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مت حتديد يوم 18 يناير املقبل موعدا الفتتاح 
بيت عبداهلل الذي يعد املشروع اخليري اخلاص 
األكبر للعالج التلطيفي في العالم، والذي تبلغ 
تكلفته 10 ماليني دينار، حيث س����يقدم خدماته 
ل� 500 طفل من خالل 3 أقس����ام خاصة باخلدمة 

املنزلية، عالوة على عياداته اخلارجية.

فكرة إنشاء المشروع

وفي تقرير عن بيت عبداهلل حصلت »األنباء« 
على نسخة منه يتضح ان فكرة املشروع تكمن 
ف����ي ان يكون مرك����زا للعم����ل التطوعي لتقدمي 
الدعم لألطفال الذي يتوقع وفاتهم وهم في سن 
الطفولة، كما يقدم الدعم أيضا لعائالتهم في مناخ 
عائلي حميم مساعد للطفل، ويقدم عناية عائلية 
ش����املة ومرنة، كما يقدم املرك����ز أيضا خدمات 
تشتمل على املساعدة على تخفيف األلم والتحكم 

باألعراض.

مكونات بيت عبداهلل

وجاء في التقرير ان بيت عبداهلل يشتمل على 
مرافق عناية يومية لأللعاب واالستجمام، باإلضافة 
الى مرافق س����كنية للراحة والطوارئ والعناية 
املتقدمة، وتهدف فكرته ألن يكون بيتا بديال عن 
البيت األصلي لألطفال وعائالتهم الذين يحتاجون 

الدعم ليحيوا حياة كرمية ومتعافية.
وتضمن التقرير: يقوم »بيت عبداهلل« بتقدمي 
عناية مسكنة من األلم، وتوفير الراحة لألطفال 
الذين يعانون من ظروف صحية غير قابلة للشفاء 
وهذه العناية تكون بشكل أولي في بيت الطفل 
ادراكا للحقيقة بأن البيت هو املكان املفضل للعناية 
بالطفل كما ان افراد عائلته هي األقدر على توفير 

سبل الرعاية له.

24 ساعة خدمة

وذكر ان بيت عبداهلل يقوم بتوفير دعم طبي 
واستش����ارات طبية طوال ايام االس����بوع وعلى 
مدار الساعة )24 س����اعة باليوم( لفريق عناية 
بيت عبداهلل، وتوفير خدمات سكنية واجتماعية 
وترويحية مناسبة للطفل عندما تكون املشاكل 
الطبية واالجتماعية خارجة عن قدرات واستطاعة 
املنزل، كما يقوم بتخفيف التوتر واالنفعال واخلوف 
املرافق لدخول الطفل املريض املستش����فى مثل 
اآلثار النفسية فيتم البعد واالنفصال عن املنزل 
والعائلة واألصدقاء وضمان ان جميع املرافق التي 
تقدمها التكية تركز على العائلة والطفل، كما يقوم 
بتقدمي مساعدة اخصائية ودورية لألطفال الذين 
ميرون باأليام وباللحظات األخيرة من حياتهم 
وإلى عائلتهم إلرشادهم بلطف الى الطريق الذي 

ال يرغب احد في السير به.
ويوضح التقرير انه في عام 2001 توفي نحو 

181 طفال تتراوح اعمارهم بني سنة واحدة وأربع 
عشرة سنة من أمراض عضال، حيث أمضى 89 
طفال منهم في أوضاع صحية ال ش����فاء منها او 
فش����ل العالج فيها، كما تؤكد بعض التقارير ان 
هناك 10 اضعاف هذا العدد من األطفال يعانون من 
حالة مرضية متقرحة ويعيشون وأوضاع حياة 
مح����دودة حتى قضوا نحبهم، كما ان نصف هذا 
العدد يحتاج الى عناية مسكنة وعناية صحية 
متميزة، مبينا انه وبناء على هذه احلقائق وبناء 
على معاناة عدد من األطفال الذين قضوا نحبهم من 
أوضاع حياتية قاسية في الكويت في عام فهناك 
نحو 455 طفال على األقل وعائالتهم سيحصلون 
على فائدة مرجوة من اخلدمات التي س����يقدمها 

بيت عبداهلل.

