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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

وجه رئيس مركز الشيخ سالم العلي للسمع 
والنطق د.يعقوب القطان كتابا الى مدير إدارة 
مدارس التربية اخلاصة تضمن توصيات خاصة 
بتعليم زارعي القوقعة والضعف الس����معي 
العصبي واحلسي الشديد، جاء فيه: نفيدكم 
بأن زارعي القوقعة يعانون من ضعف سمع 
عصبي حسي شديد بكلتا األذنني ومت إجراء 

عملية زراعة القوقعة لهم وتظهر الفحوصات 
السمعية ان استجابة السمع لديهم في حدود 
الطبيعي عند جميع الذبذبات باستخدام اجلهاز 
ولكن ليس مثل القدرة الس����معية الطبيعية 
لذا ينصح بدخولهم م����دارس خاصة تعليم 
عام لضعاف السمع على ان تتوافر بها برامج 

عالجية تعليمية لهذه الفئة.

توصيات خاصة من »الصحة« لتعليم زارعي القوقعة

هناء احلميضي

املخرجة عبير يحيى مع الطلبة بعد انتهاء العرض املسرحي عدد من طلبة مدرسة هوب مع معلميهم

أقيمت ضمن احتفاالت الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير

مسرحية »يوم البحار« في مدرسة »هوب« لذوي االحتياجات الخاصة 
تجّسد روح التالحم والمحبة واإلخاء في رحالت الغوص

صورة رائعة وجميلة ويحققون 
حلمهم يذهب كل التعب باإلضافة 
إلى أن إدارة املدرسة تزيدنا دعما في 
حتقيق كل ما لدينا من افكار تساعد 
الطالب على ان يتميزوا في جميع 

االنشطة وعلى مدار السنة.

وبدورها قالت مخرجة العمل 
املسرحي »يوم البحار« عبير يحيى 
انا سعيدة جدا بالتعامل مع ابنائي 
الطالب خاصة ان العمل معهم فيه 
متعة حقيقية رغم الصعوبة ولكن 
عندما تراهم يبدعون ويظهرون في 

مخرجة العمل عبير يحيى مع هؤالء 
الطالب املبدع����ني والذين بالفعل 
يحملون بداخله����م أفكارا جميلة 
وتفاؤال رائع����ا في احلياة لتقدمي 
كل م����ا لديهم بأن يكونوا مبدعني 

مبعنى الكلمة.

ومحاولة كل طالب بأن يقوم بدور 
معني على منت السفينة باإلضافة 
إلى دور البنات في انتظار االهل 
للوص����ول والترحي����ب بهم على 

طريقتهم اخلاصة.
جهد واض����ح ومميز قامت به 

املدرسة وهم من ذوي االحتياجات 
اخلاصة بتقدمي عرض مس����رحي 
ف����ي حمام الس����باحة ويحاولون 
أن يقدموا مش����هدا جميال لكويت 
املاضي في جتسيد روح التالحم 
واحملبة واالخاء في رحالت الغوص 

في هذه املدرسة التي أصبحت من 
أبرز مدارس االحتياجات اخلاصة 

في الكويت.
وقالت رمبا تكون هذه الفكرة 
األولى من نوعها على مس����توى 
الكويت حتديدا عندما يقوم طالب 

وضحة الغنيم والتي بعد أن اكملت 
دراستها في الواليات املتحدة اصبح 
عندها افكار جديدة وتفاؤل كبير 
ورغبة في خدم����ة هؤالء الطالب 
وبالفع����ل بدأنا ف����ي تطبيق هذه 
االفكار على أرض الواقع ومت العمل 

خالد السويدان
اإلبداع كلمة ال ميكن تفسيرها 
وال ميكن أن يت����م التصور كيف 
س����يكون من خاللها ذهن القارئ 
ولكن عندما نرى اإلبداع احلقيقي 
ألبناء الكويت في عمل مس����رحي 
حتت ش����عار »يوم البحار« فإننا 
نستطيع أن نقف ونفكر للحظات 
ألن ه����ذا العمل اجلميل من صنع 
ط����الب مدرس����ة »ه����وب« لذوي 
االحتياجات اخلاصة حيث أشرفت 
على هذا العمل مديرة املدرسة هناء 
احلميضي واملشرفة العامة وضحة 
الغنيم ومدرسة السباحة املخرجة 

