صدق هلل العظمي

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة

انطالقة جديدة
عام وراء اآلخر ،والجمعية تحقق المزيد من النجاحات واإلنجازات المتتالية ،بفضل الدعم الكامل الذي توفره القيادات السياسية
ً
عاما الماضية شهدت الكثير من التحوالت والمتغيرات التي لم تتوقف،
الحكيمة وبفضل أبناءها المخلصين ،وخالل الثالثين
ً
دائما تسير إلى األمام وتتقدم بخطوات واثقة.
وكانت
إن النجاحات المستمرة التي تحققها الجمعية ويشعر بها األعضاء المنتسبين تعكس جانب من النجاح المذهل الذي تسير فيها
دولتنا الغالية ،ولذلك فإن النجاح ينعكس على الجميع ،سواء األفراد أو المؤسسات .وفي هذا الجانب نتذكر المغفور له بإذن الله
الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،الذي تمكن مع إخوانه حكام اإلمارات من اتخاذ قرارات شجاعة وحكيمة قفزت
ً
ً
وتطورا.
ازدهارا
بالبلد خالل السنوات الماضية إلى مصاف الدول األكثر
إننا مستمرون في العمل وبذل الجهود لدعم برامج وفعاليات الجمعية وتطويرها البراز شريحة المكفوفين ودمجهم فى المجتمع
ً
بصريا بما يوفر لهم مستقبل آمن وحياة
بشكل صحى وصحيح .كما سنعمل على توحيد الجهود المبذولة لرعاية المعاقين
أفضل وحث المجتمع للحفاظ على مكتسباتهم ونشر التوعية عن أسباب اإلعاقة وطرق الوقاية منها باالضافة إلى جذب أكبر
ً
بصريا وتنمية مواهبهم وصقلها فى شتى المجاالت وتنظيم
عدد من شرائح المجتمع للتطوع فى الجهات المعنية بالمعاقين
ندوات دينية واجتماعية وثقافية للتعريف بعالم المكفوفين وطرح قضاياهم على المستوى االعالمى.
ومنذ إنشاء الجمعية وهي تأخذ على عاتقها مسؤولية رعاية أبناءها المعاقين بصريا ،من خالل العديد من األنشطة والبرامج
ً
أيضا على تقديم العديد من أنواع الدعم االجتماعي لألفراد والجماعات من المعاقين
المقامة في مبنى الجمعية كما عملت
ً
بصريا الذين ال تسمح لهم ظروفهم باالستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية ،وإتاحة الفرصة لهم ألن يؤدوا رسالتهم في
الحياة الخارجية ،ومشاركتهم في وضع الخطط التي تساعدهم على التأقلم مع الحياة والعيش بأمان ،وإزالة العقبات النفسية
واالجتماعية التي تعترضهم ،كما تعنى الجمعية كذلك بإجراء البحوث والدراسات العلمية والميدانية بهدف تحديد حجم المشكالت
واالحتياجات المتعلقة بالمكفوفين وأساليب رعايتهم وتأهيلهم وأسباب اإلعاقة البصرية وبرامج الوقاية منها.
وفي هذا الصدد ال يفوتنا أن نتوجه بالشكر والتقدير والعرفان الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى
عضو المجلس االعلى حاكم الشارقة لرعايته الكريمة للجمعية وفعالياتها ولحرصه على تنمية المجتمع وتنمية االنسان الذى هو
الركيزة االساسية لدعائم هذا الوطن وحضارته.
إن طموحاتنا في الجمعية كبيرة وعظيمة وتحتاج لمزيد من التعاون والدعم المستمر والمتواصل من جميع الهيئات والقطاعات
والمؤسسات فى المجتمع من اجل تحقيق الغايات واالهداف التى اقيمت من اجلها الجمعية والتى تعمل وتحرص على توفير
ومساعدة المكفوفين لتحقيق مستقبل مشرق لهم ودمجهم فى المجتمع.
ً
بصريا المزيد من التقدم والتطور
أرجو الله تعالى أن يكتب لنا التوفيق في جميع األعمال ،وأن يكتب لجمعية اإلمارات للمعاقين
ً
عاما على تأسيسها انطالقة جديدة نحو المستقبل بهمة عالية وآمال كبيرة.
في قادم األيام ،وأن تشهد بعد مرور ثالثين

عادل الزمر
رئيس مجلس اإلدارة

ç
بذلت جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا ,منذ نشأتها ,جهودا مضنية من أجل إذكاء الوعي العام بحقوق هذه الفئة في
مناحي الحياة المختلفة كالتعليم ,العمل ,الحياة الثقافية االقتصادية والرياضية وغيرها.
ولعل من أهم القضايا التي تشغل أوساط المكفوفين حول العالم وأولتها الجمعية في األعوام األخيرة اهتماما كبيرا,
تمكين هذه الفئة من القراءة باعتبارها أحد أهم الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ,إذ يواجه المعاقون
بصريا تحديات كبيرة في النفاذ إلى المصادر المعرفية المختلفة ,فحسب ما جاء في إحدى الدراسات التي أجرتها الجمعية
الملكية للمكفوفين بلندن  RNIBفإن ما هو متاح من مصادر معرفية لذوي اإلعاقة البصرية ال يتجاوز الخمسة في المائة
من مجموع ما هو متاح من مصادر لغير المعاقين بصريا األمر الذي له تبعاته السلبية على فرص هذه الفئة في شتى
ميادين الحياة.
وقد استغلت الجمعية العديد من المحافل كمعرض سايت مي الدولي للتقنيات التعويضية الذي نظمته الجمعية مرتين
عامي  2011و 2013ومعرض الشارقة الدولي للكتاب وغيرها من المحافل وذلك من أجل إذكاء الوعي العام بأهم الحلول
والوسائط المعينة على نفاذ هذه الفئة إلى المصادر المعرفية بصيغها المختلفة.
ولم تقف جهود الجمعية عند التوعية بحق المعاقين بصريا في القراءة ,بل أسهمت بعضويتها في االتحاد العالمي
للمكفوفين في النجاح الذي حققه المتمثل في التوصل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى اتفاقية دولية لتسهيل
انتقال المواد الثقافية دون قيد أو شرط األمر الذي سيكون له أبلغ األثر في زيادة ما هو متاح من مصادر معرفية لهذه الفئة
خصوصا في ظل ما نشهده اليوم من تطور تقني هائل في نظم المعلومات واالتصاالت.
كما أقامت الجمعية في األعوام الثالثة األخيرة العديد من المشاريع بغية تمكين هذه الفئة من النفاذ إلى المصادر
المعرفية ,حيث أنشأت أستوديو متخصص إلنتاج الكتب المسموعة ,وقامت بتوقيع مذكرة شراكة مع منظمة بوك شير
األمريكية لتزويد أعضائها بالعضوية المجانية في المكتبة اإللكترونية التي تديرها والتي تعد أكبر مكتبة في العالم للكتب
المحفوظة في صيغ ميسرة.
كما سعت إلى الحصول من العديد من دور النشر الوطنية على أوذونات إلعادة نشر مطبوعاتها وإتاحتها ألعضائها.
واستطاعت الجمعية مؤخرا الدخول في العديد من الشراكات مع عدة جهات محلية كالمجلس التنفيذي إلمارة دبي وهيئة
الطرق والمواصالت بدبي وغيرها وذلك من أجل توفير كافة اإلصدارات الخاصة بهذه الجهات في صيغ ميسرة .وقد لمسنا
تعاونا كبيرا من قبل هذه الجهات األمر الذي يعكس االهتمام الذي بدأنا نشهده من قبل األطراف المختلفة وذلك إلدماج
هذه الفئة واالعتراف بحقوقها على قدم المساواة مع اآلخرين وهذا كله يدعونا إلى التفاؤل واالستشراف بمستقبل
مشرق لهذه الفئة باعتبارها جزء ال يتجزأ من المجتمع.

د .أحمد العمران الشامسي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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النشأة والتأسيس

تعديل إسم الجمعية إلى
ً
بصريا
جمعية اإلمارات للمعاقين

ً
عاما في خدمة المكفوفين
30
ً
وتم إشـــهارها مـــن قبـــل وزارة العمل والشـــؤون
فـــي العـــام 1983م تأسســـت جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن
بصريـــا ّ ،

مســـمى جمعية اإلمـــارات لرعاية وتأهيـــل المعاقين،
االجتماعيـــة بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة فـــي عـــام  1985م .تحت
ّ
مســـمى الجمعية إلـــى جمعية اإلمارات
عدل
ٍ
بوضعهـــا
ّ
جمعيـــة مـــن جمعيات النفع العام بدولـــة اإلمارات العربية المتحدة .ثم تَ ّ

لرعايـــة المكفوفيـــن في العام  1999بموجـــب القرار الوزاري رقـــم ( )274وذلك بغرض إضفاء طابـــع التخصصية على الجمعية،

ً
بصريا لتكون خدماتهـــا موجهة للمكفوفين وضعاف
وفـــي العام  2012جرى تعديل المســـمى إلـــى جمعية اإلمارات للمعاقين
النظرو ليتناســـب االســـم مع المعاييـــر التي تعتمدهـــا المنظمات والجمعيـــات التي تخاطب الكفيـــف وتهتم به.

مؤسســـي الجمعيـــة غايـــة
لقـــد كان لِ
ّ
اجتماعي للمعاقين
ـــع
ٍّ
نبيلة؛ هي إيجاد ّ
تجم ٍ
ً
يعبروا
بصريا يجدون أنفســـهم من خالله ،ولِ ّ

عـــن واقعهـــم وطموحاتهـــم ،وليتمكنوا من
وصوال
الصعـــاب التـــي تُ واجههـــم،
ً
تذليـــل ّ
إلدماجهم في مجتمعهم .ومنذ التأســـيس
عملـــت الجمعيـــة علـــى تقديـــم خدماتهـــا
ً
ً
ً
بـــارزا
دورا
بصريـــا ،ولعبـــت
للمعاقيـــن
بصفتهـــا الناطـــق باســـمهم فـــي اإلمارات
العربيـــة المتحدة.

وتعمـــل جمعيـــة اإلمـــارات علـــى
تقديـــم صـــورةٍ واقعيـــة عـــن المعاقين
ً
بصريـــا مع بيـــان إمكاناتهـــم وقدراتهم،
باإلضافـــة

إلكســـابهم

المهـــارات

الضروريـــة ،والعمـــل علـــى تدريبهـــم

وتقويـــة الروابـــط بيـــن الجمعيـــة وبيـــن

وتأهيلهـــم.

المؤسســـات التي تعمل فـــي المجال

تلقوا
ســـيما أولئك الذيـــن ّ
اإلعاقـــة ،ال
ّ

ًّ
حظـــا مـــن التعليم فـــي الخـــارج ،وكانت

نفســـه ،داخـــل الدولـــة أو خارجهـــا.

المحـــاوالت لتأســـيس جمعيـــة ذات

مؤسســـو جمعيـــة
لقـــد عمـــل
ّ

ً
بصريـــا ،ومنـــذ
اإلمـــارات للمعاقيـــن

التأسيس

جهـــد وإخالص على تدعيم
ٍ
بكل
البدايـــة ّ

فـــي مطلـــع العقـــد الثامـــن مـــن

وترســـيخ مفهـــوم العمـــل التطوعـــي

القـــرن الســـابق ،بـــدأ الطلبـــة العائدون

فـــي مجـــال اإلعاقـــة البصريـــة ,كمـــا

من الدراســـة بالخارج يفكرون بتأســـيس

عملـــوا علـــى تطويـــر عالقـــة الجمعيـــة

جمعيـــة خاصـــة بالمعاقيـــن ،وكان ذلك

مـــع المجتمـــع الـــذي تعمـــل فيـــه،

ً
حلمـــا يـــراود أبنـــاء اإلمـــارات مـــن ذوي
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نفـــع عـــام تُ عنى بشـــؤون ذوي اإلعاقة
ٍ

بشـــكل عـــام ،ويرجـــع ذلـــك إلـــى قلـــة
ٍ
الخدمـــات المقدمـــة لكافـــة الفئات من
ذوي اإلعاقـــة فـــي الدولـــة.
ومـــع

الجهـــد

الـــذي

بذلـــه

المؤسســـون بـــدأت تظهـــر اللبنـــات

األولـــى للجمعيـــة التـــي َح َص َلـــت علـــى اإلشـــهار الرســـمي
بدعم العديد
ِ
بمزاولة األنشـــطة الخاصة بهذه الفئـــة وحظيت

وبعـــض الشـــخصيات القيادية،
ِ
مـــن الجهـــات فـــي الدولـــة،
الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن
ـــهم
صاحب ّ
ُ
وعلـــى ْرأ ِس ِ

محمـــد القاســـمي ،عضـــو المجلـــس األعلـــى لإلتحـــاد حاكم

قـــدم لهـــا وبســـخاء الدعـــم المـــادي
إمـــارة الشـــارقة ،الـــذي
ّ
والمعنـــوي لخدمـــة َأبنائـــه مـــن ذوي اإلعاقـــة فـــي الدولـــة.
مقـــر
الخطـــوة الثانيـــة للتأســـيس كانـــت البحـــث عـــن
ّ

منـــزل بمنطقـــة المنصـــورة
تـــم اســـتئجار
للجمعيـــة؛ حيـــث ّ
ٍ
مؤق ً
تـــا للجمعيـــة،
ّ
مقـــرا
الســـكنية بإمـــارة الشـــارقة؛ ليكـــون
ًّ
ّ

الجمعيـــة،
حيـــث بـــدأ األعضـــاء بالتســـجيل لالنضمـــام إلـــى
ّ
مســـتمرة،كما كانت هناك بعض األنشـــطة
وكانـــت اللقاءات
ّ

البســـيطة في البدايـــة؛ كالرحالت وممارســـة بعض األلعاب
الترفيهيـــة في الفترة المســـائية إلى جانب بعض األنشـــطة
األخرى.

كسر العزلة

عملـــت الجمعيـــة في بدايـــة إنشـــائها على إخـــراج ذوي

االعاقـــة البصريـــة مـــن حالتهـــم التقليديـــة المنعزلـــة إلـــى
مجاالت أوســـع من النشـــاط والعمل ،ومنذ البدايات األولى
ً
كبيـــرا لـــدى أعضـــاء الجمعيـــة حيـــث
للتأســـيس كان الطمـــوح
أخـــذوا علـــى عاتقهم مســـؤولية نشـــر الوعي بضـــرورة إتاحة
فـــرص التعليـــم والعمل المالئـــم في مؤسســـات المجتمع
طـــوق العزلـــة والخجـــل مـــن اإلعاقـــة ،مـــن
َســـ ِر
بالدولـــة ،وك ْ
ِ
خـــال وســـائل اإلعالم المختلفـــة ،والمشـــاركة الجماعية في

األنشـــطة الداخليـــة والخارجيـــة والتي تمثلت فـــي التواصل
مـــع المؤسســـات المماثلـــة فـــي مختلـــف الـــدول العربيـــة
ممن ســـبقوا في
ً
الشـــقيقة بهـــدف اكتســـاب الخبـــرة
خاصة ّ

موقع إلكتروني حديث للجمعية
ً
بصريـــا في العام
دشـــنت جمعية اإلمـــارات للمعاقين
الماضـــي  2012الموقـــع اإللكتروني الحديث لها على
شبكة اإلنترنت www.eavi.ae
وشـــمل الموقع الذي تـــم تصميمه باللغتيـــن العربية
واإلنجليزيـــة أغلـــب األخبـــار المتعلقـــة بالجمعية خالل
العـــام  ،2012والصور المرتبطة بها ،وشـــمل الموقع
أبـــواب متنوعـــة حـــول اإلعاقـــة البصريـــة وإصـــدارات
الجمعيـــة باإلضافة إلى كلمة الشـــيخ صقـــر بن محمد
بـــن خالـــد القاســـمي رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة
ً
بصريا.
اإلمـــارات للمعاقيـــن

هـــذا المجال.

وكان للجمعيـــة العديد من المشـــاركات فـــي المخيمات
بتنظيـــم مـــن المكتـــب
ٍ
الشـــبابية التـــي تُ عقـــد كل صيـــف
اإلقليمي لِ َلجنــــــة الشـــــرق األوســط لشــــــؤون المكفـوفيـن
ي فتـــرة الثمانينيـــات .-
فـــي تلــــك الفتـــرة  -أ ْ
وتَ ركّـــز االهتمـــام فـــي البداية حول العديد مـــن القضايا
تهـــم ذوي اإلعاقة بشـــكل عـــام ،وفي أوقـــات الحقة
التـــي
ّ

التخصـــص لفئـــة ذوي
طابـــع
بـــدأت تأخـــذ أغلـــب األنشـــطة
ّ
ِ
ـــة بعـــد افتتـــاح العديد مـــن نوادي
وخاص ً
اإلعاقـــة البصريـــة،
ّ
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ذوي اإلعاقـــة الحركيـــة ،أصبـــح االهتمـــام مرك ً
أصحاب
ّزا علـــى
ِ

اإلعاقـــة البصريـــة ،وذويهـــم ،والعامليـــن معهـــم فـــي مراكز
الرعايـــة والتأهيـــل وكذلـــك مدرســـي ذوي اإلعاقـــة البصرية.

خطوة كبيرة ثانية

الخطـــوة الكبيـــرة الثانيـــة كانـــت االنتقـــال مـــن منطقـــة

مقر
الحزّ انة بإمـــارة الشـــارقة ،حيث
ّ
المنصـــورة إلـــى منطقـــة َ

المقر الجديد،
حجـــم
ِ
الرغم من ِصغر
ّ
الجمعيـــة الثاني .وعلـــى ّ

أن األنشـــطة ظلـــت تمـــارس على نفـــس الوتيـــرة بالتزايد
إال ّ
وتنوعـــت فـــي مطلـــع األلفيـــة الثانيـــة ،وكان هـــذا المقـــر قد
ّ
ً
مشـــكورا.
تبـــرع بـــه صاحب العقـــار لصالـــح الجمعية
ّ

ومـــع مـــرور الوقت بـــدأ أعضـــاء الجمعيـــة بالتزايـــد حتى
لحـــة الســـتحداث المزيـــد مـــن األنشـــطة
أصبحـــت الحاجـــة ُم ّ

التـــي تُ ّلبـــي احتياجات ذوي اإلعاقة البصرية فأسســـت مكتبة
تطوع
تم شـــراء البعـــض منها وقد
ّ
ناطقة للكتب المســـموعة ّ

مســـجلة على
مـــواد
بعـــض األعضـــاء بتوفيـــر مـــا لديهم من
ّ
ّ

ـــن ِقبل
وتم فهرســـة عناوينهـــا القليلة ِم ْ
أشـــرطة الكاســـيتّ ،
خشـــبية ُخ ّصصت لهذا
المتطوعيـــن مـــن األعضاء في غرفـــة
ّ
ّ

مؤسسي جمعية اإلمارات
أبرز
ّ
ً
بصريا:
للمعاقين
محمد حسن النعيمي
أحمد مختار أحمد
عادل عبد الله الزمر
عبد الله صياح
راشد الخمري
وليد الحميدان
أحمد سرور
د.منى البحر
فاطمة عيد
عبيد حسن بن علوي
محمد حسن بن علوي

الغـــرض .ومـــن األنشـــطة الجديرة باإلشـــارة،هي األنشـــطة
الرياضيـــة ،حيـــث ُخ ّصصـــت المنطقـــة الخلفيـــة مـــن المبنـــى
لممارســـتها وتتمثـــل في:

كـــرة الهـــدف المحببـــة للكثيـــر مـــن األعضـــاء ،وبعـــض
التماريـــن الرياضيـــة األخـــرى .وقـــد كان للنشـــاط االجتماعـــي
وافـــر مـــن أنشـــطة الجمعيـــة علـــى الصعيد
حـــظ
والثقافـــي ٌّ
ٌ

المحلـــي واإلقليمـــي ،ففـــي العـــام  1996اســـتضافت

الجمعيـــة ملتقـــى الخليج لـــذوي اإلعاقة البصريـــة وفي العام
مجلس التعـــاون لِ كرة
ِ
بطولـــة
ِ
 1998قامـــت الجمعيـــة بتنظيم

الهـــدف ،وكانت هـــذه الملتقيات تُ ّ
عربي
مثـــل نـــواةً لِ ملتقى
ٍّ

نخبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة البصرية.
ً
يضـــم
ّ

وتحققـــت هـــذه الرغبـــة في العـــام  2000باســـتضافة اإلخوة
ّ

العـــرب الذيـــن َق ِدمـــوا إلـــى إمـــارة الشـــارقة لِ تســـتضيف
وتحتضـــن ملتقاهـــم األول.

معمل المعرفة

جمعية
حلـــم آخـــر لِ ْل
تحقـــق
عنـــد مطلـــع األلفيـــة الثانيـــة؛ ّ
ّ
ٌ

وهـــو تدشـــين معمـــل الحاســـب اآللي فـــي الجمعيـــة ،وكان
الولـــوج إلـــى عالـــم
هنـــاك العديـــد مـــن
المتعطشـــين إلـــى ُ
ّ
ُ
المعرفـــة ،مـــن خـــال التقنية الحديثـــة التي َفتحـــت لهم أفق
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أهـــداف الجمعية

فتم تســـمية
المعرفـــة على ِمصراعيه؛ ّ

الجمعيـــة لِ التحاد العالمي للمكفوفين،
ّ

يضم 6
معمـــل لِ ْلحاســـب اآللـــي
عـــن
ّ
ٍ
قارئات الشاشـــة
ِ
أجهـــزة ،زودت ببرامج

جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا (كيبتـــاون).

هـــذا المشـــروع (آفـــاق) ،وهـــو عبـــارة

العربيـــة ،فعقدت العديـــد من الدورات

ً
اعتبـــارا مـــن دورتـــه المنعقـــدة فـــي

إنجازٌ كبير

التدريبيـــة في غرفة خشـــبية أحدث من

فـــي العـــام  2003كان اللقـــاء

خصصت للمكتبـــة الناطقة.
تلك التـــي ّ

الســـمو الشـــيخ الدكتور
بحضرة صاحب ّ

الوعـــي لدى األعضـــاء بأهميـــة التقنية

المجلـــس األعلـــى لالتحـــاد ،حاكـــم

ً
ـــدى
للمعاقيـــن
ي َم َ
بصريـــا وإلـــى أ ّ

إمـــارة الشـــارقة خـــال شـــهر رمضـــان

ومـــن خـــال هـــذا المعمـــل تأكـــد

أن تُ ســـهم فـــي إثـــراء الجانـــب
ُيمكـــن ْ

الثقافـــي لديهـــم .لقـــد أتاحـــت التقنية

ســـلطان بن محمـــد القاســـمي ،عضو

المبـــارك لِ تلك الســـنة ،وكانت المكرمة
دائـــم
ٍ
مقـــر
ـــموه بتخصيـــص
ٍّ
مـــن ُس ّ

ً
فرصـــا أكبـــر فـــي مجـــال
لمكفوفيـــن

للجمعيـــة بمنطقـــة مويلـــح ،وفـــق

رصـــا أفضـــل فـــي مجـــال
الدراســـة ُ
وف ً

تضم ً
مختلف
نـــا
أحـــدث المواصفاتُ ،م
َ
ّ

الحملـــة التقنيـــة التي تبنّ تهـــا الجمعية،

والثقافيـــة ،حيث كان لهـــذا الخبر أطيب

بعـــض الكتـــب والكتيبـــات
ِ
طباعـــة

األثـــر فـــي نفـــوس أعضـــاء الجمعيـــة.

المهمـــة بطريقـــة برايـــل  ،كمـــا نُ ظمت

وتســـلمت الجمعيـــة مقرهـــا الجديـــد

دورات فـــي طريقـــة برايـــل .وفـــي
ٍ

فـــي صيف عـــام  ،2008وكان االنتقال

عضو ًا
العـــام  2001اصبحـــت الجمعيـــة
ٍ

التدريجـــي لِ ْلمقـــر بعـــد فتـــرةٍ وجيـــزة

التأهيـــل والتوظيف.وتزامـــن مـــع هذه

فـــي االتحـــاد اآلســـيوي للمكفوفيـــن،

المرافـــق

الرياضيـــة

واالجتماعيـــة

مـــن اســـتالمه .واســـتطاعت الجمعيـــة

ممـــا منكـــن العديـــد مـــن أعضائها من

تحقيـــق العديـــد مـــن
َ
خـــال مشـــوارها

المشـــاركة فـــي ورش عمـــل تدريبيـــة

كافـــة األصعـــدة،
ّ
اإلنجـــازات علـــى

ودورات تخصصيـــة فـــي عديـــد مـــن

ويتطلـــع القائمـــون عليهـــا إلـــى تقديم

المجـــاالت.

مكانة
َ
المزيـــد مـــن الخدمات التي تُ عـــزّ ز

انضمـــت
وفـــي العـــام 2004
ّ

العمل على دمج المعاقين بصريا
في المجتمع.
ًّ
بصريا المهارات
إكساب المعاقين
األساسية التي تجعل منهم
ً
أناسا منتجين في المجتمع.
تنمية العالقات بين الجمعية
والمؤسسات المماثلة ،من أجل
دعم وتحسين مستوى الخدمات
المقدمة للمعاقين بصريا في
دولة اإلمارات.
تسليط الضوء من خالل وسائل
اإلعالم على قضايا المعاقين
بصريا.
إجراء البحوث والدراسات العلمية
والميدانية التي تخدم المعاقين
بصريا.
إعطاء الرأي العام صورةً واضحة
عن المعاقين بصريا واحتياجاتهم.
إكساب المعاقين بصريا الخبرات
والمهارات الضرورية.
استثمار أوقات الفراغ لدى
بعمل يعود
المعاقين بصريا
ٍ
عليهم ومجتمعهم بالفائدة.
اإلسهام في التخفيف من ِح ّدة
المشكالت االجتماعية والنفسية
التي قد يتعرض لها المعاق
بصريا.
التنسيق مع مختلف المؤسسات
في الدولة من أجل تنمية الخطط
االستراتيجية في مجال اإلعاقة
البصرية.
اإلسهام في توفير االستشارات
والخبرات في مجال اإلعاقة
البصرية باإلضافة إلى تنمية
المواهب الوطنية وتزويدها
بأساسيات العمل العلمي
المنظم.
التطوعي في
إحياء النشاط
ّ
المجتمع والتوعية بأهميته.

ذوي اإلعاقـــة البصرية في مجتمعهم.
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في المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية

جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا..
خدمات رائدة وأنشطة مستمرة

ً
بصريـــا خـــال الســـنوات
تمكنـــت جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن
الماضيـــة مـــن تحقيق إنجـــازات كبيـــرة علـــى الكثير من المســـتويات،
ما مكنها من اكتســـاب ســـمعة رائـــدة على مســـتوى المنطقة ،وفي
العـــام الماضـــي قـــرر مجلـــس إدارة الجمعيـــة إجـــراء تعديـــات على
مســـمى الجمعيـــة من «جمعيـــة اإلمـــارات لرعايـــة المكفوفين» إلى
ً
بصريـــا» حتـــى تنســـجم التســـمية مع
جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن
المفاهيـــم الحديثـــة لإلعاقة وتتيـــح المجال أكثـــر أمام تقديـــم المزيد
مـــن الخدمات.
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ومنـــذ
واألنشـــطة

تأســـيس

الجمعيـــة

والفعاليـــات

المتنوعـــة

ً
تقريبا،
علـــى مـــدار الســـنة ال تتوقـــف
حيـــث عملـــت الجمعيـــة علـــى مراعـــاة
الجوانـــب االجتماعيـــة باعتبارهـــا الهدف
األساســـي لهـــا؛ وهـــو تقديـــم الرعاية
ً
بصريـــا فـــي
والخدمـــة للمعاقيـــن
المجتمـــع ,وتنميـــة مجتمعهـــم وتُ ـــدرك

أن نجاحهـــا فـــي تحقيـــق ذلك
الجمعيـــة ّ

ـــة العمـــل
وجدي ِ
صـــدق
يتوقـــف علـــى
ّ
ِ
ؤديـــه.
االجتماعـــي التطوعـــي الـــذي تُ ّ
ويـــدرك القائمـــون علـــى الجمعية
ُ

أن نجـــاح العمـــل المجتمعـــي يعتمـــد
ّ
ًّ
بصريـــا
مجتمـــع المعاقيـــن
علـــى رغبـــة
ِ

حقيقـــي ؛ لِ تنميـــة
فـــي إحـــداث تغييـــ ٍر
ٍّ

قدراتهـــم

ومهاراتهـــم

المجتمعيـــة.

أن العمـــل االجتماعـــي
ومـــن المالحـــظ ّ
التطوعـــي فـــي الجمعيـــة أصبـــح أحـــد
ّ

التقـــدم
الركائـــ ِز األساســـية لتحقيـــق
ّ
ً
بصريا
االجتماعي والتنمـــوي للمعاقين
فـــي مجتمـــع اإلمـــارات.
ويبقـــى أهم عوامل نجـــاح العمل
االجتماعـــي
متمثـــا فـــي العنصـــر
ً
البشـــري ,فكلمـــا كان المـــورد البشـــري

ً
متحم ً
بصريـــا،
ســـا لقضايـــا المعاقيـــن
ّ

ً
ـــدركا ألبعاد وآثـــار العمل االجتماعي
وم
ُ

إيجابيـــة
ً
التطوعـــي ،كانـــت النتائـــج
أن العمـــل االجتماعـــي
وحقيقيـــة .كمـــا ّ

التطوعي فـــي الجمعيـــةُ ،ي ّ
فضاء
مثل
ً
ّ
ً
رحبـــا للراغبيـــن فـــي إظهـــار والئهـــم
عـــد
وانتمائهـــم لِ مجتمعاتهـــم ،كمـــا ُي ّ
ً
حيويا لِ صقل
مجـــاال
العمـــل االجتماعي
ً

ً
بصريـــا،
مهـــارات األفـــراد المعاقيـــن
ِ
وصـــوال إلى
وبنـــاء وتطويـــر قدراتهم،
ً

ً
بصريا
على تعـــاون األفـــراد المعاقيـــن

ً
بصريـــا،
الثقافـــي لـــدى المعاقيـــن

دمجهـــم فـــي مجتمعهـــم.

وغيرهـــم مـــن غيـــر ذوي االعاقـــة مـــع

عرفهـــم بالعديـــد مـــن القضايـــا
وتُ ّ
َ
أن
االجتماعيـــة ،وأثبتـــت التجـــارب
ّ

وشـــهدت الجمعيـــة فـــي األعوام

بعضهـــم البعـــض فـــي ســـبيل تلبيـــة

إقبـــاال متزايدا علـــى االنضمام
األخيرة
ً

احتياجاتهـــم مـــن جانـــب ،واحتياجـــات

مـــردود
ٍ
ذات
ُ
حلقـــات الحـــوار المفتـــوح

لعضويتهـــا ،والعمل مـــن أجل المجتمع

جانب آخر ,وهـــذا يقود
مجتمعهـــم مـــن
ٍ

إيجابـــي لتعاطـــي الفـــرد مـــع واقعـــه

أن العمـــل االجتماعي التطوعي
القول ّ

بنـــاء على
االجتماعـــي بالجمعيـــة يأتي
ً

ً
بصريـــا ،ويمكـــن
ومـــن أجـــل المعـــاق

أن العمل
إلـــى نقطة
جوهرية ُ ،مفادها ّ
ّ

مســـاهمة
ً
فـــي الجمعيـــة أســـهم

فهـــم االحتياجات وتقييمهـــا وتصنيفها
ِ

فعالـــة فـــي أنشـــطة الرعايـــة والتنمية
ّ

ً
بصريـــا
االجتماعيـــة لِ ألفـــراد المعاقيـــن

ســـواء كان
المنضميـــن إلى عضويتها،
ٌ
ّ

ذلك بالـــرأي ،أو بالعمـــل ،أو بالتمويل،
أو بغيـــر ذلـــك مـــن أشـــكال الرعايـــة

عرفـــه على
االجتماعـــي مـــن ناحيـــة ،وتُ ّ

إن
ٍ
أفضـــل الحلـــول مـــن
ناحيـــة ثانيـــةّ .
ل عـــن واقعه
الفـــرد الذي يعيـــش بمع ِز ٍ

ـــم العمـــل علـــى تلبيتها.
 ،ومـــن َث ّ

االجتماعـــي  ،لن َيســـهل عليه االندماج

أنشطة متنوعة

مقومات العمل االجتماعي الحقيقي،

العديـــد مـــن
تُ قيـــم الجمعيـــة
َ

األنشـــطة

االجتماعيـــة،

أبرزُ هـــا:

الموجهـــة .ومـــن خصائـــص العمـــل

حلقـــات الحوار المفتـــوح :وتعمل

االجتماعـــي فـــي الجمعيـــة أنـــه يقـــوم

هـــذه الحلقـــات علـــى رفـــع الوعـــي

فيـــه ،فالتعايـــش مـــع الواقـــع من أهم
لذلـــك حرصـــت الجمعيـــة علـــى تنظيـــم
مثـــل هـــذه الحلقات لمناقشـــة القضايا
االجتماعيـــة التـــي تهـــم المكفوفيـــن
خاصـــة والمجتمـــع عامـــة.
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الترفيهيـــة:

تُ ؤمـــن

الرحـــات
الجمعيـــة ّ
بـــأن الترفيـــه مـــن ضروريـــات

التغيـــر
ســـريع
مجتمـــع
التعايـــش مـــع
ّ
ِ
ٍ
والتبـــدل ،كمـــا تؤمـــن بـــأن الرحـــات
ّ
الترفيهيـــة تعمل علـــى إظهار المواهب

المدفونـــة فـــي داخـــل اإلنســـان ،على
موجـــة مـــن
ٍ
وســـط
اعتبـــار أنّ ـــه يعيـــش ْ

ـــم لن
العمـــل
الجـــاد المتســـارع ،ومن َث ّ
ّ

يســـتطيع أن يلتفت إلى تســـلية نفسه
إال عـــن طريـــق الرحالت ،لذلـــك حرصت
ّ

ً
بصريـــا
جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن

لذلك تعمل جمعية اإلمارات للمعاقين

ّ
المؤثـــر واألهـــم فـــي قضيـــة
الفعـــل

على تنظيم وإقامـــة الرحالت الترفيهية

ً
كل
بصريـــا تحرص على المشـــاركة في ّ

ً
بصريا،
نشـــر الوعـــي حـــول المعاقيـــن

المعرفيـــة ،وذلك بقصـــد تنميه قدرات
بصرياّ ،
ً
وحثهـــم على اإلبداع
المعاقيـــن

المحافـــل االجتماعيـــة بقصـــد التعريف

كل
حيـــث يمكنهـــم مـــن خاللهـــا تجـــاوز ّ

بالمكفوفيـــن وقضاياهـــم مـــن خـــال

المعوقـــات التي تَ حـــول دون اندماجهم

كســـر الجمـــود والروتين
من ناحيـــة ،ولِ تَ
َ

والنشـــرات

فـــي المجتمـــع ،والعمـــل المتواصـــل

إن جمعية
ٍ
في حياتهم مـــن
ناحية أخرىّ .

ً
بصريـــا تعمل على
اإلمـــارات للمعاقين
إيجـــاد أجـــواءٍ طبيعيـــة لدمـــج المعاقين
ِ
ً
بصريـــا فـــي مجتمعهـــم ،والرحالت لها
فبمجـــرد نُ ـــزول
دور فعـــال فـــي ذلـــك،
ّ

ميـــدان الواقـــع االجتماعـــي؛
المعـــاق لِ
ِ
ســـيقبله المجتمع ولن يستطيع رفضه
َ
ً
ً
موجـــودا ويتعايش
واقعا
على اعتبـــاره

ّ
ويتأثـــر به.
فيـــه
ِ
معـــه يؤثر

الزيارات المتبادلة:

إن التواصـــل مـــع المجتمـــع
ّ

ومؤسســـاته ُيعتبـــر ضـــرورةً

مـــن

ضروريـــات العمـــل المتكامـــل ،وفـــي

التواصـــل تبـــادل للخبـــرات واإلمكانات،
جديـــد
كل مـــا هـــو
والوقـــوف علـــى ّ
ٌ

تطـــور ،لذلـــك تحـــرص الجمعيـــة
وم
ّ
ُ
مـــد جســـور التواصل بينهـــا وبين
على
ّ

مختلـــف المؤسســـات العاملـــة فـــي
مجـــال اإلعاقـــة بصفـــة عامـــة واإلعاقة
البصريـــة بصفـــة خاصـــة.
إن التعريف
المعارض التعريفيـــةّ :
ً
بصريا ُيعتبر ركيـــزةً من ركائز
بالمعاقيـــن

نشـــر الوعـــي الثقافي فـــي المجتمع،
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المعـــارض

والنـــدوات

وحدة
مـــن أجل إيجاد رؤية
اســـتراتيجية ُم ّ
ّ

ا لتعر يفية .

أمسيات
ٌ
األنشطة الثقافية:
وندوات وإصدارات
ٌ
تـــدرك

الجمعيـــة

أن

العمـــل

الثقافي لـــه دور فعال في إبراز الواقع

تُ جـــاه القضيـــة الثقافيـــة.

وبـــرز التوجـــه الثقافـــي لـــدى
الجمعيـــة

فـــي

واألمســـيات

تنظيـــم

النـــدوات

واإلصـــدارات

الوعـــي

الثقافـــي

بقصـــد
لـــدى

والحضـــاري للمجتمـــع اإلماراتـــي ،وأن

تأصيـــل

المـــردود الثقافـــي ينعكـــس باإليجـــاب

ً
بصريا ،وفـــي الواقع بادرت
المعاقيـــن

ً
بصريـــا .كمـــا تنظـــر
علـــى المعاقيـــن

الجمعيـــة برســـم اســـتراتيجية مـــن أجل

الجمعيـــة إلـــى الثقافة مـــن حيث كونها

العمـــل الثقافـــي ،وقـــد بـــدأت تلـــك

االســـتراتجية تأخذ مجالها فـــي النقاش
كل أعضـــاءِ الجمعية ،بعد ذلك
بإشـــراك ّ
أخـــذت طريقهـــا للتطبيـــق مـــن خـــال
اإلســـهام فـــي مختلـــف الفعاليـــات
الثقافيـــة ،رســـمية أو غيـــر رســـمية.
فالجمعيـــة لديها لجنـــة ثقافية مختصة ،
ّ

ً
عـــددا من األعضـــاء أصحاب أفكار
تضم
ّ

أدبيـــة وفنيـــة ولهم اهتمامـــات بالعمل
الثقافـــي ،وعلـــى ضـــوء ذلـــك تقـــوم
اللجنـــة الثقافيـــة فـــي الجمعيـــة بوضع
الخطـــط والبرامج التنفيذيـــة التي تُ عنى
بتطويـــر العمل الثقافـــي وتنميته وفقا
للطموحـــات القائمـــة.
وتحـــرص الجمعيـــة علـــى أن تُ قيم
فعاليات ثقافيـــة فكرية أدبية ذات أبعاد
ً
بصريا ،وذلـــك بدعوة
تخـــدم المعاقيـــن
عـــدد مـــن المفكريـــن والكتـــاب واألدباء
ٍ
والمحاضريـــن ،كمـــا انعقـــدت فـــي
الجمعيـــة العديـــد مـــن النـــدوات التـــي
ناقشـــت قضايـــا ذات صلـــة بالمعاقين
ً
أن الفعاليـــات الثقافيـــة
بصريـــا ،كمـــا ّ
المســـتمرة لهـــا دور إيجابي وفعال في
ّ

ًّ
بصريا بنفســـه.
تعزيـــز ثقـــة المعـــاق

وتســـاهم الجمعيـــة فـــي بنـــاء
ً
بصريـــا،
الشـــخصية الناضجـــة للمعـــاق
وال يتأتّ ـــى ذلك إال من خالل اســـتيعابه
للعمـــل الثقافـــي ومفاهيمـــه ،وجعـــل
مهمـــة لتطويـــر أدائـــه
الثقافـــة وســـيلة
ّ
فـــي المجتمـــع ،وبذلـــك ســـتكون لديه

القـــدرة أن يصـــل بالفكـــر والـــرأي ،ومن
ً
عما
ٍ
نشـــازا وليس
ثـــم لن يكـــون
ببعيـــد ّ
ّ
وإن انعكاســـات
يجـــري فـــي المجتمـــعّ ،

الواقـــع االجتماعـــي ســـتعمل علـــى
الحـــث على التفكير واإلبداع في شـــتى
المجـــاالت ،ســـواء كانت أدبيـــة أو فنية،
تصـــب جميعهـــا فـــي اتجـــاه واحـــد هـــو
ً
بصريـــا.
مصلحـــة المعـــاق
شـــجع الجمعيـــة مختلـــف
لذلـــك تُ
ّ

ً
دعمـــا
األنشـــطة الثقافيـــة وتدعمهـــا

أهداف العمل االجتماعي التطوعي في الجمعية
تعزيـــز انتمـــاء ومشـــاركة أعضـــاء الجمعية في أنشـــطتها من
أجل خدمـــة المجتمع.
تنميـــة قـــدرات المعاقيـــن بصريـــا ومهاراتهـــم الشـــخصية
والعلميـــة والعمليـــة.
فتح المجال أمام المعاقين بصريا للعمل من أجل المجتمع.
إتاحـــة الفرصة للمعاقين بصريا للتعبير عـــن آرائهم وأفكارهم
فـــي القضايا العامة التـــي تهم المجتمع.
إتاحـــة الفرصـــة للمعاقين بصريـــا للعمل على حل المشـــاكل
التي تواجههم بأنفســـهم.
فتـــح بـــاب المشـــاركة للمعاقيـــن بصريـــا ومســـاعدتهم في
تحديـــد األولويـــات التـــي يحتاجونها وتشـــجيعهم علـــى اتخاذ
القرارات.
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ال حـــدود لـــه ،كما تُ ســـهم فـــي تنظيم
فعاليـــات ثقافية مثل :الندوات العلمية
ٍ
الموجهـــة لخدمـــة المجتمـــع ،والدورات
التدريبيـــة التـــي تســـهم فـــي رفـــع
ً
بصريا وتعـــزز ثقتهم
كفـــاءة المعاقيـــن
نظـــم الجمعيـــة
بأنفســـهم ،كذلـــك تُ ّ
المســـابقات الثقافيـــة التـــي تنمـــي
روح التنافـــس وتحـــث المتنافســـين
علـــى البحـــث العلمـــي ،كذلـــك تعمـــل
الجمعيـــة علـــى إصـــدار المطويـــات
اإلرشـــادية التثقيفيـــة حـــول المعاقيـــن
ً
بصريـــا ،كماتعمـــل على تعزيـــز مكتبتها
عـــدد مـــن مطبوعات
ٍ
مـــن خـــال إصدار
حب القـــراءة عند
بطريقـــة برايـــل لتنمية ّ

ً
بصريـــا.
المعاقيـــن

النشاط الرياضي :كافة
التجهيزات للمنافسة والنجاح

جمعيـــة

التمرينـــات ،وهنـــاك العديـــد مـــن

العضليـــة المختلفـــة التـــي تســـاعد

الحـــرة
ـــة التمرينـــات
خاص ً
التمرينـــات؛
ّ
ّ

المكفوفيـــن علـــى الحركـــة والعنايـــة

تأسســـت
أن
ومنـــذ
ّ
ْ
ً
اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا فـــي عام

بـــاألدوات ،وعلـــى األجهـــزة مثـــل

الحركـــي مـــع التأكيـــد علـــى التمرينـــات

 1983م .أخذت علـــى عاتقها االهتمام

المقاعـــد الســـويدية ،وعقـــل الحائـــط،

الخاصـــة بالمرونـــة لمفاصـــل الجســـم

ً
بصريا فـــي الدولة
برياضـــة المعاقيـــن

والتمرينـــات

وتمرينـــات

المختلفـــة التـــي تســـاعدهم علـــى

بشـــقيها الترفيهـــي والتأهيلـــي.

النظـــام ،والتشـــكيالت ،وتـــؤدي هـــذه

بكل يســـر ،وتكســـر حاجز الخوف
التحرك ّ

الفرديـــة

التمرينـــات
قـــدم الجمعية
وفي هـــذا اإلطار تُ ّ

العديـــد مـــن األنشـــطة الرياضيـــة
ً
بصريـــا ،والتـــي
الموجهـــة للمعاقيـــن
بـــد مـــن ممارســـتها لتنميـــة اللياقـــة
ال ّ

البدنيـــة والحركيـــة بصفـــة خاصـــة،
والعمـــل علـــى تطويـــر مـــا لديهـــم من
إمكانـــات وقـــدرات عـــن طريـــق تنميـــة
الحـــواس األخـــرى للعنايـــة بالصحـــة
العامـــة فالجمعيـــة تحرص علـــى النمو
ً
بصريـــا ،كذلـــك
المتّ ـــزن للمعاقيـــن
إكســـابهم الصفات األخالقية واإلرادية
التـــي تُ ســـاعدهم علـــى الوصـــول إلى
الشـــمولية ،وتُ مكّنهـــم مـــن مجابهـــة
الحيـــاة اليوميـــة التـــي تُ قابلهـــم ،وال
يكـــون ذلـــك إال عـــن طريـــق:
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والزوجيـــة،

باألثقـــال،
للعنايـــة

والتمرينـــات

بالمجموعـــات

باألجهـــزة الحيوية واالرتفاع بالمســـتوى

لديهـــم.

كمـــا عملـــت الجمعيـــة علـــى اختيار
عـــدد من األلعاب الصغيرة غير المعقدة
ٍ
ومعدات قد
أدوات
ٍ
التي ال تحتاج إلـــى
ّ

ال تتوفـــر فـــي البيئـــة ،فالجمعية تتجه
إلـــى اســـتغالل اإلمكانـــات المتوفـــرة،
مثل ســـباق الفرســـان؛ وهي عبارة عن
قطع الخشـــب الصغيـــرة والعصي من
األشـــجار التي يقوم الطفل أو الطفلة
الكفيفـــة بتمثيل ركـــوب الفرس والجري
بها فـــي اتجاهات داخل الميدان الخالي
ثـــم تتحقق للطفل
مـــن العوائـــق ،ومن ّ

ً
بصريا االســـتقاللية في الحركة
المعاق
بفضـــل الرياضـــة ،وكذلـــك القصـــص
الحركيـــة هـــي عبـــارة عن قصـــة مرتبطة
بالحركـــة مـــع الحـــوادث والمواقـــف
إلدخـــال عامـــل المـــرح والســـرور علـــى
نفـــس الكفيف والتـــي تؤدي للنشـــاط
الحركـــي التمثيلـــي للطيـــور والحيوانات
واألدوات

واألصـــوات

واآلالت

المختلفـــة لتمكيـــن المكفـــوف مـــن
التحـــرك إلـــى الجهـــات المختلفة.

األنشطة التعليمية والتقنية:

تطورت العلوم التقنية في
لقد
ّ

السنوات األخيرة وتعمل الجمعية على
استحداث أساليب جديدة للتعلم،
وإدخال الحاسب اآللي لميدان العمل،
أن صارت أغلب ميادين العمل
بعد ْ

تعتمد على الحاسب اآللي ،ألننا ندرك
ً
بصريا يستطيع استخدام
أن المعاق
الحاسب اآللي ،مثله مثل اإلنسان
(غير المعاق) ،ولكنه يحتاج إلى أداةِ
مساعدةٍ تُ مكّنه من ذلك ،وهذه األداة
تسمى قارئ الشاشة ،وإن الجمعية
برهنت على هذه الحقيقة.

قارىء الشاشة
Screen Reader

قـــارىء الشاشـــة هـــو عبـــارة عـــن

المسابقات الرياضية
أ -مســـابقات المضمـــار :المشـــي
والجري خاصة المســـافات القصيرة
وذلـــك عـــن طريـــق االســـتعانة
بمصـــادر الصوت ليتحـــرك الكفيف
تجـــاه مصـــدر الصـــوت عـــن طريـــق
المشـــية الصحيحـــة وكذلـــك الجري
بالطريقـــة الصحيحة .كذلك ســـباق
المســـافات الطويلـــة ،حيـــث تقوم
الجمعيـــة بتوفيـــر األجهـــزة الخاصة
بالرياضـــة كالســـير المتحـــرك.
ب -مســـابقات الميـــدان :بمختلف
أنواعها وأقســـامها من مسابقات
ألعـــاب القـــوى التـــي يمكـــن
للمكفوفيـــن ممارســـتها حتـــى
ولـــو كان بالكفيـــف إعاقـــة أخـــرى،
مثـــل حـــاالت البتر والشـــلل وحتى
المقعدين منهم ُيمكنهم ممارســـة
مســـابقات الرمـــي المختلفة مثل:
 دفع الجلة. قذف القرص. مســـابقات الوثـــب( .الوثـــبالطويـــل ،الوثـــب العالـــي ،الوثـــب
الثالثـــي).
ج -الســـباحة :وهي من األنشـــطة
الرياضيـــة التـــي تشـــجع الجمعيـــة
ً
نظـــرا لمـــا لها من
أعضاءهـــا عليهـــا

فوائـــد صحيـــة وترفيهية.
كمـــا تحـــرص جمعيـــة اإلمـــارات
ً
بصريـــا علـــى إقامـــة
للمعاقيـــن
مســـابقات في األلعاب الشعبية،
والتـــي تربـــط المعـــاق بصريـــا
ببيئتـــه مباشـــرة ,وتُ مـــارس فـــي
أيضـــا ألعـــاب الكـــرة،
ً
الجمعيـــة
وذلـــك باســـتخدام الكـــرات التـــي
أصـــوات لتوجيههـــا
ٌ
تَ صـــدر عنهـــا
إلـــى أهـــداف ثابتة ؛ للتعـــود على
التوجيـــه الصحيـــح والتـــي تعمـــل
علـــى تنميـــة الحـــواس األخـــرى
ً
بصريـــا ،ومـــن
لـــدى المعاقيـــن
أشـــهر ألعـــاب الكـــرة ،كـــرة الهـــدف
ً
بصريـــا والتـــي تقام لها
المعاقيـــن
مســـابقات عالمية .أما مســـابقات
رفع األثقـــال؛ فـــإن الجمعية تقوم
بالتدريب عليها وإشراك الرياضيين
مـــن المعاقين بصريـــا في مختلف
المســـابقات .فدورالجمعية إذن ال
يقتصـــر علـــى االهتمام بالنشـــاط
يمتد
الثقافـــي واالجتماعـــي ،إنما
ّ
ليشـــمل النشـــاط الرياضـــي ،وقد
أخذت الجمعية علـــى عاتقها توفير
ً
بصريا
المنـــاخ المناســـب المعاقين
لمزاولـــة أنشـــطتهم الرياضيـــة.

يتم تنصيبه في جهاز الحاســـب
برنامـــج ّ
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اآللـــي ،وهـــو متوفـــر فـــي مختبـــر
ومهمتـــه األساســـية تمكين
الجمعيـــة،
ّ

لم ًا
الطريقـــة من المســـتخدم أن يكون ُم ًّ

إلمامـــا كامـــا بطريقـــة برايل.

ً
بصريا مـــن اســـتخدام أجهزة
المعاقيـــن
ويســـر،
ٍ
الحاســـب اآللـــي بـــكل
ســـهولة ُ
وبرامـــج قارئ الشاشـــة أو مـــا يعرف ب
 Screen Readersتنقســـم إلـــى:

قـــارىء شاشـــة ناطـــق  /برايـــل وهذه
النوعيـــة مـــن البرامـــج تجمـــع الميزتيـــن

ً
مجـــاالت متعددة ومتنوعة،
ٍ
بصريا في
ومـــن هـــذه المجاالت:
المجـــال

التعليمـــي،

حيـــث

أدى

اســـتخدام الحاســـب اآللـــي فـــي مجال
ً
بصريـــا إلـــى تنـــوع
تعليـــم المعاقيـــن

الســـابقتين ،حيـــث إنهـــا تجمـــع بيـــن

فـــي أســـاليب وطـــرق التدريـــس ،وتـــم

خصائـــص النطـــق ،وخصائـــص طريقـــة

اســـتبدال األســـاليب التقليدية القديمة

شاشـــة ناطـــق .ويعتمـــد هـــذا
ٍ
قـــارىء

برايل وللمستخدم الحرية في استخدام

بأســـاليب مســـتحدثة جديـــدة.

النـــوع مـــن البرامج علـــى تقنيـــة تحويل

الطريقـــة التـــي تناســـبه ،كمـــا أن هـــذه

كالم منطـــوق،
ٍ
النـــص المكتـــوب إلـــى
ّ

النوعيـــة مـــن البرامـــج تتيح للمســـتخدم

ً
بصريـــا مـــع هـــذه
ويتعامـــل المعـــاق

مجـــال البحـــث العلمـــي ،لقـــد فتـــح

الجمـــع بيـــن الطريقتيـــن الســـابقتين

ً
بصريا مجاال
الحاســـب اآللي للمعاقين

النوعيـــة مـــن البرامـــج معتمـــدا علـــى

والتبديـــل بينهمـــا حســـب رغبتـــه.

ً
صعبـــا عليهـــم من قبـــل ،فبفضل
كان

الســـمع.

وقـــد حرصت جمعية اإلمارات للمعاقين

التطبيقـــات الحديثـــة أصبـــح المعـــاق

ً
بصريـــا على توفير مختلف هذه البرامج،

ً
بصريـــا قـــادرا على إتمـــام عملية البحث

قـــارئ شاشـــة برايـــل .وهـــو برنامـــج

عدد مـــن الدورات
كذلك قامـــت بتنظيم ٍ

العلمـــي ،والوقوف على آخـــر البحوث

تحويـــل النصـــوص المكتوبـــة علـــى

التدريبيـــة ،وتعزيـــز إمكانـــات المعاقيـــن

والدراســـات العلميـــة.

شاشـــة الحاســـب اآللـــي ،إلـــى طريقة

ً
بصريـــا بأحـــدث األجهـــزة والمعـــدات

برايل ،وتســـتخدم هـــذه البرامج أســـطر

التكنولوجية.

برايل اإللكترونية المـــــعروفة ب Braille
 Displayحــيـــــث يعرض مــــن خالل هذه
األســـطر مـــا هـــو ظاهـــر علـــى شاشـــة
الحاســـوب بطريقة برايل ،وتتطلب هذه
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مجاالت الحاسب اآللي
ً
بصريا
والمعاقين

إن الحاســـب اآللـــي يخـــدم المعاقيـــن
ّ

مجـــال العمـــل الوظيفي ،لقـــد تمكن

ً
بصريـــا مـــن اقتحـــام مجـــاالت
المعـــاق
وظيفيـــة كان يعتقـــد أنهـــا مســـتحيلة
عليـــه في الســـابق ،ويرجع الفضل في
ذلك إلى إمكانية اســـتخدامه للحاســـب

اآللـــي ،حيث أتيحت لـــه مجاالت عمل
متنوعة ومتعـــددة ،وفتحت له أبواب
جديـــدة للـــرزق وكســـب العيش.
المجـــال الثقافـــي ،لقـــد قدمـــت
الشـــبكة

الدوليـــة

للمعلومـــات

(اإلنترنـــت) وجبـــات ثقافيـــة دســـمة،
ً
بصريـــا يعاني
فبعـــد أن كان المعـــاق
مـــن قصـــور فـــي المـــادة الثقافيـــة
المقدمـــة لـــه ،نظـــرا لقلـــة مطبوعات
برايـــل ُ
ـــحها ،صـــار بإمكانـــه اآلن
وش ّ

أن ينهـــل منـــذ ينابيـــع الثقافـــة كيفما
شا ء .
مجـــال التســـلية والترفيـــه ،ربمـــا
أن الكفيـــف ،ال
يعتقـــد البعـــض ّ
يســـتطيع ممارســـة ألعاب التســـلية،
التـــي تعتمـــد على الرؤية والســـرعة،
كألعـــاب الحـــرب مثـــا ،هـــذا االعتقاد
صحيح ،ولكـــن بعد أن دخل المعاقون
ً
بصريـــا عالـــم الحاســـبات اآلليـــة ،صار
بإمكانهـــم إدارة المعـــارك الحربيـــة،
واســـتخدام األســـلحة الناريـــة للصيد،
وقيـــادة العربات ،والدراجـــات ،وحتى
الطائـــرات ،ولكـــن مـــن خـــال ألعـــاب
الفيديـــو الكمبيوتريـــة.
ومـــع بدايـــات عـــام 2003م .أطلقـــت
الجمعيـــة مشـــروعها التعليمي الرائد
ً
بصريـــا
(آفــــاق) لتعليـــم المعاقيـــن
تكنولوجيـــا المعلومـــات .ويهدف هذا
آفـــاق جديدة من
البرنامـــج إلـــى فتـــح
ٍ

إن
العلـــم والمعرفـــة أمامهـــم حيـــث ّ

الجمعيـــة بهـــذا البرنامـــج تعمـــل على

مهارات اســـتخدام الحاسب
ِ
إكسابهم
اآللـــي ،والدخـــول إلـــى الشـــبكة
الدوليـــة للمعلومـــات (اإلنترنـــت) ،
وذلـــك بقصد تنويع مصـــادر المعرفة
أبـــواب جديدة
المقدمـــة لهـــم ،وفتح
ٍ

لعملهـــم.
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االحتفال باليوم الوطني 42
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
المكفوفون يعبرون عن حبهم للوطن

2013/11/28
بحضور سعادة األستاذ عادل الزمر رئيس
مجلس إدارة جمعية اإلمارات للمعاقين
بصريا وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء
الجمعية وأهليهم .نظمت الجمعية بمقرها
ً
ً
ً
احتفاال بمناسبة اليوم
وطنيا
مهرجانا
الوطني الـ 42لدولة اإلمارات ،وأكد سعادة
عادل الزمر رئيس الجمعية ،أن (ذكرى
ً
جميعا،
اليوم الوطني غالية على قلوبنا
وتحرص الجمعية سنويا على االحتفال
بهذه المناسبة الغالية منذ فترة طويلة
باالستعداد المبكر لليوم من خالل إعداد
الفقرات التراثية والشعبية التي تؤكد
أصالة وتاريخ اإلمارات كما أن االحتفال
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فرصة للتعبير عن فرحتنا بهذه المناسبة
وتأكيد التالحم واإلخاء بين أبناء اإلمارات،
والتفافهم حول القيادة الرشيدة وتجديد
عهد الوالء والوفاء لصاحب السمو الوالد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ،وإخوانه أعضاء المجلس األعلى
ً
قدما بالسير
حكام اإلمارات ،والمضي
خلف قيادتهم الحكيمة لرفعة الوطن
ً
ً
ومتينا).
راسخا
وصون اتحادنا ليبقى
وأضاف الزمر في هذه المناسبة الغالية
هذا العام ال يسعنا التعبير عن فرحتنا
الكبيرة بمناسبة فوز دبي بتنظيم
معرض إكسبو  2020مما يضاف إلى
سلسلة النجاحات المستمرة لدولة
اإلمارات العربية المتحدة مهنئا صاحب
السمو رئيس الدولة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ،حفظه الله ،وأخيه صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه الله ،وإخوانهما أعضاء
المجلس األعلى حكام اإلمارات ،والفريق
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،بمناسبة فوز دبي
باستضافة المعرض العالمي إكسبو
 2020مما يجل الفرح فرحين لمواكبة
الفوز الحتفاالت الدولة باليوم الوطني
الثاني واألربعين.
وتضمنت فعاليات االحتفال كلمة لنائب
رئيس الجمعية الدكتور أحمد العمران
الشامسي تناول فيها بالسرد تاريخ
االتحاد وتأسيس الدولة على يد باني
نهضتها الحديثة المغفور له ،بإذن الله،
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه
الله ،والذي أسس تجربة وحدوية رائدة
وفريدة في العالم العربي ،ونذر نفسه
ّ
وسخر كل اإلمكانات لتحقيق
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التنمية وبلوغ مراتب التقدم واالزدهار
وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين،
وجعل اإلنسان المحور األساسي
للتنمية ،كما تضمن اليوم فقرات،
قراءات شعرية لعضو مجلس اإلدارة
لؤي سعيد عالي والطفلة أشواق حمد
سيف ومسابقات ثقافية حول تاريخ
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ً
وركنا للمأكوالت الشعبية.
االتحاد
وفي ختام اليوم قام كل من رئيس
ونائب رئيس الجمعية بتكريم المشاركين
في تقديم فقرات اليوم ومركز دبي
للتطوع ومتطوعيه المشاركين في
احتفاالت الجمعية.
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حصاد 2013

الجمعية تستقبل بمقرها وفدا من خدمة
األمين بشرطة دبي
اســـتقبلت الجمعيـــة بمقرهـــا وفد من خدمة األمين بشـــرطة
دبي بتاريخ  2013/02/31حيث كان في اســـتقبالهم األستاذ عادل
الزمـــر نائـــب رئيس مجلس اإلدارة الذي قدم لهم شـــرحا بأنشـــطة
الجمعيـــة وما تقدمه من خدمـــات للمعاقين بصريـــا بالدولة ،وقد
كان محـــور النقـــاش والحـــوار حول شـــرح خدمة األميـــن للمعاقين
بصريـــا وكيفيـــة تعميم تعريـــف الخدمة للمعاقيـــن بصريا حيث تم
االتفـــاق علـــى بعـــض اآلليات التـــي من خاللها يســـتطيع المعـــاق بصريا مـــن معرفة الخدمـــة والتعامـــل معها من
خـــال طباعـــة نشـــرة تعريفية عن الخدمـــة بطريقة برايـــل بمطابع الجمعية ثـــم تعميمها على المعاقيـــن بصريا حتى
يســـتطيعوا التواصـــل مع مقدم الخدمة أســـوة بإقرانهم من أفـــراد المجتمع ،كما تم االتفاق علـــى تقديم محاضرة
تعريفيـــة عـــن الخدمة للمعاقيـــن بصريا بمقر الجمعية بواســـطة محاضر مـــن إدارة الخدمة.

استقبال مسئولة العالقات الخارجية مع دور
النشر لموقع البوك شير العالمي
2013/11/07م
علـــى هامـــش مشـــاركة موقع البـــوك شـــير العالمي في
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب ،أســـتقبل رئيس ونائب رئيس
الجمعيـــة بمقر الجمعية بالشـــارقة مســـئولة العالقـــات الخارجية
مـــع دور النشـــر لموقـــع البـــوك شـــير العالمـــي لتحميـــل الكتب
الســـيدة روبن ســـيمان ،في إطار عضويـــة الجمعية في الموقع
وتكفلهـــا باشـــتراك أعضائهـــا وتزويدهـــم باألجهـــزة المناســـبة
للوصـــول للكتـــب بالموقـــع ،حيـــث تـــم التباحـــث حـــول أفضـــل
الســـبل التي يمكن توظيفها لتســـهيل وصول المعاقين بصريا
للكتـــب بموقـــع البوك شـــير ،وقد خـــرج االجتمـــاع بمقترحات من
رئيـــس ونائـــب رئيس الجمعية للســـيدة روبن ســـيمان بخصوص
تســـهيل الوصـــول للكتـــب بالموقـــع تـــم االتفاق علـــى تنفيذها
علـــى الموقـــع العالمـــي مما ســـوف يســـهم في حـــل كثير من
اإلشـــكاليات التي كانـــت تصادف المعاقين بصريا في الســـابق
عند اســـتخدام الموقـــع العالمي.
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لقاء التنويري مع وسائل اإلعالم
اإلمـــارات

تشـــارك في المعرض والمؤتمـــر ووزارة

ً
ســـعيا لخلـــق مكانـــة
دورتـــه الثانيـــة جـــاء

للمعاقيـــن بصريـــا بمقرهـــا فـــي يـــوم

الشـــؤون االجتماعيـــة ووزارة التربيـــة

لإلمـــارات بيـــن كبـــرى الـــدول التـــي تهتم

األربعـــاء الموافق  16ينايـــر 2013م لقاء

والتعليـــم وكليات التربيـــة الخاصة بالخليج

بتنظيم مثل هـــذه المعارض المتخصصة

تنويـــري مـــع وســـائل اإلعـــام المختلفة

والمملكـــة المتحدة ومركـــز ثقافة واحترام

ً
بصريـــا ،التـــي تتمثـــل فـــي
للمعاقيـــن

بأنشـــطة الجمعيـــة ومعـــرض ومؤتمـــر

القانـــون بـــوزارة الداخليـــة إضافـــة إلـــى

الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وألمانيـــا،

ســـايت مـــي الـــذي تنظمـــه الجمعيـــة

مراكـــز المكفوفيـــن بالخليـــج وعـــدد مـــن

ً
أيضـــا لتقديـــم أحـــدث مـــا
كمـــا نســـعى

فـــي دورتـــه الثانيـــة برعايـــة كريمـــة مـــن

المؤسســـات غيـــر الربحيـــة بالدولـــة.

