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الدويسان: على الخالد إعادة بناء الثقة في »الداخلية«
خالل ندوة نظمها التجمع الكويتي المستقل بعنوان »المؤسسات األمنية وحقوق اإلنسان«

الفيلي: اإلش�كالية الحقيقية ليس�ت في منظومة القوانين ولكن 
في ثقافة سائدة تنظر للمتهم على أنه إنسان سيئ يجب معاملته بشدة

 الوس�مي: علين�ا إيج�اد ضمان�ات حقيقي�ة لجمي�ع المتهمي�ن
وال يمكن أن نقب�ل بأقل من اس�تقالة وزير الداخلية ف�ي واقعة المطيري

)أنور الكندري( دعيج اجلري وفيصل الدويسان وطه الفراج ومحمد الفيلي ووسمي الوسمي خالل الندوة

جمعية احملامني الكويتية احملامي 
وسمي الوس���مي »في املساءلة 
السياس���ة ال ميكن أن نقبل في 
ظل واقعة قتل إنسان ومواطن 
كويتي ب���ريء بالدرجة األولى 
بأقل من اس���تقالة الوزير كأقل 
ما ميكن أن يقدم لعائلة الفقيد 

محمد املطيري«.
وأوضح الوسمي أن ما حدث 
في شأن املعلومات املغلوطة في 
بيان وزارة الداخلية بشأن مقتل 
املواطن محمد املطيري ال يتعدى 
أمرين إما ان الوزير غير قادر على 
قيادة الوزارة، أو يعلم وال يريد 
اتخاذ إجراء »مستغربا ما جاء من 
قبل مجلس الوزراء بأنه سيعطي 
الوزير الصالحيات الكاملة إلعادة 

تصحيح الوزارة«. 
وأضاف الوسمي »نتحدث عن 
وزير صار له أكثر من 3 سنوات 
في الوزارة »متس���ائال »هل في 
الس���ابق لم تكن ل���دى الوزير 
الصالحي���ات الكاملة لتصحيح 
الواقعة وليدة  الوزارة؟ وه���ل 
التعذيب  الصدفة؟ وهل واقعة 
هي األولي من نوعها؟ مش���يرا 
الى وجود حوادث أخرى كثيرة 
ولكنها لم تصل ملرحلة القتل«.

وأردف الوس���مي: »احلديث 
اليوم ليس عن مجلس يحترم 
األغلبية أو األقلية لكن عن موت 
إنسان بريء. وفيما يتعلق مبا 
طرحه النائب فيصل الدويسان 
عن هيئة حقوق إنسان قال: لدينا 
العديد من املنظمات في هذا الشأن 
لكن يج���ب أن ينصب احلديث 
على الضمان���ات التي يجب أن 

تقدم للمتهم«.
وأوضح »املتهم اليوم يصل 
إل���ى املباحث اجلنائية ويظل 4 
أي���ام دون أن ي���دري عنه أحد، 
ويحقق معه في ظل عدم وجود 
محام، ويحقق معك كغير كويتي 
وحتتجز الى احلد األقصى وتبعد 
اداريا دون أن يدري أحد ما سبب 
ذلك«، مضيفا »السبب ألنه ليس 
هن���اك ضمانات حقيقة وذاك ما 

حتدث عنه«.

أسامة دياب
اعرب رئي���س جلنة حقوق 
اإلنس���ان مبجلس األمة النائب 
فيصل الدويس���ان ع���ن عميق 
أسفه ملا وصلت إليه األمور في 
وزارة الداخلي���ة ف���ي حادثة ال 
متثل إال اصحابها الذين مارسوا 
دورا شخصيا بتعذيب مواطن 
بريء نتج عن���ه إزهاق روحه، 
العزاء ألسرة  متوجها بخالص 
الفقيد، موضحا أن دم املطيري 
س���ينير الطريق ويحفظ كرامة 
بقية الكويتيني، مشددا على أن 
مثل هذا احلادث الفردي لن يؤثر 
على ثقتنا ف���ي وزارة الداخلية 
التي تزخر بالعديد من الشرفاء 
والكفاءات التي حافظت على أمن 

الكويت داخليا وخارجيا.
جاء ذلك في مجمل كلمته خالل 
الندوة التي أقامها التجمع الكويتي 
املستقل مساء أمس األول في مقر 
التجمع مبنطقة الشويخ بعنوان 
»املؤسس���ات األمني���ة وحقوق 
اإلنسان« بحضور اعضاء التجمع 
العامة  ولفيف من الشخصيات 

واملهتمني بالشأن العام.

