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افتتاحية العدد

مجلة األشرعة إصدارة نصف سنوية تصدر عن جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا
تهدف إلى تسليط الضوء على أهم وأبرز التقنيات الحديثة والتي تعنى بالمعاقين
بصريا في مختلف المجاالت :التعليمية والعملية والترفيهية واالجتماعية.
وإننا نتطلع من خالل هذا اإلصدار الخاص أن نقوم بنشر الوعي االجتماعي
الالزم بأهمية استخدام التقنية في حياة المعاقين بصريا ،وإلى أي مدى ممكن أن
تكون وسيلة معينة في التغلب على ظروف اإلعاقة البصرية في مختلف مجاالت
الحياة اليومية ،فقد بات لزاما علينا أن نمنح المعاقين بصريا الفرص الكافية
والمناسبة لممارسة أدوارهم الطبيعية في مجتمعاتهم بشكل أفضل يتماشى مع
متطلبات الحياة العصرية ،وذلك من خالل رسم سياسات التعليم والتأهيل والتدريب
التي من شأنها أن تمكنهم من أداء أدوارهم بشكل طبيعي واستثمار طاقاتهم
للمساهمة بشكل جاد وفاعل في دفع عجلة تنمية المجتمع ،وخصوصا وأننا نعيش
عهد النهضة التقنية التفاعلية التي تشكل محورا رئيسا في العديد من قطاعات
المجتمع المدني ،وبالرغم من ما حققته هذه الطفرة التقنية في حياتنا من تذليل
العديد من المصاعب إال أن هناك جانب مهم ويجب االلتفات إليه أال وهو الوعي
والقناعة بإمكانات هذه الفئة وما يمكن أن تقدم لمجتمعها إذا ما أحسن استغاللها
وفق المعايير المشار إليها آنفًا.
واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل
عادل عبد اهلل الزمر
رئيس مجلس اإلدارة
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يأتي اإلصدار الثاني لمجلة األشرعة متزامنا مع احتفاالت الجمعية
وكل المعاقين بصريا على مستوى العالم باليوم العالمي للعصا
البيضاء (يوم الكفيف) للعام 2013م حيث تحرص جميع المؤسسات
العاملة في حقل اإلعاقة البصرية على االحتفال بهذا اليوم وذلك من
أجل إذكاء الوعي العام بقضايا هذه الفئة.
ولعل من اهم الموضوغات التي حظيت باهتمام العديد من
المنظمات والروابط الوطنية للعاقين بصريا في اآلونة األخيرة :إقرار
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (اتفاقية مراكش) التي ستتيح
للماليين من هذه الفئة إمكانية الوصول إلى المواد الثقافية دون قيد
أو شرط وإذ أننا في جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا نهيب بهذا اإلنجاز
الذي كان لالتحاد العالمي للمكفوفين الدور األكبر في تحققه ،كما أننا
سنعمل جاهدين على اذكاء الوعي العام بهذه االتفاقية وماذا يعني
إنضمام الدولة إليها.

				

د .أحمد العمران الشامسي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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معرض ومؤتمر تقنيات اإلعاقة
البصرية سايت مي 2
 13-11فبراير 2013
مب�شاركة � 32شركة ومنظمة
من ثمانية ع�شر دولة نظمت اجلمعية
الدورة الثانية ملعر�ض وم�ؤمتر ال�شرق
الأو�سط لتقنيات الإعاقة الب�صرية
واملعروف بـ “�سايت مي” والتي بد�أت يف
احلادي ع�شر من �شهر فرباير 2013
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم
ال�شارقة ،وذلك مبركز �إك�سبو للمعار�ض
بال�شارقة .وذكرت جمعية الإمارات
للمعاقني ب�صريا ،املنظمة للمعر�ض
وامل�ؤمتر ،ب�أنه يعترب الأول من نوعه يف
املنطقة وال�شرق الأو�سط.
و�شارك يف هذه الدورة من املعر�ض
خم�سة ع�رش �رشكة من �رشكات التقنية
والتكنولوجيا والربجميات اخلا�صة
بالإعاقة الب�رصية ،تنتمي �إىل �أربعة ع�رش
بلداً� ،إىل جانب الأجنحة اخلا�صة بوزارة
ال�صحة الذي قدمت فيه فحو�صات جمانية
على مدى ثالثة �أيام لل�سكر و�ضغط الدم
و�أمرا�ض العيون وجناح وزارة الداخلية
التي مثلها مكتب ثقافة واحرتام القانون
مبكتب معايل وزير الداخلية حيث مت تقدمي
ال�سي دي ال�صوتي الذي يتحدث عن قانون
املعاقني وحقوقهم وواجبات املجتمع
والآخرين جتاههم كما قدم جناح وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية خدمة ا�ستخراج بطاقة
املعاق عرب ا�ستالم �أوراق املعاقني ب�رصيا
من زوار املعر�ض و�إدخال بياناتهم وجناح
جمعية الإمارات للمعاقني ب�رصيا و�إحدى
ع�رش جمعية وم�ؤ�س�سة طوعية خلدمات
ورعاية ذوي الإعاقة وم�ؤ�س�سات جمتمعية
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مثل املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة ومدينة
ال�شارقة للخدمات الإن�سانية وجمعية �أهايل
ذوي الإعاقة واحتاد الإمارات لريا�ضة
املعاقني ونادي دبي ،وعدد من اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات الوطنية وثالثة من الدول
العربية �أبرزها جامعة الأمري حممد بن
فهد من اململكة العربية ال�سعودية ومعهد
النور للمكفوفني بقطر واملعهد ال�سعودي
البحريني للمكفوفني بالبحرين.
وقدمت ال�رشكات امل�شاركة
خ�صومات كبرية بلغت �أكرث من 50%
على برجميات ومعينات تقنية للمكفوفني
و�ضعيفي الب�رص مبنا�سبة املعر�ض.
وكان ال�شيخ حممد بن �صقر
القا�سمي وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد
مدير عام منطقة ال�شارقة الطبية قد افتتح
املعر�ض برفقة الأ�ستاذ عادل الزمر نائب
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية والدكتور �أحمد
العمران ال�شام�سي رئي�س اللجنة املنظمة
رئي�س جلنة التطوير و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
اجلمعية و�سعادة �سيف حممد املدفع املدير
العام ملركز اك�سبو ال�شارقة ،وذلك بح�ضور
عدد من املهتمني واملخت�صني ب�ش�ؤون ذوي
الإعاقة الب�رصية.
وزار املعر�ض عدد من املتخ�ص�صني
يف قطاعي الأعمال ومزودي اخلدمات
اخلا�صة بذوي الإعاقة الب�رصية �إىل جانب
عائالتهم.
و�شارك باملعر�ض خرباء دوليون
ميثلون جهات بحثية و�أكادميية دولية
و�إقليمية وحملية متخ�ص�صة يف �شئون
املعاقني ب�رصيا حيث �صحب املعر�ض
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عدد من ور�ش العمل مبعدل �أربع ور�ش
يوميا من الثانية وحتى الرابعة م�ساءا
يف جمملها �أثنا ع�رش ور�شة عمل نوق�ش
فيها احدث الأنظمة والتقنيات التي
تخدم املعاقني ب�رصياً ،تناولت عدد من
املوا�ضيع مثل العوامل امل�ؤثرة يف جناح
ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة و�أثرها على
الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية واملدن الذكية
وكيف ي�صبح املعاق م�ستقال والتقنيات
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التي ت�ساعد املعاقني ب�رصيا على االندماج
والتنقل وال�سطور الإلكرتونية وتفاعلها
مع الأجهزة الأخرى مثل الكمبيوترات
والهواتف وكيفية اختيار التقنية املنا�سبة
وتطوير املنتجات مبا يتالءم واحتياجات
املعاقني ب�رصيا يف بيئة العمل والدرا�سة
واملهارات احلياتية املختلفة وا�شتمل على
عرو�ض تقدميية ملنتجات جديدة تقدم
لأول مرة باملنطقة.

كما �شكل املعر�ض فر�صة كبرية
للمعاقني ب�رصيا واملهتمني بال�رشق
الأو�سط واملنطقة للتعرف على �أخر
التقنيات واملنتجات يف جمال الإعاقة
الب�رصية.
حيث �شاركت باملعر�ض كربيات
ال�رشكات العاملية والعربية املعنية
بتقنيات املعاقني ب�رصيا من جميع �أنحاء
العامل ومنهم على �سبيل املثال �رشكة

دولفني ،جمموعة �أكابيال� ،رشكة هيم�س
�إنرتنا�شيونال ،هاندي تك ،هيومان وير،
منتجات بريكنز� ،إندك�س برايل� ،شينانو
كين�شي بليك�ستوك ،كوبالت �سي�ستم،
�إماجن �سور�س ،فيزيوتك� ،رشكة ميديا
لوق و�رشكة �ألتك�س البولندية التي ت�شارك
وتعر�ض منتجاتها يف ال�رشق الأو�سط
لأول مرة و�رشكة الناطق للتكنولوجيا
وغريها من ال�رشكات الرائدة يف جمال
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التقنيات والتكنولوجيا لذوي الإعاقة
الب�رصية .و�سايت �سيفر من داخل الدولة
وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف اخلليج مثل
جامعة الأمري حممد بن فهد ال�سعودية
ومعهد النور للمكفوفني بقطر واملعهد
ال�سعودي البحريني للمكفوفني بالبحرين
وكلية الإك�ساندرا امللكية من اململكة
املتحدة وعدد من امل�ؤ�س�سات العاملة يف
جمال الإعاقة الب�رصية يف اخلليج والوطن
العربي.
هذا وقد ت�ضمن احلدث العديد من
الفعاليات واملبادرات املهمة امل�صاحبة
والتي �سيكون لها انعكا�س �إيجابي كبري
على ذوي الإعاقة الب�رصية واملجتمع ككل.
وقد كان هناك موقع �إلكرتوين
للمعر�ض بعنوان www.sightme.net
يحتوى على العديد من النوافذ التي ت�شري
�إىل املعلومات اخلا�صة باملعر�ض والور�ش
امل�صاحبة واللجنة املنظمة وطريقة
التقدمي وامل�شاركة فيه بالإ�ضافة �إىل �أ�سماء
و�أخبار عن ال�رشكات امل�شاركة كما ي�شمل
املوقع عر�ضا للفعاليات والربامج اخلا�صة
بور�ش العمل وعناوين �أوراق العمل و�أ�سماء
مقدميها �ستتم �إ�ضافته قريبا .وحتمل
ال�صفحة الرئي�سية للموقع نافذة خا�صة
ب�أخبار هذا احلدث الهام وم�ستجداته وي�أتي
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�إطالق املوقع باللغتني العربية واالجنليزية
يف واحدة من املبادرات النادرة للمواقع
اخلا�صة بفعاليات املعار�ض بالدولة .حيث
قامت معايل وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية
مرمي حممد خلفان الرومي راعية الدورة
الأوىل للمعر�ض ب�إطالق املوقع الإلكرتوين
يف الدورة الأوىل ملعر�ض �سايت مي يف
�شهر فرباير م. 2011
ويعترب هذا املوقع ال غنى عنه
لكل الذين تهمهم امل�شاركة يف فعاليتي
املعر�ض �أو الور�ش امل�صاحبة له من حيث
التعرف على املزيد من املعلومات �أو
التقدمي للم�شاركة يف �أي منهما مبا�رشة
عرب املوقع �أو حتى لال�ستفادة من خدماته
يف �ش�أن ا�ست�صدار ت�أ�شريات الدخول للدولة
وحجز الفنادق والعديد من اخليارات
الأخرى.
وي�أتي تنظيم احلدث انطالق ًا من
الإ�سرتاتيجية العامة لدولة الإمارات
العربية املتحدة والتي تعطي اهتمام ًا
خا�ص ًا للإن�سان ولفئة املعاقني ب�رصي ًا
على وجه التحديد.
ويف منا�سبة ختام املعر�ض قال
رئي�س اجلمعية ال�شيخ �صقر بن حممد
القا�سمي �إن اطالع جمعية الإمارات
للمعاقني ب�رصيا بتنظيم هذا احلدث كان

حتديا وجتربة فريدة بحد ذاتها لي�س
بالن�سبة للجمعية و�إمنا لكل جمعيات
النفع العام بدولة الإمارات التي نادرا
ما تتبنى قيام مثل هذه الفعاليات ذات
الطابع الدويل والعلمي والتجاري ،كما عرب
�سموه عن �شكره وتقديره للدعم الكبري الذي
ظلت جتده اجلمعية من قبل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة راعي
املعر�ض وامل�ؤمتر حفظه اهلل.
كما �أكد �سموه يف ختام املعر�ض
�إن جمعية الإمارات للمعاقني ب�رصيا تعمل
على حتقيق الر�ؤية الثاقبة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
و�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد نائب رئي�س
الدولة رئي�س الوزراء وال�شيوخ وامل�سئولني
بالدولة.
و�أ�ضاف عادل الزمر �إن اهتمام
اجلمعية بتنظيم معر�ض وم�ؤمتر �سايت
مي ي�أتي من باب �أهمية ت�سهيل توفري
التقنية والإطالع على �أحدث املنتجات
التي تخ�ص املعاقني ب�رصيا باملنطقة،
حيث �أن مثل هذه املعار�ض تعقد يف
اململكة املتحدة و�أمريكا مما ي�شكل
�صعوبة كبرية للمعاقني ب�رصيا يف
الو�صول والإطالع على اجلديد ،عليه فقد
بات من املمكن لذوي الإعاقة الب�رصية �أن
يواكبوا امل�ستجدات التقنية التي تخ�صهم
من خالل �سايت مي ،كما تناول امل�ؤمتر
امل�صاحب ملعر�ض �سايت مي عدة �أوراق
بحثية تتناول ق�ضايا املعاقني ب�رصيا
والو�سائل واحللول لت�سهيل اندماجهم يف
جمتمعاتهم كما احتوت الور�ش امل�صاحبة
على عرو�ض لأحدث التقنيات يف ال�ساحة
تقدمها ال�رشكات امل�شاركة مما يعطي
فر�صة كبرية للمعاقني ب�رصيا باملنطقة
يف معرفة �آلية عمل املنتجات والتحديثات
التي تتم عليها ومناق�شة تقنيي تلك
ال�رشكات و�إ�ضافة ما يرونه من لت�سهيل
ا�ستخدام تلك التقنيات مما ي�شكل رابطا
مهما للمعاقني ب�رصيا من م�ستخدمي
التقنيات مع امل�صنعني والفنيني من
مقدمي التقنية ،لذا فقد �آلت اجلمعية على
األشرعـه
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نف�سها موا�صلة م�ؤمتر ومعر�ض �سايت
مي ب�صورة دورية كل عامني حتقيقا لهذا
الهدف.
و�إن رعاية �سمو احلاكم الكرمية
ملثل هذا احلدث الدويل يعد حافزا لنا
لالرتقاء مب�ستوى خدامتنا املقدمة
للمعاقني ب�رصيا بالدولة ،و�إننا على
ثقة ب�أن هناك العديد من امل�ؤ�س�سات
ااملجتمعية بالدولة �سوف ت�سهم معنا يف
تطوير خدماتنا املقدمة لأبنائنا و�إخواننا
املعاقني ب�رصيا .و�أ�ضاف ،مبديا
�رسوره بالنجاح الذي حققته اجلمعية
يف تنظيمها لكل من فعاليتي املعر�ض
والور�ش امل�صاحبة ،موجها �شكراً خا�صا
لرعاة احلدث يف كل من غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة و�رشكة املرطبات
الوطنية البيب�سي والرعاة الإعالميني
م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم وجريدة اخلليج.
و�شكر خا�ص ملركز دبي للتطوع
كما قال عودة هزمي ع�ضو اللجنة
املنظمة للم�ؤمتر واملعر�ض �أنه قد �شهد
العام املن�رصم  2012منوا متزايدا يف
حجم التداول على الأجهزة والربامج
التعوي�ضية للمكفوفني و�ضعاف الب�رص يف
الوطن العربي مما �أدى �إىل ازدياد اهتمام
ال�رشكات العاملية املطورة لتلك التقنيات
مبعرفة احتياجات الكفيف العربي من
�أجل ت�صعيد جهود التطوير من �أجله.
كما �شهد �أي�ضا ازدياد اهتمام الكفيف
العربي بالتطويرات اجلديدة للتقنيات
التعوي�ضية وبات يتوق �إىل معرفة كل
التفا�صيل املتعلقة بها .ومن هذا املنطلق
ي�أتي معر�ض وم�ؤمتر �سايت مي لكي ميثل
ال�ساحة املثالية والفريدة على م�ستوى
الوطن العربي والتي يلتقي من خاللها
الكفيف العربي باملطور العاملي لكي يتم
التفاعل فيما بينهم مبا يفيد الطرفني .وقد
و�ضح من خالل كمية الزوار من خمتلف
دول اخلليج واملنطقة مدى االهتمام
بح�ضور امل�ؤمتر واملعر�ض ملواكبة اجلديد
يف التقنيات اخلا�صة باملعاقني ب�رصيا.
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ويف اخلتام �أكد الدكتور �أحمد
العمران ال�شام�سي رئي�س اللجنة املنظمة
للحدث �إن :تنظيم اجلمعية لهذا املعر�ض
ال�سنوي يف دورته الثانية جاء �سعي ًا
خللق مكانة للإمارات بني كربى الدول
التي تهتم بتنظيم مثل هذه املعار�ض
املتخ�ص�صة للمعاقني ب�رصياً ،التي
تتمثل يف الواليات املتحدة الأمريكية
و�أملانيا ،كما ن�سعى �أي�ض ًا لتقدمي �أحدث
ما تو�صل له العلم من تقنيات حديثة
خا�صة باملكفوفني من خالل م�شاركات
كربى ال�رشكات املتخ�ص�صة يف هذا
املجال.

وقد كان جدول ور�ش العمل امل�صاحبة ملعر�ض �سايت مي كالتايل:
معر�ض وم�ؤمتر �سايت مي ال�رشق الأو�سط 2
 13 – 11فرباير 2013

مركز ال�شارقة �أك�سبو الدويل
جدول ور�ش العمل

اليوم الأول
 11فرباير 2013
مدير اجلل�سات :الأ�ستاذ �أحمد املال
الوقت

املدة

تقدمي

الرقم عنوان ور�شة العمل
1

العوامل امل�ؤثرة يف جناح ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة
و�أثرها على الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية

 2:30م�ساء

 30دقيقة

م .حازم �شحاتة
اجلامعة الإ�سالمية  -غزة

2

املدن الذكية
كيف ي�صبح املعاق م�ستقال
التقنيات التي ت�ساعد املكفوفني على الإندماج والتنقل
ال�سطور الإليكرتونية �إي�سي�س وتفاعلها مع الكمبيوترات
والهواتف

 3:00م�ساء

 30دقيقة

�رشكة ميديا لوق
بريوت  -لبنان

كيف تختار التقنية املنا�سبة لإحتياجك� ،أبحث عن
حلول ال تبحث عن منتجات

 3:30م�ساء

 30دقيقة

�أ .وائل الفقية
املدير العام
�رشكة فيزيوتك

3
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معر�ض وم�ؤمتر �سايت مي ال�رشق الأو�سط 2
فرباير 11 – 13 2013

مركز ال�شارقة �أك�سبو الدويل
جدول ور�ش العمل

اليوم الثاين

 12فرباير 2013

مدير اجلل�سات :الأ�ستاذ عودة هزمي

14

الرقم

ا�سم ور�شة العمل

الزمن

التوقيت

امل�رشف �أو اجلهة املقدمة الور�شة

1

النفاذ الإلكرتوين للكفيف وتطوير
اخلدمات يف قطر.
تهيئة املواقع الإلكرتونية وخدمات
الكتاب الناطق والو�سائل البديلة
املتاحة.
خطط التعاون املقرتحة يف دول
اخلليج العربي للم�شاريع واخلدمات
للمكفوفني.