توصـــل لـــه العلـــم مـــن تقنيـــات حديثـــة

نظمـــت

جمعيـــة

صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان

وأكـــد عـــادل الزمـــر نائـــب رئيـــس

خاصـــة بالمكفوفين من خالل مشـــاركات

بـــن محمـــد القاســـمي عضـــو المجلـــس

مجلـــس إدارة الجمعيـــة ،أن األنشـــطة

كبـــرى الشـــركات المتخصصـــة فـــي

األعلـــى لالتحـــاد حاكـــم إمـــارة الشـــارقة

التـــي تقدمهـــا الجمعية كثيـــرة ومتنوعة،

هـــذا المجـــال”  .وبعـــد انتهـــاء الجلســـة

حفظـــه اللـــه ،حيـــث تحـــدث فيـــه نائـــب

فهناك أنشـــطة رياضيـــة ،وأخرى ثقافية،

التعريفيـــة بالجمعيـــة وأهدافهـــا قـــام

رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة األســـتاذ

واجتماعيـــة وتعليمية ،تتمثـــل في توفير

المشـــاركون فـــي الجلســـة بجولـــة داخل

عـــادل الزمر ورئيس لجنـــة التخطيط رئيس

دورات تدريبيـــة فـــي الحاســـب اآللـــي،

أروقـــة الجمعيـــة ،شـــملت التعـــرف إلى

اللجنـــة المنظمـــة للمعـــرض والمؤتمـــر

والتعليـــم بطريقـــة برايـــل ،والمطبـــخ

أول صـــراف آلـــي خـــاص بالمكفوفيـــن،

الدكتـــور أحمـــد العمـــران حيـــث تنـــاوال

التعليمـــي والعديـــد مـــن الخدمـــات

ومكتبـــة برايـــل الخاصـــة التـــي أنشـــأتها

بالشـــرح أنشـــطة الجمعيـــة ومـــا تقدمـــه

األخـــرى التـــي تقـــدم للمكفوفيـــن علـــى

الجمعيـــة والتـــي تضـــم العديـــد مـــن

مـــن خدمـــات للمعاقين بصريا ثـــم تناوال

مســـتوى الدولـــة ســـواء مـــن المواطنين

المؤلفـــات فـــي كل مجـــاالت الحيـــاة من

شـــرحا تفصيليـــا عـــن معـــرض ومؤتمـــر

ً
أيضـــا الجمعية
أو الوافديـــن ،كمـــا توفـــر

علـــوم وثقافة وديـــن ،والمطبعة الخاصة

ســـايت مـــي فـــي دورتـــه الثانيـــة الـــذي

المشـــورة للمعلميـــن وأوليـــاء األمـــور

بكتـــب ومطبوعـــات المكفوفيـــن ،إضافة

ســـوف تنظمـــه الجمعيـــة بمركـــز اكســـبو

والمهتميـــن بـــكل المســـتجدات التقنيـــة

إلى أســـتوديو مجهز بشكل كامل بأحدث

الشـــارقة خالل الفترة 2014/02/13-11م

الحديثـــة الخاصـــة بالمكفوفيـــن .

التقنيـــات ،وهـــو مـــن تصميـــم أعضـــاء

ذكـــرا فيـــه عـــدد مـــن كبريـــات الشـــركات

وقـــال الدكتـــور أحمـــد العمـــران

ً
أيضا غرف
الجمعية،كما شـــملت الجولـــة

العالميـــة العاملـــة فـــي مجـــال تقنيـــات

رئيـــس لجنـــة التطوير بالجمعيـــة“ :تنظيم

المحاضرات ،والحاســـب اآللي ،والمطبخ

اإلعاقـــة البصريـــة بالعالـــم التي ســـوف

الجمعيـــة لهـــذا المعـــرض الســـنوي في

التعليمـــي والصالـــة الرياضيـــة.
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المعاقون بصريا يتعرفون على حقوقهم
وواجبات المجتمع نحوهم

36
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الجلســـة عدد كبير مـــن المعاقين بصريا

وفي هذه المناســـبة قال الســـيد

نظمت جمعية اإلمارات للمعاقين

وذويهـــم الذيـــن تعرفـــوا مـــن خـــال

عـــادل الزمـــر نائـــب رئيـــس مجلـــس

بصريـــا بمقرهـــا وبالتعـــاون مـــع مكتب

المقـــدم د .صـــاح الغول مديـــر مكتب

الجمعيـــة :نتقدم بعميق شـــكرنا لمكتب

ثقافـــة احتـــرام القانون بـــوزارة الداخلية

احتـــرام ثقافة واحتـــرام القانـــون بوزارة

ثقافـــة احتـــرام القانون علـــى مبادرتهم

فـــي مقرهـــا جلســـة نقاشـــية حـــول

الداخليـــة علـــى أبـــرز البنـــود والمـــواد

الكريمـــة فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق ذوي

حقـــوق ذوي اإلعاقـــة والتي نص عليها

التـــي تحفـــظ لـــذوي اإلعاقـــة حقوقهم

اإلعاقة فنحن ســـعيدين بالتقائنا بذوي

القانون االتحادي للعـــام  ،2006وحضر

فـــي مختلـــف المجاالت.

االختصـــاص فـــي الشـــق الحقوقـــي
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لتوعيـــة المعاقيـــن بصريـــا وتثقيفهـــم

د .صـــاح الغـــول :نتقـــدم لجمعيـــة

بحقوقهـــم التـــي نـــص عليهـــا قانـــون

اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا بالشـــكر

ذوي اإلعاقـــة الصادر فـــي العام 2006

الجزيـــل علـــى إتاحـــة الفرصـــة لمكتبنـــا

ونحمـــد اللـــه تعالـــى علـــى صـــدور هذا

الـــذي نهـــدف من خاللـــه توعيـــه أفراد

القانـــون برغـــم بعـــض المالحظـــات

المجتمـــع بحقوقهـــم التي نـــص عليها

التـــي تم طرحها من قبـــل المكفوفين

القانـــون كمـــا ونقـــوم بتثقيـــف أفراد

إال أننـــا ســـعداء باهتمـــام القيـــادة

الشـــرطة بحـــق كل فـــرد يعيـــش علـــى

الرشـــيدة بأبنائهـــا المعاقيـــن ،وتابـــع

هـــذه األرض ،وتابـــع وإخواننـــا مـــن

نشـــكر مكتـــب ثقافـــة احتـــرام القانون

المعاقيـــن بصريـــا وغيرهـــم هـــم جـــزء

علـــى توفير المـــادة الســـمعية والتي

مـــن هـــذا المجتمـــع وتحـــرص الحكومة

تـــم فيهـــا تلخيص مـــا جاء فـــي قانون

علـــى االهتمـــام بهـــذه الفئـــة وتأتـــي

ذوي اإلعاقـــة بحيث يفهمـــه المتلقي

دائمـــا توجيهـــات معالـــي الفريـــق

ويســـتوعب مـــا جـــاء فيـــه ممـــا يـــدل

ســـمو الشـــيخ ســـيف بـــن زايـــد نائـــب

علـــى الوعـــي بحقـــوق المعاقين في

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الداخلية

تلقـــي المعلومـــات بالطريقـــة التـــي

فـــي تقديـــم كل اإلمكانيـــات والجهود

تناســـبهم.

فـــي خدمـــة ذوي اإلعاقـــة كونها إحدى

وبـــدوره قـــال ســـعادة المقـــدم

تكوينـــات هـــذا المجتمـــع.
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محاضرة مكتبة الشارقة العامة التحوالت
ً
بصريا
الجديدة في خدمة المعاقين

وذكـــر الزمـــر :اليـــوم تحـــول هـــذا

ً
مؤكـــدا أن المجـــال العســـكري خـــدم

أوضـــح نائـــب رئيس مجلـــس إدارة

المفهـــوم وتغيـــر وأصبحـــت نظـــرة

المكفوفيـــن أفضـــل مـــن الطـــب ،رغـــم

جمعيـــة المكفوفين في الشـــارقة عادل

ً
بصريـــا أكثـــر إيجابية،
المجتمـــع للمعـــاق

التطـــورات العلميـــة فـــي كثيـــر مـــن

ً
بصريـــا واكـــب أحدث
الزمـــر ،أن المعـــاق

مـــن ناحيـــة الحقـــوق والواجبـــات التـــي

العالجـــات ،لكنـــه لـــم يحـــل إلـــى اآلن

التطـــورات التي ســـاندته فـــي أن يكون

كفلهـــا له القانـــون واالتفاقيات الدولية

مشـــكلة العمـــى بشـــكل مطلـــق.

بدال من
ذا طاقـــة منتجة فـــي مجتمعهً ،

للمعاقيـــن ،جـــاء ذلـــك فـــي المحاضـــرة

2013/02/27م

ً
أخيـــرا فـــي مكتبـــة
التـــي ألقاهـــا الزمـــر

وبيـــن الزمـــر :اســـتفاد المعـــاق

فـــي فتـــرات ســـابقة باعتبـــاره قـــوة غير

الشـــارقة العامـــة ،بعنـــوان (التحـــوالت

ً
بصريـــا مـــن االســـتخدامات العســـكرية

منتجة .

ً
بصريا)،
الجديـــدة فـــي خدمة المعاقيـــن

ً
بـــدءا مـــن الكتابة
فـــي تطويـــر قدراتـــه،

نظـــرة العطف والشـــفقة التـــي الزمته

38
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علـــى طريقـــة (برايـــل) التـــي كانـــت
ً
مـــرورا
متبعـــة فـــي النطاق العســـكري،
بالتقنيـــات الحديثـــة بتطبيـــق نظـــام الــــ
 gpsمـــع مطلـــع التســـعينات إذ كان هذا
النظـــام يســـتخدمه الجنـــود.
وأكـــد الزمـــر فـــي محاضرتـــه أن
عملية القـــراءة والكتابة أصبحت محلولة
ً
بصريا ،وال شـــك أن الوســـائل
للمعـــاق
التقنيـــة الحديثـــة خدمتنـــا بشـــكل لـــم
نتوقعـــه ،بعدمـــا كانـــت (برايـــل) هـــي
الوســـيلة الوحيـــدة التـــي كان المعـــاق
يتعلـــم مـــن خاللهـــا القـــراءة والكتابـــة،
إال أن هـــذه الطريقـــة كانـــت تمثـــل بيئة
منعزلـــة ،ال يتمكن المعاق من التواصل
مع مـــن حوله فـــي ما يكتـــب ،وبالتالي
ال يتمكـــن الطـــرف اآلخـــر مـــن قـــراءة ما
يكتبـــه الكفيف.
ويشـــير الزمـــر إلـــى أن األجهـــزة
ً
بصريا يتواصل
الحديثـــة جعلت المعـــاق
مـــع آخريـــن أصحـــاء مـــن خـــال توصيل
جهـــاز  gpsالمتصـــل بالكمبيوتـــر ،مـــا
يمكـــن الطرف اآلخر مـــن تلقي ما يكتبه
إيميـــا ،ومـــن ثم
المعـــاق ويرســـل لـــه
ً
يتواصـــل مـــع أي شـــخص علـــى (تويتر)
و(فيـــس بـــوك) دون أن يعـــرف الطرف
اآلخـــر أن مـــن يتواصـــل معـــه شـــخص
كفيف .
وثمن الزمر األجهـــزة التقنية :منها
ّ

قارئة الشاشة  Aloscrin Readerوأجهزة
(آيفـــون) التـــي تعمل بنظـــام Android
ً
بصريا فـــي مجال
مـــا ســـاعد المعاقيـــن
التخصصات الدراســـية مـــع توفير فرص
عمـــل أفضل ،وأصبـــح المعاق ال يعرف
التـــردد إذا مـــا ُطلـــب منـــه إجـــراء بعـــض
البحـــوث أو المســـاهمات مع أقرانه من

الطلبـــة المبصرين.
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المعاقين بصريا يكرمون متطوعي مركز دبي
للتطوع التابع لهيئة تنمية المجتمع
2013/03

المشـــاركين ومديـــر مركـــز دبـــي للتطوع

إلخوتهـــم مـــن المكفوفيـــن وهـــذا يدل

أقامت جمعية اإلمارات للمعاقين

التابـــع لهيئـــة تنميـــة المجتمـــع بدبـــي

علـــى وعـــي جيـــل الشـــباب اإلماراتـــي

والموظفيـــن بالمركـــز.

والمقيم في العمل التطوعي وبخاصة

بصريا في مقرها بالشارقة حفل تكريم
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التطـــوع مـــع شـــريحة ذوي اإلعاقة).

للمتطوعيـــن المنتســـبين لمركـــز دبـــي

وفـــي هذه المناســـبة قال الســـيد

للتطـــوع الذيـــن شـــاركوا فـــي معـــرض

عـــادل الزمـــر نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة

وتابـــع (اعتمـــد النجاح الـــذي حققناه

ومؤتمـــر الشـــرق األوســـط لتقنيـــات

جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا:

فـــي المعرض بشـــكل كبير علـــى تواجد

اإلعاقـــة البصريـــة ( )sight meالحـــدث

(نتقـــدم بجزيل الشـــكر واالمتنـــان لهيئة

المتطوعيـــن بدليـــل مـــا رصدنـــاه مـــن

األكبـــر واألول فـــي الشـــرق األوســـط

تنميـــة المجتمع على تعاونها المســـتمر

العارضيـــن والـــزوار المشـــاركين فـــي

والخامـــس عالميـــا فـــي دورتـــه الثانيـــة,

مع الجمعية فيما يخدم المعاقين بصريا

المعـــرض ,الذيـــن أثنـــوا علـــى مشـــاركة

وحضـــر الحفل عدد كبيـــر من المكفوفين

والشـــكر الجزيل لمركز دبي للتطوع التابع

التطـــوع)..

من أعضـــاء الجمعية وذويهـــم وأقرانهم

للهيئـــة الـــذي مـــد يد العـــون ووفـــر عدد

وبـــدوره قال الســـيد أحمـــد البخيت

وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمتطوعيـــن

مـــن المتطوعيـــن الذيـــن كانوا خيـــر عون

مديـــر مركز دبـــي للتطوع :نقدم شـــكرنا
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الجزيـــل لجمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن
بصريـــا علـــى إتاحـــة الفرصـــة لمجموعة
مـــن المتطوعيـــن المنتســـبين لمركـــز
دبـــي للتطوع للمشـــاركة فـــي المعرض
الـــذي يعـــد األول في الشـــرق األوســـط
والخامـــس عالميـــا ,وتابـــع» لـــم نتـــردد
في المشـــاركة عنـــد التواصل معنا حيث
يســـرنا أن نشـــارك مع هذه الشريحة من
المجتمـــع وهـــم أخـــوة لنـــا وما ســـرني
أكثر اندفـــاع المتطوعين والتســـابق في
العمل التطوعي مع أخوانهم وأخواتهم
مـــن ذوي اإلعاقـــة).
كمـــا وقد قـــام الســـيد عـــادل الزمر
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة
يشـــاركه الســـيد أحمد البخيت مدير مركز
دبي للتطوع بتكريم المتطوعين وتوزيع
الشهادات عليهم وأخذ الصور التذكارية.
والجديـــر بالذكـــر أن عـــدد المتطوعيـــن
الذيـــن شـــاركوا في المعرض قـــارب 30
متطوعا ومتطوعة من متطوعي المركز
الذيـــن تم تدريبهم علـــى كيفية التعامل
مـــع المعاقيـــن بصريا.
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دورة تأهيل مدربي ألعاب القوى
بتنظيـــم
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اإلمـــارات

القـــوى التـــي نظمهـــا نـــادي دبـــي

من الســـاعة بمركـــز إعداد القـــادة بدبي

لرياضـــات المعاقيـــن ونـــادي دبـــي

للرياضات الخاصة تحت إشـــراف اإلتحاد

حيث شـــارك مـــدرب وســـكرتير الجمعية

للرياضـــات الخاصـــة وعلـــى هامـــش

الدولـــي لرياضـــات المعاقيـــن خـــال

في الـــدورة االبتدائيـــة األولى حيث أن

بطولـــة فـــزاع أللعـــاب القـــوى التـــي

الفتـــرة  2013/3/26-22تحـــت إشـــراف

الحصول على الشـــهادة الدولية لمدرب

نظمها نـــادي دبـــي للرياضـــات الخاصة

المـــدرب العالمـــي وعضـــو اإلتحـــاد

ألعـــاب القـــوى لتدريـــب المعاقيـــن يتم

بدبي شـــارك مدرب وســـكرتير الجمعية

الدولـــي أللعـــاب القـــوى يـــان بوكويك

بعـــد االمتحـــان الثالث في الـــدورة رقم

فـــي الـــدورة األولـــى لمدربـــي ألعـــاب

وأربعـــة مدربيـــن مـــن االتحـــاد الدولـــي

 3فـــي الســـنة الثالثـــة.
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المعاقين بصريا يشاركون
في ماراثون الفجيرة الدولي
سيد عثمان (الفجيرة)
2013/04/19
كـــرم الشـــيخ راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي،
رئيس هيئة الفجيـــرة للثقافة واإلعالم ،الفائزين
بألقـــاب النســـخة الثانيـــة لماراثـــون الفجيـــرة
الدولـــي ،الذي أقيم برعاية ســـمو الشـــيخ محمد
بـــن حمـــد الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة أمس
األول ،وبتنظيـــم حكومـــة الفجيـــرة ،بالتعاون مع
االتحاديـــن الدولـــي والمحلـــي ،وبدعـــم شـــركة
أبوظبـــي للعمليـــات البترولية “ادكو” ،وشـــارك
فـــي الماراثـــون  6آالف عـــداء ،مـــن  87دولـــة،
تنافســـوا علـــى ألقـــاب  6فئـــات ،وفـــاز الكيني
فينيـــس كابيـــاكات بالمركـــز األول لمســـافة 21
كـــم واإلثيوبيـــة أنانـــي أســـافا بلقب الســـيدات
للفئة نفســـها.
شـــهد حفـــل الختـــام الـــذي أقيـــم علـــى
كورنيـــش الفجيـــرة الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن حمـــد
بـــن ســـيف الشـــرقي نائـــب رئيـــس االتحاديـــن
اآلســـيوي والمحلـــي لبناء األجســـام نائب رئيس
نـــادي الفجيـــرة ،والشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد بـــن
ســـيف الشـــرقي ،وســـالم الزحمي مدير ديوان
ســـمو ولي عهـــد الفجيـــرة ،رئيس اللجنـــة العليا
المنظمـــة للماراثـــون.
وأســـفرت نتائـــج منافســـات ســـباق  21كم
للرجـــال التي ضمت نخبة مـــن العدائين ،أصحاب
األلقـــاب والتصنيـــف على المســـتوى العالمي،
عـــن فـــوز الكينـــي فينيـــس كابيـــاكات بالمركـــز
األول والميداليـــة الذهبيـــة ،وجـــاء اإلثيوبـــي
فيـــكادو جيرما فـــي المركز الثانـــي ليحصل على
الميداليـــة الفضيـــة ،وكســـب الكينـــي ايفانـــس
كابـــاكات البرونزيـــة ،وحـــل مواطنـــه اســـتيفن
ً
ً
خامســـا.
رابعـــا ،وجـــاء اإلثيوبي كازا
وفي منافســـات فئة الســـيدات لمســـافة
 21كـــم ،فـــازت اإلثيوبيـــة أنانـــي أســـافا باللقب
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والميداليـــة الذهبيـــة ،وجـــاءت الكينيـــة

وتـــوج نجـــم المنتخـــب الوطنـــي

جـــان ناجـــارى فـــي المركـــز الثانـــي

جاســـم أحمد راشـــد النقبي حامل لقب

والميداليـــة الفضيـــة ،ثـــم اإلثيوبيـــة

النســـخة األولى بطال لماراثون فرسان

شـــالتوت بـــارو فـــي المركـــز الثالـــث

اإلرادة علـــي الكراســـي المتحركة ،وجاء

والميدالية البرونزيـــة ،أعقبتها اإلثيوبية

ً
وصيفا ،وراشـــد على أحمد
نايـــف على

مهراتـــا أنامـــو رابعـــة.

ً
ثالثا .

ربيبا يتألق في سباق  10كم

وفـــي ســـباق  5كـــم للبنيـــن ،فاز

وفي ســـباق 10كـــم الدولي للرجـــال ،فاز

خليفة محمد النعيمـــي بالمركز األول،

اإلثيوبـــي باي ربيبـــا بالمركـــز األول ،وجاء

ً
ثانيا ،وأحمد
وجـــاء عبد العزيز يعقـــوب

المغربـــي يحيي بن يوســـف من شـــرطة

ً
ثالثـــا ،وفي
حســـين ثابـــت مـــن مصـــر

أبوظبـــي حامـــل لقـــب النســـخة األولـــى

ســـباق الســـيدات للمســـافة نفســـها،

بالمركـــز الثانـــي ،وحل المغربـــي إبراهيم

فازت الفرنســـية لطيفه صاروخ بالمركز

ً
ثالثـــا ،والتونســـي ياســـين
العمـــادي

األول ،وحلـــت النيوزيلنديـــة زيـــا وين

ً
رابعـــا ،ولـــدي الســـيدات ،فازت
العامـــري

ثانيـــة ،ثـــم المغربية ســـهام ســـباهى

اإلثيوبيـــة امبيـــت بولـــو بالمركـــز األول،

ثالثـــة ،والمصرية والء محمـــود رابعة.

والعراقيـــة ياســـمين وضعـــي بالمرتبـــة

وفـــي ســـباق المكفوفيـــن ،فـــاز

الثانية ،وجاءت الفلبينية سانشـــيز فيرارو

نـــواف خلفـــان عبيـــد بالمركـــز األول،

ثالثـــة ،والعراقيـــة دينـــا وضعـــي رابعة.

و حل
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أحمـــد يعقـــوب إبراهيـــم ،وســـعيد
ً
ثالثـــا ،ومحمد حســـن غريب
علـــي الكعبي
ً
رابعـــا ،وبـــدر عبـــد العزيـــز وأحمـــد
الحســـن
محمـــد إســـحاق فـــي المركـــز الخامـــس،
وكســـب ســـباق  3كـــم للبنيـــن زايـــد محمد
حـــارب ،وجـــاء أســـامة محمـــد إبراهيـــم من
ً
ثانيـــا ،ويحيـــى ســـعيد مبـــارك مـــن
مصـــر
ً
ثالثـــا ،ولـــدى الفتيـــات ،فـــازت
اإلمـــارات
حبيبه أحمـــد عفيف “مصر” بالمركز األول،
وحلـــت مواطنتهـــا ســـالمه أحمـــد عفيـــف
ثانيـــة ،ثـــم مريـــم ســـعيد محمـــد ثالثة.
تكريم المساهمين
كمـــا شـــمل التكريم الشـــركات الراعية
والمســـاهمين في إنجـــاح الماراثون ،ومن
بينهـــم فاطمـــة يوســـف رئيســـة برنامـــج
محمـــد بن راشـــد للياقـــة البدنية ،وشـــركة
أبوظبـــي للعمليـــات البتروليـــة البريـــة
“ادكـــو” ،الراعي الماســـي ،وبنك الفجيرة
الوطنـــي ،وشـــركة الفجيـــرة للتأميـــن،
ودائرة الســـياحة بالفجيرة ،وشـــرطة ومرور
الفجيـــرة ،ومستشـــفى الشـــرق.
وكان حفـــل الختـــام قـــد بـــدأ بكلمـــة
ســـالم الزحمـــي ،مديـــر ديـــوان ســـمو
ولي عهـــد الفجيـــرة ،رئيـــس اللجنـــة العليا
المنظمـــة ،وجـــه خاللهـــا الشـــكر لســـمو
ولـــي عهـــد الفجيـــرة لدعمـــه للماراثـــون
والرياضـــة والرياضييـــن ،وتكفـــل ســـموه
بنفقـــات مشـــاركة  50من نجـــوم ونجمات
الماراثونـــات بالعالـــم.
وأكـــد صالـــح محمـــد حســـن ،نائـــب
رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة ،مديـــر
الماراثـــون“ ،أن اللجنـــة المنظمـــة أوفـــت
بالوعـــد بإقامـــة ماراثون دولـــي ناجح ،ضم
ً
حشـــدا مـــن أصحـــاب األلقـــاب العالميـــة،
بحضـــور كبـــرى وســـائل اإلعـــام المحليـــة
ً
مضيفـــا :نحن نحمـــد الله على
والعالميـــة،
ً
معربا عن ســـعادته بنيل
مواصلـــة النجـــاح،
الحـــدث ثقـــة ودعم االتحـــاد الدولـــي الذي
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وضعـــه مع نجاحـــه التنظيمـــي والفني

للنســـخة الثانيـــة لماراثـــون الفجيـــرة

علـــى المســـتوي العالمـــي ،ليتوافـــر

ً
متمنيـــا نجاح
ضمـــن األجندة الســـنوية،

ً
مؤكـــدا أن الرياضـــة اإلماراتية
الدولي،

بهـــذا لالعبـــي منتخباتنـــا الوطنيـــة

المتنافسين بالنســـخة الثالثة للماراثون

تســـير بخطـــوات ثابتـــة نحـــو تحقيـــق

فرصـــة االحتـــكاك القـــوي والمنافســـة

العـــام المقبل في الفـــوز بالجائزة التي

أفضل المراكز واأللقاب على مســـتوي

مـــع عمالقة العالـــم ،فـــي الطريق إلى

رصدها ســـمو ولي عهـــد الفجيرة بمنح

العالـــم ،بفضـــل الدعم الـــذي تحظى به

تحقيق إنجازات رياضية تشـــرف الدولة،

 100ألـــف دوالر للمتســـابق الـــذي ينجح

من قبل صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة

وتســـاهم في إبـــراز وجههـــا الحضاري.

ً
موجها
فـــي تحطيـــم الرقـــم العالمـــي،

بـــن زايد آل نهيـــان رئيس الدولة ،حفظه

العمـــل

شـــكره لجميـــع الرعـــاة والمســـاهمين

اللـــه ،وأخيـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ

الـــذي قـــاده ســـالم الزحمـــي وصالـــح

من دوائـــر حكومية ،من بينها الشـــرطة

محمد بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيس

محمـــد حســـن ،بالتعـــاون مـــع الدوائـــر

والمـــرور ،والصحـــة ،ودائرة األشـــغال،

الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم

والمؤسســـات كافة إلنجـــاح الماراثون.

والبلديـــة ،فـــي نجـــاح الماراثون.

دبـــي ،رعـــاه اللـــه ،وإخوانهمـــا أصحاب

وفـــي الختـــام ،اهـــدي ســـالم

الســـمو أعضاء المجلـــس األعلى حكام

الزحمـــي ،مدير ديوان ســـمو ولي عهد

ً
مؤكدا حرص صاحب الســـمو
اإلمارات،

الفجيـــرة ،رئيس اللجنة العليـــا المنظمة

الشـــيخ حمد بن محمد الشـــرقي عضو

ً
درعا تذكارية للشـــيخ راشـــد
للماراثـــون،

المجلس األعلى حاكم الفجيرة ،وســـمو

ً
تقديـــرا لدعمـــه
بـــن حمـــد الشـــرقي،

الشـــيخ محمد بـــن حمد الشـــرقي ولي

للماراثـــون.

عهـــد الفجيـــرة ،علـــى أن تكـــون اإلمارة

راشد الشرقي يشيد بنجاح الماراثون

قلعـــة عمالقه في تنظيم واســـتضافة

الشـــارقة (االتحاد)  -أشـــاد الشـــيخ

كبـــرى البطـــوالت بشـــتى األلعـــاب،

راشـــد بن حمد الشـــرقي بالنجـــاح الكبير

ً
خصوصـــا الفرديـــة ،صائـــدة األلقـــاب

وثمـــن

جهـــد

فريـــق
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الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارة جديد
انعقـــدت الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة في
الثامـــن عشـــر مـــن أبريـــل حيـــث نوقـــش فيهـــا

اجتمعـــوا بتاريخ  2013/04/21وتم تشـــكيل مجلـــس إدارة جمعية اإلمارات
للمعاقيـــن بصريـــا للـــدورة الجديـــدة علـــى النحـــو التالي:

ســـتة بنود آخرها انتخـــاب وتشـــكيل مجلس إدارة
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جديـــد للجمعيـــة للـــدورة 2014-2013م كمـــا تـــم

 -عادل عبد الله الزمر رئيس مجلس اإلدارة.

مناقشـــة أعمـــال الجمعيـــة فـــي الدورة الســـابقة

 -د .أحمد العمران الشامسي نائب رئيس مجلس اإلدارة

والتـــي قدمـــت فيهـــا اإلدارة الســـابقة أعمـــاال

 -عبد العزيز أحمد الحمادي أمين السر العام.

يشـــكرون عليهـــا وكانـــوا خيـــر أناس يحتـــذى بهم،

 -عبد الرحمن أحمد البستكي مدير الجمعية.

وأهـــم مـــا ميـــز هـــذا اليـــوم هـــو طريقـــة أدالء

 -محمد بالل مال الله أمين الصندوق.

األعضـــاء بأصواتهـــم في االنتخابـــات واختيار من

 -محمد راشد الغفلي رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم.

هـــم يمثلهـــم واتســـمت باألمانة بحيـــث اختار كل

 -لؤي سعيد عالي رئيس اللجنة الرياضية.

عضـــو مـــن يـــراه مناســـبا وخـــرج الجميـــع راضين،

 -عبلة صوايح الكعبي رئيسة اللجنة الثقافية.

وتم اختيار تســـعة أعضـــاء للمجلـــس الجديد حيث

 -فاطمة حسن علي راشد رئيسة اللجنة االجتماعية ولجنة المرأة.
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مؤتمر صحفي إلعالن انطالق بطولة
اإلمارات لكرة الهدف
فـــي يـــوم الثالثـــاء الموافق

2013/05/04

نظمـــت

جمعيـــة

تعـــود بالعديـــد مـــن المكاســـب علـــى

اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا بمقرهـــا

كـــرة الهـــدف.

مؤتمـــرا صحفيـــا لإلعالن عـــن انطالق
النســـخة الثامنة لبطولة اإلمارات لكرة

وأضـــاف :أن لعبـــة كـــرة الهـــدف

الهـــدف للمكفوفيـــن يـــوم الجمعـــة

علـــى الطريـــق الصحيح عقـــب اهتمام

الموافـــق 2013/05/17م بالصالـــة

المؤسســـات برياضة اإلعاقة البصرية
ً
إيجابـــا على ممارســـي
ممـــا انعكـــس

الرياضيـــة لمقـــر الجمعيـــة بالشـــارقة،
ً
العبـــا يمثلـــون فـــرق
بمشـــاركة 12

اللعبـــة ،وبالتالـــي أكســـبهم ثقة في

األســـتاذ عـــادل الزمـــر رئيـــس مجلس

النفـــس ،وأن المســـتفيد األول مـــن

الخيمـــة ،حيث أكملـــت اللجنة المنظمة

 14مايـــو الجـــاري ،بمقـــر الجمعيـــة،

الدولـــة للمكفوفين.

الثامنـــة إلـــى آفـــاق النجاح ،فـــي إطار

الرياضيـــة.

المكفوفيـــن” ببرونزيـــة الخليـــج يؤكـــد

ودبـــي والشـــارقة والفجيـــرة ورأس

إدارة الجمعية صبـــاح الثالثاء الموافق

نجـــاح بطولـــة اإلمـــارات هـــو منتخـــب

اســـتعداداتها كافة للوصول بالنسخة

بحضـــور لـــؤي عـــاي رئيـــس اللجنـــة

“أبيـــض

حـــرص جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن

إن

أنـــه يملـــك مقومـــات تكـــرار مشـــهد

تعـــد فرصـــة ذهبية الكتشـــاف عناصر

الـــذي تجده رياضـــة المعاقين بالدولة،

بصريـــا النتشـــار اللعبـــة ،خاصـــة بعـــد
فـــوز منتخبنـــا بالميداليـــة البرونزيـــة
لبطولة كرة الهدف الخليجية الســـابعة
فـــي العاصمـــة الســـعودية الرياض،
التـــي أقيمـــت فـــي العـــام الماضي.

جـــاء ذلـــك خـــال المؤتمـــر الصحفـــي
الـــذي عقد بمقـــر الجمعية وتحدث فيه
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وقـــال

رئيـــس

الجمعيـــة

وقـــال:

إن

فـــوز

النســـخة الثامنـــة لبطولـــة اإلمـــارات،

اإلنجـــازات ،في ظل االهتمـــام الكبير

جيدة على صعيـــد الالعبين المعاقين
ً
بصريـــا ،خاصـــة أن الجمعيـــة تســـعى

ممـــا أهلهـــا للوصـــول إلـــى منصـــات

ً
دائمـــا لتوفيـــر عوامل النجـــاح للبطولة
ً
مثمنـــا رعـــاة النســـخة
ألهميتهـــا،

الثامنـــة ،وتفاعلهـــم مـــع الجمعيـــة،

التتويـــج فـــي المحافـــل القاريـــة
والدوليـــة كافـــة.

وأكـــد لـــؤي عـــاي أنـــه نســـعى

لتطويـــر اللعبـــة ،مـــن أجـــل تكويـــن

منتخب قـــوي قادر على رســـم صورة
طيبـــة عـــن رياضـــة المكفوفيـــن ،وأن

فـــوز منتخبنـــا ببرونزيـــة الخليـــج كأول
ميداليـــة لـــه خـــال مســـيرته تضاعف

مـــن مســـؤولية الجميـــع خـــال الفترة
المقبلـــة لحصد المزيد مـــن النجاحات.
وأن جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقين

بصريـــا تتطلـــع الســـتضافة بطولـــة

الخليـــج ،ولكـــن قبل ذلك كله نســـعى
لتهيئـــة المنـــاخ المالئـــم لالعبـــي
المنتخـــب ،مـــن أجـــل اكتســـاب الخبرة

الميدانيـــة ،حتـــى يقـــدم كل العب ما
عنـــده في حالة اســـتضافتنا مثل هذه
البطـــوالت الخليجيـــة.

وأضـــاف :أن مـــن أبـــرز أهـــداف
تشـــجيع

بطـــوالت كـــرة الهـــدف
ً
بصريـــا ،إلبـــراز قدراتهـــم
المعاقيـــن
والســـعي الحثيـــث لدمجهـــم فـــي
المجتمـــع وإتاحـــة الفرصـــة لهـــم
للمشـــاركات

المحليـــة

والخارجيـــة.

يذكر أن فريق الشارقة المشارك
فـــي الحـــدث أكمـــل اســـتعداداته،

لحصـــد نتائـــج ايجابيـــة ،حيـــث يتكـــون

مـــن الالعبيـــن لـــؤي ســـعيد عـــاي،
أحمـــد ســـعيد عـــاي ،ســـعيد علـــي
الكعبـــي ،فيما يتكـــون فريق دبي من

عبـــد الرحمن أحمـــد البســـتكي وأحمد
يعقـــوب إبراهيـــم ،بـــدر عبـــد العزيـــز
القصـــاب.

ويتكـــون فريـــق الفجيـــرة مـــن

الالعبيـــن نـــواف خلفـــان عبيـــد ،وليـــد
البلوشـــي ومحمـــد حســـن غريـــب،
فيمـــا يتكـــون فريـــق رأس الخيمـــة

مـــن الالعبيـــن خالـــد خميس بوســـهم
وأحمد محمد اســـحق ،ومحمود نجيب

نعمـــان ،ويتـــرأس محمـــد بـــال مـــال

الله لجنـــة حكام البطولـــة والتي تضم
أحمـــد محمـــد رفيـــع ،عثمـــان حســـن

الزبيـــر ،علـــي ســـعيد عـــاي.
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مسيرة الوفاء ألم اإلمارات
أبوظبي  9مايو 2013
انطلقـــت عصـــر يـــوم  ،2013/05/09من كاســـر األمواج
بأبوظبي ،مســـيرة «الوفـــاء ألم اإلمـــارات» ،ضمن فعاليات

رئيســـة المجلس األعلى لألمومة والطفولة ،وذلك بمناسبة
االحتفـــال بـ«يـــوم التمريـــض العالمـــي» ،الذي يصـــادف 12
مايـــو مـــن كل عام.

حملـــة «القافلـــة البيضـــاء» التي نظمتهـــا جمعيـــة التمريض

وأعربـــت جمعيـــة التمريـــض اإلماراتيـــة عـــن الشـــكر

اإلماراتيـــة بالتعـــاون مـــع مؤسســـة التنميـــة األســـرية ،تحت

واالمتنـــان لســـمو الشـــيخة فاطمـــة بنـــت مبـــارك لحـــرص

رعايـــة ســـمو الشـــيخة فاطمـــة بنـــت مبـــارك رئيســـة االتحـــاد

ســـموها علـــى تقديـــم الدعـــم والتشـــجيع ألبنائهـــا وبناتهـــا

النســـائي العام الرئيس األعلى لمؤسســـة التنمية األســـرية

فـــي مختلـــف المجـــاالت ،ودورها البـــارز في االرتقـــاء بمهنة
التمريـــض بالدولـــة ،من خـــال تشـــجيعها الدائم والمســـتمر
للعامليـــن في الـــكادر التمريضـــي والممرضيـــن المواطنين.
وكانـــت المســـيرة انطلقـــت مـــن إمـــارة الفجيـــرة يـــوم األحـــد
الماضـــي ،بتوجيهـــات مـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد
بـــن محمد الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة ،معلنة بذلـــك بدء
فعاليـــات حملـــة القافلة البيضـــاء .وعملت جمعيـــة التمريض
اإلماراتية بالتنســـيق مع جمعية متطوعـــي اإلمارات والهالل
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األحمـــر اإلماراتـــي ومنطقـــة الفجيـــرة الطبيـــة على تنظيم المســـيرة
بإمـــارة الفجيرة.

اهتمام كبير

وقالت مريم محمد الرميثي ،المديرة العامة لمؤسســـة التنمية
األســـرية في كلمة بمناســـبة يوم التمريض العالمـــي ،إن االهتمام
الكبيـــر الذي توليه ســـمو الشـــيخة فاطمة بنت مبارك رئيســـة االتحاد
النســـائي العام الرئيس األعلى لمؤسســـة التنمية األســـرية رئيسة
المجلـــس األعلى لألمومـــة والطفولة لقطاع التمريـــض وكل ما من
شـــأنه االرتقـــاء بهـــذه المهنـــة الســـامية يؤكـــد حرص ســـموها على
دعـــم الفعاليات التـــي يتم تنظيمها في هذا الشـــأن.
وأشـــارت إلـــى أن التمريـــض مهنة إنســـانية فـــي كل أبعادها وأن
ســـمو الشـــيخة فاطمة بنت مبـــارك «أم اإلمـــارات» هي القلـــب الكبير
الـــذي يحتـــوي الجميع بعطفه ورعايتـــه ..مؤكدة أنه من هنـــا جاءت رعاية
ســـموها لهـــذا الحـــدث الذي تشـــارك فـــي تنظيمـــه مؤسســـة التنمية
األسرية.
مجموعة من مكفوفي الجمعية يشـــاركون في مســـيرة الوفاء
ألم اإلمارات:
وقـــد شـــارك عدد كبير مـــن أعضـــاء الجمعية الجمعيـــة وذويهم
وأقرانهم في مســـيرة الحـــب والوفاء ألم اإلمارات الشـــيخة فاطمة
بنـــت مبـــارك حفظهـــا الله والتـــي نظمتهـــا جمعية التمريـــض لتطوع
وجمعيـــة متطوعـــي اإلمـــارات بكاســـر األمـــواج بأبوظبـــي ،والتـــي
عبـــر فيهـــا المعاقـــون بصريا عـــن شـــكرهم وامتنانهـــم ألم اإلمارات
على إســـهاماتها وجهودهـــا الواضحة اتجاه أبناءها مـــن ذوي اإلعاقة
بشـــكل عـــام والمكفوفين بشـــكل خاص.
وبهذه المناســـبة قال الســـيد عادل الزمر رئيـــس مجلس اإلدارة:
نقـــدم شـــكرنا العميـــق ألم اإلمـــارات الشـــيخة فاطمـــة بنـــت مبارك
حفظهـــا اللـــه على مـــا تقدمه مـــن رعايـــة كريمـــة ألبنائهـــا المعاقين
فـــي الدولـــة وخارجهـــا ,وتابـــع كمـــا ونشـــكر الجهـــات المنظمـــة التي
وجهـــت لنـــا الدعـــوة لنشـــارك اإلمـــارات ونشـــاركهم مســـيرة الوفـــاء
والشـــكر والحـــب ألمنـــا أم اإلمارات.
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المعاقين بصريا يتعرفون على خدمة األمين
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ممـــن يعيشـــون علـــى هـــذه األرض

بجميـــع فئـــات المجتمـــع وذوي اإلعاقة.

بحضـــور أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا

الطيبـــة مع الجهات األمنيـــة ألي مخاطر

وتوعيتهـــا بمـــا يمســـهم أو يمـــس

ومجموعـــة كبيرة مـــن أعضاءها .نظمت

قـــد يتعرضون لها بشـــكل شـــخصي أو

ذويهـــم ،فنحـــن فـــي جمعيـــة اإلمارات

جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا

مـــا يمـــس أرض الوطن.

لنـــا جســـورا عديـــدة نتعاون مـــن خاللها

بمقرها بالشـــارقة وبالتعـــاون مع خدمة

وبهـــذه المناســـبة قـــال عـــادل

مـــع كافـــة المؤسســـات الخدميـــة

األميـــن محاضـــرة توعويـــة عـــن الخدمة

الزمـــر رئيـــس مجلـــس اإلدارة :بدايـــة

والمجتمعيـــة وحتـــى األمنيـــة حتـــى

وعـــن أهميـــة تواصـــل أفـــراد المجتمـــع

نتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل لخدمـــة األمين

نوفـــر الوعـــي لـــكال الطرفيـــن حتـــى

ســـواء كانوا من ذوي اإلعاقة أو غيرهم

وجميـــع الجهـــات األمنيـــة التـــي تهتـــم

ينســـجم هـــذا النســـيج المجتمعـــي،
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وأتـــت هـــذه المبـــادرة مـــن خدمـــة األمين
لتنظيـــم محاضـــرة توعوية حـــول خدمتهم
التـــي يقدمونهـــا لجميع شـــرائح المجتمع
وأتـــى ذلـــك لتوعيـــة أعضـــاء الجمعية من
المعاقيـــن بصريـــا الذيـــن قـــد يتعرضـــون
لالســـتغالل أو مخاطـــر يجهلـــون التعامل
معهـــا.
ويذكـــر بأنه قد حضر أكثـــر من ثالثين
من أعضـــاء الجمعيـــة وذويهـــم وأقرانهم
والعامليـــن بالجمعيـــة لالســـتفادة مـــن
المحاضـــرة التوعويـــة التـــي قدمتهـــا
إدارة خدمـــة األميـــن وشـــرح فيهـــا أهمية
التواصـــل

مـــع

الخدمـــة

بالوســـائل

المتاحـــة المختلفـــة وكمـــا وزعـــت كتيبـــات
خاصـــة بالخدمـــة طبعـــت بطريقـــة برايـــل
للمكفوفيـــن فـــي مطبعـــة الجمعيـــة.

األمل المشرق

55

بطولة اإلمارات الثامنة لكرة الهدف
الشارقة /17/18مايو2013/
تـــوج األســـتاذ عادل الزمـــر ومحمد
محمـــد فاضـــل الهاملـــي رئيـــس اتحـــاد
المعاقيـــن مســـاء يـــوم 2013/05/18
بصالـــة جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن
بصريـــا فريـــق دبـــي بلقـــب النســـخة
الثامنـــة لبطولـــة اإلمارات لكـــرة الهدف
بعد فـــوزه فـــي المبـــاراة النهائية على
الفجيـــرة بنتيجـــة  8 - 13لتذهـــب كأس
البطولـــة والميداليـــات الذهبيـــة إلـــى
دبي ،الذي شـــارك معه العبو المنتخب
عبد الرحمن البستكي ،وأحمد يعقوب،
وبـــدر القصـــاب ،ومحمود نجيـــب ،فيما
أحرز الميدالية الفضيـــة ،والمركز الثاني
فريـــق الفجيرة الذي ضـــم الالعبين خالد
خميـــس بوســـهم ووليـــد البلوشـــي،
ومحمـــد حســـن غريـــب الحوســـني،
ونـــواف خلفـــان عبيـــد ،حيث فـــاز العبه
هـــداف المنتخـــب نـــواف خلفـــان بلقب
وكأس هـــداف البطولـــة المقـــدم مـــن
شـــركة الشـــام للدعاية واإلعالن برصيد
ً
هدفـــا ،فيمـــا حـــل فريـــق الشـــارقة
14
فـــي المركز الثالث ،حيـــث حصل العبوه
لـــؤي عـــاي ،وأحمـــد عـــاي ،وســـعيد
الكعبـــي ،وأحمـــد محمـــد إســـحاق على
الميداليـــة البرونزيـــة.
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كمـــا حضـــر المبـــاراة النهائيـــة طارق
ســـلطان بـــن خـــادم نائـــب رئيـــس اتحـــاد
المعاقيـــن رئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة،
الدكتـــور أحمـــد العمـــران نائـــب رئيـــس
مجلـــس إدارة جمعية اإلمارات للمعاقين
بصر ًيا .
مـــن ناحيتـــه ،أشـــاد محمـــد محمـــد
فاضـــل الهاملي رئيس اتحـــاد المعاقين
بالتطور الملحوظ فـــي رياضة المعاقين
ً
ً
إيجابا على مســـيرة
بصريا ممـــا ينعكس
منتخبنـــا للمكفوفيـــن الـــذي ســـبق لـــه
الفـــوز بالميداليـــة البرونزية فـــي بطولة
ا لخليج .
وأضـــاف :لعبـــة كـــرة الهـــدف على
الطريـــق الصحيـــح عقب االهتمـــام الذي
تجـــده رياضـــة اإلعاقـــة البصريـــة ممـــا
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ً
إيجابـــا على ممارســـي اللعبة،
انعكـــس
ممـــا أكســـبهم ثقة فـــي النفـــس ،وأن
المســـتفيد األول مـــن نجـــاح بطولـــة
اإلمـــارات هـــو منتخبنـــا للمكفوفيـــن.
وقـــال الهاملـــي :إن فـــوز «أبيض
المكفوفيـــن» ببرونزيـــة الخليـــج يؤكـــد
أنـــه يملـــك مقومـــات تكـــرار مشـــهد
اإلنجـــازات ،فـــي ظـــل االهتمـــام الكبير
الـــذي تجـــده رياضـــة المعاقيـــن بالدولة،
ممـــا أهلهـــا للوصـــول إلـــى منصـــات
التتويج في المحافـــل القارية والدولية.
وأشـــار رئيس اتحاد المعاقين إلى
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ً
جهـــدا
أن المرحلـــة المقبلـــة تتطلـــب
ً
كبيـــرا مـــن أجـــل تكويـــن منتخـــب قوي

ً
بصريـــا نســـعى لتطويـــر
للمعاقيـــن

ا لخصـــو ص .
الثامنـــة

اللعبـــة ،مـــن أجـــل تكويـــن منتخـــب

لكرة الهـــدف للمكفوفين للمشـــاركات

لبطولـــة اإلمارات كانـــت فرصة ذهبية

قـــوي قـــادر علـــى رســـم صـــورة طيبة

المقبلـــة والتـــي نتطلـــع مـــن خاللهـــا

الكتشـــاف عناصـــر جيـــدة علـــى صعيد

عـــن رياضـــة المكفوفيـــن ،وأن نجـــاح

لتعزيـــز اإلنجـــاز األخيـــر الـــذي تحقـــق

ً
بصريـــا ،خاصة أن
الالعبيـــن المعاقين

بطولـــة اإلمـــارات لكـــرة الهـــدف أكبـــر

ً
دائما
فـــي بطولـــة التعاون كما عودنـــا

ً
دائمـــا لتوفير عوامل
الجمعية تســـعى

حافـــز لحصـــد المزيـــد مـــن النجاحـــات

«فرســـان اإلرادة» بالوصـــول إلـــى

ً
مثمنـــا
النجـــاح للبطولـــة ألهميتهـــا،

ألبيـــض المكفوفين علـــى الصعيدين

منصـــات التتويـــج ورفـــع علـــم الدولـــة

رعـــاة النســـخة الثامنـــة ،وتفاعلهـــم

الخليجـــي والدولـــي.

ً
ً
خفاقا.
عاليـــا

مـــع الجمعيـــة ،إلنجـــاح مثـــل هـــذه

واختتـــم حديثـــه بتوجيـــه الشـــكر

البطـــوالت ،والتي تعـــود بالعديد من

إلـــى اللجنـــة المنظمة للبطولـــة ورعاة

المكاســـب علـــى كـــرة الهـــدف.

النســـخة الثامنـــة على دعمهـــم الدائم

كما أشـــاد طـــارق بن ختـــام بنجاح
بطولـــة كـــرة الهـــدف مثمنـــا الجهـــد
الكبيـــر الـــذي بذلتـــه اللجنـــة المنظمـــة
للوصـــول بالحـــدث إلـــى آفـــاق التميـــز

وأضـــاف:

وقـــال

النســـخة

لـــؤي

عـــاي

رئيـــس

اللجنـــة الرياضيـــة بجمعيـــة اإلمـــارات

وتفاعلهـــم مـــع األحـــداث الرياضيـــة
ً
بصريـــا.
وخاصـــة فئـــة المعاقيـــن

متمنـــا لمنتخبنـــا المزيـــد مـــن النجاحات
خـــال مشـــاركاته المقبلـــة.
مـــن ناحيتـــه ،قـــال عـــادل الزمـــر
ً
بصريـــا
رئيـــس جمعيـــة المعاقيـــن
إن الجمعيـــة منـــذ بدايـــة تأسيســـها
يعـــد النشـــاط الرياضـــي أحـــد أبـــرز
األهـــداف الرئيســـية لهـــا ،حيـــث تـــم
اختيـــار لجنـــة رياضيـــة منتخبـــة من قبل
الجمعيـــة العموميـــة لإلشـــراف علـــى
جميـــع األنشـــطة الرياضيـــة الخاصـــة
ً
ً
نظـــرا ألهميـــة
بصريـــا
بالمعاقيـــن
ممارســـة األنشـــطة الرياضيـــة للجميع
ً
بصريـــا علـــى وجـــه
عامـــة وللمعاقيـــن
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المؤتمر الصحفي لإلعالن عن الملتقى
العلمي الثالث للمعاقين
حضـــر رئيـــس اللجنـــة الرياضية
مســـاء يـــوم  21مايـــو 2013
بدبـــا الحصـــن المؤتمـــر الصحفـــي
لإلعـــان عـــن الملتقـــى العلمـــي
الثالـــث للمعاقيـــن .الـــذي ينظمـــه
نـــادي خورفـــكان للمعاقيـــن والـــذي
ســـينطلق فـــي األول مـــن مايـــو
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 2013تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ
ســـلطان بـــن محمـــد بـــن ســـلطان
القاســـمي ولـــي العهـــد نائب حاكم
الشـــارقة تحـــت شـــعار “معـــا مـــن
أجـــل رعايـــة وتأهيـــل أفضـــل لذوي
اإلعاقـــة”.
وقـــال عبد الـــرزاق احمد رشـــيد

رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة للملتقـــى
العلمـــي رئيـــس مجلـــس إدارة
النـــادي خـــال المؤتمـــر الصحفـــي
الذي عقـــد لإلعالن عـــن الفعاليات،
بـــأن الملتقـــى العلمـــي يأتـــي في
نســـخته الثانيـــة تأكيـــدا علـــى نجـــاح
الملتقـــى األول.

المعاقين بصريا يستقبلون الشهر الكريم
2013/07/08

بحضـــور أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا ومجموعـــة كبيـــرة مـــن
أعضاءهـــا .نظمـــت جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا بمقرها
بالشـــارقة وبالتعـــاون مع دائرة الشـــؤون اإلســـامية واألوقاف
بالشـــارقة محاضـــرة بعنـــوان (كيـــف نســـتقبل رمضـــان) قدمهـــا
الشـــيخ فـــوزي خلف ســـالم العنزي ،تنـــاول فيها كيفية اســـتقبال
الشـــهر الكريم من قبل المســـلم من التهيؤ بالدعاء واالســـتغفار
وســـامة الصدر مع المســـلمين والصيام واالهتمـــام بالواجبات
والصـــاة وتعلـــم أحـــكام الصيـــام ،وقـــد تفاعـــل الحضـــور مـــن
األعضـــاء وطرحوا األســـئلة التـــي دارت في خلدهـــم لمعرفة ما
يحتاجـــون لمعرفتـــه ولزيـــادة معلوماتهـــم وإعدادهـــم النفســـي
والروحـــي الســـتقبال الشـــهر الكريم.
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زيارة متحف التاريخ الطبيعي والتاريخ
النباتي بالشارقة
بالتنســـيق مـــع هيئـــة البيئـــة

زيـــارة لمتحف التاريـــخ الطبيعي ومتحف

ضمن جولة شـــاملة على جميع أقسام

والمحميـــات الطبيعيـــة – إدارة التاريـــخ

التاريـــخ النباتـــي بالشـــارقة بتاريـــخ 25

متحفـــي التاريخ الطبيعـــي والنباتي مع

الطبيعي بمتاحف الشـــارقة وبمشاركة

مايـــو لتعريـــف األعضـــاء علـــى تاريـــخ

مرشـــد مـــن هيئـــة البيئـــة والمحميـــات

 24عضـــوا وعضـــوه نظمـــت الجمعيـــة

النباتـــات والحيوانـــات مـــا قبـــل التاريـــخ

الطبيعيـــة بـــإدارة التاريـــخ الطبيعـــي
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بمتاحـــف الشـــارقة ،حيـــث اســـتهدفت
الرحلـــة التعرف علـــى المقتنيات التاريخية
التي يحتويها ،فهو يتكون من قســـمين
القســـم األول يحتـــوي علـــى تســـعة
أقســـام مـــن ضمنهـــا القســـم النباتـــي
والـــذي مـــن خاللـــه تعرفنـــا علـــى بعض
المعلومـــات الخاصـــة بـــه كاألدوات التي
تســـتخدم في العزف كالطبول ،ومشـــم
تخـــرج منـــه رائحـــة زكيـــة كرائحـــة النعناع أو
الزعتـــر ،عمليـــة التلقيـــح عنـــد النباتـــات.
وقـــد تـــم التجـــوال فـــي جانـــب
نباتـــي خـــاص بالحيـــاة النباتية فـــي دول
أخـــرى ،كما تـــم التجـــوال في ركـــن الحياة
البحريـــة وما يخبـــأ البحر فـــي أعماقه من
عجائـــب ،والصحراء كبيئة كونت اإلنســـان
لهـــم الشـــرحوطبيعة الحياة القاســـية بها
ومشـــاهدة أهـــم ســـفينة ربانيـــة تطوف
(الج َّمـــل) فقـــد تمـــت مشـــاهدة
أرجائهـــا َ
َج َّمـــل محنـــط وآخـــر مصنوع مـــن الحديد،

كمـــا وقد تعرف األعضـــاء على فخذ أثري
ألحـــد الحيوانـــات المنقرضـــة كالديناصور
وأثنـــاء ذلـــك تـــم الوقـــوف علـــى فيلـــم
ثقافـــي يبيـــن حيـــاة اإلنســـان اإلماراتي
إضافـــة إلـــى أنها كانت هنـــاك جولة في
ربـــوع الكواكـــب واألجرام الســـماوية ،وال
يفوتنـــي أن أبيـــن أنه تمـــت لمس بعض
المأثـــورات كفخـــذ الدينصـــور وبعـــض
النباتـــات والحيوانـــات ...الخ أما القســـم
اآلخـــر فلـــم تتـــم زيارتـــه وهـــو القســـم
المتعلـــق ببعـــض الحيوانـــات التي تمت
تربيتهـــا فـــي المحميـــة الطبيعيـــة ،وفي
النهايـــة تـــم شـــكر الفريق الذي اســـتقبل
أعضـــاء الجمعية وقدم لهم الشـــرح في
الجولـــة التعريفيـــة داخل أروقـــة المتحف.
تمـــت مغـــادرة المتحـــف وقـــد
التقطـــت كاميـــرا المكفوفيـــن العقليـــة
بعـــض المعلومـــات التاريخيـــة القيمـــة،
ورســـمت البســـمة علـــى وجوههـــم.
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تكريم أعضاء مجلس إدارة الجمعية
للدورة السابقة
 30مايو 2013

والذيـــن

خدمـــه المعاقيـــن بصريـــا وشـــهدت

بحضـــور الســـيد عـــادل عبـــد اللـــه

قدمـــوا وأعطـــوا للجمعية مـــن جهدهم

الجمعيـــة خـــال مســـيرتهم العطـــرة

الزمـــر رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة

ووقتهـــم الكثيـــر وتطوعـــوا لخدمـــه

الكثيـــر مـــن النجاحـــات المثمـــرة ولـــم

اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا وأعضـــاء

إخوانهـــم وأخواتهـــم مـــن أعضـــاء

يتـــرددوا فـــي مـــد يـــد التعـــاون معنـــا

مجلـــس اإلدارة ومجموعـــة مـــن أعضاء

ا لجمعيـــة .

خـــال عملنـــا بجانبهـــم فـــي المجلـــس

ومنتســـبي الجمعيـــة أقيـــم حفـــل

وبهـــذه المناســـبة قـــال الســـيد

الســـابق خالل دوراته المختلفـــة ،وتابع

تكريم المجلس الســـابق والـــذي أقامته

عـــادل الزمـــر رئيـــس مجلـــس إدارة

كمـــا أقـــدم شـــكري العميـــق باســـمي

الجمعيـــة فـــي مقرهـــا بالشـــارقة في

64

أعضـــاء المجلـــس الســـابق

الجمعيـــة

الحالـــي:

واســـم جميـــع أعضـــاء الجمعية للشـــيخ

نهايـــة شـــهر مايـــو فـــي الثالثيـــن منه

بدايـــة نتقـــدم بشـــكرنا العميـــق

صقـــر بـــن محمـــد القاســـمي رئيـــس

تقديـــرا لجهـــود ودور مجموعـــة مـــن

وامتناننـــا إلخوتنـــا الذيـــن تفانـــوا فـــي

المجلـــس الســـابق علـــى وقتـــه الثمين

األمل المشرق

الـــذي منحـــه للجمعيـــة والـــذي
ســـاهم فـــي الكثير مـــن المنجزات
والنجاحـــات التي حققتهـــا جمعيتنا
خـــال توليـــه إدارة الجمعيـــة خالل
دوراتهـــا المنعقـــدة ســـابقا.
وكمـــا قـــام الزمـــر رئيـــس
الجمعيـــة خـــال حفـــل التكريـــم
والتقديـــر الـــذي أقامتـــه الجمعيـــة
فـــي مقرهـــا بهـــذه المناســـبة
بتكريم األســـتاذ أحمـــد المال مدير
الجمعيـــة وعضـــو مجلـــس اإلدارة
الســـابق وكذلـــك رئيـــس اللجنـــة
الثقافيـــة واالجتماعيـــة األســـتاذ
خالـــد أبـــو ســـهم ،وكابتـــن منتخب
اإلمـــارات لكـــرة الهـــدف األســـتاذ
محمـــد غريـــب نائـــب رئيـــس اللجنة
الرياضيـــة بالجمعيـــة .كمـــا وعبـــر
أعضـــاء الجمعيـــة عـــن شـــكرهم
العميـــق اتجـــاه المجلـــس الســـابق
وأثنـــوا علـــى جهـــوده النيـــرة التي
عـــادت عليهـــم بالنفـــع الكبيـــر
والمثمـــر.
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االجتمـــاع علـــى حصـــول الجمعيـــة على

مســـتوى العالـــم لتلـــك العناوين.

بحضـــور رئيـــس مجلـــس اإلدارة

أذون الطبـــع إلعـــادة النشـــر لبعـــض

حيـــث تعتبـــر هـــذه االتفاقيـــة

األســـتاذ عادل الزمر ونائبه الدكتور أحمد

إصـــدارات الـــدار ،ممـــا يتيـــح للمعاقيـــن

خطـــوة عمالقـــة نحو فتـــح آفـــاق جديدة

العمـــران مـــن جانـــب الجمعيـــة والدكتور

بصريـــا بالجمعيـــة مـــن الوصـــول للكتب

للمعاقيـــن بصريا من الوصـــول إلى ما

علـــي التميمـــي مديـــر مشـــروع كلمـــة

كمـــا يتيح رفع الكتب علـــى موقع البوك

يحتاجونه من إصدارات كان من الصعب

بمقـــر المشـــروع بـــدار الكتـــب الوطنيـــة

شـــير العالمـــي الـــذي يوفـــر لمشـــتركيه

الوصـــول إليهـــا فـــي الســـابق وبصيـــغ

بهيئـــة أبوظبـــي للثقافـــة والتـــراث،

الوصـــول ألكثر من مائـــة ألف عنوان عبر

يســـتطيعون من خالل ما يســـتخدمونه

عقـــد اجتمـــاع تناول ســـبل التعـــاون بين

عضوية الجمعيـــة في الموقع مما يتيح

من برامـــج وأجهزة مســـاعدة أن يتمكنوا

الجمعية ودار الكتـــب الوطنية ،وتمخض

إمكانية وصـــول المعاقيـــن بصريا على

مـــن قـــراءة تلـــك الكتب.
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ختام بطولة اإلمارات للمواجهة

(تنس الطاولة للمكفوفين)
وبطلة جديدة

نظمـــت الجمعيـــة بمقرها يوم الســـبت 2013/6/08م يوما مفتوحا للعضوات اشـــتمل على
مهـــارات الطبـــخ وبطولـــة الدولة في المواجهة (تنـــس الطاولة للمكفوفين) للفتيـــات حيث أحرزت
الالعبـــة كلثـــوم علـــي محمد ذهبية ولقـــب وكأس البطولة فيمـــا حلت نورة الزرعونـــي في المركز
الثانـــي والميداليـــة الفضيـــة ومها الســـويدي فـــي المركـــز الثالث ونالـــت برونزيـــة البطولة ،وقد
قـــام بتكريـــم الفائـــزات رئيس الجمعية األســـتاذ عادل الزمـــر ونائبه الدكتور أحمـــد العمران.
وبهـــذه المناســـبة عبـــر األســـتاذ عـــادل الزمر رئيـــس الجمعية عن ســـعادته ألجواء المنافســـة
التـــي شـــهدتها بطولة اإلمارات فـــي المواجهة هذا العام والتنافس القـــوي بين الالعبات مؤكدا
اســـتمرار الجمعية في دعم وتنظيم البطولة ســـنويا تحت مظلة
اتحـــاد اإلمـــارات لرياضـــة المعاقيـــن متمنيـــا التوفيـــق لجميـــع
الالعبات المشـــاركات فـــي البطولة.

األمل المشرق
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توزيع أجهزة مشتركي المكتبة اإللكترونية
كمـــا قامـــت الجمعيـــة مســـاء نفـــس يـــوم تتويـــج
البطلـــة الجديـــدة لتنـــس الطاولـــة للمكفوفيـــن بتوزيـــع
أجهـــزة فتكـــور ريـــدر لمشـــتركي المكتبـــة اإللكترونيـــة
والتـــي قدمت كتبـــرع من جمعية الشـــارقة الخيرية حيث
قام رئيس الجمعية األســـتاذ عادل الزمـــر ونائبه الدكتور
أحمـــد العمـــران بتوزيـــع األجهـــزة لمشـــتركي المكتبـــة
اإللكترونيـــة وفـــي هذا الصدد قـــال عـــادل الزمر رئيس
الجمعية :إن الجمعية تثمن مســـاهمة جمعية الشـــارقة
الخيريـــة فـــي توفير عـــدد  20جهـــاز لمشـــتركي المكتبة
اإللكترونيـــة مـــن عضوية الجمعيـــة مما ينعكـــس إيجابا
على مســـتخدمي المكتبـــة اإللكترونية معلنـــا عن دورة
تدريبية لطريقة اســـتخدام الجهاز للمســـتخدمين الجديد
للجهـــاز بمقـــر الجمعيـــة ،حاثـــا بقية األعضاء لالشـــتراك
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فـــي المكتبـــة اإللكترونية.
كما تحـــدث الدكتور أحمـــد العمران
نائـــب رئيـــس الجمعيـــة عـــن أهميـــة
االشـــتراك في المكتبـــة اإللكترونية عن
طريق شـــراكة الجمعية مـــع موقع بوك
شـــير العالمـــي لالســـتفادة مـــن العدد
الكبيـــر مـــن العناويـــن التـــي يضمهـــا
الموقـــع ،كما تطرق إلنتاجية أســـتوديو
الجمعيـــة مـــن الكتـــب اإللكترونيـــة
وحـــرص الجمعيـــة علـــى إنتـــاج جميـــع
الكتـــب بطريقـــة الديـــزي لتســـهل على
المعاقيـــن بصريـــا قراءتها عبـــر األجهزة
المســـاعدة مثـــل جهـــاز الفكتـــور ريـــدر،
مقدما شـــكره الجزيل لجمعية الشـــارقة
الخيريـــة لدعمهـــا الدائـــم للجمعيـــة.
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في يوم العمل اإلنساني اإلماراتي

نظمت الجمعية جلسة نقاشية حول دعم
الراحل زايد لمسيرة المكفوفين
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واهتمامـــه بشـــريحة المعاقيـــن منـــذ

للجمعيـــة كجهـــة ينفذون معهـــا فعالية

ضمـــن فعاليات يـــوم زايد للعمل

نشـــأة اإلتحـــاد ،كمـــا وتناولـــت أيضـــا

يـــوم العمـــل اإلنســـاني اإلماراتـــي

اإلنســـاني اإلماراتـــي نظمـــت جمعية

مراحـــل التطـــور التعليمـــي والعملـــي

ويـــدل ذلـــك علـــى ثقـــة المؤسســـات

اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا بمقرهـــا

التـــي كانـــت مع تطـــور دولـــة اإلمارات

فـــي الدولـــة بـــدور المؤسســـات التي

فـــي الشـــارقة بالتعـــاون مـــع دائـــرة

العربيـــة المتحـــدة والتي كانت تســـهل

تخـــدم ذوي اإلعاقـــة .وتابـــع وأمـــا عـــن

التنميـــة الســـياحية بعجمـــان جلســـة

علـــى المكفوفيـــن تلقـــي التعليم بدءا

فعاليـــة اليـــوم إننـــا كمكفوفيـــن فقـــد

نقاشـــية حـــول دعـــم الراحـــل الشـــيخ

مـــن البعثـــات التـــي كانـــت فـــي بداية

فقدنـــا األب والمعلـــم والقائد الذي لم

زايـــد بـــن ســـلطان رحمـــه الله لمســـيرة

اإلتحـــاد للمعاهد الخليجيـــة التي تدرس

يغفـــل في بداية مســـيرة اإلتحاد وبناء

المكفوفيـــن .بحضـــور الســـيد عـــادل

المكفوفيـــن إلـــى أن تـــم بنـــاء مراكـــز

الدولـــة عـــن شـــريحة المعاقيـــن واهتم

الزمـــر رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة

المعاقيـــن علـــى مســـتوى الدولة في

رحمه الله الشـــيخ زايد بأبنائه المعاقين

وســـعادة فيصـــل النعيمـــي مدير عام

بدايـــة الثمانينيـــات.

