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هنــاك العديــد مــن األحــداث التــي يمــر بهــا اإلنســان عبــر مراحــل حياتــه المختلفــة، البعــض 
ــا  ــا أن يتذكــر منهــا إال اليســير، وأخــرى تمــر علين ــكاد الواحــد من منهــا يمــر كالومضــة ال ي
لتتــرك بصمــة فارقــة فــي حياتنــا يســتمر أثرهــا لزمــن طويــل قــد يمتــد إلــى أجيــال 

المســتقبل.
والحديــث هنــا ليــس عــن ســرد أحــداث مــرت بشــخصية مــا، ولكــن حديثنــا ســوف يكــون عــن 
مؤسســة مجتمعيــة كان تأسيســها الحــدث األكبــر بالنســبة لنــا، فلنقتــرب ســويا مــن خــال 

الســطور القادمــة لمعرفــة المزيــد عــن هــذه المؤسســة:
جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا:

كان تأســيس الجمعيــة حلمــا يــراود أبنــاء اإلمــارات مــن ذوي اإلعاقــة، ومــع مطلــع 
العقــد الثامــن مــن القــرن الســابق بــدأ الطلبــة المبعوثــون بالعــودة إلــى الوطــن بعــد أن 
ــة ذات نفــٍع  ــت المحــاوالت لتأســيس جمعي ــم فــي الخــارج، وكان ــوا حظــا مــن التعلي تلّق
عــام تعنــى بشــؤون ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام ويرجــع ذلــك الســبب إلــى قلــة الخدمــات 

ــة. ــات مــن ذوي اإلعاقــة فــي الدول المقدمــة لكافــة الفئ
وبوركــت هــذه المبــادرة بعــد َأن َحَصَلــت الجمعيــة علــى اإلشــهار الرســمي بمزاولــة 
األنشــطة الخاصــة بهــذه الفئــة مــن ِقبــل العديــد مــن الجهــات فــي الدولــة، وبعــض 
الشــخصيات القياديــة وعلــى رْأِســِهم صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى لإلتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة، بالدعــم المــادي 

والمعنــوي لخدمــة َأبنائــه مــن ذوي اإلعاقــة فــي الدولــة.
ــورة  ــة المنص ــزٍل بمنطق ــتئجار من ــم اس ــة فت ــر للجمعي ــن مق ــث ع ــون بالبح ــدأ المؤسس وب
ــدأ األعضــاء بالتســجيل  ــث ب ــة، حي ــا للجمعي الســكنية بإمــارة الشــارقة ليكــون مقــرا مؤقت
لإلنضمــام للجمعيــة وكانــت اللقــاءات مســتمرة وكانــت هنــاك بعــض األنشــطة البســيطة 

ــرة المســائية. فــي البدايــة كالرحــات وممارســة بعــض األلعــاب الترفيهيــة فــي الفت
ومنــذ البدايــات األولــى لتأســيس الجمعيــة كان الطمــوح أكبــر لــدى أعضــاء الجمعيــة ممــا 
ــي  ــر الوع ــؤولية نش ــا مس ــى عاتقه ــة عل ــذت الجمعي ــث أخ ــم، حي ــاح له ــدم ومت ــو مق ه
بضــرورة إتاحــة فــرص التعليــم والعمــل المائــم فــي مؤسســات المجتمــع بالدولــة، 
وكســر طــوق العزلــة والخجــل مــن اإلعاقــة مــن خــال وســائل اإلعــام المختلفــة، 
والمشــاركة الجماعيــة فــي األنشــطة الداخليــة والخارجيــة والتــي تمثلــت فــي التواصــل 
مــع المؤسســات المماثلــة فــي مختلــف الــدول العربيــة الشــقيقة بهــدف اكتســاب الخبرة 

خاصــًة ممــن ســبقونا فــي هــذا المجــال.
وكان للجمعيــة العديــد مــن المشــاركات فــي المخيمــات الشــبابية التــي تعقــد كل صيــف 
بتنظيــٍم مــن المكتــب اإلقليمــي للجنــة الشــرق األوســط لشــؤون المكفوفيــن فــي تلــك 

الفتــرة أي فتــرة الثمانينيــات.
وكان اإلهتمــام ينصــب حــول العديــد مــن القضايــا التــي تهــم ذوي اإلعاقــة بشــكل 
عــام، وبعــد أن تغيــر مســمى الجمعيــة مــن جمعيــة اإلمــارات لرعايــة المعاقيــن إلــى 
ــة ذوي  ــى فئ ــع التخصــص عل ــاء طاب ــن بهــدف إضف ــة المكفوفي ــارات لرعاي ــة اإلم جمعي
اإلعاقــة البصريــة، وخاصــة بعــد افتتــاح العديــد مــن نــوادي ذوي اإلعاقــة الحركيــة، أصبــح 
اإلهتمــام مركــزا علــى ذوي اإلعاقــة البصريــة، وذويهــم، والعامليــن معهــم فــي مراكــز 

ــة. ــة البصري ــي ذوي اإلعاق ــك مدرس ــل وكذل ــة والتأهي الرعاي
ومــن منطقــة المنصــورة إلــى منطقــة الَحّزانــة بإمــارة الشــارقة كانــت النقلــة الثانيــة لمقــر 

بين األمس واليوم



الجمعيــة المؤقــت بســبب ارتفــاع أجــرة المقر المســتأجر.
وبالرغــم مــن صغــر حجــم المقــر الثانــي إال إن األنشــطة ظلــت تمــارس علــى نفــس الوتيــرة بالتزايــد وتنوعــت فــي مطلــع األلفيــة الثانيــة 

وكان هــذا المقــر قــد تبــرع بــه صاحــب العقــار مشــكورا لصالــح الجمعيــة.
ــي إحتياجــات ذوي اإلعاقــة  ــي تلب ــد مــن األنشــطة الت ــد مــن األعضــاء أصبحــت الحاجــة ملحــة الســتحداث المزي وبعــد انضمــام المزي
البصريــة فتــم العمــل علــى تأســيس مكتبــة ناطقــة للكتــب المســموعة تــم شــراء البعــض منهــا وقــد تطــوع بعــض األعضــاء بتوفيــر مــا 
لديهــم مــن مــواد مســجلة علــى أشــرطة الكاســيت، وتــم فهرســة عناوينهــا القليلــة مــن قبــل المتطوعيــن مــن األعضــاء فــي غرفــة 

خشــبية خصصــت لهــذا الغــرض.
ــى  ــن المبن ــة م ــة الخلفي ــت المنطق ــث خصص ــة حي ــطة الرياضي ــل األنش ــا مث ــارة إليه ــر اإلش ــن الجدي ــرى م ــطة أخ ــاك أنش ــت هن وكان

ــي: ــل ف ــتها وتتمث لممارس
كرة الهدف المحببة للكثير من األعضاء، وبعض التمارين الرياضية األخرى.

وكمــا أشــرت آنفــا كان للنشــاط االجتماعــي والثقافــي حظــا وافــرا مــن أنشــطة الجمعيــة علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي، ففــي 
العــام 1996 شــاركت الجمعيــة فــي تنظيــم ملتقــى الخليــج لــذوي اإلعاقــة البصريــة وفــي العــام 1998 قامــت الجمعيــة بتنظيــم 
بطولــة مجلــس التعــاون لكــرة الهــدف وكانــت هــذه الملتقيــات تمثــل نــواة لملتقــى عربــي يضــم نخبــة مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة.

وتحققــت هــذه الرغبــة فــي العــام 2000 باســتضافة األخــوة العــرب الذيــن قدمــوا إلــى إمــارة الشــارقة لتســتضيف وتحتضــن ملتقاهــم 
األول.

ــن  ــد م ــاك العدي ــة وكان هن ــي الجمعي ــي ف ــب اآلل ــل الحاس ــين معم ــو تدش ــر أال وه ــا آخ ــق حلم ــة تحق ــة الثاني ــع األلفي ــع مطل وم
المتعطشــين إلــى الولــوج إلــى عالــم المعرفــة مــن خــال التقنيــة الحديثــة والتــي ســوف تفتــح لهــم آفــق المعرفــة علــى مصراعيهــا 
فتــم تســمية هــذا المشــروع )آفــاق( وكان عبــارة عــن معمــل للحاســب اآللــي يضــم عــدد 6 أجهــزة تــم تزويدهــا ببرامــج قــارءات الشاشــة 

العربيــة، فعقــدت العديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي غرفــة خشــبية أحــدث مــن تلــك التــي خصصــت للمكتبــة الناطقــة.
ومــن خــال هــذا المعمــل تــم نشــر الوعــي لــدى األعضــاء بأهميــة التقنيــة للمعاقيــن بصريــا وإلــى أي مــدى يمكــن أن تســهم فــي 
إثــراء الجانــب الثقافــي لديهــم وكمــا إنهــا تتيــح لهــم فرصــا أكبــر فــي مجــال الدراســة وفرصــا أفضــل فــي مجــال التأهيــل والتوظيــف.

وبدأنا نلحظ ذلك من خال تنوع التخصصات الدراسية لألعضاء في مختلف جامعات الدولة، وكذلك في ميادين العمل.
وتزامــن مــع هــذه الحملــة التقنيــة التــي تبنتهــا الجمعيــة طباعــة بعــض الكتــب والكتيبــات المهمــة بطريقــة برايــل وكمــا تــم إعطــاء 

العديــد مــن األعضــاء دورات طريقــة برايــل.
وفــي العــام 2001 إنضمــت الجمعيــة كعضــو فــي اإلتحــاد اآلســيوي للمكفوفيــن حيــث مكننــا هــذا اإلنضمــام مــن إتاحــت الفرصــة 

لعــدد مــن األعضــاء للمشــاركة فــي العديــد مــن ورش العمــل التدريبيــة والــدورات التخصصيــة فــي العديــد مــن المجــاالت.
وفــي العــام 2004 تــم اإلنضمــام كذلــك لإلتحــاد العالمــي للمكفوفيــن وســجلت الجمعيــة كعضــو فيــه اعتبــارا مــن دورتــه المنعقــدة 
فــي جمهوريــة جنــوب أفريقيــا )كيبتــاون( وفــي العــام 2003 كان اللقــاء بحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى لإلتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة خــال شــهر رمضــان المبــارك لتلــك الســنة وكانــت المكرمــة 
ــة  ــف المرافــق الرياضي ــا مختل ــى وفــق أحــدث المواصفــات متضمن ــح يبن ــة بمنطقــة مويل ــص مقــرا دائمــا للجمعي مــن ســموه بتخصي

ــة. ــر فــي نفــوس أعضــاء الجمعي ــر أطيــب األث ــة حيــث كان لهــذا الخب ــة والثقافي واالجتماعي
وتم استام المقر الدائم للجمعية في صيف عام 2008، وتم  اإلنتقال التدريجي للمقر بعد فترة وجيزة من استامه.

ــة  ــارات لرعاي ــة اإلم ــمى جمعي ــل مس ــأن تعدي ــنة 2012 بش ــم )348( لس ــوزاري رق ــرار ال ــدر الق ــخ 27/06/2012 ص وبتاري  
ــة، ولتكــون خدماتهــا  ــة علــى الجمعي ــع التخصصي ــك بغــرض إضفــاء طاب ــا( وذل ــن بصري ــة اإلمــارات للمعاقي ــح )جمعي ــن ليصب المكفوفي
موجهــة للمعاقيــن بصريــا مــن المكفوفيــن وضعــاف البصــر وبحســب التوجــه العالمــي لمســميات مؤسســات ذوي اإلعاقــة.
ــق  ــع المجــاالت آخرهــا تحقي ــد مــن اإلنجــازات فــي جمي ــاء بالخدمــات المقدمــة وتحققــت العدي ــا فــي االرتق ــة حثيث وتخطــو الجمعي
ــاب  ــاألردن ودورة األلع ــة ب ــيا لألندي ــرب آس ــة غ ــي بطول ــن ف ــاركتين خارجيتي ــر مش ــي آخ ــة ف ــة الفضي ــدف الميدالي ــرة اله ــب ك منتخ

ــي. ــر الماض ــي أكتوب ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــة بالمملك الخليجي
كمــا تــم عمــل أســتوديو لتســجيل الكتــب الناطقــة بالمقــر الجديــد بجهــد ذاتــي وعمــل مــن المكفوفيــن أنفســهم، وتــم تحديــث أجهــزة 
الطباعــة والبــدء فــي طباعــة الكتيبــات التعريفيــة للهيئــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة بطريقــة برايــل وتحديــث معمــل الحاســب 
اآللــي بأحــدث األجهــزة والبرامــج، وتنظيــم رحــات العمــرة للمعاقيــن بصريــا حيــث يتــم ابتعــاث خمســة وعشــرون عضــوا فــي كل مــرة 

وســوف تكــون الرحلــة الثالثــة مطلــع العــام 2016 إن شــاء اهلل.
وفــي نهايــة هــذه الســطور يحــق لنــا جميعــا أن نفخــر بهــذا اإلنجــاز الكبيــر الــذي تحقــق للجمعيــة علــى كافــة اإلصعــدة وإننــا نتطلــع 

للمزيــد مــن تضافــر الجهــود لتقديــم المزيــد مــن الخدمــات التــي تعــزز  مكانــة ذوي اإلعاقــة البصريــة فــي مجتمعهــم.
ــى حضــرت  ــر إل ــي الشــكر والتقدي ــا بأصــدق معان ــن بصري ــة اإلمــارات للمعاقي ــا ال يســعني إال أن أتقــدم بإســمي وأعضــاء جمعي وهن
مقــام ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى لإلتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة 
علــى دعمــه الغيــر محــدود للجمعيــة وأعضائهــا متمنيــن لــه موفــور الصحــة والعافيــة، ونســأل اهلل العلــي القديــر أن يوفقنــا لمــا يحــب 

ويرضــى.

                                                         عادل عبد اهلل الزمر
                                                         رئيس مجلس اإلدارة 





 النشأة والتأسيس
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33 عامًا في 
خدمة المكفوفين

فــي العــام 1983م تأسســت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا ، وتــّم إشــهارها مــن قبــل وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 1985 م. تحــت 
مســّمى جمعيــة اإلمــارات لرعايــة وتأهيــل المعاقيــن، بوضعهــا جمعيــٍة مــن جمعيات النفــع العام 
ــة  ــة اإلمــارات لرعاي ــة إلــى جمعي ــم َتعــّدل مســّمى الجمعي ــة المتحــدة. ث ــة اإلمــارات العربي بدول
المكفوفيــن فــي العــام 1999 بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )274( وذلــك بغــرض إضفــاء طابــع 
التخصصيــة علــى الجمعيــة، وفــي العــام 2012 جــرى تعديــل المســمى إلــى جمعيــة اإلمــارات 
للمعاقيــن بصريــًا لتكــون خدماتهــا موجهــة للمكفوفيــن وضعــاف النظــرو ليتناســب االســم مــع 

المعاييــر التــي تعتمدهــا المنظمــات والجمعيــات التــي تخاطــب الكفيــف وتهتــم بــه.
لقــد كان ِلمؤّسســي الجمعيــة غايــة نبيلــة؛ هــي إيجــاد تجّمــٍع اجتماعــيٍّ للمعاقيــن بصريــًا يجــدون 
ــاب  ــل الّصع ــن تذلي ــوا م ــم، وليتمكن ــم وطموحاته ــن واقعه ــروا ع ــه، وِليعّب ــن خال ــهم م أنفس
ــذ التأســيس عملــت الجمعيــة علــى  التــي ُتواجههــم، وصــواًل إلدماجهــم فــي مجتمعهــم. ومن
ــارزًا بصفتهــا الناطــق باســمهم فــي اإلمــارات  ــًا، ولعبــت دورًا ب تقديــم خدماتهــا للمعاقيــن بصري

العربيــة المتحــدة. 
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وتعمــل جمعيــة اإلمــارات علــى تقديــم صــورٍة واقعيــة عــن 
المعاقيــن بصريــًا مــع بيــان إمكاناتهــم وقدراتهــم، باإلضافــة 
ــم  ــى تدريبه ــل عل ــة، والعم ــارات الضروري ــابهم المه إلكس

وتأهيلهــم.
ــًا،  ــن بصري ــارات للمعاقي ــة اإلم ــو جمعي ــل مؤّسس ــد عم لق
ــم وترســيخ  ــى تدعي ــٍد وإخــاص عل ــكّل جه ــة ب ــذ البداي ومن
ــة,  مفهــوم العمــل التطوعــي فــي مجــال اإلعاقــة البصري
ــة مــع المجتمــع  ــر عاقــة الجمعي ــى تطوي ــوا عل كمــا عمل
ــن  ــة وبي ــن الجمعي ــط بي ــة الرواب ــه، وتقوي ــذي تعمــل في ال
نفســه، داخــل  المجــال  تعمــل فــي  التــي  المؤسســات 

الدولــة أو خارجهــا.
التأسيس

فــي مطلــع العقــد الثامــن مــن القــرن الســابق، بــدأ الطلبــة 
العائــدون مــن الدراســة بالخــارج يفكــرون بتأســيس جمعيــة 
خاصــة بالمعاقيــن، وكان ذلــك حلمــًا يــراود أبنــاء اإلمــارات 
مــن ذوي اإلعاقــة، ال ســّيما أولئــك الذيــن تلّقــوا حظــاًّ مــن 
التعليــم فــي الخــارج، وكانــت المحــاوالت لتأســيس جمعيــة 
ذات نفــٍع عــام ُتعنــى بشــؤون ذوي اإلعاقــة بشــكٍل عــام، 
ويرجــع ذلــك إلــى قلــة الخدمــات المقدمــة لكافــة الفئــات 

مــن ذوي اإلعاقــة فــي الدولــة.
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ومــع الجهــد الــذي بذلــه المؤسســون بــدأت تظهــر اللبنــات 
ــى اإلشــهار الرســمي  ــت عل ــي َحَصَل ــة  الت ــى للجمعي األول
ــِم  ــت بدع ــة وحظي ــذه الفئ ــة به ــطة الخاص ــة األنش بمزاول
العديــد مــن الجهــات فــي الدولــة، وبعــِض الشــخصيات 
ــور  ــمو الشــيخ الدكت ــِهم صاحــُب الّس ــى رْأِس ــة، وعل القيادي
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى 
ــذي قــّدم لهــا وبســخاء  لإلتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة، ال
ذوي  مــن  َأبنائــه  لخدمــة  والمعنــوي  المــادي  الدعــم 

ــة. ــي الدول ــة ف اإلعاق
الخطــوة الثانيــة للتأســيس كانــت البحــث عــن مقــّر للجمعية؛ 
حيــث تّم اســتئجار منــزٍل بمنطقــة المنصورة الســكنّية بإمارة 
ا مؤّقتــًا للجمعيــة، حيــث بــدأ األعضــاء  الشــارقة؛ ليكــون مقــرًّ
إلــى الجمعّيــة، وكانــت اللقــاءات  بالتســجيل لانضمــام 
مســتمّرة،كما كانــت هنــاك بعــض األنشــطة البســيطة فــي 
البدايــة؛ كالرحــات وممارســة بعــض األلعــاب الترفيهيــة 
فــي الفتــرة المســائية إلــى جانــب بعــض األنشــطة األخرى.

كسر العزلة
عملــت الجمعيــة فــي بدايــة إنشــائها علــى إخــراج ذوي 
االعاقــة البصريــة مــن حالتهــم التقليديــة المنعزلــة إلــى 
مجــاالت أوســع مــن النشــاط والعمــل، ومنــذ البدايــات 
أعضــاء  لــدى  كبيــرًا  الطمــوح  كان  للتأســيس  األولــى 

الجمعيــة  حيــث أخــذوا علــى عاتقهــم مســؤولية نشــر 
الوعــي بضــرورة إتاحــة فــرص التعليــم والعمــل المائــم 
ــة  ــِر طــوِق العزل ــة، وَكْس فــي مؤسســات المجتمــع بالدول
اإلعــام  وســائل  خــال  مــن  اإلعاقــة،  مــن  والخجــل 
المختلفــة، والمشــاركة الجماعيــة فــي األنشــطة الداخليــة 
والخارجيــة والتــي تمثلــت فــي التواصــل مــع المؤسســات 
ــدف  ــقيقة به ــة الش ــدول العربي ــف ال ــي مختل ــة ف المماثل
ــن ســبقوا فــي هــذا المجــال. ــرة خاصــًة مّم اكتســاب الخب
ــد مــن المشــاركات فــي المخيمــات  ــة العدي وكان للجمعي
الشــبابية التــي ُتعقــد كل صيــف بتنظيــٍم مــن المكتــب 
اإلقليمي ِلَلجنـــة الشــرق األوســط لشـــؤون المكفـوفيـن 

ــات -. ــرة الثمانيني ــرة - أْي فت ــك الفت فــي تلـ
ــا  ــد مــن القضاي ــة حــول العدي ــز االهتمــام فــي البداي وَترّك
التــي تهــّم ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام، وفــي أوقــات 
الحقــة بــدأت تأخــذ أغلــب األنشــطة طابــِع التخّصــص لفئــة 
ــن  ــد م ــاح العدي ــد افتت ــًة بع ــة، وخاّص ــة البصري ذوي اإلعاق
نــوادي ذوي اإلعاقــة الحركيــة، أصبــح االهتمــام مرّكــزًا 
والعامليــن  وذويهــم،  البصريــة،  اإلعاقــة  أصحــاِب  علــى 
معهــم فــي مراكــز الرعايــة والتأهيــل وكذلــك مدرســي 

ذوي اإلعاقــة البصريــة.
خطوة كبيرة ثانية



21

الخطــوة الكبيــرة الثانيــة كانــت االنتقــال مــن منطقــة 
المنصــورة إلــى منطقــة الَحّزانــة بإمــارة الشــارقة، حيــث 
ِصغــر حجــِم  الّرغــم مــن  الثانــي. وعلــى  الجمعيــة  مقــّر 
المقــّر الجديــد، إال أّن األنشــطة ظلــت تمــارس علــى نفــس 
الوتيــرة بالتزايــد وتنّوعــت فــي مطلــع األلفيــة الثانيــة، وكان 
ــة  ــح الجمعي ــار لصال ــب العق ــه صاح ــّرع ب ــد تب ــر ق ــذا المق ه

مشــكورًا.
ومــع مــرور الوقــت بــدأ أعضــاء الجمعيــة بالتزايــد حتــى 
ــطة  ــن األنش ــد م ــتحداث المزي ــة الس ــة ُملّح ــت الحاج أصبح
التــي ُتلّبــي احتياجــات ذوي اإلعاقــة البصريــة فأسســت 
مكتبــة ناطقــة للكتــب المســموعة تــّم شــراء البعــض منهــا 
ــر مــا لديهــم مــن مــواّد  وقــد تطــّوع بعــض األعضــاء بتوفي
ــّم فهرســة عناوينهــا  ــى أشــرطة الكاســيت، وت مســّجلة عل
القليلــة ِمــْن ِقبــل المتطّوعيــن مــن األعضــاء فــي غرفــة 
ــرة  ــطة الجدي ــن األنش ــرض. وم ــذا الغ ــت له ــبّية ُخّصص خش
باإلشــارة،هي األنشــطة الرياضيــة، حيــث ُخّصصــت المنطقــة 

ــي: ــل ف ــتها وتتمث ــى لممارس ــن المبن ــة م الخلفي
وبعــض  األعضــاء،  مــن  للكثيــر  المحببــة  الهــدف  كــرة   
التماريــن الرياضيــة األخــرى. وقــد كان للنشــاط االجتماعــي 
والثقافــي حــظٌّ وافــٌر مــن أنشــطة الجمعيــة علــى الصعيــد 
اســتضافت   1996 العــام  ففــي  واإلقليمــي،  المحلــي 
ــي  ــة وف ــة البصري ــذوي اإلعاق ــج ل ــى الخلي ــة ملتق الجمعي
العــام 1998 قامــت الجمعيــة بتنظيــم بطولــِة مجلــِس 
التعــاون ِلكــرة الهــدف، وكانــت هــذه الملتقيــات ُتمّثــل 
اإلعاقــة  ذوي  مــن  نخبــًة  يضــّم  عربــيٍّ  ِلملتقــى  نــواًة 

البصريــة.
باســتضافة   2000 العــام  فــي  الرغبــة  هــذه  وتحّققــت 
الشــارقة  إمــارة  إلــى  َقِدمــوا  الذيــن  العــرب  اإلخــوة 

األول. ملتقاهــم  وتحتضــن  ِلتســتضيف 
معمل المعرفة

عنــد مطلــع األلفيــة الثانيــة؛ تحّقــق حلــٌم آخــر ِلْلجمعّيــة 
وهــو تدشــين معمــل الحاســب اآللــي فــي الجمعيــة، وكان 
ــم  ــى عال ــوج إل ــى الُول ــين إل ــن المتعّطش ــد م ــاك العدي هن
ــم  ــت له ــي َفتح ــة الت ــة الحديث ــال التقني ــن خ ــة، م المعرف
ُأفــق المعرفــة علــى ِمصراعيــه؛ فتــّم تســمية هــذا المشــروع 
ــارة عــن معمــٍل ِلْلحاســب اآللــي يضــّم 6  )آفــاق(، وهــو عب
ــة، فعقــدت  ــاِت الشاشــة العربي أجهــزة، زودت ببرامــج قارئ
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العديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي غرفــة خشــبية أحــدث 
ــة الناطقــة. مــن تلــك التــي خّصصــت للمكتب

ومــن خــال هــذا المعمــل تأكــد الوعــي لــدى األعضــاء 
ــَدى ُيمكــن  ــًا وإلــى أّي َم ــن بصري ــة للمعاقي ــة التقني بأهمي
أْن ُتســهم فــي إثــراء الجانــب الثقافــي لديهــم. لقــد أتاحــت 
الدراســة  مجــال  فــي  أكبــر  فرصــًا  لمكفوفيــن  التقنيــة 
وُفرًصــا أفضــل فــي مجــال التأهيــل والتوظيف.وتزامــن مــع 
هــذه الحملــة التقنيــة التــي تبّنتهــا الجمعيــة، طباعــة بعــِض 
ــات المهمــة بطريقــة برايــل ، كمــا ُنظمــت  الكتــب والكتيب
دوراٍت فــي طريقــة برايــل. وفــي العــام 2001 اصبحــت 
الجمعيــة عضــٍوًا فــي االتحــاد اآلســيوي للمكفوفيــن، ممــا 
منكــن العديــد مــن أعضائهــا مــن المشــاركة فــي ورش 
عمــل تدريبيــة ودورات تخصصيــة فــي عديــد مــن المجــاالت.

ــي  ــاد العالم ــة ِلاتح ــت الجمعّي ــام 2004 انضّم ــي الع وف
للمكفوفيــن،  اعتبــارًا مــن دورتــه المنعقــدة فــي جمهوريــة 

جنــوب أفريقيــا )كيبتــاون(.

إنجاٌز كبير
فــي العــام 2003 كان اللقــاء بحضــرة صاحــب الّســمو 
عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
المجلــس األعلــى لاتحــاد، حاكــم إمــارة الشــارقة خــال 
شــهر رمضــان المبــارك ِلتلــك الســنة، وكانــت المكرمــة مــن 

ُســمّوه بتخصيــص مقــرٍّ دائــٍم للجمعيــة بمنطقــة مويلــح، 
المرافــق  مختلــَف  ُمتضّمنــًا  المواصفــات،  أحــدث  وفــق 
ــر  ــذا الخب ــث كان له ــة، حي ــة والثقافي ــة واالجتماعي الرياضي
وتســلمت  الجمعيــة.  أعضــاء  نفــوس  فــي  األثــر  أطيــب 
الجمعيــة مقرهــا الجديــد فــي صيــف عــام 2008، وكان 
االنتقــال التدريجــي ِلْلمقــر بعــد فتــرٍة وجيــزة مــن اســتامه. 
واســتطاعت الجمعيــة خــال مشــوارها تحقيــَق العديــد مــن 
اإلنجــازات علــى كاّفــة األصعــدة، ويتطلــع القائمــون عليهــا 
إلــى تقديــم المزيــد مــن الخدمــات التــي ُتعــّزز مكانــَة ذوي 

ــم. ــي مجتمعه ــة ف ــة البصري اإلعاق
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في المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية

خدمات رائدة وأنشطة مستمرة

تمكنــت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا خــال الســنوات 
الماضيــة مــن تحقيــق إنجــازات كبيــرة علــى الكثيــر مــن 
المســتويات، مــا مكنهــا مــن اكتســاب ســمعة رائــدة علــى 
مســتوى المنطقــة، وفــي العــام الماضــي قــرر مجلــس 
إدارة الجمعيــة إجــراء تعديــات علــى مســمى الجمعيــة 
مــن »جمعيــة اإلمــارات لرعايــة المكفوفيــن« إلــى جمعيــة 
ــع  ــمية م ــجم التس ــى تنس ــًا« حت ــن بصري ــارات للمعاقي اإلم
المفاهيــم الحديثــة لإلعاقــة وتتيــح المجــال أكثــر أمــام 

ــد مــن الخدمــات. ــم المزي تقدي
ومنــذ تأســيس الجمعيــة واألنشــطة والفعاليــات المتنوعــة 
علــى مــدار الســنة ال تتوقــف تقريبــًا، حيــث عملــت الجمعيــة 

الهــدف  باعتبارهــا  االجتماعيــة  الجوانــب  مراعــاة  علــى 
ــن  ــة والخدمــة للمعاقي ــم الرعاي األساســي لهــا؛ وهــو تقدي
بصريــًا فــي المجتمــع, وتنميــة مجتمعهــم وُتــدرك الجمعيــة 
أّن نجاحهــا فــي تحقيــق ذلــك يتوقــف علــى صــدِق وجدّيــِة 

ــه. العمــل االجتماعــي التطوعــي الــذي ُتؤّدي
العمــل  نجــاح  أّن  الجمعيــة  علــى  القائمــون  وُيــدرك 
ــاًّ  ــن بصري ــِع المعاقي ــة مجتم ــى رغب ــد عل ــي يعتم المجتمع
فــي إحــداث تغييــٍر حقيقــيٍّ ؛ ِلتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم 
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االجتماعــي  العمــل  أّن  الماحــظ  ومــن  المجتمعيــة. 
التطّوعــي فــي الجمعيــة أصبــح أحــد الركائــِز األساســية 
ــًا  ــن بصري ــوي للمعاقي ــي والتنم ــّدم االجتماع ــق التق لتحقي

فــي مجتمــع اإلمــارات.
ويبقــى أهــم عوامــل نجــاح العمــل االجتماعــي متمثــًا في 
العنصــر البشــري, فكلمــا كان المــورد البشــري متحّمســًا 
لقضايــا المعاقيــن بصريــًا، وُمــدركًا ألبعــاد وآثــار العمــل 
ــة.  ــًة وحقيقي ــج إيجابي ــت النتائ ــي، كان ــي التطوع االجتماع
كمــا أّن العمــل االجتماعــي التطّوعــي فــي الجمعيــة، 
ُيمّثــل فضــاًء رحبــًا للراغبيــن فــي إظهــار والئهــم وانتمائهــم 
ــًا  ِلمجتمعاتهــم، كمــا ُيعــّد العمــل االجتماعــي مجــااًل حيوي
ــر  ــاء وتطوي ــًا، وبن ــن بصري ــراد المعاقي ــاراِت األف ــل مه ِلصق

ــم. ــي مجتمعه ــم ف ــى دمجه ــواًل إل ــم، وص قدراته
ــدا  ــااًل متزاي ــرة إقب ــوام األخي ــي األع ــة ف ــهدت الجمعي وش

ــع  ــل المجتم ــن أج ــل م ــا، والعم ــام لعضويته ــى االنضم عل
العمــل  أّن  القــول  بصريــًا، ويمكــن  المعــاق  أجــل  ومــن 
االجتماعــي التطوعــي فــي الجمعيــة أســهم مســاهمًة 
فّعالــة فــي أنشــطة الرعايــة والتنميــة االجتماعيــة ِلألفــراد 
المعاقيــن بصريــًا المنضّميــن إلــى عضويتهــا، ســواٌء كان 
ذلــك  بغيــر  أو  بالتمويــل،  أو  بالعمــل،  ،أو  بالــرأي  ذلــك 
مــن أشــكال الرعايــة الموجهــة. ومــن خصائــص العمــل 
االجتماعــي فــي الجمعيــة أنــه يقــوم علــى تعــاون األفــراد 
المعاقيــن بصريــًا وغيرهــم مــن غيــر ذوي االعاقــة مــع 
بعضهــم البعــض فــي ســبيل تلبيــة احتياجاتهــم مــن جانــب، 
واحتياجــات مجتمعهــم مــن جانــٍب آخــر, وهــذا يقــود إلــى 
نقطــة جوهرّيــة ، ُمفادهــا أّن العمــل االجتماعــي بالجمعيــة 
ــاًء علــى فهــِم االحتياجــات وتقييمهــا وتصنيفهــا ،  يأتــي بن

ــا. ــى تلبيته ــل عل ــّم العم ــن َث وم
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أنشطة متنوعة
ُتقيم الجمعية العديَد من األنشطة االجتماعية، أبرُزها:

ــى  ــات عل ــذه الحلق ــل ه ــوح: وتعم ــوار المفت ــات الح  حلق
ــم  ــًا، وُتعّرفه ــن بصري ــدى المعاقي ــي ل ــي الثقاف ــع الوع رف
أّن  التجــارب  وَأثبتــت  االجتماعيــة،  القضايــا  مــن  بالعديــد 
حلقــات الحــوار المفتــوح ذاُت مــردوٍد إيجابــي لتعاطــي 
ــة، وُتعّرفــه علــى  الفــرد مــع واقعــه االجتماعــي مــن ناحي
ــش  ــذي يعي ــرد ال ــة. إّن الف ــٍة ثاني ــن ناحي ــول م ــل الحل أفض
بمعــِزٍل عــن واقعــه االجتماعــي ، لــن َيســهل عليــه االندمــاج 
ــش مــع الواقــع مــن أهــم مقومــات العمــل  ــه، فالتعاي في
علــى  الجمعيــة  حرصــت  لذلــك  الحقيقــي،  االجتماعــي 
تنظيــم مثــل هــذه الحلقــات لمناقشــة القضايــا االجتماعيــة 