 2:00م�ساء

 30دقيقة

ال�سيد ديفيد بينز
املدير التنفيذي
مركز مدى  -قطر
ال�سيد براين بويل
مدير مركز امل�صادر
مركز مدى قطر

2

الأ�سطر الإليكرتونية والأجهزة الذكية
م�ستقبل التعرف ال�ضوئي على الوثائق
العربية وتقنيات مفاجئة

 2:30م�ساء

 30دقيقة

ال�سيد �سيغي كيبكي
امل�ؤ�س�س واملدير التنفيذي
�رشكة هاندي تك � -أملانيا

3

اجليل اجلديد من �أجهزة الربايل �سين�س  3:00م�ساء
والبوك �سين�س ومفاجئات التطوير
الآخري
مكربات اليف �ستايل
�آفاق التطوير للكفيف العربي

 30دقيقة

ال�سيد �ألفن كوك
مدير املبيعات الدولية
�رشكة هيمز
كوريا

4

برنامج ويندو �آيز  8العربي ونظام
ويندوز  8و�آفاق التطوير للكفيف
العربي

 3:30م�ساء

 30دقيقة

ال�سيد �أنتون نيوبر
ممثل �رشكة جي دبليو ميكرو  -النم�سا

5

دور �رشكة (هيومن وير) يف تطوير
املنتجات للكفيف يف جميع �أنحاء
العامل وخططها ملوا�صلة التطوير له.
منتجات عربية ومفاجئات جديدة
و�آفاق تطوير م�ستقبلي متوا�صل

 4:00م�ساء

 30دقيقة

ال�سيد بيدرو بول�سن
املدير التنفيذ
�أروبا وال�رشق الأو�سط
�رشكة هيومن وير  -بريطاينا

2013/10/09

معر�ض وم�ؤمتر �سايت مي ال�رشق الأو�سط 2
فرباير 11 – 13 2013

مركز ال�شارقة �أك�سبو الدويل
جدول ور�ش العمل

اليوم الثالث
 13فرباير 2013
م�رشف اجلل�سات :د� .أحمد العمران
الرقم

ا�سم ور�شة العمل

الزمن

التوقيت

1

تنمية املفاهيم اللم�سية واملهارات ال�سماعية لإتقان
مهارات التوجه واحلركة لذوى الإعاقة الب�رصية

 2:00م�ساء

 30دقيقة الأ�ستاذ زكي
الأ�ستاذة �شريين
مركز رعاية ذوي الإحتياجات
اخلا�صة
معهد الطفولة  -جامعة عني
�شم�س

2

تطويع الأقمار ال�صناعية يف توجيه الكفيف  -اجليل
اجلديد من جهاز الكابنت موبيليتي – و�آفاق التطوير

2:30

 30دقيقة املهند�س علي عبدالرحيم
�رشكة الناطق للتكنولوجيا
الإمارات العربية املتحدة
ال�سيد �آرام هيكمتني
�رشكة كاب�سي�س  -فرن�سا

3:00

 30دقيقة ال�سيد �ستيف بانيت
�رشكة دولفني كومبيوتر �أك�سي�س
تقدمي ال�سيد� :ستيف بانيت

3

ال�صيع البديلة وم�ستقبل التطوير
برنامج )�إيزي كونفريتر( ومفاجئة التعرف ال�ضوئي
على الأحرف العربية OCR

امل�رشف �أو اجلهة املقدمة الور�شة

األشرعـه
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المعاقين بصريا يكرمون أعضاء
مجلس اإلدارة بالدورة السابقة

بح�ضور ال�سيد عادل عبد اهلل
الزمر رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
الإمارات للمعاقني ب�رصيا و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة وجمموعة من �أع�ضاء
ومنت�سبي اجلمعية �أقيم حفل تكرمي
املجل�س ال�سابق والذي �أقامته اجلمعية
يف مقرها بال�شارقة تقديرا جلهود ودور
جمموعة من �أع�ضاء املجل�س ال�سابق
والذين قدموا و�أعطوا للجمعية من
جهدهم ووقتهم الكثري وتطوعوا خلدمه
�إخوانهم و�أخواتهم من �أع�ضاء اجلمعية.
وبهذه املنا�سبة قال ال�سيد عادل
الزمر رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية احلايل:
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بداية نتقدم ب�شكرنا العميق وامتناننا
لإخوتنا الذين تفانوا يف خدمه املعاقني
ب�رصيا و�شهدت اجلمعية خالل م�سريتهم
العطرة الكثري من النجاحات املثمرة ومل
يرتددوا يف مد يد التعاون معنا خالل
عملنا بجانبهم يف املجل�س ال�سابق خالل
دوراته املختلفة ،وتابع كما �أقدم �شكري
العميق با�سمي وا�سم جميع �أع�ضاء
اجلمعية لل�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي
رئي�س املجل�س ال�سابق على وقته الثمني
الذي منحه للجمعية والذي �ساهم يف
الكثري من املنجزات والنجاحات التي
حققتها جمعيتنا خالل توليه �إدارة

اجلمعية خالل دوراتها املنعقدة �سابقا.
وكما قام الزمر رئي�س اجلمعية
خالل حفل التكرمي والتقدير الذي �أقامته
اجلمعية يف مقرها بتكرمي الأ�ستاذ �أحمد
املال مدير اجلمعية وع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سابق وكذلك رئي�س اللجنة الثقافية
واالجتماعية الأ�ستاذ خالد �أبو �سهم،
وكابنت منتخب الإمارات لكرة الهدف
الأ�ستاذ حممد غريب نائب رئي�س اللجنة
الريا�ضية باجلمعية .كما وعرب �أع�ضاء
اجلمعية عن �شكرهم العميق اجتاه
املجل�س ال�سابق و�أثنوا على جهوده النرية
التي عادت عليهم بالنفع الكبري واملثمر.
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اتفاقية
تعاون مع
دار الكتب
الوطنية
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بح�ضور رئي�س جمل�س الإدارة الأ�ستاذ
عادل الزمر ونائبه الدكتور �أحمد
العمران من جانب اجلمعية والدكتور
علي التميمي مدير م�رشوع كلمة مبقر
امل�رشوع بدار الكتب الوطنية بهيئة
�أبوظبي للثقافة والرتاث ،عقد اجتماع
تناول �سبل التعاون بني اجلمعية ودار
الكتب الوطنية ،ومتخ�ض االجتماع على
ح�صول اجلمعية على �أذون الطبع لإعادة
الن�رش لبع�ض �إ�صدارات الدار ،مما يتيح
للمعاقني ب�رصيا باجلمعية من الو�صول
للكتب كما يتيح رفع الكتب على موقع

البوك �شري العاملي الذي يوفر مل�شرتكيه
الو�صول لأكرث من مائة �ألف عنوان
عرب ع�ضوية اجلمعية يف املوقع مما
يتيح �إمكانية و�صول املعاقني ب�رصيا
على م�ستوى العامل لتلك العناوين.
حيث تعترب هذه االتفاقية خطوة
عمالقة نحو فتح �آفاق جديدة للمعاقني
ب�رصيا من الو�صول �إىل ما يحتاجونه
من �إ�صدارات كان من ال�صعب الو�صول
�إليها يف ال�سابق وب�صيغ ي�ستطيعون من
خالل ما ي�ستخدمونه من برامج و�أجهزة
م�ساعدة �أن يتمكنوا من قراءة تلك الكتب.

الجمعية العمومية وتشكيل
مجلس إدارة جديد

انعقدت اجلمعية العمومية العادية يف الثامن ع�رش من �أبريل حيث نوق�ش فيها �ستة بنود �آخرها
انتخاب وت�شكيل جمل�س �إدارة جديد للجمعية للدورة 2014-2013م كما مت مناق�شة �أعمال
اجلمعية يف الدورة ال�سابقة والتي قدمت فيها الإدارة ال�سابقة �أعماال ي�شكرون عليها وكانوا خري
�أنا�س يحتذى بهم ،و�أهم ما ميز هذا اليوم هو طريقة �أدالء الأع�ضاء ب�أ�صواتهم يف االنتخابات
واختيار من هم ميثلهم وات�سمت بالأمانة بحيث اختار كل ع�ضو من يراه منا�سبا وخرج اجلميع
را�ضني ،ومت اختيار ت�سعة �أع�ضاء للمجل�س اجلديد حيث �إجتمعوا بتاريخ  2013/04/21ومت
ت�شكيل جمل�س �إدارة جمعية الإمارات للمعاقني ب�رصيا للدورة اجلديدة على النحو التايل:
 عادل عبد اهلل الزمر رئي�س جمل�س الإدارة. د� .أحمد العمران ال�شام�سي نائب رئي�س جمل�س الإدارة عبد العزيز �أحمد احلمادي �أمني ال�رس العام. عبد الرحمن �أحمد الب�ستكي مدير اجلمعية. حممد بالل مال اهلل �أمني ال�صندوق. حممد را�شد الغفلي رئي�س جلنة العالقات العامة والإعالم. ل�ؤي �سعيد عالي رئي�س اللجنة الريا�ضية. عبلة �صوايح الكعبي رئي�سة اللجنة الثقافية. -فاطمة ح�سن علي را�شد رئي�سة اللجنة االجتماعية وجلنة املر�أة.
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اللقاء التنويري مع وسائل اإلعالم
نظمت جمعية الإمارات للمعاقني
ب�رصيا مبقرها يف يوم الأربعاء املوافق
 16يناير 2013م لقاء تنويري مع
و�سائل الإعالم املختلفة ب�أن�شطة اجلمعية
ومعر�ض وم�ؤمتر �سايت مي الذي تنظمه
اجلمعية يف دورته الثانية برعاية كرمية
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
لالحتاد حاكم �إمارة ال�شارقة حفظه اهلل،
حيث حتدث فيه نائب رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية الأ�ستاذ عادل الزمر ورئي�س جلنة
التخطيط رئي�س اللجنة املنظمة للمعر�ض
وامل�ؤمتر الدكتور �أحمد العمران حيث
تناوال بال�رشح �أن�شطة اجلمعية وما تقدمه
من خدمات للمعاقني ب�رصيا ثم تناوال
�رشحا تف�صيليا عن معر�ض وم�ؤمتر �سايت
مي يف دورته الثانية الذي �سوف تنظمه
اجلمعية مبركز اك�سبو ال�شارقة خالل
الفرتة 2014/02/13-11م ذكرا فيه عدد
من كربيات ال�رشكات العاملية العاملة يف
جمال تقنيات الإعاقة الب�رصية بالعامل
التي �سوف ت�شارك يف املعر�ض وامل�ؤمتر
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة الرتبية
والتعليم وكليات الرتبية اخلا�صة باخلليج
واململكة املتحدة ومركز ثقافة واحرتام
القانون بوزارة الداخلية �إ�ضافة �إىل مراكز
املكفوفني باخلليج وعدد من امل�ؤ�س�سات
غري الربحية بالدولة.
و�أكد عادل الزمر نائب رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية� ،أن الأن�شطة التي تقدمها
اجلمعية كثرية ومتنوعة ،فهناك �أن�شطة
ريا�ضية ،و�أخرى ثقافية ،واجتماعية
وتعليمية ،تتمثل يف توفري دورات تدريبية
يف احلا�سب الآيل ،والتعليم بطريقة برايل،
واملطبخ التعليمي والعديد من اخلدمات
الأخرى التي تقدم للمكفوفني على م�ستوى
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الدولة �سواء من املواطنني �أو الوافدين،
كما توفر �أي�ض ًا اجلمعية امل�شورة للمعلمني
و�أولياء الأمور واملهتمني بكل امل�ستجدات
التقنية احلديثة اخلا�صة باملكفوفني .
وقال الدكتور �أحمد العمران رئي�س
جلنة التطوير باجلمعية“ :تنظيم اجلمعية
لهذا املعر�ض ال�سنوي يف دورته الثانية
جاء �سعي ًا خللق مكانة للإمارات بني
كربى الدول التي تهتم بتنظيم مثل هذه
املعار�ض املتخ�ص�صة للمعاقني ب�رصياً،
التي تتمثل يف الواليات املتحدة الأمريكية
و�أملانيا ،كما ن�سعى �أي�ض ًا لتقدمي �أحدث ما
تو�صل له العلم من تقنيات حديثة خا�صة
باملكفوفني من خالل م�شاركات كربى

ال�رشكات املتخ�ص�صة يف هذا املجال” .
وبعد انتهاء اجلل�سة التعريفية باجلمعية
و�أهدافها قام امل�شاركون يف اجلل�سة
بجولة داخل �أروقة اجلمعية� ،شملت التعرف
�إىل �أول �رصاف �آيل خا�ص باملكفوفني،
ومكتبة برايل اخلا�صة التي �أن�ش�أتها
اجلمعية والتي ت�ضم العديد من امل�ؤلفات
يف كل جماالت احلياة من علوم وثقافة
ودين ،واملطبعة اخلا�صة بكتب ومطبوعات
املكفوفني� ،إ�ضافة �إىل �أ�ستوديو جمهز
ب�شكل كامل ب�أحدث التقنيات ،وهو من
ت�صميم �أع�ضاء اجلمعية،كما �شملت اجلولة
�أي�ض ًا غرف املحا�رضات ،واحلا�سب الآيل،
واملطبخ التعليمي وال�صالة الريا�ضية.

توزيع أجهزة
مشتركي المكتبة
اإللكترونية
قامت اجلمعية م�ساء يوم ال�سبت
املوافق يوليو بتوزيع �أجهزة فتكور ريدر
�سرتاتو�س مل�شرتكي املكتبة الإلكرتونية
والتي قدمت كتربع من جمعية ال�شارقة
اخلريية حيث قام رئي�س اجلمعية الأ�ستاذ
عادل الزمر ونائبه الدكتور �أحمد
العمران بتوزيع الأجهزة مل�شرتكي
املكتبة الإلكرتونية ويف هذا ال�صدد
قال عادل الزمر رئي�س اجلمعية:
�إن اجلمعية تثمن م�ساهمة جمعية
ال�شارقة اخلريية يف توفري عدد جهاز
مل�شرتكي املكتبة الإلكرتونية من
ع�ضوية اجلمعية مما ينعك�س �إيجابا
على م�ستخدمي املكتبة الإلكرتونية
معلنا عن دورة تدريبية لطريقة ا�ستخدام
اجلهاز للم�ستخدمني اجلديد للجهاز مبقر
اجلمعية ،حاثا بقية الأع�ضاء لال�شرتاك
يف املكتبة الإلكرتونية.
كما حتدث الدكتور �أحمد العمران
نائب رئي�س اجلمعية عن �أهمية اال�شرتاك
يف املكتبة الإلكرتونية عن طريق �رشاكة
اجلمعية مع موقع بوك �شري العاملي
لال�ستفادة من العدد الكبري من العناوين
التي ي�ضمها املوقع ،كما تطرق لإنتاجية
�أ�ستوديو اجلمعية من الكتب الإلكرتونية
وحر�ص اجلمعية على �إنتاج جميع الكتب
بطريقة الديزي لت�سهل على املعاقني
ب�رصيا قراءتها عرب الأجهزة امل�ساعدة
مثل جهاز الفكتور ريدر ،مقدما �شكره
اجلزيل جلمعية ال�شارقة اخلريية لدعمها
الدائم للجمعية.
األشرعـه
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المشاركة في ماراثون الفجيرة الدولي
�سيد عثمان (الفجرية)
كرم ال�شيخ را�شد بن حمد ال�رشقي،
رئي�س هيئة الفجرية للثقافة والإعالم،
الفائزين ب�ألقاب الن�سخة الثانية ملاراثون
الفجرية الدويل ،الذي �أقيم برعاية �سمو
ال�شيخ حممد بن حمد ال�رشقي ويل عهد
الفجرية �أم�س الأول ،وبتنظيم حكومة
الفجرية ،بالتعاون مع االحتادين الدويل
واملحلي ،وبدعم �رشكة �أبوظبي للعمليات
البرتولية “�أدكو” ،و�شارك يف املاراثون
� 6آالف عداء ،من  87دولة ،تناف�سوا على
�ألقاب  6فئات ،وفاز الكيني فيني�س
كابيالكات باملركز الأول مل�سافة  21كم
والإثيوبية �أناين �أ�سافا بلقب ال�سيدات للفئة
نف�سها.
�شهد حفل اخلتام الذي �أقيم على
كورني�ش الفجرية ال�شيخ عبد اهلل بن حمد
بن �سيف ال�رشقي نائب رئي�س االحتادين
الآ�سيوي واملحلي لبناء الأج�سام نائب
رئي�س نادي الفجرية ،وال�شيخ �أحمد بن
حمد بن �سيف ال�رشقي ،و�سامل الزحمي
مدير ديوان �سمو ويل عهد الفجرية ،رئي�س
اللجنة العليا املنظمة للماراثون.
و�أ�سفرت نتائج مناف�سات �سباق 21
كم للرجال التي �ضمت نخبة من العدائني،
�أ�صحاب الألقاب والت�صنيف على امل�ستوى
العاملي ،عن فوز الكيني فيني�س كابيالكات
باملركز الأول وامليدالية الذهبية ،وجاء
الإثيوبى فيكادو جريما يف املركز الثاين
ليح�صل على امليدالية الف�ضية ،وك�سب
الكيني ايفان�س كابالكات الربونزية ،وحل
مواطنه ا�ستيفن رابعاً ،وجاء الإثيوبى كازا
خام�ساً.
ويف مناف�سات فئة ال�سيدات مل�سافة
 21كم ،فازت الإثيوبية �أناين �أ�سافا باللقب
وامليدالية الذهبية ،وجاءت الكينية جان
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ناجارى يف املركز الثاين وامليدالية
الف�ضية ،ثم الإثيوبية �شالتوت بارو
يف املركز الثالث وامليدالية الربونزية،
�أعقبتها الإثيوبية مهراتا �أنامو رابعة.

ربيبا يت�ألق يف �سباق  10كم

ويف �سباق 10كم الدويل للرجال،
فاز الإثيوبي باي ربيبا باملركز الأول،
وجاء املغربي يحيي بن يو�سف من �رشطة
�أبوظبي حامل لقب الن�سخة الأوىل باملركز
الثاين ،وحل املغربي �إبراهيم العمادي
ثالثاً ،والتون�سي يا�سني العامري رابعاً،
ولدي ال�سيدات ،فازت الإثيوبية امبيت
بولو باملركز الأول ،والعراقية يا�سمني
و�ضعى باملرتبة الثانية ،وجاءت الفلبينية
�سان�شيز فريارو ثالثة ،والعراقية دينا
و�ضعي رابعة.
وتوج جنم املنتخب الوطني جا�سم
�أحمد را�شد النقبي حامل لقب الن�سخة
الأوىل بطال ملاراثون فر�سان الإرادة
علي الكرا�سي املتحركة ،وجاء نايف على
و�صيفاً ،ورا�شد على �أحمد ثالثاً.
ويف �سباق  5كم للبنني ،فاز خليفة
حممد النعيمي باملركز الأول ،وجاء عبد
العزيز يعقوب ثانياً ،و�أحمد ح�سني ثابت
من م�رص ثالثاً ،ويف �سباق ال�سيدات
للم�سافة نف�سها ،فازت الفرن�سية لطيفه
�صاروخ باملركز الأول ،وحلت النيوزيلندية
زيال وين ثانية ،ثم املغربية �سهام �سباهى
ثالثة ،وامل�رصية والء حممود رابعة.
ويف �سباق املكفوفني ،فاز نواف
خلفان عبيد باملركز الأول ،وحل �أحمد
يعقوب �سعيد علي ثانياً ،و�سعيد علي ثالثاً،
وحممد ح�سن غريب احل�سن رابعاً ،وبدر
عبدالعزيز و�أحمد حممد �إ�سحاق يف املركز
اخلام�س ،وك�سب �سباق  3كم للبنني زايد
حممد حارب ،وجاء �أ�سامة حممد �إبراهيم
من م�رص ثانياً ،ويحيى �سعيد مبارك من
الإمارات ثالثاً ،ولدى الفتيات ،فازت
حبيبه �أحمد عفيف “م�رص” باملركز الأول،
وحلت مواطنتها �سامله �أحمد عفيف ثانية،
ثم مرمي �سعيد حممد ثالثة.
األشرعـه
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تكرمي امل�ساهمني

كما �شمل التكرمي ال�رشكات
الراعية وامل�ساهمني يف �إجناح املاراثون،
ومن بينهم فاطمة يو�سف رئي�سة برنامج
حممد بن را�شد للياقة البدنية ،و�رشكة
�أبوظبي للعمليات البرتولية الربية
“ادكو” ،الراعي املا�سي ،وبنك الفجرية
الوطني ،و�رشكة الفجرية للت�أمني ،ودائرة
ال�سياحة بالفجرية ،و�رشطة ومرور
الفجرية ،وم�ست�شفى ال�رشق.
وكان حفل اخلتام قد بد�أ بكلمة
�سامل الزحمي ،مدير ديوان �سمو ويل عهد
الفجرية ،رئي�س اللجنة العليا املنظمة،
وجه خاللها ال�شكر ل�سمو ويل عهد الفجرية
لدعمه للماراثون والريا�ضة والريا�ضيني،
وتكفل �سموه بنفقات م�شاركة  50من
جنوم وجنمات املاراثونات بالعامل.
و�أكد �صالح حممد ح�سن ،نائب
رئي�س اللجنة العليا املنظمة ،مدير
املاراثون�“ ،أن اللجنة املنظمة �أوفت
بالوعد ب�إقامة ماراثون دويل ناجح،
�ضم ح�شداً من �أ�صحاب الألقاب العاملية،
بح�ضور كربى و�سائل الإعالم املحلية
والعاملية ،م�ضيفاً :نحن نحمد اهلل على
موا�صلة النجاح ،معرب ًا عن �سعادته
بنيل احلدث ثقة ودعم االحتاد الدويل
الذي و�ضعه مع جناحه التنظيمي والفني
�ضمن الأجندة ال�سنوية ،متمني ًا جناح
املتناف�سني بالن�سخة الثالثة للماراثون
العام املقبل يف الفوز باجلائزة التي
ر�صدها �سمو ويل عهد الفجرية مبنح
� 100ألف دوالر للمت�سابق الذي ينجح
يف حتطيم الرقم العاملي ،موجه ًا �شكره
جلميع الرعاة وامل�ساهمني من دوائر
حكومية ،من بينها ال�رشطة واملرور،
وال�صحة ،ودائرة الأ�شغال ،والبلدية ،يف
جناح املاراثون.
ويف اخلتام ،اهدي �سامل الزحمي،
مدير ديوان �سمو ويل عهد الفجرية ،رئي�س
اللجنة العليا املنظمة للماراثون ،درع ًا
تذكارية لل�شيخ را�شد بن حمد ال�رشقي،
تقديراً لدعمه للماراثون.
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را�شد ال�شرقي ي�شيد بنجاح املاراثون

ال�شارقة (االحتاد) � -أ�شاد ال�شيخ
را�شد بن حمد ال�رشقي بالنجاح الكبري
للن�سخة الثانية ملاراثون الفجرية الدويل،
م�ؤكداً �أن الريا�ضة الإماراتية ت�سري
بخطوات ثابتة نحو حتقيق �أف�ضل املراكز
والألقاب على م�ستوي العامل ،بف�ضل الدعم
الذي حتظى به من قبل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل ،و�أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو
�أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات،
م�ؤكداً حر�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد
بن حممد ال�رشقي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم الفجرية ،و�سمو ال�شيخ حممد بن حمد
ال�رشقي ويل عهد الفجرية ،على �أن تكون
الإمارة قلعة عمالقه يف تنظيم وا�ست�ضافة
كربى البطوالت ب�شتى الألعاب ،خ�صو�ص ًا
الفردية� ،صائدة الألقاب على امل�ستوي
العاملي ،ليتوافر بهذا لالعبي منتخباتنا
الوطنية فر�صة االحتكاك القوي واملناف�سة
مع عمالقة العامل ،يف الطريق �إىل حتقيق
�إجنازات ريا�ضية ت�رشف الدولة ،وت�ساهم
يف �إبراز وجهها احل�ضاري.
وثمن جهد فريق العمل الذي
قاده �سامل الزحمي و�صالح حممد ح�سن،
بالتعاون مع الدوائر وامل�ؤ�س�سات كافة
لإجناح املاراثون.

األشرعـه
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المعاقون بصريا يتعرفون على
حقوقهم وواجبات المجتمع نحوهم
نظمت جمعية الإمارات
للمعاقني ب�صريا مبقرها وبالتعاون مع
مكتب ثقافة احرتام القانون بوزارة
الداخلية يف مقرها جل�سة نقا�شية
حول حقوق ذوي الإعاقة والتي ن�ص
عليها القانون االحتادي للعام.2006
وح�ضر اجلل�سة عدد كبري من املعاقني
ب�صريا وذويهم الذين تعرفوا من خالل
املقدم د� .صالح الغول مدير مكتب
احرتام ثقافة واحرتام القانون بوزارة
الداخلية على �أبرز البنود واملواد التي
حتفظ لذوي الإعاقة حقوقهم يف
خمتلف املجاالت.
ويف هذه املنا�سبة قال ال�سيد عادل
الزمر نائب رئي�س جمل�س اجلمعية :نتقدم
بعميق �شكرنا ملكتب ثقافة احرتام القانون
على مبادرتهم الكرمية فيما يتعلق بحقوق
ذوي الإعاقة فنحن �سعيدين بالتقائنا
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بذوي االخت�صا�ص يف ال�شق احلقوقي
لتوعية املعاقني ب�رصيا وتثقيفهم
بحقوقهم التي ن�ص عليها قانون ذوي
الإعاقة ال�صادر يف العام  2006ونحمد
اهلل تعاىل على �صدور هذا القانون برغم
بع�ض املالحظات التي مت طرحها من قبل
املكفوفني �إال �أننا �سعداء باهتمام القيادة
الر�شيدة ب�أبنائها املعاقني ،وتابع ن�شكر
مكتب ثقافة احرتام القانون على توفري
املادة ال�سمعية والتي مت فيها تلخي�ص
ما جاء يف قانون ذوي الإعاقة بحيث
يفهمه املتلقي وي�ستوعب ما جاء فيه مما
يدل على الوعي بحقوق املعاقني يف تلقي
املعلومات بالطريقة التي تنا�سبهم.
وبدوره قال �سعادة املقدم د� .صالح
الغول :نتقدم جلمعية الإمارات للمعاقني
ب�رصيا بال�شكر اجلزيل على �إتاحة الفر�صة
ملكتبنا الذي نهدف من خالله توعيه
�أفراد املجتمع بحقوقهم التي ن�ص عليها
القانون كما ونقوم بتثقيف �أفراد ال�رشطة
بحق كل فرد يعي�ش على هذه الأر�ض،
وتابع و�إخواننا من املعاقني ب�رصيا
وغريهم هم جزء من هذا املجتمع وحتر�ص
احلكومة على االهتمام بهذه الفئة وت�أتي
دائما توجيهات معايل الفريق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية يف تقدمي كل الإمكانيات
واجلهود يف خدمة ذوي الإعاقة كونها
�إحدى تكوينات هذا املجتمع.

