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اعتبر مدير مش���روع 
»قررت« لدعم املشاريع 
الصغيرة عبداهلل السرحان 
أن رعاية معرض ومؤمتر 
»نقدر« الذي يحمل عنوان 
»حتقيق الدمج بني ذوي 
االحتياجات واألصحاء« 
العام ج���اء دعما  له���ذا 
لفكرة املعرض واملؤمتر 
إلى مساندة  التي تهدف 
الشباب الكويتي حديثي 
التخرج ومساعدتهم على 
الدمج  االنطالق بفك���رة 
ومبشاريعهم الصغيرة 

ابتكاراته���م وإبداعاتهم في إطار  واظهار 
تنافسي يطمح لتطوير الذات الشابة. 

وتابع أن رعاية »قررت« للمعرض هي 
أيضا مواصلة لنهج املشروع الداعم للشباب 
الكويتي وللمشاريع الصغيرة وأن تنظيم 
وإدارة معرض »نقدر« يعتبر جناحا كبيرا 
ل� »قررت« وللش���باب املتطوعني في هذا 
العمل إذ نسمو بروح التطوع الى غايتها 
والى هدفها املنشود ال إلى الغاية الربحية 

التي أصبحت اليوم خلف 
الستار الذي يسعى وراءه 
ضعفاء النفوس من خالل 
أعمال مس���ماها تطوعي 
ولكن الغاية منها ربحية 
ان  للغاي���ة، ونتمن���ى 
نكون قد أظهرنا الصورة 
احلقيقية للعمل التطوعي 
وأبعدنا كل من أخفى نفسه 

وراء أموال اآلخرين. 
الس���رحان  كما أعلن 
إدارة مشروع قررت  أن 
تطم���ح لدعم مش���اريع 
خاصة وتطوير األفكار 
الش���بابية وتبنيها وإف���ادة ذوي اإلعاقة 
بخبرات تسويقية وكذلك تزويد املشاريع 
الصغيرة بخطط تسويقية مستقبلية دون 

أي مقابل. 
وتابع أنه سيكون هناك ملتقى خاص 
في »قررت« تقيمه جهة داعمة للمشروع 
س���يطرح من خالله كيفية بناء املشاريع 
الصغي���رة وكيفية تس���ويقها على أرض 

الواقع.

 السرحان: رعاية مشروع »قّررت« لـ »نقدر« 
جاءت لدعم الشباب الكويتي حديث التخرج

أعلن أن إدارة المشروع تطمح لدعم مشاريع خاصة وتطوير أفكار الشباب

عبداهلل السرحان

مشاركة في مؤمتر »نقدر«

)أحمد باكير(د.محمد العجمي يدير احللقة النقاشية

جمانة الطبيخ مع عدد من املشاركات في مؤمتر »نقدر«

 تطبيق سياسة دمج المعاقين على أرض الواقع
في الحلقة النقاشية الثانية لـ »نقدر«

بمشاركة مغربية وسعودية للتعرف على تجربة الدمج المجتمعي

حالة الطالب ومتطلباته. وعدد 
الطلب����ة والطالبات في الكليات 
الثاني  الدراس����ي  خالل الفصل 
للع����ام 2009 – 2010 يبلغ 155 
طالبا منهم 89 طالبا و66 طالبة 

موزعني على مختلف الكليات.

اإلرشاد األسري

أما في اجلزء الثاني للحلقة 
فتم عرض جتربة الدمج املجتمعي 
للمعاق���ني في اململك���ة العربية 
السعودية من خالل جتربة جمعية 
األطفال املعاقني في الرياض التي 
تعتمد على برامح التدخل املبكر 
ليصلوا بالطفل إلى مرحلة الدمج 
التجربة  في املجتمع. وتعرض 
أهمي���ة تكوين البناء النفس���ي 
للطفل واإلرش���اد األس���ري إلى 
جانب دور املش���رفة في إيصال 
مفهوم الدمج ونشر ثقافة الدمج 
في املجتمعات وضرورة تفعيل 
هذه الثقافة وذلك ألن هذه الفئة 
من األطفال غالبا ما تكون مفاجئة 
بقدراتها على العطاء لذلك يجب 
ال���دورات لنرتقي  اإلميان بهذه 
بعملي���ة دمج مجتمعي ناجحة. 
وقد أشار املشاركون في اجلزء 
الثاني للحلقة إلى العقوبات التي 
باتت تفرض في اململكة العربية 
الس���عودية في ح���ال مت رفض 
الطالب من الفئات اخلاصة سواء 
في املدارس اخلاصة أو احلكومية، 
فضال عن دور اجلمعيات األهلية 
في الس���عي إلى دم���ج األطفال 
م���ن ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتوس���يع رقعة الدم���ج داخل 
الفصول اخلاصة. ومت التشديد 
على ان مب���دأ الدمج يحتاج إلى 
خدمات مساندة، وتطوير عملية 
الدم���ج يحت���اج إل���ى اإلصرار 
القدرات  والتوجي���ه وتطوي���ر 
والتعلم من األخطاء التي غالبا 
ما يتم الوقوع بها وأبرزها وجود 
املدرس غير املؤهل للتدريس في 

الصفوف اخلاصة.