ــة. ــع عام ــة والمجتم ــن خاص ــم المكفوفي ــي ته الت
الرحــات الترفيهيــة: ُتؤمــن الجمعيــة بــّأن الترفيــه مــن 
ضروريــات التعايــش مــع مجتمــٍع ســريِع التغّيــر والتبــّدل، 
ــار  ــى إظه ــل عل ــة تعم ــات الترفيهي ــأن الرح ــن ب ــا تؤم كم
المواهــب المدفونــة فــي داخــل اإلنســان، علــى اعتبــار أّنــه 
يعيــش وْســط موجــٍة مــن العمــل الجــاّد المتســارع، ومــن َثّم 
لــن يســتطيع أن يلتفــت إلــى تســلية نفســه إاّل عــن طريــق 
للمعاقيــن  اإلمــارات  جمعيــة  حرصــت  لذلــك  الرحــات، 
بصريــًا علــى تنظيــم وإقامــة الرحــات الترفيهيــة المعرفيــة، 
وذلــك بقصــد تنميــه قــدرات المعاقيــن بصريــًا، وحّثهــم 
علــى اإلبــداع مــن ناحيــة، وِلَتكســَر الجمــود والروتيــن فــي 
حياتهــم مــن ناحيــٍة أخــرى. إّن جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن 
ــًا تعمــل علــى إيجــاِد أجــواٍء طبيعيــة لدمــج المعاقيــن  بصري
بصريــًا فــي مجتمعهــم، والرحــات لهــا دور فعــال فــي 
ذلــك، فبمجــّرد ُنــزول المعــاق ِلميــداِن الواقــع االجتماعــي؛ 
اعتبــاره  المجتمــع ولــن يســتطيع رفضــه علــى  ســَيقبله 

ــه. ــر ب ــِه ويتأّث ــر في ــش معــه يؤث واقعــًا موجــودًا ويتعاي
الزيارات المتبادلة:

ُيعتبــر ضــرورًة  المجتمــع ومؤسســاته  مــع  التواصــل  إّن   
ــادل  ــل تب ــي التواص ــل، وف ــل المتكام ــات العم ــن ضروري م
للخبــرات واإلمكانــات، والوقــوف علــى كّل مــا هــو جديــٌد 
وُمتطــّور، لذلــك تحــرص الجمعيــة علــى مــّد جســور التواصــل 
بينهــا وبيــن مختلــف المؤسســات العاملــة فــي مجــال 

ــة. ــة خاص ــة بصف ــة البصري ــة واإلعاق ــة عام ــة بصف اإلعاق
ــر  ــًا ُيعتب ــن بصري ــف بالمعاقي ــة: إّن التعري ــارض التعريفي المع
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ــع،  ــي المجتم ــي ف ــي الثقاف ــر الوع ــز نش ــن ركائ ــزًة م ركي
لذلــك تعمــل جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا تحــرص 
علــى المشــاركة فــي كّل المحافــل االجتماعيــة بقصــد 
التعريــف بالمكفوفيــن وقضاياهــم مــن خــال المعــارض 

والنــدوات والنشــرات التعريفيــة.
األنشطة الثقافية:

أمسياٌت وندواٌت وإصدارات
تــدرك الجمعيــة أن العمــل الثقافــي لــه دور فعــال فــي 
إبــراز الواقــع والحضــاري للمجتمــع اإلماراتــي، وأن المــردود 
ــًا. كمــا  ــن بصري ــى المعاقي الثقافــي ينعكــس باإليجــاب عل
تنظــر الجمعيــة إلــى الثقافــة مــن حيــث كونهــا الفعــل 

ــر واألهــم فــي قضيــة نشــر الوعــي حــول المعاقيــن  المؤّث
ــا تجــاوز كّل المعوقــات  ــث يمكنهــم مــن خاله ــًا، حي بصري
التــي َتحــول دون اندماجهــم فــي المجتمــع،  والعمــل 
المتواصــل مــن أجــل إيجــاد رؤيــة اســتراتيجّية ُموّحــدة ُتجــاه 

ــة. ــة الثقافي القضي
وبــرز التوجــه الثقافــي لــدى الجمعيــة فــي تنظيــم الندوات 
ــل الوعــي الثقافــي  واألمســيات واإلصــدارات بقصــد تأصي
لــدى المعاقيــن بصريــًا، وفــي الواقــع بــادرت الجمعيــة 
برســم اســتراتيجية مــن أجــل العمــل الثقافــي، وقــد بــدأت 
تلــك االســتراتجية تأخــذ مجالهــا فــي النقــاش بإشــراك كّل 
أعضــاِء الجمعيــة، بعــد ذلــك أخــذت طريقهــا للتطبيــق مــن 
خــال اإلســهام فــي مختلــف الفعاليــات الثقافيــة، رســمية 
ــة  ــة مختص ــة ثقافي ــا لجن ــة لديه ــمية.  فالجمعّي ــر رس أو غي
ــة  ــة وفني ــكار أدبي ــاب أف ــاء أصح ــن األعض ــددًا م ــّم ع ، تض
ولهــم اهتمامــات بالعمــل الثقافــي، وعلــى ضــوء ذلــك 
الثقافيــة فــي الجمعيــة بوضــع الخطــط  اللجنــة  تقــوم 
ــة التــي ُتعنــى بتطويــر العمــل الثقافــي  والبرامــج التنفيذي

ــة. ــات القائم ــا للطموح ــه وفق وتنميت
وتحــرص الجمعيــة علــى أن ُتقيــم فعاليــات ثقافيــة فكريــة 
ــوة  ــك بدع ــًا، وذل ــن بصري ــدم المعاقي ــاد تخ ــة ذات أبع أدبي
عــدٍد مــن المفكريــن والكتــاب واألدبــاء والمحاضريــن، كمــا 
انعقــدت فــي الجمعيــة العديــد مــن النــدوات التي ناقشــت 
قضايــا ذات صلــة بالمعاقيــن بصريــًا، كمــا أّن الفعاليــات 
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ــز  ــي تعزي ــال ف ــي وفع ــا دور إيجاب ــتمّرة له ــة المس الثقافي
ــاًّ بنفســه. ثقــة المعــاق بصري

وتســاهم الجمعيــة فــي بنــاء الشــخصية الناضجــة للمعــاق 
بصريــًا، وال يتأّتــى ذلــك إال مــن خــال اســتيعابه للعمــل 
مهّمــة  وســيلة  الثقافــة  وجعــل  ومفاهيمــه،  الثقافــي 
لتطويــر أدائــه فــي المجتمــع، وبذلــك ســتكون لديــه القــدرة 
أن يصــل بالفكــر والــرأي، ومــن ثــّم لــن يكــون نشــازًا وليــس 
ببعيــٍد عّمــا يجــري فــي المجتمــع، وإّن انعكاســات الواقــع 
ــداع  ــر واإلب االجتماعــي ســتعمل علــى الحــث علــى التفكي
فــي شــتى المجــاالت، ســواء كانــت أدبيــة أو فنيــة، تصــب 

ــًا. جميعهــا فــي اتجــاه واحــد هــو مصلحــة المعــاق بصري
الثقافيــة  األنشــطة  مختلــف  الجمعيــة  ُتشــّجع  لذلــك 
وتدعمهــا دعمــًا ال حــدود لــه، كمــا ُتســهم فــي تنظيــم 
الموجهــة  العلميــة  النــدوات  مثــل:  ثقافيــة  فعاليــاٍت 
ــي تســهم فــي  ــة الت ــدورات التدريبي لخدمــة المجتمــع، وال
رفــع كفــاءة المعاقيــن بصريــًا وتعــزز ثقتهــم بأنفســهم، 
كذلــك ُتنّظــم الجمعيــة المســابقات الثقافيــة التــي تنمــي 
ــي،  ــث العلم ــى البح ــين عل ــث المتنافس ــس وتح روح التناف
كذلــك تعمــل الجمعيــة علــى إصــدار المطويــات اإلرشــادية 
ــز  ــى تعزي ــل عل ــًا، كماتعم ــن بصري ــول المعاقي ــة ح التثقيفي
ــة  ــات بطريق ــن مطبوع ــدٍد م ــدار ع ــال إص ــن خ ــا م مكتبته

ــًا. ــن بصري ــد المعاقي ــراءة عن ــّب الق ــة ح ــل لتنمي براي
النشاط الرياضي:

كافة التجهيزات للمنافسة والنجاح
بصريــًاً  للمعاقيــن  اإلمــارات  جمعيــة  تأّسســت  أْن  ومنــذ 
االهتمــام  عاتقهــا  علــى  أخــذت  م.   1983 عــام  فــي 
ــي  ــقيها الترفيه ــة بش ــي الدول ــًا ف ــن بصري ــة المعاقي برياض

والتأهيلــي.
ــد مــن األنشــطة  ــة العدي وفــي هــذا اإلطــار ُتقــّدم الجمعي
الرياضيــة الموجهــة للمعاقيــن بصريــًا، والتــي ال بــّد مــن 
ممارســتها لتنميــة اللياقــة البدنيــة والحركيــة بصفــة خاصــة، 
ــات وقــدرات  ــر مــا لديهــم مــن إمكان ــى تطوي والعمــل عل
بالصحــة  للعنايــة  األخــرى  الحــواس  تنميــة  طريــق  عــن 
ــزن للمعاقيــن  ــة تحــرص علــى النمــو المّت العامــة  فالجمعي
بصريــًا، كذلــك إكســابهم الصفــات األخاقيــة واإلراديــة 
التــي ُتســاعدهم علــى الوصــول إلــى الشــمولية، وُتمّكنهــم 
مــن مجابهــة الحيــاة اليوميــة التــي ُتقابلهــم، وال يكــون 

ــق: ــك إال عــن طري ذل
خاّصــًة  التمرينــات؛  مــن  العديــد  وهنــاك  التمرينــات، 
التمرينــات الحــّرة الفرديــة والزوجيــة، والتمرينــات بــاألدوات، 
وعلــى األجهــزة مثــل المقاعــد الســويدية، وعقــل الحائــط، 
والتشــكيات،  النظــام،  وتمرينــات  باألثقــال،  والتمرينــات 
ــة  ــات العضلي ــة بالمجموع ــات للعناي ــذه التمرين ــؤدي ه وت
الحركــة  علــى  المكفوفيــن  تســاعد  التــي  المختلفــة 
والعنايــة باألجهــزة الحيويــة واالرتفــاع بالمســتوى الحركــي 
ــل  ــة لمفاص ــة بالمرون ــات الخاص ــى التمرين ــد عل ــع التأكي م
الجســم المختلفــة التــي تســاعدهم علــى التحــرك بــكّل 

يســر، وتكســر حاجــز الخــوف لديهــم.
كمــا عملــت الجمعيــة علــى اختيــار عــدٍد مــن األلعــاب 
أدواٍت  إلــى  تحتــاج  ال  التــي  المعقــدة  غيــر  الصغيــرة 
ومعــّدات قــد ال تتوفــر فــي البيئــة،  فالجمعيــة تتجــه إلــى 
الفرســان؛  ســباق  مثــل  المتوفــرة،  اإلمكانــات  اســتغال 
ــرة والعصــي مــن  ــارة عــن قطــع الخشــب الصغي وهــي عب
األشــجار التــي يقــوم الطفــل أو الطفلــة الكفيفــة بتمثيــل 
ركــوب الفــرس والجــري بهــا فــي اتجاهــات داخــل الميــدان 
ــّم تتحقــق للطفــل المعــاق  ــق، ومــن ث ــي مــن العوائ الخال
ــًا االســتقالية فــي الحركــة بفضــل الرياضــة، وكذلــك  بصري
القصــص الحركيــة هــي عبــارة عــن قصــة مرتبطــة بالحركــة 
مــع الحــوادث والمواقــف إلدخــال عامــل المــرح والســرور 
علــى نفــس الكفيــف والتــي تــؤدي للنشــاط الحركــي 
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واألصــوات  واألدوات  والحيوانــات  للطيــور  التمثيلــي 
ــى  ــن المكفــوف مــن التحــرك إل واآلالت المختلفــة لتمكي

الجهــات المختلفــة.
األنشــطة التعليميــة والتقنيــة: لقــد تطــّورت العلــوم التقنية 
فــي الســنوات األخيــرة وتعمــل الجمعيــة علــى  اســتحداث 
أســاليب جديــدة للتعلــم، وإدخــال الحاســب اآللــي لميــدان 
العمــل، بعــد أْن صــارت أغلــب مياديــن العمــل تعتمــد علــى 
الحاســب اآللــي، ألننــا نــدرك أن المعــاق بصريــًا يســتطيع 
)غيــر  اإلنســان  مثــل  مثلــه  اآللــي،  الحاســب  اســتخدام 
ــن  ــه م ــاعدٍة ُتمّكن ــى أداِة مس ــاج إل ــه يحت ــاق(، ولكن المع
ذلــك، وهــذه األداة تســمى قــارئ الشاشــة، وإن الجمعيــة 

ــت علــى هــذه الحقيقــة. برهن
Screen Reader قارىء الشاشة

ــه فــي  ــّم تنصيب ــارة عــن برنامــج يت قــارىء الشاشــة هــو عب
جهــاز الحاســب اآللــي، وهــو متوفــر فــي مختبــر الجمعيــة، 
ومهّمتــه األساســية تمكيــن المعاقيــن بصريــًا مــن اســتخدام 
أجهــزة الحاســب اآللــي بــكل ســهولٍة وُيســر، وبرامــج قــارئ 
الشاشــة أو مــا يعــرف ب Screen Readers تنقســم إلــى:

ــج  ــن البرام ــوع م ــذا الن ــد ه ــق. ويعتم ــٍة ناط ــارىء شاش ق
علــى تقنيــة تحويــل النــّص المكتــوب إلــى كاٍم منطــوق، 
ــج  ــن البرام ــة م ــذه النوعي ــع ه ــًا م ــاق بصري ــل المع ويتعام

ــمع. ــى الس ــدا عل معتم
النصــوص  تحويــل  برنامــج  وهــو  برايــل.  شاشــة  قــارئ 
المكتوبــة علــى شاشــة الحاســب اآللــي، إلــى طريقــة 
ــة  ــل اإللكتروني ــطر براي ــج أس ــذه البرام ــتخدم ه ــل، وتس براي
المــــعروفة  ب  Braille Display  حــيــــث يعرض مـــن خال 



29

هــذه األســطر مــا هــو ظاهــر علــى شاشــة الحاســوب 
بطريقــة برايــل، وتتطلــب هــذه الطريقــة مــن المســتخدم أن 

ــل. ــة براي ــا بطريق ــا كام ــًا إلمام ــون ُملمًّ يك
قــارىء شاشــة ناطــق / برايــل وهــذه النوعيــة مــن البرامــج 
تجمــع الميزتيــن الســابقتين، حيــث إنهــا تجمــع بيــن خصائــص 
النطــق، وخصائــص طريقــة برايــل وللمســتخدم الحريــة فــي 
ــة  ــذه النوعي ــا أن ه ــبه، كم ــي تناس ــة الت ــتخدام الطريق اس
الطريقتيــن  بيــن  الجمــع  للمســتخدم  تتيــح  البرامــج  مــن 

ــه. ــل بينهمــا حســب رغبت الســابقتين والتبدي
وقــد حرصــت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا علــى 
توفيــر مختلــف هــذه البرامــج، كذلــك قامــت بتنظيــم عــدٍد 
ــًا  مــن الــدورات التدريبيــة، وتعزيــز إمكانــات المعاقيــن بصري

بأحــدث األجهــزة والمعــدات التكنولوجيــة.
مجاالت الحاسب اآللي والمعاقين بصريًا

ــًا فــي مجــاالٍت  ــن بصري ــي يخــدم المعاقي إّن الحاســب اآلل
ــة، ومــن هــذه المجــاالت: متعــددة ومتنوع

المجاــــــــل التـــعــــليـــــمي، حيــث أدى اســتخدام 
بصريــًا  المعاقيــن  تعليــم  مجــال  فــي  اآللــي  الحاســب 
ــم اســتبدال  ــس، وت ــوع فــي أســاليب وطــرق التدري ــى تن إل
األســاليب التقليديــة القديمــة بأســاليب مســتحدثة جديــدة.
ــي  ــب اآلل ــح الحاس ــد فت ــي، لق ــث العلم ــال البح مج
قبــل،  مــن  عليهــم  صعبــًا  كان  مجــاال  بصريــًا  للمعاقيــن 
ــادرا  ــًا ق ــاق بصري ــح المع ــة أصب ــات الحديث ــل التطبيق فبفض
علــى إتمــام عمليــة البحــث العلمــي، والوقــوف علــى آخــر 

البحــوث والدراســات العلميــة.
مجــال العمــل الوظيفــي، لقــد تمكــن المعــاق بصريــًا 
مــن اقتحــام مجــاالت وظيفيــة كان يعتقــد أنهــا مســتحيلة 
عليــه فــي الســابق، ويرجــع الفضــل فــي ذلــك إلــى إمكانية 
اســتخدامه للحاســب اآللــي، حيــث أتيحــت لــه مجــاالت 
عمــل متنوعــة ومتعــددة، وفتحــت لــه أبــواب جديــدة للــرزق 

وكســب العيــش.
الدوليــة  الشــبكة  قدمــت  لقــد  الثقافــي،  المجــال 
ثقافيــة دســمة، فبعــد  )اإلنترنــت( وجبــات  للمعلومــات 
أن كان المعــاق بصريــًا يعانــي مــن قصــور فــي المــادة 
برايــل  مطبوعــات  لقلــة  نظــرا  لــه،  المقدمــة  الثقافيــة 
ــع الثقافــة  ــذ ينابي ــه اآلن أن ينهــل من ــّحها، صــار بإمكان وُش

كيفمــا شــاء.

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

ألعــاب الفيديــو الكمبيوتريــة.
ــة مشــروعها  ــام 2003م. أطلقــت الجمعي ــات ع ومــع بداي
بصريــًا  المعاقيــن  لتعليــم  )آفـــاق(  الرائــد  التعليمــي 
تكنولوجيــا المعلومــات. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى فتــح 
آفــاٍق جديــدة مــن العلــم والمعرفــة أمامهــم حيــث إّن 
ــاراِت  ــابهم مه ــى إكس ــل عل ــج تعم ــذا البرنام ــة به الجمعي
اســتخدام الحاســب اآللــي، والدخــول إلــى الشــبكة الدوليــة 
مصــادر  تنويــع  بقصــد  وذلــك  )اإلنترنــت(   للمعلومــات 
ــم. ــدة لعمله ــواٍب جدي ــح أب ــم، وفت ــة له ــة المقدم المعرف

أهــداف العمــل االجتماعــي التطوعــي 
فــي الجمعيــة

الجمعيــة 	  أعضــاء  انتمــاء ومشــاركة  تعزيــز 
فــي أنشــطتها مــن أجــل خدمــة المجتمــع.

ــا ومهاراتهــم 	  ــن بصري ــدرات المعاقي ــة ق تنمي
ــة. ــة والعملي ــخصية والعلمي الش

ــا للعمــل 	  ــن بصري ــح المجــال أمــام المعاقي فت
مــن أجــل المجتمــع.

ــر عــن 	  ــا للتعبي إتاحــة الفرصــة للمعاقيــن بصري
العامــة  القضايــا  فــي  وأفكارهــم  آرائهــم 

ــع. ــم المجتم ــي ته الت
إتاحــة الفرصــة للمعاقيــن بصريــا للعمــل علــى 	 

حــل المشــاكل التــي تواجههــم بأنفســهم.
بصريــا 	  للمعاقيــن  المشــاركة  بــاب  فتــح 

األولويــات  تحديــد  فــي  ومســاعدتهم 
التــي يحتاجونهــا وتشــجيعهم علــى اتخــاذ 

القــرارات.
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أ - مســابقات المضمــار: المشــي والجــري خاصــة المســافات القصيــرة وذلــك 
عــن طريــق االســتعانة بمصــادر الصــوت ليتحــرك الكفيــف تجــاه مصــدر الصوت 
عــن طريــق المشــية الصحيحــة وكذلــك الجــري بالطريقــة الصحيحــة. كذلــك 
ســباق المســافات الطويلــة، حيــث تقــوم الجمعيــة بتوفيــر األجهــزة الخاصــة 

بالرياضــة كالســير المتحــرك.
ب - مسابقات الميدان: 

[بمختلــف أنواعهــا وأقســامها مــن مســابقات ألعــاب القــوى التــي يمكــن 
للمكفوفيــن ممارســتها حتــى ولــو كان بالكفيــف إعاقــة أخــرى، مثــل حاالت 
البتــر والشــلل وحتــى المقعديــن منهــم ُيمكنهــم ممارســة مســابقات الرمــي 

المختلفــة مثــل:
- دفع الجلة.

- قذف القرص.
- مسابقات الوثب. )الوثب الطويل، الوثب العالي، الوثب الثاثي(.

ج- الســباحة: وهــي مــن األنشــطة الرياضيــة التــي تشــجع الجمعيــة أعضاءهــا 
عليهــا نظــرًا لمــا لهــا مــن فوائــد صحيــة وترفيهيــة.

كمــا تحــرص جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا علــى إقامــة مســابقات فــي 
ــارس  ــرة,  وُتم ــه مباش ــا ببيئت ــاق بصري ــط المع ــي ترب ــعبية، والت ــاب الش األلع
ــي َتصــدر  ــك باســتخدام الكــرات الت ــا ألعــاب الكــرة، وذل ــة أيًض فــي الجمعي
عنهــا أصــواٌت لتوجيههــا إلــى أهــداف ثابتــة ؛ للتعــود علــى التوجيــه الصحيــح 
ــًا، ومــن  ــن بصري ــة الحــواس األخــرى لــدى المعاقي والتــي تعمــل علــى تنمي
أشــهر ألعــاب الكــرة، كــرة الهــدف المعاقيــن بصريــًا والتــي تقــام لهــا 
مســابقات عالميــة. أمــا مســابقات رفــع األثقــال؛ فــإن الجمعيــة تقــوم 
بالتدريــب عليهــا وإشــراك الرياضييــن مــن المعاقيــن بصريــا فــي مختلــف 
المســابقات. فدورالجمعيــة إذن ال يقتصــر علــى االهتمــام بالنشــاط الثقافــي 
ــة  ــّد ليشــمل النشــاط الرياضــي، وقــد أخــذت الجمعي واالجتماعــي، إنمــا يمت
ــة أنشــطتهم  ــًا لمزاول ــاخ المناســب المعاقيــن بصري ــر المن علــى عاتقهــا توفي

ــة. الرياضي

المسابقات الرياضية
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الشارقة 2015/05/02

اختتمــت مســاء الســبت الثانــي مــن مايــو منافســات نهائيــات بطولــة اإلمــارات لكــرة الهــدف 
-01 الرياضيــة لجمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا بالشــارقة يومــي  التــي جــرت بالصالــة 
ــي،  ــي أبوظب ــى ه ــز األول ــى المراك ــات عل ــي النهائي ــرق ف ــة ف ــت ثاث 2015/05/02 وتنافس
دبــي، الشــارقة حيــث أحــرز كأس البطولــة فريــق دبــي بالدرجــة الكاملــة مــن مجمــوع مبارياتــه 
وقــد مثــل فريــق الفجيــرة دبــي هــداف المنتخــب اإلماراتــي لكــرة الهــدف الاعــب نــواف خلفــان 
والاعبيــن عبــد الرحمــن البســتكي كابتــن منتخــب اإلمــارات وأحمــد المــا وبــدر القصــاب وقــد 
ــة  ــام للدعاي ــركة الش ــن ش ــدم م ــة المق ــداف البطول ــان كأس ه ــواف خلف ــي ن ــب دب ــرز الع أح
واإلعــان برصيــد خمســة عشــر هدفــا هدفــا فيمــا أحــرز الميداليــة الفضيــة والمركــز الثانــي 
فريــق أبوظبــي الــذي لعــب لــه العــب وســط المنتخــب أحمــد ســعيد عــاي ونــور الديــن فهــد 

ختام بطولة اإلمارات
العاشرة لكرة الهدف



35



36

والمخضــرم خالــد بوســهم ومحمــود نجيــب فيمــا حــل فريــق 
ــوه محمــد حســن  الشــارقة فــي المركــز الثالــث وحــاز العب
غريــب ومحمــد الغفلــي ووليــد البلوشــي وأحمــد اســحاق 
الفائزيــن  بتتويــج  قــام  البرونزيــة. وقــد  الميداليــة  علــى 
ــس  ــب رئي ــي نائ ــران الشامس ــد العم ــور أحم ــعادة الدكت س
مجلــس إدارة الجمعيــة وذيبــان المهيــري األميــن العــام 
التحــاد اإلمــارات لرياضــة المعاقيــن وعبــد العزيــز الحمــادي 

ــن الســر العــام. أمي
وقــال الدكتــور أحمــد العمــران الشامســي نائــب رئيــس 

الجمعيــة:  
إن جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا منــذ بدايــة تأسيســها 
ــرز األهــداف الرئيســة، وقــد  كان النشــاط الرياضــي أحــد أب
تــم تخصيــص لجنــة رياضيــة منتخبــة مــن قبــل الجمعيــة 
العموميــة لتكــون مشــرفة علــى جميــع األنشــطة الرياضيــة 
الخاصــة بالمعاقيــن بصريــا، وذلــك إدراكا منهــا بأهميــة 
ممارســة األنشــطة الرياضيــة للجميــع عامــة وللمعاقيــن 

ــا منهــم خاصــة. بصري

وأكــد الشامســي إن النســخة العاشــرة لبطولــة اإلمــارات، 
ــد  ــى صعي ــدة عل ــر جي ــاف عناص ــة الكتش ــة ذهبي ــد فرص تع
الاعبيــن المعاقيــن بصريــًا، خاصــة أن الجمعيــة تســعى 
ــًا  ــا، مثمن ــة ألهميته ــاح للبطول ــل النج ــر عوام ــًا لتوفي دائم
ــاح  ــة، إلنج ــع الجمعي ــم م ــرة وتفاعله ــخة العاش ــاة النس رع
مثــل هــذه البطــوالت، والتــي تعــود بالعديد من المكاســب 

علــى كــرة الهــدف.

كمــا أكــد عبــد الرحمــن البســتكي مديــر الجمعيــة: أنــه 
ــن منتخــب قــوي  ــة، مــن أجــل تكوي ــر اللعب نســعى لتطوي
قــادر علــى رســم صــورة طيبــة عــن رياضــة المكفوفيــن، وأن 
نجــاح بطولــة اإلمــارات العاشــرة لكــرة الهــدف هــو دافــع 
للجميــع لمزيــد مــن النجاحــات علــى مســتوى المنتخــب 
ــي  ــتوى الخليج ــى المس ــات عل ــن النجاح ــد م ــد المزي لحص
والدولــي، خاصــة بعــد برونزيــة البطولــة الخليجيــة وفضيــة 
ــة  ــة المنظم ــكر للجن ــدم بالش ــا تق ــيا. كم ــرب آس ــة غ بطول
للبطولــة ورعــاة النســخة العاشــرة للبطولــة علــى دعمهــم 
الدائــم لبطولــة الدولــة ومشــاركتهم إلخوانهــم المعاقيــن 

ــة. ــا بالدول بصري
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ــور  ــا بحض ــوم 2015 مقره ــس 17 ماي ــوم الخمي ــا ي ــن بصري ــارات للمعاقي ــة اإلم ــدت جمعي عق
رئيــس مجلــس إدارتهــا الســيد عــادل عبــد اهلل الزمــر وأعضــاء المجلــس إضافــة ألعضــاء الجمعيــة 
ــرز البرامــج  ــي ناقــش فيهــا المجلــس مــع األعضــاء أب ــى والت ــة األول وذويهــم، الجلســة الحواري
واألنشــطة التــي ســتقيمها الجمعيــة خــال هــذا العــام وأســتمع المجلــس لمقترحــات األعضــاء 
ــة العــام  ــرة المقبــل حتــى نهاي ــرت الجلســة وقــام رؤســاء اللجــان بطــرح برامجهــم للفت التــي أث
ــرأة  ــة للم ــج متخصص ــة وبرام ــطة اإلجتماعي ــة واألنش ــه والرياض ــة والترفي ــي الثقاف ــت ف وتمثل

والطفــل. 
بدوره قال الزمر: 

ــركاء  ــم ش ــن ه ــاء والذي ــه األعض ــا يحتاج ــة م ــي معرف ــا ف ــة من ــة رغب ــة الحواري ــاءت الجلس )ج
فــي بنــاء البرامــج التــي تهمهــم، وتجعلهــم أكثــر فعاليــة مــع المجتمــع المحيــط بهــم، وأضــاف 
أعلنــا فــي الجلســة الحواريــة عــن اســتعدادنا لتنظيــم معــرض ومؤتمــر التقنيــات الشــرق األوســط 
SiteMe3 فــي دورتــه الثالثــة، واختتــم أشــكر األعضــاء علــى الحضــور والتفاعــل اإليجابــي 

ــق المجــدي منهــا(.  ــار بعــد دراســتها وتطبي ــن االعتب ــأن مقترحاتهــم ســنأخذها بعي ونعدهــم ب
ويذكــر بــإن مجلــس اإلدارة فــي نهايــة الجلســة الحواريــة مــع األعضــاء قــد قــام بتكريــم أعضــاء 
المجلــس الســابق وشــكرهم علــى دورهــم فــي الســنتين الماضيتيــن التــي أثمــرت فيهــا نجاحــات 
ســاهمت فــي أبــراز الجمعيــة ودورهــا وهــم: الســيد لــؤي عــاي واآلنســة عبلــة صوايــح الكعبــي 
واآلنســة فاطمــة حســن المســماري، وإلــى ذلــك عــدل المجلــس فــي عضويــة أعضائــه فشــغل 
الســيد خالــد خميــس بوســهم رئاســة اللجنــة الرياضيــة بعــد اســتقالة رئيســها وشــغل الســيد محمــد 

الغفلــي رئاســة لجنــة العاقــات العامــة واإلعــام. 

عقدت جلسة حوارية
وكرمت أعضاء المجلس السابق

الشارقة 17 مايو 2015.
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الشارقة 2015/09/12

اجتمــع نائــب رئيــس الجمعيــة الدكتــور احمــد الشامســي وأميــن الســر العــام عبــد العزيــز الحمادي 
مســاء االثنيــن 14 ســبتمبر 2015 بمقــر الجمعيــة مــع وفــد مــن شــبكة OSN الرائــدة فــي مجــال 
ــز التعــاون بيــن  ــة تعزي ــاء اللقــاء بحــث إمكاني ــم أثن ــاج اإلعامــي فــي الشــرق األوســط وت االنت
الجمعيــة والشــبكة بمــا يحقــق إمكانيــة اســتفادة المعاقيــن بصريــا مــن المحتــوى اإلعامــي بمــا 

فــي ذلــك األفــام والبرامــج التلفزيونيــة.
ــر الوصــف  وتباحــث الطرفــان حــول أهميــة تهيئــة المحتــوى اإلعامــي وذلــك مــن خــال توفي
ــوات  ــي قن ــة ف ــك المعروض ــواء تل ــام س ــج واالف ــي البرام ــة ف ــة المعنون ــي أو الكتاب الصوت

ــة. ــينما المحلي ــي دور الس ــبكة أو ف الش
وفــي ختــام االجتمــاع أكــد نائــب رئيــس الجمعيــة حــرص الجمعيــة علــى التعــاون والتفاعــل مــع 

جميــع المؤسســات التــي تعمــل علــى تحقيــق إمكانيــة الوصــول للمعاقيــن بصريــا.

شــبكة  مــع  االجتمــاع 
الشــارقة  –  OSN
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2015/03/03

رئيــس  مــارس   3 الثاثــاء  يــوم  اجتمــع 
الزمــر  عــادل  األســتاذ  اإلدارة  مجلــس 
للتباحــث  بدبــي  اإلمــارات  بريــد  بــإدارة 
ــذكاري عــن  ــع ت ــة إصــدار طاب حــول إمكاني

برايــل. بطريقــة  الجمعيــة 

اجتماع مع إدارة بريد اإلمارات بدبي
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الشارقة 2015/05/26

بحضــور رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ عــادل الزمــر ورئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة المــرأة 
الســيدة نجــوى الشامســي وفــدا مــن المجلــس األعلــى لألســرة حيــث تــم بحــث ســبل التعــاون 
بيــن الجمعيــة والمجلــس واســتمع وفــد المجلــس للخطــط المســتقبلية وبرامــج الجمعيــة، وفــي 

ختــام االجتمــاع أخــذ الوفــد جولــة فــي مرافــق الجمعيــة.

استقبال وفد من
المجلس األعلى لألسرة
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دبي 17 أكتوبر 2015

فــي مســاء يــوم الســبت 17 أكتوبــر أســتقبل رئيــس مجلــس 
اإلدارة األســتاذ عــادل الزمــر وأميــن الســر العــام األســتاذ عبد 
ــال مــال اهلل  ــدوق محمــد ب ــن الصن ــز الحمــادي وأمي العزي
ورئيــس لجنــة اإلعــام والعاقــات العامــة محمــد الغفلــي 
بعثــة  األعضــاء  مــن  وعــدد  النقبــي  إبراهيــم  والعضــو 
منتخــب اإلمــارات صاحــب فضيــة األولمبيــات الخليجيــة 
ــي بعــد تحقيقهــم اإلنجــاز بحصولهــم علــى  فــي مطــار دب

ــي. المركــز الثان

اســتقبال منتخب كــرة الهدف 
صاحــب فضيــة دورة األلعاب الخليجية
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الشارقة 2015/03/15

اســتقبلت الجمعيــة بمقرهــا مســاء األحــد 2015/03/15 ســعادة الدكتــورة منــى البحــر عضــو 
ــارة  ــة فــي زي ــث كان فــي اســتقبالها رئيــس وعــدد مــن أعضــاء الجمعي المجلــس الوطنــي حي

بغــرض التعــرف علــى أنشــطة الجمعيــة ومــا تقدمــه مــن خدمــات للمعاقيــن بصريــا.
وفــي ختــام الزيــارة قــام رئيــس الجمعيــة بتكريمهــا لدورهــا الكبيــر فــي دعــم الجمعيــة 

بهــا. والتعريــف 

اســتقبال عضو المجلس 
الوطنــي د. منــى البحر
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الشارقة 30 نوفمبر 2015
اســتقبل رئيــس الجمعيــة األســتاذ عــادل الزمــر ورئيســة 
اللجنــة الثقافيــة ولجنــة المــرأة األســتاذة نجوى الشامســي 
ــر عــددا مــن  ــن 30 نوفمب ــاح يــوم االثني بمقــر الجمعيــة صب
بالشــارقة قســم هندســة  األمريكيــة  الجامعــة  طالبــات 
التخــرج فــي تقنيــة  الكمبيوتــر لعــرض وتجربــة مشــروع 

ــا.  ــن بصري ــة للمعاقي خاص

استقبال طالبات الجامعة 
األمريكية بالشارقة
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الشارقة 19 نوفمبر 2015

اســتقبل رئيــس الجمعيــة األســتاذ عــادل الزمــر بمقــر الجمعيــة صبــاح يــوم الخميــس 19 نوفمبــر 
عــددا مــن األســاتذة و22 طالبــة مــن كليــات التقنيــة العليــا بالشــارقة فــي زيــارة للجمعيــة بغــرض 

التعــرف علــى أنشــطة وبرامــج الجمعيــة والخدمــات المقدمــة للمعاقيــن بصريــا بالدولــة.