وأشـــركهم فـــي عملية بنـــاء الدولة مع

الدائـــرة ،ومجموعة من أعضاء الجمعية

وبهـــذه المناســـبة قـــال الســـيد

أقرانهـــم األصحـــاء ،وأضـــاف إن مـــا

وذويهم وأقرانهـــم وموظفي الدائرة.

عـــادل الزمـــر رئيـــس مجلـــس إدارة

نشـــهده اليـــوم مـــن تقدم ورخـــاء هي

وتناولت الجلســـة أهـــم اإلنجازات

الجمعيـــة :فـــي البداية نتقدم بالشـــكر

ثمـــرة زرع نواتهـــا الراحـــل وســـقاها من

التـــي كانـــت في حيـــات الراحـــل والتي

الجزيـــل لدائـــرة التنمية الســـياحية على

عطـــاءه وحبـــه ألبنـــاء شـــعبه ،فالشـــيخ

مـــن خاللهـــا دعـــم فيهـــا المكفوفيـــن

تعاونهـــم الطيـــب معنـــا واختيارهـــم

زايـــد رحمـــه الله رحـــل عنا جســـدا ولكن
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لـــم ولـــن يرحـــل عنـــا بروحـــه وإنجازاتـــه

ويذكر إن الجلســـة النقاشية التي

ألبناء شـــعبه ففـــي كل التفاته نلتفتها

حضرهـــا أكثـــر مـــن مئة شـــخص والتي

توجـــد لمســـة لســـموه رحمـــه الله.

بـــدأت فـــي العاشـــرة مســـاء األحـــد

وقـــال ســـعادة فيصـــل أحمـــد

التاســـع عشـــر مـــن رمضـــان باإلضافة

النعيمـــي مديـــر عـــام دائـــرة التنميـــة

إلى المســـابقات التي تناولت إنجازات

الســـياحية بعجمان في هذه األمســـية

الراحـــل وحياتـــه العطـــرة باإلضافة إلى

المباركـــة ،مؤكـــدا إن دولـــة اإلمـــارات

تنـــاول وجبـــة الســـحور ،التـــي أقيمـــت

العربيـــة المتحـــدة ســـتظل تحمـــل رايـــة

على شـــرف الحضـــور والمشـــاركين.

الخيـــر والعمل اإلنســـاني التـــي رفعها

والجديـــر بالذكـــر أنـــه قـــد تحـــدث

القائـــد المؤســـس المغفـــور لـــه بـــإذن

فـــي الجلســـة التـــي أدارهـــا الدكتـــور

اللـــه تعالـــى ،الشـــيخ زايد بن ســـلطان

أحمـــد العمـــران الشامســـي نائـــب

آل نهيـــان ،ومـــن بعده صاحب الســـمو

رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة وتحدث

الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان

فيهـــا األســـتاذ أحمـــد مختـــار عضـــو

رئيـــس الدولـــة ،وأخيه صاحب الســـمو

الجمعيـــة

للمكفوفيـــن

الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم،

واألســـتاذ إبراهيـــم الخيـــال عضـــو

نائـــب رئيـــس الدولـــة ،رئيـــس مجلـــس

الجمعيـــة والموظـــف فـــي منطقـــة

الـــوزراء حاكم دبي ،وســـوف نظل نذكر

الشـــارقة التعليميـــة واألســـتاذ خالـــد

أســـمائهم بالتقديـــر ،ونـــزن أعمالهـــم

خميـــس بوســـهم المـــدرس بـــوزارة

بميـــزان االحتـــرام والتعظيـــم.

التربيـــة والتعليـــم.

ومـــدرس
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في ضيافة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي

عضو المجلس األعلى حاكم عجمان في يوم
العمل اإلنساني اإلماراتي

جريدة الخليج2013/07/29 :
النعيمـــي :شـــيوخ اإلمـــارات
وأبناؤهـــا البـــررة األوفيـــاء تخرجـــوا
فـــي مدرســـة زايـــد اإلنســـانية
أكـــد صاحـــب الســـمو الشـــيخ
حميـــد بـــن راشـــد النعيمـــي عضـــو
المجلـــس األعلـــى حاكـــم عجمان إن
تخصيـــص يـــوم  19مـــن رمضـــان
اليوم الذي انتقلـــت فيه نفس زايد
المطمئنـــة إلى ربهـــا راضية مرضية
تحـــت شـــعار يـــوم زايـــد للعمـــل
اإلنســـاني اإلماراتي “حـــب ووفاء
 . .لزايـــد العطـــاء” لهـــو أقـــل مـــا
ً
عرفانـــا وتقديرا
يمكـــن أن نقـــوم به
لذكـــرى رحيـــل المغفور له بـــإذن الله
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تعالـــى الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل
نهيـــان “طيـــب الله ثـــراه”.
وقـــال ســـموه إن أفضـــل مـــا
يمكـــن أن نقـــوم بـــه فـــي ذكـــرى
وفـــاة زايـــد الخيـــر هـــو أن نســـتذكر
ونذكـــر العالم أجمع بمـــا قام به من
عمـــل إنســـاني طـــوال فتـــرة حياته
وهـــو الرجـــل ذو القامـــة العمالقـــة
واأليـــادي البيضـــاء الممتـــدة التـــي
احتـــوت العالـــم كلـــه شـــرقه وغربه
شـــماله وجنوبـــه مـــن خالل مـــد يد
الخيـــر ومســـاعدة المحتاجيـــن دون
اســـتثناء ودون النظـــر إلـــى عرق أو
أصـــل أو لـــون أو ديـــن.
جـــاء ذلك خـــال حفـــل اإلفطار

الـــذي أقامـــه صاحب الســـمو حاكم
عجمان بقصر الزاهـــر بعجمان الليلة
الماضيـــة بحضـــور ســـمو الشـــيخ
عمـــار بـــن حميـــد النعيمـــي ولـــي
عهـــد عجمـــان واســـتضاف خاللـــه
وفـــد جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن
ً
بصريا في الشـــارقة وضم ســـبعة

مـــن أبنـــاء الوطـــن المكفوفين من
اإلمـــارات الســـبع وممـــن أعطاهم
اللـــه نعمـــة البصيـــرة فمكنتهم من
التغلـــب علـــى إعاقتهـــم وحققـــوا
إنجـــازات كبيرة.
وأضـــاف صاحب الســـمو حاكم
عجمان “إننا نســـتذكر مآثر المغفور
لـــه الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل

نهيـــان “طيـــب اللـــه ثـــراه” في كل
يوم وفي كل ســـاعة واليوم وفي
ذكـــرى رحيله التاســـعة نجدها فرصة
لكـــي نجلـــس ونتحـــدث ونتذكـــر بل
نذكـــر العالـــم أجمـــع بمآثـــره الخالدة
فعندمـــا تذكـــر القيـــم اإلنســـانية
ً
ارتباطـــا
النبيلـــة نجدهـــا ترتبـــط
ً
مباشـــرا مع اســـم زايد ونـــرى مآثره

الكثيرة في كل مكان شـــاهدة على
مـــا بذلـــه من خيـــر وبر وإحســـان.
وقـــال “مهمـــا تحدثنـــا عـــن
الجانـــب اإلنســـاني في شـــخصية
زايـــد فلن نوفيـــه حقه لقد أســـس
رحمـــه اللـــه مدرســـة متكاملـــة في
العطـــاء اإلنســـاني الـــذي يجـــب أن
يدرس ألجيال قادمة وعبر ســـنوات
مديـــدة قادمة فقد امتدت بصمات
زايد الخيرية واإلنســـانية ،وشـــملت
كافـــة بقـــاع األرض ،حيـــث لـــم يكن
ً
داعمـــا للعـــرب وللمســـلمين فقط
بل لإلنســـانية جمعاء وما االحتفال

بيـــوم زايـــد للعمـــل اإلنســـاني
اإلماراتـــي إال لنأخـــذ دفعـــة قويـــة
فـــي البـــذل وفـــي العطـــاء اقتـــداء
بســـيرة المغفـــور لـــه الشـــيخ زايـــد
بـــن ســـلطان آل نهيان “طيـــب الله
ثراه”
وأشـــار ســـموه إلـــى أن زايـــد
لـــم يكتـــف بتأســـيس هـــذا العمـــل
اإلنســـاني الجبـــار ومـــد يـــد العون
لـــكل محتـــاج بـــل قـــام رحمـــه اللـــه
تعالـــى بـــزرع حـــب العمـــل الخيـــري
واإلنســـاني فـــي قلـــوب أبنائـــه
ً
جميعـــا وســـار علـــى النهـــج القويم

صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة
بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس الدولة،
حفظـــه اللـــه ،وصاحـــب الســـمو
الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتوم
نائـــب رئيـــس الدولة رئيـــس مجلس
الـــوزراء حاكـــم دبـــي ،رعـــاه اللـــه،
وإخوانهمـــا أصحاب الســـمو أعضاء
المجلـــس األعلـــى حـــكام اإلمارات،

والفريـــق أول ســـمو الشـــيخ محمد
بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهـــد
أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلـــى
للقـــوات المســـلحة وكافـــة شـــيوخ
اإلمـــارات الكـــرام وأبنائهـــا البـــررة
األوفيـــاء الذين تخرجوا من مدرســـة
زايد اإلنســـانية تلك المدرسة التي
حرصـــت علـــى تلمـــس احتياجـــات
الناس داخل وخـــارج الدولة وقدمت
لهم المســـاعدات اإلنسانية بشكل
ذاتـــي نابـــع مـــن فطرة مؤسســـها
ومـــن دون أي تكلـــف حيـــث كان
يشـــعر رحمه الله بالسعادة العارمة
عندمـــا يقدم أي مســـاعدة لآلخرين.
ولفـــت صاحـــب الســـمو حاكم
عجمـــان إلى أن أيادي زايـــد البيضاء
شـــملت كذلـــك ذوي االحتياجـــات
ً
مؤكدا ســـموه على الدور
الخاصـــة،
الكبيـــر الـــذي أواله المغفـــور لـــه
الشـــيخ زايد بـــن ســـلطان آل نهيان
في االهتمـــام والعناية بهذه الفئة
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وتقديم التســـهيالت التـــي تعينها
علـــى مواصلـــة التعليـــم والعمـــل
في الدولة ما كان له األثر المباشـــر
فـــي تحقيـــق هـــذه الفئـــة النجازات
كبيـــرة ليس علـــى مســـتوى الدولة
بـــل علـــى المســـتويين العربـــي
والعالمـــي وشـــهدنا ذلك من خالل
رفـــع علـــم الدولـــة علـــى منصـــات
التتويـــج في العديد مـــن الفعاليات
والبطـــوالت التـــي تجمـــع أصحـــاب
االحتياجـــات الخاصـــة.
وأشـــاد ســـموه باهتمـــام
قيادتنـــا الرشـــيدة من خـــال حرص
صاحـــب الســـمو رئيـــس الدولـــة،
حفظـــه الله ،وصاحب الســـمو نائب
رئيس الدولـــة رئيس مجلس الوزراء
حاكـــم دبـــي رعـــاه اللـــه وإخوانهمـــا
أصحـــاب الســـمو أعضـــاء المجلس
األعلـــى حـــكام اإلمـــارات والفريـــق
أول ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايد
آل نهيـــان على توفيـــر الرعاية لذوي
االحتياجـــات الخاصـــة فـــي الدولـــة
ً
أفـــرادا منتجين
وتأهيلهـــم ليكونـــوا
في المجتمـــع ولهم دور فاعل في

74

األمل المشرق

مختلـــف مجـــاالت الحيـــاة وأال تكون
إعاقتهـــم عقبـــة أمام مســـاهمتهم
فـــي بنـــاء المجتمع.
وأكـــد ســـموه حـــرص الدولـــة
علـــى مواصلـــة دعمها وتشـــجيعها
لـــكل الفئـــات مـــن ذوي االحتياجات
ً
موضحـــا أن جميـــع
الخاصـــة،
مؤسســـات الدولـــة فـــي خدمـــة
هـــذه الفئـــات لتلبيـــة متطلباتهـــم
واحتياجاتهـــم ومســـاندتهم فـــي
تحقيـــق إبداعاتهـــم المتواصلـــة
علـــى كافـــة المســـتويات المحليـــة
والعالميـــة .
وأشـــار إلـــى أن الدولـــة
تســـعى جاهدة إلـــى تقديم أفضل
الخدمـــات لـــذوي اإلعاقـــة مـــن
خـــال إنشـــاء المراكـــز والجمعيـــات
المتخصصة التي تعنى بشؤونهم
الحديثـــة
الخدمـــات
وتقديـــم
المتطـــورة لهـــم حيـــث تعـــد رعايـــة
المعاقيـــن إحـــدى أهـــم المبـــادرات
التـــي تحظـــى باهتمـــام بالـــغ مـــن
قبـــل القيادة الرشـــيدة للدولة وتعد
ً
جـــزءا ال يتجزأ من مســـيرة النهضة.

وأعـــرب ســـموه عـــن كامـــل
ثقتـــه فـــي شـــباب اإلمـــارات
مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة
بتحديهـــم الصعوبـــات والمعوقات
فـــي ســـبيل العمـــل علـــى نهضـــة
الوطـــن وازدهـــاره بـــكل المجـــاالت
ً
مشـــيدا بالدور الوطني
والميادين.
الفعـــال لجمعيـــة
واالجتماعـــي
ّ
اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا علـــى
مـــا تبذلـــه مـــن جهـــود ومـــا تقـــوم
بـــه من نشـــاطات وفعاليـــات ناجحة
لمنتســـبيها .
ودعا سموه برامج المؤسسات
المجتمعيـــة أن تبتكـــر فقرات جديدة
لدمـــج شـــريحة المكفوفيـــن فـــي
المجتمـــع والمؤسســـات التعليمية
فـــي الدولـــة إلـــى زيـــادة االهتمام
بالبرامـــج والتخصصـــات الخاصـــة
بـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة لتخريج
كـــوادر مؤهلـــة في التربيـــة الخاصة
ورعايـــة هـــذه الفئـــة مـــن أجـــل رفد
مراكز تأهيـــل ورعايـــة المعاقين بما
تحتاجه من معلميـــن واختصاصيين
وذوي خبـــرة وكفـــاءة لرعايـــة هـــذه

الفئـــة المهمـــة مـــن المجتمع.
كما دعا سموه وسائل اإلعالم
لالهتمـــام بقضايـــا المعاقيـــن
وتســـليط الضـــوء عليهـــا ليـــس من
بـــاب التـــرف اإلعالمي بـــل من باب
ممارســـة واجـــب وطني وإنســـاني
تمليـــه مصالـــح الوطـــن وحاجـــات
المعاقيـــن وحقوقهم وعـــدم النظر
إليهـــم علـــى أنهـــم شـــريحة صغيرة
مـــن المجتمع.
وطالـــب ســـموه وســـائل
اإلعـــام ســـواء المســـموعة أو
المرئيـــة أو المقـــروءة بمواصلـــة
الســـعي لتطوير العالقـــة التفاعلية
بينهـــا وبين الجمعيـــات العاملة في
مجـــال ذوي اإلعاقـــة.
مـــن جانبهـــم أشـــاد رئيـــس
وأعضـــاء جمعية اإلمارات للمعاقين
ً
بصريـــا بـــدور صاحب الســـمو حاكم
عجمـــان فـــي دعـــم ورعايـــة أبنائـــه
المكفوفين بشـــكل خاص وأصحاب
االحتياجـــات الخاصـــة بشـــكل عـــام
ودعوتهـــم لتنـــاول اإلفطـــار مـــع
ســـموه فـــي يـــوم زايـــد للعمـــل

اإلنســـاني اإلماراتـــي ،مشـــيرين
إلـــى أن هـــذه اللفتـــة الكريمـــة غيـــر
المســـبوقة تؤكـــد حـــرص ســـموه
وســـعيه لتأمين االحتياجات الخاصة
لتلـــك الفئـــات األمـــر الذي يســـهم
فـــي زيـــادة قدراتهـــم ومنحهـــم
الفـــرص لكـــي يحيـــوا ضمـــن
مجتمعهـــم كأفراد مســـاهمين في
بنائـــه وتقدمـــه.
وأشـــاروا إلـــى أن الدعـــم الذي
تقدمـــه الدولـــة لكافـــة الجمعيـــات
ترعـــى
التـــي
والمؤسســـات
األنشـــطة والبرامج لهذه الشـــريحة
والرعايـــة االجتماعيـــة والدعم لذوي
ً
وتحديـــدا
االحتياجـــات الخاصـــة
المكفوفين يفـــوق الوصف وليس
لـــه نظيـــر فـــي أي دولـــة أخـــرى من
خـــال تقديـــم الخدمـــات العالجيـــة
والتأهيليـــة والتدريبيـــة والمتابعـــة
الفعليـــة والدائمـــة لـــكل حالـــة على
حدة وهذا عمل علـــى زيادة دمجهم
وتواصلهـــم بشـــكل إيجابـــي مـــع
أقرانهـــم فـــي المجتمـــع .
وعقـــب اللقـــاء قـــام صاحـــب

الســـمو الشـــيخ حميـــد بـــن راشـــد
النعيمـــي بأخـــذ الصـــور التذكاريـــة
مع أعضـــاء وفـــد جمعيـــة اإلمارات
للمكفوفيـــن .
حضـــر حفـــل اإلفطـــار الشـــيخ
أحمـــد بـــن حميـــد النعيمـــي ممثـــل
الحاكم للشـــؤون الماليـــة واإلدارية
فـــي عجمـــان والشـــيخ عبـــد العزيـــز
بـــن حميـــد النعيمـــي رئيـــس دائـــرة
التنميـــة الســـياحية والشـــيخ راشـــد
بـــن حميـــد النعيمـــي رئيـــس دائـــرة
البلدية والتخطيط والشـــيخ الدكتور
ماجـــد بـــن ســـعيد النعيمـــي رئيس
الديـــوان األميـــري وفيصـــل أحمـــد
النعيمـــي مديـــر دائـــرة التنميـــة
الســـياحية بعجمـــان وعـــادل الزمـــر
رئيـــس جمعية اإلمـــارات للمعاقين
ً
بصريـــا والدكتـــور أحمـــد العمـــران
نائـــب رئيـــس الجمعيـــة وهـــو أول
إماراتـــي كفيـــف يحصـــل علـــى
شـــهادة الدكتـــوراه مـــن بريطانيـــا
وتناولت أطروحتـــه القانون الدولي
لحقـــوق اإلنســـان وعـــدد مـــن كبـــار
المســـئولين فـــي عجمـــان.
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الملتقى الخليجي الثامن للمكفوفين بصاللة
شاركت الجمعية انه الملتقى
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التعـــاون الخليجـــي.

عـــن جمعيـــة النـــور بظفـــار وفعالياتهـــا

الخليجـــي الثامـــن للمكفوفين بصاللة،

وفـــي اليـــوم األول ألقـــى

ومشـــاركاتها محليـــا ودوليـــا ،كمـــا تـــم

بســـلطنة عمـــان خـــال الفتـــرة 29-25

عوض بن رجب فتح بيت شـــروبه رئيس

تدشـــين أول عمـــل لفرقـــة مســـرحية

أغســـطس  2013بتنظيـــم جمعية النور

جمعية النـــور للمكفوفين بصاللة كلمة

خاصـــة بالفرقـــة ،حيـــث تـــم تقديـــم

للمكفوفيـــن فرع صاللـــة برعاية معالي

رحـــب فيها بالوفود المشـــاركة من دول

عمـــل مســـرحى بعنـــوان «همســـة

الســـيد محمد بن ســـلطان البوسعيدى

مجلـــس التعـــاون الخليجي ،كمـــا تناول

كفيـــف» مـــن تأليـــف وإخراج هـــال بن

وزيـــر الدولـــة ومحافـــظ ظفـــار حيـــث تم

فكـــرة الملتقـــى وفعالياته هـــذا العام،

عبـــد اللـــه العريمـــى بمشـــاركة فنانيـــن

افتتـــاح الملتقـــى الخليجـــي الثامـــن

كمـــا ألقى عبد الحافظ ســـهيل الرواس

مـــن محافظـــة ظفـــار وأعضـــاء الجمعية

للمكفوفيـــن تحـــت شـــعار «الخريـــف

قصيـــدة شـــعرية رحـــب فيهـــا بالوفـــود

للمكفوفيـــن تناولـــت همـــوم الكفيـــف

ملتقـــى الكفيـــف» ،بمســـرح جامعـــة

المشـــاركة ودور الكفيف في المجتمع.

واحتياجاتـــه ومتطلباته كما قدمت فرقة

ظفـــار بحضـــور ممثلـــي دول مجلـــس

بعدهـــا تـــم عـــرض فيلـــم قصيـــر

اصايـــل بصاللـــة رقصـــات شـــعبية من
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التـــراث العمانـــي تفاعل معهـــا الحضور
وخـــال االحتفـــال تـــم تكريـــم عـــدد مـــن
رواد العمـــل التطوعـــي الذيـــن ســـاندوا
جمعيـــة النـــور للمكفوفيـــن بصاللـــة.
وقـــد اســـتمر الملتقـــى خمســـة
أيـــام تضمـــن العديـــد مـــن الفعاليـــات
واألنشـــطة

الثقافيـــة والترفيهيـــة

والرياضيـــة ومنهـــا لعبـــة التنـــس ،لعبة
كـــرة الهـــدف ،ومســـابقات ترفيهيـــة
كذلـــك تـــم عـــرض أوراق عمل مـــن قبل
جميـــع المشـــاركين ومـــن ضمنهـــا ورقة
العمـــل الخاصـــة بوفـــد اإلمـــارات التي
كانت مـــن تقديم عضـــو الجمعية محمد
الشـــميلي موضحا بها كيفية اســـتخدام
جهـــاز برايل ســـنس للكفوفيـــن وقد تم
اصطحـــاب الوفـــود المشـــاركة لزيـــارات
متعـــددة للمناطـــق الســـياحية والتراثيـــة
بمحافظـــة ظفـــار ،ومنهـــا شـــاطئ
مغيســـيل ،وعيـــن دربـــات وعيـــن جرزيز.
كذلـــك تمـــت زيارة مهرجـــان صاللة
الســـياحي وشـــاهدنا العديـــد مـــن
الفعاليـــات واألقســـام ومنهـــا التراثيـــة
واألهازيـــج وســـوق الحافـــة.
وفـــي اليـــوم الختامـــي للملتقـــى
أقيـــم حفـــل ختامـــي للمكفوفيـــن في
الفنـــدق وتـــم خاللـــه توزيـــع الهدايـــا
وشـــهادات التقديـــر للمشـــاركين وتـــم
تبـــادل الـــدروع بيـــن الجمعيـــة و جمعيـــة
النـــور للمكفوفيـــن ،حيـــث قـــدم وفـــد
الجمعيـــة درعـــا تذكاريـــا لجمعيـــة النـــور
للمكفو فيـــن .
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ً
بصريا
جمعية اإلمارات للمعاقين
تنظم دورات برايل
نظمـــت الجمعيـــة دورات فـــي طريقـــة برايـــل
ألعضـــاء الجمعيـــة المكفوفيـــن
والمهتميـــن مـــن ذوي العالقـــة قدمهـــا
المتطوعـــان بالجمعيـــة محمـــد الغفلـــي ونجـــوى
ا لشا مســـي .
وقـــد كان عـــدد المســـتفيدين من هـــذه الدورات
خمســـة طالب هم:
المجموعـــة

األولـــى

تاريـــخ

بـــدء

الـــدورة

2 0 1 3 /0 8 /2 5
-

خالد بشير الحمصي

-

وسالي بشير الحمصي

-

عزيزة محمد علي المرزوقي

المجموعة الثانية تاريخ بدء الدورة 2013/09/15
-

موزة علي حسن المندوس

-

مهرة علي حسن المندوس

-

هند علي خليفة بن كلبان

حيـــث تحتـــوي الـــدورات علـــى تماريـــن اللمـــس
والتعريـــف باألحـــرف وتركيـــب الكلمـــات والقـــراءة
والكتابـــة والتنويـــن واالختصـــارات والرمـــوز الرياضية
بطريقـــة برايـــل ومازالـــت المجموعتـــان تواصـــان
الـــدورة وقـــد تـــم تســـجيل عـــدد أربعة طـــاب للدورة
ا لتا لية .
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اللقاء المفتوح مع أولياء أمور الطالب
المعاقين بصريا ومدرسي الدمج
2013/09/28
نظمـــت الجمعيـــة بمقرهـــا

بصريـــا وأوليـــاء األمـــور وعـــدد مـــن

اقترحـــوا بتكريـــر مثـــل هـــذه اللقـــاءات

المدرســـات.

من قبـــل الجمعية ،إضافـــة إلى أنهم

مســـاء الســـبت الموافق  28ســـبتمبر

تضمـــن اللقـــاء توزيـــع اســـتبيان

اقترحـــوا تمديد الوقت فـــي اللقاءات

لقـــاءا مفتوحـــا مـــع أوليـــاء أمـــور

تقييـــم للحضور من أجـــل معرفة مدى

األخـــرى ألن الوقـــت كان قصيـــر فـــي

المعاقيـــن بصريـــا ومدرســـي التربيـــة

نجـــاح اللقـــاء وتفاعلهـــم معـــه ،فكانت

هـــذا اللقاء..

الخاصـــة تنـــاول آليـــات التواصـــل

النتيجة ســـرور الحضـــور بتعرفهم على

ومحاولـــة وضـــع الحلـــول للطـــاب

األعضـــاء وإطالعهـــم علـــى الخبـــرة

هـــذا اللقـــاء المســـاهمة فـــي تزويـــد

ُ
بصريـــا تحـــدث فيـــه رئيس
المعاقيـــن

والتجـــارب التي اســـتفادوا منها ،وقد

أوليـــاء األمـــور (الوالديـــن ،المدرســـين

وقـــد

هدفـــت

الجمعيـــة

مـــن

الجمعيـــة األســـتاذ عـــادل الزمر

والمهتميـــن) ببعـــض الحلـــول

ونائبـــه د .أحمد العمران وخبراء

وطرق مواجهة العقبات والتعامل

الدمـــج األســـتاذ أحمـــد مختـــار

مـــع المشـــكالت التـــي تواجههـــم

واألســـتاذة ســـلمى الكعبـــي

ً
وخصوصا قليلـــي الخبرة والتجربة

وعـــدد مـــن قدامـــى المعاقين

مـــع اإلعاقـــة البصريـــة.
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دورة الكمبيوتر
نظمـــت الجمعية دورة مســـتمرة في الكمبيوتر لعدد تســـعة أعضـــاء قدمها أخصائي
تعليـــم الكمبيوتـــر للمعاقيـــن بصريـــا بالجمعيـــة أحمـــد كريـــم احتـــوت علـــى التعريـــف بالبريـــد
اإللكترونـــي واإلنترنـــت وبرامـــج المايكرو ســـوف أوفـــس  2010والتعامل مع البرامـــج الناطقة
وقـــد تـــم تقســـيم الطـــاب لثالثـــة مجموعـــات كل مجموعـــة ثالثة طـــاب وبعد إنتهـــاء الثالثة
مجموعـــات األولـــى تســـتمر الدورة لعـــدد ثالثـــة مجموعات أخرى وهكـــذا دواليك حتـــى إكتمال
تدريـــس جميـــع الطـــاب واألعضاء المســـجلين لحضور الـــدورة ثم اإلنتقـــال للـــدورة المتقدمة
فـــي الكمبيوتـــر ،ومما يجدر ذكـــره أن كل برنامج في الدورة بفترة زمنية عشـــرة ســـاعات تدريب
وقـــد ابتدأت المجموعـــة األولـــى بتاريخ  20أكتوبـــر 2013م.
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المشاركة في ورشة العمل اإلقليمية للكفيفات
المشـــروع واإلحســـاس باالســـتقاللية
كهـــدف مـــن أهم أهـــداف الـــدورة.
مـــن أهـــم متطلبـــات الورشـــة القيـــام
بعمـــل مشـــروع للكفيفـــات وذلك على
أن يتـــم تكويـــن مجموعـــة عمـــل يطبـــق
فيهـــا مـــا تـــم دراســـته أثنـــاء حضـــور
الورشـــة ،بحيـــث يكون هناك مســـئولة
تتميـــز بالتالـــي:
 .1كتابـــة التقاريـــر أول بـــأول وإرســـالها
لإلتحاد األســـيوي.
2013/10/29/26

 .2الطالقـــة فـــي التحـــدث باللغـــة

المنظمـــات تنفيذهـــا وتقديـــم الدعـــم

شـــارك وفـــد الجمعيـــة بقيـــادة رئيســـة

ا إل نجليز يـــة .

والمشـــورة القانونيـــة واإلدارية.

اللجنـــة الثقافيـــة فـــي ورشـــة العمـــل

 .3المتابعـــة لكل مســـتجد فيمـــا يتعلق

.3

اإلقليميـــة للكفيفـــات (إدارة مجموعات

با لمجمو عة .

اإلقليميـــة للكفيفات برعاية اتحاد آســـيا

العمـــل والتخطيـــط لمشـــروع) ،التـــي

 .4المجوعـــة تتكـــون علـــى األقـــل مـــن

للمكفوفيـــن علـــى أن تتنـــاول قضايـــا

نظمهـــا االتحـــاد اآلســـيوي للمكفوفين

خمـــس كفيفـــات ،يتوليـــن العمـــل

تهـــم الكفيفـــات.

بالتعـــاون مـــع مركـــز قطـــر االجتماعـــي

با لمشـــر و ع .

 .4علـــى اتحـــاد آســـيا للمكفوفيـــن

الثقافـــي واالجتماعـــي للمكفوفيـــن

 .5علـــى المجموعة االتفـــاق على فكرة

متابعة المشـــاريع المميـــزة التي تقوم

وقـــد تـــم اللقاء مـــع الوفود المشـــاركة

مشـــروع يتم إرســـالها لإلتحاد األسيوي

بهـــا المنظمـــات وتعميـــم التجربـــة أو

فـــي اجتمـــاع مبســـط وإعطـــاء نبذة عن

خالل الفترة مـــن  1إلى .2013/11/15

المشـــروع علـــى جميـــع المنظمـــات

الـــدورة مـــن قبـــل المنظميـــن للـــدورة

خالل شـــهرين ديســـمبر ويناير سيكون

التابعـــة

نمـــاذج

فـــي اإلتحـــاد اآلســـيوي للمكفوفيـــن

هنـــاك تواصل بيـــن المجموعة واإلتحاد

للمشـــاريع المميـــزة وتوزيعهـــا علـــى

ومركـــز قطـــر الثقافـــي واالجتماعـــي

اآلسيوي.

الجمعيـــة األعضـــاء.

للمكفو فيـــن .

إقامـــة

المزيـــد

لالتحـــاد

مـــن

وتوفيـــر

الـــورش

 .5يتولـــى اتحـــاد آســـيا للمكفوفيـــن

بتاريـــخ  2013/11/27افتتحـــت الـــدورة

وقـــد خرجـــت الورشـــة بالتوصيـــات

إقامـــة دورات تدريبيـــة نظريـــة وعمليـــة

بالســـام الوطنـــي لدولة قطـــر وتخلله

ا لتا ليـــة :

فـــي فنـــون الحركـــة والتنقـــل خاصـــة

عـــرض إنجـــازات المـــرأة الكفيفـــة بدولة

 .1علـــى الجمعيـــات األعضـــاء فـــي

بالنســـاء.

قطـــر ،ثم قـــدم األميـــن العـــام لإلتحاد

اتحـــاد آســـيا للمكفوفيـــن ضـــرورة أن

اآلســـيوي الســـيد /عامر مـــكارم ومديرة

تأخـــذ بتوصيات االتحاد لتعزيز مشـــاركة

المشـــا ِركة
وفي الختـــام ك ُِّر ْ
مت الوفود ُ
مـــن قبـــل مركـــز قطـــر الثقافـــي

فـــي اإلتحـــاد اآلســـيوي المشـــاريع

الكفيفـــات في إدارة تنظيـــم الجمعيات

الســـيدة /ساتشـــو نبـــذة عـــن الـــدورة

األعضـــاء فـــي االتحـــاد.

مت
قد ْ
واالجتماعـــي للمكفوفيـــن وقد َّ

ً
بصريـــا
جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن

والهـــدف مـــن الـــدورة وشـــروط تقديم

 .2تكوين لجنة للتواصل مع المنظمات

باســـم دولة اإلمـــارات درعـــا لمركز قطر

المشـــروع وأثنـــاء الحديـــث كان التركيـــز

التابعـــة إلـــى اتحـــاد آســـيا للمكفوفيـــن

االجتماعـــي الثقافي للمكفوفين ودرعا

علـــى بـــروز المـــرأة الكفيفة فـــي إعداد

لمتابعـــة تنفيذ المشـــروعات التي تزمع

آخـــر لالتحـــاد اآلســـيوي للمكفوفيـــن.
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ً
بصريا
جمعية اإلمارات للمعاقين
تنظم مسيرة للمكفوفين في االحتفال باليوم
العالمي للعصا البيضاء

2013/10/09

العصـــا البيضـــاء وذلـــك بكورنيـــش

اإلدارة،

جمعيـــة

البحيـــرة بالشـــارقة فـــي الســـاعة

الشامســـي نائـــب رئيـــس مجلـــس

اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا باليـــوم

الخامســـة عصر يوم األربعاء الموافق

اإلدارة والســـيد عبـــد العزيـــز الحمادي

العالمـــي للعصـــا البيضـــاء (يـــوم

 09أكتوبـــر الجـــاري شـــارك فيهـــا

أميـــن الســـر العـــام ،عبـــد الرحمـــن

الكفيـــف) الـــذي يصـــادف تاريـــخ 15

عـــدد كبيـــر مـــن أعضـــاء الجمعيـــة مـــن

البســـتكي مديـــر الجمعيـــة ،محمـــد

أكتوبـــر مـــن كل عـــام نظمـــت جمعيـــة

المعاقيـــن بصريـــا وذويهـــم وأقرانهم

بـــال مـــال اللـــه أميـــن الصنـــدوق،

اإلمـــارات للمعاقيـــن مســـيرة العصـــا

باإلضافـــة للمؤسســـات والجمعيـــات

محمـــد الغفلـــي رئيـــس لجنـــة اإلعالم

التوعيـــة

المهتمـــة بذوي اإلعاقة على رأســـهم

والعالقـــات العامـــة ولـــؤي ســـعيد

المجتمعيـــة بيـــوم الكفيـــف وأهميـــة

الســـادة عـــادل الزمـــر رئيـــس مجلـــس

عـــاي رئيـــس اللجنـــة الرياضيـــة.

ضمـــن

البيضـــاء
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احتفـــاالت

بهـــدف
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نشـــر

الدكتـــور

أحمـــد

العمـــران

وقـــد انطلقـــت المســـيرة في الســـاعة الخامســـة عصرا
على كورنيش البحيرة وقد شـــارك جمهور كبير في المســـيرة
إضافة إلى المؤسســـات:
شرطة الشارقة

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية فرع خورفكان

مركز دبي للتطوع

جمعية متطوعي اإلمارات

مطبعة المكفوفين والتحديات البصرية
نادي دبي للرياضات الخاصة

مراكز األطفال والناشئة
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وفـــي ختـــام المســـيرة أقامـــت الجمعيـــة حفـــل تكريم بفنـــدق الهليتـــون للرعـــاة والداعمين ألنشـــطة الجمعيـــة كما تم
تكريـــم الفنـــان نجيب جانبيه مصمم الشـــعار الجديـــد للجمعية حيث قام رئيس الجمعية األســـتاذ عادل الزمر ونائبـــه الدكتور أحمد
العمـــران بتكريـــم المكرمين.
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في يوم
العلم
بكل فخر
الجمعية ترفع
علم الدولة
2013/11/06

اســـتجابة لدعـــوة صاحـــب
الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل
مكتـــوم نائـــب رئيس الدولـــة رئيس
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي ،رعـــاه
اللـــه ،لرفـــع العلـــم ،الـــذي يرفـــرف
ً
دائمـــا فـــي األعالي ،إلـــى األعالي
فـــي إطـــار حملـــة وطنيـــة وشـــعبية
شـــاملة ومســـتمرة .

حيـــث قـــام كل مـــن األســـتاذ
عـــادل الزمـــر رئيـــس الجمعيـــة وعبد
الرحمـــن البســـتكي مديـــر الجمعيـــة
ومحمـــد الغفلـــي رئيـــس لجنـــة
اإلعـــام والعالقـــات العامـــة برفـــع
العلم على الســـارية بمقر الجمعية،
وذلـــك حرصـــا مـــن الجمعيـــة علـــى
المشـــاركة فـــي هـــذه المناســـبة
الوطنيـــة الغاليـــة علـــى قلـــوب
ً
وتعبيـــرا عـــن الـــوالء
الجميـــع
واالنتمـــاء للقيادة الرشـــيدة.
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محاضرة فضائل شهر محرم
2013/11/14
بالتعـــاون مـــع دائـــرة الشـــئون اإلســـامية بحكومـــة الشـــارقة
نظمـــت الجمعيـــة محاضـــرة بعنـــوان (فضائـــل شـــهر محـــرم) قدمها
الشـــيخ فـــوزي العنزي بحضور رئيس مجلـــس اإلدارة وأمين الصندوق
ورئيســـة اللجنـــة الثقافية وعدد كبيـــر من أعضاء وموظفـــي الجمعية
وذلـــك مســـاء يوم الخميـــس الموافـــق  2013/11/14بمقـــر الجمعية
بالشـــارقة تحـــدث فيهـــا حـــول فضـــل اإلكثار مـــن صيـــام النافلة في
شـــهر محـــرم ،كما تنـــاول بالســـرد فضائل شـــهر محـــرم وحكـــم إفراد
صيام التاســـع والعاشـــر منه.
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بمشاركة  140من المختصين
ً
بصريا تشارك في
جمعية اإلمارات للمعاقين
مؤتمر دمج المكفوفين في التعليم العام

88

2013/12/09-08

التعليـــم والمناهـــج ،والشـــيخ دعيـــج بـــن

ً
موضحـــا أن الـــوزارة قامـــت بدمـــج طلبة

شـــاركت الجمعيـــة ممثلة في عضو

خليفـــة آل خليفـــة رئيـــس المؤسســـة

االحتياجـــات الخاصـــة فـــي المـــدارس

مجلـــس اإلدارة الســـيد محمد بـــال مال

الوطنيـــة لخدمـــات المعاقيـــن ،وعـــدد

الحكوميـــة بـــدءا مـــن العـــام الدراســـي

اللـــه وعضواها خبيرا الدمـــج بوزارة التربية

مـــن المســـئولين ،وبمشـــاركة  140مـــن

2007 / 2006م بالمرحلـــة اإلعداديـــة،

والتعليـــم األســـتاذين أحمـــد مختـــار أحمد

اختصاصيـــي التربية الخاصـــة والمعلمين

كمـــا تـــم فـــي العـــام الدراســـي 2011

وخالـــد خميـــس بوســـهم فـــي حضـــور

المساندين للمكفوفين من دول مجلس

2012 /م دمـــج أعـــداد منهـــم فـــي

(مؤتمـــر دمـــج الطـــاب المكفوفين في

التعـــاون لـــدول الخليـــج العربي.

المرحلـــة االبتدائيـــة .وأضـــاف الوزيـــر

التعليـــم العـــام) الـــذي افتتحـــه معالـــي

وفي بداية المؤتمـــر ،ألقى الوزير

أنـــه يوجـــد حاليـــا  145طالبـــا وطالبـــة

الدكتـــور ماجـــد بـــن علـــي النعيمـــي وزير

كلمـــة أكد فيها اهتمام الـــوزارة ورعايتها
ً

مـــن فئـــة المكفوفيـــن مدمجيـــن فـــي

التربية والتعليـــم البحريني ،بتنظيم وزارة

لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة ومنهـــم

المراحل التعليميـــة المختلفة بالمدارس

التربيـــة والتعليـــم بالبحرين بالتعـــاون مع

ً
تنفيـــذا لتوجيهات
الطلبـــة المكفوفون،

الحكوميـــة ،يتمتعـــون بالرعايـــة التربوية

رابطة رواد كشـــافة ومرشـــدات البحرين،

القيـــادة الحكيمـــة بهـــذا الخصـــوص،

واإلرشـــاد النفســـي ،وتعليمهـــم لغـــة

وذلـــك علـــى مـــدى يوميـــن مـــن 9 - 8

ً
وتجســـيدا لمـــا جـــاء في دســـتور مملكة

برايل واســـتخدام الحاسب الناطق ،وقد

ديســـمبر الجـــاري في فنـــدق الدبلومات،

البحريـــن مـــن أن التعليـــم حـــق للجميع،

قامـــت الـــوزارة بإعـــداد وتأهيـــل الهيئـــة

بحضور الدكتور ناصر بن علي الموســـى

ً
مشـــيرا إلـــى جهـــود الـــوزارة فـــي دمج

التعليمية القـــادرة على التعامل معهم،

عضـــو مجلـــس الشـــورى بالمملكـــة

ذوي االحتياجـــات الخاصة في المدارس

وتكييـــف نظـــام التقويـــم واالمتحانـــات

العربيـــة الســـعودية ،والدكتـــور عبداللـــه

وتوفيـــر اإلمكانيات والوســـائل الكفيلة

بمـــا يناســـب أوضاعهـــم ،باإلضافـــة

يوســـف المطوع وكيـــل الوزارة لشـــؤون

بتعليمهـــم تعليمـــا يناســـب أوضاعهم،

إلـــى تهيئة البيئـــة المدرســـية وتزويدها
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بالمرافـــق الخاصة والمصاعـــد واألجهزة

الوطنيـــة لخدمـــات المعاقيـــن

المعينـــة والعالمـــات اإلرشـــادية بلغـــة

• الورقـــة الثانيـــة  :التحديـــات التـــي

برايـــل ،هـــذا فضال عـــن حصـــول جميع

تواجـــه العالـــم العربـــي فـــي التحـــول

خريجـــي الثانويـــة العامـــة منهـــم علـــى

مـــن األنظمـــة العزليـــه إلـــى البيئـــات

بعثـــات حكوميـــة بغـــض النظـــر عـــن

االندماجيـــة.

معدالتهـــم ،وغير ذلك مـــن أوجه الرعاية
واالهتمـــام.
بعدهـــا ،ألقـــى محمـــد حســـين

المتحـــدث  :الدكتـــور ناصـــر بـــن علـــي
الموســـى
عضـــو مجلـــس الشـــورى بالمملكـــة

المكفوفيـــن فـــي التعليـــم العـــام

الجـــودر رئيـــس رابطـــة رواد كشـــافة

العربيـــة

ومرشـــدات البحريـــن رئيـــس اللجنـــة

• الجلســـة الثالثـــة  :من الســـاعة 10.45

• الجلســـة السادســـة  :مـــن الســـاعة

ثمـــن فيها
ً
التنســـيقية للمؤتمـــر
كلمـــة ّ

ً
صباحا
إلـــى 11.25

ً
10.30صباحـــا.
 9.30إلـــى الســـاعة

• رئيـــس الجلســـة  :الدكتـــور احمـــد

• رئيـــس الجلســـة  :ناصر محمد الشـــيخ

الذكـــرى الثالثيـــن لتأســـيس أول صـــف

ا أل نصـــا ر ي

الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم العـــام

تعليمـــي لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة،

الورقـــة الثالثة  :دراســـة تقويمية لتجربة

والفنـــي

ً
مشـــيرا إلـــى أن المؤتمـــر يهـــدف إلـــى

دمـــج التالميـــذ ذوي اإلعاقـــة البصريـــة

الورقـــة الرابعـــة  :دمـــج الطلبـــة

تســـليط الضـــوء علـــى تجربـــة مملكـــة

مـــع التالميـــذ العادييـــن فـــي المدارس

المكفوفيـــن فـــي التعليـــم العـــام

البحريـــن فـــي دمـــج المكفوفيـــن فـــي

ا لحكو مية

المتحـــدث  :األســـتاذة الدكتـــورة خولـــة

المـــدارس وتجارب الـــدول الخليجية في

المتحدث  :الدكتورة غادة محمد شبارة

أحمـــد يحيـــى الحوامدة  -جامعـــة الخليج

هـــذا المجـــال ،باإلضافـــة إلـــى التعرف

اختصاصيـــة تربية خاصـــة – إدارة التربية

ا لعر بي

علـــى كيفيـــة التعامـــل مـــع المكفوفين

الخاصة بـــوزارة التربيـــة والتعليم .

 -تعقيب ومناقشة عامة

ً
ً
ً
ً
وتعليميـــا،
وثقافيـــا
واجتماعيـــا
نفســـيا

 -تعقيب ومناقشة.

 -اســـتراحة مـــن الســـاعة  10.30إلـــى

وعـــرض المســـتجدات والوســـائل التي

 -استراحة ألداة الصالة

ً
صباحـــا
الســـاعة 10.45

تخـــدم تلك الفئـــة من الطلبة وتســـهل

• الجلســـة الرابعة  :من الســـاعة 11.45

• الجلســـة الســـابعة  :مـــن الســـاعة

عمليـــة دمجهـــم فـــي المجتمـــع.

ً
ظهرا
إلـــى 12.30

ً
صباحـــا
 10.45إلـــى الســـاعة 11.45

• رئيـــس الجلســـة  :الدكتـــور خالـــد

• رئيـــس الجلســـة  :الشـــيخ هشـــام بن

المقدمـــة علـــى النحـــو التالي:

إســـماعيل العلـــوي – الوكيل المســـاعد

عبد العزيـــز آل خليفة وكيل وزارة التربية

• الجلســـة األولـــى  :من الســـاعة 9.30

للخدمات التربوية واألنشـــطة الطالبية.

والتعليم للمـــوارد والخدمات.

ً
صباحا
إلـــى 10.00

تجارب الدمج في دول مجلس التعاون

الورقة الخامســـة :البرامج التربوية ذات

• رئيـــس الجلســـة :الدكتـــور عبداللـــه

 1-تجربـــة المملكـــة العربية الســـعودية

الجـــودة للطلبـــة المكفوفيـــن وضعاف

المطـــوع وكيـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم

– المتحـــدث عبـــد الرحمـــن عبـــد العزيـــز

البصـــر علـــى ضـــوء التوجـــه العالمـــي

لشـــؤون التعليـــم والمناهـــج.

وناصـــر القبـــاع.

والحديـــث نحـــو الدمج .

• الورقـــة األولـــى :تطـــور معهـــد

 -الســـاعة  3.00إلـــى الســـاعة 5.00

المتحـــدث  :األســـتاذة الدكتـــورة منى

ا لمكفو فيـــن .

مســـاء جولـــة حـــرة .
ً

صبحـــي زكـــي الحديـــدي  -الجامعـــة

انعقـــاد هـــذا المؤتمـــر الـــذي يصـــادف

وقـــد كان جـــدول العمـــل والورش

الســـعودية

 -تعقيب ومناقشة عامة

المتحدث  :األســـتاذ عبـــد الواحد الخياط

• اليـــوم الثانـــي األثنيـــن  9ديســـمبر

األردنيـــة .

 -مديـــر معهـــد الســـعودي البحرينـــي

2 0 1 3م

 -تعقيب ومناقشة عامة

للمكفو فين

• الجلســـة الخامسة  :من الساعة 8.30

 -اســـتراحة مـــن  11.45إلـــى الســـاعة

• الجلســـة الثانية  :من الســـاعة 10.00

ً
صباحا
إلى الســـاعة 9.30

ً
ظهـــرا
12.00

ً
صباحا
إلى الســـاعة 10.45

• رئيـــس الجلســـة :الدكتـــور خالـــد

الجلســـة الثامنة  :الجلســـة الختامية من

• رئيـــس الجلســـة :الشـــيح دعيـــج بـــن

إســـماعيل

خليفـــة آل خليفـــة  -رئيـــس المؤسســـة

اســـتكمال عـــرض بعـــض تجـــارب دمـــج

العلـــوي

الســـاعة  12.00إلـــى الســـاعة 12.30
ظهر ًا
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أخبار المعاقين بصريًا

أنشطتها التطوعية تخدم المكفوفين وغيرهم
شما الشحي :أمــي نــــور عينـي
منذ فقدت بصري
جريـــدة الخليج :ملحق اســـتراحة الجمعة

تاريخ النشر201/10/04 :

المصدر( :رأس الخيمة  -حصة سيف)

رغـــم أنهـــا كفيفة ،اختارت شـــما
الشـــحي دراســـة القانـــون ،وهـــو
تخصـــص معـــروف بصعوبته ،وفي
الوقـــت نفســـه تخطـــط ألن تغـــدو
صحفيـــة ناجحـــة بخلفيـــة قانونيـــة
صارمة ومحايـــدة  .ولم تكتف بتحدي
إعاقتهـــا ،إذ تذلل الـــدروس لآلخرين،
ســـواء للمكفوفيـــن أو غيرهـــم فـــي
تخصصهـــا فـــي الجامعـــة ،وتحـــاول
جاهـــدة أن تكون ســـفيرة المكفوفين
بكتابـــة يومياتهـــا ونشـــرها فـــي
وســـائل

اإلعـــام

المختلفـــة،

وبتطوعهـــا فـــي تحويـــل الكتب إلى

ً
جـــدا ،وتذكـــروا كثرة
نظـــري ضعيف

علـــى المكبـــر واإلضـــاءات القويـــة،

مســـيرة شـــما الشـــحي ،حتى اآلن،

ســـقوطي وتعثـــري حيـــن يطلـــب

وكانـــت المدرســـة تصـــر علـــى أن

تتضـــح فـــي هـــذا الحـــوار معهـــا .

منـــي أحد إحضار أي شـــيء ،بعدها

أحـــول إلـــى مركـــز المعاقيـــن ،كونه

بـــدأت رحلـــة العالج مـــن الدولة إلى

المـــكان األنســـب لـــي والمعلمـــات

السعودية ولندن وســـنغافورة ،لم
ً
ً
مركزا
مستوصفا وال
تترك أســـرتي

غير مؤهـــات لتعليـــم المكفوفين،

طريقـــة برايل  .المحطـــات األبرز في

متى شعرت بفقدانك البصر؟

ولـــدت بشـــكل طبيعـــي ،إال

أن شـــبكية عينـــي لـــم تكـــن مكتملة
النمـــو ،ولـــم تالحـــظ أســـرتي ذلك،
ً
ضعيفـــا ،ودخلـــت
إذ كان نظـــري
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ً
متخصصـــا للعيـــون لعالجي ،إال أن
ً
جميعـــا أكـــدوا أن ال فرصة
األطبـــاء

لعالجي ،واســـتمر نظـــري بالضعف
ً
كليـــا فـــي الصـــف
إلـــى أن فقدتـــه

إال أن أمـــي ترفـــض وتصـــر علـــى
أن أكمـــل الدراســـة فـــي المدرســـة
الحكوميـــة العامـــة ،لدرجـــة أن تلـــك
الضغـــوط جعلـــت أســـرتي تفكـــر
بإنهـــاء

تعليمـــي

عنـــد

الصـــف

معلمـــي
الروضـــة ولـــم يالحـــظ
ّ
ً
أيضـــا ،إلى أن دخلـــت الصف األول

الســـادس

وطـــوال

الرابـــع ،لـــوال تفوقـــي وحصولـــي

االبتدائـــي ،حينها الحظـــت المعلمة

تلـــك الفتـــرة حرصـــت أمـــي علـــى

علـــى الجوائز ،وتشـــبثي بالدراســـة

أنـــي ال أرى الســـبورة ،وفـــي تلـــك

تعليمـــي ،كنا نجلس في الشـــمس

وحرصـــي عليهـــا ،وتكريـــم أمـــي

الفتـــرة اكتشـــفت أســـرتي بـــأن

كـــي أرى بوضـــوح ،ثـــم اعتمـــدت

لجهودهـــا لتعليمـــي .
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االبتدائـــي،

وكيف واصلت دراستك؟

إلـــى طريقـــة برايـــل هـــي مصـــدر

جامعـــة اإلمـــارات وأدرس القانـــون،

تمكنـــا من اســـتخدام كل الطرق

بالبدايـــة ،لدرجـــة أن أســـرتي كانـــت

لـــدي ،وكانت والدتي
القراءة الوحيد
ّ

وكان اإلعالن عن أســـماء المقبولين

التـــي درســـت إلـــى اإلعداديـــة ،ال

تصـــور المناهـــج بـــأوراق أكبـــر مـــن
ّ

تســـتطيع فهم الكثير من المســـائل،

فـــي الجامعـــة فـــي  4يوليـــو /تموز
ً
محفـــورا فـــي ذاكرتـــي ،إذ لم
2010

االعتياديـــة ليكبر الخـــط ،وأتمكن من

فكانـــت تكررهـــا علـــى مســـامعي

يظهـــر اســـمي ضمـــن المقبوليـــن،

المذاكـــرة ،وكانـــت والدتـــي تحـــرص

ألفهمهـــا ،وكنـــت ألتقـــط المعلومة

ألننـــي لـــم أمتحـــن الســـيبا ،وهـــو

ً
دائمـــا علـــى تعليمـــي ،وتقـــرأ لـــي

منهـــا وأحفظها أو أفهمها ،ووصلت

المواد بشـــكل متكرر ،وحين انعدمت

إلـــى الصـــف األول الثانوي وتخرجت

لـــدي خصصـــت لـــي إحـــدى
الرؤيـــة
ّ
المعلمـــات لتعلمني طريقـــة برايل،

بنســـبة  . 78%وجاء تحديـــد المصير
باختيار القســـم العلمـــي أو األدبي،

وكنـــت ال أرغـــب أن أتعلمهـــا بالبداية

ورغبـــت أن أحقـــق حلم أمـــي بدخول

لصعوبتهـــا ،وكنـــت أنتهـــي مـــن
ً
ظهرا لتبدأ
المدرســـة الســـاعة الثانية

العلمـــي فاخترتـــه ،إال أن المدرســـة

اختبـــار مطلوب اجتيـــازه قبل الدخول
للجامعـــة،

واســـتمررت

بمراجعـــة

الجامعـــة بشـــكل متواصـــل ،إال أن
محاوالتـــي بـــاءت بالفشـــل ،وكانت
شـــيماء علـــي صالـــح مـــن أشـــد
ً
حرصـــا علـــى دخـــول
صديقاتـــي
الجامعـــة ،حتـــى اســـتطاعت أن تقنع
والدتي بـــأن أذهب معهـــن للجامعة
مـــع المقبـــوالت وأراجـــع الطلـــب
هنـــاك ،إال أنـــي لـــم أرغـــب فـــي أن
أقـــدم على أمر من غيـــر رضا الوالدة
التـــي قـــررت أن نتصـــل آلخـــر مـــرة
بالجامعـــة ،ونخبرهـــا بالقـــرار ،إال أن
مســـؤوليها رفضـــوا قدومـــي مـــع
الطالبـــات ،فذهبـــت للجامعـــة مـــع
أبـــي لنراجع الطلب ،وكنا كل أســـبوع
نذهـــب للعيـــن وأرجـــع مـــع حقيبـــة
ً
تقريبـــا
مالبســـي ،إلـــى أن أكملنـــا

فترتـــي الثانيـــة فـــي الدراســـة مـــع

قررت دخولي للقســـم األدبي كونه
ً
جـــدا من
األســـهل لـــي ،وتضايقـــت

المعلمـــة ،أي ســـاعات متواصلة من

القرار .

تلقـــي العلم ،إلـــى أن أحببت برايل،
واســـتمرت معـــي المعلمـــة ،وكانت

كم كانت نسبتك بالثانوية العامة؟

مصرية اسمها شـــيماء عبدالسميع،

تخرجـــت عـــام  2010،وكانـــت

إلـــى أن انتهيت مـــن الثانوية العامة

نســـبتي  ،92%وأحببـــت القســـم

المحولة
 .وكانـــت المناهج الدراســـية
ّ

األدبـــي بعدهـــا ،وقـــررت أن أدخـــل

 3أســـابيع متتاليـــة ،بعدهـــا كانـــت
صديقتـــي تتواصـــل مـــع أســـاتذة
القانـــون ،وتحدثـــت مـــع الدكتـــور
حســـن المرزوقـــي وشـــرحت لـــه
الوضـــع وهي تبكي ،إلى أن ُســـمح

لي بالذهاب إلـــى الجامعة والدخول
للســـكن .
وكيف كان التسجيل في الجامعة؟

لم تكـــن األمـــور واضحة لنـــا أنا

وصديقتـــي ،فكنـــا نذهـــب إلى عدة
مواقع ،وكل مســـؤول يحيلنا لآلخر،
حتى وصلت إلـــى المختص بالطلبة
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة ،وانتظرت
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ً
أيضـــا أســـبوعين إلـــى أن تســـهلت

كيلوغرام ،وهي ســـندي منذ أن كنت

منـــه الكثيـــر ،كـــون كليـــة العلـــوم

أمـــوري بعد أن كاد اليأس أن يهزمني
أنـــا وصديقتي التـــي كادت أن تفقد

أدون
فـــي الصـــف الثامـــن ،وكنـــت ّ
فيها كل ما اســـتفدته ،إلى أن دخلت

اإلنســـانية واالجتماعيـــة التـــي كنـــت
ً
ســـابقا ،حســـب رأيـــي ،ال
فيهـــا

دراســـتها كذلـــك ،بســـبب الغيـــاب
ومراجعتهـــا معـــي ،وبســـبب أمـــور

علـــي إحضارهـــا
التخصـــص فصعـــب
ّ

توجـــد فيهـــا تخصصـــات متعمقـــة،

للصـــوت المزعـــج الـــذي تصـــدره في

إداريـــة أخـــرى ،إال أن الوضـــع اســـتقر
ً
تقريبـــا ،ومـــن تلـــك
بعـــد  3أســـابيع

الفصـــل ،فتركتهـــا بالســـكن ،وكانـــت

ومتطلبـــات الكليـــة ،أمـــا القانـــون

صديقاتـــي يحضـــرن معـــي الغرفـــة

فتخصـــص متعمـــق ،وأخطـــط ألن

ليعـــدن علـــى مســـامعي مـــا أخذناه،
ً
جهازا
إلـــى أن صرفـــت لـــي الجامعـــة

أصبـــح صحفيـــة ذات خلفيـــة قانونية

األحـــداث التـــي مرت بي اســـتلهمت
بدايـــة كتابـــة قصتـــي ليتعلـــم منهـــا

متخصصـــة  .وفـــي الجامعـــة أحـــاول

ً
حديثـــا للمكفوفيـــن بطريقـــة برايـــل

أن أنتهـــي من المذاكـــرة كي ال أتعب

وبعدهـــا خصصت لـــي الجامعة

اســـمه برايـــل ســـنس ال يتجـــاوز في

فصـــا لـــي فقـــط أدرس فيـــه
ً
المســـاقات العلمية الخاصة بالتعليم

حجمـــه اآلي بـــاد ،واعتمـــدت عليـــه
ً
كثيـــرا فـــي دراســـتي ،إال أننـــي ال

أمـــي في قـــراءة كتب القانـــون لي،
ً
مؤخـــرا بســـرطان
بعـــد أن مرضـــت

ً
حاليا
الـــدم ،وهـــي فـــي ســـنغافورة

األساســـي ،ثم قـــررت أن أدخل كلية

أزال متمســـكة بالجهـــاز القديم ،كونه

للعـــاج ،لـــذا اعتمـــدت على نفســـي

القانـــون ،ودخلـــت المقابلـــة مرتيـــن،

رفيقـــي األول .

في المذاكـــرة وصديقاتي وزميالتي

الكثير .

وفـــي الثانيـــة ُقبلـــت بالكليـــة ،وكنت
أســـتخدم فـــي التعليـــم األساســـي
آلتي القديمـــة الخاصة بطريقة برايل
ً
تقريبـــا 2. 5
وتســـمى بيركنـــز وتـــزن
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لماذا اخترت تخصص القانون؟

أعلـــم أنـــه تخصـــص صعـــب
ً
نوعـــا ما ،لكنـــي أدرك أني ســـأتعلم

فـــي الجامعـــة .
ما أثر مرض أمك في دراستك؟

أحاول جاهدة أن أضاعف جهدي

ألعتمـــد علـــى نفســـي ولتطمئـــن

كـــي ال تســـتمر معاناتهـــم فـــي

الجامعـــة ،وفـــي مجـــال تخصصـــي

والدتـــي علـــى وضعـــي الدراســـي،

البحـــث عـــن المعلومـــات مكتوبـــة

لخصـــت كتـــب عـــدة فـــي القانـــون

فهـــي كانـــت الداعـــم األساســـي

بطريقـــة برايـــل ،وتطـــوع معـــي

وعرضتهـــا علـــى زمالئـــي خـــال

لطموحـــي وحبـــي للعلـــم ،وكانـــت

العشـــرات

مـــن

منتـــدى طلبـــة القانـــون اإللكترونـــي

منـــذ صغـــري ترفـــض أن يذاكـــر لـــي

الجامعـــة وخارجهـــا ،واســـتطعت أن

ي أخـــت وأخ
أحـــد غيرهـــا ،إذ كان لـــد ّ
أكبـــر مني ،إال أنها تمســـكت بدورها

أنتهـــي مـــع صديقاتـــي مـــن  3كتب

إلـــى أن أوهنهـــا المرض ،لـــذا أحاول
ً
أرد جميلهـــا بمســـاعدة أخي
حاليـــا أن ّ

مـــن

الطالبـــات

والبقيـــة تحـــت الطبـــع ،إذ نخصـــص
جزئيـــات للطباعـــة ونوزعهـــا علـــى

ورحـــب بعـــض األســـاتذة .
كيـــف

نميـــت

ا لصحفـــي ؟

حبـــك

للعمـــل

المتطوعيـــن في الكتابة ،كل حســـب

اشـــتركت فـــي مجلـــة الضـــاد

األصغـــر فـــي الدراســـة ،إذ طلبـــت

مقدرتـــه واســـتطاعته ،ومنهـــم مـــن
ً
أعـــدادا كبيـــرة مـــن الصفحات،
يأخـــذ

وأصبحـــت

أغطـــي لهـــا األنشـــطة والفعاليات،

ألحولهـــا إلـــى طريقـــة برايـــل ،كـــي
ّ

أســـرته

وراســـلت الصحـــف ألكتـــب قصتي،

وأصدقائـــه ،لـــذا أنجزنـــا  3كتـــب في

ونشـــرت مقاطـــع منهـــا فـــي منبـــر

وقـــت قياســـي  .واقترحـــت علـــى
ً
قســـما
مكتبـــة الجامعـــة أن تخصص

الخليـــج ،ليستشـــعر الجميـــع معانـــاة
الكفيـــف وما يشـــعر بـــه ،والمواقف

وســـأتابع

التـــي يمـــر بهـــا  .وأعتقـــد أنـــي في

بـــدأت بالترويـــج لمشـــروع نحـــو

الموضـــوع فـــي الفصـــل الدراســـي

بدايـــة الطريـــق نحـــو هدفـــي الـــذي

المـــرام الـــذي خصصتـــه لطباعة كتب

المقبـــل ،وأبدأهـــا بكتـــب القانـــون،

حددتـــه بأن أكـــون صحفيـــة قانونية،

مســـتقبال،
القانـــون للمكفوفيـــن
ً

ونظمت ورشـــة عمل عـــن برايل في

وســـأحققه بمشـــيئة اللـــه تعالـــى.

مـــن صديقاتـــي طباعـــة مناهجـــه
أســـتطيع متابعتـــه حيـــن أعـــود مـــن
الجامعـــة .
لك مشاريع تطوعية ،ما هي؟

ويوزعهـــا

للطلبـــة

علـــى

أفـــراد

المكفوفيـــن،

الخاصـــة

بالجامعـــة،
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ً
بصريا
جمعية اإلمارات للمعاقين
تنير درب المكفوفين وتحل مشكالتهم

تدريب المكفوفين على اإلســـعافات األولية

(من المصدر) االتحاد

تاريخ النشـــر :األربعاء  14أغسطس 2013
آمنة النعيمي
تحتضـــن جمعية رعايـــة المعاقين

والجامعـــات والمؤسســـات وتســـخير

ليســـتفيدوا مـــن خدمـــات الدمـــج

ً
ً
عضـــوا مـــن المواطنيـــن
بصريـــا 150

إمكانـــات الجمعيـــة لخدمتهـــم ســـواء

والذيـــن نعجـــز أمـــام وضعهـــم فـــي

والمقيميـــن ،تقـــدم لهم أوجـــه الدعم

مـــن ناحيـــة تعليـــم لغـــة برايـــل ،حيـــث

توجيههم إال بإرســـال االبـــن إلى بلده

المتاحـــة مـــن تعليـــم وتثقيـــف وترفية
ً
ً
خصبـــا لتســـليط الضوء
مكانـــا
وتعتبـــر

فصـــوال مجهزة بأجهزة
توفـــر الجمعية
ً

األصلـــي حتـــى ال يحرم مـــن التعليم.

برايـــل تقـــدم مـــن خاللهـــا دورات

كمـــا تقـــدم الجمعيـــة النشـــاط

ً
بصريـــا
علـــى احتياجـــات المعاقيـــن

تدريبيـــة لكل مـــن يرغب مـــن معلمين

ً
بصريـــا ،حيـــث
الرياضـــي للمعاقيـــن

تســـخر

ً
منتخبا لكرة الهدف،
تحتضـــن الجمعيـــة

دعم ومشورة

الجمعيـــة مطبعتهـــا ومكتبتهـــا لطالب

ويضـــم

ً
ملعبـــا

حـــول عمـــل الجمعيـــة ،قـــال

الجامعة إلجـــراء البحوث والدراســـات.

