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رؤيتنا المستقبلية
تتركــز رؤيتنــا الواضحــة علــى عــدة عوامــل مــن أهمهــا تبنــي حكومتنــا
الرشــيدة سياســات الرعايــة االجتماعيــة منــذ قيــام دولــة االتحــاد حتــى
يومنــا هــذا .إيمانــا منهــا بأهميــة قيمــة الفــرد والجماعــة فــي المجتمــع
لدعــم مســيرة بنــاء دولــة االتحــاد وكذلــك تعزيــز حقــوق المواطنيــن
والمقيميــن فــي الحصــول علــى أفضــل برامــج الرعايــة االجتماعيــة،
لتحقيــق مبــدأ المســاواة والعدالــة.
كمــا نعمــل علــى دمــج المعاقيــن بصريــا فــي المجتمــع بالتغلــب علــى
كافــة التحديــات التــي قــد تنتــج عــن اإلعاقــة البصريــة وكذلــك إكســاب
المعاقيــن بصريــا المهــارات الضروريــة التــي تكفــل لهــم حــق االســتقاللية
واالعتمــاد علــى الــذات فــي البيئــات المختلفــة.
والجمعيــة منــذ بــدء تأسيســها قــد حرصــت علــى مــد جســور التواصــل
مــع مختلــف مؤسســات المجتمــع بهــدف تقديــم الخدمــات والتســهيالت
الممكنــة ،خاصــة تلــك التــي نصــت عليهــا تشــريعات الدولــة وكذلــك دعــم
وتشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــال اإلعاقــة البصريــة مــن أجــل رصــد
الصعوبــات وإيجــاد الحلــول المناســبة.
كمــا تحــرص الجمعيــة علــى تبنــي قضايــا اإلعاقــة البصريــة وتســليط
الضــوء عليهــا ،مــن خــال كافــة وســائل اإلعــام .وكذلــك إعطــاء صــورة
ايجابيــة لهــم ضمــن خطــط وبرامــج توعويــة هادفــة.
وجــدت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريا
وانطالقــا مــن هــذه المرتكــزات ِ
لتســهم مــع باقــي مؤسســات المجتمــع بالدولــة فــي النهــوض بفئــة
المعاقيــن بصريــا علــى كافــة األصعــدة والمســتويات واثقيــن بإمكاناتهــم
لتحســين واقعهــم فــي ظــل قيــادة حكومتنــا الرشــيدة التــي ال ترتضــي
لشــعبها إال الصــدارة بيــن أمــم وشــعوب العالــم.
عادل عبد اهلل الزمر
رئيس مجلس اإلدارة

النشأة والتأسيس

ً
عاما في خدمةالمكفوفين
34

ً
وتــم إشــهارها مــن قبــل وزارة
بصريــا فــي عــام 1983م ،
تأسســت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن
ّ
العمــل والشــؤون االجتماعيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام  1985م .تحــت
جمعيــة مــن جمعيــات النفــع
مســمى جمعيــة اإلمــارات لرعايــة وتأهيــل المعاقيــن ،بوضعهــا
ٍ
ّ

مســمى الجمعيــة إلــى جمعيــة اإلمــارات
عــدل
العــام بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ثــم تَ ّ
ّ

لرعايــة المكفوفيــن فــي عــام  1999بموجــب القــرار الــوزاري رقــم ( )274وذلــك بغــرض إضفــاء
طابــع التخصصيــة علــى الجمعيــة ،وفــي عــام  2012جــرى تعديــل المســمى إلــى جمعيــة
ً
بصريــا لتكــون خدماتهــا موجهــة للمكفوفيــن وضعــاف النظــر ليتناســب
اإلمــارات للمعاقيــن
االســم مــع المعاييــر التــي تعتمدهــا المنظمــات والجمعيــات التــي تخاطــب الكفيــف وتهتــم بــه.
ـي للمعاقيــن بصريـ ًـا يجــدون
لقــد كان لِ
ّ
مؤسســي الجمعيــة غايــة نبيلــة؛ هــي إيجــاد ّ
ـع اجتماعـ ٍّ
تجمـ ٍ

الصعــاب
يعبــروا عــن واقعهــم وطموحاتهــم ،وليتمكنــوا مــن تذليــل ّ
أنفســهم مــن خاللــه ،ولِ ّ
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ً
وصــوال إلدماجهــم فــي مجتمعهــم.
التــي تُ واجههــم،
ومنــذ التأســيس عملــت الجمعيــة علــى تقديــم خدماتهــا
ً
ً
ً
بــارزا بصفتهــا الناطــق
دورا
بصريــا ،ولعبــت
للمعاقيــن
بأســمهم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ـورة واقعيــة
وتعمــل جمعيــة اإلمــارات علــى تقديــم صـ ٍ
ً
بصريــا مــع بيــان إمكاناتهــم وقدراتهــم،
عــن المعاقيــن

باإلضافــة إلكســابهم المهــارات الضروريــة ،والعمــل
علــى تدريبهــم وتأهيلهــم.
مؤسســو جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن
لقــد عمــل
ّ
بصريـ ًـا ،ومنــذ البدايــة بـ ّ
ـكل جهـ ٍـد وإخــاص علــى تدعيــم
وترســيخ مفهــوم العمــل التطوعــي فــي مجــال اإلعاقــة
البصريــة ,كمــا عملــوا علــى تطويــر عالقــة الجمعيــة
مــع المجتمــع الــذي تعمــل فيــه ،وتقويــة الروابــط بيــن
الجمعيــة وبيــن المؤسســات التــي تعمــل فــي المجــال
نفســه ،داخــل الدولــة أو خارجهــا.

التأسيس

فــي مطلــع العقــد الثامــن مــن القــرن الســابق ،بــدأ الطلبة
العائــدون مــن الدراســة بالخــارج يفكــرون بتأســيس جمعية
خاصــة بالمعاقيــن ،وكان ذلــك حلمـ ًـا يــراود أبنــاء اإلمــارات
تلقــوا حظـ ًّـا مــن
مــن ذوي اإلعاقــة ،ال سـ ّـيما أولئــك الذيــن ّ
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التعليــم فــي الخــارج ،وكانــت المحــاوالت لتأســيس جمعيــة

كسر العزلة

ويرجــع ذلــك إلــى قلــة الخدمــات المقدمــة لكافــة الفئــات

االعاقــة البصريــة مــن حالتهــم التقليديــة المنعزلــة

ـكل عــام،
ـع عــام تُ عنــى بشــؤون ذوي اإلعاقــة بشـ ٍ
ذات نفـ ٍ

مــن ذوي اإلعاقــة فــي الدولــة.
ومــع الجهــد الــذي بذلــه المؤسســون بــدأت تظهــر اللبنــات
األولــى للجمعيــة التــي َح َص َلــت علــى اإلشــهار الرســمي

بدعــم
بمزاولــة األنشــطة الخاصــة بهــذه الفئــة وحظيــت
ِ
وبعــض الشــخصيات
العديــد مــن الجهــات فــي الدولــة،
ِ
الســمو الشــيخ الدكتــور
ــهم
صاحــب ّ
ُ
القياديــة ،وعلــى ْرأ ِس ِ

ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى

قــدم لهــا وبســخاء
لإلتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة ،الــذي ّ
الدعــم المــادي والمعنــوي لخدمــة َأبنائــه مــن ذوي
اإلعاقــة فــي الدولــة.

إلــى مجــاالت أوســع مــن النشــاط والعمــل ،ومنــذ
ً
كبيــرا
البدايــات األولــى للتأســيس كان الطمــوح
لــدى أعضــاء الجمعيــة حيــث أخــذوا علــى عاتقهــم
مســؤولية نشــر الوعــي بضــرورة إتاحــة فــرص التعليــم
والعمــل المالئــم فــي مؤسســات المجتمــع بالدولــة،
َ
ـوق العزلــة والخجــل مــن اإلعاقــة ،مــن خــال
وك ْسـ ِـر طـ ِ

وســائل اإلعــام المختلفــة ،والمشــاركة الجماعيــة فــي
األنشــطة الداخليــة والخارجيــة والتــي تمثلــت فــي
التواصــل مــع المؤسســات المماثلــة فــي مختلــف
الــدول العربيــة الشــقيقة بهــدف اكتســاب الخبــرة

الخطــوة الثانيــة للتأســيس كانــت البحــث عــن مقـ ّـر للجمعية؛

ممــن ســبقوا فــي هــذا المجــال.
ً
خاصــة ّ

مؤقتـ ًـا للجمعيــة ،حيــث بــدأ األعضــاء
الشــارقة؛ ليكــون مقـ ًّـرا
ّ

ـم مــن
المخيمــات الشــبابية التــي تُ عقــد كل صيــف بتنظيـ ٍ

ـتمرة،كما كانــت هنــاك بعــض األنشــطة البســيطة فــي
مسـ ّ

أي فتــرة الثمانينيــات
المكفـوفيـــن فــي تلـــك الفتــرة ْ -

ـكنية بإمارة
ـزل بمنطقــة المنصورة السـ ّ
حيــث ّ
تم اســتئجار منـ ٍ

الجمعيــة ،وكانــت اللقــاءات
بالتســجيل لالنضمــام إلــى
ّ
البدايــة؛ كالرحــات وممارســة بعــض األلعــاب الترفيهيــة
فــي الفتــرة المســائية إلــى جانــب بعــض األنشــطة األخرى.
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عملــت الجمعيــة فــي بدايــة إنشــائها علــى إخــراج ذوي

وكان للجمعيــة العديــد مــن المشــاركات فــي
المكتب اإلقليمي لِ َلجنـــــة الشــــرق األوســــط لشـــؤون

وتَ ّ
ركــز االهتمــام فــي البدايــة حــول العديــد مــن
تهــم ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام ،وفــي
القضايــا التــي
ّ

طابــع
أوقــات الحقــة بــدأت تأخــذ أغلــب األنشــطة
ِ
ــة بعــد
التخصــص لفئــة ذوي اإلعاقــة البصريــة،
وخاص ً
ّ
ّ
افتتــاح العديــد مــن نــوادي ذوي اإلعاقــة الحركيــة،
مركـ ً
ّ
ـاب اإلعاقــة البصريــة،
أصبــح االهتمــام
ـزا علــى أصحـ ِ

وذويهــم ،والعامليــن معهــم فــي مراكــز الرعايــة
والتأهيــل وكذلــك مدرســي ذوي اإلعاقــة البصريــة.

خطــوة كبيرة ثانية

الخطــوة الكبيــرة الثانيــة كانــت االنتقــال مــن منطقــة
الحزّ انــة بإمــارة الشــارقة ،حيــث
المنصــورة إلــى منطقــة َ

حجــم
الرغــم مــن ِصغــر
مقــر الجمعيــة الثانــي .وعلــى ّ
ّ
ِ
أن األنشــطة ظلــت تمــارس علــى
المقــر الجديــد ،إال ّ
ّ
وتنوعــت فــي مطلــع األلفيــة
نفــس الوتيــرة بالتزايــد
ّ
تبــرع بــه صاحــب العقــار
الثانيــة ،وكان هــذا المقــر قــد ّ
ً
مشــكورا.
لصالــح الجمعيــة

ومــع مــرور الوقــت بــدأ أعضــاء الجمعيــة بالتزايــد
لحــة الســتحداث المزيــد
حتــى أصبحــت الحاجــة ُم ّ
مــن األنشــطة التــي تُ ّلبــي احتياجــات ذوي اإلعاقــة

البصريــة فأسســت مكتبــة ناطقــة للكتــب المســموعة
تطــوع بعــض األعضــاء
تــم شــراء البعــض منهــا وقــد
ّ
ّ
مســجلة علــى أشــرطة
مــواد
بتوفيــر مــا لديهــم مــن
ّ
ّ

ــن ِقبــل
الكاســيت،
وتــم فهرســة عناوينهــا القليلــة ِم ْ
ّ
ـبية ُخ ّصصــت
ّ
المتطوعيــن مــن األعضــاء فــي غرفــة خشـ ّ
لهــذا الغــرض .ومــن األنشــطة الجديــرة باإلشــارة،هي
األنشــطة الرياضيــة ،حيــث ُخ ّصصــت المنطقــة الخلفيــة
مــن المبنــى لممارســتها وتتمثــل فــي:

كــرة الهــدف المحببــة للكثيــر مــن األعضــاء ،وبعــض
التماريــن الرياضيــة األخــرى .وقــد كان للنشــاط
االجتماعــي والثقافــي حـ ٌّ
ـظ وافـ ٌـر مــن أنشــطة الجمعيــة
علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي ،ففــي العــام

 1996اســتضافت الجمعيــة ملتقــى الخليــج لــذوي
اإلعاقــة البصريــة وفــي العــام  1998قامــت الجمعيــة
ـس التعــاون لِ كــرة الهــدف ،وكانــت
بتنظيــم بطولـ ِ
ـة مجلـ ِ

هــذه الملتقيــات تُ ّ
ـة
ـم نخبـ ً
مثــل نـ ً
ـي يضـ ّ
ـواة لِ ملتقــى عربـ ٍّ

مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة.

وتحققــت هــذه الرغبــة فــي العــام  2000باســتضافة
ّ
اإلخــوة العــرب الذيــن َق ِدمــوا إلــى إمــارة الشــارقة
لِ تســتضيف وتحتضــن ملتقاهــم األول.
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معمل المعرفة

جمعيــة
ـم آخــر لِ ْل
عنــد مطلــع األلفيــة الثانيــة؛ ّ
ّ
تحقــق حلـ ٌ

أعضائهــا مــن المشــاركة فــي ورش عمــل تدريبيــة
ودورات تخصصيــة فــي عديــد مــن المجــاالت.

وهــو تدشــين معمــل الحاســب اآللــي فــي الجمعيــة،

الجمعيــة لِ التحــاد
انضمــت
وفــي العــام 2004
ّ
ّ
العالمــي للمكفوفيــن ،اعتبـ ً
ـارا مــن دورتــه المنعقدة

إلــى عالــم المعرفــة ،مــن خــال التقنيــة الحديثــة

فــي جمهوريــة جنــوب أفريقيــا (كيبتــاون).

فتــم تســمية هــذا المشــروع (آفــاق) ،وهــو عبــارة
ّ
يضــم  6أجهــزة ،زودت
معمــل لِ ْلحاســب اآللــي
عــن
ّ
ٍ

فــي العــام  2003كان اللقــاء بحضــرة صاحــب

ّ
الولــوج
وكان هنــاك العديــد مــن
المتعطشــين إلــى ُ

التــي َفتحــت لهــم ُأفــق المعرفــة علــى ِمصراعيــه؛ إنجازٌ كبير

قارئــات الشاشــة العربيــة ،فعقــدت العديــد
ببرامــج
ِ

مــن الــدورات التدريبيــة فــي غرفــة خشــبية أحــدث
خصصــت للمكتبــة الناطقــة.
مــن تلــك التــي ّ

ومــن خــال هــذا المعمــل تأكــد الوعــي لــدى
ً
بصريــا وإلــى
األعضــاء بأهميــة التقنيــة للمعاقيــن
أن تُ ســهم فــي إثــراء الجانــب
ــدى ُيمكــن ْ
أي َم َ
ّ
الثقافــي لديهــم .لقــد أتاحــت التقنيــة لمكفوفيــن
ً
رصــا أفضــل
فرصــا أكبــر فــي مجــال الدراســة ُ
وف ً

فــي مجــال التأهيــل والتوظيف.وتزامــن مــع هــذه
الحملــة التقنيــة التــي تبنّ تهــا الجمعيــة ،طباعــة

بعــض الكتــب والكتيبــات المهمــة بطريقــة برايــل
ِ
دورات فــي طريقــة برايــل .وفــي
 ،كمــا نُ ظمــت
ٍ
ـو ًا فــي االتحــاد
العــام  2001اصبحــت الجمعيــة عضـ ٍ

اآلســيوي للمكفوفيــن ،ممــا منكــن العديــد مــن
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الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
ّ
القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى لالتحــاد ،حاكــم
إمــارة الشــارقة خــال شــهر رمضــان المبــارك لِ تلــك
ــموه بتخصيــص
الســنة ،وكانــت المكرمــة مــن ُس ّ
دائــم للجمعيــة بمنطقــة مويلــح ،وفــق
مقــر
ٍّ
ٍ

تضم ً
مختلــف المرافــق
نــا
َ
أحــدث المواصفــاتُ ،م ّ
الرياضيــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،حيــث كان لهــذا

الخبــر أطيــب األثــر فــي نفــوس أعضــاء الجمعيــة.
وتســلمت الجمعيــة مقرهــا الجديــد فــي صيــف عــام
فتــرة
 ،2008وكان االنتقــال التدريجــي لِ ْلمقــر بعــد
ٍ
وجيــزة مــن اســتالمه .واســتطاعت الجمعيــة خــال
تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات علــى
مشــوارها
َ
كافــة األصعــدة ،ويتطلــع القائمــون عليهــا إلــى
ّ
مكانــة
تقديــم المزيــد مــن الخدمــات التــي تُ عــزّ ز
َ
ذوي اإلعاقــة البصريــة فــي مجتمعهــم.

في المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية

خدمات رائدة وأنشطة مستمرة

تمكنــت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريـ ًـا خــال الســنوات
الماضيــة مــن تحقيــق إنجــازات كبيــرة علــى الكثيــر مــن
المســتويات ،مــا مكنهــا مــن اكتســاب ســمعة رائــدة علــى
مســتوى المنطقــة ،وفــي العــام الماضــي قــرر مجلــس

علــى مراعــاة الجوانــب االجتماعيــة باعتبارهــا الهــدف

إدارة الجمعيــة إجــراء تعديــات علــى مســمى الجمعيــة

األساســي لهــا؛ وهــو تقديــم الرعايــة والخدمــة للمعاقيــن

مــن «جمعيــة اإلمــارات لرعايــة المكفوفيــن» إلــى جمعيــة

بصريـ ًـا فــي المجتمــع ,وتنميــة مجتمعهــم وتُ ــدرك الجمعيــة

ً
بصريــا» حتــى تنســجم التســمية مــع
اإلمــارات للمعاقيــن

وجديـ ِـة
ـدق
ّ
ّ
أن نجاحهــا فــي تحقيــق ذلــك يتوقــف علــى صـ ِ

تقديــم المزيــد مــن الخدمــات.

أن نجــاح العمــل
ويــدرك القائمــون علــى الجمعيــة ّ
ُ
ًّ
بصريــا
مجتمــع المعاقيــن
المجتمعــي يعتمــد علــى رغبــة
ِ

المفاهيــم الحديثــة لإلعاقــة وتتيــح المجــال أكثــر أمــام
ومنــذ تأســيس الجمعيــة واألنشــطة والفعاليــات المتنوعــة
علــى مــدار الســنة ال تتوقــف تقريبـ ًـا ،حيــث عملــت الجمعيــة

ؤديــه.
العمــل االجتماعــي التطوعــي الــذي تُ ّ

ـي ؛ لِ تنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم
فــي إحــداث تغييـ ٍـر حقيقـ ٍّ
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أن العمــل االجتماعــي
المجتمعيــة .ومــن المالحــظ ّ

الركائــز األساســية
التطوعــي فــي الجمعيــة أصبــح أحــد
ّ
ِ

ً
بصريــا
التقــدم االجتماعــي والتنمــوي للمعاقيــن
لتحقيــق
ّ

فــي مجتمــع اإلمــارات.

ً
أن العمــل
ومــن أجــل المعــاق
بصريــا ،ويمكــن القــول ّ

مســاهمة
االجتماعــي التطوعــي فــي الجمعيــة أســهم
ً
فعالــة فــي أنشــطة الرعايــة والتنميــة االجتماعيــة لِ ألفــراد
ّ

ويبقــى أهــم عوامــل نجــاح العمــل االجتماعــي متمثـ ً
ـا في

ً
ســواء كان
المنضميــن إلــى عضويتهــا،
بصريــا
المعاقيــن
ّ
ٌ

ً
ً
ــدركا ألبعــاد وآثــار العمــل
وم
لقضايــا المعاقيــن
بصريــاُ ،

مــن أشــكال الرعايــة الموجهــة .ومــن خصائــص العمــل

متحم ً
ســا
العنصــر البشــري ,فكلمــا كان المــورد البشــري
ّ
إيجابيــة وحقيقيــة.
االجتماعــي التطوعــي ،كانــت النتائــج
ً
التطوعــي فــي الجمعيــة،
أن العمــل االجتماعــي
كمــا ّ
ّ
ُي ّ
ـاء رحبـ ًـا للراغبيــن فــي إظهــار والئهــم وانتمائهــم
مثــل فضـ ً
لِ مجتمعاتهــم ،كمــا ُيعـ ّـد العمــل االجتماعــي مجـ ً
ـاال حيويـ ًـا
ً
بصريــا ،وبنــاء وتطويــر
مهــارات األفــراد المعاقيــن
لِ صقــل
ِ
ً
وصــوال إلــى دمجهــم فــي مجتمعهــم.
قدراتهــم،
ً
إقبــاال متزايــدا
وشــهدت الجمعيــة فــي األعــوام األخيــرة
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علــى االنضمــام لعضويتهــا ،والعمــل مــن أجــل المجتمــع

ذلــك بالــرأي ،أو بالعمــل ،أو بالتمويــل ،أو بغيــر ذلــك
االجتماعــي فــي الجمعيــة أنــه يقــوم علــى تعــاون األفــراد
ً
بصريــا وغيرهــم مــن غيــر ذوي االعاقــة مــع
المعاقيــن
بعضهــم البعــض فــي ســبيل تلبيــة احتياجاتهــم مــن جانــب،
ـب آخــر ,وهــذا يقــود إلــى
واحتياجــات مجتمعهــم مــن جانـ ٍ

أن العمــل االجتماعــي بالجمعيــة
نقطــة
جوهريــة ُ ،مفادهــا ّ
ّ

ـم االحتياجــات وتقييمهــا وتصنيفهــا ،
يأتــي بنـ ً
ـاء علــى فهـ ِ

ــم العمــل علــى تلبيتهــا.
ومــن َث ّ

أنشطة متنوعة

العديد من األنشطة االجتماعية ،أبرزُ ها:
تُ قيم الجمعية
َ

حلقــات الحــوار المفتــوح :وتعمــل هــذه الحلقــات علــى

ً
عرفهــم
رفــع الوعــي الثقافــي لــدى المعاقيــن
بصريــا ،وتُ ّ
بالعديــد مــن القضايــا االجتماعيــةَ ،
أن
وأثبتــت التجــارب ّ
مــردود إيجابــي لتعاطــي
ذات
ٍ
حلقــات الحــوار المفتــوح ُ

عرفــه علــى
الفــرد مــع واقعــه االجتماعــي مــن ناحيــة ،وتُ ّ
إن الفــرد الــذي يعيــش
أفضــل الحلــول مــن
ٍ
ناحيــة ثانيــةّ .

