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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان ـ يوسف غامن

يحلمون بدخول المدرسة على أمل التخرج فيها بشهادة تؤهلهم للعمل

الصم بحاجة إلى تعديل السلّم التعليمي وتغيير المناهج وتوفير المترجمين المؤهلين
الغنام: أبواب القطاع الخاص مؤصدة في وجه األصم لعدم امتالكه الشهادة العلمية

النويعم: تعديل المناهج إلعطاء المعاقين فرصة إظهار الطاقات التي يتمتعون بها

الكن�دري: المدارس تخرّج الص�م ال يقرأون وال يكتبون ويحلم�ون بمتابعة تعليمهم

الثوين�ي: »التربي�ة« باش�رت اعتم�اد س�ّلم تعليمي جدي�د للمرحل�ة االبتدائية

مال اهلل: تخطيت  الصعوبات التي واجهتني في مختلف المراحل التعليمية وزمالئي بالمدرسة كانوا يتعاملون معي بشكل طبيعي

علي الثويني فيصل النويعمأحمد مال اهلل جابر الكندري ماهر الغنام

اذا كان اهلل عز وجل حرمنا نعمة الكالم والسمع فلماذا نحرم من حقنا في التعليم والعمل واملعاملة احلسنة، ملاذا
 ينظر الينا على اننا فئة نشكل عبئا على املجتمع وال تتاح لنا فرص التعليم والتأهيل، ندخل املدارس ملدة 12 عاما 
ونتخرج بش��هادة »ثاني متوسط« ال تؤهلنا ملتابعة تعليمنا، يفرض علينا التحول الى التأهيل املهني في مهن لم تعد 
مقبولة باملجتمع، ابواب القطاع اخلاص مؤصدة في وجوهنا بسبب الشهادة، الوزارات تعمل بها على الدرجة السابعة 
وفي وظائف ادارية متدنية املس��توى؟! نحن ال نطلب املس��تحيل بل نريد ان نعامل مثل غيرنا من ابناء هذا الوطن 
في التعليم والتوظيف، الدولة واحلمد هلل غير مقصرة اجتماعيا وماديا لكن نحن نريد مدارس وشهادات معترفا بها 
وان يتم قبولنا في املعاهد واجلامعات. سنوات طويلة مرت ونحن نسمع عن تعديل السلم التعليمي وتغيير املناهج 
لك��ن ذل��ك كان كالما بكالم، لذا نريد افعاال، هذا بعض ما اس��تعرضه ابناؤنا من فئة الص��م خالل لقاء مع »األنباء« 
تطرقوا فيه ملعاناتهم التعليمية والتوظيفية. البداية كانت مع امني السر العام لنادي الصم الرياضي ماهر الغنام الذي 
استهل كالمه بالقول »تعبنا من الكالم« ولم جند آذانا صاغية، الى متى هذا التجاهل لهذه الفئة من ذوي االحتياجات 
اخلاصة؟! ورأى ان اهم العوائق التي تواجه فئة الصم هي املشكلة التعليمية حيث يدخل الطالب الى املدرسة ويتخرج 
بعد 12 س��نة ليجد نفسه حائزا شهادة »ثاني متوس��ط« ال تؤهله الى القيام بأي شيء، الى جانب عدم وجود مراحل 

تعليمية وال مستوى للتعليم حيث يتخرج االصم دون ان يعرف يقرأ أو يكتب.

استطاع جتاوز جميع العقبات 
التي اعترضته،  والصعوبات 
حيث ان���ه ومنذ الصغر درس 
في م���دارس التعليم العام مع 
االس���وياء وتخ���رج مهندس 
كمبيوتر، ويعم���ل حاليا في 

وزارة املالية.
مال اهلل التقته »األنباء« في 
النادي، وعن جتربته قال: بفضل 
أمي وأبي استطعت تخطي كل 
الصعوبات التي واجهتني في 
التعليمية،  املراح���ل  مختلف 
عندما أعود من املدرس���ة الى 
اعادة شرح كل  البيت يتولوا 
الدروس حتى أفهمها، ودرست 
في التعليم العام مع االسوياء 
وليس مدارس التربية اخلاصة، 
كم���ا ان زمالئي في املدرس���ة 
كانوا يتعاملون معي بش���كل 

