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أعلن صاحب ومدير عام مؤسسة فويس فيجن للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع واإلنتاج الفني «الكفيف» عبدالرحمن العدواني عن إجنازه مشروع «دستور الكويت السمعي األول»، مؤكدا انه إجناز وطني وفكرة إبداعية رائدة وغير مسبوقة في الكويت 

والعالم. وقال العدواني في لقاء مع «األنباء» إن العمل عبارة عن حتويل مواد دســتور الكويت املكتوب باخلط العادي واملقروء إلى مواد ســمعية متاحة للجميع، مت تسجيلها بالكامل بحيث تقدر بـ ١٨٣ مادة دستورية بصوته، موضحا انه قام بقراءة 

الدســتور من خالل حفظه والقراءة بطريقة «برايل»، الفتا الى ان الفكرة تستهدف شرائح املجتمع من ذوي اإلعاقة البصرية وخاصة املكفوفني وضعاف البصر وكبار السن واألميني واملتعلمني الذين يفضلون وسيلة السمع عن القراءة والفئات السمعية 

املختلفة. وبني ان الهدف من اإلجناز املســاهمة في صناعة ثقافة وطن لكل أفراد مجتمعي وتوعيتهم مببادئ دستورهم العريق ومعرفة حقوقهم وواجباتهم املنصوصة فيه وأال نتخطى احلدود املرسومة لنا، واملشروع عبارة عن DVD يحتوي على 

مواد الدستور السمعية، باإلضافة لتنفيذ تطبيق ذكي عبر الهواتف واالجهزة الذكية، معربا عن امله في حملة وطنية تتبنى طباعة نسخ حصرية من الـ DVD ونشره وتوزيعه لكل فئات املجتمع حتى يحقق األهداف املرجوة منه. وذكر انه لديه ٣ رؤى 

ومقترحات اقتصادية لدعم ذوي اإلعاقة، ترسم مســتقبلهم، االول يتمثل في العمل على إيجاد كوتا لذوي اإلعاقة املؤهلني او من سيتم تأهيلهم لتولي مناصب قيادية في الدولة وتخصيص نسبة إلزامية من عدد الوظائف في كل جهة عمل، والثاني 

يتضمن انشــاء صندوق وطني لتمويل املشاريع متناهية الصغر لذوي اإلعاقة حيث يوفر خالل ٥ سنوات ١٧٦ الف فرصة عمل وطنية، والثالث عبارة عن انشاء صندوق سيادي استثماري يعنى بكل شؤون ذوي اإلعاقة ورأسماله سوف يسترد بالكامل 

بعد عدة سنوات، وفيما يلي التفاصيل:

العدواني لـ «األنباء»: أجنزُت دستور الكويت
السمعي األول بصوتي .. ولدي ٣ مقترحات

اقتصادية لدعم ورعاية ذوي اإلعاقة

صاحب مؤسسة فويس فيجن للدعاية واإلعالن «الكفيف» أعلن رغبته في توزيع املشروع على كل فئات املجتمع

عاطف رمضان

ملشاهدة الڤيديو

أسعى لترسيخ ثقافة وطنية ووعي مجتمعي باحلقوق والواجبات املنصوص عليها بالدستورقمُت بتحويل مواد دستور الكويت املكتوب باخلط العادي واملقروء إلى مواد سمعية بصوتي
أعكف حاليًا على تنفيذ تطبيق عبر الهواتف واألجهزة الذكية لالستماع إلى مواد الدستور أمتنى إهداء «دستور الكويت السمعي األول» إلى صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد

أقترح إنشاء صندوق لتمويل املشاريع متناهية الصغر لذوي اإلعاقة يوفر ١٧٦ ألف فرصة عملاملشروع يستهدف شرائح ذوي اإلعاقة البصرية وضعاف البصر وكبار السن واملتعلمني
في البداية، ما اجلديد لديكم 
من مشــاريع وأفكار وطنية 

وإجنازات جديدة؟
٭ هللا احلمــد واملنة، آخر 
إجنازاتي الوطنية «دستور 
الســمعي األول»  الكويــت 
وهو إجنــاز وطني وفكرة 
إبداعية رائدة غير مسبوقة 
على جميع األصعدة احمللية 
والعربيــة والعاملية، وهو 
عبــارة عــن حتويــل مواد 
الدستور الكويتي املكتوب 
باخلط العادي واملقروء إلى 
مواد سمعية متاحة للجميع، 
بالكامــل  تســجيلها  ومت 
بصوتي وتقدر بحوالي ١٨٣ 

مادة دستورية.