السبب

ويعود السبب في تأسيس بيت عبداهلل )تكية 
األطفال( في الكويت الى الهام طفل يافع اس����مه 
عبداهلل عاد الى الكويت بعد فترة عالج وإقامة 
طويلة باملستش����فى في لندن للعالج من مرض 
عصبي، وبعد مرور الطف����ل عبداهلل بإجراءات 
عالجية، تضاءل األمل في نهاية املطاف بوجود 
أي عالج محتمل لش����فائه من مرضه، وفي هذا 
الوقت وعدت والدة عبداهلل ولدها عبداهلل بأنه 
لن يبقى في املستشفى بعد اآلن وانها ستتكفل 

بالعناية به في املنزل.
وفي عام 1989 حض����رت والدة عبداهلل بعد 
سلسلة من احملاضرات نظمتها اجلمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفى )kacch( اشتملت 
على مواضيع مختلفة مثل ادراك األطفال عن الوفاة 
واملوت، وقامت على اثرها بعد ذلك بتقدمي طلب 
الى اجلمعية الكويتية لألطفال في املستش����فى 
ملساعدتها للعناية بطفلها عبداهلل في البيت، ومن 
خالل منوذج فريد ورائع للتعاون مع فريق من 
االخصائيني جنحت والدة عبداهلل في السهر من 
أجل التخفيف من آالمه وأعراض مرضه ورعايته 
في املنزل حتى رحم����ه اهلل وهو بني يديها قبل 
عيد ميالده اخلامس بقليل. وان شجاعة عبداهلل 
وعائلته وتصميمهم على ان يحيوا حياة طبيعية 
في وجه املوت الذي كان يقترب منه رويدا رويدا 
شجعت اجلمعية الكويتية لألطفال في املستشفى 
بالعمل على توفير العناية املماثلة لألطفال الذين 

يعانون أمراضا ال شفاء منها.
وهكذا تأسست فكرة »تكية األطفال« وتهدف 
لتحقيق غاية سامية وانسانية وهي تقدمي العناية 
والراح����ة والكرامة لألطفال ف����ي نهاية حياتهم 
الدعم والسلوان  القصيرة ويضمنوا لعائالتهم 
والعزاء لفقدان أطفالهم والذي يطلق عليه »بيت 

عبداهلل« كذكرى لعبداهلل وعائلته.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

مارغريت الساير تشرح لسمو الشيخ ناصر احملمد مشروع بيت عبداهلل في جولة سابقة

الشيخة فريحة األحمد تقدم درعا تكرميية لرندة بري

تكلفته بلغت 10 ماليني دينار وسيقدم خدماته في 3 أقسام

»بيت عبداهلل« أكبر مشروع خيري خاص
للعالج التلطيفي على مستوى العالم 

جمعية ذوي االحتياجات اخلاصة:
الهيئة تتعسف مع هذه الفئة

أصدرت اجلمعية الكويتية لذوي االحتياجات 
اخلاصة حتت اإلشهار بيانا صحافيا حول التعسف 
املستمر الذي متارس���ه الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة ضد هذه الفئة من عدم متكينهم من 
حقوقهم وذويهم التي وردت في القانون 8 لسنة 
2010 والذي منح هذه الفئة الكثير والعديد من 
املمي���زات واحلقوق والواجب على الهيئة كون 
عملها عمال تنفيذيا ملا ورد في القانون ومتكينهم 
من حقوقهم ولكن يبدو ان الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة نسيت دورها هذا وخصوصا دورها 

في التخفيف من معاناة هذه الفئة.
وان ما تقوم به الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة من ممارس���ات تخالف م���ا جاء في هذا 