بمعـ ِـز ٍل عــن واقعــه االجتماعــي  ،لــن َيســهل عليــه االندمــاج
فيــه ،فالتعايــش مــع الواقــع مــن أهــم مقومــات العمــل
االجتماعــي الحقيقــي ،لذلــك حرصــت الجمعيــة علــى
تنظيــم مثــل هــذه الحلقــات لمناقشــة القضايــا االجتماعيــة
التــي تهــم المكفوفيــن خاصــة والمجتمــع عامــة.
الرحــات الترفيهيــة :تُ ؤمــن الجمعيــة بـ ّـأن الترفيــه مــن

والتبــدل،
التغيــر
ســريع
مجتمــع
ضروريــات التعايــش مــع
ّ
ّ
ِ
ٍ

كمــا تؤمــن بــأن الرحــات الترفيهيــة تعمــل علــى إظهــار
المواهــب المدفونــة فــي داخــل اإلنســان ،علــى اعتبــار أنّ ــه
ـاد المتســارع ،ومــن َث ّم
يعيــش ْ
وســط موجـ ٍـة مــن العمــل الجـ ّ
لــن يســتطيع أن يلتفــت إلــى تســلية نفســه ّ
إال عــن طريــق
الرحــات ،لذلــك حرصــت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن
بصريـ ًـا علــى تنظيــم وإقامــة الرحــات الترفيهيــة المعرفيــة،
ً
ّ
وحثهــم
بصريــا،
وذلــك بقصــد تنميــه قــدرات المعاقيــن
علــى اإلبــداع مــن ناحيــة ،ولِ تَ كسـ َـر الجمــود والروتيــن فــي

إن جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن
حياتهــم مــن ناحيـ ٍـة أخــرىّ .

ـواء طبيعيــة لدمــج المعاقيــن
ـاد أجـ ٍ
بصريـ ًـا تعمــل علــى إيجـ ِ

ً
بصريــا فــي مجتمعهــم ،والرحــات لهــا دور فعــال فــي
ـدان الواقــع االجتماعــي؛
ذلــك ،فبمجـ ّـرد نُ ــزول المعــاق لِ ميـ ِ

ســيقبله المجتمــع ولــن يســتطيع رفضــه علــى اعتبــاره
َ
ً
ً
ّ
ويتأثــر بــه.
فيــه
موجــودا ويتعايــش معــه يؤثــر
واقعــا
ِ

الزيارات المتبادلة:

ضــرورة
إن التواصــل مــع المجتمــع ومؤسســاته ُيعتبــر
ً
ّ
مــن ضروريــات العمــل المتكامــل ،وفــي التواصــل تبــادل

للخبــرات واإلمكانــات ،والوقــوف علــى ّ
كل مــا هــو جديـ ٌـد
ومتطـ ّـور ،لذلــك تحــرص الجمعيــة علــى مـ ّـد جســور التواصــل
ُ

بينهــا وبيــن مختلــف المؤسســات العاملــة فــي مجــال

اإلعاقــة بصفــة عامــة واإلعاقــة البصريــة بصفــة خاصــة.
ً
بصريــا ُيعتبــر
إن التعريــف بالمعاقيــن
المعــارض التعريفيــةّ :
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ّ
المؤثــر واألهــم فــي قضيــة نشــر الوعــي حــول المعاقيــن
بصريــا ،حيــث يمكنهــم مــن خاللهــا تجــاوز ّ
ً
كل المعوقــات
التــي تَ حــول دون اندماجهــم فــي المجتمــع ،والعمــل
وحــدة تُ جــاه
المتواصــل مــن أجــل إيجــاد رؤيــة اسـ
ـتراتيجية ُم ّ
ّ

القضيــة الثقافيــة.

وبــرز التوجــه الثقافــي لــدى الجمعيــة فــي تنظيــم الندوات
واألمســيات واإلصــدارات بقصــد تأصيــل الوعــي الثقافــي
ً
بصريــا ،وفــي الواقــع بــادرت الجمعيــة
لــدى المعاقيــن
برســم اســتراتيجية مــن أجــل العمــل الثقافــي ،وقــد بــدأت
تلــك االســتراتجية تأخــذ مجالهــا فــي النقــاش بإشــراك ّ
كل
ـاء الجمعيــة ،بعــد ذلــك أخــذت طريقهــا للتطبيــق مــن
أعضـ ِ
خــال اإلســهام فــي مختلــف الفعاليــات الثقافيــة ،رســمية
ركيــزة مــن ركائــز نشــر الوعــي الثقافــي فــي المجتمــع،
ً

فالجمعيــة لديهــا لجنــة ثقافيــة مختصــة
أو غيــر رســمية.
ّ

علــى المشــاركة فــي ّ
كل المحافــل االجتماعيــة بقصــد

ولهــم اهتمامــات بالعمــل الثقافــي ،وعلــى ضــوء ذلــك

التعريــف بالمكفوفيــن وقضاياهــم مــن خــال المعــارض

تقــوم اللجنــة الثقافيــة فــي الجمعيــة بوضــع الخطــط

والنــدوات والنشــرات التعريفيــة.

والبرامــج التنفيذيــة التــي تُ عنــى بتطويــر العمــل الثقافــي

ً
بصريــا تحــرص
لذلــك تعمــل جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن

األنشطة الثقافية:
وندوات وإصدارات
أمسيات
ٌ
ٌ
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ً
عــددا مــن األعضــاء أصحــاب أفــكار أدبيــة وفنيــة
تضــم
،
ّ

وتنميتــه وفقــا للطموحــات القائمــة.
وتحــرص الجمعيــة علــى أن تُ قيــم فعاليــات ثقافيــة فكريــة

تــدرك الجمعيــة أن العمــل الثقافــي لــه دور فعــال فــي

ً
بصريــا ،وذلــك بدعــوة
أدبيــة ذات أبعــاد تخــدم المعاقيــن

إبــراز الواقــع والحضــاري للمجتمــع اإلماراتــي ،وأن المــردود

ـدد مــن المفكريــن والكتــاب واألدبــاء والمحاضريــن ،كمــا
عـ ٍ

ً
بصريــا .كمــا
الثقافــي ينعكــس باإليجــاب علــى المعاقيــن

انعقــدت فــي الجمعيــة العديــد مــن النــدوات التي ناقشــت

تنظــر الجمعيــة إلــى الثقافــة مــن حيــث كونهــا الفعــل

ً
أن الفعاليــات
قضايــا ذات صلــة بالمعاقيــن
بصريــا ،كمــا ّ

المســتمرة لهــا دور إيجابــي وفعــال فــي تعزيــز
الثقافيــة
ّ

ثقــة المعــاق بصريـ ًّـا بنفســه.

وتســاهم الجمعيــة فــي بنــاء الشــخصية الناضجــة للمعــاق
ً
بصريــا ،وال يتأتّ ــى ذلــك إال مــن خــال اســتيعابه للعمــل
مهمــة
الثقافــي ومفاهيمــه ،وجعــل الثقافــة وســيلة
ّ

لتطويــر أدائــه فــي المجتمــع ،وبذلــك ســتكون لديــه القــدرة
ـم لــن يكــون نشـ ً
ـازا وليــس
أن يصــل بالفكــر والــرأي ،ومــن ثـ ّ

وإن انعكاســات الواقــع
عمــا يجــري فــي المجتمــعّ ،
ببعيـ ٍـد ّ
االجتماعــي ســتعمل علــى الحــث علــى التفكيــر واإلبــداع

فــي شــتى المجــاالت ،ســواء كانــت أدبيــة أو فنيــة ،تصــب
جميعهــا فــي اتجــاه واحــد هــو مصلحــة المعــاق بصريـ ًـا.
شــجع الجمعيــة مختلــف األنشــطة الثقافيــة
لذلــك تُ
ّ
ً
دعمــا ال حــدود لــه ،كمــا تُ ســهم فــي تنظيــم
وتدعمهــا

فعاليــات ثقافيــة مثــل :النــدوات العلميــة الموجهــة
ٍ
لخدمــة المجتمــع ،والــدورات التدريبيــة التــي تســهم فــي

ذلــك إال عــن طريــق:

ً
بصريــا وتعــزز ثقتهــم بأنفســهم،
رفــع كفــاءة المعاقيــن

ــة
التمرينــات ،وهنــاك العديــد مــن التمرينــات؛
خاص ً
ّ

روح التنافــس وتحــث المتنافســين علــى البحــث العلمــي،

وعلــى األجهــزة مثــل المقاعــد الســويدية ،وعقــل الحائــط،

كذلــك تُ ّ
نظــم الجمعيــة المســابقات الثقافيــة التــي تنمــي

التمرينــات الحـ ّـرة الفرديــة والزوجيــة ،والتمرينــات بــاألدوات،

كذلــك تعمــل الجمعيــة علــى إصــدار المطويــات اإلرشــادية

والتمرينــات باألثقــال ،وتمرينــات النظــام ،والتشــكيالت،

ً
بصريــا ،كماتعمــل علــى تعزيــز
التثقيفيــة حــول المعاقيــن
عــدد مــن مطبوعــات بطريقــة
مكتبتهــا مــن خــال إصــدار
ٍ
ً
بصريــا.
حــب القــراءة عنــد المعاقيــن
برايــل لتنميــة
ّ

النشاط الرياضي:

كافة التجهيزات للمنافسة والنجاح
ً
بصريــا
تأسســت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن
ومنــذ ْ
أن ّ

فــي عــام  1983م .أخــذت علــى عاتقهــا االهتمــام

ً
بصريــا فــي الدولــة بشــقيها الترفيهــي
برياضــة المعاقيــن
والتأهيلــي.
وفــي هــذا اإلطــار تُ قـ ّـدم الجمعيــة العديــد مــن األنشــطة
ً
بــد مــن
الرياضيــة الموجهــة للمعاقيــن
بصريــا ،والتــي ال ّ

ممارســتها لتنميــة اللياقــة البدنيــة والحركيــة بصفــة خاصــة،
والعمــل علــى تطويــر مــا لديهــم مــن إمكانــات وقــدرات

وتــؤدي هــذه التمرينــات للعنايــة بالمجموعــات العضليــة
المختلفــة التــي تســاعد المكفوفيــن علــى الحركــة
والعنايــة باألجهــزة الحيويــة واالرتفــاع بالمســتوى الحركــي
مــع التأكيــد علــى التمرينــات الخاصــة بالمرونــة لمفاصــل
ّ
بــكل
الجســم المختلفــة التــي تســاعدهم علــى التحــرك
يســر ،وتكســر حاجــز الخــوف لديهــم.
عــدد مــن األلعــاب
كمــا عملــت الجمعيــة علــى اختيــار
ٍ
أدوات
الصغيــرة غيــر المعقــدة التــي ال تحتــاج إلــى
ٍ
ومعـ ّـدات قــد ال تتوفــر فــي البيئــة ،فالجمعيــة تتجــه إلــى

اســتغالل اإلمكانــات المتوفــرة ،مثــل ســباق الفرســان؛
وهــي عبــارة عــن قطــع الخشــب الصغيــرة والعصــي مــن
األشــجار التــي يقــوم الطفــل أو الطفلــة الكفيفــة بتمثيــل
ركــوب الفــرس والجــري بهــا فــي اتجاهــات داخــل الميــدان

عــن طريــق تنميــة الحــواس األخــرى للعنايــة بالصحــة

ثــم تتحقــق للطفــل المعــاق
الخالــي مــن العوائــق ،ومــن ّ

ً
بصريــا ،كذلــك إكســابهم الصفــات األخالقيــة واإلراديــة

القصــص الحركيــة هــي عبــارة عــن قصــة مرتبطــة بالحركــة

العامــة فالجمعيــة تحــرص علــى النمــو المتّ ــزن للمعاقيــن

التــي تُ ســاعدهم علــى الوصــول إلــى الشــمولية ،وتُ ّ
مكنهــم
مــن مجابهــة الحيــاة اليوميــة التــي تُ قابلهــم ،وال يكــون

بصريـ ًـا االســتقاللية فــي الحركــة بفضــل الرياضــة ،وكذلــك
مــع الحــوادث والمواقــف إلدخــال عامــل المــرح والســرور
علــى نفــس الكفيــف والتــي تــؤدي للنشــاط الحركــي
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التمثيلــي للطيــور والحيوانــات واألدوات واألصــوات
واآلالت المختلفــة لتمكيــن المكفــوف مــن التحــرك إلــى

ـم تنصيبــه فــي
قــارىء الشاشــة هــو عبــارة عــن برنامــج يتـ ّ
جهــاز الحاســب اآللــي ،وهــو متوفــر فــي مختبــر الجمعيــة،

الجهــات المختلفــة.

ومهمتــه األساســية تمكيــن المعاقيــن بصريـ ًـا مــن اســتخدام
ّ

األنشــطة التعليميــة والتقنيــة :لقــد تطـ ّـورت العلــوم التقنية

ويســر ،وبرامــج قــارئ
أجهــزة الحاســب اآللــي بــكل سـ
ٍ
ـهولة ُ

أســاليب جديــدة للتعلــم ،وإدخــال الحاســب اآللــي لميــدان

شاشــة ناطــق .ويعتمــد هــذا النــوع مــن البرامــج
قــارىء
ٍ

أن صــارت أغلــب مياديــن العمــل تعتمــد علــى
العمــل ،بعــد ْ

كالم منطــوق،
ـص المكتــوب إلــى
علــى تقنيــة تحويــل النـ ّ
ٍ

اســتخدام الحاســب اآللــي ،مثلــه مثــل اإلنســان (غيــر

معتمــدا علــى الســمع.

مســاعدة تُ ّ
مكنــه مــن
أداة
المعــاق) ،ولكنــه يحتــاج إلــى
ٍ
ِ

قــارئ شاشــة برايــل .وهــو برنامــج تحويــل النصــوص

ذلــك ،وهــذه األداة تســمى قــارئ الشاشــة ،وإن الجمعيــة

المكتوبــة علــى شاشــة الحاســب اآللــي ،إلــى طريقــة

برهنــت علــى هــذه الحقيقــة.

برايــل ،وتســتخدم هــذه البرامــج أســطر برايــل اإللكترونيــة

قارىء الشاشة Screen Reader

المــــعروفة ب  Braille Displayحــيــــث يعرض مـــن خالل

فــي الســنوات األخيــرة وتعمــل الجمعيــة علــى اســتحداث

ً
بصريــا يســتطيع
الحاســب اآللــي ،ألننــا نــدرك أن المعــاق
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الشاشــة أو مــا يعــرف ب  Screen Readersتنقســم إلــى:

ً
بصريــا مــع هــذه النوعيــة مــن البرامــج
ويتعامــل المعــاق

هــذه األســطر مــا هــو ظاهــر علــى شاشــة الحاســوب مجــال التســلية والترفيــه،

بطريقــة برايــل ،وتتطلــب هــذه الطريقــة مــن المســتخدم أن
لم ً
ــا إلمامــا كامــا بطريقــة برايــل.
يكــون ُم ًّ

قــارىء شاشــة ناطــق  /برايــل وهــذه النوعيــة مــن البرامــج
تجمــع الميزتيــن الســابقتين ،حيــث إنهــا تجمــع بيــن خصائــص
النطــق ،وخصائــص طريقــة برايــل وللمســتخدم الحريــة فــي
اســتخدام الطريقــة التــي تناســبه ،كمــا أن هــذه النوعيــة
مــن البرامــج تتيــح للمســتخدم الجمــع بيــن الطريقتيــن
الســابقتين والتبديــل بينهمــا حســب رغبتــه.
ً
بصريــا علــى
وقــد حرصــت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن

أن
ربمــا يعتقــد البعــض ّ

الكفيــف ،ال يســتطيع ممارســة ألعــاب التســلية ،التــي
تعتمــد علــى الرؤيــة والســرعة ،كألعــاب الحــرب مثــا ،هــذا
ً
بصريــا
االعتقــاد صحيــح ،ولكــن بعــد أن دخــل المعاقــون
عالــم الحاســبات اآلليــة ،صــار بإمكانهــم إدارة المعــارك
الحربيــة ،واســتخدام األســلحة الناريــة للصيــد ،وقيــادة
العربــات ،والدراجــات ،وحتــى الطائــرات ،ولكــن مــن خــال

ألعــاب الفيديــو الكمبيوتريــة.
ومــع بدايــات عــام 2003م .أطلقــت الجمعيــة مشــروعها
ً
بصريــا
التعليمــي الرائــد (آفـــاق) لتعليــم المعاقيــن

ـدد
توفيــر مختلــف هــذه البرامــج ،كذلــك قامــت بتنظيــم عـ ٍ
مــن الــدورات التدريبيــة ،وتعزيــز إمكانــات المعاقيــن بصريـ ًـا

إن
آفــاق جديــدة مــن العلــم والمعرفــة أمامهــم حيــث ّ
ٍ

ً
بصريا
مجاالت الحاسب اآللي والمعاقين

اســتخدام الحاســب اآللــي ،والدخــول إلــى الشــبكة الدوليــة

بأحــدث األجهــزة والمعــدات التكنولوجيــة.

ً
مجــاالت
بصريــا فــي
إن الحاســب اآللــي يخــدم المعاقيــن
ٍ
ّ
متعــددة ومتنوعــة ،ومــن هــذه المجــاالت:

المجــال التـــعــــليـــــمي،

حيــث أدى اســتخدام

ً
بصريــا
الحاســب اآللــي فــي مجــال تعليــم المعاقيــن
إلــى تنــوع فــي أســاليب وطــرق التدريــس ،وتــم اســتبدال
األســاليب التقليديــة القديمــة بأســاليب مســتحدثة جديــدة.

مجــال البحــث

العلمــي ،لقــد فتــح الحاســب اآللــي

ً
ً
صعبــا عليهــم مــن قبــل،
بصريــا مجــاال كان
للمعاقيــن

تكنولوجيــا المعلومــات .ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى فتــح
مهــارات
الجمعيــة بهــذا البرنامــج تعمــل علــى إكســابهم
ِ
للمعلومــات (اإلنترنــت) وذلــك بقصــد تنويــع مصــادر
أبــواب جديــدة لعملهــم.
المعرفــة المقدمــة لهــم ،وفتــح
ٍ

أهــداف العمــل االجتماعــي التطوعــي
فــي الجمعيــة
•تعزيــز انتمــاء ومشــاركة أعضــاء الجمعيــة

ً
بصريــا قــادرا
فبفضــل التطبيقــات الحديثــة أصبــح المعــاق

فــي أنشــطتها مــن أجــل خدمــة المجتمــع.

علــى إتمــام عمليــة البحــث العلمــي ،والوقــوف علــى آخــر

•تنميــة قــدرات المعاقيــن بصريــا ومهاراتهــم

البحــوث والدراســات العلميــة.

الشــخصية والعلميــة والعمليــة.

مجــال العمــل

الوظيفــي ،لقــد تمكــن المعــاق بصريـ ًـا

•فتــح المجــال أمــام المعاقيــن بصريــا للعمــل

مــن اقتحــام مجــاالت وظيفيــة كان يعتقــد أنهــا مســتحيلة

مــن أجــل المجتمــع.

عليــه فــي الســابق ،ويرجــع الفضــل فــي ذلــك إلــى إمكانية

•إتاحــة الفرصــة للمعاقيــن بصريــا للتعبيــر عــن

اســتخدامه للحاســب اآللــي ،حيــث أتيحــت لــه مجــاالت

آرائهــم وأفكارهــم فــي القضايــا العامــة

عمــل متنوعــة ومتعــددة ،وفتحــت لــه أبــواب جديــدة للــرزق

التــي تهــم المجتمــع.

وكســب العيــش.

•إتاحــة الفرصــة للمعاقيــن بصريــا للعمــل علــى

المجــال الثقافــي،

لقــد قدمــت الشــبكة الدوليــة

حــل المشــاكل التــي تواجههــم بأنفســهم.

للمعلومــات (اإلنترنــت) وجبــات ثقافيــة دســمة ،فبعــد

•فتــح بــاب المشــاركة للمعاقيــن بصريــا

ً
بصريــا يعانــي مــن قصــور فــي المــادة
أن كان المعــاق

ومســاعدتهم فــي تحديــد األولويــات

الثقافيــة المقدمــة لــه ،نظــرا لقلــة مطبوعــات برايــل

التــي يحتاجونهــا وتشــجيعهم علــى اتخــاذ

ُ
ــحها ،صــار بإمكانــه اآلن أن ينهــل منــذ ينابيــع الثقافــة
وش ّ

القــرارات.

كيفمــا شــاء.
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المسابقات الرياضية

أ -مســابقات المضمــار :المشــي والجــري خاصــة المســافات القصيــرة وذلــك
عــن طريــق االســتعانة بمصــادر الصــوت ليتحــرك الكفيــف تجــاه مصــدر الصوت
عــن طريــق المشــية الصحيحــة وكذلــك الجــري بالطريقــة الصحيحــة .كذلــك
ســباق المســافات الطويلــة ،حيــث تقــوم الجمعيــة بتوفيــر األجهــزة الخاصــة
بالرياضــة كالســير المتحــرك.
ب -مسابقات الميدان:
]بمختلــف أنواعهــا وأقســامها مــن مســابقات ألعــاب القــوى التــي يمكــن
للمكفوفيــن ممارســتها حتــى ولــو كان بالكفيــف إعاقــة أخــرى ،مثــل حاالت
البتــر والشــلل وحتــى المقعديــن منهــم ُيمكنهــم ممارســة مســابقات الرمــي

المختلفــة مثــل:
 دفع الجلة. -قذف القرص.

