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أعزاءنا القراء،،،

يتجــدد بكــم اللقــاء كل عــام لنضــع بيــن أيديكــم نســخة مــن هــذا اإلصــدار 
الــذي نطلعكــم مــن خاللــه َعلــى أبــرز أنشــطة الجمعيــة، فاســمحوا لــي 
ــن  ــرب ع ــة لنع ــاء الجمعي ــع أعض ــمي وجمي ــة باس ــذه الفرص ــم ه أن أغتن
خالــص الشــكر والعرفــان لــكل مــن اســهم بدعمنــا إلبــراز دورنــا كمؤسســة 

اجتماعيــة وإنجــاح فعالياتهــا فــي المجتمــع.

ــا لــه مــردود  وإننــا علــى يقيــن بــأن االســتثمار فــي دعــم المعاقيــن بصري
ــرة  ــك كثي ــى ذل ــواهد عل ــع، والش ــه والمجتم ــرد نفس ــى الف ــي عل ايجاب
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ففــي الســابق كانــت فــرص 
التخصصــات الدراســية محــدودة وكذلــك فــرص العمــل، وأمــا اليــوم فقــد 
حققــت الدولــة إنجــازات ملحوظــة علــى كافــة األصعــدة، وهــذا المؤشــر 
ــد مــن أجــل رفعــة هــذا الوطــن المعطــاء،  ــم المزي ــا لتقدي ــزًا لن يعــد حاف
الــذي لــم تألــوا القيــادة الرشــيدة فيــه جهــدا بالنهــوض واالرتقــاء واتاحــة 

ــا. ــة المعاقيــن بصري كافــة الفــرص التــي مــن شــأنها أن تعــزز مــن مكان

 
                                                              عادل عبد اهلل الزمر
                                                              رئيس مجلس اإلدارة





النشأة والتأسيس 
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34 عامًا في خدمةالمكفوفين

عام  في  ب�صريًا  للمعاقين  الإمارات  جمعية  تاأ�ص�صت 

وال�ص�ؤون  العمل  وزارة  اإ�صهارها من قبل  وتّم   ، 1983م 
عام  في  المتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  الجتماعية 

ى جمعية الإمارات لرعاية وتاأهيل 
ّ
1985 م. تحت م�صم

المعاقين، ب��صعها جمعيٍة من جمعيات النفع العام بدولة 

الجمعية  ى 
ّ
م�صم َتعّدل  ثم  المتحدة.  العربية  الإمارات 

اإلى جمعية الإمارات لرعاية المكف�فين في عام 1999 

بم�جب القرار ال�زاري رقم )274( وذلك بغر�ض اإ�صفاء 

طابع التخ�ص�صية على الجمعية، وفي عام 2012 جرى 

ب�صريًا  للمعاقين  الإمارات  جمعية  اإلى  الم�صمى  تعديل 

النظر  و�صعاف  للمكف�فين  م�جهة  خدماتها  لتك�ن 

المنظمات  تعتمدها  التي  المعايير  مع  ال�صم  ليتنا�صب 

به. وتهتم  الكفيف  تخاطب  التي  والجمعيات 

اإيجاد  هي  نبيلة؛  غاية  الجمعية  �صي 
ّ

ِلم�ؤ�ص كان  لقد 

من  اأنف�صهم  يجدون  ب�صريًا  للمعاقين   
ٍّ
اجتماعي ٍع 

ّ
تجم

وليتمكن�ا  وطم�حاتهم،  واقعهم  عن  وِليعّبروا  خالله، 

عاب التي ُت�اجههم، و�ص�ًل لإدماجهم في  من تذليل ال�صّ

تقديم  على  الجمعية  عملت  التاأ�صي�ض  ومنذ  مجتمعهم. 

ب�صفتها  بارزًا  دورًا  ولعبت  ب�صريًا،  للمعاقين  خدماتها 

المتحدة.  العربية  الإمارات  في  باأ�صمهم  الناطق 

واقعية  �ص�رٍة  تقديم  على  الإمارات  جمعية  وتعمل 

وقدراتهم،  اإمكاناتهم  بيان  مع  ب�صريًا  المعاقين  عن 
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على  والعمل  ال�صرورية،  المهارات  لإك�صابهم  بالإ�صافة 

وتاأهيلهم. تدريبهم 

ب�صريًا،  للمعاقين  الإمارات  جمعية  �ص� 
ّ

م�ؤ�ص عمل  لقد 

وتر�صيخ  تدعيم  على  واإخال�ض  جهٍد  بكّل  البداية  ومنذ 

مفه�م العمل التط�عي في مجال الإعاقة الب�صرية، كما 

عمل�ا على تط�ير عالقة الجمعية مع المجتمع الذي تعمل 

فيه، وتق�ية الروابط بين الجمعية وبين الم�ؤ�ص�صات التي 

اأو خارجها. تعمل في المجال نف�صه، داخل الدولة 

الت�أ�سي�س

الطلبة  بداأ  ال�صابق،  القرن  من  الثامن  العقد  مطلع  في 

العائدون من الدرا�صة بالخارج يفكرون بتاأ�صي�ض جمعية 

خا�صة بالمعاقين، وكان ذلك حلمًا يراود اأبناء الإمارات 

من  حظاًّ  تلّق�ا  الذين  اأولئك  �صّيما  ل  الإعاقة،  ذوي  من 

جمعية  لتاأ�صي�ض  المحاولت  وكانت  الخارج،  في  التعليم 

عام،  ب�صكٍل  الإعاقة  ذوي  ب�ص�ؤون  ُتعنى  عام  نفٍع  ذات 

ويرجع ذلك اإلى قلة الخدمات المقدمة لكافة الفئات من 

الدولة. في  الإعاقة  ذوي 
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اللبنات  تظهر  بداأت  الم�ؤ�ص�ص�ن  بذله  الذي  الجهد  ومع 

الر�صمي  الإ�صهار  على  َلت  َح�صَ التي  للجمعية   الأولى 

بدعِم  وحظيت  الفئة  بهذه  الخا�صة  الأن�صطة  بمزاولة 

ال�صخ�صيات  وبع�ِض  الدولة،  في  الجهات  من  العديد 

الدكت�ر  ال�صيخ  م� 
ّ

ال�ص �صاحُب  راأْ�ِصِهم  وعلى  القيادية، 

الأعلى  المجل�ض  ع�ص�  القا�صمي،  محمد  بن  �صلطان 

وب�صخاء  لها  قّدم  الذي  ال�صارقة،  اإمارة  حاكم  لالإتحاد 

الدعم المادي والمعن�ي لخدمة اأَبنائه من ذوي الإعاقة 

الدولة. في 

 للجمعية؛ 
ّ
الخط�ة الثانية للتاأ�صي�ض كانت البحث عن مقر

ال�صكنّية  المن�ص�رة  بمنطقة  منزٍل  ا�صتئجار  تّم  حيث 

بداأ  حيث  للجمعية،  م�ؤّقتًا  ا  مقرًّ ليك�ن  ال�صارقة؛  باإمارة 

وكانت  الجمعّية،  اإلى  لالن�صمام  بالت�صجيل  الأع�صاء 

الأن�صطة  بع�ض  هناك  كانت  ة،كما 
ّ
م�صتمر اللقاءات 

الب�صيطة في البداية؛ كالرحالت وممار�صة بع�ض الألعاب 

الترفيهية في الفترة الم�صائية اإلى جانب بع�ض الأن�صطة 

الأخرى.

ك�سر العزلة

ذوي  اإخراج  على  اإن�صائها  بداية  في  الجمعية  عملت 

اإلى  المنعزلة  التقليدية  حالتهم  من  الب�صرية  العاقة 

البدايات  ومنذ  والعمل،  الن�صاط  من  اأو�صع  مجالت 

الأولى للتاأ�صي�ض كان الطم�ح كبيرًا لدى اأع�صاء الجمعية  

حيث اأخذوا على عاتقهم م�ص�ؤولية ن�صر ال�عي ب�صرورة 

م�ؤ�ص�صات  في  المالئم  والعمل  التعليم  فر�ض  اإتاحة 

من  والخجل  العزلة  ط�ِق  ِر 
ْ

وَك�ص بالدولة،  المجتمع 

الإعاقة، من خالل و�صائل الإعالم المختلفة، والم�صاركة 

الجماعية في الأن�صطة الداخلية والخارجية والتي تمثلت 

في الت�ا�صل مع الم�ؤ�ص�صات المماثلة في مختلف الدول 

ن 
ّ
مم خا�صًة  الخبرة  اكت�صاب  بهدف  ال�صقيقة  العربية 

المجال. هذا  في  �صبق�ا 

المخيمات  في  الم�صاركات  من  العديد  للجمعية  وكان 

المكتب  من  بتنظيٍم  �صيف  كل  ُتعقد  التي  ال�صبابية 

المكفـ�فيـن  ل�صـــ�ؤون  الأو�صــط  ال�صــرق  ِلَلجنـــة  الإقليمي 

الثمانينيات  فترة  اأْي   - الفترة  تلـك  في 

الق�صايا  من  العديد  ح�ل  البداية  في  الهتمام  وَترّكز 

لحقة  اأوقات  وفي  عام،  ب�صكل  الإعاقة  ذوي  تهّم  التي 
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لفئة ذوي  �ض  التخ�صّ الأن�صطة طابِع  اأغلب  تاأخذ  بداأت 

من  العديد  افتتاح  بعد  ًة  وخا�صّ الب�صرية،  الإعاقة 

مرّكزًا  الهتمام  اأ�صبح  الحركية،  الإعاقة  ذوي  ن�ادي 

والعاملين  وذويهم،  الب�صرية،  الإعاقة  اأ�صحاِب  على 

معهم في مراكز الرعاية والتاأهيل وكذلك مدر�صي ذوي 

الب�صرية. الإعاقة 

خطوة كبرية ث�نية

منطقة  من  النتقال  كانت  الثانية  الكبيرة  الخط�ة 

حيث  ال�صارقة،  باإمارة  الَحّزانة  منطقة  اإلى  المن�ص�رة 

 
ّ
غر حجِم المقر غم من �صِ

ّ
 الجمعية الثاني. وعلى الر

ّ
مقر

الجديد، اإل اأّن الأن�صطة ظلت تمار�ض على نف�ض ال�تيرة 

بالتزايد وتنّ�عت في مطلع الألفية الثانية، وكان هذا المقر 

م�صك�رًا. الجمعية  ل�صالح  العقار  به �صاحب  ع 
ّ
تبر قد 

حتى  بالتزايد  الجمعية  اأع�صاء  بداأ  ال�قت  مرور  ومع 

اأ�صبحت الحاجة ُملّحة ل�صتحداث المزيد من الأن�صطة 

التي ُتلّبي احتياجات ذوي الإعاقة الب�صرية فاأ�ص�صت مكتبة 

ناطقة للكتب الم�صم�عة تّم �صراء البع�ض منها وقد تطّ�ع 

على  م�صّجلة  م�اّد  من  لديهم  ما  بت�فير  الأع�صاء  بع�ض 

اأ�صرطة الكا�صيت، وتّم فهر�صة عناوينها القليلة ِمْن ِقبل 

�صت لهذا  المتطّ�عين من الأع�صاء في غرفة خ�صبّية ُخ�صّ

الأن�صطة  بالإ�صارة،هي  الجديرة  الأن�صطة  ومن  الغر�ض. 

�صت المنطقة الخلفية من المبنى  الريا�صية، حيث ُخ�صّ

لممار�صتها وتتمثل في:

 كرة الهدف المحببة للكثير من الأع�صاء، وبع�ض التمارين 

الريا�صية الأخرى. وقد كان للن�صاط الجتماعي والثقافي 

المحلي  ال�صعيد  على  الجمعية  اأن�صطة  من   
ٌ
وافر حظٌّ 

والإقليمي، ففي العام 1996 ا�صت�صافت الجمعية ملتقى 

الخليج لذوي الإعاقة الب�صرية وفي العام 1998 قامت 

الهدف،  ِلكرة  التعاون  مجل�ِض  بط�لِة  بتنظيم  الجمعية 

 ي�صّم نخبًة 
ٍّ
وكانت هذه الملتقيات ُتمّثل ن�اًة ِلملتقى عربي

من ذوي الإعاقة الب�صرية.

وتحّققت هذه الرغبة في العام 2000 با�صت�صافة الإخ�ة 

ِلت�صت�صيف  ال�صارقة  اإمارة  اإلى  َقِدم�ا  الذين  العرب 

الأول. ملتقاهم  وتحت�صن 
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معمل املعرفة

عند مطلع الألفية الثانية؛ تحّقق حلٌم اآخر ِلْلجمعّية وه� 

تد�صين معمل الحا�صب الآلي في الجمعية، وكان هناك 

المعرفة،  اإلى عالم  الُ�ل�ج  اإلى  المتعّط�صين  العديد من 

من خالل التقنية الحديثة التي َفتحت لهم اأُفق المعرفة 

على ِم�صراعيه؛ فتّم ت�صمية هذا الم�صروع )اآفاق(، وه� 

6 اأجهزة، زودت  ِلْلحا�صب الآلي ي�صّم  عبارة عن معمٍل 

من  العديد  فعقدت  العربية،  ال�صا�صة  قارئاِت  ببرامج 

الدورات التدريبية في غرفة خ�صبية اأحدث من تلك التي 

الناطقة. للمكتبة  �صت  خ�صّ

الأع�صاء  لدى  ال�عي  تاأكد  المعمل  هذا  خالل  ومن 

ُيمكن  َمَدى  اأّي  واإلى  ب�صريًا  للمعاقين  التقنية  باأهمية 

اأْن ُت�صهم في اإثراء الجانب الثقافي لديهم. لقد اأتاحت 

ا  التقنية لمكف�فين فر�صًا اأكبر في مجال الدرا�صة وُفر�صً

هذه  مع  والت�ظيف.وتزامن  التاأهيل  مجال  في  اأف�صل 

الحملة التقنية التي تبّنتها الجمعية، طباعة بع�ِض الكتب 

والكتيبات المهمة بطريقة برايل ، كما ُنظمت دوراٍت في 

طريقة برايل. وفي العام 2001 ا�صبحت الجمعية ع�صٍ�ًا 

في التحاد الآ�صي�ي للمكف�فين، مما منكن العديد من 

اأع�صائها من الم�صاركة في ور�ض عمل تدريبية ودورات 

المجالت. تخ�ص�صية في عديد من 

العالمي  ِلالتحاد  الجمعّية  ت 
ّ
ان�صم  2004 العام  وفي 

المنعقدة في جمه�رية  دورته  اعتبارًا من  للمكف�فين،  

)كيبتاون(. اأفريقيا  جن�ب 

اإجن�ٌز كبري

م� 
ّ

ال�ص �صاحب  بح�صرة  اللقاء  كان   2003 العام  في 

ع�ص�  القا�صمي،  محمد  بن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ 

خالل  ال�صارقة  اإمارة  حاكم  لالتحاد،  الأعلى  المجل�ض 

�صهر رم�صان المبارك ِلتلك ال�صنة، وكانت المكرمة من 

م�يلح،  بمنطقة  للجمعية  دائٍم  مقرٍّ  بتخ�صي�ض  �ُصمّ�ه 

المرافق  مختلَف  نًا 
ّ
ُمت�صم الم�ا�صفات،  اأحدث  وفق 

لهذا  كان  حيث  والثقافية،  والجتماعية  الريا�صية 

الخبر اأطيب الأثر في نف��ض اأع�صاء الجمعية. وت�صلمت 

وكان   ،2008 عام  �صيف  في  الجديد  مقرها  الجمعية 

النتقال التدريجي ِلْلمقر بعد فترٍة وجيزة من ا�صتالمه. 

وا�صتطاعت الجمعية خالل م�ص�ارها تحقيَق العديد من 

القائم�ن عليها  ويتطلع  الأ�صعدة،  كاّفة  الإنجازات على 

اإلى تقديم المزيد من الخدمات التي ُتعّزز مكانَة ذوي 

مجتمعهم. في  الب�صرية  الإعاقة 
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في المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية
خدمات رائدة وأنشطة مستمرة

تمكنت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريًا خالل ال�صن�ات 

من  الكثير  على  كبيرة  اإنجازات  تحقيق  من  الما�صية 

الم�صت�يات، ما مكنها من اكت�صاب �صمعة رائدة على م�صت�ى 

الجمعية  اإدارة  الما�صي قرر مجل�ض  العام  وفي  المنطقة، 

اإجراء تعديالت على م�صمى الجمعية من »جمعية الإمارات 

لرعاية المكف�فين« اإلى جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريًا« 

حتى تن�صجم الت�صمية مع المفاهيم الحديثة لالإعاقة وتتيح 

المجال اأكثر اأمام تقديم المزيد من الخدمات.

ومنذ تاأ�صي�ض الجمعية والأن�صطة والفعاليات المتن�عة على 

على  الجمعية  عملت  حيث  تقريبًا،  تت�قف  ل  ال�صنة  مدار 

الأ�صا�صي  الهدف  باعتبارها  الج�انب الجتماعية  مراعاة 

في  ب�صريًا  للمعاقين  والخدمة  الرعاية  تقديم  وه�  لها؛ 

المجتمع، وتنمية مجتمعهم وُتدرك الجمعية اأّن نجاحها في 

الجتماعي  العمل  وجدّيِة  �صدِق  على  يت�قف  ذلك  تحقيق 

ُت�ؤّديه. الذي  التط�عي 

وُيدرك القائم�ن على الجمعية اأّن نجاح العمل المجتمعي 

اإحداث  في  ب�صرياًّ  المعاقين  مجتمِع  رغبة  على  يعتمد 

المجتمعية.  ومهاراتهم  قدراتهم  ِلتنمية  ؛   
ٍّ
حقيقي تغييٍر 

ومن المالحظ اأّن العمل الجتماعي التطّ�عي في الجمعية 

اأ�صبح اأحد الركائِز الأ�صا�صية لتحقيق التقّدم الجتماعي 
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الإمارات. مجتمع  في  ب�صريًا  للمعاقين  والتنم�ي 

في  متمثاًل  الجتماعي  العمل  نجاح  ع�امل  اأهم  ويبقى 

متحّم�صًا  الب�صري  الم�رد  كان  فكلما  الب�صري،  العن�صر 

العمل  واآثار  لأبعاد  وُمدركًا  ب�صريًا،  المعاقين  لق�صايا 

الجتماعي التط�عي، كانت النتائج اإيجابيًة وحقيقية. كما 

ف�صاًء  ُيمّثل  الجمعية،  في  التطّ�عي  الجتماعي  العمل  اأّن 

رحبًا للراغبين في اإظهار ولئهم وانتمائهم ِلمجتمعاتهم، 

مهاراِت  ِل�صقل  حي�يًا  مجاًل  الجتماعي  العمل  ُيعّد  كما 

الأفراد المعاقين ب�صريًا، وبناء وتط�ير قدراتهم، و�ص�ًل 

مجتمعهم. في  دمجهم  اإلى 

متزايدا  اإقباًل  الأخيرة  الأع�ام  في  الجمعية  و�صهدت 

اأجل المجتمع ومن  على الن�صمام لع�ص�يتها، والعمل من 

الجتماعي  العمل  اأّن  الق�ل  ويمكن  ب�صريًا،  المعاق  اأجل 

اأن�صطة  في  فّعالة  م�صاهمًة  اأ�صهم  الجمعية  في  التط�عي 

ب�صريًا  المعاقين  ِلالأفراد  الجتماعية  والتنمية  الرعاية 

،اأو  بالراأي  ذلك  كان  �ص�اٌء  ع�ص�يتها،  اإلى  المن�صّمين 

الرعاية  اأ�صكال  من  ذلك  بغير  اأو  بالتم�يل،  اأو  بالعمل، 

الجمعية  في  الجتماعي  العمل  ومن خ�صائ�ض  الم�جهة. 

وغيرهم  ب�صريًا  المعاقين  الأفراد  تعاون  على  يق�م  اأنه 

تلبية  البع�ض في �صبيل  من غير ذوي العاقة مع بع�صهم 

احتياجاتهم من جانب، واحتياجات مجتمعهم من جانٍب 

العمل  اأّن  ُمفادها   ، ج�هرّية  نقطة  اإلى  يق�د  وهذا  اآخر، 

الحتياجات  فهِم  على  بناًء  ياأتي  بالجمعية  الجتماعي 

تلبيتها. على  العمل  َثّم  ومن   ، وت�صنيفها  وتقييمها 

اأن�شطة متنوعة

ُتقيم الجمعية العديَد من الأن�صطة الجتماعية، اأبرُزها:

رفع  على  الحلقات  هذه  وتعمل  المفت�ح:  الح�ار  حلقات   
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بالعديد  وُتعّرفهم  ب�صريًا،  المعاقين  لدى  الثقافي  ال�عي 

حلقات  اأّن  التجارب  واأَثبتت  الجتماعية،  الق�صايا  من 

مع  الفرد  لتعاطي  اإيجابي  مردوٍد  ذاُت  المفت�ح  الح�ار 

الحل�ل  اأف�صل  على  وُتعّرفه  ناحية،  من  الجتماعي  واقعه 

واقعه  بمعِزٍل عن  يعي�ض  الذي  الفرد  اإّن  ثانية.  ناحيٍة  من 

مع  فالتعاي�ض  فيه،  الندماج  عليه  َي�صهل  لن   ، الجتماعي 

ال�اقع من اأهم مق�مات العمل الجتماعي الحقيقي، لذلك 

حر�صت الجمعية على تنظيم مثل هذه الحلقات لمناق�صة 

الق�صايا الجتماعية التي تهم المكف�فين خا�صة والمجتمع 

عامة.

الرحالت الرتفيهية: 

مع  التعاي�ض  �صروريات  من  الترفيه  باأّن  الجمعية  ُت�ؤمن 

الرحالت  باأن  ت�ؤمن  كما  والتبّدل،  التغّير  �صريِع  مجتمٍع 

داخل  في  المدف�نة  الم�اهب  اإظهار  على  تعمل  الترفيهية 

العمل  من  م�جٍة  ط 
ْ

و�ص يعي�ض  اأّنه  اعتبار  على  الإن�صان، 

الجاّد المت�صارع، ومن َثّم لن ي�صتطيع اأن يلتفت اإلى ت�صلية 

جمعية  حر�صت  لذلك  الرحالت،  طريق  عن  اإّل  نف�صه 

الرحالت  واإقامة  تنظيم  على  ب�صريًا  للمعاقين  الإمارات 

الترفيهية المعرفية، وذلك بق�صد تنميه قدرات المعاقين 

الجم�د  وِلَتك�صَر  ناحية،  من  الإبداع  على  وحّثهم  ب�صريًا، 

والروتين في حياتهم من ناحيٍة اأخرى. اإّن جمعية الإمارات 

لدمج  طبيعية  اأج�اٍء  اإيجاِد  على  تعمل  ب�صريًا  للمعاقين 

المعاقين ب�صريًا في مجتمعهم، والرحالت لها دور فعال 

في ذلك، فبمجّرد ُنزول المعاق ِلميداِن ال�اقع الجتماعي؛ 

واقعًا  اعتباره  على  رف�صه  ي�صتطيع  ولن  المجتمع  �صَيقبله 

م�ج�دًا ويتعاي�ض معه ي�ؤثر فيِه ويتاأّثر به.

الزي�رات املتب�دلة:

من  �صرورًة  ُيعتبر  وم�ؤ�ص�صاته  المجتمع  مع  الت�ا�صل  اإّن   

�صروريات العمل المتكامل، وفي الت�ا�صل تبادل للخبرات 

والإمكانات، وال�ق�ف على كّل ما ه� جديٌد وُمتطّ�ر، لذلك 

وبين  بينها  الت�ا�صل  ج�ص�ر  مّد  على  الجمعية  تحر�ض 

مختلف الم�ؤ�ص�صات العاملة في مجال الإعاقة ب�صفة عامة 

خا�صة. ب�صفة  الب�صرية  والإعاقة 
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المعار�ض التعريفية: اإّن التعريف بالمعاقين ب�صريًا ُيعتبر 

ركيزًة من ركائز ن�صر ال�عي الثقافي في المجتمع، لذلك 

على  تحر�ض  ب�صريًا  للمعاقين  الإمارات  جمعية  تعمل 

التعريف  بق�صد  الجتماعية  المحافل  كّل  في  الم�صاركة 

والندوات  المعار�ض  خالل  من  وق�صاياهم  بالمكف�فين 

التعريفية. والن�صرات 

الأن�شطة الثقافية:

اأم�شيات وندوات واإ�شدارات

اإبراز  في  فعال  دور  له  الثقافي  العمل  اأن  الجمعية  تدرك 

المردود  واأن  الإماراتي،  للمجتمع  والح�صاري  ال�اقع 

كما  ب�صريًا.  المعاقين  على  بالإيجاب  ينعك�ض  الثقافي 

الم�ؤّثر  الفعل  ك�نها  حيث  من  الثقافة  اإلى  الجمعية  تنظر 

والأهم في ق�صية ن�صر ال�عي ح�ل المعاقين ب�صريًا، حيث 

دون  َتح�ل  التي  المع�قات  كّل  تجاوز  يمكنهم من خاللها 

اندماجهم في المجتمع،  والعمل المت�ا�صل من اأجل اإيجاد 

الثقافية. الق�صية  ُتجاه  ُم�ّحدة  ا�صتراتيجّية  روؤية 

الندوات  تنظيم  في  الجمعية  لدى  الثقافي  الت�جه  وبرز 

الثقافي  ال�عي  تاأ�صيل  بق�صد  والإ�صدارات  والأم�صيات 

الجمعية  بادرت  ال�اقع  وفي  ب�صريًا،  المعاقين  لدى 

بداأت  وقد  الثقافي،  العمل  اأجل  من  ا�صتراتيجية  بر�صم 

كّل  باإ�صراك  النقا�ض  في  مجالها  تاأخذ  ال�صتراتجية  تلك 

من  للتطبيق  طريقها  اأخذت  ذلك  بعد  الجمعية،  اأع�صاِء 

ر�صمية  الثقافية،  الفعاليات  مختلف  في  الإ�صهام  خالل 

 ، ثقافية مخت�صة  لديها لجنة  فالجمعّية  ر�صمية.   اأو غير 

ت�صّم عددًا من الأع�صاء اأ�صحاب اأفكار اأدبية وفنية ولهم 

اللجنة  الثقافي، وعلى �ص�ء ذلك تق�م  اهتمامات بالعمل 

التنفيذية  والبرامج  الخطط  ب��صع  الجمعية  في  الثقافية 

التي ُتعنى بتط�ير العمل الثقافي وتنميته وفقا للطم�حات 

القائمة.

فكرية  ثقافية  فعاليات  ُتقيم  اأن  على  الجمعية  وتحر�ض 

بدع�ة  وذلك  ب�صريًا،  المعاقين  تخدم  اأبعاد  ذات  اأدبية 

كما  والمحا�صرين،  والأدباء  والكتاب  المفكرين  من  عدٍد 

ناق�صت  التي  الندوات  من  العديد  الجمعية  في  انعقدت 

الفعاليات  اأّن  كما  ب�صريًا،  بالمعاقين  �صلة  ذات  ق�صايا 

ثقة  تعزيز  في  وفعال  اإيجابي  دور  لها  الم�صتمّرة  الثقافية 

بنف�صه. ب�صرياًّ  المعاق 
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للمعاق  النا�صجة  ال�صخ�صية  بناء  في  الجمعية  وت�صاهم 

للعمل  ا�صتيعابه  خالل  من  اإل  ذلك  يتاأّتى  ول  ب�صريًا، 

الثقافي ومفاهيمه، وجعل الثقافة و�صيلة مهّمة لتط�ير اأدائه 

في المجتمع، وبذلك �صتك�ن لديه القدرة اأن ي�صل بالفكر 

يجري  عّما  ببعيٍد  ولي�ض  ن�صازًا  يك�ن  لن  ثّم  ومن  والراأي، 

�صتعمل  الجتماعي  ال�اقع  انعكا�صات  واإّن  المجتمع،  في 

على الحث على التفكير والإبداع في �صتى المجالت، �ص�اء 

ه�  واحد  اتجاه  في  جميعها  ت�صب  فنية،  اأو  اأدبية  كانت 

ب�صريًا. المعاق  م�صلحة 

الثقافية وتدعمها  الأن�صطة  ُت�صّجع الجمعية مختلف  لذلك 

ثقافية  فعالياٍت  تنظيم  في  ُت�صهم  كما  له،  حدود  ل  دعمًا 

مثل: الندوات العلمية الم�جهة لخدمة المجتمع، والدورات 

ب�صريًا  المعاقين  كفاءة  رفع  في  ت�صهم  التي  التدريبية 

وتعزز ثقتهم باأنف�صهم، كذلك ُتنّظم الجمعية الم�صابقات 

المتناف�صين على  التناف�ض وتحث  تنمي روح  التي  الثقافية 

البحث العلمي، كذلك تعمل الجمعية على اإ�صدار المط�يات 

كماتعمل  ب�صريًا،  المعاقين  ح�ل  التثقيفية  الإر�صادية 

على تعزيز مكتبتها من خالل اإ�صدار عدٍد من مطب�عات 

بطريقة برايل لتنمية حّب القراءة عند المعاقين ب�صريًا.

