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 ناجي العبدالهادي متوسطا عددا من احلضور  الشيخ خالد الفهد وعلي الدقباسي ومهدي العازمي خالل جولة في مخيم املعاقني

 الشيخ خالد الفهد وعلي الدقباسي يتوسطان عددا من املشاركني في مخيم املعاقني

 الشيخة شيخة العبداهللا د.جاسم التمار علي الدقباسي الشيخ خالد الفهد

 خالد الفهد افتتح المخيم الربيعي الثاني للمعاقين نيابة عن أحمد الفهد 

 التمار: طبقنا ٧٠٪ من قانون اإلعاقة ونسعى لتنفيذ الباقي قريباً 

 بشرى شعبان
  أكد الشيخ خالد الفهد ان هناك 
الكثير مـــن ابناء بلدان العالم 
يتمنون ان يكونوا مثل ابطالنا 
املعاقني في الكويت ملا قدموه 
من اجنازات شهد لها القاصي 
والداني، وهذا لم يأت من فراغ 
بل نتيجة دعم القيادة السياسية 
لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا 
جميعا فاملواطن مبدع اذا عمل 
ألنه محب لعمله وانه سيتقن 

العمل ويبدع فيه.
  جــــاء ذلك في كلمــــة ألقاها 
الفهد في افتتاح املخيم الربيعي 
الثاني للنادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني فــــي منطقة اجلليعة 
مساء امس األول ممثال لراعي 
احلفــــل نائب رئيــــس مجلس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشــؤون االسكان 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
الشــــيخ احمد الفهد وبحضور 
العبداهللا  الشــــيخــة شــــيخة 
الرئيس الفخري للنــادي والنواب 
علي الدقباسي ومخلـــد العازمي 
العبدالهادي، والنائب  وناجي 
الســــابـــق راشــــد احلجيالن 
ومدير الهيئــــة العامة للمعاقني 
د.جاسم التمـــار وعدد كبير من 

فئـــة املعاقني وذويهــم.
  وهنأ الفهد رئيس واعضاء 
الكويتي  النادي  ادارة  مجلس 
الرياضي للمعاقني على افتتاح 
مخيمهم الربيعي الثاني والذي 
يعتبـــر بادرة طيبة ســـنوية 
يحرص علـــى اقامتها النادي 
في كل عام، مؤكدا ان مثل هذه 

عدد مـــن اجلهـــات التنفيذية 
ليكون عمل املعاقني في مصب 
واحد بحيث يقدمون شكواهم 
واقتراحاتهم جلهة واحدة تتكفل 
مبتابعة جميع تلك الشكاوى، 
وطالـــب العبدالهادي بتفعيل 
القانون بأســـرع  جميع مواد 

وقت ممكن.
  من جانبه، اشار مدير عام 
الهيئة العامة لشؤون االعاقة 
د.جاسم التمار الى ان الهيئة 
حريصة اشـــد احلرص على 
تفعيل مواد قانـــون املعاقني 
بأســـرع وقـــت وقامت حتى 
اآلن بتطبيق ٧٠٪ من مواده، 
وسنســـعى القـــرار البقيـــة 
العاجل، مطالبا  القريـــب  في 
اعضـــاء اللجنة البرملانية في 
مجلس االمة بأن يتعاونوا مع 
اعضاء الهيئة في اقرار الهيكل 
التنظيمـــي لقانـــون املعاقني 
واملوجـــود حاليا فـــي ديوان 
اخلدمة املدنية، باالضافة الى 
االهتمام باقـــرار امليزانية من 
قبل مجلس االمة بأسرع وقت 
ممكن حتى نســـتطيع تعيني 
كوادر مدربة للعمل في الهيئة 

وصرف مرتباتهم.
  ووعد د.التمار اجلميع بأن 
يتم تفعيل جميع مواد قانون 
املعاقني فـــي القريب العاجل، 
مؤكدا اننا نعمل جميعا خلدمة 
املعاقني ولن نتوانى عن تقدمي 
كل ما يصب فـــي مصلحتهم، 
مشيرا الى ان الشعب الكويتي 
في حاجة الى افراح في ظل هذه 

االوضاع. 

