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في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين اللجنة البارالمبية الليبية وجامعة كينساو الأمريكية قام وفد من الجامعة يتمثل في كلًا من :
الدكتور جيمي كالاوي أستاذ التربية الرياضية والترويح بكلية التربية البدينة الرياضية بجامعة كينساو والدكتور إبراهيم الصاوي

المدير الإقليمي للمشروعات الجامعة في الوطن العربي والدكتورة كارلا ويدي مسئولة إعداد وتأهيل الطلاب المعاقين في مدارس
كوب كونتي بزيارة ليبيا في الفترة من 11 – 18 / 01/2010 ف ، وكان أول الواصلين من الوفد الدكتور إبراهيم الصاوي الذي وصل يوم

الاثنين الموافق 11/ 01 / 2010 ف وذلك لتنسيق برنامج الزيارة للوفد مع رئيس اللجنة البارالمبية الليبية واللجنة الاستقبال التي كلفت
خصيصاً  لمرافقة هذا الوفد خلال زيارته في ليبيا ، ولقد

  قام الدكتور إبراهيم الصاوي يوم الثلاثاء الموافق 12 / 01 / 2010 ف بزيارة سريعة للجمعية الليبية لمتلازمة داوون والتقى فيها مع رئيس
الجمعية الدكتور فوزي آدم وتمت مناقشة العديد من الاقتراحات والبرامج لسبل التعاون بين الجمعية وجامعة كيسناو الأمريكية

وبعد الانتهاء من الزيارة للجمعية الليبية لمتلازمة داوون قام الدكتور إبراهيم بزيارة مكتب شؤون المعاقين باللجنة الشعبية العامة
للتعليم والتقى بمديرة المكتب الدكتورة فاطمة بن عامر  وتم طرح العديد من الأفكار والاقتراحات في سبل دمج ذوي الإعاقة في

التعليم العالي ، وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 13/01/2010ف 
قام الدكتور إبراهيم الصاوي برفقة وفد من اللجنة البارالمبية الليبية بزيارة لكلية التربية البدينة بجامعة الفاتح ب وتم اللقاء مع

أمين اللجنة الشعبية بالكلية الدكتور علي محمد حسن والدكتور المبروك محمد أبو عمير مدير مكتب الدراسات العليا وبعض الأمناء
ورؤساء الأقسام وبعض أعضاء هيئة التدريس في الكلية ، حيث بدا الدكتور إبراهيم الصاوي بإعطاء نبذة سريعة عن جامعة كينساو

وطموحات هذه الجامعة على صعيد الوطن العربي عامة وليبيا خاصة وإيضاح أيضا الاتفاقية المبرمة التي وقعت بين الجامعة
واللجنة البارالمبية الليبية وشكر من خلالها الوفد الليبي الذي شارك في الحوار العربي الأمريكي الذي أقيم بولاية جورجيا في شهر

أكتوبر سنة 2009 ف ، وأيضا شكر رئيس اللجنة البارالمبية الليبية الذي مجهوداته الجبارة التي بذلها من اجل تسهيل توقيع هذه
الاتفاقية ، وتم تقديم العديد من الاقتراحات من قبل ممثلي كلية التربية البدينة والدكتور إبراهيم الصاوي المدير الإقليمي

لمشروعات الجامعة بالوطن العربي وتم الاتفاق أيضا على توقيع اتفاقية تعاون وتوأمة بين الكلية وجامعة كينساو وتبادل الزيارات
في المستقبل القريب وفي نهاية الزيارة تم توزيع نسخ من كتب المجلة العلمية التي تصدر عن الكلية على الوفد ، وفي ظهر يوم

الخميس الموافق 14 / 01 / 2010 ف وصل إلى مطار طرابلس العالمي وفد جامعة كينساو والذي يتمثل في الدكتور جيمي كالآوي
والدكتورة كارلا ودي وكان في استقبالهم الدكتور إبراهيم الصاوي ولجنة استقبال من اللجنة البارالمبية الليبية وتم إهداء باقة ورد