القصاص من المجرمين

وأشار الدويسان الى أن الدور 
اله���ام يقع على عات���ق القيادة 
السياس���ية ومجل���س الوزراء 
ووزير الداخلية في املقام األول 
للقصاص من املجرمني واألخذ 
بدم املغدور ليعيش كل مواطن 
الوطن  ومقيم عل���ى أرض هذا 
عيشة آمنة ويطمئن أن اإلجراءات 
التي ستتخذ ضده ستكون وفق 
القانون ودون جتاوزه، مشيرا 
للدور املن���وط بأعضاء مجلس 
األمة في سبيل الدفاع عن حقوق 
اإلنسان وكرامته وتعزيز ثقافة 
احترام حقوق اإلنسان واملؤسسات 
العقابي���ة، الفتا إل���ى أنه تقدم 
باقتراح إلنش���اء هيئة مستقلة 
حتت عنوان الدي���وان الوطني 
حلقوق اإلنسان تنفيذا للكثير من 
التوصيات التي خرج بها مؤمتر 
التي  الدولية  جنيڤ واملراجعة 

املؤسس���ة يس���اعد ويدعو إلى 
احتم���ال التج���اوز على حقوق 

اإلنسان.

اعتراف وإرادة جادة

وبني أن كل املجتمعات املتقدمة 
والدميوقراطية والتي تنادي دائما 
بحقوق اإلنسان تشهد من وقت 
آلخر جتاوزات صريحة في هذا 
العالج  أن  املوضوع، وأض���اف 
يكمن أوال في االعتراف بوقوع 
هذه اجلرمي���ة وإرادة جادة في 
التعامل معه���ا، وخصوصا أنه 
من حسن احلظ أن احلادثة كانت 
استثناء من القاعدة وفردية أيضا، 
معتبرا ظاهرة الغضب الشعبي 
والسياس���ي من جراء اجلرمية 
البش���عة ظاه���رة صحية، ألنه 
كانت نتيجة ردة فعل إنسانية، 
واملجتمعات التي ال يحدث فيها 
غضب وردة فعل مشابهه عليها 

السالم! 
ولفت إلى أن الدستور الكويتي 
في مادتيه 31 و34 يحظر إيذاء 
املتهم جسديا أو معنويا وقانون 
الكويتي يجرم املعاملة  اجلزاء 
القاسية حتى للحيوان، مشيرا 
إل���ى أننا لدين���ا موقف رافض 
للعنف على املستوى التشريعي 
الكويت منضمة  أن  وخصوصا 
لالتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان، 
موضحا أن اإلشكالية احلقيقية 
ليست في منظومة القوانني ولكنها 
إشكالية ثقافة تنظر للمتهم على 
أنه إنسان سيئ وبغير الشدة لن 
تستقيم األمور معه، باإلضافة 
أننا  إلى إش���كالية أخرى وهي 
مازلن���ا ال ندرك أن القوة خارج 
نطاق القانون إرهاب، فهناك فرق 
كبير بني القوة كوسيلة للهيبة 
والقانون كوس���يلة لها، مشددا 
على أن إعالء ثقافة القوة كوسيلة 
للهيبة هو الذي يؤدي إلى نشر 
التعذيب داخل املؤسسة  ثقافة 

األمنية.