ً
مخصصـــا للتدريـــب وإقامـــة المباريات

عـــادل الزمـــر ،نائـــب رئيـــس مجلـــس

وأشـــار الزمـــر إلـــى أن الجمعيـــة

وتوفـــر الجمعيـــة لمنتســـبيها صالـــة

إدارة جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن

توفـــر المشـــورة للمعلميـــن وأوليـــاء

رياضيـــة تضـــم أجهـــزة ورفـــع األثقـــال

ً
بصريـــا ،إن الجمعيـــة تبـــذل قصـــارى

األمـــور

أهـــم

ً
وملعبـــا للتنـــس ،كمـــا تعمـــل الجمعية

جهدهـــا للوصـــول إليهـــم وتعريفهـــم

الصعوبـــات التـــي قـــد تواجههـــم،

علـــى إشـــراك منتســـبيها فـــي جهات

بخدماتهـــا ،حيـــث تقـــوم بدعمهـــم

ولفـــت إلـــى معانـــاة أوليـــاء األمـــور

رياضيـــة كنـــادي الثقـــة للمعاقيـــن

مـــن جميـــع المناحـــي رغـــم إمكاناتهـــا

العامليـــن فـــي القطاع الخـــاص الذين

وغيرهـــا مـــن المراكـــز الرياضيـــة التـــي

اســـتعداد

الكفيفيـــن

تحقـــق مـــن خاللهـــا دمـــج المعاقيـــن

ومشـــكالتهم.

المتواضعـــة،

وطلبـــة

وأبـــدى

الجمعيـــة لدعـــم طـــاب المـــدارس
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ال

ومهتميـــن،

وتناقـــش

يســـمح

كمـــا

معهـــم

ألطفالهـــم

بالدراســـة فـــي المـــدارس الحكوميـــة

مبنـــى

الجمعيـــة

ً
بصريـــا فـــي المجتمـــع.

قدمها مطعم في دبي يعود ريعه لجمعية خيرية

تناول وجبة في الظالم..
تجربة تحاكي عالم المكفوفين

االتحاد

تاريخ النشر:

اإلثنين  23سبتمبر 2013

محمود الحضري

يتســـاءل البعـــض كيـــف يتعايش
الكفيـــف مـــع وضعـــه ،كيـــف يـــأكل
ويشـــرب ويتـــذوق مـــن دون أن يـــرى،
وكيـــف يحـــدد األشـــياء أمامـــه؟ وفـــي
دبـــي يقـــدم مطعـــم مميـــز ،افتتحـــه
ً
مؤخـــرا الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان بـــن
خليفـــة آل نهيان ،تجربة عملية تكشـــف
ً
جـــزءا مـــن حيـــاة المكفوفيـــن من خالل
تناول الطعام تحت شـــعار «عشاء في
الظـــام» ،فـــي واحـــدة مـــن التجـــارب
ً
كليا فـــي المنطقـــة ،ينظمها
الجديـــدة
مطعـــم «ســـبيكتروم أون وان» فـــي

زايد بن ســـلطان بن خليفة آل نهيان يرشـــده مضيف يرتدي نظارات األشعة تحت الحمراء
إحسان ناجي ©

فنـــدق فيرمونـــت بدبـــي ،بالتعـــاون
مـــع جمعية «ســـايت ســـيفرز» الخيرية

البصـــر األهـــم ،ألن «العين تـــأكل قبل

العالميـــة المعنيـــة بالمكفوفيـــن.

ً
أحيانـــا» ،بـــل كثيـــرا ،فالعيـــن،
الفـــم

والموقـــع ال يســـتوعب ســـوى

فـــي صالـــة اســـتقبال المطعـــم

البدايـــة األولـــى للتعـــرف علـــى نوعية

ً
شـــخصا فقـــط ،ويبـــدأ الدخـــول
30

يســـتقبل

الطعـــام ،وتهيئـــة األجـــواء لوجبـــة

إلـــى المطعم فـــي مجموعـــات ،بعدد

الـــزوار مضيفـــي المطعـــم بمشـــروب

شـــهية .ولكـــن مـــاذا لو كان الشـــخص

كل «طاولـــة» ،الجميـــع يقـــف فـــي

ً
غالبـــا لـــم يتذوقـــه الزائـــر مـــن
خـــاص،

ً
فاقـــدا البصـــر ،القضيـــة ســـتكون

طابـــور ،يســـتمع للتعليمـــات ،البد من

قبـــل ،وعند الســـؤال ،تـــرد المضيفة،

صعبـــة ،وتحتـــاج إلى توظيـــف مختلف

غلـــق الهواتـــف ،إذ إنـــه ممنـــوع الـــرد

إنهـــا «مفاجـــأة» ،لتتـــرك لـــك أن تفكـــر

الحـــواس األخـــرى لتعويـــض الرؤيـــة.

علـــى أي اتصـــال ،حتـــى ال يظهـــر أي

فـــي

الطابـــق

الثانـــي،

عمـــال المناجـــم فـــي حالـــة الظـــام.

وتتوقـــع نـــوع المشـــروب ،وتدخـــل

ً
شخصا
30

ضـــوء ،والبـــد مـــن اتبـــاع التعليمـــات

فـــي حالـــة تخمينـــات متنوعـــة .ويبـــدأ

فـــي الممـــر إلى المطعـــم ،تقف

في الدخـــول والخروج ،وتوخـــي الحذر

االســـتعداد لتجربـــة الطعـــام فـــي

مجموعـــة مـــن المضيفيـــن ،وعلـــى

فـــي مالمســـة أدوات الطعـــام علـــى

الظـــام ،مـــن خـــال تقديم حـــول دور

أعينهـــم نظـــارات تـــرى فـــي الظـــام

المائـــدة ،والبـــد مـــن التعـــرف عليهـــا.

الحـــواس الخمس في تنـــاول الطعام،

بنظـــام األشـــعة تحـــت الحمـــراء ،مثـــل

فـــي مدخـــل المطعـــم ســـتائر

من خـــال اللمس والشـــم ،والتذوق،

تلـــك التـــي يســـتخدمها الجنـــود فـــي

ســـوداء

طابـــور

وربمـــا الســـمع ،ولكـــن تبقـــى حاســـة

ليـــا ،أو التـــي يســـتخدمها
الحـــروب
ً

المجموعـــة

داكنـــة،
أحـــد

يتقـــدم

الم ِضيفيـــن
ُ
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الم ِضيفـــات ،ليقـــود الطابـــور فـــي
ُ

هنـــاك مـــن يراقـــب ذلـــك باألشـــعة

مـــن األطبـــاق ،واحـــد ألكلـــة اللحـــوم،

تحـــت الحمـــراء ،علـــى اليميـــن يوجـــد

والثانـــي ألكلة الخضـــراوات ،ثم يقدم

تحـــت الحمـــراء ،ومطلـــوب مـــن أعضاء

كـــوب ماء وآخـــر به نوعا مـــن العصائر،

المضيـــف «طبـــق المقبـــات».

المجموعـــة وضع أيديهـــم على أكتاف

وفـــي الجـــوار توجـــد ســـكينة طعـــام،

ً
تفاديـــا ألي
مـــن يقفـــون أمامهـــم،

القرار الصعب

وعلى الطـــرف الثاني تتلمس شـــوكة

يأتـــي القـــرار الصعـــب ،كيـــف

طـــارئ ،ليدخـــل الضيـــوف فـــي ظالم

وملعقـــة ،وأمـــام كل شـــخص طبـــق

ســـتأكل؟ هـــل تســـتخدم الشـــوكة

دامـــس ،ال ضـــوء فيـــه ســـوى ضـــوء

قليـــا وبعـــد
فـــارغ ،وعلـــى اليســـار
ً

والســـكين،

ً
وحتمـــا

أحمـــر يخـــرج مـــن عدســـات نظـــارات

مالمســـة محتويـــات الطاولـــة يوجـــد

جـــاء القـــرار ســـريعا ،فالملعقـــة الحـــل

المضيفيـــن ،ولكنهـــا غيـــر مفيـــدة في

طبـــق بـــه قطعـــة خبز.

األمثـــل ،فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت،

ً
مســـتخدما األشـــعة
ظلمـــة المطعـــم

الرؤيـــة.

98

الم ِضيفـــون فـــي تقديـــم
ويبـــدأ ُ

أم

الملعقـــة،

فالرفاهيـــة فـــي هـــذا الموقـــف غيـــر

ً
ً
فـــردا على
فردا
ويبـــدأ الجلـــوس

وجبـــة العشـــاء ،تســـمع همســـات،

مقاعـــد الطـــاوالت ،ليبدأ الجـــزء الثاني

وأقـــدام تتحـــرك ،وأصـــوات أطبـــاق،

شـــاقة وليست في الحســـبان ،لتناول

مـــن تجربـــة معايشـــة حالـــة «فاقـــدي

وتـــدور األفـــكار فـــي الذهـــن حـــول

البصـــر» ،وتبـــدأ رحلة مالمســـة ما هو

توقعـــات

الوجبـــة

فيـــد تقبـــض علـــى الملعقة،
الوجبـــة،
ٌ

وباألخـــرى تقبـــض علـــى الطبـــق،

موجـــود على طاولـــة الطعـــام ،وحتما

المرتقبـــة ،وحتمـــا هنـــاك ،نوعـــان

وبهـــدوء تتلمـــس مـــا فـــي الطبـــق،
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شـــكل

وطعـــم

واردة علـــى اإلطـــاق ،وتبـــدأ رحلـــة

الملعقـــة األولـــى تخـــرج فارغـــة ،لـــم

يتـــم إفســـاد التجربة ،ليأتـــي دور طبق

ً
شـــيئا ،وفـــي المحاولـــة تلتقط
تلتقط

ً
حتمـــا ال تعـــرف مـــا هـــو
الحلويـــات،

عمليـــة الســـترداد
مـــن  8,1مالييـــن
ّ

بعـــض ُ
قيمـــات ،ويتكـــرر المشـــهد
الل ّ

فـــي الطبـــق ،وفـــي النهايـــة عليك أن

ودربـــت ُقرابة نصـــف مليون
البصـــر،
َّ

عـــدة مـــرات ،تســـأل نفســـك أو مـــن

تتخيـــل مـــا فيـــه ربمـــا قطعة كيـــك ،أو
ّ

الفنييـــن القادريـــن علـــى تقديم
مـــن
ِّ

بجـــوارك مـــا هـــذا الطعـــام ،وتأتـــي

كعكـــة صغيـــرة ،ولتســـهيل المهمـــة،

وفرت
األولية للعينيـــن ،كما َّ
الرعايـــة
ّ

ً
ً
تدريبيـــا إلعـــادة تأهيـــل 123
برنامجـــا

التخمينـــات متضاربـــة ،وفـــي النهايـــة

تـــم وضـــع طبـــق الحلـــوى فـــي ثـــاث

ً
ألفـــا مـــن المحروميـــن مـــن نعمـــة

قـــد تضطـــر لتـــأكل بيـــدك مـــا فـــي

مالعـــق ،لتنهـــي التجربـــة ،بعـــد نحـــو

الطبـــق.

ســـاعة ونصـــف الســـاعة فـــي واحدة

بصرية.
المصابيـــن بإعاقـــة
ّ
البصـــر أو ُ
تغيير مفهوم

وبحـــرص أشـــد تلتقـــط كـــوب

مـــن أهـــم التجـــارب اإلنســـانية،

يفتـــح مطعـــم «ســـبيكتروم أون

الميـــاه لترتشـــف منـــه بعـــض المـــاء،

التـــي قـــد يخوضهـــا اإلنســـان ،ألنها

وان» أبوابـــه لوجبـــة «عشـــاء فـــي

وفـــي الجـــوار ترتشـــف رشـــفات مـــن

قـــد تـــؤدي إلـــى تغييـــر الكثيـــر مـــن

الظـــام» أيـــام الجمـــع والســـبت

العصيـــر ،وهـــو مكانـــه ،حتـــى ال تفاجأ

المفاهيـــم.

واألحـــد واالثنيـــن ،مـــن كل أســـبوع

بمـــا ال ُيحمـــد عقبـــاه ،حتمـــا ال تعـــرف
إذا كان الطبـــق قـــد انتهـــى عـــن آخره،

ً
درهما
27

تشـــير األرقـــام الصـــادرة عـــن

المضيـــف ،وقـــد
أم ال! لكـــن يرفعـــه ُ

أن عدد
الصحـــة
نظمة
ُم ّ
العالمية إلى ّ
ّ
ّ

يأتـــي دور الطبـــق الرئيـــس،
وتدخل فـــي رحلـــة التخمينـــات الثانية،

ُيقـــارب  40مليـــون إنســـان حـــول

العالـــم ،وســـيتم التبـــرع مـــن خـــال

ومـــن الواضـــح أن «شـــيف» المطعم،

ً
درهما عن
الفعاليـــة بمبلـــغ 27
هـــذه
ّ

تفاجـــئ بـــأن الطبـــق قـــد اختفـــي.

البصريـــة
مـــن ُيعانـــون مـــن اإلعاقـــة
ّ

فـــي محاولـــة لتغييـــر مفهـــوم أن
هـــم» من خالل
«االنطبـــاع المرئي ُم ّ

تشـــجيع الضيـــوف على إعـــادة النظر

بانطباعاتهـــم وحواســـهم ُ
األخـــرى.

إلـــى ذلـــك ،تقـــول لوريـــن
ســـنكلير ،الطاهيـــة التنفيذيـــة فـــي
المطعـــم «مـــن خـــال تجربة «عشـــاء
فـــي الظـــام» لـــن ينظـــر الضيـــوف

قـــد راعـــى فـــي الطهـــي والنوعيـــة
ً
شـــيئا ،والبـــد
أن مـــن يـــأكل ال يـــرى

جمعية «ســـايت
كل شـــخص لصالـــح
ّ

ســـيفرز» ،التي تنتشـــر فـــي أكثر من

إلـــى

مـــن تســـهيل األمـــور عليـــه ،فـــكل

ثالثيـــن دولة لمســـاعدة مـــن يعانون

علـــى أطباقهـــم مـــن واقـــع طعمهـــا

شـــيء مطهـــي بشـــكل جيـــد ،وفـــي

مـــن مشـــاكل فـــي البصـــر علـــى

ونكهتهـــا ورائحتهـــا ،وربمـــا من واقع

شـــكل خليـــط ،وباســـتخدام المعلقـــة،

اســـتعادة بصرهـــم ،ومواجهة حاالت

تتواصـــل تجربة الطعـــام تحت الظالم.

العمـــى.

المحيطـــة بهـــم ،وليـــس
األصـــوات ُ

طعامهـــم،

وســـيحكمون

باالعتمـــاد علـــى طريقـــة تقديمهـــا

ليـــس مـــن المهـــم هنـــا الشـــبع،

ويكفـــي ريع عشـــاء في الظالم

و مظهر هـــا .

وكســـر الجوع ،في مثل هـــذه التجربة،

لشـــخصين لســـداد تكاليـــف العـــاج

ويقـــول

بقـــدر مـــا هـــو معايشـــة حيـــاة مـــن

لمريض «ســـداد العيـــن» في الهند،

المدير المســـاعد لمطعم «سبيكتروم

فقـــدوا نعمـــة البصـــر ،والتعـــرف عـــن

بينما يكفي ريع عشـــاء شـــخص واحد

ُقرب علـــى تفاصيل حياتهـــم اليومية،

لتأميـــن الدعـــم الغذائي األساســـي

الفعاليـــة
أون وان»« :لـــم ُتلـــغ هـــذه
ّ
ميـــزة النظـــر إلـــى الطعام فحســـب،

وواقـــع حيـــاة هـــذه الفئـــة فـــي كل

والتوعيـــة حول مـــرض «عمى النهر»

بـــل إن عناصـــر أخـــرى قـــد اختفـــت

المضيـــف أن
المجتمعـــات ،ويحـــاول ُ

لطفـــل واحد فـــي غانا.

ً
الجو العـــام للمطعم
أيضـــا بما فيهـــا
ّ

قليـــا فـــي توجيـــه الضيوف،
يســـاعد
ً
بالتقـــاط قطعـــة خبـــز.

كاميـــرون

بيتريلـــي،

وتشـــير البيانـــات الطبيـــة أن

األساســـية
والديكـــور والتجهيـــزات
ّ

حدقون بـــه ،األمر
يشـــعر باآلخريـــن ُي ّ

 80%مـــن حـــاالت العمـــى يمكـــن

فجـــأة تتعالـــى األصـــوات ،فأحـــد

الوقايـــة منها أو عالجها ،وعلى مدى

إن الضيف لن
علـــى الطاولـــة؛ حتّ ـــى ّ

الحضـــور فتـــح هاتفـــه ،ليضيـــئ فـــي

وفـــرت
العقـــود الســـتة الماضيـــةّ ،

الـــذي يأخـــذه البعـــض بعيـــن االعتبار

ً
وســـريعا مـــا يطلـــب
ُظلمـــة المـــكان،

«ســـايت ســـيفرز» أكثـــر مـــن 262,5

المضيفـــون ،إغـــاق الهاتـــف ،حتى ال

وأجـــرت أكثر
مليـــون عـــاج للعمـــى،
َ

ً
ـــة عـــن الوجبـــة
أهمي ً
يقـــل
ّ
أحيانـــا وال
ّ
بحـــد ذاتها.
ّ
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لم يمنعه فقد البصر من العمل بالترجمة

جريس خوري تحايل على اإلعاقة وانتصر

جريدة الخليج

تاريخ النشر2013/11/22 :
بيروت  -نقوال طعمة

يشـــكل الكفيـــف جريـــس خـــوري
ً
ً
ناجحا لـــذوي الحاجات الخاصة،
نموذجـــا
هـــو حيـــث مـــن تحـــدي الصعوبـــات
التـــي تســـببها لـــه إعاقتـــه ،فتغلـــب
ً
مطوعـــا بإرادتـــه كل
عليهـــا ،وروضهـــا،
الوســـائل المتاحـــة لتســـتجيب لحاجاتـــه
وشـــروط اســـتمراره .
يســـتمر جريـــس خـــوري فـــي

إعاقتـــه ،تمكّـــن مـــن ابتـــكار أســـاليب

النظـــر الطبيعـــي ،بـــل وفـــق تصورات

مســـاعيه الدائمـــة لتطويـــر الســـبل

كثيـــرة ،منهـــا مـــا يســـهل حركتـــه

وتخيـــات عن المكان الـــذي أقيم فيه،

التي تخفـــف من وطـــأة اإلعاقة عليه،

الشـــخصية ،ومنهـــا مـــا يؤمـــن لـــه

وبالتجربـــة والخبرة صرت أتقن بشـــكل

وعلـــى مجمـــوع المعاقيـــن ،ويتعامـــل

القـــدرة علـــى العمـــل بســـهولة  .فهو

انعكاســـي ،المســـافات واألبعـــاد،

ً
نافيـــا أن
مـــع إعاقتـــه بـــكل واقعيـــة،

يتنقـــل فـــي منزله فـــي مدينتـــه جبيل

ومواقـــع األشـــياء التـــي أحتـــاج إليها .

تســـبب لـــه مـــا يفـــرض عليه االنـــزواء

ً
كيلومتـــرا علـــى الســـاحل شـــمال
(40

لكنـــه لـــدى خروجـــه إلى الشـــارع،

واالنكفـــاء ،لكنـــه يقـــر بالصعوبـــات

العاصمـــة بيـــروت) ،بطريقـــة طبيعية .

يفضـــل أن يكـــون معـــه مـــن يســـاعده

التـــي تشـــكلها .

يتجـــه إلـــى خزانـــة مكتبته ،فيأخـــذ منها

ً
خصوصا في
علـــى التنقـــل والحركـــة،

يقـــول« :اإلعاقـــة تســـبب الكثيـــر

القامـــوس ،أو الكتـــاب الـــذي يحتاجـــه

موقـــع فـــي مدينته يتســـم بالكثير من

مـــن اإلرباكات والصعـــاب في حياتي،

بمثـــل مـــا يفعلـــه المبصـــر  .يتجه إلى

االلتـــواءات والمســـتويات المختلفـــة

لكـــن يجـــب أال نستســـلم  .فأنا اصبت

كرســـيه ليجلـــس أمـــام الكومبيوتـــر،

ً
صعبـــا بالنســـبة له
 .وكان هـــذا األمـــر

فـــي عينـــي بطلـــق نـــاري وأنـــا فـــي

يشـــغله ،ويحـــرك لوحـــة األحـــرف،

إذ لـــم يكـــن يتوافـــر لـــه شـــخص لديـــه

الرابعـــة مـــن عمـــري ،ففقـــدت بصري

والمفاتيـــح ،يبدأ بالطباعـــة ،ثم ينهض

الوقت لمســـاعدته ،إلـــى أن تزوج من

 .وطـــوال مراحـــل حياتـــي المختلفـــة،

ً
متجهـــا لتنـــاول المـــاء مـــن كـــوب على

الســـيدة «نجـــاة» التـــي باتت تســـاعده

كنـــت أحـــاول خلـــق األســـاليب التـــي

الطاولـــة في زاويـــة المنزل  .وفي كل

فـــي الكثيـــر مـــن شـــؤونه ،لكنـــه يؤثر

علـــي» .
تخفـــف مـــن وطـــأة اإلعاقـــة
ّ

حركـــة ،يشـــعر الجالـــس معـــه أن حركته

أن ال يلقـــي بثقـــل كبيـــر عليها بســـبب

طبيعيـــة ،يقـــول :أتحـــرك ليـــس وفـــق

واقعه  .يقول إن زوجته تســـاعده في

وبســـبب التفاعـــل مـــع واقـــع
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ً
الحقـــا بواســـطة اآللـــة الكاتبـــة» .

قـــراءة الكتـــب التي يريـــد ترجمتها لكي

الرســـمية ،اضطـــر لدراســـة شـــهادة

ينقـــل الكتابـــة إلـــى أســـلوب البرايـــل

التربيـــة العامـــة  GCEاإلنجليزيـــة،

مع ظهـــور الكمبيوتـــر ،كان خوري

ً
مضيفـــا :إال
المخصـــص للمكفوفيـــن،

ويشـــير إلـــى أنـــه التحـــق بالجامعـــة

ً
خصوصا مع
مـــن أوائـــل مســـتخدميه،

أننـــي ال أريد أن أحملها فـــوق طاقتها

األمريكيـــة فـــي بيـــروت وحصـــل على

تطويـــر برامـــج بصرية وســـمعية خاصة

فعندهـــا الكثيـــر الـــذي يجـــب أن تقـــوم

منحـــة تعليم مـــن الحكومـــة األمريكية،

ً
شـــارحا تطـــورات عمله في
وتابع

بـــه ،وال يمكـــن تحميلهـــا أكثـــر فأنا من

فتخصـــص باللغـــة اإلنجليزيـــة ،وحصل

اعتمـــاد البرمجيـــات الناطقـــة ،ومنهـــا

الناشـــطين فـــي الدفـــاع عـــن حقـــوق

علـــى شـــهادة الماجســـتير باأللســـنية

المقـــروء بالحـــرف البـــارز (البرايـــل)،

ً
أيضا .
المـــرأة

واســـتخدمها فـــي تعليـــم اللغـــة .

ً
معتمدا على
فقام بدمجهـــا بأســـلوبه

بـــذوي اإلعاقـــة  .يعرض
تجربتـــه في هـــذا المجال
بقولـــه« :الكمبيوتـــر ُط ّور

بطريقـــة يمكـــن أن تخدم

ذوي اإلعاقـــات البصرية،
وعندمـــا

اســـتوردت

البرامـــج الناطقـــة ،كنـــت
أقـــرأ النـــص باألجنبيـــة،
ومـــع تقـــدم الوقـــت،
واالختبـــار فـــي تالفـــي
المشـــكالت

التـــي

علـــي
تعترضنـــي ،كان
ّ

ابتـــكار الحلـــول لهـــا .
وكل مـــا أقـــوم بـــه هـــو
نتيجـــة التجربـــة والتعلـــم
مـــن األخطـــاء التـــي أقع
فيهـــا» .

ً
أســـلوبا

تقنيـــة معينـــة فـــي كل خطـــوة خـــال

الدراســـة فـــي الســـابعة مـــن العمـــر

ً
خاصـــا بالترجمـــة  .بـــدأه بتقريـــر ل

الترجمـــة  .فعلـــى مســـتوى المقاالت

فـــي المدرســـة اللبنانيـــة للمكفوفيـــن

«اليونيســـيف»

يتابـــع

القصيـــرة ،قال إنـــه اســـتخدم البرنامج

فـــي بعبدا  12ســـنة ،حتـــى البكالوريا.

دراســـته الجامعية  .ويقـــول« :ابتكرت

الناطـــق« ،حيـــث يقـــرأ لـــي شـــخص

وكان عليـــه أن يتعلـــم اســـتخدام

الطريقـــة مـــن خـــال حاجتـــي  .أذكـــر

النص وأكتبه بســـرعة علـــى الكمبيوتر،

اآللـــة الكاتبـــة لكـــي يتـــاح لـــه خـــوض

أننـــي عندما بدأت أعمـــل بالترجمة كان

وأســـتطيع مراجعته مباشـــرة ،وترجمته

.

ً
تقريـــرا لليونيســـيف
علـــي أن أترجـــم

بســـرعة» .

وســـهل عليـــه تعلم الطباعة اســـتخدام

مـــن  40صفحـــة ،أي طباعـــة  52ألـــف

غيـــر أنـــه يتابـــع عمله فـــي ترجمة

ً
الحقـــا عندمـــا انتشـــرت
الكمبيوتـــر

كلمـــة  .وكان مـــن المفتـــرض أن أكتبه

الكتـــب بطريقـــة مختلفـــة ،ويقـــول:

الحواســـيب ،فلوحـــة مفاتيـــح اآللـــة

بالبرايـــل ،ولـــم أكـــن قـــد تخرجـــت في

ً
كتابـــا ،أنقلـــه
«عندمـــا أريـــد أن أترجـــم

الكاتبـــة والحاســـوب متطابقتـــا التوزيع

الجامعـــة ،فســـاعدني زمالئـــي علـــى

إلـــى البرايل بواســـطة شـــخص يملي

ً
تقريبـــا ،وحيـــن لـــم تكـــن الدولـــة تتيـــح

قراءتـــه ،وكان أول ترجمـــة شـــغل

النـــص علـــي ،وبعد االنتهـــاء من نقله

للشـــهادات

شـــجعتني علـــى االســـتمرار ،وطبعته

أبـــدأ بترجمتـــه  .أقـــرأ الجمـــل بالبرايـــل

ولـــد خـــوري ســـنة  1956،وبـــدأ

امتحانـــات

للمكفوفيـــن

الشـــهادة

التقـــدم

الرســـمية

ابتـــدع

خـــوري
حيـــث

كان
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وأترجمهـــا مباشـــرة بطباعتهـــا علـــى

فـــي التاريـــخ مـــن النوابـــغ مثـــل أبي

الوطنية لشـــؤون المعاقين بمرسوم

الكمبيوتـــر الذي تعـــودت على طباعته

العـــاء المعـــري وطـــه حســـين وعلي

جمهـــوري ثـــم التحـــق ب»الجمعيـــة

مـــن خـــال تعلـــم الطباعة علـــى اآللة

بـــن ســـيده األندلســـي الـــذي وضـــع

ً
مركـــزا
الوطنيـــة لحقـــوق المعـــاق»،

الكاتبـــة  .فبعـــد تحويـــل الكتـــاب إلـــى

أول معجـــم بطريقـــة التعابيـــر وليـــس

جهـــده

القانونيـــة

البرايل ،أســـتطيع العمـــل في ترجمته

المفـــردات» .

المتعلقـــة بالمعـــاق ،ويقـــول« :مـــن

علـــى

الناحيـــة

خـــال الجمعيـــة اشـــتغلت علـــى

ســـاعة أريـــد من دون االســـتعانة بأحد

ويضيـــف« :كان هدفـــي أن

 .وعنـــد الحاجـــة لمراجعـــة النـــص،

ً
أساســـا ينطلـــق منـــه جميـــع
أنظـــم

وطـــأة اإلعاقـــة  .ويقـــول« :ال شـــك

يكـــون األصلـــي بين يدي ،وأســـتطيع

ذوي الحاجـــة لكـــي يســـتفيدوا مـــن

أن اإلعاقـــة فيهـــا مشـــكلة شـــخصية

ضبـــط اللغـــة  .كمـــا تســـهل الطريقـــة

دون االكتفـــاء بقـــوة الذاكـــرة والتفكير

ً
أيضا
بـــكل معنى الكلمـــة واجتماعيـــة

وضـــع الفهـــرس الذي عادة مـــا أضعه

فقـــط ،وهـــذا ما أعمـــل عليـــه بصورة

 .وفي حـــال توفر بعـــض الدعم على

ً
ومنعا
مباشـــرة ،لكـــن خالل المراجعـــة

دائمـــة بالتعـــاون مع أشـــخاص آخرين

المســـتوى الشـــخصي ،فيمكـــن أن

للوقوع فـــي خطأ اعتمد على نســـخة

معتمديـــن علـــى مـــا يتوافـــر مـــن

يســـهل ذلـــك عليـــه أن ينطلـــق فـــي

البرايـــل» .

تقنيـــات وندمجها في أســـلوب خاص

الجانـــب االجتماعي الذي يعـــد العقبة

وعـــن مســـاهماته فـــي مواجهة

يســـهل عملنـــا  .اســـتطاع الدكتـــور

األساســـية لـــدى المعـــاق» .

أوضـــاع المعاقيـــن ،يقـــول «حملـــت

طـــه حســـين بذكائـــه وذاكرتـــه الخارقة

ويلفـــت إلـــى أن «أكثـــر تفاعالت

هم اإلعاقـــة منذ كنت في المدرســـة

الوصـــول إلـــى الكثيـــر مـــن حاجاتـــه،

أزمـــة المعاقيـــن ال تـــزال كامنـــة فـــي

ألننـــي أعـــرف منـــذ صغـــري أن هناك

لكنـــه ظـــل يحتـــاج للتحليـــل بالطريقـــة

عمليـــة الدمج االجتماعـــي الذي يبقي

مشـــاكل ســـتواجهني فـــي الحيـــاة

العلميـــة فـــي وقـــت الحق» .شـــارك

الكثيـــر من الصعوبـــات دون أن تتذلل

العمليـــة  .إذا توفـــر للمكفـــوف جـــو

خـــوري بالعديـــد مـــن األنشـــطة التي

 .ولذلـــك نـــرى أن القليل مـــن األفراد

تعليـــم يمكـــن لـــه أن يتعلـــم بســـرعة

تعنـــى بشـــؤون المعاقيـــن ،فقـــد

ً
ً
ملحوظا فـــي التغلب
نجاحـــا
ينجحـــون

وذكاء ،وهنـــاك كثيـــر مـــن المكفوفين

عين إثـــر تخرجه مباشـــرة ،فـــي الهيئة

علـــى الصعوبات أو يلتفـــوا حولها» .

الحقوقـــي

المجـــال

للمعاقيـــن ،بالتركيز على
كيفيـــة تطويـــر القوانين،
وكيفية تطبيـــق المطالبة
بتأميـــن الحقـــوق ،وبحث
فـــي المشـــاكل التـــي
تعتـــرض

تنفيذهـــا

أو

تأمينهـــا» .
وحتـــى

فـــي

اإلعاقـــة ،تختلف وجهات
النظـــر فثمـــة مـــن يعتقد
أن كل إنســـان لديـــه نوع
معيـــن ونســـبي مـــن
المشـــكلة ،لكـــن خـــوري
يرفـــض هـــذا المنطـــق
ً
تبريريـــا لتخفيـــف
ويـــراه
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 58مشاركة من داخل الدولة و 12من خارجها

عمال في مشروع القصة
بدء تقييم 70
ً
بطريقة (برايل)
تاريخ النشـــر :اإلثنين  30سبتمبر  2013أبوظبي (االتحاد)

بـــدأت مطبعـــة المكفوفيـــن
والتحديـــات
لمؤسســـة

البصريـــة
زايـــد

العليـــا

التابعـــة
للرعايـــة
ّ

اإلنســـانية وذوي االحتياجـــات الخاصة
ّ
ً
مشـــاركا في
عمـــا
أمـــس تقييـــم 70
ً

الـــدورة الســـابعة لمشـــروع القصـــة
المقـــروءة بطريقة برايـــل للمكفوفين.
وتنظـــم المؤسســـة المشـــروع تحـــت
شـــعار “الجميـــع يقـــرأ” للعام الســـابع
علـــى التوالـــي برعاية الشـــيخ هزاع بن
حمـــدان بـــن زايـــد آل نهيان ،بمشـــاركة
ً
شـــخصا مـــن داخـــل الدولـــة ،و 12
58

المكفوفيـــن والتحديـــات البصريـــة،

واســـتيعاب القصـــص لـــدى قراءتهـــا

ً
مشـــاركا مـــن خـــارج الدولـــة.

علـــى أن يتم صباح الخميـــس المقبل

وتحليـــل الشـــخصيات والمواقف في

ويتواصـــل عمـــل لجـــان التقييـــم

إجـــراء مقابـــات لتقييـــم المشـــاركين

القصـــص ،وتقييـــم اللغـــة والتراكيب

علـــى مـــدى أســـبوعين تقـــوم خاللهـــا

فـــي إمـــارة رأس الخيمـــة بمركـــز رأس

إلـــى جانـــب المهـــارات الشـــخصية

بسلســـلة مـــن الزيـــارات الميدانيـــة

الخيمـــة للمعاقيـــن ،ومســـاء اليـــوم

للمشـــارك أثنـــاء المناقشـــة .ولفتـــت

ً
طبقـــا للجدول
علـــى مســـتوى الدولـــة

نفســـه فـــي إمـــارة الشـــارقة بمقـــر

المنصـــوري إلى أن المشـــروع شـــهد

الزمنـــي إلجـــراء مقابـــات مـــع 58

جمعيـــة اإلمـــارات للمكفوفيـــن ،كمـــا

ً
نمـــوا فـــي دوراتـــه حيـــث اســـتهدف

ً
مشـــاركا مـــن داخـــل الدولـــة ،بينما بلغ
عـــدد المشـــاركين مـــن مختلـــف دول

ســـتقيم اللجنة الطلبـــة الجامعين في
ّ

منـــذ انطـــاق دورتـــه األولـــى وحتى

جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

ً
مشـــاركا
العالـــم العربيـــة واألجنبية 12

يـــوم الثالثـــاء ،والطلبـــة المشـــاركين

اإلمـــارات ،فيمـــا توســـع المشـــروع

تقدمـــوا للمشـــاركة فـــي المشـــروع

فـــي المشـــروع مـــن إمارة دبـــي يوم

فـــي الـــدورة الخامســـة ليشـــمل

للعـــام الحالـــي.

األربعـــاء فـــي مركـــز دبـــي للمعاقين.

المشـــاركين مـــن دول مجلس التعاون

وبـــدأت لجـــان التقييـــم عملهـــا

وقالـــت ناعمـــة عبـــد الرحمـــن

الخليجـــي ،فـــي حين شـــهدت الدورة

بتقييـــم الطلبـــة المكفوفيـــن فـــي

المنصـــوري عضـــو مجلـــس اإلدارة

مدينـــة العيـــن فـــي مركـــز العيـــن
لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة ،ويـــوم

إن عمليـــة تقييـــم
مديـــر المطبعـــة ّ

متنوعـــة مـــن
السادســـة مشـــاركات
ّ

الطلبة ســـتكون من خالل اســـتمارات

منوهـــة بفائـــدة
عـــدة دول عربيـــة،
ّ
ّ

هذه المســـابقة في تعميـــق العالقة

ســـيتم تقييـــم الطلبة
الثالثـــاء المقبل
ّ

ً
بنـــودا لتقييـــم القـــراءة
تتضمـــن

بيـــن المكفوفيـــن فـــي كافـــة الـــدول

بطريقـــة “برايـــل” بلغة ســـليمة خالية

وتعريفهـــم

واألحـــداث

مـــن األخطـــاء تعتمـــد علـــى فهـــم

التاريخيـــة.

المشـــاركين مـــن إمـــارة أبوظبـــي

ومدينة الســـلع في مقـــر مركز مطبعة

الرابعـــة

المكفوفيـــن

بالتـــراث

مـــن

دولـــة
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«إقامة دبي» تنظم ملتقى المنار
الرابع للمعاقين بصريا

نظمـــت اإلدارة العامـــة لإلقامـــة

ملتقـــى المنـــار ذو طابـــع مميـــز إلخوة

وشـــؤون األجانـــب بدبـــي ملتقـــى

وزمـــاء ضربـــوا أجمـــل األمثلـــة فـــي

مـــن جانبهـــا قالـــت منـــار الحمادي

لســـنة

الوفـــاء واإلخـــاص والتفانـــي فـــي

الموظفـــة «بإقامـــة دبـــي» مـــن ذوي

الرابعـــة علـــى التوالـــي ،ويأتـــي هـــذا

العمـــل بـــل زادوا فـــي صمـــود وتحد

اإلعاقـــة البصريـــة ،والتـــي أطلقـــت

الملتقـــى ،الذي أقيم فـــي مركز دبي

ال نملـــك إال الوقوف أمامـــه منبهرين

فكـــرة

وأشـــرفت

التجـــاري بقاعـــة زعبيـــل ,تثميـــن لجهود

لقهرهـــم المســـتحيل وتغلبهـــم علـــى

علـــى تنظيـــم الفعاليـــة فـــي األعـــوام

المكفوفيـــن ذوو اإلرادة العاليـــة ،كما

إعاقتهـــم

زمالئهـــم

الســـابقة ،أن العالم أجمع يحتفل في

يتزامـــن الملتقـــى باالحتفالية العالمية

األســـوياء بـــل والتغلـــب عليهـــم فـــي

ً
تقديرا
كل عـــام بيوم العصـــا البيضـــاء

للعصـــا البيضـــاء.

كثيـــر مـــن األحيـــان.

ألخـــوة شـــاءت األقـــدار أن يفقـــدوا

المنـــار

للمعاقيـــن

بصريـــا

ومنافســـتهم

الملتقـــى.

ملتقـــى

المنـــار

وقـــال اللـــواء المـــري خـــال

وتشـــرف ملتقـــى المنـــار الرابـــع

الملتقـــى وبحضـــور مجموعـــة كبيـــرة

ً
وعـــددا مـــن ذوي اإلعاقـــة
بحضـــور

من
حاســـة مـــن أهـــم الحـــواس التـــي َ
اللـــه بهـــا علـــى عبـــاده وهـــي حاســـة

مـــن الموظفين المعاقيـــن بصريا ذوو

البصرية مـــن أبناء الدولـــة والمقيمين

ومشـــاركة مـــن العالـــم فـــي
ً
البصـــر

اإلرادة العاليـــة بـــاإلدارات والدوائـــر

على أرض الوطن ،ومســـاعدي المدير

شـــد أزرهـــم وتقديـــم الخدمـــات لهـــم

المحليـــة واالتحاديـــة ،إن احتفـــال

العـــام والضبـــاط والموظفيـــن وزوار

علـــى كافة المســـتويات ومســـاواتهم
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فـــي الحقـــوق والواجبـــات باألفـــراد
المبصريـــن وتأميـــن احتياجاتهم والتي
مـــن شـــأنها أن تســـهل لهـــم تحقيـــق
أهدافهـــا.
كمـــا تخلـــل االحتفـــال العديـــد من
الفعاليـــات المتنوعـــة حيـــث تـــم عرض
فلـــم وثائقـــي عـــن منجـــزات ملتقيات
المنـــار الســـابقة .كمـــا شـــارك الســـيد
هـــا ســـونغ يونـــغ مـــن جمهوريـــة
كوريـــا الجنوبيـــة لتقديـــم فقرتـــه عـــن
التجربـــة الكوريـــة وتحديـــات طبيعـــة
العمـــل .وفي الفقـــرة الثانية تشـــرف
الحضـــور لإلطـــاع على فقـــرة بعنوان
«عـــرض إمكانيـــة الوصول إلـــى النظم
والخدمـــات اإللكترونيـــة لـــذوي اإلعاقة
ً
تماشـــيا مـــع التحـــول على
البصريـــة»
الحكومـــة الذكيـــة ،قدمهـــا الســـيد
عبدالعزيـــز مـــن بلديـــة عجمـــان .اما اخر
فقـــرات الحفل كانت بتقديـــم د .أحمد
عبـــد اللـــه حميـــد العمران الشامســـي
بعنـــوان «حاجـــة المعاقيـــن بصريا في
النفـــاذ إلـــى المعلومـــة».
وفـــي نهايـــة ملتقـــى المنـــار
الرابـــع تقدم اللواء محمـــد أحمد المري
بتكريم الرعاة والمشـــاركين بالملتقى،
ً
خاتمـــا الملتقـــى نعلـــم
وقـــال اللـــواء
جميعـــا أن وراء كل واحـــد منكـــم قصة
نجـــاح حقيقيـــة تحمـــل بيـــن طياتهـــا
المعنـــى الحقيقـــي لإليمـــان بالقضاء
والقـــدر مـــن ناحيـــة وأســـمى أنـــواع
الصبـــر علـــى البـــاء وتحويـــل األحالم
إلـــى واقع ٍ ملمـــوس ،وإذا كان العالم
أجمـــع يحتفل بأصحـــاب العصا البيضاء
فإننـــي أعلن وأنا وســـط هـــذه الكوكبة
مـــن زمالئـــي وإخوانـــي أن عصاكـــم
البيضـــاء وســـام على صدوركـــم فأنتم
كل منكـــم
صنعتـــم اإلنجـــازات وحقـــق ٍ
في مجـــال عملـــه المســـتحيل.
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“تطبيق ذكي” يعرف المكفوفين
بقطاع التعليم في الدولة
المصـــدر :جريـــدة الخليج (دبي -
محمد إبراهيم)

تاريخ النشر2013/10/23 :

أطلقـــت هيئـــة المعرفة
ً
تطبيقـــا
والتنميـــة البشـــرية
ً
ذكيـــا تـــم تطويـــره بشـــكل
خـــاص للمكفوفيـــن وضعـــاف
البصـــر ،بالتعـــاون مـــع تمكين،
حيـــث يمكنهـــم هـــذا التطبيـــق
مـــن خـــال اللمـــس للهواتـــف
الذكيـــة وعـــن طريـــق القـــارئ
الصوتـــي مـــن االطـــاع علـــى
جميـــع البيانـــات التـــي تتعلـــق
بالمدارس الخاصـــة والجامعات
فـــي المناطق الحرة فـــي إمارة دبي .

منـــه نحـــو  153مدرســـة تطبـــق نحـــو

لديهـــا وتقارير جهاز الرقابة المدرســـية

وقالـــت هنـــد المعـــا رئيـــس

 15منهاجـــا تعليميـــا متنوعـــا فـــي

إلى جانب الرســـوم الدراســـية وكل ما

المشـــاركة المجتمعيـــة فـــي هيئـــة

دبي وتســـتقبل نحـــو  225ألف طالب

يتعلـــق بالمدرســـة مـــن تفاصيـــل ،كما

المعرفـــة والتنميـــة البشـــرية بدبـــي،

وطالبـــة .

يســـتطيع المســـتخدم أن يطلـــع علـــى
يســـتطيع

الجامعـــات الخاصـــة فـــي المناطـــق

فـــي وقت ســـابق وتـــم وضعـــه على

المســـتخدم مـــن هـــذه الفئـــة بمجـــرد

الحـــرة بدبـــي والبرامج الدراســـية التي

اآلبـــل ســـتور وبعدها ارتـــأت أن تطور

لمـــس التطبيـــق علـــى الهاتـــف الذكي

تـــدرس بهـــا ومســـتواها التعليمـــي

التطبيـــق وتطلـــق نســـخة مطـــورة منه

مـــن خـــال القـــراءة الصوتيـــة يتـــم

والرســـوم الدراســـية لـــكل برنامـــج .

تتيـــح اســـتعماله من قبـــل المكفوفين

قـــراءة المعلومـــات واألوامر واالطالع

واألشـــخاص الذيـــن يعانـــون ضعـــف

علـــى جميـــع المعلومـــات المتعلقـــة

التحديثـــات توفيـــر طريقـــة ســـهلة

البصـــر ،ويتيح لذوي اإلعاقـــة البصرية

بالمـــدارس الخاصـــة بدبي مـــن موقع

وبســـيطة تمزج بيـــن حاســـتي اللمس

إمكانيـــة االســـتفادة مـــن الخدمـــات

المدرســـة،

ومســـتوى

والســـمع إذ يتمكن المســـتخدم بمجرد

التـــي يقدمهـــا التطبيـــق ،ويســـتفيد

التعليـــم فيهـــا والمنهـــج الدراســـي

إن الهيئـــة كانـــت أطلقـــت التطبيـــق
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وأضافـــت

المعـــا:

وتصنيفهـــا

ً
وفقـــا

المـــرور.

للمعـــا،

تتضمـــن

اســـتفادوا من اإلمكانات والمبادرات فأبدعوا

معاقون على مقاعد التفوق

تحقيق :أيهم اليوســـف – جريدة الخليج

وراء كل معـــاق رحلـــة أمنيـــات

تحولـــت إلى واقـــع بفضـــل العزيمة
التـــي وهبهـــا لـــه اللـــه ،لكـــي يحجـــز
ً
حضـــورا علـــى مقاعـــد
لنفســـه
الدراســـة والعمـــل فـــي الدوائـــر
الرســـمية والخاصة ،وليؤكـــد تفوقه

علـــى األصحـــاء بتقديـــم إنجـــازات أو
حمـــل شـــهادات علميـــة مرموقـــة أو

ثريا الزعابي

تحقيـــق مراكز رياضية على مســـتوى

العالم باســـم اإلمارات .ويتحقق كل

ذلـــك بفضـــل القوانيـــن والمبادرات

يقـــول :افتتـــح أول مكتـــب طباعـــة

التـــي تصـــدر مـــن أجـــل تحقيـــق
أقصـــى أنواع الراحـــة وتوفير ظروف

اإلبـــداع التي يحدثنـــا عنها بعض من

حيدر أربيع

المعاقيـــن ،والبقيـــة مـــن األصحـــاء

تمثـــل مســـيرة حيـــدر أربيـــع،

لمســـاندتهم فـــي العمـــل .
ً
ً
متحركا
كرســـيا
ويضيف :صممنا

مديـــر عـــام مشـــاريع الثقـــة لتأهيـــل

وتشـــغيل ذوي اإلعاقـــة فـــي نـــادي

يعمـــل بالطاقة الشمســـية كي نثبت

الثقة للمعاقين في الشـــارقة ،رحلة

أن فكرتـــه ناجحة ،وقمـــت عبره بجولة

نضـــال طويلة إلثبـــات تفوقه ودعم

المعاقيـــن ،وذلـــك بعـــد أن أنهـــى
دراســـة «تحليـــل أنظمـــة الكمبيوتر»

في أمريـــكا ،وتبعها عـــدة إخفاقات،
ثـــم الحصـــول علـــى وظيفـــة إدخـــال

بيانـــات فـــي شـــركة خاصـــة ،ثـــم
االنتقـــال إلـــى بلديـــة دبـــي كاتـــب
أول حســـابات ،ثـــم اإلشـــراف علـــى
المخـــازن والمشـــتريات وشـــؤون

الموظفيـــن فـــي مقصـــب دبي ،ثم

فـــي الشـــارقة ،وكلفـــت بإدارتـــه

وتعليـــم عـــدد منهـــم ،واآلن لدينـــا
ً
مركـــزا 50% ،مـــن موظفيها من
23

أصحـــاب التجارب المتســـلحة باإلرادة
.

للمعاقيـــن فـــي الدائـــرة االقتصادية

أحمد العمران

فتـــح شـــركة لكنها لـــم تنجـــح ،فانتقل
إلى نـــادي الثقة للمعاقيـــن بوظيفة
ســـكرتير عام  1999،ومـــن هناك بدأ

التـــدرج فـــي الوظائـــف .

وعـــن اإلنجـــازات التـــي حققهـــا

فـــي بدايـــة عملـــه فـــي نـــادي الثقة

مـــن الشـــارقة إلـــى أبوظبـــي ،وبعد
ســـنة تشـــرفت بالحديث مـــع الفريق

أول ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد
آل نهيـــان ،ولي عهـــد أبوظبي نائب
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة،

الـــذي رحـــب بالفكـــرة خـــال مؤتمـــر
الطاقـــة المتجـــددة فـــي أبوظبـــي،

وبعدهـــا بســـنة دخلنـــا برعايـــة مدينة
مصـــدر إلـــى موســـوعة «غينيـــس»
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لألرقـــام القياســـية بقيادة الكرســـي

لكننـــي قهرتـــه بالتأقلم مـــع واقعي

مـــن أبوظبـــي إلـــى الشـــارقة خـــال

بممارســـة رياضـــات رمـــي الجلـــة

 14ســـاعة ،وقمنـــا بجولـــة توعويـــة

والرمـــح

خاللهـــا المـــدارس ومراكـــز الشـــرطة
ً
يومـــا
والمستشـــفيات خـــال 22

يرســـلوا أبناءهم وبناتهـــم المعاقين

إلـــى األنديـــة التي تســـاعدهم في

د  .أحمـــد العمـــران ،أول إماراتي

تؤكـــد ميـــس أحمـــد ،كفيفـــة

فـــي اإلمـــارات بالكرســـي زرنـــا

علـــى الجوائـــز ،وأدعـــو األهالـــي أن

بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي .

كفيـــف يحصـــل علـــى دكتـــوراه فـــي

القانون الخاص ،وباحث قانوني في

التخلص من االنطـــواء نحو التقدم .

ميس أحمد

وزارة الشـــؤون االجتماعية في دبي،
يقول :ال تمثـــل اإلعاقة البصرية في

والغـــوص،

والحصـــول

وطالبـــة ماجســـتير فـــي قســـم
الصحافـــة فـــي جامعة الشـــارقة ،أن
فقدان البصر ال يعني أن نستســـلم

لواقعنـــا ،بل نشـــجع حتـــى األصحاء

وذوي اإلعاقة ،وتعد وزارة الشـــؤون

بالتفـــوق  .وتقـــول :نلـــت المركـــز

إعـــداد القوانيـــن الخاصـــة بحقـــوق

مســـتوى المنطقـــة التعليميـــة فـــي

قـــررت التقدم إلى الـــوزارة للحصول

مـــن حـــرم صاحـــب الســـمو الشـــيخ

أثنـــاء الدراســـة في الســـعودية في

الدعم والترحيب مـــن مريم الرومي،

رئيـــس الدولة رئيس مجلـــس الوزراء

ووزارة التعليم العالي أثناء دراســـتي

هـــذا الدعـــم بعـــد انضمامـــي لفريق

بنـــت جمعـــة آل مكتـــوم ،للدراســـة

الدراســـات العليـــا فـــي الســـعودية

ثريـــا الزعابـــي ،بطلـــة أولمبيـــة

فيهـــا فـــرع الصحافـــة ،لرغبتـــي

الثقافيتـــان فـــي ســـفارتي الدولـــة

دبي ،تقـــول :القى ذوو االحتياجات

علـــى المـــواد الحفظيـــة فقـــط

لـــي ،ولقيـــت مـــن القائميـــن عليهما

عبـــر األنديـــة والبطـــوالت المحليـــة

فـــي صحيفـــة الجامعـــة ،إضافـــة

كمـــا حصلـــت علـــى دعـــم زمالئـــي

وتأهيلهـــم فـــي الـــدورات التدريبيـــة

وتضيـــف :حصـــل مشـــروع تخرجـــي
الشـــرف األولى في كلية االتصال،

حائـــا لمواصلـــة التعليم
هـــذا الزمـــن
ً

االجتماعية الجهة التي تشـــرف على

األول فـــي الثانويـــة العامـــة علـــى

ً
دعمـــا ال
ويضيـــف :تلقيـــت
ً
محـــدودا من وزارة التربيـــة والتعليم،

المعاقيـــن ومتابعة تنفيذهـــا ،لذلك

عجمـــان ،لذلـــك حصلـــت علـــى منحة

علـــى فرصـــة عمـــل ،ولقيـــت كل

محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب

المرحلتيـــن اإلعداديـــة والثانويـــة،

وزيرة الشـــؤون االجتماعية ،واستمر

حاكـــم دبـــي ،ســـمو الشـــيخة هنـــد

العمـــل في الـــوزارة .

فـــي جامعة الشـــارقة ،التـــي اخترت

أو مزاولـــة العمـــل ،ألن التكنولوجيـــا
وفـــرت للكفيـــف إمكانيـــة النفـــاذ إلى
مصـــادر المعرفة .

فـــي المرحلـــة الجامعيـــة ومرحلـــة
الملحقيتـــان

تتبـــع نـــادي الثقـــة للمعاقيـــن فـــي

وبريطانيـــا،

وكانـــت

فـــي البلديـــن توفـــران الدعـــم الالزم

الخاصـــة االهتمـــام مـــن الدولـــة

بتطبيـــق المحاضـــرات ونشـــر المواد

كل أنـــواع التشـــجيع والمســـاعدة،

والخليجيـــة والعربيـــة والعالميـــة،

إلـــى تغطيـــة فعاليـــات الجامعـــة .

فـــي جمعيـــة اإلمـــارات للمكفوفين،
ً
خصوصـــا فـــي مرحلـــة جمـــع

والمعســـكرات خارج الدولة بإشـــراف

المعلومـــات أثنـــاء إعـــدادي رســـالة

أبطـــال دولييـــن .

هـــذا العـــام علـــى امتيـــاز مـــع مرتبة

الدكتـــوراه ،وال أنســـى الحفـــل الذي

وتضيـــف :أصبـــت بجلطـــة في

كرمتنـــي خاللـــه الجمعيـــة بمناســـبة

الـــرأس أدت إلـــى ارتخـــاء الطـــرف

واآلن أدرس الماجســـتير بمنحـــة من

حصولـــي علـــى هـــذا المؤهـــل .

األيســـر مـــن البـــدن ،لذلك أمشـــي

حرم صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور

ويتابـــع :بعـــد حصولـــي علـــى

علـــى العـــكاز أثنـــاء المســـافات

ســـلطان بن محمد القاســـمي عضو

القصيـــرة ،وعلى الكرســـي المتحرك

المجلـــس األعلـــى حاكـــم الشـــارقة،

العمـــل فـــي مجـــال حقوق اإلنســـان

فـــي الطويلـــة ،وكان هنـــاك أثـــر

ســـمو الشـــيخة جواهـــر بنـــت محمد

ســـلبي لذلـــك علـــى نفســـي،

القاســـمي ،وأبحث عـــن وظيفة في
الجامعـــة .

شـــهادة الدكتـــوراه كنـــت أرغـــب في
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بكســـر الروتيـــن ولعـــدم االعتمـــاد

يتباهون في مناسبة يومهم العالمي
بحقوقهم المصونة
اإلمارات سند المعاقين

تحقيق :أيهم اليوسف – جريدة الخليج

الفئـــة علـــى كل الصعـــد  .وبإقـــرار

فـــي اإلمـــارات ،منهـــا مركـــز أبوظبي

ال

للتأهيـــل الطبـــي ،ونـــادي أبوظبـــي

ً
مـــاال وال
جهـــدا وال
تدخـــر اإلمـــارات
ً

للرياضـــات الخاصـــة ،ومركـــز العيـــن

تشـــريعات لدعمهـــم  .إضافـــة إلـــى

للمعاقيـــن ونـــادي العيـــن للرياضـــات

دور مراكـــز التأهيـــل والتوظيـــف،

الخاصـــة ،وكلهـــا مســـتقلة عـــن وزارة

وتوفيـــر األنديـــة الرياضـــة المنتشـــرة

الشـــؤون االجتماعيـــة  .وتحتوي دبي،

في أنحـــاء اإلمارات ،تســـعى الجهات

مركز راشـــد للرعاية الخاصة ،ومدرســـة

المعنيـــة لتوفير المرافـــق الخاصة بهم

النـــور ،ونادي دبـــي للرياضات الخاصة

فـــي األماكـــن العامـــة ،مـــن مواقـــف

.

ذوي

االحتياجـــات

أنفســـهم

ســـيارات ومنحـــدرات ودورات ميـــاه

وتعـــد مدينـــة الشـــارقة للخدمات

وكراســـي متحركـــة ،واإلعفـــاء مـــن

اإلنســـانية ،وهي أم مراكـــز المعاقين

إذا كان العالـــم يتوقـــف عنـــد

رســـوم بعـــض الخدمـــات ،إضافة إلى

فـــي الدولـــة ،وتترأســـها الشـــيخة

ً
ســـنويا

الدمـــج فـــي المـــدارس والجامعـــات

جميلـــة بنت محمد القاســـمي ،ونادي

المصـــادف لليـــوم العالمـــي لـــذوي

وتوفير الوظائف حســـب نـــوع اإلعاقة

الثقـــة للمعاقيـــن ،ويتبعهـــا مشـــاريع

االحتياجـــات الخاصـــة للتذكيـــر بمـــا

تضـــم مؤسســـة زايـــد للرعايـــة

الثقـــة ،إضافـــة إلى جمعيـــة اإلمارات

ينقصهـــم ،فإنهـــا مناســـبة فـــي

اإلنســـانية وذوي االحتياجـــات فـــي

للمعاقيـــن بصريـــا  .أمـــا عجمـــان ،وأم

اإلمـــارات إلبـــراز مـــا قدمتـــه هـــذه

أبوظبي ،العديد مـــن مراكز المعاقين

القيويـــن ،والفجيـــرة ،ورأس الخيمـــة،

3
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اإلعاقـــات الحركيـــة والبتـــر والصـــم
وبعـــض المكفوفيـــن ،لكـــن اإلعاقـــة
الذهنيـــة لـــم تنـــل نصيبهـــا .
ويضيـــف :نرحـــب بفكـــرة الدمـــج،
ً
خصوصـــا

للمصابيـــن

بالشـــلل

الدماغـــي ومتالزمـــة دوان ،لكـــن
المـــدارس غيـــر مهيـــأة الســـتقبالهم،
ألن المعلميـــن لـــم يحصلـــوا علـــى
دورات من قبل الشـــؤون االجتماعية،
كمـــا أن الكراســـي ال تناســـبهم ،ويتم
االعتمـــاد علـــى المرافـــق ،رغـــم وجود
المنحـــدرات

والكراســـي

المتحركـــة

والمصاعـــد ودورات الميـــاه الخاصـــة
بهـــم .
قضـــى عبداللـــه الكثيـــري ،إعاقة
حركيـــة  10ســـنوات مـــن عمـــره فـــي
الوظيفة ،ووصـــل بالتدريـــج والمثابرة
إلـــى مســـؤول شـــؤون الموظفيـــن
فـــي مشـــاريع الثقـــة للمعاقيـــن،
ومـــع أنـــه يمشـــي علـــى عـــكاز ،يقود
ســـيارته ،ويعتمد على نفســـه كعضو
منتـــج فـــي المجتمـــع .
ويقـــول :اقتطـــع وقـــت الفـــراغ
لبعـــض الهوايات ،وشـــاركت بالتمثيل
فـــي مســـرحية «الجوهـــرة» ،مـــع
فمراكزهـــا تابعـــة لـــوزارة الشـــؤون

توظيـــف نســـبة معينة منهـــم في كل

مجموعـــة مـــن المعاقيـــن ،وعرضـــت

االجتماعيـــة .

دائـــرة مـــن دوائـــر أبوظبـــي الحكومية

فـــي أكثر من إمارة ،ولدينا مســـرحيات

يؤكـــد فاضل المنصـــوري ،عضو

ً
تشـــجيعا علـــى انخراطهـــم بالعمـــل

مقبلـــة .

مجلـــس إدارة فـــي اتحـــاد اإلمـــارات

واإلنتـــاج ،كل حســـب حالتـــه والعمـــل

ويشـــجع المعاقين علـــى التوجه

لرياضة المعاقيـــن ومدير في مجلس

الـــذي يســـتطيع أن يؤديـــه ،كما تقوم

نحـــو النشـــاط والعمـــل ،متســـلحين

أبوظبـــي الرياضـــي ،أن اإلمـــارات

مؤسســـة زايـــد للرعايـــة اإلنســـانية

بالعزيمـــة واإلصـــرار .

مهتمـــة بتوظيـــف المعاقيـــن ،ولديها

وذوي االحتياجـــات فـــي أبوظبي ،عبر

فاطمـــة المنهالي ،إعاقـــة حركية

مراكـــز تأهيـــل الشـــباب ومتوســـطي

المراكـــز التابعـــة لهـــا االهتمـــام بهـــذه

وموظفـــة فـــي اإلدارة العامـــة لمرور

العمـــر وكبـــار الســـن ،كمـــا يوجـــد في

الشـــريحة والوقوف علـــى متطلباتهم

شـــرطة دبـــي ،تقـــول :بعـــد أن بـــدأت

كل مدينـــة أنديـــة رياضيـــة خاصة بهذه

يبيـــن عيســـى مخشـــب ،نائـــب

بالعمـــل شـــعرت بأننـــي قـــادرة علـــى

ً
رياضيـــا .
الفئـــة لتأهيلهـــم وتدريبهـــم

رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي الثقـــة

ً
خصوصا
اإلبـــداع وأننـــي غير معاقـــة،

ويقـــول :إضافـــة إلـــى المعونـــة

للمعاقين في الشـــارقة ،أن التوظيف

أن زوجـــي يعمل في المكان نفســـه،

التـــي تقـــدم للمعاقيـــن ،تشـــترط

ً
ً
كبيـــرا خاصـــة ألصحـــاب
اهتمامـــا
نـــال

ونكـــون أول الموجوديـــن في الدوام،
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اســـتفدت مـــن وقـــت فراغـــي فـــي
المســـاء لفتـــح محـــل لبيـــع الحقائـــب
واإلكسسوارات النســـائية في القرية
العالميـــة .
وتقـــول :أعمـــل ألننـــي ال أحـــب
الجلـــوس فـــي المنـــزل ،كمـــا أننـــي
رياضيـــة متفوقـــة ورســـامة حاصلـــة
علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز فـــي
المجاليـــن وأقيـــم المعـــارض ،وأنـــا
عضوة فـــي الهالل األحمـــر ،وأمارس
كل هذه النشـــاطات ألن الدولة وفرت
لـــي كل مـــا أحتاجـــه فـــي األماكـــن
العامـــة .
استطاع عبدالله العريمي ،إعاقة
حركيـــة ،موظـــف فـــي مستشـــفى
الكورنيـــش فـــي أبوظبـــي ،ومتـــزوج
وأب ألطفـــال ،أن يتحـــدى اإلعاقـــة
الحركيـــة بســـبب شـــلل األطفـــال
وشـــق طريقـــه فـــي الحيـــاة بعزيمـــة
وإصـــرار  .وبفضـــل المزايـــا المتوافرة
لـــذوي اإلعاقـــة فـــي اإلمـــارات ،يخرج
فـــي الصبـــاح إلـــى العمـــل ودراســـته
بكالوريـــوس المحاســـبة ويعـــود إلـــى
منزلـــه فـــي المســـاء ،ويؤكـــد أنـــه
غيـــر نـــادم علـــى إعطـــاء وقـــت راحتـــه
للدراســـة ألنه يريد أن يطور مســـتواه

خضعـــت لـــدورات كثيرة خـــال عملي،

أدخلنـــي مدرســـة لتأهيـــل المعاقيـــن

العلمـــي وخبرتـــه .

منهـــا دورات مجتمعيـــة ،وأخـــرى فـــي

وتركيـــب ســـماعة مناســـبة ألذنـــي .

اإلنجليزيـــة،

وعـــن أنشـــطتها تضيـــف :أعمـــل

االحتياجـــات الخاصـــة بالكثيـــر مـــن

السكرتارية ،نشـــارك بمعارض لعرض

معلمـــة حاســـوب فـــي مركـــز دبـــي

المزايـــا ،ومنهـــا مواقـــف الســـيارات

خدمـــات مشـــاريع الثقـــة لدعـــم عمـــل

لتأهيـــل

دبـــي،

واإلعفـــاء مـــن رســـوم «ســـالك»،

المعاقيـــن ،إضافـــة إلـــى التوعيـــة

وأعمـــل في المســـاء في نـــادي دبي

ولدينـــا أولويـــة إجـــراء المعامـــات

المجتمعيـــة بالمعاقيـــن .

للمعاقيـــن إداريـــة فـــي لجنـــة فتيـــات

ويقـــول:

يحظـــى

ذوو

مجـــال اإلدارة واللغـــة

فـــي الدوائـــر الحكومية ،وهـــي حوافز

وزوجتـــي معاقـــة وتعتمـــد على

كـــي نخـــرج مـــن بيوتنـــا ونتفاعـــل مـــع

كرســـي متحـــرك ،ولدينـــا ابـــن وابنـــة،

المجتمـــع .

ونعيـــش حيـــاة مملـــوءة بالنشـــاط .

المعاقيـــن

فـــي

الصـــم ،كمـــا أننـــي عضـــو فـــي اتحاد
اإلمـــارات لرياضـــة الصـــم .
تخلـــص صديـــق عبـــاس ،إعاقـــة

ثامـــر الصاهـــود ،إعاقـــة حركيـــة،

بدريـــة الجابـــر ،إعاقـــة ســـمعية،

حركيـــة وســـكرتير مشـــاريع الثقـــة

ســـكرتير مشـــاريع الثقـــة للتأهيـــل

تقـــول :اســـتطعت التغلـــب علـــى

للتأهيـــل وتشـــغيل ذوي اإلعاقـــة،

وتشـــغيل ذوي اإلعاقـــة ،يقـــول:

إعاقتـــي بمســـاعدة والـــدي الـــذي

مـــن العجـــز النفســـي بعـــد أن عمـــل

األمل المشرق

111

فـــي المركـــز ،ويذهب إلى العمل بســـيارة
الموظفيـــن ،وتعـــرف إلـــى زوجتـــه عـــن
طريـــق العمـــل ولديهمـــا طفـــان .
ويقـــول :أمـــارس حياتـــي بشـــكل
طبيعـــي،

ألن

الســـتقبالي

كل

األماكـــن

مهيـــأة

.