عبير يحيى.
وعبرت مديرة املدرس����ة هناء 
الكبيرة  احلميضي عن سعادتها 
بهذا العرض املقام مبناسبة العيد 
الوطني ال� 49 وعيد التحرير ال� 19 
كما متنت أن تدوم هذه األفراح على 
كويتنا احلبيبة ومن ناحيتها أكدت 
أن فكرة مدرسة هوب لالحتياجات 
اخلاصة جاءت بروح سامية وروح 
تفاؤل من ابنتها املش����رفة العامة 

فتحوا قلوبهم وتحدثوا عن مزايا القانون وطالبوا بشمول أبنائهم وإنصافهم مع باقي الفئات

أولياء أمور زارعي القوقعة لـ »األنباء«: قانون المعاقين ممتاز لكنه تجاهل 
معاناة ضعاف السمع.. ونتمنى عالج هذه الثغرة في الالئحة التنفيذية

قدمنـا مطالبـات بوضع سـلم تعليمـي ألبنائنـا واالعتـراف بشـهاداتهم ومنحهم فرصـة إكمـال تعليمهم وتوفيـر إخصائيي التخاطب بشـكل مسـتمر

من زارعي القوقعة ياسر العتيبي 
مبناش����دة الى سمو الشيخ سالم 
العل����ي ان ميد ي����ده اخلّيرة التي 
تع����م الكويت الى مركز س����موه 
للس����مع ودعمه مبا يوفر لألبناء 
م����ا يحتاجونه م����ن تأهيل بعد 

العملية.
الهيئة  ومتنى على رئي���س 
النائب األول  اخلاصة باملعاقني 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الشؤون ان يأخذ بعني االعتبار 
مطالب ابنائهم من ضعاف السمع 
وزارعي القوقع���ة والعمل على 
التنفيذية  الالئحة  انصافهم في 
خصوصا فيما يتعلق بالتعليم 
والتخاطب وذلك ألن الكويت من 
السباقة في مجال رعاية  الدول 
ابنائه���ا مبختل���ف فئاتهم ومن 
غير املعقول ان حترم ش���ريحة 
من ابنائنا املعاقني من حقهم في 
التعليم والتأهيل، وكلنا أمل بأن 
إنشاء الهيئة املستقلة سيساعد 
على جتاوز الكثير من السلبيات 
وسيأخذ ابناؤنا حقهم الطبيعي 
ف���ي توفير مراك���ز تخصصية 
للتخاط���ب وس���يتم االعتراف 
بشهاداتهم وفتح فصول دراسية 
لهم. وأملنا كبير وصوتنا سيبقى 
عاليا حلني الوصول بأبنائنا الى 

بر األمان.

جيد لكن جتاه����ل مطالب زارعي 
القوقعة وضعاف السمع ففتح فيه 
ثغرة نأمل ان تقفل عبر الالئحة 

التنفيذية.
وتس����اءل ماذا ال يتم التوسع 
في خدمات مركز سالم العلي الذي 
فرحنا كثيرا بتسميته؟ واعتبرنا 
انه سيلبي االحتياجات لكن لألسف 
لم يكن باملس����توى املطلوب فهو 
يعان����ي م����ن نقص ش����ديد على 
مستوى االخصائيني ويتم التعاقد 
مع اخصائي����ني وافدين لهجاتهم 
تختل����ف عن اللهج����ة اخلليجية 
وبدال من مساعدة االبناء يؤثرون 
سلبا عليهم، ملاذا ال يتم التعاقد مع 
اخصائيي تخاطب من اجلنسيات 

اخلليجية؟
كما اننا نعاني من مشاكل في 
صيانة األجهزة حيث ال توجد مراكز 
صيانة تلبي االحتياج وال توجد 
ورش فنية وقطع الغيار باستمرار 

غير متوافرة.
وملاذا لم يتم األخذ بتوصيات 
د.يعقوب القطان رئيس مركز سالم 
العلي للسمع اخلاصة بالتعليم؟

ومل����اذا ال يت����م فت����ح عيادات 
ومختبرات داخل املراكز الصحية 
في املناطق متخصصة بالتخاطب 

ومتابعة زارعي القوقعة؟
بدوره توج����ه ولي امر طالب 

اما تسفير ولده للتعليم في الدول 
املجاورة او ابقائه في املنزل.

ونحن جندد املطالبة بضرورة 
انصاف ابنائنا عبر اعتماد س����لم 
تعليمي واالعتراف بشهاداتهم وفتح 
فصول دراس����ية لهم سواء على 

املستوى الثانوي او اجلامعي.