اســتقبال أســاتذة وطالبات 
كليــات التقنيــة العليا بالشــارقة
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الشارقة 2015/05/27

اســتقبلت الجمعيــة بمقرهــا بالشــارقة صبــاح يــوم الســبت 
بريلينــت  27 مايــو عشــرون طالبــا مــن طــاب مدرســة 
إنترناشــيونال الخاصــة بالشــارقة حيــث كان فــي اســتقبالهم 
األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس الجمعيــة واألســتاذة نجــوى 
ــذان  ــة المــرأة الل ــة ولجن ــة الثقافي الشامســي رئيســة اللجن
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــا ع ــرحا تفصيلي ــم ش ــا له قدم
الجمعيــة للمعاقيــن بصريــا ثــم تــم أخذهــم فــي جولــة 

تعريفيــة بأقســام المبنــى المختلفــة.
وتأتــي الزيــارة امتــدادا لزيــارة طــاب وطالبــات مدرســة 
علــى  التعــرف  بغــرض  للجمعيــة  إنترناشــيونال  بريلينــت 
ــة،  ــا بالدول ــن بصري ــة للمعاقي ــا المقدم ــطتها وخدماته أنش
ــة دمجهــم فــي المجتمــع وتعريــف المجتمــع بهــم  وأهمي
وبقدراتهــم. حيــث اســتقبلت الجمعيــة فــي أبريــل مــن 
العــام الماضــي خمســة عشــر طالبــة مــن نفــس المدرســة.

استقبال طاب مدرسة
بريلينت إنترناشيونال الخاصة بالشارقة
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الشارقة 2015/03/14

اســتقبلت الجمعيــة بمقرهــا صبــاح يــوم الســبت الموافــق 14 مــارس جماعــة الهــال الطابــي 
بمدرســة مريــم النموذجيــة للتعليــم األساســي ح1 بالشــارقة حيــث كان فــي اســتقبالهم رئيــس 
ونائــب رئيــس الجمعيــة ورئيســة لجنــة المــرأة. وتــم أخذهــم في جولــة تعريفيــة بمرافــق الجمعية.

استقبال جماعة الهال 
األحمر الطابي
بمدرسة مريم النموزجية
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أبوظبي 2015/09/16

حضــر عضــوي مجلــس اإلدارة الســيد محمــد الغفلــي رئيــس 
ــاي  ــد ع ــيد أحم ــام، والس ــة واإلع ــات العام ــة العاق لجن
رئيــس اللجنــة االجتماعيــة، اإلحاطــة اإلعاميــة لمعالــي 
ــدوق  ــاء الشامســي رئيســة مجلــس إدارة صن ــورة ميث الدكت
ــزواج، وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 16 ســبتمبر 2015  ال
بفنــدق بــارك روتانــا بأبوظبــي، وأعلنــت معاليهــا خــال 
اإلحاطــة اإلعاميــة عــن طباعــة كتابيــن مــن إصــدارات 
الصنــدوق للمقبليــن علــى الــزواج بطريقــة برايــل حيــث 
ــل  ــخ براي ــة ونس ــخ االلكتروني ــة بالنس ــد الجمعي ــيتم تزوي س

ــة. ــاء الجمعي ــى أعض ــا عل ــن لتوزيعه للكتابي

اإلحاطة اإلعامية
إلصدارين بطريقة برايل من صندوق الزواج
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البحرين 2015/10/12-10

شــاركت عضــوة الجمعيــة ســلمى الكعبــي ومرافقتهــا العضــوة عائشــة الكعبــي فــي االجتمــاع 
ــة  ــر 2015 بمملك ــرة 10-12 أكتوب ــال الفت ــة خ ــرأة الكفيف ــة للم ــادرة الخليجي ــي للب التأسيس
البحريــن، حيــث تضمــن االجتمــاع التأسيســي اجتماعيــن األول بتاريــخ 10 أكتوبــر 2015، بحضــور 
حســين حيــدر الحليبــي  رئيــس جمعيــة الصداقــة للمكفوفيــن، واألســتاذة شــريفة المالكــي 
رئيســة لجنــة المــرأة والطفــل بجمعيــة الصداقــة، وأعضــاء وممثلــي جمعيــات المعاقيــن بصريــا 
ــة المشــاركة، واالطــاع  ــات الخليجي ــم عــرض النظــام األساســي للجمعي ــث ت ــج، حي ــدول الخلي ب
علــى النظــام األساســي المقــرر لرابطــة المــرأة ذات اإلعاقــة البصريــة، وفــي اليــوم الثانــي تــم 
ــه وإضافــة بعــض الماحظــات والتعديــات  مناقشــة النظــام األساســي للرابطــة والتعديــل في
ــع  ــى جمي ــاق عل ــداف، واالتف ــالة واأله ــة والرس ــة والرؤي ــب للرابط ــمى المناس ــع المس ووض
ــي  ــات، وف ــن الجمعي ــن ع ــاء الحاضري ــل كل األعض ــن قب ــا م ــة عليه ــاور والموافق ــود والمح البن
اليــوم الثالــث بتاريــخ 12 أكتوبــر 2015، تمــت زيــارة جميــع األعضــاء وممثلــي الــدول الخليجيــة 
للمجلــس األعلــى للمــرأة بمملكــة البحريــن، ومناقشــة بعــض األمــور التــي تهــم المــرأة الخليجيــة 
ذات اإلعاقــة البصريــة، وفــي الختــام تــم عمــل حفــل مــن قبــل جمعيــة الصداقــة للمكفوفيــن 

ــوداع الوفــود المشــاركة. المنظمــة لاجتمــاع ل
كمــا شــارك وفــد الجمعيــة فــي مســيرة العصــا البيضاء التــي نظمتهــا جمعيــة الصداقة   
للمكفوفيــن بمناســبة اليــوم العالمــي للعصــا البيضــاء مســاء الســبت العاشــر مــن أكتوبــر.

بادرة المرأة الخليجية
للمراة الكفيفة – مملكة البحرين
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بادرة المرأة الخليجية
للمراة الكفيفة – مملكة البحرين
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الشارقة 22 يناير 2015

ــل،  ــن بطريقــة براي ــب للمكفوفي ــاه الشــارقة عــن إنجــاز وطباعــة كتي ــاء ومي ــة كهرب ــت هيئ أعلن
ــيد  ــة ترش ــة بأهمي ــذه الفئ ــة ه ــدف توعي ــًا، به ــن بصري ــارات للمعاقي ــة اإلم ــع جمعي ــاون م بالتع
اســتهاك الميــاه والكهربــاء، والحفــاظ علــى البيئــة مــن أجــل مصلحــة األجيــال المقبلــة، مــا يعــد 

ــادرة رائــدة للتواصــل مــع الفئــات المختلفــة مــن ســكان إمــارة الشــارقة . مب
جــاء ذلــك خــال الحفــل الــذي نظمتــه الهيئــة بالتعــاون مــع جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا 
بمقــر الجمعيــة وتــم خالــه تقديــم محاضــرة وتنظيــم فعاليــات ومســابقات ترشــيدية شــارك فيهــا 
ــة وعــدد مــن  ــس الهيئ ــم رئي ــدس راشــد اللي ــور المهن ــاه الشــارقة الدكت ــاء ومي ــة كهرب مــن هيئ
ــًا عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة،  ــن بصري ــة اإلمــارات للمعاقي مديــري اإلدارات، ومــن جمعي
ــبي  ــن منتس ــدد م ــس وع ــاء المجل ــس اإلدارة، وأعض ــس مجل ــب رئي ــران نائ ــد عم ــور أحم والدكت
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــة والخدم ــزة للجمعي ــق المتمي ــى المراف ــة عل ــد الهيئ ــع وف ــة، واطل الجمعي

ــبيها . لمنتس
ــيد  ــة بترش ــات الخاص ــم الفعالي ــن تنظي ــدف م ــم أن اله ــد اللي ــدس راش ــور المهن ــح الدكت وأوض
االســتهاك فــي مقــر الجمعيــة هــو إبــراز دور هــذه الفئــة فــي المجتمــع، وتأكيــد مبــدأ الشــراكة 

ــة . ــؤولية المجتمعي والمس
وأوضحــت المهندســة غــادة جمعــة ســالم مديــرة إدارة الترشــيد بالهيئــة، أن الكتيــب الــذي تــم 

بالتعاون مع الجمعية
)كهرباء الشارقة( 

تصدر كتيبًا عن الترشيد بطريقة برايل
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بالتعاون مع الجمعية
)كهرباء الشارقة( 

تصدر كتيبًا عن الترشيد بطريقة برايل

إصــداره بطريقــة برايــل عبــارة عــن قصــة بعنــوان »رحلــة أمل 
مــع المــاء«، وهــي تخاطــب األطفــال باعتبارهم المســتقبل 
الــذي نحــرص علــى غــرس القيــم والمبــادئ فــي نفوســهم، 
وتتضمــن معلومــات تبيــن دور الترشــيد فــي الحفــاظ علــى 
ــل  ــتخدام األمث ــة االس ــة بأهمي ــة والتوعي ــوارد الطبيعي الم

لــألدوات الكهربائيــة بطريقــة مبتكــرة . 
بــإدارة  التوعيــة  قســم  رئيــس  المرزوقــي  راشــد  وذكــر 
الترشــيد فــي الهيئــة أن هــذا الكتيــب يعــد أول إصــدار 
بطريقــة برايــل فــي الشــارقة، وجــاء بعــد اجتمــاع تنســيقي 
ــن  ــارات للمعاقي ــة اإلم ــة وجمعي ــيد بالهيئ ــن إدارة الترش بي
بصريــًا لمناقشــة وبحــث أفضــل الطــرق، إلصــدار كتيــب حــول 
ترشــيد اســتهاك الطاقــة والميــاه لألطفــال بطريقــة برايــل، 
ــة . ــي تناســب هــذه الفئ ــة الت ومناقشــة البرامــج التثقيفي
ــًا  ــكل دعم ــي تش ــة الت ــادرة الهيئ ــر بمب ــادل الزم ــاد ع وأش
كبيــرًا لجهــود جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا وذوي 
االحتياجــات الخاصــة الهادفــة لدمــج هــذه الفئــة المهمــة 
علــى  األولــى  المبــادرة  هــذه  وتعــد  المجتمــع،  فــي 
مســتوى إمــارة الشــارقة، حيــث ستســاعد هــذه القصــة 
المكفوفيــن علــى الترشــيد فــي اســتهاك المــاء والطاقة .
وأكــد الدكتــور أحمــد عمــران أن مثــل هــذه المبــادرات 
ــط  ــز الرواب ــة وتعزي ــدة وتعمــل علــى تقوي ــح آفاقــًا جدي تفت
ــة  ــع وفئ ــات المجتم ــن مؤسس ــتراتيجية بي ــراكة االس والش

ــع. ــي المجتم ــم ف ــى دمجه ــل عل ــن وتعم المكفوفي
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الشارقة 2015/02/07

ــا الســبت 07 فبرايــر بمقرهــا فــي الشــارقة، تطبيــق  أطلقــت جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصري
 Imminent Analytic الــذي يســتخدم ألول مــرة فــي دولــة عربيــة، مــن شــركة ،)iSteps(
Technologies  فــي دبــي، ويســمح باســتخدام تقنيــة »البلوتــوث« بطاقــة منخفضــة للســماح 
لفاقــدي البصــر، الكتشــاف البيئــة المحيطــة والتنقــل فــي المبانــي الحكوميــة والمستشــفيات 
والمبانــي والمراكــز التجاريــة، وتوفــر لهــم االســتقالية مــن دون االعتمــاد علــى أحــد، وذلــك مــن 

خــال اســم الموقــع المحــدد .
جــاء ذلــك بحضــور عــادل الزمــر رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا، والدكتــور 
أحمــد العمــران الشامســي نائــب الرئيــس، وعــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة، ونحــو 40 

مــن أعضــاء الجمعيــة .
وقــال عــادل الزمــر: التطبيــق يعــرف مســتخدمي الهواتــف الذاكيــة مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة، 
ــى  ــق عل ــد تشــغيل التطبي ــب والمتاجــر، حيثمــا يكــون المســتخدم عن باألماكــن وأســماء المكات
ــة  ــى أي وجه ــرة إل ــوده مباش ــق ليق ــة التطبي ــف برمج ــتطيع الكفي ــا يس ــي، كم ــه الذك هاتف

ــى . يحددهــا داخــل المبن
وأشــار إلــى أنــه تــم تركيــب أجهــزة البلوتــوث المســاعدة للتطبيــق فــي مبنــى الجمعيــة، وقــدم 
مهندســو الشــركة شــرحًا وافيــًا عــن طريقــة اســتعماله، حيــث اســتخدم المكفوفــون أجهــزة »آي 

 )iSteps( إطاق تطبيق
الجمعية بمقر 
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فــون«، وتحركــوا داخــل المبنــى وعنــد المــرور بــأي مكتــب، 
أو فصــل دراســي، أو معمــل الكمبيوتــر والصالــة الرياضيــة، 
ــة  ــت برمج ــًا تم ــكان، وأيض ــم الم ــق اس ــق ينط كان التطبي

التطبيــق للذهــاب ألماكــن محــددة داخــل المبنــى .
وقــال عــادل الزمــر إن الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر 
اللوحيــة قدمــت للمكفوفيــن أفضــل مســاعدة، منــذ أن 
اختــرع الفرنســي، لويــس برايــل، طريقتــه المعروفــة باســمه 
ــارزة فــي  للقــراءة والكتابــة والمعتمــدة علــى األحــرف الب

العقــد الثانــي مــن القــرن ال19 .
وبــداًل مــن االعتمــاد علــى اللمس لتمييــز األشــياء والحروف، 
للتفاعــل مــع  الصوتيــة  التطبيــق خدمــات األوامــر  أتــاح 
الهاتــف والقــراءة والكتابــة والتصويــر، وخدمــات متعــددة، 
مثــل تحديــد مــكان وجودهــم واتجاهــات الحركــة مــن 
خــال تقنيــة تحديــد المواقــع الجغرافيــة »جــي بــي إس« 
والبوصلــة، وحتــى التقــاط الصــور ووصــف األلــوان، مــا 
يعنــي تمكينهــم مــن معظــم وظائــف الهاتــف تمامــًا كأي 

شــخص عــادي.
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الشارقة 2015/09/16

شــارك وفــد مــن جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا مكــون مــن رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة 
ــة  ــي الجلس ــي ف ــزة المرزوق ــة ع ــة اآلنس ــوة الجمعي ــي وعض ــوى الشامس ــيدة نج ــرأة الس الم
التعريفيــة بالبرنامــج التعليمــي لفصــل الخريــف الخــاص باالطفــال والشــباب مــن ذوي اإلعاقــة 
التــي نظمتهــا مؤسســة الشــارقة للفنــون بمتحــف الشــارقة للفنــون صبــاح يــوم األربعــاء 

الموافــق 16 ســبتمبر 2015م.

الجلسة التعريفية
بالبرنامج التعليمي

لفصل الخريف – متحف الشارقة للفنون
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الجلسة التعريفية
بالبرنامج التعليمي

لفصل الخريف – متحف الشارقة للفنون

الشارقة 2015/02/19

تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة لجمعيــة 
ــق: 19/  ــوم الخميــس الموافـ ــًا يـ اإلمــارات للمعاقيــن بصري
فبرايــر/ 2015 م فــي تمــام الســاعة الســابعة والنصــف 
مســاءًا وذلــك بعــد تأكــد الســيدمندوب وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة مــن توافــر النصــاب القانونــي الــازم لعقــد 
اإلجتمــاع وفقــًا لنــص المــادة )30( مــن القانــون اإلتحــادي 
ــات والمؤسســات  رقــم 2 لســنة 2008 فــي شــان الجمعي
العــام والتــي تنــص علــى »يعتبــر  النفــع  األهليــة ذات 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة صحيحــًا بحضــور أكثــر 
مــن )½( نصــف عــدد األعضــاء العامليــن علــى األقــل فــإذا 
لــم يتوافــر العــدد المطلــوب يؤجــل االجتمــاع إلــى موعــد 
آخــر ال يقــل عـــــــن )15( خمســة عشــر يومــًا و ال يزيــد علــى 
ويعتبــر  األول  االجتمــاع  موعــد  مــن  يومــًا  ثاثيــن   )30(
ــاء،  ــن األعض ــدد م ــور أي ع ــًا بحض ــي صحيح ــاع الثان االجتم
وتصــدر الجمعيــة العموميــة قرارتهــا باألغلبيــة المطلقــة 

ــن«. ــاء الحاضري ــدد األعض لع
وحيــث أن إجمالــي األعضــاء العامليــن المســتوفين لشــروط 
وواجبــات العضويــة والذيــن لهــم حــق حضــور اإلجتمــاع 
هــو )69( عضــوا عامــا، ويعــد هــذا االجتمــاع هــو االجتمــاع 
ــاب  ــإن النص ــه ف ــة وعلي ــة العادي ــة العمومي األول للجمعي
ــر  ــور أكث ــو حض ــاع ه ــذا االجتم ــد ه ــازم لعق ــي ال القانون
مــن )35( عضــوا وبمــا أن إجمالــي الحضــور ممــن لهــم 
حــق الحضــور بلــغ  )55( عضــوا، وعليــه فــإن االجتمــاع يعــد 
قانونيــًا، ومــن ثــم تــم عقــد االجتمــاع وتــم مناقشــة جــدول 

ــي: األعمــال التال
للجمعيــة  الســابق  االجتمــاع  محضــر  علــى  التصديــق 

. ميــة لعمو ا
اإلطــاع علــى تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الســنة 

مجلس إدارة جديد
لجمعية اإلمارات للمعاقين بصريًا
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 .2014/12/31 فــي  المنتهيــة 
اعتمــاد الموازنــة التقديريــة للعام الجديد والحســاب الختامي 

للســنة المالية المنتهية في: 31/ديســمبر/2014م
إختيــار مدقــق الحســابات للعــام المالــي 2015 وتحديــد 

مكافأتــه.
انتخاب مجلس إدارة جديد.

ما يستجد من أعمال.

بــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة للســيد/ عــادل عبــد اهلل الزمــر 
رحــب  بالجمعيــة   2014-2013 لــدورة  المجلــس  رئيــس 
خالهــا بالســادة/ أعضــاء الجمعيــة العموميــة، وممثــل وزارة 
ــي  ــة ف ــاء الجمعي ــدور أعض ــاد ب ــة وأش ــؤون االجتماعي الش

ــة. ــاندة الجمعي ــم ومس دع
بعدهــا قــام ممثــل الــوزارة باإلعــان عــن قانونيــة االجتمــاع 
ــم 2  ــادي رق ــون اإلتح ــن القان ــادة )30( م ــص الم ــًا لن وفق
لســنة 2008 فــي شــان الجمعيــات والمؤسســات األهليــة 
ذات النفــع العــام، ثــم تم اســتعراض جــدول أعمــال االجتماع 
حيــث اشــتمل الجــدول علــى )6( ســتة بنــود رئيســية تــم 
تناولهــا بالتفصيــل حتــى البند الخامــس إنتخاب مجلــس إدارة 
جديــد حيــث تقــدم ســتة عشــر مــن مرشــح فــاز منهــم تســعة 
2015-2016 وعضــوان  لــدورة  اإلدارة  بعضويــة مجلــس 
إحتيــاط وقــد عقــد المجلــس المنتخــب اجتماعــه األول يــوم 
الســبت الموافــق 21 فبرايــر وتــم توزيــع الحقائــب اإلداريــة 

كمــا يلــي:

السيد/ عادل عبد اهلل ماجد الزمر - رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور/ أحمد العمران الشامسي - ائب رئيس مجلس اإلدارة 

السيد/ عبد العزيز أحمد الحمادي - أمين السر العام
السيد/ محمد بال مال اهلل - أمين الصندوق

السيد/ عبد الرحمن أحمد البستكي - مدير الجمعية 
السيدة/ نجوى عبد اهلل الشامسي - رئيسة اللجنة الثقافية ولجنة المرأة

السيد/ لؤي سعيد علي عاي - رئيس اللجنة الرياضية 
- رئيس لجنة العاقات العامة واإلعام السيد/ خالد خميس بوسهم 

السيد/ أحمد سعيد علي عاي - رئيس اللجنة االجتماعية
السيد/ محمد راشد الغفلي – عضو احتياط أول

السيد/ سعيد علي الكعبي – عضو احتياط ثاني
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الشارقة 2015/08/03

اســتقبلت الجمعيــة بمقرهــا بحضــور رئيــس مجلــس اإلدارة 
ــر  ــد الرحمــن البســتكي مدي الســيد عــادل الزمــر والســيد عب
ــل  ــامية والعم ــؤون اإلس ــرة الش ــن دائ ــدا م ــة وف الجمعي
ــخة  ــن نس ــم أربعي ــارة تقدي ــال الزي ــم خ ــي، وت ــري بدب الخي
مــن المصحــف الجامــع بالخــط المكبــر لضعــاف البصــر، 
كمــا قدمــت الجمعيــة للدائــرة خمســة نســخ مــن المصحــف 

ــل. ــة براي ــوع بطريق المطب
وتطــرق االجتمــاع أيضــا لعــدد مــن المقترحــات   
المقدمــة مــن الجمعيــة بخصــوص إمكانيــة الوصــول فــي 
بعــض المســاجد والمرافــق التــي تشــرف عليهــا الدائــرة 
حيــث رحــب وفــد الدائــرة بتلــك المقترحــات ووعــد بدراســتها 

والعمــل علــى تطبيقهــا قريبــا.

اســتقبال وفــد دائــرة الشــؤون اإلســامية 

والعمــل الخيــري بدبــي
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الشارقة 2015/10/17

ــي أدارهــا  ــة والت ــر جلســة حواري ــة بمقرهــا مســاء الســبت الموافــق 17 أكتوب نظمــت الجمعي
الســيد محمــد الغفلــي رئيــس لجنــة العاقــات العامــة واإلعــام، وتحــدث فــي الجلســة الســيد 
عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة، والدكتــور أحمــد العمــران نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، 

ــة. ــوة الجمعي ــي عض ــلمى الكعب ــتاذة س واألس
وكمــا نشــكر الطفلــة مريــم اليليلــي علــى تقديمهــا هديــة تذكاريــة وهــي علــم اإلمــارات، 
ونشــكر أيضــا العضــوة نبــأ الزعابــي لتقديمهــا هديــة تذكاريــة للجمعيــة وهــي شــعار الجمعيــة.

وتشرفت الجمعية بمشاركة مركز الغليلة للفتيات احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء.

احتفالية 
اليوم العالمي للعصا البيضاء
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الشارقة أكتوبر 2015.

بمقرهــا  بصريــا  للمعاقيــن  اإلمــارات  جمعيــة  احتفلــت 
ــوم  ــر الجــاري بالي ــوم الســبت 17 أكتوب بالشــارقة مســاء ي
العالمــي للعصــا البيضــاء للمكفوفيــن بحضــور الســيد عــادل 
ــة  ــاء الجمعي ــن أعض ــددا م ــس اإلدارة وع ــس مجل ــر رئي الزم
وذويهــم وشــاركهم الحفــل مركــز شــباب الغيــل بــرأس 
الخيمــة بتوزيــع الهدايــا والــورود علــى أعضــاء الجمعيــة 

والحضــور. 
وقــال الســيد عــادل الزمــر فــي كلمتــه الترحيبية: إننــا نحتفي 
اليــوم بالعصــا التــي تعتبــر أداة أساســية فــي حيــاة المعــاق 
بصريــا والتــي تقــدم لــه الحمايــة فــي قضــاء احتياجاتــه أثنــاء 
التوجــه والحركــة والتــي يســتطيع مــن خالهــا التعــرف 
ــئ  ــاء المشــي، وأضــاف نهنئكــم ونهن ــه أثن ــا حول ــى م عل
أنفســنا بفــوز منتخــب اإلمــارات لكــرة الهــدف والــذي أحــرز 
المركــز الثانــي أثنــاء مشــاركته فــي دورة األلعــاب الرياضية 
الثانيــة لــدول الخليــج العربيــة التــي أقيمــت بمدينــة الدمــام 
بالمملكــة العربيــة الســعودية خــال الفتــرة 11-18 أكتوبــر 

2015 وهــذا إنجــازا جديــدا يضــاف لتاريــخ الجمعيــة.
وقــد اشــتمل الحفــل علــى عقــد جلســة حواريــة حــول 
أهميــة العصــا البيضــاء فــي حيــاة الكفيــف ومــا هــي 
التحديــات التــي تعــوق اســتخدامها، أدار الجلســة الســيد 
ــة العاقــات العامــة واإلعــام  ــس لجن ــي رئي محمــد الغفل
وشــارك فيهــا الســيد عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  العمــران  أحمــد  والدكتــور 
وعضــوة الجمعيــة االســتاذة ســلمى الكعبــي، وطالــب 
المشــاركون فــي الجلســة بوجــود متخصصيــن فــي مجــال 
ــن  ــم األطفــال المكفوفي التوجــه والحركــة والتنقــل وتعلي
منــذ الصغــر علــى حمــل العصــا حتــى يتعــودون علــى 
حملهــا، كمــا أكــدو علــى أهميــة وجــود العصــا برفقــة 

المعاقين بصريا يحتفلون 
باليوم العالمي للعصا البيضاء

ــه علــى  ــة وتعين ــة الكافي ــه الحماي الكفيــف حتــى تقــدم ل
ــر المشــاركين العصــا جــزء مــن شــخصية  الســير بيســر، وأعتب
المعــاق بصريــا. ومــن جانــب آخــر قدمــت الطفلــة مريــم 
ــدم  ــبة وق ــذه المناس ــعرية به ــدة ش ــي قصي ــس اليليل خمي
مجموعــة مــن الفتيــات مــن مركــز شــباب الغيــل بــرأس 

الخيمــة فقــرة فنيــة ترفيهيــة. 
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29 يناير 03 فبراير 2015

نظمــت الجمعيــة رحلــة لألراضــي المقدســة لعــدد خمســة وعشــرين عضــوا مــن أعضــاء الجمعيــة 
وذويهــم ألداء مناســك العمــرة. وقــد قســمت الزيــارة إلــى فترتيــن الثاثــة أيــام األولــى تمــت 
ــارة المدينــة المنــورة والحــرم النبــوي، وقــد وصــل أعضــاء الجمعيــة يــوم الخميــس 29  فيهــا زي
ينايــر إلــى المدينــة المنــورة وتمــت إقامتهــم جــوار الحــرم وأدوا صــاة الجمعــة بالحــرم النبــوي 
الشــريف ويــوم الســبت تمــت زيــارة المــزارات بالمدينــة المنــورة حيــث توجــه الوفــد لزيــارة البقيــع، 
أشــهر المقابــر علــى مســتوى العالــم اإلســامي، وتعــد المقبــرة الرئيســية ألهــل المدينــة المنورة 
منــذ عهــد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم، حيــث دفــن فيهــا رفــات أهــل المدينــة ومــن توفــى 
فيهــا مــن المجاوريــن والزائريــن أو نقــل جثمانهــم علــى مــدى العصــور الماضيــة، وفــى مقدمهــم 

آل بيــت النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام.

ــا علــى ســبب التســمية الــذي  ثــم توجــه البــاص إلــى مســجد القبلتيــن وتعــرف المعاقيــن بصري
يعــود إلــى: )أن جماعــة مــن المســلمين فــي عهــد النبــي كانــوا يصلــون تجــاه المســجد األقصــى 
وإذا بمنــادي خلفهــم يصيــح ويخبرهــم بــان الوحــي قــد نــزل علــى النبــي بتحويــل اتجــاه القبلــة 
ــَماِء  ــَب َوْجِهــَك ِفــي السَّ مــن بيــت المقــدس إلــى المســجد الحــرام. تبعــًا لقــول اهلل )َقــْد َنــَرى َتَقلُّ
ــوا ُوُجوَهُكــْم  ــَك ِقْبَلــًة َتْرَضاَهــا َفــَولِّ َوْجَهــَك َشــْطَر اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم َوَحْيــُث َمــا ُكْنُتــْم َفَولُّ َينَّ َفَلُنَولِّ

رحلة العمرة 
الثانية للمعاقين بصريا
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ــُه اْلَحــقُّ  َأنَّ َلَيْعَلُمــوَن  ِذيــَن ُأوُتــوا اْلِكَتــاَب  َشــْطَرُه َوِإنَّ الَّ
ــرة 144.  ــوَن( البق ــا َيْعَمُل ــٍل َعمَّ ــُه ِبَغاِف ــا اللَّ ــْم َوَم ِه ــْن َربِّ ِم
وبالفعــل قــام الصحابــة بتحويــل وجهوهــم وأجســادهم 
شــطر المســجد الحــرام بمكــة( ثــم توجهــوا مــن بعــد ذلــك 
ــي  ــي ف ــجد ُبن ــاء أول مس ــجد قب ــاء مس ــجد قب ــارة مس لزي
ــوي  ــجد النب ــد المس ــورة بع ــاجد المن ــي مس ــام وثان اإلس

ــث الحجــم والمســاحة والفضــل. الشــريف. مــن حي
يقــع مســجد قبــاء فــي البقعــة التاريخيــة المقدســة حيــث 
بنــى رســول اهلل محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم فــي 
اليــوم األول لهجرتــه إلــى المدينــة أول مســجد فــي تاريــخ 
اإلســام. جنــوب غربــي المدينــة المنــورة، يبعــد مســافة 5 
كيلومتــرات عــن المســجد النبــوي الشــريف. ونصــف ســاعة 

ــدل. ــي المعت بالمش
فيــه بئــر تنســب ألبــي أيــوب األنصــاري، وكان فيــه مبــرك 
الناقــة، وهــو محــل نــزول ناقــة رســول اهلل بعــد رحلــة 
ــي فــي  ــد المســجد األصل ــاء وتجدي ــد بن ــد اعي ــرة.. وق الهج

ــر. ــا الحاض ــى وقتن ــور وحت ــر العص ــد عب ــبات عدي مناس
ــه )معجــم  ــد اهلل ياقــوت الحمــوي فــي كتاب ــو عب ذكــر أب
البلــدان( أن “قبــا: أصلــه اســم بئــر، وعرفــت القريــة بهــا، 
ــن عــوف. وســمى المســجد  وهــي مســاكن بنــي عمــرو ب
بمســجد قبــاء، ألن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فــي 
طريقــه إلــى المدينــة مــرَّ علــى ديــار بنــي عمــرو بــن عــوف 

ــاء.  ــجد قب ــمي مس ــجدًا، فس ــا مس ــى به وبن
وقــد وردت فــي فضائلــه أحاديــث كثيــرة، ونــزل فــي أهلــه 
ِل َيــْوٍم  ْقــَوى ِمــْن َأوَّ ــَس َعَلــى التَّ قولــه تعالــى: )َلَمْســِجٌد ُأسِّ
ــُه  ــُروا َواللَّ ــوَن َأْن َيَتَطهَّ ــاٌل ُيِحبُّ ــِه ِرَج ــِه ِفي ــوَم ِفي َأَحــقُّ َأْن َتُق

ِريــَن( ]التوبــة:108[. هِّ ُيِحــبُّ اْلُمطَّ
وقامــوا  أحــد  بجبــل  الشــهداء  مقابــر  األعضــاء  زار  كمــا 
بالســام عليهــم وقــراءة الفاتحــة علــى ارواحهــم الطاهــرة 
وتعــد مقبــرة شــهداء أحــد أحــدى أهــم معالــم فــي المدينة 
المنــورة، تقــع شــمال المســجد النبــوي علــى بعــد 5 كــم، 
ســميت بهــذا االســم ألنهــا تضــم رفات ســبعين مــن الصحابة 
الكريميــن الذيــن استشــهدوا فــي غــزوة أحــد ومنهــم عــم 
النبــي حمــزة بــن عبــد المطلــب الملقــب ب )اســد اهلل( 
وقــد ســمي بهــذا االســم لشــجاعته، تقــع المقبــرة عنــد 
قاعــدة جبــل أحــد حيــث قــام المســلمون بدفــن شــهداءهم 
الســبعين بعــد انتهــاء المعركــة، فيهــم أســد اهلل حمــزة بــن 

عبــد المطلــب ومصعــب بــن عميــر رضــي اهلل عنهمــا. ولهــذا 
الجبــل مكانــة متميــزة فــي نفــوس المســلمين، جــاءت فــي 
فضلــه األحاديــث العظيمــة ويكفــي فيــه قولــه )أحــد جبــل 

يحبنــا ونحبــه(.
وفــي يــوم األحــد توجــه أعضــاء الجمعيــة إلــى مكــة 
المكرمــة وأحرمــوا علــى الطريــق فــي الميقــات قبــل 
دخــول مكــة وعنــد وصولهــم للحــرم الشــريف أدوا مناســك 
ــة المناســك وبعــد أداء  العمــرة مــن طــواف وســعي وبقي
ــاء الماضــي  ــوم األربع ــة ي ــاد الوفــد ألرض الدول العمــرة ع

الموافــق 4 فبرايــر 2015.
وتعتبــر الرحلــة رحلــة العمــرة الثانيــة التــي تنظمهــا الجمعية 
والتقديــر  الشــكر  بخالــص  تتقــدم  والجمعيــة  ألعضائهــا 
ــة  ــي دعمــت حمل ــكل المؤسســات الت ــان ل ــم االمتن وعظي

ــا. ــن بصري ــرة للمعاقي العم
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دبي 2015/10/14

ــد  ــة بري ــه مجموع ــذي نظمت ــل ال ــي الحف ــر ف ــادل الزم ــتاذ ع ــس اإلدارة األس ــس مجل ــارك رئي ش
اإلمــارات يــوم األربعــاء الموافــق 14 أكتوبــر 2015 بالمكتــب الرئيســي للمجموعــة بدبــي 
بمناســبة إطــاق طابــع تــذكاري بالتعــاون مــع الجمعيــة ومطبعــة المكفوفيــن بمناســبة اليــوم 

ــام. ــر مــن كل ع ــذي يصــادف 15 أكتوب العالمــي للعصــا البيضــاء ال

المشاركة في إطاق طابع تذكاري

بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء
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الشارقة 2015/09/12

ــة الدمــام بالمملكــة  ــي ســتعقد بمدين ــة الت ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل ــدول مجل ــة ل ــدورة الثاني ضمــن اإلعــداد لل
ــر 2015. ــهر أكتوب ــف ش ــي منتص ــعودية ف ــة الس العربي

التحق العبي منتخب اإلمارات لكرة الهدف 
عبد الرحمن البستكي

احمد عاي
احمد يعقوب 

سعيد الكعبي 
نواف خلفان

وليد البلوشي
والمدرب الجزائري سمير بلهوشات

بالمعسكر التحضيري المغلق بمقر الجمعية ابتداءا من يوم السبت 12 سبتمبر.   