عادل الزمر :االهتمام ملحوظ
يوضـــح عـــادل الزمـــر ،رئيـــس جمعيـــة
اإلمـــارات للمعاقين بصريـــا ،أن المعاقين
فـــي اإلمـــارات يحظـــون باهتمـــام ملحوظ
يتجلـــى فـــي العديـــد مـــن الجوانـــب ،وأن
الدولـــة ســـباقة علـــى مســـتوى المنطقـــة
فـــي تقديم مختلف الخدمـــات ألبنائها من
المعاقيـــن وكفالـــة حقوقهم بالتشـــريعات
والقوانيـــن التـــي تمكنهـــم مـــن ممارســـة
أدوارهـــم فـــي المجتمع بشـــكل طبيعي .
ويقـــول :حرصـــت القيـــادة علـــى
توجيـــه المؤسســـات بتوفيـــر احتياجـــات
اإلماراتييـــن والمقيميـــن مـــن المعاقيـــن،
ً
ً
أخبـــارا مفرحـــة ،وأحدثهـــا
ودائمـــا نتلقـــى
طباعـــة كتـــاب صاحـــب الســـمو الشـــيخ
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم ،نائـــب رئيس
الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكم دبي
«ومضـــات مـــن فكـــر» بطريقـــة «برايل»،
كما بـــادرت جمعيتنـــا بطباعة كتـــاب صاحب
السمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد
القاســـمي عضـــو المجلس األعلـــى حاكم
الشارقة «ســـرد الذات» بالطريقة نفسها،
في معرض «ســـايت مـــي ،»2ووزع على
مؤسســـات الدولـــة ودول الخليـــج التـــي
ً
بصريـــا .
تدعـــم المعاقيـــن
ويـــرى أن المناســـبات واالحتفـــاالت
الخاصـــة بـــذوي اإلعاقـــة مؤشـــر إيجابـــي
علـــى أن هـــذه الفئـــة تحظـــى باهتمـــام،
ويأمـــل أن تكـــون هنـــاك قناعـــات لـــدى
المعاقيـــن قبل األصحـــاء بأهمية وجودهم
وأدوراهـــم وإمكاناتهـــم بتوظيفهـــا فـــي
المؤسســـات .
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المهرجان المسرحي الخليجي الثالث لذوي
اإلعاقة يختتم أعماله بالمنامة
2013/12/10
المنامـــة فـــي  10ديســـمبر /تحت
رعاية ســـعادة وزيرة التنمية االجتماعية
الدكتـــورة فاطمـــة محمـــد البلوشـــي
اختتمـــت مســـاء اليـــوم الثالثـــاء أعمال
المهرجـــان المســـرحي الخليجـــي الثالث
لـــذوي اإلعاقـــة حيث تـــم إعـــان النتائج
مـــن قبـــل لجنـــة التحكيـــم على مســـرح
الصالـــة الثقافيـــة ،بحضـــور جميـــع
الوفـــود الخليجيـــة والمهتمين ،وأكدت
ســـعادة الوزيـــرة «إن هـــذا المهرجـــان
تجربـــة رائـــدة فـــي مســـيرة العمـــل
االجتماعـــي

الخليجـــي

المشـــترك

ضمـــن مجـــال االهتمـــام باألشـــخاص
ذوي اإلعاقـــة وذلـــك من خـــال العمل
علـــى اكتشـــاف طاقاتهـــم ومواهبهم
الثقافيـــة والفنيـــة وصقلهـــم ومنحهم
الفـــرص للتعبيـــر عنها من خالل خشـــبة
المســـرح».
وقالـــت إن «وقـــوف جميـــع الدول
ً
حدثـــا
المشـــاركة فـــي جعـــل المهرجـــان
ً
ً
ً
معبـــرا ،بمشـــاركة
وثقافيـــا
اجتماعيـــا
فاعلة مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقة كما
عكســـته النصوص المســـرحية المتنوعة
والثريـــة المقدمـــة والتـــي ترجمهـــا إيقاع
فضال
حركـــة الممثليـــن علـــى المســـرح،
ً
عـــن النـــدوات التطبيقيـــة التـــي شـــكلت
إضافـــة ثقافيـــة وفنية ونقديـــة لألعمال
المســـرحية وتقييمهـــا ،باإلضافـــة إلـــى
حضور عـــدد مـــن الفنانيـــن المســـرحيين
والتلفزيونييـــن والناقديـــن الخليجييـــن
ً
دعما ومســـاندة معنوية كبيرة ،ساهمت
في إنجاحه ،وفي تعزيز ثقة المشـــاركين
في هذه األعمال المســـرحية بأنفســـهم
وبمواهبهـــم وطاقاتهـــم».
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وقالـــت «البارحـــة أســـدل الســـتار
علـــى آخـــر العـــروض المســـرحية ونحن
فـــي ختـــام أعمـــال هـــذه التظاهـــرة
الثقافيـــة االجتماعيـــة الخليجيـــة ال بـــد
لنـــا مـــن أن نرفع أســـمى آيات الشـــكر
والعرفـــان إلى ســـمو الشـــيخ علي بن
خليفـــة آل خليفـــة حفظـــه اللـــه ورعـــاه
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى
تفضلـــه برعايـــة أعمـــال هـــذا المهرجان
وتكريـــم ســـموه لرؤســـاء وفـــود دول
ً
دائما من
مجلـــس التعاون وما عهدنـــاه
حرصـــه واهتمامـــه لحقوق األشـــخاص
ذوي اإلعاقة وتيســـير كل الســـبل في
دعمهم في كافـــة المجاالت بوصفهم
مواطنيـــن يتمتعـــون بكامـــل األهليـــة
والمســـؤولية الوطنيـــة».
ووجهـــت ســـعادتها الشـــكر إلـــى
كل مـــن وزارة الثقافـــة ووزارة شـــؤون
اإلعـــام ،ووزارة التربيـــة والتعليـــم
وغيرهـــا مـــن الجهـــات والتـــي كان
لدعمهـــا فضل كبير في توفير أســـباب
نجـــاح أعمـــال المهرجـــان وتألقـــه ،كمـــا
توجهت بالشـــكر إلى المكتب التنفيذي
ممثـــا فـــي ســـعادة األخ عقيـــل أحمد
ً
الجاســـم مديـــر عـــام المكتـــب التنفيذي
والعامليـــن معه شـــركاؤنا فـــي تنظيم

وصلـــت إليه الدول األعضـــاء بالمجلس

مجلـــس الـــوزراء على رعايته وتشـــريفه

هـــذا المهرجـــان ،وإلى اللجنـــة الخليجية

مـــن ترابط أخـــوي وثيق يتســـم بالمحبة

لهـــذا المهرجـــان ،ووزارة التنميـــة وكل

العليـــا للمهرجـــان وأعضائهـــا.

والوئـــام».

القائميـــن والمنظمين لهـــذا المهرجان.

ومـــن جانبـــه ألقـــى مديـــر عـــام

وأضاف «كـــم كنا فخوريـــن وأنتم

تضمـــن حفـــل الختـــام أوبريـــت

المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء

تشـــاهدون العـــروض المســـرحية التي

اســـتعراضي غنائـــي ضخـــم بعنـــوان

التعـــاون

قدمـــت طـــول فتـــرة المهرجـــان ،وكـــم

«نحبـــك خليجنـــا» حيـــث رحـــب هـــذا

عقيـــل أحمـــد الجاســـم «اليـــوم وبعـــد

هـــي ســـعادتنا غامـــرة بالمســـتوى

أســـبوع من حافـــل بعـــروض المهرجان

الجميـــل الـــذي وصـــل لـــه فنانونـــا

وعبـــر عن مدى
األوبريـــت بأهـــل الخليج ّ

الترابـــط والتالحـــم فيمـــا بيـــن أبنـــاء

المســـرحي الخليجـــي الثالـــث لـــذوي

وعلـــى الحس اإلبداعي الـــذي أظهروه

الخليـــج .األوبريـــت مـــن تأليـــف محمـــد

اإلعاقـــة ،نحـــن اليـــوم نقـــف بـــكل فخر

فـــي كافـــة العـــروض رغـــم التحديـــات

علـــي ،غنـــاء وألحان فيصـــل األنصاري،

أمام هذه المناســـبة الثقافية الريادية،

والصعوبـــات».

تنفيـــذ وتوزيـــع ســـالم الجـــارح ،تصميم

العمـــل

بـــدول

مجلـــس

التـــي عـــززت أســـس العمـــل الخليجي

وتوجه بالشـــكر إلى ســـمو الشيخ

الرقصات إســـماعيل مراد ،وبمشـــاركة

المشـــترك ،وعبرت بكل مصداقية عما

علـــي بـــن خليفة آل خليفـــة نائب رئيس

فرقـــة إســـماعيل الشـــعبية ،إخـــراج
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محمود إســـماعيل حيث ُقدم األوبريت
علـــى هيئـــة اســـتعراض شـــعبي بيـــن
مجموعـــة مـــن األطفـــال الذيـــن ارتدوا
مالبسا شـــعبية ،وشـــارك في اللوحة
االســـتعراضية ســـبعة أطفال من مركز
شـــيخان للتخاطب الشـــامل للصم حيث
مثلوا الدول المشـــاركة فـــي المهرجان
بلباســـهم.
وأعلنت نتائـــج المهرجان واألعمال
الفائـــزة التـــي أقرتهـــا لجنـــة التحكيـــم
المكونة من رئيســـها الفنـــان البحريني
عبـــد اللـــه ملـــك ،وتتكـــون اللجنـــة مـــن
كل مـــن األســـتاذة كاملـــة بنـــت الوليـــد
بنت زاهـــر الهنائي من ســـلطنة عمان،
واألســـتاذة ســـميرة منيـــر بـــارودي من
لبنـــان ،واألســـتاذة نرجـــس عبـــاد مـــن
جمهوريـــة اليمـــن ،والدكتـــور جمـــال
الســـيد حســـين ياقـــوت مـــن مصـــر.
وكانـــت النتائـــج كمـــا يلي:
جائـــزة أفضل ممثلة مشـــاركة من
غير ذوي اإلعاقـــة أمل عبد الله النويري
مـــن ســـلطنة عمـــان عـــن دورهـــا فـــي
مســـرحية «أوراق مكشـــوفة» ،جائـــزة
أفضـــل ممثلة دور ثانـــي للفنانة إيمان
عبـــد اللـــه الرجامـــي مـــن الجمهوريـــة
اليمنيـــة عـــن دورهـــا فـــي مســـرحية

من مســـرحية «مبروك عليكـــم ..أنا»،

شـــارك فيهـــا بالتمثيـــل رئيـــس لجنـــة

«حصـــاد العمـــر» ،جائزة أفضـــل ممثل

جائـــزة أفضـــل ســـينوغرافيا ذهبـــت

اإلعـــام والعالقات العامـــة بالجمعية

ســـالم علـــي القطـــان عـــن دوره فـــي

لمســـرحية «عندمـــا يبتســـم المطـــر»

محمـــد الغفلـــي ،جائـــزة الفرقـــة

مســـرحية «مبـــروك عليكـــم ..أنـــا»

لمملكـــة البحريـــن ،جائـــزة أفضل نص

االســـتعراضية

«عندمـــا

لدولـــة الكويـــت ،جائـــزة أفضـــل ممثـــل

مســـرحي ذهبـــت للمؤلـــف خالـــد

يبتســـم المطـــر» لمملكـــة البحريـــن،

دور ثانـــي أحمـــد خليفـــة الكبيســـي عن

الخميـــس عـــن مســـرحية «الحبـــل»

جائزة أفضل عرض لمســـرحية «عندما

عـــرض «الحيـــاة حلـــوة» لدولـــة قطـــر،

للمملكـــة العربيـــة الســـعودية جائـــزة

يبتســـم المطـــر» لمملكـــة البحريـــن

جائـــزة أفضـــل ممثل دور ثانـــي ذهبت

أفضـــل إخـــراج عمـــاد بـــن محســـن

وكان العـــرض األخيـــر الـــذي قدمتـــه

للفنـــان لمحمـــد علـــي الشـــرعبي مـــن

الشـــنفري عـــن مســـرحية «أوراق

جمهوريـــة اليمن مســـاء أمس االثنين

الجمهوريـــة اليمنيـــة عـــن دوره فـــي

مكشـــوفة» لســـلطنة عمـــان ،جائـــزة

حيث قدمـــت مســـرحيتها التي حملت

مســـرحية «حصـــاد العمـــر».

أفضـــل أداء الجماعـــي للممثليـــن

عنـــوان «حصـــاد العمـــر» وهـــي مـــن

جائـــزة أفضـــل ممثـــل دور أول

لمســـرحية «بـــاب البراحـــة» لدولـــة

تأليـــف عادل يحيـــى عبـــده الجرباني ،

مبـــارك العجمـــي مـــن دولـــة الكويـــت

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة التـــي

وإخـــراج علـــي ســـالم ســـبيت.

مســـرحية
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فازت بجائزة األداء الحكومي المتميز عن
فئة الجندي المجهول
منار الحمادي :أحمل هموم المكفوفين
تاريخ النشر2013/12/17 :

لـــإدارة مشـــروع ورشـــة كورقة عمل
عـــن المكفوفيـــن ،ولكنهـــا اقترحـــت

فعاليـــة ملتقـــى المنـــار ،هـــل هـــو

حوار :باسل عبد الكريم

تأســـيس ملتقـــى ســـنوي لتثميـــن

الدولـــة فقـــط؟

ملحق شباب الخليج

جهـــود المكفوفيـــن ذوي اإلرادة

فقدانهـــا البصـــر لـــم يؤخرهـــا

العاليـــة ،فحملـــت علـــى عاتقـــي

ضمـــن عملهـــا فـــي إدارة الجنســـية

الفئـــة ،والتحديـــات التـــي تواجههم،

عـــن التميـــز والعطـــاء ليـــس فقـــط

تســـليط الضـــوء علـــى نجاحـــات هذه

واإلقامـــة بدبـــي الـــذي تدرجـــت فيه
ً
وأيضـــا
بيـــن وظائـــف عـــدة ،بـــل

المجتمـــع بخصـــوص فئـــة العصـــا

دعـــم أخواتهـــا مـــن المكفوفـــات

البيضـــاء ،والمشـــاركة فـــي تقديـــم

التعلـــم وتحفيزهـــن علـــى العطـــاء

يفقـــدوا حاســـة البصـــر .

بتطوعهـــا فـــي مســـاعدتهن علـــى
والتميز ،إلـــى جانب تقديـــم خدماتها
التطوعيـــة لنشـــر الوعي بهـــذه الفئة

فـــي

المؤسســـات

والجمعيـــات

والعمـــل علـــى نشـــر الوعـــي بيـــن

الدعـــم لمـــن شـــاءت األقـــدار أن
مـــا هدفـــك مـــن وراء انعقـــاد هـــذا
ً
ســـنويا؟
الملتقـــى
إيمانـــي بحقوق وواجبـــات هذه

الحكوميـــة والخاصـــة ،وعزمهـــا علـــى

الفئـــة وبضـــرورة تقديـــم الخدمـــات

نحـــو فوزهـــا بجائـــزة األداء الحكومي

فـــي

العمـــل بجدية وتحـــدي الصعاب دفع

لهـــم

علـــى

ومســـاواتهم

بالمبصريـــن

المتميـــز عن فئـــة الجنـــدي المجهول،
ً
ســـببا لتبنـــي جهـــة عملهـــا
كمـــا كان

احتياجاتهـــم الخاصـــة التـــي تســـهم

ســـنوي للمكفوفيـــن بالتزامـــن مـــع

الفـــرص لكـــي يعيشـــوا ضمـــن

إحـــدى أفكارهـــا فـــي انعقـــاد ملتقى
احتفـــال العالم بيوم العصـــا البيضاء
فـــي  15أكتوبـــر /تشـــرين األول مـــن
كل عـــام ،وإطالق اســـمها عليه  .عن

حقوقهـــم

كل

المســـتويات،

وواجباتهـــم

وتأميـــن

فـــي زيـــادة قدراتهـــم ومنحهـــم
مجتمعاتهـــم كأفراد مســـاهمين في

بنائهـــا وتقدمهـــا ،إلـــى جانـــب نشـــر
الوعـــي فـــي المجتمـــع حـــول كيفيـــة

مشـــوارها وطموحاتهـــا والمصاعـــب

التعامـــل مـــع هـــذه الفئـــة بالطريقـــة

منـــار عبدالقـــادر الحمـــادي:

القـــرارات المختصـــة بفئـــة المعاقين
ً
بصريـــا وتقديم التوصيـــات والحلول

التـــي واجهتها كان الحـــوار التالي مع
كيف بـــدأ مشـــوار «ملتقـــى المنار

للمكفوفين» الذي يحمل اســـمك؟

فـــي العـــام  2010قدمـــت
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الصحيحـــة ،والمســـاهمة فـــي دعـــم

للجهـــات المختصـــة فـــي الدولـــة .
ً
ســـنويا علـــى تنظيـــم
تشـــرفين

مخصـــص للمكفوفيـــن مـــن داخـــل
الملتقـــى لـــكل المكفوفين في

العالـــم ،وقـــد ســـبق لنـــا اســـتضافة
مكفوفيـــن أصحـــاب تجـــارب مـــن

الســـعودية وقطـــر وكوريـــا وغيرهـــا
إلثـــراء برامجـــه .

تعاملت مع واقعك أول مرة؟
ِ
كيف

ً
يومـــا،
لـــم أعـــرف االستســـام
ً
ســـريعا رحلة التمســـك
لذلـــك بـــدأت
بالحيـــاة وبمســـاعدة األهـــل نجحـــت
فـــي تحقيـــق الكثير من الثبـــات وطرد
ً
بعيـــدا عـــن قلبـــي .
اليـــأس
ســـرعان مـــا تغلبـــت علـــى جميـــع

الصعوبـــات ،كيـــف بـــدأت هـــذه
ا لمســـير ة ؟

بطلـــب العلـــم والتفوق في كل
ً
بدءا من االبتدائية
المراحل الدراســـية
وانتهـــاء بالمراحـــل الثانويـــة ،ومـــن

ثـــم تفوقـــي فـــي جامعـــة الشـــارقة
التـــي تخرجـــت فيهـــا بتخصصي في
العلـــوم االجتماعيـــة .

حدثينا عن بداياتك العملية؟

كنـــت عازمـــة علـــى العمـــل،

والبدايـــة كانـــت بعملـــي فـــي إدارة
اإلقامـــة والجنســـية فـــي دبـــي
كمنســـق إداري ومـــن ثـــم تدرجـــت
ً
وحاليـــا
فـــي العديـــد مـــن المراكـــز
أشـــغل موقع مســـؤول ثقافة الرضا
الوظيفـــي .

تقديريـــة عـــدة ،ولكـــن أبرزهـــا جائـــزة

دبـــي لـــأداء الحكومـــي المتميز عن

فئـــة الجنـــدي المجهول .فلـــم يدخل

شـــيء الســـعادة إلـــى قلبـــي مثـــل
تكريم صاحب الســـمو الشـــيخ محمد

بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس
الدولـــة رئيـــس مجلس الـــوزراء حاكم

دبـــي ،رعـــاه اللـــه ،وســـمو الشـــيخ
حمـــدان بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل
مكتـــوم ،ولـــي عهـــد دبـــي .

أكثـــر مـــا يعجبـــك فـــي الحيـــاة

وتتمنيـــن مالمســـته علـــى أرض

الواقـــع؟

أتمنـــى أن يعيش الكفيف دون

كيـــف تقضيـــن وقتك خـــارج عملك
ا لو ظيفي ؟

أمضـــي معظـــم وقتـــي فـــي
ً
وأحيانـــا
القـــراءة وتصفـــح اإلنترنـــت
فـــي كتابـــة المقـــاالت .

هل هي محاوالت لتحدي اإلعاقة؟

البحـــث علـــى شـــبكة اإلنترنـــت

أي عوائق .
علـــى اإلطـــاق ،فالمســـؤولية

إحدى وســـائل تحقيق الـــذات ،وتعزيز
ثقـــة اآلخريـــن بي .

مـــاذا عـــن تعامـــل المحيطيـــن بـــك

فـــي العمـــل؟

جميـــع الزمـــاء يتعاملون معي

باحتـــرام ،وال أحد يشـــعرني بأي فرق

يعطينـــي فرصـــة تطويـــر مهاراتـــي،
ً
وأيضـــا يخدمنـــي فـــي عملـــي

ما األدوات التي تستخدمينها؟

فأنـــا مهتمـــة بالوصـــول إلـــى النظم

عـــدا ذلـــك أتعامـــل مـــع كل األجهـــزة

بيني وبيـــن المبصرين .

التطوعـــي وفـــي برامـــج الملتقـــى،
والخدمـــات اإللكترونية لذوي اإلعاقة
ً
تماشـــيا مـــع التحـــول إلـــى
البصريـــة

مـــن

األســـوياء ،فأســـتخدم الكمبيوتـــر

مـــا الـــذي اختلـــف في شـــخصيتك

الهاتـــف المتحرك ،وأتبادل الرســـائل

للمكفو فين ؟

بعض البرامـــج الخاصـــة بالمكفوفين

الحكومـــة الذكيـــة .

بعـــد أن أصبحت صاحبة أول ملتقى
زادت ســـماتي الشـــخصية

التـــي

يســـتخدمها

وأتصفـــح

اإلنترنـــت،

وأســـتخدم

اإللكترونيـــة ،كل ذلـــك باســـتخدام

التـــي تســـاعد علـــى قـــراءة المكتوب

وقيمـــة تفهمـــي الحقيقـــي لمعنى

علـــى الشاشـــة بصـــوت مســـموع

أكثـــر قـــوة وثقـــة .

مـــاذا عـــن الجوائـــز التـــي حصلـــت

تحمل المســـؤولية ،وهـــو ما جعلني

ومفهـــوم .

تتحمليـــن العديد من المســـؤوليات

عليهـــا خـــال مشـــوارك؟

أال يســـاورك الخوف؟

مـــا زال لـــدي الكثيـــر ألقدمـــه

لنفســـي وللمجتمع ولفئة المعاقين
بشـــكل خاص ،ألنـــي أعتبر نفســـي
واحدة مـــن المهموميـــن بقضاياهم
والمتحدثـــة بلســـانهم .
ما رسالتك للعالم؟

منـــذ الصغـــر وكل العالـــم ال

يتســـع ألحالمـــي ،أمـــا المحيطـــون

الحاســـب اآللـــي للقـــراءة ،ومـــا
غيـــري

ما تطلعاتك وطموحك؟

حصلـــت علـــى جوائـــز ومنـــح

بـــي فأقوالهـــم لـــم تتغيـــر حتـــى
ً
خيوطـــا
اليـــوم ،بأنـــي فتـــاة أنســـج
ً
وأفـــكارا لعالـــم يفـــوق عوالـــم مـــن

هـــم فـــي ســـني .

وأنـــا هنـــا ألقـــول لألســـوياء
إن شـــاءت األقـــدار أن نفقـــد نعمـــة

البصـــر ،فإعاقـــة الجســـد لـــم ولـــن
تكون إعاقة فكـــر وإبداع وعزيمة ،بل
ً
حافـــزا علـــى العطـــاء  .والتاريـــخ زاخر

بالعظمـــاء الذيـــن فقدوا حاســـة من

حواســـهم فاســـتعاضوا عنهـــا ببقية
الحـــواس ،وكانـــت حياتهـــم مليئـــة
بالعطـــاء ،إلى أن صـــاروا نماذج تخلد
ذكراهـــم بأعمالهـــم المجيـــدة .
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دليالن للسالمة المدرسية واستخدام
مترو دبي بطريقة (برايل)

تاريخ النشر:

الثالثاء  12نوفمبر 2013

دبي (االتحاد)

مواصالت دبي مجهزة لـــذوي االحتياجات الخاصة (من المصدر)

أصــــدرت هــيـــئــــــة الطـــــــرق
والمواصالت بدبـــي دليلين بلغة
ً
بصريـــا،
“برايـــل” ،للمعاقيـــن
األول الســـتخدام متـــرو دبـــي
وأصدرتـــه بالتعـــاون مـــع جمعيـــة
ً
بصريـــا،
اإلمـــارات للمعاقيـــن
والثانـــي للســـامة المدرســـية
بغـــرض توزيعـــه علـــى الطـــاب
المكفوفيـــن في المـــدارس ،وتم
إعـــداده بالتعـــاون مـــع مؤسســـة
“تمكيـــن”.
وقـــال مطـــر الطايـــر رئيـــس
مجلس اإلدارة والمديـــر التنفيذي
للهيئـــة ،إن هـــذه الخطـــوة تأتـــي
ً
تنفيـــذا للمبـــادرة التـــي اطلقهـــا
ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن محمد
بـــن راشـــد آل مكتـــوم ولـــي عهد
دبـــي رئيـــس المجلـــس التنفيذي
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مـــكان للجميـــع”
“مجتمعـــي...
ٌ
الراميـــة إلـــى تحويـــل دبـــي إلـــى
مدينـــة صديقـــة لـــذوي اإلعاقـــة
بحلول عام  ،2020عبر دعم وتعزيز
الجهود الحاليـــة لإلمارة في مجال
تمكيـــن ذوي اإلعاقـــة ،وضمـــن
إطـــار جامـــع يســـاهم فـــي تعزيـــز
فاعليـــة المشـــاريع والمبـــادرات
القائمة ،واســـتحداث المزيد منها
وفـــق رؤيـــة ترمـــي إلـــى تعظيـــم
مشـــاركة وإدمـــاج هـــذه الفئـــة
المهمـــة فـــي المجتمـــع ،وإيجـــاد
مســـارات عمـــل جديـــدة يمكن من
خاللهـــا تذليـــل كافـــة العراقيـــل
التـــي قد تعتـــرض طريـــق انخراط
ذوي اإلعاقـــة بصـــورة إيجابيـــة
في محيطهـــم االجتماعي كأفراد
قادريـــن علـــى اإلنتـــاج واإلبـــداع.

وأكـــد الطايـــر التـــزام هيئـــة الطرق
والمواصـــات ببنـــود القانـــون
االتحادي رقم “ ”29لسنة ،2006
فـــي شـــأن حقـــوق ذوي اإلعاقة،
والـــذي تنـــص المادة رقـــم “”25
منـــه علـــى ضـــرورة أن تتوافـــر
فـــي الطريـــق والمركبـــات العامة
ووســـائل النقـــل البـــري والبحـــري
المواصفـــات الفنيـــة الالزمـــة
الســـتعمال وحاجة المعـــاق ،حيث
تقـــدم الهيئـــة حزمـــة واســـعة من
الخدمـــات للمعاقيـــن بمختلـــف
فئاتهـــم ،كما أن مختلف وســـائل
النقـــل الجماعـــي التابعـــة للهيئـــة
روعـــي فـــي تلبية احتياجـــات ذوي
اإلعاقـــة.
وقـــال :يتضمـــن دليـــل
اســـتخدام متـــرو دبـــي للمعاقين

ً
بصريا معلومـــات كيفية التخطيط
لرحلـــة المتـــرو وكيفيـــة الوصـــول
فيهـــا
والتحـــرك
للمحطـــات
حتـــى الوصـــول لعربـــة المتـــرو،
ً
مشـــيرا
واســـتخدام بطاقـــة نول،
إلـــى أن الهيئـــة قامـــت بطابعـــة
 1000نســـخة ،ســـيتم توزيع 300
نســـخة علـــى مؤسســـات ومراكز
المعاقيـــن ،وســـيتم وضـــع 700
نســـخة في مكاتب االستعالمات
فـــي محطـــات متـــرو دبـــي.
وأضـــاف :ســـتقوم الهيئـــة
في العـــام المقبل بإصـــدار ثالثة
كتيبـــات بلغة “برايـــل” هي دليل
اســـتخدام التاكســـي المائـــي،
ودليـــل اســـتخدام فيـــري دبـــي،
ودليـــل اســـتخدام حافـــات النقل
عبـــر المدن.
وأكـــد حـــرص الهيئـــة علـــى
نشـــر وتعزيـــز الوعـــي المـــروي
لـــدى المعاقيـــن بمختلف فئاتهم،
حيـــث أعـــدت الهيئة بالتعـــاون مع
مؤسســـة تمكين” دليل السالمة
المدرســـية بلغـــة “برايـــل” بهدف
تعزيز مفهوم الســـامة المرورية
لـــدى هـــذه الفئـــة ،حيـــث تمـــت
طباعـــة  500كتيـــب ،كمـــا قامـــت
الهيئـــة بالتعـــاون مـــع وزارة
الشـــؤون االجتماعيـــة بتنظيـــم
برنامـــج تدريبـــي بلغـــة اإلشـــارة
لموظفـــي التوعيـــة المروريـــة
لتدريبهـــم علـــى التعامـــل مع فئة
البكـــم ،كما أطلقت مبـــادرة خاصة
بالصـــم والبكـــم بهـــدف توجيـــه
مســـتخدمي الطريق إلى التعرف
على الســـائقين الصم ،باإلضافة
إلـــى ملصق عليه عبارة “الســـائق
ال يســـمع” يوضع علـــى مركبات
ذوي اإلعاقـــة الســـمعية.
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جولة تعريفية
على مترو وفيري دبي

2013/12/16

عضـــوا وعضـــوه من أعضـــاء الجمعية

للمعاقيـــن عمومـــا والمعاقين بصريا

أعدت هيئة الطرق والمواصالت

مـــن مختلف إمـــارات الدولـــة ،وكانت

خصوصـــا.

بدبـــي عبـــر إدارة قطاع خدمـــات الدعم

بدايـــة الرحلة في متـــرو دبي بمحطة

قبـــل تحرك المترو قدم ســـعادة

الفنـــي المؤسســـي بالتنســـيق مـــع

االتصـــاالت حيـــث تحـــرك المعاقيـــن

عبـــد اللـــه مدنـــي مديـــر إدارة قطـــاع

الجمعيـــة في يـــوم االثنيـــن الموافق

بصريـــا داخـــل المتـــرو وتعرفـــوا

خدمـــات الدعـــم الفني المؤسســـي

 2013/12/16بدبـــي برنامـــج ُمنَ َّظـــم

علـــى التجهيـــزات مـــن خـــال شـــرح

بهيئـــة الطـــرق والمواصـــات كلمـــة

لـــذوي اإلعاقـــة البصريـــة للتعريـــف

الدليـــل المرافـــق مـــن هيئـــة الطـــرق

َشـــكر فيهـــا الحضـــور وأثنـــى علـــى

بالتجهيـــزات وآليات إمكانية الموصول

والمواصـــات الذي قدم لهم شـــرحا

قبـــول دعوتهـــم للتعـــرف علـــى

المقدمـــة في مترو دبـــي ،حضره 55

وافيـــا حـــول التجهيـــزات المعـــدة

خدمـــات الهيئـــة وتحـــدث عـــن بعـــض
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الخدمـــات

المقدمـــة

للمكفوفيـــن

فـــي متـــرو دبـــي كتزويـــد األرصفـــة
بمداســـات محسوســـة أثنـــاء الحركـــة
داخـــل المحطـــات وســـهولة الحركـــة
للمكفوفيـــن وغيرهـــا مـــن التجهيزات
مثـــل أن القطـــار ناطـــق حســـبما
تمـــت برمجتـــه بوصولـــه للمحطـــة
المعنيـــة فهـــو يذكـــر أســـمها قبـــل
الوصـــول

لالســـتعداد

للخـــروج

قبـــل غلـــق األبـــواب وغيرهـــا ،كمـــا
تمـــت المناقشـــة وطرحـــت العديـــد
مـــن األســـئلة حيـــث توجـــه الحضـــور
بســـؤاله عـــن العديـــد مـــن الخدمـــات
وكيفيـــة اســـتعمالها ،كمـــا قدمـــت
بعـــض المقترحـــات لتطويـــر الخدمات
مـــن قبـــل أعضـــاء الجمعيـــة.
وفـــي محطـــة الغبيبـــة تـــم
النـــزول مـــن المتـــرو والتوجـــه إلـــي
(فيـــري دبـــي) الخدمة التـــي أطلقتها
مؤسســـة المواصـــات العامة بهيئة
الطـــرق والمواصـــات لترقيـــة خدمة
النقـــل المائـــي وتعـــد حلقـــة مهمـــة
فـــي منظومـــة النقـــل بإمـــارة دبي،
إضافـــة إلـــى العبرة ،البـــاص المائي
والتاكســـي المائـــي.
ثـــم توجـــه أعضـــاء الجمعية إلى
الفيـــري حيـــث انتقلـــت الرحلـــة إلـــى
المـــاء فـــي جولـــة طويلـــة علـــى خور
دبـــي اســـتغرقت قرابـــة الســـاعتين
تعرفـــوا خاللها علـــى الخدمات داخل
القـــارب التي بدورها اشـــتملت على
التســـهيالت والخدمـــات للمعاقيـــن
مع الشـــرح من قبل الدليل المرافق،
ثـــم ختمـــت الرحلـــة بالعـــودة لمحطـــة
الغبيبـــة وفـــي أذهـــان الحضـــور من
المعاقيـــن بصريا صـــورة عن خدمات
هيئـــة الطـــرق شـــجعتهم الســـتخدام
وســـائل المواصـــات بدبي.

األمل المشرق

121

مبادرات

أمر بترجمة الكتاب وتوزيعه على مراكز المكفوفين في الدولة

محمد بن راشد يهدي «ومضات من فكر»
بطريقة برايل إلى أحمدالغفلي

الخليج  16نوفمبر 2013

الغفلـــي

الغـــداء برفقة ســـمو الشـــيخ حمدان بن

أحمـــد

قـــد تواصـــل مـــع

محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم ولي عهد

المكتب التنفيذي

دبي .

لصاحـــب الســـمو

وأشـــاد صاحـــب الســـمو الشـــيخ

الشـــيخ محمد بن

محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم فـــي

راشـــد آل مكتـــوم

تغريـــدات لـــه عبـــر حســـاب فـــي تويتـــر

فاجأ صاحب الســـمو الشيخ محمد

طالبـــا نســـخا مـــن الكتـــاب األصلـــي

بالشـــاب أحمـــد الغفلـــي ،حيـــث قـــال

بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

فأمـــر ســـموه بترجمـــة الكتـــاب بطريقة

ً
ً
إماراتيا
شابا
سموه «اســـتضفت اليوم

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي،

برايـــل وتوزيعه على مراكـــز المكفوفين

ً
مكفوفـــا  . .اتصـــل بمكتبـــي وأبـــدى

رعـــاه اللـــه ،الشـــاب المواطـــن الكفيف

فـــي الدولـــة ،وفاجـــأ الشـــاب أحمـــد

رغبتـــه باقتناء كتاب ومضـــات من فكر .

أحمد الغفلـــي المذيع بإذاعة الشـــارقة

باســـتضافته فـــي اســـتراحة ســـموه

 .فطبعنـــاه بطريقـــة برايل وأهديته أول

بإهدائه أول نســـخة مـــن كتابه ومضات

بالمرمـــوم وأهـــداه أول نســـخة مـــن

نســـخة» .

مـــن فكر بلغـــة برايل ،حيث كان الشـــاب

الكتـــاب كمـــا تناول ســـموه معـــه طعام
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وأضاف ســـموه «الشـــاب اســـمه

الدائـــم والمســـتمر لرعايـــة أبنائـــه
المكفوفيـــن بشـــكل خـــاص وأصحـــاب
االحتياجـــات الخاصـــة بشـــكل عـــام،
وأشـــار إلـــى أن هـــذه اللفتـــة الكريمـــة
تؤكـــد حـــرص ســـموه وســـعيه للقـــاء
تلـــك الفئـــات ،األمر الذي يســـهم في
زيـــادة قدراتهم وتشـــجيعهم ،ومنحهم
الفـــرص لكـــي يحيوا ضمـــن مجتمعهم
كأفراد مســـاهمين فـــى بنائه وتقدمه .
وأوضـــح أن الدعـــم الـــذي تقدمـــه
الدولـــة للجمعيات والمؤسســـات كافة
التـــي ترعـــى األنشـــطة والبرامـــج لهذه
الشـــريحة والرعايـــة االجتماعيـــة والدعم
ً
وتحديـــدا
لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة
أحمـــد الغفلـــي  . .وأعرفـــه منـــذ زمن .

إذاعـــة الشـــارقة أحمـــد الغفلـــي ()26

المكفوفيـــن يفوق الوصـــف وليس له

 .رغـــم فقـــده نعمة البصـــر  . .لم يفقد

ســـنة ،إن ســـعادته ال توصف ،واعتزازه

نظيـــر فـــي أيـــة دولـــة أخرى ،مـــن خالل

نعمـــة البصيـــرة متعلـــم  . .جامعـــي . .

كبيـــر بمفاجـــأة صاحب الســـمو الشـــيخ

تقديـــم الخدمـــات العالجيـــة والتأهيلية

إعالمـــي  . .محـــب للشـــعر وللحياة» .

محمد بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيس

والتدريبية والمتابعـــة الفعلية والدائمة

ً
أيضا «ســـمعت عن
وقال ســـموه

الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم

لـــكل حالـــة علـــى حـــدة ،وهـــذا يعمـــل

أحمـــد أنه محـــب ومتابـــع لمباريـــات كرة

دبي ،رعـــاه الله ،له ،واســـتضافته في

على زيـــادة دمجهم وتواصلهم بشـــكل

ً
أيضا  . .يشـــجع النـــادي األهلي
القدم

استراحة سموه بالمرموم وإهدائه أول

إيجابـــي مـــع أقرانهـــم فـــي المجتمع .

 . .يتابـــع مبارياته بالســـماع  . .ويتفاعل

نســـخة من كتاب «ومضـــات من فكر»،

وحـــول مســـيرته اإلعالميـــة ،اعتبر

ً
كثيـــرا لناديه  . .كما
معهـــا  . .ومتحمس

وتنـــاول ســـموه معـــه طعـــام الغـــداء

أن لديـــه برنامجـــه اإلذاعي» .

برفقة ســـمو الشـــيخ حمـــدان بن محمد

وختـــم ســـموه التغريـــدات بقولـــه

بـــن راشـــد آل مكتوم ولي عهـــد دبي .

«أحمـــد نمـــوذج لـــإرادة  . .وقصـــة

وأضاف فـــي حديـــث ل»الخليج»:

جميلـــة عـــن اإليجابيـــة فـــي الحيـــاة . .

لقـــد أدخـــل هـــذا اللقـــاء البهجـــة إلـــى

ومثـــال علـــى قدرتنـــا على اإلنجـــاز رغم

قلبـــي ،وأعتبـــره أفضل تكريـــم حصلت

قـــوة التحـــدي  . .هـــو وأمثالـــه مصـــدر

عليـــه فـــي حياتـــي ،وهـــو بمثابـــة تـــاج

ً
جميعا» ،وأضاف ســـموه «ال
إلهـــام لنا

على رأســـي ،وفخر لي ولـــكل زمالئي

يوجـــد حيـــاة جيدة وأخـــرى ســـيئة  . .وال

المكفوفيـــن ،وهـــذه الزيـــارة ناتجـــة عن

يوجـــد عالم جميل وآخـــر صعب  . .فقط

إيمان عميق لما تبذله القيادة الرشـــيدة

نظـــرة إيجابيـــة متفائلة أو نظرة ســـلبية

مـــن جهـــد حقيقـــي وإرادة صلبـــة مـــن

متشـــائمة» ( .وام(.

أجل تعميـــق الترابط بين القيـــادة وأبناء

الغفلـــي :مفاجأة محمد بن راشـــد
أفضل تكريـــم في حياتي
الشارقة  -عايدة عبدالحميد:
قـــال معـــد ومقـــدم البرامـــج في

الدولـــة ،لرفعـــة شـــأن الوطـــن وجعلـــه
ً
دائما .
فـــي المكانـــة التي تليـــق بـــه
وأشـــاد بجهـــود صاحـــب الســـمو
الشـــيخ محمد بن راشـــد ودعم ســـموه
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ســـموه مـــع الغفلـــي نشـــرها ســـموه
علـــى «إنســـتغرام»:
محمـــد بـــن راشـــد :أنـــت فقـــدت
البصـــر لكـــن عنـــدك البصيـــرة ،وطبعنا
ً
كتابـــا بلغتك .
لـــك
ً
خيرا
أحمد الغفلي :جزاك الله
محمـــد بن راشـــد :مـــا يعجبني أن
ً
ً
دائمـــا فـــي هذه
روحـــا إيجابيـــة
عنـــدك
الحياة .
أحمـــد الغفلـــي :امتـــداد منكـــم
طـــال عمرك ،وهـــذه وصيتكم لنا ونحن
صغـــار  .كان لهـــذه المحادثـــة الصغيرة
التـــي دارت بيـــن صاحب الســـمو نائب
رئيـــس الدولـــة ،رعـــاه اللـــه ،والشـــاب
اإلماراتـــي الكفيـــف أحمـــد الغفلـــي،
ردود أفعـــال واســـعة علـــى موقـــع
«إنســـتغرام» ،حيـــث دعـــا المغـــردون
لســـموه بطول العمـــر ،وأن يجعل الله
ً
قائدا يغـــرس كل القيم النبيلة
ســـموه
المذيـــع أحمـــد الغفلـــي أن اإلعاقـــة

ً
دائمـــا لمســـاعدته ودعمـــه ودفعـــه

البصريـــة كانـــت دافعـــه الـــذي جعلـــه

ً
منوهـــا بأن
للنجـــاح رغـــم كل الظروف،

وقالـــت حنـــان محمـــود عبـــر

يتوجـــه إلى البرامج التفاعلية ،باعتبارها

اإلذاعـــة منحتـــه الفرصة لكســـب محبة

«إنســـتغرام» :لو نلـــف األرض كلها ال

ً
نوعـــا من التحدي ،يســـاعده على تغيير

النـــاس وهـــذا بحـــد ذاته أكبر جائـــزة له .

ً
هنيئـــا لكـــم .
نجـــد مثـــل حاكـــم دبـــي

مفهـــوم الناس نحو الشـــخص المعاق

ويعـــد أحمـــد الغفلي من عشـــاق

وقـــال نايف الحمادي :جـــزاك الله

ً
موضحـــا أنـــه يهـــدف مـــن
«تويتـــر»

ً
خيـــرا على تواضعك وســـمو أخالقك .

ويـــرى المذيـــع الشـــاب أن عملـــه

تغريداته إيصال رســـالة تعريفية يكسر

وقـــال الحمـــادي :قمـــة فـــي

فـــي التلفزيـــون كان التحـــدي األكبـــر

عبرهـــا اإلحـــراج الذي يشـــعر بـــه بعض

التواضـــع واللـــه يطول بعمرك شـــيخنا

بالنســـبة لـــه ،إذ وجـــد صعوبـــة فـــي

المكفوفيـــن .

.

فـــي نفـــوس أبنـــاء الوطن .

وقـــال روبرت كـــرم :قائد كل جديد

البدايـــة بكيفيـــة إقنـــاع المحطـــة بـــأن

معقبو «إنستغرام» يشيدون

الكفيـــف يصلـــح للعمـــل اإلعالمـــي

كلمـــات بســـيطة رقيقـــة تحـــدث

وقالـــت لـــوال :ما شـــاء اللـــه ربي

والتلفزيونـــي بشـــكل خـــاص ،لكـــن

بهـــا صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن

يزيـــده ،واللـــه يطـــول بعمـــرك ويزيـــد

عملـــه في اإلذاعة جعله يشـــعر بالراحة

راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولة

ً
ومجـــدا .
ســـموك قمـــة

والقـــرب أكثـــر مـــن المتابعيـــن ألنـــه

رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي ،رعاه

وقالـــت نائلـــة الشـــمري :هنـــاك

يتواصـــل معهـــم بقلبـــه ومشـــاعره

اللـــه ،إلـــى الكفيـــف أحمـــد الغفلـــي،

العديـــد مـــن األشـــخاص الذيـــن لـــم

ً
ً
كبيـــرا مـــن
كمـــا
وأكـــد أن لديـــه

ً
قلبا
تنـــم عن قائـــد يحمل بيـــن جنباتـــه

يعـــد العالـــم بعـــد والدتهـــم كالعالـــم

األفـــكار يدرســـها بدقـــة واهتمـــام كي

ً
محبا لإلنســـان ،يعمل لخيره ويســـعى

مـــن قبلـــه! هنـــاك أشـــخاص تركـــوا

تخـــرج بحلـــة جديـــدة وأفـــكار مبتكـــرة

لهنائه .

بصمتهـــم علـــى الحياة ،وأنـــت منهم،

تناســـب إذاعة الشـــارقة ،التي ســـعت
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وفيمـــا يلـــي مقتطفـــات لحديث

يغرس القيـــم في قلوبنا

اللـــه يســـعدك.

حمدان بن محمد

مكان للجميع)
يطلق مبادرة (مجتمعي..
ٌ
لدعم جهود تمكين ذوي اإلعاقة
برق اإلمارات

السبت 2013/11/09
أطلـــق ســـمو الشـــيخ حمـــدان بن

محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم ،ولـــي
عهـــد دبي رئيـــس المجلـــس التنفيذي،
مـــكان للجميع»،
مبـــادرة «مجتمعي...
ٌ

والتـــي تهـــدف إلـــى تحويـــل دبـــي
بالكامـــل إلـــى مدينـــة صديقـــة لـــذوي
اإلعاقـــة بحلـــول العـــام  ،2020عبـــر
دعـــم وتعزيـــز الجهـــود الحاليـــة لإلمارة
فـــي مجـــال تمكيـــن ذوي اإلعاقـــة،
وضمـــن إطار جامع يســـاهم في تعزيز
فاعلية المشـــاريع والمبـــادرات القائمة
واســـتحداث المزيـــد منهـــا وفـــق رؤية
ترمـــي إلـــى تعظيـــم مشـــاركة وإدماج
هـــذه الفئـــة المهمـــة فـــي المجتمـــع،
وإيجـــاد مســـارات عمـــل جديـــدة يمكن
مـــن خاللهـــا تذليـــل كافـــة العراقيـــل
التـــي قد تعتـــرض طريق انخـــراط ذوي
اإلعاقـــة بصورة إيجابيـــة في محيطهم
االجتماعـــي كأفراد قادرين على اإلنتاج
واإلبـــداع.
ووجـــه ســـمو ولـــي عهـــد دبـــي
كافـــة الدوائر والمؤسســـات والهيئات
الحكوميـــة فـــي دبـــي باتخـــاذ التدابيـــر
الفوريـــة الالزمـــة التـــي مـــن شـــأنها
إثمـــار خطـــوات عملية ملموســـة تدعم
مـــا قدمتـــه الجهـــود الســـابقة والحالية
فـــي دبـــي مـــن نتائـــج إيجابيـــة طيبة،
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وتـــؤازر المبـــادرة الجديـــدة بمـــا تحملـــه

إدراك قدراتـــه الخاصـــة وهـــو حاجـــز ال

قدرتهـــم على العطـــاء التـــي ال يمكن

ً
معربـــا عن أملـــه في أن
مـــن أهـــداف،

عالقـــة لـــه بالواقـــع ،وشـــدد ســـموه

أن تحدهـــا إعاقة بدنية ،ودورنا أن نوجد

تنـــال هذه المبـــادرة تأييـــد كافة أطياف

على حـــرص دبي علـــى تذليل مختلف

البدائـــل والحلـــول التـــي تمكنهـــم من

المجتمـــع وأن تحظـــى برعاية واســـعة

العراقيـــل التـــي قـــد تكون ســـببا في

ممارســـة حياتهم بصـــورة طبيعية وأن

تبـــرز مدى الوعي بأهمية إشـــراك ذوي

حرمـــان ذوي اإلعاقـــة مـــن فرصـــة

نيســـر حصولهـــم على كافـــة الخدمات

اإلعاقـــة وما يمكـــن أن نقدمه لهم من

المشـــاركة فـــي بنـــاء وطنهـــم ،ونـــوه

بأســـلوب ســـهل ويســـير».

أوجه دعم مختلفـــة تمكنهم من القيام

ســـموه إلـــى أن لـــدى العديـــد منهـــم

وأضاف ســـموه« ،مـــن واجبنا أن

بأدوارهـــم كأفراد قادريـــن على إحداث

طاقات وإمكانـــات وإرادة وعزيمة على

نهيـــئ الفرصـــة كاملـــة لـــذوي اإلعاقة

تغييـــر إيجابـــي فـــي بيئتهـــم وتؤكـــد

عوضهم اللـــه بها ليتميزوا عن
ّ
التفـــوق

كـــي يوظفـــوا المواهـــب والقـــدرات

قدرتهـــم علـــى المشـــاركة المجتمعيـــة

غيرهـــم فـــي الكثيـــر مـــن المجاالت.

التـــي اختصهم الله بهـــا فيما يفيدهم

وقـــال ســـموه« ،إننـــا حريصـــون

ويعـــود بالنفـــع علـــى مجتمعهـــم ،إن

كأشـــخاص

نافعيـــن

ألنفســـهم

علـــى توفيـــر مختلـــف أوجـــه العنايـــة

تمكيـــن عمـــوم فئـــات المجتمـــع هـــو

وأكـــد ســـمو ولـــي عهد دبـــي أن

بـــذوي اإلعاقـــة ،وملتزمـــون بذلـــك

هـــدف نضعه في مقدمـــة اهتماماتنا

ً
ســـببا في
اإلعاقـــة ال يمكـــن أن تكون

وبشـــتى الطـــرق ونعمـــل علـــى تهيئة

حتى يتحـــول الجميع إلى قـــوة إيجابية

حجب صاحبها عن المشـــاركة اإليجابية،

ً
جزءا
أفضـــل بيئـــة داعمـــة لهم كونهـــم

منتجـــة ،فنحـــن حريصـــون علـــى منـــح

حيـــث أن هـــذا الحجب يكـــون في أغلب

ال يتجـــزأ من نســـيج المجتمـــع ،ونعمل

فـــرص متكافئـــة للجميـــع ونريـــد كافـــة

األحيـــان نتيجـــة حاجـــز «ذهنـــي» يثني

جاهديـــن علـــى أن نتيـــح لهـــم الفرصة

ً
إيجابيا
عناصر المجتمع أن تكون شـــريكا

مـــن يحيطـــون بصاحـــب اإلعاقـــة عـــن

كاملـــة إلطـــاق طاقاتهـــم وإثبـــات

فـــي مســـيرة النمـــاء ،إننا نتطلـــع إلى

ووطنهـــم.
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جهـــد تنمـــوي يشـــمل كل الفئـــات والقطاعـــات ويقوم
ً
أحدا
على مشـــاركة مجتمعية ال تســـتثني فئة وال تحرم
مـــن نيل شـــرف اإلســـهام فـــي بنـــاء الوطـــن والحفاظ
على مكتســـباته».
وفي إطـــار مبادرة «مجتمعي ...مـــكان للجميع»،
أمـــر ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل
مكتـــوم ،ولـــي عهـــد دبي رئيـــس المجلـــس التنفيذي،
ً
فورا في إعداد قانون «حماية األشـــخاص ذوي
بالبـــدء
اإلعاقـــة فـــي دبـــي» ،وإطالق خـــط ســـاخن يمكن من
خاللـــه اإلبالغ عـــن أي بـــادرة تمييز أو إســـاءة أو إهمال
أو اســـتغالل فـــي حق أي شـــخص معـــاق ،عالوة على
تقديـــم هذا الخط لمعلومات عـــن الخدمات المخصصة
لـــذوي اإلعاقة وأماكـــن توافرها.
كمـــا وجـــه ســـموه كافـــة الجهـــات الخدميـــة فـــي
ً
فورا باســـتحداث
القطاعيـــن الحكومـــي والخاص بالبدء
مســـار لخدمـــة ذوي اإلعاقـــة ليتخطـــى ذلـــك اإلعاقـــة
الحركيـــة إلى باقـــي أنواع اإلعاقة عبـــر توفير موظفين
مؤهليـــن ومدربيـــن وعلـــى قـــدر كبيـــر مـــن الدرايـــة
بأفضـــل ســـبل تقديـــم الخدمـــة لـــذوي اإلعاقـــة بمـــا
ييســـر حصولهـــم على تلك الخدمات بأســـلوب ســـهل
و بسيط .
كمـــا أعطـــى ســـموه توجيهاتـــه للجهـــات الخدمية
باســـتحداث برامـــج تدريبيـــة لموظفيهـــا للتـــدرب علـــى
«لغة اإلشـــارة» بشـــكل شامل يضمن ســـهولة تقديم
الخدمـــات إلى فئة الصـــم والبكم ،باإلضافة إلى توفير
جميـــع األدلة اإلرشـــادية للخدمـــات الرئيســـية مطبوعة
بطريقـــة «برايـــل» وإتاحتها لـــذوي اإلعاقـــة البصرية.
وقـــام بتطوير مبادرة «مجتمعي ..مكان للجميع»،
بنـــاء علـــى توجيهات ســـمو ولـــي عهد دبـــي وبمتابعة
ً

من ســـموه ،فريق األمانـــة العامة للمجلـــس التنفيذي
بالتعـــاون مع هيئة تنميـــة المجتمع.
وتهـــدف المبـــادرة إلـــى إطـــاق مجموعـــة مـــن

القوانين واألطر التشـــريعية والمبادرات التي تســـاهم
فـــي مجملهـــا فـــي تعزيـــز بنيـــة تحتيـــة وخدميـــة تتيـــح
الوصـــول إلـــى كافـــة المرافق واالســـتفادة مـــن جميع
الخدمـــات ،وتوفير رعاية صحية متميـــزة لذوي اإلعاقة،
باإلضافـــة إلى خدمـــات اجتماعية مســـاندة وخلق وعي
مجتمعـــي واســـع مـــا يســـهم فـــي دمـــج ذوي اإلعاقة
ويؤكـــد مشـــاركتهم فـــي تنميـــة المجتمع.
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خالد الكمدة:
مبادرة مجتمعي تســـهم في تفعيل حق
“حماية” ذوي اإلعاقة

أشـــار خالـــد الكمـــدة ،المديـــر
مـــكان
أن مبـــادرة “مجتمعـــي . .
ٌ
للجميـــع” ،التـــي أطلقهـــا ســـمو

وإدماجـــم فـــي مختلـــف مجـــاالت
ً
ً
عامـــا يدعم
مناخا
المجتمـــع ،وتوفـــر

تنميـــة المجتمـــع لـــذوي اإلعاقـــة

الجهـــات المعنيـــة بتطويـــر برامـــج

وعـــدم التمييـــز بشـــأنهم ،لتمكنهـــم

آل مكتـــوم ،ولـــي عهد دبـــي رئيس

مثـــل هيئـــة تنميـــة المجتمـــع ،علـــى

الكاملـــة والفعالـــة فـــي المجتمـــع .

نوعيـــة للجهـــود التـــي تبذلهـــا دبي

فيمـــا بينهـــا ،كما يوضـــح اإلجراءات

وقـــال“ :نثمـــن هـــذه المبـــادرة

وضمـــن إطـــار قانونـــي لتعزيـــز

لضمـــان التغطيـــة الشـــاملة لحقوق

فـــي إيجاد سياســـة واضحـــة لحماية

العـــام لهيئـــة تنميـــة المجتمـــع إلى

وقايتهـــم مـــن الضـــرر ،ويســـاعد

تتجـــاوز توفيـــر فـــرص متكافئـــة لهم

الشـــيخ حمـــدان بن محمد بن راشـــد

وحلول تلبي احتياجات ذوي اإلعاقة

مـــن الحياة باســـتقاللية والمشـــاركة

المجلـــس التنفيذي ،تشـــكل إضافة

تطويـــر نظـــام متكامـــل ،والتنســـيق

فـــي مجـــال تمكيـــن ذوي اإلعاقـــة،

والخدمـــات والمعاييـــر المطلوبـــة

الكريمـــة التـــي ستســـهم بالشـــك

وصولهـــم وحصولهـــم علـــى جميع

هذه الفئـــة المهمة فـــي المجتمع .

ذوي اإلعاقـــة ،تتجاوب مـــع وتفعل

فضـــا عـــن تعزيـــز مشـــاركتهم
ً

وأكـــد أن أهـــداف البرامـــج

والقانـــون

حقوقهـــم التي أقرتها التشـــريعات
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متطلبـــات
الدوليـــة

كل

مـــن

لحقوقهـــم

االتفاقيـــة

اإلماراتـــي االتحـــادي في شـــأنهم،

االجتماعيـــة كافـــة  .ويتطلـــب ذلـــك

الحاليـــة ويعزز الخدمـــات نحو تحقيق

التعليميـــة

األمـــر الذي ســـيوحد وينظم الجهود
الحمايـــة والرفـــاه لهـــم”.

بيئـــة مؤهلـــة تســـهم فـــي دمجهم
فـــي

المؤسســـات

وقطاعـــات

األعمـــال

ومجـــاالت

الترفيـــه واألنشـــطة وتســـهل هذا

وأضـــاف“ :تتطلب خطط الدمج

الدمـــج من خـــال خدمات تتناســـب

بحـــث مجاليـــن رئيســـيين ،األول هو

وعلـــى الرغم من أن دبـــي قطعت
ً
ً
مهمـــا فـــي هـــذا المجـــال
شـــوطا

الكامـــل لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
حمايتهـــم مـــن اإلســـاءة واإلهمـــال

واالســـتغالل والثانـــي حمايتهـــم
مـــن التمييـــز وتأميـــن وصولهـــم

وحصولهـــم علـــى الخدمـــات التـــي
تشـــمل التعليم والصحة والخدمات

مـــع المتطلبـــات الخاصـــة لديهـــم،

إال أن مبـــادرة مجتمعـــي مـــكان

للجميـــع ســـتفعل التعـــاون بيـــن
جميـــع الجهـــات الحكوميـــة والخاصة

واألهليـــة المعنيـــة بهـــذه القضية،

وهـــو

أمـــر

ضـــروري

األهـــداف المرجـــوة”.

لتحقيـــق

وتابـــع الكمـــدة“ :أجـــرت هيئـــة

تنميـــة

المجتمـــع

العديـــد

مـــن

الدراســـات المقارنـــة فـــي مجـــال
دمـــج األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
ً
تقدمـــا في
مـــع أكثـــر المجتمعـــات

هـــذا المجـــال ،ولدينـــا العديـــد مـــن
التوصيـــات والخطـــط الطموحـــة

التـــي نأمـــل فـــي أن تصبـــح
ً
ً
ملموســـا فـــي المســـتقبل
واقعـــا
ا لقر يـــب ” .
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عائشة بوسميط :

”قناة دبـــي المائية” تراعي حاجات المعاقين
دبي “ -الخليج”:

عائشـــة

وأكـــدت بوســـميط أن الهيئة تضع

بوســـميط ،مديـــرة إدارة التســـويق

ومنـــذ تأسيســـها مراعـــاة احتياجـــات

وأشـــارت مديـــرة إدارة التســـويق

واالتصـــال المؤسســـي فـــي هيئـــة

ذوي اإلعاقـــة فـــي مقدمة مشـــاريعها

واالتصـــال المؤسســـي فـــي هيئـــة

أبـــرز

ونشـــاطاتها كافـــة ،وذكـــرت أنـــه تـــم

الطـــرق والمواصـــات ،إلـــى أن جميـــع

الخصائـــص التـــي تراعيهـــا قنـــاة دبـــي

تصمـــم متـــرو دبـــي ليراعـــي هـــذه

مراكـــز الهيئـــة تراعـــي أيضـــا هـــذه

المائيـــة لفئـــة ذوي االحتياجات الخاصة،

االحتياجـــات ،مـــن أنفـــاق ومصاعـــد،

الخصائـــص ،ســـواء فـــي مبانيهـــا أم

حيـــث أكـــدت اســـتخدام نظام إشـــارات

حيـــث تـــم وضـــع نظـــام صوتـــي فـــي

فـــي أولويـــة تقديـــم الخدمـــات لـــذوي

ضوئيـــة ناطق لغيـــر المبصريـــن ،يقوم

هـــذه المصاعد مخصـــص لذوي اإلعاقة

اإلعاقـــة ،حيـــث يعتبر إنجـــاز معامالتهم

بتنبيـــه ذوي اإلعاقـــة باإلشـــارة عـــن

البصريـــة يســـاعدهم على ســـماع رقم

أولويـــة في حال تقديمهـــم لها في أي

طريـــق الصوت ،إضافـــة إلى تخصيص

الطابـــق الـــذي يتوجهـــون إليـــه ،إضافة

مـــن مراكز الهيئـــة ،إضافة إلـــى ميزات

مواقـــف خاصة لهـــم ،ومراعاة الممرات

إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن المميـــزات التـــي

عديـــدة فـــي حافـــات وســـيارات أجـــرة

والمعابـــر لهـــذه الفئـــة .

تراعـــي حاجات الفئـــات األخرى من ذوي

لهـــذه الفئـــات .

كشـــفت

الطـــرق
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عـــن

اإلعاقـــة .

علي ميحد :لمسة مجتمعية فاعلة

التـــي أطلقهـــا ســـموه والتي تنســـجم

المقبلـــة خطط ومبـــادرات تربوية جديدة

قـــال علـــي ميحد الســـويدي وكيل

مـــع رؤيـــة دبـــي الحضارية واإلنســـانية

تخص تلـــك الفئة ،والســـيما أن الوزارة

وزارة التربيـــة والتعليـــم باإلنابـــة ،إن

وهـــي تســـتعد إلعـــان فرحها بشـــرف

ركزت في ال 5ســـنوات السابقة ضمن

إطالق ســـمو الشـــيخ حمدان بن محمد

اســـتضافة إكســـبو . 2020

خططهـــا ومبادراتها على دمج فئة ذوي

بـــن راشـــد آل مكتـــوم ولـــي عهـــد دبي

ً
عموما
إن المعاقيـــن فـــي العالـــم

رئيـــس المجلـــس التنفيـــذي مبـــادرة

وفـــي العالـــم العربـــي علـــى وجـــه

مكان للجميع” لتمكين
“مجتمعـــي . . .
ٌ

الخصـــوص ،وباعتبارهـــم أكبـــر أقليـــات

وأكدت غريب أن المســـؤولية تجاه

الكـــون ،ســـينظرون إلى هـــذه المبادرة

فئـــة المعاقيـــن مســـؤولية مجتمعيـــة

تعـــد لمســـة اجتماعيـــة عاليـــة وفاعلـــة

باعتبارهـــا نقطـــة تحـــول تاريخيـــة فـــي

تمتـــد

تقديـــم

ً
وحرصـــا مـــن القيـــادة
مـــن ســـموه،

قضاياهـــم ،ومن أجـــل تمكينهم وتعزيز

كامـــل الدعـــم األساســـي لالرتقـــاء

الرشـــيدة للدولـــة علـــى توفيـــر البيئـــة

منجزاتهـــم ومكتســـباتهم .

بمســـتوياتهم التعليميـــة والتأهيليـــة،

ذوي اإلعاقـــة ودمجهم فـــي المجتمع،

االحتياجـــات الخاصـــة بـــكل أنواعها في
مـــدارس الدولة .

للمســـاهمة

فـــي

التعليميـــة لـــكل الطلبـــة بمـــا فيهم فئة

ســـتظل دبي واإلمارات سباقتين

وتمكينهـــم مـــن المشـــاركة المجتمعية

ذوي اإلعاقـــة ،منـــذ أن اعتمـــد صاحـــب

فـــي مجال الخيـــر ،وســـنعمل منذ اآلن

العادلـــة ومـــن دون تمييـــز ،مضيفة أن

الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان

علـــى مضاعفـــة جهودنـــا الراميـــة إلـــى

الدولـــة بتوجيهـــات قياداتهـــا الرشـــيدة

رئيـــس الدولـــة ،حفظـــه اللـــه ،القانـــون

تحقيق وترســـيخ هـــذه الرؤية الســـامية

تعمـــل علـــى تحقيـــق هـــذه المبـــادئ

االتحـــادي رقـــم  29لســـنة  2006الـــذي

النبيلـــة ،وســـتكون دبـــي  2020مدينـــة

اإلنســـانية واألخالقيـــة التـــي تكفـــل

يحفـــظ حقوقهـــم بضمـــان دمجهم في

اإلنســـان ومدينـــة اإلحســـان والعـــدل

حقـــوق الجميـــع لتحقيـــق التماســـك

المجتمـــع وإحقـــاق حقوقهـــم نحـــو حياة

واإلنصـــاف لبنـــي البشـــر دونمـــا تمييز

والمســـاواة بيـــن أفـــراد المجتمـــع .

أفضـــل .

بيـــن لـــون وجنـــس ،أو عـــرق ودين” .