األشرعـه
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المعـــاقــيـــن بصـــريــــــا
يتعـرفــون على خــدمـــة

األمـــــيـــــــن
بح�ضور �أع�ضاء جمل�س �إدارتها
وجمموعة كبرية من �أع�ضاءها .نظمت
جمعية الإمارات للمعاقني ب�صريا
مبقرها بال�شارقة وبالتعاون مع خدمة
الأمني حما�ضرة توعوية عن اخلدمة
وعن �أهمية توا�صل �أفراد املجتمع
�سواء كانوا من ذوي الإعاقة �أو غريهم
ممن يعي�شون على هذه الأر�ض الطيبة
مع اجلهات الأمنية لأي خماطر قد
يتعر�ضون لها ب�شكل �شخ�صي �أو ما مي�س
�أر�ض الوطن.

20
28

 2012/10/14سايت مي
2013/10/09

وبهذه املنا�سبة قال عادل الزمر
رئي�س جمل�س الإدارة :بداية نتقدم بال�شكر
اجلزيل خلدمة الأمني وجميع اجلهات
الأمنية التي تهتم بجميع فئات املجتمع
وذوي الإعاقة .وتوعيتها مبا مي�سهم �أو
مي�س ذويهم ،فنحن يف جمعية الإمارات لنا
ج�سورا عديدة نتعاون من خاللها مع كافة
امل�ؤ�س�سات اخلدمية واملجتمعية وحتى
الأمنية حتى نوفر الوعي لكال الطرفني
حتى ين�سجم هذا الن�سيج املجتمعي ،و�أتت
هذه املبادرة من خدمة الأمني لتنظيم

حما�رضة توعوية حول خدمتهم التي
يقدمونها جلميع �رشائح املجتمع و�أتى
ذلك لتوعية �أع�ضاء اجلمعية من املعاقني
ب�رصيا الذين قد يتعر�ضون لال�ستغالل �أو
خماطر يجهلون التعامل معها.
ويذكر ب�أنه قد ح�رض �أكرث من
ثالثني من �أع�ضاء اجلمعية وذويهم
و�أقرانهم والعاملني باجلمعية لال�ستفادة
من املحا�رضة التوعوية التي قدمتها �إدارة
خدمة الأمني و�رشح فيها �أهمية التوا�صل
مع اخلدمة بالو�سائل املتاحة املختلفة
وكما وزعت كتيبات خا�صة باخلدمة
طبعت بطريقة برايل للمكفوفني يف مطبعة
اجلمعية.
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المعاقين بصريا يكرمون متطوعي مركز
دبي للتطوع التابع لهيئة تنمية المجتمع
�أقامت جمعية الإمارات للمعاقني
ب�صريا يف مقرها بال�شارقة حفل تكرمي
للمتطوعني املنت�سبني ملركز دبي للتطوع
الذين �شاركوا يف معر�ض وم�ؤمتر ال�شرق
االو�سط لتقنيات الإعاقة الب�صرية
( )sight meاحلدث الأكرب والأول يف
ال�شرق الأو�سط واخلام�س عامليا يف
دورته الثانية ,وح�ضر احلفل عدد
كبري من املكفوفني من �أع�ضاء اجلمعية
وذويهم و�أقرانهم و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة واملتطوعني امل�شاركني ومدير
مركز دبي للتطوع التابع لهيئة تنمية
املجتمع بدبي واملوظفني باملركز.
ويف هذه املنا�سبة قال ال�سيد عادل
الزمر نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
الإمارات للمعاقني ب�رصيا »:نتقدم بجزيل
ال�شكر والإمتنان لهيئة تنمية املجتمع على
تعاونها امل�ستمر مع اجلمعية فيما يخدم
املعاقني ب�رصيا وال�شكر اجلزيل ملركز دبي
للتطوع التابع للهيئة الذي مد يد العون
ووفر عدد من املتطوعني الذين كانوا خري
عون لإخوتهم من املكفوفني وهذا يدل
على وعي جيل ال�شباب الإماراتي واملقيم
يف العمل التطوعي وبخا�صة التطوع مع
�رشيحة ذوي الإعاقة»
وتابع «اعتمد النجاح الذي
حققناه يف املعر�ض ب�شكل كبري على
تواجد املتطوعني بدليل ما ر�صدناه من
العار�ضني والزوار امل�شاركني يف املعر�ض,
الذين �أثنوا على م�شاركة التطوع «..
وبدوره قال ال�سيد �أحمد البخيت
مدير مركز دبي للتطوع :نقدم �شكرنا اجلزيل
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جلمعية الإمارات للمعاقني ب�رصيا على
�إتاحة الفر�صة ملجموعة من املتطوعني
املنت�سبني ملركز دبي للتطوع للم�شاركة يف
املعر�ض الذي يعد الأول يف ال�رشق الأو�سط
واخلام�س عامليا ,وتابع» مل نرتدد يف
امل�شاركة عند التوا�صل معنا حيث ي�رسنا
�أن ن�شارك مع هذه ال�رشيحة من املجتمع
وهم �أخوة لنا وما �رسين �أكرث �إندفاع
املتطوعني والت�سابق يف العمل التطوعي
مع �أخوانهم و�أخواتهم من ذوي الإعاقة «
كما وقام ال�سيد عادل الزمر نائب
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ي�شاركه ال�سيد
�أحمد البخيت مدير مركز دبي للتطوع
بتكرمي املتطوعني وتوزيع ال�شهادات عليهم
و�أخذ ال�صور التذكارية .واجلدير بالذكر �أن
عدد املتطوعني الذين �شاركوا يف املعر�ض
قارب  30متطوع ومتطوعة الذين لديهم
مهارات التعامل مع املعاقني ب�رصيا
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الملتقى األول للمعاقين بصريا

حتت رعاية وح�ضور ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإمارات للمعاقني ب�صريا و�أع�ضاء
جمل�س �إدارتها وجمموعة من �أع�ضائها،وح�ضور احمد الفردان الأمني العام ملجل�س ال�شارقة الريا�ضي وجمموعة كبرية
من املعلمني واملعلمات املخت�صني يف الرتبية اخلا�صة بالإ�ضافة �إىل �أولياء �أمور ذوي الإعاقة الب�صرية .نظمت جمعية
الإمارات للمعاقني ب�صريا ملتقى الإمارات الأول للمعاقني ب�صريا بالتعاون مع �شركة ال�شام للإعالم.
وت�ضمن امللتقى جمموعة من
الفعاليات وور�ش العمل املتخ�ص�صة التي
تهم معلمي ذوي الإعاقة الب�رصية ،كما
وا�شتمل على جل�سات ،و�أوراق عمل طرحت
من خاللها �أبرز التحديات التي تواجه
الكفيف بالإ�ضافة �إىل �أحدث التقنيات
والأدوات املعينة لتعليم املعاق ب�رصيا.
بد�أ امللتقى بال�سالم الوطني والقر�آن
الكرمي وكلمة لراعي احلفل ال�شيخ �صقر
القا�سمي بالإ�ضافة للإعالن عن �إطالق
جملة ( )sight meيف ن�سختها الأوىل التي
�ستكون رافدا وم�صدرا مهما للمخت�صني يف
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جمال ذوي الإعاقة الب�رصية حيث �إن هذه
املجلة حتتوي يف �صفحاتها �أهم التقنيات
والأدوات التي تعني الكفيف يف حياته
بالإ�ضافة لعناوين �رشكات تزود املعاقني
ب�رصيا بالربامج التي يحتاجها يف املجال
العملي والتعليمي ،كما وكرمت اجلمعية
جمموعة من اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي
�ساهمت يف العديد من الأن�شطة والفعاليات
وامل�شاريع التي �إقامتها خالل العام .2012
وقد كان برنامج امللتقى على النحو التايل:
املكان :فندق كورني�ش البحرية
� 10:00 – 09:00صباحا  -الت�سجيل

 10:00االفتتاح
ال�سالم الوطني
القر�آن الكرمي
كلمة اجلمعية
تد�شني موقع اجلمعية الإلكرتوين
�إطالق املجلة
تكرمي ال�رشكاء
 11:00 – 10:30ا�سرتاحة
� 01:00 11:00أوراق العملجتربة الدمج يف مملكة البحرين – �أ.
عبد الواحد حممد اخلياط – مدير املعهد
ال�سعودي البحريني للمكفوفني

عملية دمج الطالب من ذوي الإعاقة
الب�رصية يف املدار�س – �أ .هالة بانا –
موجه تربوي  -اخت�صا�صي �إعاقة ب�رصية
بوزارة الرتبية والتعليم
 02:00 – 01:00ال�صالة – الغداء
 04:00-02:00ور�شة العمل – �أ .حممد
ها�شم ال�سيد – موجه الو�سائل التعليمية –
معهد النور للمكفوفني – قطر
 4:30-4:00ا�سرتاحة
 05:00م�ساءا – م�سرية الع�صا البي�ضاء
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ويف ختام اليوم و�ضمن احتفاالت
جمعية الإمارات للمعاقني ب�رصيا باليوم
العاملي للع�صا البي�ضاء (يوم الكفيف)
الذي ي�صادف تاريخ � 15أكتوبر من كل
عام نظمت اجلمعية م�سرية الع�صا البي�ضاء
بهدف ن�رش التوعية املجتمعية بيوم الكفيف
و�أهمية الع�صا البي�ضاء وذلك بكورني�ش
البحرية بال�شارقة يف ال�ساعة اخلام�سة
ع�رص يوم الأحد املوافق � 14أكتوبر �شارك
فيها عدد كبري من �أع�ضاء اجلمعية على
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ر�أ�سهم �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سادة
عادل الزمر نائب رئي�س جمل�س الإدارة،
عبد العزيز احلمادي �أمني ال�رس العام� ،أحمد
املال مدير اجلمعية ،حممد بالل مال اهلل
�أمني ال�صندوق ،خالد خمي�س بو�سهم رئي�س
اللجنة الثقافية ،حممد الغفلي رئي�س جلنة
الإعالم والعالقات العامة.
وقد انطلقت امل�سرية يف ال�ساعة
اخلام�سة ع�رصا على كورني�ش البحرية وقد
�شارك جمهور غفري يف امل�سرية �إ�ضافة �إىل

امل�ؤ�س�سات:

�شرطة ال�شارقة

•م�ؤ�س�سةزايدالعلياللرعايةالإن�سانية
و�شئونالق�رص–ق�سمالإعاقةالب�رصية
•مدر�سة دبي الوطنية
•مدر�سة حلوان للبنات
•جماعة �أ�صدقاء الرتاث
•مدر�سة �أحمد بن حنبل
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بطولة اإلمارات الثامنة لكرة الهدف
توج الأ�ستاذ عادل الزمر وحممد
حممد فا�ضل الهاملي رئي�س احتاد
املعاقني م�ساء يوم 2013/05/18
ب�صالة جمعية الإمارات للمعاقني
ب�صريا فريق دبي بلقب الن�سخة
الثامنة لبطولة الإمارات لكرة الهدف
بعد فوزه يف املباراة النهائية على
الفجرية بنتيجة  8 - 13لتذهب ك�أ�س
البطولة وامليداليات الذهبية �إىل
دبي ،الذي �شارك معه العبو املنتخب
عبد الرحمن الب�ستكي ،و�أحمد يعقوب،
وبدر الق�صاب ،وحممود جنيب ،فيما
�أحرز امليدالية الف�ضية ،واملركز الثاين
فريق الفجرية الذي �ضم الالعبني
خالد خمي�س بو�سهم ووليد البلو�شي،
وحممد ح�سن غريب احلو�سني ،ونواف
خلفان عبيد ،حيث فاز العبه هداف
املنتخب نواف خلفان بلقب وك�أ�س
هداف البطولة املقدم من �شركة
ال�شام للدعاية والإعالن بر�صيد 14
هدف ًا ،فيما حل فريق ال�شارقة يف
املركز الثالث ،حيث ح�صل العبوه ل�ؤي
عالي ،و�أحمد عالي ،و�سعيد الكعبي،
و�أحمد حممد �إ�سحاق على امليدالية
الربونزية.
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كما ح�رض املباراة النهائية
طارق �سلطان بن خادم نائب
رئي�س احتاد املعاقني رئي�س اللجنة
الباراملبية ،الدكتور �أحمد العمران
نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
الإمارات للمعاقني ب�رصياً.
من ناحيته� ،أ�شاد حممد حممد
فا�ضل الهاملي رئي�س احتاد املعاقني
بالتطور امللحوظ يف ريا�ضة املعاقني
ب�رصي ًا مما ينعك�س �إيجاب ًا على م�سرية
منتخبنا للمكفوفني الذي �سبق له الفوز
بامليدالية الربونزية يف بطولة اخلليج.
و�أ�ضاف :لعبة كرة الهدف على
الطريق ال�صحيح عقب االهتمام الذي
جتده ريا�ضة الإعاقة الب�رصية مما
انعك�س �إيجاب ًا على ممار�سي اللعبة ،مما
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�أك�سبهم ثقة يف النف�س ،و�أن امل�ستفيد
الأول من جناح بطولة الإمارات هو
منتخبنا للمكفوفني.
وقال الهاملي� :إن فوز «�أبي�ض
املكفوفني» بربونزية اخلليج ي�ؤكد �أنه
ميلك مقومات تكرار م�شهد الإجنازات،
يف ظل االهتمام الكبري الذي جتده
ريا�ضة املعاقني بالدولة ،مما �أهلها
للو�صول �إىل من�صات التتويج يف
املحافل القارية والدولية.
و�أ�شار رئي�س احتاد املعاقني �إىل
�أن املرحلة املقبلة تتطلب جهداً كبرياً
من �أجل تكوين منتخب قوي لكرة الهدف

للمكفوفني للم�شاركات املقبلة والتي
نتطلع من خاللها لتعزيز الإجناز الأخري
الذي حتقق يف بطولة التعاون كما عودنا
دائم ًا «فر�سان الإرادة» بالو�صول �إىل
من�صات التتويج ورفع علم الدولة عالي ًا
خفاقاً.
كما �أ�شاد طارق بن ختام بنجاح
بطولة كرة الهدف مثمنا اجلهد الكبري الذي
بذلته اللجنة املنظمة للو�صول باحلدث
�إىل �آفاق التميز متمنا ملنتخبنا املزيد من
النجاحات خالل م�شاركاته املقبلة.
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من ناحيته ،قال عادل الزمر
رئي�س جمعية املعاقني ب�رصي ًا �إن
اجلمعية منذ بداية ت�أ�سي�سها يعد
الن�شاط الريا�ضي �أحد �أبرز الأهداف
الرئي�سية لها ،حيث مت اختيار جلنة
ريا�ضية منتخبة من قبل اجلمعية
العمومية للإ�رشاف على جميع الأن�شطة
الريا�ضية اخلا�صة باملعاقني ب�رصي ًا
نظراً لأهمية ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية
للجميع عامة وللمعاقني ب�رصي ًا على
وجه اخل�صو�ص.
و�أ�ضاف :الن�سخة الثامنة لبطولة
الإمارات كانت فر�صة ذهبية الكت�شاف
عنا�رص جيدة على �صعيد الالعبني
املعاقني ب�رصياً ،خا�صة �أن اجلمعية
ت�سعى دائم ًا لتوفري عوامل النجاح
للبطولة لأهميتها ،مثمن ًا رعاة الن�سخة
الثامنة ،وتفاعلهم مع اجلمعية ،لإجناح
مثل هذه البطوالت ،والتي تعود بالعديد
من املكا�سب على كرة الهدف.
وقال ل�ؤي عالي رئي�س اللجنة

الريا�ضية بجمعية الإمارات للمعاقني
ب�رصي ًا ن�سعى لتطوير اللعبة ،من �أجل
تكوين منتخب قوي قادر على ر�سم
�صورة طيبة عن ريا�ضة املكفوفني،
و�أن جناح بطولة الإمارات لكرة الهدف
�أكرب حافز حل�صد املزيد من النجاحات
لأبي�ض املكفوفني على ال�صعيدين
اخلليجي والدويل.
واختتم حديثه بتوجيه ال�شكر �إىل
اللجنة املنظمة للبطولة ورعاة الن�سخة
الثامنة على دعمهم الدائم وتفاعلهم
مع الأحداث الريا�ضية وخا�صة فئة
املعاقني ب�رصياً.
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يوم مفتوح وختام بطولة اإلمارات للمواجهة

(تنس الطاولة للمكفوفين)
وبطلة جديدة

نظمت اجلمعية مبقرها يوم ال�سبت
2013/6/08م يوما مفتوحا للع�ضوات
ا�شتمل على مهارات الطبخ وبطولة الدولة
يف املواجهة (تن�س الطاولة للمكفوفني)
للفتيات حيث �أحرزت الالعبة كلثوم علي
حممد ذهبية ولقب وك�أ�س البطولة فيما
حلت نورة الزرعوين يف املركز الثاين
وامليدالية الف�ضية ومها ال�سويدي يف
املركز الثالث ونالت برونزية البطولة،
وقد قام بتكرمي الفائزات رئي�س اجلمعية
الأ�ستاذ عادل الزمر ونائبه الدكتور �أحمد
العمران.
وبهذه املنا�سبة عرب الأ�ستاذ عادل
الزمر رئي�س اجلمعية عن �سعادته لأجواء
املناف�سة التي �شهدتها بطولة الإمارات يف
املواجهة هذا العام والتناف�س القوي بني
الالعبات م�ؤكدا ا�ستمرار اجلمعية يف دعم
وتنظيم البطولة �سنويا حتت مظلة احتاد
الإمارات لريا�ضة املعاقني متمنيا التوفيق
جلميع الالعبات امل�شاركات يف البطولة.
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محاضرة مكتبة الشارقة

العامة التحوالت
الجديدة في خدمة
المعاقين بصري ًا

�أو�ضح نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية املكفوفني
يف ال�شارقة عادل الزمر� ،أن املعاق ب�رصي ًا واكب �أحدث
التطورات التي �ساندته يف �أن يكون ذا طاقة منتجة يف
جمتمعه ،بد ًال من نظرة العطف وال�شفقة التي الزمته يف
فرتات �سابقة باعتباره قوة غري منتجة.
وذكر الزمر :اليوم حتول هذا املفهوم وتغري
و�أ�صبحت نظرة املجتمع للمعاق ب�رصي ًا �أكرث �إيجابية،
من ناحية احلقوق والواجبات التي كفلها له القانون
واالتفاقيات الدولية للمعاقني ،جاء ذلك يف املحا�رضة
التي �ألقاها الزمر �أخرياً يف مكتبة ال�شارقة العامة ،بعنوان
(التحوالت اجلديدة يف خدمة املعاقني ب�رصياً) ،م�ؤكداً �أن
املجال الع�سكري خدم املكفوفني �أف�ضل من الطب ،رغم
التطورات العلمية يف كثري من العالجات ،لكنه مل يحل �إىل
الآن م�شكلة العمى ب�شكل مطلق.
وبني الزمر :ا�ستفاد املعاق ب�رصي ًا من اال�ستخدامات
الع�سكرية يف تطوير قدراته ،بدءاً من الكتابة على طريقة
(برايل) التي كانت متبعة يف النطاق الع�سكري ،مروراً
بالتقنيات احلديثة بتطبيق نظام الـ  gpsمع مطلع
الت�سعينات �إذ كان هذا النظام ي�ستخدمه اجلنود.
و�أكد الزمر يف حما�رضته �أن عملية القراءة والكتابة
�أ�صبحت حملولة للمعاق ب�رصياً ،وال �شك �أن الو�سائل
التقنية احلديثة خدمتنا ب�شكل مل نتوقعه ،بعدما كانت
(برايل) هي الو�سيلة الوحيدة التي كان املعاق يتعلم من
خاللها القراءة والكتابة� ،إال �أن هذه الطريقة كانت متثل
بيئة منعزلة ،ال يتمكن املعاق من التوا�صل مع من حوله
يف ما يكتب ،وبالتايل ال يتمكن الطرف الآخر من قراءة ما
يكتبه الكفيف.
وي�شري الزمر �إىل �أن الأجهزة احلديثة جعلت املعاق
ب�رصي ًا يتوا�صل مع �آخرين �أ�صحاء من خالل تو�صيل جهاز
 gpsاملت�صل بالكمبيوتر ،ما ميكن الطرف الآخر من تلقي
ما يكتبه املعاق وير�سل له �إمييالً ،ومن ثم يتوا�صل مع �أي
�شخ�ص على (تويرت) و(في�س بوك) دون �أن يعرف الطرف
الآخر �أن من يتوا�صل معه �شخ�ص كفيف.
وثمن الزمر الأجهزة التقنية :منها قارئة ال�شا�شة
ّ
 Aloscrin Readerو�أجهزة (�آيفون) التي تعمل بنظام
 Androidما �ساعد املعاقني ب�رصي ًا يف جمال
التخ�ص�صات الدرا�سية مع توفري فر�ص عمل �أف�ضل،
و�أ�صبح املعاق ال يعرف الرتدد �إذا ما طُ لب منه �إجراء
بع�ض البحوث �أو امل�ساهمات مع �أقرانه من الطلبة
املب�رصين.
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مسيرة الوفاء ألم اإلمارات

انطلقت ع�صر يوم اخلمي�س املوافق مايو ،من كا�سر الأمواج
ب�أبوظبي ،م�سرية (الوفاء لأم الإمارات)� ،ضمن فعاليات حملة
(القافلة البي�ضاء) التي نظمتها جمعية التمري�ض الإماراتية
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ،حتت رعاية �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة ،وذلك مبنا�سبة االحتفال بـ(يوم التمري�ض
العاملي) ،الذي ي�صادف مايو من كل عام.
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التمري�ض
جمعية
و�أعربت
الإماراتية عن ال�شكر واالمتنان ل�سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك حلر�ص �سموها
على تقدمي الدعم والت�شجيع لأبنائها
وبناتها يف خمتلف املجاالت ،ودورها
البارز يف االرتقاء مبهنة التمري�ض
بالدولة ،من خالل ت�شجيعها الدائم
وامل�ستمر للعاملني يف الكادر التمري�ضي
واملمر�ضني املواطنني .وكانت امل�سرية
انطلقت من �إمارة الفجرية يوم الأحد
املا�ضي ،بتوجيهات من �سمو ال�شيخ
حممد بن حمد بن حممد ال�رشقي ويل عهد
الفجرية ،معلنة بذلك بدء فعاليات حملة
القافلة البي�ضاء .وعملت جمعية التمري�ض
الإماراتية بالتن�سيق مع جمعية متطوعي
الإمارات والهالل الأحمر الإماراتي
ومنطقة الفجرية الطبية على تنظيم
امل�سرية ب�إمارة الفجرية.

