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منصور العجمي واخلرافي أثناء احلفلالسعد والرشيدي والعجمي يكرمون اخلرافي

)كرم ذياب(علي الثويني ويوسف الكندري ويوسف الشمري وحليمة السيد ود.سمية العباد خالل اللقاء

)محمد ماهر(الطالب خالل عملية التلوينمديرة املؤسسة تشارك في تلوين العلم

م.عادل اخلرافي متحدثا في احلفل

عادل الخرافي: الكويتيون مؤهلون لتولي أعلى المراتب في »العام« و»الخاص«

كرمت شركة البترول الوطنية الكويتية الرئيس 
املنتخب لالحتاد الدولي للمنظمات الهندسية م.عادل 
اجلاراهلل اخلرافي تقدي����را جلهوده في تفعيل دور 
مؤسسات املجتمع املدني الهندسي وحتقيقه متيزا 
وجناحا منقطع النظير في مختلف املجاالت الهندسية، 
أقيم التكرمي خالل احلفل الذي أقامته ادارة العالقات 
العامة واالعالم بالش����ركة يوم أمس االول في بيت 
الوطنية باملسيلة للطلبة املتفوقني من مختلف املراحل 
الدراسية، وشارك في احلفل نائب رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب مليناء االحمدي م.أسعد السعد ونائب 

العضو املنتدب للتخطيط والتسويق احمللي بخيت 
الرشيدي ونائب العضو املنتدب للمشاريع وملصفاة 
الش����عيبة أحمد اجليماز ومدير االعالم والعالقات 

العامة بالشركة م.محمد منصور العجمي.
وفي كلمة ارجتلها اخلرافي حث الطلبة املتفوقني 
على عدم اليأس واحملاولة في كل موقع يعملون به 
وتكرار احملاولة، مش����يرا ال����ى ان املواطن الكويتي 
مؤهل لتولي أرقى املناصب والقيام بكل املسؤوليات 
التي تلقى على كاهله في القطاعني العام واخلاص، 
وان النجاح مرتبط ارتباط����ا وثيقا باالصرار على 

حتقيقه.
وأضاف اخلرافي: ان النجاح الذي حققه لم يكن 
ليتم لوال املجموعة الكبيرة من املهندسني واملهندسات 
الذين عملوا معه طوال السنوات املاضية، موضحا ان 
العمل اجلماعي في املجال التطوعي هو سر التميز 
والنجاح، وان نكران الذات والتعاون للمصلحة العامة 
مفتاح رئيسي من مفاتيح النجومية التي قد ينشدها 

االنسان.
وح����ث الرئيس املنتخب الطالب والطالبات على 
مواصلة التفوق واالس����تفادة م����ن الفرص الكبيرة 

التي تتيحها الكويت ألبنائها في مختلف املجاالت، 
مش����ددا على ان العمل من اجل الوطن مكسب كبير 
لكل مواطن وان رقي الشعوب وتقدمها يقاس اليوم 
مبدى فاعلية هذه الشعوب في بناء أوطانها، مجددا 
في ختام كلمته الشكر لشركة البترول الوطنية على 
هذه اللفتة الكرمية، وداعيا املولى عز وجل ان يحفظ 

الكويت وأبناءها وقيادتها من كل مكروه.
وقد بذلت ادارة العالقات العامة واالعالم في الشركة 
جهودا مميزة إلجناحه بقيادة مدير االدارة م.محمد 
منصور ومن االدارة تركي الدبوس، والشيخة نشمية 

الصب����اح، وخليفة العجمي، وخالد احلويتان، ومي 
اخلضير، وعبدالعزيز لي����ري، وقدمت احلفل مرمي 
الياسني، كما بذل كل من أحمد شهاب وياسمني الشرهان 
وم.وسام جمال الدين وسندس سعد، وناتلي اخلواند 
جهودا كبيرة في االعداد والتنفيذ للحفل، حيث بلغ 
ع����دد املكرمني واملكرمات نح����و 200 طالب وطالبة 
من مختلف املراحل الدراسية، وأكد املسؤولون في 
»البترول الوطنية« حرص الش����ركة على التواصل 
مع األبناء املتفوقني، وانه من دواعي الفخر ان يقام 

هذا احلفل التكرميي بشكل متواصل لهم.