المطالبة باستقالة الوزير

م���ن جانبه قال نائب رئيس 

مسعد حسني
اك����د مدي����ر ادارة العملي����ات 
واالنش����طة بش����ركة املشروعات 
السياحية انور عبدالوهاب النصف 
ان املدينة الترفيهية ستس����تقبل 
زوارها من ادارة ش����ؤون القرآن 
بوزارة االوقاف اليوم )األربعاء( 
خالل الفترة الصباحية من الساعة 
العاش����رة صباحا وحتى الساعة 
الرابعة مساء للنساء فقط، على 
ان تس����تأنف اس����تقبال زوارها 
من اجلمه����ور كاملعتاد في الفترة 
املسائية من الساعة الرابعة وحتى 

العاشرة مساء.
واضاف النصف ان ادارة املدينة الترفيهية تقوم بالتنسيق مع اجلهات 
املختلفة لتنظيم ايام مفتوحة من خالل برنامج اخلصم على املجموعات 
الذي تقدمه املدينة الترفيهية ملختلف اجلهات احلكومية واخلاصة، وذكر 
ان هناك العديد من االنشطة التي تقدم من خالل الزيارات اجلماعية وذلك 
بالتنس����يق مع اجلهات املنظمة وانه سيتم استقبال الزوار من النساء 
واالطفال حتى س����ن 8 س����نوات خالل الفترة الصباحية حيث سيكون 
الزائرون من ادارة شؤون القرآن من النساء فقط. وقال ان برنامج اخلصم 
على املجموعات يستقطب العديد من الهيئات ملا يتضمن من توفير في 
قيمة تذكرة املدينة الترفيهية، مش����يرا الى ان ادارة املدينة الترفيهية ال 
تألو جهدا في تقدمي اخلدمات الترفيهية والترويحية املتكاملة لزوارها، 

ومتنى النصف ان يستمتع اجلميع بزيارتهم للمدينة الترفيهية.

متت على ملف حقوق اإلنسان 
ووف���ق مبادئ باري���س، إال أن 
احلكومة تقاعس���ت عن إنشاء 
هذه الهيئ���ة بالرغم من وعدها 

على لسان وزير الشؤون.
وبني أنه س���يتقدم مبشاركة 
عدد من النواب مبقترح إلنشاء 
هيئة اإلصالح والتنفيذ اجلنائي 
ينتقل مبقتضاها اإلشراف على 
قطاع املؤسسات العقابية لوزارة 
العدل بدال م���ن وزارة الداخلية 
وذلك أس���وة بالعديد من الدول 
املتقدمة، الفت���ا إلى أن مثل هذا 
اإلجراء ليس تشكيكا في وزارة 
الداخلي���ة، موضح���ا أن جلنة 
حقوق اإلنسان في مجلس األمة 
ستلتقي بش���كل عشوائي بعدد 
من السجناء في السجن املركزي 
وسجن اإلبعاد للتعرف على مدى 
التزام املؤسسات العقابية بحقوق 

اإلنسان.
وشدد على أن للكويت سجال 
رائعا في احلف���اظ على حقوق 
اإلنس���ان بالرغ���م م���ن بعض 
اخلروقات التي حتدث في أكبر 
الدميوقراطية فمعتقل  ال���دول 
غوانتانام���و كما ق���ال الرئيس 
األميركي باراك أوباما انه وصمة 
ع���ار في تاريخ أميركا وال ننكر 
وجود جتاوزات وتعذيب لبعض 
امللونني وذلك بالرغم من أنها من 

كبريات الدول دميوقراطية.

التعذيب جريمة دولية

وب���ني أن التعذي���ب جرمية 
دولية ينتفض العالم من أجلها 
وتلقى اهتماما دوليا كبيرا، مشيرا 
القتراح النائب د.وليد الطبطبائي 
بإنشاء مركز لرصد حاالت انتهاك 
حقوق اإلنسان، موضحا أن األولى 
بالنائ���ب الفاض���ل هو حضور 
اجتماعات جلنة حقوق اإلنسان 
باملجلس الت���ي لم يحضر منها 
إال اجتماع���ا واحدا الذي وزعت 
في���ه املناصب، مش���يرا لعضو 
آخر في اللجنة ل���م يحضر أيا 
النواب  من اجتماعاتها، مطالبا 

مبد يد العون للجنة.

مثلم���ا مت التخفيف عن النائب 
السابق د.بادي الدوسري.

