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)تصوير طارق عز الدين( ... ويطلع على محتويات املعرض  

افتتح املعرض املمهد للمؤتمر الدولي لصعوبات التعلم واضطراب تشتت االنتباه

التمار: استراتيجية جديدة لخدمة ذوي اإلعاقة بمختلف فئاتهم

املناصب وزعت بالتزكية بعد انعدام املنافسة االنتخابية

»مستقلة« الجامعة املفتوحة انتخبت هيئتها التنسيقية
ع������ق������دت ال�����ق�����ائ�����م�����ة امل���س���ت���ق���ل���ة 
ب���ال���ج���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة امل���ف���ت���وح���ة 
ج��م��ع��ي��ت��ه��ا ال���ع���م���وم���ي���ة ال��خ��اص��ة 
ب��ط��ال��ب��ات ال��ق��ائ��م��ة وذل���ك لتشكيل 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق ال���ج���دي���دة ل��ل��ع��ام 
تم  ح��ي��ث   ،2013  -  2012 ال��ن��ق��اب��ي 
السابقة  التنسيق  هيئة  اخ��ت��ت��ام 
وامل���ال���ي  اإلداري  ال��ت��ق��ري��ر  ب���ط���رح 
ال����خ����اص ب���ال���ط���ال���ب���ات وع���ل���ى اث���ر 
التقريرين الذي اعتمدته الجمعية 
ال����ع����م����وم����ي����ة ت������م ان����ت����خ����اب ه��ي��ئ��ة 

التنسيق الجديدة.
ال��ه��ي��ئ��ة  ول����وح����ظ أن م���ن���اص���ب 

ك���ل���ه���ا اخ����ت����ي����رت ب���ال���ت���زك���ي���ة وب���ا 
م����ن����اف����س����ة، ح����ي����ث ف���������ازت ف���اط���م���ة 
املنسق  ن��ائ��ب��ة  بمنصب  ال��ش��م��ري 
ل���ل���ط���ال���ب���ات ب���ال���ق���ائ���م���ة امل��س��ت��ق��ل��ة 
وش���ي���م���اء ال���ث���وي���ن���ي أم���ي���ن���ة ل��ل��س��ر 
وام����ل ال��ق��ح��ص أم��ي��ن��ة ال��ص��ن��دوق 
وري�����م ال����دوس����ري رئ��ي��س��ة ال��ل��ج��ن��ة 
اإلع��ام��ي��ة وس���ال���ي ت��ح��ف��ة رئيسة 
األن��ش��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة ون�����ور ن��ش��أت 
رئيسة  ال��ع��ن��زي  ووف���اء  لها  نائبة 
لجنة املستجدين وبدرية الخشرم 
رئ����ي����س����ة ال����ل����ج����ن����ة االج����ت����م����اع����ي����ة 
وال���ث���ق���اف���ي���ة وف���ض���ة امل����ان����ع ن��ائ��ب��ة 

اللجنة  رئيسة  خريبط  واالء  لها 
الرياضية وماك البرقاوي رئيسة 
ل���ج���ن���ة ال����ش����ك����اوي وامل����ق����ت����راح����ات 
وآي������ة رح������ال ن���ائ���ب���ة ل���ه���ا ل���ش���ؤون 
األعمال، ووج��دان  إدارة  تخصص 
ماجد نائبة لها لشؤون تخصص 
التقنيات واملعلومات، وآالء فارس 
نائبة لها لشؤون تخصص االدب 
االن����ك����ل����ي����زي ف���ي���م���ا ن����ال����ت اض������واء 
ال�����ب�����راك م��ن��ص��ب رئ���ي���س���ة ال��ل��ج��ن��ة 

اإللكترونية بالتزكية أيضا.
وف����ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي أك���دت 
رئيسة اللجنة اإلعامية بالقائمة 