اهتمام كبري

وقالت مرمي حممد الرميثي،
املديرة العامة مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�رسية
يف كلمة مبنا�سبة يوم التمري�ض العاملي،
�إن االهتمام الكبري الذي توليه �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد
الن�سائي العام الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة

التنمية الأ�رسية رئي�سة املجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة لقطاع التمري�ض وكل
ما من �ش�أنه االرتقاء بهذه املهنة ال�سامية
ي�ؤكد حر�ص �سموها على دعم الفعاليات
التي يتم تنظيمها يف هذا ال�ش�أن.
و�أ�شارت �إىل �أن التمري�ض مهنة
�إن�سانية يف كل �أبعادها و�أن �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك «�أم الإمارات» هي
القلب الكبري الذي يحتوي اجلميع بعطفه
ورعايته ..م�ؤكدة �أنه من هنا جاءت
رعاية �سموها لهذا احلدث الذي ت�شارك يف
تنظيمه م�ؤ�س�سة التنمية الأ�رسية.

جمموعة من مكفويف اجلمعية ي�شاركون
يف م�سرية الوفاء لأم الإمارات:

وقد �شارك عدد كبري من �أع�ضاء
اجلمعية من �أع�ضاء اجلمعية وذويهم
و�أقرانهم يف م�سرية احلب والوفاء لأم
الإمارات ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
حفظها اهلل والتي نظمتها جمعية التمري�ض
لتطوع وجمعية متطوعي الإمارات بكا�رس
الأمواج ب�أبوظبي ،والتي عرب فيها
املعاقون ب�رصيا عن �شكرهم وامتنانهم
لأم الإمارات على �إ�سهاماتها وجهودها
الوا�ضحة اجتاه �أبناءها من ذوي الإعاقة
ب�شكل عام واملكفوفني ب�شكل خا�ص.

وبهذه املنا�سبة قال ال�سيد عادل
الزمر رئي�س جمل�س الإدارة :نقدم �شكرنا
العميق لأم الإمارات ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك حفظها اهلل على ما تقدمه من
رعاية كرمية لأبنائها املعاقني يف الدولة
وخارجها ,وتابع كما ون�شكر اجلهات
املنظمة التي وجهت لنا الدعوة لن�شارك
الإمارات ون�شاركهم م�سرية الوفاء وال�شكر
واحلب لأمنا �أم الإمارات.
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2013/10/09

43

أخبار وتقارير

في ضيافة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس األعلى حاكم عجمان

في يوم العمل اإلنساني اإلماراتي

جريدة اخلليج2013/07/29 :

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان �إن تخ�صي�ص يوم  19من رم�ضان اليوم
الذي انتقلت فيه نف�س زايد املطمئنة �إىل ربها را�ضية مر�ضية حتت �شعار يوم زايد للعمل الإن�ساين الإماراتي “حب ووفاء . .
لزايد العطاء” لهو �أقل ما ميكن �أن نقوم به عرفان ًا وتقديرا لذكرى رحيل املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان “طيب اهلل ثراه”.

وقال �سموه �إن �أف�ضل ما ميكن �أن نقوم به
فى ذكرى وفاة زايد اخلري هو �أن ن�ستذكر
ونذكر العامل �أجمع مبا قام به من عمل
�إن�ساين طوال فرتة حياته وهو الرجل ذو
القامة العمالقة والأيادى البي�ضاء املمتدة
التي احتوت العامل كله �رشقه وغربه �شماله
وجنوبه من خالل مد يد اخلري وم�ساعدة
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النعيــــمي :شـــــــــيــــوخ
اإلمـــارات وأبناؤهـــا البـــررة
األوفيـــاء تخرجـــوا فـــي
مدرســـة زايـــد اإلنســـانية

املحتاجني دون ا�ستثناء ودون النظر اىل
عرق �أو �أ�صل �أو لون �أو دين.
جاء ذلك خالل حفل الإفطار الذي
�أقامه �صاحب ال�سمو حاكم عجمان بق�رص
الزاهر بعجمان الليلة املا�ضية بح�ضور
�سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل
عهد عجمان وا�ست�ضاف خالله وفد جمعية

الإمارات للمعاقني ب�رصي ًا يف ال�شارقة
و�ضم �سبعة من �أبناء الوطن املكفوفني من
الإمارات ال�سبع وممن �أعطاهم اهلل نعمة
الب�صرية فمكنتهم من التغلب على �إعاقتهم
وحققوا �إجنازات كبرية.
و�أ�ضاف �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان “�إننا ن�ستذكر م�آثر املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل
ثراه” يف كل يوم ويف كل �ساعة واليوم
ويف ذكرى رحيله التا�سعة جندها فر�صة
لكي جنل�س ونتحدث ونتذكر بل نذكر العامل
�أجمع مب�آثره اخلالدة فعندما تذكر القيم
الإن�سانية النبيلة جندها ترتبط ارتباط ًا
مبا�رشاً مع ا�سم زايد ونرى م�آثره الكثرية
يف كل مكان �شاهدة على ما بذله من خري
وبر و�إح�سان.
وقال “مهما حتدثنا عن اجلانب
الإن�ساين يف �شخ�صية زايد فلن نوفيه
حقه لقد �أ�س�س رحمه اهلل مدر�سة متكاملة
يف العطاء الإن�ساين الذي يجب �أن يدر�س
لأجيال قادمة وعرب �سنوات مديدة

قادمة فقد امتدت ب�صمات زايد اخلريية
والإن�سانية ،و�شملت كافة بقاع الأر�ض،
حيث مل يكن داعم ًا للعرب وللم�سلمني فقط
بل للإن�سانية جمعاء وما االحتفال بيوم
زايد للعمل الإن�ساين الإماراتي اال لن�أخذ
دفعة قوية يف البذل ويف العطاء اقتداء
ب�سرية املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان “طيب اهلل ثراه”
و�أ�شار �سموه �إىل �أن زايد مل يكتف
بت�أ�سي�س هذا العمل الإن�ساين اجلبار ومد
يد العون لكل حمتاج بل قام رحمه اهلل
تعاىل بزرع حب العمل اخلريي والإن�ساين
يف قلوب �أبنائه جميع ًا و�سار على النهج
القومي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،واخوانهما
�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى
حكام الإمارات ،والفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وكافة
�شيوخ الإمارات الكرام و�أبنائها الربرة
الأوفياء الذين تخرجوا من مدر�سة زايد
الإن�سانية تلك املدر�سة التي حر�صت على
تلم�س احتياجات النا�س داخل وخارج
الدولة وقدمت لهم امل�ساعدات الإن�سانية
ب�شكل ذاتي نابع من فطرة م�ؤ�س�سها ومن
دون �أي تكلف حيث كان ي�شعر رحمه اهلل
بال�سعادة العارمة عندما يقدم �أي م�ساعدة
للآخرين.
ولفت �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان �إىل �أن �أيادى زايد البي�ضاء �شملت
كذلك ذوي االحتيجات اخلا�صة ،م�ؤكداً
�سموه على الدور الكبري الذي �أواله املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان يف
االهتمام والعناية بهذه الفئة وتقدمي
الت�سهيالت التي تعينها على موا�صلة التعليم
والعمل يف الدولة ما كان له الأثر املبا�رش
فى حتقيق هذه الفئة الجنازات كبرية لي�س
على م�ستوى الدولة بل على امل�ستويني
العربي والعاملي و�شهدنا ذلك من خالل
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رفع علم الدولة على من�صات التتويج
يف العديد من الفعاليات والبطوالت التي
جتمع �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة.
و�أ�شاد �سموه باهتمام قيادتنا
الر�شيدة من خالل حر�ص �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل و�إخوانهما �أ�صحاب
ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام
الإمارات والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان على توفري الرعاية لذوي
االحتياجات اخلا�صة يف الدولة وت�أهيلهم
ليكونوا �أفراداً منتجني يف املجتمع ولهم
دور فاعل يف خمتلف جماالت احلياة و�أال
تكون �إعاقتهم عقبة �أمام م�ساهمتهم يف
بناء املجتمع.
و�أكد �سموه حر�ص الدولة على
موا�صلة دعمها وت�شجيعها لكل الفئات
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من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،مو�ضح ًا
�أن جميع م�ؤ�س�سات الدولة يف خدمة هذه
الفئات لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم
وم�ساندتهم يف حتقيق �إبداعاتهم املتوا�صلة
على كافة امل�ستويات املحلية والعاملية .
و�أ�شار �إىل �أن الدولة ت�سعى
جاهدة �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات لذوي
الإعاقة من خالل �إن�شاء املراكز واجلمعيات
املتخ�ص�صة التي تعنى ب�ش�ؤونهم وتقدمي
اخلدمات احلديثة املتطورة لهم حيث تعد
رعاية املعاقني �إحدى �أهم املبادرات
التي حتظى باهتمام بالغ من قبل القيادة
الر�شيدة للدولة وتعد جزءاً ال يتجز�أ من
م�سرية النه�ضة.
و�أعرب �سموه عن كامل ثقته
يف �شباب الإمارات من ذوي االحتياجات
اخلا�صة بتحديهم ال�صعوبات واملعوقات
يف �سبيل العمل على نه�ضة الوطن

وازدهاره بكل املجاالت وامليادين.
الفعال
م�شيداً بالدور الوطني واالجتماعي ّ
جلمعية الإمارات للمعاقني ب�رصيا على ما
تبذله من جهود وما تقوم به من ن�شاطات
وفعاليات ناجحة ملنت�سبيها.
ودعا �سموه برامج امل�ؤ�س�سات
املجتمعية �أن تبتكر فقرات جديدة
لدمج �رشيحة املكفوفني يف املجتمع
وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف الدولة �إىل زيادة
االهتمام بالربامج والتخ�ص�صات اخلا�صة
بذوي االحتياجات اخلا�صة لتخريج
كوادر م�ؤهلة يف الرتبية اخلا�صة ورعاية
هذه الفئة من �أجل رفد مراكز ت�أهيل
ورعاية املعاقني مبا حتتاجه من معلمني
واخت�صا�صيني وذوي خربة وكفاءة
لرعاية هذه الفئة املهمة من املجتمع.
كما دعا �سموه و�سائل الإعالم
لالهتمام بق�ضايا املعاقني وت�سليط

ال�ضوء عليها لي�س من باب الرتف الإعالمي
بل من باب ممار�سة واجب وطني و�إن�ساين
متليه م�صالح الوطن وحاجات املعاقني
وحقوقهم وعدم النظر �إليهم على �أنهم
�رشيحة �صغرية من املجتمع.
وطالب �سموه و�سائل الإعالم
�سواء امل�سموعة �أو املرئية �أو املقروئه
مبوا�صلة ال�سعي لتطوير العالقة التفاعلية
بينها وبني اجلمعيات العاملة يف جمال
ذوي الإعاقة.
من جانبهم �أ�شاد رئي�س و�أع�ضاء
جمعية الإمارات للمعاقني ب�رصي ًا بدور
�صاحب ال�سمو حاكم عجمان يف دعم
ورعاية �أبنائه املكفوفني ب�شكل خا�ص
و�أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة ب�شكل عام
ودعوتهم لتناول الإفطار مع �سموه فى يوم
زايد للعمل الإن�ساين الإماراتي ،م�شريين �إىل
�أن هذه اللفتة الكرمية غري امل�سبوقة ت�ؤكد

حر�ص �سموه و�سعيه لت�أمني االحتياجات
اخلا�صة لتلك الفئات الأمر الذي ي�سهم
يف زيادة قدراتهم ومنحهم الفر�ص لكي
يحيوا �ضمن جمتمعهم ك�أفراد م�ساهمني
فى بنائه وتقدمه.
و�أ�شاروا �إىل �أن الدعم الذي
تقدمه الدولة لكافة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
التي ترعى الأن�شطة والربامج لهذه
ال�رشيحة والرعاية االجتماعية والدعم
لذوي االحتياجات اخلا�صة وحتديداً
املكفوفني يفوق الو�صف ولي�س له نظري يف
�أي دولة �أخرى من خالل تقدمي اخلدمات
العالجية والت�أهيلية والتدريبية واملتابعة
الفعلية والدائمة لكل حالة على حدة وهذا
عمل على زيادة دجمهم وتوا�صلهم ب�شكل
�إيجابي مع �أقرانهم يف املجتمع .
وعقب اللقاء قام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ب�أخذ ال�صور

التذكارية مع �أع�ضاء وفد جمعية الإمارات
للمكفوفني .
ح�رض حفل الإفطار ال�شيخ �أحمد
بن حميد النعيمي ممثل احلاكم لل�ش�ؤون
املالية والإدارية يف عجمان وال�شيخ عبد
العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة
التنمية ال�سياحية وال�شيخ را�شد بن حميد
النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط
وال�شيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي
رئي�س الديوان الأمريي وفي�صل �أحمد
النعيمي مدير دائرة التنمية ال�سياحية
بعجمان وعادل الزمر رئي�س جمعية
الإمارات للمعاقني ب�رصي ًا والدكتور
�أحمد العمران نائب رئي�س اجلمعية وهو
�أول �إماراتي كفيف يح�صل على �شهادة
الدكتوراه من بريطانيا وتناولت �أطروحته
القانون الدويل حلقوق الإن�سان وعدد من
كبار امل�سئولني يف عجمان.
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جلسة نقاشية حول دعم الراحل
زايد لمسيرة المكفوفين

�ضمن فعاليات يوم زايد للعمل الإن�ساين الإماراتي نظمت جمعية الإمارات للمعاقني ب�صريا مبقرها يف ال�شارقة بالتعاون مع
دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان جل�سة نقا�شية حول دعم الراحل ال�شيخ زايد بن �سلطان رحمه اهلل مل�سرية املكفوفني .بح�ضور
ال�سيد عادل الزمر رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية و�سعادة في�صل النعيمي مدير عام الدائرة ،وجمموعة من �أع�ضاء اجلمعية
وذويهم و�أقرانهم وموظفي الدائرة.
وتناولت اجلل�سة �أهم الإجنازات التي
كانت يف حيات الراحل والتي من خاللها
دعم فيها املكفوفني واهتمامه ب�رشيحة
املعاقني منذ ن�ش�أة الإحتاد ،كما وتناولت
�أي�ضا مراحل التطور التعليمي والعملي
التي كانت مع تطور دولة الإمارات العربية
املتحدة والتي كانت ت�سهل على املكفوفني
تلقي التعليم بدءا من البعثات التي كانت يف
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بداية الإحتاد للمعاهد اخلليجية التي تدر�س
املكفوفني �إىل �أن مت بناء مراكز املعاقني
على م�ستوى الدولة يف بداية الثمانينيات.
وبهذه املنا�سبة قال ال�سيد عادل
الزمر رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية :يف
البداية نتقدم بال�شكر اجلزيل لدائرة التنمية
ال�سياحية على تعاونهم الطيب معنا
واختيارهم للجمعية كجهة ينفذون معها

فعالية يوم العمل الإن�ساين الإماراتي ويدل
ذلك على ثقة امل�ؤ�س�سات يف الدولة بدور
امل�ؤ�س�سات التي تخدم ذوي الإعاقة .وتابع
و�أما عن فعالية اليوم �إننا كمكفوفني فقد
فقدنا الأب واملعلم والقائد الذي مل يغفل
يف بداية م�سرية الإحتاد وبناء الدولة عن
�رشيحة املعاقني واهتم رحمه اهلل ال�شيخ
زايد ب�أبنائه املعاقني و�أ�رشكهم يف عملية

بناء الدولة مع �أقرانهم الأ�صحاء ،و�أ�ضاف
�إن ما ن�شهده اليوم من تقدم ورخاء هي ثمرة
زرع نواتها الراحل و�سقاها من عطاءه وحبه
لأبناء �شعبه ،فال�شيخ زايد رحمه اهلل رحل
عنا ج�سدا ولكن مل ولن يرحل عنا بروحه
و�إجنازاته لأبناء �شعبه ففي كل التفاته
نلتفتها توجد مل�سة ل�سموه رحمه اهلل.
وقال �سعادة في�صل �أحمد النعيمي
مدير عام دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان
يف هذه الأم�سية املباركة ،م�ؤكدا �إن دولة
الإمارات العربية املتحدة �ستظل حتمل راية
اخلري والعمل الإن�ساين التي رفعها القائد
امل�ؤ�س�س املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ،ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ومن بعده �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة ،و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،و�سوف نظل نذكر

�أ�سمائهم بالتقدير ،ونزن �أعمالهم مبيزان
االحرتام والتعظيم.
ويذكر �إن اجلل�سة النقا�شية التي
ح�رضها �أكرث من مئة �شخ�ص والتي بد�أت
يف العا�رشة م�ساء الأحد التا�سع ع�رش من
رم�ضان بالإ�ضافة �إىل امل�سابقات التي
تناولت �إجنازات الراحل وحياته العطرة
بالإ�ضافة �إىل تناول وجبة ال�سحور ،التي
�أقيمت على �رشف احل�ضور وامل�شاركني.
واجلدير بالذكر �أنه قد حتدث يف
اجلل�سة التي �أدارها الدكتور �أحمد العمران
ال�شام�سي نائب رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
وحتدث فيها الأ�ستاذ �أحمد خمتار ع�ضو
اجلمعية ومدر�س للمكفوفني والأ�ستاذ
�إبراهيم اخليال ع�ضو اجلمعية واملوظف
يف منطقة ال�شارقة التعليمية والأ�ستاذ
خالد خمي�س بو�سهم املدر�س بوزارة الرتبية
والتعليم.
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مترو دبي يحقق أحالم ذوي
االحتياجات في متعة التنقل

جريدة االحتاد � -أمين حجازي
من خالل الت�سهيالت واملرافق املعدة
خلدمة جمهور الركاب ومن خالل البدائل
املتعددة املتاحة لتوفري خدمة النقل الآمن
وال�رسيع للجميع وهو ال�شعار الذي تتبناه
هيئة الطرق واملوا�صالت وت�سعى لتطبيقه
يف كل و�سائل النقل ,جند الت�سهيالت التي
توفرها الهيئة مل�ستخدمي املرتو من ذوي
االحتياجات اخلا�صة تالم�س املعايري
العاملية املعروفة يف املجال ,و�أطلقت
على اخلدمة ا�سم «نظام و�صول من دون
حواجز» وهو النظام الذي ي�سمح للمعاقني
با�ستخدام مرافق املرتو ب�رصف النظر عن
نوع الإعاقة ,فب�إمكان املعاق حركي ًا �أو
ب�رصي ًا الو�صول �إىل املحطات وا�ستخدام
الطرقات الداخلية ب�سهولة.
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يقول عبد املجيد اخلاجة املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة القطارات بهيئة الطرق
واملوا�صالت :يف كل املحطات يوجد
م�رسب خا�ص للكرا�سي املتحركة ميكن
بوا�سطته الو�صول من الأبواب اخلارجية
�إىل داخل املحطة ب�شكل �رسيع و�آمن ,كم
تتوافر امل�صاعد يف مداخل املحطات ويف
القاعات الداخلية للمحطات واملن�صات
ويت�سع امل�صعد الواحد لـ � 17شخ�ص ًا يف
جميع امل�ستويات كما توجد �إ�شارات
وا�ضحة م�سموعة ومرئية ونواقي�س
�إنذار مو�صولة بالنواقي�س التي تعمل
بالإ�شارات ال�ضوئية لتنبيه ذوي الإعاقة
ال�سمعية ,بينما تتوىل الإ�شارات ال�سمعية
تنبيه ذوي الإعاقة الب�رصية.
ي�ضيف اخلاجة :ويف داخل امل�صاعد
تتوافر �إر�شادات مكتوبة بطريقتي برايل

وتاكتايل ال�ستخدامها يف حالة ا�ستدعاء
امل�صعد �أو توجيهه �إىل الطوابق املختلفة
�إذا كانت املحطة متعددة الطوابق.
�إىل جانب هذه الت�سهيالت التي ت�ساعد
ذوي االحتياجات اخلا�صة على
اال�ستخدام الآمن وال�سهل ملرتو الأنفاق
توجد �أي�ض ًا �أزرار كبرية و�سهلة اال�ستخدام
ت�ساعد �ضعاف الب�رص على ا�ستخدام
املرتو ,كما يتميز نظام العر�ض ب�ألوان
مميزة باللغتني العربية واالجنليزية كما
تتوافر دائرة تليفزيونية مغلقة تغطي
جميع عمليات النزول من امل�صعد وتغطي
�أي�ض ًا امل�ساحة الداخلية للم�صعد والأعمدة
الزجاجية.
كما تتوفر خا�صية االرتباط اجليد بالبيئة
املحيطة بامل�صعد من خالل الر�ؤية اجليدة
التي توفرها الفتحات املوجودة يف �أبواب

امل�صاعد مل�ساعدة الأ�شخا�ص من ذوي
الإعاقة ال�سمعية على طلب امل�ساعدة
وتوفر الرابط اجليد باخلارج وت�ساهم يف
�إر�شاد الأ�شخا�ص املعاقني ال�ستخدام
احلواجز اليدوية احلديدية وامل�صاعد
املزودة بتحذيرات �ضوئية والإ�ضاءات
الإر�شادية التي حتدد االجتاهات.
يقول عبد املجيد اخلاجة� :أي�ض ًا تتوافر
ممرات �إر�شاد ت�ساعد املعاقني ب�رصي ًا
على اال�ستخدام ال�صحيح والأمن للطرقات
الداخلية يف املحطات وهي معروفة
عاملي ًا با�سم ممرات (تاكتايل) ومتتد يف
امل�سافة من مدخل املحطة �إىل من�صة
الدخول للقطار.
ومن الت�سهيالت التي ت�ساعد ذوي
االحتياجات اخلا�صة على ا�ستخدام املرتو
وجود بوابات وا�سعة لر�سوم التذاكر ,كما
�أن �أماكن احل�صول على التذاكر تعترب يف
متناول يد م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة
حيث ي�ستطيع الراكب التحدث من خالل
الفتحات املخ�ص�صة لذلك وهي جمهزة
مب�ضخمات ال�صوت.
وتعد من �أهم التجهيزات التي ي�ضمها
املرتو خلدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة
وجود �إ�شارات حتذيرية تنطلق من �أبواب
املن�صات وت�صدر �أ�صوات ًا مميزة عقب
�إغالق الباب ,ويف املقابل ت�صدر ال�شا�شة
الكري�ستالية ومي�ض ًا لدى �إغالق الباب
لتنبيه �ضعاف ال�سمع �أو املعاقني �سمعي ًا
ب�رضورة االبتعاد عن الأبواب ,وعند ف�شل
�إغالق الأبواب لأي �سبب توم�ض ال�شا�شة
للتحذير وميكن لكل �أنواع الإعاقات
معرفة التحذير �سواء من خالل الر�ؤية
املبا�رشة �أو من خالل اال�ستماع �إىل
الإ�شارة التحذيرية.