المعسكر اإلعدادي 
للدورة الثانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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سلطنة عمان 22-27 فبراير 2015 

شــاركت الجمعيــة فــي الملتقــى العربــي للمكفوفيــن المقــام تحــت شــعار )بصائــر تتألــق فــي 
مســقط( فــي الفتــرة 22-27 فبرايــر 2015 بســلطنة عمــان وضــم وفــد الجمعيــة كل مــن:

بدر عبد العزيز القصاب
محمد بال مال اهلل – أمين الصندوق – مرافقا

شريفة بدر هاشم العمري
أمل بدر هاشم العمري - مرافقة

الملتقى العربي
للمكفوفين
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الملتقى العربي
للمكفوفين

أبوظبي 14 ديسمبر 2015

شــاركت الجمعيــة فــي االحتفــال باليــوم العالمــي لحقــوق 
ــه إدارة حقــوق اإلنســان  ــذي نظمت ــن ال اإلنســان والمعاقي
لشــرطة  العامــة  القيــادة  مبنــى  فــي  الداخليــة  بــوزارة 
 2015 ديســمبر   14 الموافــق  االثنيــن  صبــاح  أبوظبــي 
ــام  ــة اإلع ــس لجن ــال رئي ــي االحتف ــة ف ــل الجمعي ــد مث وق
وعضــو  الغفلــي  محمــد  األســتاذ  العامــة  والعاقــات 

الجمعيــة االســتاذ أحمــد البخيــت.

اليوم العالمي
 لحقوق اإلنسان والمعاقين
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الشارقة يوليو 2015

ــوم  ــا ي ــن بصري ــارات للمعاقي ــة اإلم ــت جمعي ــة نظم ــة بالجمعي ــطة الرمضاني ــام األنش ــي خت ف
الخميــس التاســع مــن يوليــو 2015 فــي مقرهــا بالشــارقة يومــا رياضيــا رمضانيــا أحتــوى علــى 
ــا للرياضييــن المشــاركين فــي  بطولــة تنــس الطاولــة للمكفوفيــن )المواجهــة( وإفطــارا جماعي
البطولــة وإنتهــت التصفيــات بتأهــل أربعــة العبيــن للنهائــي هــم: )أحمــد محمــد إســحاق، محمــد 

علــي حســن، نــور الديــن فهــد ومحمــود نجيــب نعمــان(.
وبهــذه المناســبة قــال الســيد عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة: )نحــرص فــي الجمعيــة علــى 
تفعيــل النشــاط الرياضــي وتحفيــز األعضــاء علــى ممارســة الرياضــة بأنواعهــا ألهميتهــا العاليــة 
ــى ونشــكر كل مــن تفاعــل  ــع المراكــز األول ــن باألرب ــئ الفائزي ــه، وأضــاف نهن ــف وحركت للكفي

وســاهم فــي إنجــاح اليــوم الرياضــي الرمضانــي(. 
ــس  ــد خمي ــيد خال ــة الس ــة الرياضي ــس اللجن ــور رئي ــر بحض ــادل الزم ــيد ع ــوج الس ــد ت ــه ق ــر أن ويذك
بوســهم ورئيــس اللجنــة االجتماعيــة أحمــد ســعيد عــاي، وقــد أحــرز المركــز األول الاعــب نــور 
الديــن فهــد فيمــا حــل محمــود نجيــب فــي المركــز الثانــي وأحمــد إســحاق ثالثــا ومحمــد علــي 

حســن فــي المركــز الرابــع.

جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا

التنــس  بطولــة  تنظــم 
الرمضانيــة



69

الشارقة 2015/10/14

بالتعــاون مــع قســم اإلعاقــة البصريــة بمركــز التدخــل المبكر 
التابــع لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية بمناســبة اليوم 
ــة محاضــرة فــي  العالمــي للعصــا البيضــاء نظمــت الجمعي
فــن التعامــل مــع المعاقيــن بصريــا قدمهــا رئيــس لجنــة 
أكتوبــر   14 األربعــاء  يــوم  العامــة  والعاقــات  اإلعــام 
اشــتملت علــى مهــارات الحركــة والتنقــل وكيفيــة التعامــل 

ــا. مــع المعاقيــن بصري

محاضرة فن التعامل

مع المعاقين بصريا
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الشارقة 2015/5/23

زيــارة  المــرأة  لجنــت  نظمــت 
الشــارقة  ســيدات  لنــادي 
مــن  وعــدد  عضــوة   24 لعــدد 
تعــرف  حيــث  المرافقــات 
العضــوات علــى مرافــق النــادي 
التســجيل  وتــم بحــث إمكانيــة 
قــام  كمــا  النــادي  فــي 
مرافــق  باســتخدام  العضــوات 

لنــادي. ا

الشارقة 2015/08/15-14

أختتمــت مســاء يــوم الســبت 15 أغســطس فعاليــات المعســكر النســائي الــذي نظمتــه لجنــة 
ــتمر  ــد اس ــات وق ــن المتطوع ــدد م ــوة وع ــكر 12 عض ــاركت بالمعس ــث ش ــة حي ــرأة بالجمعي الم
ــن  ــد تضم ــة، وق ــر الجمعي ــطس بمق ــرة 14 - 15 أغس ــال الفت ــن خ ــدى يومي ــى م ــج عل البرنام

ــكر: ــج المعس برنام
استقبال المشاركات وتعريفهن بالمعسكر.

برنامج الطبخ والتدبير المنزلي.
تبادل الخبرات الحياتية.

جلسة خاصة حول االسعافات االولية .
التقنيات والتكنلوجيا.

جلسة سمر متنوعة بين الهوايات والمواهب.
زيارة إلى ذوي عضوة الجمعية المغفور لها

بإذن اهلل الزميلة وفاء علي بركة.

معسكر صيفي للفتيات

زيارة نادي
سيدات الشارقة
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ندوة دمج ذوي اإلعاقة

في المدارس
الشارقة 2015/03/28

وعضــوة  الزمــر  عــادل  األســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  شــارك 
الجمعيــة الدكتــورة منــى الحمــادي فــي نــدوة )دمــج 
ذوي اإلعاقــة فــي المــدارس( التــي نظمهــا مركــز الخليــج 

بريميــر بالشــارقة. للدراســات بفنــدق المجــاز 
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201/02/10-07

بدعوة من جمعية المكفوفين الكويتية شاركت الجمعية بوفد مكون من السادة:
لؤي سعيد عاي – رئيس اللجنة الرياضية – رئيس الوفد

محمد راشد الغفلي – رئيس لجنة اإلعام والعاقات العامة
أحمد محمد رفيع – مرافق

نورة عبد اهلل الزرعوني
نجوى عبد اهلل غانم الشامسي

فاطمة حسن علي – رئيسة اللجنة االجتماعية - مرافقة 
ــرة 2015/02/12-07  ــال الفت ــك خ ــا3( وذل ــر يجمعن ــرب )فبراي ــن الع ــى المكفوفي ــي ملتق ف
وقــد أحــرزت عضــوة الجمعيــة نــورة الزرعونــي المركــز األول فــي مســابقة القــرآن الكريــم 
ــة  ــس الطاول ــة تن ــي بطول ــي ف ــز الثان ــاي المرك ــؤي ع ــد ل ــس الوف ــرز رئي ــا أح ــى، كم بالملتق
ــورة الزرعونــي المركــز الثانــي أيضــا فــي تنــس  ــن الشــباب وأحــرزت عضــوة الوفــد ن للمكفوفي

ــات. ــة للكفيف الطاول

ملتقى المكفوفين العرب
)فبراير يجمعنا3( – الكويت
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ملتقى المكفوفين العرب
)فبراير يجمعنا3( – الكويت

الشارقة 2015/01/27

اجتمــع ألســتاذ عــادل الزمــر رئيــس مجلــس اإلدارة بمقــر الجمعيــة بالشــارقة، بوفــد مــن أكاديميــة 
شــرطة دبــي ضــم كل مــن الرائــد الدكتــور ســعود الرميثــي والمــازم أول عبــد اهلل الشامســي 
ــة  ــة والجمعي ــن األكاديمي واألســتاذ ماجــد الشــيخ، حيــث بحــث االجتمــاع التعــاون المشــترك بي

فــي تحويــل عــدد مــن المراجــع والكتــب بمكتبــة األكاديميــة لطريقــة برايــل.

اجتمــاع مــع أكاديميــة 
شــرطة دبــي
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دبي 2015/03/15

ــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت  ــة التابــع للهيئ ــداع الحكومــة الذكي بالتعــاون مــع مركــز إب
بدبــي شــاركت الجمعيــة فــي عقــد ورشــة عمــل خاصــة لــذوي التحديــات البصريــة يــوم األحــد 
الموافــق 15 مــارس 2015 فــي مبنــى الهيئــة فــي دبــي، شــارك فــي عــدد 26 عضــوة وعضــوة 
مــن أعضــاء الجمعيــة إضافــة لمختصيــن مــن الهيئــة وبعــض شــركاءها وقــد هدفــت الورشــة إلــى 
إلقــاء الضــوء علــى التقنيــات المتاحــة وســبل تســخيرها لخدمــة المعاقيــن بصريــا لتمكينهــم مــن 
التكيــف مــع مقتضيــات مرحلــة التحــول نحــو الحكومــة الذكيــة. وتــم أيضــا عــرض جــدول تدريــب 
2015 وشــرح آليــة حضــور الــدورات التدريبيــة. حيــث أن المركــز يوفــر برامــج ودورات تدريبيــة عــن 

طريــق الحضــور الشــخصي وعبــر االنترنــت.

ورشة عمل تمكين

ذوي التحديات البصرية - 

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت
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البحرين 2015/02/25-23

شــاركت الجمعيــة بتمثيــل العضــو أحمــد حســن المــا فــي 
)ورشــة العمــل المؤسســي وتطبيقاتــه فــي منظمــات 
23-25 فبرايــر  الفتــرة  اإلعاقــة( خــال  األشــخاص ذوي 

2015 بالبحريــن بتنظيــم الجمعيــة الخليجيــة لإلعاقــة.

ورشة العمل المؤسسي وتطبيقاته 
في منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
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2015/11/03

اســتجابة لدعــوة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهلل، لرفــع العلــم، الــذي يرفــرف دائمــًا فــي األعالــي، إلــى 

األعالــي فــي إطــار حملــة وطنيــة وشــعبية شــاملة ومســتمرة.
حيــث قــام كل مــن األســتاذ عــادل الزمــر رئيــس الجمعيــة وعبــد الرحمــن البســتكي مديــر الجمعية 
ومحمــد الغفلــي رئيــس لجنــة اإلعــام والعاقــات العامــة ونجــوى الشامســي رئيســة اللجنــة 
الثقافيــة ولجنــة المــرأة وموظفــي الجمعيــة برفــع العلــم علــى الســارية بمقــر الجمعيــة، وذلــك 
ــوب  ــى قل ــة عل ــة الغالي ــبة الوطني ــذه المناس ــي ه ــاركة ف ــى المش ــة عل ــن الجمعي ــا م حرص

الجميــع وتعبيــرًا عــن الــوالء واالنتمــاء للقيــادة الرشــيدة.

في يوم العلم
بكل فخر الجمعية ترفع علم الدولة
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في يوم العلم
بكل فخر الجمعية ترفع علم الدولة





أخبار المكفوفين
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)جي بي اس( 
إلرشاد المكفوفين

جريدة االتحاد

تاريخ النشر: الثاثاء 30 يونيو 2015
ريبيرتسفيلر، فرنسا )أ ف ب(

اجتــاز خمســة فرنســيين مكفوفيــن منطقــة فــوج شــرق فرنســا مــن دون أي مســاعدة بشــرية، 
مســتعينين بعصاهــم البيضــاء وبجهــاز مبتكــر عامــل بنظــام التموضــع العالمــي »جــي بــي اس« 
مــن شــأنه الســماح فــي المســتقبل بتحســين الحيــاة اليوميــة لماييــن المصابيــن بإعاقــات 
بصريــة. وعبــر الحقــول والغابــات فــي هــذه المنطقــة الجبليــة الفرنســية، جــاب المشــاركون 80 
كيلومتــرا علــى مــدى ســتة أيــام، مــن دون دليــل مبصــر، كمــا الحــال فــي النزهــات التــي تضــم 

أشــخاصا مكفوفيــن.
ويحمــل الهاتــف الذكــي المســتخدم كجهــاز »جــي بــي اس« داخــل جيــب علــى الصــدر، ويعطي 

إرشــادات لحاملــه عــن المنعطفــات ومفــارق الطريق.
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تاريخ النشر: األحد 06 سبتمبر 
دبي )االتحاد(

فــي خطــوة تعــد األولــى مــن نوعهــا، تطلــق القيــادة العامــة 
لشــرطة دبــي، متمثلــة فــي اإلدارة العامــة للخدمــات الذكية، 
ــات أو  ــال الماحظ ــن، إلرس ــة المكفوفي ــدة لفئ ــة جدي خاصي

الشــكاوى بطريقــة ســهلة، باســتخدام تطبيــق شــرطة دبــي.
ــر اإلدارة  ــي، مدي ــرزاق الرزوق ــر عبدال ــد ناص ــد خال ــد العقي وأك
ــر  ــروري التفكي ــن الض ــه كان م ــة، أن ــات الذكي ــة للخدم العام
جديــا فــي إشــعار المكفوفيــن بتواجدهــم معنــا علــى ســاحة 
التطبيقــات الذكيــة وتوفيــر خدمة خاصة بهم يســتطيعون من 
خالهــا التاحــم مع األســرة المجتمعيــة المتواصلــة بالخدمات 
الهاتفيــة الذكيــة، موضحــًا أنــه بذلــك تاقــت أفــكار اإلدارة مع 
االقتــراح المقــدم مــن محمــد الغفلــي، رئيــس لجنــة اإلعــام 
والعاقــات العامــة بجمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا، بعــد 
عقــد اجتمــاع ســابق تــم خالــه االتفــاق علــى كيفيــة تطبيــق 

وتطويــر هــذه الخدمــة.
مــن جانبــه أثنــى محمــد الغفلــي علــى هــذه الخاصيــة، بعــد 
تجربتهــا شــخصيا مــن قبلــه، وعبــر عــن إعجابــه وامتنانــه لجهــود 
شــرطة دبــي فــي تصميــم التطبيــق والخدمــات التــي يضمهــا 
بطريقــة تســهل اســتخدامه، باإلضافــة إلــى ســرعة اســتجابة 
فريــق العمــل في تطويــر الخاصية الجديــدة، والتــي كانت بناء 
علــى طلبــه الــذي يعكــس رغبــة هــذه الفئــة فــي وجــود مثل 

هــذه الخاصيــة.
وقــال ســامر الخواجة أخصائــي معلومات، مدير المشــروع: إنه 
ســيتم إطــاق الخاصيــة قريبــًا فــي تطبيــق شــرطة دبــي علــى 
أجهــزة أيفــون )iOS(مشــيرًا إلــى أن فريــق العمــل قام بتصميم 
تطبيــق شــرطة دبــي بطريقــة محترفــة تمكــن المســتخدمين 
بجميــع فئاتهــم من اســتخدامه وذلــك باتباع المعاييــر العالمية 
وتوضيح جميع الخانات والعناوين بحيث تســاعد المســتخدمين 
وخصوصــًا عنــد تفعيــل الصــوت )Voice Over( واســتخدام لغــة 

.)Braille Language(برايــل فــي الكتابــة

تطبيق ذكي
الستقبال شكاوى »المكفوفين«

 بشرطة دبي 2015
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تاريخ النشر: األربعاء 27 مايو 2015
محمود خليل )دبي(

أكــدت وفــاء حمــد بــن ســليمان مديــر إدارة رعايــة تأهيــل المعاقيــن فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
ــات  ــداول بفئ ــاري الت ــام الج ــة الع ــل نهاي ــم قب ــيكون بمقدوره ــة س ــي الدول ــن ف أن المكفوفي
العمــات الورقيــة كافــة للدرهــم اإلماراتــي المطبوعــة بطريقــة »برايــل«، بعــد طــرح عمــات مــن 

هــذه النوعيــة خاصــة بهــم مــن فئتــي الـــ 100 و50 درهمــًا خــال مــارس وأبريــل.
وقالــت بــن ســليمان فــي تصريحــات لـــ »االتحــاد«، إن المصــرف المركــزي أبلــغ الــوزارة بأنــه مســتمر 
ــات 1000 و500 و20 و10 و5 دراهــم »تتوافــق مــع  ــدة مــن فئ ــة جدي فــي طباعــة أوراق نقدي
ــة  ــوك كافــة للنقــد مــن هــذه النوعي ــة احتياجــات البن ــن، لتلبي ــة للمكفوفي المواصفــات المطلوب

الجديــدة، بحيــث تكــون جاهــزة للتــداول قبــل نهايــة العــام الحالــي«.
وأوضحــت بــن ســليمان أن الهــدف مــن هــذه العمــات التيســير علــى المكفوفيــن وتســريع عمليــة 
دمجهــم فــي المجتمــع باعتبارهــم عنصــرًا فاعــًا، الفتــة إلى أن الــوزارة نظمــت ورشــًا لتدريبهم على 
آليــة التعامــل مــع األوراق النقديــة الجديــدة فــي مراكــز التأهيــل والمــدارس ومؤسســات المعاقيــن 
الحكوميــة والخاصــة إلرشــادهم علــى طريقــة التفريــق بيــن الفئــات المختلفــة. وبينــت أن الفئــات 
الجديــدة ســتكون مرفقــة برمــوز علــى طــرف العمــات الورقيــة، ليتمكــن الكفيــف مــن معرفــة 
قيمتهــا دون االســتعانة بآخريــن، مشــيرة إلــى أن المصــرف المركــزي كان قــد اســتعرض فــي وقــت 

ســابق مــع الــوزارة نمــاذج مــن تلــك الفئــات، وتــم اختيــار األنســب واألســهل فــي التعــرف إليهــا.
وشــددت بــن ســليمان علــى ضــرورة توفيــر االحتياجــات الازمــة لــكل فئــات المعاقيــن فــي البنــوك 
وتطويــر الخدمــات المقدمــة لهــم، بمــا فــي ذلــك البيئــة الماديــة والمواصفــات الهندســية فــي 
مبنــى المصــرف، واألجهــزة واألدوات المســتخدمة فــي التعامــات المصرفيــة، والتعامــات 

المصرفيــة نفســها.
وقالــت إن طــرح عمــات مطبوعــة بطريقــة »برايــل« مــن الفئــات كافــة للتــداول بمثابــة خطــوة 
تتوافــق مــع االســتراتيجية العامــة للخطــة الوطنيــة ورؤية اإلمــارات لتفعيــل دور المعاقيــن، منوهة 
بــأن العمــات الخاصــة بــذوي االحتياجــات أمــر ضــروري لمســاعدتهم علــى االســتقال التــام عــن 

اآلخريــن والتعامــل مــع خصوصياتهــم الماليــة مــن دون رقيــب مــن أحــد.

أوراق نقدية للمكفوفين 
مــن فئتي ألــف و500 درهم
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تاريخ النشر: األربعاء 07 يناير 2015
ريم الشميلي )رأس الخيمة(

ناشــدت نــورة الشــحي معلمــة الفيزيــاء بمدرســة نــورة 
بنــت ســلطان فــي إمــارة رأس الخيمــة وإحــدى المخترعــات 
ــاخ  ــز من ــة بتعزي ــات الجهــات المختصــة فــي الدول المواطن
ــال  ــة أعم ــي، ورعاي ــكار التكنولوج ــي واالبت ــداع العلم اإلب

ــن. ــة الوط ــا لخدم ــن وتوظيفه ــن والمبدعي المخترعي
وقالــت المخترعــة نــورة الشــحي قدمــت ابتــكارات علميــة 
منهــا: جهــاز تبديــد الضبــاب فــي الجــو، وآخــر لتبديــد الضبــاب 
تحــت أعمــاق البحــر، واختــراع روبــوت إلرشــاد المكفوفيــن، 
الحديثــة،  العلميــة  التقنيــة  ذات  األجهــزة  مــن  وغيرهــا 
ــذ  ــروري من ــادث م ــي ح ــا ف ــة زوجه ــى أن إصاب ــيرة إل مش
ســنوات، دفعهــا الختــراع جهــاز تبديــد الضبــاب كبدايــة 
أولــى لهــا فــي عالــم االختراعــات ليصــل بهــا الحــال لخــوض، 

ــه. ــد ل ــة الجدي ــم وإضاف واكتشــاف هــذا العال
وأضافــت أن جهــاز تبديــد الضبــاب للغواصيــن تحــت أعمــاق 
البحــر، يوضــع علــى النظــارة التــي يســتخدمها الغــواص 
ــاب  ــى الضب فــي أعمــاق البحــر، ويســاهم فــي القضــاء عل
والرطوبــة فــي األعمــاق، وانتهــت مــن إنجــازه بنســبة تصــل 
ــي  ــورت آل ــراع روب ــى اخت ــة إل ــن -80 %90، باإلضاف ــا بي م
تكمــن مهامــه فــي إرشــاد المكفوفيــن، ويدلهــم علــى 
الطــرق األنســب لهــم للوصــول إلــى غايتهــم، ويكــون بديــًا 
عــن العصــي، وغيرهــا مــن األجهــزة واالختراعــات األخــرى 
أمامهــا  تقــف  التــي  العوائــق  وعــن  التنفيــذ«.  قيــد   «
كمخترعــة تقــول الشــحي: » نحــن المخترعيــن وأصحــاب 
االحتياجــات  ونوفــر  ذاتيــا،  مشــاريعنا  نمــول  المواهــب 
الخاصــة باختراعاتنــا مــن قطــع، ومــواد خــام مــن خــارج 
الدولــة، والتــي نســتخدمها فــي االختــراع. وأوضحــت أنهــا 

المخترعة اإلماراتية نورة الشحي لـ »االتحاد:

ابتكرت جهازين لتبديد 
»الضباب« وروبوت إلرشاد المكفوف

تقــوم بيــن حيــن وآخــر بتوفيــر أدواتهــا مــن الصيــن واليابــان 
وغيرهــا مــن الــدول لعــدم توفــر بعضهــا فــي الدولــة، األمــر 

ــم «. ــر منه ــام الكثي ــة أم ــف عرقل ــذي وق ال
مطالبة

طالبــت نــورة الشــحي إدخــال فكــرة اإلبــداع واالبتــكار 
فــي المناهــج الدراســية لتكــون مغروســة فــي نفــوس 
أن  الدنيويــة، مضيفــة  الدراســية  المراحــل  الطــاب منــذ 
قطــاع االختراعــات العلميــة مــن أهــم القطاعــات التــي 
تبنــي عليهــا الدولــة وتتقــدم، ويجــب أن يتــم االهتمــام 
بشــكل  ومتابعتهــم  الموهوبيــن،  الطلبــة  ورعايــة  بهــا 
دوري ومســتمر، منوهــة بــأن أغلــب اإللكترونيــات وألعــاب 
يمكــن  وســهلة،  بســيطة  أمــور  والجــواالت  األطفــال 
تصنيعهــا داخــل الدولــة وال حاجــة الســتيرادها مــن الخــارج.
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تاريخ النشر: األحد 05 أبريل 2015
يوسف البستنجي - أبوظبي

يســتكمل المصــرف المركــزي إصــدار العمــات الورقيــة مــن الدرهــم، التــي تتوافــق مــع 
ــى  ــة حت ــة كاف ــات العمل ــمل فئ ــن، لتش ــات المكفوفي ــة احتياج ــة، لتلبي ــات المطلوب المواصف
نهايــة العــام الحالــي، بحســب جمــال المطــوع مديــر تنفيــذي لدائــرة العمليــات المصرفيــة فــي 

المصــرف.
وقــال المطــوع: »إن المصــرف المركــزي مســتمر فــي طباعــة أوراق نقديــة جديــدة، تتوافــق مــع 
المواصفــات المطلوبــة للمكفوفيــن، والتــي ســتغطي جميــع فئــات العمــات الورقيــة للدرهــم 

اإلماراتــي، بحلــول نهايــة العــام الحالــي 2015«.
وأكــد أن المصــرف المركــزي بــدأ منــذ منتصــف الشــهر الماضــي، بتوفيــر األوراق النقديــة ذات 
العامــات المميــزة للمكفوفيــن، فــي الســوق المحليــة، عبــر تلبيــة احتياجــات البنــوك كافــة ل 

»النقــد الــكاش«، بتســليمها النوعيــة الجديــدة مــن العمــات الورقيــة،

المركزي«
يبشر المكفوفين: عماتكم

الورقية قبل نهاية العام الحالي
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وقــال المطــوع ل«االتحــاد«: »إن الطلبــات الجديــدة كافــة 
للبنــوك التــي يتســلمها المصــرف »المركــزي«، للعملــة 
»الــكاش« مــن الدرهــم، يتــم تلبيتهــا مــن النوعيــة الجديــدة 
مــن األوراق النقديــة التــي تحمــل المواصفــات الخاصــة 

ــن. بالمكفوفي
وأوضــح أن األوراق النقديــة الجديــدة ســيتم ضخهــا تدريجيــًا 
فــي الســوق المحليــة عبــر البنــوك العاملــة بالدولــة، حســب 

احتياجــات البنــوك وطلبياتهــا.
ــى  ــم طباعتهــا حت ــي ت ــة الت ــى أن األوراق النقدي ولفــت إل
مــارس   9 مــن  اعتبــارًا  الســوق  فــي  ويتــم ضخهــا  اآلن، 
الماضــي، هــي مــن فئتــي ورقــة ال«50 درهمــًا«، وورقــة 

درهــم«. ال«100 
وأكــد المطــوع أن الهــدف الرئيس من هذا اإلجــراء وطباعة 
العمــات الورقيــة ذات الميــزات الخاصــة، هــو تمكيــن ذوي 
ــة  ــى قيمــة العمــات الورقي ــة، للتعــرف إل اإلعاقــة البصري
قــام  المركــزي  المصــرف  أن  وأوضــح  اإلمــارات.  لدولــة 
بتجربــة العمــات النقديــة الجديــدة، التــي تحمــل ميــزات 
خاصــة للمكفوفيــن، وأن النتائــج كانــت إيجابيــة جــدًا، إذ 
تمكــن األشــخاص ذوو اإلعاقــات البصريــة مــن التعــرف 
ــدة والتفريــق  ــات العمــات الجدي بســهولة علــى قيمــة فئ

ــا بســهولة. بينه
وقــال: »إن هــذه الجهــود والخطــوات تأتــي منســجمة مــع 
ــانية  ــة اإلنس ــع الهوي ــي تض ــة، الت ــة للدول ــة العام السياس
والحضاريــة ضمــن أهــم أولوياتها فــي التعامل مع الســكان 
كافــة مــن المواطنيــن والمقيميــن علــى أرض اإلمــارات«.

وأشــار إلــى أن الفئــات الجديــدة مــن العمــات الورقيــة 
العمــات  مــع  جنــب  إلــى  جنبــًا  تباعــًا،  تطــرح  للدرهــم 
المتداولــة حاليــًا فــي الســوق، حيــث يتــم اســتبدالها تدريجيــًا 

علــى مــدى الســنوات المقبلــة.

يذكــر أن المصــرف المركــزي بــدأ بطــرح العمــات الورقيــة 
التــي تحتــوي أطرافهــا علــى رمــوز بطريقــة »برايــل« التــي 
تمكــن المكفوفيــن مــن معرفــة قيمتهــا مــن دون الحاجــة 
لاســتعانة بآخريــن، فــي إطــار خطــة أكبــر لتحديــث أجهــزة 
الصــراف اآللــي لتتناســب مــع احتياجــات ذوي اإلعاقــة، 
بمــا يمكنهــم مــن إجــراء معاماتهــم مــن دون الحاجــة إلــى 

أوصيــاء فــي المعامــات الماليــة.

المركزي«
يبشر المكفوفين: عماتكم

الورقية قبل نهاية العام الحالي
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ملحق تربية وتعليم - تاريخ النشر: 2015/12/06
دبي محمد إبراهيم:

أكــد أحمــد مختــار أول معلــم إماراتــي كفيــف، أن التعليــم هــو الركيــزة األساســية لبنــاء وتقــدم 
األمــم، وأهــم األركان التــي يبنــى علــى أساســها ازدهــار وتطــور الــدول فــي شــتى المجــاالت، 

والمعلــم هــو اللبنــة األساســية فــي عمليــة التعليــم وعليــه تبنــى اآلمــال والطموحــات.
ــه خــال  ــن مخرجات ــا، يلحــظ تباي ــم حالي ــع لوضــع التعلي ــج«، إن المتاب وقــال فــي حــوار ل»الخلي
ــة المخصصــة  ــي تضــم »الميزاني ــوزارة الت ــة بمدخــات ال ــى مقارن ــن كحــد أدن ــن األخيري العقدي

ــة«. ــائل التعليمي ــية والوس ــي المدرس ــج والمبان ــر المناه ــم وتطوي ــام بالمعل واالهتم
ــي  ــًا اإلخــاص والتفان ــم قديم ــى أن تعــود روح التعلي ــي أتمن ــرة تجعلن ــار: أشــياء كثي ــاد مخت أف
الشــعور باألمانــة وعظــم المســؤولية االهتمــام، وإدراك أن جيــل اليــوم يســتحق منــا الكثيــر وأن 

ــات لصالحــه. نوظــف كل اإلمكاني

الميزانية بالمليارات
وفــي نظرتــه للتعليــم قديمــًا، أكــد: لــم تكــن الميزانيــة بالمليــارات والمبانــي كانــت بدائيــة 
وبســيطة جــدًا، والمعلــم ال يحظــى بكثيــر اهتمــام وتأهيــل جيــد، والمناهــج ظلــت علــى حالهــا 
ورتابتهــا لعشــرات الســنين، ولــم تكــن هنــاك وســائل ســوى أكيــاس قليلــة مــن الصلصــال 
ومكعبــات عــد وأدوات هندســية ومجســم لهيــكل عظمــي لإلنســان لــم يبــق منــه ســوى 

الجمجمــة لطــول الزمــن!

أحمد مختار
أول معلم إماراتي كفيف لـ«الخليج”:

التعليم .. ركيزة بناء األمم
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أحمد مختار
أول معلم إماراتي كفيف لـ«الخليج”:

التعليم .. ركيزة بناء األمم

وأوضــح أنــه قديمــًا كانــت هنــاك بعــض األخطاء والســلبيات 
فــي كل أركان العمليــة التعليميــة ولكنهــا الترقــى إلــى مــا 
ناحظــه اليــوم مــن تــدن واضــح وركــود فــي كل الجوانــب، 
بــل كانــت مخرجــات التعليــم فــي ذلــك الزمــن أفضــل بكثيــر 
ممــا هــي عليــه اليــوم، بداللــة وجــود الكثيــر مــن المبدعيــن 

رجــااًل ونســاء فــي شــتى المجــاالت.

