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مشاجرة دموية كبيرة شهدتها أمس استخدمت فيها األسلحة البيضاء

الطلبة الكويتيون في الجامعة األردنية بخير
| كتب علي الفضلي
ومبارك الميع |
ط ـمــأن رئ ـيــس راب ـط ــة طلبة
الـ ـ ـط ـ ــب ال ـ ـب ـ ـشـ ــري واألس ـ ـ ـنـ ـ ــان
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
األردنـ ـ ـي ـ ــة اب ــراهـ ـي ــم ال ـع ـبــدلــي
ع ـل ــى س ــام ــة ج ـم ـيــع طـلـبـتـنــا
الدارسن في الجامعة والذين
يـ ـق ــدر ع ــدده ــم ب  910ط ــاب
وطالبات.
وأكــد العبدلي فــي تصريح
ل ـ ــ«الـ ــراي» أن جـمـيــع طلبتنا
بخير وال تــوجــد أي إصــابــات
بـيـنـهــم ،بـعــد وقـ ــوع مـشــاجــرة
دم ـ ــوي ـ ــة أمـ ـ ــس ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
ش ــارك فيها أع ــداد كـبـيــرة من
أبـ ـ ـن ـ ــاء بـ ـع ــض الـ ـعـ ـش ــائ ــر فــي
األردن ،م ـس ـت ـخ ــدم ــن ف ـي ـهــا
األسـ ـلـ ـح ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،مـبـيـنــا
أن األوض ـ ـ ـ ـ ــاع األمـ ـنـ ـي ــة تـمــت
ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا ب ـعــد تــدخــل
الجيش.
وقـ ــال إن ــه «كـ ــان ق ــد ت ــدوول
يـ ـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــس األول تـ ـح ــذي ــر
ب ــاحـ ـتـ ـم ــال وقـ ـ ـ ــوع مـ ـش ــاج ــرة
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،وقـ ــد قـمـنــا في
ال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة ب ـت ـب ـل ـي ــغ م ـل ـح ـق ـنــا
الثقافي بذلك ،وحذرنا الطلبة
الكويتين بتجنب تجمعات
الـطـلـبــة ،مــع إمـكــانـيــة الـغـيــاب

بعذر عــن املـحــاضــرة إن حدث
أمر طــارئ» .مضيفا «وبسبب
االمتحانات حضر يــوم أمس
أغ ـ ـلـ ــب ط ـل ـب ـت ـن ــا ،وع ـ ـنـ ــد ب ــدء
التجمعات ودخ ــول العشائر
ل ـل ـجــام ـعــة تـ ــم إب ـ ـ ــاغ ال ـط ـل ـبــة
بــالـخــروج مــن بــوابــات بعيدة
عن التجمع وإخاء الجامعة»
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن طـلـبـتـنــا أبـ ــدوا
ت ـعــاونــا م ــع تــوجـيـهــاتـنــا ،في
ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـ ــذي س ــاهـ ـم ــت ف ـيــه
الـعــديــد مــن ع ـضــوات الــرابـطــة
ف ــي م ـس ــاع ــدة زم ـي ــات ـه ــن فــي
ً
استقبالهن في السكن بدال من
السكن الجامعي.
وذك ـ ــر ال ـع ـبــدلــي أن املـلـحــق
الـثـقــافــي الـكــويـتــي ف ــي األردن
برئاسة الدكتور فاح الوقيان
كـ ـ ـ ــان م ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــا مـ ـ ــع ال ـط ـل ـب ــة
وحريصا على سامتهم حيث
ح ــرص عـلــى إرسـ ــال مرشدين
أمام بوابات الطلبة ملساعدتهم
في الـخــروج واالطمئنان على
ســام ـت ـهــم ،ك ـمــا قـ ــام الــوق ـيــان
ب ـم ـخــاط ـبــة رئـ ـي ــس ال ـجــام ـعــة
وأخ ـ ــذ م ــواف ـق ــة ال ـغ ـي ــاب بـعــذر
للطلبة الكويتين.
وم ـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه أك ـ ـ ــد امل ـل ـح ــق
الـثـقــافــي الـكــويـتــي فــي األردن
ال ــدكـ ـت ــور ب ـ ــدر امل ـط ـي ــري ع ــدم
وجود أي طالب كويتي ضمن