الن�شاط الريا�شي:

كافة التجهيزات للمناف�صة والنجاح

ومنذ اأْن تاأ�ّص�صت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريًاً في عام 

1983 م. اأخذت على عاتقها الهتمام بريا�صة المعاقين 
ب�صريًا في الدولة ب�صقيها الترفيهي والتاأهيلي.

الأن�صطة  من  العديد  الجمعية  ُتقّدم  الإطار  هذا  وفي 

من  بّد  ل  والتي  ب�صريًا،  للمعاقين  الم�جهة  الريا�صية 

ممار�صتها لتنمية اللياقة البدنية والحركية ب�صفة خا�صة، 

عن  وقدرات  اإمكانات  من  لديهم  ما  تط�ير  على  والعمل 

العامة   بال�صحة  للعناية  الأخرى  الح�ا�ض  تنمية  طريق 

ب�صريًا،  للمعاقين  المّتزن  النم�  على  تحر�ض  فالجمعية 

التي  والإرادية  الأخالقية  ال�صفات  اإك�صابهم  كذلك 

من  وُتمّكنهم  ال�صم�لية،  اإلى  ال��ص�ل  على  ُت�صاعدهم 

مجابهة الحياة الي�مية التي ُتقابلهم، ول يك�ن ذلك اإل عن 

طريق:

ًة  خا�صّ التمرينات؛  من  العديد  وهناك  التمرينات، 

والتمرينات  والزوجية،  الفردية  الحّرة  التمرينات 

وعقل  ال�ص�يدية،  المقاعد  مثل  الأجهزة  وعلى  بالأدوات، 

النظام،  وتمرينات  بالأثقال،  والتمرينات  الحائط، 

بالمجم�عات  للعناية  التمرينات  وت�ؤدي هذه  والت�صكيالت، 

الحركة  على  المكف�فين  ت�صاعد  التي  المختلفة  الع�صلية 

والعناية بالأجهزة الحي�ية والرتفاع بالم�صت�ى الحركي مع 

التاأكيد على التمرينات الخا�صة بالمرونة لمفا�صل الج�صم 

وتك�صر  ي�صر،  بكّل  التحرك  على  ت�صاعدهم  التي  المختلفة 

لديهم. الخ�ف  حاجز 

كما عملت الجمعية على اختيار عدٍد من الألعاب ال�صغيرة 

غير المعقدة التي ل تحتاج اإلى اأدواٍت ومعّدات قد ل تت�فر في 

البيئة،  فالجمعية تتجه اإلى ا�صتغالل الإمكانات المت�فرة، 

مثل �صباق الفر�صان؛ وهي عبارة عن قطع الخ�صب ال�صغيرة 

والع�صي من الأ�صجار التي يق�م الطفل اأو الطفلة الكفيفة 

داخل  اتجاهات  في  بها  والجري  الفر�ض  رك�ب  بتمثيل 

الميدان الخالي من الع�ائق، ومن ثّم تتحقق للطفل المعاق 

وكذلك  الريا�صة،  بف�صل  الحركة  في  ال�صتقاللية  ب�صريًا 

الق�ص�ض الحركية هي عبارة عن ق�صة مرتبطة بالحركة 

مع الح�ادث والم�اقف لإدخال عامل المرح وال�صرور على 

نف�ض الكفيف والتي ت�ؤدي للن�صاط الحركي التمثيلي للطي�ر 

والحي�انات والأدوات والأ�ص�ات والآلت المختلفة لتمكين 
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المكف�ف من التحرك اإلى الجهات المختلفة.

الأن�صطة التعليمية والتقنية: لقد تطّ�رت العل�م التقنية في 

ال�صن�ات الأخيرة وتعمل الجمعية على  ا�صتحداث اأ�صاليب 

جديدة للتعلم، واإدخال الحا�صب الآلي لميدان العمل، بعد 

اأْن �صارت اأغلب ميادين العمل تعتمد على الحا�صب الآلي، 

لأننا ندرك اأن المعاق ب�صريًا ي�صتطيع ا�صتخدام الحا�صب 

الآلي، مثله مثل الإن�صان )غير المعاق(، ولكنه يحتاج اإلى 

قارئ  ت�صمى  الأداة  وهذه  ذلك،  من  ُتمّكنه  م�صاعدٍة  اأداِة 

ال�صا�صة، واإن الجمعية برهنت على هذه الحقيقة.

Screen Reader قارىء ال�صا�صة

قارىء ال�صا�صة ه� عبارة عن برنامج يتّم تن�صيبه في جهاز 

ومهّمته  الجمعية،  مختبر  في  مت�فر  وه�  الآلي،  الحا�صب 

اأجهزة  ا�صتخدام  من  ب�صريًا  المعاقين  تمكين  الأ�صا�صية 

الحا�صب الآلي بكل �صه�لٍة وُي�صر، وبرامج قارئ ال�صا�صة اأو 

اإلى: Screen Readers تنق�صم  ما يعرف ب 

البرامج على  الن�ع من  ويعتمد هذا  ناطق.  �صا�صٍة  قارىء 

ويتعامل  منط�ق،  اإلى كالٍم  المكت�ب  الن�ّض  تح�يل  تقنية 

المعاق ب�صريًا مع هذه الن�عية من البرامج معتمدا على 

ال�صمع.

قارئ �صا�صة برايل. وه� برنامج تح�يل الن�ص��ض المكت�بة 

وت�صتخدم  اإلى طريقة برايل،  الآلي،  الحا�صب  �صا�صة  على 

ب   المــعروفة   الإلكترونية  برايل  اأ�صطر  البرامج  هذه 

هذه  خالل  مـن  يعر�ض  حــيــث   Braille Display
الأ�صطر ما ه� ظاهر على �صا�صة الحا�ص�ب بطريقة برايل، 

ًا اإلماما  وتتطلب هذه الطريقة من الم�صتخدم اأن يك�ن ُملمًّ

برايل. بطريقة  كامال 

البرامج  من  الن�عية  وهذه  برايل   / ناطق  �صا�صة  قارىء 

تجمع الميزتين ال�صابقتين، حيث اإنها تجمع بين خ�صائ�ض 
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النطق، وخ�صائ�ض طريقة برايل وللم�صتخدم الحرية في 

ا�صتخدام الطريقة التي تنا�صبه، كما اأن هذه الن�عية من 

البرامج تتيح للم�صتخدم الجمع بين الطريقتين ال�صابقتين 

والتبديل بينهما ح�صب رغبته.

وقد حر�صت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريًا على ت�فير 

من  عدٍد  بتنظيم  قامت  كذلك  البرامج،  هذه  مختلف 

ب�صريًا  المعاقين  اإمكانات  وتعزيز  التدريبية،  الدورات 

التكن�ل�جية. والمعدات  الأجهزة  باأحدث 

جمالت احلا�شب الآيل واملعاقني ب�شريًا

مجالٍت  في  ب�صريًا  المعاقين  يخدم  الآلي  الحا�صب  اإّن 

المجالت: هذه  ومن  ومتن�عة،  متعددة 

اأدى ا�صتخدام الحا�صب الآلي  المجال التعليـمي، حيث 

اأ�صاليب  في  تن�ع  اإلى  ب�صريًا  المعاقين  تعليم  مجال  في 

وطرق التدري�ض، وتم ا�صتبدال الأ�صاليب التقليدية القديمة 

جديدة. م�صتحدثة  باأ�صاليب 

مجال البحث العلمي، لقد فتح الحا�صب الآلي للمعاقين 

فبف�صل  قبل،  من  عليهم  �صعبًا  كان  مجال  ب�صريًا 

على  قادرا  ب�صريًا  المعاق  اأ�صبح  الحديثة  التطبيقات 

البح�ث  اآخر  على  وال�ق�ف  العلمي،  البحث  عملية  اإتمام 

العلمية. والدرا�صات 

المعاق ب�صريًا من  تمكن  لقد  العمل الوظيفي،  مجال 

اقتحام مجالت وظيفية كان يعتقد اأنها م�صتحيلة عليه في 

ا�صتخدامه  اإمكانية  اإلى  ذلك  في  الف�صل  ويرجع  ال�صابق، 

متن�عة  عمل  مجالت  له  اأتيحت  حيث  الآلي،  للحا�صب 

العي�ض. للرزق وك�صب  اأب�اب جديدة  له  ومتعددة، وفتحت 

المجال الثقافي، لقد قدمت ال�صبكة الدولية للمعل�مات 

المعاق  كان  اأن  فبعد  د�صمة،  ثقافية  وجبات  )الإنترنت( 

ب�صريًا يعاني من ق�ص�ر في المادة الثقافية المقدمة له، 

نظرا لقلة مطب�عات برايل و�ُصّحها، �صار باإمكانه الآن اأن 

ينهل منذ ينابيع الثقافة كيفما �صاء.

اأّن  البع�ض  يعتقد  ربما  والترفيه،  الت�شلية  مجال 

تعتمد  التي  الت�صلية،  األعاب  ممار�صة  ي�صتطيع  ل  الكفيف، 

على الروؤية وال�صرعة، كاألعاب الحرب مثال، هذا العتقاد 

عالم  ب�صريًا  المعاق�ن  دخل  اأن  بعد  ولكن  �صحيح، 

الحا�صبات الآلية، �صار باإمكانهم اإدارة المعارك الحربية، 

العربات،  وقيادة  لل�صيد،  النارية  الأ�صلحة  وا�صتخدام 

األعاب  خالل  من  ولكن  الطائرات،  وحتى  والدراجات، 

الكمبي�ترية. الفيدي� 

م�صروعها  الجمعية  اأطلقت  2003م.  عام  بدايات  ومع 

ب�صريًا  المعاقين  لتعليم  )اآفـاق(  الرائد  التعليمي 

تكن�ل�جيا المعل�مات. ويهدف هذا البرنامج اإلى فتح اآفاٍق 

جديدة من العلم والمعرفة اأمامهم حيث اإّن الجمعية بهذا 

البرنامج تعمل على اإك�صابهم مهاراِت ا�صتخدام الحا�صب 

الآلي، والدخ�ل اإلى ال�صبكة الدولية للمعل�مات )الإنترنت(  

وذلك بق�صد تن�يع م�صادر المعرفة المقدمة لهم، وفتح 

لعملهم. جديدة  اأب�اٍب 

أهداف العمل االجتماعي التطوعي 
في الجمعية

تعزيز انتماء وم�صاركة اأع�صاء الجمعية في . 1

اأن�صطتها من اأجل خدمة المجتمع.

تنمية قدرات المعاقين ب�صريا ومهاراتهم . 2

ال�صخ�صية والعلمية والعملية.

فتح المجال اأمام المعاقين ب�صريا للعمل من . 3

اأجل المجتمع.

اإتاحة الفر�صة للمعاقين ب�صريا للتعبير عن . 4

اآرائهم واأفكارهم في الق�صايا العامة التي 

تهم المجتمع.

اإتاحة الفر�صة للمعاقين ب�صريا للعمل على . 5

حل الم�صاكل التي ت�اجههم باأنف�صهم.

فتح باب الم�صاركة للمعاقين ب�صريا . 6

وم�صاعدتهم في تحديد الأول�يات التي 

يحتاج�نها وت�صجيعهم على اتخاذ القرارات.



28

الق�صيرة وذلك عن طريق  الم�صافات  والجري خا�صة  الم�صي  الم�صمار:  اأ - م�صابقات 

الم�صية  ال�ص�ت عن طريق  الكفيف تجاه م�صدر  ليتحرك  ال�ص�ت  ال�صتعانة بم�صادر 

ال�صحيحة وكذلك الجري بالطريقة ال�صحيحة. كذلك �صباق الم�صافات الط�يلة، حيث 

تق�م الجمعية بت�فير الأجهزة الخا�صة بالريا�صة كال�صير المتحرك.

ب - م�صابقات الميدان: 

بمختلف اأن�اعها واأق�صامها من م�صابقات األعاب الق�ى التي يمكن للمكف�فين ممار�صتها 

المقعدين منهم  وحتى  وال�صلل  البتر  مثل حالت  اأخرى،  اإعاقة  بالكفيف  كان  ول�  حتى 

ُيمكنهم ممار�صة م�صابقات الرمي المختلفة مثل:

- دفع الجلة.

- قذف القر�ض.

- م�صابقات ال�ثب. )ال�ثب الط�يل، ال�ثب العالي، ال�ثب الثالثي(.

ج- ال�صباحة: وهي من الأن�صطة الريا�صية التي ت�صجع الجمعية اأع�صاءها عليها نظرًا لما 

لها من ف�ائد �صحية وترفيهية.

كما تحر�ض جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريًا على اإقامة م�صابقات في الألعاب ال�صعبية، 

األعاب الكرة،  ا  اأي�صً والتي تربط المعاق ب�صريا ببيئته مبا�صرة،  وُتمار�ض في الجمعية 

وذلك با�صتخدام الكرات التي َت�صدر عنها اأ�ص�اٌت لت�جيهها اإلى اأهداف ثابتة ؛ للتع�د 

على الت�جيه ال�صحيح والتي تعمل على تنمية الح�ا�ض الأخرى لدى المعاقين ب�صريًا، 

ومن اأ�صهر األعاب الكرة، كرة الهدف المعاقين ب�صريًا والتي تقام لها م�صابقات عالمية. 

اأما م�صابقات رفع الأثقال؛ فاإن الجمعية تق�م بالتدريب عليها واإ�صراك الريا�صيين من 

الهتمام  يقت�صر على  اإذن ل  الم�صابقات. فدورالجمعية  المعاقين ب�صريا في مختلف 

بالن�صاط الثقافي والجتماعي، اإنما يمتّد لي�صمل الن�صاط الريا�صي، وقد اأخذت الجمعية 

على عاتقها ت�فير المناخ المنا�صب المعاقين ب�صريًا لمزاولة اأن�صطتهم الريا�صية.

المسابقات الرياضية
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أخبار المكفوفين
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االحتفال باليوم الوطني 46 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

ال�شارقة 25 نوفمبر 2017 

اإدارة  رئي�ض مجل�ض  الزمر  الأ�صتاذ عادل  �صعادة  بح�ص�ر 

جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا واأع�صاء مجل�ض الإدارة 

الجمعية  نظمت  وال�صي�ف.  واأهليهم  الجمعية  واأع�صاء 

ن�فمبر   25 الم�افق  ال�صبت  ي�م  م�صاء  بال�صارقة  بمقرها 

ال�طني  الي�م  بمنا�صبة  احتفاًل  وطنيًا  مهرجانًا   2017
المتحدة. العربية  الإمارات  لدولة  الـ46 

ال�طني  الي�م  اإن )ذكرى  كلمته  الجمعية في  رئي�ض  واأكد   

على  �صن�يا  الجمعية  وتحر�ض  جميعًا،  قل�بنا  على  غالية 

بال�صتعداد  ط�يلة  فترة  منذ  المنا�صبة  بهذه  الحتفال 

المبكر للي�م من خالل اإعداد الفقرات التراثية وال�صعبية 

التي ت�ؤكد اأ�صالة وتاريخ الإمارات كما اأن الحتفال فر�صة 

للتالحم  وتاأكيدا  المنا�صبة  بهذه  فرحتنا  عن  للتعبير 

القيادة  ح�ل  والتفافهم  الإمارات  اأبناء  بين  والإخاء 
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الر�صيدة وتجديد عهد ال�لء وال�فاء ل�صاحب ال�صم� ال�الد 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل 

واإخ�انه اأع�صاء المجل�ض الأعلى حكام الإمارات، والم�صي 

قدمًا بال�صير خلف قيادتهم الحكيمة لرفعة ال�طن و�ص�ن 

ومتينًا(. را�صخًا  ليبقى  اتحادنا 

�صطره  الذي  بالمجد  افتخارنا  الزمر  عادل  الأ�صتاذ  واأكد 

�صهدائنا الأبرار في مالحم البط�لة والفداء الذين وهب�ا 

ي�ؤدون  وهم  عالية،  خفاقة  الإمارات  راية  لتظل  اأرواحهم 

في  وخارجه  ال�طن  داخل  ال�طنية  وواجباتهم  مهامهم 

الميادين المدنية والع�صكرية والإن�صانية كافة. ومن خالل 

�صهدائنا  يتقبل  اأن  القدير  العلي  اهلل  ندع�  ال�صانحة  هذه 

وح�صن  والأبرار  ال�صالحين  مع  النعيم  جنات  في  الأبرار 

رفيقا. اأولئك 

الط�ابع  لإ�صدارات  معر�ض  على  الي�م  فقرات  واأحت�ت 

ع�ص�  ال�صايع  �صالم  الأ�صتاذ  �ص�تي  ب�صرح  قدمه  ال�طنية 

جمعية الإمارات له�اة الط�ابع اآخذا فيه الح�ص�ر في ج�لة 

الط�ابع  من  ال�طنية  الدولة  اإ�صدارات  اأهم  تعريفية ح�ل 

البريدية كما اأحت�ى الي�م على  عدد من الفقرات التراثية 

والعالقات  الإعالم  لجنة  رئي�ض  قدمها  �صعرية  وقراءات 

من  لعدد  وم�صاركات  الغفلي  را�صد  محمد  الأ�صتاذ  العامة 

الح�ص�ر والأطفال وم�صابقات ثقافية ح�ل تاريخ التحاد.
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ال�شارقة 11 مايو 2017 

الخمي�ض  ي�م  ب�صريا  للمعاقين  الإمارات  جمعية  احتفلت 

ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  بال�صارقة  بمقرها  الما�صي 

»حق  �صعبان  من  الن�صف  بمنا�صبة  الجتماعي  للتمكين 

منت�صبي  من  والأيتام  الجمعية  اأع�صاء  بم�صاركة  الليلة«، 

ذلك  وجاء  مرحة،  ترفيهية  طف�لية  اأج�اء  في  الم�ؤ�ص�صة 

وذوي  المجل�ض،  واأع�صاء  الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  بح�ص�ر 

الم�ؤ�ص�صة. م�ظفي  من  وعدد  الجانبين  من  الأطفال 

رئي�ض  الزمر  اهلل  عبد  عادل  ال�صيد  قال  المنا�صبة  وبهذه 

الجمعية:  اإدارة  مجل�ض 

احتفالية النصف من شعبان

التمكين  م�ؤ�ص�صة  منت�صبي  ابنائنا  بم�صاركة  »�صعدنا 

الجتماعي رفقة اأبنائنا من اأع�صاء الجمعية حفل الن�صف 

العام  هذا  نظمنا  واأخ�ية،  اأ�صرية  اأج�اء  في  �صعبان  من 

تدخل  والتي  الأطفال  تنا�صب  التي  الفقرات  من  مجم�عة 

وال�صرور. البهجة  نف��صهم  في 

الأيتام  ابنائنا  اأتت م�صاركة  الخير  وتما�صيا مع عام  وتابع 

بهدف  الجتماعي  للتمكين  ال�صارقة  لم�ؤ�ص�صة  المنت�صبين 

الإعاقة  ذوي  غير  من  باأقرانهم  المكف�فين  الأطفال  دمج 

واأ�صاف  الأيتام،  لإ�صعاد  اأ�صرية  احتفالية  اأج�اء  وت�فير 
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بمختلف  المجتمع  اأفراد  م�صاركة  على  الجمعية  تحر�ض 

�صرائحه في جميع المنا�صبات التي من �صاأنها دمج اأ�صحاب 

المختفة«.  المجتمع  فئات  مع  المكف�فين  من  الهمم 

اجتماعية  اخت�صا�صية   - الطنيجي  �صيخة  و�صرحت 

بم�ؤ�ص�صة ال�صارقة للتمكين الجتماعي-:« حر�صت الم�ؤ�ص�صة 

على م�صاركة جمعية المارات للمعاقين ب�صريا  لإحياء مثل 

هذه المنا�صبة التراثية التي تعتبر جزءًا من عادات وتقاليد 

المجتمع الإماراتي، وللم�صاهمة في تعزيز اله�ية ال�طنية 

التي  الأ�صيلة  القيم  وغر�ض  الإماراتي،  ال�صعبي  والم�روث 
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ميزت ال�صعب الإماراتي في نف��ض الأيتام.

اإلى  بالإ�صافة  التراثي  الجانب  اأثرت  الفعالية  اأن  م�ؤكدة 

فيهم  يزرع  مما  ب�صريا  المعاقين  فئة  على  الأبناء  تعرف 

التي  والإرادة  ال�صعاب  م�اجهة  على  والقدرة  التحدي 

ي�صتمدها الأيتام من اأقرانهم من فاقدي الب�صر مما يرفع 

لديهم م�صت�ى الر�صا والطم�ح لم�اكبة ظروفهم والتعاي�ض 

معها«. الأمثل 
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استقبال اجتماع مجلس 
أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي

ال�شارقة 2017/01/16

�صمن اإطار التعاون وال�صراكة مع الم�ؤ�ص�صات المجتمعية ا�صت�صافت الجمعية بمقرها اجتماع مجل�ض اأمناء جائزة ال�صارقة 

للعمل التط�عي وذلك ي�م الثنين الم�افق 16 يناير 2017.



39

األمل المشرق - 2017

استقبال طالبات كليات التقنية العليا

ال�شارقة 2017/11/11

الجمعية  11 ن�فمبر بمقر  ال�صبت  ي�م  المراأة �صباح  الثقافية ولجنة  اللجنة  ال�صام�صي رئي�صة  الأ�صتاذة نج�ى  ا�صتقبلت 

المعاقين ب�صريا. لم�صروع �صناعة جهاز يخدم  الأ�صئلة  وبع�ض  ا�صتبيان  العليا بخ�ص��ض  التقنية  كليات  طالبات من 

كما ا�صتقبلت اأي�صا طالبة من مدر�صة الإمارات ال�طنية باأب�ظبي بخ�ص��ض م�صروع مقدم من الطالبة ح�ل )كيفية تعليم 

طريقة برايل(.
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2017/03/30 ال�شارقة 

30 مار�ض بمقر الجمعية ال�صادة محمد  َيْ�م الخمي�ض  ا�صتقبل الأ�صتاذ عادل الزمر رئي�ض مجل�ض الإدارة �صباح 

علي حرم�ل م�صئ�ل ق�صم الم�صاريع ال�قفية ومها ال�صايغ و�صارة الأميري من دائرة الأوقاف بال�صارقة.

ب�صريا. المعاقين  يخدم  بما  م�صتقبال  والجمعية  الدائرة  بين  التعاون  اأوجه  بحث  اللقاء  تناول  وقد 

استقبال وفد دائرة األوقاف 
بالشارقة



41

األمل المشرق - 2017

2017 نوفمبر   7 ال�شارقة 

الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  الزمر  عادل  الأ�صتاذ  ا�صتقبل 

الثقافية  اللجنة  رئي�صة  ال�صام�صي  نج�ى  والأ�صتاذة 

 2017/11/07 الثالثاء  ي�م  �صباح  المراأة  ولجنة 

المدير  الم�صيقح  �صليمان  خالد  الأ�صتاذ  الجمعية  بمقر 

بالق�صيم،  الخيرية  الب�صري  الع�ق  لجمعية  التنفيذي 

من  ع�ص�ان  يرافقه  ال�صع�دية  العربية  المملكة 

استقبال المدير التنفيذي
لجمعية العوق البصري السعودية

. لجمعية ا

بما  الم�صتقبلي  التعاون  اأوجه  بحث  اللقاء  تناول  وقد 

بالبلدين. ب�صريا  المعاقين  يخدم 

ج�لة  في  الزائر  ال�فد  اأخذ  تم  اللقاء  ختام  وفي 

وتجهيزاته  المبنى  على  للتعرف  الجمعية  مبنى  بمرافق 

ب�صريا. للمعاقين  المقدمة  والخدمات 
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2017/01/12 ال�شارقة 

ي�م  �صباح  بال�صارقة  بمقرها  الجمعية  ا�صتقبلت 

الخمي�ض 12 يناير ع�صرون طالبة من طالبات مدر�صة 

من  وعدد  بال�صارقة  الخا�صة  اإنترنا�صي�نال  بريلينت 

عادل  الأ�صتاذ  ا�صتقبالهن  في  كان  حيث  الم�صرفات 

ال�صام�صي  نج�ى  والأ�صتاذة  الجمعية  رئي�ض  الزمر 

الجمعية  المراأة وع�ص�ة  ولجنة  الثقافية  اللجنة  رئي�صة 

للطالبات  قدم�ا  الذين  اأكبري  ع�اطف  الأ�صتاذة 

الجمعية  تقدمها  التي  الخدمات  عن  تف�صيليا  �صرحا 

استقبال طالبات مدرسة بريلينت 
إنترناشيونال الخاصة بالشارقة

تعريفية  ج�لة  في  اأخذهن  تم  ثم  ب�صريا  للمعاقين 

المختلفة. المبنى  باأق�صام 

وتاأتي الزيارة امتدادا لزيارة طالب وطالبات مدر�صة 

على  التعرف  بغر�ض  للجمعية  اإنترنا�صي�نال  بريلينت 

اأن�صطتها وخدماتها المقدمة للمعاقين ب�صريا بالدولة، 

بهم  المجتمع  وتعريف  المجتمع  في  دمجهم  واأهمية 

من  �صن�ية  زيارة  الجمعية  ت�صتقبل  حيث  وبقدراتهم. 

المدر�صة. وطالبات  طالب 
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ال�شارقة 2017/12/25

ا�صتقبل الأ�صتاذ عادل الزمر رئي�ض مجل�ض الإدارة �صباح ي�م الثنين الم�افق 25 دي�صمبر بمقر الجمعية وفدا من اإدارة 

مراكز دبي للتنمية التراثية بهيئة دبي للثقافة والفن�ن.

حيث قدم ال�فد اإهداءا لمكتبة الجمعية عدد من الم�صاحف وكتب التف�صير مطب�عة بطريقة برايل.

استقبال وفد من هيئة
دبي للثقافة والفنون
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ال�شارقة 2017/12/04

ا�صتقبل كل من الأ�صتاذ عادل الزمر رئي�ض مجل�ض الإدارة والأ�صتاذة نج�ى ال�صام�صي رئي�صة اللجنة الثقافية ولجنة المراأة 

�صباح ي�م الثنين الم�افق 04 دي�صمبر بمقر الجمعية معلمة تربية خا�صة من رو�صة البراعم بدبي.

حيث بحث اللقاء التعاون مع الجمعية لطباعة ق�ص�ض اأطفال بطريقة برايل.