القانون ضد هذه الفئة هو أمر لن يتم السكوت 
عنه، فما يتعرض له ذوو اإلعاقة من حرمانهم 
من حقوقهم التي منحها لهم القانون ومنها على 
س���بيل املثال ال احلصر املنح���ة املالية املقررة 
لهم في املادة »32« من قانون 2010/8 »يستحق 
األش���خاص ذوو اإلعاقة وذووهم ممن تنطبق 
عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة 
مقدارها عشرة آالف دينار زيادة على قيمة القرض 
اإلسكاني املخصص ألقرانهم من غير ذوي اإلعاقة 
حتى يتم بناء الس���كن وفقا ملا يحتاجونه من 
مواصفات خاصة، وذلك وفقا للضوابط والشروط 
التي يصدر بها قرار من الهيئة باالتفاق مع بنك 

التسليف واالدخار«. 

واضاف بن حيدر كما متت 
مناقشة امكانية توزيع البحث 
االجتماعي للمستفيدين بني 
ادارة الرعاية االسرية والهيئة 
ف���ي الوحدات املنتش���رة في 
املناط���ق لتخفي���ف االعباء 
املراجع���ني حيث يكون  عن 
هن���اك موظفون م���ن الهيئة 
في الوحدات التابعة للرعاية 
االسرية املنتشرة في جميع 
املناطق وس���يتم رف���ع هذا 
املقترح الى مدير عام الهيئة 
التخاذ االجراء بش���أنه وذلك 
بهدف حل جميع املشاكل التي 

تواجه اولياء االمور.
بشرى شعبان  ٭

بن حيدر: تفعيل املادة 29 من القانون 
بالتنسيق مع الرعاية األسرية في الشؤون

كشف نائب املدير لشؤون 
اخلدمات الطبية والنفسية في 
الهيئة العامة لشؤون املعاقني 
عصام بن حيدر ان اجتماعا عقد 
مع ادارة الرعاية االسرية بناء 
على توجيهات مدير عام الهيئة 
د. جاسم التمار من اجل تفعيل 
املادة 29 من قانون االشخاص 
ذوي االعاقة واملتعلقة بصرف 
املساعدات االجتماعية للمعاقني 

حتت عمر ال� 18 سنة.
وقال ف������ي تص���ريح ل� 
»األنباء«: مت خ�الل االج������تماع 
تشكيل فريق عمل متخصص 
لتنظيم نقل امللفات واالسراع 

في اجنازها.

في الش���بكة »انا« رندة ب��ري 
ل� »األنباء« ان الكويت قبل ان 
تكون داعمة على املستوى املادي 
او العلمي والفكري ملشكلة مرض 
التوحد في العالم العربي، كانت 
اول من حترك وبش���كل واسع 
وعلمي وانساني، واشارت الى 
ان لبنان ب���دأ بعد الكويت في 
تبني قضية التوحد، وقد تعلمنا 
الكثير منها، وهذا دليل على انه 
لو لم يكن هناك دعم مس���تمد 
من االس���تراتيجية السياسية 
وم���ن االميان بهذه القضايا ملا 
رأينا ه���ذا التقدم وال ما حدث 

هذا التطور.
وعن الدعم املادي الذي قدمته 
الش���يخة فريحة للشبكة، قالت 
بري ان الشيخة فريحة قد عودتنا 
على ان تك���ون لها بصمة ليس 
فق���ط على املس���توى املادي بل 
على ان تتفاعل وعلى ان تالمس 
الى  بنفسها املش���كلة، متطلعة 
مزيد م���ن املعرف���ة ومزيد من 
االنخ���راط واالطالع على كيفية 
مساعدة املؤسسات واجلمعيات. 
ولفتت الى ان الش���يخة فريحة 
هي رئيسة جمعية االم املثالية 
التي تدعم امل���رأة باميان عميق 
وحيث تس���تطيع، وال اشك في 
ان كل من طلب منها مس���اهمة 
خاصة لتعزيز مثل هذه املشاريع 
االنسانية والفكرية ال تتردد في 
هذا املوضوع، بدليل حضورها 
الى لبنان ومش���اركتها العملية 
وليس االكتفاء فقط بتقدمي الدعم 

