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17 للجمعية اخلليجية لإلعاقة خالل افتتاح امللتقى الـ 

الصبيح: الكويت حرصت على إقرار قوانني تنظم وحتمي حقوق ذوي اإلعاقة

ــرة الشؤون االجتماعية والعمل   قالت وزي
ــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة هند  ــدول ووزيــــرة ال
الصبيح مساء أمــس األول الثالثاء ان امللتقى 
ال17 للجمعية اخلليجية لالعاقة الذي بدأ اعماله 
حتت عنوان )االستقرار النفسي واالجتماعي 
لالشخاص ذوي االعاقة( يناقش قضايا غاية في 
االهمية متس فئة ذوي االعاقة. واكدت الوزيرة 
الصبيح في كلمة خــالل افتتاح امللتقى اهمية 
هــذا امللتقى الــذي يقام بالتعاون بني اجلمعية 
اخلليجية لالعاقة والهيئة العامة لشؤون االعاقة 
بدولة الكويت واجلمعية الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني في مناقشة القضايا التي تتعلق بتحقيق 
االستقرار النفسي واالجتماعي لــذوي االعاقة 
السيما مشاكل مرحلتي البلوغ واملراهقة ووضع 

احللول لها.
ــارت الــى وجــود العديد من احملاضرات  واش
وورش العمل املتخصصة في امللتقى سيقدمها 
متخصصون خليجيون وعرب سعيا الى حتقيق 
ــات املقدمة  ــدم الــتــطــور والــنــجــاح لــبــرامــج اخل
ــم مــن مبدأ  ــره ــة وأس ــاق لــأشــخــاص ذوي اإلع
حتقيق الفرص واملساواة التي أقرتها القوانني 
ــة بــحــقــوق األشــخــاص  ــاص والــتــشــريــعــات اخل
ــددت الصبيح على ضــرورة  ذوي اإلعــاقــة. وش

ــاص جنبا  تضافر جهود القطاعني العام واخل
الــى جنب مع املجتمع املدني لتحقيق التنمية 
املنشودة للمجتمعات اخلليجية التي لن تكتمل اال 
بتعزيز رأس املال البشري واالهتمام باملواطنني 
من االصحاء ومــن ذوي االعاقة مؤكدة املكانة 
ــة التي يحظى بها ذوو االعــاقــة في  ــوي واالول
هــذه املجتمعات. واستعرضت جتربة دولــة 
الكويت فــي مجال رعــايــة ذوي االعــاقــة حيث 
تولي احلكومة اهمية كبرى لرعاية هذه الفئة من 
خالل تقدمي كافة اخلدمات االيوائية والتأهيلية 
واالجتماعية والنفسية والتعليمية وغيرها من 

اخلدمات التي تضمن احلياة الكرمية لهم.
واوضحت ان املشرع الكويتي حــرص على 
اقــرار القوانني التي تنظم وحتمي حقوق ذوي 

ــداث التطور  االعــاقــة وحتديثها وتعديلها الح
املطلوب ومواكبة العصر في سبيل رعاية وتأهيل 
هذه الفئة. وذكرت ان دولة الكويت انشأت هيئة 
مستقلة هي الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
ــاء باخلدمات  ــق بهدف تعزيز االهتمام واالرت
وتطوير االنظمة باالضافة الى ما تضمنته خطة 
التنمية من املشاريع التنموية التي تضمن تطوير 

سبل رعاية وتأهيل ذوي االعاقة.
واعربت عن االمــل في ان يخرج املشاركون 
في هذه الفعاليات واحملاضرات وورش العمل 
بتوصيات تصب فــي مصلحة ذوي االعــاقــة 
ويتم تعميمها على جميع دول اخلليج التي 
جتمعها ظروف متشابهة على مختلف االصعدة 

اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية.