طبيعي.
ودرست في املعهد التطبيقي 
س���نتني ونصف السنة، وبعد 
معادل���ة الش���هادة التحق���ت 
باجلامعة ب���االردن وتخرجت 
عام 2008 مهن���دس كمبيوتر 
وحاليا اعمل موظفا في وزارة 

املالية.
انه االصم  وبني م���ال اهلل 
الثاني الذي تخرج في اجلامعة، 
هو ف���ي االردن ورائد الفريح 

تخرج في اميركا.
ونتمنى على وزارة التربية 
فتح املجال للصم للتعلم والذين 
أصبح���وا في مراح���ل عمرية 
كبي���رة ان يتابعوا حتصيلهم 
العلمي خالل الدراسة في الفترة 

املسائية.
وأملنا ان نشهد قسما للصم 
في جامعة الكويت لكيال نضطر 
للس���فر الى اخل���ارج ملتابعة 

التحصيل العلمي.
وكذل���ك ان يت���م االهتمام 
بجميع فئ���ات االعاقة وتلبية 
متطلباتهم واحتياجاتهم وفق 
اسس علمية مدروسة، وبالشكل 
ال���ذي ميك���ن ان يس���اعد في 
اندماجهم ضمن املجتمع، وان 
يكونوا افرادا فاعلني في اسرهم 

ومجتمعهم.

وعن وضع املدرسني حدث 
وال حرج لألسف املدرسون في 
مدارس الصم ال يعرفون لغة 
االش���ارة، كما ان نفس املنهج 
ال يتغي���ر من الس���نة االولى 

االبتدائية حتى التخرج.
وتساءل: متى سيتم تعديل 
السلم التعليمي الذي نسمع به 
ولكن ال نرى شيئا؟ ومتى سيتم 
تطوير مراك���ز التأهيل املهني 
لتكون على مستوى احلداثة؟

وأضاف الغنام: نحن مطالبنا 
بسيطة تتلخص في حقنا في 
تقري���ر املصير ب���ني االختيار 
واملتابعة األكادميية والتأهيلية 
وتعدي���ل ش���هاداتنا وفت���ح 
املجال لنا الستكمال دراستنا 
اجلامعية فه���ل هذا كثير لكي 
نحرم منه؟ ال ادري، وأتساءل: 
ملاذا ال يوجد تواصل مع النادي 
اخلاص بالصم، ويستبعد عن 
كل مناقش���ة؟ وملاذا ال تكون 
لغة االش���ارة مادة تدرس في 
اجلامعات واملعاهد التطبيقية 
لس���د النقص الكبير في هذه 

اللغة؟

التوظيف والعمل

الغنام  التوظيف قال  وعن 
ابواب القطاع اخلاص موصدة 
الش���هادة هم يريدون  بسبب 
ش���هادات للتوظيف ونحن ال 
منلك، وفي الوزارات احلكومية 
)طباع���ة، جن���ارة، تصوي���ر 
فوتوغرافي( او اي عمل اداري 
على الدرجة السابعة، ونستمر 
في نفس الدوام والراتب حسب 

الدرجة والشهادة.
واشار الغنام الى ان مشكلة 
النقص في مدرسي لغة االشارة 
هي أم املشاكل ملاذا ال يتم تعيني 
متخصصني بلغة االشارة من 
الدول ذات املستوى املتطور في 

هذه اللغة؟
وملاذا ال يكون هناك قس���م 
خ���اص للصم ف���ي اجلامعة؟ 
اململك���ة العربية الس���عودية 
فتح���ت جامعة خاص���ة لفئة 
املعاق���ني ونحن ف���ي الكويت 

