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نظمتها »دراسات الخليج« في جامعة الكويت بحضور عدد من املعنيني بقضايا املعاقني

ندوة »واقع اإلعاقات السمعية« تطرح هموم ذويها:
يريدون إنصافهم عمليًا ال بقرارات حبيسة األدراج

|   كتب عمر العالس   |

ات�����ف�����ق امل�����ش�����ارك�����ون ف�����ي ن�����دوة 
»واقع االعاقات السمعية في دولة 
ال���ك���وي���ت... ال��ح��اض��ر وامل��س��ت��ق��ب��ل« 
ام��س مجلة  التي نظمتها صباح 
دراس�������������ات ال����خ����ل����ي����ج وال�����ج�����زي�����رة 
ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ال��ق��اع��ة ال��دول��ي��ة في 
ح���رم ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ف��ي منطقة 
الشويخ بحضور الرئيس الفخري 
ل���ن���ادي امل��ع��اق��ن ال��ش��ي��خ��ة شيخة 
ال���ع���ب���دال���ل���ه، ات���ف���ق���واع���ل���ى اه��ت��م��ام 
الدولة الكبير بأصحاب هذه الفئة 
ان��ه��م رأوا ان ه���ذا االه��ت��م��ام  غ��ي��ر 
يحتاج الى مزيد من التفعيل على 
ارض الواقع من اجل توفير القدر 

االكبر من متطلبات هذه الفئة.
وق�����دم م��ت��خ��ص��ص ال��س��م��ع��ي��ات 
ف��ي مستهل  ب��در حاجيه  الدكتور 
الندوة تعريفا لالعاقات السمعية 
وأن�����واع�����ه�����ا وأس����ب����اب����ه����ا ون��س��ب��ة 
االع����اق����ات ال��س��م��ع��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت 
وطريقة زراعة القوقعة وأهميتها 
االح����ت����ي����اج����ات  ذوي  ح�����ي�����اة  ف������ي 

السمعية.
وأوض������ح ح��اج��ي��ه ان ال��ع��وام��ل 
التي تؤدي الى االعاقات السمعية 
م��ن��ه��ا م����ا ه����و وراث�������ي وم���ن���ه���ا م��ا 
ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ع���وام���ل امل��ك��ت��س��ب��ة او 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ش���ارح���ا ط��ري��ق��ة زراع����ة 
عملية  ع��ن  ع��ب��ارة  بأنها  القوقعة 
الكتروني يقوم  ي��زرع فيها جهاز 
بوظيفة القوقعة من حيث تحويل 
اشارات  الى  الصوتية  االهتزازات 
كهربائية والتي ترسل عن طريق 
انه  ال��ى  امل���خ، منبها  ال��ى  العصب 
إلج��������راء ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ي���ج���ب ان 

يكون العصب سليما.
وب���ن »ان ع���دد ح���االت ضعاف 
ال�����ذك�����ور 1187 وم���ن  م����ن  ال���س���م���ع 
ع����دده����م  ان  اي   1137 االن������������اث 

االجمالي يزيد على 2000 شخص، 
داعيا الى مزيد من االهتمام بهذه 

الفئة«.
من جانبها، ألقت الدكتورة في 
العلوم  كلية  النفس في  قسم علم 
الضوء  عياد  فاطمة  االجتماعية 
ع��ل��ى ال���خ���دم���ات ال���ت���ي ت���ق���دم لفئة 
وم����دى  ال��س��م��ع��ي��ة  االع�����اق�����ة  ذوي 
للمعايير  وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا  ت��ه��ا  ك��ف��اء
ال��ع��امل��ي��ة واآلث�����ار ال��ن��ف��س��ي��ة ل���ذوي 
االعاقة السمعية والعالقة ما بن 
ال����ذك����اء واالع����اق����ة ال��س��م��ع��ي��ة وم��ا 
واالعاقة  الدراسي  التحصيل  بن 

السمعية مقارنة باالصحاء.
وأوض����ح����ت ع���ي���اد »ان االع���اق���ة 
ان���خ���ف���اض  ت���ع���ن���ي  ال���س���م���ع���ي���ة ال 
م���س���ت���وى ال����ذك����اء ب����ل ت��ع��ن��ي ع���دم 
االس����ت����ف����ادة ب����ص����ورة ك���اف���ي���ة م��ن 
امل��ح��ي��ط ال��ب��ي��ئ��ي، وك���ذل���ك االم����ور 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ت��ح��ص��ي��ل ال����دراس����ي 
ح��ي��ث ت��ك��ون ق����درات ذوي االع��اق��ة 
ال����س����م����ع����ي����ة اق���������ل م�������ن االص������ح������اء 

العادين.
وشددت على اهمية التشخيص 
العالجية  الوسيلة  إليجاد  املبكر 

امل��ن��اس��ب��ة، الف���ت���ة ال����ى ان ت��ع��ري��ف 
االع������اق������ة ون����وع����ه����ا ه����م����ا ال����ل����ذان 

يحددان طريقة العالج.
وأش����������������ادت ب����امل����ع����ام����ل����ة ال����ت����ي 
السمعية  االع��اق��ات  ذوو  يتلقاها 
ف���ي ال���ك���وي���ت، م��وض��ح��ة ان���ه���ا من 
افضل املعامالت التي تقدم لذوي 
تلك االعاقة على املستوى العاملي.