ــن جانبها قــالــت عضو املجلس االعلى  وم
الكويتي لشؤون املعاقني نائب رئيس اجلمعية 
ــاب بورسلي فــي كلمة  اخلليجية لالعاقة رح
مماثلة ان هذا امللتقى على قدر كبير من االهمية في 
تلبية تطلعات ذوي االعاقة ويطرح فكرة نادرا ما 
تطرح بسبب ثقافة املجتمعات اخلليجية وهي 
ــزواج ومناقشتها  مشاكل البلوغ واملراهقة وال
وطــرح احللول الجلها والبحث فيها من زوايا 

مختلفة.
واوضــحــت ان امللتقى يــزخــر بالعديد من 
املعنيني بــاالمــر واملختصني مــن شيوخ الدين 
وعلماء الفقه واالكادمييني واملمارسني واالطباء 
واالســتــشــاريــني فــي علم الــوراثــة والتوعية 
الصحية بجانب خبراء الــشــؤون التشريعية 

والقانونية.
ــول  وشـــــددت عــلــى ضـــــرورة ايـــجـــاد احلــل
واالجــابــات على استفسارات ذوي االعاقة في 
مجال االستقرار النفسي واالجتماعي وطرح كافة 
موضوعاته بجرأة وشفافية على كل املستويات 
وتسليط الضوء على التجارب الناجحة في هذا 

املجال.
ومن جهتها قالت رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
اخلليجية لالعاقة منى املنصوري في كلمة مماثلة 
ان قضية ذوي االعاقة حتظى باهتمام متزايد من 
قبل احلكومات واملنظمات الدولية وهيئات 
املجتمع املــدنــي السيما ان مستوى الرعاية 
والتأهيل ميثل احد اهم املعايير االساسية التي 
تقاس عليها حضارة كل مجتمع. واشــارت الى 

ان االهتمام بذوي االعاقة يأتي من منطلقات هي 
االديان السماوية والدساتير واملواثيق الدولية 
موضحة ان دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية تولي على مستوى التشريع والتنفيذ 
اهتماما خاصا مبشكالت ذوي االعاقة واحلرص 
على حفظ حقوقهم وتعزيز فرصهم في حياة 

كرمية داخل مجتماعاتهم.
وذكــرت ان عقد اجلمعية اخلليجية لالعاقة 
ملتقياتها بشكل سنوي وبشكل تناوبي في الدول 
االعضاء يأتي لتوفير فرصة التقاء ذوي االعاقة 
واولياء امورهم واعضاء اجلمعية واملختصني 

ملعرفة مشاكلهم والعمل على حلها.
واوضحت ان ملتقى هذا العام يحمل اهمية 
خــاصــة كــونــه يسلط الــضــوء على االستقرار 
النفسي واالجتماعي لذوي االعاقة في مرحلتي 
البلوغ واملراهقة وحلها من خالل عدة محاور 
تشريعيا وقــانــونــيــا وتسليط الــضــوء على 

التجارب الدولية الناجحة في هذا املجال.
وعرض في افتتاح امللتقى الذي يستمر حتى 
اخلميس املقبل فيلم تسجيلي بعنوان )املنطقة 
احملسورة لالشخاص ذوي االعاقة( وفقرة فنية 
من تقدمي ابناء ادارة رعاية املعاقني وفقرة اخرى 

ادتها فرقة التلفزيون. 

على هامش تكرمي املراكز املشاركة في البرنامج 

املضف: »الصحة« حريصة على تطوير جودة 
اخلدمات املقدمة في الرعاية الصحية األولية 

اإلعـــــــاقـــــــة ذوي  اســـــــتـــــــفـــــــســـــــارات  عــــــــن  واإلجــــــــــــابــــــــــــات  احلــــــــلــــــــول  إيــــــــجــــــــاد  ضـــــــــــــــرورة  بـــــــورســـــــلـــــــي: 

الــدولــيــة واملــنــظــمــات  احلــكــومــات  مــن  مــتــزايــد  بــاهــتــمــام  حتــظــى  اإلعـــاقـــة  ذوي  قضية  املــنــصــوري: 