حتصيلهم العلمي وعادوا الى 
الديرة بشهادات عليا وحاليا 
يعملون في مراك���ز وظيفية 
عليا. اما عل���ي الث���ويني فقد 
ل� »األن��باء« ع����ن  ك���ش���ف 
إق��������دام وزارة التربية على 
تعديل السلم الت����عليمي للصم، 
وحاليا باش���رت بتطبيقه في 
املرحل���ة االبت����دائية وه����ي 
ج�������ادة في إع��ادة النظر في 
البرامج وإن ش���اء اهلل سيتم 
التغلب على جميع املش���اكل 
املزمن���ة التي تعاني منها هذه 
الفئة، وهناك اجتماع مرتقب 
سيعقد بني مجموعة من ابناء 
هذه الفئة ومدير التعليم اخلاص 
العنزي ملناقشة وجهة  دخيل 
آرائهم  نظرهم والوقوف على 
في مجال تطوير التعليم لهذه 

الفئة.

مهندس كمبيوتر

اما أحمد م���ال اهلل من فئة 
الصم فتجربته متميزة حيث 

وبالتالي ينعكس ذلك على أدائهم 
سلبا على مستوى األبناء.

نقص االهتمام

واضاف: أنا متطوع كمترجم 
لغة إش���ارة مع ن���ادي الصم 
التأكيد ان لديهم  وأس���تطيع 
إبداعي���ة متميزة لكن  طاقات 
ينقصه���م االهتمام من س���ن 

مبكرة.
واحلمد هلل نحن في دولة 
خيرها ينتش���ر في كل أرجاء 
العال���م ولم تبخل في يوم من 
األيام على هذه الفئة لكن نحتاج 
الى خطة من التربويني لتطوير 
تعلي���م هذه الفئ���ة وإعطائها 
حقها في االختيار بني متابعة 
العام، او  العلم���ي  التحصيل 

االلتحاق باملعاهد التطبيقية.
وأري���د ان أش���ي���ر الى ان 
هن���اك أب����ناء من فئ����ة الصم 
تغلبوا على مش���اكل التعليم 
وذهبوا ال���ى ال��خارج عل����ى 
ن���فقتهم اخلاصة وتابع����وا 

لغة اإلشارة في الكويت قليل 
جدا، وبالتالي يأتي مترجمون 
من اخل���ارج وال يت���م إجراء 
اختب���ارات فعلي���ة لقدراتهم، 

ولديها قدرات على االستيعاب 
اذا ما مت تأهيلهم بشكل مدروس 

وجيد.
وقال املشكلة ان عدد مترجمي 

للمس���توى املطلوب واملناهج 
متدنية املستوى وهناك نقص 
في املترجمني وعدم االعتراف 

بشهاداتنا.
واملش���كلة حت���ل بتعديل 
السلم التعليمي واعادة النظر 
في املناهج، ومعادلة الشهادة 
لتكون جس���ر العبور لنا الى 

احلياة العملية.
ل���م أتوقف عن  أنا  وتابع: 
اإلملام في دراس���ة احلاسوب 
أنش���أته  الى مركز  بل دخلت 
وزارة األوق���اف داخ���ل نادي 
الصم وتعلمت فيه واآلن احلمد 
القراءة والكتابة  هلل أستطيع 
ومتكنت من العمل في وظيفة 
مرموقة.  ونتمنى ان تتخطى 
معاهد التربية اخلاصة مشكلة 
املناهج والسلم التعليمي وتقلع 

عن تخرج صم ال يقرأون.
الذي رافق  اللغ���ة  مترجم 
»األنباء« في هذا اللقاء فيصل 
النويعم اكد ان هذه الفئة تتمتع 
مبس���توى عال جدا من الذكاء 

مازالت شهاداتنا »مستوى ثاني 
متوسط« هذا حرام نحن نرفع 
صوتنا على امل ان ُيسمع، نريد 

فرصة التعليم.

