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 النقب

تل السبع: ندوة حول دمج ذوي االحتياجات الخاصة بالعمل الجماهيري

استضاف المركز الجماهيري تل السبع،االثنين، ندوة بعنوان دمج ذوي االحتياجات الخاصة بالعمل الجماهيري

ُنشر: 2020-02-25 10:09:40كتب: ياسر العقبي - مراسل موقع كل العرب

رئيس مجلس تل السبع، عمر أبو رقيق، تحدث عن مصابه الشخصي بفقدان ابنته الطفلة التي كانت من ذوي االحتياجات الخاصة

المحامي جالل هريش، الذي فقد بصره في سن ١٢ عاما، قدم محاضرة بعنوان "من األلم إلى األمل ومن المحنة إلى المنحة"

استضاف المركز الجماهيري تل السبع، اليوم االثنين، ندوة بعنوان "دمج ذوي االحتياجات الخاصة بالعمل الجماهيري".

رئيس مجلس تل السبع، عمر أبو رقيق، تحدث عن مصابه الشخصي

بفقدان ابنته الطفلة التي كانت من ذوي االحتياجات الخاصة، وقال

"هنيئا لألهل الذين يقفون إلى جانب أوالدهم، من ذوي القدرات

الخاصة"، كما أسماهم ولفت إلى القرية الخاصة بإدارة األستاذ

عايش أبو عمره، في بلدة تل السبع.

المحامي جالل هريش، الذي فقد بصره في سن ١٢ عاما، ولم يستطع

تحقيق حلمه بأن يكون العب كرة قدم، تناول في محاضرته بعنوان

"من األلم إلى األمل ومن المحنة إلى المنحة"، رحلته مع مرض

الشبكية الذي تحول معه إلى كفيف، وتحقيق حلمه بلقاء المرحوم

إبراهيم الفقي، خبير التنمية البشرية، الذي تدرب على يديه.

ويشار إلى أنه أدار األمسية الطالب محمد دعابس، وهو طالب من

ذوي اإلعاقة من قرية بئر هّداج الذي يتعلم في مدرسة "آفاق" لذوي

اإلعاقة الجسدية ببلدة تل السبع.

وقالت المستشارة التربوية إيناس أبو رياش، في حديث لمراسل "كل

العرب"، إن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات مختلفة في شهر فبراير

حيث يتم تسليط الضوء على ذوي االحتياجات الخاصة وأهمية دمجهم في المجتمع وتقبل اآلخر.

أما صفاء شحادة فأشارت إلى أهمية هذا اللقاء لتحفيز الطالب الذين يعانون من إعاقة وفتح اآلفاق أمامهم.

إقرا ايضا في هذا السياق:

تل السبع: إصابة شاب (23 عاًما) جّراء تعّرضه للطعن خالل شجار بين

عائلتين

اعتقال مشتبه من تل السبع قاد بدون رخصة

الشرطة تناشد بالبحث عن الشاب المفقود ابراهيم األعسم من تل

السبع: خرج قبل أيام واختفت آثاره

تل السبع: ثالث إصابات احداها خطيرة في شجار عائلي

تل السبع: توقيف قاصر (14 عاًما) بشبهة حيازة سالح غير قانوني

تل السبع: الئحة اتهام ضد شرطي اعتدى على مواطن عربي

فاجعة في تل السبع: وفاة الطفلة ميس أسامة هنية بعد دهسها عن

طريق الخطأ في ساحة منزلها

تل السبع: إعادة دراجات طبّية لذوي االحتياجات الخاصة

تل السبع: طعن مدير البريد واصابته طفيفة.. الشرطة: الخلفية ليست
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