تدخل الجيش لفض املشاجرة الدموية

املـ ـش ــاج ــرة ال ـت ــي ح ـص ـلــت في
الجامعة األردنية أمس .
وقـ ــال امل ـط ـيــري لـ ــ« ال ـ ــراي »
ان املـكـتــب الـثـقــافــي فــي عمان

وجه تحذيرا للطلبة الدارسن
فــي الـجــامـعــة االردن ـي ــة طالبا
م ـن ـه ــم االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عـ ــن م ــواق ــع
التجمعات تحسبا ألي وضع

امني غير مستقر ،معلنا عن
تعطيل الــدراســة في الجامعة
امل ــذك ــورة حـتــى تـحــل املشكلة
بن اطرافها.

كشف أن كلية «الطب املساعد» تمارس ضغوطًا على طالبة معاقة لترك تخصصها

مساعد الزيد لـ «الراي» :عنصرية ومخالفة للقانون
رفض ذوي االحتياجات في التخصصات الطبية

| كتب علي الفضلي |

مباني جامعة الكويت
ال تتالءم مع ظروف
وخصوصية ذوي اإلعاقة

مساعد الزيد

الخاصة وال تــؤمــن فــي ادماجهم
في املجتمع أو قدرتهم في العطاء
االجتماعي ،وأتضح أن الكلية ال
تملك أي أدوات مخصصة تساعد
في العملية التعليمية الستخدام
طلبة ذوي االحتياجات الخاصة،
ك ـمــا ن ـمــى لـعـلـمــي ب ـعــد ال ـت ـحــري
ب ـ ــأن ك ـل ـي ــات أخ ـ ــرى ت ـت ـبــع نـفــس
ال ـع ـن ـص ــري ــة ضـ ــد ال ـط ـل ـب ــة ذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وهـ ــذا
ت ـعـ ٍـد صـ ــارخ ع ـلــى ق ــان ــون حـقــوق
األشـ ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة املـ ــادة
 9و 10فــي امل ـس ــاواة فــي التعليم
وتذليل املعوقات».
وطــالــب الــزيــد مــديــر الجامعة
الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور ح ـ ـسـ ــن األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري
ب ـضــرورة التحقيق فــي مــوضــوع
ال ـع ـن ـص ــري ــة ضـ ــد ال ـط ـل ـب ــة ذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ف ــي كلية
الـعـلــوم الطبية املـســاعــدة ،مؤكدًا
أن هذا ليس بنهج أو قيم جامعة
ال ـك ــوي ــت والـ ـت ــي ع ـه ــدن ــاه ــا ح ــرم
لـلـتـعــاون وال ـت ـعــاضــد وامل ـشــاركــة
بن جميع أطياف املجتمع.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد وجـ ـ ـ ــود
الئ ـحــة داخ ـل ـيــة ف ــي مــركــز الـعـلــوم
ال ـط ـب ـيــة والـ ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى عــدم
ق ـبــول الـطـلـبــة ذوي االحـتـيــاجــات
ال ـخ ــاص ــة إال ب ـعــد عــرض ـهــم على