كّرمته »البترول الوطنية« لجهوده في العمل الهندسي الدولي

المشاركون في لقاء »العطاء«: رفض إدراج 
ذوي صعوبات التعلم ضمن فئة المعاقين

بشرى شعبان
أجمع املجتمعون في اللقاء الذي 
الفضائية  نظمته قناة »العطاء« 
إلنص����اف ذوي صعوبات التعلم 
على ان من يعانون من هذه املشكلة 
ليسوا معاقني وال ميكن اعتبارهم 
كذلك، وطالب احملاضرون وزارة 
التربية باملب����ادرة بالتعاون مع 
املختصني لوضع حلول ملعاجلة 

مشاكل تلك الفئة.
في البداية حتدث رئيس جمعية 
متابعة قضايا املعاقني علي الثويني 
عن مشاكل املعاقني وأشباه املعاقني 
الذين انضموا الى القانون، وبدأت 

أعدادهم في التزايد.
مطالبا وزارة التربية ووزارة 
الصحة باالهتمام بذوي صعوبات 
التعلم من أجل اال يأخذوا حقوق 
املعاقني، مؤكدا ان بعض ضعاف 
النفوس يقومون بالذهاب لفتح 
ملفات ألبنائهم من ذوي صعوبات 
التعل����م، وتلك جرمي����ة في حق 
هؤالء األبن����اء، باالضافة الى ان 
املش����كلة القائمة اآلن تتمثل في 
معاناة هؤالء الطلبة داخل املدارس 
فأعدادهم كبيرة واملدارس ووزارة 
التربي����ة غير مؤهلة للتعامل مع 

تلك الفئة.
وأكد انه البد من مناصرة تلك 
الفئة من خالل ازالة صفة االعاقة 
عنهم فهم ليسوا معاقني، بل أناس 
أسوياء نسبة ذكائهم متوسطة او 
فوق املتوس����ط، مؤكدا على انهم 
ليسوا ضد صعوبات التعلم ولكنهم 

الطب النفس����ي الى معاقني األمر 
الذي أصاب أولياء أمورهم بالذهول 
ابناءهم  ان  انهم يعلمون  خاصة 
ليسوا معاقني، امنا ما يعانون منه 
هو ضعف في تعلم بعض املواد 

داخل املدارس.
وأشار الى ان هناك احصائية 
عاملي����ة تؤكد على ان هناك قرابة 
25% م����ن كل مجتمع يعانون من 
التعلم، وتلك نس����بة  صعوبات 
كبيرة جدا داخل املجتمع باالضافة 
ال����ى املعاقني فلو اعتبرنا ان تلك 
النس����بة موجودة داخل املجتمع 
الكويتي فس����نعتبر املجتمع كله 

معاقني.
وأكد على أهمي����ة ان يتحرك 
أولياء أم����ور املعاقني، ألن وجود 
تلك النسبة الكبيرة في املجتمع 

يسعون الى ان يأخذوا حقوقهم من 
خالل القانون بعيدا عن اعتبارهم 
معاقني ألنهم ليس����وا معاقني بل 
التعلم وبعدما  لديهم قصور في 
ينته����ي هؤالء من فت����رة التعلم 
البع����ض منهم يعم����ل في أماكن 
مرموقة وقد يصلون الى مراكز ال 
يصل اليها الفرد الطبيعي الذي لم 

يعان طوال حياته من مشكلة.
وبدوره حت����دث املختص في 
صعوبات التعلم يوسف الشمري 
التعلم  فقال ان قانون صعوبات 
ظهر في أميركا عام 1963 وخالل 
تلك املرحلة اكتشفنا تلك احلاالت 
في الكويت، لذل����ك ندعو أولياء 
أمور تلك الفئ����ة الى التحرك من 
أجل ابنائهم، مشيرا الى ان هناك 
بعض احلاالت التي عايشها حولها 

يعد خطرا على املجتمع، لذلك البد 
ان نضع حلوال ملعاجلة مشاكل تلك 

الفئة داخل وزارة التربية.
وبدورها تساءلت االخصائية 
في صعوبات التعلم حليمة السيد 
عن املستفيد من إدخال تلك الفئة 
ضمن املعاقني؟ وهل يحق لهم ان 
يستفيدوا من تلك االمتيازات التي 