طموح كبير

الكندري فيحلم  اما جاسم 
ولديه طموح كبير منذ الصغر 
دخل املدرسة على امل التخرج 
منها بشهادة لكنه تخرج يقرأ 

ويكتب فقط.
لكن لم يقف طموحه عند هذا 
احلد بل دخل معهدا للكمبيوتر 
مع مترجم بلغة االشارة وقال: 
وجدت القراءة صعبة رغم ذلك 
صممت عل���ى التعلم وحققت 
طموحي بالتعامل مع احلاسوب، 
وأرى ان مشكلتنا في الكويت 
تكمن في نظرة املسؤولني في 
وزارة التربية الى فئة الصم فهي 
ال تؤمن بقدراتهم وتساويهم 
الذهنية وهذا  بفئات االعاقات 
خطأ ومدارس الصم مستوى 
يرتق���ي  ال  فيه���ا  التعلي���م 

براعم تنتج فتبدع

إبراهيم عباس.. وألوان رائعة

إميانا منه بقدراتهم ومتيزهم، بادر بنك اخلليج وجريا على عادته 
الس���نوية باختيار مجموعة من رسومات ابنائنا ذوي االحتياجات 
اخلاصة في مدارس التربية اخلاصة وطبعها على كرت معايدة زاوية 
برامج تنتج فتبدع،  اختارت لهذا االس���بوع لوحة من رس���م االبن 
ابراهيم عباس الذي متيز باتقان العمل واالبداع في اختيار االلوان 

وحبه لوطنه، حيث رفع علم الكويت عاليا وسط الزهور.

عّبر عن سعادته بانضمامه إلى مجموعة »همتنا لديرتنا« التطوعية

سالم القطان: سأتعلم السياسة وأدخل مجلس األمة
وذوو االحتياجات الخاصة ال ينقصهم شيء لإلبداع

اخلاصة؟
دوري ان اش���جعهم واقول لكل واحد منهم انك 

بالعمل تظهر شخصيتك وتشعر بذاتك. 
ما الذي ينقص ذوي االحتياجات اخلاصة العاملني 

في مجمع دور الرعاية؟
ال ينقصنا شيء، حيث ان كل االمور تسير على 
خير ما يرام، وهناك متابعة من القائمني على الدور 
جلميع االنشطة التي تخدم النزالء واالبناء في دور 

الرعاية مبا يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ما طموحاتك في املستقبل؟

طموحي كبير واريد ان اتعلم السياسة حتى ادخل 
مجلس االمة بعد بلوغي 30 عاما وامثل اقراني في 
املجلس، اضافة الى انني مشترك اآلن في املجموعة 
التطوعية »همتنا لديرتنا« التي يترأسها ابراهيم 
املشوطي واعضاؤها من االسوياء وذوي االحتياجات 
اخلاصة، وانا عضو فعال في هذه املجموعة، وانا 
سعيد جدا بانضمامي لهذه املجموعة التي جتسد 
آمال وطموحات الشباب في خدمة املجتمع والسعي 
لتنميته وتطويره عبر العديد من البرامج واالنشطة 
التي متس ش���رائح متعددة في مختلف املجاالت 

وسمتها االساسية انها تطوعية.

حبي وهوايت���ي للتصوير، فأنا 
اصور كل االنش���طة الت���ي تقام 
على مس���رح مجمع دور الرعاية 
من حفالت وندوات ومحاضرات 
وغيرها من البرام���ج، وقد نالت 
ص���وري اعجاب رئيس القس���م، 
وعندما ارى الصور التي التقطها 
اشعر بالفخر والسعادة تغمرني، 
فشعور االنسان ال يوصف عندما 
يشعر بان عمله ينال رضا واعجاب 

اآلخرين وتشجيعهم.
ما الصعوب��ات التي تواجهك في 

القسم؟
ال توجد صعوبات محددة، لكنني 
اش���عر بالضيق اذا رأيت الصور التي التقطها غير 
متقنة، فيراودني شعور بان التحق مبعهد متخصص 
في التصوير الفوتوغرافي لزيادة خبرتي وتنمية 
موهبتي وتالفي بعض االخطاء التي تظهر احيانا، 
اضافة الى استمرار املمارسة الفعلية والتواصل مع 

جميع االنشطة على اختالف انواعها.
م��ا دورك جت��اه زمالئ��ك م��ن ذوي االحتياجات 

الى ديوان اخلدمة مت قبولي، وقد 
فرحت كثيرا عندما قرأت اسمي في 
اجلريدة، وقد اعتبرته اول مصدر 
رزق لي، لكنني حزنت كثيرا ألن 
تزام���ن قبولي في العمل مع وفاة 
بابا جابر رحمه اهلل، وقد حزنت 