مفترض أن تفتخر
الكليات بتخريج
«ذوي االحتياجات»
وإدماجهم في املجتمع
ل ـج ـن ــة خ ـ ــاص ـ ــة ،م ـب ـي ـن ــا أن ـ ـ ــه مــن
األولى إذا كانت هناك أهمية لهذه
اللجنة أن يـعــرض جميع الطلبة
ح ـتــى األصـ ـح ــاء م ـن ـهــم ،لتتحقق
م ــن وجـ ــود املـ ـه ــارات ال ــازم ــة كي
يــدخ ـلــوا ف ــي ال ـت ـخ ـص ـصــات الـتــي
تطرحها مختلف الكليات الطبية،
ال أن تـقــف فـقــط عـلــى الـطـلـبــة من
ذوي االحتياجات الخاصة الذين
ي ـم ـت ـل ـك ــون امل ـ ـ ـهـ ـ ــارات وال ـ ـق ـ ــدرات
ال ـع ـق ـل ـيــة نـفـسـهــا ال ـت ــي يمتلكها
الطلبة العاديون.
وذكر «أن اللجنة الخاصة التي
توضع من أجل النظر في إمكانية
قبول الطلبة من ذوي االحتياجات
الـ ـخ ــاص ــة ي ـج ــب أن تـ ـك ــون فـيـهــا
معايير واض ـحــة وشـفــافــة مبنية
ع ـلــى أس ــس مــوضــوع ـيــة وعلمية
وال تحكمها املزاجية».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال «أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ـ ــد الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
املخصصة للكليات الطبية فقط
وال ـ ـتـ ــي ت ـن ـظ ــر فـ ــي ال ـط ـل ـب ــة ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،مبينا أن
ذلك فيه انتقاص للكليات األخرى
وك ـ ــأن ال ـك ـل ـيــات ال ـط ـب ـيــة أهـ ــم مــن
غيرها».
وتـ ـس ــائ ــل «ه ـ ــل مـ ــن امل ـس ـم ــوح
ق ـب ــول ط ــال ــب م ــن هـ ــذه ال ـف ـئــة في
ً
تخصصات الهندسية مـثــا؟ أو

ّ
« »AALEتجدد االعتماد الدولي
لكلية اآلداب في الجامعة األميركية
أعلنت الجامعة األميركية
في الكويت أن مجلس األمناء
ف ـ ــي األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـح ـ ــر «،»AALE
وللمرة الثانية على التوالي،
جـ ــدد اع ـت ـم ــاد ال ــدول ــي لكلية
اآلداب والـعـلــوم فــي الجامعة
األمـيــركـيــة فــي الـكــويــت لفترة
جديدة مدتها خمسة أعوام.
وعلى مــدى العام الدراسي
امل ــاض ــي ،ق ــام ــت كـلـيــة الـعـلــوم
واآلداب فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ب ــإج ــراء دراسـ ــة ذات ـيــة شاملة

لـضـمــان ال ـح ـفــاظ عـلــى أفضل
املـ ـم ــارس ــات لـتـحـقـيــق اهـ ــداف
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـم ـن ـهــج
اآلداب والعلوم الحرة .ويشير
االع ـت ـم ــاد  AALEإل ــى ال ـت ــزام
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ب ـف ـل ـس ـف ــة اآلداب
والـ ـعـ ـل ــوم ال ـ ـحـ ــرة ،وال ـتــزام ـهــا
ب ــاملـ ـع ــايـ ـي ــر املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ال ـت ــي
تضعها األكاديمية للترويج
ألهـمـيــة التعليم واملـمــارســات
التعليمية املناسبة لتدريس
اآلداب والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة.
وتطوير طــرق مبتكرة لغرس
قيم التعلم ملــدى الحياة التي

تـ ــؤهـ ــل ال ـ ـطـ ــاب والـ ـط ــالـ ـب ــات
لـيـصـبـحــوا مــواط ـنــن فاعلن
في مجتمعاتهم.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـنـ ـ ــاس ـ ـ ـبـ ـ ــة
تــوجـهــت عـمـيــدة كـلـيــة االداب
وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم الـ ــدك ـ ـتـ ــورة روضـ ــة
ع ــواد ،بالشكر إل ــى كــل الــذيــن
ساهموا في عملية الحصول
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـم ــاد  AALEوع ـلــى
األخ ـ ـ ــص ال ـل ـج ـن ــة اإلش ــرافـ ـي ــة
ب ــرئ ــاس ــة ال ــدك ـت ــورن ـي ـك ــوالس
سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال ،ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد امل ـ ـسـ ــاعـ ــد
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
وال ــدع ــم األك ــادي ـم ــي لـلـطــاب،