حالة ثقافية

وم���ن ناحيته ق���ال اخلبير 
اننا  الفيلي  الدستوري د.محمد 
نعيش في وسط حالة ثقافية ال 
ميكن إنكارها فمجتمعنا اليزال 
ي���رى في الق���وة قيم���ة بذاتها 
تستحق االحترام، وهذا ما يؤدي 
في النهاي���ة إلى اخللط والربط 
بني »اجلالفة« والعمل البوليسي 
على حد وصفه، مش���يرا إلى أن 
املؤسسات األمنية تعيش حالة 
من اإلغراء باالنحراف وذلك بسبب 
طبيعة وظيفتها التي حتتم عليها 
حماية النظام العام والتعامل مع 
إلى  الشبهات اجلنائية وصوال 
إنهاء عملها بالسرعة املطلوبة.

وأوضح الفيلي أن مسؤوليات 
جهاز الشرطة كبيرة، وهناك عدد 
من األفكار اخلاطئة عن هذا اجلهاز 
ليس في عقول اجلمهور وحسب 
وامنا في اجلهاز نفسه، وهذا ما 
يدفعنا للخوف حقيقة على حقوق 
اإلنسان من املؤسسات األمنية 
وذلك ال يعني أن كل املنتسبني 
للمؤسسة األمنية أشرار ولكنه 
نتيجة الثقافة املس���يطرة على 
املجتمع، وجو العمل داخل هذه 

هذه الثقة بتحول قضية شخصية 
لقضية انتقام وتعذيب، الفتا إلى 
أن على الوزير أن ينشئ مكتبا 
ملحقا به مباشرة لتلقي الشكاوى 
بانتهاكات حقوق اإلنسان ليكون 
هناك درس قاٍس لكل من تسول له 

نفسه بتجاوز حقوق اإلنسان.
وأوضح أن على إدارة اإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية أن توجه 
بعضا م���ن حديثها ملنتس���بي 
الوزارة فاإلعالم األمني ال يخص 
املواطن���ني فقط، مبينا أننا أمام 
النفس  فرصة مواتية حملاسبة 
يجب أن نستغلها بشكل سليم 
لنخلق مجتمع���ا بال جتاوزات 

ودميوقراطية بال شوائب.

احترام القانون

العام  بدوره أوض���ح األمني 
املساعد للتجمع الكويتي املستقل 
احملامي دعيج اجلري أن التجمع 
يرفض بشكل قاطع نهج التعذيب 
وإهانة كرامة املتهم مهما كانت 
جرميته، معربا عن أسفه ملا حدث 
في قضية الفقيد محمد املطيري 
من تعذيب وإيذاء جسدي مورس 
بحق���ه وأدى الى وفاته بصورة 

بشعة.
وش���دد اجلري على احترام 
التجمع للقانون واملؤسسات التي 

تنظم احلياة العامة في الدولة، 
موضحا أن قضية الفقيد املطيري 
حتتاج الى وقفة جاد من التفكير 
حول مستقبل مؤسساتنا األمنية، 
مؤكدا دعم واحترام التجمع لكل 
القانونية والرسمية  االجراءات 
التي مت اتخاذها في معاجلة هذه 
القضية والكشف عن حقيقة ما 

جرى ومحاسبة املقصرين. 
وأشار الى أن التجمع الكويتي 
املس���تقل ينطلق م���ن 3 مبادئ 
وهي الوحدة الوطنية والتنمية 
واالعتدال، وأضاف أن هذه املبادئ 
هي املرتكزات احلقيقة التي من 
خاللها يتقدم ويتطور املجتمع 
ومؤسساته املدنية واحلكومية، 
مش���ددا في الوقت نفس���ه على 
ضرورة احت���رام وقبول الرأي 
وال���رأي األخر مهم���ا اختلفت 
وجهات النظر، وأن الدميوقراطية 
احلقيقة حتت���رم رأي األغلبية، 
مطالب���ا النواب باحت���رام رأي 
األغلبية وطرح احللول التنموية 
وانتهاج النهج الهادئ في إقناع 

الطرف اآلخر.
وناشد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بعني 
الرأفة والعفو لتخفيف العقوبة 
عن الكاتب الصحافي محمد عبد 
القادر اجلاسم ود.عبيد الوسمي 