مكتب الشهيد يشارك في معرض دبي
 الدولي لإلجنازات احلكومية 

ريا�ض عواد 

يشارك مكتب تكرمي الشهداء وأسرهم في 
ــازات احلكومية  ــإجن ــي الــدولــي ل معرض دب
بنسخته اخلامسة الذي سيقام في مركز دبي 
التجاري العاملي خالل الفترة 2 - 4 إبريل املقبل. 
ــام مكتب  وقــالــت الــوكــيــل املــســاعــد مــديــر ع
تــكــرمي الــشــهــداء وأســرهــم فاطمة األمــيــر في 
تصريح صحافي إن مشاركة مكتب تكرمي 
الشهداء وأسرهم في هذا املعرض تنطوي على 
أمور عدة من بينها عرض جتربة الكويت شبه 
ــرض »بــوث« بــإجنــازات املكتب،  الفريدة، وع
وتوقيع بروتوكول تعاون مع مكتب شؤون 
أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبو ظبي سمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأضافت األمير أن األخوة في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يرغبون فــي االطـــالع على 
التجربة املميزة التي تقدمها دولة الكويت ممثلة 
مبكتب تكرمي الشهداء وأسرهم في رعاية أسر 
ــرار وذويهم، وعلى رؤيــة املكتب  شهدائنا األب
في قيامه بالوضع موضع التنفيذ الرسالة 
واألهـــداف التي حددها املرسوم األميري رقم 
91/38 الذي أصدره سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد اجلابر الصباح طيب الله ثراه 
مببادرة شخصية نبيلة ونظرة إنسانية فائقة 

من لدنه، واخلاص بإنشاء مكتب الشهيد.
وأوضحت أن حضرة صاحب السمو أمير 
البالد قائد اإلنسانية الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه أخذ على عاتق 
سموه مهمة االضطالع بحمل هذه الراية تعظيما 
ملفهوم الشهادة وقيمة املواطنة وتكرميا لشهداء 

الكويت األبرار وحفاظا على أسرهم.
وأشارت إلى أن التجربة الكويتية جتسدت 

في حتقيق طموحات املكتب وآماله املستقبلية 
لتمكني أسر وأبناء الشهداء من احلياة الكرمية 
وبلوغ مرحلة االستقرار األسري ومبا يتناسب 

ومكانة الكويت محليا وإقليميا ودوليا.
وقــالــت األمــيــر إن مكتب تــكــرمي الشهداء 
وأسرهم سيشارك في الندوات املعرفية وورش 
ــي الــدولــي  العمل الــتــي سيقيمها مــعــرض دب
لــإجنــازات احلكومية، وسيعرض فكرة عن 
النشاطات واألعــمــال اخليرية التي تقوم بها 
ـــرار داخــل  دولــة الكويت باسم شهدائنا األب
ــك عبر هيئات  ــة الكويت وخــارجــهــا، وذل دول
ومؤسسات كويتية، وبالتعاون مع الهيئة 
اخليرية اإلســالمــيــة العاملية، والــتــي شملت 
سلسلة مشاريع أقيمت فــي الهند والفلبني 
ونيجيريا ومصر ولبنان. وأضــافــت أن ذلك 
يهدف إلــى حتقيق إستراتيجية مكتب تكرمي 

الشهداء وأسرهم الهادفة لتأكيد مفهوم الشهادة 
بأسمى معانيها وتخليد ذكرى شهداء الكويت 
األبـــرار، ولكي يظل مفهوم الشهادة رسالة 
خالدة تستهدي بها األجيال احلاضرة والقادمة، 
وكذلك للتعبير عن مشاعر اإلخــوة في الدين، 
وعن عمق احملبة التي يكنها الشعب الكويتي 
للشعوب اإلسالمية كافة، وجلميع الشعوب 

احملبة للسالم.
 وأوضحت األمير أن مكتب تكرمي الشهداء 
وأسرهم سيعرض أيضا خــالل مشاركته في 
»معرض دبي الدولي لإجنازات احلكومية« 
رسالته اخلاصة بتحقيق رؤيته لرعاية أسر 
شهدائنا األبـــرار مــن خــالل تقديـم الرعايات 
وتوفير االحتياجات املادية والصحية والسكنية 
والتربوية واالجتماعيـة والنفسية والقانونية 
والتعليمية، داخل البالد وخارجها، إلى جانب 
الرعاية الدينية من حج وعمرة، وكذلك الرعاية 
الترفيهية، إضافة إلى توفير فرص العمل ألبناء 