املادي.
بيروت ـ اتحاد درويش  ٭

اك���دت رئيس���ة اجلمعية 
الكويتي���ة لالس���رة املثالية 
ورئيسة نادي الفتاة الرياضي 
وعضو مجلس األمناء للشبكة 
العربية للتوحد )انا( الشيخة 
فريحة االحم���د ان اجلمعية 
الكويتي���ة لالس���رة املثالية 
بذلت جهودا ووضعت خطة 
استراتيجية من اجل مشاركة 
اطفال التوح���د في املجتمع، 
وشددت على ان اجلمعية تضع 
خبراتها ف���ي هذا املجال امام 
العربية للتوحد في  الشبكة 
لبنان الشقيق من اجل رسم 
البس���مة على وجوه هؤالء 

االبناء االعزاء.
واعربت الشيخة فريحة، 
التي شاركت امس في افتتاح 
اعمال االجتماع السابع للشبكة 
العربي���ة للتوح���د )انا( في 
مق���ر مكتب اليونس���كو في 
بيروت، عن شكرها وتقديرها 
النضمامها الى عضوية مجلس 
االمناء في الشبكة، كما شكرت 
اختيارها لهذه العضوية من 
الكويت  البلدي���ن  اجل خير 
ولبنان الشقيق، معربة عن 
سعادتها لوجودها »بني اخوتي 
واشقائي على ارض لبنان العز 
والفخر واحلضارة والتاريخ«، 
متمنية على االجتماع التباحث 
في كل ما يهم املعاقني ومرضى 
التوح���د من اج���ل دمج هذه 
الشريحة االنس���انية داخل 
مجتمعاتنا لتقوم بدورها في 
بناء االوطان كل حسب قدراته 

وامكانياته.

كم���ا اعرب���ت ع���ن فخرها 
واعتزازه���ا بتمثي���ل الكويت 
في اجتماع الش���بكة العربية 
للتوحد للخروج بآليات تنفيذ 
في قضي���ة مصاب���ي التوحد 
وذوي االحتياج���ات اخلاصة، 
واملت التعاون والتنسيق بني 
الدول العربية من اجل سالمة 
وصحة االنسان. وش������ددت 
ف��ي تص����ريح ل� »األنباء« على 
اهمية دمج االطفال املصابني 
ف���ي املؤسس���ات  بالتوح���د 
التعليمية وتشجيعهم على اخذ 
مكانتهم الشرعية في املجتمع، 
واكدت ان الكويت تعمل وبكل 
جهد في دمج هؤالء في املدارس 

واملؤسس���ات كحق لهم اكدت 
عليه االتفاقيات املتعلقة بحقوق 
االنسان وألنهم ميثلون شريحة 
من اطفالنا االعزاء في الكويت، 
ولفتت الى ان احلكومة تولي 
املرتبة االولى  التوحد  اطفال 
واملتقدمة في املجتمع، مشيرة 
الى تشريعات وقوانني ترفع 
الى مجلس االمة لصالح هذه 
الفئ���ات، واك���دت على اهمية 
عمل مؤسسات املجتمع املدني 
ودورها الفاعل ألن هؤالء اوالدنا 

وفلذات اكبادنا.
من جانبها، قالت رئيس���ة 
اجلمعي���ة اللبناني���ة لرعاية 
املعاقني عضو مجلس االمناء 

عصام بن حيدر

يهدر فيها الفرد 500 ليتر يومياً

شاركت في االجتماع السابع للشبكة العربية لـ »التوحد« في بيروت

الكويت والسعودية أكثر دول العالم هدراً للمياه 

فريحة األحمد لـ »األنباء«: احلكومة تضع
االهتمام بأطفال »التوحد« في املرتبة األولى