وضعها القانون للمعاقني؟
وأشارت الى ان ادخالهم ضمن 
تل����ك الفئة يعد نوع����ا من انواع 
الس����رقة، في حني ان متوس����ط 
ذكائهم يفوق املتوسط الطبيعي 
ويزيد، الفتة الى ان تلك الفئة عندما 
يطلق عليهم انه����م معاقون يتم 
فصلهم عن اخوانهم بسبب صفة 
االعاقة التي تلحق بهم األمر الذي 
يصيبهم بأمراض نفس����ية طوال 

حياتهم، داعية الى اهمية أخذ آراء 
تلك الفئة أنفسهم في تلك القضية 
وهل يقبلون بأن تلصق بهم صفة 
اإلعاقة؟وبدورها قالت األكادميية 
النفس����ية د.سمية  واملستشارة 
العب����اد ان هناك اهمية ألن نفرق 
بني تعريف املعاق وان نعرف ذوي 
صعوبات التعلم فلو قمنا بالتفريق 
بني هذين التعريفني فسنصل الى 
حل الكثير من املشاكل، الفتة الى ان 
صعوبة التعلم ال يطلق عليها اعاقة 
بل يطلق عليها قصور في املعرفة 
يؤثر عل����ى اجلانب احلركي لدى 
الشخص.وأكد ان جميع التعاريف 
التي أطلقت على ذوي صعوبات 
التعلم أكدت على ان ما لديهم ليس 
اعاقة امنا قصور يحتاج الى عالج، 
الفتة الى ان وزارة التربية عليها 
ان تضع حلوال ملشاكل تلك الفئة، 
من خالل وضع خطة حلل مشاكل 
الضعف لديهم من خالل التعاون مع 

الهيئة واجلمعيات املتخصصة.
وبدوره أشار املتخصص في 
صعوبات التعلم يوسف الكندري 
الى ان صعوبة التعلم تأتي بسبب 
وجود خلل في االنتباه او املدركات 
او الذاكرة األمر الذي يجعل لديه 
صعوبة ف����ي التعلم، وفي معظم 
تعاريف تلك الفئ����ة لم يذكر ان 
لديه����م اعاقة م����ا، مؤكدا على ان 
الطف����ل املعاق ال يتجاوز تعليمه 
ال� 10 س����نوات بخالف صعوبات 
التعلم الت����ي يصل البعض فيها 

الى املرحلة اجلامعية.

25% من كل مجتمع يعانون من صعوبات التعلم

بشرى شعبان
الكويتي  النادي  دعا رئيس 
الرياضي للمعاقني مهدي العازمي 
املعاقني بالبالد وأولياء  جميع 
أمورهم واجلمعيات واجلهات 
األهلية واحلكومية ذات الصلة 
بهم الى املشاركة واحلضور في 
افتتاح مخي���م النادي الربيعي 
في الس���اعة السابعة من مساء 
يوم غد الس���بت حت���ت رعاية 
وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزي���ر التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 

الفهد.
وب���ني العازمي في تصريح 
صحافي انه مت اختيار موقع مميز 
للمخيم على طريق امللك فهد بن 
النويصيب  عبدالعزيز باجتاه 
عند الكيل���و 71.5 وبالقرب من 
ماكدونالدز ومتت تهيئة املخيم 
الستقبال جميع اإلعاقات وخاصة 
احلركية من مستخدمي الكراسي 
املتحركة والذين يجدون صعوبة 
في الذهاب للمخيمات بسبب عدم 
اس���تطاعتهم التنقل بالكراسي 
لوجود الرمال حيث قامت اللجنة 

املنظمة للمخيم بتبليط الصحراء 
بوضع احلج���ر املتداخل حتى 
يسهل مرور الكراسي املتحركة 
كما مت وضع دورات مياه واسعة 
ليستخدمها أصحاب اإلعاقات 
املختلفة كما مت إنش���اء مالعب 
مختلفة داخل املخيم منها ملعب 
لكرة السلة وآخر لكرة الطائرة 

وغيره من املالعب.
وأشاد العازمي بدعم الشيخ 
أحمد الفهد ألبنائه املعاقني وتلبية 
الدعوة الفتتاح املخيم للس���نة 
الثانية على التوالي حيث شاركنا 