ودعت عياد في نهاية حديثها 
الى اهمية اعداد الكوادر الوطنية 
لسد النقص املوجود في القائمن 
على ت��دري��س ه��ذه ال��ف��ئ��ة، مشددة 
ف����ي ن���ف���س ال����وق����ت ع���ل���ى ض�����رورة 
اقامة دورات تدريبية ألهالي ذوي 

االعاقات السمعية.
ب���دوره���ا، س��ل��ط��ت ع��ض��و لجنة 
ض��ع��اف ال��س��م��ع ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 
س�����ل�����وى ب�����وق�����م�����از ال������ض������وء ع��ل��ى 
ال��س��م��ع��ي��ة  االع�����اق�����ة  ت��ع��ل��ي��م ذوي 
والعوائق  العلمية  واحتياجاتهم 
وال���ص���ع���وب���ات ال���ت���ي ت���ح���ول دون 
تناسبهم  تعليم  س��ي��اس��ة  اي��ج��اد 

في املدارس املخصصة لهم.
وت����ط����رق����ت ب����وق����م����از ال������ى ط���رق 
االع����اق����ة  ذوي  ال����ط����ال����ب  ت����دري����س 

ال���س���م���ع���ي���ة م�����ن امل������راح������ل ال���دن���ي���ا 
وص�������وال ال�����ى ال������دراس������ات ال��ع��ل��ي��ا 
وت��أه��ي��ل��ه ل��دخ��ول م��ع��ت��رك الحياة 

الوظيفية.
ان��ه لنجاح تدريس  وأوض��ح��ت 
ض����ع����اف ال���س���م���ع الب������د ان ي���ك���ون 
هناك رغبة من املدرس القائم على 
ت����دري����س ه�����ذه ال���ف���ئ���ة ل��ت��دري��س��ه��م 
وك���ذل���ك الب����د م���ن ت���زوي���د ال��ف��ص��ل 
ب��ال��وس��ائ��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ن��اس��ب��ة 
وإع����������������ادة ال�����ن�����ظ�����ر ف�������ي امل����ن����اه����ج 
الدراسية وتقديم التوعية ألولياء 

األمور.
وأش����ارت ال��ى ان دم��ج اصحاب 
أوال  يتطلب  باملجتمع  الفئة  ه��ذه 
دم���ج���ا ج���زئ���ي���ا، الس��ي��م��ا ان ط��رق 
ت��دري��س ض��ع��اف ال��س��م��ع تختلف 

عن نظيرتها للطلبة العادين.
أما نائب امن السر بالجمعية 
املعاقن  ملتابعة قضايا  الكويتية 
ع���ل���ي ال���ث���وي���ن���ي ف���ت���ط���رق ال������ى م��ا 
وصفه بالواقع املؤلم الذي يعيشه 
انه  الفئة، موضحا  ه��ذه  اصحاب 
ليس هناك مدرسون متخصصون 
يقومون بالتدريس لذوي االعاقة 
ال���س���م���ع���ي���ة، ف���ض���ال ع����ن ان ه��ن��اك 
ن��ق��ص��ا ش��دي��دا ف��ي ع���دد القائمن 
على تدريس لغة االش��ارة، معربا 
ع��ن اس��ت��غ��راب��ه ل��وج��ود مترجمن 
للعديد من اللغات اال لغة االشارة، 
ال��ى اعتبار ه��ذه اللغة لغة  داع��ي��ا 
رسمية من اجل مزيد من االهتمام 

بها.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ش�������ددت ن���اظ���رة 
ح��ض��ان��ة ال��ب��س��ت��ان ل����ذوي االع��اق��ة 
السمعية نبيلة رحال على اهمية 
ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر ف��ي ع���الج وتعليم 
مقدمة  ال��س��م��ع��ي��ة  االع���اق���ات  ذوي 
ن���ب���ذة ع����ن ال�������دور ال������ذي ت���ق���وم ب��ه 
ح���ض���ان���ة ال���ب���س���ت���ان ل���خ���دم���ة ه���ذه 

الفئة.

جانب من الحضور  )تصوير جالل معوض(