 مسابقات الوثب( .الوثب الطويل ،الوثب العالي ،الوثب الثالثي).ج -الســباحة :وهــي مــن األنشــطة الرياضيــة التــي تشــجع الجمعيــة أعضاءهــا
عليهــا نظـ ً
ـرا لمــا لهــا مــن فوائــد صحيــة وترفيهيــة.
كمــا تحــرص جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريـ ًـا علــى إقامــة مســابقات فــي
األلعــاب الشــعبية ،والتــي تربــط المعــاق بصريــا ببيئتــه مباشــرة ,وتُ مــارس
أيضــا ألعــاب الكــرة ،وذلــك باســتخدام الكــرات التــي تَ صــدر
فــي الجمعيــة ً
ـوات لتوجيههــا إلــى أهــداف ثابتــة ؛ للتعــود علــى التوجيــه الصحيــح
عنهــا أصـ ٌ
والتــي تعمــل علــى تنميــة الحــواس األخــرى لــدى المعاقيــن بصريـ ًـا ،ومــن

ً
بصريــا والتــي تقــام لهــا
أشــهر ألعــاب الكــرة ،كــرة الهــدف المعاقيــن
مســابقات عالميــة .أمــا مســابقات رفــع األثقــال؛ فــإن الجمعيــة تقــوم
بالتدريــب عليهــا وإشــراك الرياضييــن مــن المعاقيــن بصريــا فــي مختلــف
المســابقات .فدورالجمعيــة إذن ال يقتصــر علــى االهتمــام بالنشــاط الثقافــي
واالجتماعــي ،إنمــا يمتـ ّـد ليشــمل النشــاط الرياضــي ،وقــد أخــذت الجمعيــة

علــى عاتقهــا توفيــر المنــاخ المناســب المعاقيــن بصريـ ًـا لمزاولــة أنشــطتهم

الرياضيــة.
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بطولة اإلمارات الحادية عشر
لكرة الهدف

الشارقة  28-27مايو 2016
حقــق فريــق أبوظبــي لقــب النســخة الحاديــة عشــرة لبطولــة اإلمــارات لكــرة الهــدف للمعاقيــن بصريــا ،التــي
نظمتهــا الجمعيــة بفــوزه علــى فريــق دبــي /8 5فــي المبــاراة النهائيــة التــي أقيمت مســاء الســبت  28مايو
 2016بالصالــة المغطــاة بمقــر الجمعية بالشــارقة.
حضــر المبــاراة عــادل الزمــر رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا وذيبــان المهيــري أميــن
عــام اتحــاد اإلمــارات لرياضــة المعاقيــن وعبــد العزيــز الحمــادي أميــن ســر الجمعيــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة
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وعــدد مــن أعضــاء للجمعيــة والجمهــور.
وعقــب نهايــة المبــاراة قــام كل مــن األســتاذة عــادل الزمــر
وذيبــان المهيــري وعبــد العزيــز الحمــادي بتتويــج الفــرق
الفائــزة ،حيــث كان المركــز األول مــن نصيــب فريــق أبوظبــي
تــاه فــي المركــز الثانــي فريــق دبــي بينمــا كان المركــز
الثالــث مــن نصيــب الشــارقة ،وحصــل العــب دبــي نــواف
خلفــان علــى كأس هــداف البطولــة بتســجيله  13هدفــا،
كمــا تــم تكريــم الحــكام الذيــن شــاركوا فــي إدارة مباريــات
البطولــة وهــم :محمــد بــال مــال اهلل ،أحمــد محمــد رفيــع،
عثمــان حســن وعلــي ســعيد عــاى.
وضمــت القائمــة الذهبيــة لفريــق أبوظبــي المتــوج بلقــب
النســخة الحاديــة عشــرة أحمــد ســعيد عــاي ،أحمــد يعقــوب
إبراهيــم ،بــدر عبــد العزيــز القصــاب ،محمــد راشــد الغفلــي،
أحمــد محمــد اســحق فيمــا ضمــن القائمــة الفضيــة لفريــق
دبــي عبــد الرحمــن البســتكي ،نــواف خلفــان عبيــد ،محمــد
حســن غريــب ،خالــد خميــس ،أحمــد المــا .فيما ضمــت قائمة
فريــق الشــارقة كل مــن أحمــد علــي غريــب الحوســني،
فــارس ميرغنــي الهــادي ،محمــود نجيــب نعمــان ونــور الديــن
فهــد.
وأكــد رئيــس الجمعيــة فــي كلمتــه أن الجمعيــة تســعى
دائمــا لتحقيــق النجــاح رغــم الصعوبــات والتحديــات التــي
تواجههــا والتــي ظلــت تحــرص على تنظيــم بطولــة اإلمارات
للمعاقيــن بصريــا للموســم الحــادي عشــر علــى التوالــي.
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االحتفــال باليوم الوطنــي  45لدولة
اإلمــارات العربية المتحدة

الشــارقة  26نوفمبر 2016
بحضــور ســعادة األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا
وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء الجمعيــة وأهليهــم .نظمــت الجمعيــة بمقرهــا بالشــارقة مســاء
يــوم الســبت الموافــق  26نوفمبــر  2016مهرجانـ ًـا وطنيـ ًـا احتفـ ً
ـاال بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ45
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وأكــد رئيــس الجمعيــة فــي كلمتــه إن (ذكــرى اليــوم الوطنــي
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ً
جميعــا ،وتحــرص الجمعيــة ســنويا
غاليــة علــى قلوبنــا
علــى االحتفــال بهــذه المناســبة منــذ فتــرة طويلــة
باالســتعداد المبكــر لليــوم مــن خــال إعــداد الفقــرات
التراثيــة والشــعبية التــي تؤكــد أصالــة وتاريــخ اإلمــارات
كمــا أن االحتفــال فرصــة للتعبيــر عــن فرحتنــا بهــذه
المناســبة وتأكيــدا للتالحــم واإلخــاء بيــن أبنــاء اإلمــارات
والتفافهــم حــول القيــادة الرشــيدة وتجديــد عهــد
الــوالء والوفــاء لصاحــب الســمو الوالــد الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل وإخوانــه
أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات ،والمضــي
ً
قدمــا بالســير خلــف قيادتهــم الحكيمــة لرفعــة الوطــن
ً
ً
ومتينــا).
راســخا
وصــون اتحادنــا ليبقــى
وأكــد األســتاذ عــادل الزمــر افتخارنــا بالمجــد الــذي
ســطره شــهدائنا األبــرار فــي مالحــم البطولــة والفــداء
الذيــن وهبــوا أرواحهــم لتظــل رايــة اإلمــارات خفاقــة
عاليــة ،وهــم يــؤدون مهامهــم وواجباتهــم الوطنيــة
داخــل الوطــن وخارجــه فــي المياديــن المدنيــة
والعســكرية واإلنســانية كافــة .ومــن خــال هــذه
الســانحة ندعــو اهلل العلــي القديــر أن يتقبــل شــهدائنا
األبــرار فــي جنــات النعيــم مــع الصالحيــن واألبــرار
وحســن أولئــك رفيقــا.
كمــا نرفــع التهنئــة إلــى صاحــب الســمو رئيــس الدولــة
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة ،حفظــه اهلل وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل وصاحــب
الســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو
المجلــس األعلــى لالتحــاد حاكــم الشــارقة ،حفظــه اهلل
وإخوانهمــا أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات،
والفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات
المســلحة ،بمناســبة احتفــاالت الدولــة باليــوم الوطنــي
الخامــس واألربعيــن.
وتضمنــت فقــرات اليــوم علــى عــدد مــن الفقــرات
التراثيــة والقــراءات الشــعرية لعــدد مــن واألطفــال
ومســابقات ثقافيــة حــول تاريــخ االتحــاد.
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فــي يــوم العلــم بــكل فخــر الجمعية
ترفــع علــم الدولة

الشارقة 2016/11/03
اســتجابة لدعــوة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،لرفــع العلــم ،الــذي يرفــرف دائمـ ًـا فــي األعالــي ،فــي إطــار
حملــة وطنيــة وشــعبية شــاملة ومســتمرة.
حيــث قــام كل مــن األســتاذة عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة وعبــد الرحمــن البســتكي مديــر
الجمعيــة ونجــوى الشامســي رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة المــرأة وعــدد مــن األعضــاء وموظفــي
الجمعيــة برفــع العلــم علــى الســارية بمقــر الجمعيــة ،وذلــك حرصــا مــن الجمعيــة علــى المشــاركة
فــي هــذه المناســبة الوطنيــة الغاليــة علــى قلــوب الجميــع وتعبيـ ً
ـرا عــن الــوالء واالنتمــاء للقيــادة
الرشــيدة.
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اجتماع بمقر األرشيف الوطني
بأبوظبي

أبوظبي  12أبريل 2016
اجتمــع صبــاح يــوم الثالثــاء الموافــق  12أبريــل كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ عــادل الزمــر ورئيــس
اللجنــة االجتماعيــة االســتاذ أحمــد عــاي بالمديــر التنفيــذي لألرشــيف الوطنــي األســتاذ ماجــد المهيــري
بمقــر االرشــيف الوطنــي بــوزارة شــؤون الرئاســة بأبوظبــي وناقــش االجتمــاع التشــاوري تحويــل وطباعــة
وتوفيــر عــدد مــن مطبوعــات األرشــيف الوطنــي بطريقــة برايــل مســتقبال كمــا تــم عــرض المطبوعــات
التــي قامــت الجمعيــة بطباعتهــا بطريقــة برايــل للمكفوفيــن مــن مكتبــة األرشــيف الوطنــي وهــي :كتــاب
(خليفــة رحلــة إلــى المســتقبل) وكتــاب (زايــد مــن التحــدي إلــى االتحــاد) وكتــاب (قصــر الحصــن تاريــخ
حــكام أبوظبــي .)1966-1793
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إستقبال باحثة دكتوراة في التعليم
اإللكتروني للمكفوفين
2016/01/10
اســتقبل األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس الجمعيــة األســتاذة نجــوى الشامســي رئيســة اللجنــة
الثقافيــة ولجنــة المــرأة الجمعيــة بمقــر الجمعيــة باحثــة الدكتــوراة المحاضــرة بجامعــة جــازان
بالمملكــة العربيــة الســعودية اشــتياق أبــا يزيــد فــي زيــارة للجمعيــة بغــرض بحثهــا حــول التعليم
اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد للمكفوفيــن.
حيث تعرفت على أقسام الجمعية والخدمات المقدمة للمعاقين بصريا.
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اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد
اآلسيوي للمكفوفين

الكويت 2016/07/19-17
شــاركت الجمعيــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لالتحــاد اآلســيوي للمكفوفيــن الــذي أقيــم فــي
الفتــرة مــن  19 –17يوليــو  2016بدولــة الكويــت وقــد مثــل الجمعيــة كل مــن الســادة:
عادل عبد اهلل الزمر – رئيس مجلس اإلدارة  -مندوب
عبد العزيز أحمد الحمادي – أمين السر العام – مرافق
عواطف أحمد أكبري – مندوب
عفراء أحمد الشحي – مرافق
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اجتماع مع فريق «أنا أتطوع»
2016/02/07
اجتمــع يــوم األحــد الموافــق  7فبرايــر بمقــر الجمعيــة األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة
واألســتاذة نجــوى الشامســي رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة المــرأة بالســيدة روال بــدران منســقة فريــق
«أنــا أتطــوع» التابــع لقطــاع النشــر بمؤسســة دبــي لإلعــام حيــث أتفــق الطرفــان حــول قيــام الفريــق
بتســجيل قصــص لألطفــال وبعــض الكتــب الصوتيــة بأصــوات متطوعيــن فــي الفريــق باللغــة العربيــة
واالنجليزيــة.
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استقبال مهندس من هيئة
الطرقة والمواصالت

الشارقة 2016/02/04
اســتقبل األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس الجمعيــة واألســتاذ عبــد الرحمــن البســتكي مديــر الجمعيــة صبــاح يــوم
الخميــس  04فبرايــر مهندســا مــن هيئــة الطــرق والمواصــات بالشــارقة فــي زيــارة للجمعيــة لبحــث وضــع
اللوحــات االرشــادية التــي توضــح المدخــل إلــى مقــر الجمعيــة ،ووضــع عالمــات تقليــل الســرعة أمــام
مبنــى الجمعيــة ،وتهيئــة المواقــف الخارجيــة المخصصــة للمبنــى.
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استقبال وفد اإلدارة العامة
ألمن المطارات بشرطة دبي

الشارقة  7أغسطس 2016
فــي اطــار مبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،بتســمية عــام
 2016عامــا للقــراءة لترســيخ مفهــوم العلــم والمعرفــة
الــذي يرتكــز علــى المطالعــة والقــراءة والبحــث العلمــي،
وبتوجيهــات مــن العميــد /علــي عتيــق بــن الحــج ،مديــر
اإلدارة العامــة ألمــن المطــارات علــى المشــاركة الفاعلــة
وإثــراء هــذه المبــادرة الكريمــة ،وتحقيق األهداف الســامية
لهــا ،وفــي نفــس الوقــت تعزيــز الثقــة بشــرطة دبــي وفــق
رؤى وأهــداف الحكومــة الرشــيدة فــي سياســتها نحــو
إســعاد المجتمــع ،قامــت اإلدارة العامــة ألمــن المطــارات
يــوم األحــد الموافــق  2016/08/07وضمــن خطــة شــعبة
إدارة المعرفــة التفاعليــة مــع هــذه المبــادرة ،بزيــارة جمعية
اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا ،فــي إمــارة الشــارقة ،وتقديــم
مجموعــة مــن الكتــب المتنوعــة ،بهــدف تحويلهــا لطريقــة
برايــل التــي تعتمــد علــى القــراء باللمــس ،والتــي ســيتم
اســتخدامها بالتعــاون مــع الجمعيــة فــي طباعــة عــدد مــن
البروشــورات بنفــس الطريقــة للتواصــل مــع المســافرين
مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة بهــدف التعــرف علــى قائمــة

الممنوعــات والمتطلبــات األمنيــة أســوة بغيرهــم مــن
المســافرين.
وفــي ســياق الزيــارة قــدم األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس
مجلــس اإلدارة ،شــرحا تفصيليــا عــن الجمعيــة وأنشــطتها
المختلفــة ،ثــم اصطحــب وفــد اإلدارة فــي جولــة تعريفيــة
لمختلــف مرافــق الجمعيــة ،والتــي يمــارس فيهــا األعضــاء
أنشــطتهم الرياضيــة والثقافيــة وغيرهــا ،وفــي نهايــة الزيارة
تــم تبــادل الــدروع التذكاريــة ،وكلمــات الشــكر التــي عبــرت
عــن تقديــر الجمعيــة لهــذه المبــادرة القيمــة والتــي تعكــس
الــدور الريــادي المجتمعــي لشــرطة دبــي.
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احتفالية النصف من شعبان

الشارقة 2016/05/19
بحضــور رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس وعــدد كبيــر مــن األعضــاء وأهاليهــم نظمــت الجمعيــة
بمقرهــا فــي يــوم الخميــس  19مايــو احتفاليــة النصــف مــن شــعبان (حــق الليلــة) ،وأحتــوت الفعاليــة علــى
مســابقات وأســئلة تراثيــة شــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن أعضــاء الجمعيــة واألطفــال مــن مختلــف األعمــار.
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أحنا غير في شهر الخير

الشارقة  23-09يونيو .2016
إنطلــق يــوم الخميــس  09يونيــو  2016برنامــج جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا تحــت شــعار (أحنــا غيــر
فــي شــهر الخيــر) بحضــور رئيــس مجلــس اإلدارة الســيد عــادل الزمــر وأعضــاء مجلــس اإلدارة بجانــب أعضــاء
الجمعيــة وذويهــم وأقرانهــم والــذي بلــغ عددهــم ثمانــون شــخاص.
ابتــدأ البرنامــج الرمضانــي بفطــور جماعــي ألعضــاء المجلــس والجمعيــة ثــم أدى الجميــع صــاة التراويــح
فــي مصلــى الجمعيــة بعــد ذلــك ابتــدأت الفعاليــات فــي الصالــة الرياضيــة التابعــة للجمعيــة.
وبهــذه المناســبة قــال الســيد عــادل الزمــر (نحــرص فــي شــهر رمضــان من كل عــام علــى االجتمــاع والتواصل
مــع األعضــاء وخلــق برنامــج يناســب هــذا الشــهر الكريــم وحرصــت اللجنــة المنظمــة للبرنامــج الرمضانــي
علــى إدخــال الســعادة فــي نفــوس األعضــاء والحاضريــن مــن ذويهــم وأقرانهــم ورفعــوا شــعار (الــكل فايــز
ويانــا) وأضــاف ال أنســى أن أرفــع اســمى آيــة التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام القيــادة الرشــيدة وشــعب
اإلمــارات أعــاده اهلل علــى الجميــع باليمــن والبــركات).
ويذكــر بإنــه قــد اشــتمل البرنامــج فــي أســبوعه األول علــى مســابقة الملعــب الثقافيــة ولعبــة جمــع ونقــل
الكــور ولعبــة رص حبــات المســبحة ،وكمــا تأهــل للتصفيــات النهائيــة فريقــان مــن أصــل أربعــة فــرق ســيحدد
الفائــز بالمركــز األول فــي األســبوع الثانــي ويشــتمل برنامــج األســبوع الثانــي علــى التصفيــات النهائيــة
لمســابقة الملعــب الثقافيــة وتتويــج الفريــق الفائــز وعلــى فطــور جماعــي وتكريــم متطوعــي الهيئــة
العامــة لرعايــة الشــباب والرياضــة ،إدارة األنشــطة الشــبابية والثقافيــة الذيــن شــاركوا اللجنــة التنظيميــة
فــي فعاليــات البرنامــج الرمضانــي وخصــص الخميــس الــذي يليــه للبرنامــج الرياضــي للشــباب مــن أعضــاء
الجمعيــة وخصــص هــذا العــام لبطولــة تنــس الطاولــة للمكفوفيــن.
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اجتماع الجمعية العمومية
العادية الثاني 2016/05/09

انعقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة الثانــي فــي التاســع مــن شــهر مايــو  2016لمناقشــة أعمــال
الجمعيــة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  2015/12/31حيــث تمــت مناقشــة جــدول األعمــال التالــي:
1 .1التصديق على محضر االجتماع السابق للجمعية العمومية.
2 .2اإلطــاع علــى تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الســنة المنتهيــة فــي  2015/12/31وبرامــج النشــاط
وخطــة العمــل للعــام الجديــد.
3 .3اعتمــاد الموازنــة التقديريــة للعــام الجديــد والحســاب الختامــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي /31
ديســمبر2015/م
4 .4اختيار مدقق الحسابات للعام المالي  2016وتحديد مكافأته.
5 .5بحث االقتراحات المقدمة من األعضاء.
6 .6ما يستجد من أعمال.
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استقبال رؤساء جمعيات ومراكز
المكفوفين بدول الخليج العربية

الشارقة 2016/10/16
اســتقبلت الجمعيــة مســاء األحــد  16أكتوبــر بمقرهــا بالشــارقة رؤســاء جمعيــات ومراكــز المكفوفيــن
الخليجيــة الذيــن اســتضافتهم الجمعيــة لمشــاركتها احتفاالتهــا باليــوم العالمــي للعصــا البيضــاء بحضــور
رئيــس مجلــس اإلدارة الســيد عــادل الزمــر وأعضــاء مجلــس اإلدارة وعــدد مــن أعضــاء الجمعيــة ،حيــث تعرفــوا
علــى مرافــق الجمعيــة واألنشــطة والخدمــات المقدمــة مــن خاللهــا ،وفــي ختــام الزيــارة قــدم الســيد
عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة هدايــا تذكاريــة لرؤســاء الوفــود وقــدم لهــم الشــكر الجزيــل لمســاهمتهم
فــي إنجــاح فعاليــات احتفاليــة الجمعيــة باليــوم العالمــي للعصــا البيضــاء ،واالجتمــاع المشــترك لمناقشــة
النهــوض بالخدمــات المقدمــة للمعاقيــن بصريــا بــدول الخليــج العربيــة.
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استقبال أساتذة وطالبات
كليات التقنية العليا بالشارقة

2016/02/03-02
اســتقبل رئيــس الجمعيــة األســتاذ عــادل الزمــر واألســتاذة نجــوى الشامســي رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة
المــرأة بمقــر الجمعيــة صبــاح يومــي االثنيــن والثالثــاء  3-2فبرايــر مجموعتــان مــن األســاتذة والطالبــات
مــن كليــات التقنيــة العليــا بالشــارقة فــي زيــارة للجمعيــة بغــرض التعــرف علــى أنشــطة وبرامــج الجمعيــة
والخدمــات المقدمــة للمعاقيــن بصريــا بالدولــة.
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اجتماع مع أكاديمية شرطة دبي

الشارقة 2016/01/19
اجتمــع كل مــن األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــه الدكتــور أحمــد العمــران الشامســي
فــي مقــر الجمعيــة بالشــارقة ،بوفــد مــن أكاديميــة شــرطة دبــي ضــم كل مــن الرائــد الدكتــور ســعود
الرميثــي والمــازم أول عبــد اهلل الشامســي واألســتاذ ماجــد الشــيخ ضمــن مبــادرة (مجتمــع واع
قانونيــا) ،حيــث بحــث االجتمــاع التعــاون المشــترك بيــن األكاديميــة والجمعيــة فــي تحويــل عــدد مــن
المراجــع والكتــب بمكتبــة األكاديميــة لصيــغ تناســب المعاقيــن بصريـ ًـا.
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لقاء المشاركين في رحلة العمرة

2016/02/02
بحضــور رئيــس الجمعيــة األســتاذ عــادل الزمــر وأميــن الســر العــام األســتاذ عبــد العزيــز الحمــادي وأميــن
الصنــدوق األســتاذ محمــد بــال مــال اهلل واألســتاذة نجــوى الشامســي رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة
المــرأة تــم عقــد لقــاء مــع األعضــاء الذاهبــون ألداء مناســك العمــرة ومرافقيهــم بتاريــخ  10فبرايــر ضمــن
الحملــة التــي تنظمهــا الجمعيــة سـ ً
ـنويا لعــدد  25عضــوا مــن أعضائهــا حيــث تحــدث رئيــس الجمعيــة ورأميــن
الســر العــام األســتاذ عبــد العزيــز الحمــادي رئيــس الحملــة للموجوديــن عــن ترتيبــات وتجهيــزات برنامــج العمرة
ومواعيــد الســفر ،كمــا تــم توزيــع حقائــب الســفر للمعتمريــن.
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اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد
العالمي للمكفوفين