و خ ـصــت بــال ـش ـكــر الـحـكــومــة
ال ـطــاب ـيــة لـلـسـنــة االكــاديـم ـيــة
 2016-2015وط ـ ـ ـ ــاب ك ـل ـيــة
االداب وال ـع ـلــوم ع ـلــى آرائ ـهــم
و م ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــات ـ ـهـ ــم الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاءة،
قــائ ـلــة «إن امل ـش ــارك ــة الـفـعــالــة
والدعم املتواصل من مجتمع
الـجــامـعــة فــي ه ــذه العمليات،
م ــن أه ــم ال ـس ـمــات ال ـتــي دائـمــا
م ــا تـمـيــز م ـبــادرات ـنــا العـتـمــاد
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ،إذ ان الـ ـتـ ـع ــاون
يمنح الكلية واملؤسسة القوة،
ويـ ـض ــع(الـ ـط ــال ــب) فـ ــي امل ـق ــام
األول».

روضة عواد

«تدريس التطبيقي» تطلب رفع
ميزانية الهيئة لـ«مساعدتها في أداء دورها»
دعــا رئـيــس رابـطــة أعـضــاء هيئة
ال ـتــدريــس لـلـكـلـيــات التطبيقية في
الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم التطبيقي
والتدريب الدكتور مبارك الذروة،ألن
«يـ ـتـ ـحـ ـم ــل مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة امل ـق ـب ــل
م ـســؤول ـيــة ال ـن ـه ــوض بــاملــؤس ـســات
ال ـتــربــويــة والـتـعـلـيـمـيــة ،وأن تـكــون
الـلـجــان العاملة فــي املجلس قــادرة
عـلــى ات ـخــاذ قـ ــرارات مــالـيــة واداري ــة
تـنـهــض بــالـهـيـئــة ال ـعــام ــة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب ال ـتــي تعتبر
أكـبــر مؤسسة تعليمية ويـقــع على
عاتقها دور وطني مهم من خال ما
تقدمه من خدمة تعليمية وتدريبية
ألبـنــاء الكويت وام ــداد ســوق العمل
بالكوادر الوطنية املؤهلة».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذروة فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي «إن ال ـ ـ ــدور ال ـ ـقـ ــادم عـلــى
مـجـلــس االمـ ــة وال ـح ـكــومــة ه ــو رفــع
امليزانية وإال فــإن الهيئة ستستمر
بــالـتـعـثــر ف ــي أداء دورهـ ــا الـحـيــوي
وع ــدم قــدرتـهــا على تخريج الطلبة
حـســب الـخـطــة ال ــدراس ـي ــة ،حـيــث ان

مبارك الذروة

مدة البقاء املقررة لكل طالب سوف
ت ـت ـضــاعــف م ـم ــا ي ـت ــرت ــب ع ـل ــى ذل ــك
تـســرب أع ــداد كـبـيــرة منهم وتكلفة
الــدولــة أعباء مالية أكثر من توفير
الشعب الدراسية التي ستساعدهم
على التخرج».

وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه «ح ـ ـ ــان ال ــوق ــت
ل ـل ـح ـك ــوم ــة أن تـ ـع ــي الـ ـ ـ ـ ــدور امل ـه ــم
وال ـ ـح ـ ـيـ ــوي ل ـل ـه ـي ـئ ــة وأس ــات ــذتـ ـه ــا
فـهــم يـبــذلــون ج ـهــودا مـضــاعـفــة في
سبيل استمرار العملية التعليمية
وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة تـ ـل ــك ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات مــن
م ـن ـط ـلــق ال ـت ــزام ـه ــم بـمـســؤولـيـتـهــم
الوطنية كاملة ،فيجب أال يطول ذلك
التقليص عملية التعليم ،فاملساس
بميزانية التعليم أمر مرفوض ومن
شــأنــه اإلض ــرار بجيل املستقبل من
أبناء الوطن».
وأش ــاد ال ــذروة بتوجه األقسام
العلميه بكلية التربية األساسية
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــح ال ـت ـخ ـص ـص ــات
العلمية للفصل الدراسي الثاني،
بـعــد أن كــانــت غـيــر مـتــاحــة ،وهــي
قـســم الـلـغــة الـعــربـيــة وال ــدراس ــات
االس ــام ـي ــة والـتـصـمـيــم الــداخ ـلــي
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــا آلمـ ـ ـ ــال
ورغـبــات ابنائنا وبناتنا الطاب
وال ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــات والـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـل ــى
مستقبلهم الدراسي.