احترام المعلم
ــم قديمــًا  ــه، أكــد أن المعل ــم ومكانت فــي مــا يخــص المعل
ــور، وكان  ــاء األم ــه وأولي ــن طاب ــرام م ــى باالحت كان يحظ
دور األهــل مكمــًا لــدور المدرســة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 
عكــس مــا يحــدث اليــوم، حيــث يجــب علــى المعلــم أن 
يصغــي ألوامــر األهــل، وال يتســبب فــي تكويــن عقــدة 
أو  بســبب إهمــال مثــًا  المهــذب،  ابنهــم  لــدى  نفســية 

ــه. ــدر من ــدة تص ــر جي ــاظ غي ــة، أو ألف ــر محلول ــات غي واجب
ــة  ــال المعلوم ــر إليص ــدا أكب ــذل جه ــًا يب ــم قديم كان المعل
للطــاب علــى الرغــم مــن بدائيــة طــرق وأســاليب التدريــس، 
ــرًا  ــم كثي ــم يعــد يهت ــوم ل ــة، والي وعــدم توفــر وســائل معين

ــح أقــل. ــزه أصب ــه وتحفي بمســتوى الطــاب، ومتابعت
وقفة مع الطالب

وفــي وقفــة مــع الطالــب قديمــًا، أفــاد بــأن الطالــب كان 
فــي المرحلــة االبتدائيــة يقــرأ القــرآن والكتــب والصفحــات 
أخجــل عندمــا  أصبحــت  واليــوم  تعتعــة،  أو  أخطــاء  دون 
أســتمع ألخطــاء متكــررة، قــد تكــون شــبه يوميــة أثنــاء 
اإلذاعــة المدرســية، لطالبــة فــي المرحلــة الثانويــة تخطــئ 
ــات وعندمــا تلقــي كلمــة  ــر مــن مــرة فــي قــراءة اآلي أكث

ــاح. ــور الصب ــاء طاب أثن
فالطالــب كان يهتــم ويبحــث ويفكــر وينافــس للحصــول 
علــى مركــز متقــدم، واليــوم لــم نعــد نــرى تلــك الــروح بيــن 
ــة  ــي المرحل ــتمر ف ــم المس ــح والتقوي ــكل ناج ــاب فال الط

ــك. ــن ذل ــة يضم االبتدائي

مناهج بطريقة برايل
وقــال: بــدأت العمــل فــي مركــز المعاقيــن بدبــي عــام 
1982، وعلــم األطفــال المكفوفيــن حيــث لــم يكــن هنــاك 
ــدأت بطباعــة معظــم  ــل، فب مناهــج مطبوعــة بطريقــة براي
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ــم تكــن  ــث ل ــة حي ــل بوســائل تقليدي المناهــج، بطريقــة براي
ــة متوفــرة فــي ذلــك الوقــت،  ــات الحديث األجهــزة، والتقني
وإلــى جانــب طباعــة المناهــج قامــت بتعليــم األطفــال 

ــة. ــراءة والكتاب ــن الق ــوا م ــى تمكن ــن حت المكفوفي

تحــت  مســتمرًا  المكفوفيــن  تعليــم  ظــل  وأضــاف: 
إشــرافي، حيــث لــم يكــن هنــاك مــدرس متخصــص فــي 
ــر أول مــدرس قــام  ــره، واعتب ــة فــي هــذا المجــال غي الدول
بتعليــم المكفوفيــن فــي الدولــة، فقــام بتدريــب عــدد 
المــواد  لمعظــم  برايــل  طريقــة  علــى  المعلمــات  مــن 
أســر  مــع  مســتمر  بشــكل  متواصــًا  وكنــت  الدراســية، 
الطــاب المعاقيــن )المكفوفيــن(، حيــث قمــت بتوجيههــم 
وتدريبهــم علــى كيفيــة التعامــل مــع أطفالهــم المكفوفين 
ومســاعدتهم فــي المذاكــرة، وحــل الواجبــات، وتخــرج عــدد 
ــر  ــون فــي دوائ ــات، واآلن يعمل ــر مــن الطــاب والطالب كبي

حكوميــة مختلفــة بعدمــا أتمــوا دراســتهم الجامعيــة.
قرار الدمج

وأفــاد: اســتمر عملــي فــي هــذا المجــال حتــى بعــد صــدور 
قــرار الدمــج، لطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمــدارس 
ــت  ــث كلف ــم، حي ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ل ــة التابع النظامي
مــن مركــز المعاقيــن ووزارة التربيــة والتعليــم، لمتابعــة 
الطــاب المكفوفيــن فــي مــدارس الدولــة، وقمــت بتدريــب 
عــدد كبيــر مــن المعلمــات فــي معظــم المــدارس، ومازلــت 
ــن  ــورش عمــل ومحاضــرات فــي المــدارس للمعلمي أقــوم ب
والمعلمــات فــي مجــال التعليــم، وكيفيــة التعامــل مــع 
األطفــال المكفوفيــن داخــل األســرة، أو في ميــدان التعليم، 
كمــا وفــرت عــددًا كبيــرًا مــن الوســائل والمجســمات، التــي 
تســاعد المعلــم فــي عمليــة تعليــم الكفيــف، لجميــع المــواد 
العلميــة مثــل الرياضيــات والعلــوم وطريقــة برايــل، وأضــاف: 
وعنــد ظهــور األجهــزة والتقنيــات الحديثــة للمكفوفيــن التي 
تعمــل عــن طريــق برامــج ناطقــة أو أســطر برايــل اإللكترونية، 
فــي  المدموجيــن  والطالبــات  الطــاب  بتدريــب  بــدأت 
ــة  ــي فــي وزارة التربي ــى رأس عمل ــت عل ــا زل المــدارس، وم
ــع المهــام  ــة الخاصــة(، وأقــوم بجمي ــم )قســم التربي والتعلي
الخاصــة بالتعليــم والتدريــب والتوجيــه والمتابعــة لــذوي 

ــن«. ــة »المكفوفي ــات الخاص االحتياج

المعاناة لرتابة المناهج
ــن  ــي م ــا نعان ــًا كن ــال: قديم ــج ق ــن المناه ــه ع ــي حديث ف
رتابــة المناهــج الدراســية، وتكــدس مواضيعهــا أحيانــًا إال 
أنهــا بالمقابــل نمــت فــي الكثيــر منــا مهــارات عديــدة، 

وأساســية لــم تتحقــق فــي مناهجنــا المطــورة اليــوم.

مــن  الكتــب  الســتعارة  نتســابق  مدرســتنا  فــي  وكنــا 
المكتبــة المدرســية، رغــم قلتهــا وعــدم تنوعهــا، وكان لزامــًا 
ــة  ــه ألمين ــل إعادت ــه قب ــا أن تلخص ــتعير كتاب ــن تس ــى م عل
المكتبــة لتتأكــد مــن أن التــي تقــرأ الكتــاب قــد اســتفادت 
منــه وفهمــت محتــواه، واليــوم ال نــرى ذلــك اإلقبــال علــى 

ــة. ــن المعلم ــام م ــك االهتم ــرى ذل ــراءة، وال ن الق

كان الطالــب والطالبــة قديمــًا، يذاكــر الكتــاب كامــًا دون 
تحديــد فــي االختبــارات الفصليــة والنهائيــة والنتيجــة جيــدة 
ــاب،  ــن الكت ــة م ــم صفح ــد ك ــم تحدي ــوم يت ــة، والي ومرضي
وتلخيــص المنهــج قبــل االختبــارات النهائيــة فقــط مــن بــاب 
التســهيل علــى الطــاب، وأيضــًا حتــى يــدرك الجميــع أن 
هــذا المعلــم أو المعلمــة، مجتهــد ومميــز بداللــة الدرجــات 

ــار. الجيــدة التــي حصــل عليهــا المتقدمــون لاختب

وأضــاف: قديمــًا كنــا نــدرس المناهــج مــن بدايــة العــام 
الدراســي دون تأخيــر، واليــوم تمــر الشــهور وبعــض المناهــج 
ــدارك األمــر طبعــًا  ــم ت ــح بعــد، ويت ــم تفت ــت كتبهــا ل مــا زال
ــي  ــج ف ــص المنه ــبوع لتلخي ــم أس ــل، بك ــة الفص ــل نهاي قب
واالنتقــال  فيهــا،  االختبــار  ليتــم  تقريبــًا،  ورقــات  خمــس 

للمرحلــة الجديــدة بتقديــر ممتــاز ونســبة 99%.
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جريدة الخليج - تاريخ النشر: 2015/10/19
أصــدرت مجموعــة بريــد اإلمــارات، للمــرة األولــى فــي 
تاريخهــا، مجموعــة مــن الطوابــع البريديــة بطريقــة »برايــل« 
مــن فئــة واحــدة »3 دراهــم« بمناســبة يــوم »العصــا 
البيضــاء العالمــي«، الــذي يوافــق يــوم 15 أكتوبر/ تشــرين 
األول، والتأكيــد مــن خالهــا علــى ضــرورة تقديم مكتســبات 
ــى  ــز عل ــة والتركي ــة البصري ــخاص ذوي اإلعاق ــدة لألش جدي
وإمكاناتهــم  المكفوفيــن  مــن  الفئــة  هــذه  قــدرات 
ــع. ــي المجتم ــم ف ــرورة دمجه ــة وض ــم المتفاوت وطاقاته

بريــد  بمجموعــة  التجــاري  التنفيــذي  المديــر  قــال  و 
اإلمــارات إبراهيــم بــن كــرم: تعــد مجموعــة بريــد اإلمــارات 
ــل  ــادرة إصــدار دلي ــة المطلقــة لمب ــى الجهــات االتحادي أول
ــة اإلمــارات،  الخدمــات بلغــة »برايــل« علــى مســتوى دول
المبــادرة إضافــة عالميــة فــي مجــال  تعــد هــذه  كمــا 

الخدمــات البريديــة التــي تقدمهــا المجموعــة. 
إلــى  وأضــاف: يهــدف إصــدار طابــع بطريقــة »برايــل« 
تســليط الضــوء علــى قــدرات األشــخاص ضعــاف البصــر، 
وضــرورة اندماجهــم فــي المجتمــع، مــن خــال التفاعــل عــن 

قــرب معهــم. 
ــة اإلمــارات  ــع بالتنســيق مــع جمعي ــم إصــدار هــذه الطاب يت
تديرهــا  التــي  المكفوفيــن  بصريــًا، ومطبعــة  للمعاقيــن 
مؤسســة زايــد العليــا للرعايــة اإلنســانية وذوي االحتياجــات 
الخاّصــة وقــد قامــت مجموعــة بريــد اإلمــارات بإهــداء 
ــادل  ــن ع ــة اإلمــارات للمكفوفي ــس جمعي ــى رئي ــع إل الطاب
الزمــر، عشــية إطــاق الطابــع رســميًا فــي 14 أكتوبــر. يحمــل 
الطابــع التــذكاري شــعار »دولــة اإلمــارات معكــم« بلغــات 
ــر عــن التضامــن  مختلفــة وكذلــك بطريقــة »برايــل«، للتعبي
إلــى  التعــرف  للمكفوفيــن  ويمكــن  المكفوفيــن،  مــع 

ــل(. ــة )براي ــتخدام طريق ــس باس ــق اللم ــن طري ــع ع الطاب

»بريد اإلمارات«
تصدر طوابع بطريقة )برايل(
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الخليج 2014/06/09
دبي - نمر عفانة:

أبــدى عــدد مــن المكفوفيــن فــي الدولــة فرحتهــم عقــب قــرار المصــرف المركــزي منــح وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة نمــاذج لعمــات ورقيــة تحتــوي أطرافهــا علــى رمــوز بطريقــة “برايــل” كــي 
يتســنى لــذوي اإلعاقــة البصريــة معرفــة قيمتهــا مــن دون الحاجــة لاســتعانة بآخريــن، مطالبيــن 
بســرعة إنجــاز مثــل هــذه المبــادرات وعلــى رأســها تطويــر أجهــزة الصــراف اآللــي ليتمكنــوا مــن 

ســحب مبالــغ باعتبارهــم مؤهليــن ال يحتاجــون إلــى أوصيــاء فــي المعامــات الماليــة .
ــوا مــن إدارة  ــل” كــي يتمكن ــه وفــق نظــام “براي ــل كل مــا يحتاجون ــب مكفوفــون بتحوي وطال

ــة . ــًا علــى الدول ــكل ســهولة ويســر وكــي ال يشــعروا بأنهــم يشــكلون عبئ شــؤون حياتهــم ب
وأكــد مكفوفــون رغبتهــم الشــديدة فــي تقديــم خدمــات لوطنهــم كــرد جميــل علــى مــا تقدمــه 
لهــم الدولــة، قائليــن إن تغريــدة ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة، علــى 
حســابه الشــخصي بموقــع “تويتــر”، التــي جــاء فيهــا: “أتمنــى علــى البنــك المركــزي اإلماراتــي 
ــي  ــر” ه ــة النظ ــدي نعم ــى فاق ــهيل عل ــات للتس ــة العم ــي طباع ــل” ف ــرف “براي ــتخدام أح اس

بمثابــة هديــة كبيــرة وثمينــة لنــا حيــث إن ســموه وضــع يــده علــى الجــرح .
ووصــف المكفوفــون وغيرهــم هــذه التغريــدة بالموقــف الجميــل وباللفتــة اإلنســانية الحانيــة 
مــن ســموه إزاء فئــة لــم ولــن تكــون مغيبــة فــي ظــل دولــة تحتــرم اإلنســان وتقــدره وتعتبــره 

األغلــى فــي مكونــات ومضاميــن الدولــة، كمــا انــه علــى قمــة أجنــدة القــادة .

طالبوا بإلغاء الوسيط في المعامات البنكية

ذوي اإلعاقة البصرية 
يثّمنون إصدار العملة برموز برايل
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وفــي هــذا اإلطــار قــال إبراهيــم يوســف مواطــن كفيــف: 
إننــي أثمــن هــذه المبــادرات والتوجيهــات مــن الدولــة التي 
تعنــى بصــورة كبيــرة بــكل شــخص يعيــش على هــذه األرض 

بمعــزل عــن وضعــه الصحــي .
ــق  ــا يتعل ــدة فيم ــور ع ــى أم ــات إل ــرورة االلتف ــب بض وطال
بالمكفوفيــن مــن حيــث الســماح للشــخص بالقيــام بكافــة 
المعامــات البنكيــة مــن دون وجــود “وســيط” . فيمــا ناشــد 
خليفــة راشــد جميــع المؤسســات المصرفيــة بضــرورة انهــاء 
معانــاة المكفوفيــن عبــر الغــاء نظــام “الوســيط” والســماح 
للمكفــوف بــإدراة شــؤونه الماليــة بنفســه ألنــه قــادر علــى 

هــذا األمــر .
وأعــرب محمــد الغفلــي إعامــي وشــاعر إماراتــي كفيــف، 
عــن ســعادته لســماعه باتفاقيــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
ــة لمصلحــة ذوي  والبنــك المركــزي عــن إصــدار أوراق نقدي

اإلعاقــة البصريــة، معلقــًا بأنهــا مبــادرة مجتمعيــة رائعــة .
وتمنــى أن تتســارع الخطــوات للعمــل نحــو خدمــة مصرفيــة 
متكاملــة لــذوي اإلعاقــة البصريــة، متضمنــة الســحب اآللي 
ــزام الكفيــف  وطباعــة المعامــات بلغــة “برايــل” وعــدم ال
بإحضــار وكيــل عنــه إلجــراء المعامــات المصرفيــة، واعتبــاره 
كامــل األهليــة التخــاذه القــرارات الخاصــة بــه فــي األمــور 

الماليــة .

مــن جانبهــا قالــت وفــاء بــن ســليمان مديــرة رعايــة وتأهيــل 
الشــؤون االجتماعيــة فــي تصريحــات  بــوزارة  المعاقيــن 
فئــة  بورقتــي  ســتكون  البدايــة  إن  اإلعــام،  لوســائل 
50 درهمــًا و100 درهــم، علــى أن توضــع الرمــوز علــى 
العمــات الورقيــة كلهــا بعــد ذلــك، الفتــة أن الــوزارة أعدت 
دليــًا للمصــارف والبنــوك يتضمــن مجموعــة مــن أفضــل 
لــذوي  المناســبة  البيئــة  لتوفيــر  العالميــة  الممارســات 
اإلعاقــة فــي البنــوك وفــي التعامــات المصرفيــة نفســها .

ــزي  ــرف المرك ــع المص ــت م ــوزارة بحث ــى أن ال ــارت إل وأش
األهليــة القانونيــة للمعاقيــن، تحديــدًا المكفوفيــن، ألنهــم 
فــي  بنكيــة  فتــح حســابات  فــي  يواجهــون مشــكات 
بعــص المصــارف، ألن البنــك يطلــب “وصيــًا” علــى الشــخص 
ــي  ــة وبالتال ــل األهلي ــخص كام ــف ش ــتدركة أن الكفي مس
يجــب أن يعامــل معاملــة أي شــخص عــادي فــي فتــح 

ــه . ــراءات ل ــهيل اإلج ــب تس ــا يج ــاب، كم الحس

طالبوا بإلغاء الوسيط في المعامات البنكية

ذوي اإلعاقة البصرية 
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الخليج - تاريخ النشر: 201/07/19

يحــرص موظفــو متحــف بــرادو الشــهير فــي مدريــد فــي العــادة علــى منــع الزائريــن مــن لمــس 
األعمــال المعروضــة، لكــن أكبــر متاحــف الفنــون الجميلــة فــي إســبانيا بــات يقتــرح لــرواده مــن 
ــال  ــن خ ــات م ــون اللوح ــم مضم ــن فه ــم م ــرة تمكنه ــة مبتك ــة طريق ــات البصري ذوي اإلعاق

اللمــس.
خوســيه بــدرو غونزاليــس واحــد مــن هــؤالء الــزوار المكفوفيــن، يبلــغ 56 عامــًا، يكتشــف األعمال 
الفنيــة المعروضــة فــي المتحــف مــن بينهــا لوحــات للرســام اإلســباني الشــهير دييغــو فياســكيز 

.

متاحف للمكفوفين 
بمقتنيات »قابلة للمس«
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تاريخ النشر: 2014/06/03
دبي - “الخليج”:

ــي  ــع” الت ــكان للجمي ــي . . م ــادرة “مجتمع ــع مب ــًا م تجاوب
أطلقهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
ــي بالكامــل  ــل دب ــي، بهــدف تحوي ــي عهــد دب ــوم ول مكت
إلــى مدينــة صديقــة لــذوي اإلعاقــة، قامــت مواصــات 
اإلمــارات بتثبيــت مجموعــة مــن اللوحــات اإلرشــادية بلغــة 
برايــل للمكفوفيــن، فــي مصاعــد مبنــى اإلدارة العامــة 

ــي . ــي دب ف
فــي  العمليــات  إدارة  مديــر  عبيــد  علــي  محمــد  وقــال 
بهــدف  تأتــي  الخطــوة  هــذه  إن  اإلمــارات،  مواصــات 
بقــراءة  المكفوفيــن  مــن  اإلعاقــة  ذوي  قيــام  تســهيل 
ــى، ومســاعدتهم للوصــول  ــد المبن اإلرشــادات فــي مصاع
ــا  ــل فيم ــة والتنق ــي المؤسس ــق ومبان ــف مراف ــى مختل إل
بينهــا بــكل ســهولة ويســر، والحصــول علــى كافــة الخدمات 

وفــق المســتوى األمثــل .

متاحف للمكفوفين 
بمقتنيات »قابلة للمس«

لوحات إرشادية بلغة برايل
للمكفوفين في مبنى مواصات اإلمارات بدبي
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تاريخ النشر: 2015/08/02
دبي »الخليج«:

شــهد العقيــد ســيف مهّيــر المزروعــي، مديــر اإلدارة العامــة للمــرور فــي شــرطة دبي حفــل إطاق 
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــة بالخدم ــذه الفئ ــف ه ــك لتعري ــل« وذل ــة »براي ــن بلغ ــب للمكفوفي أول كتي

اإلدارة العامــة للمــرور فــي شــرطة دبــي للســادة المتعامليــن.
وأكــد خــال حفــل اإلطــاق الــذي حضــره محمــد راشــد الغفلــي، رئيــس لجنــة العاقــات العامــة 
واإلعــام فــي جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا والرائــد صــاح عبــد اهلل الحمــادي، مديــر إدارة 
مراكــز تقديــم الخدمــة، أن هــذه الخطــوة تأتــي تنفيــذًا للمبادرة الكريمة التي أطلقها ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي )مجتمعــي.. 
مــكاٌن للجميــع( الراميــة إلــى تحويــل دبــي بالكامــل إلــى مدينــة صديقــة لــذوي اإلعاقــة بحلــول 
العــام 2020، عبــر دعــم وتعزيــز الجهــود الحاليــة لإلمــارة فــي مجــال تمكيــن ذوي اإلعاقــة، وضمن 
إطــار جامــع يســاهم فــي تعزيــز فاعليــة المشــاريع والمبــادرات القائمــة واســتحداث المزيــد منهــا 
وفــق رؤيــة ترمــي إلــى تعظيــم مشــاركة وإدمــاج هــذه الفئــة المهمــة فــي المجتمــع، وإيجــاد 
مســارات عمــل جديــدة يمكــن مــن خالهــا تذليــل كافــة العراقيــل التــي قــد تعتــرض طريــق انخــراط 
 ذوي اإلعاقــة بصــورة إيجابيــة فــي محيطهــم االجتماعــي كأفــراد قادريــن علــى اإلنتــاج واإلبــداع.
وقــال إن الكتيــب الــذي تــم إصــداره بطريقــة »برايــل« يحتــوي على جميــع الخدمات التــي تقدمها 
ــادرة  ــذه المب ــى أن ه ــيرًا إل ــن. مش ــادة المتعاملي ــي للس ــرطة دب ــي ش ــرور ف ــة للم اإلدارة العام
ــة.  ــر األولــى مــن نوعهــا، حيــث ستســاعد المكفوفيــن علــى التعــرف الــى خدمــات المروري  تعتب
ومــن جانبــه أشــاد محمــد الغفلــي بجهــود اإلدارة العامــة للمــرور وأعــرب عــن إعجابــه بمســتوى 
الخدمــات المقدمــة لــذوي اإلعاقــة واهتمامهــم بإصــدار كتيــب بطريقــة برايل للمكفوفيــن والتي 
تشــكل دعمــًا كبيــرًا للمعاقيــن بصريــًا، الهادفــة لدمــج هــذه الفئــة المهمــة فــي المجتمــع. مؤكــدًا 
ــط والشــراكة  ــز الرواب ــة وتعزي ــى تقوي ــدة وتعمــل عل ــًا جدي ــح آفاق ــادرات تفت ــل هــذه المب أن مث
االســتراتيجية بيــن مؤسســات المجتمــع وفئــة المكفوفيــن وتعمــل علــى دمجهــم فــي المجتمــع.

«مرور دبي« 
تطلق كتيبًا للمكفوفين عن خدماتها

 بطريقة )برايل(
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«مرور دبي« 
تطلق كتيبًا للمكفوفين عن خدماتها

 بطريقة )برايل(

الشارقة 2015/09/05
بالتعــاون مــع إدارة متاحــف الشــارقة نظمــت الجمعيــة 
ــوم الســبت الموافــق الخامــس مــن ســبتمبر 2015  عصــر ي
زيــارة لمتحــف المحطــة بمنطقــة القاســمية بالشــارقة حيــث 
شــارك فــي الزيــارة عــدد خمســة وعشــرون عضــوا مــن أعضاء 
الجمعيــة ومرافقيهــم، ويعتبــر المحطــة هــو أول مطــار فــي 
اإلمــارات أنشــيء فــي عــام 1932، وتحــول في عــام 2000 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــران ف ــخ الطي ــرض تاري ــف يع ــى متح إل
وفــي هــذه المنطقــة مــن العالــم، ولــه أهميــة كبيــرة 
بســبب معروضاتــه الفريــدة التــي تحكــي قصــة الطيــران منذ 
المحــاوالت األولــى لإلنســان ولغايــة وصولــه إلــى القمــر.

وقــد اســتمرت الجولــة لمــدة ســاعتان بصحبــة مرشــدات 
إدارة المتاحــف الاتــي قدمــن شــرحا لجميــع محتويــات 
المتحــف فــي الجولــة التــي شــملت قاعــات المعــرض، 
ــران بمدينــة  ــا علــى تاريــخ الطي حيــث تعــرف المعاقيــن بصري
ــط  ــرة تهب ــى أول طائ ــوا عل ــا تعرف ــارات كم ــارقة واإلم الش
ــرات بالوقــود وعــدد  ــد الطائ ــة تزوي ــأرض المطــار وأول عرب ب
مــن الطائــرات القديمــة مثــل أســرع طائــرة نقــل ركاب فــي 

العــام 1952 باللمــس عــن طريــق المجســم الموضــوع.

زيارة متحف
المحطة بالشارقة
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2015/02/28
بالتعــاون مــع إدارة القريــة العالميــة بدبــي نظمــت الجمعيــة مســاء الســبت الموافــق 28 فبرايــر 
2015 رحلــة للقريــة العالميــة شــارك فيهــا ثاثيــن مــن أعضــاء الجمعيــة ومرافقيهــم، وقــد تمــت 
زيــارة معظــم أجنحــة القريــة بغــرض تعــرف المعاقيــن بصريــا علــى البلــدان والثقافــات المختلفــة 
ــض  ــى بع ــوا عل ــن تعرف ــاء الذي ــن األعض ــدد م ــة لع ــة ثقافي ــكل مرجعي ــا يش ــم. مم ــول العال ح

الثقافــات والتــراث لعــدد مــن الــدول لــم يتعرفــوا عليهــا مــن قبــل.
وقد استمرت الجولة لمدة أربعة ساعات منذ الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساءا.

زيارة القرية العالمية
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الشارقة 7 مارس 2015

عقــدت الجمعيــة اللقــاء األول للمقهــى اإللكترونــي بحضــور رئيــس ونائــب رئيــس الجمعيــة 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة وســتون عضــوا مــن اعضــاء الجمعيــة مــن مختلــف إمــارات الدولــة وذلــك 

ــة بالشــارقة. مســاء الســبت 07 مــارس 2015  بمقــر الجمعي
والمقهــى اإللكترونــي هــو نشــاط يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى أحــدث التقنيات المســاعدة 

للمعاقيــن بصريــا وعرضهــا فــور إصدارها.
ــذي عــرض فــي أواخــر  ــرا )Fario Ultra( ال ــو ألت ــاول المقهــى فــي لقــاءه األول جهــاز فاري وتن
ديســمبر مــن العــام الماضــي مــن مجموعــة بــاوم األلمانيــة حيــث قــام رئيــس الجمعيــة األســتاذ 
عــادل الزمــر ونائبــه الدكتــور أحمــد العمــران بــإدارة المقهــى والحــوار عــن الجهــاز وتعريــف 
األعضــاء بــه حيــث يعتبــر جهــاز فاريــو ألتــرا ثــورة فــي تقنيــات المعاقيــن بصريــا واألســطر 
ــد دون  ــت واح ــي وق ــزة ف ــة أجه ــع خمس ــه م ــن توصيل ــث يمك ــل حي ــة براي ــة بطريق اإللكتروني
ــات  ــن الماحظ ــن تدوي ــه يمك ــن خال ــادي وم ــت وورك الع ــام الن ــل بنظ ــى التوصي ــة إل الحوج
والقيــام بوظائــف لوحــة المفاتيــح العاديــة، كمــا يمكــن أســتخدام طريقــة برايــل فــي األجهــزة 
والتطبيقــات الحديثــة ويمتــاز الجهــاز بحجمــه الصغيــر مــع منفــذ USB و 4 قنــوات بلوتــوث ممــا 
ــة  ــات أو كتاب ــن الماحظ ــي تدوي ــتخدامه ف ــكان واس ــي أي م ــتخدامه ف ــه واس ــهل حمل يس
ــغ وإنشــاء المســتندات والطباعــة والقــراءة بطريقــة  النصــوص فــي برامــج مايكروســوفت بصي

اللقــاء األول للمقهــى 
اإللكترونــي بالشــارقة
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 Microsoft برايــل فــي مواقــع اإلنترنــت وتحريــر مســتندات
Word  وملفــات دوك إكــس، وجــدول العمــل لملفــات  
ــبة  ــة حاس ــى آل ــوي عل ــات PDF، ويحت Excel، PDF  وملف
ــة متنوعــة  ــة، قــارئ BRF وإدارة الملفــات، ومجموع علمي
مــن التطبيقــات علــى مــدار الســاعة، والتنبيــه، وســاعة 

.GB 32 ــن ــعة تخزي ــت وس توقي
منهــا:  مختلفــة  لغــة   17 يدعــم   VarioUltra اللغــات  
اإلنجليزيــة واأللمانيــة والفرنســية واالســبانية وااليطاليــة 
والروســية  والعربيــة  والكرديــة  والكرواتــى  والبرتغاليــة 
والســويدية  والنرويجيــة  والفنلنديــة  والدانمركيــة 

والبولنديــة.
كمــا أن ســعره مناســب ومتــاح للجميــع. ويدعــم جميــع 
صيــغ التشــغيل المتاحــة ممــا يجعلــه بتلــك المميــزات الخيــار 
ــيا  ــا ومتماش ــن بصري ــل المعاقي ــن قب ــتخدام م ــد لاس الجدي

ــا.  ــة تقني ــات عصري ــع أي متطلب م
وقــد تفاعــل الحضــور مــع الشــرح وتــم عــرض الجهــاز وتمريره 

علــى الجميع.



100

الشارقة 14 نوفمبر 2015

ــة  ــس الجمعي ــب رئي ــس ونائ ــور رئي ــي بحض ــى اإللكترون ــث للمقه ــاء الثال ــة اللق ــدت الجمعي عق
ــر 2015   ــك مســاء الســبت 14 نوفمب ــة وذل وأعضــاء مجلــس اإلدارة وعــدد مــن اعضــاء الجمعي

ــة بالشــارقة. ــر الجمعي بمق
ــور  ــا بالحض ــب فيه ــر رح ــادل الزم ــتاذ ع ــة األس ــس الجمعي ــب رئي ــة لنائ ــاء بكلم ــح اللق ــد افتت وق
ووضــح أهميــة اســتمرار المقهــى اإللكترونــي فــي تقديــم كل مــا هــو جديــد فــي عالــم التقنيات 
ــن  ــي ع ــى اإللكترون ــوع األول للمقه ــي الموض ــدث ف ــث تح ــا حي ــن بصري ــدم المعاقي ــي تخ الت
أهميــة االشــتراك فــي الموقــع العالمــي )Book share( لاســتفادة الكبيــرة لألعضــاء فــي قــراء 
ــة اســتخدام الموقــع  ــي يحتويهــا الموقــع، مقدمــا شــرحا عــن كيفي ــب الت ــر مــن الكت عــدد كبي
ــديد  ــوم بتس ــي تق ــى التوال ــة عل ــنة الثالث ــة للس ــا أن الجمعي ــب مبين ــل الكت ــي وتحمي اإللكترون

ــر المنضميــن االشــتراك فــي المكتبــة العالميــة. ــا األعضــاء غي اشــتراكات األعضــاء حاث
ــر  ــكل ميتزل ــيد ماي ــي بالس ــران الشامس ــد العم ــور أحم ــة الدكت ــس الجمعي ــب رئي ــب نائ ــا رح كم
ــة  ــة المتخصص ــدة األمريكي ــات المتح ــود – الوالي ــر بهولي ــو للنش ــي أودي ــة جاكس ــن مؤسس م
ــة  ــب الصوتي ــجيل الكت ــة تس ــن طريق ــرحا ع ــدم ش ــذي ق ــة ال ــب الصوتي ــاج الكت ــر وإنت ــي النش ف
ــث  ــة بحي ــرات صوتي ــاج األفــام مــن مؤث ــة إنت ــود بنفــس تقني باســتوديوهات المؤسســة بهولي
يكــون الكتــاب الناطــق أكثــر جاذبيــة وفهــم ودخــول فــي أجــواء موضــوع الكتــاب، كمــا قــدم 
جهــاز KENDO الــذي يســتخدم فــي حفــظ وتشــغيل الكتــب الصوتيــة وســعته الكبيــرة الســتيعاب 
آالف الكتــب وأيضــا ربطــه بالموقــع اإللكترونــي للمؤسســة للدخــول للمكتبــة العالمية مباشــرة.
وقــد تفاعــل الحضــور مــع الشــرح وقدمــوا عــدد مــن المقترحــات للمؤسســة حيــث وعــد ممثلهــا 
الســيد مايــكل بنقلهــا بغــرض تحســين تســهيل طريقــة االســتماع للكتــب والولــوج للموقــع بنفــس 
ــة  ــزة المتاح ــن األجه ــا م ــاد وغيره ــاب وآيب ــون وت ــن آيف ــل م ــات أب ــال منتج ــن خ ــاز أو م الجه

للمعاقيــن بصريــا.

اللقــاء الثالــث للمقهــى 
اإللكتروني
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الشارقة 27 مايو 2015
ــة  ــس الجمعي ــب رئي ــس ونائ ــور رئي ــي بحض ــى اإللكترون ــي للمقه ــاء الثان ــة اللق ــدت الجمعي عق
وأعضــاء مجلــس اإلدارة وعــدد مــن اعضــاء الجمعيــة وذلــك مســاء الســبت 27 مايــو 2015  بمقــر 

الجمعيــة بالشــارقة.
والمقهــى اإللكترونــي هــو نشــاط يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى أحــدث التقنيات المســاعدة 

للمعاقيــن بصريــا وعرضهــا فــور إصدارها.
وقــد افتتــح اللقــاء بكلمــة لرئيــس الجمعيــة األســتاذ عــادل الزمــر رحــب فيهــا بالحضــور ووضــح 
أهميــة اســتمرار المقهــى اإللكترونــي فــي تقديــم كل مــا هــو جديــد فــي عالــم التقنيــات التــي 
تخــدم المعاقيــن بصريــا مبينــا موضــوع اللقــاء الثانــي وهــو )مســتقبل تقنيــات المعاقيــن بصريــا( 

ومــا يمثلــه الموضــوع مــن أهميــة.
ورحــب نائــب رئيــس الجمعيــة الدكتــور أحمــد العمــران الشامســي بالحضــور واألســتاذ عــودة هزيم 
مديــر شــركة الناطــق لتكنولوجيــا الكفيــف بالشــارقة كمتحــدث فــي المقهــى متنــاوال موضــوع 
ــات اإلعاقــة  ــة مــن معــرض تقني ــدورة الثالث ــة لل ــم الجمعي اللقــاء. كمــا قــدم اإلعــان عــن تنظي
البصريــة )ســايت مــي الشــرق األوســط SiteMe3( فــي فبرايــر 2016م. حيــث يعــد معــرض 

ســايت مــي الثالــث علــى مســتوى العالــم فــي عــرض تقنيــات المعاقيــن بصريــا.
وأدار رئيــس الجمعيــة األســتاذ عــادل الزمــر ونائبــه الدكتــور أحمــد العمــران المقهــى وتــم 

اللقاء الثاني للمقهى
اإللكتروني وإعان 

إطاق الدورة الثالثة لمعرض سايت مي 3



103

اللقاء الثاني للمقهى
اإللكتروني وإعان 

إطاق الدورة الثالثة لمعرض سايت مي 3

تقديــم األســتاذ عــودة هزيــم الــذي بــدأ كلمتــه مهنئــا 
بتنظيــم الــدورة الثالثــة مــن معــرض ســايت مــي التــي 
تؤكــد مكانــة دولــة اإلمــارات الرياديــة علــى مســتوى 
المنطقــة والعالــم فــي االهتمــام بالمعاقيــن وفتــح آفــاق 
التكنولوجيــا والتقنيــات التعويضيــة المســاعدة لهــم. ثــم 
قــدم ســرد تاريخــي عــن تطويــر البرامــج الخاصــة بالمعاقيــن 
ــا والثــورة الحاليــة التــي تقدمهــا الشــركات مثــل آبــل  بصري
رائــدة قدمــت خدماتهــا للمعاقيــن بصريــا عبــر  كشــركة 
ــق  ــق )Voice over( الناط ــل تطبي ــة مث ــا المختلف تطبيقاته
ــى إنشــاء معســكرين األول  ــؤدي إل فــي اآليفــون. ممــا ي
ــل وسامســونج وغيرهــا  ــل آب ــة مث ــادة الشــركات الحديث بقي
ــات  ــي تقني ــدة ف ــركات الرائ ــم الش ــي يض ــكر الثان والمعس
المعاقيــن بصريــا ورؤيــة المطوريــن واألســئلة المحتملــة 
ــة الشــركات العاملــة فــي مجــال التقنيــات أصــا  مــن جدي
ــدى  ــاس وم ــس الحم ــا بنف ــم خدماته ــة تقدي ــي مواصل ف
قابليــة الشــركات الحديثــة فــي مواصلــة التطويــر للبرامــج 

والتطبيقــات.
كمــا بيــن اســتمرارية الشــركات العاملــة فــي اإلنتــاج وأيضــا 
شــركات التطويــر وضــرب مثــل بشــركة إندكــس المتخصصــة 
ــدة  ــاج طابعــات برايــل التــي أنتجــت طابعــات جدي فــي إنت

لهــا خاصيــة التوصيــل الــا ســلكي مــع األجهــزة الذكيــة.
كمــا وضــح أن قيــام معــرض ســايت مــي يعــد فرصــة 
كبيــرة لعقــد لقــاء مــع تلــك الشــركات المنتجــة والمطــورة 
الرؤيــة المســتقبلية  لتقنيــات المعاقيــن بصريــا وتوضيــح 

لتلــك التقنيــات.
وفــي الفقــرة الثانيــة مــن المقهــى قــدم طــاب مــن كليــة 
الهندســة بجامعــة الشــارقة ســطر برايــل إلكترونــي قامــوا 

بإبتــكاره وتصنيعــه مــن مــواد محليــة وبتكلفــة قليلــة جــدا 
مقارنــة بأســعار األســطر المشــابهة فــي ســوق التقنيــات.