اللهجة الخليجية

اما علي فرحان فرأى ان القانون 

في كل دول اخلليج يوجد مقاعد 
دراسية جامعية لفئة ضعاف السمع 
وزارعي القوقعة باستثناء الكويت 
الكوي����ت يذهبون  ابناء  ومعظم 
الستكمال دراستهم في دول اخلليج 
لعدم وجود سلم تعليمي وال يوجد 
اعتراف بش����هاداتهم لذلك نضطر 
مرغمني الى ارسال ابنائنا للخارج 
للتعليم وهذا ليس حال لكن يكون 
ولي االمر امام خيارين احالهما مر 

وزارية ملزمة.

االعتراف بالشهادات

اما بدر الشمالي ولي امر طفل 
زارع قوقعة فأكد ان القانون ممتاز 
ملختلف االعاقات باستثناء ابنائنا، 
ملاذا هذا التجاهل؟ ال ندري، باألخص 
للناحية التعليمية سنوات طويلة 
ونحن نرفع الصوت بأحقية ابنائنا 
في التعليم واس����تكمال التعليم، 

بأبنائنا؟ وماذا نفعل بهم؟ جلوسهم 
في املنزل يزيد اوضاعهم تعقيدا وال 
توجد مراكز تأهيلية او تدريبية، 
كنا نعل����ق آمالن����ا الكبيرة على 
القانون اجلدي����د النصافهم لكن 
لألسف ولد القانون ناقصا وكأن 
ابناءنا من ضعاف السمع ليسوا 
أبناء الكوي����ت، نتمنى ان تلحظ 
الالئحة التنفيذية للقانون مطالب 
هذه الفئة ويتم اصدارها بقرارات 

ملخاطر كثيرة.

مختبرات التخاطب

وتس����اءلت الدمخ����ي: ملاذا ال 
التخاطب في  يتم فتح مختبرات 
املراك����ز الصحية؟ ومل����اذا ال يتم 
توفير حصص عالجية تخاطبية 
في الصفوف عل����ى االقل 3 مرات 
اس����بوعيا عمال بنصائح االطباء 
املختصني ألن زراعة القوقعة يجب 
ان تتراف����ق مع برنام����ج تأهيلي 
تخاطبي ويستمر العمل به مدى 
احلياة؟ وتس����اءلت: مل����اذا ال يتم 
عزل الفصول الدراس����ية بعوازل 

للصوت؟

مواعيد طويلة

أما جياد الشمري وهو ولي أمر 
طفل من فئة ضعاف السمع فقال 
أنا من األشخاص الذين نصحني 
األطباء بعدم اجراء عملية زراعة 
قوقعة البني لوجود بقايا خاليا 
سمعية لديه وهو يحتاج ملعاجلة 
طويلة السيما في مجال املخاطبة 
لكن لألسف املواعيد في مركز سالم 
العلي طويل����ة ويجب ان يخضع 
لس����اعة مخاطبة عل����ى األقل في 
انه نتيجة  األس����بوع واحلاصل 
زحمة املواعي����د ال يحصل الطفل 

إال على نصف ساعة.
وتساءل الشمري: ملاذا ال يتم 
اعتماد س����لم تعليمي ألبنائنا من 
فئة ضعاف السمع؟ كما ان دمجهم 
في التعليم العام يساعدهم كثيرا، 
لكن يجب ان يكون مدروسا ويوفر 
لهم برنامجا خاصا يتناس����ب مع 
قدراتهم حاليا، علما ان نظام الدمج 
معمول به وأبناؤنا يدرسون فيه 
لكن ليس في كل املدارس ويصلون 
الى صفوف محددة ويتم ايقافهم 
لعدم وج����ود صفوف ويخرجون 
بش����هادة تعادل االعدادية وغير 
معت����رف بها مبعنى ش����هادة ملن 
يهمه األمر وليست شهادة تعليمية 
ويقع األهل في مشكلة: أين نذهب 

في البداية، اس���تعرضت امل 
الدمخي مطالب زارعي القوقعة، 
وتس���اءلت عن س���بب جتاهل 
معاناة هذه الفئة في القانون الذي 
انتظرناه طويال انه قانون جيد 
لكنه ناقص، علما ان جميع فئات 
املعاقني االخرى مت انصافها في هذا 
القانون باستثناء ابنائنا من زارعي 
القوقعة، مع العلم اننا لم نترك 
بابا اال وطرقناه اليصال اصواتنا 
جنحنا مع البعض ولالسف بعض 
املسؤولني جتاهلونا ولم يحددوا 

موعدا لنا.