�إر�شادات مرئية وم�سموعة

ويف داخل القطارات توجد �إر�شادات
مرئية وم�سموعة باللغتني العربية
واالجنليزية ,كما تتوفر م�ساحات كافية
وحاجز يدوي ملرور الكرا�سي املتحركة,
وتعطى الأولوية يف ا�ستخدام املقاعد
داخل القطار للم�سنني وذوي االحتياجات
اخلا�صة ,كما تتوافر لوحات �إر�شادية
م�سموعة ومرئية مثل �شا�شات العر�ض
الكري�ستالية و�شا�شات االت�صال مثل ال
(�أي دي) ونقاط ات�صال ميكن من خاللها
الإبالغ عن احلاالت الطارئة ,وتتوافر
يف املحطات دورات املياه املجهزة فني ًا
ال�ستخدام ذوي االحتياجات اخلا�صة.
من الي�سري على �أي �شخ�ص ي�ستخدم
الكر�سي املتحرك ي�صل �إىل مدخل املحطة,
ا�ستخدام امل�صعد للو�صول مل�ستوى قاعة
املحطة وبعد الو�صول �إىل هناك ميكنه
التحرك مبقعده لأقرب جهاز بيع تذاكر �أو

منفذ بيع ل�رشاء تذكرة ثم ميكنه التحرك
مبفرده بعد ذلك عرب بوابة الر�سوم.
وي�صبح يف هذه احلالة داخل قاعة
الأ�شخا�ص احلا�صلني على التذكرة
وميكنه التحرك بكر�سيه �إىل م�صعد �آخر
يحمله �إىل م�ستوى املن�صة ومن ثم �إىل
داخل القطار ,وتتوفر بالقرب من مدخل
املق�صورة �أماكن خم�ص�صة مل�ستخدمي
الكرا�سي املتحركة مزودة بحواجز
للإم�ساك اليدوي مما ي�ساعد م�ستخدم
الكر�سي على تعديل و�ضع ج�سده.
ي�شري اخلاجة �إىل توافر ت�سهيالت خا�صة
للأ�شخا�ص املعاقني ب�رصي ًا حيث يتم
تطبيق املعايري الدولية اخلا�صة بنظام
�إر�شادات املمرات لتوجيههم للتحرك
بحرية وثقة داخل املحطة ,ويتم توفري
هذه املمرات بدءاً من نقطة الإنزال بالقرب
من مدخل املحطة بحيث يتمكن املعاق
من ال�سري نحو م�صعد مدخل املحطة
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ت�سهيالت لذوي االحتياجات اخلا�صة
�ضمن خدمة املرتو يعك�س �إح�سا�سها
مبعاناة تلك الفئة يف التنقل اليومي وي�ؤكد
حر�صها على توفري �سبل الراحة وال�رسعة
يف التنقل مما ينعك�س على �أدائهم اليومي
ب�صورة �إيجابية.
وي�ضيف خمي�س �أن له جتارب �سابقة يف
ا�ستخدام املرتو خارج الدولة يف ا�سرتاليا
وتايالند وماليزيا وبريطانيا ,ويف كل
هذه الدول املرتو جمهز لنقل الركاب من
ذوي االحتياجات اخلا�صة وتتوافر به عدة
معايري ت�ساعد هذه الفئة على االنتقال
دون االعتماد على مرافق وب�صورة مي�رسة,
ويقول �إن هذه الدول تهتم بتوفري �أعلى
معايري ال�سالمة مل�ستخدمي املرتو من
ذوي الإعاقات املختلفة ,فذوي الإعاقات
الب�رصية وال�سمعية واحلركية ميكنهم
ا�ستخدام املرتو ب�سهولة� ..أي�ض ًا ا�ستطاعت
دبي دخول املناف�سة يف هذا املجال بقوة
�إن مل تكن تفوقت مع التجهيزات املتعددة
التي ت�سهل علينا التنقل با�ستخدام املرتو.

ال يوجد �صعوبات

للو�صول مل�ستوى القاعة ,و�سيقوده املمر
الإر�شادي مبا�رشة لبوابة ر�سوم ال�سفر �أو
ملنفذ خدمة العمالء �إذا �أراد �رشاء تذكرة
�أو اال�ستف�سار عن �أي �شيء ,ثم يقوده املمر
نحو م�ستوى من�صة دخول القطار بحيث
ينتظر هناك ال�ستقالل القطار ..ويتم
الإعالن عن �أ�سماء الوجهات باللغتني
العربية واالجنليزية.

نقلة ح�ضارية

يقول حممد خمي�س البطل الإماراتي الدويل
يف رفع الأثقال �أن مرتو دبي يعترب نقلة
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ح�ضارية متميزة و�ضعت الإمارات يف
مركز متميز بني دول العامل التي ت�ستخدم
التكنولوجيا احلديثة يف خدمة اجلمهور,
وي�ضيف �أن �أهم امليزات التي يتمتع
بها املرتو هي وجود ت�سهيالت خا�صة
لذوي االحتياجات اخلا�صة متكنهم من
ا�ستخدامه يف �سهولة وي�رس كما تتوافر به
جمموعة من االختيارات تعني هذه الفئة
على التنقل املريح م�ستخدمني املرتو بعيداً
عن الوقت املهدر يف الطرقات ومتاعب
القيادة لفرتات طويلة.
م�شرياً �إىل �أن اهتمام حكومة دبي بتوفري

تنفي فاطمة املنهايل وجود �أية �صعوبات
يف ا�ستخدامها الكر�سي املتحرك داخل
ممرات املرتو �أو املحطات �أو حتى داخل
القطارات وت�ؤكد وجود ميزات ت�سمح
با�ستخدام املرافق الداخلية للمرتو دون
اال�ستعانة ب�أي �شخ�ص م�ساعد ,وت�ضيف
�أن ت�صميم املحطة ي�ساعد على احلركة
االن�سيابية للمقاعد كما تتوافر دورات
املياه املجهزة واملمرات املمهدة لت�سهيل
االنتقال عرب نقاط اخلدمة املتعددة يف
املحطة.
وت�ضيف املنهايل �أن امل�صاعد تتمتع
مبجموعة متنوعة من الت�سهيالت ت�سمح
بحركة مرنة عرب الطوابق املختلفة
من و�إىل خمارج املحطات ,كما ت�ساعد
اخلدمات التي تتوافر خارج املحطات على
االنتقال من ال�سيارة �إىل املحطة ومن ثم
�إىل القطار يف �رسعة و�سهولة� ,أي�ض ًا �ساهم
املرتو يف توفري الوقت واجلهد يف الو�صول
�إىل مقار العمل.

�أولوية وميزات لأ�صحاب الكرا�سي
املتحركة

تتوفر م�ساحات كافية وحاجز يدوي
ملرور الكرا�سي املتحركة ,وتعطى الأولوية
يف ا�ستخدام املقاعد داخل القطار للم�سنني
وذوي االحتياجات اخلا�صة ,كما تتوافر
لوحات �إر�شادية م�سموعة ومرئية مثل
�شا�شات العر�ض الكري�ستالية و�شا�شات
االت�صال مثل ال (�أي دي) ونقاط ات�صال
ميكن من خاللها الإبالغ عن احلاالت
الطارئة ,وتتوافر يف املحطات دورات
املياه املجهزة فني ًا ال�ستخدام ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
ومن الي�سري على �أي �شخ�ص ي�ستخدم
الكر�سي املتحرك ي�صل �إىل مدخل املحطة,
ا�ستخدام امل�صعد للو�صول مل�ستوى قاعة
املحطة وبعد الو�صول �إىل هناك ميكنه
التحرك مبقعده لأقرب جهاز بيع تذاكر �أو
منفذ بيع ل�رشاء تذكرة ثم ميكنه التحرك
مبفرده بعد ذلك عرب بوابة الر�سوم ,وي�صبح
يف هذه احلالة داخل قاعة الأ�شخا�ص
احلا�صلني على التذكرة وميكنه التحرك

بكر�سيه �إىل م�صعد �آخر يحمله �إىل م�ستوى
املن�صة ومن ثم �إىل داخل القطار ,وتتوفر
بالقرب من مدخل املق�صورة �أماكن
خم�ص�صة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة
مزودة بحواجز للإم�ساك اليدوي مما
ي�ساعد م�ستخدم الكر�سي على تعديل و�ضع
ج�سده.

املرتو يقدم ت�سهيالت كبرية لذوي
االحتياجات

�أكد عبد املجيد اخلاجة املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة القطارات بهيئة الطرق
واملوا�صالت �أن ت�صميم حمطات املرتو
روعي فيه ت�أمني �أعلى درجات امل�ساعدة
لذوي االحتياجات اخلا�صة على اختالف
�إعاقاتهم.
وقال اخلاجة :تت�ضمن املحطات ممرات
�إر�شاد ت�ساعد املعاقني ب�رصي ًا على
اال�ستخدام ال�صحيح والأمن للطرقات
الداخلية يف املحطات وهي معروفة
عاملي ًا با�سم ممرات (تاكتايل) ومتتد يف
امل�سافة من مدخل املحطة �إىل من�صة

الدخول للقطار.
ومن الت�سهيالت التي ت�ساعد ذوي
االحتياجات اخلا�صة على ا�ستخدام املرتو
وجود بوابات وا�سعة لر�سوم التذاكر ,كما
�أن �أماكن احل�صول على التذاكر تعترب يف
متناول يد م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة
حيث ي�ستطيع الراكب التحدث من خالل
الفتحات املخ�ص�صة لذلك وهي جمهزة
مب�ضخمات ال�صوت.
وتعد من �أهم التجهيزات التي ي�ضمها
املرتو خلدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة
وجود �إ�شارات حتذيرية تنطلق من �أبواب
املن�صات وت�صدر �أ�صوات ًا مميزة عقب
�إغالق الباب ,ويف املقابل ت�صدر ال�شا�شة
الكري�ستالية ومي�ض ًا لدى �إغالق الباب
لتنبيه �ضعاف ال�سمع �أو املعاقني �سمعي ًا
ب�رضورة االبتعاد عن الأبواب ,وعند ف�شل
�إغالق الأبواب لأي �سبب توم�ض ال�شا�شة
للتحذير وميكن لكل �أنواع الإعاقات
معرفة التحذير �سواء من خالل الر�ؤية
املبا�رشة �أو من خالل اال�ستماع �إىل
الإ�شارة التحذيرية.
األشرعـه
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العوامل المؤثرة في نجاح استخدام التقنيات
المساعدة في الجامعات الفلسطينية
وأثرها علـــى الطــلبة ذوي اإلعاقة البصرية.
(دراسة حالــة :الجامــعــة اإلسالمية بغزة)
الجامعة اإلسالمية  -غزة
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
مركز التقنيات المساعدة
إعـداد :م .حازم محمد شحادة

المقدمــة:

يعاين الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية اجلزئية والكلية من تعطيل �شبه كامل
يف جوانب احلياة ب�سبب غياب جوانب الرتبية الفعالة ،و�إعادة الت�أهيل ال�سليم،
وتوفري اخلدمات االجتماعية .وقد يواجه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية
�ضعف يف الثقة بالنف�س وتقدير الذات �إىل جانب �ضعف التح�صيل الأكادميي يف
الدرا�سة اجلامعية وبالتايل خ�سارة يف الفر�ص الوظيفية املتاحة ،وهذا كله ناجت
عن حمدودية مقدرتهم على احلركة والتنقل بالإ�ضافة �إىل االعتماد على الغري.
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وعليه كان االهتمام بالو�سائل التقنية احلديثة التي تقدم امل�ساعدة يف اجلامعات الفل�سطينية واالحتياجات التقنية التي يحتاجونها
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�رصية يف التنقل واحلركة واحل�صول لرفع م�ستواهم الأكادميي من �أجل تقليل الهوة بينهم وبني نظرائهم
على املعلومات من خالل �أدوات خا�صة مثل الت�سجيالت الرقمية ،من الطلبة املب�رصين وجلعل الفر�ص التعليمية متكافئة بينهم.
بالإ�ضافة �إىل �أدوات و�أنظمة مكتبية م�ساندة ال�ستخدام �أجهزة
احلا�سوب والتي تتيح املجال ب�شكل كبري للو�صول للمعلومات �أهمية البحث:
وبالتايل زيادة فر�ص زيادة التح�صيل الأكادميي يف مراحل يكمن �أهمية هذا البحث يف �أ�صالته حيث يعترب الدرا�سة الأوىل
التعليم اجلامعي ،هذا بالإ�ضافة �إىل �شعورهم بزيادة الثقة بالذات .التي تتطرق وتبحث يف ت�أثري ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة على
لذلك فانه من الأهمية مبكان البحث يف طبيعة العالقة بني ا�ستخدام التح�صيل الدرا�سي لدى الطالب املكفوفني يف اجلامعة الإ�سالمية.
التقنيات امل�ساعدة اخلا�صة بذوي الإعاقة الب�رصية وم�ستوى كما �أنه يعمل على حتديد املتطلبات الأ�سا�سية التي البد من توفرها
التح�صيل الأكادميي يف مراحل الدرا�سة اجلامعية ،وحماولة داخل احلرم اجلامعي والتي متكن الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية
اخلروج مب�ؤ�رشات ت�ساعد يف تقييم �أو�ضاع الطلبة املعاقني ب�رصي ًا من اال�ستعانة بها لت�سهيل و�صولهم مل�صادر املعلومات املقروءة
األشرعـه
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وامل�سموعة ،وبالتايل تعمل على زيادة حت�صيلهم الدرا�سي.
كما تكمن �أهميته يف �أنه يعطي م�ؤ�رشات حول واقع التعامل مع
الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية والتدريب الذي يحتاجونه داخل
احلرم اجلامعي وكيفية ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة على الوجه
الأمثل؛ والذي ميكن �أن ي�ستفيد منه القائمون على برامج ت�أهيل
ذوي الإعاقة الب�رصية يف اجلامعات الفل�سطينية.
�أهداف الدار�سة:
التعرف على �أهم العوامل التي �ساهمت يف جناح ا�ستخدام ذوي
الإعاقة الب�رصية للتقنيات امل�ساعدة يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة.
درا�سة �أثر ا�ستخدام ذوي الإعاقة الب�رصية للتقنيات امل�ساعدة
اخلا�صة يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة ونتائج ذلك على م�ستوى
ر�ضى الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية.
درا�سة �أثر ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة على �شعورالطلبة املكفوفني

�أ�سئلة البحث:

ت�سعى هذه الدرا�سة للإجابة على الأ�سئلة التالية:
هل يوجد دور للإدارة اجلامعية و�إدارة مركز التقنيات امل�ساعدة
يف �إجناح ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة لذوي الإعاقات الب�رصية
يف اجلامعة؟
ما هو �أثر ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة على الطلبة ذوي الإعاقة
الب�رصية وما م�ستوى الر�ضا لديهم؟
ما هو �أثر ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة على �شعورالطلبة املكفوفني
بالثقة بالنف�س وحتقيق ا�ستقاللية �أكرب وحت�سن م�ستواهم التعليمي؟

فرو�ض البحث:

يوجد عالقة طردية ذات داللة معنوية بني توفر التقنيات امل�ساعدة
للطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية يف اجلامعة الإ�سالمية وم�ستوى
ا�ستخدام الطلبة لها.

منهجية البحث:

بالثقة بالنف�س وحتقيق ا�ستقاللية �أكرب لديهم وحت�سن م�ستواهم
التعليمي.
بناء على النتائج التي يتم احل�صول
املنا�سبة
التو�صيات
و�ضع
ً
عليها من خالل البحث امليداين.

م�شكلة البحث:

ي�سعى الباحث يف هذا البحث �إىل التعرف على العوامل التي �أدت
�إىل جناح ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة اخلا�صة بذوي الإعاقة
الب�رصية داخل اجلامعات الفل�سطينية و�أثرها على الطلبة ذوي
الإعاقة الب�رصية من حيث الإقبال على ا�ستخدامها ،وم�ساعدتها
لهم يف درا�ستهم اجلامعية ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على مدى
اهتمام �إدارة م�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطينية بهذه الفئة من
الطلبة ومدى توفر العوامل الالزمة لتحقيق الر�ضا لدى الطلبة.
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ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي يف
�إجراء الدار�سة ،لكونه من
�أكرث املناهج ا�ستخدام ًا يف
درا�سة الظواهر االجتماعية
والإن�سانية ،ولأنه ينا�سب
الظاهرة مو�ضوع البحث،
و�سيقوم الباحث با�ستخدام
امل�صادر الثانوية والأولية يف
الدار�سة.
وتتكون امل�صادر الثانوية
من الكتب والدوريات
والأبحاث العلمية ال�سابقة،
وكذلك املجالت املتخ�ص�صة
يف جمال الدرا�سة ،وكذلك
الإح�صائيات ال�صادرة عن اجلهات الر�سمية ،عالوة على مراجعة
امل�ستندات والأوراق ذات ال�صلة الوثيقة مبو�ضوع البحث.
�أما امل�صادر الأولية فكانت من خالل املقابالت ال�شخ�صية التي
�أجريت مع العاملني يف مركز التقنيات امل�ساعدة ولقد احتوت
املقابلة على عدد من الأ�سئلة املفتوحة حتى يتم احلديث عن كل
املعلومات والبيانات ذات ال�صلة .كما مت �إجراء جمموعة ب�ؤرية
مع عدد من الطلبة والطالبات ذوي الإعاقة الب�رصية باجلامعة
الإ�سالمية وقد احتوت املقابلة على عدد من الأ�سئلة املفتوحة
�أي�ض ًا حتى يتمكن الطلبة من احلديث عن كل املعلومات والبيانات
ذات ال�صلة ،و�سيتم �إرفاق قائمة بتلك الأ�سئلة يف املالحق� .أما
اال�ستبيان فقد احتوى على ثالثة حماور رئي�سية يتعلق اجلزء
الأول منها ببيانات �شخ�صية عن املبحوثني ويتعلق اجلزء الثاين
بالعوامل التي �أدت �إىل جناح ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة وعدد