ما التحديات التي واجهتك 
خالل تنفيذ املشروع؟

٭ التحديات كثيرة وأهمها، 
كيفية قراءة اخلط البصري 
العــادي وأنا كفيف وأيضا 
الدســتور،  تســجيل مواد 
لكنني تغلبت عليها  باحلفظ 
الدستور بطريقة  وبقراءة 

«برايل».

ما أهم مميزات «دستور 
الكويت السمعي األول»؟

٭ الفكرة تستهدف شرائح 
املجتمــع مــن ذوي اإلعاقة 
البصر  البصرية وضعاف 
وكبار السن واألميني الذين 
ال يجيدون القراءة والكتابة 
واملتعلمني واملثقفني الذين 
يفضلون وسيلة السمع عن 
القراءة والفئات الســمعية 

املختلفة.

هل هناك من دوافع جعلتك 
تقوم بتنفيذ هذه الفكرة؟

٭ الهــدف مــن وراء هــذا 
اإلجنــاز هو املســاهمة في 
ترســيخ ثقافــة وطنيــة 
مستنيرة ووعي سليم ألفراد 
مجتمعي وتثقيفهم مببادئ 
دستورهم العريق ومعرفة 
حقوقهم وواجباتهم الواردة 

قد ال يفرقون بني الصواب 
واخلطــأ ومــن الضروري 

تثقيفهم.
كيف ميكن تطبيق فكرة 
الدستور السمعي على ارض 

الواقع؟
طــرق  عــدة  هنــاك  ٭ 
مختلفــة منهــا، احلصول 
علــى DVD يشــمل مــواد 
الدستور السمعية، وأقوم 
حاليــا بتنفيذ تطبيق ذكي 
علــى الهواتــف واألجهزة، 
لالطالع واالستماع إلى مواد 

٭ أهدي هذا اإلجناز الوطني 
إلى سيدي ووالدي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وأمتنى أن أتشرف 
بلقاء سموه وأهديه نسخة 
حصريــة مــن «دســتور 
الكويــت الســمعي األول»، 
كما أهدي اإلجناز إلى سمو 
ولي العهد الشيخ مشـــعل 
األحمــد وأمتنــى كذلك ان 
أتشرف بلقاء سموه وأهديه 

نسخة من الدستور.

هل لديك مقترحات وأفكار 
ملشاريع جديدة؟

٭ لدي ٣ مقترحات ورؤى 
اقتصادية تعنى بشــؤون 
وترســم  اإلعاقــة،  ذوي 
حاضرهــم ومســتقبلهم، 
املقتــرح األول يتمثــل في 
كوتا لألشخاص ذوي اإلعاقة 
املؤهلني او من سيتم تأهيلهم 
لتولــي مناصــب قياديــة 
فــي الدولــة مثــل اخلبراء 
واملستشــارين واملبدعــني 
على ان تخصص لهم نسبة 
إلزامية تتراوح بني ٥ و ١٠٪ 
من اجمالــي عدد الوظائف 
في كل جهة، والثاني انشاء 
صنــدوق وطنــي لتمويل 
املشــاريع متناهية الصغر 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
العاملــني بالقطاع اخلاص 
على البابني الثالث واخلامس 
بجانــب توظيف املواطنني 
االســوياء معهــم، بحيــث 
يوفر هــذا الصندوق خالل 
٥ سنوات ما يقارب ١٧٦ ألف 
فرصة وطنية، وبرأسمال ال 
يتجاوز ٢٠٠ مليون دينار، 
وميكــن تنفيــذ الفكرة من 
خالل تعديل او إضافة بند 
في قانون صندوق متويل 
املشــاريع الصغيرة القائم 
حاليــا علــى ان يخصص 
لذوي اإلعاقة فقط وانشاء 
إدارة متخصصــة، وفــي 
العاشــرة  الســنة  نهايــة 
سيكون رأسمال الصندوق 
امــا  ٤٤٠ مليــون دينــار. 
املقترح الثالث فعبارة عن 
انشــاء صنــدوق ســيادي 
استثماري يعنى بكل شؤون 
ذوي اإلعاقــة ومتطلباتهم 
احلياتية ورأســماله كبير 
دون أن يحمــل الدولــة أي 
تكاليف ماليــة، مع توفير 
عائد مادي مقبول، وسيتم 
استرداد رأسمال الصندوق 

خالل عدة سنوات.