التعاون في اصدار قصص بطريقة برايل
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ال�شارقة 9 �شبتمبر 2017

اختتمت م�صاء الخمي�ض ال�صابع من �صبتمبر المباراة ال�دية 

فريق  جمعت  والتي  للمكف�فين  الهدف  كرة  في  الدولية 

المنطقة  نادي  للمعاقين ب�صريا بنظيره  الإمارات  جمعية 

بالمملكة  الخا�صة  الحتياجات  ذوي  لريا�صة  ال�صرقية 

بمقر  الهدف  لكرة  المغطاة  بال�صالة  ال�صع�دية  العربية 

بال�صارقة. الجمعية 

جاء ذلك بح�ص�ر الأ�صتاذ عادل الزمر ري�ض مجل�ض اإدارة 

لقاء ودي يجمع مكفوفي 
اإلمارات والسعودية

بن  نا�صر  والدكت�ر  ب�صريا  للمعاقين  الإمارات  جمعية 

نا�صر الجميعة رئي�ض نادي المنطقة ال�صرقية لريا�صة ذوي 

الحتياجات الخا�صة بالمملكة العربية ال�صع�دية يرافقهما 

اإداراتهما. اأع�صاء مجال�ض 

و�صهدت المباراة ال�دية تناف�صا كبيرا بين الالعبين حيث 

تغلب فريق الجمعية على نظيره ال�صع�دي بنتيجة 10-15.

واأثنيا  الفريقان  والجميعة  الزمر  المباراة حيا  وفي ختام 
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المناف�صة  في  وحما�صهما  لجهدهما  الفريقين  لعبي  على 

ال�دية.

ال�صي�ف  �صرف  على  ع�صاء  حفل  الجمعية  اأقامت  كما 

الزمر  تبادل  وقد  الطرفين،  من  الح�ص�ر  جميع  ح�صره 

لعبي  مع  ال�ص�ر  والتقطا  التذكارية  الدروع  والجميعة 

اللقاء  باأن هذا  ويذكر  الإدارة  واأع�صاء مجال�ض  الفريقين 

الذي تجريه الجمعية ب�صكل دائم مع الفرق ال�صقيقة لرفع 

م�صت�ى الكفاءة والجاهزية لالعبيها وتهيئتهم لأي بط�لت 

�صن�ية  محلية  بط�لة  تقييم  الجمعية  اأن  ويذكر  قادمة، 

لكت�صاف لعبين جدد وخلق روح المناف�صة بين اأع�صاءها 

الن�صاط الريا�صي ويعتبر هذا الفريق ممثال  لإثراء ودعم 

للمكف�فين. الهدف  لكرة  الإمارات  لمنتخب 
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اأبوظبي 2017/11/15

�صاركت ع�ص�تا الجمعية مي�ض اأحمد وامتثال ع��ض �صباح ي�م الأربعاء 15 ن�فمبر في حلقة نقا�صية ح�ل اعتماد النظام 

الأمريكي لرم�ز الريا�صيات والعل�م )النمث( بطريقة برايل المعتمد للمكف�فين التي نظمها مركز مطبعة المكف�فين 

والتحديات الب�صرية بم�ؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية الإن�صانية وذوي الحتياجات الخا�صة باأب�ظبي. 

حلقة نقاشية حول اعتماد النظام 
األمريكي لرموز الرياضيات والعلوم
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2017/03/03-02/28
ثالثين  لعدد  المقد�صة  لالأرا�صي  رحلة  الجمعية  نظمت 

العمرة  لأداء منا�صك  الجمعية وذويهم  اأع�صاء  ع�ص�ا من 

العزيز  عبد  الأ�صتاذ  من  كل  الرحلة  راأ�ض  على  كان  حيث 

الحمادي اأمين ال�صر العام والأ�صتاذ عبد الرحمن الب�صتكي 

مدير الجمعية، حيث اأدوا منا�صك العمرة بكل �صه�لة وي�صر 

باأبراج  الغفران  دار  بفندق  الحرم  بج�ار  الإقامة  وكانت 

ال�صفا اأمام ب�ابة الملك عبد العزيز، وما يجدر ذكره اأن 

على  الجمعية  درجت  حيث  الرابعة  ال�صن�ية  الرحلة  هذه 

العمرة. منا�صك  لأداء  لأع�صائها  �صن�ية  رحلة  تنظيم 

رحلة العمرة الرابعة للمعاقين بصريا
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ال�شارقة 2017/14/13

نظمت الجمعية بمقرها لقاءا مفت�حا مع مركز الفن للجميع )فلج( التابع لمدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية ح�صره 

المركز  مدير  بكر  محمد  ال�صتاذ  تم  حيث  الجمعية،  اأع�صاء  من  كبير  وعدد  والإعالم  العامة  العالقات  لجنة  رئي�ض 

للمركز. التي يقدمها وكيفية الن�صمام  المركز والخدمات  بالمركز �صرحا عن  الإدارية  والمن�صقة 

لقاء مفتوح
مركز الفن للجميع )فلج(
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دبي 2017/12/10

�صارك ال�صادة محمد بالل مال اهلل اأمين ال�صندوق ومحمد 

ح�صن غريب الح��صني رئي�ض اللجنة الريا�صية م�صاء الي�م 

الأحد في حفل افتتاح الألعاب الآ�صي�ية البارالمبية لل�صباب 

البارالمبية  الآ�صي�ية  اللجنة  تنظمها  التي   2017 دبي   -

ونادي دبي لأ�صحاب الهمم واللجنة البارالمبية الإماراتية 

بنادي دبي لأ�صحاب الهمم.

كما ي�صارك ال�صيد محمد بالل مال اهلل اأمين ال�صندوق في 

اللجنة المنظمة للعبة كرة الهدف للمكف�فين باعتباره حكم 

معتمد من التحاد الدولي للعبة كرة الهدف )الإيب�صا(.

المشاركة في حفل افتتاح األلعاب 
اآلسيوية البارالمبية للشباب
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دبي 2017/02/11

بالتعاون مع اإدارة القرية العالمية بدبي نظمت الجمعية ع�صر ي�م ال�صبت الحادي ع�صر من فبراير 2017 رحلة للقرية 

العالمية �صارك فيها اأربعين ع�ص�ا من اأع�صاء الجمعية ومرافقيهم، وقد تمت زيارة معظم اأجنحة القرية بغر�ض تعرف 

الذين  الأع�صاء  من  لعدد  ثقافية  ي�صكل مرجعية  مما  العالم.  المختلفة ح�ل  والثقافات  البلدان  على  ب�صريا  المعاقين 

تعرف�ا على بع�ض الثقافات والتراث لعدد من الدول لم يتعرف�ا عليها من قبل.

وقد ا�صتمرت الج�لة لمدة اأربعة �صاعات منذ الرابعة ع�صرا وحتى الثامنة م�صاءا.

زيارة القرية العالمية 
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2017/02/15 ال�شارقة 

الزمر  عادل  الأ�صتاذ  الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  بح�ص�ر 

اأع�صاء المجل�ض واأع�صاء الجمعية والمهتمين  وعدد من 

الب�صر.  و�صعاف 

 15 الأربعاء  م�صاء  بال�صارقة  بمقرها  الجمعية  نظمت 

فبراير ولمدة ثالث �صاعات ومن خالل ن�صاطها الدوري 

اللكتروني. المقهى 

الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  الأول  الجزء  في  قدم  حيث 

المقهى اإللكتروني الخامس

الأ�صتاذ عادل الزمر عر�ض لبع�ض التطبيقات الحديثة 

من  الثاني  الجزء  وفي  ب�صريا،  للمعاقين  الم�صاعدة 

التقنيات  لأحدث  خا�ض  عر�ض  تقديم  تم  المقهى 

�صركة  من  الب�صر  ل�صعاف  الم�صاعدة  الب�صرية 

من  الب�صر  �صعاف  لتقنيات  اإنترنا�صي�نال  ميديكال 

ل�صعاف  الم�صاعدة  الأجهزة  من  عدد  تقديم  خالل 

. لب�صر ا
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ال�شارقة 2017/04/01

نظمت الجمعية من خالل ن�صاطها الدوري المقهى اللكتروني في الدورة ال�صاد�صة بالتعاون من �صركة الناطق لتكن�ل�جيا 

الكفيف حيث تم تقديم الجهاز الجديد )برايل �صين�ض ب�لري�ض( من �صركة هيمز الك�رية.

المقهى اإللكتروني السادس
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ال�شارقة 2017/11/11

و�صعاف  والمهتمين  الجمعية  واأع�صاء  المجل�ض  اأع�صاء  من  وعدد  الزمر  عادل  الأ�صتاذ  الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  بح�ص�ر 

الب�صر. 

في اأول فعالية بعد اإعادة تاأثيث وتجهيز �صالة المحا�صرات الجديدة بالجمعية نظمت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا 

بمقرها بال�صارقة م�صاء ال�صبت 11 ن�فمبر ولمدة ثالث �صاعات المقهى الإلكتروني ال�صابع الذي ا�صت�صافت فيه بالفترة 

الأولى الأ�صتاذ اأحمد الرحيلي مدير العمليات في �صركة كتاب �ص�تي ال�ص�يدية لت�صليط ال�ص�ء على تطبيق )كتاب �ص�تي( 

اأكبر من�صة اإلكترونية للكتب الم�صم�عة باللغة العربية.

وفي الفترة الثانية قدمت �صركة الناطق للتكن�ل�جيا جهاز بريل �صين�ض ب�لري�ض وجهاز القاريء الناطق.

المقهى اإللكتروني السابع
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احتفالية اليوم العالمي لبرايل عجمان
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الهالل األحمر يكرم المكفوفين
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2017/10/17-15

�صارك ممثلين عن الجمعية كل من ال�صيد محمد بالل مال اهلل اأمين ال�صندوق وال�صيد محمد غريب الح��صني رئي�ض 

اللجنة الريا�صية في فعاليات الملتقى الخليجي للي�م العالمي للع�صا البي�صاء الذي نظمته جمعية الن�ر للمكف�فين فرع 

محافظة الداخلية خالل الفترة 15-17 اأكت�بر ب�صلطنة عمان. 

الملتقى الخليجي لليوم العالمي
للعصا البيضاء - سلطنة عمان
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ال�شارقة 2017/04/01

واأع�صاء  الإدارة  مجل�ض  واأع�صاء  ال�صام�صي  اأحمد  الدكت�ر  ونائبه  الزمر  عادل  الأ�صتاذ  الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  بح�ص�ر 

الجمعية.

نظمت الجمعية بمقرها بال�صارقة م�صاء ي�م ال�صبت الأول من اأبريل جل�صة ع�صف ذهني مع الأع�صاء تم فيها تقديم عددا 

من الأفكار والمقترحات من قبل اأع�صاء الجمعية، كما قام رئي�ض الجمعية ونائبه بتكريم الأ�صتاذ خالد ب��صهم رئي�ض 

اللجنة الريا�صية للدورة ال�صابقة عن ما قدمه خالل دورة المجل�ض الما�صية متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح. 

جلسة عصف ذهني وتكريم عضو 
مجلس اإلدارة للدورة الماضية
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ال�شارقة 2017/01/07

اأ�صدلت ال�صتار جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا م�صاء ي�م 

الدورة  بال�صارقة على  يناير في مقرها  ال�صابع من  ال�صبت 

الأولى لجائزة الإمارات للقراء المكف�فين والتي تزامنت مع 

عام القراءة 2016 ونظمتها الجمعية بح�صب معايير محددة 

وك�نت لجنة للجائزة.

جاء ذلك بح�ص�ر ال�صيد عادل الزمر رئي�ض مجل�ض الإدارة 

الثقافة  وزارة  ممثلي  من  وعدد  المجل�ض  اأع�صاء  يرافقه 

حفل تكريم الفائزين بجائزة اإلمارات 
للقراء المكفوفين

وتنمية المعرفة ومديرة م�ؤ�ص�صة  كلمات لتمكين الأطفال، 

كما ح�صر الحفل عدد من اأع�صاء الجمعية وذويهم واأقرانهم 

وعدد من المهتمين. 

يذكر اإن الجمعية اأطلقت جائزة الإمارات للقراء المكف�فين 

الم�صابقة  في  و�صارك  الما�صي  العام  من  اأكت�بر  �صهر  في 

20 مت�صابق تر�صح 10 منهم للمراحل النهائية وتم ت�صفية 
5 مت�صابقين وفاز بالمراكز الثالث الأولى ثالثة فتيات هن 
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)مي�ض اأحمد والتي ح�صلت على المركز الثالث، وحلت �صيخة 

ال�صريقي في المركز الثاني، وح�صدت رنيم اأحمد المركز 

وتعتبر  درهم،   18000 الم�صابقة  ج�ائز  وبلغت  الأول( 

الجائزة الأكبر على م�صت�ى المكف�فين في الدولة. 

وتحدث في بداية الحفل الدكت�ر اأحمد العمران ال�صام�صي 

عن  الجائزة،  لجنة  رئي�ض  الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  نائب 

التحديات التي ت�اجه المكف�فين في النفاذ وال��ص�ل لأكبر 

وبال�صيغ  المي�صرة  بالطرق  والمعل�مات  الكتب  من  عدد 

المتاحة لهم، وبخا�صة المحت�ى العربي والذي ي�صكل 1% من 

الكتب المنتجة �صن�يا في حين ي�صكل المحت�ى الغير عربي 

5% من واقع ما ينتج �صن�يا، كما تحدث ال�صام�صي عن اإتفاقية 
المن�ص�رات  اإلى  بالنفاذ  ت�صمح  والتي  للمكف�فين  مراك�ض 

والمعل�مات بالطرق المي�صرة لذوي الإعاقة الب�صرية وذكر 

اإن الإمارات العربية المتحدة اأول دولة عربية ت�صادق على 

الت�صريعات  تعديل  اإلى  المعنية  الجهات  ودعى  التفاقية 

بال�صكل الذي يالئم الم�ؤ�ص�صات المعنية بالمعاقين ب�صريا 

حيث ي�صمح ويتيح لها اإعادة الن�صر لهذه الكتب والمن�ص�رات 

دون الع�دة للنا�صر اأو الم�ؤلف مع الحتفاظ بحقهم الأدبي.

الفائزات  على  الحفل  ج�ائز  الزمر  وزع  الحفل  ختام  وفي 

بالم�صابقة.
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ال�شارقة 2017/11/04

نظمت الجمعية �صباح ي�م ال�صبت 04 ن�فمبر 2017 بمقرها بال�صارقة وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي. جل�صتان 

لدعم اأ�صحاب الهمم قدمها المدربان ع�ص�ا الجمعية خلفان ال�صريقي و�صيخة ال�صريقي لعدد من اأع�صاء الجمعية من 

ال�صباب والفتيات بم�صاركة الدكت�ر برهان �صليمان والدكت�رة كريمة عبد المنعم و�صت�صتمر الجل�صات حتى اكتمال خم�ض 

جل�صات لأ�صحاب الهمم يقدمها الك�ت�صان المعتمدان.

جلستان لدعم أصحاب الهمم 
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اأم القيوين 2017/10/26

�صارك ي�م الخمي�ض ال�صاد�ض والع�صرين من �صهر اأكت�بر عدد من اأع�صاء الجمعّية في الدورة العا�صرة للم�صابقة الكبرى 

لحفظ القراآن الكرِيّم لجائزة را�صد بن اأحمد المعال للقراآن الكريم والثقافة الإ�صالمية بم�صجد ال�صيخ زايد باأم القي�ين.

الدورة العاشرة للمسابقة الكبرى 
لحفظ القرآن
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ال�شارقة 2017/12/14

نظمت الجمعية بح�ص�ر الأ�صتاذة نج�ى ال�صام�صي رئي�صة اللجنة الثقافية ولجنة المراأة وعدد كبير من ع�ص�ات الجمعية 

14 دي�صمبر بحديقة  الم�افق  الخمي�ض  ي�م  للكفيفات وذلك ع�صر  وباربكي� وبرنامج ترفيهي(  )جل�صة ع�صف ذهني 

الجمعية.

جلسة عصف ذهني وباربكيو للكفيفات
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ال�شارقة 2017/05/16

نظمت الجمعية بالتعاون مع م�ؤ�ص�صة حك�مة دبي الذكية وهيئة تنمية المجتمع بدبي م�صاء الثالثاء 16 ماي� بمقرها جل�صة 

ح�ارية بخ�ص��ض تاأهيل الم�اقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للقطاع الخا�ض في اإمارة دبي لتك�ن �صديقة لأ�صحاب 

الهمم �صمن مبادرة )مجتمعي.. مكان للجميع( ح�صرها عددا من اأع�صاء الجمعية.

جلسة تأهيل المواقع اإللكترونية 
والتطبيقات الذكية للقطاع الخاص 

في إمارة دبي
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2017/03/09 ال�شارقة 

نظمت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا م�صاء الخمي�ض 

والأع�صاء  ال�صركاء  للم�ؤ�ص�صات  تكريم  حفل  مار�ض   9
قامت  حيث  بال�صارقة  بل�  رادي�ص�ن  بفندق  الفاعلين 

الجمعية بتكريم الم�ؤ�ص�صات الحك�مية والخا�صة الداعمة 

المعاقين بصريا يكرمون الشركاء 
والداعمين ألنشطة الجمعية

كما  الفاعلين  والمتط�عين  والأع�صاء  الجمعية  لأن�صطة 

بدورة  الحفظ  في  المتميزات  الع�ص�ات  بتكريم  قامت 

بمقرها  الجمعية  تنظمها  التي  الكريم  القراآن  تحفيظ 

وخريجي  بال�صارقة  وال�صنة  القراآن  م�ؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
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والتنقل وتكريم  دورات برايل وخريجي دورة فن الحركة 

الإعالميين. ال�صركاء 

اأن�صطة  عن  تعريفي  فلم  الحفل  بداية  في  قدم  وقد  كما 

الجمعية خالل العام 2016 والربع الأول من العام 2017 

الفترة. خالل  الأن�صطة  اأبرز  على  احت�ى 

وقال عادل الزمر رئي�ض الجمعية:  

ال�صراكة  عبر  ب�صريا  للمعاقين  الإمارات  جمعية  اإن 

والدعم  والم�ؤ�ص�صات  الجمعية  بين  والمتكاملة  الم�صتمرة 

م�ؤ�ص�صات  من  الجمعية  بها  تحظى  التي  والم�صاندة 

والنجاحات  الإنجازات  من  العديد  تحققت  المجتمع. 

وفاءهم  فيهم  نكرم  والي�م  الما�صية  الفترة  خالل 

بخال�ض  لهم  ونتقدم  لأن�صطتنا  دعمهم  ا�صتمرار  ونثمن 

لأبنائهم  دعمهم  على  المتنان  وعظيم  والتقدير  ال�صكر 

ب�صريا. المعاقين  واإخ�انهم 

في  المتميزين  اأع�صائها  تحفيز  على  الجمعية  ولحر�ض 

الم�صاركات  من  المتميزات  بتكريم  ن�صعد  فاإنه  الأن�صطة 

الجمعية  تنظمها  التي  الكريم  القراآن  تحفيظ  دورة  في 

بال�صارقة  وال�صنة  الكريم  القراآن  م�ؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 

الم�صتمر  وتقدمهم  الحفظ  �صهادات  من  عددا  لنيلهم 

في  الدءوبة  بجه�دها  ت�صاهم  التي  المحفظة  ونكرم  كما 

و�ص�لهم لحفظ كتاب اهلل الكريم كامال باإذن اهلل تعالى، 

مهارات  دورة  بنجاح  اأكمل�ا  الذين  الأع�صاء  ونكرم  كما 

فن الحركة والتنقل متابعة الخطة الت�ع�ية التي اأطلقتها 

الي�م  بمنا�صبة  الما�صي  العام  اأكت�بر   15 في  الجمعية 

باأهمية  ال�عي  لرفع  للمكف�فين  البي�صاء  للع�صا  العالمي 

هذه الأداة للكفيف وتحفيزه ل�صتخدامها ب�صكل ي�مي في 

اأداء وظائفه الحياتية المختلفة، لم�صاعدته على الندماج 

واإتاحة ال�صتقاللية في الحركة والتنقل ب�صكل  المجتمعي 

واآمن. ي�صير 

والكتابة  للقراءة  برايل  دورات طريقة  نهنئ خريجي  كما 

للمعاقين ب�صريا والتي تحر�ض الجمعية على اك�صاب هذه 

بالقراءة  ال�عي  لزيادة  ب�صريا  المعاقين  لجميع  المهارة 

والكتابة.

والمتط�عين  الأع�صاء  اأبرز  اأي�صا  ونكرم  واأ�صاف: 

الفاعلين الذين اأ�صهم�ا في اإنجاح اأن�صطة الجمعية خالل 

.2017 العام  من  الأول  والربع   2016 العام 

الدورة  فعاليات  الجمعية  اختتمت  اآخر  جانب  ومن 

2015-2017 بعدد من الفعاليات زاد عن  الإدارية لعام 
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المائة و�صتين فعالية مختلفة بين الدورات والمحا�صرات 

وجدول  الإح�صائيات  كانت  بحيث  التدريبية  والدورات 

الأن�صطة  من  كبير  بعدد  ذاخرة  الدورة  خالل  الن�صاط 

منها: الأع�صاء  من  كبير  عدد  منها  ا�صتفاد  التي 

حلقــة تحفيظ القرآن الكريم:
وقد   49 عددهم  المنت�صبين  كان  القراآن  تحفيظ  حلقة 

مثل�ا الجمعية في م�صابقات على م�صت�ى الدولة وح�صل�ا 

وج�ائز  الم�صابقات  من  عدد  في  الأولى  المراكز  على 

الكريم. القراآن 

دورات برايل:
منها  ا�صتفاد  برايل  تعليم طريقة  دورات  الجمعية  نظمت 

25 ع�ص�ا منهم طالب المدار�ض والجامعات وعدد  عدد 

الم�ظفين. من 

دورات الكمبيوتر:
الآلي  الحا�صب  في  متن�عة  دورات  الدورة  خالل  قدمت 

والم�ظفين. الطالب  من  اأع�صاء  ت�صعة  منها  ا�صتفاد 

دورة فــن الحركة والتنقل:
والتنقل قدمتها خبيرة  الحركة  الجمعية دورة فن  نظمت 

اإليها  اإنت�صب  للمكف�فين  والتنقل  الحركة  في  خليجية 

ا�صتفادوا  الذين  والطالب  الم�ظفين  من  ع�ص�ا  ع�صرون 

من الدورة في الحركة في بيئة العمل والبيئة الخارجية.

تقنيــات المعاقين بصريا:
المقهى  تنظيم  تم  ب�صريا  المعاقين  تقنيات  جانب  في 

الإلكتروني في خم�صة دورات وه� ن�صاط يهدف اإلى ت�صليط 

للمعاقين ب�صريا  الم�صاعدة  التقنيات  اأحدث  ال�ص�ء على 

التطبيقات  اأهم  تناول  تم  حيث  اإ�صدارها  ف�ر  وعر�صها 

ب�صريا. للمعاقين  الم�صاعدة  التقنيات  واأحدث 

الرحالت:
نظمت  والترفيهي  والتثقيفي  الجتماعي  الجانب  وفي 

للقرية  زيارات  بين  متن�عة  رحلة   13 عدد  الجمعية 

البرية. والرحالت  والمتاحف  العالمية 

رحالت العمرة:
لأداء منا�صك  الدورة رحلتان  الجمعية خالل هذه  نظمت 

57 ع�ص�ا. منها  ا�صتفاد  العمرة 

النشاط الرياضي:
بط�لة  الجمعية  نظمت  الريا�صي  الن�صاط  جانب  في 

الإمارات لكرة الهدف ثالثة مرات كما �صاركت  في بط�لة 

الريا�صية  الألعاب  ودورة  بدبي  الرم�صانية  ال�صبا  ند 

بالمملكة  العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجل�ض  الثانية 

للدولة. الثاني  المركز  واإحراز  ال�صع�دية  العربية 

المشاركات خارج الدولة:
�صارك عدد 37 ع�ص�ا من الجمعية في الم�صاركات خارج 



79

األمل المشرق - 2017

وال�ر�ض  والملتقيات  الم�ؤتمرات  من  عدد  في  الدولة 

العم�مية  الجمعية  اجتماعي  في  الم�صاركة  اأبرزها 

وال�ليات  بالك�يت  والعالمي  الآ�صي�ي  لالتحادين 

الأمريكية. المتحدة 

االستقباالت:
الجامعات  من  وجهة  م�ؤ�ص�صة   29 الجمعية  ا�صتقبلت 

الدورة. خالل  البارزة  وال�صخ�صيات  والمدار�ض 

استشارات:
لأولياء  ال�صت�صارات  من  كبيرا  عددا  الجمعية  قدمت 

خالل  ب�صريا  العاقين  مع  والعاملين  والمعلمين  الأم�ر 

الدورة.

مطبعة برايل:
من  عدد  الدورة  خالل  بالجمعية  برايل  مطابع  ا�صدرت 

 38 وعدد  بالجمعية  الخا�صة  الداخلية  الإ�صدارات 

في  والخا�صة  الحك�مية  الم�ؤ�ص�صات  من  لعدد  ا�صدارة 

الدولة.

الإدارة  لمجل�ض  الحالية  الدورة  اأن  بالذكر  والجدير 

تنتهي بتاريخ الخمي�ض القادم الم�افق 16 مار�ض بانعقاد 

لدورة  جديد  اإدارة  مجل�ض  وانتخاب  العم�مية  الجمعية 

.2019-2017
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ال�شارقة 2017/05/13

كرمت الأ�صتاذة نج�ى ال�صام�صي رئي�صة اللجنة الثقافية ولجنة المراأة ظهر ي�م ال�صبت 13 ماي� الع�ص�ات الم�صاركات 

في حلقة تحفيظ القراآن الكريم الم�صتمرة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع م�ؤ�ص�صة القراآن الكريم وال�صنة بال�صارقة.

وجاء ذلك في ختام الم��صم الرابع للحلقة. 

تكريم حلقة تحفيظ القرآن الكريم

Together,  
we are limitless

We’re surrounded by incredible people. People of all races and ages, diverse as the world itself. At 
some point in time, we might have said that some of these people have a disability. But at Emirates 
NBD, we believe that word is a thing of the past.   

If we look at people in terms of what they CAN do as opposed to what they can’t, we’ll be looking 
at a world without limits. Emirates NBD are working with the experts to help our community dissolve 
obstacles that people with disabilities are faced with. So that tomorrow, “people with disabilities” can 
simply be “people”.

Together, we can make our community 
 even more empowered

  Find out more at www.EmiratesNBD.com/togetherlimitless
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ال�شارقة  2017/12/02

ال�صيدة نج�ى  المراأة  الثقافية ولجنة  اللجنة  الغفلي، ورئي�صة  ال�صيد محمد  العالقات والإعالم  زار كل من رئي�ض لجنة 

من  الثاني  الم�افق  ال�صبت  ي�م  �صباح  ال�صام�صي  عائ�صة  والآن�صة  ال�صام�صي  م�زة  الآن�صة  الجمعية  وع�ص�تي  ال�صام�صي 

دي�صمبر م�صت�صفى القا�صمي بال�صارقة، ق�صم الأطفال حيث قام�ا بتقديم هدايا الي�م ال�طني 46 لالإمارات ور�صم الب�صمة 

واأ�صرهم. على وج�ه الأطفال 

زيارة ألطفال مستشفى القاسمي
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دورات انجليزي 

ال�شارقة  2017/04/30

انطلقت م�صاء الي�م الأحد الم�افق 30 اأبريل )دورة تعليم 

المبتدىء  للم�صت�يين  ي�ما   60 ولمدة  الإنجليزية(  اللغة 

بال�صارقة  بمقرها  الجمعية  نظمتها  والتي  والمت��صط 

وقدمتها معلمة اللغة الإنجليزية المعتمدة الأ�صتاذة اإيمان 

الأع�صاء: هم  مجم�عتان  الدورة  �صمت  وقد  ي��صف، 

ن�اف خلفان عبيد

احمد محمد ا�صحاق

ن�ر الدين فهد محمد نبيل

محم�د نجيب �صعيد

محمد ح�صين �صعالن

ي��صف محمد اأحمد 

ن�رة عبداهلل الزرع�ني

�صريفة بدر الها�صمي

علياء ح�صن ال�صم�صي

امتثال ع��ض خ�صر �صالم

اآلء محمد ال�صادق
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دورات طريقة برايل 

نظمت الجمعية دورات م�صتمرة في طريقة برايل لأع�صاء 

قدمتها  العالقة  ذوي  من  والمهتمين  المكف�فين  الجمعية 

مدربة برايل مي�ض اأحمد بتاريخ منذ بادية العام 2017.