السلم التعليمي

وقمنا بتقدمي املذكرات والكتب 
التي تتضمن املطالب وعددنا فيها 
كل ما هو مطلوب باالخص لناحية 
التعليم ووضع س���لم تعليمي 
البنائنا واالعتراف بشهاداتهم وفتح 
املجال لهم الستكمال التعليم، اآلن 
يصل االبن الى املرحلة املتوسطة 
والثانوية يدرس 12 عاما ويتخرج 
مبستوى املتوسط، وال نعلم بعد 
سن 21 عاما الى اين نذهب به، وال 
توجد مراكز تأهيلية وال صفوف 
تعليمية، كما ان البرامج التربوية 
ال تناسب اوضاعهم الصحية وال 
يتم مراعاة وضعهم في االمتحانات 
والفصول الدراسية، عدا عن عدم 
وجود اخصائ���ي تخاطب يلبي 
احتياجات االبناء فجميع زارعي 
القوقعة يحتاجون الى اخصائي 
تخاطب بشكل مستمر وال يوجد 
سوى مركز واحد هو مركز سالم 
العلي ويعاني من نقص ش���ديد 
في اخصائيي التخاطب، وطالبنا 
ب���أن تكون هن���اك مراكز رديفة 
لهذا املركز في املناطق لتخفيف 
الضغط، كم���ا ان املركز ينقصه 
وجود فرق فنية لصيانة اجلهاز 
وتوفير قطع الغيار في الكويت 
وعدم االنتظار عند تعرض اجلهاز 
ألي عطل ألنه يشكل خلال في حياة 
الطف���ل زارع القوقعة ويعرضه 

أحمد علي فاطمة الشعبان

أكدت مجموعة من أولياء أمور املعاقني من فئة زارعي 
القوقع��ة ان القانون اخلاص باملعاقني ممتاز وقد أثلج 
صدور املعاقني وأولياء أمورهم لكنه ولد ناقصا لتجاهله 

فئة زارعي القوقعة وضعاف السمع.
وتس��اءلوا عن سبب جتاهل القانون لهذه الفئة، علما 
انه أنصف كل فئات املعاقني الباقية، وكان في مس��توى 
طموحات هذه الفئات باس��تثناء زارعي القوقعة مع العلم 
ان فئة زارعي القوقعة وصل عددهم الى 200 طفل وطفلة 
وهم يعانون كثيرا ولديهم الكثير من املطالب وطرق أولياء 
أمورهم جميع األبواب وحاولوا االتصال بكل املس��ؤولني 
في مختلف الوزارات املعنية »الشؤون، الصحة، التربية، 
املجلس األعلى« إليصال أصواتهم ومطالب أبنائهم احملقة 
لكن لألسف لم يؤخذ بها أثناء مناقشة القانون واعتماده.

وقال��وا: كنا نأمل ان يتم تالفي هذا اخللل في الالئحة 

التوضيحية للقانون قبل اعتماده لكن لألسف فوجئنا بنشر 
القانون األسبوع الفائت مع الالئحة اإليضاحية باجلريدة 
الرسمية بعد توقيعه من صاحب السمو حفظه اهلل ورعاه. 
واليوم نتطرق الى عرض معاناة أبنائنا عبر وسائل اإلعالم 
لعلها تؤخذ ف��ي الالئحة التنفيذية للقانون الذي س��يتم 
وضعها من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ممثلة 
في املجلس األعلى وقد أعددنا جملة مذكرات سيتم رفعها 
الى املسؤولني  في املجلس االعلى ووزارة التربية والصحة 

لكي يتم انصاف ابنائنا.
»األنباء« اس��تقبلت في ديوانيتها مجموعة من اولياء 
االمور، امل الدمخي ولية امر اثنني من زارعي القوقعة وبدر 
الشمالي ولي امر طفل وجياد الشمري ولي امر طفل من 
فئة ضعاف السمع وعلي فرحان ولي امر طفل من زارعي 

القوقعة وياسر العتيبي، وفيما يلي التفاصيل:
جياد الشمري بدر الشمالي أمل الدمخي )حسن حسيني(علي فرحانياسر العتيبي