حدثنــا عــن هواياتــك 
ومواهبك؟

٭ لدي العديد من املواهب 
مثل اجلانب األدبي والشعري 
الفوتوغرافي  والتصويــر 
الشخصي ولدي حسابات 
شخصية في مواقع التواصل 
االجتماعي تويتر وانستغرام 
a_g_akw@، أنشــر فيهــا 
وأعبر عن نفسي، كما أحب 
السفر، فقـد كانت لي جتربة 
مع صديقي املقعد عبدالعزيز 
املطيري حيث ســافرت انا 
وهو فقــط الى لنــدن منذ 
عدة سنوات، وخالل الرحلة 
حققنا أهدافا منها التعاون 
والتكامل اإلنساني وأطلقت 
على الرحلة «صناع االبداع»، 

ومت توثيقها بكاميرتي.

الدســتور الســمعية عبره 
في أماكــن وأزمنة مختلفة 
مثل، الســيارة وغيرها من 
وسائل املواصالت وأماكن 
االنتظــار التي تتــاح فيها 
خدمة االنترنت، وأرغب في 
تنفيذ حملة وطنية لطباعة 
نســخ مــن DVD ونشــره 
وتوزيعه لكل فئات املجتمع 
حتى يحقق اإلجناز األهداف 

املرجوة منه.

ملن تهدي مشروعك؟

(محمد هاشم) عبدالرحمن العدواني متحدثا إلى الزميل عاطف رمضان 

دستور دولة الكويت السمعي األول

فيــه وأال نتخطــى احلدود 
املرسومة لنا في دستورنا.

ماذا عن الفوائد التي ستعود 
على الشريحة املستهدفة من 

إجنازك؟
فــي  الفائــدة  تتمثــل  ٭ 
املســاهمة بترســيخ وعي 
ثقافــة وطنيــة مــن خالل 
حصول الشريحة املستهدفة 
علــى أكبر قــدر ممكن من 
الثقافة األدبية الدستورية 
وهناك اشخاص يفضلون 
االستماع عن القراءة وهؤالء 

نسخة حصرية 
لرئيس مجلس األمة

قال عبدالرحمن العدواني انه 
أهدى إجنازه الوطني من النسخة 
احلصريــة لدســتور الكويــت 
الســمعي الــى رئيــس مجلس 
االمة مرزوق الغامن، مشيرا الى 
ان الغامن أشــاد بإجنازه وأثنى 

عليه وأبدى إعجابه به.
وأضاف العدواني أن الغامن 
أعــرب عن أمله في أن يرى هذا 

اإلجناز النور في أقرب وقت.

كلفني األستاذ يوسف خالد املرزوق - رئيس التحرير 
مبقابلــة الكويتي املبدع عبدالرحمــن العدواني صاحب 
مقترح إجناز دستور دولة الكويت السمعي األول، وهو 
عبارة عن حتويل مواد الدستور املكتوب باخلط البصري 
العادي واملقروء إلى مواد سمعية متاحة للجميع، واملشروع 
يستهدف ذوي االحتياجات اخلاصة من شرائح املكفوفني 

وضعاف البصر وكبار السن واألميني واملتعلمني.
مشروع طموح ملواطن كويتي في بداية شبابه، فهو 
لم يستســلم لفقدان البصر وحتول إلى صاحب بصيرة 
صانع ثقافة جديدة، محاوال رفع مستوى مجتمعه اعتزازا 
بدستوره العريق، وطريقه لهذا اإلجناز الوطني عبر «امليديا» 

والتطبيق اإللكتروني الذكي.
هذا الشاب الكويتي املخلص لوطنه ومجتمعه وشعبه 
يتطلع إلى تنفيذ حملة وطنية حصرية لدستورنا السمعي من 
DVD مبحتواه ونشره وتوزيعه لكل فئات املجتمع املختلفة.