وقد كان عدد الم�صتفيدين من هذه الدورات �صتة اأع�صاء 

هم:

محمد ح�صن غريب الح��صني

محم�د �صعيد نعمان

فهد محمد علي �صالح

علي �صالح علي محمد

مهرة المندو�ض

م�زة المندو�ض 

ثم التحق بالدورة عدد من الأع�صاء هم:

اآلء محمد ال�صادق

و�صال اإدري�ض اأحمد

م�ؤيد حاتم الجنيد

خالدة حاتم الجنيد

عبد اهلل علي اآل علي

�صريفة بدر الها�صمي

ماجد زكريا قدفجي العدوان

زينب ف�صل الرحمن 
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ن�ر الدين فهد محمد 

ح�صة مبارك �صالم

علياء مبارك �صالم

فار�ض ميرغني الهادي

ي��صف محمد اأحمد ي��صف

وليد مراد البل��صي

والتعريف  اللم�ض  تمارين  على  الدورات  احت�ت  وقد 

بهدف  الحرف  �صكل  واتقان  الكلمات  وتركيب  بالأحرف 

والخت�صارات  والتن�ين  والكتابة  القراءة  م�صت�ى  تح�صين 

المجم�عة  ومازالت  برايل  بطريقة  الريا�صية  والرم�ز 

الدورة. ت�ا�صل  الثانية 
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ال�شارقة 2017/01/19-14

نظمت الجمعية خالل الفترة 14-19 دورة في )فن والحركة 

والتي  للمكف�فين  البي�صاء(  الع�صا  وا�صتخدام  الت�جه 

تقدمها الخبيرة البحرينية مع�ص�مة محمد تقي، بم�صاركة 

20 متدربا من اأع�صاء الجمعية المكف�فين و�صعاف الب�صر 
على مجم�عتين �صباحا وم�صاءا،  وت�صتمر الدورة حتى ي�م 

دورة مهارات التوجه وتقنيات 
لحركة والتنقل للمكفوفين

القادم.  الخمي�ض 

وقال ال�صيد عادل عبد اهلل الزمر رئي�ض مجل�ض اإدارة الجمعية: 

اأطلقتها  التي  الت�ع�ية  الخطة  متابعة  الدورة  هذه  »اأتت 

الجمعية في 15 اأكت�بر العام الما�صي بمنا�صبة الي�م العالمي 

الأداة  باأهمية هذه  ال�عي  لرفع  للمكف�فين  البي�صاء  للع�صا 

للكفيف وتحفيزه ل�صتخدامها ب�صكل ي�مي في اأداء وظائفه 
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المختلفة.  الحياتية 

كما وتعمل الجمعية على دعم وتمكين المعاقين ب�صريا ببرامج 

ت�صاعدهم في الندماج المجتمعي وتتيح لهم ال�صتقاللية في 

الحركة والتنقل ب�صكل ي�صير واآمن.

ودعا الزمر المكف�فين على الحر�ض على ا�صتخدام الع�صا 

من  جزء  واعتبارها  و�صرورية  مهمة  اأداه  وجعلها  البي�صاء 

الأدوات الدائمة التي ي�صطحب�نها معهم لأنها ت�صهل عليهم 

الحركة وت�فر لهم الحماية وتعرف المجتمع عليهم، واأ�صاف 

الزمر نتمنى من وزارة التربية والتعليم تاأهيل وتدريب معلمي 

التربية الخا�صة والأطفال  المكف�فين وخلق ور�ض تدريبية في 

الع�صا  حمل  حب  فيهم  وزرع  الأطفال  لتمكين  المجال  هذا 

الأداة  بهذه  ب�صريا  معاقين  الغير  الأطفال  وت�عية  البي�صاء 

اأقرانهم«. ي�صتخدمها  التي 

وبدورها قالت الخبيرة البحرينية في الت�جه والحركة ال�صيدة 

مع�ص�مة تقي: 

»اإن جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا من الجمعيات الرائدة 

في وطننا العربي وتتميز بالجتهاد في تاأهيل المعاقين ب�صريا 

واأت�صرف بتقديم الدورة الثانية للجمعية حيث قمت بتقديم 

العدد  نف�ض  منها  ا�صتفاد  �صن�ات  عدة  قبل  الأولى  الدورة 

تقريبا، واأ�صافت قمت في هذه الدورة ب��صع برنامج متكامل 

اأحت�ى  باأهداف محددة حيث  الدورة  اأيام  على عدد  مق�صم 

الي�م الأول على عدد من المهارات الهدف منها تنمية وتط�ير 

وهدف  ال�صير  ع�صا  قبل  ما  الأ�صا�صية  والتقنيات  المفاهيم 

الي�م الثاني تمكين المعاق ب�صريا من ال�صير ب�صالمة وكفاءة 

باأن�اع  التعريف  الهدف  واأدوات هذا  ماأل�فة  بيئة داخلية  في 

مرافقة  عند  الع�صا  وحمل  الع�صا  وو�صع  واأجزائها  الع�صا 

دليل مب�صر والمداخل والأب�اب المغلقة والمفت�حة وا�صتخدام 

الع�صا على درات ال�صلم وتقنيات الت�ازي وتقنيات الت�صال 

الم�صتمر وغيرها من المهارات والتقنيات وفي الي�م الثالث 

البيئة  والرابع الهدف تط�ير مهارات الطالب الأ�صا�صية في 

الخارجية وال�حدة الخارجية ال�صكنية وي�م الأربعاء مهارات 

الحركة والتنقل في الأماكن الخارجية التجارية بهدف تط�ير 

مهارات الكفيف الأ�صا�صية في البيئة الخارجية وعب�ر ال�صارع. 

وتبعت تقي كما �صنق�م في الي�م الأخير بمهارات ال�صير في 

الخارج العامة التي تحت�ي على تج�يد تقنية اللم�ض والتح�ص�ض 

وط�ل وعر�ض الق��ض الثابت الم�صتقيم وخط ال�صير الم�صتقيم 

وا�صتخدام الم�صاعد المتحركة وطلب الم�صاعدة«.

يذكر اإن الدورة تقام على فترتين �صباحية وم�صائية ب�اقع �صت 

الع�صا  ا�صتخدام  كيفية  على  الدورة  وت�صتمل  ي�مية  �صاعات 

ا�صتخدامها  وكيفية  بالكفيف  المحيطة  البيئة  في  البي�صاء 

في الأماكن العامة كما يتم تعليمه على كيفية ت�فير الحماية 

الذاتية داخل وخارج محيطه كما تعطيه الع�صا البي�صاء اأي�صا 

اأو  اأداء مهامه الي�مية دون الحاجة لمرافق  ال�صتقاللية في 

اأن يتم اإعطاء المعاق ب�صريا جميع الإحداثيات  مر�صد بعد 

المحيطه به.
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ال�شارقة 4 مايو 2017 م

اأختتمت ي�م الخمي�ض الرابع من ماي� في جمعية الإمارات 

للمعاقين ب�صريا دورة طرق تعليم المكف�فين في مدار�ض 

التربية  وزارة  من  ومعلمة  معلم   31 بم�صاركة  الدمج 

اإلمارات للمعاقين بصريا تدرب 31 
معلم ومعلمة على مهارات تدريس 

المكفوفين

والتعليم من معلمي التربية الخا�صة وانطلقت الدورة ي�م 

الأحد الما�صي في مقر الجمعية، وتم تقديم مجم�عة من 

التدريبات الأ�صا�صية في تعليم طريقة برايل، وتعرف�ا على 
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المعل�مة  اي�صال  في  منها  ال�صتفادة  يمكن  التي  ال��صائل 

للطالب الكفيف، وما هي المعينات والأدوات التقنية التي 

من �صاأنها رفع مهارات التعلم الذكي للطالب والمعلم، كما 

الع�ن  تقديم  وكيفية  والتنقل  الت�جه  مهارات  على  تدرب�ا 

المدر�صية.  البيئة  والتعرف على  ال�صير  اأثناء  للكفيف 

اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  الزمر  عادل  ال�صيد  قال:  وبدوره 

 : لجمعية ا

بالتعامل  المهتمين  مهارات  رفع  على  الجمعية  »تحر�ض 

ومنها  المجالت  مختلف  في  الب�صرية  الإعاقة  ذوي  مع 

التربية  وزارة  فن�صكر  الدمج  معلمي  وبخا�صة  المعلمين 

الخا�صة  التربية  معلمي  من  العدد  لهذا  تر�صيحها  على 

على  ا�صتمرت  تدريبية  �صاعة   20 ب�اقع  بتدريبهم  لنق�م 

مدى خم�ض اأيام قدمنا من خالها ور�ض متن�عة في كيفية 

والمعينات  الأدوات  و�صرح  الكفيف  الطالب  وتعليم  تدريب 

المعل�مة  اي�صال  في  والمعلم  الطالب  تدعم  التي  التقنية 

الريا�صيات.. مادة  تعليم  وبخا�صة 

مهارات  الكفيف  الطالب  اكت�صاب  اأهمية  على  ن�ؤكد  كما 

القراءة والكتابة بطريقة برايل، ومن هذا المنطلق قدمت 

وهي  للمكف�فين  برايل  دورات  من  مجم�عة  الجمعية 

العام«.  مدار  على  م�صتمرة 
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ال�شارقة 2017/04/15-13

نظمت الجمعية في الفترة 13-15 اأبريل الجاري بمقرها 

بال�صارقة دورة في )مهارات وفن الطبخ( قدمها عدد من 

من  الكفيفات  الفتيات  تمكين  بهدف  وذلك  المدربات، 

ا�صتخدام اأدوات المطبخ وتعزيز ثقتهن باأنف�صهن وتط�ير 

التي  والعجز  الخ�ف  ح�اجز  وك�صر  مهاراتهن الحياتية 

بناتهن. نف��ض  في  الأ�صر  بع�ض  تزرعها 

وبلغ عدد الم�صاركات في تلك الدورة خم�ض ع�صرة ع�ص�ة، 

عليهن  الأدوار  وت�زيع  مجم�عات،  اإلى  تق�صيمهن  تم  وقد 

بحيث تت�لى كل مجم�عة اإعداد وجبة الفط�ر اأو الغداء اأو 

بنف�صها. الع�صاء 

وفي نهاية الدورة اأكدت الم�صاركات على الفائدة العظيمة 

دورة مهارات وفن الطبخ للكفيفات

التي  الدورة  تلك  من  اكت�صبنها  التي  الجديدة  والمهارة 

ت�اجهها  التي  ال�صع�بات  من  عدد  تجاوز  في  اأ�صهمت 

كما  عليها،  اأ�صرتها  لخ�ف  نظرًا  بيتها  في  الكفيفة  الفتاة 

اأكدن على اأهمية مثل تلك الدورات في حياة كل كفيفة لما 

النف�ض،  على  العتماد  فكرة  تر�صيخ  في  كبير  اأثر  من  لها 

وتقدمت الم�صاركات بال�صكر الجزيل للجمعية على دعمها 

لأع�صائها.  الأف�صل  لتقديم  المت�ا�صلة  وجه�دها  الدائم 

ال�صيدة  الثقافية  واللجنة  المراأة  لجنة  رئي�صة  واأ�صافت 

الفترة  خالل  �صتنظم  الجمعية  باأن  ال�صام�صي  نج�ى 

القادمة العديد من الدورات التخ�ص�صية التي من �صاأنها 

الي�مية. حياتها  في  الكفيفة  الفتاة  تحتاجه  ما  كل  تلبية 
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ال�شارقة يونيو 2017

الإمارات  جمعية  في  ي�ني�  من  الأول  الخمي�ض  ي�م  اإنطلقت 

رم�صانية  فعاليات  بال�صارقة  بمقرها  ب�صريا  للمعاقين 

متن�عة تحت �صعار »رم�صننا خير في عام الخير«، جاء ذلك 

يرافقه  الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  الزمر  عادل  ال�صيد  بح�ص�ر 

الجمعية  اأع�صاء  من  ع�ص�   100 بم�صاركة  المجل�ض  اأع�صاء 

وجانب من ذويهم واأقرانهم والمتعاملين معهم، وقد ابتداأت 

الفعالية بتناول الفط�ر الجماعي وبعد ذلك تم تنفيذ الأن�صطة 

في  اأ�صابيع  ثالث  خالل  ت�صتمر  والتي  للفعالية،  الم�صاحبة 

هذا ال�صهر في كل ي�م خمي�ض، ا�صتملت الفعاليات على بط�لة 

الدومين� لل�صباب، وبط�لة تن�ض الطاولة للفتيات، بالإ�صافة اإلى 

والترفيهية. الثقافية  والم�صابقات  الأن�صطة 

فعاليات رمضانية متنوعة وفطورا 
جماعيا في اإلمارات للمعاقين بصريا

وبهذه المنا�صبة قال الزمر: 

»نهنئ قيادة و�صعب الإمارات ب�صهر رم�صان الكريم اأعاده اهلل 

عليهم وعلينا باليمن والبركات، حر�صنا في جمعية الإمارات 

وفعاليات  اأن�صطة  اإقامة  على  عام  كل  في  ب�صريا  للمعاقين 

الأع�صاء  بين  الجتماعي  الت�ا�صل  زيادة  بهدف  رم�صانية 

باإقامة  اأج�اء ترفيهية ممتعة  اإ�صفاء  اإلى  بالإ�صافة  واأ�صرهم 

البرامج والم�صابقات الثقافية والذهنية والريا�صية، ول يف�تني 

اأن اأتقدم بال�صكر الجزيل لجمعية الهالل الأحمر لتعاونها مع 

الجمعية وتقديمها لـ10 اأجهزة ذكية تم ت�زيعها على اأع�صاء 

الجمعية نثمن لهم هذا التعاون الذي يعزز اأطر الت�ا�صل مع 

الم�ؤ�ص�صات التي من �صاأنها خدمة المعاقين ب�صريا«. 
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ال�شارقة 2017/02/23

بح�ص�ر رئي�ض الجمعية الأ�صتاذ عادل الزمر وعدد من اأع�صاء مجلي�ض اإدارة الجمعية تم عقد لقاء مع الأع�صاء الذاهبين 

لأداء منا�صك العمرة ومرافقيهم بتاريخ 23  فبراير �صمن الرحلة التي تنظمها الجمعية �صن�يًا. وكان عدد الم�صاركين 

02/28-2017/03/03 ثالثين ع�ص�ا ومرافقيهم، وقد تحدث  بالفترة  التي �ص�ف تك�ن  الرابعة  العمرة  في رحلة 

للم�ج�دين عن  الرحلة  رئي�ض  الحمادي  العزيز  عبد  الأ�صتاذ  العام  ال�صر  واأمين  الجمعية  رئي�ض  الزمر  عادل  الأ�صتاذ 

ترتيبات وتجهيزات برنامج العمرة وم�اعيد ال�صفر والت�جيهات فترة الرحلة، وت�زيع البرنامج للمعتمرين. 

لقاء المشاركين في رحلة العمرة الرابعة
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ال�شارقة 2017/03/09

خم�صة   2017 مار�ض   09 الم�افق   الخمي�ض  ي�م  �صباح  الجمعية  بمقر  الزمر  عادل  الأ�صتاذ  الجمعية  رئي�ض  ا�صتقبل 

وع�صرون طالبا من طالب كلية الهند�صة بكليات التقنية العليا بال�صارقة حيث تناول اللقاء درا�صة لحتياجات المعاقين 

ب�صريا ومدى مقدرة الطالب على ت�صميم وابتكار م�صاريع لم�صاعدة المعاقين ب�صريا.

استقبال طالب كليات التقنية العليا 
بالشارقة
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دبي 2017/12/16-14

اأحمد واإمتثال ع��ض في  �صارك رئي�ض لجنة الإعالم والعالقات العامة الأ�صتاذ محمد الغفلي وع�ص�تا الجمعية مي�ض 

الفترة 14-16 دي�صمبر بجناح للجمعية في )م�ؤتمر الإمارات ال�صابع ع�صر لطب وجراحة العي�ن( الذي نظمته جمعية 

الإمارات الطبية خالل الفترة 14-16 دي�صمبر 2017 بمركز دبي الدولي للم�ؤتمرات والمعار�ض.

المشاركة في مؤتمر اإلمارات السابع 
عشر لطب وجراحة العيون
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راأ�س اخليمة 2017/12/12

نظمتها  التي  القمم(  ف�ق  )همم  لمبادرة  الح�ارية  الجل�صة  في  اإدري�ض  وو�صال  اأحمد  مي�ض  الجمعية  ع�ص�تا  �صاركت 

الإدارة العامة لالإقامة و�ص�ؤون الأجانب براأ�ض الخيمة بالمبنى الرئي�صي �صباح ي�م الثالثاء الم�افق 2017/12/12.

المشاركة في مبادرة 
همم فوق القمم
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ال�شارقة 2017/09/15

�صارك عدد من اأع�صاء الجمعية ع�صر الجمعة الم�افق 15 �صبتمبر في فعالية )مجتمعين على خير( التي نظمت في 

الفجيرة م�ل �صمن مبادرات الي�م العالمي للعمل الإن�صاني 2017 التي نظمها فريق ت�ا�صل التط�عي تحت رعاية ال�صيخ 

مكت�م بن حمد ال�صرقي رئي�ض نادي الفجيرة الريا�صي.

فعالية مجتمعين على خير
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ال�شارقة 2017/05/20

نظمت الجمعية وبالتعاون مع دائرة ال�ص�ؤون الإ�صالمية والأوقاف بال�صارقة محا�صرة بعن�ان )ا�صتقبال �صهر رم�صان( 

ال�اعظان: قدمها 

اأحمد محمد ها�صم – لل�صباب

ابت�صام �صالم ب��صمن�ه – للفتيات

م�صاء ي�م ال�صبت الع�صرون من ماي� بمقر الجمعية ح�صرها عدد كبير من الأع�صاء.

كما تم عقد جل�صة لعر�ض التحديثات التي اجريت على نظارة اي �صايت ل�صعاف الب�صر بعد نهاية المحا�صرة. 

محاضرة استقبال شهر رمضان
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راأ�س اخليمة 16 اأكتوبر 2017

قدم الأ�صتاذ عادل الزمر رئي�ض مجل�ض الإدارة �صباح ي�م الثنين 16 اكت�بر محا�صرة ح�ل الع�صا البي�صاء واأهميتها 

وا�صتخداماتها للكفيف التي نظمها مركز فتيات راأ�ض الخيمة بمدر�صة ال�صباحية الثان�ية للبنات براأ�ض الخيمة بمنا�صبة 

الي�م العالمي للع�صا البي�صاء.

محاضرة العصا البيضاء وأهميتها 
واستخداماتها للكفيف
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ال�شارقة 14 اأكتوبر 2017

نظمت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا في بحيرة خالد 

الي�م  م�صيرة  المجاز  لحديقة  ال�صعبية  القه�ة  اأمام  ومن 

 15 ي�صادف  والذي  للمكف�فين  البي�صاء  للع�صا  العالمي 

اأكت�بر   14 ال�صبت  م�صاء  ذلك  وكان  عام  كل  من  اأكت�بر 

الع�صكرية وجاء ذلك  ال�صرطة  بمرافقة م��صيقى  الجاري، 

يرافقه  الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  الزمر  عادل  ال�صيد  بح�ص�ر 

اأع�صاء المجل�ض وعدد كبير من المكف�فين اأع�صاء الجمعية 

جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا تحتفل 
باليوم العالمي للعصا البيضاء

وعدد اأربعين متط�ع من مختلف الم�ؤ�ص�صات التط�عية اإلى 

والتعليمية  الم�ؤ�ص�صات الجتماعية  جانب ح�ص�ر كبير من 

م�صارك.  الربعمائة  فاق  المعاقين  ومراكز 

العالمي  بالي�م  الحتفال  »ان  الزمر:  قال  المنا�صبة  وبهذه 

من  والأكيدة  ال�صادقة  الرغبة  يج�صد  البي�صاء،  للع�صى 

قبل م�ؤ�ص�صات المجتمع والأفراد في اإذكاء ال�عي العام عن 

اأهمية و�صرورة ا�صتخدام الع�صا البي�صاء للمعاقين ب�صريا، 
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فالع�صا البي�صاء لي�صت رمزا لالإعاقة الب�صرية فح�صب، بل 

هي من اأهم الأدوات التي تحقق حرية وا�صتقاللية الأ�صخا�ض 

الثقة  لديهم  تتعزز  م�صتخدميها  واإن  ب�صريا،  المعاقين 

باأنف�صهم، في النتقال والحركة دون الحاجة لالآخرين في 

�صن�يا على  الجمعية  وقد درجت  لل��ص�ل«  الم�صاعدة  طلب 

المجتمع  البيي�صاء لم�صاركة وت�عية  الع�صا  تنظيم م�صيرة 

باأهمية الع�صا البي�صاء ورمزيتها للكفيف.

حافل  بحفل  البي�صاء  الع�صا  فعاليات  الجمعية  واختتمت 

بفندق رادي�ص�ن بل� بال�صارقة تخلله عر�ض فلم ت�ع�ي عن 

الع�صا البي�صاء وا�صتخداماتها واأهميتها للمعاقين ب�صريا 

للجمعية  وكلمة  الطريق،  وم�صتخدمي  لل�صائقين  وت�عية 

قدمها الدكت�ر اأحمد العمران ال�صام�صي نائب رئي�ض مجل�ض 

الإدارة بمنا�صبة الي�م كما رحب فيها ب�صي�ف الجمعية من 

الحفل  خالل  قدمت  كما  الفعالية،  ورعاة  الرعاية  مراكز 

م�صابقات عن الي�م العالمي للع�صا البي�صاء قدمها رئي�ض 

الغفلي  محمد  الأ�صتاذ  والإعالم  العامة  العالقات  لجنة 

من  ج�ائزها  قدمت  القي�ين  اأم  فتيات  نادي  ومتط�عات 

التعاونية. ال�صارقة  جمعية 

وفي نهاية الحفل كرم الأ�صتاذ عادل الزمر ونائبه الدكت�ر 

اأحمد العمران ال�صام�صي الجهات الراعية والداعمة حيث 

الع�صكرية  ال�صرطة  وم��صيقى  ال�صارقة  �صرطة  تكريم  تم 

وم�ؤ�ص�صة  ال�صارقة  بنك  الرئي�صي�ن  الرعاة  تكريم  تم  كما 

تليك�م  اآك�صي�م  الفرعي�ن  والراعاة  بدبي  الحرة  الأ�ص�اق 

لالأ�صمنت  ال�صارقة  و�صركة  التعاونية  ال�صارقة  وجمعية 

فعالية  اإنجاح  في  الم�صاركة  والجهات  ال�صناعية  والتنمية 

وم�صيرة الي�م العالمي للع�صا البي�صاء للمكف�فين ومركز 

ومف��صية  القي�ين  اأم  فتيات  ونادي  الإن�صانية  الم�صاعر 

ال�صارقة. مر�صدات 
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ال�شارقة 4 نوفمرب 2017

نظمت الجمعية زيارة لمعر�ض ال�صارقة الدولي للكتاب بمركز اك�صب� ال�صارقة للمعار�ض 

ي�م ال�صبت 04 ن�فمبر 2017 بح�ص�ر عدد كبير من اأع�صاء الجمعية ومرافقيهم.

زيارة معرض الشارقة الدولي للكتاب
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عجمان 2017/01/21

نظمت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا بالتعاون مع وزارة 

الثقافة وتنمية المعرفة )ور�صة فنية للتدريب على الت�صكيل 

بال�صل�صال( م�صاء ي�م ال�صبت 21 يناير 2017 بالمركز 

الجمعية تنظم ورشة فنية لتدريب 
المكفوفين على التشكيل بالصلصال

الثقافي والمعرفي بعجمان قدمها الفنان الت�صكيلي الأ�صتاذ 

العامة  العالقات  لجنة  رئي�ض  بم�صاركة  الع��صي  اإبراهيم 

الثقافية  اللجنة  ورئي�صة  الغفلي  محمد  الأ�صتاذ  والإعالم 
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وع�صرون  و�صبعة  ال�صام�صي  نج�ى  الأ�صتاذة  المراأة  ولجنة 

ع�ص�ا من اأع�صاء الجمعية وقد احت�ت ال�ر�صة على الفنيات 

المختلفة للت�صكيل والنحت بال�صل�صال وفي الن�صف الثاني 

من ال�ر�صة قام كل كفيف بعمل �صكل من اختياره.

وقالت نج�ى ال�صام�صي رئي�ض اللجنة الثقافية ولجنة المراأة 

اأن الجمعية تحر�ض دائما على تدريب المعاقين ب�صريا على 

على  قادر  كغيره  الكفيف  اأن  واثبات  المتاحة  الفن�ن  جميع 

تقديم كل ما ه� جميل.

واأ�صاد الع��صي بعقد الجمعية لمثل هذه ال�ر�ض واأ�صاف باأنه 

اأحا�صي�ض  على  تعرف من خاللها  تجربة جميلة  قد خا�ض 

اإدارة المركز  واإبداعات المعاقين ب�صريا واأنه �صي�صعى مع 

في  الأعمال  هذه  لعر�ض  المعرفة  وتنمية  الثقافة  ووزارة 

معر�ض فني يدعى له الجمه�ر للتعرف على هذه الإبداعات.
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ال�شارقة 2017/01/28-26.

اختتمت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا ال�صبت 28 يناير المع�صكر الثالث للفتيات الكفيفات من ع�ص�ات الجمعية والذي 

اأنطلقت فعالياته ي�م الخمي�ض 26 يناير 2017 تحت �صعار )�صحتي من اأول�ياتي( بم�صاركة 20 كفيفة. 

وقالت: رئي�صة اللجنة الثقافية ولجنة المراأة ال�صيدة نج�ى ال�صام�صي: 

لهن  وتتيح  تمكنهن  التي  الحياتية  المهارات  الكفيفات  الفتيات  اإك�صاب  على  ب�صريا  للمعاقين  الإمارات  جمعية  »تحر�ض 

الآخرين. على  والعتماد  التكالية  عن  بعيدا  منازلهن  في  فعالة  عنا�صر  يجعلهن  مما  الجتماعية  ال�صتقاللية 

اإلمارات للمعاقين بصريا تنظم 
معسكرها الثالث للفتيات
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من  )�صحتي  الثالث  المع�صكر  تنظيم  جاء  واأ�صافت: 

اأول�ياتي( هذا العام رغبة منا في رفع ال�عي ال�صحي لدى 

ع�ص�اتنا ك�نهن فتيات من حقهن اأن يتمتعن بج�صم �صليم 

ال�صمنة  اإلى  ي�ؤدي  الذي  التغذية  �ص�ء  من  يحميهن  �صحي 

ال�صام�صي  واختتمت  خطيرة،  اأمرا�ض  ذلك  عن  ينتج  مما 

باأن الجمعية تهتم بالن�صاط الن�صائي وتتيح برامج في تمكين 

المراأة الكفيفة مما يجعلها منتجة في مجتمعها وبين اأهلها 

و�صديقاتها والبرامج ال�صحية والريا�صية واحد من اأ�صكال 

والتمكين«.  التثقيف 

الفعاليات  من  العديد  على  ا�صتمل  المع�صكر  اإن  ويذكر 

الريا�صية والترفيهية ومحا�صرة في التغذية ال�صليمة قدمتها 

والخياطة  التجميل  في  ودورات  ال�صام�صي  علياء  الدكت�رة 

جل�صات  على  اأي�صا  المع�صكر  وا�صتمل  المنزلي،  والتدبير 

�ص�اء في حديقة الجمعية وم�صابقات متن�عة بين الريا�صة 

وال�صحة.
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البحرين 2017/04/06-01

�صاركت الجمعية في المع�صكر الأول للمراأة الخليجية الكفيفة الذي نظمته جمعية ال�صداقة للمكف�فين خالل الفترة 01-

2017/04/06 بمملكة البحرين تحت �صعار )اإرادتنا مراآة الحياة( بم�صاركة اأكثر من 30 كفيفة من دول مجل�ض التعاون 
الخليجي، وقد مثلت الجمعية الع�ص�ة عبلة الكعبي حيث كان برنامج المع�صكر حافال بال�ر�ض التدريبية والبرامج الترفيهية 

والتعليمية،  جبق قدمت الخبيرة البحرينية مع�ص�مة تقي دورة فن الحركة والتنقل التي ا�صتمرت حتى الي�م الخام�ض اإ�صافة 

ل�ر�ض في كيفية تغيير الذات وور�صة الأمن ال�صالمة المنزلية مع الدكت�رة ق�ت، وور�صة مع الأ�صتاذة ب�صمة )ق�صة كفاح مع 

الحياة(، اإ�صافة اإلى الم�صابقات الي�مية مثل م�صابقة الطبخ »اعداد اف�صل طبق« يحت�ي على المقبالت ال�جبه الرئي�صية وطبق 

حل� وقد ا�صترك ال�فد العماني مع الماراتي في اعداد هذا الطبق فح�صل على المركز الول وهناك م�صابقة ترتيب وتنظيف 

الغرف فح�صل ال�فد الماراتي على المركز الول.