وأكـــد ميحـــد أن وزارة التربيـــة
تعمـــل في هذا الشـــأن وفـــق محورين

فوزية غريب :تعزز المسؤولية

ماجد الغرير :وجه حضاري
قـــال ماجـــد ســـيف الغريـــر ،رئيس

أساســـيين ،األول يتمثـــل فـــي مبادرة

أكـــدت فوزية حســـن غريـــب وكيلة

مجموعـــة مراكـــز التســـوق بدبـــي إن

دمـــج ذوي اإلعاقـــة فـــي مـــدارس

وزارة التربيـــة والتعليـــم المســـاعدة

مبادرة ســـمو الشـــيخ حمـــدان بن محمد

الدولـــة ،والثانـــي مـــن خـــال اللجنـــة

للعمليـــات التربويـــة ،أن مبـــادرة ســـمو

بـــن راشـــد آل مكتـــوم ،ولـــي عهد دبي

التـــي تشـــكلت بقـــرار مجلـــس الـــوزراء

الشـــيخ حمـــدان بـــن محمـــد بـــن راشـــد

رئيـــس المجلـــس التنفيـــذي ،لتمكيـــن

لرعايـــة ومتابعـــة ذوي االحتياجـــات

آل مكتـــوم ،ولـــي عهـــد دبـــي رئيـــس

ذوي االحتياجـــات الخاصـــة يزيـــد الوجـــه

الخاصـــة فـــي مجـــال التعليـــم والعمل

المجلـــس التنفيـــذي التـــي جـــاءت تحت

ً
ً
مشـــيرا إلى كل
تألقا،
الحضـــاري لدبـــي

علـــى تذليـــل كل العقبـــات التـــي تعوق
مســـيرتهم التعليميـــة  .وأضـــاف وكيل

مـــكان للجميـــع”
عنـــوان “مجتمعـــي . .
ٌ

مراكز التســـوق بدبي تراعي هذه الفئة

تمكيـــن ذوي اإلعاقـــة ودمجهـــم فـــي

وزارة التربيـــة باإلنابـــة أن لـــكل طفـــل

المجتمـــع ،تعـــد خطـــوة جديـــدة نحـــو

لهـــم ،وذلـــك بدايـــة مـــن المواقـــف

الحـــق فـــي التعليـــم هو شـــعار عالمي

تعزيـــز مفاهيم المســـؤولية االجتماعية

الخاصـــة بالســـيارات التـــي تتيـــح فيهـــا

ترجمتـــه اإلمـــارات إلى واقـــع ملموس

فـــي اإلمـــارات ،وتؤكـــد حـــرص القيادة

المراكز الرئيســـية بدبي مســـاحات جيدة

بنـــاء علـــى اهتمـــام الدولـــة بالمنظومة

الرشـــيدة علـــى دعـــم كل الفئـــات فـــي

ً
مرورا
لهـــذه الفئة ذات التعامل الخاص،

التعليميـــة وتطويرهـــا .

المجتمع ،وتوفير ســـبل الحيـــاة الكريمة

بداخل الموالت ،التي صممت بشـــكل

لهم .

يتيـــح حرية التحـــرك لهؤالء بشـــكل كبير

مريم عثمان :نقطة تحول تاريخية

من خـــال توفير ســـبل الراحـــة واألمان

وقالـــت غريـــب إن وزارة التربيـــة

 .وأشـــار إلـــى أن البنيـــة التحتية الخاصة

قالـــت مريم عثمـــان المديـــر العام

ً
حاليـــا علـــى مواءمة مـــا احتوته
تعكـــف

بمراكـــز التســـوق بدبي مصممـــة لكي

لمركـــز راشـــد للمعاقيـــن“ :اســـتقبلنا

المبـــادرة مـــن توجيهـــات مـــع الخطـــة

تســـاعد علـــى إعطـــاء الراحة للـــزوار من

بفـــرح غامر المبـــادرة اإلنســـانية الراقية

االســـتراتيجية للوزارة ،لتشـــهد المرحلة

هـــذه الفئة .
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مريم الرومي:
الشؤون االجتماعية جاهزة لرسم
أطر “المدينة الصديقة”
دبـــي  -محمد إبراهيم ،نمر عفانة:
قالـــت مريـــم محمـــد خلفـــان
الرومـــي وزيـــرة الشـــؤون االجتماعية،
إن مبـــادرة “مجتمعـــي  . .مـــكان
للجميـــع” التـــي أطلقهـــا أمس ســـمو
الشـــيخ حمـــدان بـــن محمـــد بن راشـــد
آل مكتـــوم ولـــي عهـــد دبـــي ،رئيـــس
المجلس التنفيـــذي إلمارة دبي ،التي
تهـــدف إلـــى تحويـــل دبـــي بالكامـــل
لمدينـــة صديقـــة لـــذوي االحتياجـــات
الخاصـــة بحلـــول عـــام  2020،تمثـــل
إضافة مهمة لإلنجـــازات التي حرصت
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
علـــى تقديمهـــا لألشـــخاص مـــن
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة ،فمســـيرة

تعمـــل جاهدةً هي وآالف األشـــخاص

فـــي تنمية المجتمع وتطويره كشـــركاء

اإلمـــارات نحـــو إعطـــاء هـــذه الفئة من

ووضـــع برامـــج ومبـــادرات لتحقيقهـــا

فاعليـــن مـــن خـــال الميـــزات التـــي

المجتمـــع حقوقهـــم واالهتمـــام بهـــم

بالتعـــاون مـــع شـــركائها من الـــوزارات

ســـيتمتع بها ذوو االحتياجـــات الخاصة

بشـــكل خاص بـــدأ منذ عـــام  1981مع

والقطاعيـــن األهلي والخـــاص ،وأمل

بموجـــب هـــذه المبـــادرة .

افتتـــاح أول مراكـــز للمعاقيـــن في كل

الـــوزارة أن تتحقـــق المبـــادرة فـــي

مـــن إمارتي أبوظبي ودبـــي ،ومدينة

موعدهـــا إن لـــم يكـــن قبـــل ذلـــك ،إن

واعتبـــرت الرومـــي “أن هـــذه

الشـــؤون

ً
دائما
شـــاء الله ،ألن شـــعب اإلمـــارات

الخطـــوة متقدمـــة ليـــس علـــى صعيد

االجتماعيـــة بعد ذلك المســـيرة ليصبح

ما يثبـــت تفاعله مع المبـــادرات البناءة

اإلمـــارات

علـــى

هنـــاك مراكـــز للمعاقيـــن ،فـــي جميـــع

والتطلعـــات التنموية بـــأن تكون دولته

المســـتويين اإلقليمـــي والدولـــي،

ســـواء مـــن الحكومـــة
إمـــارات الدولـــة
ً

ً
دائمـــا” .
األولـــى

وأنهـــا أتـــت نتيجـــة لتوجيهـــات صاحب

العيـــن

ومتابعـــة

وزارة

االتحاديـــة أو المحليـــة ،إضافـــة إلـــى
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فحســـب

وإنمـــا

وأضافـــت الوزيـــرة أن مبـــادرة

الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل

ً
ً
خاصـــا يقـــدم خدماتـــه لمـــا
مركـــزا
40

ســـموه تنتقـــل مـــن االهتمـــام بـــذوي

نهيـــان رئيـــس الدولـــة ،وأخيـــه صاحب

يقـــرب مـــن  4500شـــخص مـــن ذوي

االحتياجـــات الخاصـــة من قبـــل القطاع

الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل

االحتياجـــات الخاصـــة .

ً
جهـــدا
الحكومـــي فحســـب ليصبـــح

مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس

ً
مجتمعيـــا تتشـــارك فيـــه جميـــع فئـــات

مجلـــس الـــوزراء حاكم دبـــي” ،مؤكدةً

وأردفـــت الرومـــي قائلـــة “إن

المجتمـــع ليتـــم دمـــج هـــذه الفئـــة في

أن المبـــادرة ســـتكون األولـــى ممـــا

وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة تثمـــن

النســـيج االجتماعـــي ،ليســـتفيدوا من

تقدمـــه الدولـــة لمواطنيها من خدمات

ً
عاليـــا هـــذه المبـــادرة وتؤكـــد أنهـــا

جميـــع الخدمـــات ويســـهموا بالمقابل

ً
وفقـــا لرؤيـــة 2021
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العالم يصوت لإلمارات . .
“إكسبو  ”2020في دبي
نموذج دبي يتفوق بقوة على المنافســـين

دبي  -عبير أبوشـــمالة وأنور داود

التصويـــت علـــى ملـــف اســـتضافة

في الجولـــة الثانية ،فـــي حين حصلت

إكســـبو  2020بحصـــول ملـــف دبـــي

ً
صوتا،
ايكاترينبـــرغ الروســـية علـــى 41

ً
ً
تاريخيـــا
إنجـــازا
حققـــت اإلمـــارات

ً
صوتـــا أي مـــا نســـبته 47%
علـــى 77

واســـتبعدت أزميـــر التركيـــة التـــي

عبـــر الفـــوز باســـتضافة «إكســـبو

مـــن مجمل األصـــوات ،بينمـــا حصلت

ً
صوتـــا .
حصلـــت علـــى 36

 »2020في دبي بعد تفوقها بشـــكل

ً
صوتـــا
كل مـــن ايكاترينبـــرغ علـــى 39

وانحصـــرت الجولـــة األخيـــرة مـــن

كبيـــر علـــى منافســـاتها ايكاترينبـــرغ

ً
صوتـــا،
وأزميـــر التركيـــة علـــى 33

التصويـــت علـــى المدينـــة الفائـــزة

الروســـية وأزميـــر التركية وســـاو باولو

واســـتبعدت ســـاو باولو التي حصلت

بإكســـبو بيـــن دبـــي وايكاترينبـــرغ،

البرازيليـــة إثر  3جوالت مـــن التصويت

ً
صوتـــا .
علـــى 13

ً
صوتا،
حيـــث حصلت دبـــي علـــى 116
ً
صوتا،
وحصلـــت ايكاترينبـــرغ علـــى 47

فـــي باريـــس انتهت بإعـــان فوز دبي

ومـــع انطـــاق الجولـــة الثانية من

ً
رســـميا عنـــد الســـاعة  8. 30مســـاء

عمليـــة التصويـــت الختيـــار المدينـــة

أمـــس مـــن قبـــل المكتـــب الدولـــي

الفائـــزة باســـتضافة إكســـبو2020 ،

للمعـــارض الجهـــة المســـئولة عـــن

قامـــت أكثـــر مـــن  165دولـــة بـــإدالء

تنظيم معارض «إكســـبو» واإلشـــراف

أصواتهـــا ،حيـــث واصلـــت اإلمـــارات

يعـــود تاريـــخ مشـــاركة دولـــة

علـــى الـــدول المضيفـــة .

تصدرهـــا قائمـــة الـــدول المســـتضيفة

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي

ً
صوتـــا أي مـــا
وحصلـــت علـــى 87

معـــارض إكســـبو الدوليـــة إلـــى أربعة

نســـبته  85%مـــن مجمـــوع األصوات

عقود مضـــت عندما شـــاركت أبوظبي

وبـــدأت المرحلـــة األولـــى مـــن

مـــا رجـــح كفـــة دبي.
اإلمـــارات فـــي معـــارض اكســـبو
ا لد و لية
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فـــي معرض إكســـبو الـــذي أقيم في
مدينـــة أوســـاكا اليابانيـــة عـــام .1970
وتتواصـــل هـــذه العالقـــة اليـــوم
مـــع مشـــاركة اإلمارات فـــي «معرض
إكســـبو الدولـــي  »2012الـــذي يقـــام
ً
حاليـــا فـــي مدينـــة يوســـو الكوريـــة
الجنوبيـــة تحـــت شـــعار «المحيطـــات
والشـــواطئ البحريـــة الحيـــة» .ويتردد
ً
عميقا فـــي دولة
صـــدى هـــذا الشـــعار
اإلمـــارات التـــي تفخـــر بتاريـــخ بحـــري
عريـــق .ويعكـــس الجنـــاح اإلماراتـــي
المشـــارك فـــي المعـــرض التـــزام
الدولـــة بالتنميـــة المســـئولة وحمايـــة
ســـواحلها وبيئتهـــا البحريـــة الطبيعيـــة.
ويتميـــز جنـــاح دولـــة اإلمـــارات
العربية المتحدة في معرض «إكســـبو
 »2010بمدينـــة شـــنغهاي ،بتصميمـــه
الالفـــت الـــذي يحاكـــي شـــكل اثنيـــن
الرمليـــة المســـتوحاة من
مـــن الكثبـــان
ّ

الطبيعـــة الصحراويـــة لدولـــة اإلمارات
العربيـــة المتحـــدة ،حيـــث يصـــل ارتفاع

ً
مترا .وقد تم
الكثيـــب األعلى إلـــى 20
نقـــل الجنـــاح  -الـــذي اســـتقطب خالل
مشـــاركته فـــي معـــرض «شـــنغهاي
ً
تقريبا
إكســـبو» أكثر مـــن مليوني زائـــر
 إلـــى مقـــره الدائم علـــى أرض جزيرةالســـعديات ،حيـــث بات يشـــكل اليوم
ً
ً
ً
جديـــدا الحتضـــان العديد
بـــارزا
معلمـــا
مـــن

النشـــاطات

الثقافيـــة

التـــي

وبدورهـــا

اســـتقبلت

مدينـــة

واليابـــان ،وعمـــان ،والفلبيـــن.

تســـتضيفها دولـــة اإلمـــارات .وقد حاز

سرقســـطة اإلســـبانية ضيوفهـــا مـــن

ً
نظرا
هـــذا الجناح على إعجـــاب الكثيرين

مختلـــف أنحـــاء العالـــم فـــي معـــرض

«معـــرض إكســـبو الدولـــي» فـــي

لطبيعـــة تصميمـــه المســـتدام الـــذي

«إكســـبو  »2008تحت شـــعار «المياه

ً
متيحـــا
مدينـــة هانوفـــر األلمانيـــة

وضعته «شـــركة فوســـتر أنـــد بارتنرز»

والتنميـــة المســـتدامة» .وقـــد حقـــق

لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

للتصميـــم المعمـــاري ،والذي أدى إلى

جنـــاح دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة

فرصـــة ثمينـــة لتعريـــف العالـــم بإرثهـــا

فـــوزه بالعديد مـــن الجوائـــز المرموقة

ً
ً
كبيرا حاز بموجبـــه على الميدالية
نجاحـــا

الثقافـــي العريـــق مـــن خـــال جناحهـــا

مـــن «جمعيـــة إلينـــوي للمهندســـين

الذهبيـــة عن تصميمـــه المتميز وجودة

الـــذي تـــم تصميمه علـــى هيئـــة قلعة

اإلنشـــائيين» ،و»المجلـــس الوطنـــي

معروضاتـــه .وقـــد تمت مشـــاركة هذه

«الجاهلـــي» التـــي بناهـــا الشـــيخ زايد

لجمعيات المهندســـين اإلنشـــائيين».

الجائـــزة مـــع أجنحـــة ألمانيـــا ،واألردن،

األول فـــي مدينـــة العين عـــام 1898؛
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وفـــي

عـــام

،2000

أقيـــم

وســـلط الجنـــاح اإلماراتـــي الضـــوء

 ،»2010واصـــل «معـــرض إكســـبو

ومـــن أبـــرز عناصـــر اإلرث العريق

آنـــذاك علـــى أوجه التشـــابه بيـــن دولة

الدولـــي» تقاليـــد اإلبـــداع واالبتـــكار

للمعـــرض «برج إيفـــل» الشـــهير الذي

اإلمـــارات مـــن جهـــة وشـــعار المعرض

التـــي تركـــت بصماتهـــا واضحـــة حتـــى

تـــم تشـــييده ليكـــون بمثابـــة مدخـــل

«اإلنســـان والطبيعـــة والتقنيـــة» مـــن

يومنـــا هـــذا فـــي مختلـــف المجـــاالت

إلـــى «معـــرض إكســـبو  »1889الـــذي

جهـــة أخـــرى».

الثقافيـــة والتكنولوجيـــة والمعماريـــة.

الفرنســـية

عنـــوان
إرث معرض إكسبو الدولي

«المعـــرض

العظيـــم

لمنتجـــات الصناعـــة مـــن دول العالم»،

اســـتضافته

العاصمـــة

باريـــس.
وأقيمـــت

الـــدورة

العالميـــة

ً
انطالقـــا مـــن «معـــرض لنـــدن

وشـــهد آنـــذاك حضـــور  6مالييـــن

األولـــى لــــ «معرض إكســـبو الدولي»

ووصـــوال إلـــى
العظيـــم» عـــام 1851
ً

شـــخص ،وتـــم اســـتخدام إيراداتـــه

فـــي الواليات المتحـــدة األمريكية عام

«معـــرض إكســـبو شـــنغهاي الدولـــي

لتمويـــل بناء متحـــف فيكتوريا وألبرت.

 ،1876وقـــد شـــهد آنـــذاك عرض أول
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جهـــاز هاتـــف ،وأول آلـــة كاتبـــة تجارية،

إكســـبو

أحضرهـــا رواد فضـــاء مركبـــة «أبولـــو

ســـان

 »12إلـــى األرض فـــي عـــام .1969

«معـــرض

فرانسيســـكو بافتتـــاح قنـــاة بنمـــا،

وتناول «معرض إكســـبو الدولي

إكســـبو الدولـــي» ،الـــذي أقيـــم فـــي

وأتـــاح للمدينـــة فرصـــة التعافـــي مـــن

 »1986فـــي مدينـــة فانكوفـــر الكندية

باريـــس عـــام  ،1900حضـــور نحـــو

المدمـــر الـــذي ضربها عام
آثـــار الزلـــزال
ّ

ً
مســـلطا
موضوع النقل والمواصالت

تلـــك الـــدورة الضـــوء علـــى ابتـــكارات

إكســـبو

فضـــا عـــن صلصـــة طماطـــم هاينـــز.
ً
وبـــدوره

شـــهد

 50مليـــون شـــخص .وقـــد ســـلطت

واحتفـــل
الدولـــي

«معـــرض

»1915

فـــي

.1 9 0 6

واشـــتهر

«معـــرض

الضـــوء على نظام القطـــار الكهربائي،
ّ
المعلق ،وقـــوارب الجندول،
والقطـــار

عديـــدة منهـــا الســـالم الكهربائيـــة،

الدولـــي  »1958فـــي بلجيـــكا بنصـــب

ومحـــركات الديزل ،وعجـــات المالهي

«األتوميـــوم»

المصنـــوع

وتـــم اســـتخدام أســـاك اتصـــال

العمالقـــة ،واألفـــام الناطقـــة .كمـــا

مـــن الكريســـتال الصلـــب ،والـــذي

بطـــول يقـــارب  2000كيلومتـــر خـــال

ً
أيضـــا بإطالق الدورة
اشـــتهر المعرض

يعتبـــر اليـــوم أحد أهـــم معالـــم مدينة

بنـــاء موقع «معرض إكســـبو الدولي»

الثانيـــة لأللعـــاب األولمبيـــة.

بر و كســـل .

فـــي مدينـــة برزبـــن األســـترالية عـــام

الضخـــم

والتاكســـي المائي.

وتميـــز «معرض إكســـبو الدولي

وتـــم عـــرض النمـــاذج األولـــى

 - »1904الـــذي أقيـــم فـــي مدينـــة

للهواتـــف النقالـــة فـــي «معـــرض

ســـانت لويـــس األمريكيـــة  -بعرضـــه

إكســـبو الدولـــي  »1970فـــي مدينـــة

وســـيتم فـــي شـــهر أكتوبـــر مـــن

أكـــواز المثلجـــات الصالحـــة لـــأكل،

أوســـاكا اليابانيـــة؛ غيـــر أن محـــور

هـــذا العـــام افتتـــاح كل مـــن «متحـــف

والتـــي كان يتـــم تقديمهـــا حتـــى ذلك

االهتمـــام األبـــرز في المعـــرض تمثل

شـــنغهاي للفـــن المعاصـــر» و»قصـــر

الحيـــن باســـتخدام العبـــوات المعدنية

بعـــرض صخـــرة قمرية كبيـــرة في جناح

الصين للفنـــون» في موقع «معرض

أو الورقيـــة.

الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة كان قد

إكســـبو شـــنغهاي الدولـــي »2010؛
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 ،1988والـــذي اســـتقطب نحـــو 16
مليـــون زائر.

ً
مقياســـا للتقـــدم البشـــري في
تقـــدم
طريق
مجـــال معيـــن مع وضـــع خارطـــة
ٍ
للمســـتقبل ،األمـــر الذي يمثـــل جوهر
عمـــل «المكتـــب الدولـــي للمعارض».
ملفنـــا الســـتضافة «معـــرض
إكســـبو الدولـــي »2020
اختـــارت دولـــة اإلمـــارات العربيـــة
المتحـــدة شـــعار «تواصـــل العقـــول.
وصنـــع المســـتقبل» عنوانـــا لحملـــة
اســـتضافة «معـــرض اكســـبو الدولي
 »2020فـــي دبـــي.
ً
حيـــزا
ويحتـــل تعزيـــز التواصـــل
ً
مهمـــا فـــي عالمنـــا المعاصـــر الـــذي
غـــدا بحاجـــة إلى رؤيـــة جديـــدة لتحقيق
التنميـــة باالعتمـــاد علـــى مفاهيـــم
التعـــاون وااللتـــزام المشـــترك؛ إذ أن
العمـــل الجماعـــي هو الســـبيل األمثل
لتحقيـــق التقـــدم رغـــم أن كل فـــرد أو
دولـــة أو مجتمـــع قد ينطـــوي بحد ذاته
علـــى الكثيـــر مـــن المميـــزات الفريـــدة.
وفـــي حـــال فـــاز ملفنا ،ســـتكون
هـــذه المـــرة األولـــى التـــي تتـــم فيها
فـــي حين تـــم نقـــل الجنـــاح اإلماراتي
الحائـــز علـــى الجوائـــز مـــن الصين إلى

البشـــرية.

اســـتضافة «معرض إكســـبو الدولي»

وتضمنـــت

حقـــوق

وواجبـــات

في منطقة الشـــرق األوسط وشمال

والجهـــات

أفريقيـــا وجنوب آســـيا (ميناســـا).

دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة لتتم

منظمـــي

إعـــادة بنائـــه كمركـــز رائـــد للمعـــارض

المشـــاركة فيهـــا .وتتمثـــل المهمـــة

ســـتأتي هـــذه االســـتضافة في

علـــى أرض جزيـــرة الســـعديات فـــي

الرئيســـية للمكتـــب فـــي اإلشـــراف

مرحلـــة يواجه فيهـــا المجتمـــع الدولي

أبوظبـــي.

علـــى تطبيـــق بنـــود هـــذه االتفاقيـــة

ً
تعقيـــدا مـــن أي وقـــت
تحديـــات أكثـــر

المكتب الدولي للمعارض

وضمـــان تنفيـــذ أحكامهـــا.

مضى ،األمـــر الذي يقتضـــي االرتقاء

يعتبـــر

المعـــارض

«المكتـــب

الدولـــي

ويوفر المكتب اإلطـــار التنظيمي

بالتواصـــل بيـــن الشـــعوب واألفـــكار

المنظمـــة

الحكوميـــة

لهـــذه الفعاليـــات العالميـــة المرموقـــة

إلـــى مســـتويات غيـــر مســـبوقة.

الدولية المســـئولة عـــن تنظيم ووضع

بصفتـــه الهيئـــة الدوليـــة المســـئولة

ً
وانطالقـــا من ذلك ،ســـيوفر «معرض

الجـــداول الزمنـــي للمعـــارض الدوليـــة

عن تنظيمهـــا .وتتمثل رســـالة المكتب

وملفـــات االســـتضافة وعمليـــة اختيار

فـــي الحفاظ علـــى مصداقيـــة وجودة

منصـــة
إكســـبو الدولـــي» فـــي دبـــي
ّ
تواصـــل مهمـــة تســـاعد في تأســـيس

البلـــدان المضيفـــة .ويجســـد المكتب،

المعـــارض بما يضمن اســـتمرار دورها

شـــراكات جديـــدة تضمـــن االزدهـــار

الـــذي يضم فـــي عضويتـــه 167دولة،

الداعـــم لالبتـــكار الـــذي يخـــدم تقـــدم

واالســـتدامة فـــي المســـتقبل.

ً
ً
دوليـــا بإشـــراك النـــاس فـــي
التزامـــا

ا لبشر ية .

مفهوم المعرض

للمعـــارض»

تعزيـــز عمليـــة االبتـــكار لخدمـــة تقـــدم

ويتعيـــن علـــى المعـــارض أن

تتمتـــع دبـــي بتاريـــخ حافـــل فـــي
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مجـــال التواصـــل واألفـــكار الرائـــدة
الجديـــدة ،وهو ما ستكرســـه من خالل

الفـــرص :ســـبل جديـــدة لتحقيـــق
النمـــو االقتصـــادي

سواء ،لتصميم وإنشـــاء واستكشاف
كل جديـــد.

معـــرض «إكســـبو الدولـــي »2020

وســـيتم التركيـــز علـــى اكتشـــاف

شعار ملف اســـتضافة اإلمارات

فـــي دبـــي ،والـــذي تشـــير التوقعـــات

ســـبل الترابـــط وتحديـــد الشـــراكات

لمعـــرض إكســـبو « 2020تواصـــل

إلـــى اســـتقطابه نحـــو  25مليـــون زائر

المحتملـــة ممـــا يـــؤدي فـــي نهايـــة

العقـــول وصنـــع المســـتقبل» يشـــدد

يتوافـــد  70%منهم من خـــارج الدولة،

المطـــاف

مـــن

علـــى أهميـــة الشـــراكات واالبتـــكار

عالمية في
ً
ممـــا يجعلـــه الحدث األكثـــر

االبتـــكارات

إلـــى

إنتـــاج

إرث

كأفضـــل أمـــل لنـــا لبناء عالم مســـتدام

الجديـــدة.

تاريـــخ معـــارض «إكســـبو».
يشـــكل

المعـــرض

 ،اليـــوم و فـــي المســـتقبل .انـــه
منصـــة

اســـتثنائية تتيـــح للمجتمـــع العالمـــي
ً
معـــا الكتشـــاف الحلـــول
التعـــاون

اكسبو اليف

يعتـــرف باألهميـــة المركزيـــة للتنقـــل

ما هو «اكسبو اليف»؟
اكســـبو

كافـــة .القـــوى المجتمعـــة لمعـــارض

المبتكـــرة والرائـــدة للمواضيـــع الفرعية

العظيمـــة الســـابقة مفاهيـــم جديـــدة

اكســـبو وقـــدرة ودافـــع دبـــي لتمكين

الثالثـــة التـــي تـــم تحديدهـــا كعوامـــل

للعالـــم متمثلـــة بالمنتجـــات و األفكار

ونمو الشـــراكات سيســـاهم في تركيز

رئيســـة للتنميـــة العالميـــة:

والمعرفـــة التـــي غيرت وجهـــات النظر

الطاقـــات األكثـــر إبداعـــا فـــي العـــام

إلـــى األبـــد .فتحـــت معـــارض اكســـبو

لتقديـــم الحلـــول فـــي هـــذه المجاالت

العالميـــة اآلفـــاق نحو المجهـــول حيث

والمســـاعدة فـــي تحســـين حياتنـــا.

االســـتدامة:
للطاقـــة

مصـــادر

دائمـــة

والميـــاه

التنقـــل :أنظمـــة جديـــدة للنقـــل
والخدمـــات اللوجســـتية
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قدمـــت

معـــارض

واالســـتدامة والفرص لتطـــور البلدان

قامـــت بتحـــدي األمـــم والصناعـــات

كمبـــادرة إبـــداع وشـــراكة منظمـــة

وأصحاب المشـــاريع الناشـــئة على حد

ومتناغمـــة ،يقـــدم اكســـبو اليـــف

معاييـــر قابلـــة للقيـــاس وبالتالي طرق

الدولـــي  2020وللمـــرة األولـــى نـــوع

ضمـــان اســـتدامة المـــوارد الطبيعيـــة

جديـــدة تمامـــا لمعرفـــة معاييـــر األثـــر

جديد من مســـاحات العرض والتقديم:

كالطاقـــة والميـــاه (االســـتدامة) ،وخلق

وقـــوى اإلبـــداع لمعـــارض االكســـبو.

جنـــاح خـــاص لالبتـــكارات وجنـــاح خـــاص

فـــرص لتوســـيع شـــبكات األفـــكار

لمختبرات االبتكارات .حيث ســـتخصص

والمعلومـــات ورؤوس األمـــوال التـــي

هـــذه األجنحـــة لتســـليط الضـــوء علـــى

تمكـــن مـــن النهـــوض االقتصـــادي

لم «اكسبو اليف»؟
يوفـــر

اليـــف

اكســـبو

قنـــاة

المشـــاريع

والحلـــول

المســـتوحاة

(الفـــرص).

جديـــدة لربـــط مشـــاريع مبتكـــرة مـــن

والمدعومـــة مـــن قبـــل برنامج اكســـبو

بلـــدان مختلفـــة بمصـــادر التمويـــل

اليـــف بعـــد ســـبع ســـنوات مـــن بـــذل

شـــبكات الشـــراكات :شـــبكة واســـعة

ممـــا

مجهـــود منقطـــع النظيـــر لتشـــجيع

تمثـــل مناطـــق جغرافيـــة وقطاعـــات

االبتـــكار.

مختلفـــة ستســـهل عمليـــة تبـــادل

وشـــبكة

لشـــركاء

توســـعية

يتيـــح لهـــم فرصـــة االســـتفادة مـــن
الخبـــرات والوصـــول إلـــى األســـواق

وســـوف تكـــون هـــذه األجنحـــة

المعرفـــة واكتشـــاف حلـــول وابتكارات

والمســـتخدمين .من خالل المؤتمرات

مركـــزا نشـــطا لألحـــداث خـــال معرض

جديـــدة .ســـتتمكن المشـــاريع بذلـــك

الـــدول

اكســـبو دبي الدولي  ،2020وســـوف

مـــن الوصـــول إلـــى خـــارج نطاقهـــا

وشـــركاء اكســـبو اليـــف مـــن أخـــذ دور

تمثـــل أقطـــاب جـــذب هامـــة لـــكل من

الجيوغرافـــي وســـتمكنهم أيضـــا مـــن

فعـــال فـــي تشـــكيل أجنـــدة معـــرض

المبدعيـــن
فضـــا عـــن عامـــة النـــاس.
ً

الوصـــول إلـــى مجتمعـــات جديـــدة

وورش

العمـــل

ســـتتمكن

االكســـبو بمواضيعـــه الفرعية:التنقـــل
واالســـتدامة

كيف يعمل اكسبو اليف؟

ســـاعية إلـــى األفـــكار والحلـــول.

اكســـبو اليـــف عبـــارة عـــن برنامج

والفـــرص.

يجمع اكســـبو اليف ما بين عملية

ابتكار وشـــراكة مكون مـــن أربع مكونات

تمويـــل الشـــراكات :تـــم تخصيـــص

تطويـــر المواضيـــع واالستكشـــاف

رئيســـية :ورش العمـــل والفعاليـــات،

مبلـــغ 100تمويـــل بقيمة مليـــون يورو

العملـــي ألفضـــل المشـــاريع واألفكار

والتحديـــات ،والتمويـــل والشـــراكات.

لمســـاندة مشـــاريع اكســـبو اليـــف من

المبدعـــة

للبلـــدان

فـــي

المراحـــل

المتقدمـــة فـــي التحضيـــر لمعـــرض

األحجـــام وأطـــوار التطـــور المختلفـــة
األحداث والفعاليات:

التـــي بإمكانهـــا توفيـــر حلـــول جديـــدة

االكســـبو .ممـــا ســـيضمن بذلـــك

يتضمن اكســـبو اليف برامج غنية

معـــارض عاليـــة الجـــودة واســـتثنائية

مؤلفـــة مـــن ورش عمـــل ،ومنتديـــات

لتقديـــم متـــاح أمـــام الجميـــع مـــن كل

مـــع وضع أســـاس لـــكل دولـــة لتطوير

ومؤتمـــرات واجتماعـــات حـــول العالـــم

البلـــدان.

مشـــاريع جديـــدة والبـــدء بعالقـــات

لنشـــر الوعي ،والتشـــجيع علـــى تبادل

تعـــاون جديـــدة.

المعرفـــة وتعزيـــز التعاون.
ســـتقام هذه األحـــداث على مدى

أيـــن ســـيتمثل اكســـبو اليـــف فـــي

للتنقـــل،

واالســـتدامة

والفـــرص،ا

متـــى بإمكانـــي المشـــاركة باكســـبو
ال يف ؟

الســـبع الســـنوات القادمـــة بهـــدف

ســـوف يتـــم توفيـــر معلومـــات

تحديـــد وتعريف تحديات اكســـبو اليف

إضافيـــة عـــن صنـــدوق التمويـــل و

يتضمـــن اكســـبو اليـــف برنامجـــا

بمجاالت التنقل واالســـتدامة والفرص

المعاييـــر المطلوبة وأهلية االشـــتراك

غنيـــا باألحـــداث ،واالجتماعـــات وورش

ونشـــر المعرفة حول المشاريع القائمة

واللجنة المســـئولة عن االختيار وعملية

العمـــل والتـــي تقـــام منـــذ المراحـــل

والحلـــول الجديدة بشـــكل دائم.

التطبيـــق والمواعيـــد النهائيـــة لتقديـــم

التحضيرية لمعرض االكســـبو وتستمر

تحديات االكســـبو :يحدد اكســـبو اليف

الطلبـــات علـــى الموقـــع التالـــي قريبا

خالله .ســـيتم عرض مشـــاريع اكســـبو

األوليـــات الرئيســـية المشـــتركة لجميع

www.explive.ae

اليـــف فـــي موقـــع معـــرض اكســـبو

البلـــدان التـــي تدفـــع بعجلـــة التطـــور

الموقـــع اإللكترونـــي إلكســـبو

دبـــي الدولـــي .2020

المســـتدام والتقـــدم :تعزيـــز وســـائل

 2020دبـــي – اإلمـــارات العربيـــة

التنقـــل لألفـــراد والبضائـــع (التنقـــل)،

ا لمتحـــد ة

معـــرض اكســـبو 2020؟

يقـــدم معـــرض اكســـبو دبـــي
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دراسات

فن الحركة والتنقل ومهارات استخدام
العصا البيضاء
تعتبر مشـــكلة االنتقـــال من مكان إلى
آخـــر مـــن أهـــم المشـــكالت التكيفيـــة
التـــي تواجـــه المعـــاق بصريـــا وخاصـــة
ذوي اإلعاقـــة البصريـــة الشـــديدة
(الكفيـــف كليـــا) ،ولـــذا يعتبـــر إتقـــان
مهـــارة التوجـــه والحركة مـــن المهارات
األساســـية فـــي أي برنامـــج تعليمـــي
تربـــوي للمعاقيـــن بصريـــا.
يتكـــون مســـمى التوجـــه والحركـــة من
مصطلحيـــن متالزميـــن:
األول :التوجـــه  Orientationهـــو
عمليـــة اســـتعمال الحـــواس بهـــدف
تأســـيس وضع الشـــخص وعالقته مع
األشـــياء األخرى المختلفـــة وذلك في
بيئـــة الفـــرد (.)Hill ،1986
أمـــا

المصطلـــح

الثاني:الحركـــة

Mobility

فيعـــرف

مقـــدرة

بأنـــه

واســـتعداد وســـهولة االنتقـــال فـــي
بيئـــة الفـــرد الخاصة بـــه (.)Hill ،1986
والتوجـــه يمثـــل الجانـــب العقلـــي
ألنـــه يعتمـــد على مقـــدرة الفـــرد في
التعـــرف علـــى مـــا يحيـــط به،والعالقة
الزمانيـــة والمكانيـــة بيـــن ذلـــك كلـــه

الشـــخص قـــادر علـــى التنقـــل بمهارة

ومقدرة واســـتقاللية ،وكذلـــك القيام

«البيئـــة المحيطـــة» وبيـــن الفـــرد.

ولكنـــه قـــد ال يعـــرف طريقـــه جيـــدا.

بأنشـــطة الحياتيـــة اليوميـــة بحريـــة

أمـــا الحركـــة أو التنقـــل تمثـــل الجهـــد

وكذلـــك قد يعـــرف الشـــخص أين هو

وأمـــان وبفاعليـــة واســـتقاللية.

األداء

ولكنـــه غيـــر قـــادر علـــى التنقـــل بأمان

البدنـــي

المتمثـــل

فـــي

فـــي البيئة.

أهمية التوجه والحركة

وبذلـــك نـــرى بـــأن كل مـــن التوجـــه

ويتمثـــل الهـــدف النهائـــي مـــن تعليم

فيمـــا يلـــي عـــرض لمجموعـــة مـــن

والحركـــة هي مكونات رئيســـية للتنقل

مهـــارات التوجـــه والحركـــة فـــي تمكين

العناصـــر التـــي مـــن خاللهـــا نســـتطيع

وليســـت مكونـــات منفصلـــة ،وتعتمد

الشـــخص الكفيـــف بالتحـــرك والتنقـــل

أن نتعـــرف علـــى أهميـــة التوجـــه

كل منهمـــا على بعضهمـــا البعض مع

بكفـــاءة فـــي أي بيئـــة كانـــت مألوفـــة

والحركـــة للمعاقيـــن بصريـــا:

أنهما ليســـا شـــيء واحد ،فقـــد يكون

وغيـــر مألوفـــة ،والتصـــرف بســـامة

 .1تنمية الحـــواس المتبقية للتعويض

الســـلوكي
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للفـــرد.
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عـــن فقـــدان حاســـة البصـــر ،وذلك عن

واالســـتحمام

طريق األنشـــطة والتدريبات التي تزيد

وارتـــداء المالبـــس والحـــذاء وحالقـــة

مـــن كفـــاءة حاســـة الســـمع واللمـــس

الذقـــن والعنايـــة بالمظهـــر العـــام.

والشـــم فـــي إدراك وتحديـــد مواقـــع

 .8المســـاعدة فـــي أداء بعـــض

األشـــياء وطبيعتهـــا وخصائصها.

مهـــارات الحيـــاة اليوميـــة التـــي تتمثل

 .2بتدريـــب المعـــاق بصريـــا علـــى

فـــي غســـيل المالبـــس ،وتعبئـــة

مهـــارات التوجـــه والحركة فانه ســـوف

الزجاجـــات بالمـــاء ،ووضـــع معجـــون

يتمكـــن مـــن االنتقـــال باســـتقاللية

األســـنان علـــى الفرشـــاة ،ووضـــع

إلـــى األماكـــن التـــي لـــم يتمكـــن

قطعـــة الصابون في مكانهـــا الصحيح

مـــن الوصـــول إليهـــا فـــي الماضـــي

بعـــد اســـتعمالها ،وترتيـــب الســـرير،

ممـــا يســـاعد علـــى توســـيع بيئتـــه

وتنظيـــف الغرفة ومواجهة المشـــاكل

وامتدادهـــا.

الخاصـــة بـــاألكل ،وغيـــر ذلـــك مـــن

 .3تدريـــب المعـــاق بصريـــا علـــى

المهـــارات التـــي يمارســـها اإلنســـان

تنســـيق واتـــزان حركـــة جســـمه أثنـــاء

فـــي حياتـــه اليوميـــة.

المشـــي حتـــى ال ينحـــرف اتجاهـــه

 .9يســـهل التوجـــه والحركة أداء بعض

ويفقـــد طريقـــه.

المهـــارات المتعلقـــة بالعمـــل مثـــل

 .4التمكـــن مـــن التحـــرك والتنقل في

اســـتخدام اآللـــة الكاتبـــة واســـتخدام

زحمـــة المـــرور الشـــديدة ،وذلـــك عـــن

النقـــود

الطـــرود

طريـــق معرفتـــه بعـــض المعلومـــات

والرســـائل ،وغيرهـــا مـــن المهـــارات

واســـتخدام

وفـــك

وربـــط

الحمـــام

عـــن أنـــواع الســـيارات وأصواتهـــا

المتعلقـــة

وأحجامهـــا ،واألضرار التـــي قد تحدث

 .10تســـاعد مهـــارات التوجـــه والحركة

للفـــرد إذا مـــا اصطدمـــت بـــه إحـــدى

علـــى االســـترخاء الجســـمي أثنـــاء

الســـيارات ،وكذلـــك يربـــط بين صوت

الحركـــة ،وذلـــك بتخليصـــه مـــن حاالت

الســـيارة وســـرعتها ،باإلضافـــة إلـــى

الشـــد والتوتـــر والترقـــب والخـــوف

بعـــض المعلومـــات عـــن إشـــارات

والحـــذر التـــي يتعـــرض لهـــا عندمـــا

المـــرور الضوئيـــة.

يتحرك فـــي مكان ،خاصـــة إذا كان غير

 .5تســـاعد مهـــارات التوجـــه والحركـــة

مألـــوف لديـــه.

المعـــاق بصريـــا علـــى الوقايـــة مـــن

 .11يمنـــح المعـــاق بصريـــا الشـــعور

األخطـــار التـــي قـــد يواجههـــا أثنـــاء

بالثقـــة واالســـتقاللية الذاتيـــة مثـــل

تنقلـــه فـــي بيئتـــه ،فهـــي تســـاعده

التقبـــل االجتماعـــي عندمـــا يثبـــت

علـــى الجـــري والتســـلق إلـــى أعلـــى،

قدراتـــه فـــي التنقـــل والحركـــة ،وهذا

كمـــا تســـاعده على االنحـــراف يمينا أو

يعمـــل علـــى تغييـــر النظـــرة الســـلبية

يســـارا لتجنـــب ســـيارة قادمـــة.

تجـــاه المعاقيـــن بصريـــا مـــن نظـــرة

 .6مســـاعدة المعـــاق بصريـــا علـــى

الرثـــاء والعجز والشـــفقة إلـــى التقدير

ممارســـة بعـــض األلعاب التـــي تحتاج

واالحتـــرام.

بالعمـــل.

إلـــى مرونـــة وحركـــة.

.12

 .7تنميـــة مهـــارات العنايـــة بالنفـــس

متكاملـــة للفـــرد مـــن ناحيـــة نفســـية

النظافـــة

واجتماعيـــة وجســـمية واقتصاديـــة.

والتـــي

تتمثـــل

فـــي

العمـــل علـــى خلـــق شـــخصية
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التحليـــل:
المعلومـــات

عمليـــة

تنظيـــم

هـــو

المتحصـــل

عليهـــا.

االختيـــار :هـــو عمليـــة اختيـــار ممـــا تم
تحليله مـــن بيانات لتلك التي تناســـب
الظـــروف البيئيـــة :الحالية.
التخطيـــط :هـــو تنظيـــم المعلومـــات
علـــى هيئـــة خارطـــة ذهنيـــة.
التنفيـــذ :هـــو عمليـــة القيـــام بالمهمة
معتمـــدا فـــي ســـيره علـــى اإليماءات
البيئية المناســـبة.
عناصر التوجه (التكيف):
حتـــى يتمكن الفرد مـــن عملية اإلدراك
المعرفـــي بجـــدارة يجـــب أن يحصـــل
على فهـــم وظيفي بمكونـــات التوجه
(التكيـــف) الخاصـــة وهي:
العالمات األرضية:
والمقصـــود هنـــا هـــو كل مـــا هـــو
مألـــوف ومتعـــارف عليـــه بشـــكل ثابت
مهارات التوجه والحركة
Orientation & Mobility Skills

قبـــل أن يبـــدأ الفـــرد فـــي تكييـــف
نفســـه فـــي بيئـــة مـــا عليـــه أن يعرف
مفهـــوم الذات،وهـــو مـــا يشـــار إليـــه
بصـــورة الجســـد والوعـــي والمعرفـــة
بأجزاء الجســـم وحركاتهـــا ووظائفها،ثم

بيئـــي معيـــن.

فـــي البيئـــة .تمتاز العالمـــات األرضية

مبـــادئ التكيـــف (التوجـــه) الثالثـــة

بخاصيـــة فريـــدة واحـــدة تميـــزه عمـــا

هـــي:

ســـواه فـــي البيئـــة.

أين أنا؟

قـــد تميز العالمـــات بخواصهـــا المرئية

أيـــن الهـــدف الـــذي أريـــد الوصـــول
إ ليه ؟

أو المحسوســـة حركيـــا أو الســـمعية.

كيف أصل لهدفي؟

الدالئل (اإليماءات):

عليـــه معرفة البيئـــة والمقدرة على أن
ينســـب نفســـه إليهـــا.

والملموســـة ،وروائحهـــا التي تشـــم،

عملية اإلدراك المعرفي:

الدالئـــل هـــي المثيـــرات الســـمعية أو

تحتـــاج عمليـــة التكيـــف (التوجـــه) إلـــى

إن

المعرفـــي

الشـــمية أو اللمســـية أو الحركيـــة أو

أن يكـــون الفـــرد قـــادرا علـــى التحمـــل

يســـتخدمه الفـــرد أثناء أدائـــه لمهارات

البصريـــة (إذا كان هناك رؤيـــة متبقية)

واالنتبـــاه والتركيـــز وأن تتوفـــر لديـــه

التوجـــه ليتمكـــن مـــن التعـــرف علـــى

التـــي تؤثـــر فـــي الحـــواس وتقـــدم

االســـتعدادات الجســـدية والعقليـــة

مـــكان وجـــوده فـــي الحيـــز المحيـــط به

معلومـــات ضروريـــة تمكـــن الشـــخص

المناســـبة .هـــذه العوامـــل تلعب دورا

وتحديـــد هدفـــه ،وهـــذه العمليـــات

مـــن تحديـــد مكانـــه أو خـــط توجهـــه.

فـــي تعريـــف الفـــرد بالمـــكان المـــراد

هـــي:

الوصـــول إليـــه ،فهـــو بحاجـــة إلـــى

الفهـــم أو االســـتيعاب :هـــو عمليـــة

التنظيم الداخلي للمباني:

اإلجابـــة عن ثالثة أســـئلة فـــي كل مرة

اســـتخالص البيانات والمعلومات من

هـــو تنظيـــم أعـــداد الغـــرف والحجرات

يحـــاول فيهـــا الوصـــول إلـــى هـــدف

البيئـــة عـــن طريـــق الحـــواس األخرى.

فـــي مبنـــى معين.
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عمليـــة

اإلدراك

التنظيم الخارجي للمباني:
يشـــتمل

التنظيـــم

خـــارج

المبانـــي علـــى كل مـــا تحتويـــه
المنطقـــة التـــي ســـيتم التنقـــل فيها،
كتوزيـــع المباني والشـــوارع الرئيســـية
واألماكـــن العامة والمتاجـــر وغير ذلك.
القياس النسبي:
يشـــتمل هـــذا العنصر على اســـتخدام
مقاييـــس ملموســـة واضحـــة كطـــول
الـــذراع والرجـــل واألصابـــع والعصـــا
التـــي يحملهـــا ليتمكـــن الشـــخص
مـــن تكويـــن صـــورة ذهنيـــة تقريبيـــة
للمســـا فا ت .
معرفة االتجاهات:
تعتبـــر اتجاهات البوصلـــة مفيدة لذوي
اإلعاقـــات البصرية حيث:
تعطـــي االتجاهـــات طرقـــا منتظمـــة
للســـير والمحافظـــة علـــى التكيـــف.
تســـهل عمليـــة الوصـــول إلـــى مواقع
أشـــياء محـــددة أو أماكـــن محددة.
تحـــدد العالقـــة بين األشـــياء واألماكن
فـــي البيئـــة أو بين الشـــخص والبيئة.
تصنيفات مهارات التوجه والحركة:
تقســـم مهـــارات التوجـــه والحركة إلى
ثـــاث تصنيفـــات عامة:
المهـــارات األساســـية Foundation

Skills

مهـــارات التوجه األساســـية Formal

Mobility Skills

مهارات التحرك األساسية Formal

Orientation Skills

( )1المهارات األساسية

: Foundation Skills

قبـــل أن يتعلـــم الفـــرد المهـــارات
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الخاصـــة بالتوجـــه والتحرك فانـــه يحتاج

المعلومـــات والخبـــرات الســـابقة.

إلـــى اكتســـاب المهـــارات الحســـية

ا لمفا هيـــم .
وعنـــد تعليـــم الكفيـــف المفاهيـــم

والنمائيـــة المحـــددة وأن يكـــون لديـــه

(ب) المفاهيم المكانية:

المكانيـــة يجـــب مراعـــاة مـــا يلـــي:

فهم ووعـــي بالبيئة .وهـــذه المجاالت

وهي عبارة عـــن مصطلحات ومفردات

عالقتها بالكفيف نفسه.

هي :

تعطـــي داللـــة علـــى مواقع األشـــياء

عالقة الكفيف بأشياء أخرى.

فـــي الحيـــز المكانـــي ،ومعرفـــة هـــذه

عالقة األشـــياء األخرى فيما بينها.

نمـــو

المفهـــوم:

Development

ويشـــتمل

Concept

المصطلحـــات ضـــروري جـــدا وعامـــل

علـــى:

أساســـي لـــدى الشـــخص المعـــاق

(ج) المفاهيم البيئية:

بصريـــا في حركتـــه الجســـدية وانتقاله

مـــن الضـــروري التركيز علـــى المفاهيم

مـــن مـــكان آلخـــر .ومـــن األمثلـــة على

البيئيـــة التـــي تســـاعد الفـــرد فـــي

هـــذه المفاهيـــم مـــا يلي:

تطويـــر مدركاتـــه العقليـــة ومعرفـــة

(أ) معرفة الجسم:
ويشمل ذلك على:
تسمية أعضاء الجسم.

أمام  /وراء (خلف)

معرفة موقع كل عضو في الجســـم.

أعلى  /أسفل

المـــكان المحيـــط بـــه ممـــا لـــه أثـــر كبير
ودليـــل فعال فـــي مســـاعدته لمعرفة

معرفـــة وإدراك وظيفـــة األعضـــاء

اتجاهـــه والمحافظـــة عليه أثنـــاء توجهه

ا لجســـمية .

وانتقالـــه مـــن مـــكان إلـــى آخـــر وكثيـــر

معرفة الترابط بين أعضاء الجســـم.

مـــن هـــذه المفاهيـــم غيـــر ثابتـــة على

مـــن المهم جـــدا تعريف الفـــرد المعاق

الـــدوام وذلـــك تبعـــا للتغيـــرات البيئية

بصريـــا بجســـمه واألعضـــاء التـــي

مثـــل اتجاهـــات الشـــوارع أو األبنيـــة

يتكـــون منها الجســـم وهـــذه تعتبر من

غيـــر أن الفرد بحاجة إلـــى إدراك بعض

المؤشـــرات األولى واألساســـية في

المفاهيـــم األساســـية قبـــل أن يتمكن

عمليـــة تعلـــم الفـــرد  ،حيـــث تعطيـــه

مـــن فهـــم الصيـــغ المتباينـــة.

تصـــورا كامـــا لتكوينـــه الجســـماني
ومعرفـــة

تامـــة

بأســـماء

(د) مفاهيم الحجم:

األجـــزاء

التـــي يتكـــون منهـــا الجســـم ومعرفـــة

يســـاعد هـــذا المفهـــوم علـــى تعلـــم

ووظيفـــة كل جـــزء مـــن هـــذه األجـــزاء،

الحيـــز مثل (كبيـــر ،صغير ،قليـــل ،كثير)

وذلـــك بهـــدف تكوين البنية الجســـمية
(هـ) العوامل الطبيعية:

والمظهر الجســـمي الصحيح والحركات
الجســـدية المتزنة كذلك تســـاعده في

فوق  /تحت

تســـتخدم للداللـــة علـــى األماكـــن،

الوقـــوف والمشـــي بشـــكل صحيـــح

داخل  /خارج

والمســـافات،

وبدايـــة

ومقبـــول اجتماعيـــا.

قريب  /بعيد

أو نهايـــة الحـــد الداخلـــي أو الخارجـــي

إن تطويـــر الحركـــة الديناميكية للجســـم

يمين  /يسار

مـــع مراعـــاة التوقيـــت الرتبـــاط هـــذه

والفتحـــات،

البشـــري هـــو مطلـــب أساســـي لكثيـــر

ويجـــب أن يؤخذ بعين االعتبار

العوامـــل بـــه ،كالشـــمس  -والظـــل -

مـــن النشـــاطات التـــي ســـوف يحتـــاج

البـــدء بتعليـــم الكفيـــف المفاهيـــم

والهـــواء  -ودرجـــة الحـــرارة – والضوء.

الفـــرد للقيـــام بها طـــوال حياتـــه حيث

البســـيطة الخاليـــة مـــن التعقيـــد بمـــا

نمـــو المهـــارة الحســـيةSensory Skill :

أن إتقـــان األداء في الحركة الجســـمية

يتوافـــق مـــع عمـــر الكفيـــف ويتطـــور

Development

يتوقـــف علـــى مـــدى فهـــم وإدراك

تعريـــف المفاهيـــم بتطـــور المراحـــل

يســـاعد نمو المهارة الحسية الشخص

الفـــرد وتمكنـــه ممـــا تعلمـــه ســـابقا

العمريـــة للكفيـــف بمـــا يتوافـــق مـــع

ً
بصريـــا علـــى اســـتعمال
المعـــاق

وتكـــون بمثابـــة عامـــل قـــوي لتثبيـــت

قدراتـــه العقلية واالســـتيعاب لشـــتى

حواســـه بشـــكل أفضـــل مثـــل اإلبصار
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والســـمع واللمـــس والذوق والشـــم.

التمييـــز بيـــن األصوات التي تشـــملها

الشـــخص المعـــاق بصريـــا أن يكـــون

هـــذه المجموعـــة.

مفاهيـــم ثابتـــة عـــن ماهيـــة األشـــياء

أ /حاسة السمع:

جــــ -تنمية مهارة تحديـــد اتجاه الصوت،

وطبيعتهـــا ومعرفـــة أوجـــه الشـــبه

حاســـة الســـمع مـــن الحـــواس التـــي

وذلـــك عـــن طريـــق تقديـــم مثيـــرات

واالختـــاف فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــث

يعتمـــد عليهـــا المعـــاق بصريـــا اعتمادا

صوتيـــة مـــن اتجاهـــات مختلفـــة،

النوعيـــة ،والملمـــس ،والشـــكل فهـــو

رئيســـيا فـــي تعويـــض جانـــب كبيـــر

ويـــدرب المعـــاق بصريـــا علـــى تحديـــد

يتصـــرف بواســـطتها علـــى المفاهيم

مـــن جوانـــب النقـــص عـــن فقـــدان أو

االتجـــاه الـــذي يصـــدر منـــه الصـــوت.

مثـــل الصالبـــة ،الليونـــة ،الحـــرارة،

قصور حاســـة البصـــر ،فالمعاق بصريا

وتجـــدر المالحظـــة هنـــا إلـــى أنـــه مـــن

البرودة ،الســـطوح الناعمة ،الســـطوح

يســـتطيع أن يحصـــل علـــى كثيـــر مـــن

الضـــروري قبـــل التدريـــب علـــى مهارة

الخشـــنة ،كبيـــر ،صغير ،طويـــل ،قصير

المعلومـــات عـــن مصدر هـــذا الصوت

تحديـــد اتجاه الصـــوت أن نعلم المعاق

...الـــخ

واتجاهـــه ،ودرجتـــه  ،وأن يميـــز بيـــن

بصريـــا المفاهيـــم المكانيـــة مثـــل

كمـــا أن المعـــاق بصريـــا يعتمد إلى حد

والحيوانـــات،

أعلـــى ،أســـفل ،تحـــت ،فـــوق ،يمين،

كبيـــر على حاســـة اللمس فـــي القراءة

يسا ر .

والكتابـــة ،وفـــي إدراك الســـطوح

د -تنميـــة مهارة تحديد المســـافة التي

واألحجـــام والتمييز بينهـــا لهذا كان من

المســـموع

يصـــدر منها الصوت ،وذلـــك بتعريض

الضـــروري تنشـــيط هـــذه الحاســـة عـــن

يســـتطيع المعـــاق بصريـــا أن يكـــون

المعـــاق بصريـــا لمثيـــرات ســـمعية

طريـــق التدريبـــات الخاصـــة بهـــا والتي

فـــي ذاتـــه مفاهيـــم ثابتـــة ودالئـــل

تصدر من مســـافات مختلفـــة وتدريبه

منها :

يعتمـــد عليهـــا أثنـــاء حركتـــه وتنقالتـــه

علـــى التمييـــز تبعـــا لدرجـــة بعدهـــا عنه

أ – تنميـــة المهـــارات الحركيـــة الدقيقة

مـــن مـــكان إلـــى آخـــر لهـــذا فـــان مـــن

فيقـــول مثـــا الصـــوت (أ) أقـــرب من

(حـــركات األصابـــع) عن طريـــق التعامل

الضـــروري العمـــل علـــى االهتمـــام

الصـــوت (ب)  ،والصـــوت (جــــ) أبعـــد

مـــع األشـــياء الدقيقـــة والصغيـــرة

بتنميـــة هـــذه الحاســـة وتنشـــيطها

مـــن الصوت (ب) وهكـــذا وفي مرحلة

وتداولهـــا باألصابـــع مثل حبـــات الخرز،

عـــن طريـــق بعـــض التدريبـــات الخاصة

متقدمـــة يمكـــن أن يدرب علـــى تحديد

والمكعبـــات ،واألزرار ،واللعـــب.

والمهـــارات واأللعـــاب التـــي تســـاعد

البعـــد المكانـــي للصـــوت بالمتـــر أو

ب /تنميـــة مهـــارات التمييز أللمســـي،

الفـــرد المعـــاق بصريـــا على اكتســـاب

با لقد م .

وذلـــك عـــن طريـــق التدريـــب علـــى

الخبرات بواســـطة الـــدالالت الصوتية

كمـــا يتـــم تنميـــة مهـــارة تحديـــد

اكتشـــاف العالقـــة بيـــن الجـــزء والـــكل

ا لمســـمو عة .

المســـافة التـــي يصدر منهـــا الصوت

والتمييز بين أشـــكال وأحجام وســـطوح

أيضـــا عـــن طريق تمييز صـــدى الصوت

مختلفـــة.

األفـــراد،

والطيـــور،

واألجهـــزة،

واألدوات،

واآلالت،

والظواهـــر المناخيـــة.
الصـــوت

وبواســـطة

من هذه التدريبات:

(صـــدى أصـــوات الســـيارات ،والعصا،
هويـــة

والحـــذاء ،وأصـــوات المـــارة) وعـــن

(ج) حاسة الشم:

األصـــوات ،عـــن طريـــق تعويـــض

طريـــق تحديـــد العوائـــق (المبانـــي،

يســـتطيع المعـــاق بصريـــا أن يحصـــل

المعـــاق بصريـــا ألنـــواع مختلفـــة مـــن

الجـــدران ،األعمدة ،األماكن المتســـعة

علـــى معلومـــات مختلفـــة عـــن طريـــق

األصـــوات المنتشـــرة فـــي البيئـــة

أو المفتوحـــة ،األماكـــن الضيقـــة أو

حاســـة الشـــم ،وذلـــك فيمـــا يتعلـــق

مثـــل أصـــوات الســـيارات ،واآلالت،

المغلقـــة).

بمكونـــات بيئتـــه  ،فهـــو يســـتطيع

أ-

تنميـــة

مهـــارة

تحديـــد

أن يميـــز األفـــراد عـــن طريـــق الروائـــح

والطيـــور ،والحيـــوان ،وخريـــر الميـــاه،
و غير هـــا .

(ب) حاسة اللمس:

ألجســـامهم وعـــن طريق بعـــض أنواع

ب -تنميـــة مهـــارة تمييز األصوات ،عن

تعتبـــر حاســـة اللمـــس أيضـــا مـــن

العطـــور أو الصابـــون أو الســـجائر

طريـــق تقديـــم خليـــط مـــن األصـــوات

الحـــواس الهامـــة للتعلـــم واكتســـاب

التـــي يســـتعملونها كمـــا يســـتطيع أن

وأن يتـــدرب المعـــاق بصريـــا علـــى

الخبـــرات ،فمـــن طريقهـــا يســـتطيع

يميـــز بيـــن األماكـــن عن طريـــق الروائح
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التـــي تنبعث مـــن األشـــجار والنباتات،

التنقـــل باالتجـــاه المطلـــوب ولتحديـــد

الحياتيـــة والعنايـــة الذاتيـــة.

والمطاعـــم ،والصيدليـــات ،ومحـــات
البقالـــة،

والمالبـــس،

والعطـــور،

ومحطـــات الخدمـــة ،وكذلـــك عن طريق

الهـــدف المراد الوصـــول إليه وللحفاظ
النمو الحركي:

علـــى الوضـــع فـــي الفراغ عـــن طريقة

Motor Development

االتصـــال بثبـــات مـــع البيئة.

الروائـــح المميـــزة لشـــواطئ البحـــار أو

يتضمـــن النمو الحركي نمـــو المهارات

• يســـتقبل الكفيـــف خـــط الســـير

األنهـــار لهـــذا فمـــن الضروري تنشـــيط

الحركيـــة الكبيـــرة Large Motor Skills

المطلـــوب،

مـــن

هـــذه الحاســـة بتدريبهـــا وذلـــك عـــن

والمهـــارات الحركيـــة الدقيقـــة Fine

وبمحاذاة الشـــيء الذي يراد تحسسه.

طريـــق تعريـــض المعاق بصريـــا لنماذج

Motor Skills

• تمـــدد اليـــد القريبـــة مـــن الشـــيء

مـــن الروائح التي تميـــز بعض األماكن

وتشـــتمل المهـــارات الحركيـــة الكبيـــرة

المطلـــوب إلـــى األســـفل واألمـــام

واألفـــراد الذيـــن يتعامـــل معهـــم.

علـــى حركـــة العضـــات الكبيـــرة /

بزاويـــة تبلـــغ حوالـــي  45درجـــة.

والتـــوازن

/

والمهـــارات

الخاصـــة

ويوضـــع

قريبـــا

• تبقـــى راحـــة اليـــد منقبضـــة بعـــض

(د) حاسة التذوق:

بالمشـــي  /والركـــض.

الشـــيء واألصابـــع قريبة مـــن بعضها

يقـــوم طرف اللســـان بـــدور فعال في

أمـــا المهـــارات الحركيـــة الدقيقـــة

البعـــض ومنقبضـــة دون شـــد أو توتر

تزويدنـــا بمعلومات عـــن طبيعة بعض

فهـــي تتضمـــن اســـتعمال العضـــات

إن فـــي هـــذا الوضـــع حمايـــة لليد من

المـــواد مـــن مأكـــوالت ومشـــروبات

الصغيـــرة مثـــل تلـــك المســـتعملة

ا لجر و ح

وتحديـــد مذاقهـــا ومـــن ثم مســـاعدتنا

فـــي اليـــد والرســـغ للقيـــام بالحـــركات

يتـــم المحافظـــة علـــى االتصـــال برفق

فـــي التمييـــز بينهـــا وتحديدهـــا عندمـــا

المعقـــدة والتعامـــل مـــع األشـــياء.

فـــي حيـــن يتقـــدم الكفيـــف نحـــو

تتشـــابه روائحهـــا أو ألوانها ،لهذا يجب
االهتمـــام بتدريـــب المعـــاق بصريـــا
علـــى هـــذه المهـــارة حتـــى يتمكن من

الشـــيء
مهارات التوجه األساســـيةFormal :
Orientation Skills
مهـــارات

التوجـــه

المســـتهدف.

مالحظة:

التعـــرف علـــى طبيعـــة المـــواد التـــي

تشـــتمل

علـــى

يمكـــن تطبيق كل مـــن تقنيتي الحماية

يتعامـــل معهـــا أو يتناولهـــا ويتـــم

المهـــارات المعرفيـــة واإلدراكيـــة التي

العلويـــة والحماية الســـفلية مع التتبع

ذلـــك عـــن طريـــق تعريضه لنمـــاذج من

تمكـــن الكفيـــف مـــن تحديـــد وضعـــه

للمزيد مـــن الوقاية.

األطعمـــة ،والبهارات ،والمشـــروبات،

وعالقتـــه باألشـــياء األخرى فـــي البيئة

تســـتخدم هذه الطريقة فـــي الممرات

والمذاقـــات المختلفـــة وتدريبـــه علـــى

التـــي يتفاعـــل معهـــا.

ومـــن الجهـــة اليمنـــى للكفيـــف حتـــى

التمييـــز بينهـــا عـــن طريـــق التذوق.

وتشـــتمل هذه المهارات على:

يتحـــرك بالطريقة العاديـــة كالمبصرين.

وبشـــكل عـــام فإننـــا ال نســـتطيع
القـــول بأن هناك حاســـة أقـــوى وأهم

إتباع أو اقتفاء األثر Trailing

مـــن األخـــرى  ،فـــكل حاســـة مـــن هذه

تســـتخدم هـــذه اإلســـتراتيجية بشـــكل

()Entering Open Doors

الحـــواس لهـــا وظيفتها المحـــددة يجب

منفـــرد أو مـــع االســـتراتيجيات األخرى

 -يحـــدد الكفيف الفتحـــة ويحافظ على

اســـتغاللها جيـــدا للوصـــول بالفـــرد

(كالمرشـــد المبصر واســـتخدام العصا)

مد يـــده التي يتحســـس بها.

المعـــاق بصريا إلى أقصـــى درجة من

عندما يمشـــي الكفيـــف داخل المباني

 -يســـتمر فـــي الســـير علـــى خـــط

المعرفـــة واكتســـاب الخبـــرات ،وتتيـــح

أو علـــى رصيـــف بجانـــب حائـــط أو أي

مســـتقيم إلـــى الجانـــب اآلخـــر مـــن

لـــه الفرصـــة بـــأن ينمـــي شـــخصيته

مثيـــر لمســـي آخر.

الفتحـــة،

مـــن جميـــع الجوانـــب النمائيـــة مـــن

ومن الخصائص المميزة إلســـتراتيجية

ا لمطلـــو ب .

حيـــث قدراتـــه العقليـــة واالجتماعيـــة

التتبـــع ما يلي:

 -بعـــد أن يحـــدد الفتحـــة بالتحســـس

والنفســـية والحركيـــة وهـــذا بـــدوره

• تســـتخدم هـــذه الطريقـــة للحفـــاظ

يوقف االســـتمرار لمـــدة وجيزة ،ويأخذ

يســـاعد فـــي اكتســـاب المهـــارات

علـــى المشـــي بخـــط مســـتقيم أثنـــاء

فـــي ذات الوقـــت بتطبيـــق الحمايـــة
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عبور األبواب المفتوحة

ويواصـــل

التحســـس

العلويـــة باليـــد األخـــرى.