املناسبات تعتبر اجنازا كبيرا 
يسجل إلدارة النادي الكويتي 

الرياضي للمعاقني.
  ووجـــه الفهد الشـــكر الى 
الشيخة شيخة العبداهللا على 
الكبيرة في دعم فئة  جهودها 
املعاقني فهـــي خير ام لكل من 
يعمل معها فـــي اي مجال كما 
انها فخـــر للجميع، معربا عن 
خالص تقديره جلميع احلضور 

في هذا املخيم.

  متنفس للمعاقين

  بدوره، اشاد رئيس النادي 
الرياضي للمعاقني  الكويتــــي 
مهدي العازمي بدعم الشيخ احمد 
الفهد املتواصل ألبنائه وإخوانه 
املعاقني وتلبيته دعوتهم وقيامه 
بافتتــــاح املخيــــم األول العام 
املاضي عندمــــا خصص ذلك 
االحتفال مبناسبة اقرار قانون 
املعاقني وبعد مرور عام نفتتح 
الثاني ليكون متنفسا  املخيم 
جلميع املعاقني واملعاقات بالبالد 
وأوليــــاء امورهم واجلمعيات 
واجلهات األهلية واحلكومية 
ذات الصلة وبني العازمي انه 

متت تهيئة املخيم بالتعاون مع 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
وهيئة شؤون املعاقني الستقبال 
جميــــع االعاقــــات وخاصــــة 
احلركية من مستخدمي الكراسي 
املتحركــــة والذيــــن يجدون 
صعوبة في الذهاب للمخيمات 
بسبب عدم استطاعتهم التنقل 
بالكراسي لوجود الرمال، حيث 
قامت اللجنة املنظمة للمخيم 
بتبليــــط الصحــــراء بوضع 
احلجر املتداخل حتى يســــهل 
مرور الكراســــي املتحركة كما 
مت وضع دورات مياه واسعة 
ليستخدمها أصحاب االعاقات 
املختلفة كما مت انشاء مالعب 
مختلفة داخل املخيم منها ملعب 
لكرة السلة وآخر لكرة الطائرة 

وغيره من املالعب.
الرئيس  أثنـــت    بدورهـــا، 
الفخري للنادي الشيخة شيخة 
العبداهللا علـــى جهود جميع 
العاملني فـــي النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقـــني في عمل 
هذا املخيم والتنظيم الرائع في 
االفتتاح، معربة عن سعادتها 
بوجود الشيخ خالد الفهد في 

مؤسسات املجتمع عليها دور 
كبير في مؤازرة هذه القضيـــة 

ودعمهــا.
  واكد ان اآلباء واالمهات من 
هذه الشريحة يعانون معاناة 
كبيرة في التعامل مع مختلف 
مؤسســـات الدولة العامة في 
اجنـــاز معامالتهـــم، مضيفا: 
نحن فـــي الكويت جبلنا على 
التعاون والرحمة فيما بيننا، 
مشـــيدا بقانون املعاقني الذي 
تعكف الهيئـــة العامة لالعاقة 
الوقـــت  علـــى تنفيــذه فـــي 

احلالــي.
  وبّني الدقباسي ان االسراع 
في تنفيذ قانون املعاقني واجناز 
مواده ســـينعكس ايجابا على 
اهالي املعاقني وسيخدمهم كثيرا، 
معربا عن استيائه الشديد من 
التنفيـــذ البطيء فـــي قانون 
املعاقـــني، فهـــو دون الطموح 
الوقت  واملستوى، متمنيا في 
ذاته من الهيئة العامة لالعاقة ان 
تقوم بتقدمي اي مثلب تشريعي 

في القانون ملجلس االمة.
الدقباســـي ان يتم    ومتنى 
االحتفال قريبـــا بتنفيذ بقية 

مواد هذا القانون والذي سيفرح 
بدوره اهالي هذه الشريحة التي 
عانت ومازالت تعاني من قانون 
اخلدمة املدنية وبعض مؤسسات 

الدولة االخرى.
  واختتم: نريد دعوة صادقة 
لتفعيل هذا القانون وذلك ألن 
قضايا املعاقني حتتاج الى تفعيل 
حقيقـــي ومبـــادرات صادقة، 
معربا عن شكره لراعي احلفل 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للشـــؤون االقتصادية الشيخ 
احمد الفهد وممثله الشيخ خالد 
الفهد ورئيس واعضاء مجلس 
ادارة النادي الكويتي الرياضي 