«مستقلة أميركا» :الننتمي
إلى أي تيارات أو أحزاب سياسية
| كتب علي الفضلي |

حوار

مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاوالت وض ـ ـ ـغـ ـ ــوط ع ـ ــدة
ت ـمــارس ـهــا كـلـيــة ال ـع ـل ــوم الـطـبـيــة
املساعدة إلقناع طالبة في الكلية
للتحويل إلــى تخصصات أدبية
أخرى ،والسبب أنها من فئة ذوي
االحتياجات الخاصة.
قضية الطالبة الفائقة والتي
أك ـم ـلــت عــام ـهــا األول ف ــي الـكـلـيــة
ك ــان ــت م ـح ــل اسـ ـتـ ـغ ــراب م ــن قـبــل
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـق ـســم ال ـعــاج
املـهـنــي ف ــي كـلـيــة ال ـع ـلــوم الطبية
املـ ـس ــاع ــدة فـ ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
وعضو هيئة التدريس في الكلية
الدكتور مساعد الزيد والذي عمد
على إثارتها عبر «الــراي» ،مؤكدًا
أنـ ــه ل ـيــس م ــن ح ــق إدارة الـكـلـيــة
نـقــل الـطــالـبــة إل ــى كـلـيــة أخ ــرى ال
ترغب فيها ،فالطالبة لها حق في
اختيار ما تريد.
ووصــف الــزيــد هــذه املـحــاوالت
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـمـ ـ ــارس تـ ـ ـج ـ ــاه ال ـط ـل ـب ــة
ذوي االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
بـ ــال ـ ــ«ع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــة» وت ـ ـت ـ ـعـ ــارض
مـ ــع الـ ـق ــان ــون ال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد عـلــى
امل ـســاواة مــا بــن اإلنـســان السليم
وذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
فــي حــق التعليم ،وتوفير البيئة
امل ـن ــاس ـب ــة ل ـه ــم م ــؤكـ ـدًا انـ ــه لـيــس
م ــن الـ ـع ــدل رفـ ــض ق ـب ــول الـطـلـبــة
ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة في
التخصصات الطبية.
وف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ح ــديـ ـث ــه ح ــول
ق ـض ـيــة ال ـط ــال ـب ــة ق ـ ــال الـ ــزيـ ــد :تــم
قـ ـب ــول ط ــال ـب ــة واح ـ ـ ــدة مـ ــن ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة فــي الـعــام
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ب ـس ـب ــب ت ـغ ـي ـي ــر ن ـظ ــام
ال ـق ـبــول إل ــى ال ـق ـبــول امل ـبــاشــر في
الكلية ولـيــس اقـتـنــاعــا بــالـقــدرات
ون ـ ـمـ ــى إلـ ـ ــى عـ ـلـ ـم ــي بـ ـ ــأن إدارة
الكلية تحاول إقناع هذه الطالبة
ب ــالـ ـتـ ـح ــوي ــل إلـ ـ ـ ــى كـ ـلـ ـي ــة أدب ـ ـيـ ــة
والسبب إعاقتها التي ستصعب
عليها ال ــدراس ــة ،وت ـبــن لــي أنها
رفضت التحويل إلى كلية أخرى

