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الفهد: المعاقون خططوا وعملوا وأنجزوا الكثير في جميع المجاالت

الدويهيس: 20% تخفيضات على 100 سلعة تعاونية في »الصليبخات«

بشرى شعبان 
افتتح نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزي���ر الدولة 
لش���ؤون التنمية واالسكان الشيخ احمد 
الفهد مس���اء أمس االول بفندق موڤنبيك 
املنطقة احلرة أنشطة مؤمتر الكويت االول 
لذوي االحتياجات اخلاصة الذي تنظمه 
مؤسسة البيرق الكويتي لتنظيم املعارض 
واملؤمترات. وبهذه املناسبة، ألقى كلمة أعرب 
فيها عن سعادته لرعاية مؤمتر الكويت 
االول لذوي االحتياجات اخلاصة وكذلك لقاء 
نخبة من املتخصصني في هذا املجال من 
الكويت ودول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، متمنيا جناح أنشطة املؤمتر من 
خالل تبادل اخلبرات بني كل املش���اركني. 
وأضاف: اننا في الكويت نشعر بفخر كبير 
جتاه اخواننا ذوي االحتياجات اخلاصة، 
ولم يعد هناك نظرة عاطفة جتاههم، ولكن 
أصبحوا مشاركني معنا في هذا املجتمع، 
حيث اس���تطاعوا ان يخططوا ويعملوا 
وينجزوا في ش���تى املجاالت التطوعية 
واملدنية والرياضية وكل املجاالت، فكان 
رد املجتم���ع لهم ليس فق���ط بأنهم جزء 
منه ولكن بإصدار وتشريع قانون خاص 
يحمي مصاحلهم ويحقق لهم بيئة مناسبة 
لالستمرار في حياتهم ليكونوا جزءا أساسيا 

في املجتمع الكويتي.
وأكد الفهد حرص الكويت على االهتمام 
بذوي االحتياج���ات اخلاصة وتبني كل 
قضايا هذه الفئ���ة ليكون دورها ايجابيا 
يجعلنا نفتخر بإجنازاتهم، مش���يرا الى 
ان���ه ما كان لهذه اجله���ود ان تنجح لوال 
ح���رص وعزمية وإص���رار ذوي اإلعاقة 
وأس���رهم، ولوال ايجاد بيئة هيأتها لهم 
الكويت متمثلة في توجيهات سامية من 

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد من 
خالل إنشاء الكثير من االندية وجمعيات 
النفع العام واالدارات املتخصصة خلدمة 

ذوي االعاقة.
من جانبه ألقى رئيس املؤمتر عبداهلل 
الهاجري كلمة حيث توجه بالشكر والعرفان 
لراعي املؤمتر الشيخ احمد الفهد، مثمنا هذه 
الرعاية رغم انشغاله بهموم وقضايا الوطن، 
اال انه حرص على احلضور ومش���اركة 
فئة عزيزة عل���ى قلوب اجلميع هم ذوو 
االحتياجات اخلاصة. وأكد ان ذوي االعاقة 
يفخرون مبا قدمته وتقدمه لنا الكويت من 
دعم واهتمام بالغني متمثله في دعم ورعاية 
سامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس���مو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد، وكذلك الدور املهم الذي قامت 
به حكومة الكويت ومجلسها البرملاني من 
إقرار لقانون فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
في الكويت والذي يعتبر حلم كل معاق. 
وأضاف: انه ملن دواعي فخرنا وسرورنا 
أيضا أن نرى هذا الكم من التفاعل من قبل 
الشخصيات من املختصني واملهتمني في 
دول اخلليج العربية والذي بال شك يعطي 
انطباعا بأن االنس���ان مازال هو احملرك 
والدافع األساسي في مجتمعاتنا اخلليجية، 
وانه ما زال هنالك من يهتم بش���أن ذوي 
اإلعاقة وهو انعكاس ملا يحث عليه ديننا 

االسالمي احلنيف.
وأشار الى انه ال يخفى على اجلميع ما 
تواجهه فئة ذوي االحتياجات اخلاصة من 
معامل���ة غير الئقة من قبل البعض، وقد 
تكون أحيانا دونية جتاه إعاقاتهم، مؤكدا 
رفض املعاقني بأن تكون هذه النظرة لهم 
مبنية على أس���اس من الشفقة املبتذلة 
والرحمة املصطنعة ملا لها من سلبية مفرطة 

ق���د تبعث على االحس���اس بأن املعاق ال 
ميكن له ان يكون عنصرا فاعال في املجتمع 
بعكس ما قد يحملونه في أنفسهم بأنهم 
مبدعون ومجتهدون لهم ما لهم من حقوق 
وعليهم ما عليهم من واجبات مجتمعية 
وحياتية كأي فرد من افراد املجتمع، وفي 
املقابل فإنه كلم���ا تغيرت نظره املجتمع 
إيجابيا جتاه املع���اق وغابت عنه نظرة 
الشفقة وأتيحت له الفرصة العادلة فإنه 
سيشارك في نهضة مجتمعه أميا مشاركة 
وسيزداد عمله تألقا وإبداعا ال مثيل له.. 