عبدالرحمن العدواني عاشق لوطنه ويسعى اليوم بكل 
الوسائل لتحويل مقترحه إلى ورقة عمل ولديه ثالثة مقترحات 
ورؤى اقتصادية لذوي اإلعاقة، يريد أن يســاعدهم بأن 
يكون لذوي اإلعاقة املؤهلني أو من سيتم تأهيلهم مناصب 
قيادية في الدولة بتخصيص نسبة لهم من املناصب لتوليها 
في الدولة، ومشــروعه يوفر خالل ٥ سنوات ما ال يقل 
عن ١٧٦ ألف فرصة عمل، كما أنه يقترح إنشاء صندوق 
سيادي استثماري يعنى بكافة شؤون ذوي اإلعاقة ليوفر 

لهم سبل احلياة الكرمية واآلمنة.
شاب كويتي ملهم ذو همة عالية يأمل من يقرأ مشاريعه 
ويهتم بها ويحولها إلى مشــاريع عمالقة، وبذلك يحقق 

حلمه الذي عاش له ويسعى الى حتقيقه.
إنني أتوجه إلى املؤسسات االقتصادية الكبرى واجلهات 
املسؤولة عن مثل هذه املقترحات ومتلك املال والقرار.. ملاذا 
ال يلتفت إلى مثل هذه املقترحات التي ميكن أن حتقق لنا 
اخلير، فكل اإلجنازات احلضارية العاملية بدأت مبقترحات 
على الورق من بنات أفكار أصحابها وحتققت بفضل اهللا 
ثم تفهم اجلهات املسؤولة ملثل هذه األفكار واملقترحات.

ابنكــم عبدالرحمن العدوانــي بحاجة إلى من يعضد 
له ويناقشــه في هذا الكم من املقترحات اجلميلة.. فماذا 

عساكم أن تفعلوا؟
أمتنى لك اخلير.. يا بوفهد.

ومضات

من يحقق ُحلم
عبدالرحمن العدواني؟

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«القوى العاملة» تقيم يومًا توظيفيًا
بالتعاون مع بنك اخلليج

أقامــت الهيئــة العامة للقــوى العاملة 
بالتعاون مــع بنك اخلليج يوما لتوظيف 
العمالة الوطنية في القطاع اخلاص، كانت 
الفرص املعروضة لعدد ٤٥ شاغرا، وقد مت 
حضور عدد ٢٠٠ باحث عن عمل للمقابالت 
الشخصية ومت قبول ٣٢ باحثا قبوال فوريا.
وأفاد نائب املدير العام لشؤون القوى 
العاملة ســلطان الشــعالني بــأن الفرص 
املعروضة للعمالة الوطنية من حملة مؤهل 
الثانوية والدبلوم واجلامعي، وذلك استمرارا 
لنهج الهيئة العامة للقوى العاملة في توجيه 
العمالة الوطنيــة للعمل بالقطاع اخلاص 

واملساعدة على توفير فرص وظيفية تتوافق 
مع طموحاتهــم ومؤهالتهم للباحثني عن 
عمل، إذ تطمح الهيئة الى االســتمرار بهذا 
النهج املشــرف الســتيعاب أغلب العمالة 

الوطنية بالقطاع اخلاص.
من جانب آخر، قام بنك اخلليج بتقدمي 
الشــرح الوافــي عــن البنــك والــرد على 
استفسارات املتقدمني للعمل، وقدم شكره 
للهيئة على التعاون الذي ساهم في توفير 
كــوادر وطنيــة من اخلريجــني للعمل في 
القطاع املصرفي بشكل عام وبنك اخلليج 

بشكل خاص.

عدد من املشاركني في اليوم التوظيفي

«النجاة»: نحرص على تطوير وتنمية 
األوقاف واستدامة مواردها

في إطار سعيها إلى تنمية 
األوقاف اخليرية واستثمارها 
األمثل، وحتقيق أهداف التنمية 
املستدامة الطموحة والشاملة 
لبلــوغ أهداف رؤيــة الكويت 
٢٠٣٥، ووضــع نهــج شــامل 
وإيجاد حلول مبتكرة تساعد 
على دمج اجلوانب االقتصادية 
واالجتماعيــة والبيئيــة معا 
فضال عن حتقيق التوازن بني 
هذه املجاالت. تسعى جمعية 
النجاة اخليريــة إلى حتقيق 
استدامة املوارد من خالل هذه 