فلوريدا  -الواليات المتحدة األمريكية
 25-18أغسطس 2016
شــاركت الجمعيــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لالتحــاد العالمــي للمكفوفيــن ( )WBUالــذي أقيــم فــي
الفتــرة مــن  24 –19أغســطس  2016بمدينــة أورالنــدو بواليــة فلوريــدا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وقــد مثل
الجمعيــة كل مــن الســادة:
عادل عبد اهلل الزمر – رئيس مجلس اإلدارة  -مندوب
عبد الرحمن أحمد البستكي – مندوب
عبد العزيز أحمد الحمادي – أمين السر العام – مرافق
ومــا يجــدر ذكــره أن الجمعيــة العامــة لالتحــاد العالمي للمكفوفيــن ،تجتمع مــرة كل أربع ســنوات ،ويتم انتخاب
مجلــس جديــد لــكل دورة ،وقــد تــم انتخــاب وفــوز الدكتــور فريدريــك شــرودر مــن االتحــاد الوطنــي للمكفوفيــن،
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ( .)NFBوالتــي كانــت فــي الفتــرة  24-19أغســطس فــي أورالنــدو ،فلوريــدا،
وانتخــب باإلجمــاع مــن قبــل مندوبــي  100دولــة الحاضريــن فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة .ويعتبــر الدكتــور
فريدريــك شــرودر بعــد فــوزه برئاســة االتحــاد العالمــي للمكفوفيــن الممثــل الرئيســي للمكفوفيــن وضعــاف
البصــر ألكثــر مــن  190بلــدا فــي األمــم المتحــدة وغيرها مــن المنظمــات الدولية المتعــددة األطــراف .والدكتور
شــرودر لــه ســنوات مــن الخبــرة الوطنيــة والدوليــة ،بمــا فــي ذلــك العمــل بوصفــه نائــب الرئيــس األول لالتحــاد
العالمــي للمكفوفيــن علــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة ،ونائــب الرئيــس األول لحقــوق المعاقيــن لعــدة
دورات فــي االتحــاد الوطنــي للمكفوفيــن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة (.)NFB
واالتحــاد العالمــي للمكفوفيــن ( )WBUهــي منظمــة عالميــة تمثــل ما يقــدر ب  285مليون شــخص فــي أنحاء
العالــم مــن المكفوفيــن وضعــاف البصــر .ويتكــون مــن أعضــاء المنظمــات التــي تخــدم المكفوفيــن ،فــي أكثــر
مــن  190بلــدا ،فضــا عــن المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال مشــاكل اإلبصــار وضعــف الرؤية.
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االجتماع مع وفد من بلدية دبي

الشارقة  02نوفمبر 2016
اجتمــع مســاء األربعــاء الثانــي مــن نوفمبــر بمقــر الجمعيــة األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة بوفــد مــن
بلديــة دبــي بقيــادة األســتاذة مريــم أحمــد بــن فهــد مديــر إدارة المعرفــة.
حيث تناول االجتماع أوجه التعاون المشترك بين الجهتين مستقبال بما يخدم المعاقين بصريا.
وفي ختام االجتماع قام الوفد الزائر بإهداء الجمعية علم الدولة مع قصة العلم مطبوعة بطريقة برايل.
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استقبال وفد دائرة التنمية
االقتصادية بالشارقة

الشارقة 2016/04/20
اســتقبل األســتاذ محمــد الغفلــي رئيــس لجنــة العالقــات
العامــة واإلعــام بمقــر الجمعيــة وفــد مــن إدارة االتصــال
الحكومــي وإدارة حمايــة المســتهلك بدائــرة التنميــة
االقتصاديــة بالشــارقة حيــث تباحــث مــع الوفــد حــول
التعــاون المســتقبلي بيــن الجمعيــة ودائــرة التنميــة
االقتصاديــة بالشــارقة كمــا قــام رئيــس لجنــة العالقــات
العامــة واإلعــام بأخــذ الوفــد فــي جولــة بمرافــق الجمعية
للتعــرف أكثــر علــى الجمعيــة وأنشــطتها ومــا تقدمــه مــن
خدمــات للمعاقيــن بصريــا.
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رحلة برية بمخيم صحراوي

دبي  24ديسمبر 2016
نظمــت اللجنــة االجتماعيــة ولجنــة المــرأة بالجمعيــة يــوم الســبت  24ديســمبر  2016رحلــة بريــة وســفاري
بمخيــم صحــراوي بمنطقــة العويــر بدبــي بمشــاركة رئيــس ومديــر الجمعيــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وعــدد
كبيــر مــن أعضــاء الجمعيــة ومرافقيهــم ،أحتــوت علــى رحــات ســفاري وجلســات ســمر وترفيــه بتنظيــم
لجنــة المــرأة واللجنــة االجتماعيــة.
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الجمعية تنظم المقهى اإللكتروني الرابع
بالشارقة وتعرض نظارة (إيسايت)

الشارقة  09أبريل 2016
بحضــور رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ عــادل الزمــر وعــدد مــن أعضــاء المجلــس وأعضــاء الجمعيــة
والمهتميــن وضعــاف البصــر.
نظمــت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا بمقرهــا بالشــارقة مســاء امــس الســبت ولمــدة ثــاث ســاعات
ومــن خــال نشــاطها الــدوري المقهــى االلكترونــي عــرض خــاص ألحــدث التقنيــات البصريــة المســاعدة
لضعــاف البصــر وهــي نظــارة (ايســايت) وتعــد هــذه النظــارات الذكيــة ســبقا فــي مجــال تقنيــات التكيــف
لضعــاف البصــر ،حيــث بــات بإمــكان االشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــف بصــر شــديد تصــل درجتــه الــي
 400-20ان يــرون وألول مــرة مــا لــم يكونــوا يرونــه قبــل ذلــك فالقــراءة والتحــرك بمفردهــم واإلبصــار ليــا
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والتعــرف علــى وجــوه االصدقــاء وتفاصيــل المحيــط ،غــدت

عالــم الرؤيــا الواضحــة ويشــاهدون بدقــة مــا كان خــارج

اآلن بمقدورهــم ورهــن اناملهــم وإزاء هــذا اســتعرض

نطــاق فضاءاتهــم البصريــة وراحــوا ينظــرون للبعيــد والقريب

الخبيــر الكنــدي مــن الشــركة المطــورة روب هيلكــس

بينمــا تفاصيــل الصــور تقفــز مــن حيــذات تخيلهــم لترتســم

خصائــص النظــارة وكيفيــة اســتخدامها وقــام فريــق فنــي

بجــاء فــي عيونهــم.

مــن شــركة الناطــق بإجــراء تجــارب حيــة مــع عــدد مــن

ومــرة اخــرى تنفتــح جفــون األمــل علــى نافــذة تقنيــة رحبــة

الحضــور الراغبيــن فــي ذلــك وكــم كانــت ســعادتهم غامــرة

للتكيــف تتراجــع معهــا الصعوبــات وينبســط امامهــا افــق

وانفعاالتهــم مؤثــرة حيــن وجــدوا انفســهم ينســابون فــي

المســتقبل بهيــا وأكثــر اشــراقا.
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استقبال اجتماع مجلس أمناء جائزة
الشارقة للعمل التطوعي

الشارقة 2016/02/01
ضمــن إطــار التعــاون والشــراكة مــع المؤسســات المجتمعيــة اســتضافت الجمعيــة بمقرهــا اجتمــاع
مجلــس أمنــاء جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي.
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اجتماع مع وفد من وزارة الثقافة
وتنمية المعرفة

الشارقة 2016/12/17
اجتمــع كل مــن الســادة محمــد الغفلي رئيس لجنــة اإلعالم
والعالقــات العامــة ونجــوى الشامســي رئيســة اللجنــة
الثقافيــة ولجنــة المــرأة وعضــو الجمعيــة األســتاذ أحمــد
مختــار أحمــد بوفــد مــن وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة،
حيــث تباحــث الطرفــان حــول ســبل التعــاون المشــترك كمــا
تعــرف وفــد الــوزارة علــى برامــج وأنشــطة الجمعيــة وتــم
أخــذ الوفــد فــي جولــة حــول مبنــى الجمعيــة تعرفــوا مــن
خاللهــا علــى مرافــق الجمعيــة وأنشــطتها.
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استقبال طالبتين من نادي
إشراقات

الشارقة 2016/02/23
أســتقبلت مســاء رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة المــرأة الســيدة نجــوى الشامســي ،مســاء يــوم الثالثــاء
الموافــق  23فبرايــر طالبتيــن مــن نــادي إشــراقات التابــع لمركــز لطيفــة بنــت حمــدان وتناقشــت معهــم
حــول مشــروعهم خطــوات رائــدة وقــد قامــت الجمعيــة بمشــاركتهم بطباعــة الملصقــات التعريفيــة
بطريقــة برايــل.
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الملتقى التربوي األول بأم القيوين
أم القيوين 2016/06/01
شــارك األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة بتقديــم
كلمــة ضيــف الشــرف فــي الملتقــى التربــوي األول بعنــوان
(اقــرأ نحــن معــك) لفئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة الــذي
نظمتــه إدارة منطقــة أم القيويــن التعليميــة بقاعــة الشــيخ
خليفــة بــأم القيويــن صبــاح يــوم األربعــاء األول مــن يونيــو.
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استقبال لجنة تقييم المشاركين
في مسابقة القصة المقروءة
بطريقة برايل

2016/02/04
اســتقبلت الجمعيــة يــوم الخميــس  4فبرايــر بمقرهــا بالشــارقة لجنــة تقييــم المشــاركين فــي مشــروع
(مســابقة القصــة المقــروءة بطريقــة برايــل) الــدورة التاســعة التــي ينظمهــا مركــز مطبعــة المكفوفيــن
والتحديــات البصريــة بمؤسســة زايــد العليــا للرعايــة اإلنســانية وذوي االحتياجــات الخاصــة بأبوظبــي.
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استقبال وفد من منظمة اللبيب الخيرية
للسالم والتنمية
الشارقة 2016/02/01
اســتقبل األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة وفــدا
مــن منظمــة اللبيــب الخيريــة للســام والتنميــة للمســئولية
االجتماعيــة والتكافــل االجتماعــي للمعاقيــن بالســودان
وقــد بحــث اللقــاء أوجــه التعــاون المشــترك لخدمــة
المعاقيــن.

اللقاء التعريفي باإلدارة
العامة للمكتبات بدبي
 2016/02/11دبي
زارت الســيدة نجــوى الشامســي رئيســة اللجنــة الثقافيــة
ولجنــة المــرأة ،وعضوتــي الجمعيــة عواطــف أكبــري
وشــيخة الشــريقي ،صبــاح يــوم الخميــس الموافــق الحــادي
عشــر مــن شــهر فبرايــر ،اللقــاء التعريفــي الــذي نظمتــه
اإلدارة العامــة للمكتبــات فــي إمــارة دبــي كمــا وتــم
اإلعــان عــن افتتــاح قســم خــاص لكتــب المكفوفيــن
بطريقــة برايــل.
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الندوة النقاشية عن الرعاية
االجتماعية

الشارقة  4مايو 2016
شــارك األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس الجمعيــة بورقــة عمــل فــي الحلقــة النقاشــية عــن (الرعايــة االجتماعيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الثقافــة الشــعبية) التــي نظمهــا معهــد الشــارقة للتــراث بمقــره بالشــارقة
صبــاح االربعــاء الموافــق  4مايــو .2016
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تكريم من شرطة دبي

دبي 2016/10/20
كرمــت القيــادة العامــة لشــرطة دبــي ســعادة األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة
والســيد محمــد راشــد الغفلــي رئيــس لجنــة العالقــات العامــة واإلعــام لعملهــم المشــترك
مــع الطاقــم الفنــي لتدعيــم توافــق التطبيــق الذكــي الخــاص بخدمــات شــرطة دبــي مــع برامــج
قــاريء الشاشــة المدعمــة فــي الهواتــف الذكيــة ،وإبــداء اآلراء فــي التطبيــق واإلشــراف علــى
التطويــر للتطبيــق الذكــي لخدمــات شــرطة دبــي حتــى يتــاءم مــع اســتخدام المعاقيــن بصريــا.
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إطــاق جائــزة اإلمــارات األولــى
للقــراء المكفوفيــن

الشارقة 2016/10/01
أطلقت الجمعية جائزة اإلمارات األولى للقراء المكفوفين بحسب الشروط التالية:
 .1اختيــار كتــاب باللغــة العربيــة ســواء كان مطبــوع بالخــط العــادي أو المكبــر أو بطريقــة برايــل أو كان
كتابــا صوتيــا أو محفوظــا إلكترونيــا ،شــريطة أال تقــل عــدد صفحــات الكتــاب المطبــوع بالخــط العــادي عــن
 100صفحــة بقيــاس الخــط  12أو  160صفحــة إذا كان مطبــوع بطريقــة برايــل أو خمــس ســاعات إذا كان
الكتــاب مســجل تســجيل صوتــي.
 .2التواصل مع السكرتاريا لتسجيل أسم الكتاب.
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 .3إعــداد ملخــص للكتــاب علــى أال يتجــاوز الملخــص ألــف
كلمــة ،ومــن ثــم إرســاله للســكرتاريا فــي صيغــة ورد أو
برايــل .ويشــترط تضميــن الملخــص فكــرة عامــة عــن الكتــاب
وتحليــل لمحتــواه.
 .4يجــب التقيــد بتســليم ملخصــات الكتــب فــي موعــد
أقصــاه الخميــس  3نوفمبــر 2016
ســيتم اإلعــان عــن المتأهليــن الخمســة للتصفيــات النهائيــة
فــي العاشــر مــن شــهر نوفمبــر  2016وســيقوم كل
متأهــل بتقديــم وعــرض الملخــص فــي جلســة مفتوحــة
لجميــع األعضــاء وذلــك فــي  19نوفمبــر .2016
وجــاء إعــان الشــروط خــال جلســة عقدتهــا الجمعيــة
بمقرهــا يــوم الســبت األول مــن أكتوبــر بيــن لجنــة الجائــزة
والمشــاركين فــي الجائــزة حيــث قــدم األســتاذ عــادل الزمــر
رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــة الدكتــور أحمــد العمــران
الشامســي مديــر الجائــزة الشــروط للمشــاركين وســيتم
اإلعــان عــن الفائــز فــي نهايــة شــهر نوفمبــر بــإذن اهلل،
وتعتبــر جائــزة اإلمــارات للقــراء المكفوفيــن األولــى فــي
الدولــة واألضخــم مــن حيــث الجوائــز الماليــة المقدمــة
للثالثــة فائزيــن األوائــل.
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مسابقة القرآن الكريم لذوي
اإلعاقة

دبي 2016/06/12
مثــل جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا فــي الــدورة الخامســة لمســابقة دبــي للقــرآن الكريــم لــذوي
اإلعاقــة للعــام  1437هجــري 2016 ،ميــادي التــي ينظمهــا نــادي دبــي للمعاقيــن عــدد مــن أعضــاء
الجمعيــة فــي مختلــف األجــزاء الذيــن تفوقــوا فــي المســابقة علــى مســتوى الدولــة وأحــرزوا المراكــز:
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.1

آالء محمد الصادق –  30جزء ،المركز األول

.2

الصادق محمد الصادق –  30جزء ،المركز الثاني

.3

أمتثال عوض خضر –  5أجزاء ،المركز األول

.4

منيرة راغب سعد الدين –  3أجزاء ،المركز األول

.5

دينا أحمد عباس –  3أجزاء ،المركز الثاني

.6

محمد حسين شعالن –  3أجزاء ،المركز الثالث

.7

محمد حسن غريب الحوسني – جزئين ،المركز الثاني

.8

هديل حاتم احمد – جزء واحد ،المركز الثالث
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جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

رأس الخيمة 2016/03/01
شــاركت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا فــي الــدورة  16لجائــزة رأس الخيمــة للقــرآن الكريــم للعــام
 2016ميــادي التــي تنظمهــا مؤسســة رأس الخيمــة للقــرآن الكريــم وعلومــه بــرأس الخيمــة وقــد أحــرز
أعضــاء الجمعيــة المشــاركين المراكــز التاليــة:
فئة اإلناث
أمتثال عوض خضر ،المركز األول
آالء محمد الصادق ،المركز الثاني
منيرة راغب سعد الدين ،المركز الثالث
أمينة يوسف إبراهيم العبدولي ،المركز الرابع
فئة الذكور
محمد حسين شعالن ،المركز الثاني
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جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة

الشارقة 2016/01/11-10
شــاركت الجمعيــة فــي جائــزة الشــارقة للقــرآن الكريــم والســنة لحفــظ خمســة أجــزاء أو أكثــر مــن القــرآن
الكريــم والتــي اقيمــت خــال الفتــرة  11-10ينايــر  2016بنــادي الثقــة للمعاقيــن بالشــارقة.
وقد حصلت عضوة الجمعية امتثال عوض على المركز األول في الجائزة.

حلقة تحفيظ القرآن الكريم
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احتفالية اليوم العالمي
للعصا البيضاء

الشارقة  15أكتوبر 2016
نظمــت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا فــي بحيــرة خالــد ومــن أمــام القهــوة الشــعبية مســيرة اليــوم
العالمــي للعصــا البيضــاء للمكفوفيــن والــذي يصــادف  15أكتوبــر مــن كل عــام وكان ذلك مســاء الســبت 15
أكتوبــر وألول مــرة بمشــاركة رؤســاء مجالــس إدارات جمعيــات ومراكــز المكفوفيــن بــدول الخليــج العربيــة،
بمرافقــة موســيقى الشــرطة العســكرية وجــاء ذلــك بحضــور الســيد عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة يرافقــه
أعضــاء المجلــس وعــدد كبيــر مــن المكفوفيــن أعضــاء الجمعيــة ومتطوعــي الهيئــة العامــة لرعايــة الشــباب
والرياضــة إلــى جانــب حضــور كبيــر مــن المؤسســات االجتماعيــة والتعليميــة ومراكــز المعاقيــن.
وبهــذه المناســبة قــال الزمــر« :ان االحتفــال باليــوم العالمــي للعصــى البيضــاء ،يجســد الرغبــة الصادقــة
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واألكيــدة مــن قبــل مؤسســات المجتمــع واألفــراد فــي
إذكاء الوعــي العــام عــن أهميــة وضــرورة اســتخدام العصــا
البيضــاء للمعاقيــن بصريــا ،فالعصــا البيضــاء ليســت رمــزا
لإلعاقــة البصريــة فحســب ،بــل هــي مــن أهــم األدوات
التــي تحقــق حريــة واســتقاللية األشــخاص المعاقيــن
بصريــا ،وإن مســتخدميها تتعــزز لديهــم الثقــة بأنفســهم،
فــي االنتقــال والحركــة دون الحاجــة لآلخريــن فــي طلــب
المســاعدة للوصــول».
ويذكــر إن الجمعيــة نظمــت فــي صبيحــة نفــس اليــوم
اجتماعــا بفنــدق راديســون بالــو بالشــارقة مــع رؤســاء
مجالــس إدارة الجمعيــات الخليجيــة للمكفوفيــن وتــم
مناقشــة التحديــات التــي تواجــه ذوي اإلعاقــة البصريــة في
مجــال التوجــه والحركــة وإمكانيــة الوصــول بشــكل آمــن
للمرافــق والمبانــي التــي يرتادهــا ذوي اإلعاقــة البصريــة،
وتــم الحديــث عــن اتفاقيــة مراكــش والمتعلقــة بالنشــر ومــا
مــدى جدواهــا فــي تســهيل إعــادة نشــر وطباعــة الكتــب
بطريقــة برايــل وتحويلهــا إلــى نصــوص ســمعية.
واختتمــت الجمعيــة فعاليــات احتفاليــة العصــا البيضاء بحفل
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حافــل فــي فنــدق راديســون بلــو بالشــارقة تخللــه أبريــت
أهــل الخليــج قدمــه مجموعــة مــن األطفــال مــن مؤسســة
بصمــات أجــدادي ،وكلمــة للجمعيــة قدمهــا الدكتــور أحمــد
العمــران الشامســي نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة وكمــا قدم
األســتاذ رائــد النصــار نائب رئيس جمعيــة المكفوفيــن الخيرية
بمنطقــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية ورقــة عمــل
بعنــوان (فنيــات وتقنيــات التنقــل اآلمــن للمعوقيــن بصريــا
بيــن الواقــع والمأمــول) كمــا شــارك رئيــس مجلــس إدارة
جمعيــة الصداقــة للمكفوفيــن بالبحريــن األســتاذ حســين
الحليبــي بقصيــدة تعبــر عــن االحتفاليــة.
وفــي نهايــة الحفل كرم األســتاذ عــادل الزمر ونائبــه الدكتور
أحمــد العمــران الشامســي الجهــات الراعيــة والداعمــة حيث
تــم تكريــم الراعــي الرئيســي بنــك الشــارقة والراعــي الفرعي
آكســيوم تليكــوم وجمعيــة الشــارقة التعاونيــة والجهــات
المشــاركة فــي إنجــاح فعاليــة ومســيرة اليــوم العالمــي
للعصــا البيضــاء للمكفوفيــن جمعيــات ومراكــز المكفوفيــن
بــدول الخليــج العربيــة ومتطوعــي الهيئــة العامــة لرعايــة
الشــباب والرياضــة ومؤسســة بصمــات أجــدادي.
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محاضرة استقبال شهر رمضان

2016/06/01
نظمــت الجمعيــة وبالتعــاون مــع دائــرة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف بالشــارقة محاضــرة بعنــوان (اســتقبال
شــهر رمضــان) قدمهــا الواعظــان:
عارف الشحي – للشباب
ابتسام بوسمنوه – للبنات
مساء يوم الخميس األول من يونيو بمقر الجمعية.
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ورش عمل توعوية حول أهمية
العصا البيضاء

العين 2016/10/16
أبوظبي 2016/10/18
قــدم يــوم األحــد فــي الموافــق  16أكتوبــر جامعــة اإلمــارات بمدينــة العيــن الســيد محمــد الغفلــي رئيــس
لجنــة العالقــات العامــة واإلعــام ورشــة عمــل توعويــة حــول أهميــة العصــا البيضــاء للكفيــف وفنيــات
وإرشــادات التعامــل مــع المكفوفيــن ،احتــوت علــى شــرح فنيــات الحركــة والتنقــل للمعاقيــن بصريــا بواســطة
العصــا البيضــاء حضرهــا عــدد كبيــر مــن الطــاب والمهتميــن.
كمــا قــدم الســيد محمــد الغفلــي رئيــس لجنــة العالقــات العامــة يــوم الثالثــاء الموافــق  18أكتوبــر ورشــة
توعويــة حــول أهميــة العصــا البيضــاء للكفيــف وذلــك بمــدارس اإلمــارات الوطنيــة بأبوظبــي ،ضمــن فعاليــات
اليــوم العالمــي للعصــا البيضــاء للمكفوفيــن.
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مسابقة أونكيو 2016

يوليو 2016
شــاركت الجمعيــة فــي الجائــزة الإلقليميــة لمؤسســة ( )Onkyoاليابانيــة ألفضــل مقــال بطريقــة
برايــل التــي ينظمهــا االتحــاد اآلســيوي للمكفوفيــن ســنويا للعــام  2016وكانــت شــروط الجائزة
للعــام الحالــي:
مواضيع المقالة:
المكيفة ،برايل أو مسموع.
 .1الحق في القراءة ،الكتب
ّ

 .2تكنولوجيا المستقبل وتطلعاتكم.