ف���ي العام املاض���ي احتفاالتنا 
بإقرار قان���ون املعاقني رقم 8/ 
أفراحنا  2010 واليوم يشاركنا 
مب���رور عام على إق���راره على 
الرغم من مشاغله وارتباطاته 
املختلفة لكنه لم يخذلنا في يوم 
من األيام بل بالعكس جنده معنا 
والى جانبنا كلما احتجناه وهذا 
ليس غريبا على أبناء الشهيد فهد 
األحمد الذين يتابعون إخوانهم 
الرياضيني من املعاقني وغيرهم 
من األصحاء فهذا ما تعودناه من 
قيادتنا احلكيمة وعلى رأس���ها 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي يحرص على 
زيارة أبنائه املعاقني في كل عام 
خالل أيام شهر رمضان املبارك 
ليسأل عن أحوالنا واحتياجاتنا 
ويأمر سموه بتذليل أي صعوبات 
تواجهنا كما كان له الفضل بعد 
اهلل في إقرار قان���ون املعاقني 
اجلديد وكذلك ال ننسى دعم سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وكذلك وقوف رئيس وأعضاء 
مجلس األمة الى جانب أبنائهم 
املعاق���ني واملعاقات  واخوانهم 

بشكل دائم.

بشرى شعبان
دعا املعالج النفسي د.احمد 
اخلالدي املرأة الكويتية الى اعادة 
تغيير حياتها نحو الس���عادة 
وراحة البال عبر اعادة برمجة 
ذاتها للحفاظ على س���عادتها 
وس���عادة اس���رتها، جاء ذلك 
في ورشة العمل التي نظمتها 
ادارة املرأة والطفولة في وزارة 
الشؤون في مركز تنمية الطفل 
ف���ي اخلالدية ضمن سلس���لة 
االنش���طة التي تقيمها االدارة 
لتوعية االسرة وتعزيز الوعي 
املرأة  االجتماعي حول حقوق 
والطفل وكانت بعنوان »تنمية 
الثقة لدى املرأة الكويتية«. واكد 
اخلالدي ان املرأة الكويتية من 
أذكى النساء في العالم العربي 
ولكنها تعاني في الفترة االخيرة 
من عدم الثقة، موضحا ان ذلك 
لم يصب امل���رأة وحدها ولكن 
عدم الثق���ة اصاب الرجل كذلك 
لدرجة رمبا تفوق النس���اء في 
هذا العصر. واشار الى ان النساء 
الكويتيات فع���ال مبدعات لكن 
ابداعه���ن يقف عند عملية عدم 
الثقة، مشددا على ان اعادة الثقة 
حتتاج ملختص ليس���اعد املرأة 
الرجل على اكتشاف ذاتهما  او 
وكشف نقاط عدم الثقة ومحاولة 
التغلب عليها او التخلص منها 
بشكل نهائي، مضيفا ان مهمة 
املختص ف���ي حاالت عدم الثقة 
اعطاء النساء املفاهيم التي ميكن 
من خاللها ان يغصن في اعماقهن 
ويستخرجن االبداعات الكامنة 

داخل كل امرأة.
ووج���ه اخلال���دي نصيحة 
للمرأة والرجل معا وهي الثقة 

في قدرة اهلل سبحانه وتعالى 
فهو سبحانه عندما خلق البشر 
وضع فيهم قدرات ولو ادركوا 
انهم لم يستخدموا سوى 7% من 
قدراتهم الفعلية فإنهم في تلك 
اللحظة سيدركون ان لديهم املزيد 
واملزيد من االبداعات. واوضح 
انه كي يكتش���ف اي  اخلالدي 
ابداعاته عليه ان يعمل  انسان 
اختبار قياس االتزان النفس���ي 
ويحاول ان يجعل ش���خصيته 
متكامل���ة من جمي���ع النواحي 
وان يكتش���ف مدى اتزانه في 
اتخاذ قراراته في كل االحوال، 
مش���ددا ان على املرأة والرجل 
معا ان يكتش���فا مدى قدرتهما 
على التكيف مع متطلبات احلياة 
الواقعية واملتسارعة وكذلك مدى 
قدرتهما على التوافق مع متطلبات 
املجتمع واحلي���اة االجتماعية 
عند مستوى الطموح، واوجب 
كذلك على كل انسان ان يقف عند 
مدى قدرته على السيطرة على 
انفعاالته وحساسيته وان يساهم 
في تطوير املجتمع وينسجم مع 
هذا التطوير وان يحاول دائما 