وأوض���ح أن ثقاف���ة حقوق 
اإلنسان ال تنهض إال في ظل مجتمع 
الرأي اآلخر وال يضيق  يحترم 
باألقليات ويحترم حقوقها ويؤمن 
باملساواة، فكيف ندين التعذيب 
كمنهج في وزارة الداخلية ونحن 
نضيق بعضنا بالبعض اآلخر، 
تضيق األقلية برأي األغلبية وال 
حتترمه، وطائفة تضيق بطائفة 
وتريد أن تضي���ق عليها، وفئة 
من املجتمع ترفض أن تتساوى 
بها الفئات األخرى وبعض يرى 
نفس���ه مواطنا »سوبر« وباقي 
املواطنني من الدرجة ثانية، مشددا 
على أنه ال ميكن االهتمام بثقافة 
حقوق اإلنسان في ظل عقول ال 
حتترم هذه الثقافة التي تعتبر 
ثقافة كلية تعتمد الدميوقراطية 

والتعددية كمنهج لها.

رسالة للمؤسسة العسكرية

وف���ي رس���الة للمؤسس���ة 
العس���كرية ق���ال: إن متطلبات 
الرجولة العسكرية ليست بتعزيز 
ثقافة العنف والقوة في التدريب 
ولكن املطلوب هو زرع القوة في 
األجسام وزرع العدالة في النفوس 
واإلبداع االجتماعي في العقول، 
مطالبا وزير الداخلية بإعادة بناء 
الثقة في وزارته بعد أن تهاوت 

النصف: المدينة الترفيهية تفتح أبوابها
لنساء »شؤون القرآن« صباح اليوم

كامل العبداجلليل ولنا الرشيد خالل املؤمتر

انطالق المؤتمر األول لذوي اإلعاقة 8 فبراير المقبل

»الوعي بذوي اإلعاقة« لتوظيف المعاقين بنسبة 4% وفق القانون
نّظم مركز التطوير الدولي لالستشارات والدراسات النفسية ندوة 
بعنوان »الوعي بذوي اإلعاقة« وذلك في مقر اجلامعة األميركية حيث 
تناولت الندوة التي حاضر فيها اخصائيون في املجال التربوي ضرورة 
التركيز على اهمية توفير تكافؤ الفرص للمعاقني، وضرورة العمل على 
بناء وتطوير قطاع التربية اخلاصة باالستعانة بكل ما يتوافر في املجتمع 

من جهود وطاقات في القطاعات احلكومية والقطاعات اخلاصة.
وأجمع املش����اركون في الندوة على ض����رورة االهتمام بحق املعاق 
ف����ي التواصل مع املجتمع من خالل االهتمام بطرق التواصل مثل دعم 
التدريب على لغة االشارة في مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص واملجتمع 

وتوفير األجهزة السمعية وعلى حقه في التعليم األكادميي أسوة باالفراد 
االسوياء وتوفير الس����بل له، وعلى االرتقاء بالصم وتكثيف التعليم 
املناسب لتهيئة األصم لدخول املؤسسات التعليمية العليا داخل الكويت 
وخارجها. كما اقترحوا انشاء مركز لالعتناء بالطفل املعاق منذ والدته 
والذي يختص بكل س����بل الرعاية )االجتماعية � النفس����ية � التربوية 
وغيرها( مزودا بأحدث األجهزة والكوادر املدربة وانشاء مركز يعتني 

بتعليم وتثقيف األصم لغويا وليس فقط بلغة االشارة.
كما أش����اروا الى ضرورة االهتمام بانش����اء مكتبة في شتى العلوم 
العلمي����ة بطريقة »برايل« ودعم العمل على اس����تحداث قاموس علمي 

جلميع املواد الدراسية للمعاقني.
وشددوا على ضرورة التزام القطاع اخلاص بتوظيف املعاق وااللتزام 
بالنس����بة املئوية 4% املقررة حسب القانون وزيادة االهتمام بالبرامج 
واألنشطة اخلاصة باملعاقني مبا يبرز عمل املختصني في املجال واالهتمام 
بوضع خطة مدروس����ة اجتماعية وأكادميية لدمج املعاقني في املجتمع 
ومتابعتها من ذوي االختصاص والعمل على تطبيق القرارات الصادرة 
ب����كل ما يتعلق باملعاق وبأقصى س����رعة، كما يج����ب العمل على فتح 
تخصص التربية اخلاصة في جامعة الكويت واالهتمام بوضع ورش 

صيانة ألجهزة املكفوفني.