إلى الوفد قام بتقديمها الأستاذ خليفة ابوذيب منسق العلاقات الخارجية باللجنة البارالمبية الليبية ، وتوجه بعدها الوفد إلى مكان
إقامتهم بفندق الكبير ، وفي الفترة المسائية قام وفد الجامعة رفقة وفد اللجنة البارالمبية الليبية بزيارة مركز الأندلس لمتعددي

الإعاقة التابع للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وكان في استقبالهم نائب مدير المركز الأستاذة زهرة النعاس وبعض
الموظفين والموظفات في المركز حيث قاموا بجولة في المركز والاطلاع على الخدمات المقدمة لهذه الشريحة ومدى الاهتمام الذي

يتلقونه من قبل المشرفين ، ولقد انبهر الوفد الأمريكي بالاهتمام الكبير والتنظيم والنظافة التي شاهدوها في المركز ومدى الحب
والتفاني في العمل من قبل الموظفين والموظفات بالمركز واثنوا عليهم وشكروهم بكلمات رائعة جداً وما زادهم انبهاراً ودهشة هو أن

هذه الخدمات تقدم مجانا من قبل الدولة الليبية للنزلاء بالمركز وتقدموا بالعديد من الأسئلة للأستاذة زهرة النعاس التي جاوبتهم
على جميع أسألتهم بشكل مفصل وقاموا يتدوين هذه الملاحظات لكي يقوموا بدراستها ونقل هذه الصورة التي شاهدوها للطلبة الذين