الأ�سئلة الواردة فيه � 12س�ؤال ؛ �أما اجلزء الثالث فيتعلق ب�آثار اخلا�صة بربامج العمل مع ذوي الإعاقة الب�رصية ومتابعة تنفيذها
ا�ستخدام الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية للتقنيات امل�ساعدة وعدد وتقييمها.
الأ�سئلة فيه � 15س�ؤال؛ ولقد راعى الباحث �أن تكون الأ�سئلة من
النوع ذو النهايات املغلقة وذلك ل�سهولة و�رسعة الإجابة عليها الدار�سات ال�سابقة:
من قبل املبحوثني و�سهولة حتليلها؛ و�سيتم �إرفاق ن�سخة عنها يف حممد �أبو عون ،ق�سم تكنولوجيا التعليم ،اجلامعة الإ�سالمية بغزة.
تهدف هذه الدرا�سة �إىل تقييم طرق التدريب على الربامج اخلا�صة
قائمة املالحق.
وقد قام الباحث بتفريغ وحتليل اال�ستبانة من خالل ا�ستخدام بالرتميز ال�صوتي للمكفوفني ومدى جتاوب الطلبة املكفوفني مع
برنامج  SPSSالإح�صائي ،حيث ا�ستخدم املتو�سط احلا�سبي التعليمات ال�صادرة عن هذه الربامج ،ومدى �سهولة ا�ستخدامها.
واالنحراف املعياري والن�سب املئوية وكذلك ا�ستخدام االختبارات حيث كانت درا�سة مقارنة بني �أكرث برناجمني م�ستخدمني يف
الإح�صائية املنا�سبة.
مركز التقنيات امل�ساعدة يف اجلامعة الإ�سالمية وهما:
جمتمع وعينة الدرا�سة:
برنامج �إب�صار للآلة القارئة :وهو برنامج يعتمد على النطق يف
حيث ي�شمل البحث جميع الطلبة ذوي الإعاقات الب�رصية يف تلقي املعلومات والأوامر من جهاز احلا�سوب.
اجلامعة الإ�سالمية والذين التحقوا يف اجلامعة منذ عام م 2000برنامج فريقو املدعوم ب�سطر برايل الإلكرتوين :وهو يعتمد على
وحتى تاريخ �إعداد الدرا�سة �سواء تخرجوا من اجلامعة �أو مازالوا حا�سة اللم�س للتخاطب مع جهاز احلا�سوب وتلقي املعلومات منه.
يدر�سون فيها.
وقد بلغ عدد �أفراد عينة الدار�سة ( )20طالب ًا وطالبة من الطلبة
املكفوين الذين تلقوا تدريب على كال الربناجمني يف مركز
حدود الدرا�سة:
التقنيات امل�ساعدة يف اجلامعة الإ�سالمية من خالل التدريب
حدود مكانية :حيث ي�شمل البحث اجلامعة الإ�سالمية بغزة.
العمل املبا�رش وتعبئة ا�ستبانة قام الباحث بت�صميمها .ومن ثم
حدود ب�رشية� :سيمثل �أفراد جمتمع الدار�سة جميع العاملني مع قام الباحث بتحليل البيانات ومعاجلتها �إح�صائي ًا عن طريق
الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية ،بالإ�ضافة �إىل الطلبة ذوي الإعاقة احلا�سوب با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( .)SPSSوتو�صل
الب�رصية �أنف�سهم والذين در�سوا يف اجلامعة الإ�سالمية منذ عام الباحث �إىل نتائج من �أهمها� :أن برنامج �إب�صار الذي يعتمد على
املحاكاة والتوا�صل مع الطلبة املكفوفني عن طريق ال�صوت �أف�ضل
 2000وحتى تاريخ �إعداد البحث.
لدى الطلبة و�أكرث �سهولة و�رسعة يف اال�ستخدام من نظريه الذي
تعريف بامل�صطلحات:
يعتمد على اللم�س ب�سطر برايل الإلكرتوين.
التقنيات امل�ساعدة :هي عبارة عن �أجهزة ومعدات تقنية ي�ستخدمها وقد �أو�صت الدار�سة باالهتمام بتطوير الربامج التي تعتمد على
ذوي الإعاقة الب�رصية لت�سهل عليه �أداء بع�ض الأمور احلياتية املحاكاة بال�صوت وتوفريها للطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية.
والتعليمية ،مثل ا�ستخدام احلا�سوب ،ت�صفح الإنرتنت ،التعرف على
�أداة القيا�س:
الوقت ،احلركة والتنقل ،القراءة واملطالعة.
الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية :هم الطلبة الذين يلتحقون مب�ؤ�س�سات ا�ستخدم الباحث معيار ليكرت اخلما�سي يف قيا�س العوامل التي
�ساعدت على جناح ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة كما هو مو�ضح
التعليم العايل للدرا�سة فيها ويعانون من نوعني :جزئية وكلية.
الطالبة ذوي الإعاقة الب�رصية اجلزئية :ويكون الطالب املعاق يف اال�ستبيان يف ملحق رقم ( .)1حيث مت ح�رص اال�ستجابات
ب�رصي ًا جزئي ًا يعاين من �ضعف �شديد يف الإب�صار حيث تكون امل�ستخدمة يف الأ�سئلة امل�صممة على النحو التايل:
درجة الإب�صار بعد التح�سني با�ستخدام العد�سات تقل عن ( .)60/6مدى اتفاق املبحوثني مع العامل املقرتح
القيا�س
الطالبة ذوي الإعاقة الب�رصية الكلية :وهو الطالب املعاق ب�رصي ًا موافق ب�شده
الذي ال ي�ستطيع �أن يرى �شيئ ًا مطلق ًا يف عينيه (ال يرى ال�ضوء).
موافق
م�ؤ�س�سات التعليم العايل :هو تلك امل�ؤ�س�سات التي يلتحق بها الطلبة مرتدد
بعد جناحهم يف امتحان الثانوية العامة وح�صولهم على معدل غري موافق
ي�سمح لهم بااللتحاق بالتخ�ص�صات الأكادميية فيها.
غري موافق �أبداً
العاملون يف جمال التقنيات امل�ساعدة :هم املوظفون العاملون جدول رقم ( )1مقيا�س ليكرت اخلما�سي
يف الدوائر والوحدات التي تقدم خدمات التقنيات امل�ساعدة كما قام الباحث با�ستخدام معيار ليكرت الثالثي يف قيا�س الأثر
والتدريب على ا�ستخدامها يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وهم الذين الناجت عن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة من وجهة نظر املبحوثني
يقومون بتحديد االحتياجات التدريبية والت�أهيلية و�إعداد اخلطط كما هو مو�ضح يف اال�ستبيان يف ملحق رقم ( .)1حيث مت ح�رص
األشرعـه
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اال�ستجابات امل�ستخدمة يف الأ�سئلة امل�صممة على النحو التايل:
مدى اتفاق املبحوثني مع الأثر املقرتح
القيا�س
بدرجة كبرية
بدرجة متو�سطة
بدرجة �ضعيفة
جدول رقم ( )2مقيا�س ليكرت الثالثي
كما قام الباحث �أي�ض ًا با�ستخدام الأ�سئلة االختيارية بنعم �أو ال
لقيا�س الأثر الناجت عن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة من وجهة نظر
املبحوثني كما هو مو�ضح يف اال�ستبيان يف ملحق رقم (.)1
�صدق اال�ستبيان:
قام الباحث بت�صميم اال�ستبيان وعر�ضه على جمموعة من
املخت�صني حيث �أخذ بتو�صياتهم يف تطويرها من خالل �إجراء
بع�ض التعديالت وحذف بع�ض الفقرات و�إ�ضافة �أخرى .كما قام
الباحث بعر�ض اال�ستبيان على �أخ�صائيني يف الإح�صاء و�أخذ
بتو�صياتهم بخ�صو�ص ا�ستخدام املقايي�س و�إجراء بع�ض التعديالت
التي ت�سهل عملية التحليل الإح�صائي؛ حيث مت �إخراج اال�ستبيان
ب�شكله النهائي كما هو مو�ضح يف امللحق رقم (.)1
حتليل البيانات:
حتليل املحتوى:
�أ .املقابالت ال�شخ�صية التي �أجريت مع العاملني يف مركز التقنيات
امل�ساعدة:
يهدف الباحث يف هذا اجلزء على حتليل ا�ستجابات املبحوثني الذين
قام الباحث ب�إجراء املقابالت ال�شخ�صية معهم؛ حيث قام الباحث
بتوجيه �أربعة �أ�سئلة ذات نهايات مفتوحة �إىل عدد من العاملني
يف الإدارة والعاملني يف مركز التقنيات امل�ساعدة واملدربني الذين
عا�رصوا تطور ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة و�أثر ذلك على مناحي
متعددة �سعي ًا منه لتو�ضيح وعر�ض الظروف ال�سائدة والتي �شجعت
الإدارة �إىل تطوير واالهتمام مبركز التقنيات امل�ساعدة ،حيث كانت
ا�ستجابات املبحوثني كالتايل:
ال�س�ؤال الأول :ما هي امل�شاكل التي كانت تواجه الطلبة قبل
ا�ستحداث التقنيات امل�ساعدة ومدى ت�أثريها عليهم؟
لقد تبني من خالل حتليل نتائج املقابالت مع �إدارة �أن الطلبة
قبل تدريبهم وا�ستخدامهم للتقنيات امل�ساعدة يواجهون العديد
من امل�شكالت قبل ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة منها ما هو
مرتبط بق�ضايا الت�سجيل وما يتبعها من الدرا�سة اجلامعية وتقدمي
االختبارات الن�صفية والنهائية ،حيث كان الطلبة املكفوين يف
اجلامعة يجدون �صعوبة يف التنقل داخل احلرم اجلامعي ،كما
كانوا يجدون �صعوبة كبرية يف الو�صول �إىل م�صادر املعلومات
�سواء كانت املناهج الدرا�سية املطبوعة على احلا�سوب� ،أو الو�صول
للمعلومات الثقافية املتوفرة على �شبكة الإنرتنت العاملية.
كما �أن العديد من الطلبة –ال�سيما اجلدد منهم -توجد لديهم
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م�شكالت تتعلق باجلوانب النف�سية واالجتماعية ،وهي ناجتة عن
عدم مقدرتهم على بناء �صداقات مع زمالئهم الطلبة لقلة ترردهم
على مركز التقنيات امل�ساعدة ،و�أي�ض ًا لنفورهم من زمالئهم الطلبة
ب�سبب عدم م�ساعدتهم على الوجه الأمثل مما ي�سبب احلرج لهم
ولزمالئهم.
ال�س�ؤال الثاين :ما هي امل�شاكل التي كانت تواجه �إدارة املركز
واملدربني من حيث ا�ستخدام الطلبة املكفوفني للتقنيات امل�ساعدة
وما هو �أثرها على بيئة العمل؟
�أفاد العاملون يف مركز التقنيات امل�ساعدة ب�أن �إقبال الطلبة
ال�ستخدام التقنيات امل�ساعدة يف بداية بداية التحاقهم بالدرا�سة
اجلامعية يكون قليالً ،ولكن تزيد ن�سبة اال�ستخدام بعد مواجهتهم
لل�صعوبات التي تن�ش�أ عن عدم ا�ستخدامهم لها وهي تكون ناجتة
عن عدم مواكبتهم للدرا�سة واحل�صول على املعلومات ب�شكل �رسيع
مثل زمالئهم من الطلبة ف�ض ًال عن امل�شاكل التي يواجهونها �سابقة
الذكر يف ال�س�ؤال الأول .ف�ض ًال عن ذلك ف�إن �إدارة مركز التقنيات
امل�ساعدة تقوم بني الفرتة والأخرى بعقد الأن�شطة الالمنهجية
والتي جتلب الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية �إىل املركز والباتايل
ا�ستخدامهم للتقنيات امل�ساعدة.
ال�س�ؤال الثالث :كيف تقيمون م�ستوى الر�ضا لدى الطلبة ذوي
الإعاقة الب�رصية عن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة وما هي امليزات
التي وفرها لهم؟
�ساهم ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة يف حتقيق الر�ضا لدى الطلبة
ذوي الإعاقة الب�رصية ب�شكل ملحوظ من خالل توفريه ملجموعة
من اخلدمات كالتايل:
�إقبال كبري من قبل الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية على الدرا�سة
يف اجلامعة الإ�سالمية لتوفر مركز للتقنيات امل�ساعدة فيها حيث
ت�ضاعف العدد ب�شكل كبري يف ال�سنوات الأخرية (بلغ  86طالبة
وطالبة عام ، 2012بد ًال من  22طالب وطالبة عام .)2000
�إمكانية الت�سجيل ومتابعة ال�سجل الأكادميي للطالب بنف�سه من
خالل ا�ستخدام احلا�سوب عن طريق التقنيات امل�ساعدة.
توفري بريد الكرتوين للطالب مما يدعم عملية التوا�صل مع غريه من
الطلبة.
توفري العديد من املناهج الدرا�سية بال�صيغة الإلكرتونية والتي
ي�ستطيع الطلبة التعامل معها عن طريق التقنيات اخلا�صة.
ال�س�ؤال الرابع :ما هي العوامل التي �ساهمت يف �إجناح ا�ستخدام
التقنيات امل�ساعدة؟
�أهم العوامل التي �ساهمت يف جناح النظام من وجهة نظر املبحوثني
تتلخ�ص يف التايل:
وجود جمموعة من الأ�شخا�ص يف الإدارة العليا الذين حتم�سوا
لتطوير مركز التقنيات امل�ساعدة ملا له من جوانب �إن�سانية كبرية
ف�ض ًال عن اخلدمات التعليمية والأكادميية التي ميكن للمركز �أن

يطور �أداء الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية من خاللها.
توفر عدد من العاملني واملدربني الذين ميلكون اخلربة واملهارة
الالزمتني لت�أهيل الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية على ا�ستخدام
التقنيات امل�ساعدة ،وتوفري امل�صادر التعليمية لهم.
توفري منح درا�سية كاملة للطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية للدرا�سة
اجلامعية مما �أثر �إيجابي ًا على �إكمال الدرا�سة اجلامعية نظراً
الرتفاع ر�سومها.
�إتاحة وقت كايف لكل من الطالب والطالبات ذوي الإعاقة الب�رصية
على ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة وتوفري الأجهزة الالزمة والكافية
ال�ستخدامها.
�شعور معظم العاملني بامل�س�ؤولية وحتفزهم للعمل.
ب .جمموعة ب�ؤرية من الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية:
حيث يهدف الباحث يف هذا اجلزء على حتليل ا�ستجابات املبحوثني
من الطلبة ذوي الإعاقة
الب�رصية الذين قام الباحث
ب�إجراء لقاء حواري مع جمموعة
ب�ؤرية منهم ،حيث مثلت
املجموعة الطالب والطالبات
املكفوفني يف اجلامعة يف
جميع امل�ستويات الدرا�سية،
وقام الباحث بتوجيه �أربعة
�أ�سئلة ذات نهايات مفتوحة
�إىل الطلبة الذين ح�رضوا اللقاء
والذين عا�رصوا تطور ا�ستخدام
التقنيات امل�ساعدة و�أثر ذلك
عليهم من مناحي متعددة �سعي ًا
منه لتو�ضيح وعر�ض الظروف
ال�سائدة والتي �شجعت الإدارة
�إىل تطوير واالهتمام مبركز
التقنيات امل�ساعدة ،حيث كانت
ا�ستجابات املبحوثني كالتايل:
ال�س�ؤال الأول :ما هي �أهم العقبات التي واجهة الطلبة ذوي الإعاقة
الب�رصية يف ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة؟
�أفاد الطلبة ب�أنهم واجهوا عدد من العقبات خالل فرتة ا�ستخدامهم
للتقنيات امل�ساعدة يف اجلامعة الإ�سالمية ،وهذا العقبات تتمثل يف
النقاط التايل:
امل�ساحة مركز التقنيات امل�ساعدة لي�ست كبرية مبا يتنا�سب وعدد
الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية يف اجلامعة ،وكذلك الوقت الدوام
يق�سم بني الطالب والطالبات.
يف بداية ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة كان يتطلب من الطلبة
اخل�ضوع لدورة تدريبية لتطوير مهارات اال�ستخدام ،فكان �أحيان ًا
يتم ت�أجيل بع�ض املحا�رضات �أو تكرارها ب�سبب غياب بع�ض الطلبة

مما ي�سبب يف متديد فرتة التدريب.
كان هناك عيوب تقنية يف بع�ض الربامج والأدوات اخلا�صة
بالتقنيات امل�ساعدة املتوفرة يف املركز ولكن مت التغلب عليها
بتطوير تلك الن�سخ من الربامج �إىل ن�سخ �أحدث منها.
عدم توفر حا�سوب �شخ�صي يف البيت لعدد كبري من الطلبة املعاقني
ب�رصي ًا – ب�سبب الو�ضع االقت�صادي ال�صعب لكثري منهم  -يجعل
من اال�ستفادة من التقنيات امل�ساعدة حمدود يف وقت الدوام يف
اجلامعة فقط.
ال�س�ؤال الثاين :كيف تقيمون خدمات ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة
واملقدمة من املركز من حيث تلبيتها الحتياجاتكم؟
قدر الطالب ذوي الإعاقة الب�رصية كثرياً موظّ في مركز التقنيات
امل�ساعدة و�إدارة اجلامعة الإ�سالمية على توفري جمال ا�ستخدام

التقنيات امل�ساعدة لطالب اجلامعة .كما �أكد الطالب ب�أن املوظفني
يف املركز واملدربي وا�سعي االطالع وم�ؤهلني ب�شكل جيد وهناك
ر�ضى عنهم من الطلبة.
كما قيم الطلبة خدمات ا�ستخدام التقنميات امل�ساعدة والتي تقدم
لهم من املركز على النحو التايل:
اعترب الطلبة �أن �أف�ضل خدمة يجدونها هي توفري الكتب املنهجية
املقروءة (مطبوعة بطريقة برايل �أو مكربة) وامل�سموعة لأنه �أهم
�شيء بالن�سبة لدرا�ستهم اجلامعية.
ذكر الطلبة ب�أنهم ا�ستفادوا كثرياً من خدمات مكتبة برايل املتوفرة
يف املركز و�أجهزة احلا�سوب حيث وفرت عليهم هذه اخلدمات
الوقت وقللت من اعتمادهم على الآخرين.
كما �أبدى الطلبة تقديرهم لتوفري املركز كتبة من موظفي اجلامعة
ي�ساعدونهم يف ت�أدية االمتحانات اجلامعية الن�صفية والنهائية.
األشرعـه

2013/10/09

59

بحوث ودراسات تقنية

�أ�شاد الطلبة لتوفري املركز الآالت الكاتبة بريكنز وورق برايل كما �أن البع�ض ا�ستفاد بح�صولهم على وظائف يف وزارة اال�سكان
وا�ستخدام �أجهزة احلا�سوب مما يتيح لنا تدوين وتلخي�ص ووزارة الأوقاف ،و�أن �أربع ًة منهم ح�صلوا على وظائف جديدة يف
حما�رضاتنا اجلامعية.
مركز التقنيات امل�ساعدة كمدربني.
كما �أ�شار الطلبه �إىل �أنهم ين�صحون زمالئهم من طلبة الثانوية
العامة �إىل �أن يلتحقوا باجلامعة الإ�سالمية ويرتددوا على مركز ال�س�ؤال الرابع :ما هي �أهم ق�ص�ص النجاح والأثر من ا�ستخدام
التقنيات امل�ساعدة لأنهم مل يجدوا خدمات مماثلة يف �أي مركز �آخر .الطالب ذوي الإعاقة الب�رصية للتقنيات امل�ساعدة؟
ال�س�ؤال الثالث :ما التغريات التي حدثت كنتيجة ال�ستخدام التقنيات ذكر الطلبة ب�أنه ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة خالل درا�ستهم
امل�ساعدة على ال�صعيد الأكادميي واالجتماعي للطلبة ذوي الإعاقة اجلامعية �أثر �إيجابي ًا بدرجة كبرية على حياتهم ب�شكل عام ،حيث
الب�رصية؟
ذكروا عدد من ق�ص�ص النجاح التي مروا بها ،منها:
�أ�شار الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية ب�أنهم قبل العام  2000بع�ض الطلبة ي�ؤدون امتحاناتهم اجلامعية عن طريق الكمبيوتر
كانوا يرتردون كثرياً يف �إكمال درا�ستهم اجلامعية وذلك لأنهم حيث ي�شعرون براحة �أكرب .قال �أحدهم�« :إن مهارات طباعتي
تعودوا الدرا�سة يف املدار�س اخلا�صة بهم ،ولكن بعد توفري ا�ستخدام حت�سنت ب�شكل ملحوظ».
التقنيات امل�ساعدة يف اجلامعة الإ�سالمية �أ�صبحوا يقبلون على �أحد الطلبة كتب مقاالت يف جملة ت�صدر عن مركز �ش�ؤون املر�أة.
�أفاد �أحد الطلبة ب�أنهم
ي�ستعملون احلا�سبات  -الآن -
لت�أدية واجبهم الدرا�سي حيث
ي�ؤدونه ب�سهولة كبرية بدون
م�ساعدة الآخرين.
�أكد الطالب ب�أن ا�ستعمال
الإنرتنت �ساعدهم يف الدرا�سة
وعمل البحوث.
�إن �أهايل الطلبة �سعيدين جداً
لأن �أبنائهم اكت�سبوا مهارات
جديدة جعلتهم ي�شعرون بذاتهم.
�أ�رص بع�ض الطالب على �أنهم
�أ�صبحوا �أقدر اعتماداً على
�أنف�سهم بعدما كانوا يطلبون
امل�ساعدة من الآخرين.
الدرا�سة اجلامعية يف اجلامعة الإ�سالمية ،ف�ض ًال على ح�صول
بع�ضهم على معدالت عالية يف درا�ستهم نظراً ال�ستخدامهم التقنيات
امل�ساعدة التي من خاللها وفرت التوا�صل مع املواد واملناهج
الدرا�سية واملواد الثقافية الأخرى ،والتي جعلتهم يواكبوا الدرا�سة
مثلهم مثل زمالئهم املب�رصين.
كما �أ�شار الطالب ب�أنهم كانوا ي�شعرون بالتمييز وعدم التقبل عندما
ي�سمعون ب�أن الأ�شخا�ص املب�رصين ي�ستعملون احلا�سوب ،ولكن
بعد �أن تدربوا �أ�صبحوا مقتنعني بذاتهم �أكرث وحتى �أنهم �أف�ضل من
بع�ض الأ�شخا�ص املب�رصين.
كما �أن العديد من الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية الذين ا�ستفادوا
من ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة �أ�صبحوا طموحني جداً .حيث �أن
بع�ضهم يحاول تعلم الربجمة والآخرين يريدون ت�أ�سي�س مركز
حا�سوب خا�ص بهم لتعليم املكفوفني و�ضعاف الب�رص من النا�س.
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التحليل الإح�صائي:

لقد قام الباحث بتفريغ وحتليل اال�ستبيان من خالل ا�ستخدام
برنامج  SPSSالإح�صائي ،حيث مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري والن�سب املئوية .ففي املحور الأول املتعلق
بالعوامل امل�ؤثرة على ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة جند �أنه وب�شكل
عام كلما اقرتب الو�سط احل�سابي من ( )4دل ذلك على وجود �شبه
�إجماع بني املبحوثني على �أهمية ذلك املتغري ،وكلما اقرتب الو�سط
احل�سابي من ( )0دل ذلك على وجود �شبه �إجماع بني املبحوثني
على �أهمية ذلك املتغري ،وكلما اقرتب املتو�سط احل�سابي من ()2
دل ذلك على �أهمية املتغري بدرجة متو�سطة� .أما يف املحور الثاين
اخلا�ص بالآثار املرتتبة على ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة فانه
وب�شكل عام كلما اقرتب الو�سط احل�سابي من ( )3دل ذلك على
وجود �شبه �إجماع بني املبحوثني على �أهمية ذلك املتغري ،وكلما
اقرتب الو�سط احل�سابي من ( )1دل ذلك على وجود �شبه �إجماع بني

املبحوثني على �أهمية ذلك املتغري ،وكلما اقرتب املتو�سط احل�سابي
من ( )2دل ذلك على �أهمية املتغري بدرجة متو�سطة�( .أنظر امللحق
رقم )3
ال�س�ؤال الأول :هل يوجد دور للإدارة اجلامعية و�إدارة مركز التقنيات
امل�ساعدة يف �إجناح ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة لذوي الإعاقات
الب�رصية يف اجلامعة؟
يبني التحليل الإح�صائي ال�ستجابات املبحوثني يف جدول (3-
� )4أن هناك دور ايجابي لإدارة اجلامعة و�إدارة مركز التقنيات
امل�ساعدة والثقافة ال�سائدة يف اجلامعة حيث تراوحت معظم
اال�ستجابات يف الأ�سئلة ال�ستة الأوىل من اجلدول املذكور ما بني
موافق ب�شدة �إىل موافق .فقد وافق ما جمموعه
 94.7%من املبحوثني على �أن �إدارة مركز التقنيات امل�ساعدة
ومن ورائها �إدارة اجلامعة تهتم بالتطوير امل�ستمر �أجهزة التقنيات
امل�ساعدة (مبتو�سط ح�سابي  ، )3.39ولقد ر�أى  79%من املبحوثني
�أن �إدارة مركز التقنيات امل�ساعدة ت�شجع الطلبة املكفوفني يف
اجلامعة على ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة (متو�سط ح�سابي )2.97
 .بينما انحدرت هذه الن�سب �إىل الدرجة املتو�سطة عند احلديث عن
اجلهود التطويرية والت�أهيلية التي تبذلها اجلامعة و�إدارة مركز
التقنيات امل�ساعدة لزيادة قدرات الطلبة ذوي الإعاقات الب�رصية
يف جمال احلا�سوب حيث متحورت ا�ستجابات املبحوثني حول
ن�سبة (50%متو�سط ح�سابي  )2 – 2.5مما يظهر �ضعف ًا ملحوظ ًا
يف هذا اجلانب� .أما احلديث عن الثقافة ال�سائدة يف اجلامعة و�أثرها
على جناح ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة للطلبة املكفوفني فقد ر�أى
 71.1%من املبحوثني �أن الثقافة ال�سائدة لها �أثر ايجابي على جناح
ا�ستخدامهم للتقنيات امل�ساعدة (متو�سط ح�سابي  ،)2.92وقد انعك�س
ذلك جلي ًا يف اعتبار �إدارة مركز التقنيات امل�ساعدة والعاملني
فيه �سببا من �أ�سباب جناح ا�ستخدام الطلبة املكفوفني و�شعورهم
بالفخر عند مقارنة الأنظمة باجلامعة مع الأنظمة يف اجلامعات
الفل�سطينية الأخرى ،فقد وافق ما ن�سبته  81.6%من املبحوثني
على �أن �إدارة مركز التقنيات امل�ساعدة واملوظفني فيه �سبب ًا من
�أ�سباب النجاح (متو�سط ح�سابي  ،)3.05و قد �شعر ما ن�سبته 92.1%
من املبحوثني بالفخر لأن اجلامعة توفر للطلبة املكفوفني فر�صة
ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة مقارنة مع اجلامعات الفل�سطينية
الأخرى (متو�سط ح�سابي .)3.55
كما وافق ما ن�سبته 81.3%على �أن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة
�أ�شعرهم بالثقة بالنف�س �أثناء ح�صولهم على املعلومات الثقافية
والأكادميية (متو�سط ح�سابي )3.05؛ ولقد ر�أى 84.2%من
املبحوثني �أن ا�ستخدامهم للتقنيات امل�ساعدة �سهل عليهم الو�صول
مل�صادر معلومات متنوعة (متو�سط ح�سابي  )3.08ولقد انعك�س ذلك
جلي ًا يف ا�ستجاباتهم عند �س�ؤالهم �إذا ما كان الهدف من ا�ستخدامهم
للتقنيات امل�ساعدة وا�ضح لديهم ب�شكل كبري فقد �أكد ذلك 94.7%
منهم (متو�سط ح�سابي  ،)3.39بينما انحدرت الن�سبة �إىل املتو�سطة