امل���س���ت���ق���ل���ة ري�������م ال�������دوس�������ري ب��ع��د 
الجديدة  التنسيق  هيئة  تشكيل 
ت��ب��ارك ألخ��وات��ه��ا على  القائمة  ان 
الجديدة  الطابية  املسؤولية  تلك 
ف���ي ح��م��ل رس���ال���ة س��ام��ي��ة ل��خ��دم��ة 
ال���ج���م���وع ال���ط���اب���ي���ة ع���ب���ر رس���ال���ة 
امل��س��ت��ق��ل��ة ال���ت���ي ك���ان���ت وم����ازال����ت 
ل��ت��ك��ون   2003 ع�����ام  م���ن���ذ  ت����ص����دح 
ال������ح������ص������ن ال������ح������ص������ن ل����ح����م����اي����ة 
املكتسبات الطابية كجزء رئيسي 
م�����ن ال�����ق�����وى ال����ط����اب����ي����ة ال���ف���اع���ل���ة 

بالعربية املفتوحة.
وش���ك���رت ال����دوس����ري اخ��وات��ه��ا 

م������ن ه���ي���ئ���ة ال���ت���ن���س���ي���ق ال���س���اب���ق���ة 
وج���ه���وده���م امل��ض��ن��ي��ة ف����ي ت��ق��دي��م 
خ�����دم�����ات ط���اب���ي���ة م���ت���م���ي���زة ع��ب��ر 
ال��ف��ص��ل ال���دراس���ي امل���اض���ي، الف��ت��ة 
ال�����ى ان ن���ائ���ب���ة امل���ن���س���ق ال��س��اب��ق��ة 
االخ�����ت وف�����اء ال���ع���ن���زي واخ���وات���ه���ا 
ك�����ان�����وا ق�����د ح���م���ل���ون���ا م���س���ؤول���ي���ة 
ك���ب���ي���رة س��ن��ن��ق��ل��ه��ا ب���أب���ه���ا ص����ورة 
النقابي  ال��ط��اب��ي  ال��ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز 
امل��ق��ب��ل��ة، مختتمة  ال���ف���ت���رات  خ����ال 
ان ال���ق���ائ���م���ة ت��ف��ت��ح اب���واب���ه���ا ام����ام 
تقديم  او  ل��اس��ت��ف��س��ار  ال��ط��ال��ب��ات 

الشكاوى او حتى لانضمام.

|   كتب هاني شاكر   |

أك���د م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ال���دك���ت���ور  اإلع����اق����ة  ل����ش����ؤون ذوي 
ج���اس���م ال���ت���م���ار أن ل�����دى ال��ه��ي��ئ��ة 
ذوي  تخدم  ج��دي��دة  استراتيجية 
اإلعاقة بمختلف اإلعاقات، مشيرا 
الكويت  العمل على جعل  أن  إل��ى 
م��ج��ل��س  دول  أول  ك����ان����ت  ال����ت����ي 
التعاون في إنشاء الهيئة العامة 
ل��ش��ؤون ذوي اإلع���اق���ة، م��ن ال���دول 
ال��رائ��دة ف��ي خ��دم��ة ه��ذه الفئة من 

املجتمع التي تستحق كل جهد.
وق������ال ال���ت���م���ار خ�����ال اف��ت��ت��اح��ه 
امل�����ع�����رض ال��������ذي ي���س���ب���ق امل���ؤت���م���ر 
ال����دول����ي ال���ث���ان���ي امل��ت��خ��ص��ص ف��ي 

ص����ع����وب����ات ال���ت���ع���ل���م واض�����ط�����راب 
تشتت االنتباه لفرط النشاط أمس 
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة أن هناك 
ت���وص���ي���ات س���ت���خ���رج م����ن امل��ؤت��م��ر 
ال����ث����ان����ي ن����ظ����را مل����ش����ارك����ة ال���ع���دي���د 
م���ن ال�����دول ف���ي امل��ؤت��م��ر وامل��ع��رض 
الخبرات،  م��ن  الكثير  تمتلك  ال��ت��ي 
متمنيا أن تترجم تلك التوصيات 
التنفيذ  في  إجرائية  إل��ى خطوات 
ل���ك���ي ت��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا ف����ي ال��ه��ي��ئ��ة 

العامة لشؤون ذوي االعاقة.
واث�����ن�����ى ع����ل����ى امل�����ش�����ارك�����ن ف��ي 
امل����ع����رض، م���ؤك���دا ان ال���ع���دي���د من 
ال�����دول امل���ش���ارك���ة ل��ه��ا ب����اع ط��وي��ل 
ف���ي خ��دم��ة ه���ذه ال��ف��ئ��ة ب��االض��اف��ة 
الى الكثير من املشاركات املحلية 