ويعتبر المع�صكر ه� الأول للفتيات الكفيفات الذي ينظم على م�صت�ى دول مجل�ض التعاون الخليجية.

المعسكر األول للمرأة الخليجية 
الكفيفة
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عجمان 2017/04/12

�صاركت الجمعية في )ي�م الإبتكار لأبطال الإرادة والتحدي( الذي نظمه مركز البتكار في جامعة عجمان بمنا�صبة عام 

الخير وا�صت�صاف به مجم�عة من مراكز ذوي الإعاقة وعر�ض ابتكارات طالب الجامعة التي تخدم ذوي العاقة.

وقد مثل الجمعية الأع�صاء:

مي�ض اأحمد

�صميرة الزاهر

انت�صار نعمان

يوم االبتكار ألبطال اإلرادة والتحدي
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دبي 2017/01/06

�صاركت الجمعية في ملتقى )نحن معكم( الذي تنظمه هيئة اآل مكت�م الخيرية بكايت بيت�ض بجميرا دبي، حيث ح�صر حفل 

الفتتاح الأ�صتاذة نج�ى عبد اهلل ال�صام�صي رئي�صة اللجنة الثقافية ولجنة المراأة وعدد من الع�ص�ات، واأ�صتقبل جناح الجمعية 

ال�صيخ را�صد بن حمدان بن را�صد اآل مكت�م في زيارة لجناح الجمعية في الملتقى وا�صتمع من رئي�صة اللجنة الثقافية ولجنة 

المراأة اإلى �صرحا عن الجمعية وخدماتها المقدمة للمعاقين ب�صريا بالدولة.

ملتقى نحن معكم
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دبي 2017/10/12-01

�صارك ع�ص�ا الجمعية خلفان محمد خلفان ال�صريقي و�صيخة محمد خلفان ال�صريقي في ح�ص�ر )برنامج دعم الأقران من 

اأ�صحاب الهمم( من خالل الدورة التدريبية المتخ�ص�صة         )Life Coaching( لإعداد 10 قادة من اأ�صحاب الهمم 

لي�صبح�ا مدربين لأقرانهم ولقيادة مجم�عات الدعم.

الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع خالل الفترة 01-12 اأكت�بر بدبي.

برنامج دعم األقران
من أصحاب الهمم 
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الفجرية 2017/04/13

�صمن التعاون الم�صترك مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لتعريف المجتمع باإر�صادات وطرق التعامل مع المعاقين ب�صريا 

�صارك �صباح ي�م الخمي�ض 13 اأبريل رئي�ض لجنة العالقات والإعالم ال�صيد محمد الغفلي في تقديم ور�صة ت�ع�ية في 

اإر�صادات التعامل مع ذوي الإعاقة الب�صرية بمركز الفجيرة الثقافي علما باأنه �صتقدم ال�ر�ض الأخرى في المراكز الثقافية 

بعجمان واأم القي�ين وراأ�ض الخيمة.

ورش توعوية في إرشادات
التعامل مع المعاقين بصريا
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ال�شارقة 2017/11/03

قدم م�صاء الجمعة الم�افق 3 ن�فمبر رئي�ض لجنة العالقات والإعالم ال�صيد محمد الغفلي )ور�صة و�صائل الن�صر للمكف�فين 

بطريقة برايل( �صمن فعاليات اإدارات المكاتب العامة التابعة لهيئة الثقافة والفن�ن بدبي في من�صتها بمعر�ض الكتاب في 

اك�صب� ال�صارقة.

ورشة وسائل النشر للمكفوفين 
بطريقة برايل 
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ال�شارقة 2017/11/02

ا�صتجابة لدع�ة �صاحب ال�صم� ال�صيخ محمد بن را�صد اآل 

مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض مجل�ض ال�زراء حاكم دبي، 

رعاه اهلل، لرفع العلم، الذي يرفرف دائمًا في الأعالي، في 

اإطار حملة وطنية و�صعبية �صاملة وم�صتمرة.

مجل�ض  رئي�ض  الزمر  عادل  الأ�صتاذة  من  كل  قام  حيث 

الإدارة والأ�صتاذة نج�ى ال�صام�صي رئي�صة اللجنة الثقافية 

في يوم العلم بكل فخر الجمعية ترفع 
علم الدولة

برفع  الجمعية  الأع�صاء وم�ظفي  المراأة وعدد من  ولجنة 

العلم على ال�صارية بمقر الجمعية في ال�صاعة الحادية ع�صر 

الثاني من ن�فمبر، وذلك حر�صا من  �صباح ي�م الخمي�ض 

الجمعية على الم�صاركة في هذه المنا�صبة ال�طنية الغالية 

للقيادة  والنتماء  ال�لء  عن  وتعبيرًا  الجميع  قل�ب  على 

الر�صيدة.
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بحوث ودراسات
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يعمل برنامج »حا�صنات الأعمال« في متنزه جامعة الإمارات 

ودعم  لالإبداع  حا�صنة  بيئة  ت�فير  على  والبتكار  للعل�م 

الم�صاريع وتح�يلها اإلى خدمات ومنتجات يمكن ال�صتفادة 

التي  الم�صاريع  اأهم  الفرد والمجتمع. ومن  منها في خدمة 

تبناها البرنامج في العام الجاري جهاز »برايل اآي« لم�صاعدة 

الجهاز  كاميرا  تتيح  حيث  الب�صر،  و�صعاف  المكف�فين 

»برايل آي«..
عين طالبية لمساعدة المكفوفين

جريدة اخلليج تاريخ الن�شر: 2017/10/24

متابعة: هديل عادل

لم�صتخدميه التقاط �ص�رة من ال�ثيقة التي تراد قراءتها، ومن 

ثم تح�يلها اإلى لغة برايل. الم�صروع من ت�صميم 6 طالب من 

كليات مختلفة جمعهم هدف واحد ه� جعل اأ�صحاب الإعاقة 

الب�صرية اأكثر فاعلية واندماجًا في المجتمع.

الهند�صة  كلية  في  )طالب  المالك  عبد  محم�د  يتحدث 

الكهربائية( عن م�صروعهم الذي اأنجزه بالتعاون مع فريقه 
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المك�ن من �صيف الدين حاتم وفرج الفرج ومحمد الحمادي 

وعبد الرحمن غزال والطالبة ال�صينية جنجروما قائاًل:جهاز 

»برايل اآي« ه� عبارة عن جهاز قارئ ذكي للمكف�فين و�صعيفي 

الب�صر ي�صاعدهم على قراءة اأي ن�ص��ض مكت�بة عن طريق 

وتح�يلها  الحروف،  اإلى  التعرف  في  خا�صة  تقنية  ت�صخير 

اإلى لغة برايل، و يهدف هذا البتكار اإلى ت�فير فر�صة اأكبر 

لأ�صحاب الهمم من فئة المكف�فين للتعلم والح�ص�ل على 

المعرفة، وممار�صة ه�ايتهم في القراءة، ما ي�صاعدهم على 

تط�ير اأنف�صهم والندماج في مجتمعهم، ومما تجدر الإ�صارة 

ب�صدد  ونحن  للجهاز،  اأولي  نم�ذج  اإنجاز  تم  اأنه  هنا  له 

المكف�فين من دون  قبل  قابل لال�صتخدام من  اإنتاج جهاز 

م�صاعدة الآخرين، وبعد هذه المرحلة �صنبداأ مرحلة التط�ير 

والختبار، حيث �صنق�م با�صتطالع اآراء م�صتخدمي الجهاز ما 

ي�صاعدنا على تط�يره وحل م�صاكله.

ويق�ل فرج الفراج )طالب عل�م اأحياء(: جاءت فكرة ت�صميم 

هذا الجهاز عندما اأردنا م�صاعدة اأحد زمالئنا الطالب �صيف 

الدين حاتم في درا�صته وممار�صة حياته الي�مية، وه� اأي�صا 

وبداأنا  الم�صروع،  الم�صاركين في ت�صميم هذا  الطلبة  اأحد 

تقنية،  واآليات  اأفكار  اإلى  اآي«  »برايل  لجهاز  روؤيتنا  نترجم 

هذا  من  الفائدة  نعمم  اأن  في  فكرنا  العمل  مرحلة  وخالل 

الم�صروع لت�صمل جميع المكف�فين من اأنحاء العالم، ومن هنا 

ات�صعت روؤيتنا لم�صروعنا وتقدمنا بها اإلى برنامج حا�صنات 

الأعمال في متنزه جامعة الإمارات للعل�م والبتكار، وبف�صل 

اهلل كان من الم�صاريع التي اختارتها لجنة البرنامج للعام 

ت�صبح  حتى  وتط�يرها  احت�صانها  ليتم   2017 الدرا�صي 

منتًجا قاباًل لال�صتخدام من قبل المجتمع.

كيميائية( هند�صة  )طالب  حاتم  الدين  �صيف  ويتحدث 

الجهاز  من  الم�صتفيدين  كاأحد  ال�صخ�صية  تجربته  عن 

والم�صاركين في ت�صميمه م��صًحا ميزاته قائاًل: �صعدت كثيًرا 

بهذه المبادرة التي قام بها اأ�صدقائي من اأجل م�صاعدتي واأنا 

متفائل بنجاحها وا�صتفادة الكثيرين منها، حيث اإن التقنية 

الم�صتخدمة حالًيا في القراءة من قبل المكف�فين تعتمد على 

ت��صيل اأجهزة عدة ببع�صها، ليتمكن ال�صخ�ض من قراءة اأي 

ن�ص��ض يريدها، ويعتمد الكفيف عم�ًما على ل�حة عر�ض 

برايل اأو جهاز حا�صب برايل في القراءة، ول �صك في اأن هذه 

الأجهزة مرتفعة ال�صعر ولي�صت في متناول الجميع، اأما جهاز 

Braille Eye فيتميز بقلة تكلفته وحجمه كحجم الجيب 
ذكي  جهاز  عن  عبارة  فه�  ا�صتخدامه،  �صه�لة  اإلى  اإ�صافة 

يمكنه قراءة اأي �صيء وفي اأي وقت، وذلك با�صتخدام اإحدى 

تح�ل  التي  »اأوكر«  الحروف  اإلى  الب�صري  التعرف  تقنيات 

ال�ثائق التي يتم التقاطها ب�ا�صطة كاميرا رقمية اإلى بيانات 

وباعتبار  برايل،  لغة  اإلى  وترجمتها  والبحث  للتحرير  قابلة 

اأنني من الم�صتفيدين من هذا البتكار فاإنني اأ�صارك فريق 

العمل في تقييم الجهاز واإجراء اأي تعديل عليه.

الحمادي  محمد  يق�ل  اآي«  »برايل  جهاز  عمل  كيفية  وعن 

)طالب هند�صة كهربائية(: يعتمد عمل الجهاز على ت�جيه 

اأي م�صتند تراد قراءته، ومن ثم  اإلى  به  الكاميرا الخا�صة 

المعل�مات  جعل  بكيفية  م�صتخدمه  باإر�صاد  الجهاز  يق�م 

الن�ص��ض  تح�يل  يتم  ثم  ومن  الكاميرا،  نطاق  في  تظهر 

التي تم التقاطها بالكاميرا اإلى بيانات مقروءة للمكف�فين 

اإلى  التعرف  تقنية  خالل  من  وذلك  الب�صر،  و�صعاف 

الحروف )OCR( التي تعمل على تح�يل الن�ض اإلى بيانات 

الجهاز  وي�صتطيع  برايل،  لغة  اإلى  تح�يلها  ثم  ومن  رقمية، 

اأي كالم في مجال الكاميرا كقراءة الف�اتير في  اأن يح�ل 

قراءة  اإلى  اإ�صافة  المطاعم،  في  الطعام  وقائمة  المتاجر 

خالل  من  الجهاز  �صطح  على  وعر�صها  برايل  بلغة  الكتب 

Refreshable Braille Disply تقنية 

واقت�صاد(عن  اإدارة  )طالب  غزال  الرحمن  عبد  ويتحدث 

العالمية  ال�صحة  منظمة  اإح�صائية  وفق  المكف�فين  واقع 

يعان�ن  �صخ�ض  ملي�ن   285 بنح�  يقدر  ما  هناك  قائاًل: 

ملي�ًنا   39 منهم  العالم  اأنحاء  جميع  في  ب�صرية  اإعاقات 

 50 العمر  يبلغ�ن من  و82% منهم  بالكامل  الب�صر  فاقدو 

الب�صر،  يعان�ن �صعف  اأكثر و246 ملي�ن �صخ�ض  اأو  عاًما 

المتدني،  اأ�صحاب الدخل  و90% من ه�ؤلء الأ�صخا�ض من 

اأنف�صهم والندماج  ويعاني ه�ؤلء الأ�صخا�ض �صع�بة تط�ير 

في مجتمعهم، ومن المعروف اأن القراءة من اأهم ال��صائل 

اأوجدنا  وكلما  والتط�ير،  التعلم  على  الإن�صان  ت�صاعد  التي 

حل�ًل لت�صهيل عملية القراءة على المكف�فين، فاإننا بالتاأكيد 

ن�صاعدهم على حل م�صاكلهم، وعلى اأن ي�صبح�ا اأكثر فاعلية 

ومجتمعهم. ومحيطهم  حياتهم  في 
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ورقة عمل مقدمة إلى معرض ومؤتمر
سايت مي لتقنيات اإلعاقة البصرية

الدورة الثالثة
وعنوانه� :

دور اخ�س�ئي بريل في ت�شهيل دمج الطلبة ذوي الإعاقة الب�شرية في المدار�س العامة

د. م�ؤيد عزيز

اخ�صائي اأنظمة بريل

مديرية تربية �صياتل
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Braillist اخ�شائي بريل

يلعب دورا ج�هريا في  مما ل�صك فيه ان اخ�صائي بريل 

مدار�ض  في  الب�صرية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  دمج  اإنجاح 

التعليم العام. ل يمكن تخيل الدمج بدون وج�د اخ�صائي 

بريل. و اعني باإخ�صائي بريل، ه� ال�صخ�ض الحا�صل على 

�صهادة اتقان انظمة بريل المختلفة ل�صيما العامة )البريل 

العربي المط�ر، و البريل الإنكليزي الم�حد(، و يف�صل ان 

العل�م  و  للريا�صيات  بريل  نظام  في  اأي�صا  يك�ن مرخ�صا 

)�صفرات نمث(. و يتم الح�ص�ل على تلك ال�صهادات من 

خالل الن�صمام الى دورات و اجتياز الختبارات الأولية و 

المتحانات. 

مهمات اخ�شائي بريل تتمثل في النقاط التالية:

التدريب على اأنظمة بريل المختلفة

بريل  بنظام  مطب�عة  م�اد  الى  الطباعية  الم�اد  تح�يل 

Transcribing
طباعية  م�اد  الى  بريل  بنظام  المطب�عة  الم�اد  تح�يل 

Interlining
انتاج الر�ص�م البارزة 

التدريب على اأنظمة بريل المختلفة

الطلبة  بتدريب  يق�م  المرخ�ض  بريل  اأنظمة  اخ�صائي 

المب�صرين  الأ�صخا�ض  و  الب�صرية،  الإعاقة  ذوي 

الخرين الذين يتعامل�ن مبا�صرة مع الطلبة ذوي الإعاقة 

اأنظمة  على  الأم�ر  اأولياء  و  المعلمين  منهم  و  الب�صرية 

بريل  برم�ز  التعريف  التدريب  يت�صمن  و  المختلفة.  بريل 

المط�ر،  العربي  )البريل  المختلفة  بريل  لنظمة  الممثلة 

التدريب،  بعد  نمث(.  �صفرات  الم�حد،  الإنكليزي  البريل 

و  و قراءتها،  الدرا�صية  الم�اد  الطالب من ت�صفح  يتمكن 

كذلك يتمكن من اأداء ال�اجبات المدر�صية و المتحانات. 

اأدوات  ا�صتخدام  على  الطلبة  تدريب  التدريب،  ي�صتمل  و 

الكتابة الل�حة و القلم، و طابعات بركنز الميكانيكية. اأما 

و  القلم،  و  الل�حة  على  لتدريبهم  فبالإ�صافة  المب�صرون 

طابعات البركنز، يدرب�ن على برامج المعدة لدخال رم�ز 

برنامجان  هنالك  ال�صتة.  الزرار  تقنية  با�صتخدام  بريل 

 Perky الغر�ض  لهذا  ا�صتخدامهما  يمكن  مجانيان 

Duck الذي تنتجه �صركة Duxbury و كذلك برنامج 
 American الذي انتجته �صركة  Braille Blaster
APH. المعروفة  اخت�صارا Housing of Printing
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مطبوعة  مواد  الى  الطباعية  المواد  تحويل 

Transcribing بريل  بنظام 

ه�  بريل  اأنظمة  لخ�صائي  الم�كلة  الأ�صا�صية  المهام  من 

تح�يل المطب�عة لنتاجها بنظام بريل. في اغلب الحالت 

الى  تح�يلها  ليتم  المدر�صين  الكترونية من  ملفات  ن�صتلم 

اأنظمة بريل با�صتخدام برنامج التح�يل Duxbury و من 

ثم يتم ار�صالها للجهة الم�صتفيدة. اما درو�ض الريا�صيات ل 

زلنا ن�صتخدم تقنية الزرار ال�صتة لإنتاج م�اد الريا�صيات. 

تح�يل الم�اد المطب�عة بنظام بريل الى م�اد طباعية 

الم�اد  ار�صال  يتم  الختبارات  و  التقييم  لأغرا�ض 

المطب�عة بنظام بريل من قبل الطلبة م�صتخدمين طابعات 

البركنز ليتم تح�يلها الى الن�ض الطباعي و ار�صالها الى 

المدر�صين. فيعمل اخ�صائي بريل حلقة و�صل بين الطالب 

المدر�صة.  و 

انتاج الر�شومات البارزة 

بمعدل  مقب�لة  ب�صرعة  و  البارزة  الر�ص�مات  انتاج  يتم 

خم�صة دقائق للملف ال�احد. و ي�صتفاد من هذه الر�ص�مات 

البارزة في درو�ض الريا�صيات، لر�صم ال�صكال الهند�صية 

البيانية  او المخططات  الخ (   ... المربعات  و  المثلثات   (

الممثلة للمح�رين ال�صيني و ال�صادي، ف�صال عن البيانات 

الإح�صائية. و مما يجدر الإ�صارة اليه، يتم تدريب الطلبة 

التي  الم�ج�دة  الريا�صية  المعل�مات  و تف�صير  على قراءة 

بريل.  برم�ز  تكتب  التي  و  البارزة  الر�ص�مات  تت�صمنها 

اإنكليزية كبيرة  النقاط بحروف  المثال: تمثل  فعلى �صبيل 

�صغيرة  اإنكليزية  بحروف  المتغيرات  و   upper case
التي  بالنقاط  تمثل  فانها  الأرقام  ام   lower case
اخ�صائي  يعمل  كذلك  بريل.  لخلية  ال�صفلي  الجزء  تحتل 

بريل على انتاج الر�ص�مات الأخرى كالخرائط و ال�صكال 

العل�م المختلفة. و بعد  الت��صيحية الم�صتخدمة في م�اد 

الخدمية  الطابعة  بنف�ض  طباعتها  يتم  الر�ص�مات  اكمال 

الأخرى. بريل  الم�اد  لطباعة  الم�صتخدمة 
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دور المعلم: 

يك�ن  بريل  اأنظمة  على  العام  التعليم  مدر�صي  تدريب  ان 

اختياريا. فمن غير المنطقي ان نطلب من مدر�ض المادة 

ان يتعلم اأنظمة بريل لم��صم درا�صي واحد. ولكن  يطلب من 

مدر�ض المادة ان يعدل خطة در�صه كي يلبي الحتياجات 

التعلمية للطلبة ذوي الإعاقة الب�صرية. و يجب ان ي�صع في 

ح�صبانه بع�ض الم�اد يتم تح�يرها كي تتالئم مع الطلبة 

ذوي الإعاقة الب�صرية كي يتمكن�ا من قراءتها و تف�صيرها. 

ويجدر الإ�صارة هنا، يجب مراعاة المعلمين ان الطلبة ذوي 

البيتية  ال�اجبات  الب�صرية لديهم خ�ص��صية في  الإعاقة 

او المتحانات. فعلى �صبيل المثال: يطلب من الطلبة ذوي 

الإعاقة الب�صرية اما حل ن�صف عدد الأ�صئلة التي يت�جب 

و  ال�قت.  م�صاعفة  او  حلها،  المب�صرين  اقرانهم  على 

الطلبة ذوي  مع  يك�ن  ان  كاتب  و  لقارئ  ي�صمح  قد  كذلك 

الإعاقة الب�صرية في بع�ض الدرو�ض ل��صف و ابالغ الطلبة 

ذوي الإعاقة الب�صرية ما يكتب على ل�حة ال�صف.

دور الهل: 

م�صاعدا  دورا  الب�صرية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  اأهالي  يلعب 

في ت�صهيل تعليم اأولدهم، و لكن تدريبهم يبقى اختياريا. 

اأنظمة بريل المختلفة:

يتدرب�ا  ان  الب�صرية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  من  يتطلب 

العربي  البريل  الى  بالإ�صافة  المختلفة:  بريل  اأنظمة  على 

المط�ر، فينبغي ان يتقن�ا كل من البريل الإنكليزي الم�حد 

فنظام  ك�د(.  )نمث  العل�م  و  للريا�صيات  بريل  نظام  و 

بريل للريا�صيات و العل�م يغطي م�اد الريا�صيات و العل�م 

في جميع مراحل التعليم العام و كذلك يتم تغطية الم�اد 

الجامعية. الدرا�صية 

نظام البريل العربي المطور: 

 لن اتطرق كثيرا ح�ل هذا النظام لنه معروف في العالم 

العربي. لكن لدي مالحظة في هذا الخ�ص��ض مع انه نظام 

الحروف البجدية،  الذي يمثل  الأول )  الم�صت�يين  يح�ي 
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الحروف الملحقة، و اأدوات الت�صكيل و اأدوات الترقيم(، و 

الم�صت�ى الثاني ) الذي ي�صمل على الخت�صارات(، ال انه 

الخت�صارات لم ت�صتخدم بعد على م�صت�ى وا�صع.

نظام بريل الإنكليزي الموحد: 

 2004 ر�صيما عام  ا�صدر  الم�حد  الإنكليزي  بريل  نظام 

، و تم العمل به في الكثير من الدول، لكنه ا�صبح ملزما 

عام  منذ   .2016 عام  بداية  عام  المتحدة  ال�ليات  في 

2016 بدات جميع المطب�عات ت�صدر بالبريل الإنكليزي 
بريل  بالنكليزية  ناطقة  دولة  لكل  كانت  �صابقا  الم�حد. 

خا�ض بها، و لت�حيد اأنظمة بريل انتج�ا البريل الإنكليزي 

نظام  ت�صتخدم  الم�اد  طباعة  اأ�صبحت  عندها  الم�حد. 

بريل  نظام  ان  الحقيقة،  في  الم�حد.  الإنكليزي  بريل 

الإنكليزي الم�حد ا�صهل في القراءة و الكتابة و اكثر دقة. 

نظام بريل للريا�شيات و العلوم )�شفرات نمث(:

النظام منف�صل  1952. هذا  نمث عام  �صفرات  �صدرت 

تماما عن نظام البريل الإنكليزي الم�حد. و يتم تمثيل رم�ز 

بريل للريا�صيات و العل�م با�صتخدام �صفرات نمث. حيث 

الإنكليزي  البريل  نظام  داخل  �صمنا  نمث  �صفرات  تكتب 

الم�حد. و لعدم اللب�ض بين نظام البريل الإنكليزي الم�حد 

الخروج  و  الدخ�ل  دليلي  ا�صتخدام  يتم  النمث  �صفرات  و 

من �صفرات النمث. 

اأدوات الكتابة نظام بريل 

Slate and stylus :اللوحة و القلم

بريل  اأنظمة  لكتابة  كاأداة  القلم  و  الل�حة  ل�صتخدام  ان 

الإعاقة  ذوي  من  فالكثير  م�صاوئ.  و  محا�صن  المختلفة 

ك�نها  عن  ف�صال  ت�فرا،  الأكثر  الأداة  يعدوها  الب�صرية 

عملية  و  ال�زن،  خفيفة  الثمن،  رخي�صة  الحمل،  �صهلة 

ا�صتخدام  عند  �صيما  ل  المخت�صرة  المالحظات  اخذ  في 

القلم:  و  الل�حة  ا�صتخدام  م�صاوئ  من  و  الخت�صارات. 

�صع�بة ت�صحيح الأخطاء الناجمة عن الخطاأ في الكتابة، 

و كذلك بطئ الكتابة مقارنة مع طابعات بريل الميكانيكية. 

يتطلب معرفة المتدرب النقاط الم�صكلة لرم�ز بريل 64 

في  النقاط  كتابة  وراء  ال�صبب  ادراك  كذلك  و  المختلفة. 
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خلية بريل باتجاه معاك�ض، اأي من اليمين الى الي�صر، في 

حين ان القراءة تك�ن من الي�صار الى اليمين. فعلى �صبيل 

المثال لكتابة رمز بريل الذي يمثل حرف الن�ن الذي تمثله 

خلية بريل ذات النقاط الأربعة: نقطتان في ي�صار العم�د 

النقطتان  و  الثالثة(،  النقطة  و  الأولى  )النقطة  الي�صر 

العل�يتان في العم�د الأيمن )النقطة الرابعة و الخام�صة(، 

القلم ينبغي كتابة  و  الل�حة  لكاتبة هذا الرمز با�صتخدام 

النقطتان الأولى و الثالثة في العم�د اليمن لخلية الل�حة 

في  تكتب  فانها  الخام�صة  و  الرابعة  النقطتان  حين  في 

الل�حة.  لخلية  الي�صر  العم�د 

 Perkins : ط�بعة البركنز

ي�صتخدمها  بركينز  المعروفة  الميكانيكية  بريل  طابعات 

انتجت   ،1951 عام  في  العالم.  عبر  الأ�صخا�ض  الف 

مطبعة هاوي Howe PressK التابعة مدر�صة بركينز 

للمكف�فين هذه الطابعة. تت�صف هذه الطابعة بق�تها حيث 

و هي  ال�صنين،  لع�صرات  الم�صتخدم  بها  ان يحتفظ  يمكن 

ال�صتة. من  �صهلة ال�صتخدام تعتمدد على تقنية المفاتيح 

م�صاوئ هذه الطابعة انه ثقيلة ال�زن، و ل يمكن التنقل بها 

الخرين  تزعج  قد  اأ�ص�اتا  ت�صدر  انها  كذلك  و  ب�صه�لة، 

عن ا�صتخدامها داخل ال�صف المدر�صي. مع ذلك يف�صلها 

الكثيرون على الل�حة و القلم، ك�نها �صريعة في طباعة رم�ز 

بريل، و بالإمكان ت�صحيح الأخطاء با�صتخدام اأداة الم�صح 

ال�اجبات  لداء  الطلبة  ي�صتخدمها  الطابعة.  مع  المرفقة 

البيتية، و اخذ المالحظات، و كتابة الملخ�صات. 