-

 يديـــر الكفيف أعلى جســـده قليال تجاهالفتحـــة ويمشـــي عبرهـــا حتـــى الجانـــب
اآلخـــر ،ويواصل التحســـس.
استكشاف الغرف ومحتوياتها:
إذا كان هنـــاك مرافـــق مبصـــر فعليـــه
أن يشـــرح للكفيـــف عـــن طبيعـــة الغرفة
ومحتوياتهـــا مبتـــدءا مـــن جهـــة اليســـار.
للقيـــام باكتشـــاف غرفـــة أو التواجـــد
فيهـــا :
يقـــوم الكفيـــف باالكتشـــاف بنفســـه
متبعـــا المهـــارات التـــي تـــدرب عليهـــا
وهـــي:
االتجاهات

أساليب الحماية

التتبع

التنقل حسب مفهوم الساعة

أنمـــاط البحث المنظمـــة Systematic
Search Patterns

أ .طريقة المحيط:
 يحـــدد الكفيـــف مرتكـــزا أو نقطـــةلال نطـــا ق .
 يتحســـس الكفيـــف محيـــط المنطقـــة،ويالحـــظ خـــال ذلـــك مواقـــع األشـــياء
الموجـــودة وعالماتهـــا المكانيـــة.
 يكـــون التحســـس باتجـــاه الســـاعةضروريـــا إلعطاء قيم زمنيـــة للمرتكز وما
يتـــم تحديـــده مـــن أشـــياء خـــال البحث.
 يعـــود الكفيـــف إلى المرتكـــز أو نقطةاالنطالق.
ب .الطريقة المتعرجة:
 يتحســـس الكفيـــف وهـــو يمشـــيإلـــى ركـــن فـــي المنطقـــة التـــي ينـــوي
ا ستكشـــا فها .
 يســـير الكفيـــف فـــي خـــط مســـتقيمإلـــى الجانـــب اآلخـــر مـــن المحيـــط عابـــرا
المنطقـــة داخـــل المحيـــط.
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يتحســـس الكفيـــف هـــذا الجانـــب
لمســـافة

قريبـــة.

وإذا لـــم يســـتدل عليه فيقـــوم بعملية

علـــى يمينـــه ويســـاره قبـــل التحـــرك

البحـــث مســـتخدما حركـــة التلمـــس

خطـــوة لألمـــام.

 -يرجـــع الكفيـــف فـــي خـــط مســـتقيم

بالكفيـــن بحركـــة دائريـــة مبتـــدءا مـــن

إلـــى الجانـــب األول مـــن المحيـــط.

الداخـــل إلى الخـــارج ،ويقوم بتوســـيع

 -يكـــرر مـــا مضـــى مـــن خطـــوات حتى

الدائرة حتى يلتقط الشـــيء الســـاقط.

Mobility Skills

يستكشـــف المنطقـــة بأكملهـــا.

يجـــب علـــى الشـــخص الكفيـــف البـــدء

تســـمح مهـــارات التنقـــل األساســـية

 3-التقاط األشـــياء الساقطة (Locate

فـــي تنظيـــم بحثـــه مـــن النقطـــة التي

لألشـــخاص المعاقيـــن بصريـــا بالحركة

)Dropped Articles

تالمـــس فيهـــا ركبتـــه أو قدمه األرض

ضمـــن بيئاتهـــم مـــن خـــال المشـــي

عنـــد ســـقوط شـــيء مـــن الكفيـــف

لـــدى تطبيـــق نظـــام البحـــث الدائري.

المســـتقل .وتشـــمل هـــذه المهـــارات

علـــى األرض عليـــه أن يســـارع بوضـــع

يجـــب عليـــه البـــدء بدوائـــر صغيـــرة

على :

مشـــط قدمـــه فوقـــه بخفـــة معتمـــدا

تتوســـع تدريجيـــا وأن يســـتعمل نظام

مهـــارات حماية الذات Self protective

علـــى صـــوت ســـقوط الشـــيء ثـــم

الخـــط الشـــبكي لمزيـــد مـــن البحـــث

 Skillsالتي تمكـــن الكفيف من التحرك

يقوم بعمـــل حماية علويـــة ثم جلوس

ا لتفصيلـــي .

بأمـــان وباســـتقاللية فـــي البيئـــات

القرفصـــاء ثـــم يقوم بالتقاط الشـــيء

إذا عجـــز الكفيـــف فـــي تحديـــد وإيجـــاد

المألوفـــة ،وتشـــتمل هـــذه على:

الســـاقط.

الشـــيء الســـاقط فيجب عليـــه البحث

أ -الحمايـــة العلويـــة (اليـــد العليـــا
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مهارات التحرك األساســـيةFormal :

والساعد) Upper Hand and Forearm
تهـــدف هـــذه المهـــارة إلـــى اكتشـــاف
األشـــياء التـــي تواجـــه الشـــخص في
المنطقـــة العليـــا مـــن الجســـم.
يمـــد الفـــرد ذراعيـــه بشـــكل مـــواز
لـــأ ر ض .
يثنـــى الســـاعد لـــدى الكـــوع ليشـــكل
زاويـــة منفرجـــة بحوالـــي  12تقريبـــا،
إن هـــذا الوضـــع يســـمح باالتصـــال
مـــع األشـــياء ويوفـــر الوقـــت الكافي
للتفاعـــل مـــع األشـــياء.
تكـــون األصابـــع مرتاحـــة ومضمومـــة
وممتـــدة لحوالـــي بوصـــة تقريبـــا خارج
الكتـــف اآلخـــر مـــع اإلبقـــاء علـــى راحة
اليـــد موجهـــة للخـــارج إن هـــذا الوضـــع
يمنـــع تعرض اليد للجرح عند مالمســـة

التنقل حســـب مفهوم الساعة:

لـــه البطاطـــا موجـــودة فـــي الطبـــق

ا أل شيا ء .

يتصـــور الكفيف نفســـه فـــي منتصف

علـــى الســـاعة ( ،)6قطعـــة اللحم على

ب -الحمايـــة الســـفلية (اليد الســـفلى

الســـاعة على هذا األســـاس يكون:

الســـاعة ( ،)12الجزر على الســـاعة (،)3

والساعد) Lower Hand and Forearm

• أمامه الســـاعة الثانية عشر.

الـــرز على الســـاعة (.)9

تهـــدف هـــذه المهـــارة لتحديـــد وحماية

• خلفه الساعة السادسة.

مثـــال آخـــر :إذا دخـــل كفيـــف غرفـــة

الجســـم مـــن األشـــياء علـــى مســـتوى

• يمينه الساعة الثالثة.

وكانـــت أمامـــه طاولـــة نقـــول لـــه أنك

ا لو سط .

• يساره الساعة التاسعة.

اآلن موجـــود في غرفـــة أمامك طاولة

يمـــد الفرد ذراعه ويديه وأصابعه.

وهكـــذا يكـــون الكفيـــف قـــد عـــرف

علـــى الســـاعة ( )12وخلفـــك كرســـي

توجه اليد لألســـفل فـــي خط منتصف

االتجاهـــات األربعـــة الرئيســـية فـــي

علـــى الســـاعة ( ،)6وعلـــى يمينـــك

الجســـم بعيدا عـــن الجســـم بحوالي 2

محـــور الســـاعة

النافـــذة الســـاعة ( )3وعلـــى يســـارك

سم .

ولتعليـــم االتجاهـــات والتوجـــه حســـب

خزانـــة الســـاعة (.)9

تبقـــى راحة اليـــد مقلوبة إلـــى الداخل

ا لسا عة :

وتبقـــى األصابـــع مثنيـــة ولكـــن بحالـــة

• تحديد إشـــارة باليد قبل التوجه.

مالحظة:

استرخاء.

• توجيـــه اتجاه اليد والتحرك.

يجب أن يكون الكفيف قبل اســـتعمال

تعتبـــر هـــذه التقنيـــة طبيعيـــة فـــي

العبـــرة مـــن اســـتخدام هـــذا التكنيـــك

هـــذه المهـــارة قد تـــدرب علـــى معرفة

تحديـــد أماكـــن المقاعـــد ،ومقابـــض

هـــو تنظيـــم األشـــياء حســـب الوضـــع

شـــكل الســـاعة وعقاربهـــا وأرقامهـــا

األبواب ،واألشـــياء األخـــرى التي هي

الحســـي للشـــخص المعـــاق بصريـــا

حتـــى نحقـــق النجـــاح مـــن إتبـــاع مثـــل

عنـــد أو دون مســـتوى الصـــدر.

ولألشـــياء المحيطـــة بـــه.

هذا األســـلوب.

ج -الحماية العلوية والســـفلية:

كذلـــك يســـتخدم هـــذا التكنيـــك فـــي

تـــؤدي هاتيـــن المهارتيـــن معـــا فـــي

تعليـــم الكفيـــف األنشـــطة الحياتيـــة

استراتيجيات التنقل:

وقـــت واحـــد عندمـــا يتوقـــع الكفيـــف

والعنايـــة الذاتية ،فمثـــا عندما يجلس

 -أســـلوب السير مع المرشـــد المبصر

وجـــود عقبـــات منخفضـــة وعقبـــات

الكفيـــف فـــي مطعـــم وأمامـــه طبـــق

)Sighted Guide Technique(.

مر تفعـــة .

فيـــه أنـــواع مختلفة مـــن الطعام نقول

 -أســـلوب اســـتخدام العصا الطويلة.
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()Long Cane Technique

مـــن ذراع المبصـــر ،ويوجـــه أصابعـــه

 -أســـلوب اســـتخدام الكلـــب المتدرب

الباقيـــة إلـــى الجهـــة الداخلية.

كمرافـــق)Guide Dog Technique(.

تغييرا التجاه:

()BACKTRACKING
• عندمـــا يريـــد المرشـــد أن يعـــود

 -اســـتخدام األجهـــزة الحديثـــة فـــي

مالحظة:

بنفـــس الطريـــق بشـــكل معاكـــس

الحركة والتنقـــل(Electronic Mobility

 -تكون مســـكت اليـــد معتدلة ،ال هي

يطلـــب لفظيا من الكفيـــف أن يعكس

. )Aids

بالقويـــة وال باللينة.

اتجاهـــه.

المرشد المبصر Sighted Guide

 -القبضـــات البديلـــة (ALTERNATIVE

• يرخي الكفيف قبضته.

هـــذا األســـلوب يتطلب وجـــود مرافق

.)GRASPS

• يتجـــه كل مـــن المرشـــد والكفيـــف

مبصر يســـير مـــع الكفيف أثنـــاء تحركه

 -عندمـــا يكـــون الشـــخص الفاقـــد

نحـــو بعضهمـــا البعض وهمـــا يلتفتان

وانتقالـــه من مـــكان إلى آخـــر ،ويمكن

البصـــر طفـــا.

.1 8

أن يســـتخدم هـــذا األســـلوب لوحـــده

 -يمسك رسغ المرشد.

• يســـتعيد المرشـــد االتصـــال ،ويأخذ

وممكـــن أن يشـــترك معـــه أســـاليب

فـــي حالـــة الحاجـــة إلـــى بعـــض الدعم

الكفيـــف قبضتـــه المعهـــودة ووضعه

أخـــرى مثل العصـــا الطويلـــة أو الكلب

ا إل ضا في .

ا لمنا سب .

ا لمر شد .

يمســـك ســـاعد المرشـــد األعلـــى من

تغيير الجوانب ()CHANGING SIDES

ومـــن أهـــم الخصائـــص التـــي يجـــب

داخـــل المرفق.

 -يقـــدم المرشـــد إشـــارة شـــفهية

توفرهـــا فـــي المرشـــد المبصـــر عنـــد

عندمـــا يكـــون الكفيـــف أطـــول مـــن

لتغييـــر

تنفيـــذ هـــذا األســـلوب هـــو أن يكـــون

ا لمر شـــد .

 -يتصـــل الكفيـــف مع المرشـــد وذلك

علـــى علـــم ودرايـــة بكيفيـــة قيـــادة

يريح يده على كتف المرشـــد.

بوضـــع ظهـــر يـــده الطليقـــة فـــوق

الشـــخص الكفيـــف عنـــد التنقـــل وأن

الوقفة ()STANCE

قبضتـــه مباشـــرة.

يكون قادرا على كســـب ثقـــة الكفيف

 -يضـــع الكفيـــف أعلـــى ســـاعده فـــي

 -يرخـــي الكفيف يـــده القابضة ويدور

وإشـــعاره باألمـــان والطمأنينـــة عنـــد

تـــواز وعـــن قـــرب مع جســـده.

حوالـــي  90درجـــة نحـــو يـــد المرشـــد

مرافقتـــه لـــه ،وأن يعطيـــه حـــق اختيار

 -يشـــكل عضد وســـاعد الكفيف زاوية

ا أل خر ى .

اليـــد اليمنى أو اليســـرى عنـــد التنقل.

قدرهـــا  o 9ويتجه الســـاعد لألمام.

 -يتحســـس الكفيف عبر ظهر المرشـــد

ولكـــي يكـــون المشـــي مريحـــا وفعاال

 -يكـــون كتـــف الكفيـــف ذات القبضـــة

بواســـطة يده حتى يصـــل لليد األخرى

للشـــخص الكفيـــف علـــى المرشـــد أن

خلـــف كتـــف المرشـــد المقبوضـــة.

ومـــن ثـــم يأخـــذ الكفيـــف الموضـــع

يتبـــع الخطـــوات التالية:

 -يكـــون الكفيـــف علـــى بعـــد نصـــف

المناســـب والقبضـــة المناســـبة.

االتصال ()CONTACT

خطـــوة خلـــف المرشـــد.

يلمـــس المرشـــد ظاهـــر يـــد الكفيـــف

 -يســـير الشـــخصين بنفـــس الوضـــع،

بظاهـــر يـــده ،هـــذه اإلشـــارة تنبـــه

وعندمـــا يريـــد المرشـــد االســـتدارة

()NARROW PASSAGES

الكفيـــف ليمســـك يـــد المرشـــد.

لليميـــن أو لليســـار يســـتنتج الكفيـــف

 -يحـــرك المرشـــد ذراعه إلى الـــوراء تجاه

ذلـــك دون الحاجـــة إلـــى الـــكالم.

ظهره.

القبضة ()GRASP

الجوانـــب.

الممرات الضيقة :

 -يتجـــاوب الكفيـــف بمـــد يـــده والتحرك

• يضـــع الكفيـــف يـــده فـــوق منطقـــة

مالحظة:

مباشـــرة وراء المرشـــد.

الكـــوع مـــن ذراع المرشـــد المبصـــر.

مـــن الممكـــن أن يكـــون الشـــخص

 -بعد اجتياز الممر الضيق يعيد المرشـــد

• (يضـــع يـــده اليمنى مثال علـــى اليد

الكفيـــف علـــى الجانـــب األيمـــن أو

يده إلى وضعها الطبيعي الســـابق.

اليســـرى للمرشـــد المبصر).

الجانـــب األيســـر للمرشـــد المبصـــر

• يوجـــه الكفيـــف إبهامـــه إلـــى الجهة

وهـــذا يعتمـــد علـــى شـــعوره بالراحـــة

األبواب (:)DOORS

الجانبيـــة الخارجية فـــوق منطقة الكوع

فـــي اتخـــاذ أي جانـــب.

 -يقـــوم المرشـــد بفتـــح البـــاب باليـــد
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التـــي ال يمســـك بهـــا الشـــخص
ا لكفيـــف .
 ومـــن ثـــم يمســـك مقبـــض البـــابباليـــد التـــي يمســـك بهـــا الشـــخص
ا لكفيـــف .
 وفـــي نفـــس الوقـــت يســـتطيعالشـــخص الكفيف اإلمســـاك بمقبض
البـــاب بواســـطة يـــده الغيـــر ممســـكة
بالمرشـــد.
 يقوم بفتح الباب. يدخـــل المرشـــد بينمـــا الشـــخصالكفيـــف يمســـك بمقبـــض البـــاب
ويقـــوم بإغالقـــه بواســـطة مســـكة
البـــاب مـــن الداخـــل.
الساللم (:)STAIRS
 -يقترب المرشـــد من حافة السلم.

ويلمـــس المقعـــد بيـــده فـــي نقطـــة

أوال ثـــم يليها إدخال أرجله ثم يســـحب

 -يتوقـــف المرشـــد برهـــة لـــدى حافـــة

تالقـــي رجلـــه مـــع المقعـــد.

البـــاب إلغالقه.

الدرجـــة األولـــى مـــن الســـلم.

 -ينظـــف المنطقـــة فـــي المقعد الذي

 -عنـــد الخـــروج مـــن الســـيارة يلمـــس

 -يضـــع الكفيف نفســـه كليا أو بشـــكل

ينـــوي الجلـــوس عليهـــا بواســـطة ظهر

ســـقف الســـيارة ويفتـــح البـــاب ويبـــدأ

كامل خلف المرشـــد.

أصابع يـــده برفق.

فـــي الخـــروج موضحا نيتـــه في إغالق

 -يأخذ المرشـــد الخطوة األولى.

 -بواســـطة ظهر رجليـــه ،يتربع الكفيف

ا لبا ب .

 -يتبـــع الكفيـــف المرشـــد فـــي الســـير

جالســـا علـــى الجانـــب األمامـــي مـــن

علـــى إيقـــاع ســـيره ،علـــى أن يكـــون

ا لمقعد .

علـــى بعـــد خطـــوة خلفـــه.

 -للنهـــوض والخـــروج يعيـــد المرشـــد

 -يقـــف المرشـــد برهـــة عنـــد إكمـــال

االتصـــال بالكفيـــف.

عبور الســـلم ثم يأخذ كل من المرشـــد

ركـــوب الســـيارة (ENTERING A

()3

مهـــارات

اســـتخدام

العصـــا

الطويلة)Long Cane Technique( :
تاريخ العصا البيضاء:

منـــذ قـــرون والمعاقـــون بصريـــا كانوا

والكفيـــف إيقـــاع ســـيرهما وخطوهما

: )C A R

يســـتخدمون العصـــا كأداة مســـاعدة

المعهـــود.

 -يقوم المرشـــد بإرشـــاد الكفيف إلى

للتنقـــل ولكـــن العصـــا البيضـــاء لـــم

مقبـــض بـــاب الســـيارة موضحـــا لـــه

تســـتخدم إال منـــذ عـــام 1921م عندما

الجلوس (:)SITTING

اتجـــاه الســـيارة.

فقـــد المصـــور  James Biggsبصـــره

 -يحضـــر الكفيـــف بالقرب مـــن موضع

 -يمســـك مقبـــض البـــاب بيـــد وحافـــة

فـــي حـــادث فـــي مدينـــة بريســـتول

المقعـــد ،ويخبره مشـــافهة عن االتجاه

ســـقف الســـيارة باليـــد األخرى.

بانجلتـــرا ولمـــا شـــعر الفنـــان بتزايـــد

الذي يقابلـــه المقعد.

 -ينقـــل يـــده إلـــى مقبـــض البـــاب من

مرور الســـيارات حول بيته قـــرر صباغة

 -يفـــك الكفيـــف قبضته من المرشـــد

الداخـــل كذلـــك ينقل يده األخـــرى إلى

العصـــا باللـــون األبيـــض لجعل نفســـه

ويحـــرك قدمـــه تجـــاه المقعـــد مـــن

أســـفل حافـــة ســـقف الســـيارة مـــن

أكثـــر مرئـــي إلـــى الســـائق.

األمـــام حتـــى تلمســـه.

أ سفل .

فـــي عـــام  193م شـــاهد أحـــد أعضـــاء

 -ينحنـــي الكفيـــف عنـــد وســـطه

 -يســـتدير ليدخـــل الســـيارة بالمقعـــدة

نـــادي األســـد الدولـــي فـــي الواليات
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المتحـــدة رجـــا ضريـــرا يحـــاول عبـــور
شـــارع مزدحـــم حامـــا عصـــا ســـوداء
بالـــكاد كانـــت مرئيـــة إلـــى الســـواق،
فقـــرر النـــادي صباغـــة العصـــا باللـــون
األبيـــض لزيـــادة وضـــوح رؤيتهـــا إلـــى
ا لســـا ئقين .
فـــي عـــام 1931م بـــدأ نـــادي األســـد
بوضـــع

الدولـــي

وطنـــي

برنامـــج

يـــروج الســـتعمال العصـــا البيضـــاء
ً
بصريـــا علـــى
لألشـــخاص المعاقيـــن
مـــدار العشـــرينات والثالثينـــات كان
ً
بصريا يمشـــون
األشـــخاص المعاقين
بالعصـــا وهم يحملونهـــا قطريا وكانت
العصـــا البيضـــاء رمـــز اســـتقاللية
ا لكفيـــف .
وفـــي عـــام 1944م عندمـــا عـــاد
الجنـــود الذيـــن فقـــدوا البصـــر فـــي
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إلـــى أمريـــكا
قـــام الدكتـــور ريتشـــارد هوفـــر وهـــو
طبيـــب جـــراح بتطويـــر العصـــا ،حيـــث
أجـــرى بعـــض التعديـــات والتطـــورات
علـــى

شـــكل

العصـــا

فاســـتبدل

العصـــا المصنوعـــة من الخشـــب ذات
المقبـــض المعـــوج إلـــى عصـــا طويلة
خفيفـــة الـــوزن صالحـــة الستكشـــاف
األشـــياء وتجنـــب العوائـــق ولطالمـــا
حملـــت اســـمه عصـــا هوفـــر نســـبة
إليـــه ومـــع مـــرور الزمـــن أجـــرى بعـــض
التعديـــات والتطورات على أســـاليب
اســـتخدام العصـــا الطويلـــة.
وفـــي عـــام 1947م أصبـــح Warren
 Bledsoوكان أســـتاذا فـــي مدرســـة
مـــاري النـــد للمكفوفيـــن قبـــل الحـــرب
العالميـــة الثانيـــة منســـقا للجنـــود
الذيـــن فقـــدوا البصـــر نتيجـــة للحـــروب
،حيـــث بدأ في وضـــع برنامـــج تدريبي
علـــى

اســـتخدام

تقنيـــات

هوفـــر

الســـتخدام العصـــا ليس فقـــط للجنود
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الذيـــن فقـــدوا البصـــر وإنمـــا لجميـــع

يتمكـــن الكفيـــف مـــن فتحهـــا لتشـــكل

البحـــث واالهتمـــام وذلك بعـــد تدريبه

المكفوفيـــن فـــي تلـــك المدينـــة.

عصـــا واحـــدة عنـــد االســـتخدام وثنيها

عليهـــا ،فبواســـطتها يســـتطيع أن

واآلن تعتبـــر العصـــا الطويلـــة مـــن

أثنـــاء عـــدم اســـتخدامها.

ينتقـــل باســـتقاللية إلى المـــكان الذي

أكثـــر األدوات اســـتخداما مـــن قبـــل

 -عصـــا ذات الوصـــات المتداخلـــة

يريـــده ،وأن يتحـــرك متفاديـــا العوائـــق

المكفوفيـــن للتنقـــل وهنـــاك أنـــواع

وتكـــون الوصـــات حســـب قياســـات

والحوادث.

عديـــدة مـــن العصـــي يتـــم تصميمهـــا

متناســـبة مع طول الفرد الذي ســـوف

تعتبـــر عصـــا الليزر شـــبيهة إلـــى حد ما

حســـب حالـــة الكفيـــف وحاجتـــه فمنهـــا

يســـتخد مها .

بالعصـــا الطويلـــة العاديـــة مـــن حيـــث

العصـــي التقليديـــة الطويلـــة ومنهـــا

الشـــكل ،إال أن مصـــدر الطاقة الخفي

العصـــي التـــي تتكـــون مـــن أجـــزاء

العصا المساندة الطبية:

الموجـــود بهـــا يجعلهـــا تســـتخدم

تطـــوى وتوضع فـــي الجيـــب عندما ال

وتصنـــع هـــذه العصـــي مـــن ســـبيكة

بطريقـــة تختلـــف عـــن العصـــا العادية،

يكـــون هنـــاك حاجـــة الســـتخدامها.

األلمونيـــوم أو األليـــاف الزجاجيـــة أو

فمـــا علـــى المعـــاق بصريـــا إال أن

يتناســـب طـــول العصـــا مـــع طـــول

الخشـــب أو البالســـتيك أو الصلـــب

يضغـــط علـــى زر معيـــن ليتمكـــن مـــن

الكفيـــف ويقـــاس هـــذا بـــأن تكـــون

حســـب نوعيـــة العصـــا وتمثـــل العصـــا

تحديـــد العوائـــق العلويـــة األماميـــة

أعلى جـــزء مـــن العصا بارتفاع أســـفل

حمايـــة كبيـــرة للفـــرد مـــن أخطـــار

والجانبيـــة والمنخفضـــة فعصـــا الليـــزر

عظمـــة القـــص للكفيـــف.

التعرقـــل بالمعيقـــات األرضيـــة أثنـــاء

ترســـل عنـــد تشـــغيلها ثـــاث حـــزم

الســـير وبغـــض النظـــر عـــن نوعيـــة

مـــن األشـــعة غيـــر المرئيـــة وعندمـــا

العصـــا المســـتخدمة فمـــن الضـــروري

تصطـــدم هـــذه الحـــزم بالعوائـــق التي

االنتبـــاه إلـــى مـــا يلـــي:

تقـــع فـــي نطـــاق فاعليتها فإنهـــا ترتد

يســـتخدمها معظـــم المعاقيـــن بصريا

 -أن يكـــون المحـــور مـــن األعلـــى إلى

علـــى وحـــدة االســـتقبال الموجـــودة

مـــن األجـــزاء التاليـــة:

األســـفل مســـتقيما.

علـــى العصـــا وعلـــى الفـــور ينطلـــق

 -المقبـــض والجـــزء الملتـــوي ويقـــع

 -أن تتوفـــر بأطـــوال مختلفة لتناســـب

صـــوت ليحـــذر من وجـــود العوائق في

فـــي أعلـــى العصـــا.

مســـتخدميها.

الطريـــق وحيـــث أن هنـــاك ثـــاث حـــزم

 -الجـــزء الرئيســـي ،وهـــو الجـــزء

 -أن بكـــون وزنهـــا خفيفـــا فـــا تؤثـــر

منفصلـــة من األشـــعة (عليـــا ،أمامية،

المســـتقيم الـــذي يقـــع مـــا بيـــن الجزء

علـــى تـــوازن الفـــرد أثنـــاء المشـــي.

منخفضـــة) فانـــه يصـــدر صوتـــا مميزا

الملتـــوي ونهايـــة العصـــا.

 -أن تكـــون ذات مقاومـــة بســـيطة

لـــكل حزمـــة ،وعـــن طريـــق التمييـــز بين

 -الكســـوة ،وهـــي ملتصقـــة بالجـــزء

للريـــح.

هـــذه األصـــوات يســـتطيع المعـــاق

ا لر ئيســـي .

 -أن يكـــون مظهرها مقبوال.

بصريـــا أن يحـــدد اتجـــاه العوائـــق.

وللعصـــا طرف بالســـتك طوله 5ســـم

 -أن تكون مرئية بشـــكل واضح.

ويمكـــن فكه واســـتبداله عندمـــا يتآكل

 -أن ال تصدر صوتا مزعجا إذا المســـت

فوائد استخدام العصا:

يغطي ســـطح العصا شـــريط بالستك

األرض.

 -تعتبـــر العصـــا أداة تعريـــف للكفيـــف

 -1العصا العادية:
تتكـــون

العصـــا

العاديـــة

التـــي

لذلـــك فإنهـــا تعطي مســـتخدميها حق

فســـفوري الصـــق ،إذا ســـقط عليـــه
ضـــوء مثـــل ضـــوء الســـيارات يبـــدو

عصا الليزر:

الطريـــق وإفســـاح المجـــال لســـيرهم

وكأنـــه مضيء.

تعتبـــر عصـــا الليـــزر ( )Laser Caneمـــن

مـــن قبـــل اآلخريـــن وخاصـــة مـــن قبل

هـــذا وتوجـــد عـــدة أنـــواع مـــن العصـــا

األدوات اإللكترونيـــة التـــي تحتاج إلى

ســـائقي الســـيارات.

العاديـــة منهـــا:

براعـــة وحـــذق فـــي اســـتخدامها حتـــى

 -تمكـــن العصـــا الشـــخص الكفيف من

 -العصـــا الطويلـــة ذات القطعـــة

يمكـــن االســـتفادة منهـــا علـــى الوجـــه

التحـــرك واالنتقال بحرية واســـتقاللية.

ا لو ا حـــد ة .

األكمـــل إن عصـــا الليزر يمكـــن أن تفتح

 -تنمي لديه الشـــعور بالثقة بالنفس.

 -العصـــا القابلـــة لالنطـــواء حيـــث

أمـــام المعـــاق بصريا عالمـــا جديدا من

 -يســـتطيع الشـــخص الكفيـــف تجنـــب

األمل المشرق 2014

157

مـــا يعترضـــه مـــن عقبـــات أثناء ســـيره

عند القيام:

مثـــل االرتفاعـــات المختلفـــة واألعمدة

يمكـــن وضـــع العصا بمـــوازاة الجســـد

ومـــا شـــابه ذلك.

وبالقـــرب مـــن الشـــخص ،أو وضـــع

 -تعمـــل العصـــا علـــى توصيـــل

العصـــا تحت اإلبط في وضع رأســـي.

المعلومـــات الحســـية التـــي تعتمـــد
أساليب استخدام العصا:

علـــى اللمـــس والســـمع ومعرفـــة
ماهيـــة

األشـــياء.

-

 -تســـاعد على اكتشـــاف الحواجز التي

العصـــا

اســـتخدام

بطريقـــة

ا للمس ( ا لتلمـــس ) .

تعترض طريقه.

-

 -تســـاعد الشـــخص الكفيـــف فـــي

القطرية(المائلـــة أو المتقاطعـــة مـــع

التعـــرف علـــى خصائـــص البيئـــة.

ا لجســـم ) .

 -تحمـــي أجـــزاء الجســـم الســـفلي من

 -اســـتخدام العصـــا بطريقـــة االتصال

االصطدام باألشـــياء.

ا لمستمر .

 -تســـاعده فـــي المحافظـــة علـــى

اســـتخدام

العصـــا

بالطريقـــة

وقد تحمـــل العصا باســـتعمال التقنية

 -اســـتخدام العصـــا بطريقـــة خـــط

المائلـــة المختصـــرة مـــع المحافظـــة

ا لشـــا طئ .

تعتبـــر العصـــا علـــى بســـاطتها وقلـــة

علـــى القبضـــة علـــى عمـــود العصـــا.

طريقة اللمس(التلمس):

العمليـــة

المداخل (األبواب) مع مرشـــد مبصر:

 -توضـــع قبضـــة العصـــا فـــي خـــط

المســـاعدة علـــى الحركـــة والتنقـــل

لـــدى جـــذب أو دفـــع المرشـــد للبـــاب

الوســـط مـــع إبقـــاء ظهـــر اليـــد موجهة

للكفيـــف ،حيـــث أن أي شـــخص كفيف

يحـــول الكفيـــف العصـــا إلـــى وضـــع

عرضيـــا أو جانبيـــا.

يســـتطيع اســـتخدامها خاصـــة وإنهـــا

رأســـي في اليد لقابضـــة بين اإلبهام

 -تكون الســـبابة ممدودة إلى أســـفل

مصنوعـــة مـــن مـــادة ال يصيبهـــا

ويد المرشد حتى يســـتطيع أخذ وضع

علـــى طـــول الجانـــب المســـطح مـــن

التلـــف أو األعطـــال بســـهولة وال

اليـــد والســـاعد للحمايـــة والتعامل مع

القبضـــة.

تتأثـــر بالظـــروف الجويـــة أو الحـــرارة أو

البـــاب في يســـر.

 -يوضـــع اإلبهـــام فـــوق القبضـــة

اتجاهاتـــه
تكلفتهـــا

ومعرفتـــه.
مـــن

األدوات

ا لر طو بـــة
مهارات السير بواسطة عصا:

وحولهـــا مـــع إبقـــاء بقيـــة أصابـــع اليد
وضـــع العصـــا فـــي حالـــة عـــدم
ا ال ســـتعما ل :

مثنيـــة حـــول الجـــزء األســـفل مـــن
ا لقبضـــة .

في حالة التخزين:

 -يتمركز الرســـغ في منتصف الجســـد

مبصـــر :

يمكـــن تعليـــق العصـــا مـــن عقدتهـــا

بعيدا عن الجســـم.

قـــد يـــدس الكفيف عصـــا الســـير تحت

علـــى األبـــواب أو شـــماعات المالبس

 -تحـــرك نهايـــة العصـــا باســـتغالل

إبطـــه فـــي وضـــع عمـــودي محافظـــا

أو الحواجـــز ،أو يمكـــن وضـــع العصـــا

المناســـب مـــن حـــركات الرســـغ إلـــى

علـــى قبضتـــه على عمـــود العصا في

عموديـــا علـــى الحائـــط أو فـــي أحـــد

نقطـــة تالمـــس األرض علـــى بعـــد

ذات الوقـــت.

األركان.

بوصـــة خلـــف كل كتـــف.

حمـــل العصـــا عنـــد مرافقـــة مرشــــد

قـــد يوضـــع كل مـــن مقبـــض العصـــا

 -يجـــب أن تكـــون نهايـــة العصـــا علـــى

والعقـــدة علـــى الجـــزء الجانبـــي أو

عند الجلوس:

بعـــد بوصـــة مـــن األرض.

األمامـــي للكتـــف مـــع المحافظة على

يمكـــن وضـــع العصـــا تحـــت المقعد أو

 -يتحـــرك الكفيـــف بطريقـــة إيقاعيـــة

القبضـــة علـــى عمـــود العصـــا.

تســـند علـــى كتـــف الكفيـــف أو تحمـــل

جاعـــا كل مـــن نهايـــة العصـــا وكعـــب

يمكـــن حمل العصا باســـتعمال التقنية

عموديـــا بيـــن الرجلين

القـــدم المعاكســـة تمســـان الســـطح

المائلة األساسية.
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الـــذي يمشـــي عليـــه فـــي انســـجام.

( )2الطريقة القطرية (المائلة):
تحمـــل العصـــا فـــي الوضـــع المائـــل
بمســـك المقبـــض بحيث تكـــون األربع
أصابع ملتفـــة حول المقبض واإلصبع
اإلبهـــام مفـــرود تمامـــا علـــى الجانـــب
المفلطـــح للمقبـــض بحيث يشـــير إلى
أســـفل عمود العصـــا ،وتكـــون العصا
مائلـــة ألســـفل بحيـــث يالمـــس طرف
العصـــا األرض أو مرتفـــع عنـــه بمقدار
 2بوصـــة تقريبا.
تســـتعمل العصـــا فـــي هـــذه المهـــارة
كأداة المتصـــاص الصدمـــات وال
تســـتعمل اللتقاط األشـــياء الساقطة
الشـــيء

الـــذي

قصـــر

يقتضـــي

اســـتعمالها علـــى األماكـــن المألوفة.
تســـتخدم العصـــا فـــي هـــذا الوضـــع
للتتبـــع

للحـــد

الداخلـــي

للمبانـــي

كالجدار,كمـــا يمكن القيـــام بالتتبع للحد
الخارجـــي للحفـــاظ علـــى خـــط متنقـــل
مســـتقيم مـــوازي للســـطح الـــذي
يتعامـــل معـــه الكفيـــف.
( )3طريقة االتصال المستمر:
يحمـــل الكفيـــف العصـــا فـــي نفـــس
وضـــع

تقنيـــة

اللمـــس

ويمســـح

المنطقـــة باتصـــال مســـتمر دون أي
انحـــراف عن عـــرض القـــوس الصحيح.
تســـتعمل هـــذه الطريقة فـــي البيئات
المألوفـــة فقط.
( )4طريقة خط الشاطئ:
يعمـــل هـــذا األســـلوب علـــى تحديـــد
األشـــياء

المتقاطعـــة

المشـــي،حيث

مـــع

يمشـــي

جانـــب
الكفيـــف

بشـــكل مـــوازي علـــى خـــط فاصـــل.
يســـتخدم هذا المصطلـــح للمكان الذي
يلتقي فيـــه مســـطحين مختلفين في
خط مســـتقيم ويســـير الشـــخص على
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إســـتراتيجية نـــزول الـــدرج باســـتخدام

أحد هذين الســـطحين.

درجـــات الســـلم.

مثـــال علـــى ذلـــك :عندمـــا يســـير

 -يحـــرك العصا أفقيـــا ألقصى امتداد

ا لعصا :

الشـــخص علـــى الحشـــيش وبجانبـــه

يديـــه ويرجع العصا إلـــى موضع تكون

• يقـــف الكفيـــف علـــى حافـــة الدرجـــة

الشارع،فالمســـافة التـــي يمشـــي

فيـــه أمام خط منتصف الجســـد.

األولـــى ويبـــدأ بفحصهـــا مـــن حيـــث

عليهـــا

الشـــخص

تســـمى

خـــط

 -يحـــرك رأس العصا من قاعدة الدرجة

ســـعتها

األولى للســـلم إلى حافته العليا.

المتـــروك بيـــن الدرجـــة األولـــى وحافـــة

 -يتزحلـــق رأس العصـــا مـــن حافـــة

الدرجـــة الثانيـــة باســـتخدام العصـــا.

مالمسة األشياء:

الدرجـــة األولـــى العليـــا إلـــى قاعـــدة

• يركز الكفيـــف قدميه أمام حافة الدرجة

 -لـــدى لمس الشـــيء ألول مـــرة يثبت

الدرجـــة الثانيـــة.

األولـــى ويحافظ على وزنه للوراء.

رأس العصـــا بحزم على الشـــيء.

 -يحمل الكفيف العصا رأســـيا أو شـــبه

• يحمـــل الكفيـــف العصـــا بعيـــدة عـــن

 -يديـــر يده للخارج بحيـــث يكون اإلبهام

عمـــودي ،ويضع رأســـها فـــي تالمس

جســـمه بحوالـــي  18ســـم ومائلـــة

هو األقرب لمحور الجســـد.

مـــع نقطـــة تقـــع علـــى بعـــد بوصة أو

وطرفهـــا األســـفل مالمســـا للدرجـــة

ا لشـــا طئ .

وعمقهـــا

ومـــدى

الفـــراغ.

 -توضـــع العصـــا فـــي وضـــع شـــبه

الثانيـــة ويجب أن يحافـــظ الكفيف على

عمـــودي ومـــن ثـــم يســـير فـــي خـــط

هـــذا الوضـــع أثنـــاء نـــزول الـــدرج تجنبا

توجهـــه إلـــى األمـــام.

للســـقوط.
• يســـتمر الفـــرد فـــي النـــزول ،وعنـــد

المداخل (األبواب):

كل درجـــة يســـمع الصـــوت الصادر عن

 -عنـــد لمســـه البـــاب ينطلـــق الكفيـــف

مالمســـة العصـــا للدرجـــة التالية.

في اســـتعمال طريقة لمس األشياء.

• عنـــد االنتهـــاء مـــن نـــزول الـــدرج ال

 -يمـــد العصـــا يمنـــة ويســـرة حتـــى

يســـمع الفـــرد صـــوت العصا ويشـــعر

تلمـــس مقبـــض البـــاب.

بمالمســـة العصـــا األرض مباشـــرة

 -يزحلـــق يـــده الطليقـــة علـــى أســـفل

وهـــذا يؤكـــد لـــه أن الـــدرج انتهـــى

عمـــود العصـــا حتـــى يالمـــس قبضـــة

ويواصـــل بعد ذلـــك التقنيـــة المالئمة

ا لبا ب

فـــي المشـــي

مســـتعمال اليـــد الطليقـــة لفتـــح الباب
الســـير خارج المباني وعبور الشـــوارع

يعبـــر الكفيـــف البـــاب مســـتخدما

بوصتيـــن تحـــت الحافـــة العليـــا للدرجة

التقنيـــة المائلـــة باليـــد األخـــرى

الثانيـــة من الســـلم ،ويضغـــط بإبهامه

ا لجا نبية

علـــى عمـــود العصا.

( )1تحديد االتجاهات:

 -يحافـــظ علـــى يـــده ممتـــدة بحيـــث

و يشمل:

ا لعصا :

يكـــون رأس العصـــا متصـــا برفـــق

أ -خط السير.

 -عنـــد أول تالمـــس للســـلم يثبـــت

بحافـــة كل درجـــة علـــى الســـلم أثنـــاء

ب-

تحديـــد

الكفيـــف رأس عصـــاه بحـــزم علـــى

صعـــود الســـلم.

والعالمـــات

قاعـــدة الدرجـــة األولـــى للســـلم.

 -عندمـــا ال يالمـــس رأس العصـــا أي

جـ -االرتكاز.

 -يديـــر يـــده للخارج بحيث يكـــون إبهامه

درجـــة مـــن الســـلم يصعـــد الكفيـــف

د -استرجاع المعلومات.

هو األقرب إلى جســـده.

الدرجـــة المتبقيـــة متأكـــدا مـــن إكمالـــه

هـ -تطبيق خط السير.

 -تحمـــل العصـــا رأســـيا أو في شـــكل

صعـــود الســـلم ثـــم يســـتمر فـــي

و -تطبيـــق خـــط الســـير فـــي االتجـــاه

شـــبه عمودي ويمســـك بإحكام واتزان

التقنيـــة المناســـبة للعصـــا مواصـــا

ا لعكســـي .

علـــى زاويـــة قائمـــة وهـــو يصعـــد

ســـيره لألمـــام.

إســـتراتيجية صعود الدرج باســـتخدام
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العالمـــات
الغالبـــة

األرضيـــة

والعالمـــات.

( )2خطوط نهايات الحشائش:

الهبـــوط يركـــز ســـمعه جهـــة اليميـــن

الرصيـــف ،ويجـــب أن يبقـــي الحركـــة

يقـــف الشـــخص بالتـــوازي وبالقـــرب

ويســـتمر في الســـير حتـــى يصل إلى

الموازيـــة علـــى مســـافة ثابتـــة مـــن

مـــن خـــط نهاية الحشـــائش فـــي اتجاه

حافـــة الرصيـــف المقابـــل.

خـــط توجهـــه المســـتقيم بحيـــث يكـــون

خـــط ســـير مبتغى.

* يقتـــرب الكفيـــف من حافـــة الرصيف

خـــط الحركـــة موازيـــا لخـــط التوجـــه ،أما

يبطـــئ خطواتـــه للمحافظـــة علـــى

ويعمـــل علـــى مســـح المنطقـــة التـــي

الحركـــة الرأســـية فيجـــب أن تقطـــع خط

تكيفـــه وإيقاعـــه ،واالتصال المســـتمر

ســـوف يصعـــد إليهـــا ويحمـــل العصـــا

توجـــه الكفيـــف مكونـــة زاويـــة قائمة.

بخـــط نهاية الحشـــائش لتحديـــد هدفه

بشـــكل مســـتقيم وبعـــد الصعـــود

 -علـــى الكفيـــف تحديـــد دور ضـــوء

مـــع زيـــادة القـــوس قليـــا إلـــى الجزء

يســـير وفـــق شـــروط الســـير الســـليم

اإلشـــارة مـــع مالحظـــة الوقـــت المتاح

القريـــب مـــن الحشـــائش للتأكيـــد على

باســـتخدام العصـــا.

لكل مـــن الحركة الموازيـــة والمتعامدة

اســـتمرارية االتصـــال بخط الحشـــائش

* يتجـــه إلـــى الحـــد الداخلـــي أو يأخـــذ

أثنـــاء وقوفـــه لـــدى الرصيـــف.

ولتحديـــد الشـــيء المســـتهدف.

ثالثـــة خطـــوات تقريبا ثـــم يتجـــه يمينا

 -علـــى الكفيـــف أن يكـــون مســـتعدا

أو يســـارا حســـب خط الســـير.

ليبـــدأ فـــي العبور عنـــد تســـارع الحركة

يلمـــس

نهايـــة

العصـــا

بالتبـــادل

والتناوب:مـــرة الســـطح الذي يمشـــي

الموازيـــة بعـــد نقطـــة توقـــف.

عليـــه ،ومـــرة أخرى خط حد الحشـــائش،

 -يأخـــذ الكفيـــف خطـــوة أولـــى كبيـــرة

ويكـــرر ذلـــك حتـــى يحـــدد هدفـــه

وثابتـــة وهـــو مـــدرك لخـــط ســـيره

ا لمتقا طـــع .

المســـتقيم المطلـــوب ويبـــدأ فـــي
عبـــور الطريـــق مـــع موجـــة الحركـــة.

( )3عبور الشوارع الجانبية

 -يســـارع الكفيـــف فـــي خطواتـــه

* يقـــوم الكفيـــف بعمـــل ارتـــكاز أو

بـــكل وعـــي متوجهـــا لألمـــام وعليـــه

دوران مـــع مراعـــاة االتجاهـــات.

أن يســـير علـــى خـــط مســـتقيم بيـــن

* يتقـــدم عنـــد حافـــة الرصيـــف وعنـــد

أصـــوات الحركـــة الموازية والســـيارات

انـــزالق العصا أســـفل الرصيف يقترب

المتعامـــدة المنخفضـــة دون حركـــة

مـــن الحافة ليقـــوم بعمل ارتـــكاز على

حتـــى يصـــل للرصيـــف المعاكـــس.

حافـــة الرصيـــف بأمشـــاط القدميـــن

 -لـــدى وصولـــه الرصيـــف يمســـح

معا .

( )4عبـــور الطريـــق لـــدى إشـــارات

المنطقـــة لخطوتـــه األولـــى ويخطـــو

* يمســـح بداية الشـــارع بطرف العصا

المـــرور

الســـفلي ثـــم يعيـــد العصـــا بشـــكل

 -يقـــف الكفيـــف مثبتـــا نهايـــة عصـــاه

ما ئل .

لـــدى قاعـــدة الرصيـــف.

( )5دخول المحالت:

* يســـمع الكفيـــف أصوات الســـيارات

 -يحافـــظ الكفيـــف علـــى خـــط ســـير

علـــى الكفيـــف أن يحـــدد اتجاهـــه عنـــد

بصفـــة عامـــة والقادمـــة مـــن جهـــة

مســـتقيم وهو يتحرك لألمـــام لنقطة

الدخـــول لمعرفـــة الطريـــق للخـــروج

اليســـار بصفـــة خاصـــة.

علـــى بعـــد  6 – 2درجـــات مـــن حافـــة

بعـــد االنتهـــاء مـــن التســـوق وذلـــك

* عنـــد غياب صوت الســـيارات يباشـــر

الرصيـــف.

باالتجاهـــات وصـــوت ماكينة الكاشـــير.

الكفيـــف بعملية الســـير لعبور الشـــارع

 -بينمـــا هـــو يقـــف علـــى الرصيـــف

عنـــد التحـــرك داخـــل المحـــات تحمـــل

فـــي خط مســـتقيم (المشـــي بطريقة

يمســـح بعصـــاه المنطقـــة المباشـــرة

العصـــا فـــي الوضـــع المائـــل ،خاصـــة

ا لتلمس ) .

لخطوتـــه األولى واضعـــا نهاية العصا

عنـــد االقتراب من أرفف المعروضات.

* سيشـــعر الكفيـــف بارتفـــاع الشـــارع

فـــوق أو عنـــد الرصيـــف.

يمكـــن الســـير بطريقـــة التلمـــس مـــع

كلمـــا اقتـــرب مـــن المنتصـــف.

 -علـــى الكفيف أن يكـــون واعيا بالحركة

تقصيـــر العصـــا إذا كان المحـــل غيـــر

* عندمـــا يشـــعر بأن الشـــارع بـــدأ في

الموازيـــة والعمودية وهـــو يقف على

مزدحـــم غالبـــا مـــا يكـــون هنـــاك مـــن

لألمـــام مواصال فـــي تقنيـــة اللمس.

األمل المشرق 2014

161

العامليـــن بالمحـــات مـــن يقـــدم
ويعـــرض

المســـاعدة

ا لقصيـــر ة .

والخدمـــات

 -المناطـــق الشـــرائية غالبـــا مـــا تكون

وعلـــى الكفيـــف أن يســـتفيد مـــن

مزدحمـــة ،وهنا يتعذر الســـير بطريقة

مســـاعداتهم خاصـــة إن لـــم يكـــن

التلمـــس بصورتهـــا التـــي درســـناها،

برفقـــة مرشـــد مبصـــر.

عـــاوة علـــى أن أرصفـــة المنطقـــة
الشـــرائية غالبـــا مـــا تكـــون قليلـــة

(( )6السلم الكهربائي):

العقبـــات ،ولكـــن أحيانـــا توجـــد بهـــا

 -االقتـــراب والعصـــا فـــي الوضـــع

عقبـــات مـــن نـــوع آخـــر مثل:
فـــرش

الرصيـــف,

المائـــل.

بائـــع

 -يحـــدد الكفيـــف موقـــع المصعـــد

المعروضـــات

بتركيزه علـــى الشـــارات الصوتية ،ثم

الفتـــات اإلعالن األرضيـــة ,المظالت

يلمـــس الجانب األيمن مـــن المصعد

المنخفضـــة لذلـــك يجـــب أن يقـــوم

محـــوال عصـــاه إلـــى كفه األيســـر.

الكفيـــف بتعديـــل طفيـــف في وضع

 -يحـــدد الكفيـــف حاجز اليـــد والدرجات

العصـــا ،فعلـــى الكفيـــف أن يزحلـــق

المتحركـــة عـــن طريـــق نهايـــة العصـــا

يده ألســـفل العصـــا لتقصيـــر طولها

ويتحـــرك صاعدا إلى حافـــة الدرجات.

ويديـــر قبضـــة العصـــا فـــي اتجـــاه

خـــارج

بعـــض

المحـــات,

 -يحـــدد الكفيـــف حركـــة المصعـــد

الـــذات.

الخـــارج يســـتعمل الكفيـــف تقنيـــة

صعـــودا أو نزوال بواســـطة مد نهاية

 -يضغـــط علـــى الـــزر المناســـب ثـــم

اللمـــس األساســـية بتضييق القوس

العصـــا قليـــا لألمـــام.

يضـــع نفســـه علـــى الحائـــط الجانبي.

قليـــا

 -يضـــع الكفيـــف إحـــدى قدميـــه على

 -يخـــرج الكفيـــف مســـرعا باســـتعمال

(فـــي حالـــة االزدحـــام يمكـــن الســـير

حافـــة الطبـــق المعدنـــي ،وعندمـــا

تقنيـــة اللمـــس القصيـــرة بالعصـــا

والعصـــا محمولـــة فـــي الوضـــع

يستشـــعر الجزء الرأســـي من الخطوة

لتفـــادي

الـــركاب

القادمـــة يثـــب داخـــل المصعد.

ا آل خر يـــن .

االحتـــكاك

مـــع

ا لما ئـــل ) .
تســـتعمل هذه التقنية بشـــكل أولي
فـــي المتاجـــر والمعابـــر الجانبيـــة

 يضـــع الكفيـــف نهايـــة العصـــا علىحافـــة الدرجـــة األماميـــة ،وعندمـــا

( )8األبواب الدوارة:

المكتظـــة بالمشـــاة ولـــدى االقتـــراب

تلمـــس نهايـــة عصـــاه أو قدمـــه حافة

 -االقتـــراب والعصـــا فـــي الوضـــع

مـــن األرصفة فـــي مناطـــق الباصات

ســـطح الهبـــوط يأخـــذ خطـــوة عاديـــة

المائـــل.

وعنـــد االســـتدارة وبعـــد تقاطعـــات

ويمشـــي مســـرعا فـــي ذات الوقت.

 -يقتـــرب الكفيـــف مـــن البـــاب مـــن

الطرقـــات وعنـــد الخروج مـــن المتاجر.

الناحيـــة اليمنـــى بالتوازي مـــع الحائط

قـــد يكـــون مـــن الضـــروري علـــى

( )7المصاعد الكهربية:

وبالقـــرب منه

الكفيـــف التمهـــل فـــي مشـــيته عنـــد

 -يحـــدد الكفيـــف المصعـــد ويضغـــط

يلمـــس الكفيـــف الباب بيده اليســـرى

تطبيـــق هـــذه التقنيـــة.

على الـــزر المناســـب.

ويدفعـــه ثم يدخل بســـرعة.

يمكـــن اســـتغالل أصـــوات المشـــاة

 -يضـــع نفســـه علـــى أحـــد جوانـــب

 -يتحســـس جدار الباب بكوعه األيمن

لتحديـــد خـــط الســـير والمحافظة على

بـــاب المصعـــد لتفـــادي زحـــام الركاب

لتحديد الوقت المناســـب ،واإلســـراع

االســـتقامة

والمشـــاة.

فـــي الخـــروج ملتفتـــا إلـــى اليميـــن

 -لـــدى وصـــول المصعـــد يقـــف

قليـــا للمحافظـــة علـــى التكيف.

هنيهـــة ،ثـــم يدخـــل مســـتعمال تقنية

 -الســـير فـــي منطقـــة مزدحمـــة

كمرافق ()Dog Guide Technique

اللمـــس القصيـــر وأســـلوب حمايـــة

اللمســـات

هنـــاك عـــدة أنواع مـــن الـــكالب التي
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باســـتعمال

تقنيـــة

أســـلوب اســـتخدام الكلب المتدرب

تصلـــح ألن تكـــون مرشـــدة للكفيـــف

 .5سخانات المياه الصوتية.

أثنـــاء تحركـــه وانتقالـــه من مـــكان آلخر

 .6كتـــب وألعاب أطفال ناطقة.

وهـــذا بمنـــح الكفيـــف ثقـــة وســـرعة

وهنـــاك

وحرية فـــي الحركة حيـــث يقوم الكلب

خاصـــة بالتوجـــه والحركـــة تســـاعد

المرافـــق بعمـــل الدليـــل أو المرشـــد

المعاقيـــن

تحديـــد

ا لمبصر

العوائـــق واالتجاهـــات واالرتفاعـــات

ولكـــن هنـــاك بعـــض الشـــروط التي

أجهـــزة

فـــوق

بصريـــا

الصوتيـــة

علـــى

واالنخفاضـــات ،وبالتالـــي تســـهل

يجـــب أن تتوافر فـــي الكلب المرافق:

لهـــم عمليـــة التنقـــل

 -أن يكـــون ذو طبيعة هادئة.

ومن هذه األدوات:

 -أن يكون حجمه مناســـب للكفيف.

 -1المرشد الصوتي:

 -أن يتوالـــف مـــع الكفيـــف الـــذي

المرشـــد الصوتـــي عبـــارة عـــن جهـــاز

ســـيقتنيه .

الكترونـــي يســـاعد علـــى التنقـــل

 -أن يكـــون قـــد اجتـــاز التدريب الخاص

واستكشـــاف

باإلرشـــاد بدرجة ممتازة.

أساســـا مـــع الكفيـــف كليـــا أو مع من

علمـــا بـــأن الـــكالب التـــي تصلـــح

يعانـــون مـــن ضعـــف شـــديد فـــي

لإلرشـــاد تتدرب في معاهـــد معتمدة

اإلبصـــار.

المـــكان

ويســـتخدم

تدعمهـــا الدولـــة حيـــث أن تدريبهـــا

• يتعامـــل الكلـــب كمرشـــد عندمـــا

ويســـتخدم متالزمـــا مـــع العصـــا أو

مكلـــف جـــدا.

يرتـــدي األحزمـــة الخاصـــة باإلرشـــاد

مـــع الكلـــب المرشـــد ليمنحـــه األمـــان

وعنـــد اســـتخدام الكلـــب المتـــدرب

ككلـــب فـــي حالـــة عمل وال يســـتجيب

والتنقـــل بكفـــاءة أكثـــر ،ويســـاعد

كمر ا فـــق :

ألي مؤثـــرات ســـوى أوامـــر صاحبـــه

المرشـــد الصوتـــي علـــى تحديـــد

• علـــى الكفيـــف أن يقـــدم طلـــب

والمؤثـــرات الخاصـــة بقواعـــد الســـير

العوائـــق التـــي تقـــع على بعـــد من 1

اشـــتراك فـــي برنامـــج الســـير بدليـــل

والمـــرور.

–  15قدمـــا ،والحمايـــة مـــن العوائـــق

الكلـــب للجهـــة المختصـــة بذلـــك.

وعندمـــا يخلـــع عنـــه صاحبـــه األحزمـــة

التـــي تقـــع فـــي مســـتوى الـــرأس

• أن يكـــون منهيـــا للمراحـــل الثـــاث

ويســـمح لـــه بحريـــة الحركـــة يتصـــرف

وحتـــى الركبـــة ،وكذلـــك العوائـــق

الســـابقة مـــن التدريـــب الحركـــي.

الكلـــب بطبيعتـــه ويســـتمتع بوقتـــه

الجانبيـــة بزاويـــة  45درجـــة.

• يـــدرس الطلـــب مـــن خـــال لجنـــة

ممارســـا ألنشـــطته الطبيعيـــة

 -2البوصلة:

تحكيـــم

وذلـــك

لوضـــع

الشـــروط

المناســـبة للشـــخص الكفيف والكلب
مـــن حيـــث :العمـــر ،الحجـــم ،قـــدرات

وهـــي
اســـتخدام األجهـــزة الحديثـــة فـــي

الحركـــة والتنقـــل:

فـــي

تســـتخدم

تحديـــد

االتجاهـــات األربعـــة ،وبالتالـــي فهي
تمكـــن المعـــاق بصريـــا مـــن تحديـــد

ا لشـــخص .

()Electronic Mobility Aids

المداخـــل

والمخـــارج

والممـــرات

• فـــي حالـــة توفـــر الكلـــب للكفيـــف

هنـــاك عـــدة أجهـــزة صوتيـــة وفـــوق

ومواقـــع

األبنيـــة

والمحـــات،

يرســـل في طلبه للســـفر إلـــى الجهة

الصوتيـــة تســـاعد الكفيـــف علـــى

وتحديد موقـــع الســـالم والمصاعد،

المختصـــة.

التوجـــه والحركة ،كذلك ترشـــده إلنجاز

واتجاهـــات الشـــوارع والتقاطعـــات.

• يتلقـــى الكفيـــف التدريـــب فـــي

فنيـــات الحيـــاة اليوميـــة
مثـــا:
ً

 -3التلسكوبات:

كيفيـــة قيـــادة ورعايـــة الكلـــب.

 .1ساعة اليد الناطقة.

تعتبر التلســـكوبات بأنواعها المختلفة

• يتـــدرب الكفيـــف علـــى أن يقـــوم

 .2اآللة الحاسبة الناطقة.

مـــن األجهـــزة التـــي تســـاعد ضعـــاف

بعنايـــة الكلـــب مـــن حيـــث :المـــأكل،

 .3جهـــاز تنبيه بهطول المطر.

اإلبصـــار على رؤيـــة وتحديد األشـــياء

المشرب ،المســـكن ،العالج ،الترفيه.

 .4دكتافـــون داخلي بين الغرف.

البعيـــدة وتكبيـــر وتقريب األشـــياء.
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طب وعلوم

امراض الشبكية

تعتبـــر الشـــبكية المـــكان الوحيـــد

وانفصـــال فـــي الشـــبكية وضعـــف

مضاعفـــات جديـــدة فيهـــا بالعالجـــات

فـــي جســـم اإلنســـان الـــذي يمكـــن

شـــديد فـــي النظـــر .وكل هـــذا يـــؤدي

المذكـــورةأعـــاه.

فيه رؤيـــة األوعيـــة الدمويـــة الصغيرة

إلـــى انعـــدام النظر.

* أمـــا ارتفـــاع ضغـــط الـــدم

رؤية مباشـــرة .لـــذا فإنها مـــن األماكن

ويمكـــن عـــاج هـــذه الحالـــة

الكشـــف

بعالج مرض الســـكري نفســـه بشـــكل

والتســـمم الحملـــي فإنهـــا جميعهـــا

بواســـطتها عـــن العديد مـــن األمراض

متواصـــل وفعـــال ،وبكي الشـــعيرات

تؤثـــر تأثيـــرا كبيـــرا فـــي الشـــبكية

كالســـكري وضغط الـــدم وبعض أورام

الدموية الجديدة بأشـــعة الليزر لتفادي

وتظهـــر األوعيـــة الدموية هنـــا دقيقة

المـــخ ألخ.

نزفهـــا ،والتقليل مـــن مضاعفات هذا

ومتصلبـــة ممـــا يـــؤدي إلـــى رشـــح

المـــرض فـــي العين.

دمـــوي فـــي الشـــبكية أو انتفاخات أو

المهمـــة

التـــي

يمكـــن

* فمـــرض الســـكري مثـــا :يؤدي

األساســـي:

والتهابـــات

الكلـــى

إلـــى تغيـــرات كثيـــرة فـــي الشـــبكية

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن

ومنهـــا ظهور شـــعيرات دموية جديدة،

التغيـــرات التـــي تحـــدث في الشـــبكية

* انســـداد في الوريد الرئيســـي

وأنزفـــة مختلفـــة األحجـــام وتليفـــات

نتيجـــة هذا المـــرض ال يمكن إصالحها

الشـــبكي :ويكون فقـــدان النظر مادة

فـــي الشـــبكية وفي الجســـم الزجاجي

ولكـــن يمكـــن وقـــف أو تأخيـــر حـــدوث

مفاجئـــة ويـــؤدي إلى نزيف فـــي أكثر
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تلـــف فـــي أنســـجتها.

أنحـــاء الشـــبكية وينتج عن ذلـــك ارتفاع
فـــي ضغـــط العيـــن المصابـــة (مـــاء
ســـوداء) ووجـــع شـــديد فيهـــا خاصـــة
بعـــد  3أشـــهر مـــن أصابتهـــا وعـــدم
نجاعـــة العـــاج هنـــا وشـــدة األلـــم قد
يرغمـــان الطبيـــب المعالـــج إلـــى إزالـــة
العيـــن فـــي نهايـــة األمر.
* انســـداد الشـــريان الشـــبكي
الرئيســـي :عندمـــا تدخـــل جلطـــة (أو
ســـدادة مهما كان نوعهـــا أو مصدرها)
الشـــريان الشـــبكي الرئيســـي للعيـــن
فإنهـــا تحـــرم األنســـجة الشـــبكية
حرمانـــا تامـــا مـــن المـــواد الغذائيـــة
واألوكســـجين التـــي يحملهمـــا الـــدم
لهـــا من خالل هـــذا الشـــريان ،ويؤدي
هـــذا إلـــى تلـــف كامـــل فـــي أنســـجة
الشـــبكية ،ويمكـــن أيضا أن يحدث هذا
االنســـداد الشـــرياني نتيجـــة انقباض
فـــي األوعيـــة الدمويـــة التـــي ضاقت
ســـابقا علـــى أثر تغيـــرات مختلفة في
أنســـجتها .ويســـاعد على حـــدوث هذا
االنســـداد عوامـــل كثيـــرة مـــن أهمها:
 ضيـــق فـــي الشـــريان الســـباتيالموجـــود فـــي العنـــق.
 ارتفاع ضغط الدم. التهابـــات فـــي األوعيـــة الدمويـــةا لصد غيـــة .
 مرض السكري. أمراض القلب. أمـــراض تســـبب ضيقا فـــي األوعيةالدموية.
ومن عوارض هذه الحالة:
•فقدان النظـــر المفاجئ الذي ال
يصحبـــه أي ألـــم أو وجع في العين.
• اتســـاع فـــي حدقـــة العيـــن
المصابـــة والتـــي ال تضيـــق أو تتحرك
حركـــة ملحوظـــة عنـــد تســـليط الضـــوء
عليهـــا.
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وتفقـــد الشـــبكية هنـــا مالمحهـــا
الواضحـــة ولمعانها المألـــوف .وتبدو
اللطخـــة الصفراء نقطـــة حمراء ظاهرة
في وســـط الشـــبكية الشاحب.
كمـــا تبـــدو الشـــرايين ضيقة جدا
وفيهـــا نقـــاط متجمـــدة متفرقـــة مـــن
الدم الســـاكن.
هـــذا ويغمـــر العصـــب البصـــري
أحيانـــا ،ويبـــدو شـــاحبا بعـــد فتـــرة من
وقـــوع اإلصابـــة.
وعالج هذه الحالـــة غير ناجح على
الرغـــم مـــن المحاوالت العديـــدة التي
يقـــوم بهـــا األطبـــاء مـــن مســـاجات
للعيـــن وتمييـــع الـــدم بغـــرض إذابـــة
وتقليـــص حجـــم الجلطـــة أو دفعهـــا
نحو شـــريان أدق ..حتـــى يقبل تأثيرها
أما األسباب الخارجية فهي:

علـــى فقـــدان النظر.

-

أســـباب انســـدادات األوعيـــة

 ..وتحـــدث بعد إجـــراء عمليـــات جراحية

ا لد مو يـــة :
هنـــاك أســـباب داخليـــة وخارجية.

فـــي القلـــب أو األنـــف أو الوجـــه.
-

فاألســـباب الداخليـــة هي:
-

ســـدادة دهنيـــة تخـــرج مـــن

-

-

ســـدادات زيتيـــة تحـــدث في

بعـــض العمليـــات الجراحيـــة للرحـــم.

ا لعظـــا م .

-

ســـدادة (كلســـية) تأتـــي من

الشـــريان

ســـدادات هوائيـــة وزئبقيـــة

تحـــدث فـــي حـــاالت جراحيـــة.

مســـامات القلـــب وحـــاالت كســـور
-

ســـدادات (فتات) السيليكون

الســـباتي.
ســـدادة ناتجـــة عـــن تجلـــط

األوعيـــة الدمويـــة فـــي حـــاالت ضيق

ســـدادات

مكونـــة

مـــن

مســـحوق البـــودرة تحـــدث لبعـــض
المدمنيـــن عنـــد حقن أنفســـهم بمادة
)Methylphenidate(.

الــــ

ســـدادات زجاجية تحـــدث عند

تحويـــل المصـــاب إلى طبيـــب باطني

ارتفـــاع نســـبة الكريـــات الحمـــراء فـــي

حقـــن مســـحوق زجاجي في الشـــريان

مختـــص إلجـــراء فحوصـــات دقيقـــة

الـــدم.

الســـباتي فـــي محاولـــة جراحيـــة لغلق

وموســـعة لكي يسهل عالج المسبب

بعـــض التكيســـات الشـــريانية فـــي

لهـــذه الظواهـــر المرضيـــة فـــي العين

مقدمـــة المـــخ.

وتفـــادي حـــدوث مضاعفاتـــه.