املشهود لها بخدمة هذه الفئة.
وك����ش����ف ال���ت���م���ار ف����ي ت��ص��ري��ح 
ص���ح���اف���ي ع���ل���ى ه���ام���ش امل��ؤت��م��ر 
ال���خ���اص���ة  ال����ح����ض����ان����ات  ف���ت���ح  أن 

ب��������ذوي االح����ت����ي����اج����ات ال���خ���اص���ة 
معايير  هناك  ولكن  متوقف  غير 
ف��ي  ت�����ت�����واف�����ر  ان  ي����ج����ب  ع���ل���ي���م���ة 
ت�����أس�����ي�����س ال�����ح�����ض�����ان�����ات ل�������ذوي 

االحتياجات الخاصة، مشيرا إلى 
أن هذه املعايير الجديدة ستطبق 
ع��ل��ى امل�������دارس ال���ت���ي ت���خ���دم ه��ذه 

الفئة أيضا.
وبن ان هناك قرارا اتخذ بعدم 
فتح أي حضانة أو مدرسة تخدم 
إال  ال���خ���اص���ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
من خال توافر املعايير الجديدة 
حتى  والتي  الهيئة  حددها  التي 
نطمئن على هذه الفئة حيث اننا 
م��س��ؤول��ون ع��ن��ه��م الن ه���ذه الفئة 

غالية على املجتمع الكويتي.
أن ه��ن��اك اجتماعات مع  وذك���ر 
امل������دارس ال��ت��ي ت��خ��دم ه����ذه ال��ف��ئ��ة 
العلمية  امل��ع��اي��ي��ر  ف��ي��ه��ا  ن��وق��ش��ت 
ت��ت��واف��ر فيها وفي  ان  ال��ت��ي يجب 

ال����ح����ض����ان����ات، ب���ح���ي���ث ت��ت��ن��اس��ب 
ال������خ������دم������ات ال�����ت�����ي ت����ق����دم����ه����ا م��ع 
الهيئة،  وضعتها  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ي��ر 
ال���ه���ي���ئ���ة أع���ط���ت  م���ش���ي���را إل������ى ان 
ف���رص���ة ل���ل���م���دارس وال��ح��ض��ان��ات 
ل��ت��ع��دي��ل وض��ع��ه��ا وف����ق امل��ع��اي��ي��ر 
الجديدة خ��ال سنة وتتم عملية 
ارب��ع��ة أشهر  أو  ث��اث��ة  ك��ل  تقييم 
وان حدث نقص في أي معيار من 
امل��ع��اي��ي��ر ف��س��ت��س��ح��ب ال��ت��رخ��ي��ص 

من تلك املؤسسة.
وخ���ت���م ال���ت���م���ار ت��ص��ري��ح��ه ب��أن 
الهيئة ستنتقل في شهر أبريل أو 
الجديد  املبنى  إل��ى  املقبلن  مايو 
ف��ي م��درس��ة ه���دى ال��ش��ع��راوي في 

منطقة حولي.

التمار يقص شريط افتتاح املعرض

الساير: نعمل على نشر 
التوعية والتوجيه األكاديمي 
للتعامل مع صعوبات التعلم

انطلقت أمس فعاليات املؤتمر الدولي الثاني املتخصص 
ف��ي »ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م واض���ط���راب ت��ش��ت��ت االن��ت��ب��اه/ ف��رط 
في  االميركية  الجامعة  مبنى  ف��ي  وع���اج«  تقييم  ال��ن��ش��اط: 
الكويت بحضور حشد من االخصائين من الكويت والخارج 
ب���االض���اف���ة ال����ى ع����دد غ��ف��ي��ر م��م��ث��ل��ن ع���ن ال��س��ل��ك االك��ادي��م��ي 

واهالي الحاالت املصابة بصعوبات التعلم.
وت��ن��ظ��م امل��ؤت��م��ر ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة الخ��ت��اف��ات التعلم 
التعليمية  ال��س��ل��ط��ان  ف��وزي��ة  ش��رك��ة  م��ع  بالتنسيق  »ك���ال���د« 
)ف��وزك( وجمعية الشرق األوس��ط النفسية )ميبا(. وتستمر 