الشهداء. 
 في ختام تصريحها، أعربت الوكيل املساعد 
مدير عام مكتب تكرمي الشهداء وأسرهم السيدة 
فاطمة أحمد األمير عن الشكر إلى معالي وزير 
شؤون الديوان األميري رئيس مجلس األمناء 
ملكتب تكرمي الشهداء ورعاية أسرهم الشيخ 
ناصر صباح األحــمــد اجلــابــر الصباح، وإلــى 
معالي نائب وزير شؤون الديوان األميري نائب 
رئيس مجلس األمــنــاء ملكتب تكرمي الشهداء 
ورعاية أسرهم الشيخ علي اجلــراح الصباح، 
ــى جميع املسؤولني في الــديــوان األميري  وإل
الذين يقدمون للمكتب كل العون إلجناح مهماته 
التي توجه في املقام األول لرعاية أبناء شهدائنا 

األبرار وذويهم.

فاطمة األمير

27 للجمعية اخلليجية لإعاقةالصبيح مع بعض املشاركنيالوزيرة هند الصبيح متحدثة خالل افتتاح امللتقى  جانب من افتتاح امللتقى الـ 

 ريا�ض عواد 

اكــدت مدير ادارة اجلــودة واالعتماد بــوزارة 
الصحة د.بثينة املضف على ان الوزارة حريصة 
على تطوير جــودة اخلــدمــات الصحية املقدمة 
في الرعاية الصحية األولية انطالقا من أهدافها 
اإلستراتيجية حيث بدأ برنامج حتسني اجلودة 
في عام 2014 كأحد برامج اجلودة في الرعاية 
الصحية األولــيــة والتي تشمل أيضا برنامج 
التخطيط االستراتيجي برنامج السياسات 

واإلجراءات، وبرنامج السالمة وإدارة املخاطر.
وذكــرت في تصريح صحافي على هامش 
تكرمي املــراكــز املشاركة فــي برنامج حتسني 
اجلودة في الرعاية الصحية األولية حتت رعاية 
ــودة  الوكيل املساعد لشئون التخطيط واجل
د.محمد اخلشتي، ان برنامج حتسني اجلودة 
في الرعاية الصحية األولية يهدف إلى بناء إطار 
عام لتحسني اجلــودة يساعد مقدمي اخلدمات 
الصحية على حتقيق متطلبات واحتياجات 
املــرضــى وعائالتهم وتــقــدمي خــدمــات صحية 
ــودة باإلضافة إلــى فحص وحتديد  عالية اجل
نقاط الضعف في النظام الصحي والعمل على 
تقليلها وحتسينها بصورة مستمرة. حيث بدأ 
ــودة على  البرنامج بتشكيل فــرق حتسني اجل
مستوى املناطق الصحية ومت اختيار مركزين 
صحيني في أربع مناطق صحية لتنفيذ املشروع 
ومت تدريبهم على منهج التحسني والتطوير 
FOCUS-PDSA وعــلــى أدوات اجلــودة 

الالزمة للتطبيق.
و بينت انه بنجاح الدورة األولى من البرنامج 
والتي متثلت في إعداد فرق حتسني اجلودة في 

املناطق الصحية وتطبيق مشاريع التحسني 
بنجاح في سبعة مراكز صحية من أصل ثمانية؛ 
مت البدء في املرحلة التالية وهي إعداد مدربي 
حتسني اجلودة في املناطق الصحية. مت اختيار 
املدربني من األعضاء املتميزين من فرق حتسني 

اجلودة التي نفذت املرحلة األولى بنجاح.
ونوهت الى ان إدارة اجلودة واالعتماد اعدت 
برنامج تدريبي متكامل إلعداد املدربني تضمن 
محاضرات، وورش عمل وتدريب عملي على 
ــودة  منهجيات حتسني اجلـــودة وأدوات اجل
كما تضمن تدريب املشاركني على كيفية إلقاء 