ازرار  �صتة  ت�جد  بريل  لطباعة  المامية  ال�اجهة  في 

العام�د  نقاط  تطبع  الأي�صر  الجانب  على  ثالثة  بي�ص�ية 

3( و   ،  2 الي�صار )1،  الي�صر لخلية بريل من اليمن الى 

ثالثة على اليمن، التي تطبع نقاط العام�د الأيمن لخلية 

يتم  للطباعة   .)6  ،5  ،4( اليمين  الى  الي�صار  من  بريل 

الي�صرى:  الثالثة  الزرار  على  الي�صرى  اليد  اأ�صابع  و�صع 

ف�صبابة اليد الي�صرى تمثل النقطة رقم 1، و و�صطى اليد 

الي�صرى تمثل النقطة رقم 2، اما بن�صر اليد الي�صرى يمثل 

النقطة رقم 3: في حين �صبابة اليد اليمنى تمثل النقطة 
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رقم 4، و و�صطى اليد اليمنى يمثل النقطة رقم 5، و اأخيرا 

هاتين  تت��صط   .6 رقم  النقطة  يمثل  اليمني  اليد  بن�صر 

ال�صغط  يتم   ،  space bar الم�صافة  زر  المجم�عتين 

عند  و  البهامين،  كال  او  احد  با�صتخدام  الزر  هذا  على 

على  و  فارغة.  بريل  خلية  ترك  يتم  الزر  هذا  على  النقر 

عند  دائري،  رز  الثالثة  الي�صرى  لالزرار  الي�صر  الجانب 

�صطر  الى  النتقال  يتم  الي�صرى  اليد  النقر عليه بخن�صر 

بريل التالي على ورقة بريل. و ي�جد اأي�صا زر دائري اخر 

على الجانب الأيمن لزرار اليمنى الثالثة، عند النقر على 

الأيمن يعيد م�ؤ�صر بريل خلية واحدة. وفي  الدائري  الزر 

�صغيرتين  عتلتين  هنالك  الطابعة  لهذه  الخلية  ال�اجهة 

على  ت�جد  و  بريل.  �صفحة  هام�ض  لتحديد  ت�صتخدمان 

جانبي الطابعة بكرتين ت�صتخدمان لدخال و اخراج ورق 

الطابعة.   الى  و  بريل من 

طابعات بريل اللكترونية: 

هنالك مجم�عتان من طابعات بريل اللكترونية: الإنتاجية 

العالية  ال�صرعة  ذات  الإنتاجية  الطابعات  الخدمية.  و 

المقررة  الكتب  منها  و  الكتب  لنتاج  ت�صتخدم  الإنتاج  في 

تح�ي  التي  الأخرى  المطب�عات  و  الدوريات،  المنهجية، 

عدد كبير من اأوراق بريل. اما الطابعات الخدمية، فكت�ن 

و  بريل،  بنظام  المطب�عة  الأوراق  انتاج  في  اقل  �صرعتها 

النقل من مكان لخر، و عادة  و  بانها �صهل الحمل  تتميز 

الأوراق  ذات  بريل  م�اد  انتاج  مراكز  في  و�صعها  يمكن 

القليلة. على �صبيل المثال، يمكن ا�صتخدامها، لنتاج م�اد 

البيتية،  ال�اجبات  المالحظات،  بكتابة  المتعلقة  بريل 

المتحانات.  و  الختبارات  اأوراق 

 
برامج بريل اللكترونية:

Duxbury
لتح�يل  ي�صتخدم  دك�صتبري،  �صركة  تنتجه  برنامج  ه� 

 braille الى اأنظمة بريل المختلفة prints المطب�عات

systems. عند ت�صغيل هذا البرنامج على الحا�ص�ب، و 
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فتح ملف جديد، يتم تحديد العداد تقنية الدخال هل ن�ض 

طباعي با�صتخدام ازرار ل�حة المفاتيح التقليدية او ا�صتخدام 

تقنية الزرار ال�صتة )الم�افقة لل�حة مفاتيح طابعة بركينز 

الميكانية(، بعد ذلك يتم تحديد اللغة ) العربية، الإنكليزية 

..الخ(. يمكن نقل المطب�عات اللكترونية المتعلقة ببرنامج 

ال�رد، او اأي ن�ض على النترنيت او البريد اللكترونية بن�صخة 

و من ثم اإعادة ل�صقه في واجهة الدك�صبري الطباعية. عند 

ادخال الن�ض او طباعته يتم تح�يله الى نظام بريل با�صتخدام 

امر Control + T. عندها تفتح نافذة اأخرى لنظام بريل 

احدى  با�صتخدام  و طباعته  الملف  للحفظ  تك�ن جاهزة  و 

طابعات بريل اللكترونية. 

ان الميزة الرائعة في هذا البرنامج انه يمكن روؤية الن�ض الطباعي 

في ا�صفل �صا�صة برنامج الدك�صبري مع وج�د ن�ض بريل. 

Perky Duck
�صركة  تنتجه   مجاني  برنامج  ه�  دك  البركي  برنامج 

التدريبة  الدورات  في  البرنامج  هذا  ن�صتخدم  دك�صتبري. 

هذا  واجهة  على  المختلفة  بريل  رم�ز  لكتابة  بعد.  عن 

ال�صتة. و يمكن حفظ و  البرنامج، ت�صتخدم تقنية الزرار 

من  و  دك.  بركي  برنامج  ب�ا�صطة  المنتج  الملف  طباعة 

الجدير بالذكر ان قارئات ال�صا�صة يمكن ان تقراأ الرم�ز 

به  اعني  و  الأول  الم�صت�ى  ل�صيما  بريل  بنظام  المكت�بة 

يجدر  مما  الترقيم.  ادوات  و  للحروف  الممثلة  الرم�ز 

للمب�صرين  مخ�ص�ض  البرنامج  ان  هنا،  اليه  الإ�صارة 

ب�صكل عام، لذلك يمكن ا�صتخدامه لتدريب اأهالي الطلبة 

المدر�صين.  عن  ف�صال  الب�صرية،  الإعاقة  ذي 

Braille Blaster
�صدر م�ؤخرا برنامج Braille Blaster المنتج من قبل 

البرنامج  American House of Printing. هذا 
مجاني ويمكن ا�صتخدامه من قبل المب�صرين. ميزة هذا 

يمكن  اأي  النمث،  ل�صفرات  المبا�صر  الإنتاج  ه�  البرنامج 

ن�صخ و ل�صق العبارات الريا�صية في واجهة المطب�ع و مثل 

تح�ل مبا�صرة الى �صفرات نمث ) نظام بريل للريا�صيات 

و العل�م(، بعد عمل تغيير لعدد من اعدادات النظام. هذا 
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مفيد  فه�  لذلك  الإنكليزية.  اللغة  فقط  يدعم  البرنامج 

جدا لال�صتخدام في مطب�عات اللغة الإنكليزية، و كذلك 

لم�اد العل�م و الريا�صيات المعدة باللغة الإنكليزية ل�صيما 

الم�صائل الريا�صية. يمكن حفظ ملفات هذا البرنامج على 

هيئة ملفات BRF و هي ملفات بريل قابلة للقراءة، حيث 

بع�ض  احداث  و   ،Duxbury برنامج  في  فتحها  يمكن 

ا�صتخدام  عناء  �صيخفف  بالتالي  و  الب�صيطة.  التن�صيقات 

النمث  �صفرات  رم�ز  ادخال  في  ال�صتة  المفاتيح  تقنية 

مثال  برنامج اخر  الريا�صيات في  ادخال م�اد  او  يدويا، 

هذا  يح�ي   .Math Type اأو   Scientific Note
البرنامج اأي�صا خا�صة الدخال با�صتخدام تقنية المفاتيح 

ال�صتة، حيث يعد برنامجا مفيدا لتط�ير مهارات الكتابة 

لطابعات  المحاكية  ال�صتة  الزرار  تقنية  با�صتخدام 

البركينز.

TactileViw
التي  و  البارزة،  الر�ص�م  لنتاج  البرنامج  هذا  ي�صتخدم 

�ص�رة  ر�صم  على  الب�صرية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  ت�صاعد 

ففي  المختلفة.  الدرو�ض  في  المتعلقة  للر�ص�مات  ذهنية 

ر�ص�م  لنتاج  البرنامج  هذا  ن�صتخدم  الريا�صيات،  مادة 

...الخ(،  المربعات  )المثلثات،  الهند�صة  لال�صكال  بارزة 

 diagrams و كذلك ي�صتخدم لتمثيل الدوال الهند�صية

لنتاج  الجتماعية  الدرا�صات  في  اأي�صا  ن�صتخدمه  و   .

الر�ص�م  لنتاج  العل�م  م�اد  في  و  الجغرافية،  الخرائط 

الت��صيحية. و يتم ن�صخ ال�ص�ر من برامج اأخرى كملفات 

PDF او برنامج ال�رد، و كذلك يمكن عمل المخططات 
ليتم ل�صقها  و ن�صخة  با�صتخدام برنامج الك�صل  البيانية 

البرنامج  هذا  ي�صم   .Tactile View برنامج  في 

البرنامج  م�صتخدم  ت�صاعد  التي  المر�صحات  من  عدد 

و  الن�ص��ض  ا�صتبدال  يتم  حيث  التعديالت.  احداث  من 

الأرقام الملحقة بالر�ص�م الى رم�ز بريل كي نمكن الطلبة 

قرائتها. من  الب�صرية  الإعاقة  ذوي 

Scientific Note and Math Type
هذين البرنامجين ي�صتخدمان لكتابة العبارات الريا�صية 

ملفتها  حفظ  يتم  و  الإنكليزية.  الن�ض  �صمن  تك�ن  التي 

ليتم فتحها لحقا في برنامج Duxbury. انا �صخ�صيا، 

العبارات  لكتابة  ال�صتة  الزرار  تقنية  ا�صتخدام  اف�صل 

الريا�صية لنها تك�ن ا�صرع و يخفف علينا عناء التنقل بين 

المختلفة. البرامج 

التو�سي�ت:  

الكتب  لنتاج  خا�صة  بريل  مطبعة  هنالك  تك�ن  ان  يجب 

. لمنهجية ا

طابعات  فيها  ت�صتخدم  متخ�ص�صة  مراكز  ان�صاء  يف�صل 

خدمية لنتاج م�اد بريل الم�صاعدة ) الختبارات، الر�ص�م 

البارزة(.

العمل على اإقامة ور�صات عمل لتدريب ا�صخا�ض على اأنظمة 

بريل المختلفة كي ي�صبح�ا اخ�صائي بريل مرخ�صين.

اإقامة ور�صات عمل لتدريب اهلي الطلبة ذوي  العمل على 

ذلك. في  الراغبين  الب�صرية  الإعاقة 

ت�فير المعدات الالزمة لنتاج م�اد بريل المختلفة





تقنيــــات
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مجال تط�يع الأر�صيات بما ينا�صب حركة المكف�فين عن 

تنقلهم  على  الم�صاعدة  العالمات الإر�صادية  و�صع  طريق 

الناطق  �صركة  فيها  تعمل  التي  المجالت  اأهم  اأحد  ه� 

للتكن�ل�جيا بالتعاون مع الم�ؤ�ص�صات بكافة اأن�اعها لت�صهيل 

وم�صاعدتهم  الدوائر،  هذه  داخل  المكف�فين  حركة 

لطلب  الحاجة  دون  المختلفة  الأق�صام  بين  التنقل  على 

اآخر. �صخ�ض  من  الم�صاعدة 

 

العالمات الإر�صادية للتنقل هي عالمات بارزة يتم و�صعها 

على الأر�ض لت�جه حركة تنقل المكف�فين من مكان لآخر، 

ويتم و�صعها بحيث ي�صتطيع المكف�ف تمييز م�صار الطريق 

�ص�اء كان م�صتقيم اأو متفرع لل��ص�ل اإلى وجهته المحددة.

 

العالمات اإلرشادية
لتنقل المكفوفين

ق�صمين  اإلى  الإر�صادية  العالمات  هذه  تق�صيم  ويمكن 

و�صعهم فيه  �صيتم  الذي  المكان  على  اعتمادًا  اأ�صا�صيين 

و   )Outdoors( المفت�حة  الأماكن  عالمات  اإلى: 

.)Indoors( المغلقة  الأماكن  عالمات 

 

العالمات فهي متن�عة،  التي ت�صنع منها هذه  الم�اد  اأما 

الم�اد  من  والعديد  المعدني،الف�لذي،المطاطي  منها 

المختلفة. الخ�صائ�ض  ذات  الأخرى 

 

نعر�ض لكم بالأ�صفل �ص�ر لأحد الم�صاريع المنفذة �صمن 

الجهات  اإحدى  مع  بالتعاون  بها  قمنا  والتي  الإطار،  هذا 

الحك�مية:
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قارئ الناطق – فخر الصناعة العربية 
من الناطق للتكنولوجيا

الناطق  ومط�ري  الناطق �صممت من مهند�صي  قارئ   اآلة 

الكتب  قراءة  من  الكفيف  احتياجات  لتلبية  للتكن�ل�جيا 

والمجالت وال�صحف وال�ثائق المطب�عة باللغة العربية اأو 

الإنجليزية. ي�اكب الكفيف اأعباء الدرا�صة وال�ظيفة بم�صح 

المطب�عات للتعرف ال�ص�ئي عليها ومن ثم ي�صمعها ب�ص�ت 

عربي وا�صح ومفه�م.

مميزات الآلة:

قراءة الكتب القديمة باللغة العربية

المكتبية . 1 المرا�صالت  مثل  الحديثة  ال�ثائق  قراءة 

الإنجليزية اللغة  اأو  العربية  باللغة 

قراءة ال�صحف والجرائد والمجالت والكتيبات باللغة . 2

العربية اأو اللغة الإنجليزية

ترجمة ال�ثائق الإنجليزية بعد م�صحها والتعرف عليها . 3

ومن ثم قرائتها باللغة العربية

تحت�ي على نمطين للقراءة: نمط القراءة الآلية ونمط . 4

القراءة اليدوية

تحكم في طريقة القراءة و�صرعتها. 5

ذاكرة . 6 قلم  على  عليها  المتعرف  الم�صتندات  حفظ 

المقروء  الملف  ب�صيغتين:  بي  اأ�ض  ي�  فال�ض 

MP3 الم�صم�ع  TXT  والملف 
من . 7  TXTن�صي ملف  PDF  اأو  م�صتند  ملف  قراءة 

التخزين وحدة 

ترجمة ملف ن�صيTXT من وحدة التخزين. 8

التي . 9 الم�صتندات  لقراءة  التلقائي  التبديل  خا�صية 

والإنجليزية العربية   - باللغتين 

موا�شفات الآلة:

الحاجة  دون  م�صتقل  ب�صكل  تعمل  متكاملة  حديثة  اآلة 

اآخر بجهاز  لإي�صالها 

تحت�ي على ما�صح �ص�ئي متقدم و�صريع

 – م�افق   – رج�ع   – القائمة  الت�صغيل:  �صهلة  اأزرار  �صتة 

ال�ص�ت عل�  في  –تحكم  اأعلى   – اأ�صفل 

�صماعات من ن�ع �صتيري�

منفذ   ،USB لل  )منفذين  القيا�صية  المنافذ  جميع 

الراأ�ض( ل�صماعات  ومنفذ  لل�صبكة، 

اآلة نطق عربية اإنجليزية من اأكابيال 

اآلة م�شح �شوئي وتعرف اآلي على الحروف وقراءة وترجمة متكاملة م�شممة للكفيف
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طباعة  للم�صتخدم  ت�صمح  بالأعلى.  للبريل  اأزرار   6 لديها  الج�دة  عالية  اآلة  هي   )6dot(الإلكترونية التب�يب  اآلة 

ت�صمح  بطريقة  مرتبة  به. الأزرار  يرغب  الذي  المكان  في  وال�صاقه  ق�صه  ثم  ومن  ل�صق  �صريط  على  يرغب  ما 

باأحد  �صغطه  يمكن  و  الأزرار  اأ�صفل  الم�ج�د  الم�صافة  زر  اأي�صًا  و  يديه للكتابة  كلتا  با�صتخدام  للم�صتخدم 

الإيقاف  و  الت�صغيل  زر  ال�صتة.  بريل  اأزرار  بين  الم�صافة،  زر  اأعلى  اأزرار م�ج�دة  ثاللثة  اإلى  بالإ�صافة  الإبهامين. 

للجهاز. الي�صرى  الجهة  من  يخرج  فه�  المطب�ع  بريل  مل�صق  اأما  الجهاز.  من  الأيمن  بالجانب  م�ج�د 

 

آلة التبويب اإللكترونية
)6dot( 
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eSight  والتي ت�صاعد �صعاف الب�صر على القيام بالمهام المختلفة دون طلب الم�صاعدة من الغير.  النظارة الذكية 

حيث ت�صمح للم�صتخدم بروؤية ال�ج�ه، القراءة، م�صاهدة التلفاز، والعديد من المهام التي ل ح�صر. وهي ذات ج�دة عالية 

جدًا ويمكن التحكم باإعداداتها مثل م�صت�ى التكبير، الأل�ان وم�صت�ى الإ�صاءة بكل �صه�لة.

النظارة الذكية
  eSight

الخ�شائ�س:

مكان. اأي  في  الجهاز  ا�صتخدام  و  بحمل  ي�صمح  �صغير  و  مريح  ت�صميم 

اللغات. و مختلف  بريل  تدعم مختلف درجات  الم�ج�دة  البريل  اأزرار 

بالجهاز. يطبع�  باأن  بالبريل  الكتابة  ي�صتطيع�ن  ل  الذين  لالأ�صخا�ض  ت�صمح  مفاتيح  ل�حة  ت��صيل  اإمكانية 

للم�صتخدم. متعددة  خيارات  يتيح  مما  البطارية  ا�صتخدام  اأو  بالكهرباء  الجهاز  ت��صيل  اإمكانية 

مم(.  9( القيا�صي  المطب�ع  فينيل  مل�صق  ي�صتخدم  الجهاز 

مق�ض. ا�صتخدام  اإلى  الحاجة  دون  تلقائي  ب�صكل  المل�صق  ق�ض 

ب��صة.  2.8×5.8×8 الأبعاد: 

0.5 كغ. ال�زن: 
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بريل سينس بوالريس
 

برايل  مفكرة  في  الجديد  المعيار  ب�لري�ض  �صين�ض  برايل 

واللعب. والعمل  المدر�صة  في  و�صل�ٌض  كف�ؤٌ  جهاٌز  ب�لري�ض 

المتط�رة. التقنية  اأحدث  مع  للمكف�فين  ال�صديقة  للتطبيقات  جديدا  معيارا  ب�لري�ض  �صين�ض  البرايل  جهاز  يقدم 

و�ص�ل  ي�فر  نف�صه  ال�قت  في   ،polaris office suite ح�ل   متخ�ص�صة  تطبيقات  مع  الجهاز  هذا  بني  وقد 

ال�صف. وغرفة  العمل،  اأوراق  ال�صرائح،  الم�صتندات،  مثل:  ال�صائعة   google تطبيقات  اإلى  �صامال 
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للمكف�فين  �صديقة  مفكرة  ب�لري�ض  �صين�ض  برايل 

قيا�صية. وبرامج  بميزات 

خالل  من  الإنترنت  ت�صفح  يمكنك  ب�لري�ض  جهاز  فمع 

الإنترنت  مت�صفح  ه�  كما  تماما   google chrome
لتقليدي. ا

اأو  التقارير  لكتابة  الكلمات  معالج  ت�صتخدم  اأن  ويمكنَك 

الن�ص��ض  معالج  في  ه�  كما  تماما  اأخرى  م�صتندات  اأي 

التقليدي. �صين�ض  البرايل  جهاز  في 

الخا�ض  التق�يم  مزامنة  يمكنك  اأنه  اإلى  بالإ�صافة  هذا 

google وذلك عندما ت�صتخدم التنظيم  بك مع تق�يم 

من  بالكتب  ال�صتمتاع  حتى  يمكنك  بب�رلري�ض.  الخا�ض 

في  وقراءتها  اأخرى،  م�صادر  اأية  من  اأو  �صير  الب�ك 

عدد  اإلى  بالإ�صافة  هذا  الن�ص��ض  ومعالج  ديزي  م�صغل 

للمكف�فين. العامة  الخدمات  من  يح�صى  ل 

حافظنا  فقد  متقنة،  لم�صة  مع  بديهية  ب�لري�ض  واجهة 

بنماذجها  التقليدية  �صين�ض  البرايل  واجهة  على 

مفاتيح  ل�حة  على  الجهاز  هذا  يحت�ي  ال�صائعة.  

برايل  وعار�ض  التقليدية،  البيركنز  اآلة  مفاتيح  بنمط 

اإ�صافة  الم�ؤ�صر،  ت�جيه  اأزرار  مع  خلية  وثالثين  باثنين 

عملية  لتح�صين  ال�صا�صة  ف�ق  باللم�ض  ال�صت�صعار  اإلى 

اأزرار  ف�ق  باللم�ض  ال�صت�صعار  اأي�صا  ي�جد  التنقل. 

عليها.  يتعرف  الم�صتخدم  ليجعل  ال��صائط  م�صغل 

 

العمل في  بولري�س 

وترجمة  لت��صيع  ق�امي�ض  من  لك  اخترناه  ما  ا�صتخدم 

يعادل  تطبيق  على  اعثر  اأو  بك،  الخا�صة  المفردات 

.google �ص�ق  متجر   على  للق�امي�ض 

الذي  القرار  تتخذ  اأن  ب�لري�ض  جهاز  لك  ي�صمح 

ينا�صبك! من حيُث تحليل اأوراق العمل من خالل عار�ض 

العمل  اأوراق  وتحرير  قراءة  اأو  الجهاز،  في  العام  اإك�صل 

اأو  قراءة  حيث  من  اأو   .google sheet خالل  من 

الب�ر  عار�ض  خالل  من  التقديمي  العر�ض  ا�صتعرا�ض 

التقديمي  العر�ض  اإن�صاء  اأو  بالجهاز،  الخا�ض  ب�ينت 

ال�صفر. من  بدء  بك  الخا�ض 

للطالب يومي  جهاز 

تطبيقات  ب�لري�ض  �صين�ض  برايل  جهاز   يدعم 

 google google مما يجعل ال�صتفادة من خدمات 
 ،google محرك  مثل،  الخدمات  وهذه  ي�صيرا،  اأمرا 

العمل، كما يفعل ماليين  واأوراق  ال�صرائح،  الم�صتندات، 

الجهاز  فهذا  المزيد،  هناك  ولكن  ي�م.  كل  الطالب 

للطالب  الدرا�صية  الف�ص�ل  اإلى  له  مثيل  ل  و�ص�ل  ي�فر 

التعاون  هذا   .googleفي �ص�اء  حد  على  والمعلمين 

يدعم  وه�  �صهال.  اأبدًا  يكن  لم  والمعلمين  الطالب  بين 

الريا�صيات  ونظام  نيميث،  الأمريكي  الريا�صيات  نظام 

الي�ب.  البريطاني 

تابليت  داخلية،    lcd عر�ض  �صا�صة  على  للعر�ض  ي�صمح 

. hdmiعبر ميراكا�صت، اأو �صا�صة خارجية عبر المنفذ

المف�شلة اأجهزتك  مع  الت�شال  �شهل  بولري�س 

ال�اي  ال�صلكية  ال�صبكة  عبر  الب�لري�ض  و�صل  فباإمكانك 

حا�ص�بك،  مع  بي3  اأ�ض  ي�  اأو   ،4.2 البل�ت�ث  فاي، 

 ،IOs اأجهزة  مع  الجهاز  و�صل  يمكنك  واأي�صًا  

الآيف�ن. تابليت،  الأندرويد، 

�صماعات  خالل  من    mp3 ملفات  ب�صماع  ا�صتمتع 

في  و�صلها  بعد  الراأ�ض  �صماعات  ا�صتخدم  اأو  �صتاري�، 

خا�ض  �صيء  ب�صماع  ترغب  عندما  بها  الخا�ض  المنفذ 

. بك

ت�صتخدم  اأن  جدًا  جميل  خا�ض؟  �صيء  ب�صراء  ترغب  هل 

nfc بطاقة الدفع، هذه الآلية مدمجة في الجهاز  ميزة 

. نف�صه

العر�ض  �صا�صة  عك�ض  باإمكانية  الب�لري�ض  تجهيز  تم 

بين  الفعالة  الن�صاطات  من  لمزيد  ت�صمح  وهي   lcd
الأهل،  الب�صر،  �صعيفي  المعلمين  المكف�فين،  الطالب 

والأ�صدقاء. العمل  وزمالء 

للترفيه  ا�صتخدمه  للعمل  فقط  الب�رلري�ض  ت�صتخدم  ل 

حال  ه�  كما  الحمراء  تحت  بالأ�صعة  مدمج  فه�  اأي�صًا، 

اأنه يمكنك حتى ال�صترخاء  بعد، كما  التحكم عن  جهاز 

بك. الخا�ض  التلفاز  �صا�صة  على  والعر�ض  ت��صيله  اأثناء 
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الفنية: الموا�شفات 

ب�لري�ض �صين�ض  بريل  جهاز 

واأ�ص�د لمع. ف�صي  الل�ن 

ب��صة،   5.66 العر�ض:  ب��صة،   9.66 الط�ل:  الأبعاد: 

ب��صة  0.39 الرتفاع: 

فقط غرام  وخم�ص�ن  �صبعمئة  ال�زن 

H532B الم�ديل:  رقم 

خلية  32  - تفاعلي  بريل  البريل: �صطر  عار�ض 

بيركنز المفاتيح:  ل�حة  ن�ع 

)Lollipop( 5.1.1 Android OS نظام الت�صغيل: 

GB 3 الع�ص�ائية:  التخزين  ذاكرة 

الن�اة ثماني   2.1  GHz المركزية:  المعالجة  وحدة 

GB 64 ذاكرة التخزين: 

HDMI منفذ   ،LCD داخلية  عر�ض  �صا�صة  ال�صا�صة: 

منفذ  ال�ظائف،  متعددة  باللم�ض  تعمل  اأزرار  المنافذ: 

،micro OTG، HDMI 2.0 /3.0 USB ذاكرة خارجية

 Wi-Fiيدعم  ،  b/g/n/ac  802.11  :WLAN ال�صبكة: 

دايركت.

4.2 Bluetooth يدعم 

IrDA الحمراء  تحت  بالأ�صعة  الت��صيل  يدعم 

NFC المدى  قريب  الت�ا�صل  يدعم 

يدعم ال�صكبة المحليةUSB to Ethernet )اختياري(.

جي  ب�لري�ض«(  مرحبا   «( �ص�تي  تفعيل  الم�قع:  تحديد 

ب��صلة،  ت�صارع،  الم�اقع، مقيا�ض  �صاعة تحديد  اإ�ض،  بي 

الأبعاد. ثالثي  جايرو�صك�ب 

 ،  MP13 التلقائي  التركيز  كاميرا  ال��صائط: 

�صماعات  �ص�تية(،  نغمات  تنبيه)اهتزاز،ت�صفير، 

ال�صجيج/  اإلغاء  مع  �صتيري�  ميكروف�ن  �صتيري�، 

الخارجية. الأ�ص�ات 

ج�جل،  تطبيقات  متجر  التطبيقات،  متجر  التطبيقات: 

�صاليد،  وورد،   ( اأوفي�ض  ب�لري�ض  المن�صبة:  التطبيقات 

اإلكتروني  �صطر  النترنت،  مت�صفح  اإيميل(،  �صييت، 

مدير  الملفات،  مدير  ديزي،  الكمبي�تر،  ل�صا�صة 

م�صغل  التق�يم،  حا�صبة،  اآلة  العناوين،  مدير  الم�اعيد، 

ت�قف،  �صاعة  تنبيه،  �صاعة  وال�قت،  التاريخ  و�صائط، 

ج�جل  تطبيقات  المدع�مة:  التطبيقات  اإم.  اإف  رادي� 

 APH رووم(  كال�ض  درايف،  �صاليد،  �صييت،  )وورد، 

 nearby explorer
المدعومة: الملفات  �شيغ 

 HBL، DOC، XLS، XLSX، CSV، PPT، الم�صتندات: 

 PPTX، RTF، TXT، BRL، BRF، EPUB، PDF،

HTML/XML
 WAV، ASF، OGG،  ،MP4  ،MP3 ي�تي�ب،  ال��صائط: 

 WMA، M4A، M3U، PLS، Audible، WMV، FLAC
.MID،ACC

 ،1.1  NIMAS  ،3.0/2.02/2.0 ديزي  ديزي: 

 bookshare.org، NLS،open library،Learning
Ally

�صاعات   5 المت�ا�صل،  العمل  من  �صاعة   18 البطارية: 

الال�صلكي. ال�صحن  �صحن، 

والأمن:  الحماية 

حقيبة  بريل،  خاليا  غطاء   ،Kensington قفل 

. ز لجها ا



163

األمل المشرق - 2017

 

اإحمـــــل العالـــم في جيبــــــــك

كتــــب وم��صيقـــــى ووثائـــــق ون�صرات ب�دكا�صت وم�صجل �ص�تي 

وم�ا�صفات  المطب�عة  ال�ثائق  على  وتعرف  �ص�ئي  وما�صح 

اأخرى.