الشعور باألمن واالطمئنان وعدم 
التهديد واخلطر غير الوارد وان 
يثق باملجتمع الذي يتعامل معه 
ويتعاطف م���ع اآلخرين، واكد 
اخلالدي انه متى ما حتقق ذلك 
لالنسان استطاع ان يثق بنفسه 
ويواجه صعوبات احلياة سواء 
بالنسبة للمرأة أو الرجل. ومن 
جهتها اكدت رئيسة قسم حدائق 
االطفال وتنمي���ة الطفل بإدارة 
العازمي  املرأة والطفولة مرمي 
على ان االرتقاء باملرأة الكويتية 
ومساندتها بشكل كبير وتنمية 
قدراتها يأت���ي ايضا كهدف من 
ضم���ن االه���داف املهمة خلطة 
احلكومة، مش���يرا الى ان املرأة 
الكويتية ابدعت في كل املجاالت 
ووصلت العلى الدرجات في العلم 
والتق���دم اال انها ومع االس���ف 
مازالت لم حتصل على حقوقها 
السياسية كاملة على الرغم من 
دخولها مجلس االمة موضحة انها 
تعني بنقصان احلق السياسي 
لآلن عدم متكني املرأة من شغل 
املناص���ب القيادي���ة وقلة عدد 

القياديات حتى اآلن.

العازمي: افتتاح مخيم نادي المعاقين غدًا

مهدي العازمي

)قاسم باشا(د.أحمد اخلالدي ومرمي العازمي خالل اللقاء

الخالدي: المرأة الكويتية من أذكى نساء العالم 
وعليها إعادة برمجة حياتها للحفاظ على سعادتها

خالل ورشة عمل نظمتها إدارة المرأة والطفولة

طالب التأهيل اإلرشادي شاركوا  في تلوين أكبر علم للكويت

ندى أبونصر
حتت ش����عار »وفاء للكويت 
احلبيب����ة ووالء ألميرنا املفدى«، 
التأهيل  حتدى طالب مؤسس����ة 
إعاقاتهم وقاموا بعمل  االرشادي 
أكبر علم للكويت احلبيبة من تنفيذ 
الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 

لإلعاقات الشديدة.
أقيم النشاط حتت رعاية املدير 

التعليمي لش����ركة آفاق التربوية 
بدرية م����ال اهلل وبتوجيهات من 
مدير قطاع االحتياجات اخلاصة 
أحمد الفواعير ومديرة املؤسسة 
ازدهار العنجري وتنظيم األساتذة 
صبا صائب وحسام عبدالعزيز 

ودميا عودة وسحر فضل اهلل.
وأكدت مال اهلل خالل توجيهاتها 
على تقدمي كل االمكانيات الالزمة 

واملتاحة للطالب وتذليل الصعاب 
أمامهم وصوال لتأهيلهم بالطرق 

التربوية ودمجهم باملجتمع.
ان  الفواعير  بدوره قال أحمد 
ما يقدمه الطلبة ذوو االحتياجات 
اخلاصة ما هو إال تعبير عن حبهم 
لوطنهم ووالئهم ألميرهم املفدى 
الذي لم يأل جهدا في حفظ حقوقهم 
ورعايتهم وهي رس����الة واضحة 

منه����م بأنهم جزء م����ن املجتمع 
يش����اركونهم أفراحهم وأحزانهم 
وعلينا جميعا ان نقف بجانبهم 
آملني ان يتم تفعيل قانون املعاقني 
اجلديد ليحصل ذوو االحتياجات 

اخلاصة على جميع حقوقهم.
أك����دت مديرة مؤسس����ة  كما 
التأهيل اإلرشادي ازدهار العنجري 
ضرورة تكات����ف اجلهود للرقي 

بهذه الفئة والوصول بهم ألقصى 
طاقاتهم وال يجب علينا إهمالهم 
نهائيا ومهما كانت أعمالهم بسيطة 
إال انها عظيمة بنظرنا وتستحق 

التقدير.
كما عبر الطالب املشاركون عن 
آمالهم وأمانيهم وإرادتهم بتحدي 
إعاقتهم وعن حبهم للكويت الغالية 

ووالئهم ألميرها املفدى.

تحت شعار »وفاء للكويت ووالء لألمير«