فعاليات املؤتمر يومن.
ادارة كالد رئيس  املؤتمر تحدثت رئيسة مجلس  وح��ول 
املؤتمر، آمال الساير انهم يعولون أهمية كبيرة على املؤتمر 
مع  التعامل  كيفية  ح��ول  ال��ب��ن��اء  وال��ت��وج��ي��ه  التوعية  لنشر 
الحاالت الخاصة من ذوي صعوبات التعلم وتشتت االنتباه 
السيما وأن املؤتمر يستضيف نحو 64 محاضرا متخصصا 
وآخ��ر  تجاربهم  الحضور  ليشاركوا  وال��خ��ارج  الكويت  م��ن 
ال��ت��ط��ورات ال��ح��اص��ل��ة ع��امل��ي��ا ف��ي ه���ذا ال��ص��دد م��ا م��ن شأنه 
أو  لألهالي  س��واء  ا  بناء التوعية ويشكل توجيها  يعزز  أن 

للسلك االكاديمي.
وأضافت الساير انه بناء على التزام كالد بمسؤولياتها 
ف��ي اط����ار ن��ش��ر ال��ت��وع��ي��ة ح���ول م��س��أل��ة اج��ت��م��اع��ي��ة وت��رب��وي��ة 
مهمة في املجتمع الكويتي وعلى اثر نجاح مؤتمرنا االول 
املؤتمر  التعلم في عام 2011 قمنا بتنظيم  حول صعوبات 
ب��أن��ه س��وف ي��ح��دث تغييرا ايجابيا في  ال���ذي نثق  ال��ح��ال��ي 
التعلم ما  م��ع ح��االت صعوبات  وال��ت��واص��ل  التعامل  كيفية 
بناء وطبيعي، مشيرة  باملجتمع بشكل  يؤهلهم لانخراط 
الى ان كالد لن تألو جهدا في سبيل نشر الوعي سواء بن 
افراد السلك االكاديمي أو االهل لكي يتم التعامل مع حاالت 
انخراطها  في  تساعد  علمية  أس��س  وف��ق  التعلم  صعوبات 

باملجتمع بشكل طبيعي«.
وتنظم )كالد( املؤتمر ويأتي املؤتمر الثاني تأكيدا على 
ن��ج��اح امل��ؤت��م��ر األول ف���ي ع���ام 2011 ال����ذي ح��ص��د م��ش��ارك��ة 
واسعة بن األوساط األكاديمية والسلك التعليمي من داخل 

الكويت وخارجها. 
وذك�����رت ال��س��اي��ر أن امل��ؤت��م��ر ال��ث��ان��ي ي��ه��دف إل���ى تسليط 
النفسي-  التقييم  التشخيص وعمليات  أهمية  الضوء على 
التربوي في تحديد التدخات العاجية النفسية والتربوية 
الضرورية؛ ليحقق الطاب الذين يعانون صعوبات التعلم 
نجاحا دراسيا يؤهلهم إلى عيش حياتهم بفعالية. وأهمية 
التقييم  عمليات  تحكم  التي  واألخ��اق��ي��ة  الثقافية  املعايير 
واالختبارات املتوافرة. وكيف يمكن تطبيقها بمهنية عالية 
���مَّ تحقيق ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ي األم��ث��ل. وت��زوي��د أول��ي��اء 

ّ
وم��ن ث

احتياجات  لفهم  إليها  يحتاجون  التي  باملعلومات  األم��ور 
أبنائهم والتعايش معهم.

واستطردت الساير أن املؤتمر يعقد برعاية بنك الكويت 
ال��وط��ن��ي وف��ي��ف��ا ل��ات��ص��االت وم��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول الكويتية 
السلوك  وم��رك��ز  الكويت  م��ص��ارف  وات��ح��اد  كلينيك  وفاطمة 

التطبيقي. 
يشارك في املؤتمر كوكبة من نحو 64 محاضرا متخصصا 
العربية، والهند، وال��والي��ات  ال���دول  م��ن  الكويت، وع��دد  م��ن: 
املتحدة األميركية، وبريطانيا حيث تدور محاضراتهم حول 
ثاثة محاور رئيسة: محور أولياء األم��ور، محور املعلمن 
والعاملن في الحقل التربوي، ومحور االختصاصين، كما 
يتفرع كل محور الى سلسلة من جلسات النقاش حول أمور 

حيوية تتعلق بموضوع املؤتمر. ريم الدوسري

عدد من املشاركات
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