التعرف  م�صتخدم  اأي  وباإ�صتطاعة  الإ�صتخدام  �صهل  جهاز 

على  ال�ص�ئي  التعرف  خا�صية  �صريع.  ب�صكل  تطبيقاته  على 

وا�صح نطق  باآلة  لل�ثائق  وقراءة  الحروف، 

ب�صرعة  وقرائتها  ال�ثائق  م�صح  من  الكفيف  يمكن  الجهاز 

فائقة، ويمكنه اأي�صا من حفظ ال�ثائق المتعرف عليها �ص�ئيا 

واحدة.  بلم�صة  والمطالعة  القراءة  متعة  الالحقة.  للقراءة 

قراءة ال�صحف والمجالت والكتب وال�ثائق وق�ائم الطعام.

والل�ن  الم�بيل  في الحجم  اأجهزة  ت�صميم ع�صري يحاكي 

والمظهر

ل�حة مفاتيح �صبيهة بالم�ج�دة على اله�اتف التقليدية لتمكين 

الم�صتخدم من اإنجاز مهام متقدمة مثل:

اإدارة الملفات - اإن�صاء وطباعة المذكرات الن�صية - اإجراء 

العمليات الح�صابية

اإ�صافية  )تطبيق  عربي  واإنجليزي  اإنجليزي  عربي  قام��ض 

ر�ص�م( مقابل 

)تطبيقات وبرامج اإ�صافية �صيتم الإعالن عنها في الم�صتقبل(

اآلة نطق لقراءة ال�ثائق وت�صفح الق�ائم

باآلة  وقرائتها  ال�ثائق  �ص�ر  لإلتقاط  الج�دة  عالية  كاميرا 

لنطق ا

مهيئ لت��صيل �صماعات بدون اأ�صالك ب�ا�صطة البل�ت�ث

ال�ثائق  لتخزين  بايت  جيجا   16 اإلى  ت�صل  داخلية  ذاكرة 

والملفات

ت�صغيل لكتب الدايزي وملفات الميديا المختلفة مثل الم��صيقى 

والملفات ال�ص�تية

الم�اد  اإلى  للنفاذ  فاي(  )ال�اي  بال�ايرلي�ض  ُمعد  الجهاز 

الإنترنت �صبكة  على  ال�ص�تية 

رادي� الإنترنت ب�ا�صطة ال�اي فاي

رادي� )اأف اأم(، و�صاعة منبه

المـــــ�ا�صفات الفنيـــــــــة:

ت�صجيل المحا�صرات ب�صيغة الديزي

اإدارة الملفات والمجلدات بدون الت��صيل بجهاز الحا�ص�ب

اإن�صاء وحفظ ملفات المذكرات ال�صخ�صية

تطبيق القام��ض )تطبيق اإ�صافي بر�ص�م اإ�صافية(

اآلة حا�صبة ناطقة

منبه بخ�صائ�ض متقدمة

ذاكرة الفال�ض الداخلية: 12 جيجا بايت

منفذ ي� اأ�ض بي من الن�ع ال�صغير

فتحة بطاقة )اأ�ض دي(

منفذ بل�ت�ث 3.0

واي فاي  802.11

يدعم م�صغل الأقرا�ض

نظام التعرف على الحروف )اأو �صي اآر( لإلتقاط �ص�ر ال�ثائق 

وحفظها على الذاكرة وقرائتها باآلة النطق

يقراأ ملفات ال�رد )والأر تي اأف( والأت�ض اأم األ )والأك�ض اأم 

األ( والدوك )والبي دي اأف( وغيرها من الملفات القيا�صية

بطارية ت�صتغرق 12 �صاعة من الت�صغيل المت�ا�صل

ال�زن 138 جرام

 

جهاز بليز أيتي
)بنظام األندرويد(
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الم�صق�لة  ال�صفحات  قراءة  ت�صمل  ال�صتخدام  مرونة 

ال�صط�ع  لتفادي  اإعداد  �صابق  دون  المجالت   في 

المطب�عة.  الم�اد  من  الن�ع  هذا  لمثل  الم�صاحب 

وقراءة  المطب�عة  اأو  اليد  بخط  الر�صائل  قراءة 

كل  التجارية.  المحالت  في  المنتجات  اأ�صعار  بطاقات 

اأو  اإعداد  اأي  دون  ديناميكيين  و�صعين  خالل  من  ذلك 

المتداولة. القديمة  الأجهزة  في  ه�  كما  ت�صبيط 

جهاز كومباكت 5 أتش دي
جهاز التكبير بخاصية الهاي دافينيشن

على  بمحافظته  دي  اأت�ض   5 ك�مباكت  جهاز  يمتاز 

تف�صل  التي  الم�صافة  النظر عن  بغ�ض  الب�ؤري   التكبير 

يق�م  اأنه  حيث  معاينتها  اأو  قرائتها  المراد  المادة 

خفيف  اأنه  كما  اآلي  ب�صكل  وعر�صها  ال�ص�رة  بتهيئة 

وتتفاوت  الإ�صتخدام.  و�صهل  �صغير  وذوحجم  ال�زن 

من  �صعف   18 اإلى   1.5 بين  الجهاز  تكبير  درجات 

الزوم. خالل 
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ت�شميم اإبداعي

للتكبير.  مختلفين  و�صعين  اإنتقاء  الم�صتخدم  ي�صتطيع 

زاوية  ولحظ  الجهاز  فتح  في  المتقدم  ال��صع  اإختر 

متحرك   ذراع  ب�ا�صطة  ال�صا�صة  عن  العد�صة  اإنف�صال 

اإلى  الجهاز  اإعادة  اأما  فّعالة.  معاينة  بذلك  ليمنح 

ال�صا�صة  عن  العد�صة  تنحية  دون  الإفترا�صي  ال��صع 

اأن  حيث  و�صريع  مبا�صر  بتكبير  الم�صتخدم  تزود  فاإنها 

اإلى  ُي�صل  بعد  عن  معاينها  يتم  اأن  الممكن  من  الم�اد 

اأقدام. اأربعة 

هاي دافين�شن – جرب الفرق بنف�شك

ميغا   8 بم�ا�صفات  متقدمة  كاميرا  الجهاز  يط�ع 

فريدة: خ�صائ�ض  ت�فر  والتي  بيك�صل 

اأ�صعاف  باأربعة  التقليدية  التكبير  اأجهزة  يف�ق   .1
ال�صا�صة. على  المعاينة  بم�صاحة  يتعلق  فيما 

عن  اأ�صعاف  بثالثة  اأعلى  وو�ص�ح  العر�ض  في  دقة   .2
التقليدية. الأجهزة 

ع�صر مجم�عة  ب�صتة  و�صط�ع م�صنفة  متن�عة  األ�ان   .3
مختلفة مما ي�صهل على العين دون اأي اأعرا�ض جانبية.

بتبديد  يق�م  لالإ�صاءة  نظام  ت�صميم  في  براعة   .4
عند  للروؤية  الم�ص��صة  والمنك�صرة  المرتدة  الأ�ص�اء 

ال�صاطعة. ال�صفحات  قراءة 

الموا�شفات الفنية:

1.5 اإلى 8 اأ�صعاف من التكبير  1. زوم مت�ا�صل من 
والمريح. وال�ا�صح 

واأوت�  بيك�صل  ميغا   8 عالية.  بم�ا�صفات  كاميرا   .2
و�صريعة. �صهلة  وقراءة  ف�ك�ض 

5 ب��صة. 3. �صا�صة من ن�ع تي اأف تي وبحجم 
المختلفة  الأل�ان  من  مجم�عات  ع�صر  �صتة   .4
تاأثيرات  دون  المريحة  القراءة  في  المفيد  وال�صط�ع 

العين. على  جانبية 

والإختيار. للت�صبيط  كبيرة  عنا�صر  ذات  ق�ائم   .5
اأحدهما  للقراءة  ومنا�صبين  مختلفين  و�صعين   .6
ون�صف  متر  بعد  عن  واإلتقاط  اأُفقي  والآخر  بزاوية 

. لمتر ا

اإرتداد  الإ�صاءة  لتبديد  متميز  اإ�صاءة  نظام   .7
والمزعجة. ال�صرورية  غير  الأ�ص�اء 

القريبة  للمعاينة  وتثبيتها  ال�ص�ر  اإلتقاط  خا�صية   .8
�ص�تية. ح�افز  مع 

 3 لمدة  مت�ا�صل  وعمل  لل�صحن  قابلة  بطارية   .9
. ت عا �صا

واقية. 10. حقيبة حمل 
249 جرام. 11. ال�زن 



166

مفاتيح  ول�حة  �صيراميكية.  بريل  بيزو  خلية   16 على  يحت�ي  للمكف�فين.  اإلكترونية  مفكرة  جهاز  ه�  اأكتيلين� 

للقراءة،  بريل  �صطر  على  المعل�مات  اأكتيلين�  جهاز  يعر�ض  الي�م،  رفيقك  اأكتيلين�  جهاز  تجعل  ال�صامتة  بريل 

�ص�تي ب�صكل  المعل�مات  على  الح�ص�ل  يمكنك  اأنه  كما 

مميزات الجهاز: 

بكتابة  قم  بب�صاطة  برنامج،  اأي  لتحميل  تحتاج  ل  الخارجي.  العالم  اإلى  لل��ص�ل  طريقك  ه�  اأكتيلين�  جهاز   •
الداخلي  الميكروف�ن  بك،  الخا�ض  الحا�ص�ب  اأو جهاز  المحم�ل  اإلى هاتفك  اأر�صله  ثم  به  ترغب  ما  اأو  مفكراتك 

اكتيلينو
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طريق  عن  بالت�صال  لك  ي�صمح  بالجهاز  الم�ج�د 

وال�ات�صاب. تايم  في�ض  �صكايب،  مثل  الت�ا�صل  برامج 

باللم�ض  التعرف  خا�صية  اأكتيلين�  جهاز  يقدم   •
براءة  على  تيك  هاندي  �صركة  ح�صلت  حيث  الفريدة. 

حيث  الن�صط(،  القراءة  بم�قع  )التحكم  في  اختراع 

لم�ض  ك�صا�صة  يعمل  باأن  للجهاز  الخا�صية  هذه  ت�صمح 

للم�صتخدم  الخا�صية  هذه  ت�صمح  و  الل�حة،  لالأجهزة 

و�ص�ل  الجهاز  ي�صت�صعر  حيث  المت�ا�صلة،  بالقراءة 

اإلى  بالنتقال  تلقائيا  فيق�م  الن�ض  لنهاية  الم�صتخدم 

التالي. ال�صطر 

حيث  متكامل.  اإلتكترونية  مفكرة  جهاز  اأكتيلين�   •
معالج  مثل  الخ�صائ�ض  من  وا�صع  مجال  لك  يقدم 

�صاعة  الجداول،  منظم  الحا�صبة،  الآلة  الن�ص��ض، 

التفاعلية  الألعاب  على  يحت�ي  اأنه  كما  منبه.  اأو  م�ؤقتة 

بالبريل. الم��صيقى  تعليم  ويدعم 

الحاجة  بدون  بالكتابة  لك  ي�صمح   الأكتيلين�   جهاز   •
اأمر  ا�صتخدام  طريق  عن  وفقط  اإ�صافية  برامج  اإلى 

المحم�ل  هاتفك  اإلى  مدوناتك  اإر�صال  يمكنك  ب�صيط، 

ال�صخ�صي. حا�ص�بك  اأو 

تتعلم  كنت  �ص�اء  للجميع.  العديد  لديه  اأكتيلين�   •
ال�صتمتاع  يمكنك  القراءة،  تحب  كنت  اأو  بريل  قراءة 

بقراءة الكتاب من الغالف اإلى الغالف وبدون الحاجة 

الخا�صة  التخزين  ذاكرة  مفتاح.  اأي  ت�صغط  اأن  اإلى 

من  العديد  تخزين  على  القدرة  لديها  اأكتيلين�  بجهاز 

ملفات الكتب التي ت�صل اإلى الآلف فال داعي اأن تقلق 

لديك!  المخزنة  الكتب  نفاذ  من 

الم�ج�دة  الن�صط  القراءة  بم�قع  التحكم  تكن�ل�جيا   •
متعة.هذه  اأكثر  القراءة  تجعل  اأكتيلين�  بجهاز 

على  القراءة  م�قع  ت�صت�صعر  اأن  ت�صتطيع  الخا�صية 

هذه  فاعلية  بم�صت�ى  التحكم  يمكنك  البريل.  عار�ض 

قارئين  لجميع  مالئمة  تك�ن  اأن  اأجل  من  الخا�صية 

م�صت�ياتهم. بمختلف  البريل 

طريق  عن  المعل�مات  لك:  يقدم  اأكتيلين�  جهاز   •
المعل�مات،  اإدخال  �ص�تي،  ب�صكل  المعل�مات  البريل، 

ال�صماعات  ال�صخ�صي.  بحا�ص�بك  والتحكم 

في  �صيجعل�نك  الجهاز  في  الم�ج�دين  والميكروف�ن 

اأربعة  ت��صيل  يمكنك  المحيط.  العالم  دائم مع  ت�ا�صل 

منهم  ثالثة  ال�قت،  نف�ض  في  الأكتيلين�  بجهاز  اأجهزة 

بي. اأ�ض  الي�  طريق  عن  واحد  و  البل�ت�ث  طريق  عن 

اإلكترونية  ومفكرة  بريل  عار�ض  ه�  الأكتيلين�  جهاز   •
 hidال لتكن�ل�جيا   ال�صكر  الجهاز.  نف�ض  في  معًا 

الأكتيلين�  جهاز  على  تلقائيا  التعرف  �صيتم  ،حيث 

اإلى  الحاجة  دون  و�صيعمل  الح�ا�صيب  اأنظمة  قبل  من 

محدد. برنامج  تن�صيب 

اأو  اأي  دي  في  اإن  جاو�ض،  اآيز،  ويندو  مثل  ال�صا�صة   •
ل�صلكيًا  اأكتيلين�  مع  العمل  يمكنها  جميعها  ال�ص�برن�فا 

بي. اأ�ض  الي�  ت��صيلة  اأو  البل�ت�ث  طريق  عن  اإما 

• ال�صكر لخا�صية ت��صيل اأكثر من جهاز بالأكتيلين� في 
بالأكتيلين�  اأجهزة  ثالثة  ت��صيل  يمكنك  ال�قت.  نف�ض 

مت�افق  اأكتيلين�  ال�قت.  نف�ض  في  البل�ت�ث  طريق  عن 

وج�جل. الأندرويد  اأبل،  ت�صغيل  اأنظمة  مع 

الموا�شفات الفنية:

  

•     خلية بريل مقعرة )بيزو اإلكتريك( 
الن�صط  القراءة  بم�قع  التحكم  تكن�ل�جيا   •

8 اأزرار بريل   •
م�صافة زرين   •

للم�صيرة  زر   16  •
التحكم ثالثي  زرين   •

التحكم لل�حة  بي  ا�ض  ي�  منفذ   •
منفذ ي� ا�ض بي للت��صيل بجهاز الحا�ص�ب اأو لل�صاحن  •

بايت 16 جيجا  ذاكرة تخزين   •
الال�صلكي البل�ت�ث  تكن�ل�جيا   •

ال�ص�ت عالية  �صماعة   •
اأمبير ملي   3000 ليثي�م  بطارية   •

تقريبا �صاعة   30 للبطارية:  العمل  �صاعات   •
�صاعات  3 للبطارية:  ال�صحن  �صاعات   •

�صم،   16.6 الط�ل  الجهاز:  اأبعاد   •
2.9 �صم 10.9�صم، الرتفاع  •      العر�ض  

420 جرام ال�زن:   •





طب وعلوم
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العمى وفقدان البصر
)إرشادات وتوجيهات(

ا�صطرابًا  لديه  اإنَّ  ما  ل�صخ�ضٍ  تق�َل  اأن  ال�صعب  من 

ي  اأو من ال�صعب معالجُته؛ فقد ي�ؤدِّ في الروؤية ل يمكن 

ع  بالتفجُّ �صبيهة  حالٍة  اإلى  الأ�صخا�ض  بع�ض  عنَد  ذلك 

يعان�ن  حيث   ،bereavement ال�صديد  الحزن  اأو 

ال�صدمة  على  ت�صتمل  التي  الم�صاعر  من  طيٍف  من 

نهاية  في  حالَتهم  ل�ا  يتقبَّ اأن  قبَل  والإنكار  والغ�صب 

لمطاف. ا

العمى،  اأو  الب�صر  �صعف  من  ال�صخ�ض  معاناة  عنَد 

الإر�صادت  على  للح�ص�ل  العين  اخت�صا�صي  اإلى  ُيحال 

معالجته. ومحاولة  ال�صبب  معرفة  بعَد  المنا�صبة، 
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عم مجموعات الدَّ

العمى  اأو  الب�صر  ب�صعف  الم�صاب�ن  ي�صتفيَد  اأن  يمكن 

اأفراد  من  نة  المك�َّ عم  الدَّ مجم�عات  اإحدى  من  كثيرًا 

نف�صها. الحالة  من  ُيعان�ن 

وذلك  الب�صر،  ل�صطراب  معيَّن  م�صت�ى  د  ُيحدَّ قد 

اأو  الب�صر  ا�صطراب  الروؤية:  �صعف  ة  �صدَّ ح�صب 

 sight impaired )partially الجزئي  الروؤية  �صعف 

)العمى(  ديد  ال�صَّ الب�صر  ا�صطراب  اأو   ،)sighted
.)severely sight impaired blind(

 visual الب�صر  َة  حدَّ العين   
ُّ
اخت�صا�صي يقي�ض 

ُبعد(،  التفا�صيل من على  روؤية  acuity )القدرة على 
وه�  ح�َله  ال�صخ�ُض  يراه  ما  )مقدار  الروؤية  ومجاَل 

الأمام(. اإلى  ينظر 

التعاي�َض  الب�صر  با�صطراب  الم�صابين  معظُم  ي�صتطيع 

اإلى  يحتاج�ن  قد  ولكن،  المنزل؛  في  وهم  حالتهم  مع 

يعي�ص�ن  كان�ا  اإذا  ل�صيَّما  فيه،  التغييرات  بع�ض  اإجراء 

بمفردهم.

تك�ن  قد  التي  ة  المهمَّ الأ�صياء  ببع�ض  قائمة  يلي  وفيما 

مفيدة:

 • ،big-button telephone كبيرة  باأزرار  •هاتف 
اًل. ج�َّ اأم  ثابتًا  اأكان  �ص�اٌء 

ر •  ي�فِّ اأن  يمكن  فالإنترنت  كمبي�تر،  اأو  •حا�ص�ب 
والعائلة،  الأ�صدقاء  مع  بالت�ا�صل  حقيقيًا  �صع�رًا 

الم�صابين  الآخرين  الأ�صخا�ض  عن  ف�صاًل 

عمليَّة  طريقٌة  اأنَّه  كما  الب�صر.  با�صطراب 

الب�صائع  على  والح�ص�ل  المعل�مات  لكت�صاف 

ذات  مفاتيح  ل�حاُت  ر  تت�فَّ ولذلك،  والخدمات. 

وق�ارئ  ة  خا�صَّ عر�ض  و�صا�صات  كبيرة  اأزرار 

. �ض للن�ص�

 • .Community alarm اجتماعي  اإنذار  •جهاز 
جهاٌز �صغير له زّر اإنذار ير�صل عنَد �صغطه اإ�صارًة 

هذا  يق�م  حيث  ا�صتجابة،  مركز  اإلى  ة  تحذيريَّ

معيَّن. قريب  اأو  �صديق  اإعالم  اأو  بتنبيه  المركُز 

ال�ص�ء •  ذات  الم�صابيُح  تعدُّ  �صاطعة:  •اإ�صاءة 
ة  �صروريَّ اأ�صياء  للتعديل  القابلة  والأ�ص�اء  ال�صاطع 

والأدراج  المطبخ  في  ل�صيَّما  المنزل،  في 

للح�ادث(.  عر�صًة  الأكثر  المناطق  )وهي 

 ) )فل�ر�صنت  التاألُّقية  بالم�صابيح  وي��صى 

اإ�صاءًة  تعطي  fluorescent bulbsلأنَّه 
مع  بالمقارنة  الثمن  مرتفعَة  لي�صت  وهي  �صاطعة، 

عملها. ة  مدَّ ط�ل 

المنزل 	  دهان  ن�ع  اأو  لطالء  يك�َن  اأن  يمكن  كما 

اأ�صل�ب الدهان بل�نين  دوٌر في ت�صهيل الروؤية، مثل 

ذلك  يجعل  حيث  والأبي�ض،  كالأ�ص�د  متباعدين، 

الباب  مثل  اأو�صح،  المتجاورة  الأ�صياء  بين  الفرَق 

والدرابزين. الدرج  اأو  وقب�صته 
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القراءة والكتابة

ُة خياراٍت متاحة عنَد وج�د م�صاكل في قراءة  هناك عدَّ

ُحف. ت وال�صُّ الن�ص��ض العادية في الكتب والمجالَّ

تجعل  تكبير  اأداة  ا�صتعماُل  الخيارات  هذه  اأب�صِط  من 

قراءتها.  على  للم�صاعدة  اأكبَر  تبدو  والكلماِت  الحرَف 

ة،  عدَّ م�صادر  من  الأدوات  هذه  على  الح�ص�ُل  ويمكن 

اإلخ.  ... الب�صريَّات  واخت�صا�صيي  كالم�صت�صفيات 

الإلكترونيَّة  الق�ارئ  ا�صتعماُل  يمكن  كما 

وت�صمح  باليد  ُتحَمل  اأدوات  وهي   ،e-readers
والمجالت  ُحف  ال�صُّ في  وال�صتراك  الكتب  بتحميل 

الن�ص��ض  عر�ض  خيار  و�صُع  ويمكن  الإنترنت،  على 

كبير. بحجٍم 

screen- ال�صا�صة  من  القراءة  برامج  و�صُع  ويمكن 

تقراأ  حيث  الحا�ص�ب،  على   reading software
على  والن�ص��ض  والم�صتندات  الإلكتروِني  البريَد 

نترنت. لإ ا

 voice ال�ص�ت  لتمييز  برامُج  اأي�صًا  وهناك 

ث  يتحدَّ حيث   ،recognition programmes
ويق�م  )ِمكُروف�ن(،  �ص�ت  جهاز  خالل  من  ال�صخ�ُض 

يمكن  كما  كتابة.  اإلى  الكالم  بتح�يل  البرنامُج 

اإغالق  مثل  الأوامر،  لإمالء  البرامج  هذه  ا�صتعماُل 

عليه. اآخر  اإلى  م�قع  من  والنتقال  الإنترنت 

طريقة برايل

ال�صديد،  الب�صر  ب�صعف  الم�صابين  بع�ُض  يلجاأ 

�صغير،  عمر  في  لديهم  الم�صكلُة  ظهرت  الذين  ل�صيَّما 

في  نظاٌم  وهي   .Braille برايل  طريقة  اختيار  اإلى 

الأحرف  عن  كبديل  بارزة  اأحرٌف  فيه  ُت�صتعَمل  الكتابة 

. بة لمكت� ا

والمجالت،  للكتب  برايل  طبعات  اإلى  بالإ�صافة 

 Braille برايل  عر�ض  وحدات  على  الح�ص�ُل  يمكن 

الح�ا�صيب،  اإلى  ل  ُت��صَ والتي   ،display units
كما  الكمبي�تر.  �صا�صة  على  النُّ�ص��ض  بقراءة  وت�صمح 

اأي�صًا. للح�ا�صيب  برايل  مفاتيح  ل�حاُت  ر  تت�فَّ

ل الحركة والتجوُّ

ك  للتحرُّ ا�صتعماُلها  يمكن  مختلفة  طرٍق  ُة  عدَّ هناك 

الروؤية. في  م�صكلٌة  لديه  كانت  اإذا  م�صتقّل  ب�صكٍل 

الع�شا الطويلة

ال�صخ�ُض ع�صا ط�يلة تفيده في الحركة  اأن يجَد  يمكن 

اأن  ويمكن   ،
ِّ
للطي قابل  الُع�صي  من  ن�ٌع  وهي  ل،  والتج�ُّ

في  الأ�صياء  �ض 
ُّ
تح�ص خالل  من  الحركة  على  ت�صاعَد 

ال�صائقين  الع�صا  هذه  تجعل  كما  ال�صخ�ض.  طريق 

ال�صخ�َض  هذا  باأنَّ  ُمدِركين  الآخرين  والعابرين 

الب�صر. ب�صعف  م�صاٌب 

النظام الدولي لتحديد المواقع

 global الم�اقع  لتحديد  الدولي  النظاُم 

و�صيلُة  ه�   )positioning system )GPS
الأقمار  من  اإ�صارات  ا�صتعمال  على  تق�م  ا�صتك�صاف 
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على  والم�صاعدة  الأماكن،  لتحديد  ال�صناعيَّة 

للرحالت. التخطيط 

يمكن  م�صتقلَّة  ك�حداٍت  الم�اقع  تحديد  اأجهزُة  ر  تت�فَّ

ُتخِبر  وهي  برايل،  مفاتيح  ل�حة  با�صتعمال  برمجُتها 

باتجاه  للحركة  التعليمات  وتعطي  الراهن،  الم�قع  عن 

ما. م�قٍع 

عدد  تحميُل  يمكن  ذكي،  جّ�اٌل  ال�صخ�ض  لدى  كان  اإذا 

الم�اقع. تحديد  برامج  اأو  تطبيقات  من 

�رة قي�دة ال�سيَّ

ال�صخ�ض،  لدى  الروؤية  في  ر  ت�ؤثِّ حالة  ت�صخي�ض  عنَد 

تبليغ  من  ولبدَّ  الباطلة.  بُحكم  القيادة  رخ�صُة  تعدُّ 

مخالفًا  ال�صخ�ُض  كان  واإلَّ  القيادة،  ُرَخ�ض  منح  اإدارة 

ول. الدُّ بع�ض  عنَد  للقان�ن 

الخفيف،  الب�صر  ا�صطراب  حالُت  ذلك  من  وُي�صَتثنى 

كان  اإذا  القان�ن  في  بها  م�صم�حًا  القيادُة  تك�ن  حيث 

م�صافة  من  الأعداد  ل�حة  قراءة  على  قادرًا  ال�صخ�ُض 

20 مترًا )65 قدمًا(، وعندما يظهر اختباُر العين اأنَّ 
لل�صخ�ض  وُي�صَمح  الأقّل.  على   12/6 هي  الب�صر  َة  حدَّ

ل�حة  قراءة  عنَد  قة  ل�صِ عد�صات  اأو  ارات  نظَّ ب��صع 

الأحرف. اأو  الأعداد 

العمل

رًا  له م�ؤخَّ �ض  راأ�ض عمله، و�ُصخِّ ال�صخ�ُض على  اإذا كان 

الجهات  من  ي�صتفيَد  اأن  يمكن  الب�صر،  في  ا�صطراٌب 

هذه  مع  التعاي�ض  ح�َل  واإر�صاداٍت  ن�صائَح  م  تقدِّ التي 

التي  �صات 
َّ

الم�ؤ�ص بع�ُض  وهناك  العمل.  في  الم�صكلة 

الذي  ال�قت  بح�صب  منزله  من  يعمَل  اأن  ف  للم�ظَّ ُتتيح 

ال�صجاّلت  كحفظ  الحالت  بع�ض  في  كما  يختاره، 

اإلخ.  ... العمل  خطط  وو�صع 

ة للب�شر الختبارات الدوريَّ

المهمِّ  من  يك�ن  الب�صر،  ب�صعف  ال�صخ�ض  اإ�صابة  عنَد 

ي�صتطيع  بحيث  منتظمة،  عينيَّة  لختبارات  يخ�صَع  اأن 

ويعطي  عينيه،  في  الجديدة  التغيُّرات  ي  تحرِّ الطبيُب 

اإلى  بالن�صبة  به  القياُم  يمكن  ما  اأف�صل  ح�َل  الم�ص�رَة 

ب�صره.
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ٕانفصال الشبكية

 retinal detachment ة  ال�صبكيَّ انف�صاُل  يحدث 

قيقة في الجزء الخلفي من العين،  عندما تبداأ البطانُة الرَّ

الأوعية  عن  بالنف�صال   ،retina ة  ال�صبكيَّ ى  ُت�صمَّ والتي 

ية. المغذِّ والعنا�صر  بالأك�صجين  ها  تمدُّ التي  الدم�ية 

ي ذلك اإلى فقدان  واإذا لم ُتعاَلج الحالُة �صريعًا، ف�ص�ف ي�ؤدِّ

الب�صر في العين الم�صابة.