احملاضرات التدريبية.
وتابعت : شارك في دورة إعداد املدربني 18 
مرشحا ومت اعتماد 15 منهم كمدربني معتمدين 
لتحسني اجلــودة في الرعاية األولــيــة. باشر 
املــدربــون عملهم بإعداد وتدريب فــرق جديدة 
لتحسني اجلــودة في املناطق الصحية، وبدأت 
هــذه الــفــرق بالفعل تنفيذ مشاريع لتحسني 
ــودة لــلــدورة الثانية للبرنامج خــالل عام  اجل
2016.   وبينت ان اجلهود املبذولة في هذه 
املشروعات توجت بعرضها في مؤمتر الكويت 
للجودة في الرعاية الصحية الذي عقد في شهر 
ــارس 2017 والـــذي شهد مشاركات دولية  م
متميزة ومت عرض جتارب املراكز الصحية في 
حتسني اجلودة كنموذج وطني لتطبيق منهج 
التحسني والتطوير FOCUS-PDSA بشكل 
عملي في مجاالت وتخصصات مختلفة داخل 
مراكز الرعاية الصحية األولية، مما القى ثناء 

وجتاوبا كبيرا من املشاركني في املؤمتر.
وقالت : وإميانا منا بأهمية الدور الذي قامت 

به الفرق من دعــم للبرنامج وكونهم النواة 
األولـــى النــتــشــار ثقافة حتسني اجلـــودة في 
الرعاية األولية، وتقديرا ملشاركتهم الفعالة في 
تنفيذ مشاريع حتسني اجلودة وتطوير جودة 
اخلدمات الصحية املقدمة؛ يأتي اليوم احتفالنا 
بتكرمي هــذه الفرق املتميزة ومــدربــي حتسني 
اجلودة في املناطق الصحية على ما بذلوه من 
جهود دؤوبـــة وحتملهم املسئولية لتحسني 

وتطوير العمل في الرعاية األولية.
واضافت : هذا التكرمي قام على هامش ورشة 
عمل تعقدها اإلدارة بعنوان »نظام السياسات 
ــــراءات فــي املؤسسات الصحية«، ومت  واإلج
تقدمي دروع تذكارية للمراكز الصحية التي 
طبقت مشاريع حتسني اجلــودة بنجاح تقديرا 
للجهود املــبــذولــة فــي تلك املــراكــز ولتحفيز 
وتشجيع املراكز الصحية األخرى على املشاركة 
في البرنامج وتبني التحسني املستمر، كما 
ــودة في املناطق  مت تكرمي مدربي حتسني اجل
الصحية تقديرا جلهودهم والتزامهم بنشر ثقافة 
اجلودة ولتشجيعهم وتدريبهم ملقدمي اخلدمات 
الصحية لتطبيق البرنامج وتقدمي خدمة صحية 

ذات جودة عالية.
ــذا التكرمي  ومتــنــت د.املــضــف أن يساعد ه
العاملني في الرعاية الصحية األولية على تبني 
ثقافة حتسني اجلـــودة وخلق بيئة مشجعة 
وتنافسية في املؤسسات الصحية للوصول 
إلى أرقى مستويات اخلدمة الصحية، كما تشكر 
اإلدارة جميع مقدمي اخلــدمــة املكرمني على 
جهودهم املخلصة وحرصهم على تطبيق برامج 

اجلودة على أكمل وجه.