ً
بصريا ،من وكيف؟
 .3المطالبة بحقوق األشخاص المعاقين
 .4العيش بسالم ،كيف؟
تعليمات للكتّ اب:
 -على كل مشارك ذو إعاقة بصرية أن يكتب مقالة حول موضوع واحد فقط.

85

مسابقة أجمل ترتيل

دبي  27أبريل 2016
شارك مساء األربعاء الموافق  27أبريل أعضاء الجمعية:
محمد غريب الحوسني
فارس ميرغني الهادي
محمد مبارك حنفي
الصادق محمد الصادق
فــي مســابقة اجمــل ترتيــل فــي القــراءة المباشــرة مــن المصحــف أو مــن الحفــظ التــي تنظمهــا جائــزة دبــي
الكريــم بمقــر الجائــزة بدبــي.
الدوليــة للقــرآن
ِّ
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استقبال طالبات مدرسة اإلتقان للتعليم
األساسي ح 2والثانوية بالفجيرة

الشارقة 2016/10/19
اســتقبلت الجمعيــة صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق  19أكتوبــر مجموعــة مــن طالبات مدرســة اإلتقــان للتعليم
األساســي والثانــوي بالفجيــرة وعــدد مــن المعلمــات والمشــرفات ،وكان فــي اســتقبالهم رئيــس لجنــة
العالقــات العامــة واإلعــام الســيد محمــد الغفلــي ،وتجولــن الطالبــات فــي مرافــق الجمعيــة واســتمعن
لشــرح عــن برامــج الجمعيــة وأنشــطتها.
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رحلة العمرة الثالثة للمعاقين بصريا

2016/02/13-09
نظمــت الجمعيــة رحلــة لألراضــي المقدســة لعــدد خمســة وعشــرين عضــوا مــن أعضــاء الجمعيــة وذويهــم
ألداء مناســك العمــرة حيــث كان علــى رأس الحملــة كل مــن األســتاذ عبــد العزيــز الحمــادي أميــن الســر
العــام واألســتاذ محمــد بــال مــال اهلل أميــن الصنــدوق ،حيــث أدوا مناســك العمــرة بــكل ســهولة ويســر
وأقامــوا ثالثــة ليالــي بفنــدق مكــة ســويس جــوار الحــرم ،حيــث تعتبــر الرحلــة رحلــة العمــرة الثالثــة التــي
تنظمهــا الجمعيــة ألعضائهــا.
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زيارة القرية العالمية

دبي 2016/02/20
بالتعــاون مــع إدارة القريــة العالميــة بدبــي نظمــت الجمعيــة مســاء الســبت الموافــق  20فبرايــر  2016رحلة
للقريــة العالميــة شــارك فيهــا خمســة وأربعــون مــن أعضــاء الجمعيــة ومرافقيهــم ،وقــد تمــت زيــارة معظــم
أجنحــة القريــة بغــرض تعــرف المعاقيــن بصريــا علــى البلــدان والثقافــات المختلفــة حــول العالــم .ممــا يشــكل
مرجعيــة ثقافيــة لعــدد مــن األعضــاء الذيــن تعرفــوا علــى بعــض الثقافــات والتــراث لعــدد مــن الــدول لــم
يتعرفــوا عليهــا مــن قبــل.
وقد استمرت الجولة لمدة أربعة ساعات منذ الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساءا.
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دورة ند الشبا الرمضانية (ناس) 2016

دبي 2016/06/07
شــارك فــي المبــاراة االســتعراضية فــي حفــل افتتــاح النســخة الرابعــة ل(دورة نــد الشــبا الرمضانيــة )2016
منتخــب اإلمــارات الوطنــي لكــرة الهــدف (أ) ضــد منتخــب اإلمــارات (ب) وانتهــت المبــاراة بنتيجــة  2-4لصالح
منتخــب اإلمــارات (أ) .حيــث مثــل المنتخــب الفائــز كل مــن عبــد الرحمــن أحمــد البســتكي كابتــن المنتخــب
ونــواف خلفــان عبيــد ومحمــد غريــب الحوســني فيمــا مثــل المنتخــب (ب) الالعبيــن أحمــد ســعيد عــاي
وأحمــد يعقــوب إبراهيــم وبــدر عبــد العزيــز القصــاب.
وأدار المباراة الحكام محمد بالل مال اهلل وأحمد محمد رفيع وعلي عالي وعثمان الزبير.
وقــام رئيــس اللجنــة المنظمــة ســعيد حــارب ،بتكريــم أعضــاء المنتخــب فــي ختــام المبــاراة وتقليدهــم
الميداليــات التذكاريــة.
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جلسة عصف ذهني لمناصرة األشخاص
ذوي اإلعاقة

2016/01/24
شــاركت عضــوة الجمعيــة عبلــة الكعبــي فــي الجلســة التــي نظمتهــا هيئــة تنميــة المجتمــع بتاريــخ
 2016/01/24بفنــدق انتركونتيننتــال دبــي فيســتيفال ســيتي ورشــة عصــف ذهنــي بهــدف تقويــة وتفعيــل
دور األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم ومؤسســاتهم فــي المناصــرة مــن خــال عمــل ورشــة لقيــادات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة للتعــرف علــى مهارتهــم والتحديــات التــي يواجهونهــا.
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جلسة عصف ذهني للفتيات

دبي 2016/01/16
نظمــت لجنــة المــرأة بالجمعيــة جلســة (عصــف ذهنــي) للفتيــات فــي قلــب الطبيعــة بدبــي حيــث ناقشــت
العضــوات العديــد مــن األفــكار التــي تخــص نشــاط لجنــة المــرأة والفتيــات بالجمعيــة ونشــاطهم خــال
العــام .2016
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بالتعاون مع خدمة األمين وهيئة تنظيم قطاع
االتصاالت الجمعية تنظم

(محاضرة االبتزاز اإللكتروني عبر التواصل االجتماعي).

الشارقة  23أبريل 2016
بحضــور عــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا ومجموعــة كبيــرة مــن األعضــاء .نظمــت جمعيــة اإلمــارات
للمعاقيــن بصريــا بمقرهــا بالشــارقة وبالتعــاون مــع خدمــة األميــن والهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع اتصــاالت
محاضــرة توعويــة بعنــوان (االبتــزاز اإللكترونــي عبــر التواصــل االجتماعــي).
قدمهــا المستشــار االعالمــي خليــل ال علــي مــن خدمــة االميــن وممثــل مــن الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت ،تنــاول فيهــا المحاضــر طــرق وأســاليب االبتــزاز عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي وغيرهــا وكيفيــة
حمايــة الفــرد مــن الوقــوع فــي مصيــدة االبتــزاز اإللكترونــي وبيــن أهميــة تواصــل أفــراد المجتمــع ســواء
كانــوا مــن ذوي اإلعاقــة أو غيرهــم ممــن يعيشــون علــى هــذه األرض الطيبــة مــع الجهــات األمنيــة ألي
مخاطــر قــد يتعرضــون لهــا بشــكل شــخصي أو مــا يمــس أرض الوطــن.
ويذكــر بأنــه قــد حضــر عــدد كبيــر مــن أعضــاء الجمعيــة وذويهــم وأقرانهــم والعامليــن بالجمعيــة لالســتفادة
مــن المحاضــرة التوعويــة ،كمــا وزعــت كتيبــات خاصــة بالخدمــة طبعــت بطريقــة برايــل للمكفوفيــن فــي
مطبعــة برايــل الجمعيــة.
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المعاقين بصريا يكرمون الشركاء
والداعمين ألنشطة الجمعية

نظمــت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا مســاء الخميــس  3مــارس الجــاري حفــل تكريــم للمؤسســات
الشــركاء واألعضــاء الفاعليــن بفنــدق راديســون بلــو بالشــارقة حيــث قامــت الجمعيــة بتكريــم المؤسســات
الداعمــة ألنشــطة الجمعيــة واألعضــاء والمتطوعيــن الفاعليــن كمــا قامــت بتكريــم العضــوات المتميــزات
فــي الحفــظ بــدورة تحفيــظ القــرآن الكريــم التــي تنظمهــا الجمعيــة بمقرهــا بالتعــاون مــع مؤسســة القــرآن
والســنة بالشــارقة.
كمــا وقــد قــدم فــي بدايــة الحفــل فلــم تعريفــي عــن أنشــطة الجمعيــة خــال العــام  2015احتــوى علــى
أبــرز األنشــطة مثــل رحلــة العمــرة لألعضــاء ،المقهــى اإللكترونــي لثــاث دورات قدمــت فيهــا آخــر التقنيــات
المســاعدة للمعاقيــن بصريــا ،تكريــم األعضــاء الحاصليــن علــى الدرجــات العليا وتكريــم األم الكفيفــة وأمهات
المكفوفيــن ،تنظيــم بطولــة اإلمــارات العاشــرة لكــرة الهــدف للمكفوفيــن واإلنجــاز لمنتخــب اإلمــارات
لكــرة الهــدف بالحصــول علــى فضيــة بطولــة األلعــاب الخليجيــة الثانيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية،
تنظيــم احتفاليــة اليــوم العالمــي للعصــا البيضــاء ،االحتفــال باليــوم الوطنــي  44لدولتنــا الحبيبــة ،والزيــارات
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الثقافيــة والترفيهيــة وتنظيــم والمشــاركة فــي العديــد
مــن المحاضــرات وورش العمــل والمعــارض والملتقيــات
المتخصصــة داخليــا وخارجيــا.
وقال عادل الزمر رئيس الجمعية:
إن جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا عبــر الشــراكة
المســتمرة والمتكاملــة بيــن الجمعيــة والمؤسســات
والدعــم والمســاندة التــي تحظــى بهــا الجمعيــة مــن
مؤسســات المجتمــع .تحققــت العديــد مــن اإلنجــازات
والنجاحــات خــال الفتــرة الماضيــة واليــوم نكــرم فيهــم
وفاءهــم ونثمــن اســتمرار دعمهــم ألنشــطتنا ونتقــدم لهــم
بخالــص الشــكر والتقديــر وعظيــم االمتنــان علــى دعمهــم
ألبنائهــم وإخوانهــم المعاقيــن بصريــا.
ولحــرص الجمعيــة علــى تحفيــز أعضائهــا المتميزيــن فــي
األنشــطة فإنــه نســعد بتكريــم المتميــزات مــن المشــاركات
فــي دورة تحفيــظ القــرآن الكريــم التــي ننظمهــا فــي
الجمعيــة بالتعــاون مــع مؤسســة القــرآن الكريــم والســنة
بالشــارقة لنيلهــم عــددا مــن شــهادات الحفــظ وتقدمهــم
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المســتمر كمــا ونكــرم المحفظــة التــي تســاهم بجهودهــا
الدءوبــة فــي وصولهــم لحفــظ كتــاب اهلل الكريــم كامــا
بــإذن اهلل تعالــى.
وأضــاف :ونكــرم أيضــا أبــرز األعضــاء والمتطوعيــن الفاعليــن
الذيــن أســهموا فــي إنجــاح أنشــطة الجمعيــة خــال العــام
 .2015كمــا وأســتقل هــذه الســانحة بتقديم أجمــل التهاني
والتبريــكات لعضــوة الجمعيــة المتميــزة نبــأ الزعابــي صاحبــة
اإلنجــاز الدولــي التــي حصلــت علــى المركــز األول فــي
جائــزة «المقالــة الجيــدة» مــن بيــن عــدد كبيــر مــن الــدول
المشــاركة فــي مســابقة اونكيــو الثقافيــة الدوليــة لكتابــة
المقالــة للعــام  2015التــي تنظمهــا مؤسســة أونكيــو
اليابانيــة بالتعــاون مــع االتحــاد اآلســيوي للمكفوفيــن.
متمنيــن لهــا المزيــد مــن التقــدم والنجــاح واإلنجــازات.
وفــي ختــام الحفــل تنــاول المكرمــون والضيــوف العشــاء
علــى شــرف المناســبة.
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لقاء طالب كلية الهندسة بجامعة عجمان

الشارقة 2016/01/20
التقــى بمقــر الجمعيــة بالشــارقة األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة واألســتاذ محمــد راشــد الغفلــي
رئيــس لجنــة اإلعــام والعالقــات العامــة بعــدد مــن طــاب كليــة الهندســة بجامعــة عجمــان ،يــوم األربعــاء
الموافــق  20ينايــر حيــث قدمــوا خــال اللقــاء مشــروع التخــرج الــذي هــو عبــارة عــن نظــارة يســتطيع الكفيف
مــن خاللهــا قــراءة النصــوص العربيــة والتعــرف علــى األشــخاص مــن خــال صورهــم ،وقــد أثنــى األســتاذ
عــادل الزمــر علــى المشــروع وقــدم لهــم عــدد مــن المالحظــات لتحســينه ،كمــا أوضــح لهــم األســتاذ محمــد
الغفلــي إمكانيــة تجربــة المشــروع بالجمعيــة بعــد اكتمالــه.
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زيارة نادي سيدات الشارقة

الشارقة 2016/08/20
نظمــت لجنــت المــرأة زيــارة لنــادي ســيدات الشــارقة لعــدد مــن عضــوات الجمعيــة وعــدد مــن المرافقــات
حيــث تعــرف العضــوات علــى مرافــق النــادي وتــم بحــث إمكانيــة التســجيل فــي النــادي كما قــام العضوات
باســتخدام مرافــق النــادي.
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استقبال طالبات جامعة الشارقة

الشارقة  1مايو 2016
اســتقبلت رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة المــرأة األســتاذة نجــوى الشامســي بمقــر الجمعيــة
مســاء يــوم األحــد األول مــن مايــو ثالثــة طالبــات مــن كليــة الهندســة الكهربائيــة واإللكترونيــة
فــي جامعــة الشــارقة لعــرض وتجربــة مشــروع التخــرج فــي تقنيــة خاصــة للمعاقيــن بصريــا بعنــوان.
“”Smart wearable obstacle detection glasses for low-vision people
ويهــدف المشــروع إلــى مســاندة اصحــاب النظــر الضعيــف جـ ً
ـدا المندرجــون رســميا تحــت مســمى
”ذوي االعاقــة البصريــة” ،حيــث أن الطالبــات قامــوا بتصميــم نظــارة لتقريــب المشــاهد للمســتخدم
وتحويلهــا للتدرجــات الرماديــة وبحــدة مختلفــة للصــور وذلــك لمســاعدتهم فــي التكيــف مــع
البيئــة بصــورة أفضــل والتنقــل بــدون الحاجــة الــى مرشــد او دليــل معهــم.
وقد قام عدد من األعضاء بتجربة النظارة وإبداء الملحوظات حولها.
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رحلة مهرجان أيام الشارقة للتراث

الشارقة 2016/04/16
فضمــن أيــام الشــارقة التراثيــة ،نظمــت اللجنــة االجتماعيــة فــي يــوم  16أبريــل  2015رحلــة لمهرجــان أيــام
الشــارقة التراثيــة بحضــور رئيــس اللجنــة االجتماعيــة األســتاذ أحمــد عــاي ورئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة
المــرأة األســتاذة نجــوى الشامســي وعــدد مــن أعضــاء الجمعيــة وكان فــي اســتقبالهم األســتاذ عبــد العزيــز
المســلم رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث وعــدد مــن أعضــاء لجنــة العالقــات العامــة لمهرجــان الشــارقة للتــراث
وتــم أخــذ األعضــاء فــي جولــة شــملت جميــع أجنحــة القريــة التراثيــة مــع الشــرح مــن الدليــل لتاريــخ الشــارقة
التراثي.
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دورات برايل
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لقاء رياضي

2016/02/06
نظمــت الجمعيــة يــوم الســبت الموافــق  6فبرايــر بمقرهــا لقــاءا رياضيــا للتعريــف برياضــات
المعاقيــن بصريــا حضــره األســتاذ عبــد الرحمــن البســتكي مديــر الجمعيــة واألســتاذ أحمــد عــاي
رئيــس اللجنــة االجتماعيــة واألســتاذ محمــد بــال مــال اهلل أميــن الصنــدوق واألســتاذ محمــد غريــب
الحوســني مشــرف األلعــاب الرياضيــة وعــدد مــن الالعبيــن والمهتميــن.
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لقاء يوم ذوي اإلعاقة

الشارقة 2016/12/28
نظمــت الجمعيــة لقــاء يــوم اإلعاقــة بالتعــاون مــع دائــرة الشــؤون القانونيــة لحكومــة دبــي ضمــن إحــدى
فعاليــات أســبوع إدارة المعرفــة 2016م وقدمــه كل مــن الدكتـــور محمــد محمــد خليـــــفة والدكتورة روال
األحمد.
وذلــك مســاء يــوم األربعــاء الموافــق  28ديســمبر  2016بمقــر الجمعيــة وقــد إحتــوى اللقــاء علــى
المحــاور التاليــة:
المحور األول :حقوق ذوي اإلعاقة في القانون.
المحــور الثانــي :قصــة الفتــاة التــي وصفهــا ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد بأنهــا قــدوة لــكل شــباب
اإلمــارات.
المحور الثالث :المفاجآت السارة لذوي اإلعاقة في قمة المعرفة .2016
المحور الرابع :فتح باب المناقشة.
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مؤتمر الخدمة االجتماعية السابع

الشارقة  13أبريل 2016
شــارك كل مــن األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة واألســتاذة نجــوى الشامســي رئيســة اللجنــة
الثقافيــة ولجنــة المــرأة صبــاح يــوم األربعــاء بالجامعــة القاســمية بالشــارقة فــي حضــور (مؤتمــر الخدمــة
االجتماعيــة الســابع) الــذي يعقــد تحــت شــعار (استشــراف مســتقبل الخدمــة االجتماعيــة) فــي الفتــرة
 14-13أبريــل  2016بالجامعــة القاســمية بمشــاركة عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة بدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي الستشــراف مســتقبل الخدمــة االجتماعيــة
ودور التكنولوجيــا الحديثــة فيــه وأهميــة التنميــة المعرفيــة فــي بنــاء قــدرات ومهــارات العامليــن.
ويتنــاول المؤتمــر التعــرف علــى مســتقبل الخدمــة االجتماعيــة فــي مجــال االســرة والتحديــات التــي
تواجههــا ،باإلضافــة الــى تســليط الضــوء علــى أهميــة التنميــة المعرفيــة فــي الخدمــة االجتماعيــة
وسيســاهم المؤتمــر بتعزيــز مهــارات العامليــن فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة مــن خــال ورش العمــل
التــي ينظمهــا مركــز التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع بجامعــة الشــارقة كمــا تخلــل المؤتمــر معــرض
مصاحــب للتكنولوجيــا الحديثــة للتعــرف علــى أفضــل التقنيــات التــي ترتقــي بالخدمــة االجتماعيــة لمختلــف
فئــات المجتمــع .
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محاضرة أعرف ذاتك وأنطلق نحو الحياة

الشارقة 2016/09/24
نظمــت الجمعيــة يــوم الســبت الموافــق  24ســبتمبر بمقرهــا ،محاضــرة بعنــوان (أعــرف ذاتــك وأنطلــق
نحــو الحيــاة) قدمهــا األســتاذ محمــد خميــس النقبــي حضرهــا عــدد كبيــر مــن األعضــاء.