وقــد تفاعــل الحضــور مــع الشــرح وتــم عــرض الجهــاز وتمريره 
علــى الجميــع، وفتــح بــاب األســئلة حيــث قــام مديــرو 
النقــاط  بعــض  بالــرد علــى األســئلة وتوضيــح  المقهــى 
ــر مــن  ــر الواضحــة واختتــم المقهــى وســط حمــاس كبي غي
الحضــور وطلــب بمداومــة لقــاءات المقهــى اإللكترونــي.
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2015/03/05

اســتقبلت الجمعيــة بمقرهــا صبــاح اليــوم وفــدا مــن المنتــدى اإلســامي بالشــارقة اجتمــع مــع 
ــم النقــاش حــول التعــاون المســتقبلي لطباعــة إصــدارات  ــة وت ــر الجمعي ــة ومدي ــس الجمعي رئي

المنتــدى بطريقــة برايــل وتــم أخــذ الوفــد فــي جولــة بمرافــق الجمعيــة.

اســتقبال وفــد المنتــدى 
اإلســامي
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الشارقة 2015/04/09

ضمــن أيــام الشــارقة التراثيــة، نظمــت اللجنــة االجتماعيــة فــي يــوم 9 أبريــل 2015 رحلــة 
لمهرجــان أيــام الشــارقة التراثيــة بمشــاركة 29 عضــوا وعضــوة مــن أعضــاء الجمعيــة بمصاحبــة 
دليــل ســياحي مــن معهــد الشــارقة للتــراث تجــول خالهــا األعضــاء فــي الســاحة وتمــت زيــارة 

ــي.  ــخ الشــارقة التراث ــل لتاري ــع أجزاءهــا مــع الشــرح مــن الدلي جمي

رحلة مهرجان
أيام الشارقة للتراث
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الشارقة 11 نوفمبر 2015

شــارك رئيــس الجمعيــة األســتاذ عــادل الزمــر فــي احتفاليــة متاحــف الشــارقة التــي أقيمــت يــوم 
ــع(  ــة للجمي ــارقة متاح ــف الش ــعار )متاح ــت ش ــار تح ــارقة لآلث ــف الش ــر بمتح ــاء 11 نوفمب األربع
فــي دورتهــا الخامســة حيــث تضمنــت االحتفاليــة نبــذة تعريفيــة وعرضــا لبرامــج ونشــاط قســم 
الخدمــات والبرامــج التيســيرية التابــع إلدارة الخدمــات التعليميــة والتعريفيــة فــي إدارة متاحــف 
الشــارقة خــال الخمســة ســنوات الماضيــة والتــي تهــدف إلــى تعزيز عاقــة اإلدارة مــع مجموعة 

واســعة مــن الجمعيــات والمراكــز التــي تعنــى بشــؤون ذوي اإلعاقــات المختلفــة.
كما تحتفي هذه الفعالية بالمؤسسات واألفراد الناشطين في مجال الرعاية الخاصة.

وقــد حضــر الفعاليــة ممثلــون عــن مختلــف دور الرعايــة الخاصــة، مــن مراكــز رعايــة ذوي اإلعاقات 
ــن عــن وزارة الشــؤون  ــة الخاصــة، إلــى جانــب ممثلي ــة ومراكــز الرعاي وحتــى المراكــز االجتماعي

االجتماعيــة. 

متاحف الشارقة
متاحة للجميع
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دبي 24 ديسمبر 2015

ــة بالجمعيــة يــوم  ــة المــرأة واللجنــة االجتماعي نظمــت لجن
ــة وســفاري بمخيــم  ــة بري الخميــس 24 ديســمبر 2015 رحل
صحــراوي بمنطقــة العويــر بدبــي بمشــاركة مديــر الجمعيــة 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة وخمســون عضــوا مــن 
أعضــاء الجمعيــة، أحتــوت علــى رحــات ســفاري وجلســات 

ســمر وترفيــه بتنظيــم لجنــة المــرأة واللجنــة االجتماعيــة.

رحلة برية بمخيم صحراوي
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المملكة العربية السعودية 
الرياض 2015/08/04-02

شــارك رئيــس لجنــة العاقــات العامــة واإلعــام، الســيد محمــد الغفلــي فــي الورشــة التدريبيــة 
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي نظمهــا االتحــاد اآلســيوي للمكفوفيــن والجمعيــة 
الخيريــة للمكفوفيــن بالريــاض – المملكــة العربيــة الســعودية، خــال الفتــرة 02-04 أغســطس، 
وقــد زار رئيــس لجنــة العاقــات العامــة واإلعــام معالــي الســفير محمــد ســعيد الظاهــري ســفير 
ــة  ــم الجمعي ــة باس ــة تذكاري ــم هدي ــام بتقدي ــة وق ــدة بالمملك ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــور  ــوة لحض ــه الدع ــدم ل ــا ق ــة، كم ــاء الجمعي ــس اإلدارة وأعض ــاء مجل ــات أعض ــه تحي ــل ل ونق
أحــدى مباريــات منتخــب اإلمــارات لكــرة الهــدف أثنــاء مشــاركته فــي دورة األلعــاب الرياضيــة 
ــة  ــي ســتعقد فــي مدين ــة والت ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل ــدول مجل ــن ل ــة للمعاقي الثاني

 t.2015 ــر الدمــام أكتوب

المشاركة في الورشة
التدريبية لحقوق

األشخاص من ذوي اإلعاقة
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المشاركة في الورشة
التدريبية لحقوق

األشخاص من ذوي اإلعاقة

دبي 2015/09/12
ــتاذ  ــة االس ــة الرياضي ــس اللجن ــن رئي ــون م ــا مك ــن بصري ــارات للمعاقي ــة اإلم ــن جمعي ــد م زار وف
خالــد بوســهم وأميــن الصنــدوق الســيد محمــد بــال مــال اهلل يــوم الســبت الموافــق 12 ســبتمبر 
2015 صالــة عــرض محــات ليــدر ســبورت للمعــدات واألجهــزة الرياضيــة بدبــي لشــكرهم علــى 
تعاونهــم مــع الجمعيــة فــي تجهيــز صالــة الجيمانيزيــوم الخاصــة بالجمعيــة بالمعــدات الرياضيــة.

زيارة شركة ليدر أسبورت
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سلطنة عمان - صالة  2015/08/20-16
ــرة  ــة خــال الفت ــة صال ــن بســلطنة عمــان بمدين ــة ملتقــى المكفوفي شــارك وفــد مــن الجمعي
16-2015/08/20 وكان الوفــد برئاســة عضــو الجمعيــة الســيد محمــد غريــب الحوســني رئيــس 
ــد  ــد محم ــني وحمي ــد الحوس ــده محم ــني وحم ــب الحوس ــة غري ــة نجيب ــوة الجمعي ــد وعض الوف
غريــب الحوســني كمرافقيــن وتــم حفــل االفتتــاح فــي مســرح التــراث والثقافــة ثــم حفــل تعــارف 
ــن  ــة م ــة الوقاي ــول كيفي ــرات ح ــن المحاض ــدد م ــى ع ــى عل ــج الملتق ــوى برنام ــود وأحت الوف
العمــى، كيفيــة االعتمــاد علــى النفــس والمســابقات الثقافيــة والترفيهيــة والجــوالت الســياحية 
وبطولــة تنــس طاولــة للمكفوفيــن كمــا قــدم المختــرع العمانــي هــال الســيباني ورقــة عمــل.

ــر لرؤســاء الوفــود  ــة عــدد مــن المصاحــف بالخــط الكبي ــام قــدم وفــد الجمعي وفــي حفــل الخت
ــة. ــدروع التذكاري ــادل ال ــم تب وت

الملتقى الخليجي
العاشر للمكفوفين

 الخريف ملتقى الكفيف
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الشارقة 2015/03/28
بحضــور رئيــس ونائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة وأميــن 
الســر العــام وأميــن الصنــدوق وعــدد مــن أعضــاء الجمعيــة 
نظمــت الجمعيــة بمقرهــا مســاء الســبت الموافــق 28 
مــارس حفــل تكريــم للعضــوة منــى الحمــادي بمناســبة 
نيلهــا درجــة الدكتــوراة فــي التربيــة الخاصــة مــن اســتراليا.
وأحتــوى الحفــل علــى كلمــة لرئيــس الجمعيــة األســتاذ 
عــادل الزمــر رئيــس الجمعيــة ذكــر فيهــا فخــر الجمعيــة 
بالدرجــة العلميــة التــي حصلــت عليهــا الدكتــورة منــى 
الدراســة  فتــرة  طيلــة  ومثابرتهــا  واجتهادهــا  الحمــادي 
بأســتراليا وتغلبهــا علــى كل الظــروف والصعــاب التــي 
ــر  ــي تعتب ــة الت ــل الدرج ــى ني ــوارها حت ــي مش ــا ف اعترضته
بمثابــة تحــدي ووســام نجــاح يعلــق علــى صــدور جميــع 
المعاقيــن بصريــا فــي الدولــة باعتبارهــا أول معاقــة بصريــا 
تحصــل علــى درجــة الدكتــوراة باإلمــارات مهنئــا لهــا باســم 
جميــع أعضــاء الجمعيــة علــى هــذا التفــوق واإلنجــاز متمنيــا 

ــة. ــة موفق ــاة عملي ــا حي له
كمــا تحدثــت المحتفــى بهــا الدكتــورة منــى الحمــادي في 
ــة  ــة األولي ــة المرحل ــذ بداي ــتها من ــن دراس ــرة ع ــة مؤث كلم
وكيفيــة تغلبهــا علــى الصعوبــات بواســطة تعلمهــا طريقــة 

برايــل منــذ وقــت مبكــر بمركــز دبــي للمعاقيــن ودعــم 
األســرة والجمعيــة لهــا ممــا حفزهــا لمواصلــة التحصيــل 
العلمــي حتــى وصولهــا لتلــك المرحلــة متمنيــة لجميــع 
ــل  ــة التحصي ــن مواصل ــة م ــا بالدول ــن بصري ــا المعاقي اخوته
العلمــي دون االلتفــات للعوائــق والصعوبــات وضــرورة 
التغلــب عليهــا مــن أجــل تحقيــق النجاح فــي الحيــاة العلمية 
ــم  ــص شــكرها وتقديرهــا للتكري ــن خال ــة ع ــة معرب والعملي
ــم  ــرة أن التكري ــة معتب ــل الجمعي ــه مــن قب ــت ب ــذي حظي ال

ــة. ــا بالدول ــن بصري ــع المعاقي ــل لجمي ــس لهــا فقــط ب لي
عــن  نيابــة  الشــريقي  شــيخة  العضــوة  تحدثــت  كمــا 
العضــوات فــي الجمعيــة مهنئــة للدكتــورة منــى الحمــادي 
ــن  ــع المعاقي ــار نجاحهــا دافــع لجمي ــة نجاحهــا واعتب ومثمن
بصريــا الكمــال دراســتهم أســوة بهــا باعتبارهــا ملهمــة 
ــل  ــن أوائ ــون م ــوف تك ــا س ــا وأنه ــة نجاحه ــن قص ــم م له
الدكتــوراة  ثــم  الماجســتير  المتقدمــات الكمــال دراســة 
ــة  ــة موفق ــاة علمي ــادي حي ــى الحم ــورة من ــة للدكت متمني

ومزيــد مــن الدرجــات العلميــة.

الجمعية تكرم
الدكتورة منى الحمادي
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ــة  ــاب الرياضي ــي دورة األلع ــواره ف ــن مش ــدف للمكفوفي ــرة اله ــي لك ــا الوطن ــتهل منتخبن أس
الثانيــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بالتعــادل اإليجابــي مــع نظيــره القطــري بنتيجــة 
4-4 بصالــة األميــر ســعود بــن جلــوي بمنطقــة الراكــة، وبــدأ مــدرب المنتخــب الوطنــي أحمــد 

ــاراة بــكل مــن عبــد الرحمــن البســتكي وأحمــد يعقــوب ونــواف عبيــد. رفيــق المب
ــارات  ــو اإلم ــدى العب ــن وتص ــن الفريقي ــرًا بي ــًا كبي ــوطها األول تنافس ــي ش ــاراة ف ــهدت المب ش
ــح  ــجام الواض ــال االنس ــن خ ــب، م ــى المنتخ ــددت مرم ــي ه ــة الت ــاوالت القطري ــة المح لكاف
والملحــوظ بينهــم فــي ترتيــب األدوار الدفاعيــة، ليتصــدى الاعــب نــواف عبيــد لركلــة جــزاء فــي 
الدقيقــة الخامســة مــن عمــر الشــوط األول.. واســتمر التعــادل طــوال ال ٦ دقائــق األولــى حتــى 
اســتطاع العــب المنتخــب القطــري خطــف هــدف التقــدم، لتســتمر محــاوالت المنتخــب الوطنــي 
ــب  ــر، عق ــدف آخ ــة به ــزز النتيج ــبقية ويع ــتغل األس ــي يس ــن العناب ــادل، ولك ــدف التع ــراز ه إلح

اســتئناف المبــاراة مــن الوقــت المســتقطع.
وينجــح الاعــب أحمــد يعقــوب فــي تعديــل النتيجــة وتقليــل الفــارق قبــل نهايــة الشــوط األول 
بأربــع دقائــق، األمــر الــذي بــث الثقــة مــن جديــد فــي نفــوس العبــي األبيــض وأعادهــم إلــى 
المبــاراة مــرة أخــرى.. وتتوالــى الهجمــات مــن الفريقيــن حتــى يقــوم الاعــب نــواف عبيــد بفــض 

االشــتباك معلنــًا عــن إحــراز هــدف التعــادل وانتهــاء الشــوط األول بنتيجــة 2-2.

إحراز منتخب اإلمارات لكرة الهدف
المركز الثاني في األلعاب الرياضية

 الثانية لمجلس التعاون 
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إحراز منتخب اإلمارات لكرة الهدف
المركز الثاني في األلعاب الرياضية

 الثانية لمجلس التعاون 

ولعــب نجــم منتخــب اإلمــارات نــواف عبيــد دورًا كبيــرًا 
ــل خــال  ــع وصــول الكــرة إلــى الشــباك، حيــث مث فــي من
شــوط المبــاراة األول الــدرع الواقيــة.. وبــدأ الشــوط الثانــي 
بشــكل ســريع مــن قبــل المنتخــب القطــري الــذي اســتطاع 
إحــراز الهــدف الثالــث، ثــم يأتــي الــرد مــن منتخبنــا الوطنــي 
ويعــدل النتيجــة مــرة أخــرى لتصبــح 3-3، ولكــن العبــي 
قطــر لــم يتوقفــوا علــى الزحــف نحــو مرمــى األبيــض 
4-3 ويعــود المنتخــب  النتيجــة  ليتقدمــوا بذلــك وتصبــح 
ويقتنــص  الحاســم  الوقــت  فــي  للمبــاراة  اإلماراتــي 
.4-4  هــدف تعديــل األوضــاع، لتنتهــي المبــاراة بنتيجــة 

ــارات  ــاد اإلم ــو اتح ــي عض ــد المهلب ــد محم ــه أك ــن جانب م
للمعاقيــن ورئيــس بعثــة منتخــب كــرة الهــدف للمكفوفيــن 
ــاراة االفتتاحيــة أمــام قطــر بنتيجــة التعــادل  أن انتهــاء المب
ــن فرســان اإلرادة  جــاء نظــرًا لتقــارب المســتويات، حيــث بّي
فــي  المبــاراة  ألجــواء  الرجــوع  فــي  عزيمتهــم  مــدى 
أكثــر مــرة، ليحصــدوا بذلــك نقطــة ثمينــة فــي مســتهل 

مشــوارهم الخليجــي.
لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا  أوقعــت  قــد  القرعــة  وكانــت 
الهــدف للمكفوفيــن مــع قطــر بعــد انســحاب الكويــت ممــا 
ترتــب عليــه إعــادة جدولــة المباريــات لياقــي البحريــن يــوم 
ــر  ــر والســعودية يــوم الجمعــة 16 أكتوب ــن 14 أكتوب االثني

ــة. ــاراة الختامي فــي المب
واحتلــت الســعودية صــدارة الفــرق بعــد نهايــة الجولــة 
األولــى مــن منافســات كــرة الهــدف للمكفوفيــن، بعــد أن 
فــازت علــى البحريــن بنتيجــة 11 - 4، بينمــا حلــت اإلمــارات 
ــي  ــا، لتأت ــكل منهم ــة ل ــي بنقط ــز الثان ــي المرك ــر ف وقط

ــر. ــع واألخي ــن فــي المركــز الراب البحري
ــى  ــن عل ــدف للمكفوفي ــرة اله ــي لك ــا الوطن ــاز منتخبن وف
شــقيقه البحرينــي 7 - 4 فــي ثانــي مبارياتــه بــدورة األلعاب 
ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة لمجل ــة الثاني الرياضي
ليرتفــع رصيــده إلــى 4 نقــاط ليضمــن بذلــك ميداليــة برونزيــة 
ــن  ــن مباراتي ــب البحري ــارة منتخ ــد خس ــر، بع ــل تقدي ــى أق عل
متتاليتيــن، األمــر الــذي يحصــر المنافســة علــى المراكــز 
الثاثــة األولــى بيــن منتخبنــا الوطنــي، والســعودية، وقطــر.

حضــر المبــاراة يوســف المــا عضــو وفــد اإلمــارات الرســمي 
المشــارك فــي الــدورة، وعمــر عبــد الرحمــن آل علــي مديــر 

الوفــد، وأحمــد الطيــب نائــب مديــر الوفــد.

ــي لكــرة  ــا الوطن ــع مســاعد مــدرب منتخبن ــدأ أحمــد رفي وب
نظيــره  أمــام  المبــاراة  تشــكيلة  للمكفوفيــن  الهــدف 
وأحمــد  البســتكي،  الرحمــن  عبــد  مــن  بــكل  البحرينــي 

عبيــد. ونــواف  يعقــوب، 
البحرينــي  المنتخــب  البدايــة مــن نصيــب  وكانــت ضربــة 
ــرات  ــن الك ــن، ولك ــب الطرفي ــن جان ــات م ــى الهجم لتتوال
الخطــورة  طابــع  لهــا  كان  األبيــض  قبــل  مــن  المرســلة 
فــي أغلــب المــرات، إلــى أن باغــت المنتخــب البحرينــي 
ــاي،  ــد ع ــب أحم ــا الاع ــدى له ــريعة تص ــرة س ــع بك الجمي
ــم  ــي إبراهي ــرز بعدهــا مباشــرة العــب المنتخــب البحرين ليح
المــدوب الهــدف األول فــي الدقيقــة 3 معلنــًا عــن تقــدم 

منتخــب البحريــن.
ويتفــوق العبــو البحريــن مجــددًا فــي الدقيقــة الرابعــة مــن 
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ــد  ــز عب ــد العزي ــب عب ــوم الاع ــن يق ــوط األول حي ــر الش عم
ــة جــزاء ليعــززوا الفــارق، ولكــن  ــي بالتســجيل مــن ضرب النب
ســرعان مــا يأتــي الــرد إماراتيــًا ويتــم اقتنــاص الهــدف األول 
ــة  ــم إضاف ــل أن يت ــوب قب ــد يعق ــب أحم ــق الاع ــن طري ع
لتصبــح  لنــواف عبيــد،  الثانــي مــن ركلــة جــزاء  الهــدف 
ــرة  ــاراة م ــارات للمب ــاء اإلم ــود أبن ــك -2 2 ويع ــة بذل النتيج

ــرى. أخ
ويفتتــح العبــو اإلمــارات التســجيل فــي الدقيقــة الثانيــة من 
الشــوط الثانــي عــن طريــق أحمــد يعقــوب لتكــون البدايــة 
ــم  ــي، ث ــا الوطن ــح منتخبن ــة 3-2 لصال ــح النتيج ــاء وتصب بيض
ــز الرابــع  ينجــح الاعبــون مجــددًا فــي إضافــة هــدف التعزي
ــوا  ــن خطف ــن البحري ــَا، ولك ــوب أيض ــد يعق ــارات ألحم لإلم
الهــدف الثالــث عــن طريــق محســن عبــد الــرزاق وســط 
ــد  ــدف واح ــارق له ــون الف ــي ويقلل ــق اإلمارات ــراح الفري أف

ــة -4 3. ــح النتيج وتصب
التعــادل  إلدراك  محاوالتــه  واصــل  البحرينــي  المنتخــب 
وينجــح فــي ذلــك بالكــرة األرضيــة الســريعة التــي لــم 
يحســن نــواف عبيــد التعامــل معهــا، لتســكن الشــباك فــي 
ــد  ــق عب ــن طري ــي ع ــوط الثان ــن الش ــة م ــة الخامس الدقيق

العزيــز عبــد النبــي، لتصبــح النتيجــة 4 - 4.

وينجــح العبــو األبيــض فــي الوصــول بالتدريــج إلــى الهــدف 
المــراد وهــو التســجيل وتوســيع الفــارق، ليحــرزوا 3 أهــداف 
متتاليــة عــن طريــق النجــم نــواف عبيــد فــي الدقيقــة 5,6، 
7، وتصبــح النتيجــة بذلــك -7 4، ليقــدم الاعبــون أداء مميــزًا 
ــوا  ــح حافظ ــجام واض ــام وانس ــدوء ت ــب به ــال اللع ــن خ م
مــن خالــه علــى النتيجــة حتــى الدقيقــة التاســعة مــن 
الشــوط الثانــي، قبــل أن يحصــل فريــق البحريــن علــى ركلــة 
ــض  ــو األبي ــل العب ــجيلها، ويستبس ــي تس ــح ف ــم ينج ــزاء ل ج
ــر  ــى ب ــاراة إل ــول بالمب ــو الوص ــات نح ــت بثب ــي الوق ويمض

األمــان.
آل علي: أبصرنا الطريق إلى منصات التتويج

أشــار عمــر عبــد الرحمــن آل علــي مديــر وفــد اإلمــارات 
المشــارك فــي دورة األلعــاب الرياضيــة الثانيــة الــى أن 
منتخــب كــرة الهــدف للمكفوفيــن، أبصــر الطريــق إلــى 
يســتحق  مميــزًا  عرضــًا  قــدم  أن  بعــد  منصات التتويــج، 
اإلشــادة فــي ظــل وجــود نزعــة اإلصــرار علــى تحقيــق إنجــاز 

لرياضــة اإلمــارات ولفرســان اإلرادة علــى الصعيــد الخليجــي 
مشــيرًا إلــى أن هــذا المحفــل ســيعود بثمــاره على مســتوى 

ــة. ــاركاتهم المقبل ــال مش ــن خ ــة الاعبي كاف
ومــن جانبــه أشــار محمــد المهلبــي مديــر بعثــة منتخبنــا 
الوطنــي لكــرة الهــدف للمكفوفيــن إلــى أن الاعبيــن 
ــام  ــة أم ــاراة االفتتاحي ــن المب ــروج م ــب الخ ــوا عق ــد عزم ق
ــن،  ــق الفــوز وحصــد نقــاط منتخــب البحري ــى تحقي قطــر عل
يترجــم  متقــدم  بمركــز  الفــوز  فــي  أمنياتــه  عــن  معبــرًا 
حجــم الجهــود المبذولــة فــي اإلعــداد والتدريــب المســتمر 

لاعبــي الفريــق.
وشــهدت الــدورة فــي المبــاراة الختاميــة يــوم الجمعــة 
ــي  ــا الوطن ــا منتخبن ــرض له ــم( تع ــة )ظل ــر واقع 16 أكتوب
لكــرة الهــدف علــى صالــة مدينــة األميــر ســعود بــن جلــوي 
ــت كيمــون مجهــودات  عندمــا ســرق الحكــم التركــي بولن
الاعبيــن فــي مباراتهــم الحماســية والقويــة والفاصلــة 
أمــام نظيرهــم الســعودي، حيــث منــح الحكــم »األخضــر« 
هدفــًا غيــر مســتحق مــن كــرة لــم تعبــر خــط المرمــى رغــم 
ــل  ــم تكم ــرة ل ــعودي أن الك ــط الس ــاعد الخ ــدات مس تأكي
دورتهــا داخــل المرمــى وهــو الــذي كان محــل إشــادة 
وإعجــاب كل مــن تابــع المبــاراة، فيمــا نــال الحكــم التركــي 
االســتهجان وصيحــات االســتنكار، بعدمــا ســاهم خطــؤه 
7/   7 وهــو مــا منــح  الســعودي  المنتخــب  تعــادل  فــي 
»األخضــر« الميداليــة الذهبيــة فيمــا نــال منتخبنــا الوطنــي 

ــة. ــة الفضي الميدالي
ــد  ــس الوف ــن رئي ــد الرحم ــر عب ــه عم ــاراة توج ــة المب وبنهاي
ــأه  ــعودي وهن ــم الس ــى الحك ــام إل ــي الدم ــي ف اإلمارات
ــد  ــات الوف ــه تحي ــل ل ــه ونق ــجاع والنزي ــه الش ــى موقف عل
اإلماراتــي قائــًا »اإلمــارات خســرت الميداليــة الذهبيــة 
والترتيــب فــي كــرة الهــدف لكننــا كســبنا رجــًا أمينــًا 

ونزيهــًا وشــجاعًا مثلــك يســتحق التحيــة والتقديــر.

ويأتــي هــذا فــي الوقــت الــذي أكــد فيــه الحكــم الثانــي 
المبــاراة مــع  الــذي كان يديــر  الجنــدي  المصــري ياســر 
الحكــم التركــي، عــدم صحــة الهــدف الخامــس وأن الكــرة 
لــم تكمــل دورتهــا داخــل الملعــب، وقــال »رغــم أنــي حكــم 
داخــل الملعــب مــع الحكــم التركــي بولنــت كيمــون لكنــي 
ال أســتطيع نقــد القــرار الــذي اتخــذه زميلــي فــي الملعــب 



115

بحســب اللوائــح والقوانيــن التــي تشــير إلــى أن هنــاك 
ــات،  ــاء المباري ــة أثن تخصصــًا فــي اتخــاذ القــرارات التحكيمي

لكنــي أقــر بعــدم صحــة الهــدف الخامــس.
وكانــت المبــاراة شــبه متكافئــة رغــم تفــوق منتخبنــا بعــض 
ــواف  ــجل ن ــى 3/   3 وس ــة إل ــت النتيج ــى وصل ــيء، حت الش
ــط  ــزاء، وس ــة ج ــن ركل ــا م ــا أحدهم ــن لمنتخبن ــد هدفي عبي
أجــواء رائعــة اقتربــت كثيــرًا مــن أجــواء التتويــج حتــى 
ــا  ــجل منه ــر س ــزاء لألخض ــة ج ــددًا ركل ــم مج ــب الحك احتس
األخضــر هدفــه الرابــع، قبــل أن يبــادر الحكــم باحتســاب 
ــى  ــط المرم ــرة خ ــه الك ــاوز في ــم تتج ــح، ل ــر صحي ــدف غي ه
باالســتدارة الكاملــة وفقــًا للوائــح والقوانيــن المتعــارف 
ــأ  ــن الخط ــل م ــارات الكام ــد اإلم ــول وف ــط ذه ــا وس عليه
التحكيمــي، الــذي أعــاد للمنتخــب الســعودي األمــل فــي 
المنافســة وتعديــل األوضــاع، ولكــن ســرعان مــا أحــرز عبــد 
الرحمــن البســتكي هــدف التقــدم مــرة أخــرى لمنتخبنــا 
ــة  ــن ضرب ــعودية م ــادل الس ــم تتع ــة 6 - 5، ث ــح النتيج لتصب
جــزاء وتخطــف الهــدف الســابع فــي الوقــت الحاســم قبــل 
نهايــة المبــاراة وتتقــدم بنتيجــة 7 - 6، ولكــن أحمــد يعقــوب 
ليحــرز هــدف  لألخضــر،  الكاملــة  العامــة  إهــداء  رفــض 
التعــادل فــي الثوانــي األخيــرة ويرفــع رصيــد اإلمــارات إلــى 

ــي. ــز الثان ــي المرك ــاط ف 5 نق

مــن جانبــه وصــف محمــد المهلبــي رئيــس بعثــة فريــق 
اإلمــارات للمكفوفيــن مــا حــدث مــن الطاقــم التحكيمــي 
ــاراة باحتســاب هــدف غيــر صحيــح بالمهزلــة  الــذي أدار المب
للفــوز  أقــرب  منتخبنــا كان  أن  إلــى  التحكيميــة، مشــيرًا 
بالذهــب لكــن التعمــد الواضــح مــن الحكــم فــي عــدم 
المبــاراة  قــاد  الــذي  المتعــددة، هــو  االنتبــاه لألخطــاء 

للخــروج بهــذه النتيجــة.
ــتقبل  ــر أس ــبت 17 أكتوب ــوم الس ــاء ي ــي مس وف  
رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ عــادل الزمــر وأميــن الســر 
العــام األســتاذ عبــد العزيــز الحمــادي وأميــن الصنــدوق 
ــات  ــام والعاق ــة اإلع ــس لجن ــال اهلل ورئي ــال م ــد ب محم
ــة  ــي بعث ــم النقب ــو إبراهي ــي والعض ــد الغفل ــة محم العام
منتخــب اإلمــارات صاحــب فضيــة األولمبيــات الخليجيــة 
ــي بعــد تحقيقهــم اإلنجــاز بحصولهــم علــى  فــي مطــار دب

الثانــي. المركــز 
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ــس اإلدارة  ــس مجل ــن رئي ــون م ــد مك ــا بوف ــن بصري ــارات للمعاقي ــة اإلم ــاركة جمعي ــاءت مش ج
األســتاذ عــادل الزمــر ومديــر الجمعيــة األســتاذ عبــد الرحمــن البســتكي وعضــو الجمعيــة األســتاذ 
أحمــد حســن المــا فــي الــدورة الســنوية الخامســة مــن )معــرض أبــو ظبــي لتأهيــل وتوظيــف 
ــب  ــم واج ــؤوليتنا ورعايته ــم مس ــعار )حقوقه ــت ش ــام تح ــي تق ــة( الت ــات الخاص ذوي االحتياج
علينــا( الــذي ينظــم خــال الفتــرة مــن 18-20 مايــو 2015 فــي نــادي ضبــاط القــوات المســلحة 

فــي أبوظبــي .
ــل األشــخاص ذوي  ــن وتأهي ــا لدورهــا فــي االهتمــام بتمكي ــة وتفعي مــن خــال نظــرة الجمعي
ــر فــرص العمــل ومســاعدتهم مــن  اإلعاقــة ودمجهــم مــع بقيــه اقرانهــم فــي المجتمــع وتوفي

اجــل حيــاة ووضــع أفضــل.
ــدم  ــي تخ ــات الت ــذه الفعالي ــل ه ــي مث ــد ف ــى التواج ــرص عل ــة تح ــر أن الجمعي ــد الزم ــث أك حي
المعاقيــن وتســهم فــي دمجهــم مــن خــال توافــر الفــرص المســاوية كأقرانهــم مــن غيــر ذوي 
ــا  ــس اإلدارة متمني ــن مجل ــتوى م ــذا المس ــام به ــذا الع ــة له ــل الجمعي ــاء تمثي ــذا ج ــة له اإلعاق
التوفيــق والســداد إلدارة المعــرض والجهــات المشــاركة مثمنــا دور المؤسســات الحكوميــة 

ــر فــرص العمــل ألبنائهــم وأشــقائهم مــن ذوي اإلعاقــة. والخاصــة فــي توفي

الجمعية تشارك في
معرض أبو ظبي لتأهيل وتوظيف

 ذوي االحتياجات الخاصة
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أم القيوين 2015/05/13
فــي  مايــو   13 األربعــاء  يــوم  فــي  الجمعيــة  شــاركت 
المعــرض المصاحــب لملتقــى ذوي االحتياجــات الخاصــة 
الثامــن الــذي نظمــه مركــز وزارة الثقافــة والشــباب وتنميــة 

ــن. ــأم القيوي ــي ب ــز الثقاف ــع بالمرك المجتم
وقــد تضمــن الملتقــى لهذا العــام معرضــا ألدوات ومعدات 
ذوي االحتياجــات الخاصــة باإلضافــة إلــى حفــل لتكريــم 
ــات والمؤسســات الخاصــة لخدمــة األشــخاص مــن  الجمعي

ذوي االحتياجــات الخاصــة.

ملتقى ذوي االحتياجات الخاصة

 الثامن

دبي 25 أكتوبر 2015
ــر عــدد مــن أعضاءهــا فــي  ــة عب شــاركت الجمعي  
الــذي نظمتــه اإلدارة العامــة  ملتقــى المنــار الســادس 
لإلقامــة وشــؤون األجانــب بفنــدق قرانــد حيــاة بدبــي، يــوم 
األحــد الموافــق 25 أكتوبــر 2015م. حيــث شــارك عــدد مــن 

األعضــاء فــي فقــرات الملتقــى المختلفــة. 