يشرفون عليهم بالجامعة ، وبعد الانتهاء من الجولة أقام المركز وجبة عشاء على شرف وفد الجامعة الأمريكية .
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الوفد بعض الأشغال اليدوية التي قاموا بصنعها بأيديهم .لتعليمهم وضمن الزيارة قاموا بزيارة فصول الأشغال اليدوية وأعجبوا بالأشغال التي أنجزها هؤلاء الأطفال ، وقام الأطفال بإهداءإجابتهم عليها ووضحت لهم بعض النقاط الهامة ، ومن ثم قام الوفد بزيارة الفصول الدراسية والاطلاع على الطرق المستخدمةلتعليمهم ولا يوجد شي اسمه مستحيل بالنسبة لهم ، وقامت العديد من الأمهات بطرح بعض الأسئلة على الدكتورة كارلا التي بدورهاقصيرة للأمهات الأطفال المنتسبين لهذه الجمعية على كيفية دمجهم في التعليم وفي المجتمع وكيفية استخدام عدت طرقوكان في استقبالهم رئيس الجمعية الدكتور فوزي ادم وأعضاء الجمعية والموظفين بها وقامت الدكتورة كارلا ويدي بإلقاء محاضرةورودا كتعبير عن سعادتهم بهذه الزيارة الرائعة التي شرفوا النادي بها .وبعدها انتقل الوفد لزيارة الجمعية الليبية لمتلازمة داوونالنادي بإهداء دروع تذكارية من النادي للوفد الأمريكي واللجنة البارالمبية الليبية وقام بتقديمها أطفال نادي البراعم وأهدوهم أيضاكأنه طفل عادي لا فرق بينه وبين اقرأنه ، وقالوا انه لشئ رائع أن نشاهد هذه إتباعكم للطرق الحديثة للدمج وبعدها قامت مديرةأبدا عن أمريكا ، ولقد قام الوفد أيضاً  بزيارة فصل الدمج لأطفال متلازمة داوون وكيف يتم تعليمهم بصورة عادية جدا ص ويعاملالصغر والتي تعتبر من أهم المراحل في حياة الإنسان وأبدو إعجابهم الكبير بهذا النادي والنظام الذي سائر عليه وقالوا انه لا يختلفالشؤون الإدارية بالنادي وقام الوفد بجولة داخل النادي والاطلاع على العملية التعليمية وكيف يتلقى الأطفال في ليبيا تعاليمهم منذمقدمة من عميد جامعة كينساو لجامعة الفاتح .وبعدها قام الوفد بزيارة الى نادي البراعم وكان في استقبالهم مديرة النادي ومديرللوفد جامعة كينساو وأيضا للجنة البارالمبية الليبية على مجهوداتهم الرائعة التي يقومون بها،وقام الدكتور جيمي بتسليم هديةوبعد انتهاء الاجتماع قام الدكتور عياد المصراتي بتسليم ذرع جامعة الفاتح للدكتور جيمي وأيضا قام بتوزيع أوسمة جامعة الفاتحجامعة الفاتح لتوقيع هذه الاتفاقية ،الجامعتين وتبادل الخبرات بينهما ، ورحب الدكتور عياد بهذا الاقتراح واتفقوا على زيارة رسمية يقوم بها وفد جامعة كينساو إلىالجامعات وانه لشرف لنا ان نوقع على اتفاقية توأمه في المستقبل وتبادل أعضاء هيئة التدريس وأيضا إيفاد طلبه يدرسون فيلحفاوة الاستقبال وشكر الدكتور عياد علة منحه هذا الفرصة للالتقاء به وقال الشئ الجميل أننا نحن الاثنين الآن في مرحلة تطويرليقترح النقاط التي سيتم فيها التعاون مستقبلاً  بين الجامعتين ، ومن ثم كانت الكلمة للدكتور جيمي الذي عبر عن سعادته وشكرهأوروبية وعربية ، وقال يسعدنا ان يتم التعاون بيننا أيضا كجامعة ليبية وأمريكية ، وأعطى الكلمة بعدها للأستاذ جمال الزروقالفاتح وتاريخها والأقسام التي تحتويها وان الجامعة الآن في مرحلة التطوير وتقوم بالعديد من اتفاقيات التعاون مع جامعاتوقام الدكتور إبراهيم الصاوي بإعطاء نبذة عن جامعة كينساو وما هي أهدافها وطموحاتها ، وبالمثل عرف الدكتور عياد بجامعةحرم جامعة الفاتح وقال الدكتور عياد انه شرف كبير لنا أن يزورنا وفد من جامعة أمريكية عريقة لها تاريخها كجامعة كينساو ،المساعد بجامعة الفاتح الدكتور عياد المصراتي ، وكان في استقبالهم الأستاذ جمال الزروق والدكتور عياد المصراتي ورحبوا بهم فيوفي صباح يوم الأحد الموافق 17 / 01 / 2010 ف قام وفد جامعة كينساو الأمريكية بزيارة إلى جامعة الفاتح وذلك للاجتماع  بالأخ الأمينالقديمة .التراث الليبي لكي يقدموها كهدايا لأصدقائهم بأمريكا ، وبعدها توجه الوفد لتناول وجبة الغداء بإحدى المطاعم الشعبية بالمدينةالمتحف قام الوفد بزيارة الى مدينة طرابلس القديمة وذلك للاستمتاع بجمال البناء المعماري القديم واقتناء بعض الحاجيات منوتقاليد الشعب الليبي الذي كانت في إحدى أجنحة المتحف ، وبعدها الانتهاء من الجولة في المتحف وإعجابهم الشديد بما شاهدوه فيلمكانها الأصلي وأيضا قامت المرشدة السياحية المرافقة للوفد بإعطاء شرح مفصل على كل قطعة بالمتحف وشاهدو أيضا عاداتالأثرية التي استرجعت من دول أخرى تم نقلها إليها منذ فترة زمنية طويلة ولكن بفضل المجهودات التي بدلت تم استعادتها وإرجاعهاوفي صباح يوم الأحد السبت الموافق 16 / 01 / 2010 ف قام الوفد بزيارة متحف السراي الحمراء اطلعوا فيها على العديد من التماثيلمدينة طرابلس .السياحية في مدينة لبده وغادروا بعدها إلى محل إقامتهم بمدينة طرابلس ، وفي الفترة المسائية قاموا بجولة في بعض الأسواق فيوفد الجامعة الأمريكية بهذا الانجاز والجهد المبذول من قبل العاملين بهذه الإذاعة ،ومن ثم تناول الوفد وجبة الغداء بإحدى المطاعموصناعات ، وقام الوفد بزيارة إلي حجرات البث المباشر والتسجيل والتعرف على طريقة البث والمدى الذي يصل له بث القناة ، وأشادسميت بهذا الاسم وأيضا نشاطات هذه الإذاعة وأيضا أعطى نبذة شامله على مدينة الخمس وما تشتهر به هذه المدينة من مزروعاتالخمس وقاموا بتقديم الحليب واللبن والتمر للوفد وقام الأستاذ فاضل الفاضلي بإعطاء نبذة عن إذاعة المرقب ومتى أسست ولماذاالإعلامي فاضل الفاضلي برفقة زملائه الموظفين بالقناة حيث استقبلوا الوفد بحفاوة ورحابة صدر ليست بالغريبة على أهاليجميعاً  ، وبعد الانتهاء من الجولة في مدينة لبدة الأثرية قام الوفد بزيارة إلى إذاعة المرقب المحلية بالخمس وكان في استقبالهموالكنوز التي تم اكتشافها في عدت مدن ليبية وأيضا بعد التماثيل الأثرية وكم المرشد السياحي بشرح مفصل وكافي ووافي عليهاالانتهاء من زيارة المدينة القديمة قام الوفد بزيارة لمتحف لبده والذي يتكون من حوالي 25 قسم يحتوي على العديد من القطع الأثريةهائل لليبيا يدر عليها العديد من الأموال اذا ما استغلت بالشكل السليم وقاموا بأخذ العديد من الصور التذكارية جانب الآثار وبعدالمدفونة تحت الأرض والأهمية الأثرية لمدينة لبده الأثرية وأعجب الوفد الأمريكي بهذه الآثار واكدو على قيمتها وأنها بمثابة دخلبزيارة للمدينة الأثرية وتقديم شرح مفصل عن تاريخ هذه المدينة ومراحل التنقيب التي مرة بها واكتشاف العديد من الكنوزالإعلامي فاضل الفاضلي وبرفقته المرشد السياحي وبعض الإعلاميين بمدينة الخمس ولقد قام المرشد السياحي باصطحاب الوفدوفي صباح يوم الجمعة الموافق 15 / 01 / 2010 ف قام الوفد برحلة إلى مدينة الخمس وتحديداً لزيارة مدينة لبده وكان في استقبالهم