كثيرا لوفاته.
متى مت تعيينك في قسم االعالم 

واالستقبال؟
في البداية عملت في ادارة رعاية 
املعاقني بقسم البرامج واالنشطة 
)الورش(، وباالخص ورشة احلرف 
الكثير،  الفنية، وقد تعلمت منها 
ومن ثم انتقلت الى ادارة االنشطة 

العامة واالعالم بقسم االعالم واالستقبال، واود ان 
اذكر ان ابراهيم املشوطي هو من احتواني في القسم 
وانا ادين له بالفضل الكثير لوجودي هنا، حيث انه 
قدم لي الكثير من املساعدة والنصائح التي افادتني 

في صقل مواهبي واكتشاف قدراتي.
ما طبيعة عملك في القسم؟

انا اعمل هنا مصورا في القس���م وذلك بس���بب 

سالم القطان من ذوي االحتياجات اخلاصة فئة 
الداون، حتدى اعاقته، احب التصوير وابدع، يهوى 
السباحة والغوص والتقاط الصور حتت املاء، حقق 
بطوالت كثيرة، توظف في دور الرعاية االجتماعية 
وانتقل من ادارة رعاية املعاقني الى ادارة االنشطة 
واالعالم كمصور، ويطمح الى ان يتعلم السياسة 

حتى يدخل البرملان.
»األنباء« التقت القطان في هذا احلوار:

بداية، من سالم القطان؟
سالم القطان من فئة الداون، موظف في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل قطاع الرعاية االجتماعية، 
وحاليا مصور في قسم االعالم واالستقبال في ادارة 

االنشطة واالعالم.
ما هواياتك؟

التصوير والس���باحة، واعشق التصوير حتت 
املاء، وان شاء اهلل سأقيم معرضا خاصا لصوري 

وهدفي حتقيق بطولة عاملية في الغوص.
مبا انك من ذوي االحتياجات اخلاصة، هل وجدت 

صعوبة في احلصول على وظيفة تناسبك؟
احلم���د هلل لم اجد اي صعوبة في ايجاد العمل 
املناسب لي، بالعكس مبجرد انني قدمت طلب العمل 

سالم القطان

رموز واشارات تدل على معاني احلروف جانب من دروس تعليم لغة االشارة

التوصيات
اجمع كل الذين التقتهم »األنباء« في نادي الصم على 
ضرورة قيام وزارة التربية باملبادرة الى تعديل السلم 
التعليمي وتغيير املناهج باالضافة الى تشديد الرقابة 
على جميع العاملني مع هذه الفئة سواء كانوا مدرسني 
او فنيني او اداريني وادخال لغة االش���ارة كتخصص 
مس���تقل في جامعة الكويت، واستقدام مترجمي لغة 
االشارة من الدول ذات املستوى املتطور وفتح فصول 
خاصة للصم داخل م���دارس التعليم العام ومعادلة 
الشهادة املمنوحة لهذه الفئة مبا يفسح املجال الستكمال 
الدراسة سواء التطبيقية او اجلامعية واشراك ممثلني 
عن الصم في جلنة اختيار املدرسني الوافدين ملدارس 
الصم وتنظيم دورات في لغة االشارة جلميع العاملني 

في مدارس الصم وخصوصا املوجهني.
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تق���دم مجموعة من ذوي اإلعاقة بطلب مناش���دة 
إلى املجلس األعلى لش���ؤون املعاق���ني يتمنون فيه 
عدم اضافة نوع اإلعاقة او اي تشخيص لإلعاقة على 
بطاقة املعاق، معللني ذلك بأهمية احلفاظ على شعور 
املعاق وعدم تذكيره دائما بنوع اعاقته واحراجه أمام 
املجتم���ع، آملني ان تبقى البطاقة كما هي حاليا دون 

اي اضافة وبنفس الصياغة.

المعاقون: نأمل إبقاء بطاقة المعاق كما هي