املقصيد: معرض »مصادر التعلم« يبرز إسهامات
 وإبداعات أبنائنا طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة 

ريا�ض عواد 

افتتح الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة بــوزارة التربية فيصل املقصيد 
املعرض الرابع ملراكز مصادر التعلم صباح 
أمس مبدرسة تأهيل التربية الفكرية ) بنات 
( حتت شعار إنسانية قائدي واقــع يساند 
اعاقتي وذلـــك حتــت رعــايــة وزيـــر التربية 
ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس 
والوكيل املساعد للتعليم اخلاص والنوعي 
الدكتور عبداحملسن احلويلة ومدير إدارة 
التربية اخلاصة عبدا لله العجمي وحشد من 
طــالب ذوي االحتياجات اخلاصة وأولياء 

األمور ووسائل اإلعالم.
ــد املقصيد على أهمية املشاركة في  وأك
معرض مدارس التربية اخلاصة، مشيرا إلى 
اجلهد املميز الذي يقدمه جميع املشاركني من 
ــذي يبرز إسهامات  املـــدارس في املعرض ال
وإبداعات أبنائنا الطلبة من مختلف مراحل 
ذوي االحــتــيــاجــات اخلــاصــة ســـواء كانت 

سمعية ام حركية.
ــح املقصيد أنــه متابع بشغف   كما أوض
مواهب وإبــداعــات طــالب ذوي االحتياجات 

ــى مشاركة القطاع  اخلــاصــة، بــاإلضــافــة ال
اخلاص مثل قطاع احلاضرين ملعرض ذوي 

االحتياجات اخلاصة في العديد من املجاالت. 

وقال املقصيد أنه مت االحتفال » بالتاجر 
الصغير » بحصول أحــد مـــدارس التربية 
اخلاصة على املركز األول، وايضا االحتفال 
باملراكز األولى الذي حققوه أبنائنا الطلبة في 
املجال الرياضي وخاصة في سباق » املاراثون 
»، مشيرا أن هــذه اإلبـــداعـــات والــتــواصــل 
باإلجنازات ما هو إال دليل على حرص املعلمني 
وإدارة التربية اخلاصة على رأسهم الوكيل 
املــســاعــد للتعليم اخلـــاص د. عبداحملسن 
احلويله ومدير إدارة التربية اخلاصة عبدالله 
العجمي، وكــذلــك حــرص مـــدراء املـــدارس 
واألخوة املعلمني واملعلمات على هذا اإلجناز 
العظيم واسهامات وإبداعات أبنائنا الطلبة 
تثري الهيئة واحلركة التعليمية وتطورها 
إلــى األفضل، متمنيا التوفيق والنجاح في 

املشاركات القادمة. 
من جانبه أعرب الوكيل املساعد للتعليم 
اخلاص والنوعي د. عبداحملسن احلويلة عن 
سعادته حلضور معرض ذوي االحتياجات 
اخلاصة الذي يظهر اإلبداعات املتميزة التي 
تفخر بها مــدارس التربية اخلاصة، والتي 
تــرســم العمل املــشــرق بــعــطــاءات مستمرة 

من معلمني وطلبة وتأكد أن الكويت كدولة 
ـــرص عــلــى تنمية قـــدرات  ــل احل حتـــرص ك
ومــهــارات أبنائنا في شتى املــجــاالت. وقال 
احلويلة أن وزارة التربية تسعى الى تطوير 
ــالل البحث عن  املفاهيم التعليمية مــن خ
مصادر متنوعة بالتعلم، وخاصة في مجال 
ذوي اإلعاقة، مشيرا أن هذه الفئة تتحمل كل 
الصعاب والتحديات للخروج باملنظومة 
التعليمية والتربوية التي تساهم في إيصال 
ــادف.  املعلومة بشكل مشوق وتــربــوي وه
وأوضح احلويلة أن معرض اليوم يعد إنتاج 
ألعــمــال أمــنــاء وأمينات املكتبات ومشرفي 
ــات املناسبة  ــدم التقنيات الـــذي يــقــدم اخل
للمستجدين من الطلبة واملعلمني، ويغرس 
في نفوس الطلبة حب املطالعة ويساهم في 
توسيع مداركهم، كذلك إبــداء روح املنافسة 
فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية 
في وطننا احلبيب. وقــد نقل احلويلة شكر 
وامتنان وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د. محمد الــفــارس جلميع مسؤولي وزارة 
التربية واحلاضرين ملعرض مدارس التربية 

اخلاصة.

فيصل املقصيد متحدثا