للمعاقني.
  بدوره، قـــال النائب ناجي 
العبدالهادي: حضورنا للمخيم 
مشاركة البنائنا املعاقني افراحهم 
في افتتـــاح مخيمهم الربيعي 
وعندما قدمنا القانون كان هدفنا 
خدمة هذه الفئة واولياء امورهم 
ومت تشكيل جلنة ملتابعة تطبيق 

القانون.
  واشار الى ان القانون الذي 
مت اقراره يعتبر قانونا مميزا 
بكل مواده، مطالبا باعادة هيكلة 

هذا احلفل.
الشـــيخة شيخة    ووجهت 
الشـــكر والتقدير الى وسائل 
االعـــالم من صحـــف وقنوات 
فضائية، فهم يعتبرون الناقل 
الرئيســـي لالحـــداث، مبدية 
ارتياحهـــا لالحتفال هذا العام 
في افتتاح املخيم حتت مظلة 

القانون.

  مـــن جانبه، اشـــاد رئيس 
جلنة شـــؤون املعاقني النائب 
علي الدقباسي بالتعاون الكبير 
بـــني جميع االطـــراف خلدمة 
ومساندة قضية شريحة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، مؤكدا ان 
القضيـــة هو قمة  خدمة هذه 
العمـــل االنســـاني والوطني، 
مبينا فـــي الوقت نفســـه ان 

 هيئة المعاقين تنجز تدقيق ٦٠٪ من الملفات
  واستحداث صالة بالسرداب إلنجاز المعامالت

  
  بشرى شعبان

ــؤول في الهيئة العامة لذوي االعاقة ان اللجان املختصة في الهيئة  ــف مصدر مس   كش
ــاعدات االجتماعية لالشخاص ذوي االعاقة مع العديد  انهت وضع الضوابط لصرف املس
ــؤون، بنك التسليف والتأمينات)، وتعمل على تفعيل ما تبقى من  من اجلهات املعنية (الش
بنود القانون التي حتتاج لضوابط مع جهات اخرى. واشار الى ان صرف املنح واملساعدات 
سيتم بعد االنتهاء من اعادة تنظيم ملفات املعاقني، السيما ان هناك اعدادا كبيرة من امللفات 
لم يتم حتديثها منذ سنوات طويلة وحتتاج الى اعادة حتديث ولتسريع العمل ثم تشكيل 
فرق عمل متخصصة للتدقيق في جميع امللفات وسد النواقص في بياناتها. وقال املصدر 
ــرداب في  ــى اولياء االمور واملعاقني مت تخصيص وجتهيز الس ــه لتخفيف الضغط عل ان
املبنى املؤقت الستقبال املراجعني من االعاقات السمعية والبصرية والذهنية في السرداب 
ــرع وقت، كاشفا عن استقبال  بعد توفير العدد الالزم من املوظفني الجناز املعامالت بأس

االشخاص ذوي االعاقة احلركية في الدور االول حيث بامكانهم استخدام املصاعد.
ــرع وقت،    واكد انه مت التدقيق مبا يقارب ٦٠٪ من امللفات والعمل جار لالنتهاء في اس
موضحا وجود العديد من االخطاء االدارية والنقص في املستندات بامللفات التي مت التدقيق 
فيها، كما مت اكتشاف العديد من امللفات املخالفة لقانون االعاقة، وتتضمن اخطاء في تقييم 
ــب االعاقة. وزاد املصدر: ان جميع هذه االخطاء يتم التعامل معها من منطلق قانوني  نس

وانساني، حيث يأخذ كل صاحب حق حقه دون مفاضلة او متييز. 

  خالـد الفهـد: دعـم القيـادة السياسـية للمعاقيـن دفعهـم لتحقيـق إنجازات يشـهد لهـا القاصـي والداني 
وذويهـم  الفئـة  هـذه  علـى  إيجابـاً  سـينعكس  المعاقيـن  قانـون  تنفيـذ  فـي  اإلسـراع  الدقباسـي:     
   العبدالهـادي: إعادة هيكلـة الجهات التنفيذية لتكـون هناك جهة واحدة لتلقي شـكاوى واقتراحـات المعاقين