لماذا تم تجاهل زارعي القوقعة في قانون المعاقين؟
وجهت مجموعة م��ن أولياء أمور زارعي 
القوقعة كتابا الى املدي��ر التنفيذي للمجلس 
األعلى لش��ؤون املعاقني جاء فيه: بالرغم من 
فرحتنا بإق��رار قانون املعاق��ني، اال انه ولد 
أعور ألنه جتاهل فئة زارعي القوقعة وضعاف 
الس��مع، وقد كان أملنا معلق��ا على القانون 
إلنصافنا أسوة بنظرائنا ولكن لألسف لم يتم 
ذلك وخرج القانون مبواد جيدة ولكن ليس لفئة 
زارعي القوقعة، لذلك نأمل ان يتم إعادة النظر 
واألخذ بعني االعتبار من املسؤولني واملشرعني 
وان يراعى اآلتي في املذكرة التفس��يرية من 
الالئح��ة التنفيذية: حتديد ن��وع اإلعاقة في 
شهادة اثبات اإلعاقة )بإعاقة سمعية شديدة 

ودائمة، زراعة قوقعة(.
التعريف بنوع اإلعاقة في جميع املستندات 
الثبوتية )هوية اإلعاقة، البطاقة املدنية، جواز 

السفر، ..(.
التعريف عن احلالة في املطارات واملنافذ 
احلدودي��ة إلعفائه��م من التع��رض ألجهزة 

التفتيش.
أهمية التعميم على جميع املستش��فيات 
احلكومي��ة واخلاص��ة خط��ورة تعرضه��م 
ألجهزة األشعة املقطعية والرنني املغناطيسي 

وغيرها.
فت��ح عيادة طوارئ ف��ي املركز املختص 

خالل ساعات الليل وأيام االجازات.
فتح أفرع صيانة جله��از القوقعة داخل 

الكوي��ت مع توفير قط��ع الفتح أفرع صيانة 
جلهاز القوقعة داخل الكويت مع توفير قطع 

الغيار والبطاريات.
فتح مختبرات تخاطب في املراكز الصحية 

بجميع احملافظات.
معادلة ش��هاداتهم الدراس��ية واالعتراف 

بها.
تفعيل دمجهم في م��دارس التعليم العام 
م��ع أهمية توفير جميع التس��هيالت إلكمال 

مسيرتهم التعليمية، ومن أهمها:
ضرورة وضع معلم مساند مختص لزارعي 
القوقعة أثناء احلصص الدراسية وإشرافه على 

الطالب أثناء االختبار.
اعفاؤه��م من اإلم��الء باللغت��ني العربية 
واالجنليزية والتعبير اإلنشائي واحملفوظات 
الطويلة ألنها من أكبر الصعوبات التي تواجههم 

مع وضع بدائل للتغلب على الصعوبات.
مراعاة حالتهم عند وضع االختبارات بإعادة 
صياغة فكرة السؤال وتبسيطه ليصبح مفهوما 

للطالب.
منح املتعلم في فترة االمتحان وقتا اضافيا 
كافيا أو عمل جلنة خاصة له أثناء االمتحان.

أال تزيد الكثافة الطالبية بالفصل الدراسي 
على 6 طالب.

يج��ب توفي��ر الدع��م الف��ردي لزارعي 
القوقعة.

عدم استخدام لغة اإلشارة.

ان يك��ون التواص��ل بالعني م��ع الطالب 
وتوضيح مخارج احلروف واملفاهيم.

ان تكون املالحظات )الواجبات، االمتحانات(، 
مكتوبة من قبل املعلم.

املعلم��ني والباحث��ني االجتماعيني  تنبيه 
واملشرفني واملمرضني ملتابعة صالحية اجلهاز 

على فترات متقاربة.
توفير حصص عالجية تخاطبية 3 مرات 

اسبوعيا.
جلوس الطالب في الصف األمامي ويكون 

مواجها للمعلم في الوسط.
عدم تعرض الطالب زارع القوقعة لألماكن 
التي تتواجد بها الرطوبة واحلرارة واألمطار 

والصواعق الرعدية.
عزل الفصول الدراسية للصوت.

عدم الضرب على الرأس وعدم استخدام 
الس��اللم وجتنب الرياضة العنيفة التي تؤثر 

على الطالب وعلى اجلهاز.
ان يكون مبنى املدرس��ة يتالءم مع هذه 

الفئة.
توفير معلمني مؤهلني ومتخصصني لهذه 

الفئة.
في حال وجود أكثر من معاق في األسرة 
نطالب من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ب��أن تفتح لكل فرد منه��م ملفا منفصال عن 
أخيه لتحقيق العدالة في صرف املس��اعدات 

االجتماعية.


