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د.جاسم التمار خالل زيارته النادي الرياضي للصم

تحت دمج الطالب المعاقين في مدارس األسوياء

التمار: دعم ترقيات الصم في ا لوظائف العامة 
ودراسة زيادة المنح الجامعية للطالب المعاقين

أكد مدير عام الهيئة العامة لش���ؤون 
االعاقة الدكتور جاسم التمار اهتمام الهيئة 
وحرصها الكبير على تلمس جميع املعوقات 
والصعوبات واملشاكل التي تواجه املعاقني 

في جميع فئاتهم من دون متييز.
وق���ال التمار في تصري���ح ل� »كونا« 
عقب زيارته للن���ادي الكويتي الرياضي 
للصم أم���س األول ان زيارته هذه تأتي 
للوقوف على هذه املشاكل على ارض الواقع 
ليتس���نى وضع احللول املناسبة لها في 

اقرب وقت.
واوضح ان زياراته التي شملت عددا من 
االندية واجلمعيات والهيئات التي ترعى 
املعاقني تهدف الى وضع االستراتيجيات 
واخلطط املستقبلية لالرتقاء بهذه الفئة 
وخصوصا ان تطور الدول تقاس مبدى 

خدمتها للمعاقني.
واضاف انه سيتبنى عددا من القضايا 
التي تشغل منتسبي النادي مثل حرمان 
العبي النادي من مكافأة االحتراف اجلزئي 
التي يتقاضاها زمالؤهم رياضيو النادي 
الكويتي للمعاقني والتي س���يبحثها مع 

الهيئة العامة الش���باب  املس���ؤولني في 
والرياضة مع العلم ان نائب مدير الهيئة 
جاس���م يعقوب عضو ف���ي مجلس ادارة 

هيئة االعاقة.
الهيئة س���تدعم مس���ألة  ان  واضاف 
العامة للصم  الوظائ���ف  ف���ي  الترقيات 
لتمكينهم من تقلد املناصب القيادية وذلك 
لعدم وجود اي قانون يحرم هذه الفئة من 

الوصول الى هذه املناصب.
وذكر ان الهيئة تقوم بدراسة خطوات 
دم���ج الطالب املعاق���ني ومنهم الصم في 
مدارس األسوياء وزيادة املنح اجلامعية 
لهم في سبيل االرتقاء بهذه الفئة ووصولها 

الى اعلى املراكز العلمية.
وع���ن التأخير في تنفيذ بعض املزايا 
التي اقرها القانون اجلديد للمعاقني مثل 
منحة بنك التس���ليف وغيرها قال التمار 
ان ذلك يعود الى تدقيق ملفات املتقدمني 
للهيئة لكشف مدعي االعاقة الذين يعتبرون 

العدو االول للمعاقني.
وش���دد على ان الهيئة متد يد العون 
لنادي الصم لتحقيق املزيد من االجنازات 

في كل احملاف���ل الدولية متمنيا ان تكون 
الزيارة التالية في املبنى اجلديد للنادي 

في منطقة غرناطة.
من جهته اعرب رئيس النادي منصور 
احلربي عن سعادته وجميع اعضاء مجلس 
االدارة بزيارة الدكتور التمار »التي تعبر 
عن حرصه على متابعة شؤون املعاقني في 
كل االندية واجلمعيات والهيئات التابعة 

لها«.
وقال ان النادي يدعم توجه الهيئة في 
كشف املتالعبني وخصوصا مدعي اإلعاقة 

الذين يسلبون حقوق هذه الفئة.
بدوره دعا نائب رئيس النادي عيدان 
السهلي مسؤولي الهيئة الى حل مشكلة 
الزحام عند مراجعة املعاقني للهيئة والتي 
باتت تشكل معاناة حقيقية لهم مبينا انه 
اقترح ندب موظف من الهيئة الى النادي 
إلنهاء معام���الت اعضاء النادي وهو امر 

وجد جتاوبا من مدير الهيئة.
واضاف الس���هلي ان القانون اجلديد 
للمعاقني ساهم في ازالة كثير من املشاكل 

التي كانت تواجههم.

وفد من البرلمان الڤيتنامي زار أمانة األوقاف
زار وفد من أعضاء البرملان الڤيتنامي األمانة العامة لألوقاف 
يرأسهم رئيس اللجنة الدينية نيجان سناء زويان خالل زيارتهم 
للكويت حيث استقبلهم نائب األمني العام للمصارف الوقفية 

محمد اجلالهمة.
وقدم اجلالهمة عرضا تعريفيا بتجربة األمانة الوقفية واملشاريع 

املختلفة التي تساهم في تنمية املجتمعات املختلفة.
كما قام الوفد بزيارة مكتبة علوم الوقف لالطالع على املراجع 
القيمة في مجال الوقف مثل مكنز الوقف األداة الفاعلة لتقنني 
املصطلحات ذات العالقة مبجاالت الوقف والكش���اف اجلامع 
ومعجم تراجم اعالم الوقف وهو ترجمة حلياة وأعمال الرواد 
الذين اسهموا في خدمة اغراض الوقف املتعددة رجاال ونساء، 

من القياديني العاملني في مجال الوقف وكبار الواقفني واملؤلفني 
والش���خصيات البارزة محليا واقليميا ودوليا، ومت التعرف 
على اوقاف املكتبات لبعض الش���خصيات الكويتية كالدكتور 
علي الزميع وماما انيسة، وتعتبر مكتبة علوم الوقف املكتبة 

الوحيدة املتخصصة في الوقف وعلومه.
واعرب الوفد عن ش���كره لألمانة ملا لقيه من حسن ضيافة 
وإثراء للمعلوم���ات من خالل التعرف على جهودها في مجال 
الوقف واملس���اهمة في التنمية املس���تدام��ة داخ��ل وخ��ارج 

الكوي��ت.
وفي ختام الزي���ارة قدم اجلالهمة درع���ا تذكارية لرئيس 

الوفد.