112

ملتقى نحن معكم

دبي 2016/01/16-08
شــاركت الجمعيــة فــي ملتقــى (نحــن معكــم) الــذي تنظمــه هيئــة آل مكتــوم الخيريــة بكايــت بيتــش
بجميــرا  ،دبــي .حيــث حضــر حفــل االفتتــاح األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس الجمعيــة ونائبــه الدكتــور أحمــد
العمــران الشامســي والســادة محمــد الغفلــي رئيــس لجنــة اإلعــام والعالقــات العامــة ونجــوى الشامســي
رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة المــرأة وعــدد مــن األعضــاء وفــي اليــوم الثانــي نظمــت الجمعيــة زيــارة لعــدد
أربعيــن عضــوا مــن أعضائهــا للملتقــى وأســتقبل جنــاح الجمعيــة الشــيخة شمســة بنــت حشــر آل مكتــوم فــي
زيــارة لجنــاح الجمعيــة فــي الملتقــى واســتمعت مــن رئيــس لجنــة العالقــات العامــة الســيد محمــد الغفلــي
واالســتاذة نجــوى الشامســي رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة المــرأة شــرحا عــن الجمعيــة وخدماتهــا
المقدمــة للمعاقيــن بصريــا بالدولــة.
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مهرجان الربيع لألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة – كليات التقنية العليا بالشارقة

الشارقة 2016/04/20
شــاركت الجمعيــة فــي مهرجــان الربيــع لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمجمــع الرياضــي كليــات
التقنيــة العليــا للبنــات بالشــارقة يــوم األربعــاء الموافــق  20أبريــل حيــث شــارك األســتاذ محمــد الغفلــي
رئيــس لجنــة العالقــات العامــة واإلعــام والعضــو أحمــد كريــم فــي جنــاح الجمعيــة بالمعــرض المصاحــب
للمهرجــان كمــا قــام رئيــس لجنــة العالقــات العامــة واإلعــام بإلقــاء كلمــة الجمعيــة فــي المهرجــان.
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الملتقى الخليجي الحادي عشر للمكفوفين – سلطنة عمان

صاللة  11-07أغسطس 2016
شاركت الجمعية بوفد مكون من السادة:
محمد بالل مال اهلل – أمين الصندوق – رئيس الوفد
أحمد محمد اسحاق
غنيمة جمعة اليماحي
عائشة أحمد محمد الكعبي – مرافقة
فــي الملتقــى الخليجــي الحــادي عشــر للمكفوفيــن (الخريــف ملتقــى الكفيــف) الــذي عقــد بمدينــة صاللــة
بســلطنة عمــان ،خــال الفتــرة مــن  2016/08/11-07وقــد شــاركت عضــوة وفــد الجمعيــة األســتاذة غنيمــة
اليماحــي فــي تقديــم محاضــرة بعنــوان (لغــة الفواكــه) فــي ثانــي أيــام الملتقــى كمــا شــاركت فــي
تقديــم محاضــرة (جمعيــات المكفوفيــن الواقــع والمؤمــل) ثالــث أيــام الملتقــى كمــا أحــرز عضــو وفــد
الجمعيــة أحمــد محمــد اســحاق المركــز األول فــي المســابقة الثقافيــة التــي شــارك فيهــا جميــع الوفــود،
وقــد احتــوى برنامــج الملتقــى علــى العديــد مــن المحاضــرات المتخصصــة فــي مجــال اإلعاقــة البصريــة
وتقنيــات المعاقيــن بصريــا وبرنامــج ثقافــي وترفيهــي.
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ملتقى الصداقة الخليجي الثاني
للمكفوفين  -البحرين

مملكة البحرين 2016/02/10-07
بدعوة من جمعية الصداقة للمكفوفين بمملكة البحرين شاركت الجمعية بوفد مكون من السادة:
محمد بالل مال اهلل – أمين الصندوق – رئيس الوفد
نواف خلفان عبيد
وليد رستم مراد البلوشي
األستاذة عفراء أحمد محمد الحميدي – مرافقة
شيخة محمد خلفان الشريقي
فــي ملتقــى المكفوفيــن العــرب (ملتقــى الصداقــة الخليجــي الثانــي للمكفوفيــن) وذلــك خــال الفتــرة
 28-24ينايــر  2016بمملكــة البحريــن والــذي أحتــوى علــى العديــد مــن ورش العمــل والبرامــج الرياضيــة
والثقافيــة والترفيهيــة والزيــارات والمحاضــرات.

116

117

معسكر الفتيات

الشارقة 2016/05/7-4
نظمــت لجنــة المــرأة بالجمعيــة المعســكر الثانــي للفتيــات الكفيفــات ويتضمــن برنامــج المعســكر المهــارات
الحياتيــة واألنشــطة الترفيهيــةوذلــك خــال الفتــرة  07-04مايــو  2016بمقــر الجمعيــة بحضــور مدربــة
معتمــدة للمهــارات الحياتيــة للفتيــات وأحتــوى برنامــج المعســكر علــى عــدد مــن المســابقات الترفيهيــة
وحفــظ القــرآن الكريــم وزيــارة ألحــد المراكــز التجاريــة.

118

119

زيارة معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة  5نوفمبر 2016
نظمــت الجمعيــة زيــارة لمعــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب بمركــز اكســبو الشــارقة للمعــارض يــوم الســبت
 05نوفمبــر  2016بحضــور عــدد مــن أعضــاء الجمعيــة ومرافقيهــم.
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مباراة المنتخب األول لكرة القدم ضد
المنتخب الفلسطيني

أبوظبي 2016/09/08
ســيرت الجمعيــة باصــا لعــدد مــن أعضائهــا لحضــور مبــاراة المنتخــب األول لكــرة القــدم ضــد نظيــره
الفلســطيني بإســتاد محمــد بــن زايــد بأبوظبــي ضمــن تصفيــات كأس العالــم  .2018لتشــجيع المنتخــب يــوم
الخميــس الثامــن مــن ســبتمبر.

121

إصدارات الجمعية
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أخبار المكفوفين

جامعة زايد تعتمد (برايل) في
طباعة مناهج الرياضيات

الطالبيــة فــي الجامعــة بالتعــاون االســتثنائي
لمؤسســة زايــد العليــا وتجاوبهــا الســريع مــع
ّ

مبــادرة الجامعــة بطلــب تحويــل كتــب الرياضيــات
إلــى طريقــة برايــل النظام األميركــي ((Nemeth
وتدريــب الطلبــة علــى هــذا النظــام.
ومــن جانبهــا ،قالــت عهــود الــزري -إحــدى
المســتفيدات مــن منهــج الرياضيــات فــي جامعــة
زايــد كونهــا طالبــة كفيفــة« :لقــد تعلمــت

ً
طالبا من  20دولة للدراسة بالجامعة.
128
تاريخ النشر :الجمعة  23سبتمبر 2016
أبوظبي (جريدة االتحاد(
لمؤسســة زايــد
أنجــزت مطبعــة المكفوفيــن التابعــة
ّ

اإلنســانية وذوي االحتياجــات الخاصــة
العليــا للرعايــة
ّ
 ،طباعــة منهــج الرياضيــات الخــاص ببرنامــج التعليــم
األساســي فــي جامعــة زايــد بطريقــة «برايــل»
وذلــك عبــر اســتخدام النظــام األميركــي (النميــث)
لرمــوز الرياضيــات والعلــوم ،مســتهدفة دعــم العمليــة
األكاديميــة للطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة فــي
الجامعــات.
وقالــت ناعمــة عبــد الرحمــن المنصــوري ،مديــرة مطبعــة
المكفوفيــن :تأتــي طباعــة هــذا المنهــج بطريقــة برايــل
ـانية
للرعاية اإلنسـ ّ
فــي إطــار جهــود مؤسســة زايــد العليــا ّ

لدمــج كافــة فئــات ذوي اإلعاقــة ،والســيما مــن ذوي
التحديــات البصريــة فــي المؤسســات التعليميــة.
وأشــادت فاطمــة القاســمي مديــرة إدارة التســهيالت
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أساســيات الرياضيــات وكيفيــة قــراءة معــادالت
الرياضيــات بشــكل صحيــح ،وتــم إعــداد المنهــج
لــي بطريقــة مبســطة وســهلة ،وبصــورة إبداعية.
مــن ناحيــة أخــرى ،قــال برايــان غيلــروي ،مســاعد
نائــب مديــر جامعــة زايــد أن عــدد الطلبــة
الدولييــن فــي الجامعــة بلــغ  128طالبـ ًـا وطالبــة
فــي فرعيهــا فــي أبوظبــي ودبــي ،ينتمــون إلــى
أكثــر مــن  20دولــة ،وغالبيتهــم مــن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي.
ً
إدراكا منــا لألعبــاء الماليــة التــي
وأضــاف:
تشــكلها تكاليــف الدراســة الجامعيــة علــى
ً
عــددا مــن
أســر هــؤالء الطلبــة ،فإننــا نوفــر
المنــح الدراســية التشــجيعية للمتفوقيــن منهــم،
موضحـ ًـا أن جميــع الطلبــة الدولييــن يســتفيدون
مــن مختلــف مــوارد ومصــادر التعلــم التــي
توفرهــا الجامعــة لطلبتهــا ،ويمارســون جميــع
األنشــطة ،شــأنهم فــي ذلــك شــأن زمالئهــم
ً
تمامــا ،حيــث نحــرص علــى دمجهــم
المواطنيــن
ً
معــا ،مواطنيــن ووافديــن.

ستغرق إعداده  4أشهر
ً
تطبيقا ينير طريق المكفوفين
مواطنة تبتكر
علــى إعــداد خطــة إلعــداد التطبيــق.
وأشــارت إلــى أن مؤسســة اإلمــارات هــي الداعــم الرئيــس لهــا،
وقالــت« :تعلمــت كيــف أحــدد الطريــق لتوجهاتــي المســتقبلية
واألســس التــي يجــب أن أبنــي عليهــا هــذه التوجهات ،وشــاركت
فــي برنامــج «كفــاءات للمشــاريع المجتمعيــة» ،وابتكــرت
الفكــرة بدعــم مــن مؤسســة اإلمــارات».
ولفتــت إلــى أن لديهــا تجربــة وحيــدة خاضتهــا فــي العــام 2010
حيــث قدمــت خطــة مشــروع لجائــزة «تميــز» و«فالــك طيــب»
لفئــة المشــاريع التجاريــة ولكنهــا لــم تفــز بــأي مركــز ،وإن مجــال
تاريخ النشر :األحد  11سبتمبر 2016
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
ً
تطبيقــا يرشــد ذوي اإلعاقــة البصريــة إلــى
ابتكــرت مواطنــة
األماكــن مــن خــال تقنيــة تســتخدم معهــا حساســات فــي أربعة
اتجاهــات مــن خــال حــزام مرتبــط بالهواتــف الذكيــة ،مــا يتيــح
لهــم التوجــه إلــى حيــث يريــدون  ،ويحــدد لهــم االتجاهــات
الصحيحــة.
وقالــت المواطنــة هبــة الظنحانــي« :قدمــت مشــروع «»BOB
لــذوي اإلعاقــة البصريــة وهــو عبــارة عــن حــزام يوضــع علــى
الــرأس ،ويحتــوي علــى حساســات فــي أربعــة اتجاهــات
مختلفــة ومتصــل بتطبيــق علــى الهاتــف المتحــرك إلرشــاد ذوي
اإلعاقــة البصريــة إلــى االتجاهــات الصحيحــة ،وذلــك عــن طريــق
إحساســهم بنبضــات مــن إحــدى الحساســات األربعــة علــى
حســب االتجــاه الــذي يجــب عليــه أن يســلكه.
وأضافــت «:أن إعــداد المشــروع اســتغرق  4أشــهر ،بيــن البحــث
وتطويــر الفكــرة ،واكتشــفت أن هنــاك العديــد مــن المشــاكل
التقنيــة ألن الحــزام ســيرتدى أســفل المالبــس .وبعــد بحــث
طويــل قمــت بتقليــص الفكــرة إلــى تطبيــق «مســاري» الــذي
يعمــل بمثــل طريقــة آل  GPSولكــن داخــل وخــارج المبانــي
وهــي تقنيــة جديــدة غيــر متوفــرة فــي الســوق ،وحاليــا يعمــل

تخصصهــا فــي تكنولوجيــا المعلومــات والهندســة الكهربائيــة،
ســاعدها فــي خــوض هــذه التجربــة بهــدف آخــر وهــو التأثيــر
المجتمعــي الــذي لــه أهميــة كبيــرة ،ولكــن هــذه التجربــة
أرشــدتها أن تصــل لهــذا التأثيــر عــن طريــق النظــر فــي مشــاكل
المجتمــع وإيجــاد حلــول لهــذه المشــاكل بطريقــة مبتكــرة تخــدم
المجتمــع ،وتخــدم كل مــن عمــل علــى هــذه الفكــرة  ،إضافــة
تتســن لهــم الحيــاة
إلــى إعطــاء فرصــة جديــدة ألشــخاص لــم
َ
للحصــول علــى فرصــة لتغييــر حياتهــم.

وعــن الــدورات التدريبيــة التــي حضرتهــا ،قالــت هبــة« :شــاركت
فــي دورة فــي إيطاليــا ركــزت علــى إعطــاء فــرص للشــباب
مــن دول مختلفــة للعمــل فــي مجموعــات واكتشــاف ثقافــات
مختلفــة ،وذلــك إلنشــاء مشــروع تجــاري وتطويــر مهــارات ريــادة
األعمــال وبالتحديــد تلــك التــي تســاهم فــي إفــادة المجتمــع عــن
طريــق إعطــاء فــرص ألشــخاص آخرين لتغييــر حياتهم وتحســينها».
عــن خططهــا المســتقبلية ،قالــت هبة«:حاليــا أخطــط للعمــل
علــى ثالثــة مشــاريع منهــا تطبيــق مســاري وتطبيــق B-smart
 shopومشــروع آخــر قيــد الــدرس ،وأود أن أوجــه رســالة إلــى
الشــباب والفتيــات لتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي هــذه
البرامــج حتــى لــو كانــت بعيــدة كل البعــد عــن مجــال تخصصهــم،
فهــي تعــد الفــرد لتصبــح لديــه أســس قويــة ،يمكــن أن يســتفيد
منهــا فــي بنــاء مشــروع قــد يغيــر حياتــه.
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ً
عالجا للعمى؟
هل وجد العلماء

أعلــن علمــاء بريطانيــون عــن ابتكارهــم لتقنيــة

مــا زالــت علــى قيــد الحيــاة حتــى هــذه المرحلــة

جديــدة تعتمــد علــى العــاج بالخاليــا الجذعيــة

علــى الرغــم مــن تضــرر المــكان الــذي زرعناهــا

بهــدف إعــادة البصــر للمالييــن مــن األشــخاص

فيــه».

ا لمكفو فيــن .

وأضــاف أن المريضــة ال تعانــي مــن أي مضاعفــات،
بينمــا تتعافــى عينهــا بشــكل جيــد بعــد العمليــة،

128

وقالــت صحيفــة «دايلــي ميــل» البريطانيــة إن

مشــيرا إلــى أن العمليــة هــي األولــى فــي تجربــة

التقنيــة ،التــي وصفتهــا بالـ»ثوريــة» ،تتمحــور حــول

ســريرية تشــمل  10مرضــى ســيتم إجــراء نفــس

إجــراء عمليــة ال تســتغرق أكثــر مــن  45دقيقــة

العمليــة لهــم.

لمعالجــة مــرض البقعــة الصفــراء المرتبــط بتقــدم

وفــي حالــة نجاحهــا ،يمكــن أن تكــون هــذه

الســن ،وهــو الســبب الرئيســي خلــف حــدوث

التقنيــة متاحــة فــي مختلــف أنحــاء بريطانيــا خــال

العمــى لــدى البالغيــن علــى مســتوى العالــم.

عاميــن ونصــف العــام ،وفقــا لكوفــي.

وزف علمــاء جامعــة لنــدن الخبــر الســعيد بعــد أن

وأضــاف الباحــث أن العمليــة أجريــت تحــت التخديــر

تمكنــوا مــن إدخــال رقعــة مــن الخاليــا الجذعيــة

الموضعــي وتنطــوي علــى أخــذ خليــة جذعيــة

فــي شــبكية العيــن المــرأة ســتينية فقــدت رؤيتهــا

جنينيــة واحــدة ،وزرعهــا لتشــكل خاليــا الصبغيــة

منــذ أشــهر.

الشــبكية ،قبــل أن يتــم وضــع هــذه الخاليــا فــي

وينتظــر فريــق العمــل تقييــم مــدى نجــاح العمليــة،

أنبــوب رقيــق للغايــة مــع حقنهــا مــن خــال شــق

وذلــك علــى الرغــم مــن مــرور ســتة أشــهر علــى

صغيــر داخــل العيــن.

إجــراء العمليــة.

وبمجــرد حقنهــا ،تحــل تلــك الخاليــا الشــبكية محــل

وقــال البروفيســور بيــت كوفــي ،الباحث الرئيســي

الخاليــا التــي تلفــت جــراء اإلصابــة بأمــراض الضمــور

فــي فريــق البحــث« :نحــن بحاجــة إلــى مزيــد مــن

البقعــي المتعلــق بالتقــدم فــي العمــر ،وهــو

المعلومــات قبــل الخــروج باســتنتاجات نهائيــة،

مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اســتعادة مالييــن

ولكــن يمكننــا القــول إننــا ســعداء لرؤيــة أن الخاليــا

المكفوفيــن ألبصارهــم يومــا مــا.
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دراسات

الكفيف وتطور الحواس عنده

ً
بصريــا علــي مــدي تنشــيطهم لحواســهم األخــرى المتبقيــة واســتخدامها
إعتمــاد كفــاءة المعاقيــن
بفعاليــة كتعويــض القصــور الناجــم عــن فقــدان اإلبصــار أو ضعفــه ،ويتطلــب ذلــك أن تتضمــن برامــج
تعليمهــم وتأهيلهــم التدريــب لحــواس الســمع واللمــس والشــم حتــى تعمــل بكامــل طاقتهــا لمســاعده
ً
بصريــا علــى التعامــل بكفــاءة أكثــر مــع مكونــات بيئتــه ومثيــرات العالــم الخارجــي.
المعــاق
ً
أوال :التدريب اللمسي:
لحاســة اللمــس أهميتهــا البالغــة فــي ادراك أشــكال األشــياء وتركيباتهــا البنائيــة وحجومهــا وقيــم
ســطوحها( مالمســها) وفــي التمييــز بيــن أوجــه التشــابه واالختــاف فيمــا بينهــا ،عــاوة علــي االحســاس

132

بالضغــط واأللــم والحــرارة وتشــمل التدريبــات الخاصــة
بحاســة اللمــس مايلــي:
1 .1تنميــة المهــارات الحركيــة الخاصــة بالعضــات الدقيقــة
لألصابــع مــن خالل معالجــة أدوات ربــط وتزريرالمالبس،
لضــم الخــرز فــي الخيــط ،واســتخدام أدوات األكل
وتشــكيل الصلصــال ،وطــي الــورق وبنــاء المكعبــات.
2 .2تنميــة مهــارات االنتبــاه والتذكــر والتمييــز اللمســي،
والمقارنــة بيــن قيــم ســطوح األشــياء ومالمســها
(الخشــن والناعــم ،الليــن والجامــد) ،ودرجــات
الحــرارة (البــرودة والســخونة) واالشــكال المختلفــة
(المربــع والمســتطيل ،الدائــرة ،المثلــث ،المكعــب،
االســطوانة……) واالطــوال واالحجــام واألوزان.
ً
ثانيا :التدريب السمعي:
يتــزود المعاقــون بكثيــر مــن المعلومــات عــن العالــم
الخارجــي عــن طريــق المثيــرات الســمعية المختلفــة،
كاألصــوات البشــرية والحيوانيــة ،وحفيــف األشــجار وخريــر
الميــاه ،وتالطــم األمــواج ،وأصــوات الريــاح واألمطــار،
ووســائل النقــل والمواصــات.
وتشمل تدريبات حاسة السمع للمعاقين بصريا ما يلي:
1 .1تنميــة مقــدرة الطفــل علــى التعــرف علــى حســن
اإلصغــاء واالنتبــاه لألصــوات المحيطــة بــه والوعــي
بهــا وإدراكهــا.
2 .2تنميــة مقــدرة الطفــل علــى التعــرف علــى األصــوات،

والتمييــز بينهــا وتعييــن هويتهــا وداللتهــا.
3 .3مســاعدة الطفــل علــى تحديــد االتجــاه الــذي يصــدر
منــه الصــوت أو تحديــد موقعــه ومــا يتطلبــه ذلــك مــن
تعلــم بعــض المفاهيــم المكانيــة الالزمــة لذلــك (فــوق
وتحــت ،أعلــي وأســفل ،يميــن وشــمال ،شــرق وغــرب،
شــمال وجنــوب.
4 .4تنميــة مهــارة الطفــل علــى تحديــد المســافة التــي
يصــدر مــن عندهــا الصــوت (قريــب وبعيــد).
5 .5مســاعدة الطفــل علــى اســتخدام الصــوت كإشــارات
ســمعية هاديــة لــه فــي التحــرك داخــل بيئتــه بأمــان
وكفــاءة.
ً
ثالثا :التدريب الشمي:
لحاســة الشــم أهميتهــا الفائقــة فــي ادراك الروائــح

133

والدخــان ،والمطهــرات ،واألدويــة … ..الــخ.
3 .3تدريب الطفل على تحديد موقع مصدر الروائح.
لكــي نتفهــم أكثــر البدائــل التعويضيــة التــي يمكــن
تنشــيطها لــدى المعاقيــن مــن خــال اســتثارة قواهــم
الكامنــة ،وتدريــب حواســهم المتبقيــة واســتغاللها بطريقــة
افضــل فــي اســتقبال المعلومــات مــن البيئــة المحيطــة
بهــم ،وتفهمهــا والتعامــل معهــا .
أهمية اإلرشاد الحركي :
قبــل معرفــة األهميــة البــد مــن معرفــة مصطلحيــن
التــي تنبعــث مــن مختلــف األشــياء بالبيئــة المحيطــة،
كاألشــجار والنباتــات ،والحدائــق ،والمطاعــم والحوانيــت
والمستشــفيات ،والفواكــه والخضــروات واألطعمــة،
والحوائــط والجــدران ،والبويــات واألصبــاغ وشــواطئ
واألنهــار والبحار…الــخ
ومــن ثــم فهــى تــزود المعاقيــن بصريــا”  .بمؤشــرات تعينهــم
فــي التعــرف علــى مكونــات البيئــة المحيطــة ،وفــى
تعييــن مواقــع األشــياء المختلفــة بهــا .
ومن بين التدربيات الالزمة لتنمية هذه الحاسة :
1 .1تنميــة إحســاس الطفــل بالروائــح ووعيــه بهــا وإدراكهــا
.
2 .2تنميــة مقــدرة الطفــل علــى التمييــز بيــن الروائــح
المختلفــة (ألنــواع العطــور والزهــور ،والصابــون،
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مرتبطيــن ببعضهمــا ارتباطــا” وثيقــا”
*أوال” :
التوجيــه ويعنــى :عمليــة اســتخدام الحــواس بشــكل مفيــد
وفعــال وذلــك للتمكــن مــن تحديــد نقطــة ارتــكازه وعالقتــه
بجميــع األشــياء المهمــة ذات الصلــة بحركتــه فــي مجــال
مــا ويمثــل التوجيــه الجانــب العقلــي كاالنتبــاه والتركيــز،
والتفكيــر وإدراك العالقــات ……… الــخ.
*ثانيا” :
الحركــة mobility :وتعنــى اســتعداد الشــخص ومقدرتــه
علــى التنقــل بأمــان فــي مجــال مــا وتمثــل الحركــة الجهــد
البدنــي والعضلــي المبــذول فــي التنقــل مــن مــكان إلــى
أخــر .
إن التوجيــه الحركــي يدفــع الشــخص الكفيــف إلــى بــذل
المزيــد مــن الجهــد ويعرضــه لالجتهــاد العصبــي والتوتــر