ملتقى المنار السادس
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الشارقة 2015/3/09
ضمــن مشــاركة الجمعيــة بالمعــرض الوطنــي للتوعيــة المجتمعيــة والخدمــات اإلنســانية بمركــز 
اكســبو الشــارقة قدمــت الجمعيــة يــوم االثنيــن الموافــق 9 مــارس 2015 ورشــة عمــل بعنــوان 
ــة  ــة ورئيســة اللجن ــس الجمعي ــا( قدمهــا رئي ــن بصري ــم المعاقي ــل وأثرهــا فــي تعلي )طريقــة براي

الثقافيــة ولجنــة المــرأة.

المعرض الوطني
للتوعية المجتمعية
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الشارقة 23 نوفمبر 2015 
ــذوي  ــوم العالمــي ل ــة الي ــة فــي احتفالي شــاركت الجمعي
اإلعاقــة والمعــرض المصاحــب للفعاليــة التــي نظمتهــا 
إدارة متاحــف الشــارقة بمركــز الشــارقة لاستكشــاف يــوم 
االثنيــن الموافــق 23 نوفمبــر حيــث اشــتملت الفعاليــة 
مــن  والعديــد  مســرحية،  عــروض  خيــري،  معــرض  علــى 
الــورش والبرامــج التوعويــة والتعليميــة والترفيهية الســاعية 
لنشــر الوعــي ودمــج فئــة ذوي اإلعاقــة مــع جميــع فئــات 

ــع. المجتم

احتفالية اليوم العالمي
لذوي اإلعاقة
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دبي 2015/10/10-08

ــذي  ــون QOIC( ال ــي األول للعي ــمي الدول ــفى القاس ــر مستش ــي )مؤتم ــة ف ــاركت الجمعي ش
ــي. بمشــاركة عــدد مــن  ــز – دب ــو ماركي ــدق جــي. دبلي ــرة 08-2015/10/10 بفن عقــد فــي الفت

ــون. ــة مــن أمــراض العي ــون والوقاي ــة والمتخصصــة فــي طــب العي المؤسســات الطبي

مؤتمر مستشفى القاسمي 

QOIC الدولي األول للعيون
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مؤتمر مستشفى القاسمي 

QOIC الدولي األول للعيون

الشارقة 28 نوفمبر 2015

إســتقبلت الجمعيــة مســاء الســبت 28 نوفمبــر 2015 
بمقرهــا وفــدا مــن القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان فــي 
زيــارة لمشــاركة الجمعيــة احتفاالتهــا باليــوم الوطنــي 

ــث ضــم الوفــد كل مــن: 44 حي
ســعادة المقــدم/ ســلطان خليفــة عيســى أبــو مهيــر – 

مديــر إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقين
الرائــد/ يحيــى خلــف المطروشــي – رئيــس قســم ترخيــص 

اآلليــات
ترخيــص  قســم   – الشــعالي  خلفــان  محمــد  النقيــب/ 

اآلليــات

استقبال وفد القيادة العامة 

لشرطة عجمان

المــازم/ أحمــد عبــد اهلل العجمانــي – مديــر فرع الشــؤون 
اإلعامية

المســاعد أول/ محمد عيســى الشــاقوش – قســم اإلعام 
والعاقــات العامة

قســم   – الشامســي  صامــت  ســالم  محمــد  المدنــي/ 
العامــة والعاقــات  اإلعــام 

الجمعيــة األســتاذ  رئيــس  وقــد كان فــي اســتقبالهم 
وفــي  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  وأعضــاء  الزمــر  عــادل 
ختــام الزيــارة تــم تبــادل الــدروع التذكاريــة بيــن الجمعيــة 

والقيــادة العامــة لشــرطة عجمــان.
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الشارقة 2015/06/16

بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســامية واألوقــاف بالشــارقة نظمــت الجمعيــة مســاء 
الثاثــاء الموافــق 16 يونيــو 2015 بمقرهــا محاضــرة نســائية للعضــوات بعنــوان )اســتعداد 

المــرأة لشــهر رمضــان( قدمتهــا الواعظــة ابتســام ســالم، حضرهــا عشــرون عضــوة.

محاضرة استعداد
المرأة لشهر رمضان
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2015/02/12

اإلســامية  للشــؤون  العامــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون 
واألوقــاف بالشــارقة نظمــت الجمعيــة مســاء الخميــس 
)فضــل  بعنــوان  محاضــرة  بمقرهــا  فبرايــر   12 الموافــق 
تــاوة القــرآن وترتيلــه( للفتيــات قدمتهــا الواعظــة ابتســام 

ســالم، حضرهــا خمســة عشــر عضــوة.

ــة لألعضــاء محاضــرة  ــخ 2015/02/12 قدمــت الجمعي بتاري
ــاف  ــة األوق ــن هيئ ــمنوه م ــالم بوس ــام س ــة/ إبتس للواعظ
العامــة بالشــارقة بعنــوان فضــل تــاوة القــرآن وترتيلــه وقــد 

محاضرة فضل تاوة 
القرآن وترتيله

حضــر المحاضــرة مــا يقــرب مــن 10 إلــى 15 مــن األعضــاء، 
حيــث تناولــت الواعظــة فــي محاضرتهــا أهميــة قــراءة 
القــرآن فــي جميــع األوقــات وليــس فــي بعضهــا كمــا 
هــو الحاصــل مــع البعــض مــن النــاس فقــط يقرؤونــه فــي 
رمضــان وحثــت علــى عــدم هجرانــه وأن العبــد ســوف يســأل 
ــه  ــوج ب ــور يت ــة وقــف عندهــا كمــا أن القــرآن ن ــد أخــر أي عن
والــدي قارئــه وهــو نــور للعبــد ســواء فــي الدنيــا أو اآلخــرة 
وهــو شــافع لصاحبه...الــخ وقــد ختمــت المحاضــرة ببعــض 

ــل األعضــاء للواعظــة. التســاؤالت مــن قب
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عجمان 26 نوفمبر 2015

شــاركت الجمعيــة فــي المســيرة الوطنيــة التــي نظمتهــا القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان 
بمناســبة اليــوم الوطنــي 44 للدولــة علــى كورنيــش عجمــان صبــاح يــوم الخميــس الموافــق 26 
نوفمبــر 2015 حيــث شــارك رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ عــادل الزمــر ومديــر الجمعيــة األســتاذ 

عبــد الرحمــن البســتكي كممثليــن للجمعيــة فــي المســيرة.

مســيرة اليــوم الوطنــي 
44 للدولــة بعجمــان
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الشارقة 7 أكتوبر 2015

الدولــي  الشــارقة  لمعــرض  زيــارة  الجمعيــة  نظمــت 
ــبت  ــوم الس ــارض ي ــارقة للمع ــبو الش ــز اكس ــاب بمرك للكت
اللجنــة  رئيــس  ومشــاركة  بحضــور   2015 نوفمبــر   07
االجتماعيــة وخمســة وعشــرون عضــوا مــن أعضــاء الجمعيــة 

ومرافقيهــم.

زيارة معرض الشارقة 
الدولي للكتاب
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أم القيوين 2015/04/25

شــاركت الجمعيــة بوفــد مكــون مــن رئيســة 
والعضــوات  المــرأة  ولجنــة  الثقافيــة  اللجنــة 
شــيخة الشــريقي ونبــأ الزعابــي ونــورة الزعابــي 
فــي معــرض )هوايتــي ســر تجارتــي( الــذي 
القيويــن  أم  أعمــال  نظمــه مجلــس ســيدات 

بحديقــة الشــيخ زايــد بإمــارة أم القيويــن.
حيــث قدمــن العديــد مــن المشــغوالت اليدويــة 

والرســومات الفنيــة.

معرض
)هوايتي سر تجارتي(
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الشارقة 2015/05/28

بالتعــاون مــع مؤسســة الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
ــرة والمتوســطة نظمــت الجمعيــة ورشــة  للمشــاريع الصغي
ــاب  ــن أصح ــة م ــاء الجمعي ــن أعض ــة م ــا ثماني ــل حضره عم
المستشــار  قدمهــا  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع 
بالمؤسســة  وتطويــر  استشــارة  خدمــات  أول  وتنفيــذي 
أيــوب آل علــي وذلــك صبــاح يــوم الخميــس الموافــق 28 

مايــو 2015 بمقــر الجمعيــة بالشــارقة.

ورشة عمل
التاجر الصغير 
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الشارقة - 2015/10/04

نظمــت الجمعيــة بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة للطــوارئ واألزمــات والكــوارث ورشــة )إدارة 
األزمــات لــذوي االحتياجــات الخاصــة فئــة اإلعاقــة البصريــة( يــوم األحــد 4 أكتوبــر بصالــة جمعيــة 
االتحــاد النســائية بالشــارقة مــن الســاعة 10 ص – 2 ظهــرا. حيــث شــارك فــي الورشــة أكثــر مــن 

أربعــون عضــوا مــن الجمعيــة.

ورشة إدارة األزمات
لذوي االحتياجات الخاصة

فئة اإلعاقة البصرية
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أم القيوين 2015/05/13

فــي  مايــو   13 األربعــاء  يــوم  فــي  الجمعيــة  شــاركت 
المعــرض المصاحــب لملتقــى ذوي االحتياجــات الخاصــة 
الثامــن الــذي نظمــه مركــز وزارة الثقافــة والشــباب وتنميــة 

ــن. ــأم القيوي ــي ب ــز الثقاف ــع بالمرك المجتم
وقــد تضمــن الملتقــى لهذا العــام معرضــا ألدوات ومعدات 
ذوي االحتياجــات الخاصــة باإلضافــة إلــى حفــل لتكريــم 
ــات والمؤسســات الخاصــة لخدمــة األشــخاص مــن  الجمعي

ذوي االحتياجــات الخاصــة.

ملتقى ذوي االحتياجات الخاصة

الثامن
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الشــارقة 6 يوليو 2015

زار الســيد عــادل الزمــر رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا وعضــوة 
مجلــس اإلدارة رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة المــرأة الســيدة نجــوى الشامســي مصطحبيــن 
مجموعــة  مــن األطفــال وحــدة مرضــى األطفــال بمستشــفى القاســمي بالشــارقة وقدمــوا 
لهــم الهدايــا واأللعــاب والــورود ورســمو علــى وجوههــم اإلبتســامة وأدخلــو فــي قلوبهــم 

اإلمارات للمعاقين بصريا
تحيي ذكرى زايد بزيارة األطفال المرضى
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الســعادة.  
جــاء ذلــك إحيــاء لذكــرى الراحــل المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
رحمــه اهلل، وفــي ختــام الزيــارة ألتقــط رئيــس مجلــس 
مــع  التذكاريــة  الصــور  لــه  المرافــق  والوفــد  اإلدارة 

األطفــال. 
وبهــذه المناســبة قــال الســيد عــادل الزمــر: نتقــدم بالشــكر 
الجزيــل لقســم العاقــات العامــة بمستشــفى القاســمي 
علــى حســن االســتقبال وحفــاوة الترحيــب، متابعــا ندعــو 

اإلمارات للمعاقين بصريا
تحيي ذكرى زايد بزيارة األطفال المرضى
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وأن  رحمتــه  بواســع  الفقيــد  يتغمــد  أن  وجــل  عــز  اهلل 
يدخلــه فســيح جناتــه ومبادرتنــا التــي قمنــا بهــا هــي 
ــه  ــال وحب ــه باألطف ــي اهتمام ــل ف ــب الراح ــدى مناق إح
الشــهر  هــذا  فــي  وبخاصــة  الوقــت  ذات  فــي  لهــم، 
ــلمين  ــى المس ــع مرض ــفي جمي ــو اهلل أن يش ــم ندع الكري
ــن يقيمــون  ــاج ذوي األطفــال الذي ــر مــا يحت ــث أن كثي حي
معهــم فــي المستشــفيات إلــى إدخــال الســرور والبهجــة 

ــرهم. ــم وأس ــن بيوته ــم ع ــم لبعده ــى قلوبه إل
متابعــا: لذلــك جــاءت فكــرة برنامــج يــوم العمل اإلنســاني 
لهــذا العــام بزيــارة األطفــال المرضــى فقــد كانــت فكــرة 
ــوم فــي العــام الماضــي محاضــرة لألعضــاء  ــات الي فعالي
ــادرة )فلنســعدهم( التــي تهــدف إلــى جمــع  وإطــاق مب
أكبــر عــدد مــن األدوات والمعينــات الخاصــة باإلعاقــة 
ــا بالدولــة  البصريــة مــن أعضــاء الجمعيــة والمعاقيــن بصري
العربيــة  بالــدول  بصريــا  المعاقيــن  علــى  وتوزيعهــا 
حياتهــم  ممارســة  فــي  تعينهــم  لكــي  واإلســامية 
إرث  تعتبــر  المبــادرات  هــذه  وجميــع  طبيعيــة،  بصــورة 
ــذي  ــر ال ــب الكبي ــد الراحــل صاحــب القل ــم مــن الفقي عظي

علمنــا معنــى العمــل اإلنســاني والخيــري. 
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الشارقة 19 مارس 2015

نظمــت لجنــة المــرأة بمقــر جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن 
مــارس   19 الموافــق  الخميــس  مســاء  بالشــارقة  بصريــا 
وأمهــات  الكفيفــات  األمهــات  لتكريــم  حفــل   2015
مجلــس  وأعضــاء  الجمعيــة  رئيــس  بحضــور  المكفوفيــن 
اإلدارة والمكرمــات خمســة امهــات كفيفــات وخمســة 
وعشــرون أم للمكفوفيــن وحوالــي المائــة عضــوا مــن 

اعضــاء الجمعيــة مــن مختلــف إمــارات الدولــة.
وفــي بدايــة البرنامــج ألقــى رئيــس الجمعيــة كلمــة ترحيبيــة 
ــا  ــة، مبين ــاء وأعضــاء الجمعي بالحضــور مــن األمهــات واألبن
أهميــة دور األم األساســي فــي التربيــة وإعــداد أجيــال 
المســتقبل مهنئــا لجنــة المــرأة علــى فكــرة التكريــم وجمــع 
ــر  ــة موجهــا الشــكر والتقدي األمهــات فــي هــذه االحتفالي

لــكل األمهــات.

ــى حلقــة نقاشــية  ــم عل ــوى برنامــج حفــل التكري وقــد أحت
ــم  ــة إبراهي ــري ورابع ــة الس ــات فاطم ــا االمه ــدث فيه تح
وفاطمــة أحمــد عــاي وآمنــة عتيــق الظاهــري عضــوة 
الجمعيــة األســتاذة المحاميــة منــار الحمــادي وقــد تناولــت 
ــي  ــات الت ــن والصعوب ــة المكفوفي الجلســة ســردا عــن تربي
ــن  ــن تجاربه ــا عرض ــا، كم ــب عليه ــة التغل ــم وكيفي واجهته
بالنســبة لألمهــات الكفيفــات فــي تربيــة األبنــاء والموازنــة 
بيــن التعليــم والعمــل واألمــور الحياتيــة وإدارة حياتهــن بتلك 

الصــورة التــي تثبــت قــوة إرادتهــن وتحديهــن إلعاقتهــن.
كــم تــم عــرض فيديــو لكلمــات معبــرة مــن أعضــاء الجمعيــة 

أنتجتــه لجنــة المــرأة بالتعــاون مــع المتطوعــات.
ثــم كــرم رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ عــادل الزمــر ونجوى 
عبــد اهلل الشامســي رئيســة اللجنــة الثقافيــة ولجنــة المــرأة 

تكريم األم الكفيفة
وأمهات المكفوفين

ــة  ــات العام ــام والعاق ــة اإلع ــس لجن ــهم رئي ــد بوس وخال
ــة األمهــات  ــة االجتماعي وأحمــد ســعيد عــاي رئيــس اللجن
المحتفــى بهــن فــي جــو أســري رائــع مــن ســعادتهن 

ــاول العشــاء. ــم الحفــل بتن وســعادة أبنائهــن، وأختت
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الشارقة 29 يونيو 2015.

إنطلــق يــوم الخميــس 29 يونيــو 2015 برنامــج جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــا تحــت 
ــاء  ــر وأعض ــادل الزم ــيد ع ــس اإلدارة الس ــس مجل ــور رئي ــر( بحض ــهر الخي ــي ش ــر ف ــا غي ــعار )أحن ش
 مجلــس اإلدارة بجانــب أعضــاء الجمعيــة وذويهــم وأقرانهــم والــذي بلــغ عددهــم مئــة شــخص.
ابتــدأ البرنامــج الرمضانــي بفطــور جماعــي ألعضــاء المجلــس والجمعيــة ثــم أدى الجميــع صــاة 
 التراويــح فــي مصلــى الجمعيــة بعد ذلك ابتــدأت الفعاليات في الصالة الرياضيــة التابعة للجمعية.
وبهــذه المناســبة قــال الســيد عــادل الزمــر )نحــرص فــي شــهر رمضــان مــن كل عــام علــى 
االجتمــاع والتواصــل مــع األعضــاء وخلــق برنامــج يناســب هــذا الشــهر الكريــم وحرصــت اللجنــة 
ــن  ــن م ــاء والحاضري ــوس األعض ــي نف ــعادة ف ــال الس ــى إدخ ــي عل ــج الرمضان ــة للبرنام المنظم
ــة  ــا( وأضــاف ال أنســى أن أرفــع اســمى آي ــز ويان ــكل فاي ذويهــم وأقرانهــم ورفعــوا شــعار )ال
التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام القيــادة الرشــيدة وشــعب اإلمــارات أعــاده اهلل علــى الجميــع 

ــركات(. ــن والب باليم
ويذكــر بإنــه قــد اشــتمل البرنامــج فــي أســبوعه األول علــى مســابقة الملعــب الثقافيــة ولعبــة 
جمــع ونقــل الكــور ولعبــة فــك الحبــال المتعاقــدة، وكمــا تأهــل للتصفيــات النهائيــة 4 فــرق مــن 
أصــل 8 ســيحدد الفائــز بالمركــز األول الخميــس المقبــل ويشــتمل برنامــج األســبوع الثانــي علــى 
التصفيــات النهائيــة لمســابقة الملعــب الثقافيــة وتتويــج الفائــز وعلــى ســحور جماعــي وتكريــم 
المتطوعيــن الذيــن شــاركو اللجنــة التنظيميــة فــي فعاليــات البرنامــج الرمضانــي وخصــص 
ــام  ــذا الع ــص ه ــة وخص ــاء الجمعي ــن أعض ــباب م ــي للش ــج الرياض ــه للبرنام ــذي يلي ــس ال الخمي

ــن. ــة للمكفوفي ــة تنــس الطاول لبطول

أحنا غير في
شهر الخير
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الشارقة 28 نوفمبر 2015

ــا  ــن بصري ــة اإلمــارات للمعاقي ــس إدارة جمعي ــس مجل ــادل الزمــر رئي بحضــور ســعادة األســتاذ ع
وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء الجمعيــة وأهليهــم. نظمــت الجمعيــة بمقرهــا بالشــارقة مســاء 
ــي  ــوم الوطن ــًا احتفــااًل بمناســبة الي ــًا وطني ــر 2015 مهرجان ــوم الســبت الموافــق 28 نوفمب ي
الـــ44 لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وأكــد رئيــس الجمعيــة فــي كلمتــه إن )ذكــرى اليــوم 
الوطنــي غاليــة علــى قلوبنــا جميعــًا، وتحــرص الجمعيــة ســنويا علــى االحتفــال بهــذه المناســبة 
منــذ فتــرة طويلــة باالســتعداد المبكــر لليــوم مــن خــال إعــداد الفقــرات التراثيــة والشــعبية التي 
ــا بهــذه المناســبة  ــر عــن فرحتن ــخ اإلمــارات كمــا أن االحتفــال فرصــة للتعبي ــة وتاري تؤكــد أصال
وتأكيــدا للتاحــم واإلخــاء بيــن أبنــاء اإلمــارات والتفافهــم حــول القيــادة الرشــيدة وتجديــد عهــد 
الــوالء والوفــاء لصاحــب الســمو الوالــد الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه 
اهلل وإخوانــه أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات، والمضــي قدمــًا بالســير خلــف قيادتهــم 

الحكيمــة لرفعــة الوطــن وصــون اتحادنــا ليبقــى راســخًا ومتينــًا(.
وأكــد األســتاذ عــادل الزمــر افتخارنــا بالمجــد الــذي ســطره شــهدائنا األبــرار فــي ماحــم البطولــة 
والفــداء الذيــن وهبــوا أرواحهــم لتظــل رايــة اإلمــارات خفاقــة عاليــة، وهــم يــؤدون مهامهــم 
ــة والعســكرية واإلنســانية  ــة داخــل الوطــن وخارجــه فــي المياديــن المدني وواجباتهــم الوطني
ــي  ــرار ف ــهدائنا األب ــل ش ــر أن يتقب ــي القدي ــو اهلل العل ــانحة ندع ــذه الس ــال ه ــن خ ــة. وم كاف

جنــات النعيــم مــع الصالحيــن واألبــرار وحســن أولئــك رفيقــا.

ــن  ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــة صاح ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــى صاح ــة إل ــع التهنئ ــا نرف كم

االحتفال باليوم 
الوطني 44

لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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ــه صاحــب  ــة، حفظــه اهلل وأخي ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي زاي
ــس  ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
رعــاه اهلل  الــوزراء حاكــم دبــي،  رئيــس مجلــس  الدولــة 
وصاحــب الســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي 
ــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة، حفظــه  ــس األعل عضــو المجل
اهلل وإخوانهمــا أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات، 
والفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
ــلحة،  ــوات المس ــى للق ــد األعل ــب القائ ــي نائ ــد أبوظب عه
الرابــع  الوطنــي  باليــوم  الدولــة  احتفــاالت  بمناســبة 

واألربعيــن.
وتضمنــت فقــرات اليــوم علــى عــدد مــن الفقــرات التراثيــة 
واألطفــال  األعضــاء  مــن  لعــدد  الشــعرية  والقــراءات 

ومســابقات ثقافيــة حــول تاريــخ االتحــاد.
وفــي ختــام اليــوم قــام كل مــن رئيــس ونائــب رئيــس 
وأميــن الســر العــام وأعضــاء مجلــس اإلدارة بتكريــم العبــي 
ــة  ــرزوا الميدالي ــذي أح ــدف ال ــرة اله ــارات لك ــب اإلم منتخ
الفضيــة فــي دورة األلعــاب الخليجيــة الثانيــة التــي أقيمــت 

ــي. ــر الماض ــي أكتوب ــعودية ف ــة الس ــة العربي بالمملك
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مشاكل اإلبصار
عند األطفال

إعداد اختصاصي البصريات: محمد عبد الرحيم العشي

العامات الدالة على مشاكل النظر:
السنة األولى:

إذا كان طفلــك ال يســتطيع التركيــز فــي النظــر أو يشــك فــي قدرتــه علــى الرؤيــة، يجــب مراجعــة 
ــب األطفال.  طبي

إذا كانــت حدقــة إحــدى العينيــن أو كلتيهمــا تنحــرف دائمــًا إلــى الداخــل أو الخــارج فهــذا غيــر 
طبيعــي خــاف االنحــراف المؤقــت فــي الحدقــة فهــذا االنحــراف غيــر خطيــر.

يســتطيع األطفــال مــن بعــد ســن 3 أشــهر متابعــة األشــياء التــي تتحــرك أمامهــم علــى مســافة 
قريبــة وإذا لــم يســتطع طفلــك فعــل ذلــك فيجــب عرضــه علــى الطبيــب.

مرحلة ما قبل المدرسة:
إذا الحظت أي من العامات اآلتية يجب عرض طفلك على الطبيب:

إذا الحظــت وجــود الحــول )حدقــات العيــن ليســت فــي وضــع طبيعــي( ألن الحــول قــد يكــون 
بســيطًا ويصحــح عــن طريــق نظــارة طبيــة أو قــد يكــون عامــة علــى مشــاكل أخــرى فــي العيــن.
إذا كان لــون بؤبــؤ العيــن أبيــض فقــد يكــون ذلــك عامــة علــى أحــد أمــراض العيــن مثــل: الميــاه 

البيضــاء، األورام، وغيرهــا، فيجــب الكشــف الســريع علــى الطفــل.
األلــم المفاجــئ واحمــرار إحــدى العينيــن أو كلتيهمــا قــد يكــون بســبب أمــراض كثيــرة تصيــب 
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العيــن تتــراوح مــن االحمــرار البســيط للعيــن إلــى عامــات 
طبيــب  مراجعــة  يجــب  الحــاالت  هــذه  وفــي  العمــى، 

ــال. ــي الح ــال ف األطف

العامــات التحذيريــة فــي كل مراحــل العمــر 
بالنســبة للنظــر:

ــن  ــر م ــي أي عم ــة ف ــات اآلتي ــن العام ــًا م ــت أي إذا الحظ
ــال: ــب األطف ــة طبي ــب مراجع ــك فيج ــاة طفل حي

أو  أفقــي  بشــكل  تتراقــص  العيــن  حدقــات  كانــت   إذا 
تثبــت. وال  الوقــت  طــوال  عمــودي 

 كثرة الدموع.
حساسية العين لألضواء.

 أي تغير في حالة العين عن الحالة الطبيعية.
ظهور لون أبيض، أو رمادي، أو أصفر في بؤبؤ العين.

ظهور احمرار في إحدى العينين ال يختفي لبضعة أيام.
إفرازات صمغية في العين.

عامات الحول، حدقات العين منحرفة.
 الحكة الدائمة في العين.

محاولة الطفل التركيز عن طريق تضييق العين.
ماحظة ميان دائم في رأس الطفل.

ارتخاء الجفون.
جحوظ العين.

معلومات عن فحص النظر:
فحــص العيــن والنظــر مهــم جــدًا للتعــرف المبكــر علــى 
ــص  ــى بفح ــر، ويوص ــدد النظ ــن أن ته ــي يمك ــاالت الت الح

ــة: ــن الطفول ــل م ــع مراح ــي أرب ــًا ف ــن روتيني العي
أواًل

فــي حضانــة األطفــال: عندمــا يولــد الطفــل يجــب أن يقــوم 
طبيــب األطفــال بفحــص عينــي الطفــل قبــل مغادرتــه 
ــن  ــي العي ــات ف ــود التهاب ــدم وج ــن ع ــد م ــة للتأك للحضان
ــاء كمــا يجــب  ــاه بيضــاء أو زرق ــة أو مي ــوب خلقي أو أي عي
ــون  ــص عي ــون بفح ــراض العي ــص بأم ــب مخت ــوم طبي أن يق

األطفــال .
ثانيًا

فــي عمــر 6 شــهور: فــي هــذا العمــر يقــوم الطبيــب بفحص 

عيــون الطفــل للتأكــد مــن عــدم وجــود حول.
 ثالثًا

ــب  ــوم الطبي ــر يق ــذا العم ــي ه ــنوات: ف ــر 3-4 س ــد عم عن
بفحــص العيــن وِحــدة البصــر للتعــرف علــى أي مشــاكل قــد 
تســبب صعوبــة فــي الرؤيــة وبالتالــي صعوبــة فــي التعلــم.

رابعًا
ــر: عنــد هــذا العمــر يجــب فحــص  عنــد عمــر 5 ســنوات وأكث

النظــر ســنويًا للتأكــد مــن ســامة النظــر. 

     
المصدر

  http://www.felesteen.ps
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تعريف التعويق
التعويــق حالــة تحــد مــن مقــدرة الفــرد القيــام بوظيفــة واحــدة أو أكثــر مــن الوظائــف التــي تعتبر 
العناصــر األساســية لحياتنــا اليوميــة، وبينهــا العنايــة بالــذات أو ممارســة العاقــات االجتماعيــة أو 

النشــاطات االقتصاديــة وذلــك ضمــن الحــدود التــي تعتبــر طبيعية.
ــن المســتوى الشــائع فــي المجتمــع  ــف ع ــذي يختل المعــوق مــن األشــخاص: هــو الشــخص ال
فــي صفــة أو قــدرة شــخصية ســواء كانــت ظاهــرة كالشــلل وبتــر األطــراف وكــف البصــر أو غيــر 
ــة. ــي والصمــم أو اإلعاقــة الســلوكية والعاطفي ــف العقل ظاهــرة كمــا هــو الحــال فــي التخل
بحيــث يكــون هــذا االختــاف عــن المســتوى الشــائع يســتوجب تعديــًا فــي المتغيــرات التعليمية 
ــت  ــا كان ــوق -مهم ــخص المع ــات الش ــدرات وإمكان ــع ق ــق م ــكل يتف ــة بش ــة والحياتي والتربوي

ــات إلــى أقصــى حــد ممكــن . ــة تلــك القــدرات واإلمكان محــدودة -ليكــون باإلمــكان تنمي
من هم المعوقون؟

كانــوا فيمــا مضــي، وحتــى حوالــي منتصــف القــرن الحالــي، يســمونهم )المقعــدون( ثــم أطلقوا 
ــار أن كلمــة اإلقعــاد توحــي باقتصــار تلــك الطائفــة  عليهــم كلمــة )ذوي العاهــات، (علــى اعتب

المعــوق  مفهــوم 
والتعويــق

إعــداد أحـمـد حـسـن الـمـا
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وأمــا  بالشــلل،  المصابيــن  أو  األطــراف  مبتــوري  علــى 
العاهــة فهــي أكثــر شــمواًل بمدلــول اإلصابات المســتديمة.
ثــم تطــور هــذا التعبيــر عنهــم إلــى اصطــاح )العاجــزون( أي 
كل مــن بــه صفــة تجعلــه عاجــزًا فــي أي جانــب مــن جوانب 
الحيــاة، ســواء مــن حيــث العجــز عــن العمــل أو الكســب، أو 
العجــز عــن ممارســة شــؤون حياتــه الشــخصية مثــل المشــي 
ــوم،  ــتحمام والن ــس واالس ــداء الماب ــام وارت ــاول الطع وتن
ــخ  ــن التعلم..ال ــز ع ــر، العج ــع الغي ــل م ــن التعام ــز ع أو العج
.ولمــا تطــورت النظــرة إليهــم علــى أنهــم ليســوا عاجزيــن، 
وأن المجتمــع هــو الــذي عجــز عــن اســتيعابهم أو عــن 
تقبلهــم أو عــن االســتفادة ممــا قــد يكــون لديهــم مــن 
ــزات أو مواهــب أو صفــات أو قــدرات يمكــن تنميتهــا  ممي
ــم،  ــم عاهاته ــع رغ ــع المجتم ــون م ــث يتكيف ــا بحي وتدريبه
بــل وربمــا يفوقــون غيرهــم ممــن نطلــق عليهــم تجــاوزًا 
كلمــة( األســوياء( أي عندمــا أدرك المجتمــع أنــه هــو الــذي 
ــه  ــف مع ــن التكي ــم م ــي تمنعه ــق الت ــك العوائ ــوي تل يح
عندئــذ أصبحــت المراجــع العلميــة والهيئــات المتخصصــة 
تســميهم )المعاقــون أو المعوقــون( بمعنــى وجــود عائــق 
ــي  ــير ف ــيارة تس ــت س ــو كان ــا ل ــن التكيف..كم ــم ع يعوقه
طريــق ممهــدة ثــم اعترضتهــا صخــرة أو حاجــز أو حفــرة 
أعاقــت مواصلــة ســيرها، فأصبحــت بســبب هــذا العائــق 
معاقــة عــن الوصــول إلــى مــا كانــت تســتهدفها وأصبحــت 
ــة  ــى إزال ــن عل ــن قادري ــن اآلخري ــة م ــى معاون ــة إل محتاج
ــاح  ــى إص ــة إل ــت محتاج ــا إذا كان ــق، وإصاحه ــذا العائ ه
)أي تأهيلهــا لمواصلــة المشــوار( وبهــذا المفهــوم أصبحــت 
كلمــة )معــوق( ال تقتصــر علــى المعوقيــن عــن العمــل 

والكســب وإنمــا أيضــًا تشــمل المعوقيــن عــن التكيــف 
نفســيًا واجتماعيــًا مــع البيئــة، إمــا بســبب إصابتهــم بعاهــات 
أو انحرافــات ســلوكية، وإمــا بســبب مــا تفرضــه عليهــم 
البيئــة مــن تطــورات أو مفاجــآت لــم تكــن فــي حســابهم، 
ــر  ــوم أكث ــذا المفه ــل ه ــة تجع ــد أمثل ــا بع ــنعرض فيم وس

ــًا . وضوح
واآلن يتطلــع كل مــن علمــاء االجتمــاع وعلمــاء الطــب 
وعلمــاء النفــس إلــى ابتــكار اصطــاح آخــر جديــد يطلقونــه 
ــن، بعــد أن  ــداًل مــن كلمــة المعوقي علــى هــذه الطائفــة ب
ــن  ــن اآلخري ــن) وبي ــن )المعوقي ــة الفــارق بي ــن لهــم ضآل تبي
الذيــن نطلــق عليهــم كلمــة )أســوياء( ألن كل إنســان مــن 
ــي  ــص ونواح ــي نق ــه نواح ــون لدي ــد أن يك ــن ال ب الطائفتي
امتيــاز ومجمــوع هــذه النقائــض واإلمتيــازات فــي شــخصية 
ــش  ــذي يعي ــف مــع المجتمــع ال ــًا للتكي ــه قاب ــرد تجعل الف
بيــن  التوافــق  تحقــق  بصــورة  توجيهــه  أمكــن  إذ  فيــه، 
صفاتــه )إمكانياتــه )وبيــن صفــات إمكانيــات هــذا المجتمع. 
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لدرجــة أن األســوياء( فــي عــرف مجتمــع مــا ربمــا يكونــوا) 
ــه. معوقــون فــي مجتمــع آخــر إذا هاجــر إلي

أسباب التعويق
يمكن تقسيم أسباب اإلعاقة إلى سببين رئيسيين هما:

أسباب وراثية.
أسباب بيئية.