هوية ذوي االحتياجات اخلاصة 
لكل طالب وطالبة وملصق سيارة 

لدخول املواقف اخلاصة بهم. 

مواصالت وخدمات

وكذلك توفير مواصالت من 
البي����ت إلى الكلية والعكس عن 
طريق التعاون مع إدارة اخلدمات 
التنسيق مع  إلى جانب  العامة 
إدارة اإلنش����اءات والصيان����ة 
لتوفير مصاعد كهربائية ووضع 
منحدرات في مداخل جميع مباني 
اجلامعة وتوفير كتاب للطلبة 
غير القادرين على الكتابة أثناء 
امتحانات منتصف ونهاية الفصل 
الدراس����ي وغيرها من اخلدمات 

التي تس����اعد ه����ؤالء الطالب في 
تأدية واجباتهم جتاه وطنهم مع 
اإلش����ارة إلى أنه����م يعاملون في 
اجلامعة بنفس الطريقة التي يعامل 
الطلبة األسوياء خاصة فيما  بها 
يتعلق بالتقييم والنتائج وذلك ألن 
من يصل إلى املرحلة اجلامعية ال 
يعاني من أي إعاقة ذهنية بل إعاقته 
جسدية. ومتت اإلشارة إلى ضرورة 
تعاون األهل في هذا اإلطار وذلك 
ألن هناك العديد من أولياء األمور ال 
يتعاونون بالشكل املطلوب ملا فيه 
مصلحة أبنائهم وذلك كي ال يفتحوا 
ملفا حتت تسمية »إعاقة« أو ذوي 
احتياجات خاصة وهو ما يؤثر على 
التواصل فيما بني الطرفني ملتابعة 

ودراسة مشاكلهم والتعرف على 
الصعوبات التي تواجههم واقتراح 
احللول املناسبة لهم وذلك في العام 
1995. ويهدف هذا القسم إلى تذليل 
العقبات التي تواجهها هذه الفئة 
سواء كانت عملية أو اجتماعية أو 
نفسية، وتسهيل توفير اخلدمات 
التي يحتاجها الطالب اجلامعي ذات 
العالقة حتى يتسنى له القيام بدوره 

على أكمل وجه.
وتطرق املشاركون في احللقة 
إلى املشاريع التي يحضرها القسم 
خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتوفي����ر كل ما يوف����ر لهم األمن 
والس����المة من خالل التعاون مع 
إدارة األمن والس����المة الستخراج 

رندى مرعي
حضرت التجربة املغربية في 
عرض واقع حياة عائلة أفرادها من 
ذوي القامات القصيرة في احللقة 
النقاش���ية الثانية ملؤمتر »نقدر« 
الذي تقام نشاطاته في قاعة الشيخة 
س���لوى الصباح � فندق املارينا، 
الفيلم يوميات هذه  حيث تناول 
العائلة التي يرفض أفرادها التمييز 
بني األسوياء وذوي االحتياجات 
اخلاصة األمر الذي واجهوه خالل 
مشاركتهم في املسابقات األوملبية 
وغيرها من التفاصيل التي حتدث 
عنها أفراد هذه األس���رة املغربية 
الذين نقلوا م���ن خاللها التجربة 
التي يعيش���ونها ويهدفون منها 
اإلشارة إلى أن ذوي االحتياجات 
اخلاصة يس���تطيعون ممارس���ة 
حياتهم بش���كل طبيعي كغيرهم 
من األسوياء. وبعد عرض الفيلم 
املغربي أدار د.محمد العجمي احللقة 
النقاشية الثانية ل� »نقدر« بعنوان 
»كيف يتم تطبيق سياسة الدمج 
االجتماعي على أرض الواقع« وقد 
شارك في اجلزء األول للحلقة كل 
من فاطمة احلايك وسهيلة الشهاب 
من قسم ذوي االحتياجات اخلاصة 
في جامعة الكويت أما اجلزء الثاني 
من احللقة فكان مبشاركة تهاني 
العامودي وأمل عمار من جمعية 

األطفال املعاقني في الرياض.

صعوبات وحلول

تناول اجلزء األول من احللقة 
النقاشية دور قسم ذوي االحتياجات 
اخلاص����ة ف����ي دم����ج املعاقني في 
املجتمع مع التأكي����د على أن هذا 
القسم موجود في جامعة الكويت 
قبل وضع القانون وهو قسم تابع 
إلدارة الرعاية االجتماعية بعمادة 
شؤون الطلبة ملتابعة احتياجاتهم 


