الهيئة 
من جتهيز س���رداب املقر املؤق���ت للهيئة 
املراجعني من اإلعاقة اخلفيفة  الس���تقبال 

إلجناز معامالتهم.
وأض���اف ان الهيئة وضم���ن توجيهات 
رئيسها بضرورة إيجاد مقر بديل عن احلالي 
قامت مبخاطبة اجلهات املعنية إليجاد مبنى 
مناسب بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى االنتهاء 

العازمي لإلسراع في تفعيل قانون المعاقين
بشرى شعبان

طالب رئيس مجلس ادارة النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني مهدي العازمي بضرورة 
ترجمة وتفعيل مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 
اخلاص بحقوق ذوي اإلعاقة على أرض الواقع 
ليشعر املعاقون وأولياء أمورهم بأهميته فهو 
قانون فريد من نوعه لكنه ينقصه التطبيق 
الفعلي وليس الوعود بالتطبيق خاصة اننا 
نرى البدء ف����ي تطبيق بعض املواد كاملنحة 
وتخفيض س����اعات العمل لكن حتى اآلن لم 
تفعل املواد اخلاصة بتقاعد املعاقني وأولياء 

أمورهم.
وقال العازمي في تصريح صحافي مبناسبة 
االحتفال باليوم العامل����ي للمعاقني ان هناك 
العديد من األولويات التي يجب ان تهتم بها 
هيئة ش����ؤون املعاقني التي يسعى رئيسها 
د.جاس����م التمار لتحقيق طموحات املعاقني 

وأولياء أمورهم ونتمنى منه االستمرار في 
جهوده من أجل تطبيق جميع مواد القانون 
بأسرع وقت ممكن وكذلك تفعيل دور جمعيات 
النفع العام واألندية الرياضية التي تعمل في 
مجال اإلعاقة والتواصل معهم وتبادل اآلراء 
في وضع الضوابط والش����روط املهمة التي 
تخدم فئة األشخاص ذوي اإلعاقة »بعيدا عن 
السلبيات التي شابت بعض مواد القانون رقم 

49 لسنة 1996 للمعاقني«.
ودعا العازمي مؤسسات الدولة ذات الصلة 
بخدمة ه����ذه الفئة الى تطبيق مواد القانون 
ومن����ح ذوي اإلعاقة وأولي����اء أمورهم حياة 
كرمية مس����اواة باألش����خاص األسوياء كما 
كفلها لهم الدستور وااللتزام بالعقد العربي 
ومحاوره التي تؤمن العالقات املترابطة ما بني 
هذه الفئة واملجتمع تش����جيعا ملبدأ الشراكة 

االجتماعية.