األوقاف.
وفــي هذا اإلطار، أعــرب مدير إدارة الوقف 
واالستثمار بالنجاة املستشار فيصل الشراح 
عن بالــغ اهتمــام اإلدارة بهذا الشــأن، والذي 
يأتــي انطالقا من أول األهداف االســتراتيجية 
للجمعيــة والــذي ينص على: حفــظ وتنمية 
واســتدامة املوارد املالية، مؤكــدا أن اجلمعية 
في رســالتها تسعى إلى حتقيق االستدامة في 
املجاالت اإلنسانية والتنموية والتعليمية من 
خالل برامج ومشاريع وشراكات استراتيجية 
وكفاءات بشرية متخصصة في املجاالت اإلنسانية 
واخليريــة والتنموية والتعليميــة. وأوضح 
الشراح: أن الوقف من أفضل صور اإلنفاق في 
سبيل اهللا تعالى، وهو صورة من صور الصدقة 
اجلارية، حني يحبس املســلم ماال أو عقارا ما 

على منافع املسلمني. فالوقف 
حبس األصل وتسييل املنفعة. 
وللواقــف أن يحــدد املنفعــة 
ويضع شروطه. وبني أن كثيرا 
من مظاهر احلضارة اإلسالمية 
العريقة قامت بسبب األوقاف، 
في مجاالت متعددة، سواء في 
الشأن الصحي، أو العلمي، أو 
الزراعــي، أو االقتصــادي، أو 
الفقراء واملســاكني  مســاعدة 
واألرامــل واأليتــام واملرضى 
والعجزة واملسنني واملعاقني. 
حيث تنوع املسلمون في مسالك 
الوقف، حتى تشعبت في مناحي احلياة كلها. 
واختتم الشراح: من هنا تأتي أهمية دور الوقف 
في حتقيــق معظم أهداف التنمية املســتدامة 
ومواكبة رؤيــة الكويت ٢٠٣٥، مبا للوقف من 
دور مهم في حياة املجتمعات اإلسالمية وازدهار 
حضاراتهــا، حيث توســعت أغراضه وكثرت 
منافعه، ولم يقف الواقفون عند حبس األموال 
والعقارات لبناء املساجد وعمارتها ومدها بشتى 
املنافع، بل توسعوا في ذلك إلى إنشاء املكتبات 
وبناء املدارس لنشر العلم، وتشييد املستشفيات، 
وإقامة مراكز الرعاية االجتماعية، وإعالة الفقراء 
واحملتاجني، وكفالة اليتامى، ولهذا تولي النجاة 
اهتماما كبيرا باملشاريع الوقفية، وحترص على 
رعاية األوقاف واستثمارها وصرف ريعها وفق 

شروط الوقفني والضوابط الشرعية.

انطالقاً من أهدافها اإلستراتيجية ومواكبة رؤية الكويت ٢٠٣٥

فيصل الشراح

«الشؤون»: تسهيل حصول 
املوظفني على املعلومات

اعتمد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب 
قــرارا إداريا يقضي بتســهيل حصــول موظفي 
الوزارة على المعلومات والقرارات اإلدارية الخاصة 
بحقوقهم الوظيفية بما يتوافق مع القانون رقم 
١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حق االطالع على المعلومات 
والوثائق وبيان نسبة تطبيق الشفافية في قطاعات 

الوزارة. وتضمن القرار ما يلي:
باإلشارة الى الموضوع اعاله، وفي اطار عمل 
وزارة الشؤون االجتماعية على تعزيز مبدأ النزاهة 
والشــفافية في معامالتها االدارية مع موظفيها 
كأحد اهم مبادئ وأســس الحوكمة المؤسســية 
فــي القطاع العــام، وكذلك بهــدف التخفيف من 
الدورة المستندية والتقليص من عـدد الـقـضـايا 

المرفوعة ضد الوزارة.
وحيــث ســتقوم لجنــة حــق االطــالع على 
المعلومات والوثائق برفع تقرير دوري لعرضه 
على الوزير يتعلق بمدى التزام قطاعات وادارات 
الوزارة باإلجراءات الواردة بالقانون رقم ١٢ لسنة 
٢٠٢٠ بشأن حق االطالع على المعلومات والوثائق 
وبيان نسبة تطبيق الشفافية في قطاعات الوزارة.

لــذا، يرجــى التعميــم علــى جميــع مديري 
ومسؤولي الوحدات التنظيمية بالوزارة بضرورة 
تمكين الموظف التابع لهاـ  وما لم يتعارض ذلك 
مع القوانين واللوائح المعمول بها ـ من االطالع 
على كل المعلومات والبيانات التي تمس حـقـوقه 
الـوظيـفية حال مطالبته بذلك وإخطاره بأي اجراء 
يصدر ضده وباألسباب التي استند اليها، حيث 
ان الهدف من هذا االجراء هو تصحيح وتصويب 

العمل اإلداري للموظف.