تصدرت الكويت والسعودية 
دول العالم في هدر املياه، حيث 
يهدر الفرد فيهما أكثر من 500 
ليتر يوميا، ف���ي الوقت الذي 
كشف فيه خبير دولي أن الدول 
التي تعتمد على حتلية املياه 

هي األكثر هدرا من غيرها.
وحّذر اخلبير الدولي جنيب 
صعب أمني عام املنتدى العربي 
للبيئة والتنمية »أفد«، من أن 
املنطقة العربية بأكملها تواجه 
كارثة مائية محدقة، وأن معظم 
التدابير احلالية ملواجهة تلك 
املشكلة هي مجرد شراء للوقت 
فقط، مؤكدا أن السنوات ال� 3 
املقبلة ستنخفض فيها حصة 
الفرد العربي من املياه العذبة 
إلى ما دون 500 متر مكعب في 
الس���نة، وليس في عام 2025، 
كما كان االعتقاد السائد، وهو 

ما يعد ندرة حادة.

وقّدم صعب خالل مشاركته 
في قمة »عني على األرض« في 
أبوظبي، أمس ملخصا للحلول 
التي يطرحها تقرير »أفد« األخير 
ح���ول »االقتصاد األخضر في 
عالم عربي متغير«، حيث اقترح 
التحول إلى االقتصاد األخضر 
كوصف���ة عالجي���ة لتحقيق 
االستدامة في جميع القطاعات، 

مبا فيها املياه.
وأفاد صعب احلاصل على 
جائزة »العامليون اخلمسمائة« 
البيئية من برنامج  إلجنازاته 
األمم املتح���دة وجائ���زة زايد 
العام املاضي،  الدولية للبيئة 
بأن���ه إذا التزم���ت احلكومات 
العربية واخلليجية بتخضير 
قطاع البناء بزيادة االستثمارات 
مبعدل 20%، فإن ذلك سيخلق 
استثمارات إضافية تصل إلى 46 
مليار دوالر، إلى جانب الوفورات 

الناجمة عن الكفاءة التي تؤمنها 
هذه االستثمارات، فهي تخلق 

وظائف جديدة مبعدل %10.
وقال: »إن ق���رار إدخال ما 
يعرف ب� »االقتصاد األخضر« 
ف���ي أجن���دة التنمي���ة يفتح 
نافذة إلع���ادة نظر جذرية في 
السياسات البيئية للدول«، غير 
أن هذا يتطلب التحول مما سماه 
»االقتصاد الوهمي« الذي يقوم 
على بيع املواد األولية واملضاربة 
في أسواق املال والعقارات، إلى 
»االقتصاد احلقيقي« الذي يقوم 
على اإلنتاج املستدام، فهو وحده 
القادر على حماية الرأس���مال 
الطبيعي وخل���ق فرص عمل 

الئقة ومستقرة.
وكشف خبير دولي في الدفاع 
عن قضايا البيئة، أن كمية املياه 
التي يهدرها الفرد لالستخدام 
الشخصي في بعض الدول التي 

املياه  تعتمد كليا على حتلية 
الكويت  املاحلة، وعلى رأسها 
والس���عودية ه���ي األعلى في 
إذ تتج���اوز 500 ليتر  العالم 
يوميا، محذرا من خطورة ذلك 
على البيئة واستنزاف مواردها 

الطبيعية.
وبنّي صعب الذي كان يعمل 
مستشارا إقليميا لبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة لغرب آسيا، أن 
التحول إلى ممارسات الزراعة 
املس���تدامة في الدول العربية 
يوف���ر ب���ني 5 و6% من الدخل 
القومي، نتيجة لتحسني إنتاجية 
املياه والتربة وحماية الرأسمال 
الطبيع���ي، وهو ما يوازي 114 