 السنان: على المجتمع المدرسي واألسري
  واإلعالم دور كبير في تأصيل روح المواطنة 

 بشرى شعبان
  طالب مدير ادارة رعاية االحداث 
عبداللطيـــف الســـنان املجتمع 
املدرســـي واالســـري بضرورة 
تكثيـــف وتأصيل مفهوم وروح 
االنتماء للوطن وغرس حب الوطن 
والوالء واالنتماء اليه في نفوس 
الناشئة باعتبارهم  ابنائهم من 
اللبنة االساسية للمجتمع وعدم 
زجهم بالتشـــنجات السياسية 
وابعادهم عن الديوانية السياسية 
السياسي  الشارع  وفصلهم عن 
وما يخلقه من مظاهر يخشى ان 
تؤدي الى العنف فيما بعد لدى 

الشباب السيما املراهقني وبالتالي ارتكابهم لقضايا 
مختلفة من عنف وغيرها من قضايا اخرى تؤدي 
الى املساءلة القانونية وادخالهم باحدى مؤسسات 
رعاية االحداث. واوضح في تصريح صحافي عما 
يجري من االحداث السياسية احلالية في الشارع 
الكويتي الذي لم يعتد على مثل هذه االمور ومدى 
تأثيرها على بعض الشباب املندفع، السيما املراهقني 
ومظاهر يخشـــى ان تؤدي الى العنف ملا يشاهده 
ويقرأه ويسمعه من وسائل االعالم او االقران باملدرسة 
او توجهات االسرة، مبينا ان املراهقني في هذه السن 
يتأثرون مبا يدور في الشارع السياسي معتبرا ان 
املراهقة مرحلة حساســـة واثرها كبير في حتديد 

االجتاه االجتماعي العام للفرد.

  واشار السنان الى ان املراهق قد 
يتعرض الى سلسلة من الصراعات 
النفســـية واالجتماعية املتعلقة 
بالقضايا وحتديد الهوية ومعرفة 
النفس ومتيزه في هذه املرحلة 
باالندفاع والغضـــب والتحدي 
العنف سواء  والتوتر وبالتالي 
داخل املدرسة او خارجها، وقال 
السنان ان للمدرسة واالسرة دورا 
كبيرا في تأصيل روح املواطنة 
واساليبها لدى االبناء سواء في 
املدرسة او البيت باعتبارهم عماد 
هذه الدولة ومستقبلها فاملدرسة 
تنفرد عن غيرها من مؤسسات 
الدولة باملســـؤولية الكبيرة فـــي تنمية املواطنة 
وتشكيل الشخصية وتزويدها باملعرفة واملهارات 
الالزمة من اجل املواطنة الصاحلة من خالل املناهج 
الدراسية واالنشطة املدرســـية، مبينا ان االسرة 
تعتبر املؤسسة االجتماعية االولى التي يرتكز عليها 
املجتمع في تشكيل ابنائه ملا لها من دور فريد في 
عملية التنشـــئة االجتماعية والسياسية البنائها 
باعتبارها املصدر االول الشباع حاجات الفرد النفسية 
واالجتماعية، واختتم السنان تصريحه بضرورة 
تكاتف االعالم واملدرسة واالسرة فهذه اجلهات لها 
دور فعال وكبير في حتقيق الرســـالة التوعوية 
حلاجـــة النشء الكبيرة الـــى تأصيل املواطنة في 

الوقت احلالي وعدم زرع ثقافة العنف لديهم. 

 عبداللطيف السنان

 الدقباسي عن االستجواب: أنا ضد السرية 
والعبدالهادي: نتمنى أال تكون جلسة نكسة

  
ــي    على هامش افتتاح املخيم، حتدث النائب علي الدقباس
عن استجواب رئيس الوزراء، مؤكدا انه ضد اجللسة السرية 
ومؤيد لالستجواب ومع طرح الثقة واقول نعم للحريات وال 

للتعديــات على كرامــات املواطنني.
ــي العبدالهادي بضرورة ان  ــه، طالب النائب ناج   من جهت
تسير االمور وفق االطر الدستورية التي صاغها املشرع وال 

بد من التهدئة والتعامل وفق الدستور والالئحة.
ــكل  ــن مناطون بأمانة وعلينا حملها بالش   واضاف: «نح
ــة لكننا نتمنى  الصحيح ونتمنى اال يكون يوم غد يوم نكس

ان نرى من خالله النور من جديد». 