وقبلت التحدي وإثـبــات قدراتها
ملن ال يؤمن بها.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال «الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ـ ــأن ه ـ ـنـ ــاك
تـخـصـصــات مـعـيـنــة مــن الصعب
أن ي ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ال ـط ـل ـبــة ذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ول ـك ــن
رفـضـهــم كـلـهــم مــن غـيــر استثناء
يعتبر عـنـصــريــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«ه ـنــاك تخصصات بــاإلمـكــان أن
يتعاملوا معها ويبدعوا فيها».
ولـفــت إل ــى أن «الـطــالـبــة لديها
ب ـ ـطـ ــئ ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام وال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة،
وتخصصها ليس لــه اتـصــال مع
امل ــري ــض ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ،وإن ـم ــا
تحتاج إلى التمكن من استخدام
لوحة املفاتيح وهناك سبل أخرى
ممكن أن تسهل عليها ،من خال
اسـ ـتـ ـخ ــدام األوامـ ـ ـ ــر ال ـك ــام ـي ــة أو
لوحة مفاتيح مصممة خصيصا
لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـب ــة ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
ال ـخــاصــة مل ــن لــدي ـهــم م ـشــاكــل في
اليد».
وتــاب ــع «م ــن ال ـغــريــب أن ج ــزءا
من املنهج املدرس في الكلية يركز
على كيفية تطويع التكنولوجيا
ل ـل ـطــالــب املـ ـع ــاق ول ـل ـم ــوظ ــف فــي
الوقت الذي نجد رفض الكلية في
دمجهم».
وأك ــد الــزيــد أن قـبــول أو رفض
طلبة ذوي االحتياجات الخاصة
يجب أن يكون مبنيا على أسس
وم ـعــاي ـيــر وال ــوص ــف األك ــادي ـمــي
ل ـل ـك ـل ـي ــة ولـ ـ ـي ـ ــس بـ ـط ــريـ ـق ــة غ ـيــر
موضوعية أو غير علمية».
وأضـ ــاف «بـحـســب املـعـلــومــات
التي وردتني بأنه قرار داخلي من
إدارة الكلية بـعــدم قـبــول الطلبة
من ذوي االحتياجات الخاصة»،
الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك ج ــام ـع ــات
عاملية لديها الئحة للطلبة ذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة تـسـعــى
ف ـي ـه ــا مل ـس ــاع ــدت ـه ــم وت ــذلـ ـي ــل كــل
املعوقات».
وت ــاب ــع ب ـق ــول ــه «مـ ــن ال ــواض ــح
أن إدارة الكلية ال تــؤمــن بـقــدرات
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ذوي االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات

قبول طالب يعاني من صعوبات
فـ ــي اإلدراك فـ ــي ال ـف ـل ـس ـف ــة دون
وجود مثل هذه اللجنة؟»،مضيفا
«إذا ك ــان ــت ه ـن ــاك ض ـ ــرورة لـهــذه
اللجنة فمن األولى تعميمها على
الجميع».
وتحدث الزيد عن حال املباني
ال ـجــام ـع ـيــة ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت
السيما فــي مركز العلوم الطبية
والـتــي ال تــائــم خصوصية ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،مبينا أن
أج ـ ـ ً
ـزاء كـثـيــرة مــن املــركــز ال تتبع
املـعــايـيــر الـعــاملـيــة الـبـيـئـيــة لــذوي
االحتياجات الخاصة ،في الوقت
الـ ــذي ت ـت ـعــرض ف ـيــه املـ ـم ــرات إلــى
العديد من التكسرات ،كذلك نجد
أن دورات امل ـي ــاه وامل ـغ ــاس ــل غير
مـهـيـئــة بـحـيــث ت ــراع ــي ح ــال هــذه
ال ـف ـئــة .وذك ــر أن ج ــزءا م ــن املـقــرر
الـ ــدراسـ ــي ي ـف ــرض ع ـل ــى ال ـطــالــب
اختبار املبنى للتحقق من توافقه
مع ذوي االحتياجات الخاصة.
وأكد الزيد على أهمية مساعدة
هـ ـ ــذه ال ـف ـئ ــة وبـ ــاإلم ـ ـكـ ــان تــوف ـيــر
املساعدة املطلوبة لهم ،فالطالب
ال ـ ـ ــذي ي ـع ــان ــي مـ ــن ع ـ ــدم وضـ ــوح
الــرؤيــة مــن املـمـكــن مـســاعــدتــه من
خال وجود أدوات للتكبير ،ومن
يعاني من إعاقة في يده باإلمكان
جلب مساعد يكتب لــه إن كــان ال
يستطيع الـكـتــابــة وي ـكــون مكلفا
من قبل القسم العلمي ،أو تمديد
ف ـتــرة االخ ـت ـب ــار ل ـهــم ،وإذا كــانــت
لــديــه صـعــوبــة فــي ال ـكــام نعطيه
ال ــوق ــت الـ ـك ــاف ــي ل ـي ـت ـح ــدث حـتــى
نتمكن من تعزيز الثقة في نفسه،
أو توفير أجـهــزة تسجيل لحفظ
امل ـ ـحـ ــاضـ ــرات حـ ـت ــى ي ـت ـم ـك ــن مــن
الرجوع إليها مرة أخرى.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــة ذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة لـهــم دور
اجتماعي ووطـنــي ال يقل أهمية
ع ـ ــن دور أي طـ ــالـ ــب آخ ـ ـ ــر وم ــن
املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـف ـت ـخ ــر ال ـك ـل ـي ــات
بتخريجهم وتهيئتهم إلدماجهم
في املجتمع.