الأعرا�س والعالمات التحذيرية

على  تدلُّ  ة  تحذيريَّ عالمات  من  الأ�صخا�ض  معظُم  ُيعاني 

�صٌة لخطر حدوث انف�صال قبَل اأن يفقدوا  َة ُمعرَّ اأنَّ ال�صبكيَّ

ب�صرهم. وت�صتمل هذه العالماُت على ما يلي:

*  ظه�ر مفاجئ للَع�ائم floaters؛ وهي نقط اأو بقع اأو 

)تقت�صر  الروؤية  مجال  في  تطف�  اأو  تع�م  �ص�داء  خط�ط 

عادًة(. واحدٍة  عيٍن  على  الإ�صابُة 
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الَع�ائم . 1 من  للكثير   cobweb العنكب�ت  بيت  تاأثير 

ال�صغيرة، حيث اأبلغ اأ�صخا�ٌض اآخرون عن م�صاهدتهم 

.housefly لبقعة عائمة �ص�داء كبيرة ت�صبه الذبابة 

العين . 2 في  و�صريعة  مفاجئة  �ص�ئيَّة  وم�صات  حدوث 

واحدة. ثانية  من  اأكثر  ت�صتمرُّ  ل  الم�صابة، 

 تغيُّم اأو ا�صطراب الروؤية.. 3

ُتعاَلج  لم  اإذا  الم�صابة  العين  في  الروؤية  تناق�ُض  يبداأ 

اأو  بالظل  الحالَة  هذه  الأ�صخا�ض  معظُم  وي�صف  الحالة. 

في  تنت�صر  التي   »black curtain ال�ص�داء  »ال�صتارة 

روؤيتهم. مجال 

عادًة.  واحدة  عيٍن  على  ال�صبكيَّة  انف�صال  حدوُث  يقت�صر 

العين  اإ�صابة  فر�صُة  تك�ن  العينين،  اإحدى  اإ�صابة  وعنَد 

.%10 هي  ال�صبكية  بانف�صال  الأخرى 

متى ينبغي طلب الم�شاعدة الطبية؟

العالمات  من  اأيٍّ  ظه�ر  ف�َر  الطبيب  ا�صت�صارُة  يجب 

. يَّة ير لتحذ ا

الأ�شباب

وتر�صل  العين،  من  الخلفي  الجزء  في  ُة  ال�صبكيَّ ع  تت��صَّ

وعند  الروؤية.  بحدوث  ي�صمح  ا  ممَّ الدماغ،  اإلى  الإ�صارات 
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ب الخاليا  ة بالدم، تتخرَّ حدوث انقطاع في اإمداد ال�صبكيَّ

الب�صر. فقدان  اإلى  ي�ؤدي  ا  ممَّ الع�صبيَّة، 

يحدث انف�صاُل ال�صبكيَّة في معظم الأحيان نتيجة ازدياد 

عن  وانف�صالها  ال�صن،  في  م  التقدُّ مع  وه�صا�صتها  تها  رقَّ

غالبًا. يها  ُتغذِّ التي  ة  الدم�يَّ الأوعية 

في  مبا�صرة  اإ�صابة  حدوث  عن  النف�صاُل  ينجم  قد  كما 

�صي�عًا. اأقّل  الحالَة  هذه  اأنَّ  اإلَّ  العين، 

الت�شخي�س

فمن  ال�صبكية،  في  انف�صال  ب�ج�د  الطبيُب  ا�صتبه  اإذا 

الخت�صا�صي  الطبيب  اإلى  الحالَة  ل  ُيح�ِّ اأن  المحتمل 

عادًة. الي�م  نف�ض  في  ذلك  ويجري  العينية،  بالأمرا�ض 

 الأمرا�ض العينية بدرا�صة الجزء الخلفي 
ُّ
يق�م اخت�صا�صي

 ophthalmoscope من العين م�صتعماًل منظار العين

 slit ي  قِّ ال�صِّ والم�صباح  ب�ص�ء(  متَّ�صلة  مكبرة  )عد�صة 

على  الراأ�ض  اإراحة  اأثناء  في  العين  ر  ُيكبِّ )مجهر   lamp
عن  ناجم  الروؤية  في  عف  �صَ وج�د  وعند  الذقن(.  م�صند 

ف�ق  بالأم�اج  الت�ص�ير  ا�صتعمال  اإلى  ُيلَجاأ  فقد  ال�صبكية، 

الحالة. من  ق  للتحقُّ ال�ص�تية 

المعالجة

انخف�صت  �صريعًة،  ال�صبكيَّة  انف�صال  معالجُة  كانت  كلَّما 

العين  في  للروؤية  دائم  اأو  جزئي  فقدان  حدوث  مخاطُر 

الم�صابة.



177

األمل المشرق - 2017

يمكن اإعادُة تثبيت معظم حالت انف�صال ال�صبكية بنجاح 

الإجراءات  من  اأن�اع  ُة  عدَّ وهناك  الجراحة.  خالل  من 

بع�صًا  بع�صها  عن  تختلف  والتي  المختلفة،  الجراحية 

ال�صخ�ض. حالة  باختالف 

قد ي�صتغرق ال�صفاُء الكامل من العملية الجراحية في العين 

عٌف في الروؤية خالل هذه الفترة،  َة اأ�صهر. وقد يحدث �صَ عدَّ

ا يعني اأنَّ ال�صخ�َض لن ي�صتطيع القياَم ببع�ض الأن�صطة  ممَّ

المعتادة، مثل قيادة المركبات اأو الطيران.

الأ�صخا�ض  بع�ض  عنَد  طبيعتها  اإلى  الروؤية  درجُة  تع�د  ل 

عٌف دائم في  بعد اإجراء الجراحة، وقد يحدث عندهم �صَ

اأن يظهَر ذلك حتى  ة. ويمكن  المركزيَّ اأو  ة  الجانبيَّ الروؤية 

المخاطُر  وتزداد  ال�صبكيَّة.  تثبيت  اإعادة  عملية  نجاح  بعَد 

انف�صال  معالجة  عدم  فترُة  طالت  كلَّما  بالروؤية  المتعلِّقة 

ال�صبكية.

�شون لالإ�س�بة الأ�شخا�س المعرَّ

النادرة، حيث ل  ال�صبكية من الحالت  ُتعدُّ حالُة انف�صال 

ًا في المملكة المتحدة  تتجاوز ن�صبة الإ�صابة 0.01% �صن�يَّ

مثاًل.

حيث  ال�صخ�ض،  بعمر  ال�صبكية  انف�صال  حدوُث  يرتبط 

تتراوح  الذين  الأ�صخا�ض  عند  تحدث  الحالت  معظَم  اإنَّ 

عامًا.  70-60 بين  اأعمارهم 

اإ�صابة  لحدوث  نتيجة  ال�صبكية  انف�صاُل  يحدث  قد  بينما 

الأطفال. فيهم  بمن  ال�صخ�ض،  عمر  كان  مهما 
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األداة القانونية المهملة
البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية الدولية 

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 بقلم: د.اأحمد العمران، الباحث المتخ�ش�س في حقوق الإن�شان وحقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

العامة  الجمعية  اعَتَمَدت  اأَْن  منُذ  م�صت  اأع�ام  ع�صرة 

الأ�صخا�ض  لحق�ق  الدولية  التفاقية  المتحدة  لالأمم 

تمتع  وكفالة  وحماية  تعزيز  بَغَر�ِض  الإعاقة  ذوي 

على  كامال،  تمتعا  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ض  جميع 

الإن�صان  حق�ق  بجميع  الآخرين،  مع  الم�صاواة  قدم 
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كرامتهم  احترام  وتعزيز  الأ�صا�صية،  والحريات 

. �صلة لمتاأ ا

حققتها  التي  المكت�صبات  في  يماري  اأن  لأحد  يمكن  ول 

نقلة  اإحداث  في  فاعل  ب�صكل  اأ�صهمت  حيث  التفاقية، 

ق�صايا  مع  تعاملها  في  الدول  طريقة  في  ملح�ظة 

الأ�صخا�ض ذوي الإعاقة، فلم تعد الدول الي�م تعمد اإلى 

ب�صكل منف�صل،  والتعاطي معها  الفئة  عزل ق�صايا هذه 

ال�صتراتيجية  خططها  من  يتجزاأ  ل  جزء  جعلتها  واإنما 

اإلى  يرجع  بالطبع  وهذا  ال�صاملة،  التنم�ية  ومنظ�متها 

اأثَر  الذي  التفاقية  في  المتر�صخ  الحق�قي  المنهج 

نح�  وت�جهاتها  لالإعاقة  الدول  فهم  تغيير  على  بدوره 

. بها �صحا اأ

والكتاب  الباحثين  اأو�صاط  بين  الحديُث  َكُثَر  َوَقْد 

ح�ل  لالإعاقة  الحق�قي  ال�صاأن  في  المخت�صين 

المفاهيم  في  اإيجابي  تغيير  من  اأحدثته  وما  التفاقية 

نَّ 
اأَ اإل  الأقل،  على  بالإعاقة  المرتبطة  والأيدي�ل�جيات 

القليل منهم انبرى للحديث عن البروت�ك�ل الختياري 

اأهمية  تقل  ل  بالتفاقية،  ملحقة  قان�نية  اأداة  ب��صفه 

�صط�ر. من  تلى  فيما  فعله  �صنحاول  ما  وهذا  عنها، 

جانب  اإلى  المتحدة،  لالأمم  العامة  الجمعية  اعتمدت 

الإعاقة،  ذوي  الأ�صخا�ض  لحق�ق  الدولية  التفاقية 

بروت�ك�ل اختياريا يتيح لالأفراد اأو مجم�عات الأفراد،  

الأ�صخا�ض  لحق�ق  الدولية  اللجنة  اإلى  اللج�ء  اإمكانية 

من  له  تعر�ص�ا  انتهاك  اأي  عن  لالإبالغ  الإعاقة  ذوي 

التفاقية. في  طرف  دولة  قبل 

لحق�ق  الدولية  التفاقية  في  ال�صاأن،  ه�  وكما 

البروت�ك�ل  اأحكام  تعد  ل  الإعاقة،  ذوي  الأ�صخا�ض 

بالن�صبة  األ  النفاذ  حيز  وداخلة  ملزمة  الختياري 

اأو  الم�صادقة  الإقليمي(  التكامل  منظمات  )اأو  للدول 

اإليه. المن�صمة 

اآلية  بينت  مادة   18 الختياري  البروت�ك�ل  ح�ى  وقد 

الم�صادقة  واإجراءات  عليها  والردود  ال�صكاوى  تقديم 

عليه  والتحفظ  البروت�ك�ل  اإلى  الن�صمام  اأو 

منه. والن�صحاب 

البروت�ك�ل  تنفيذ  اآلية   7 اإلى   1 من  الم�اد  وحددت  

ذوي  الأ�صخا�ض  لحق�ق  الدولية  لالتفاقية  الختياري 

الإعاقة.

الأولى  المادة  من   1 البند  بم�جب  يتعين  اإذ 

الختياري،   البروت�ك�ل  في  الأطراف  الدول  على 

ذوي  الأ�صخا�ض  حق�ق  لجنة  باخت�صا�ض  العتراف 

اأو  الأفراد  من  البالغات  تلقي  في  المتمثل  الإعاقة 

مجم�عات  اأو  الأفراد  با�صم  اأو  الأفراد  مجم�عات 

اأنهم  يدع�ن  والذين  باخت�صا�صها  الم�صم�لين  الأفراد 

تلك  في  والنظر  التفاقية،  لأحكام  طرف  دولة  �صحايا 

. ت غا لبال ا

البالغ  ل�صحة  الختياري  البروت�ك�ل  ا�صترط  وقد 

منها:  عدة  �صروط  المقدم 

البروت�ك�ل . 1 في  طرف  دولة  �صد  البالغ  يقدم  اأن 

الختياري والتفاقية واأل يك�ن البالغ مجه�ل واأل 



180

يك�ن  واأل  الحق  ل�صتعمال  اإ�صاءة  يمثل  ما  يت�صمن 

التفاقية. لأحكام  منافي 

يك�ن . 2 األ  البالغ  ل�صحة  البروت�ك�ل  ا�صترط   كما 

قد �صبق للجنة النظر فيه اأو ما زال منظ�ر اأمامها 

التحقيق  اإجراءات  من  اآخر  اإجراء  بمقت�صى 

المبلغ  ي�صتنفد  واأن  الدولية  الت�ص�ية  اأو  الدولي 

واأن  الداخلية  )الطعن(  النت�صاف  و�صائل  كافة 

يك�ن  واأن  وا�صح  اأ�صا�ض  على  قائم  البالغ  يك�ن 

كافية. ببراهين  مدعما 

ال�قائع، . 3 تك�ن  اأن  اأخيرا  البروت�ك�ل  وا�صترط 

هذا  نفاذ  بدء  بعد  حدثت  قد  البالغ،  م��ص�ع 

تكن  لم  ما  الطرف  للدولة  بالن�صبة  البروت�ك�ل 

قائمة. زالت  ول  ذلك  قبل  بداأت  قد  ال�قائع  تلك 

المرف�ع . 4 البالغ  ا�صتيفاء  من  اللجنة  تحقق  وبعد 

اإليها، تق�م عندئذ بعر�صه،  اإليها لل�صروط الم�صار 

الدولة  على  ويتعين  المعنية.  الدولة  على  ب�صرية، 

اأو  تف�صيرات  تقديم  اللجنة  لإخطار   تلقيها  بعد 

ت��صح  اأ�صهر،  �صتة  غ�ص�ن  في  مكت�بة،  بيانات 

اأي  وت��صح  البالغ،  م��ص�ع  الم�صاألة،  فيها 

بتبنيها. الدولة  قامت  انت�صاف  اإجراءات 

جل�صات  في  البالغ  في  بالنظر  اللجنة  تق�م  ثم  ومن 

باإحالة  تق�م  لدرا�صته،   اإتمامها  وبعد  مغلقة،  

اقتراحاتها وت��صياتها، اإن وجدت، اإلى الدولة الطرف 

البالغ. مقدم  واإلى  المعنية 

على  تدل  بها  م�ث�ق  معل�مات  اللجنة  تلقي  حال  وفي 

دولة  جانب  من  منتظمة  اأو  ج�صيمة  انتهاكات  وق�ع 

تدع�  التفاقية،  في  عليها  المن�ص��ض  للحق�ق  طرف 
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فح�ض  في  التعاون  اإلى  الطرف  الدولة  تلك  اللجنة 

المعل�مات  ب�صاأن  مالحظات  وتقديم  المعل�مات 

ع�ص�  تعيين  للجنة  يج�ز  كما  الغر�ض.   لهذا  المعنية 

على  تقرير  وتقديم  تحر  لإجراء  اأع�صائها  من  اأكثر  اأو 

اأي  اعتبارها  في  اآخذة  اللجنة،  اإلى  ال�صتعجال  وجه 

واأي  المعنية  الطرف  الدولة  اإليها  تقدمها  مالحظات 

اأن  ويج�ز  لها.  متاحة  بها  م�ث�ق  اأخرى  معل�مات 

متى  الدولة  لإقليم  بزيارة  القيام  اأي�صا  التحري  ي�صمل 

وبم�افقتها. ذلك  الأمر  ا�صتلزم 

تلك  باإحالة  تق�م  التحري،  لذلك  اللجنة  اإتمام  وبعد 

باأي  م�صف�عة  المعنية  الطرف  الدولة  اإلى  النتائج 

مالحظاتها  بتقديم  الدولة  وتق�م  وت��صيات،  تعليقات 

على التحري الذي تم وذلك في غ�ص�ن �صتة اأ�صهر بعد 

ح�له. اللجنة  لتعليقات  تلقيها 

ال�صتة  فترة  انتهاء  وبعد  القت�صاء،  للجنة، عند  اأن  كما 

اإلى  المعنية  الطرف  الدولة  دع�ة  اإليها  الم�صار  اأ�صهر 

التحري. لذلك  ا�صتجابة  المتخذة  بالتدابير  اإبالغها 

كانت هذه اأهم الأحكام المبينة لآلية تنفيذ البروت�ك�ل 

ذوي  الأ�صخا�ض  لحق�ق  الدولية  لالتفاقية  الختياري 

الإعاقة.

 ومن الجدير بالبيان، فاإن الدولة وقعت على البروت�ك�ل 

ذوي  الأ�صخا�ض  لحق�ق  الدولية  لالتفاقية  الختياري 

الإعاقة في العام 2008 ولم تن�صم اإليه  بعد، و�صيك�ن 

اأبلغ  اإليه،  الدولة  ان�صمام  حال  في  البروت�ك�ل،  لهذا 

الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ض  حق�ق  تعزيز  زيادة  في  الأثر 

اأفراد  مجم�عة  اأو  فرد  لأي  المجال  يفتح  واأنه  خا�صة 

ذوي  الأ�صخا�ض  لحق�ق  الدولية  اللجنة  اأمام  للتظلم 

الإعاقة في حال تعذر ح�ص�لهم على تلك الحق�ق بعد 

لهم،  المتاحة  الداخلي  الطعن  و�صائل  كافة  ا�صتنفاد 
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التمكين الرقمي لذوي اإلعاقة: 
فرص وتحديات.

بقلم: د. اأحمد العمران، الباحث المتخ�ش�س في حقوق الإن�شان، وحقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

في  تط�را مذهال  المعل�ماتية  الت�صال  تقنيات  �صهدت 

م�صتخدميها  جعل  الذي  الحد  اإلى  الأخيرة  ال�صن�ات 

�صيء  كُل  فارتبَط  فيها.  الجديد  م�اكبة  عن  عاجزين 

اإنجاز  الم�صت�صاغ  غير  من  واأ�صبَح  التقنيات،  بهذه 

رقمية  وحل�ل  تقنية  و�صائط  ا�صتخدام  دون  تعامل  اأي 

الم�صتقبل  في  العتماد  و�صيكثر  ذكية.  وتطبيقات 
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ال�اقع  الأ�صياء،  اإنترنت  مثل:  تقنيات  على  القريب 

التح�ل  ونتيجة لهذا  الأبعاد.  الفترا�صي وتقنية ثالثية 

الذكية  الكيانات  من  العديد  انت�صَرت  الرهيب،  الرقمي 

اأر�ض  على  فظهرت  مادي،  اأ�صا�ض  لها  ي�جد  ل  التي 

الذكية،  المدن  الذكية،  الحك�مات  ال�اقع كيانات مثل: 

الذكية،  والجامعات  المكتبات  الذكية،  المحاكم 

ن�افذ  تك�ن  اأن  لها  اأُريَد  التي  الكيانات  من  وغيرها 

ي�صهم  بما  �ص�ره،  بكافة  والنم�،  التط�ر  عجلة  لت�صريع 

اإليها  المجتمع  اأفراد  كافة  و�ص�ل  اإمكانية  زيادة  في 

ما  كل  من  ال�صتفادة  عليهم  ي�صهل  بما  �ص�اء  حد  على 

عبرها.  ُيَقَدُم 

ت�صخير  اإلى  الحك�مات  َعِمَدت  بل  فح�صب،  هذا   
َ

لي�ض  

تتيحها  التي  المنافع  ل�صتغالل  اإمكاناتها  كافة 

البتكار  على  المجتمع  اأفراد  فحثت  التقنيات،  هذه 

واأن�صاأت  الحديثة،  التكن�ل�جيا  انت�صار  با�صتغالل 

دول  م�صتقبل  لأن  نظرا  ال�صطناعي  للذكاء  وزارات 

التكن�ل�جيات  هذه  بتط�ر  مره�ٌن  الي�م  العالم 

المادية. لكياناتها  الذكي  التح�ل  اكتمال  على  ومت�قٌف 

اآلف  ظهرت  والمتغيرات،  المعطيات  هذه  جانب  واإلى 

لتراعي  الم�صممة  الختراعات 

المجتمع،  وم�ؤ�ص�صات  لأفراد  المتنامية  الحتياجات 

من  المجم�عات  هذه  تمكين  في  مط�رها  واأبدع 

يتناف�ض  فمثال:  المجالت.  جميع  في  منها  ال�صتفادة 

الذاتية  ال�صيارات  تط�ير  في  المركبات  م�صنع�ا 

نظرا  للبيئة  �صديقة  بتقنيات  وتزويدها  القيادة 

المجتمع  اأفراد  كافة  �صيجنيها  التي  العملية  للف�ائد 

التقنيات. هذه  مثل  من 

بهذه  التمتع  اأن  بها،  الم�صلم  البديهية  الأم�ر  ومن 

الق�انين  بم�جب  يج�ز  ل  للجميع،  حق  الحل�ل 

الدولية  والم�اثيق  ال�صائدة  والأعراف  الطبيعية 

على  بها  التمتع  من  فرد  اأي  حرمان  الإن�صان،  لحق�ق 

ا�صُتخِدَمت  ما  اإذا  خا�صة  الآخرين،  مع  الم�صاواة  قدم 

ذوي  الأ�صخا�ض  مثل  الفئات  بع�ض  تمكين  بغر�ض 

المختلفة،  الحياة  مجالت  في  النخراط  من  الإعاقة 

اإمكانية  من  �صتعزز  مثال،  القيادة،  الذاتية  فال�صيارة 

في  والحركية  الب�صرية  الإعاقات  ذوي  وانتقال  و�ص�ل 

المادية. البيئات 

المت�فرة  الرقمية،  للمحت�يات  بالن�صبة  الحال  وكذا 

المكتبات  في  اأو  المختلفة  الإعالم  و�صائل  في  �ص�اء 

اأو غيرها، فاإن التط�ر الذي طراأ على الأوعية  الذكية، 

المادية،  الغير  الكيانات  هذه  لحتظان  الم�صتخدمة 

ما  اإذا  خ�ص��صا  اإليها  ال��ص�ل  عملية  من  ُز  �صُيَعزِّ

اإمكانية  لتحقيق  الالزمة  التهيئة  م�ا�صفات  روعيت 

مادية. الغير  البيئات  اإلى  النفاذ 

اإتاحتها  يمكن  التي  الفر�ض  حجم  ح  َت�صِّ َيَ وبهذا 

ذوي  لالأ�صخا�ض  ال�صم�لي  الرقمي  التمكين  لتحقيق 

الأب�اب  فتح  �صاأنه  من  الرقمي  فالتمكين  الإعاقة، 

ج�انب  مختلف  في  الفئة  هذه  لإدماج  م�صراعيها  على 

الحياة �ص�اء كانت ثقافية اأو اقت�صادية اأو اجتماعية اأو 

التهيئة  ُتَطَبق م�ا�صفات  اأو غير ذلك، فعندما  ترفيهية 

اإلى  النفاذ  لتحقيق  الم�صممة  الذكية  التطبيقات  في 

ذوي  فر�ض  من  �صيزيد  هذا  فاإن  الرقمية،  المكتبات 

الإعاقات الب�صرية ومن لديهم ع�صر في القراءاة ومن 

اإمكانية  الكتاب في تحقيق  ي�اجه�ن �صع�بات في حمل 

الذي  الأمر  المعرفية،  الم�صادر  ماليين  اإلى  ال��ص�ل 

لهذه  الثقافي  الم�صت�ى  زيادة  في  الأثر  اأبلغ  له  �صيك�ن 

لفئة. ا

الفيدي�  األعاب  على  اأي�صا  ينَطِبُق  الحال  وهذا 

م�ا�صفات  فيها  روعيت  ما  فاإذا  رقميا،  المتداولة 

يعني  مما  ا�صتخدامها،  من  ه�ؤلء  ف�صيتمكن  التهيئة، 

الترفيهية  الحياة  في  الفئة  هذه  م�صاركة  فر�ض  زيادة 

الفيدي�. األعاب  فيها  بما  ج�انبها  بجميع 

�صه�لة  مراعاة  اأهمية  عن  الحديث  اإغفال  يمكن  ول 

قبل  من  الم�صممة  الذكية  التطبيقات  اإلى  النفاذ 
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من  متعامليها  تمكين  بغر�ض  الحك�مية  الجهات 

اإمكانية  م��صفات  فمراعاة  خدماتها،  على  الح�ص�ل 

الجهد  من  الكثير  اخت�صار  �صاأنه  من  اإليها  ال��ص�ل 

ذوي  فئة  فيها  بما  المجتمع  فئات  جميع  على  وال�قت 

عاقة. الإ

العالم  �صهده  الذي  الكبير  التط�ر  من  الرغم  وعلى 

ال�اقع  اأن  اإل  المجالت،  المعل�ماتي في جميع  الرقمي 

التي تح�ل دون  العديد من التحديات  اأفرز  العملي قد 

ذوي  لالأ�صخا�ض  ال�صامل  الرقمي  التمكين  تحقيق 

الإعاقة.

ولعل من اأهم هذه التحديات، غياب الإطار الت�صريعي 

الذي يكفل التزام جميع القطاعات بتطبيق م�ا�صفات 

ال�صتفادة  من  المجتمع  فئات  كافة  لتمكين  التهيئة 

اإلى  ال��ص�ل  اإمكانية  وتحقيق  خدمات  من  تقدمه  مما 

معل�مات. من  تقدمه  ما  جميع 

محدد،  ح�كم  اإطار  وج�د  عدم  ذلك،  اإلى  ي�صاف 

معايير  تط�ير  م�ص�ؤولية  بها  تناط  جهة  في  ممثل 

القطاعات  التزام جميع  ومتابعة مدى  الرقمية  التهيئة 

الإعاقة  لذوي  ال�صامل  النفاذ  يتحقق  حتى  بتطبيقها 

الآخرين. مع  الم�صاواة  قدم  على 

 واأخيرا، ل ي�جد اإلمام كاف، بين اأو�صاط المخت�صين 

اأهمية  التقنيين في الجهات الحك�مية والخا�صة، ح�َل 

متطلبات  وت�فير  الرقمية  التهيئة  معايير  تطبيق 

الإعاقة. لذوي  ال�صامل  الرقمي  التمكين 

وبهذا يتبين حجم العمل المطل�ب من الجهات المعنية 

المن�ص�د لذوي  الرقمي  التمكين  القيام به حتى يتحقق 

اإلى  ال�ا�صح،  الت�صريعي  الإطار  فاإيجاد  الإعاقة، 

الالزمة  المعايير  وو�صع  المتابعة  اآلية  تحديد  جانب 

الجهات  وعي  اإذكاء  اإلى  اإ�صافة  تنفيذها  من  والتاأكد 

مراعاتها  يجب  التي  الع�امل  اأبرز  هي  اأهميتها  ح�ل 

ذوي  لكاأ�صخا�ض  ال�صامل  الرقمي  التمكين  لتحقيق 

الإعاقة.
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