( 63.1%متو�سط ح�سابي  )2.55عند ال�س�ؤال عما �إذا كان ا�ستخدام
التقنيات امل�ساعدة �أ�صبح ثقافة وا�سعة و�سهلة الإ�ستخدام لدى
الكثريين من الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية.
ويف الإجمال فان ا�ستجابات املبحوثني �أظهرت بدرجة متو�سطة
�إىل كبرية �أن �إدارة اجلامعة والثقافة ال�سائدة يف اجلامعة لها
�أثر ايجابي على جناح ا�ستخدام الطلبة ذوي الإعاقات الب�رصية
للتقنيات امل�ساعدة .بينت �أن الثقة التي حققها �سهولة ا�ستخدام
التقنيات امل�ساعدة وو�ضوح الهدف من اال�ستخدام لعبت دورا
�أ�سا�سي ًا يف جناحه اال�ستخدام.
ال�س�ؤال الثاين :ما هو �أثر ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة على الطلبة
ذوي الإعاقة الب�رصية وما م�ستوى الر�ضا لديهم.
يبني التحليل الإح�صائي ال�ستجابات املبحوثني يف جدول ()3-5
�أن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة كان له �أثر وا�ضح وايجابي على
حل �أكرب م�شكالت الطلبة واملتمثلة يف الو�صول مل�صادر املعلومات
عرب �شبكة الإنرتنت وحتقيق الر�ضا لديهم .فقد وافق 73.7%من
املبحوثني بدرجة كبرية و 23.7%منهم بدرجة متو�سطة على
�أن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة ميثل نقلة واجناز للطلبة املعاقني
ب�رصي ًا (متو�سط ح�سابي .) 2.71ولقد ر�أى  57.9%من املبحوثني
بدرجة كبرية و  42.1%منهم بدرجة متو�سطة �أن ا�ستخدام التقنيات
امل�ساعدة قد �ساهم يف ت�سهيل احل�صول على املعلومات التي
تلزم الطلبة يف درا�ستهم اجلامعية (متو�سط ح�سابي  .)2.58ولقد
ر�أى  60.5%من املبحوثني �أن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة قد
�أدى �إىل حل �أكرب م�شكالت الطلبة واملتمثلة يف الو�صول مل�صادر
املعلومات بدرجة متو�سطة ،بينما ر�أى  34.2%منهم �أنه حل تلك
امل�شكالت بدرجة كبرية (متو�سط ح�سابي  .)2.28ولقد ر�أى 63.2%
من املبحوثني �أن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة قد حقق الر�ضا لدى
الطلبة املعاقني ب�رصي ًا بدرجة متو�سطة 26.3%و منهم بدرجة
كبرية (متو�سط ح�سابي  .)2.16ولقد ر�أى  60.5%من املبحوثني �أن
وجود مركز التقنيات امل�ساعدة وا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة قد
�ساهم يف حت�سني مقدرة الطالب على ا�ستخدام احلا�سوب وملحقاته
ب�شكل منفرد بدرجة كبرية بينما �أيد ذلك  34.2%بدرجة متو�سطة
(متو�سط ح�سابي .)2.23
وب�شكل عام وا�ستناداً على ا�ستجابات املبحوثني املبينة �سلف ًا يتبني
�أن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة كان له �أثار ايجابية على اجناز
الطلبة املعاقني ب�رصي ًا وحتقيق الر�ضا لديهم.
ال�س�ؤال الثالث :ما هو �أثر ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة على
�شعورالطلبة املكفوفني بالثقة بالنف�س وحتقيق ا�ستقاللية �أكرب
وحت�سن م�ستواهم التعليمي.
يبني التحليل الإح�صائي ال�ستجابات املبحوثني يف جدول ()3-5
�أن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة كان له �آثار وا�ضحة على حت�سني
امل�ستوى التعليمي للطلبة املكفوفني يف اجلامعة .فقد ر�أى 52.6%
من املبحوثني �أن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة قد �أدى �إىل حت�سني
األشرعـه

2013/10/09

61

بحوث ودراسات تقنية

م�ستواهم التعليمي بدرجة متو�سطة بينما ر�أى  39.5%منهم �أن
ذلك قد حتقق بدرجة كبرية (متو�سط ح�سابي  .)2.32ولقد ر�أى
 60.5%من املبحوثني �أن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة قد �أدى
�إىل �شعور الطلبة املكفوفني با�ستقاللية �أكرب يف حياتهم اجلامعية
بدرجة كبرية بينما �ساند ذلك  43.2%بدرجة متو�سطة (متو�سط
ح�سابي  ،)2.55ولقد �أيد  65.8%من املبحوثني �أن ا�ستخدام
التقنيات امل�ساعدة قد �أدى �إىل �رسعة الو�صول للمعلومات
و�إمكانية تداولها بني الطلبة املكفوفني بدرجة كبرية بينما �أيد
ذلك  28.9%بدرجة متو�سطة (متو�سط ح�سابي  .)2.61ولقد ر�أى
 76.3%من املبحوثني �أن ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة كان له
�أثر ايجابي على تخفي�ض الوقت الالزم لأداء املهام التي تتعلق
بالدرا�سة اجلامعية بدرجة كبرية (متو�سط ح�سابي .)2.76%

امل�ساعدة �أثر ايجابي ًا على �إجناز الطلبة ملهامهم الدرا�سية
ومواكبتهم غريهم من الطلبة يف الدرا�سة اجلامعية كما حقق
الر�ضا لديهم عن اخلدمات التي تقدمها �إدارة اجلامعة ومركز
التقنيات امل�ساعدة لهم .ولقد تبني من التحليل الإح�صائي كيف
�أن �إتاحة فر�صة ا�ستخدام الطلبة املكفوفني للتقنيات امل�ساعدة
يف اجلامعة �ساهم يف حت�سني م�ستواهم التعليمي وحقق �رسعة
و�صولهم للمعلومات التي يريدونها و�إمكانية تداولها فيما
بينهم ،كما �أن وجود مركز التقنيات امل�ساعدة زاد يف م�ستوى
التن�سيق والتعاون بني �أق�سام اجلامعة املختلفة لتح�سني اخلدمة
للطلبة املكفوفني يف اجلامعة .كما تبني من التحليل �أن عدة
عوامل �أخرى �ساهمت يف �إجناح ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة من
بينها تبني �إدارة اجلامعة ملركز التقنيات امل�ساعدة ب�شكل كبري
ودعمها لتطويره وتوفري كل امل�ستلزمات التي ت�ؤدي �إىل �إجناح
تقدمي اخلدمة للطلبة املكفوفني.

وب�شكل عام وبناء على التحليل ال�سابق يتبني �أن النظام كان له
�أثر ايجابي على �شعور الطلبة املكفوفني بالثقة ب�أنف�سهم وحقق
ثاني ًا :التو�صيات:
ا�ستاللية كبرية لديهم ،كما ح�سن م�ستواهم التعليمي.
يف �ضوء ما مت التو�صل �إليه من نتائج ميكن اخلروج ببع�ض
التو�صيات والتي من املمكن �أن ت�ساهم يف تعزيز ا�ستخدام
النتائج والتو�صيات:
التقنيات امل�ساعدة للطلبة املكفوفني وتعزيز اال�ستفادة منه
�أو ًال :النتائج
كالتايل:
من خالل العر�ض ال�سابق للإطار النظري و�أدبيات الدرا�سة زيادة اهتمام اجلامعة ومركز التقنيات امل�ساعدة بتطوير قدرات
وحتليل املحتوى لأ�سئلة املقابالت والتحليل الإح�صائي فقد الطلبة املعاقني ب�رصي ًا على ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة عن
تبني �أهمية الدرا�سة من حيث كونها الدرا�سة الأوىل التي تبحث طريق عقد دورات متقدمة وحلقات تثقيفية لزيادة وعي باقي
يف ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة يف اجلامعة الإ�سالمية من طلبة اجلامعة باحتياجات املعاقني ب�رصي ًا التعليمية.
حيث العوامل التي �أدت �إىل جناحها والآثار التي ترتبت عليها تطوير الربامج والأدوات امل�ساعدة ب�شكل م�ستمر مبا يتنا�سب مع
وانعكا�ساتها على الطلبة املكفوفني يف اجلامعة وم�ستوى الر�ضا االحتياجات املتجددة واملتطورة للطلبة املعاقني ب�رصي ًا ومبا
لديهم .و�أهمية الدرا�سة تكمن يف �أنها ربطت بني الإطار النظري يتنا�سب مع عدد الطلبة املكفوفني املتزايد يف اجلامعة ،على �أن
وما مت اجنازه يف اجلامعة من تويف �إنكانية ا�ستخدام التقنيات يراعى توفر مكانني م�ستقلني لكل من الطالب والطالبات لإتاحة
امل�ساعدة للطلبة املكفوفني.
وقة �أكرب لال�ستخدام.
ولقد ات�ضح من خالل حتليل املحتوى لأ�سئلة املقابالت
واملجموعة الب�ؤري التي �أجريت �أن الطلبة املعاقني ب�رصي ًا املراجع:
يف اجلامعة قد واجهوا العديد من امل�شكالت قبل وجود مركز الوابل� ،أريج ،الو�سائل التقنية امل�ساندة لذوي �صعوبات التعلم:
التقنيات امل�ساعدة وتوفري فر�صة ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة درا�سة ا�ستطالعية (الريا�ض :امل�ؤمتر الدويل الأول ل�صعوبات
منها ما هو مرتبط بق�ضايا الدرا�سة اجلامعية وتقدمي االختبارات ،التعلم.)2006 ،
و�صعوبة يف التنقل داخل احلرم اجلامعي ،والو�صول �إىل م�صادر ا�ستخدام التقنيات امل�ساعدة يف ال�صف (ترجمة :جامعة الأزهر،
املعلومات �سواء كانت املناهج الدرا�سية �أو املعلومات الثقافية .)2003
املتوفرة على �شبكة الإنرتنت ،و�أي�ض ًا ما هو متعلق بالو�ضع �شحادة ،حازم ،جتربة مركز التقنيات امل�ساعدة يف تدريب الطالب
النف�سي واالجتماعي لدى الطلبة وقلة قدرتهم على بناء ال�صدقات املعاقني ب�رصي ًا على مهارات احلا�سوب (دبي :امل�ؤمتر الدويل
و�شعورهم باال�ستقاللية والثقة بالنف�س ،غري �أن هذا الأمر اختلف الأول لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة.)2004 ،
كلي ًا بعد وجود مركز التقنيات امل�ساعدة وتوفري فر�صة ا�ستخدام �شحادة ،حازم ( ،)2011ا�سرتاتيجيات تطوير اخلدمات املقدمة
التقنيات امل�ساعدة الذي بدوره �سجل عدد من ق�ص�ص النجاح لذوي الإعاقة الب�رصية يف م�ؤ�س�سات رعاية املكفوفني يف قطاع
غزة ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية التجارة�-إدارة الأعمال ،اجلامعة
لديهم.
ولقد تبني من التحليل الإح�صائي كيف �أن ا�ستخدام التقنيات الإ�سالمية ،غزة.
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تقنيات مساعدة للمعاقين بصري ًا
برايل �سين�س
�شا�شة للن�صو�ص

من �أهم خ�صائ�ص جهاز الربايل �سين�س �إحتوائه على �شا�شة عر�ض
للن�صو�ص العادية مما ي�سهل على املدر�سني متابعة الطالب
املكفوفني وكذلك �أولياء الأمور .كما ي�ستطيع زمالء املكفوفني يف
مدار�س الدمج امل�شاركة والتفاعل مع املكفوفني .ويعترب توا�صل
ال�صم مع املكفوفني �أحد �أهم مميزات �شا�شة العر�ض يف الربايل
�سين�س.

ذاكرة داخلية

ذاكرة الربايل �سين�س يوتو
الداخلية مقدارها  32جيجا
بايت بالإ�ضافة �إىل ذاكرة
خارجية جمانية مقدارها 8
جيجا بايت �أي�ضا .الذاكرة
الداخلية هي �أ�رسع بكثري من
اخلارجية و�أ�أمن من حيث
الإ�ستخدام وعدم التلف.

�إنفراد يف تطبيق نظام النوافذ والقوائم ال�شجرية

ي�ستطيع �أي م�ستخدم لنظام الويندوز �أن يتعلم ب�رسعة فائقة
على ت�شغيل جهاز الربايل �سين�س لأنه يطوع ذات الفكرة
املبنية على النوافذ والرتتيب ال�شجري وهذا بال�رضورة
يعني �أنه من ال�سهل على الكفيف تعلم العمل على �أجهزة
الربايل �سين�س
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توا�صل مع �أجهزة الأيفون والأيباد

منبهات ب�صوت الآذان املكي واملدين

تطبيق القر�آن الكرمي

يقدم جهاز الربايل �سين�س للكفيف القر�آن الكرمي كتطبيق متكامل
ولي�س كملف ورد .ي�ستطيع ت�صفح القر�آن �سورة �سورة والبحث يف
القر�آن والو�صول �إىل الآية املراد الو�صول �إليها.

قامو�س �أك�سفورد العربي
�إجنليزي

قامو�س �أك�سفورد العربي
الإجنيزي والإجنليزي عربي
ُيعد �أداة �رضورية يف التعليم
واملطالعة وهو تطبيق
�أ�سا�سي يف جهاز الربايل
�سين�س

خرائط القوقل

جي بي �أ�س ري�سيفر

جهاز الربايل �سين�س جمهز بجهاز جي بي �أ�س ر�سيفر لتحديد
موقع الكفيف وم�ساره يف التنقل والو�صول

تعني خرائط القوقل الكفيف على التنقل ب�سهولة ومعرفة الأماكن
املحيطة دون �إحتياجه مل�ساعدة �أحد .ويطوع جهاز (اجلي
بي �أ�س) املوجود يف جهاز الربايل �سين�س هذه اخلرائط بحيث
ي�ستطيع الكفيف حتديد موقعه و ُبعده �أو قربه عن وجهته وما
يحيط بها من معامل �أخرى .وي�ستطيع الكفيف �أن يبحث عن
الأماكن التي تهمه �أي�ضا بهذه اخلا�صية.
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الك�سور الع�شرية

تتميز الآلة احلا�سبة يف جهاز الربايل �سين�س بقدرتها على التعامل
مع الك�سور الع�رشية والتي تفيد الطالب املكفوفني يف تعلم مادة
الريا�ضيات.

نقل امللفات من و�إىل احلا�سوب بدون ُمعرف

فيما يعتمد نقل امللفات من و�إىل بع�ض الأجهزة على
ُمعرف ،تتم هذه العملية بالربايل �سين�س دون احلاجة �إىل
املُعرف.

املودمي املحمول

ينفرد الربايل �سين�س بقدرته على قبول مودمي ثري جي
( )3 Gاملحمول من �رشكة هواوي .وبذلك ي�ستطيع الكفيف
التوا�صل ب�شبكة الإنرتنت يف كل مكان ويف �أي وقت.

�شبكات التوا�صل الإجتماعي
تطبيق يوتيوب Youtube

تطبيق تويرت من القائمة
الرئي�سية للربايل �سين�س كبقية
الربامج الأخرى التي يوفرها
اجلهاز
تطبيق قوقل توك من القوائم
الرئي�سية للربايل �سين�س كبقية
التطبيقات الأخرى
هذه الربامج تفيد الطالب يف
م�شاركة املعلومات والتوا�صل
مع الزمالء واملعلمني داخل
الف�صل وخارجه.
تطبيق دروب بوك�س Drop Box

تطبيق
الإخبارية

خدمات

الن�رشات

بطاريات مرنة

ي�ستطيع الكفيف �إزالة البطارية وتركيبها �أو �إقتناء بطارية
�إ�ضافية و�إكمال �ساعات طويلة من العمل املتوا�صل .وميزة
البطارية والتي تنف�صل عن اجلهاز هي من �أجنع املميزات التي
ينفرد بها الربايل �سين�س.

منافذ متنوعة

منافذ يو �أ�س بي:
يوفر الربايل �سين�س يو تو  3منافذ يو �أ�س بي من النوع الكبري
ويو �أ�س بي واحد من النوع ال�صغري .من املمكن تو�صيل لوحة
مفاتيح قيا�سية �أو ف�أرة عادية �أو موزع (هاب) ملنافذ يو
�أ�س بي عديدة .وعند تو�صيل لوحة املفاتيح العادية ي�ستطيع
املب�رص (املعلم والزميل وويل الأمر) والكفيف والأ�صم والكفيف
التوا�صل .وعند تو�صيل الف�أرة العادية ي�ستطيع الكفيف
�إ�ستخدامها لت�صفح القوائم املختلفة يف الربايل �سين�س .كما
ي�ستطيع الكفيف �أن يو�صل ذاكرة فال�ش يو �أ�س بي �إىل �أي من
املنافذ الكبرية.

منفذ �شا�شة خارجية

ي�ستطيع الكفيف تو�صيل الربايل �سين�س ل�شا�شة خارجية �أو
�شا�شة عر�ض كبرية يف امل�ؤمترات واملحا�رضات.

منفذ بلو توث

فتحة لبطاقة ذاكرة �أ�س دي
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�أزرار متخ�ص�صة

ي�ستطيع الطالب ت�سجيل املحا�رضات وت�شغيلها و�سائر ملفات
الو�سائط �أو الراديو بوا�سطة �أزرار متخ�ص�صة خارجية دون احلاجة
�إىل ت�شغيل اجلهاز و�إ�ستخدام مفاتيح الإدخال من نوع بريكينز

درو�س �صوتية على موقع الناطق على �إ�ستخدام �أجهزة
الربايل �سين�س

يف �أي وقت من الليل �أو النهار ي�ستطيع الطالب الدخول �إىل
موقع الناطق وتنزيل ع�رشات الدرو�س ال�صوتية امل�صممة من
�أكادمييني معروفني ومتمكنني يف التدريب.

قوائم بريدية متخ�ص�صة لأ�صدقاء الربايل �سين�س

مو�شني �سين�سور (حمرك الإهتزاز )

يوفر الربايل �سين�س للطالب فر�صة التعلم باللعب حيث تطوع
بع�ض الألعاب التعليمية خا�صية الإهتزاز يف �ألعاب الريا�ضيات
وتعلم احلروف .كما ي�ستفيد من حمرك الإهتزاز املكفوفني
بتوا�صلهم مع ال�صم .ي�ستطيع الكفيف رمي حجر الزهر مثال
بوا�سطة هز اجلهاز.

�ألعاب تعليمية

لعبة جدول ال�رضب :تعليم جدول ال�رضب من خالل تطبيق
متخ�ص�ص على هيئة لعبة ذهنية حمكمة التطوير

يتواجد عدد كبري من معلمي الرتبية اخلا�صة من الرجال
والن�ساء وكذلك الطالب والطالبات املكفوفني اجلامعيني وغري
اجلامعيني على قائمة �أ�صدقاء جهاز الربايل �سين�س يجيبون
على �أ�سئلة بع�ضهم بع�ضا وير�سلون امل�شاركات املفيدة
املختلفة.

طباعة ن�صو�ص برايل ون�صو�ص عادية

ي�ستطيع الكفيف طباعة وثائق للمب�رصين ووثائق برايل من
جهاز الربايل �سين�س مبا�رشة
حتديثات وترقيات جمانية دائمة

األشرعـه
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كابنت موبيلتي
جهاز مالحة ناطق ناطق باللغة العربية للمكفوفني و�ضعاف
الب�رص.
يرافقك الكابنت يف تنقالتك املختلفة �إبتداء من عتبة البيت �إىل
حيثا �أردت من وجهة ثم يعيدك للمنزل ثانية .و�سواء كنت راكبا
�أم راجال ف�إنه يت�أقلم معك ويحمل �إعدادات الرتحال كيف ت�شاء.
�إ�ستمع �إىل تعليمات املالحة ال�صوتية بال�ضغط على املفاتيح
البارزة واملعلمة برموز بديهية �أو بوا�سطة �إ�صدار الأوامر ال�صوتية
له ف�ستجده يفهم �أوامرك وي�رشع بتنفيذها.
وال تخ�شى �أن يقطعك اجلهاز فبطاريته متدك ب � 18ساعة من
املالحة املتوا�صلة والإ�ستمتاع ب�سماع امللفات ال�صوتية �أو
ال�رشوع بت�سجيل �إحدى املحا�رضات �أو الدرو�س.
اجلهاز �صغري احلجم وخفيف الوزن ويعادل ثالث علب كربيت
جمتمعة.
جد طريقك بالكابنت ما�شيا على الأقدام �أم راكبا بال�سيارة �أو
احلافلة .وب�إختيار اخليار النا�سب ُي�سمعك الكابنت �أ�سماء الأماكن
امل�سجلة يف اخلرائط مثل حمطات البرتول واملطاعم وامل�ساجد
وال�صيدليات والوزارات والدوائر وغريها من املعامل واملكاتب
ومناطق الأعمال الأخرى.
�إخرت املالحة احلرة من القائمة الرئي�سية و�إ�ستك�شف معامل املنطقة
بالتف�صيل.
�أما نظام �إ�ستك�شاف اخلريطة فيوفر لك القدرة على التخطيط
مل�سارك مبحاكاة تفا�صيل الإجتاهات دون قبل �أن تغادر منزلك
وذلك بر�سم امل�سار و�رشحه بالتف�صيل ب�شكل �إفرتا�ضي وك�أنك فعال
باخلارج متر مبا ُيقر�أ عليك.
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�إ�ضغط مفتاح (�أين �أنا) ل�سماع مكان موقعك احلايل.
�إ�ستعر�ض مناطق الإهتمام ح�سب ف�أتها �أو قربها منك.
عد �إىل مكان �إنطالقك ب�سهولة.
�إحفظ الأماكن التي تهمك بعالمة خا�صة لكي تعود �إليها جمددا
بي�رس تام.
متع نف�سك بالإ�ستماع �إىل كتب الديزي الناطقة وامللفات ال�صوتية
املخزنة يف ذاكرة الكابنت و�أنت يف الطريق لكي مير الوقت ب�شكل
�أ�رسع وجتعل جتربة التنقل ممتعة.
�إح�صل على امل�ساعدة الفورية لكل وظيفة وكل عن�رص من عنا�رص
القوائم.
�إ�ضافات ومميزات �أخرى:
�سماعة ومايكروفون مدجمان ودعم ل�سمعات الأذن ملالحة �سهلة
و�إطلق اليدين حرتني.
�إ�ستعمال متوا�صل ملدة � 18ساعة
فتحة ذاكرة من نوع �أ�س دي مع بطاقة ذاكرة بحجم  4جيجا بايت
حجم اجلهاز 100mm X 55mm X 18 mm
الوزن 130 :جرام.
�أنتينا مدمج لإ�ستقبال الأقمار ال�صناعية.
يو�سب 2.0
قاعدة بيانات كبرية من اخلرائط ملنطقة اخلليج العربي كاملة.
قاعدة بيانات لنقاط �إهتمام كبرية و�شاملة.
�ألة نطق عالية اجلودة.
�ألة التعرف على الأوامر ال�صوتية.