بداية املشاجرة

تـ ـط ــرح ق ــائ ـم ــة «م ـس ـت ـق ـلــة
أميركا» نفسها كوافد جديد
هـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
االنـتـخــابـيــة لـلـمـنــافـســة على
مـقــاعــد ات ـحــاد طلبة الكويت
فـ ـ ــرع  -الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
األمـيــركـيــة وال ـتــي تنطلق 25
نوفمبر الجاري ،في محاولة
مـنـهــا لـتــوحـيــد كـلـمــة الطلبة
أمـ ــام األخـ ـط ــاء وال ـت ـج ــاوزات
الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت فـ ــي ال ـس ــاب ــق
وال ـ ـت ـ ــي ك ـ ـ ــان لـ ـه ــا أث ـ ـ ــر ع ـلــى
الجموع الطابية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ك ـ ــل م ـ ــن رئـ ـي ــس
الهيئة اإلدارية للقائمة طال
الصقر ومنسق القائمة حسن
جمال لـ«الراي» إلى أن قائمة
مـسـتـقـلــة أم ـيــركــا ه ــي قــائـمــة
طــاب ـيــة تـسـعــى السـتـقــالـيــة
الـ ـح ــرك ــة ال ـط ــاب ـي ــة وال ـع ـمــل
الطابي بعيدًا عن أي تدخل
سياسي أو خارجي عليها أو
فـيـهــا ،مــؤكــد أن اســم القائمة
يـ ـعـ ـب ــر عـ ـ ــن االس ـ ـت ـ ـق ـ ــال عــن
جـمـيــع ال ـت ـي ــارات الـسـيــاسـيــة
واألحزاب الخارجية.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـقـ ــر وج ـ ـمـ ــال
لـ ـ ــ«ال ـ ــراي» أن ال ـقــائ ـمــة ليس
ل ــدي ـه ــا ع ــاق ــة فـ ــي مـسـتـقـلــة
جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت« ،ف ـن ـحــن ال
ننتمي ألي قائمة أخ ــرى في
الكويت أو خارجها».
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــاملـشــاكــل
والصعوبات التي يواجهها
الـطـلـبــة ه ـنــاك أش ـ ــارا إل ــى أن
ال ـط ـل ـبــة ي ــواج ـه ــون صـعــوبــة
ف ــي ال ـق ـب ــول ف ــي ال ـجــام ـعــات

بسبب ضيق عدد الجامعات
املعترف فيها ،األمر الذي نتج
عنه تكدس الطلبة الكويتين
فــي جــامـعــات معينة ،وأيضا
قـيــام املـلـحــق الـثـقــافــي بحظر
الكثير من الجامعات بحجة
تكدس الطلبة فيها.
«الـ ـ ـ ـ ـ ــراي» ال ـت ـق ــت كـ ــا مــن
رئـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للقائمة طال الصقر ومنسق
الـ ـق ــائـ ـم ــة حـ ـس ــن ج ـ ـمـ ــال فــي
الحوار التالي:
• مل ـ ـ ـ ــاذا تـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ــذون اس ـ ــم

«املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة» ومـ ـ ــا ع ــاق ـت ـك ــم
بمستقلة جامعة الكويت؟
 ح ـس ــن ج ـ ـمـ ــال :ات ـخ ــذن ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء عـ ـل ــى
الـعـنـصــر األس ــاس ــي للقائمة
وهـ ــو االس ـت ـق ــال ع ــن جـمـيــع
التيارات السياسية واألحزاب
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ول ـي ـس ــت لــديـنــا
عاقة بقائمة مستقلة جامعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وال ن ـن ـت ـم ــي ألي
قــائـمــة أخ ــرى فــي الـكــويــت أو
خارجها.
• مل ـ ـ ـ ـ ــاذا تـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــدون فــي
االنتخابات؟ وهل هناك ضرورة
فعلية لوجود قائمة جديدة؟
حـ ـس ــن ج ـ ـمـ ــال :ن ـ ــرى أنوج ـ ـ ـ ــودن ـ ـ ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــر ضـ ـ ـ ـ ــروري
لنوحد كلمتنا أمام األخطاء
والتجاوزات التي حصلت.
• م ــا أه ــم ال ـت ـط ـل ـعــات الـتــي
تسعون اليها خال برنامجكم
االنتخابي ؟
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال :ن ـح ــنف ــي صـ ــدد ص ـي ــاغ ــة ال ــرؤي ــة
االنـتـخــابـيــة ال ـتــي نطرحها
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مــع

الـ ـطـ ـلـ ـب ــة وااللـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــات ح ــول
أهـ ـ ــم املـ ـط ــال ــب األك ــاديـ ـمـ ـي ــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واملـ ـش ــاك ــل
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــم ،ونـ ـح ــن
الـ ـي ــوم ن ــرع ــى أهـ ــم امل ـطــالــب
األك ــادي ـم ـي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
وكـ ــذلـ ــك ال ـص ـح ـي ــة لـلـطـلـبــة
كـ ـ ــزيـ ـ ــادة ع ـ ـ ــدد الـ ـج ــامـ ـع ــات
املـ ـعـ ـت ــرف فـ ـيـ ـه ــا ،وس ـه ــول ــة
التحويل بــن التخصصات
ال ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع
مـ ـج ــاالتـ ـه ــا ،وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ق ـ ـيـ ــاس ال ـل ـغ ــة،
واملـطــالـبــة فــي تغيير شركة
التأمن الصحي للطالب مع
زي ــادة مـمـيــزات الـعــاج مثل
عاج العيون واألسنان.
• مـ ــا أه ـ ــم املـ ـش ــاك ــل ال ـت ــي

يواجهها الطالب هناك؟

طال الصقر :في الجانباألك ــاديـ ـم ــي ي ــواج ــه ال ـطــالــب
ص ـ ـعـ ــوبـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول فــي
الجامعات بسبب قلة العدد
املـعـتــرف بــه ،األم ــر ال ــذي نتج
عنه تكدس الطلبة الكويتين
فــي جــامـعــات معينة ،وأيضا
قـيــام املـلـحــق الـثـقــافــي بحظر
الكثير من الجامعات بحجة
تكدس الطلبة فيها.
حسن جمال :هناك بعضال ـط ـل ـب ــة يـ ـع ــان ــون أيـ ـض ــا مــن
مـشـكـلــة ال ـغ ــاء املـعـيـشــي في
ب ـعــض الـ ــواليـ ــات األم ـيــرك ـيــة
والــذي أصبح شيئا ملحوظا
وال ي ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع ال ـ ـط ـ ــال ـ ــب
التعايش معه ،فاملخصصات
الـشـهــريــة وال ـتــي تـبـلــغ 2600
دوالر الت ــواك ــب هـ ــذا ال ـغ ــاء
الفاحش.