 جانب من مؤتمر صحفي استمع من هنا here click listenللوفد الليبي الذي حضر ، ومن ثم قام الدكتور إبراهيم الصاوي والدكتور جيمي كالاوي والدكتورة كارلا ويدي بتسليم شهادات مقدمة من جامعة كينساواللجنة البارالمبية الليبية الذي ثمن هذه الخطوة والاتفاقية أن ليبيا ستقوم باستضافة الحوار العربي الأمريكي الثاني خلال هذه السنةمبسط بحضور القنوات الفضائية ألقيت فيه بعض الكلمات الترحيبية بالوفد الأمريكي ، وجاء في كلمة الأستاذ خالد الرقيبي رئيسيدم طويلاً  ناقشوا فيه الاتفاقية المبرمة بين اللجنة البارالمبية الليبية وجامعة كينساو الأمريكية ، ومن ثم عقد مؤتمر صحفيبصندوق التضامن الاجتماعي واحد أعضاء الوفد الليبي الذين شاركوا في الحوار العربي الأمريكي حيث اجتمعوا في اجتماع مغلق لمالرئيس الأستاذ طارق الواعر والموظفين والموظفات باللجنة البارالمبية الليبية والأستاذ عبدالحكيم الشلماني عضو مجلس الإدارةوبعدها اتجه الوفد الى مقر اللجنة البارالمبية الليبية وكان في استقبالهم رئيس اللجنة البارالمبية الليبية الأستاذ خالد الرقيبي ونائب
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خالد الرقيبي بتسليم هداية للوفد وبعدها أقام الأستاذ خالد الرقيبي حفل غذاء على شرف الوفد الأمريكي بقرية المغرب العربي وبعد الانتهاء من حفل الغذاء قام الأستاذوقام الأستاذ خالد الرقيبي بتسليم درع اللجنة البارالمبية الليبية إلى كلا من الدكتور جيمي كالاوي والدكتورة كارلا  ويدي ،والدكتورة فاطمة بن عامر والأستاذة نادية ..... التي كان لها دور بارز في التواصل بين جامعة كينساو واللجنة البارالمبية الليبية ،الحوار العربي الأمريكي في السنة الماضية والذي تمثل في الأستاذ خالد الرقيبي والأستاذ عبدالحكيم الشلماني والدكتور فوزي آدم