مليار دوالر في السنة.
وخلص صعب إلى أن على 
الدول العربية تخصيص %1.5 
القومي س���نويا  من دخله���ا 
لالس���تثمار في نظاف���ة املياه 

وشبكات البنى التحتية وكفاءة 
املياه وتكنولوجيات املعاجلة 
والتدوير املالئمة، وذلك لتلبية 
الزي���ادات املتوقعة في الطلب 

على املياه.
وهذا يتطلب اس���تثمارات 
مقدارها 28 مليار دوالر سنويا، 
إلى وظائف  ميكن ترجمته���ا 

جديدة في املدن واألرياف.
ويؤدي تخفيض االستهالك 
الف���ردي للكهرباء ف���ي الدول 
العربية إل���ى امل����عدل العاملي 
فقط، من خالل تدابير الكفاءة، 
إل���ى توفير 73 ملي���ار دوالر 

سنويا.
أم���ا تخفي���ض الدعم على 
الطاقة بنسبة 25% فمن شأنه 
حترير 100 مليار دوالر خالل 3 
سنوات، ميكن استخدامها لدعم 
تدابير الكفاءة والطاقة اخلضراء 

وخلق ماليني فرص العمل.

بري: الكويت أول من 
حترك بني الدول 

العربية بشكل علمي 
وإنساني ملواجهة 

مرض »التوحد«

لولو الصباح: ختام ناجح ملعرض ليالي »جام«
أسدل الستار على معرض ليالي »جام« 

للفنون التشكيلية والذي أقيم في صالة 
»كاب« الكائنة في مجمع اليف سنتر 

مبنطقة الشويخ الصناعية والذي حمل 
اسم »كيف تعلمت ان أوقف اخلوف، وحب 

الفن الغريب« واستمر 20 يوما بنجاح 
كبير مت خالله عرض 40 عمال فنيا لـ 14 

فنانا من جنسيات عربية وإيرانية.
وقالت الشيخة لولو الصباح ان املعرض 

جنح بجميع املقاييس سواء من خالل 
احلضور الكبير الذي جاء ملبيا الدعوة او 

من قبل وسائل اإلعالم احمللية والدولية 
التي قامت بتغطية احلدث او حتى من 

خالل املبيعات التي جاءت متقاربة مع 
التوقعات، حيث مت بيع 20 عمال فنيا 

متنوعا لعمالئنا في الكويت وقليل من 
األعمال مت بيعها على زبائن من خارج 

البالد.
وأضافت: كما حظي عمل الفنان السعودي 

احمد ماطر، الذي يندرج ضمن سلسلة 
»إضاءات« التي اشتهر بها في القيمة 

األعلى، حيث بلغت قيمتها قرابة 29 ألف 
دوالر، فيما مت بيع بقية اللوحات بأسعار 
متفاوتة ومتقاربة من بعضها اآلخر، وهو 

أمر لم يتحقق من فراغ، بل جاء نتيجة 
عمل مضن ومجهود مستمر ألشهر.

وقالت: كل عمل مت اختياره حمل بعدا 
فلسفيا وعمقا فكريا كشف عن اجلمال 

من خالل تصوير الواقع عبر تلك األعمال 
التي تعنى بالظواهر اجلمالية املرتبطة 

مبعاني اإلحساس واجلمال، ومتتد بها الى 
اخلير والسالم واالنتعاش والتي تقودنا 

الى الصدق لتحقيق األماني السامية والقيم 
اجلميلة للحياة عبر التحدي الذي يعيشه 

الفنان ويعبر عنه من خالل ريشته.
وختمت حديثها مؤكدة عن استمرارها 

في تبني األفكار واملقترحات واملشاريع 
الثقافية الهادفة وتنفيذها بصورة 

احترافية لتخدم الفنان واملتلقي.

لولو الصباح

الشيخة فريحة األحمد ورندة بري مع املشاركني في االجتماع