برايل �إيدج ( 40املطور)
توا�صل ذكي بالربايل على الدوام

بربطك للربايل �إيجدج والأيفون تبقى على توا�صل دائم .الهاتف
بجيبك وال�سطر بيدك وجمع بني الإت�صال الدائم والطباعة والتحكم
بالربايل.
الربايل �إيدج  40هو �أكرث من جمرد �سطر �إليكرتوين ،فهو يلبي
للكفيف دور ال�سطر املجرد بالإ�ضافة �إىل مهام جهاز املفكرة
الإليكرتونية بجهاز واحد متكامل .كما يلبي �إحتياج �أخر وهو
ال�سعر املناف�س.

مهام ال�سطر الإليكرتوين

يت�صل الربايل �إيدج ب�أجهزة احلا�سوب �أو الأيفون والإيباد ويعمل
مع قارئات ال�شا�شة ك�سطر �إليكرتوين تقليدي ولكن مبيزة فريدة
متجددة وهي ميزة (ترمنال كليبورد).

فائدة (ترمنال كليبورد)

عندما يت�صل الربايل �إيدج باحلا�سوب �أو الأيفون و الأيباد ف�إنه
�سيعمل ك�سطر �إليكرتوين جمرد بالتوافق مع برنامج قارئ ال�شا�شة
�أو الأي �أو �أ�س .ولكن ماذا لو �أراد امل�ستخدم ن�سخ ن�ص من الإنرتنت
وتخزينه يف ذاكرة الربايل �إيدج �أو العك�س؟ �أو لو �أراد حترير ن�ص
وهو غري مت�صل بالأيفون وحفظه على ذاكرة اجلهاز ثم �إل�صاقه
بالوات�س �آب الحقا عند �إت�صاله بالوات�س �آب؟ هنا ي�أتي دور
(ترمنال كليبورد) وهي �آلية نقل امللفات من احلا�سوب �أوالأيفون
و الأيباد �إىل الربايل �إيدج وبالعك�س.

مهام املفكرة الإليكرتونية

جهاز الربايل �إيدج  40هو �أكرث من �سطر �إليكروين لأنه يوفر
تطبيقات متنوعة يواكب بها الكفيف �إدارة �ش�ؤونه مثل مفكرة
نوتباد ومدير املواعيد وال�ساعة واملنبه واحلا�سبة وكلها تعمل
دون �إت�صال الربايل �إيدج باحلا�سوب �أو الأيفون .وبالربايل �إيدج
املطور ت�ستطيع �أن تقر�أ ملفات وورد من نوع دوك ودوك�س و�أر
تي �أف كما ت�ستطيع قراءة ملفات �أر بي �أف .وبعد فتح مثل تلك
امللفات ت�ستطيع �أن حتفظها على ذاكرة اجلهاز ب�إ�ستخدام خيار
(حفظ ب�إ�سم) من قائمة النوتباد كملف من توع تك�ست.

نفاذ وت�صفح مبفاتيح �سهلة الإ�ستخدام

جمموعتان من املفاتيح والأزرار واحدة على اليمني والأخرى على
ال�شمال للتنقل والت�صفح وثمانية من مفاتيح املهمة (فنك�شن كيز)
�أربعة على اليمني و�أربعة على ال�شمال حتاكي مفاتيح (�أف كيز)
للتحكم والإدخال .كما ي�ستطيع امل�ستخدم تو�صيل ماو�س ل�سهولة
�أكرب يف التنقل ومترير الن�صو�ص �أو فتح القوائم و�إختيار العنا�رص.

قراءة وحفظ امللفات على ذاكرة اجلهاز

�إقر�أ امللفات واحفظها يف بطاقة الذاكرة (�أ�س دي) ب�سعة  32جيجا
بايت� .آالف من الكتب وامللفات للمطالعة واملذاكرة.

املوا�صفات الفنية

  40خلية برايل مفاتيح من نوع بريكينز للإدخال منفذ يو �أ�س بي للتو�صيل باحلا�سوب بالكيبل منفذ بلوتوث للإقرتان ب�أجهزة الالبتوب �أو الأيفون والإيباد فتحة لبطاقة �أ�س دي من نوع �أ�س دي �أت�ش �سي �سبعة تطبيقات م�ستقلة بدون تو�صيل اجلهاز للحا�سوب �أوالهواتف  -الذكية (النوتباد ومدير املواعيد وال�ساعة واملنبه
واحلا�سبة و�ساعة
 العد التنازيل و�ساعة الإيقاف بطارية بعمر � 20ساعة نم العمل املتوا�صل وهي قابلة لإعادةال�شحن
 يعمل اجلهاز مع قارئات �شا�شة احلا�سوب وكذلك مع الفوي�س �أوفر يفتح ملفات من الأنواع التاليةDoc Docx RTF TXT BRF : الأبعاد 310 :يف  101يف  22مليمرت -الوزن 785 :جرام

ملاذا الربايل �إيدج  40دون الأجهزة املناف�سة الأخرى؟ �أحد
ع�شر ميزة:

 -١جهازين يف جهاز واحد� :سطر �إليكرتوين وجهاز مفكرة
� -٢سعر مناف�س
 -٣عندما تف�صله عن احلا�سوب �أو الهواتف الذكية يعمل كجهاز
مفكرة ويفتح ملفات :ورد من نوع دوك ودوك�س و�أر تي �أف.
 -٤ت�ستيطع حفظ ملفات ال�صيغ �أعاله ب�إ�ستخدام خيار (حفظ
ب�إ�سم) من قائمة مفكرة النوتباد
 -٥خا�صية (ترمنال كليبورد) لنقل امللفات منه و�إليه للحا�سوب
والأيفون والأيباد
 -٦متوافق مع الأي فون والأيباد و�سائر قارئات ال�شا�شة
 -٧يطوع �سهولة �أجهزة الربايل �سين�س يف الإ�ستخدام
 -٨يت�صل مع الأجهزة بالكيبل �أو بالإقرتان بالبلوتوث
 -٩حتديثات جمانية للربامج و�إ�صدارات نظم الت�شغيل
 -١٠تطوير م�ستمر
 -١١دعم فني متميز من الناطق للتكنولوجيا
األشرعـه
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أحدث التقنيات
برنامج �إيزي كونفريتر Easy Converter
حتويل املواد املطبوعة �إىل �صيغ بديلة ومتاحة للمكفوفني و�ضعاف
الب�رص
يوفر برنامج �إيزي كونفريتري جميع الو�سائل ال�رضورية لتحويل
الن�صو�ص من مطبوعات عادية �إىل �أحد ال�صيغ البديلة املتاحة
للمكفوفني و�ضعاف الب�رص مثل:
الربايلوثائق ورد متاحة و�سهلة لنفاذ الكفيفملفات �صوتية من نوع MP3ملفات �صوتية من نوع ديزي DAISYمطبوعات مكربة ل�ضعاف الب�رصتعرف �ضوئي على احلروف OCR
يوفر برنامج �إيزي كونفريتر نظام التعرف ال�ضوئي على احلروف
العربية بحيث يتم م�سح الوثيقة وحتويلها �إىل معلومات رقمية
مقروءة.
�آلة نطق مدجمة
يعمل برنامج �إيزي ريدر على �إنتاج امللفات ال�صوتية وذلك
ب�إدخال الوثائق املطبوعة �أوال ثم م�سحها التعرف عليها �ضوئيا
ثم يحولها �إىل �أحد �صيغ امللفات الناطق مثل �أم بي � 3أو ديزي
وذلك بوا�سطة �آلة نطق عربية من �رشكة �أكابيال.
الربنامج يفيد امل�ؤ�س�سات التعليمة واخلدمية والتي ت�رشف على
املكفوفني.
يتميز الربنامج ب�سهولة كبرية وبداهة يف الإ�ستخدام .هكذا ت�ستطيع
�أن ت�ستخدمه:

لوحة تاكتيباد

� -١إجلب ملف ب�أحدى ال�صيغ التاليةTXT, RTF, DAISY :
 XML, unprotected EPUBو�إفتحها مبا�رشة من
برنامج �إيزي كونفريتري� .أما �إذا كان امللف �صورة من نوع
 PDF, PNG, BMPف�إنه يتوجب عليك ان تر�سله �إىل
برنامج التعرف ال�ضوئي على احلروف العربية � OCRأوال
وهو �أمر ي�سري يوفره الربنامج.

 -٢طبق التعديالت املرغوبة على امللف قبل �أن حتوله �إىل
�صيغة بديلة ومتاحة
� -٣إجعله متاحا ب�إحدى ال�صيغ البديلة :برايل �أو ديزي �أو �أم
بي �3أو وثيقة مكربة ل�ضعاف الب�رص

ر�سومات بارزة �رسيعة ودقيقة للمكفوفني بلوحة تاكتيباد للر�سومات
�ضع ورقة الر�سم اخلا�صة باللوحة ثم �إقب�ض �أحد �أقالم احلرب �أو الر�صا�ص و�إبد�أ
بالكتابة �أو الر�سم و�إمل�س املادة املر�سومة فورا دون �رضورة قلب ال�صفحة.
وب�إ�ضافتك خليار القلم الإليكرتوين ت�ستطيع الر�سم به وتخزين املادة املر�سومة
يف جهاز احلا�سوب �أي�ضا.
تعترب لوحة تاكتيباد مفيدة لتعليم مواد الريا�ضيات والعلوم والفنون .ير�سم
الطالب الكفيف على اللوحة الر�سومات البيانية والأ�شكال الهند�سية ب�إ�ستخدام
امل�سطرة واملثلثات والفرجار وغريها من �أدوات الهند�سة .كما ي�ستطيع �إبراز
ر�سومات العلوم مثل ج�سم الإن�سان واملجموعة ال�شم�سية وغريها .

املوا�صفات:

حجم اللوحة هو 36.8 :يف  30يف � 1.27سم-وزن اللوحة 1.24 :كيلوجرام

التوابع:

�أدوات الر�سم (م�سطرة ومثلثات وفرجار)ورق للر�سم ( 50ورقة)�-شنطة جلد
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�سطر �أكتيف برايل

�أول �سطر �إليكرتوين ذو �أربعني خلية يعمل بتقنية (�أي تي �سي) برباءة �إخرتاع حمفوظة حيث يعمل ك�سطر
�إليكرتوين بالإ�ضافة �إىل مميزات املفكرة والتي متكنه من تخزين مئات الكتب للذاكرة �أو املطالعة .ويطوع
اجلهاز خا�صية التمرير الآيل للن�صو�ص بو�سطة امل�ست�شعرات اخلفية مما يجعل القراءة لي�س ممتعة فقط
ولكن �رسيعة و�سهلة.

�سطر �إليكرتوين بارع

يطوع اجلهاز تقنية (�أت�ش �أي دي) والتي تقنن تفاعل امل�ستخدم ب�أجهزة الربايل من حيث املهام وا�ضعا
�رشكة هاندي تيك يف دور الريادة بخلق معايري جديدة للتعامل مع �أجهزة الربايل لتتما�شى مع تطورات
اللم�س امللحة .يوفر اجلهاز خيار الإت�صال باحلا�سوب �إما مبنفذ اليو �أ�س بي �أو مبنفذ البلوتوث للتوا�صل
مع احلوا�سيب والهواتف الذكية .وينا�سب �سطر �أكتيف برايل م�ستخدمي الويندوز والآبل على ال�سواء.
ويدعم ال�سطر قارئات ال�شا�شة املختلفة بالإ�ضافة �إىل �أجهزة الأيباد والأيفون.

خ�صائ�ص املفكرة الإليكرتونية

يوفر �أكتيف برايل مهام املفكرات مثل معالج الوثائق والآلة احلا�سبة وال�ساعة ومهام عديدة �أخرى.
وي�ستطيع امل�ستخدم تخزين مئات الكتب على ذاكرة بطاقة �أ�س دي والتي يبلغ حجمها �أربع جيجا بايت.

تقنيتان بارعتان

ينفرد �أكتيف برايل بتقنيتني متميزتني �أولهما
تقنية (�أت�ش �أي دي) والتي متكن امل�ستخدم
من تو�صيل ال�سطر �إىل �أي جهاز حا�سوب
�أوالبتوب �أو هاتف ذكي �أو قارئ �شا�شة دون
احلاجة �إىل تعريفه م�سبقا .فما على امل�ستخدم
�إال �أن يو�صل ال�سطر باجلهاز ليتعرف عليه
بف�ضل تلك اخلا�صية � .أما التقنية الثانية فهي
تقنية (�أي تي �سي) وهي التي تتعرف �آليا على
موقع القراءة يف امللفات املخزنة ،كما ت�ساعد
على �سهولة تخزين ونقل امللفات .وي�ستطيع
امل�ستخدم تعيري درجة الربوز خلاليا الربايل
يف اجلهاز .وتوفر منافذ اليو �أ�س بي على
اجلهاز فر�صة لتو�صيل لوحة مفاتيح قيا�سية.
يعترب جهاز �أكتيف برايل منوذجيا لقراءة
الكتب نظرا لإنفراده يف تتبع �أ�صابع يد
الكفيف يف القراءة والتعرف بوا�سطة
امل�ست�شعرات اخلا�صة على مكان الأ�صابع
بال�ضبط .ويعمل اجلهاز على مترير الن�ص عند
و�صول الأ�صابع �إىل نهاية ال�سطر .فعلى �سبيل
املثال لو كنت تقر أ� كتاب (ذهب مع الريح)
والذي يحتوي على �ستمائة �ألف حرف بوا�سطة
�سطر �إليكرتوين عادي ف�ست�ضطر �إىل ال�ضغط
على مفتاح التمرير �إىل الأ�سفل ع�رشين �ألف
مرة لقراءة الكتاب بالكامل .ولو قر�أت ذات
الكتاب بجهاز �أكتيف برايل ف�إنك لن ت�ضغط
على مفتاح التمرير وال حتى مرة واحدة
مما يحافظ على اجلهاز من كرثة الإ�ستخدام
وكذلك على ا�صابع اليد من الإرهاق.

خفيف وعملي

يزن اجلهاز  860جرام ويعمل بالبطارية ملدة
ع�رشين �ساعة متوا�صلة مما يجعل اجلهاز
�سهل احلمل وعملي يف الإ�ستخدام لفرتات
طويلة .من املمكن �إكمال �شحن البطاريات
يف غ�ضون ثالثة �ساعات .ومن �أهم ما مييز
اجلهاز هو �أن بطارياته قابلة للتغري من
امل�ستخدم حتى �أن اجلهاز يتقبل بطاريات
عادية من نوع � AAإذا تطلب الأمر ذلك.

تقنية (�أي تي �سي) وخ�صائ�صها املنفردة

بالإ�ضافة �إىل خا�صية مترير الن�ص بالتعرف
الآيل على مكان الأ�صابع حني القراءة متتاز
تقنية (�أي تي �سي) مبوا�صفات منفردة �أخرى.
ي�ستطيع امل�ستخدم قراءة �سطر �أو كلمات
من ال�سطر وذلك بال�ضغط على احلرف الأول
من ال�سطر �أو الكلمة .كما �أن اجلهاز ُي�شعر
امل�ستخدم ب�شكل �آيل حني يتغري نوع اخلط
�أو �أي من �صفات التن�سيقات الأخرى للوثائق
والن�صو�ص .فعلى �سبيل املثال �إذا تغري اخلط
من العادي �إىل البارز ف�إن اجلهاز ي�شعر
امل�ستخدم بذلك �آليا .ويتفاعل اجلهاز مع
امل�ستخدم بتحليل طريقة �إ�ستخدامه للجهاز
مثل �رسعة القراءة لكي يت�أقلم اجلهاز مع
منط �إ�ستخدام الكفيف للجهاز بحيث يوفر له
�إح�صائيات مفيدة مثل �رسعتة يف القراءة
وكذلك عدد احلروف �أو الكلمات التي يقر�أها
الكفيف يف الدقيقة الواحدة  .كما ي�ستطيع
امل�ستخدم فتح �أكرث من تطبيق يف ذات الوقت
على اجلهاز.

ت�صميم منفرد خلاليا الربايل

تنفرد �رشكة هاندي تك بت�صميمها خلاليا
الربايل ب�شكل منحني بحيث تكون القراءة
�أ�سهل و�أ�رسع وغري م�ضنية للأ�صابع حيث
ت�أخذ اخلاليا جتويفا طبيعيا يحاكي �إنحناء
�أ�صابع الإن�سان.

املوا�صفات الفنية

توظيف لتقنية (�أي تي �سي) امل�سجلة ل�رشكة هاندي تيك برباءة

�إخرتاع
خ�صائ�ص �أجهزة املفكرة بالإ�ضافة �إىل خ�صائ�ص ال�سطر
الإليكرتوين
فتحة لبطاقة ذاكرة (�أ�س دي)
ذاكرة داخلية تبلغ  4جيجا بايت
مفتاحني يوفران مهام خمتلفة وثالثة �إحتماالت لكل مهمة
 40خلية من خاليا الربايل املنحنية التي حتاكي �شكل �إ�صابع
اليد ل�سهولة القراءة
خاليا الربايل قابلة للت�ضبيط من حيث �إرتفاعها وبروزها لتالئم
�أذواق و�إحتياجات امل�ستخدم
مهام متخ�ص�صة ب�أجهزة املفكرة
منفذ (يو �أ�س بي) عدد 2

جتويف خارجي للبطارية ي�ستطيع امل�ستخدم نزعها وتركيبها
البطارية ت�ستغرق � 20ساعة من العمل املتوا�صل
�إعادة �شحن البطارية ي�ستغرق � 3ساعات
احلجم 317 :يف  123يف  28مم
الوزن 860 :جرام
�شنطة حافظة للجهاز
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أحدث التقنيات
طابعة �أمربيل ال�شخ�صية Embraille
طابعة الربيل والر�سومات
البارزة على نف�س ال�صفحة
من �رشكة فيوبل�س الأمريكية
توفر طابعة �أمربيل للم�ستخدم كل ما يحتاج �إليه من طباعة �سواء
برايل فقط �أو ر�سومات بارزة وعلى نف�س ال�صفحة .تهدف الطابعة �إىل
جعل طباعة الربايل �شخ�صية وي�سرية للأفراد بحيث ي�سهل نقلها من
مكان �إىل �آخر.

�أهم فوائد ومميزات الطابعة:

خفيفة الوزن وم�ضبوبة باحلجم وت�شغل حيزا �صغريا على�سطح مكتبك
تقنية البوليمر بالتن والتي تنتج نقاط برايل دائرية وبارزةلقراءة �أ�سهل
�أقل طابعة برايل �سعرا على الإطالق دون التنازل عن اجلودةتوا�صل مع احلا�سوب و�أجهزة برايل للمكفوفني بوا�سطة اليو�أ�س بي
الطابعة تعترب مثالية للإ�ستخدام يف املنازل واملدار�س واملكاتب
بحيث تطبع خم�سة وع�رشين حرف برايل بالثانية مع مرونة يف
نوع الورق امللقم بحيث ي�ستطيع امل�ستخدم �أن يختار بني الورق
امل�سرت�سل �أو املقطع.

املوا�صفات الفنية:

ال�رسعة 25 :حرف بالثانيةطباعة على وجه واحدمنفذ يو �أ�س بيمنفذ متوازيمنفذ ت�سل�سليتعمل مع �أجهزة �أجندة برايل والأجهزة الكفيفة للربايلالوزن  2.6كيلوجرامبرنامج جداول الربايل تي �أ�س �أ�س (يدعم اللغة العربية)وتوافق مع برنامج دك�سربي
-توافق مع برنامج ورد

برايل بوك�س Braille Box
طابعة برايل احلائزة على خم�س جوائز عاملية
 300حرف بالثاينةحاوية ورق تت�سع لأربعمائة ( )400ورقة مقطعة�آلية تلقيم الورق املبتكرة وامل�سجلة ل�رشكة �إندك�س برباعة�إخرتاع
طباعة فاعلة للمجالت بالإ�ضافة �إىل الوثائق الأخرىت�صميم ب�آلية الإحكام املغلق مع كامت �صوت ذاتيمتثل طابعة برايل بوك�س نقلة نوعية يف �إنتاج مطبوعات الربايل
للمكفوفني وخا�صة فيما يتعلق ب�رسعة الإنتاج وكفائته .فهي
تواكب متطلبات طباعة الربايل باجلودة واملرونة التي يتوقعها
امل�ستخدمون.
ول�ؤالئك املهتمني ب�إنتاج جمالت الربايل ما عليهم �إال �أن يلقموا
ورق الربايل كبري احلجم يف حاوية الطابعة وي�رشعوا بطباعة
املجالت ب�أعداد جتارية و�إر�سالها للتجليد.
تعترب �آلية تلقيم الورق امل�سجلة برباعة �إخرتاع ل�رشكة �إندك�س
لطابعة برايل بوك�س هي �رس النجاح الباهر لها بالإ�ضافة �إىل
�رسعتها الفائقة يف الطباعة وت�صميمها الكامت لل�صوت .و�أما
�سعرها ف�إنه من �أكرث العوامل الذي ي�ساعد يف �إقتناء العمالء لها.
يف الأجيال ال�سابقة من الطابعات جاء �إزعاج ال�صوت املرتفع
للطباعة على ح�ساب ال�رسعة واجلودة وهذا ما جنحت الطابعة
يف �إجتيازه بت�صميم �إحكام �إغالق م�سامات الطابعة بحيث يبقى
�صوت الطباعة داخل كامت ال�صوت لكي يطبع امل�ستخدم بالطابعة
دون �أن يعاين من �صداع �إزعاج الطباعة دون �أن ينق�ص ذلك من
�رسعة الطباعة �أو جودتها.
ومن �أجل ذلك حازت الطابعة على عدة جوائز عاملية مثل:
جائزة ريد دوت ديزاين– �أملانيا 2011جائزة جراند ديزاين – �أملانيا 2012جائزة بابليك �شوي�س – ال�سويد 2012جائزة الت�صميم �أ�س – ال�سويد 2012-جائزة كود ديزاين – �أمريكا 2012

املوا�صفات الفنية:
 300حرف يف الثانية

ملقم ورق مع حاوية تت�سع لأربعمائة ورقة
طول الورق :من � 120إىل  590مم
عر�ض الورق :من � 130إىل  297مم
وزن الورق :من � 120إىل  180جي �أ�س �أم
طباعة على وجهي الورقة
برايل  6نقاط وبرايل  8نقاط
طباعة جمالت
منفذ يو �أ�س بي
منفذ �شبكات
دعم للغة العربية
احلجم 57 :يف  75يف � 52سم
الوزن 65 :كيلوجرام
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