املشاركني ثم تقدمي عرض لفيلم توثيقي عن دور 
الكويت في دعم فئ���ة ذوي االحتياجات اخلاصة 
وعن نظرة املجتمع احلالية لذوي االعاقة وعرض 
اغل���ب التحديات املاثلة أمام هذه الفئة فضال عن 
حف���ل تكرمي لكوكبة من فئة املعاقني من اصحاب 
االجنازات الوطنية وفي جميع املجاالت باإلضافة الى 
معرض مصاحب للمؤمتر يحمل عنوان »اجنازاتي 

رغم االعاقة«.
ومن جانبها اكدت مدير ادارة العالقات العامة 
في فندق موڤنبيك املنطقة احلرة لنا الرشيد حرص 
ادارة الفندق على املشاركة في مؤمتر الكويت األول 
لذوي االحتياجات اخلاصة ودعم جهود القائمني 
عليه مش���يرة الى ان االهتمام باملشاركة في هذا 
املؤمتر تأتي انطالقا من إمياننا بأهمية هذه الفئة 

العزيزة على قلوبنا جميعا.
وأش���ارت الى ان العالم اصبح يولي شريحة 
املعاقني اهمية كبيرة في العقود االخيرة بعد ان كانت 
النظرة لهذه الفئة مجرد نظرة شفقة وعطف دون 
السعي لالستفادة من اجنازات وجهود هذه الفئة 
في املجتمع مشددة على ضرورة ان تعمل اجلهات 
املعنية في القطاعني احلكومي واخلاص على دمج 
ذوي االحتياجات اخلاصة في املجتمع وتشجيعها 
كي يتسنى لها حتقيق املزيد من االجنازات الفتة 
الى ان كثيرا من املعاقني في الكويت اس���تطاعوا 
رغم االعاقة حتقيق مراكز متقدمة وحصد بطوالت 

عاملية عجز غيرهم من األسوياء عن حتقيقها.
وأكدت ان دعم ذوي االحتياجات اخلاصة لم يعد 
خيارا بل اصبح حقيقة واقعة حيث اصبح تقدم 
الدول يقاس مبدى اهتمامها مبثل هذه الفئات التي 
حققت الكثير من النجاحات ومازالت حتقق املزيد 
منها. وأشادت الرشيد بأهداف املؤمتر التي تركز 
على مس���ؤولية املجتمع جتاه هذه الفئة املنتجة 
وتشجيع مؤسسات الدولة بقطاعيها العام واخلاص 

لالنخراط في العمل وتقدمي افضل ما لديهم.

املجتمع في الكويت الذي يشعرون هم في انفسهم 
وهم كذلك بأنهم مبدعون ومجتهدون لهم ما لهم 
من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات مجتمعية 

وحياتية كأي فرد من افراد املجتمع.
واضاف انه كلما تغيرت نظرة املجتمع ايجابيا 
جتاه املعاق وغابت عنه نظرة الشفة واتيحت له 
الفرصة العادلة فإنه سيشارك في نهضة مجتمعه 
اميا مشاركة وسيزداد عمله تألقا وإبداعا ال مثيل 

لهما والواقع اثبت لنا ذلك واليزال.
وعن انشطة املؤمتر ذكر العبداجلليل انه سيكون 
فبراير املقبل برعاية وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهد وسيستهل املؤمتر بكلمة لراعي املؤمتر ثم 
كلمة لرئيس املؤمتر وعدد من الكلمات لنخبة من 

الفردية منها واجلماعية رغم ان ثلة منهم قد حققت 
والتزال حتقق الكثير من االبداعات واالنتصارات 
على املستويني احمللي والدولي وعلى كافة االصعدة 
وما تبعه من مساهمة في رفع علم الكويت خفاقا 

عاليا بني االمم في الكثير من احملافل الدولية.
العبداجلليل خالل املؤمتر الصحافي  وتطرق 
للحدي���ث حول م���ا تتعرض له ش���ريحة ذوي 
االحتياجات اخلاصة من نظرة ومعاملة غير الئقة 
بل وق���د تكون احيانا نظرة دونية جتاه اعاقتهم 
وهي التزال راس���خة في عقول البعض من افراد 
املجتم���ع مؤكدا ان الغالبية م���ن املعاقني ترفض 
ان تكون هذه النظرة جتاههم مبنية على اساس 
من الش���فقة املبتذلة والرحمة املصطنعة ملا لهذه 
النظرة من سلبية مفرطة قد تبعث على االحساس 
ب���أن املعاق ال ميكن له ان يكون عنصرا فاعال في 