والواقع اثبت ذلك.
من جانبها ألقت الرئيس الفخري للنادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني الشيخة شيخة 
العبداهلل كلمة رحبت فيها براعي املؤمتر 
واحلضور من دول اخلليج مناشدة الشيخ 
احمد الفهد االهتمام بخطط التنمية البشرية 
ضمن خط���ة التنمية الش���املة للدولة، 
خصوصا من خالل االهتمام بفئة الشباب 
وأشادت بنواب مجلس االمة الذين ساهموا 
في س���ن قانون جديد لذوي االحتياجات 
اخلاصة، الفتة الى ضرورة االهتمام أكثر 
بهذه الفئة رغ���م ما توليه لها الدولة من 

اهتمام ورعاية كبيرين.
من جانبه ألق���ى رئيس مجلس ادارة 
ش���ركة التجارة الدولية القابضة د.حمد 
ابراهي���م التويجري كلمت���ه اكد فيها ان 
االهتمام بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
واجب وطني علينا جميعا حكومة وشعبا 
للوق���وف بجانبهم والعمل على ازالة أي 
عقبات تواجههم، مشيرا الى ان هذه الفئة 
ليست عنصرا معطال في املجتمع، ب هي 
عنصر فعال بدلي���ل الكثير من النماذج 

املشرفة في هذا املجال.
وش���دد على أهمية ان يكون للقطاع 

اخلاص وجمعيات النفع العام دور في وضع 
الضوابط التي تخدم ذوي االعاقة الذين 
اثبتوا الكثير من التميز في شتى املجاالت 
ولم تكن االعاقة يوم���ا حجر عثرة أمام 

إبداعاتهم وطموحاتهم التي نفخر بها.
كما ألقى مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة د.جاسم التمار كلمة رحب فيها 
باحلضور، مشيرا الى ان القانون رقم 8 
لسنة 2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي 
االعاقة هو ثمرة جناح التعاون البناء بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية والذي أتى 
متطابقا مع املواثيق العربية والعاملية التي 
تهتم بحفظ حقوق االنسان، الفتا ان اجناز 
هذا القانون يعد مؤشرا للرقي احلضاري 
والدخول ضمن صفوة دول العالم املتقدمة 

الحترام كرامة االنسان.
وأكد ان الهيئة العامة لش���ؤون ذوي 
االعاقة حرصت على تغيير نظرة املجتمع 
للش���خص املعاق والدفع مبب���دأ الدمج 
املجتمعي والعمل عل���ى تأهيل وتدريب 
وتش���غيل ذوي االعاقة فضال عن إدراج 
ثمانية مش���اريع ضمن اخلطة السنوية 
الثانية للكويت متناسبة مع القانون رقم 
8 لس���نة 2010 كاشفا انه سيتم البدء في 

تنفيذها فور إقرار ميزانياتها.
من جانبه ألقى رئيس النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني مهدي العازمي كلمة أكد 
فيها ان اهداف هذا املؤمتر تش���تمل على 
عدد مهم من محاور وأهداف ذات طبيعة 
خاصة أعدت بعناية بالغة لتالمس هموم 
وتطلعات هذه الفئة في مجتمعاتنا وما 
تعانيه من حتديات وعقبات قد حتد من 
اجنازاتهم الفردية منها واجلماعية، مع ان 
ثلة منهم قد حققت والتزال حتقق الكثير 
من االبداعات واالنتصارات على املستويني 

احمللي والدولي وعلى كل االصعدة، وما 
تبعه من مس���اهمة في رفع علم بالدههم 
خفاقا عاليا بني االمم وفي الكثير من احملافل 

العاملية.
وأضاف ان فكرة مؤمترنا تنطلق من 
عدة اهداف ومرتكزات مهمة ترسخت في 
أذهان مؤسسيه والداعمني له، إميانا منهم 
بأن للمعاق )بكل فئاته( احتياجات خاصة 
وتعامل خاص بل واهتمام خاص جدا، لذا 
فلقد حرصنا وحرص غيرنا على تسميه 
املنضمني لهذه الش���ريحة الغالية علينا 
جميعا فئ���ة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مش���يرا الى ان املؤمتر يض���م نخبة من 
املهتمني بهذه الفئة من الكويت ومن دول 
مجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية 
سيشاركون سويا في مناقشات وأوراق 
عمل نأمل ان تسفر عن توصيات تصب في 
صالح كل شرائح ذوي االحتياجات اخلاصة 
مثمنني في هذا الصدد كافة اجلهود التي 
بذلها املشاركون من اجل اجناح فعاليات 
هذا املؤمتر الذي نسعى الى تنظيمه بشكل 
سنوي بهدف تعزيز االهتمام بفئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتسليط الضوء على 
كافة قضاياهم ومساعدة اجلهات املعنية 