باللجنة البارالمبية الليبية بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على الوفد .الاختلافات بين لغة الإشارة في ليبيا وأمريكا ، وقام الأستاذ أمحمد المصيري رئيس اللجنة العليا لرياضات الصم وضعاف السمعجيمي كالاوي ليوصلها لهم في أمريكا ، وفي نفس الوقت عبر الدكتور جيمي عن سعادته العارمة بهذا الاستقبال وانه تعرف علىالأمريكي بينهم وتمنوا أن تمتد جسر التواصل بينهم وبين إخوتهم من الصم وضعاف السمع بأمريكا وحملوا هذه الرسالة مع الدكتورمحاضرة في مسرح المعهد وقد لاقت هذه المحاضرة  استحسان جميع الحضور وعبروا عن فرحتهم وسعادتهم بتواجد الوفدورئيس جمعية الصم وضعاف السمع بشعبية طرابلس والعديد من الرياضيين من هذه الشريحة ، وقام الدكتور جيمي كالاوي بإلقاءوضعاف السمع وكان في استقبالهم رئيس اللجنة العليا لرياضات الصم وضعاف السمع باللجنة البارالمبية الليبية ومقرر اللجنة العلياالأمريكي تمثلت في الزي التقليدي الليبي  ومن بينها هدية أيضا لعميد جامعة كينساو ، ومن ثم توجه الوفد الى معهد الأمل للصم
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وفد جامعة كينساو الأمريكية يزور ليبيا باستضافة اللجنة البارالمبية الليبية

media الكاتب
الأربعاء, 20 يناير 2010 21:04 - آخر تحديث الاثنين, 30 أغسطس 2010 04:09

بأنه شعب طيب ومضياف ،ولقد غادر الوفد ارض ليبيا متجهين إلى بلادهم فجر يوم الاثنين الموافق 18 / 01 / 2010 ف ، آخذين معهم انطباع رائع عن الشعب الليبيالزيارة التي تركت انطباع جيد عن الإعلام في ليبيا .قام رئيس القناة باصطحاب الوفد للقيام بزيارة إلى أقسام القناة ليطلعهم على الآلية التي تسير عليها القناة ، وسعد الوفد بهذههذه الشريحة وان القناة على أتم الاستعداد لتغطية جميع مناشط واحتفالات هذه الشريحة وفي أي وقت وفي أي زمان ومكان ، وبعدهامن الأشخاص ذوي الإعاقة ، وقل أيضاً من ضمن خطة القناة لسنة 2010 ف انه سيكون هناك برنامج خاص بذوي الإعاقة ويقدمه مذيع منبالقناة وهم على درجة عالية من الدقة والاجتهاد في عملهم وخبرات لا يستهان بها أبداً ويعاملون معاملةً عادية وكأنهم أناسً ليسواإليها الجميع وأبدو على تعاونهم مع بعضهم البعض ولقد أوضح رئيس القناة انه يوجد العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملونالإعلامية بما يخص ذوي الإعاقة والرسالة التي يجب على الإعلام إيصالها عن هذه الشريحة وناقشوا بعض الاقتراحات الرائعة التي نوهتواجدكم بيننا شرف لنا وما يزيدنا شرف هو اختياركم لهذه القناة لزيارتكم لها ، ولد تم التطرق إلى العديد من المواضيع من الناحيةوفي الفترة المسائية قام  الوفد بزيارة لقناة الجماهيرية الثانية حيث كان في استقبالهم رئيس القناة ورحب بهم بحفاوة وقال لهم
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