الشـــريان الســـباتي ،وفـــي حـــاالت

-

ســـدادات بكتيريـــة ناتجـــة عن

التهابـــات عضـــات وأغشـــية القلـــب.
-

ســـدادات من أورام شريانية

أو رئويـــة.

-

-

انســـداد فـــي أحـــد فـــروع

الوريـــد أو الشـــريان الشـــبكي ويؤدي

كيف تعمل العين

ســـدادات ســـائلة أو غازيـــة

هـــذا إلـــى تعتيـــم جزئـــي فـــي النظـــر

يوضـــح القســـم التالـــي طريقـــة

تأتـــي من الرحـــم في حـــاالت الوالدة

الجانبـــي المقابـــل (والمعاكس) لمكان

عمـــل العيـــن وأمـــراض العيـــن مثـــل

ا لعســـير ة .

االنســـداد ،ويجـــب في هـــذه الحاالت

اعتـــال الشـــبكية الســـكري.

-
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يصـــل الضـــوء إلى قرنيـــة العين
ثـــم يدخـــل إلـــى العيـــن عبـــر القزحية.
تتحكـــم القزحيـــة بكميـــة الضـــوء التـــي
تدخـــل إلـــى العيـــن عبـــر تغييـــر حجـــم
الحدقـــة أو البؤبـــؤ.
حيـــن يمـــر الضـــوء داخـــل الحدقة
أو البؤبـــؤ يدخـــل عبر عدســـة شـــفافة
تشـــبه عدســـة الكاميـــرا تركـــز الضـــوء
فيقعر العين ،وتســـمى هذه العدسة
بالجســـم البلـــوري .يمر الضـــوء المركز
عبـــر مـــادة هالمية ،شـــفافة تســـمى
«الجســـم الزجاجـــي» حتـــى يصل إلى
قعـــر العين.
يعـــرف قعـــر العيـــن بالشـــبكية،
تحول الشـــبكية إشـــارات الضـــوء إلى
إشـــارات كهربائيـــة وترســـلها إلـــى
الدمـــاغ عبـــر العصـــب البصـــري ،يحول

نحـــو واضـــح من غيـــر شـــبكية صحيحة.

الدمـــاغ هـــذه اإلشـــارات إلـــى الصـــور

يحدث اعتالل الشـــبكية الســـكري

• رؤيـــة دوائـــر أو وميـــض أو ُبقـــع

عندمـــا ُيـــؤدي مـــرض الســـكري إلـــى

• رؤية ُبقع مظلمة أو أجســـام طافية

الشـــبكية بـ»البقعـــة» ووظيفة البقعة

الشـــبكية .وهـــذا مـــا تتعـــذر مالحظته

ً
معا
واحـــدة أو فـــي العينيـــن

تأميـــن رؤيـــة مركزيـــة واضحـــة .أمـــا

فـــي بداياتـــه .ومـــن أعراضه:

• صعوبـــة رؤية األشـــياء عنـــد أطراف

باقـــي الشـــبكية فيعـــرف بالـ»محيط»

• رؤية مشوشة أو ظهور أخيلة

مجال رؤيـــة العينين

التـــي نراهـــا.
يعـــرف الجـــزء المركـــزي مـــن

الدموية الدقيقة في
تخريب األوعيـــة ّ

ســـوداء

• الشـــعور بألـــم أو بضغـــط فـــي عين

وهو يســـمح لإلنســـان برؤية األشـــياء
التـــي تقـــع فـــي الجوانـــب وفـــوق
وتحـــت الباحـــة المركزيـــة.
تحتـــاج الشـــبكية كســـائر الجســـم
إلـــى الـــدم ألداء وظائفهـــا .يصـــل
الـــدم إلى الشـــبكية عبر أوعيـــة دموية
صغيـــرة.
اعتالل الشبكية السكري
يشـــكل مرض الســـكري الســـبب
األكبـــر لحـــدوث إحـــدى مشـــكالت
العيـــن ،وهـــي «اعتـــال الشـــبكية
الســـكري»؛ فالشـــبكية هـــي النســـيج
الحســـاس للضـــوء فـــي قعـــر العين،
وال ُيســـتطيع اإلنســـان أن يـــرى علـــى
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عنـــد اإلصابـــة بمـــرض الســـكري يجـــب
إجـــراء فحـــص كامـــل للعينين كل ســـنة
ألن اكتشـــاف المشـــاكل ومعالجتهـــا
في وقـــت مبكر يســـمح بالحفاظ على
ً
وغالبا
قـــدرة المريض علـــى اإلبصـــار.
مـــا تتضمـــن الجراحـــة العـــاج بالليزر أو
عـــن طريـــق الجراحة.
أعراض اعتالل الشبكية السكري
قـــد

ال

يالحـــظ

المرضـــى

المصابـــون باعتالل الشـــبكية الســـكري
الخفيـــف أي أعـــراض لإلصابـــة لعـــدة
ســـنوات ،أمـــا المرضـــى المصابـــون
باالعتـــال الشـــديد فقـــد يفقـــدون
ً
تدريجيـــا أو يصابون بالعمى.
بصرهـــم
تشـــمل أعـــراض اعتالل الشـــبكية
الســـكري :أوال ،عـــدم وضـــوح الرؤيـــة
ثانيـــا ،نقـــص الرؤيـــة فـــي بعـــض
إذ يســـمح فحـــص العيـــن

ً
ســـنويا .أمـــا المرضـــى
مـــرة واحـــدة

تشـــبه نســـيج العنكبـــوت أو الخيوط أو

للطبيـــب باكتشـــاف اتســـاع األوعيـــة

المصابـــون باعتالل الشـــبكية الســـكري

ً
أحيانـــا الذباب
الغيـــوم ،ويطلـــق عليها

الدمويـــة فـــي بعـــض البقـــع مـــن

الشـــديد فقـــد يحتاجـــون إلـــى فحـــص

الطائـــر أو الســـمادير.

العيـــن .وتســـمى هذه البقـــع أم الدم

ً
ســـنويا .ويحتاج
العيـــن أكثـــر مـــن مـــرة

ا لمجهر يـــة .

المرضى المصابون باعتالل الشـــبكية

المســـاحات ثالثـــا ،رؤية أشـــكال طائرة

يمكـــن لحـــاالت أخـــرى تصيـــب
العيـــن أن تســـبب األعـــراض نفســـها

-

-

كمـــا

يســـتطيع

الطبيـــب

التكاثـــري أو الوذمة الســـكرية المنشـــأ

الشـــبكية

أن يكتشـــف خـــال فحـــص العيـــن

الســـكري ،وال يمكـــن أن يكشـــف

الرواســـب الدهنيـــة التـــي تســـمى

الطبيـــب ســـبب هـــذه األعـــراض إال

النضحـــات أو البقع البيضـــاء ،أو البقع

بفحـــص العيـــن فقـــط .ويجـــب علـــى

القطنيـــة الشـــكل ،وتـــدل هـــذه البقـــع

يراقـــب األطباء المراحـــل األولى

الشـــخص الـــذي يعانـــي مـــن هـــذه

علـــى ضعـــف فـــي الـــدورة الدمويـــة.

العتـــال الشـــبكية مراقبـــة لصيقـــة

األعراض استشـــارة طبيـــب العين في

كمـــا تـــدل النضحـــات علـــى تســـرب

وفقـــا لمـــدى شـــدة اإلصابـــة بهـــا.

أســـرع وقـــت ممكـــن بغض النظـــر عما

الســـوائل مـــن األوعيـــة الدمويـــة.

إن أفضـــل طريقـــة لتبطـــئ ســـرعة

التـــي

يســـببها

اعتـــال

ً
مصابـــا بالســـكري أم ال.
إذا كان
تشخيص اعتالل الشبكية السكر
-

يشـــخص
ّ
يمكن لإلنســـان أن

-

فـــي البقعـــة إلـــى العـــاج عادة.
عالج اعتالل الشبكية السكري

وأخيـــرا ،يســـتطيع الطبيـــب

اإلصابـــة باعتالل الشـــبكية هي ضبط

اكتشـــاف أي تكاثـــر غير ســـوي لألوعية

مســـتوى ســـكر الـــدم وضبـــط ضغـــط

الدمويـــة أو أي نمو تكاثري قد يشـــكل

ً
ضبطـــا جيدا .قد يتحســـن اعتالل
الدم

ً
خطـــرا علـــى الرؤيـــة المركزيـــة.

الشـــبكية لـــدى بعـــض المصابيـــن

بنفســـه إصابتـــه باعتالل الشـــبكية .إذ

قـــد يطلب الطبيـــب من المرضى

بالحـــاالت الخفيفـــة منـــه حيـــن يتـــم

يجـــب أن يفحـــص الطبيـــب الشـــبكية

المصابيـــن باعتالل الشـــبكية الســـكري

ضبـــط مســـتوى الســـكر ومســـتوى

الكتشـــاف عالمـــات اعتالل الشـــبكية.

الخفيـــف العـــودة لفحـــص العيـــن

ضغـــط الـــدم ومســـتوى الكولســـترول
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فـــي الـــدم لديهـــم بنجـــاح.
قـــد ينصـــح الطبيـــب المصابيـــن

تســـمى هـــذه الجراحـــة إزالـــة الجســـم
الزجاجـــي.

كلمـــا

تـــم

اكتشـــاف

اعتـــال

الشـــبكية مبكـــرا قـــل احتمـــال تطـــور

باعتـــال الشـــبكية التكاثـــري بإجـــراء

حيـــن تصـــاب الشـــبكية باالنفكاك

اعتـــال الشـــبكية وفقـــدان جـــزء كبيـــر

التخثيـــر الضوئـــي بالليـــزر لتبطـــئ

عـــن الصلبـــة ،ينصـــح الطبيـــب بإجـــراء

من البصر .يســـاعد االكتشـــاف المبكر

ســـرعة تفاقمـــه واتقاء حصـــول المزيد

إزالـــة الجســـم الزجاجـــي إلعـــادة ربـــط

العتـــال الشـــبكية علـــى تشـــخيص

مـــن النزيف .وال يحتـــاج المريض الذي

الشـــبكية .إن جراحـــة إزالـــة الجســـم

المـــرض فـــي مراحله األولـــى أي حين

يجـــري التخثيـــر الضوئـــي بالليـــزر إلـــى

الزجاجـــي أكثـــر تعقيـــدا مـــن المعالجـــة

تكـــون طـــرق العـــاج أكثـــر فعاليـــة.

المكـــوث فـــي المستشـــفى.

بالليـــزر ويجـــب إجراؤهـــا فـــي غرفـــة

وأثنـــاء إجـــراء التخثيـــر الضوئـــي

عمليـــات معقمـــة.

إن الوقايـــة هـــي أفضـــل عـــاج
العتـــال

الشـــبكية.

قـــد

يســـاعد

بالليـــزر يحـــدث طبيـــب العيـــن حروقـــا

يـــزداد نجـــاح الخيـــارات الجراحيـــة

ضبـــط المريـــض لمســـتوى الســـكر

صغيـــرة علـــى الشـــبكية بواســـطة

لعـــاج اعتالل الشـــبكية الســـكري الحاد

والكولســـترول وضغـــط الـــدم علـــى

أشـــعة الليـــزر .تســـاعد هـــذه الحـــروق

إذا تـــم اكتشـــاف اإلصابـــة باعتـــال

تفـــادي اإلصابـــة باعتـــال الشـــبكية

علـــى تجفيـــف األوعيـــة الدمويـــة

الشـــبكية مبكـــرا.

أو تأخيرهـــا .كمـــا أن األكل الصحـــي

ومنعهـــا مـــن النمـــو ومنـــع التســـرب
منهـــا .ويعتمـــد نمـــط حـــروق الليـــزر
وقوتهـــا علـــى نـــوع اإلصابـــة باعتالل

وممارســـة
الخالصة

يســـاعدان

التماريـــن
علـــى

الرياضيـــة

تفـــادي

اعتـــال

إن اعتـــال الشـــبكية الســـكري

الشـــبكية .علـــى مريـــض الســـكري

مـــرض خطيـــر قـــد يســـبب العمـــى.

مراجعـــة طبيـــب العيون مرة كل ســـنة.

حيـــن تتســـرب كميـــة كبيـــرة مـــن

يـــؤدي ضعـــف األوعيـــة الدمويـــة في

يســـتطيع الطبيـــب أن يقـــدم للمريض

الـــدم إلـــى الجســـم الزجاجـــي ينصـــح

العينيـــن الـــذي ينجـــم عـــن الســـكري

مراجـــع إضافيـــة عن الســـكري واعتالل

بإجـــراء جراحـــة إلزالة الجســـم الزجاجي.

لإلصابـــة باعتـــال الشـــبكية الســـكري.

الشـــبكية الســـكري.

الشـــبكية وشـــدته.
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سايت مي ٢

معرض ومؤتمر تقنيات اإلعاقة البصرية
سايت مي2

2013/02/13-11

بمشـــاركة  32شـــركة ومنظمـــة من ثمانية عشـــر دولة نظمـــت الجمعية
الـــدورة الثانية لمعرض ومؤتمر الشـــرق األوســـط لتقنيـــات اإلعاقة البصرية
والمعـــروف بـ “ســـايت مي” والتي بدأت في الحادي عشـــر من شـــهر فبراير
 2013تحت رعاية صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشـــارقة ،وذلك بمركز إكســـبو للمعارض
بالشـــارقة .وذكـــرت جمعية اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريا ،المنظمـــة للمعرض
والمؤتمـــر ،بأنه يعتبر األول من نوعه في المنطقة والشـــرق األوســـط.

تـــم تقديـــم الســـي دي الصوتـــي
الـــذي يتحـــدث عـــن قانـــون المعاقيـــن
وحقوقهـــم

وواجبـــات

المجتمـــع

واآلخريـــن تجاههـــم كمـــا قـــدم جنـــاح
وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة خدمـــة
اســـتخراج بطاقـــة المعاق عبر اســـتالم
أوراق المعاقيـــن بصريـــا مـــن زوار
المعـــرض وإدخـــال بياناتهـــم وجنـــاح
جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا

وشـــارك فـــي هـــذه الـــدورة

بـــوزارة الصحـــة الـــذي قدمـــت فيـــه

وإحـــدى عشـــر جمعيـــة ومؤسســـة

مـــن المعـــرض خمســـة عشـــر شـــركة

فحوصـــات مجانيـــة علـــى مـــدى ثالثة

طوعيـــة لخدمات ورعايـــة ذوي اإلعاقة

مـــن شـــركات التقنيـــة والتكنولوجيـــا

أيـــام للســـكر وضغـــط الـــدم وأمراض

ومؤسســـات مجتمعية مثـــل المجلس

باإلعاقـــة

العيـــون وجنـــاح وزارة الداخليـــة التـــي

األعلـــى لشـــؤون األســـرة ومدينـــة

البصريـــة ،تنتمـــي إلـــى أربعـــة عشـــر

مثلهـــا مكتـــب ثقافة واحتـــرام القانون

الشـــارقة للخدمات اإلنسانية وجمعية

ً
بلـــدا ،إلـــى جانـــب األجنحـــة الخاصـــة

بمكتـــب معالـــي وزيـــر الداخليـــة حيـــث

أهالـــي ذوي اإلعاقـــة واتحاد اإلمارات

والبرمجيـــات
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الخاصـــة

لرياضـــة المعاقيـــن ونـــادي دبـــي،

يوميـــا مـــن الثانيـــة وحتـــى الرابعـــة

ً
بصريـــا ،تناولـــت عـــدد مـــن المواضيع

وعدد مـــن الجمعيـــات والمؤسســـات

مســـاءا في مجملها أثنا عشـــر ورشـــة

مثـــل العوامـــل المؤثـــرة فـــي نجـــاح

الوطنيـــة وثالثـــة مـــن الـــدول العربيـــة

عمـــل نوقـــش فيهـــا احـــدث األنظمـــة

اســـتخدام التقنيات المســـاعدة وأثرها

أبرزهـــا جامعـــة األميـــر محمـــد بن فهد

والتقنيـــات التـــي تخـــدم المعاقيـــن

علـــى الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة البصريـــة

مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية
ومعهـــد النـــور للمكفوفيـــن بقطـــر
الســـعودي

والمعهـــد

البحرينـــي

للمكفوفيـــن بالبحريـــن.
وقدمـــت الشـــركات المشـــاركة
خصومـــات كبيـــرة بلغـــت أكثـــر مـــن
 50%علـــى برمجيـــات ومعينـــات
تقنيـــة للمكفوفيـــن وضعيفي البصر
بمناســـبة المعـــرض.
وكان الشـــيخ محمـــد بـــن صقـــر
القاســـمي وكيـــل وزارة الصحـــة
المســـاعد مدير عام منطقة الشـــارقة
الطبيـــة قـــد افتتـــح المعـــرض برفقـــة
األســـتاذ عـــادل الزمـــر نائـــب رئيـــس
مجلـــس إدارة الجمعيـــة والدكتـــور
أحمـــد العمـــران الشامســـي رئيـــس
اللجنـــة المنظمة رئيـــس لجنة التطوير
وأعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعيـــة
وســـعادة ســـيف محمـــد المدفـــع
المدير العام لمركز اكســـبو الشـــارقة،
وذلـــك بحضـــور عـــدد مـــن المهتميـــن
والمختصيـــن بشـــؤون ذوي اإلعاقـــة
البصريـــة.
وزار

المعـــرض

عـــدد

مـــن

المتخصصيـــن فـــي قطاعـــي األعمال
ومـــزودي الخدمـــات الخاصـــة بـــذوي
اإلعاقـــة

البصريـــة

إلـــى

جانـــب

عا ئال تهـــم .
وشـــارك
دوليـــون

بالمعـــرض

يمثلـــون

جهـــات

خبـــراء
بحثيـــة

وأكاديميـــة دوليـــة وإقليميـــة ومحليـــة
متخصصـــة فـــي شـــئون المعاقيـــن
بصريـــا حيـــث صحـــب المعـــرض عـــدد
مـــن ورش العمـــل بمعـــدل أربع ورش
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والمـــدن الذكيـــة وكيف يصبـــح المعاق
مســـتقال والتقنيـــات التـــي تســـاعد
المعاقيـــن بصريـــا علـــى االندمـــاج
والتنقـــل

والســـطور

اإللكترونيـــة

وتفاعلهـــا مـــع األجهـــزة األخـــرى مثـــل
الكمبيوتـــرات

والهواتـــف

وكيفيـــة

اختيـــار التقنيـــة المناســـبة وتطويـــر
المنتجـــات بمـــا يتـــاءم واحتياجـــات
المعاقيـــن بصريـــا فـــي بيئـــة العمـــل
والدراســـة

والمهـــارات

الحياتيـــة

المختلفـــة واشـــتمل علـــى عـــروض
تقديميـــة لمنتجـــات جديدة تقدم ألول
مـــرة بالمنطقـــة.
كمـــا شـــكل المعـــرض فرصـــة
كبيـــرة للمعاقيـــن بصريـــا والمهتميـــن
بالشـــرق األوســـط والمنطقة للتعرف
علـــى أخـــر التقنيـــات والمنتجـــات في

176

األمل المشرق

مجـــال اإلعاقـــة البصريـــة.
حيـــث

شـــاركت

بالمعـــرض

كبريـــات الشـــركات العالميـــة والعربيـــة
المعنيـــة بتقنيـــات المعاقيـــن بصريـــا
مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم ومنهـــم
علـــى ســـبيل المثـــال شـــركة دولفين،
مجموعـــة أكابيـــا ،شـــركة هيمـــس
إنترناشـــيونال ،هانـــدي تـــك ،هيومان
ويـــر ،منتجـــات بيركنز ،إندكـــس برايل،
شـــينانو كينشي بليكســـتوك ،كوبالت
سيســـتم ،إماجن ســـورس ،فيزيوتك،
شـــركة ميديـــا لـــوق وشـــركة ألتكـــس
البولنديـــة التـــي تشـــارك وتعـــرض
منتجاتهـــا في الشـــرق األوســـط ألول
مـــرة وشـــركة الناطـــق للتكنولوجيـــا
وغيرهـــا مـــن الشـــركات الرائـــدة فـــي
مجـــال التقنيـــات والتكنولوجيـــا لـــذوي
اإلعاقة البصرية .وســـايت ســـيفر من
داخل الدولة والمؤسســـات التعليمية
فـــي الخليـــج مثـــل جامعـــة األميـــر
محمـــد بـــن فهـــد الســـعودية ومعهـــد
النـــور للمكفوفيـــن بقطـــر والمعهـــد
الســـعودي البحرينـــي للمكفوفيـــن
بالبحريـــن وكليـــة اإلكســـاندرا الملكيـــة
مـــن المملكـــة المتحـــدة وعـــدد مـــن
المؤسســـات العاملـــة فـــي مجـــال
اإلعاقـــة البصرية فـــي الخليج والوطن
العربـــي.
هـــذا

وقـــد

تضمـــن

الحـــدث

العديـــد مـــن الفعاليـــات والمبـــادرات
المهمـــة المصاحبـــة والتـــي ســـيكون
لهـــا انعـــكاس إيجابـــي كبيـــر على ذوي
اإلعاقـــة البصريـــة والمجتمـــع ككل.
وقـــد كان هناك موقـــع إلكتروني
للمعـــرض بعنـــوان www.sightme.
 netيحتـــوى على العديد مـــن النوافذ
التي تشـــير إلى المعلومـــات الخاصة
بالمعـــرض

والـــورش

المصاحبـــة
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واللجنـــة المنظمـــة وطريقـــة التقديـــم

المعـــارض بالدولـــة .حيـــث قامـــت

والمشـــاركة فيـــه باإلضافـــة إلـــى

معالـــي وزيـــرة الشـــؤون االجتماعيـــة

أسماء وأخبار عن الشـــركات المشاركة

مريـــم محمـــد خلفـــان الرومـــي راعيـــة

كما يشـــمل الموقع عرضـــا للفعاليات

الـــدورة األولـــى للمعـــرض بإطـــاق

والبرامـــج الخاصـــة بـــورش العمـــل

الموقـــع اإللكترونـــي فـــي الـــدورة

وعناويـــن أوراق العمـــل وأســـماء

األولـــى لمعـــرض ســـايت مـــي فـــي

مقدميهـــا ســـتتم إضافتـــه قريبـــا.

شـــهر فبرايـــر 2011م .

وتحمـــل الصفحـــة الرئيســـية للموقـــع

ويعتبـــر هـــذا الموقـــع ال غنـــى

نافـــذة خاصـــة بأخبـــار هـــذا الحـــدث

عنـــه لـــكل الذيـــن تهمهـــم المشـــاركة

الهـــام ومســـتجداته ويأتـــي إطـــاق

فـــي فعاليتـــي المعـــرض أو الـــورش

الموقـــع باللغتين العربيـــة واالنجليزية

المصاحبـــة لـــه من حيـــث التعرف على

فـــي واحـــدة مـــن المبـــادرات النـــادرة

المزيـــد مـــن المعلومـــات أو التقديـــم

بفعاليـــات

للمشـــاركة فـــي أي منهمـــا مباشـــرة

للمواقـــع
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الخاصـــة

عبـــر الموقـــع أو حتى لالســـتفادة من
خدماته في شأن اســـتصدار تأشيرات
الدخـــول

للدولـــة

وحجـــز

الفنـــادق

والعديـــد مـــن الخيـــارات األخـــرى.
ً
انطالقـــا
ويأتـــي تنظيـــم الحـــدث
مـــن اإلســـتراتيجية العامـــة لدولـــة
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والتـــي
ً
ً
خاصـــا لإلنســـان
اهتمامـــا
تعطـــي
ً
بصريـــا علـــى وجـــه
ولفئـــة المعاقيـــن
التحديـــد.
وفـــي مناســـبة ختـــام المعـــرض
قـــال رئيـــس الجمعية الشـــيخ صقر بن
محمـــد القاســـمي إن اطـــاع جمعيـــة
اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا بتنظيـــم
هـــذا الحـــدث كان تحديا وتجربـــة فريدة
بحـــد ذاتهـــا ليـــس بالنســـبة للجمعيـــة
وإنمـــا لـــكل جمعيـــات النفـــع العـــام
بدولـــة اإلمـــارات التي نادرا مـــا تتبنى
قيـــام مثـــل هـــذه الفعاليـــات ذات
الطابـــع الدولـــي والعلمـــي والتجاري،
كمـــا عبـــر ســـموه عـــن شـــكره وتقديره
للدعـــم الكبيـــر الـــذي ظلـــت تجـــده
الجمعيـــة مـــن قبـــل صاحـــب الســـمو
الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد
القاســـمي عضـــو المجلـــس األعلـــى
حاكـــم الشـــارقة راعـــي المعـــرض
والمؤتمـــر حفظـــه اللـــه.
كمـــا أكـــد ســـموه فـــي ختـــام
المعـــرض

إن

جمعيـــة

اإلمـــارات

للمعاقيـــن بصريـــا تعمل علـــى تحقيق
الرؤيـــة الثاقبـــة لصاحـــب الســـمو
الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان
رئيـــس الدولـــة وســـمو الشـــيخ محمد
بـــن راشـــد نائب رئيـــس الدولـــة رئيس
الـــوزراء

والشـــيوخ

والمســـئولين

بالدولـــة.
وأضـــاف عـــادل الزمـــر إن اهتمام
الجمعيـــة بتنظيـــم معـــرض ومؤتمـــر
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ســـايت مـــي يأتـــي مـــن بـــاب أهميـــة
تســـهيل توفيـــر التقنيـــة واإلطـــاع
علـــى أحـــدث المنتجـــات التـــي تخـــص
المعاقيـــن بصريـــا بالمنطقـــة ،حيـــث
أن مثـــل هـــذه المعـــارض تعقـــد فـــي
المملكـــة المتحـــدة وأمريـــكا ممـــا
يشـــكل صعوبـــة كبيـــرة للمعاقيـــن
بصريـــا فـــي الوصول واإلطـــاع على
الجديـــد ،عليـــه فقـــد بات مـــن الممكن
لـــذوي اإلعاقـــة البصريـــة أن يواكبـــوا
المســـتجدات التقنيـــة التـــي تخصهـــم
مـــن خـــال ســـايت مـــي ،كمـــا تنـــاول
المؤتمـــر المصاحـــب لمعرض ســـايت
مـــي عـــدة أوراق بحثية تتنـــاول قضايا
المعاقيـــن بصريا والوســـائل والحلول
لتســـهيل اندماجهم فـــي مجتمعاتهم
كمـــا احتـــوت الـــورش المصاحبـــة
علـــى عـــروض ألحـــدث التقنيـــات في
الســـاحة تقدمها الشـــركات المشـــاركة
ممـــا يعطـــي فرصـــة كبيـــرة للمعاقين

180

األمل المشرق

بصريـــا بالمنطقـــة فـــي معرفـــة آليـــة

حافـــزا لنـــا لالرتقـــاء بمســـتوى خدامتنا

عمـــل المنتجـــات والتحديثـــات التـــي

المقدمـــة للمعاقيـــن بصريـــا بالدولة،

تتـــم عليهـــا ومناقشـــة تقنيـــي تلـــك

وإننـــا علـــى ثقـــة بـــأن هنـــاك العديـــد

الشـــركات وإضافـــة مـــا يرونـــه مـــن

مـــن المؤسســـات االمجتمعية بالدولة

لتســـهيل اســـتخدام تلـــك التقنيـــات

ســـوف تســـهم معنـــا فـــي تطويـــر

ممـــا يشـــكل رابطـــا مهمـــا للمعاقيـــن

خدماتنـــا المقدمـــة ألبنائنـــا وإخواننـــا

بصريـــا مـــن مســـتخدمي التقنيات مع

المعاقيـــن بصريـــا .وأضـــاف ،مبديـــا

المصنعيـــن والفنييـــن مـــن مقدمـــي

ســـروره بالنجـــاح الذي حققتـــه الجمعية

التقنيـــة ،لـــذا فقد آلـــت الجمعية على

فـــي تنظيمهـــا لـــكل مـــن فعاليتـــي

نفســـها مواصلـــة مؤتمـــر ومعـــرض

المعرض والـــورش المصاحبة ،موجها

ســـايت مـــي بصورة دوريـــة كل عامين

ً
شـــكرا خاصا لرعاة الحـــدث في كل من

تحقيقـــا لهـــذا الهـــدف.

غرفة تجارة وصناعة الشـــارقة وشـــركة

وإن رعاية ســـمو الحاكـــم الكريمة

المرطبـــات الوطنية البيبســـي والرعاة

لمثـــل هـــذا الحـــدث الدولـــي يعـــد

الشـــارقة

اإلعالمييـــن

مؤسســـة

لإلعـــام وجريدة الخليج .وشـــكر خاص

العالمـــي لكـــي يتـــم التفاعـــل فيمـــا

لمركـــز دبـــي للتطوع

بينهـــم بمـــا يفيـــد الطرفيـــن .وقـــد

كمـــا قـــال عـــودة هزيـــم عضـــو

وضـــح مـــن خـــال كميـــة الـــزوار مـــن

اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر والمعرض

مختلـــف دول الخليـــج والمنطقـــة مدى

أنه قد شـــهد العـــام المنصـــرم 2012

االهتمام بحضـــور المؤتمر والمعرض

نمـــوا متزايـــدا فـــي حجـــم التـــداول

لمواكبـــة الجديـــد فـــي التقنيـــات

علـــى األجهـــزة والبرامـــج التعويضيـــة

الخاصـــة بالمعاقيـــن بصريـــا.

للمكفوفيـــن وضعـــاف البصـــر فـــي

وفـــي الختام أكـــد الدكتـــور أحمد

الوطـــن العربـــي مما أدى إلـــى ازدياد

العمـــران الشامســـي رئيـــس اللجنـــة

اهتمـــام الشـــركات العالميـــة المطورة

المنظمـــة للحدث إن :تنظيـــم الجمعية

لتلـــك التقنيـــات بمعرفـــة احتياجـــات

لهـــذا المعـــرض الســـنوي فـــي دورته

الكفيـــف العربـــي مـــن أجـــل تصعيـــد

ً
ســـعيا لخلـــق مكانـــة
الثانيـــة جـــاء

جهـــود التطويـــر مـــن أجله .كما شـــهد

لإلمـــارات بيـــن كبـــرى الـــدول التـــي

أيضا ازديـــاد اهتمام الكفيـــف العربي

تهتـــم بتنظيـــم مثـــل هـــذه المعـــارض

للتقنيـــات

ً
بصريـــا،

بالتطويـــرات

الجديـــدة

المتخصصـــة

للمعاقيـــن

التعويضيـــة وبـــات يتوق إلـــى معرفة

التـــي تتمثـــل فـــي الواليـــات المتحدة

كل التفاصيـــل المتعلقـــة بهـــا .ومـــن

األمريكيـــة وألمانيـــا ،كمـــا نســـعى

هـــذا المنطلق يأتي معـــرض ومؤتمر

ً
أيضـــا لتقديـــم أحـــدث مـــا توصـــل لـــه

ســـايت مـــي لكـــي يمثـــل الســـاحة

العلـــم مـــن تقنيـــات حديثـــة خاصـــة

المثاليـــة والفريـــدة علـــى مســـتوى

بالمكفوفيـــن مـــن خـــال مشـــاركات

الوطـــن العربـــي والتـــي يلتقـــي مـــن

كبـــرى الشـــركات المتخصصة في هذا

خاللهـــا الكفيـــف العربـــي بالمطـــور

المجـــال.
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معرض ومؤتمر ســـايت مي الشرق األوسط  13 – 11 2فبراير 2013
مركز الشـــارقة أكسبو الدولي جدول ورش العمل
وقـــد كان جدول ورش العمل المصاحبة لمعرض ســـايت مي كالتالي:
اليوم األول  11فبراير 2013
مدير الجلســـات :األستاذ أحمد المال
الرقم

عنوان ور�شة العمل

الوقت

املدة

تقدمي

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 الإلكرتونية �إي�سي�س وتفاعلها مع الكمبيوترات والهواتف

 3:00م�ساء

 30دقيقة

�رشكة ميديا لوق
بريوت  -لبنان

3

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

 3:30م�ساء

 30دقيقة

�أ .وائل الفقية
املدير العام
�رشكة فيزيوتك

اليوم الثاني  12فبراير 2013
مدير الجلســـات :األستاذ عودة هزيم
الرقم

ا�سم ور�شة العمل

1

النفاذ الإلكرتوين للكفيف وتطوير اخلدمات يف قطر 2:00 .م�ساء
تهيئة املواقع الإلكرتونية وخدمات الكتاب الناطق
والو�سائل البديلة املتاحة.
خطط التعاون املقرتحة يف دول اخلليج العربي
للم�شاريع واخلدمات للمكفوفني.

 30دقيقة

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 والبوك �سين�س  3:00م�ساء
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  3:30م�ساء
التطوير للكفيف العربي

 30دقيقة

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

5

دور �رشكة (هيومن وير) يف تطوير املنتجات للكفيف  4:00م�ساء
يف جميع �أنحاء العامل وخططها ملوا�صلة التطوير
له .منتجات عربية ومفاجئات جديدة و�آفاق تطوير
م�ستقبلي متوا�صل

 30دقيقة

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

التوقيت

امل�رشف �أو اجلهة املقدمة الور�شة
ال�سيد ديفيد بينز
املدير التنفيذي
مركز مدى  -قطر
ال�سيد براين بويل
مدير مركز امل�صادر
مركز مدى قطر

اليوم الثالث
 13فبراير 2013
مشـــرف الجلسات :د .أحمد العمران
الرقم

ا�سم ور�شة العمل
تنمية املفاهيم اللم�سية واملهارات ال�سماعية لإتقان مهارات التوجه
واحلركة لذوى الإعاقة الب�رصية

2

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

2:30

3

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

3:00

1

امل�رشف �أو اجلهة املقدمة الور�شة
الأ�ستاذ زكي
الأ�ستاذة �شريين
مركز رعاية ذوي الإحتياجات اخلا�صة
معهد الطفولة  -جامعة عني �شم�س

الزمن

التوقيت

 2:00م�ساء

 30دقيقة

 30دقيقة

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

 30دقيقة

ال�سيد �ستيف بانيت
�رشكة دولفني كومبيوتر �أك�سي�س
تقدمي ال�سيد� :ستيف بانيت
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أحدث التقنيات

ً
بصريا
تقنيات مساعدة للمعاقين
برايل سينس شاشة للنصوص

مـــن أهم خصائص جهاز البرايل ســـينس إحتوائه على شاشـــة عرض

للنصـــوص العاديـــة ممـــا يســـهل علـــى المدرســـين متابعـــة الطالب
المكفوفيـــن وكذلـــك أولياء األمور .كما يســـتطيع زمـــاء المكفوفين
فـــي مـــدارس الدمـــج المشـــاركة والتفاعل مـــع المكفوفيـــن .ويعتبر
تواصـــل الصـــم مـــع المكفوفيـــن أحد أهـــم مميزات شاشـــة العرض
في البرايل ســـينس.

ذاكرة داخلية

ذاكـــرة البرايـــل ســـينس
يوتـــو الداخليـــة مقدارهـــا
 32جيجـــا بايـــت باإلضافـــة
إلـــى ذاكـــرة خارجيـــة مجانية
مقدارهـــا  8جيجـــا بايـــت
أيضـــا .الذاكـــرة الداخليـــة
هـــي أســـرع بكثيـــر مـــن
الخارجيـــة وأأمـــن مـــن حيث

اإلســـتخدام وعـــدم التلـــف.

إنفراد في تطبيق نظام النوافذ والقوائم الشجرية

يســـتطيع أي مســـتخدم لنظـــام الوينـــدوز أن يتعلـــم

بســـرعة فائقـــة على تشـــغيل جهـــاز البرايل ســـينس ألنه
يطـــوع ذات الفكـــرة المبنيـــة علـــى النوافـــذ والترتيـــب
الشـــجري وهـــذا بالضـــرورة يعنـــي أنه من الســـهل على
الكفيـــف تعلـــم العمـــل علـــى أجهـــزة البرايـــل ســـينس

186

األمل المشرق

تواصل مع أجهزة األيفون واأليباد

منبهات بصوت اآلذان المكي والمدني

تطبيق القرآن الكريم

يقـــدم جهـــاز البرايـــل ســـينس للكفيـــف القـــرآن الكريـــم
كتطبيـــق متكامـــل وليـــس كملـــف ورد .يســـتطيع تصفـــح
القرآن ســـورة ســـورة والبحث في القـــرآن والوصول إلى
اآليـــة المـــراد الوصـــول إليها.

قاموس أكسفورد
العربي إنجليزي
قاموس أكسفورد

العربي اإلنجيزي
واإلنجليزي عربي ُيعد

أداة ضرورية في التعليم
والمطالعة وهو تطبيق
أساسي في جهاز البرايل
سينس

خرائط القوقل

تعيـــن خرائـــط القوقـــل الكفيـــف علـــى التنقـــل بســـهولة

جي بي أس ريسيفر

ومعرفـــة األماكـــن المحيطـــة دون إحتياجه لمســـاعدة أحد.
ويطـــوع جهاز (الجـــي بي أس) الموجود فـــي جهاز البرايل

جهـــاز البرايل ســـينس مجهز بجهاز جي بي أس رســـيفر

ســـينس هـــذه الخرائـــط بحيـــث يســـتطيع الكفيـــف تحديـــد

لتحديـــد موقع الكفيف ومســـاره فـــي التنقل والوصول

وبعـــده أو قربـــه عـــن وجهتـــه ومـــا يحيـــط بها من
موقعـــه ُ

معالـــم أخـــرى .ويســـتطيع الكفيـــف أن يبحث عـــن األماكن
التـــي تهمه أيضـــا بهـــذه الخاصية.
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الكسور العشرية

نقل الملفات من وإلى الحاسوب بدون ُمعرف

تتميـــز اآللـــة الحاســـبة فـــي جهـــاز البرايـــل ســـينس بقدرتهـــا

فيمـــا يعتمـــد نقـــل الملفـــات مـــن وإلـــى بعـــض

علـــى التعامـــل مـــع الكســـور العشـــرية والتـــي تفيـــد الطـــاب

األجهـــزة علـــى ُمعرف ،تتـــم هـــذه العمليـــة بالبرايل

المكفوفيـــن فـــي تعلـــم مـــادة الرياضيـــات.

المعـــرف.
ســـينس دون الحاجـــة إلـــى ُ

بطاريات مرنة

يســـتطيع الكفيـــف إزالـــة البطاريـــة وتركيبهـــا أو إقتنـــاء
بطاريـــة إضافيـــة وإكمـــال ســـاعات طويلـــة مـــن العمـــل
المتواصـــل .وميـــزة البطارية والتي تنفصـــل عن الجهاز
هـــي مـــن أنجـــع المميـــزات التـــي ينفـــرد بهـــا البرايـــل

شبكات التواصل اإلجتماعي
تطبيق يوتيوب Youtube

سينس .

منافذ يو أس بي:

منافذ متنوعة

يوفـــر البرايـــل ســـينس يو تـــو  3منافذ يـــو أس بي من
تطبيـــق تويتر مـــن القائمة الرئيســـية

النـــوع الكبير ويـــو أس بي واحد من النـــوع الصغير .من

للبرايـــل ســـينس كبقيـــة البرامـــج

الممكـــن توصيـــل لوحة مفاتيح قياســـية أو فأرة عادية أو

األخـــرى التـــي يوفرهـــا الجهـــاز

مـــوزع (هـــاب) لمنافذ يـــو أس بي عديـــدة .وعند توصيل
لوحـــة المفاتيـــح العاديـــة يســـتطيع المبصـــر (المعلـــم

تطبيـــق قوقـــل تـــوك مـــن القوائـــم

والزميـــل وولـــي األمـــر) والكفيـــف واألصـــم والكفيـــف

الرئيســـية للبرايـــل ســـينس كبقيـــة

التواصـــل .وعنـــد توصيـــل الفـــأرة العاديـــة يســـتطيع

التطبيقـــات األخـــرى

الكفيـــف إســـتخدامها لتصفـــح القوائـــم المختلفـــة فـــي

هـــذه البرامـــج تفيـــد الطالـــب فـــي

البرايـــل ســـينس .كمـــا يســـتطيع الكفيـــف أن يوصـــل

مشـــاركة المعلومـــات والتواصـــل مع

ذاكـــرة فالش يـــو أس بي إلـــى أي من المنافـــذ الكبيرة.

الزمـــاء والمعلميـــن داخـــل الفصـــل

منفذ شاشة خارجية

وخارجـــه.

يســـتطيع الكفيـــف توصيـــل البرايـــل ســـينس لشاشـــة
تطبيق دروب بوكس Drop Box

خارجيـــة أو شاشـــة عـــرض كبيـــرة فـــي المؤتمـــرات
و ا لمحا ضـــر ا ت .

تطبيق خدمات النشـــرات اإلخبارية

منفذ بلو توث

فتحة لبطاقة ذاكرة أس دي
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يســـتطيع الطالـــب تســـجيل المحاضرات وتشـــغيلها وســـائر
ملفـــات الوســـائط أو الراديو بواســـطة أزرار متخصصة خارجية

دروس صوتية على موقع الناطق على إستخدام
أجهزة البرايل سينس

فـــي أي وقـــت مـــن الليـــل أو النهـــار يســـتطيع الطالب

دون الحاجـــة إلى تشـــغيل الجهـــاز وإســـتخدام مفاتيح اإلدخال

الدخـــول إلـــى موقـــع الناطـــق وتنزيل عشـــرات الدروس

من نـــوع بيركينز

الصوتيـــة المصممـــة مـــن أكاديمييـــن معروفيـــن

أزرار متخصصة

ومتمكنيـــن فـــي التدريـــب.

قوائم بريدية متخصصة ألصدقاء البرايل سينس

موشين سينسور (محرك اإلهتزاز )

يتواجـــد عـــدد كبيـــر مـــن معلمـــي التربيـــة الخاصـــة مـــن
الرجال والنســـاء وكذلك الطالب والطالبـــات المكفوفين

يوفـــر البرايل ســـينس للطالـــب فرصة التعلـــم باللعب حيث

الجامعييـــن وغيـــر الجامعيين علـــى قائمـــة أصدقاء جهاز

تطـــوع بعض األلعـــاب التعليمية خاصية اإلهتـــزاز في ألعاب

البرايـــل ســـينس يجيبـــون علـــى أســـئلة بعضهـــم بعضا

الرياضيـــات وتعلم الحروف .كما يســـتفيد من محرك اإلهتزاز

ويرســـلون المشـــاركات المفيـــدة المختلفة.

المكفوفيـــن بتواصلهم مـــع الصم .يســـتطيع الكفيف رمي

حجر الزهر مثال بواســـطة هـــز الجهاز.

ألعاب تعليمية

طباعة نصوص برايل ونصوص عادية

لعبـــة جـــدول الضـــرب :تعليـــم جـــدول الضـــرب مـــن خالل

يســـتطيع الكفيـــف طباعـــة وثائـــق للمبصريـــن ووثائـــق

تطبيـــق متخصـــص علـــى هيئـــة لعبـــة ذهنيـــة محكمـــة

برايـــل مـــن جهـــاز البرايل ســـينس مباشـــرة

التطويـــر

تحديثـــات وترقيات مجانية دائمة
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كابتن موبيلتي
جهـــاز مالحـــة ناطـــق ناطـــق باللغـــة العربيـــة للمكفوفيـــن

بشـــكل إفتراضي وكأنـــك فعال بالخارج تمر بمـــا ُيقرأ عليك.

يرافقـــك الكابتـــن فـــي تنقالتـــك المختلفة إبتـــداء من عتبة

إضغط مفتاح (أين أنا) لســـماع مكان موقعك الحالي.

البيـــت إلـــى حيثا أردت من وجهـــة ثم يعيدك للمنـــزل ثانية.

إســـتعرض مناطق اإلهتمام حســـب فأتهـــا أو قربها منك.

وضعـــاف البصـــر.

وســـواء كنـــت راكبـــا أم راجـــا فإنـــه يتأقلـــم معـــك ويحمـــل
إعـــدادات الترحال كيف تشـــاء.

عد إلى مكان إنطالقك بســـهولة.

إســـتمع إلـــى تعليمـــات المالحـــة الصوتيـــة بالضغـــط على
المفاتيـــح البـــارزة والمعلمـــة برمـــوز بديهيـــة أو بواســـطة

إحفـــظ األماكـــن التـــي تهمـــك بعالمـــة خاصـــة لكـــي تعـــود

إصـــدار األوامـــر الصوتيـــة لـــه فســـتجده يفهـــم أوامـــرك

إليهـــا مجـــددا بيســـر تام.

ويشـــرع بتنفيذهـــا.
وال تخشـــى أن يقطعـــك الجهـــاز فبطاريتـــه تمـــدك ب 18

متـــع نفســـك باإلســـتماع إلـــى كتـــب الديـــزي الناطقـــة

ســـاعة مـــن المالحـــة المتواصلـــة واإلســـتمتاع بســـماع

والملفـــات الصوتيـــة المخزنـــة فـــي ذاكـــرة الكابتـــن وأنـــت

الملفات الصوتية أو الشـــروع بتســـجيل إحـــدى المحاضرات

فـــي الطريق لكي يمر الوقت بشـــكل أســـرع وتجعـــل تجربة

أو الـــدروس.

التنقـــل ممتعـــة.

الجهـــاز صغيـــر الحجـــم وخفيـــف الـــوزن ويعادل ثـــاث علب

إحصـــل على المســـاعدة الفورية لـــكل وظيفـــة وكل عنصر

كبريـــت مجتمعة.

من عناصـــر القوائم.

جد طريقك بالكابتن ماشـــيا على األقدام أم راكبا بالســـيارة

إضافات ومميزات أخرى:

أو الحافلـــة .وبإختيـــار الخيـــار الناســـب ُيســـمعك الكابتـــن

ســـماعة ومايكروفـــون مدمجـــان ودعـــم لســـمعات األذن

أســـماء األماكـــن المســـجلة فـــي الخرائـــط مثـــل محطـــات

لمالحـــة ســـهلة وإطلـــق اليديـــن حرتيـــن.

البتـــرول والمطاعـــم والمســـاجد والصيدليـــات والـــوزارات

إســـتعمال متواصل لمدة  18ساعة

والدوائـــر وغيرها مـــن المعالم والمكاتـــب ومناطق األعمال

فتحـــة ذاكـــرة مـــن نـــوع أس دي مـــع بطاقة ذاكـــرة بحجم 4

األخرى.

جيجـــا بايت
حجـــم الجهاز 100mm X 55mm X 18 mm

إختـــر المالحـــة الحـــرة مـــن القائمـــة الرئيســـية وإستكشـــف

الـــوزن 130 :جـــرام .أنتينـــا مدمـــج إلســـتقبال األقمـــار

معالـــم المنطقـــة بالتفصيـــل.

ا لصنا عيـــة .
يوسب 2.0

أمـــا نظـــام إستكشـــاف الخريطـــة فيوفـــر لـــك القـــدرة على

قاعـــدة بيانـــات كبيرة مـــن الخرائـــط لمنطقة الخليـــج العربي

التخطيط لمســـارك بمحـــاكاة تفاصيل اإلتجاهـــات دون قبل

كا ملة .

أن تغـــادر منزلك وذلك برســـم المســـار وشـــرحه بالتفصيل

قاعـــدة بيانات لنقاط إهتمام كبيرة
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برايل إيدج ( 40المطور)

البرايـــل إيـــدج  40هو أكثر من مجرد ســـطر إليكتروني ،فهو يلبي للكفيف
دور الســـطر المجـــرد باإلضافة إلى مهام جهاز المفكـــرة اإلليكترونية بجهاز
واحـــد متكامـــل .كما يلبي إحتياج أخر وهو الســـعر المنافس.
مهام السطر اإلليكتروني
يتصـــل البرايـــل إيـــدج بأجهزة الحاســـوب أو األيفـــون واإليبـــاد ويعمل مع

قراءة وحفظ الملفات على ذاكرة الجهاز
إقـــرأ الملفـــات واحفظها في بطاقـــة الذاكرة (أس دي) بســـعة  32جيجا بايت.
آالف مـــن الكتب والملفات للمطالعـــة والمذاكرة.
المواصفاتالفنية
 40 -خلية برايل

قارئـــات الشاشـــة كســـطر إليكترونـــي تقليدي ولكـــن بميزة فريـــدة متجددة

 -مفاتيح من نوع بيركينز لإلدخال

وهي ميـــزة (ترمنـــال كليبورد).
فائدة (ترمنال كليبورد)

 -منفذ يو أس بي للتوصيل بالحاسوب بالكيبل

عندمـــا يتصل البرايل إيدج بالحاســـوب أو األيفون و األيباد فإنه ســـيعمل
كســـطر إليكتروني مجرد بالتوافق مع برنامج قارئ الشاشـــة أو األي أو أس.
ولكـــن ماذا لو أراد المســـتخدم نســـخ نص من اإلنترنـــت وتخزينه في ذاكرة
البرايـــل إيـــدج أو العكـــس؟ أو لـــو أراد تحرير نص وهو غيـــر متصل باأليفون
وحفظـــه علـــى ذاكـــرة الجهاز ثـــم إلصاقـــه بالواتـــس آب الحقا عنـــد إتصاله
بالواتـــس آب؟ هنـــا يأتي دور (ترمنال كليبـــورد) وهي آلية نقل الملفات من
الحاســـوب أواأليفـــون و األيباد إلى البرايـــل إيدج وبالعكس.
مهام المفكرة اإلليكترونية
جهـــاز البرايـــل إيـــدج  40هـــو أكثر من ســـطر إليكروني ألنـــه يوفر تطبيقات
متنوعـــة يواكـــب بهـــا الكفيـــف إدارة شـــؤونه مثـــل مفكـــرة نوتبـــاد ومديـــر
المواعيد والســـاعة والمنبه والحاســـبة وكلها تعمل دون إتصال البرايل إيدج
بالحاســـوب أو األيفـــون .وبالبرايـــل إيـــدج المطور تســـتطيع أن تقرأ ملفات
وورد مـــن نـــوع دوك ودوكس وأر تي أف كما تســـتطيع قراءة ملفات أر بي
أف .وبعـــد فتح مثل تلك الملفات تســـتطيع أن تحفظها علـــى ذاكرة الجهاز
بإســـتخدام خيـــار (حفظ بإســـم) من قائمـــة النوتباد كملف من توع تكســـت.
نفاذ وتصفح بمفاتيح سهلة اإلستخدام
مجموعتان من المفاتيح واألزرار واحدة على اليمين واألخرى على الشـــمال
للتنقـــل والتصفـــح وثمانيـــة من مفاتيح المهمة (فنكشـــن كيـــز) أربعة على
اليميـــن وأربعـــة على الشـــمال تحاكي مفاتيـــح (أف كيز) للتحكـــم واإلدخال.
كما يســـتطيع المستخدم توصيل ماوس لســـهولة أكبر في التنقل وتمرير
النصـــوص أو فتح القوائـــم وإختيار العناصر.
تواصل ذكي بالبرايل على الدوام
بربطـــك للبرايل إيجدج واأليفون تبقى علـــى تواصل دائم .الهاتف بجيبك
والســـطر بيدك وجمع بين اإلتصال الدائم والطباعة والتحكم بالبرايل.

 منفذ بلوتوث لإلقتران بأجهزة الالبتوب أو األيفون واإليباد فتحة لبطاقة أس دي من نوع أس دي أتش سي ســـبعة تطبيقات مســـتقلة بـــدون توصيل الجهـــاز للحاســـوب أو الهواتف -الذكيـــة (النوتباد ومدير المواعيد والســـاعة والمنبه والحاســـبة وســـاعة
 العد التنازلي وساعة اإليقاف بطارية بعمر  20ساعة من العمل المتواصل وهي قابلة إلعادة الشحن يعمل الجهاز مع قارئات شاشة الحاسوب وكذلك مع الفويس أوفر يفتح ملفات من األنواع التاليةDoc Docx RTF TXT BRF : األبعاد 310 :في  101في  22مليمتر الوزن 785 :جراملماذا البرايل إيدج  40دون األجهزة المنافسة األخرى؟ أحد عشر ميزة:
 -١جهازين في جهاز واحد :سطر إليكتروني وجهاز مفكرة
 -٢سعر منافس
 -٣عندما تفصله عن الحاســـوب أو الهواتف الذكية يعمل كجهاز مفكرة ويفتح
ملفـــات :ورد من نوع دوك ودوكس وأر تي أف.
 -٤تســـتيطع حفـــظ ملفـــات الصيغ أعاله بإســـتخدام خيـــار (حفظ بإســـم) من
قائمة مفكـــرة النوتباد
 -٥خاصيـــة (ترمنـــال كليبورد) لنقل الملفـــات منه وإليه للحاســـوب واأليفون
واأليباد
 -٦متوافق مع األي فون واأليباد وسائر قارئات الشاشة
 -٧يطوع سهولة أجهزة البرايل سينس في اإلستخدام
 -٨يتصل مع األجهزة بالكيبل أو باإلقتران بالبلوتوث
 -٩تحديثات مجانية للبرامج وإصدارات نظم التشغيل
 -١٠تطوير مستمر
 -١١دعم فني متميز من الناطق للتكنولوجيا
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برنامج إيزي كونفيرتر Easy Converter

تحويـــل المـــواد المطبوعة إلى صيـــغ بديلة ومتاحـــة للمكفوفين وضعاف
ا لبصر
يوفـــر برنامج إيزي كونفيرتير جميع الوســـائل الضروريـــة لتحويل النصوص
مـــن مطبوعـــات عاديـــة إلـــى أحـــد الصيـــغ البديلـــة المتاحـــة للمكفوفيـــن
وضعـــاف البصـــر مثل:
البرايل
وثائق ورد متاحة وســـهلة لنفاذ الكفيف
ملفـــات صوتية من نوع MP3
ملفـــات صوتية من نوع ديزي DAISY
مطبوعـــات مكبرة لضعاف البصر

تعرف ضوئي على الحروف OCR

يوفـــر برنامـــج إيـــزي كونفيرتـــر نظـــام التعـــرف الضوئـــي علـــى
الحـــروف العربيـــة بحيـــث يتـــم مســـح الوثيقـــة وتحويلهـــا إلـــى
معلومـــات رقميـــة مقـــروءة.
آلة نطق مدمجة
يعمـــل برنامـــج إيـــزي ريـــدر على إنتـــاج الملفـــات الصوتيـــة وذلك
بإدخـــال الوثائـــق المطبوعة أوال ثم مســـحها التعـــرف عليها ضوئيا
ثـــم يحولهـــا إلـــى أحـــد صيـــغ الملفـــات الناطـــق مثل أم بـــي  3أو
ديـــزي وذلـــك بواســـطة آلة نطـــق عربية مـــن شـــركة أكابيال.
البرنامـــج يفيـــد المؤسســـات التعليمـــة والخدمية والتي تشـــرف
علـــى المكفوفين.

لوحة تاكتيباد

يتميـــز البرنامـــج بســـهولة كبيـــرة وبداهة فـــي اإلســـتخدام .هكذا
تســـتطيع أن تســـتخدمه:
 -١إجلـــب ملـــف بأحـــدى الصيـــغ التاليـــةTXT, RTF, DAISY :
 XML, unprotected EPUBوإفتحهـــا مباشـــرة مـــن برنامـــج إيـــزي
كونفيرتيـــر .أمـــا إذا كان الملـــف صورة من نـــوع PDF, PNG, BMP
فإنـــه يتوجـــب عليـــك ان ترســـله إلـــى برنامـــج التعـــرف الضوئـــي
علـــى الحـــروف العربية  OCRأوال وهو أمر يســـير يوفـــره البرنامج.
 -٢طبـــق التعديـــات المرغوبـــة علـــى الملف قبـــل أن تحوله إلى
صيغة بديلـــة ومتاحة
 -٣إجعلـــه متاحـــا بإحدى الصيغ البديلـــة :برايل أو ديزي أو أم بي3
أو وثيقة مكبـــرة لضعاف البصر

رســـومات بارزة ســـريعة ودقيقة للمكفوفين بلوحة تاكتيباد للرسومات
ضـــع ورقة الرســـم الخاصـــة باللوحة ثم إقبـــض أحد أقالم الحبـــر أو الرصاص
وإبـــدأ بالكتابـــة أو الرســـم وإلمس المادة المرســـومة فـــورا دون ضرورة قلب
الصفحـــة .وبإضافتـــك لخيـــار القلم اإلليكتروني تســـتطيع الرســـم بـــه وتخزين
المـــادة المرســـومة في جهاز الحاســـوب أيضا.
تعتبـــر لوحـــة تاكتيبـــاد مفيـــدة لتعليـــم مـــواد الرياضيـــات والعلـــوم والفنون.
يرســـم الطالب الكفيف على اللوحة الرســـومات البيانية واألشـــكال الهندسية
بإســـتخدام المســـطرة والمثلثـــات والفرجـــار وغيرها من أدوات الهندســـة .كما
يســـتطيع إبراز رســـومات العلوم مثل جســـم اإلنســـان والمجموعة الشمسية
وغيرها .

المواصفات:

حجم اللوحة هو 36.8 :في  30في  1.27ســـم
وزن اللوحة 1.24 :كيلوجرام

التوابع:

أدوات الرســـم (مسطرة ومثلثات وفرجار)
ورق للرسم ( 50ورقة)
شنطة جلد
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سطر أكتيف برايل
أول ســـطر إليكترونـــي ذو أربعيـــن خليـــة يعمـــل بتقنيـــة (أي تـــي ســـي) ببراءة إختـــراع محفوظـــة حيث يعمل
كســـطر إليكترونـــي باإلضافـــة إلـــى مميـــزات المفكـــرة والتـــي تمكنـــه مـــن تخزيـــن مئـــات الكتـــب للذاكـــرة أو
المطالعـــة .ويطوع الجهاز خاصية التمرير اآللي للنصوص بوســـطة المستشـــعرات الخفيـــة مما يجعل القراءة
ليـــس ممتعـــة فقط ولكن ســـريعة وســـهلة.

سطر إليكتروني بارع

يطـــوع الجهـــاز تقنيـــة (أتـــش أي دي) والتـــي تقنـــن تفاعـــل المســـتخدم بأجهـــزة البرايـــل مـــن حيـــث المهـــام
واضعـــا شـــركة هانـــدي تيـــك فـــي دور الريـــادة بخلـــق معاييـــر جديـــدة للتعامل مـــع أجهـــزة البرايل لتتماشـــى
مـــع تطـــورات اللمـــس الملحـــة .يوفـــر الجهـــاز خيـــار اإلتصـــال بالحاســـوب إمـــا بمنفذ اليـــو أس بـــي أو بمنفذ
البلوتـــوث للتواصـــل مـــع الحواســـيب والهواتف الذكية .ويناســـب ســـطر أكتيـــف برايل مســـتخدمي الويندوز
واآلبـــل علـــى الســـواء .ويدعم الســـطر قارئات الشاشـــة المختلفـــة باإلضافة إلـــى أجهزة األيبـــاد واأليفون.

خصائص المفكرة اإلليكترونية

يوفـــر أكتيـــف برايـــل مهـــام المفكـــرات مثل معالـــج الوثائـــق واآللة الحاســـبة والســـاعة ومهام عديـــدة أخرى.
ويســـتطيع المســـتخدم تخزيـــن مئـــات الكتب علـــى ذاكرة بطاقـــة أس دي والتي يبلـــغ حجمها أربـــع جيجا بايت.

تقنيتان بارعتان

ينفـــرد أكتيـــف برايـــل بتقنيتيـــن متميزتيـــن
أولهمـــا تقنيـــة (أتـــش أي دي) والتـــي تمكـــن
المســـتخدم مـــن توصيـــل الســـطر إلـــى أي
جهـــاز حاســـوب أوالبتـــوب أو هاتـــف ذكـــي
أو قـــارئ شاشـــة دون الحاجـــة إلـــى تعريفـــه
مســـبقا .فما على المســـتخدم إال أن يوصل
الســـطر بالجهـــاز ليتعـــرف عليـــه بفضـــل تلك
الخاصيـــة  .أمـــا التقنيـــة الثانيـــة فهـــي تقنية
(أي تـــي ســـي) وهي التي تتعـــرف آليا على
موقـــع القـــراءة في الملفـــات المخزنـــة ،كما
تساعد على ســـهولة تخزين ونقل الملفات.
ويســـتطيع المســـتخدم تعييـــر درجـــة البـــروز
لخاليـــا البرايـــل فـــي الجهـــاز .وتوفـــر منافذ
اليـــو أس بـــي على الجهـــاز فرصـــة لتوصيل
لوحـــة مفاتيح قياســـية.
يعتبـــر جهـــاز أكتيـــف برايـــل نموذجيـــا لقراءة
الكتـــب نظـــرا إلنفـــراده فـــي تتبـــع أصابع يد
الكفيـــف فـــي القـــراءة والتعـــرف بواســـطة
المستشـــعرات الخاصة على مـــكان األصابع
بالضبـــط .ويعمل الجهـــاز علـــى تمرير النص
عنـــد وصـــول األصابـــع إلـــى نهاية الســـطر.
فعلـــى ســـبيل المثـــال لـــو كنـــت تقـــرأ كتاب
(ذهب مع الريح) والذي يحتوي على ســـتمائة
ألـــف حرف بواســـطة ســـطر إليكتروني عادي
فســـتضطر إلى الضغط علـــى مفتاح التمرير
إلـــى األســـفل عشـــرين ألـــف مـــرة لقـــراءة
الكتـــاب بالكامـــل .ولـــو قـــرأت ذات الكتـــاب
بجهـــاز أكتيـــف برايـــل فإنك لـــن تضغط على
مفتـــاح التمريـــر وال حتـــى مـــرة واحـــدة ممـــا
يحافـــظ علـــى الجهـــاز مـــن كثـــرة اإلســـتخدام
وكذلـــك علـــى اصابـــع اليـــد مـــن اإلرهاق.

خفيف وعملي
يزن الجهـــاز  860جرام ويعمـــل بالبطارية
لمـــدة عشـــرين ســـاعة متواصلـــة ممـــا
يجعـــل الجهـــاز ســـهل الحمـــل وعملي في
اإلســـتخدام لفتـــرات طويلة .مـــن الممكن
إكمال شـــحن البطاريـــات في غضون ثالثة
ســـاعات .ومـــن أهـــم ما يميـــز الجهـــاز هو
أن بطارياتـــه قابلـــة للتغير من المســـتخدم
حتـــى أن الجهـــاز يتقبـــل بطاريـــات عاديـــة
مـــن نـــوع  AAإذا تطلـــب األمـــر ذلك.

تقنية (أي تي سي) وخصائصها
المنفردة

باإلضافـــة إلـــى خاصيـــة تمريـــر النـــص
بالتعـــرف اآللـــي علـــى مـــكان األصابـــع
حيـــن القـــراءة تمتـــاز تقنيـــة (أي تي ســـي)
بمواصفـــات منفـــردة أخـــرى .يســـتطيع
المســـتخدم قـــراءة ســـطر أو كلمـــات مـــن
الســـطر وذلـــك بالضغـــط علـــى الحـــرف
األول مـــن الســـطر أو الكلمـــة .كمـــا أن
الجهـــاز ُيشـــعر المســـتخدم بشـــكل آلـــي
حيـــن يتغيـــر نـــوع الخـــط أو أي مـــن صفات
التنســـيقات األخـــرى للوثائـــق والنصوص.
فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا تغيـــر الخط من
العـــادي إلـــى البـــارز فـــإن الجهـــاز يشـــعر
المســـتخدم بذلـــك آليـــا .ويتفاعـــل الجهـــاز
مع المســـتخدم بتحليل طريقة إســـتخدامه
للجهـــاز مثـــل ســـرعة القـــراءة لكـــي يتأقلم
الجهـــاز مع نمط إســـتخدام الكفيـــف للجهاز
بحيـــث يوفـــر لـــه إحصائيـــات مفيـــدة مثـــل
ســـرعتة فـــي القراءة وكذلك عـــدد الحروف
أو الكلمـــات التـــي يقرأهـــا الكفيـــف
فـــي الدقيقـــة الواحـــدة  .كمـــا يســـتطيع

المســـتخدم فتـــح أكثـــر مـــن تطبيـــق فـــي
ذات الوقـــت علـــى الجهـــاز.

تصميم منفرد لخاليا البرايل

تنفـــرد شـــركة هانـــدي تـــك بتصميمهـــا
لخاليـــا البرايـــل بشـــكل منحنـــي بحيـــث
تكون القراءة أســـهل وأســـرع وغير مضنية
لألصابـــع حيث تأخذ الخاليـــا تجويفا طبيعيا
يحاكـــي إنحنـــاء أصابـــع اإلنســـان.
المواصفات الفنية

توظيـــف لتقنيـــة (أي تـــي ســـي) المســـجلة

لشـــركة هانـــدي تيـــك ببـــراءة إختـــراع
خصائـــص أجهـــزة المفكـــرة باإلضافـــة إلـــى
خصائـــص الســـطر اإلليكترونـــي
فتحة لبطاقة ذاكرة (أس دي)
ذاكـــرة داخلية تبلغ  4جيجا بايت
مفتاحيـــن يوفـــران مهـــام مختلفـــة وثالثـــة
إحتمـــاالت لـــكل مهمـــة
 40خليـــة مـــن خاليـــا البرايـــل المنحنيـــة التـــي
تحاكـــي شـــكل إصابـــع اليـــد لســـهولة القـــراءة
خاليـــا البرايـــل قابلـــة للتضبيـــط مـــن حيـــث
إرتفاعهـــا وبروزهـــا لتالئـــم أذواق وإحتياجـــات
ا لمســـتخد م
مهـــام متخصصة بأجهزة المفكرة
منفذ (يو أس بي) عدد 2
تجويف خارجي للبطارية يســـتطيع المســـتخدم
نزعهـــا وتركيبها
البطاريـــة تســـتغرق  20ســـاعة مـــن العمـــل
ا لمتو ا صـــل
إعادة شـــحن البطارية يستغرق  3ساعات
الحجـــم 317 :في  123في  28مم
الوزن 860 :جرام
شنطة حافظة للجهاز
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