على ايجاد احللول املناسبة لها.
ومن جانبه ألقى ممثل بنك برقان فهد 
الرش���يد كلمة رحب فيها براعي املؤمتر 
واحلضور، مشيرا الى ان رحلة بنك برقان 
بدأت في الكويت نحو تطوير كل مرافق 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة قبل عش���ر 
س���نوات، مضيف���ا ان البنك حرص على 
تطوير وصقل مواهب هذه الفئة من خالل 
توفير الكثير من فرص العمل لهم فضال 
عن رعاية الكثير من االنش���طة املتعلقة 

بدعم فئة ذوي االعاقة. 

افتتح مؤتمر الكويت األول لذوي االحتياجات الخاصة وأكد أن إصدار التشريعات الخاصة يساهم في تهيئة بيئة مناسبة لهم

افتتح مهرجان سلع التعاون وأكد أهمية تخفيف األعباء عن المستهلكين

للكوي�ت يس�جل  إضاف�ي  إنج�از  المعاقي�ن  قان�ون  إق�رار  التمار: القانون الجديد متوافق في مواده وروحه مع المعايير العربية والدوليةالهاج�ري: 

الشيخ مبارك الدعيج في مقدمة احلضور

الفهد مع مجموعة من املعاقني

جولة داخل تعاونية الصليبخات والدوحة د.حسني الدويهيس يقص الشريط مفتتحا مهرجان سلع التعاون

د.جاسم التمار يلقي كلمته

تكرمي املبدعة مها الشريعان

)سعود سالم(الشيخ أحمد الفهد يفتتح املعرض املصاحب للمؤمتر 

الفهد يتسلم من أحد األطفال صورة للشهيد فهد األحمد

الدعيج: إزالة معوقات اندماج
ذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع

أكد رئيس مجلس اإلدارة ال��مدير العام ل� »كونا« الشيخ 
مب���ارك الدعيج ض��رورة تض��افر ك��ل الج��ه�ود ل�دعم ذوي 
االح�ت��ي�اجات الخاص��ة وازالة تحديات ومعوقات اندماجهم 

في خدمة المجتمع والتنمية.
وقال الشيخ مبارك الدعيج في تصريح صحافي بمناسبة 
انعقاد مؤتمر الكويت األول لذوي االحتياجات الخاصة الذي 
بدأت أنش���طته امس األول انه يتطلع الى ان يخرج المؤتمر 
بنتائج وتوصيات تساهم في توفير الفرص المناسبة لهذه 
الفئة الغالي���ة من ابناء المجتمع ليكونوا عنصرا أساس���يا 

وشريكا فاعال في عملية التنمية.
وأض���اف ان المؤتم���ر الذي يض���م كوكبة م���ن الخبراء 
والمتخصصي���ن من الكويت ودول مجل���س التعاون لدول 
الخليج العربية قادر على إصدار توصيات فعالة وإيجاد حلول 
ناجحة للمشاكل التي يواجهونها وخاصة توفير فرص العمل 

المناسبة لهم في القطاعين الخاص والحكومي.
وأش���ار الشيخ مبارك الدعيج الى ان عددا كبيرا من ذوي 
االحتياجات الخاصة استطاع ان يحقق انجازات عديدة وبطوالت 
دولية في المجاالت الرياضية والتطوعية والمدنية التي كانت 

مصدر فخر وتقدير ألبناء الكويت جميعا.
وأكد أهمي���ة تأصيل نظرة المجتمع االيجابية تجاه ذوي 
االحتياجات الخاصة وإشراكهم في عملية التنمية التي تحتاج 

الى كل جهد وطني مخلص.
وأعرب الشيخ مبارك الدعيج عن األمل في ان يكون قانون 
ذوي االحتياجات الخاصة دافعا لهذه الفئة الفاعلة في تحقيق 
مزيد من االنجازات التي ترفع اسم الكويت عاليا في المحافل 

الدولية.