النفســي وذلــك ناتــج عــن إعــدام األمــن عمومــا” واالرتبــاك
تجــاه المواقــف الجديــدة خصوصــا” ،ال ســيما مــع تزايــد
مــا تفرضــه التغيــرات العلميــة والتكنولوجيــة الســريعة
والمتالحقــة مــن تعقيــدات فــي الوســط البيئــي خــارج
المنــزل وداخلــه .
ومــن هنــا البــد مــن إدراك أهميــة التوجيــه واإلرشــاد
الحركــي بالنســبة للشــخص الكفيــف فــان اإلرشــاد الحركــي
لــه أهميــة فــي تأديــة كثيــر مــن األعمــال فــكل فــرد يحتــاج
إلــى الذهــاب واإليــاب ،ودون توفــر هــذه الكفايــة فــان
الفــرص االجتماعيــة والترفيهيــة الممكنــة تكــون محــدودة
حيــث أن عــدم القــدرة علــى التنقــل فــي المجتمــع تحــد مــن
الحصــول علــى الخدمــات المجتمعيــة .إضافــة” إلىذلــك
فقــد يقــود عــدم الحركــة إلــى مشــكالت صحيــة وتدهــور
فــي الجســم وخاصــة فيمــا يتعلــق بالــدورة الدمويــة
والجهــاز التنفســي.
إن الــدور الرئيســي لبرنامــج اإلرشــاد الحركــي هــو إثــارة
ودعــم الجهــود لتوضيــح السياســات االجتماعيــة بخصــوص
الحــق فــي التنقــل والتحــرك باســتقاللية فــي المجتمــع،
كمــا ياتــى دور التشــريع الــذي يضمــن تســهيالت فيزيقيــة
فــي الحيــاة العامــة ،فــإن دمــج الشــخص الكفيــف فــي
البرامــج التربويــة العاديــة يكــون امــرا” ميســورا” عندمــا
تتوفــر البرامــج التدريبيــة التــي تهتــم بتطويــر مهــارات
التنقــل ،فالطفــل بحاجــة إلــى أن يصــل إلــى المدرســة كل
يــوم والــى التنقــل مــن صــف إلــى آخــر والــى األماكــن

األخــرى .
وكلمــا أتيحــت فــرص الممارســة والتدريــب المناســب ازداد
مفهــوم الــذات ايجابيــة ،وهنــاك مــن يعتقــد أن التدريــب
البصــري يمكــن أن يتحســن بفعــل التدريــب الحركــي ،ومــن
المكونــات
األساســية للفاعليــة الحركيــة القــوة العضليــة( التــي تســمح
للجســم بالمحافظــة علــي انتصابــه ) والوعــي الجســمي
(الــذي يســمح بتــوازن األنماط الحركيــة ) والوعــي الفراغي
(الــذي
يوظف الحركة من اجل البقاء ) .
ويعتمــد التوجيــه واإلرشــاد الحركــي إلــى عناصــر هامــة
للتدريــب منهــا :
1 .1عالمــات الطريــق ..ويقصــد بهــا كل ماهــو مألــوف
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الطريــق ويبــدأ التدريــب فــي األماكــن الصغيــرة ثــم
يتــم االنتقــال إلــى األماكــن الواســعة .
5 .5التنظيمــات خــارج المبانــي  ..وتشــمل التنظيمــات خــارج
المبانــي علــى كل مــا تحتويــه المنطقــة التــي ســيتم
التنقــل فيهــا كتوزيــع المبانــي والشــوارع الرئيســية
واألماكــن العامــة والمتاجــر وغيــر ذلــك .
6 .6القيــاس النســبي ..ويشــمل هــذا العنصــر علــى تدريبات
تتعلــق بمســاعدة المتــدرب علــى اســتخدام مقاييــس
ملموســة واضحــة كطــول الــذراع والرجــل واألصابــع
والعصــا التــي يحملهــا ليتمكــن المتــدرب مــن تكويــن
صــورة ذهنيــة للمســافات .
ومتعــارف عليــه بشــكل ثابــت فــي البيئــة مثــل ســكة

7 .7معرفــة االتجاهــات ..إن تنميــة مهــارة التنقــل علــى

الحديــد ،أو صــوت القطــار ،أو المخبــز ،المصنــع ……..الــخ.

االتجاهــات مطلــب أساســي ،ولتمكيــن المتــدرب مــن

2 .2فيتعــرف المتــدرب فــي المرحلــة المبكــرة مــن التدريب

النجــاح فــي هــذه المهمــة البــد مــن تعييــن نقطــة

علــى العالمــات المســاندة فــي الطريــق ويتفهــم

بدايــة مميــزة ،كاالســتعانة بضــوء الشــمس او حرارتهــا

كيفيــة توظيفهــا فــي عمليــة التنقــل .

واالســتعانة بالمثيــرات البيئيــة األخــرى الواضحــة .

3 .3اإليمــاءات ..ويقصــد بهــا أنهــا هــي المثيرات الســمعية

8 .8التكيــف ..لكــى يســتقل الفــرد الكفيــف فــي تنقلــه

او الشــمية او اللمســية او الحركيــة او البصريــة (إذا

فهــو يحتــاج إلــى اختبــارات حقيقيــة فــي مــكان غيــر

كان هنــاك بقايــا إبصــار ) التــي تؤثــر فــي الحــواس.

مألــوف ليتمكــن مــن تطبيــق مــا تعلمــه مــن مهــارات،

وتقــدم معلومــات ضروريــة لتحديــد موضــع الشــيء او

ويجــب ان يعــرف المتــدرب منــذ البدايــة ماهــى

اتجــاه المثيــر .

المعلومــات التــي يحتــاج إليهــا فــي تلــك البيئــة حتــى

4 .4التنظيمــات الداخليــة للمبانــي  ..للتعــرف والتنقــل

يســلك بطريقــة مناســبة  .وكذلــك كيفيــة الحصــول

داخــل المبانــي يطلــب مــن المتــدرب تعييــن نقطــة

علــى تلــك المعلومــات وكيفيــة توظيفهــا مــن اجــل

بدايــة رئيســية واللجــوء إلــى لمــس الحائــط وحفــظ

التنقــل بحريــة.

عــدد االبــواب او مثيــرات لمســية متكــررة فــي
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أهمية مهارات الحياة اليومية:
يولــد الطفــل الكفيــف خاصــة الكفيــف منــذ الــوالدة
صفحــة بيضــاء مثــل أقرانــه األســوياء ولكــن بعــد ذلــك
تؤثــر البيئــة فيــه ،فيكتســب مهــارات تســاعده علــى
التوافــق مــع البيئــة ،لكــن الكفيــف يبقــى كماهــو إال إذا
كان هنــاك تدخــل مبكــر لتزويــده بالمهــارات ،ففــي هــذه
الفتــرة العمريــة للطفــل الكفيــف يجــب إكســابه مهــارات
الحيــاة اليوميــة والتــي يســتخدمها كل يــوم وال يســتطيع
االســتغناء عنهــا ،وتكمــن أهميــة مهــارات الحيــاة اليوميــة
فــي إكســاب الكفيــف مبــادئ وأساســيات الحيــاة ،كمــا
ويترتــب عليهــا إكســاب مهــارات أكثــر تعقيــدا” تفيــده فــي
التوافــق مــع البيئــة .

االعتمــاد علــى نفســه.
7 .7اســتخدام البديهــة ليتعلــم الطفــل النشــاطات فــي
األوقــات واألماكــن المناســبة والطبيعيــة.

كمــا أن هنــاك اســتراتجيات إلكســاب الكفيــف مهــارات

8 .8تخصيص وقت كثير للتواصل اللمسي مع الطفل .

الحيــاة اليوميــة منهــا:

9 .9االحتفاظ بسجالت مناسبة حول نمو الطفل .

1 .1تذكــر أن الوالديــن أهــم عنصــر فــي حيــاة الطفــل وان

1010تزويد الطفل بتغذية راجعة .

تدخلــك إنمــا هــو تدخــل مرحلــي.
2 .2ضــع يديــك علــى يــدي الطفــل ليحــس بالحركــة او
المهــارة وبالتالــي ليعــرف مــا تريــد منــه.

يبــدأ إكســاب الطفــل مهــارات الحيــاة منــذ الــوالدة إلــى
أن يصــل إلــى مرحلــة االعتمــاد علــى الــذات علــى قــدر

3 .3قف خلف الطفل وليست أمامه .

االمــكان ،إال أن مهــارات الحيــاة اليوميــة تتســم بالمالزمــة

4 .4إن مقــدرة الطفــل علــى التقليــد وعلــم التعلــم

اى أن الشــخص الكفيــف ال يســتطع االســتغناء عنهــا

التلقائــي محــدودة ،لذلــك فــان األحــداث اليوميــة

ســواء كان طفــل ،شــاب ،امــرأة .فمــن هنــا يجــب إكســاب

الروتينيــة تحتــاج إلــى توضيــح .

الكفيــف مهــارات الحيــاة اليوميــة منــذ شــهوره األولــى.

5 .5يجب أن يتم التدريب على نحو وظيفي متسلسل .
6 .6تخفيــف المســاعدة التــي تقــدم لطفــل ليتعلــم

137

تحديــد الموقــع بالصــدى لألطفــال
المكفوفيــن

تيم جونسون
إذا كان الطفــل كفيفــا منــذ الــوالدة ،أو فقــد بصــره فــي ســن صغيــرة ،فإنــه ســيحتاج لتعلــم كيفيــة الحركــة
والتنقــل بمفــرده بوســائل أخــرى غيــر البصر.
أحــد أول األســاليب الموحــدة لتعليــم مهــارات الحركــة والتنقــل هــي أن يتعلــم الطفــل اســتخدام العصــا
البيضــاء ،والتــي يســتخدمها الكفيــف أساســا كامتــداد لليديــن واألصابــع لتحســس العالــم مــن حولــه.
هنــاك العديــد مــن أشــكال التدريــب األقــل صرامــة علــى تنميــة اإلدراك الحســي لمهــارات الحركــة والتنقــل.
أحــد هــذه المهــارات هــي «تحديــد الموقــع بالصــدى» -أي القــدرة علــى ترجمــة األصــوات لـــ «رؤيــة»
العالــم مــن حولنــا.
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خارجــه ،أو فــي غرفــة كبيــرة خاليــة مــن األثــاث ،أو غرفــة
صغيــرة مؤثثــة ،الــخ ،ببســاطة عبــر االســتماع إلــى الصــدى
أو انعكاســات الصــوت لتلــك المســاحة المعينــة.
بشــكل عــام ،لــم يتــم تدريــس «مهــارة» تحديــد الموقــع
بالصــدى ضمــن التدريــب الموحــد .وبــدال عــن ذلــك تــم
اســتخدامه بصــورة ال شــعورية للحصــول علــى كميــة
صغيــرة مــن المعلومــات حــول بيئــة محيطــة واحــدة فقــط.
وعلــى أيــة حــال ،مــع تزايــد الدراســات وتزايــد األشــخاص
الراغبيــن فــي المحاولــة ،فقــد تزايــد اإلقبــال علــى تعلــم
مهــارة تحديــد الموقــع بالصــدى ،وتزايــد تقبــل وتفهــم
المختصيــن والممارســين والمدربيــن لهــذه المهــارة .تعطــي
هــذه المهــارة لصاحبهــا معلومــات عــن األشــياء والمــواد
واألشــكال البعيــدة ،وعــن حركــة األشــياء بــدون الحاجــة
للتفاعــل معهــا جســديا عبــر العصــا البيضــاء .تســمح هــذه
إن تحديــد الموقــع بالصــدى هــو ممارســة طبيعيــة ألي
شــخص كفيــف أو ضعيــف البصــر .فعــادة عندمــا يمشــي
الطفــل ويدخــل إلــى مســاحات جديــدة أو غرفــة جديــدة
فإنــه يضــرب األرض بقدميــه أو يصــرخ فــي الفــراغ علــى مــا
يبــدو لنــا .ولكــن مــا يفعلــه فــي الواقع هــو محاولــة إدراك
التغييــرات فــي «المشــهد الصوتــي» أو الصــدى الــذي
تُ رجعــه الغرفــة .يمكــن لألطفــال الصغــار بســهولة ،بــدون
تدريــب حتــى ،مــن معرفــة مــا إذا كانــوا داخــل المبنــى ،أو

المهــارة للكفيــف بـــ «الســياحة البصريــة» واالســتمتاع
باألشــجار والتماثيــل وفنــون العمــارة والكثيــر غيــر ذلــك.
وحيــث أن تحديــد الموقــع بالصــدى هــو مهــارة تفويــض
الخاليــا العصبيــة ،وبالفعــل تســتخدم األعصــاب البصريــة
علــى قشــرة المــخ لتنتــج فــي نهايــة المطــاف «صــورا
غيــر بصريــة» ،فإنــه ُينصــح بشــدة أن يبــدأ المعلمــون وآبــاء

األطفــال ذوي اإلعاقــة البصريــة تدريــب أطفالهــم علــى
مهــارة التقــاط هــذه اإلشــارات الصوتيــة والفــروق الدقيقــة
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فــي أبكــر وقــت ممكــن.
سيحســن تطويــر أداء هــذه الموصــات العصبيــة فــي
ســن مبكــرة ،بصــورة اســتثنائية ،مــن قــدرة األطفــال ذوي
اإلعاقــة البصريــة علــى رؤيــة األشــياء عبــر اســتخدام مهــارة
تحديــد الموقــع بالصــدى بتفاصيــل أكثــر وعبــر مســاحات
أكبــر ،وســيمنحهم ذلــك فرصــة أفضــل لزيــادة ثقتهــم
بذاتهــم واعتمادهــم علــى أنفســهم والتــي يحتاجونهــا
ليحيــوا حيــاة ســعيدة ومرضيــة وليتغلبــوا علــى التحديــات
التــي تواجههــم.
تدريب لتحديد الموقع بالصدى لممارسته مع طفلك
حتــى يتســنى لــك التحقــق بنفســك مــن منافــع مهــارة
تحديــد الموقــع بالصــدى لحيــاة طفلــك ،فمــن المهــم أن
تشــهد ذلــك بنفســك وأن تــرى التعابيــر علــى وجهــه عندمــا
«يــرى» شــيئا للمــرة األولــى.
اســتخدم ركيزتيــن :األولــى دفتــر أو لــوح مــن الــورق
المقــوى أو طبــق بالســتيكي ،والثانيــة دميــة حيــوان
قطنــي كبيــر يبلــغ طولــة تقريبــا  12بوصــة وعريــض إلــى
درجــة مــا.
أختــر بيئــة محيطــة هادئــة ،فــي غرفــة ليســت صغيــرة جــدا،
غرفــة الجلــوس قــد تكــون مناســبة ،وأجلــس طفلــك بهــدوء
ليستمع .
اطلــب مــن طفلــك أن يصــدر صــوت« :شششششــش» وأن
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يســتمع لنفســه.
ثــم امســك باللــوح المســطح بمســافة تبعــد عــن وجهــه
بمقــدار  10بوصــة واطلــب منــه أن يكــرر الصــوت مــرة
أخــرى .قــد تالحــظ أنــه ســيعود برأســه إلــى الــوراء قليــا،
مــع شــعوره بوجــود شــيء أمــام وجهــه .أخبــره بالشــيء
الــذي وضعتــه أمــام وجهــه ،واطلــب منــه أن يمــد يديــه
ليتلمســه.
اآلن ضــع الدميــة القطنيــة أمــام وجهــه واطلــب منــه أن
يصــدر صوتــا .وكــرر مــا فعلتــه ســابقا ،اســأله عــن الشــيء
الــذي أمامــه واطلــب منــه أن يمــد يديــه ليتلمســه.
مــا ســيأتي تاليــا هــو الجــزء الممتــع! اطلــب منــه أن يحــزر مــا

هــو الشــيء الــذي أمامــه بعــد أن يصــدر صوتــا :لــوح الــورق

الموقــع بالصــدى ،وأن عقولهــم منفتحــة علــى أي شــيء

المقــوى أم الدميــة القطنيــة؟ ســتندهش مــن مقــدار

وكل شــيء ،وأنــه لــم يتــم إجبارهــم علــى أي منهجيــة

المعلومــات الــذي جمعهــا طفلــك بالفعــل.

للتفكيــر مفادهــا أن هنــاك طريقــة صحيحــة وأخــرى خاطئــة

تمكــن طفلــك اآلن مــن رؤيــة األشــياء ألول مــرة عبــر مهــارة

لتعلــم مهــارات الحركــة والتنقــل .فهــم يتعلمــون بســرعة

تحديــد الموقــع بالصــدى ،وبإمكانــه التفريــق بيــن األشــياء

كبيــرة ،ويجــرون توصيــات عصبيــة جديــدة أســرع ممــا

الصلبــة واألشــياء اللينــة!

يمكنــك تخيلــه!

ســيغمره الحمــاس علــى األغلــب لمعرفتــه بقدرتــه علــى
التفريــق بيــن األشــياء بــدون لمســها ،وســيرغب فــي لعــب

تيــم جونســون هــو مؤلــف كتــاب دليــل المبتدئيــن لمهــارة

هــذه اللعبــة دومــا .شــجعه علــى ذلــك!

تحديــد الموقــع بالصــدى للمكفوفيــن وضعــاف البصــر:

اقــرأ المزيــد عــن مهــارة تحديــد الموقــع بالصــدى ،وتعلــم

تعلــم الرؤيــة عبــر أذنيــك ،أول كتــاب مــن نوعه يشــرح ويعلم

عموميــات هــذه المهــارة ودقائقهــا ،وعــن االســتجابات

بصــورة كاملــة «مهــارة تحديــد الموقــع بالصــدى» ،خطــوة

اإلدراكيــة التــي تمنحهــا لطفلــك .وهنــاك المزيــد والمزيــد

بخطــوة ،بطريقــة كاملــة .يعمــل تيــم كمهنــدس ،ويســخر

مــن البحــوث والدراســات التــي تُ نشــر يوميــا ،والمزيــد مــن

علمــه فــي إجــراء األبحــاث  ،كمــا أنــه مــدرب فنــون الدفــاع

المنظمــات التــي بــدأت بتبنيهــا لتنفيــذ برامــج تدريبيــة

عــن النفــس ،ويســتخدم قدرتــه علــى اســتخالص المفاهيــم

موحــدة.

المعقــدة والتواصــل مــع األطفــال ،لتقديــم المــواد بطريقــة

وقــد أقــرت هــذه البرامــج التدريبيــة بــأن األطفــال صغــار

مفهومــة للغايــة .تفضــل بزيــارة الموقــع االلكترونــي لتيــم،

الســن قــد القــوا نجاحــا كبيــرا فــي تعلــم مهــارة تحديــد

أو تابعــه علــى الفيســبوك ،أو جوجــل ،+أو تويتــر.
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ضغط العين

ـن بهــا علينــا ،ويجــب علــى كل شــخص الذهــاب للطبيــب والكشــف
البصــر هــو نعمــة مــن اهلل تعالــى مـ َّ

الــدوري علــى عينيــه لتفــادي أي مشــاكل أو أمــراض قــد تصيــب العيــن ،ينصــح األطبــاء بالكشــف علــى
العيــون كل ســتة شــهور لإلطمئنــان وللحفــاظ علــى البصــر  .تكثــر األمــراض التــي قــد تصيــب العيــن ومــن
أخطرهــا مــرض إرتفــاع ضغــط العيــن ،أو الجلوكومــا ،أو المــاء األزرق ،أو المــاء األســود ،مســميات مختلفــة
لمــرض مرتبــط بإرتفــاع ضغــط العيــن ،يوجــد نوعيــن مــن الســائل فــي العينيــن ســائل الدمــع وهــو خارجــي
وال عالقــة لــه بالجلوكومــا ويعمــل الدمــع علــى ترطيــب العيــن أمــا الجلوكومــا أو المــاء األزرق هــو
ســائل داخلــي فــي حجــرة مــن حجــرات العيــن يعمــل علــى تغذيــة العيــن وال يمكــن الوصــول إليــه وهــو
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ســائل نقــي خالــي مــن أي ميكروبــات  .كمــا يتصــف هــذا
الســائل بالتجــدد الدائــم ولــه ضغــط معيــن يجــب الحفــاظ
علــى مســتواه ثابتــا حتــى ال يرتفــع ويــؤدي إلــى إتــاف
األعصــاب البصريــة  .ينتــج هــذا الســائل الداخلــي للعيــن
مــن أســفل المنظقــة الهدبيــة ولــه زوايــا تصريــف تقــوم
بتصريــف هــذا الســائل ومــن ثــم تجديــده وفــي حالــة
إنغــاق زوايــا التصريــف يتــم إرتفــاع ضغــط العيــن وتلــف
بعــض أعصــاب العيــن واألعصــاب الفرعيــة المتشــعبه مــن
األعصــاب الرئيســية  .فــي األغلــب تعــد أعــراض الجلوكومــا
صامتــه حيــث قــد يحــدث إنســداد لمجــرى التصريــف وتلــف
أحــد األعصــاب دون علــم المريــض وقــد تتطــور الحالــة
ليصــاب الشــخص بالعمــى ويتــم الكشــف عنــه عنــد طبيــب
العيــون وقيــاس ضغــط العيــن الداخلــي  .قــد تحــدث بعــض
األعــراض والتــي ربمــا ال يهتــم لهــا المريــض ولكــن يجــب
أخذهــا بالحســبان ومتابعــة الكشــف الطبــي عنــد الطبيــب
المختــص لتفــادي أي مشــاكل ومنهــا صــداع فــي الــرأس
وحــول العينيــن مــع وجــود بعــض اآلالم المصاحبــة فــي
العينيــن ويصاحبهــا إحمــرار فــي بيــاض العيــن وإنخفــاض
مســتوى البصــر والرؤيــة وأنخفــاض الرؤيــة الجانبيــة ،ورؤيــة
بعــض ألــوان الطيــف محاضــة باألضــواء كهــاالت حولهــا،
وغالبــا األعــراض يشــعر بهــا المريــض ذو الزاويــة المفتوحــة.

تبــدأ أعــراض الجلوكومــا باإلنحســار تدريجيــا مــن الجوانــب
وأطــراف العيــن وتتجمــع الرؤيــا فــي البــؤرة المركزيــة
إال أن تنعــدم الرؤيــا تمامــا فــي بعــض الحــاالت ،ينقســم
الجلوكومــا إلــى قســمين  :جلوكومــا الزاويــة المفتوحــة
وهــو نــوع تتكــون فيــه المــاء الزرقــاء مــع وجــود قنــوات
تصريــف مفتوحــة ولكــن التصريف ال يتم بشــكل تــام ويبقى
المــاء داخــل العيــن ممــا يســبب فــي مشــاكل كثيــرة وفــي
إتــاف األعصــاب البصريــة إلــى حــد كبيــر وإنحســار فــي
الزوايــا الجانبيــة للرؤيــا ومــن ثــم فقــدان البصــر فــي بعــض
الحــاالت ،ويعتبــر هــذا النــوع صامــت األعــراض ويكتشــف
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زئبــق ،ارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن عندمــا يكــون ضغــط
العيــن أكبــر مــن  21ملــم زئبــق.
يعــرف ارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن شــيوعا كشــرط مــع
المعاييــر التاليــة:
– يتــم قيــاس ضغــط العيــن أكبــر مــن  21ملــم زئبــق فــي
واحــدة أو كلتــا العينيــن فــي اثنيــن أو أكثــر مــن مــرة،
ويتــم قيــاس الضغــط داخــل العيــن باســتخدام أداة تســمى
مقيــاس توتــر العيــن.
– يظهر العصب البصري العادي.