بشرى شعبان
اعلن املنسق العام ملؤمتر الكويت االول لذوي 
االحتياجات اخلاصة كامل العبداجلليل عن انطالق 
املؤمتر 8 فبراير املقبل حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد في فندق موڤنبيك املنطقة احلرة. 
جاء ذلك في مؤمت���ر صحافي عقده العبداجلليل 
لتسليط الضوء على انشطة املؤمتر واهدافه املرجوة 
بحضور مديرة العالقات العامة في فندق موڤنبيك 
املنطقة احلرة موضحا ان املؤمتر يهدف الى العمل 
على تأصيل النظرة االيجابية من قبل املجتمع جتاه 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة ايجابيا والعمل على 
تشجيع ذوي االحتياجات اخلاصة لالنخراط في 
خدمة بلدهم ومجتمعهم وابراز وتكرمي االجنازات 
الفردية ل���ذوي االحتياجات اخلاصة في الكويت 
باإلضافة الى تفعيل دور احلكومات في دعم ذوي 
االحتياجات اخلاصة في ظل قانون املعاقني اجلديد 
والتأكيد على دور االعالم ومؤسس���ات املجتمع 
املدني في خدمة املعاق وتكرميه وابراز جناحاته 
ودور القطاع اخلاص في دعم وتوظيف فئة ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وعن فكرة املؤمتر ذكر العبداجلليل انها تنطلق 
من عدة اهداف ومرتكزات مهمة ترسخت في اذهان 
مؤسس���يه والداعمني له اميانا منهم بأن للمعاق 
بوجه عام احتياج���ات خاصة وتعامال خاصا بل 
واهتماما خاصا جدا مش���يرا الى ان القائمني على 
هذا املؤمت���ر حرصوا مثلما يحرص اجلميع على 
تسمية املنضمني لهذه الشريحة الغالية على قلوب 

اجلميع بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة.
واش���ار الى ان املؤمتر يش���تمل على عدد من 
احمل���اور التي مت اعدادها بعناي���ة بالغة لتالمس 
هم���وم وتطلعات هذه الفئة ف���ي مجتمعاتنا وما 
تعانيه من حتديات وعقبات قد حتد من اجنازاتهم 

برعاية الفهد ويهدف إلى تشجيع المعاق على االنخراط في المجتمع لخدمة بلده

بشرى شعبان
اعلن رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية د.حسني الدويهيس ان 
عددا كبيرا من التعاونيني رؤساء 
واعضاء مجالس ادارات اجلمعيات 
التعاونية سيتوجهون الى مطار 
الكويت الدولي الس���تقبال وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل حلظة 
وصوله عائدا الى ارض الوطن. 
واوضح ان هذا احلشد التعاوني 
الذي سيكون في طليعة مستقبلي 
الوزي���ر باملطار يأت���ي تأكيدا ملا 
يحظى به من حب كبير وتقدير 
بال���غ ومنزلة رفيع���ة لدى كل 
التعاونيني الذين ظلوا يتتبعون 
اخباره حلظة بلحظة طوال فترة 
عالجه في اخلارج لالطمئنان عليه 
وعلى صحت���ه الغالية. واضاف 
د.الدويهي���س: واحل���ق يقال ان 
الوزير  التي يحتلها  املكانة  هذه 
التعاونيني لم  في نفوسنا نحن 

تأت من فراغ ول���م تكن نتيجة 
حم���اس او انفع���ال وقتي، امنا 
تعمقت مكانته لدينا ملا حتلى به 
الفضائل احلميدة واالخالق  من 
التي  البيضاء  السامية وااليادي 
كثيرا ما امد بها حركتنا التعاونية 

االستهالكية.

الدويهيس: الحركة التعاونية ستكون 
في استقبال العفاسي لدى عودته

د.حسني الدويهيس

انور عبدالوهاب النصف