افتتح رئيس احتاد اجلمعيات 
د.حسني الدويهيس اول من امس 
مهرجان سلع التعاون بجمعية 
الصليبخات والدوحة التعاونية 
بحضور مدير عام االحتاد بدر 
الردعان ومدير االدارة التسويقية 
باالحتاد عبداهلل اجلميل ورئيس 
اجلمعية د.مطر املطيري وبعض 
أعضاء مجلس االدارة واجلهاز 

التنفيذي.
وص���رح د.الدويهيس عقب 
حفل االفتتاح بان هذا املهرجان 
يأتي ضمن اخلطة التي وضعتها 
ادارة االحتاد في تخفيض األسعار 
في األسواق التعاونية والعمل 
على تخفيف األعباء عن كاهل 
املواطنني واملس���تهلكني بصفة 
عامة، مش���يرا الى اننا نسعى 
جاهدين لتوفير جميع السلع 
التعاوني���ة ملواجهة االحتكار، 
وإعادة بعض الس���لع التي مت 
انقطاعها على ان تكون جميع 
الس���لع الضرورية في متناول 

يد اجلميع.
وأضاف رئي���س االحتاد ان 
اجمالي سلع التعاون في مهرجان 
جمعي���ة الصليبخات قد وصل 
الى 100 سلعة بأسعار مخفضة 
تصل نسبة اخلصم فيها الى %20 

وجهازه���ا التنفيذي ملا ملس���ه 
من جهود واضح���ة في خدمة 
املستهلكني واالرتقاء باخلدمات 
واالجتماعي���ة  التس���ويقية 

للمساهمني.
م���ن جانبه، رّح���ب رئيس 
مجلس ادارة جمعية الصليبخات 
د.مطر املطيري برئيس ومدير 

املستهلكني وجميع رواد األسواق 
التعاونية.

وق���ال رئيس االحت���اد اننا 
نس���ير وف���ق خط���ة منهجية 
حملاربة ومواجهة الغالء من خالل 
تنظيم املهرجانات في األسواق 
التعاونية، مشيرا الى انه سيتم 
افتتاح عدة مهرجانات لس���لع 

التعاون والتي تتميز باجلودة 
والسعر معا، مشيرا الى ان سلع 
التعاون أصبحت حتظى بإقبال 
كبير من املس���تهلكني وتغطي 
أغلب احتياجات األسرة من املواد 
الغذائية واخلضراوات املجمدة 

وغيرها.
وعن أهم السلع املعروضة 

ويستمر املهرجان ملدة شهر.
ودع���ا د.الدويهيس جميع 
التعاونيات الى عمل املهرجانات 
التس���ويقية بش���كل ش���هري 
وخاص���ة مهرجان���ات الفاكهة 
واخلضراوات االسبوعية ألنها 
تساهم بشكل كبير في تخفيض 
املعاناة عن  األسعار وتخفيف 

عام االحتاد وشكره على اجلهود 
الطيبة التي يبذلها في مواجهة 
الغالء وتبنيه لألفكار اجلديدة 
التي ساعدت بشكل كبير على 
تطوير االحت���اد بصفة خاصة 
واحلركة التعاونية بصفة عامة. 
وقال د.املطيري ان املهرجان يعد 
من املهرجانات الترويجية لسلع 

التعاون ف���ي بعض اجلمعيات 
في القري���ب العاجل اميانا منا 
بدور احلركة التعاونية في خدمة 
املساهمني واملستهلكني على حد 

سواء.
وأشاد د.الدويهيس في ختام 
تصريحه بجهود رئيس واعضاء 
مجلس ادارة جمعية الصليبخات 

في املهرجان قال رئيس جمعية 
املنتج���ات  ان  الصليبخ���ات 
التعاوني���ة املعروضة تنوعت 
بني مواد غذائية وزيت الزيتون 
ومحارم وأدوات تنظيف وغيرها 
من السلع الغذائية الضرورية.

وأكد د.املطيري ان الهدف من 
تنظيم املهرج���ان هو التعاون 
م���ع احتاد اجلمعي���ات وجلنة 
مراقبة األس���عار ف���ي االحتاد 
من أج���ل تخفيض األس���عار 
لصالح املستهلكني، مشيرا الى 
اننا نح���رص كل احلرص على 
بذل املزيد م���ن اجلهد ملواجهة 
ارتفاع مصطنع لألس���عار  اي 
وبشتى الطرق سواء من خالل 
التسويقية  تنظيم املهرجانات 
العروض اخلاصة.  او  الشاملة 
ودعا رئيس جمعية الصليبخات 
والدوحة في ختام تصريحه الى 
دعم املنتجات الوطنية من أجل 
الوطني  النهوض باالقتص���اد 
املباشر مع املنتجني  والتعامل 
دون اللجوء ال���ى التعاون مع 
الشركات الوسيطة، كما دعا ادارة 
االحتاد الى اعادة جميع أصناف 
الى األس���واق  التعاون  س���لع 
التعاونية ألهميتها للمستهلكني 

وللجمعيات بصفة عامة.