تشــخيصه بشــكل مفاجــئ أو عنــد تدنــي مســتوى الرؤيــة
بشــكل كبيــر  .جلوكومــا الزاويــة المغلقــة أو الضيقــة
تتعــرض أنابيــب التصريــف فــي هــذا النــوع إلــى الضيــق أو
اإلنســداد ممــا تــؤدي إلــى إنحبــاس الســائل وإرتفــاع ضغــط
العيــن وفــي هــذه الحالــة قــد تظهــر بعــض األعــراض التــي
تــم ذكرهــا ســابقا  .يتــم تشــخيص المــرض عــن طريــق زيــارة
طبيــب العيــون ومــن ثــم فحــص العيــن وقيــاس مســتوى
الضغــط الداخلــي للعيــن وقيــاس مســتوى تلــف األعصــاب
وقيــاس مســتوى الرؤيــة وتدنيهــا ومــن ثــم أخــذ اإلجــراءات
الالزمــة للعــاج  .فــي البدايــة كان العــاج مقتصــر علــى
بعــض القطــرات التــي يتــم إعطاؤهــا للمريــض ليتــم تقطير
العيــن بهــا وتســتخدم لمــدى الحيــاة ،وتعمــل هــذه األنــواع
مــن القطــرات علــى خفــض ضغــط العيــن بنســب متأرجحــة
كمــا أن لهــا بعــض األعــراض الجانبيــة المزعجــة ويتــم أخــذ
نــوع مــن الحبــوب إلتمــام حــاالت العــاج  .وحاليــا يتــم عــاج
ضغــط إرتفــاع ضغــط العيــن بإســتخدام الليــزر البــارد أو فتــح
بعــض أنابيــب التصريــف المغلقــة أو الضيقــة فــي حــاالت
جلوكومــا الزاويــة المغلقــة ،وتتــم زراعــة صمامــات فــي
الجلوكومــا المفتوحــة والتــي تتصــف بســوء التصريــف
 .وهــذه األنــواع مــن العالجــات تتســم بفعاليــة جيــدة
وبكفــاءة علــى المســتوى البعيــد ،ويجــب علــى كل شــخص
مراعــاة اإلســتمراية فــي الكشــف عنــد طبيــب العيــون
وخاصــة كبــار الســن.
ارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن عــادة مــا يشــير إلــى الحالــة
التــي يكــون فيهــا الضغــط داخــل العيــن هــو أعلــى مــن
المعتــاد  .يتــم قيــاس ضغــط العيــن بالملليمتــر مــن الزئبــق
(ملــم زئبــق) ،ويتــراوح ضغــط العيــن الطبيعــي  21-10ملــم
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– ال توجــد مؤشــرات علــى الــزرق واضحــة عنــد االختبــار
الميدانــي البصــري ،وهــو اختبــار لتقييــم رؤيتــك.
– ال توجــد مؤشــرات علــى أي مــرض موجــود بالعيــن،
فيمكــن لبعــض أمــراض العيــون زيــادة الضغــط داخــل العين.
– ال ينبغــي أن يعتبــر ارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن مــرض
فــي حــد ذاتــه ،بــدال مــن ذلــك ارتفــاع ضغــط الــدم فــي
العيــن هــو مصطلــح يســتخدم لوصــف األفــراد الذيــن ينبغي
مراعاتهــا عــن كثــب الحتمــال ظهــور الــزرق.
أسباب ارتفاع ضغط الدم في العين:
ضغــط العيــن المرتفــع هــو مصــدر قلــق لــدى األشــخاص
المصابيــن بارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن ألنــه هــو واحــد
مــن عوامــل الخطــر الرئيســية للــزرق.
ويتســبب ارتفــاع الضغــط داخــل العيــن عــن طريــق وجــود
خلــل فــي إنتــاج وتصريــف الســوائل فــي العيــن (الخلــط
المائــي) ،القنــوات التــي تســتنزف عــادة الســائل مــن داخــل

العيــن ال تعمــل بشــكل صحيــح  .يتعــرض باســتمرار إلنتــاج

ضغــط الــدم داخــل العيــن (وتســمى الجلوكومــا الثانويــة).

المزيــد مــن الســوائل ولكــن ال يمكــن أن ينضــب بســبب

وخــال زيــارة الطبيــب ســيطلب منــك معلومــات حــول مــا

قنــوات الصــرف تعمــل بشــكل غيــر صحيــح  .وهــذا يــؤدي

يلــي:

إلــى زيــادة كميــة الســائل داخــل العيــن ،ممــا يــؤدى إلــى

– التاريخ البصري الماضي

رفــع الضغــط.

– ألم بالعين أو احمرار

أعراض ارتفاع ضغط الدم في العين:

– هاالت متعددة االلوان

معظــم النــاس المصابيــن بارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن

– صداع

ال تواجــه أي أعــراض ،لهــذا الســبب ،اختبــارات العيــن

– أمراض العيون السابقة ،جراحة العيون

المنتظمــة مــع طبيــب العيــون مهمــة جــدا الســتبعاد أي

– العمليات الجراحية الماضية أو األمراض

ضــرر فــي العصــب البصــري مــن الضغــط العالــي.

– األدويــة الحاليــة (بعــض األدويــة قــد تســبب بشــكل غيــر

عندما نحتاج اللتماس الرعاية الطبية:

مباشــر التغيــرات فــي ضغــط العيــن)

– اختبــارات العيــن المنتظمــة مــع طبيــب العيــون مهمــة

– عوامــل الخطــر القويــة لتلــف العصــب البصــري بســبب

للكشــف عــن ارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن وهــي

الجلوكومــا

حاســمة بالنســبة ألولئــك النــاس الذيــن هــم فــي خطــر

– تاريخ ضغط العين المرتفع

كبيــر ،مثــل كبــار الســن مــن ســن  65عامــا.

– ســن متقــدم مــن العمــر ،وخاصــة النــاس الذيــن هــم مــن

– للنــاس مــن دون أي أعــراض فــي ســن  40او أصغــر ســنا،

كبــار الســن مــن  50عامــا

واالختبــار يجــب ان يتــم كل  5-3ســنوات علــى األقــل،

– تاريخ عائلي من الزرق
– قصر النظر
– عوامــل الخطــر المحتملــة لتلــف العصــب البصــري بســبب
الجلوكومــا
– مرض القلب
– مرض السكري
– صداع نصفي
– ارتفاع ضغط الدم
– التشنج (تشنج أو انقباض في األوعية الدموية)
عوامل الخطر المحتملة األخرى:
– بدانة
–
–

وينبغــي إجــراء الفحوصــات فــي كثيــر مــن األحيــان إذا كان
الشــخص مــن كبــار الســن مــن ســن  40عــام.
– لألشــخاص الذيــن يعانــون عوامــل خطــر متعــددة للــزرق،
يجــب أن يتــم تنفيــذ الرصــد علــى أســاس أكثــر تواتــرا
– الزيــارة األولــى لطبيــب العيــون مــن المهــم للغايــة فــي
تقييــم ارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن للكشــف عــن الــزرق
أو أمــراض العيــن األخــرى التــي يمكــن أن تســبب ارتفــاع
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إذا كنــت تعانــي مــن أعــراض مثــل هــاالت ،عــدم وضــوح
الرؤيــة ،أو األلــم ،أو إذا كان ضغــط العيــن الخاصــة بــك قــد
زاد فــي اآلونــة األخيــرة ومــن ثــم فــي حــدث تزايــد مســتمر
فــي الزيــارات المتالحقــة ،طبيــب العيــون الخــاص بــك مــن
المرجــح أن يبــدأ العــاج الطبــي.
إذا ضغــط العيــن الخــاص بــك هــو  28ملــم زئبــق أو أعلــى،
يتــم التعامــل معــك مــع األدويــة  .بعــد  1شــهر مــن تنــاول

–التدخين
– تعاطي الكحول
– تاريــخ اإلجهــاد أو القلــق (أي صلــة نهائيــة الرتفــاع ضغــط
الــدم فــي العيــن)
أسئلة يمكنك طرحها على الطبيب:
– هــل هنــاك أي عالمــات لتلــف العيــن الداخلــي بســبب
اإلصابــة؟
– هــل هنــاك أي شــذوذ بالعصــب البصــري علــى الفحــص
الخــاص بــي؟
– هل الرؤية المحيطية طبيعية؟
– العالج الالزم؟
– كم مرة يجب أن اخضع لفحوصات المتابعة؟
العالج الطبي:
الهــدف مــن العــاج الطبــي للحــد مــن الضغــط قبــل أن
يســبب فقــدان الرؤيــة الزرقيــة ،يبــدأ العــاج الطبــي دائمــا
بالنســبة ألولئــك النــاس الذيــن يعتقــد أنهــم األكثــر عرضــة
للخطــر لتطويــر الــزرق وبالنســبة ألولئــك مــع وجــود عالمات
تلــف العصــب البصــري.
بعــض أطبــاء العيــون يقومــون بعــاج الضغــط داخــل العيــن
المرتفــع أعلــى مــن  21ملــم زئبــق مــع األدويــة الموضعيــة،
البعــض ال يعطــون عــاج طبيــا مــا لــم يكــن هنــاك دليــل
علــى تلــف األعصــاب البصريــة ،معظــم أطبــاء العيــون
يقومــون بعــاج الضغــط إذا هــو أعلــى باســتمرار مــن -28
 30ملــم زئبــق بســبب ارتفــاع مخاطــر تلــف العصــب البصري.
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الــدواء ،لديــك زيــارة المتابعــة مــع طبيــب العيــون الخــاص
بــك لمعرفــة مــا إذا كان الــدواء هــو خفــض الضغــط وليــس
هنــاك أي آثــار جانبيــة  .إذا كان يعمــل الــدواء ،مــن المقــرر
زيــارات المتابعــة كل  4-3أشــهر.
إذا ضغــط العيــن الخــاص بــك هــو  27-26ملــم زئبــق،
يتــم إعــادة فحــص الضغــط فــي  3-2أســابيع بعــد الزيــارة
األوليــة الخاصــة بــك .فــي ثانــي زيــارة خاصــة بــك ،إذا كان
الضغــط ال يــزال ضمــن  3ملــم زئبــق مــن القــراءة فــي
الزيــارة األولــى ،ثــم مــن المقــرر زيــارات المتابعــة كل 4-3
أشــهر ،إذا كان الضغــط أقــل علــى الزيــارة الثانيــة الخاصــة
بــك ،يتــم اطالــة الفتــرة الزمنيــة بيــن زيــارات المتابعــة ويتــم
تحديدهــا مــن قبــل طبيــب العيــون الخــاص بــك ،عــادة مــرة
واحــدة فــي الســنة علــى األقــل ،ويتــم اختبــار المجــال
البصــري ويتــم فحــص العصــب البصــري الخــاص بــك.

إذا ضغــط العيــن الخــاص بــك هــو  25-22ملــم زئبــق،
وإعــادة فحــص الضغــط فــي  3-2أشــهر .فــي الزيــارة
الثانيــة ،إذا كان الضغــط ال يــزال ضمــن  3ملــم زئبــق مــن
القــراءة فــي الزيــارة األولــى ،ثــم زيارتــك التاليــة هــي فــي
 6أشــهر ،وتتضمــن اختبــار المجــال البصــري وفحــص العصــب
البصــري .ويتكــرر االختبــار علــى األقــل ســنويا.
األدوية لعالج ارتفاع ضغط الدم في العين:
الــدواء المثالــي لعــاج ارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن

علــى خفــض ضغــط العيــن الخــاص بــك ،فإنــك ســوف
تتوقــف عــن تناولــه وســيتم وصــف دواء جديــد
الجراحة:
الليــزر والعــاج الجراحــي ال يســتخدم عــادة لعــاج ارتفــاع
ضغــط الــدم فــي العيــن ،ألن المخاطــر المرتبطــة بهــذه
العالجــات أعلــى مــن المخاطــر الفعليــة لتطويــر الضــرر
الزرقــي مــن ارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن ،ومــع ذلــك
إذا كنــت ال يمكــن أن تتســامح مــع أدويــة العيــن ،جراحــة
الليــزر يمكــن أن تكــون خيــارا ،ويجــب عليــك مناقشــة هــذا
يجــب أن يخفــض ضغــط العيــن علــى نحــو فعــال ،ليــس
لــه أي آثــار جانبيــة ،ويكــون غيــر مكلــف مــع جرعــات مــرة
واحــدة فــي اليــوم ؛ األدويــة عــادة فــي شــكل قطــرة،
وعــادة مــا توصــف للمســاعدة فــي خفــض زيــادة ضغــط
العيــن ،فــي بعــض األحيــان هنــاك حاجــة إلــى أكثــر مــن
دواء ،فــي البدايــة قــد يتــم اســتخدام قطــرة العيــن فــي
عيــن واحــدة فقــط لرؤيــة مــدى فعاليــة الــدواء فــي
خفــض الضغــط داخــل العيــن .إذا كان فعــاال ،يتــم اســتخدام
القطــرة فــي كلتــا العينيــن.
زيــارات المتابعــة المنتظمــة مــع طبيــب العيــون الخــاص
بــك  .فــي أول زيــارة مــن المتابعــة عــادة  4-3أســابيع بعــد
بدايــة هــذا الــدواء  .يتــم فحــص الضغــط لضمــان معرفــة
هــل الــدواء يســاعد علــى خفــض ضغــط العيــن الخاصــة بــك،
إذا كان هــذا الــدواء يعمــل وال يســبب أي آثــار جانبيــة ،يتــم
تقييمــه الحقــا خــال  4-2أشــهر ،إذا كان الــدواء ال يســاعد

العــاج مــع طبيــب العيــون الخــاص بــك.
دراسات وابحاث:
ذكــرت احــدى الدراســات انــه اعتبــارا مــن عــام 2013
كان مــا يقــدر بنحــو  2.2مليــون شــخص فــي الواليــات
المتحــدة يعانــون مــن الــزرق وأكثــر مــن  120،000مصابــون
بالعمــي بســبب ارتفــاع ضغــط العيــن ،هــذه اإلحصــاءات
تؤكــد وحدهــا الحاجــة إلــى تحديــد ومراقبــة عــن كثــب
النــاس الذيــن هــم فــي خطــر لتطويــر الــزرق ،وال ســيما تلــك
مــع ارتفــاع ضغــط الــدم فــي العيــن ،وتقــدر الدراســات أن
 6000000-3النــاس فــي الواليــات المتحــدة وحدهــا ،بمــا
فــي ذلــك  10٪-4مــن الســكان األكبــر ســنا مــن  40عامــا،
لديهــا ضغــط العيــن مــن  21ملــم زئبــق أو أعلــى ،مــن دون
عالمــات يمكــن اكتشــافها مــن الضــرر الزرقــي باســتخدام
االختبــارات الحاليــة ،وقــد ســاعدت الدراســات علــى مــدى
الســنوات الـــ  20الماضيــة لتوصيــف تلــك مــع ارتفــاع ضغــط
الــدم فــي العيــن.
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تقنيات المعاقين بصريا

قارئ الناطق
فخر الصناعة العربية
من الناطق للتكنولوجيا

آلة مسح ضوئي وتعرف آلي على الحروف وقراءة وترجمة متكاملة مصممة للكفيف
آلــة قــارئ الناطــق صممــت مــن مهندســي ومطــوري الناطــق للتكنولوجيــا لتلبيــة احتياجــات الكفيــف من
قــراءة الكتــب والمجــات والصحــف والوثائــق المطبوعــة باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة .يواكــب الكفيــف
أعبــاء الدراســة والوظيفــة بمســح المطبوعــات للتعــرف الضوئــي عليهــا ومــن ثــم يســمعها بصــوت عربــي
واضــح ومفهــوم.

مميزات اآللة:
• قراءة الكتب القديمة باللغة العربية
• قراءة الوثائق الحديثة مثل المراسالت المكتبية باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
• قراءة الصحف والجرائد والمجالت والكتيبات باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
• ترجمة الوثائق اإلنجليزية بعد مسحها والتعرف عليها ومن ثم قرائتها باللغة العربية
• تحتوي على نمطين للقراءة :نمط القراءة اآللية ونمط القراءة اليدوية
• تحكم في طريقة القراءة وسرعتها
• حفــظ المســتندات المتعــرف عليهــا علــى قلــم ذاكــرة فــاش يــو أس بــي بصيغتيــن :الملــف المقــروء
 TXTوالملــف المســموع MP3
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• قــراءة ملــف مســتند  PDFأو ملــف نصــي TXTمــن

المســافة ،بيــن أزرار بريــل الســتة .زر التشــغيل و اإليقــاف

وحــدة التخزيــن

موجــود بالجانــب األيمــن مــن الجهــاز .أمــا ملصــق بريــل

• ترجمة ملف نصي TXTمن وحدة التخزين

المطبــوع فهــو يخــرج مــن الجهــة اليســرى للجهــاز.

• خاصيــة التبديــل التلقائــي لقــراءة المســتندات التــي
باللغتيــن  -العربيــة واإلنجليزيــة

الخصائص:
• تصميــم مريــح و صغيــر يســمح بحمــل و اســتخدام الجهــاز

مواصفات اآللة:

فــي أي مــكان.

• آلــة حديثــة متكاملــة تعمــل بشــكل مســتقل دون الحاجــة

• أزرار البريــل الموجــودة تدعــم مختلــف درجــات بريــل و

إليصالهــا بجهــاز آخر

مختلــف اللغــات.

• تحتوي على ماسح ضوئي متقدم وسريع

• إمكانيــة توصيــل لوحــة مفاتيــح تســمح لألســخاص الذيــن

• ســتة أزرار ســهلة التشــغيل :القائمــة – رجــوع – موافــق –

ال يســتطيعون الكتابــة بالبريــل بــأن يطبعــو بالجهــاز.

أســفل – أعلــى –تحكــم فــي علــو الصــوت

• إمكانيــة توصيــل الجهــاز بالكهربــاء أو اســتخدام البطاريــة

• سماعات من نوع ستيريو

ممــا يتيــح خيــارات متعــددة للمســتخدم.

• جميــع المنافــذ القياســية (منفذيــن لــل  ،USBمنفــذ

• الجهــاز يســتخدم ملصــق فينيــل المطبــوع القياســي (9

للشــبكة ،ومنفــذ لســماعات الــرأس)

مــم).

• آلة نطق عربية إنجليزية من أكابيال

• قــص الملصــق بشــكل تلقائــي دون الحاجــة إلى اســتخدام
مقص .
• األبعاد 2.8×5.8×8 :بوصة.
• الوزن 0.5 :كغ.

النظارة الذكية eSight
النظــارة الذكيــة  eSightوالتــي تســاعد ضعــاف البصــر
علــى القيــام بالمهــام المختلفــة دون طلــب المســاعدة مــن
الغيــر .حيــث تســمح للمســتخدم برؤيــة الوجــوه ،القــراءة،
مشــاهدة التلفــاز ،والعديــد مــن المهــام التــي ال حصــر.
وهــي ذات جــودة عاليــة جـ ً
ـدا ويمكــن التحكــم بإعداداتهــا
مثــل مســتوى التكبيــر ،األلــوان ومســتوى اإلضــاءة بــكل
ســهولة.

آلة التبويب اإللكترونية ()6dot
آلــة التبويــب اإللكترونيــة( )6dotهــي آلــة عاليــة الجــودة
لديهــا  6أزرار للبريــل باألعلــى .تســمح للمســتخدم طباعــة
مــا يرغــب علــى شــريط الصــق ومــن ثــم قصــه والصاقــه
فــي المــكان الــذي يرغــب بــه .األزرار مرتبــة بطريقــة
ً
أيضــا
تســمح للمســتخدم باســتخدام كلتــا يديــه للكتابــة و
زر المســافة الموجــود أســفل األزرار و يمكــن ضغطــه بأحــد
اإلبهاميــن .باإلضافــة إلــى ثاللثــة أزرار موجــودة أعلــى زر
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مجــال تطويــع األرضيــات بمــا يناســب حركــة المكفوفيــن عــن

ويمكــن تقســيم هــذه العالمــات اإلرشــادية إلــى قســمين

طريــق وضــع العالمــات اإلرشــادية المســاعدة علــى تنقلهــم

ً
اعتمــادا علــى المــكان الــذي ســيتم وضعهــم فيــه
أساســيين

هــو أحــد أهــم المجــاالت التــي تعمــل فيهــا شــركة الناطــق

إلــى :عالمــات األماكــن المفتوحــة ( )Outdoorsو عالمــات

للتكنولوجيــا بالتعــاون مــع المؤسســات بكافــة أنواعها لتســهيل

األماكــن المغلقــة (.)Indoors

حركــة المكفوفيــن داخــل هــذه الدوائــر ،ومســاعدتهم علــى
التنقــل بيــن األقســام المختلفــة دون الحاجــة لطلــب المســاعدة

أمــا المــواد التــي تصنــع منهــا هــذه العالمــات فهــي متنوعــة،

مــن شــخص آخــر.

منهــا المعدني،الفوالذي،المطاطــي والعديــد مــن المــواد
األخــرى ذات الخصائــص المختلفــة.

العالمــات اإلرشــادية للتنقــل هــي عالمــات بــارزة يتــم وضعهــا
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علــى األرض لتوجــه حركــة تنقــل المكفوفيــن مــن مــكان آلخــر،

نعــرض لكــم باألســفل صــور ألحــد المشــاريع المنفــذة ضمــن

ويتــم وضعهــا بحيــث يســتطيع المكفــوف تمييــز مســار الطريــق

هــذا اإلطــار ،والتــي قمنــا بهــا بالتعــاون مــع إحــدى الجهــات

ســواء كان مســتقيم أو متفــرع للوصــول إلــى وجهتــه المحــددة.
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