األسباب الوراثية:
ــن  ــل ع ــى جي ــل إل ــن جي ــل م ــي تنتق ــاالت الت ــمل الح وتش
ــي  ــومات ف ــى الكروموس ــودة عل ــات الموج ــق الجين طري
األســر  بعــض  عنــد  الموجــود  االســتعداد  مثــل  الخايــا، 
ــي،  ــف العقل ــا والضع ــرض الهيموفيلي ــمى م ــف ويس للنزي
واالســتعداد لإلصابــة بمــرض الســكر، والزهــري الوراثــي 
ــى  ــم إل ــى األم ث ــه العــدوى مــن األب إل ــذي تنتقــل في ال
الجنيــن، كمــا أن النقــص الوراثــي فــي افــرازات الغــدة 
الدرقيــة يــؤدي إلــى نقــص النمــو الجســمي والعقلــي 
.وبصفــة عامــة يمكــن القــول أن حــاالت التعويــق الوراثــي 

ــي. ــق البيئ ــاالت التعوي ــن ح ــل م أق
األسباب البيئية:

الوراثــة حصيلــة المؤثــرات الموجــودة داخــل الكائــن الحــي 
المتصلــة بالتكويــن الجينــي، أمــا البيئــة فهــي حصيلــة 
المؤثــرات الخارجيــة التــي بــدأت تلعــب دورهــا منــذ الحمــل 

حتــى الوفــاة وتســير مــع قــوى الوراثــة منــذ نشــأتها فــي 
عاقــة تفاعليــة، وتشــمل البيئــة مؤثــرات مــا قبــل الــوالدة، 

ومؤثــرات أثنــاء الــوالدة، ومــا بعــد الــوالدة.
مؤثرات أثناء الوالدة: 

  إن إصابــة األم مثــًا فــي بدايــة الحمــل بالحصبــة األلمانيــة 
العيــن  إلصابــات  الجنيــن  تعــرض  احتمــال  إلــى  تــؤدي 
والقلــب، كمــا أن صحــة األم خــال فتــرة الحمــل فــي نــوع 
تغذيتهــا عامــان يتوقــف عليهمــا مــا إذا كان الطفــل يولــد 

ــر ســوي. ســويًا أو غي
مؤثرات أثناء الوالدة:

وهــذا يحــدث إذا كان حجــم المولــود كبيــرًا بالنســبة لــألم، 
أو اإلهمــال فــي النظافــة أثنــاء الــوالدة فمثــًا عــدم غســل 
عينــي الطفــل بالمــاء والصابــون قــد يــؤدي لإلصابــة بالرمــد 
الصديــدي وهــو مــن عوامــل فقــد البصــر، والطفــل الــذي 
يصــاب  أن  يمكــن  الطبيعيــة  قبــل موعــد والدتــه  يولــد 

بنزيــف فــي المــخ وهكــذا.
مؤثرات بعد الوالدة:

هــذه الحــاالت متعــددة منهــا حــوادث الســيارات وإصابــات 
العمــل، وإصابــات الحــروب، والجــروح، واإلصابــة باألمــراض 
الروماتيزميــة  والحمــى  األطفــال،  شــلل  مثــل  الشــديدة 

ــك. ــر ذل ــدرن وغي وال
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كيف ٌتأهلي طفلك المعاق بصريا
إعــداد أحـمـد حـسـن الـمـا

الـمـقـدمـة:
تعــد حاســة البصــر مــن أهــم حــواس اإلنســان، وقناة رئيســية 
الســتقبال اإلشــارة مــن العالــم الخارجــي. والشــخص الــذي 
يتعــرض لمشــكات بصريــة، تصبــح فرصــه المتاحــة لاتصــال 
ــن  ــه المبصري ــن أقران ــر م ــل بكثي ــا أق ــم منه ــة والعال بالبيئ
ــه يمكــن للكفيــف تعويــض حاســة  .وقــد يقــول البعــض أن
ــة الحــواس األخــرى وتطويرهــا، وال  البصــر مــن خــال تنمي
ــي  ــان الحس ــض الحرم ــوض بع ــف يع ــي أن الكفي ــدال ف ج
البصــري عــن طريــق الحــواس األخــرى خاصــة حاســتي 
ويســيرا  بســيطا  جــزءا  يعــوض  أنــه  واللمــس،  الســمع 
مــن ذلــك الحرمــان .فالســمع مثــا ال يتيــح لنــا اســتقبال 
اإلشــارات الحســية مــن األشــياء إال حيــن يصــدر عنهــا ســوط، 
أمــا حاســة اللمــس فهــي تمدنــا بخبــرة حســية عــن األشــياء 
ونســتطيع  يدنــا  متنــاول  فــي  تكــون  والتــي  الصغيــرة 

ــا. ــى خصائصه ــرف عل ــها والتع تحسس
أن الحرمــان مــن حاســة البصــر يفقــد الكفيــف معظــم 
خياراتــه اليوميــة المتعلقــة بالصــورة واللــون والشــكل، 
ويحرمــه مــن تكويــن الصــور الذهنيــة عــن معظــم األشــياء 
فــي البيئــة .وكمــا هــو معلــوم إن تكويــن الصــور الذهنيــة 
ــر مــن  ــد الحاجــة تعتب عــن األشــياء وخزنهــا واســتعادتها عن

ــم. ــة التعل ــات عملي ــم مقوم أه
لبعــض  البصريــة  الصعوبــات  التغلــب علــى  أجــل   ومــن 
مــن  واحــدة  البصريــة  اإلعاقــة  قضيــة  اعتبــرت  األفــراد 
واقتصاديــة،  تربويــة  أبعــاد  ذات  االجتماعيــة  القضايــا 
وأصبحــت محــط اهتمــام المجتمعــات المختلفــة وعنايتهــا، 
ــل المجتمــع  ــد مــن قب ــى الرغــم مــن االهتمــام المتزاي وعل
بموضــوع اإلعاقــة البصريــة، إال أن ميــدان تربيــة المكفوفين 
عمومــا يعتبــر واحــدا مــن المياديــن الحديثــة التــي شــهدت 
ومتغيــرات  لعوامــل  نتيجــة  وســريعة  قويــة  انطاقــة 
تدريــب  ميــدان  صــار  حتــى  عديــدة،  وثقافيــة  اجتماعيــة 
ــك  ــة الخاصة.لذل الطفــل الكفيــف مــن أهــم مياديــن التربي
ــي  ــهام ف ــد اإلس ــة بقص ــذه الدراس ــع ه ــي وض ــت ف اتجه
ــا مــن أجــل  وضــع برنامــج تدريبــي ألمهــات المعاقيــن بصري
ــا  ــن بصري ــن المعاقي ــم م ــاب أبنائه ــي إكس ــاعدتهم ف مس

المهــارات األساســية.
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أغـراض الـدراسة:
ــن  ــن والمكفوفي ــى أن المبصري ــارة إل ــب اإلش ــن المناس م
يتشــابهان، وأن الفــروق الفرديــة بينهــم تتمثــل فــي أن 
المعــاق بصريــا يواجــه ظــروف الحيــاة اليوميــة بوســائل 
وطــرق مختلفــة بعــض الشــيء وذلــك نتيجــة لفقدانــه 

ــر. البص
واالعتقــاد التقليــدي القائــل بــأن الكفيــف محتــاج إلــى 
المســاعدة دائمــا اعتقــاد خاطــئ ألن المســاعدة والحمايــة 
علــى  وتشــجعه  الكفيــف،  قــدرات  مــن  تحــد  الزائــدة 
اإلتكاليــة, أمــا إتاحــة الفــرص المناســبة للنمــو واالســتقال 
ــن  ــة بي ــة والواقعي ــات اإليجابي ــر العاق ــى تطوي ــؤدي إل ت
المعــاق بصريــا ومجتمعــه، ويفســح المجــال لحريــة ممارســة 
ويشــجع  المســاعدة،   مــن  بقليــل  المختلفــة  المهــارات 
الكفيــف علــى اإلبداع.لذلــك يعتبــر هــذه الدراســة ضروريــة 
إلكســاب األطفــال المعاقيــن بصريــا المهــارات الازمــة، 
وترســيخ القناعــة لــدى المجتمــع بــأن الكفيــف قــادر علــى 
اســتيعاب المعــارف والمهــارات والخبــرات التــي تأهلــه 
بالمجتمــع ويكــون عضــو فعــال فــي وســط  لاندمــاج 

ــه. أقران
ماذا يصعب على الطفل الكفيف تعلمه:

بتاتــا فقــد يصعــب  الرؤيــة  يســتطيع  الطفــل ال  إذا كان 
يــرى  يســتخدم جســمه، ألنــه ال  يتعلــم كيــف  أن  عليــه 
ــف  ــون، كي ــف يجلس ــم، كي ــاس فيقلده ــرف الن ــف يتص كي
كيــف  يــرى  األشــياء.وال  للمــس  أصابعهــم  يســتخدمون 
يتحــرك النــاس أو يحبــوا األطفــال أو كيــف يمشــي الشــخص 

أو يجــري
ال يــرى كيــف يلعــب األطفــال اآلخــرون .أو كيــف يعتنــي 
النــاس بأنفســهم دون مســاعدة. يأكلــون دون مســاعدة. 
ويســتخدمون المرحــاض دون أجســامهم. وال يســتطيع أن 
يــرى كيف يتواصــل النــاس بأجســامهم.وتعبيرات وجوههم 
وحركــة أجســامهم .كمــا ال يــرى األشــياء الموجــودة فــي 
العالــم المحيــط بــه، واألشــكال واأللــوان وحركــة األشــياء.

ــا  ــم به ــي يتعل ــها الت ــة نفس ــم بالطريق ــو ال يتعل ــك فه لذل
األطفــال فــي مثــل ســنه، ويحتــاج لمســاعدتك ليتمكــن 
مــن أدراك ولفهــم كل األشــياء التــي يدركهــا األطفــال 

ــة. اآلخــرون بالرؤي
كيف تساعدي الطفل الكفيف على التعلم

أو  بلمســها  األشــياء  بعــض  معرفــة  الطفــل  يســتطيع 
باإلصغــاء إلــى األصــوات التــي تحدثهــا، كمــا يســتطيع 
التعــرف علــى أشــياء أخــرى بالشــم والتــذوق، فأجعلــي 
الطفــل يتعــرف علــى األشــياء بهــذه الطــرق المختلفــة، 
لتعويــض  وذلــك  الحــواس  هــذه  تنميــة  علــى  احرصــي 

البصريــة. الــذي تحدثــه اإلعاقــة  النقــص 
شــجعي الطفــل علــى تعلــم أشــياء جديــدة، وأجعلــه يــدرك 
ســرورك عندمــا يتعلــم نشــاطا جديــدا أو يحســن عمــل شــئ 
مــا، فبهــذه الطريقــة تشــجع الطفــل علــى الرغبــة فــي 
مزيــد مــن التعلــم، إذ أنــه يــدرك ســرورك عــن طريــق كلماتــك 
ونبــرة صوتــك، فشــجعي الطفــل بإبــداء الحــب واالهتمــام 

لكــن تجنبــي الدلــع والــدالل الزائــد فإنــه مضــر بالكفيــف.
ــمعها  ــي يس ــوات الت ــى األص ــات إل ــل اإلنص ــي الطف علم
ــاس مــن  ــه أن يعرفهــا، وأن يتعــرف علــى الن ــه، وعلمي حول
أصواتهــم وعرفيــه بصاحــب الصــوت مثــا هــذا والــدك 
هــذه أختــك، ثــم اطلبــي مــن كل شــخص أن يقتــرب حتــى 
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يســتطيع الطفــل لمــس وجهــه بينمــا أنــت تصفي الشــخص.
ــه بأســمائها  ــات وأخبري ــه ينصــت إلــى صــوت الحيوان اجعلي
ــوات  ــه كل األص ــرحي ل ــتطاع، اش ــب المس ــها حس ويلمس
المحيطــة بــك مثــل صــوت المــاء الجــاري والنــار والريــح 

والســيارات.
اعتناء الطفل الكفيف بنفسه:

مــن األفضــل للطفــل الكفيــف أن يكــون قــادرا علــى األكل 
والشــرب وارتــداء مابســه دون أي مســاعده مــن أحــد، 
وحتــى إذا قــام الطفــل بهــذه األشــياء ببــطء فدعيــه يقــوم 

ــدون مســاعدتك. بهــا ب
ــه  ــي قدرات ــب أن ينم ــال اللع ــن خ ــا م ــل أيض ــن للطف يمك

ــرك. ــم والتح ــكام والتعل ــى ال عل
كيف تدربي الشخص الكفيف على االعتناء بنفسه: 

األكل:
يجــب علــى الشــخص الــذي يعانــي صعوبــة اإلبصــار أن 
يــأكل كباقــي أفــراد األســرة اآلخريــن، فحينئــذ ال يشــعر بأنــه 
ــة  ــار طريق ــي اختي ــزه، وال تحاول ــبب عج ــم بس ــف عنه مختل
ــذر  ــادة إال إذا تع ــة المعت ــاف الطريق ــا خ ــأكل به ــرى ي أخ
عليــه ذلــك ألي ســبب كوجــود إعاقــةة أخــرى غيــر اإلعاقــة 

ــة. البصري
إذا كان الطفــل معــاق بصريــا منــذ الــوالدة فســاعديه علــى 
ــه  ــبق ل ــا إذا س ــذاء أم ــن الغ ــة م ــواع المختلف ــة األن معرف
األبصــار فهــو بالتأكيــد قــد تعــرف علــى األنــواع المختلفــة 

مــن األغذيــة.
ســيكون مــن األســهل علــى الطفــل أن يجلــس دائمــا فــي 
نفــس المــكان فضعــي دائمــا طبقــه واألدوات األخــرى 
التــي يســتعملها لــألكل فــي نفــس المــكان فــي كل 
وجبــة حتــى يعثــر عليهــا بســهولة، وضــع الطعــام فــي 
نفــس المــكان علــى الطبــق بنظــام شــبيه بنظــام الســاعة 
لســهولة الوصــول أليــه، وأن تدريــب الطفــل الكفيــف علــى 
ــرح  ــن الح ــه م ــوف يقي ــة س ــورة منظم ــام بص ــاول الطع تن

ــر. ــن يكب ــي حي االجتماع
الشرب:

إذا كان الطفــل بصيــرا وقــادرا علــى الشــرب، فإنــه يســتطيع 
أن يشــرب بنفــس الطريقــة بعــد حــدوث اإلعاقــة البصريــة.

أمــا إذا كان الطفــل كفيفــا منــذ الــوالدة فعلميــه الشــرب 
وتمســكا  يــده  فــوق  يــدك  تضعــي  بــأن  الفنجــان  مــن 

ثــم يضعــه مــرة  يأخــذ رشــفة  بالفنجــان ســويا، وكيــف 
أخــرى، وســاعديه علــى ذلــك عــدة مــرات مقللــه المســاعدة 
ــل  ــن األفض ــرده .وم ــاول بمف ــه يح ــم دعي ــرة، ث ــي كل م ف
وضــع الفنجــان فــي نفــس المــكان كل مــرة حتــى يســتطيع 

ــهولة. ــه بس ــور علي العث
ــف  ــدم للكفي ــوب المق ــان أو الك ــئ الفنج ــب أن ال يمل يج
ــرك  ــى ت ــذ يراع ــه، ل ــكب علي ــى ال ينس ــك حت ــائل، وذل بالس
الربــع األخيــر تقريبــا فارغــا، ومــن المهــم تعليــم الطفــل 

الكفيــف وتدريبــه علــى نظــام تركيــب مائــدة الطعــام.
النظافة الشخصية:

بمفــرده  االســتحمام  تعلــم  الكفيــف  الطفــل  يســتطيع 
بنفــس الطريقــة التــي يتبعهــا أفــراد األســرة اآلخــرون، 
الذهــاب  الكفيــف  الطفــل  تعليــم  طريــق  عــن  وذلــك 
إلــى مــكان االســتحمام بمفــرده، وتدريبــه علــى كيفيــة 
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االســتحمام منــذ الطفولــة، وهنــا يجــب أن نعلــم أن عندمــا 
تقــوم األم بتحميــم أبنهــا فــأن الطفــل يتعلــم الطريقــة 

لاســتحمام. الصحيحــة 
ــد  ــة بع ــس نظيف ــدي ماب ــف أن يرت ــل الكفي ــي الطف علم
كل اســتحمام ومعرفــة مــاذا كانــت المابــس متســخة 

ــم. ــق الش ــن طري ــل ع ــى الغس ــاج إل وتحت
ويجــب علــى األم أن تعلــم طفلتهــا الكفيفــة كيفيــة غســل 
المابــس الداخليــة، وتقديــر كميــة الصابــون المطلوبــة 
الصابــون  بوضــع كميــة  وذلــك  واحــدة  لعمليــة غســيل 

ــا. بيده
أســنانه  ينظــف  الكفيــف كيــف  الطفــل  تعليــم  ويجــب 
مــن الداخــل والخــارج، وتمشــيط شــعره كل يــوم ومــن 
الضــروري تدريــب الطفــل علــى اســتخدام الحمــام بمفــرده. 
أمــا إذا كان ال يســتطيع الذهــاب للحمــام بمفــرده فعرفــه 
طريــق الحمــام. ومــن المهــم تشــجيع الكفيــف علــى عمليــة 
األشــياء  مواضــع  اكتشــاف  مــن  ليتمكــن  االستكشــاف 

ــرده. بمف
ــداء مابســه بنفســه  ــة ارت ــه علــى عملي ومــن المهــم تدريب
والوجــه  األمامــي  الوجــه  تعريفــه  طريــق  عــن  وذلــك 
الخلفــي للمابــس حتــى يســتطيع ارتدائهــا علــى النحــو 
الصحيــح، أمــا إذا كان الوجــه األمامــي والخلفي متشــابهين 
تقريبــا ضعــي عامــة علــى الوجــه الخلفــي بخياطــة قطعــة 

ــه مــن الداخــل. ــرة مــن القمــاش علي صغي
ــي  ــرق ف ــة الف ــى معرف ــادرا عل ــل ق ــون الطف ــب أن يك يج
ــوان بيــن المابــس المختلفــة، فثبتــي عامــة بأشــكال  األل
ــون  ــر الشــخص بالل ــة، وأخب ــس الملون ــى الماب مختلفــة عل

الــذي يــدل عليــه كل شــكل، بحيــث يســتطيع اختيــار اللــون 
ــد  ــس عن ــوان الماب ــه أل ــداءه، وعرفي ــذي يرغــب فــي ارت ال

شــرائها.
استخدام النقود :

علــى  تدريبــا  الكفيــف  الطفــل  يتلقــى  أن  المهــم  مــن 
اســتخدام النقــود، وعلــى األم أن تــدرب طفلهــا علــى ذلــك 

ــال: ــن خ م
 -معرفــة النقــود المعدنيــة المختلفــة عــن طريق اإلحســاس 

بحجمهــا وشــكلها ووزنهــا باليد.
 -معرفــة النقــود الورقيــة باإلحســاس بمســاحتها عــن طريق 

لمســها باليــد وبيــن أألصابع.
 -إذا كانــت النقــود الورقيــة متســاوية المســاحة فتطــوى 
المختلفــة بطــرق مختلفــة وعلمــي  القيــم  األوراق ذات 

الطفــل كيــف طويــت األوراق ذات القيمــة المختلفــة.

عن منزل الكفيف:
يجــب أن يكــون الطفــل الكفيــف قــادرا علــى التنقــل فــي 
المنــزل بأمــان، لــذا يجــب أن تراعــي حمايــة األماكــن الخطرة 
فــي المنــزل.وإذا كان بالممــرات المحيطــة بالمنــزل أحجــار 
كبيــرة تجعــل المشــي فيهــا صعبــا، فيجــب رفــع هــذه 
األحجــار وردم الفجــوات فــي الممــرات إن وجــدت، ويجــب 
علــى األم أن تذكــر األشــياء الموجــودة بالمنــزل أو الطريــق، 
ويبــدأ أوال بمرافقــة الطفــل فــي أنحــاء المنــزل، وأثنــاء 
ذلــك قومــي بوصــف األشــياء المحيطــة بــك مثــل األبــواب 
وأطلبــي منــه أن يلمســها، عندئــذ يتعلــم رؤيــة األشــياء 

ــزل. بلمســها وهــذا يســاعده علــى التنقــل فــي المن
المنــزل،  خــارج  التنقــل  علــى  الطفــل  تربــي  ذلــك  بعــد 
فقومــي بوصــف األشــياء الموجــودة كالســور واألشــجار، 
وعلميــه أن يديــر رأســه لإلنصــات إلــى األصــوات، وذلــك بــأن 
ــه أو  ــي إلي ــم تحدث تبتعــدي بضــع خطــوات عــن الشــخص ث
صفقــي بيديــك وتطلبــي منــه أن يشــير إلــى اتجاهــك، ثــم 
تحركــي إلــى مــكان آخــر وكــرري التجربــة، ثــم أبتعــدي أكثــر 
ــه أن يخمــن مقــدار المســافة بينكمــا، وبهــذا  ــي من وأطلب

ــه. ســيتعلم مصــدر األصــوات ومقــدار بعدهــا عن
مــن الضــروري شــجع الطفــل الكفيــف علــى التحــدث مــع 
النــاس الذيــن يقابلهــم فــي الطريــق، وعليــك مســاعدته 
ــاس بأصواتهــم، ومســاعدته علــى تعــرف  علــى معرفــة الن
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أصــوات وروائــح األشــياء مثــل الحيوانــات والقمامــة التــي 
يجــب تفاديهــا أثنــاء المشــي والتــي قــد تصادفــه فــي 
ــر  ــى الســير فــوق أرض غي ــه عل طريقــه، ومــن المهــم تدريب
مســتوية حتــى يســتطيع المشــي مــن دون أن يقــع، ومــن 
الضــروري تدريبــه علــى اإلحســاس باالختافــات فــي الريــاح 
ودرجــات الحــرارة  بحيــث يســتطيع معرفــة حالــة الجــو 
ومعرفــة الوقــت نهــارا مثــا عــن طريــق الفــرق فــي درجــات 

الحــرارة.
كيف تدربي الطفل الكفيف على التنقل بمفرده:

عندمــا يتذكــر الطفــل األشــياء فــي المنــزل والفنــاء علميــه 
بيــدك  يمســك  أن  دون  المناطــق  هــذه  فــي  المشــي 
وســاعده علــى حمايــة نفســه، علميــه المشــي مــع مــد 
إحــدى ذراعيــه إلــى أعلــى بحيــث تكــون يــده أمــام وجهــه 
وبعيــدة عنــه لتقــي الوجــه والــرأس، ويمكــن لــه اســتخدام 
اليــد األخــرى والقدميــن الكتشــاف أماكــن األشــياء، وعليك 
صــف وشــرح مــا حولــه حتــى يتذكــر كل مــا هــو موجــود إذا 
مشــى بمفــرده، ومــن المؤكــد أصطــدم الطفــل باألبــواب 
أو الجــدران أو األثــاث عندمــا يبــدأ المشــي بــدون مســاعدة 
للمــرة األولــى، ويحميــه مــن ذلــك وضــع إحــدى يديــه أمــام 
وجهه.لــذا علمــي الطفــل الطريقــة الصحيحة لحمايــة الرأس 
والجســد باســتخدام اليــد، ويمكنــك تعليمــه االســتعانة بظهر 

إحــدى يديــه ليتتبــع حائطــا أو مائــدة أو مــا شــبه ذلــك.
ســوف يشــعر الطفــل الكفيــف فــي بــادئ األمــر بالوحــدة 
حيــن يســير بــدون إرشــاد منــك، لــذا كونــي قريبــة منــه 
وتحدثــي إليــه فهــذا يشــجعه، ال تتركــي الطفــل فــي 
مــكان ال يعــرف عنــه شــيئا دون أن تخبريــه أيــن هــو ومتــى 
ــي  ــي ينبغ ــاه الت ــه اإلتج ــروري تعليم ــتعودين.ومن الض س
لــه أن يتخــذه للوصــول إلــى مــكان معيــن، ولكــي تفعلــي 

ــا. ــواب مث ــدأي مــن مــكان معــروف كأحــد األب ــك إب ذل
الــخـاتـمــة:

مــن األهميــة بمــا كان اإلشــارة إلــى أن هــذه الدراســة هي 
عبــارة عــن برنامــج تأهيــل وتدريــب، تســتطيع األم أو مدرســة 
التربيــة الخاصــة مــن خالهــا تدريــب األطفــال المعافيــن 
بصريــا علــى المهــارات الضروريــة، والمهــم تعلمهــا مــن 

ــة دمجــه فــي المجتمــع. ــأت الطفــل لعملي أجــل تهي
ومــن أجــل أن تكــون عمليــة الدمــج إيجابيــة وناجحــة كان ال 
بــد مــن إكســاب األطفــال المعاقيــن بصريــا هــذه المهــارات، 

تتيــح للطفــل االســتقالية وتقلــل  وأن هــذه المهــارات 
اعتمــاده علــى اآلخريــن .وأن الطفــل الكفيــف يكتســب 

ــب والممارســة. هــذه المهــارات مــن خــال التدري
فــكان واجبــا علــى كل أم لديهــا أبــن أو ابنــة معاقــة 
ــة  ــا أن تعمــل علــى إكســاب أبنائهــا المهــارات الحياتي بصري
ــب أن  ــة يج ــارات الحياتي ــاب المه ــة إكس ــة، وعملي الضروري

تكــون مــن أولويــات عمــل مدرســي التربيــة الخاصــة
ــن  ــال معاقي ــى أطف ــراف عل ــى األش ــن يتول ــى كل م وعل
ــة فــي  ــر أهمي ــب األكث ــه حــول الجوان ــا أن يركــز عمل بصري
ــب  ــف جوان ــر مختل ــى تطوي ــعى إل ــل، وأن يس ــاة الطف حي
بصريــا  للمعــاق  يتســنى  حتــى  بصريــا،  المعــاق  حيــاة 
االنســجام مــع المجتمــع .وأخيــرا أنــوه إلــى ضــرورة وجــود 
برامــج تأهيليــة وتدريبيــة موجهــة األطفــال المعاقيــن بصريــا 

ــكان. ــدر االم ــف ق ــل التكالي ــق بأق ــة للتطبي وقابل
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ــا  ــيء م ــدث ش ــن يح ــر حي ــد يتغي ــف ق ــذا الموق ــن ه ــرك، لك ــتخفاف ببص ــك االس ــهل علي يس
يشــوش بصــرك.

صحيــح أن بصــر كل واحــد منــا يتغيــر مــع العمــر وال نســتطيع تفــادي كل مشــاكل العينيــن، لكــن 
الرعايــة الجيــدة للعينيــن تســهم كثيــرا فــي حمايــة البصــر، وتحــول دون اإلصابــات وتخفــف خطــر 

تعرضــك لبعــض أمــراض العيــون.
 ما هــي الرعاية الجيدة للعينين؟

ــن فــي الحــاالت التــي قــد تعــرض عينيــك للخطــر،  ــة للعيني ــة  واقي إنهــا تعنــي اســتعمال أغطي
كمــا تعنــي تطويــر عــادات جيــدة لتفــادي اجهــاد أو حســور العيــن، وتعنــي أيضــا فحــص بصــرك 
بانتظــام وإبقــاء الحــاالت الطبيــة المزمنــة مثــل داء الســكر وضغــط الــدم المرتفــع تحــت أفضــل 

ســيطرة ممكنــة.
ومــن المهــم أيضــا تعلــم كيفيــة التعــرف إلــى العــوارض التــي قــد تنــذر بمشــكلة خطيــرة فــي 
العيــن ألنهــا قــد تســتلزم انتباهــا طبيــا فوريــا، وكمــا يقــول المثــل الشــائع: “الوقايــة خيــر مــن 
ــاة  ــع حي ــف م ــس التكي ــن ولي ــاكل العيني ــؤول دون مش ــل الح ــن األفض ــذا، م ــاج”، ل ــار ع قنط

مشــوبة ببصــر معــاق.
العوارض التي قد تنذر بمشــكلة خطيرة في العين

 اســتهال مفاجيء لرؤية ضبابية أو مشوشة.

حماية العين واالبصار
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 أضواء وامضة أو بقع ســوداء.
هاالت أو ســراب حول األضواء.
 األغطيــة الواقية للعينين

 لعــل إحــدى أفضــل الطــرق لحمايــة بصــرك تتمثــل فــي 
اســتعمال نظــارات األمــان فــي األوضــاع التــي قــد تــؤذي 
يمكــن  المائمــة  للعينيــن  الوقايــة  فاســتعمال  عينيــك، 
أن تحــول دون 90 فــي المئــة مــن كل إصابــات العيــن، 
فالعديــد مــن هــذه االصابــات يحــدث فــي العمــل أو أثنــاء 
ــوء  ــا أن ض ــة، وبم ــاطات الترفيهي ــة والنش ــة  الرياض ممارس
ــية  ــارات الشمس ــر النظ ــك، توف ــؤذي عيني ــد ي ــمس ق الش

ــة مهمــة. أيضــأ وقاي
حمايــة العين في العمل

والمــواد  الثقيلــة  والمعــدات  اآلليــة  األدوات  تعتبــر 
التــي  العمــل  مــكان  مخاطــر  مــن  القويــة  الكيميائيــة 
قــد تعــرض عينيــك للخطــر، والواقــع أن إصابــات مــكان 
ــن وفقــدان البصــر  العمــل هــي ســبب رئيســي ألذى العي
ــات  ــوا الصاب ــن تعرض ــال الذي ــن العم ــد م والعمى، فالعدي
فــي العيــون لــم يســتعملوا الوقايــة المائمــة للعيــون أو 

لــم يســتعملوا أيــة وقايــة علــى اإلطــاق.
العيــن،  إصابــة  بخطــر  محفوفــة  مهنتــك  كانــت   فــاذا 
يتوجــب قانونــا  علــى مســتخدمك )صاحــب العمل( تزويــدك 
بنظــارات األمــان، كمــا أن العمــال  الموجوديــن فــي محيط 
صناعــي، بمــا فــي ذلــك الذيــن يعملــون بــاألدوات اآلليــة، 

ــارات. ــذه النظ ــتعمال ه ــون باس ملزم
وجهــه  علــى  قناعــا  يضــع  أن  اللحــام  بعامــل  ويفتــرض 
لحجــب األشــعة فــوق البنفســجية الســاطعة  الناجمــة عــن 

عمليــة اللحــام.
كمــا تعتبــر وقايــة العينيــن أساســية فــي المــزارع والمتاجــر 
ومبيــدات  األســمدة  مــع  التعاطــي  أثنــاء  والمختبــرات 

الحشــرات والمــواد الكيميائيــة الكاويــة والمذيبــات.
 حمايــة العين حول المنزل

ــاز  ــاء إنج ــيوعا أثن ــر ش ــن األكث ــات العي ــض إصاب ــدث بع تح
النــاس للمهــام اليوميــة، فدهــن أو زيــت الطهــي المتناثــر، 
ــرة،  ــاه المتناث ومــواد التنظيــف أو منظفــات مصــارف المي
قــد  الحديقــة  فــي  المرشوشــة  الكيميائيــة  المــواد  أو 
تــؤذي عينيــك، وهكــذا تفعــل المطهــرات، والمذيبــات، 
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ومنظفــات الفــرن، والمبيضــات والعديــد مــن المنتجــات 
ــرى. ــة األخ المنزلي

وتعتبــر المــواد المحتويــة علــى األمونيــا والكلــور والمــواد 
القلويــة أو الصبــاغ خطــرة جــدا، لــذا، أثنــاء القيــام بمهــام 
نظــارات  اســتعمال  خــال  مــن  نفســك  إحــم  خطــرة، 
األمــان، وفــي حــال وجــود أحــد لمســاعدتك، إحــرص علــى 

ــا. ــن أيض ــة للعيني ــتعماله وقاي اس
ــان  ــارات األم ــتعمل نظ ــيارة فاس ــي س ــل ف ــت تعم  إذا كن
لمنــع الصــدأ أو الجســيمات األخــرى مــن الدخــول إلــى 
واقيــة  أغطيــة  اســتعمال  أيضــا  الجيــد  ومــن  عينيــك، 
ــة  ــم المنزلي ــد مــن أعمــال الترمي ــاز العدي ــاء إنج ــن أثن للعيني

والهوايــات.
 حمايــة العين في الملعب

يمكــن للمشــاركة فــي النشــاطات الرياضيــة أو الترفيهيــة 
ــة  ــات أو كدم ــي العض ــر ف ــن توت ــر م ــك أكث ــبب ل أن تس
الــذي  المطاطــي  القــرص  أو  الصلبــة  فالكــرة  عرضيــة، 
يرتطــم بعينــك بســرعة كبيــرة قــد يســبب ضــررا كبيــرا، 
العيــن أو  قرنيــة  تكشــط  أن  اإلصبــع  لوكــزة  ويمكــن 
ــام  ــر عظ ــى كس ــا إل ــة أحيان ــؤدي الصدم ــد ت ــا، وق تمزقه
ــج  ــى تهي ــة إل ــن. وقــد  تفضــي الرياضــات المائي قــرب العي
العيــن أو التهابهــا، إال أنــه يمكــن الحــؤول دون العديــد 
ــة  ــة واقي ــات مــن خــال اســتعمال أغطي مــن هــذه اإلصاب

للعيــن، واعلــم أن النظــارات العاديــة والعدســات الاصقــة 
ليســت كافيــة.

 العّدة الصحيحة
 إحــم نفســك باســتعمال الوقايــة الصحيحــة أثنــاء ممارســة 
ــتعمال  ــى اس ــم عل ــك أوالد، أجبره ــة، وإذا كان لدي الرياض

ــة المائمــة أيضــا لعيونهــم. الوقاي
ــت :  *  كــرة الســلة/ كــرة القــدم الشــعبية / رياضــة الراكي

ــات. ــي كربون ــات بول ــارات ذات عدس نظ
البولــي  مــن  للوجــه  قنــاع  مــع  خــوذة  البايســبول:   *

الكــرة. أثنــاء  التقــاط  كربونــات 
* نظارات ذات عدســات بولي كربونات في الملعب.

للعيــن مــن  القــدم األمريكيــة: خــوذة مــع درع  * كــرة 
للوجــه. ســلكي  وقنــاع  للوجــه  كربونــات  البولــي 

* هوكــي الجليــد: خوذة مع وقاية كاملة للعين.
* كــرة الطاء: نظارات خاصة بكرة الطاء.

* لعبــة اللكــروس: خوذة مع وقاية كاملة للوجه.
*  الســباحة: نظارات سباحة كتيمة للماء.

حماية العين في الشــمس
 يمكــن ألشــعة الشــمس فــوق البنفســجية أن تــؤذي العيــن 
ــي  ــوء االصطناع ــا أن الض ــواء. كم ــد س ــى ح ــرة عل والبش
القــوي المنبعــث مــن مصــادر مثــل اللحــام أو مصابيــح 
االســمرار قــد يحــرق القرنيــة والملتحمــة تمامــا مثــل ضــوء 
ــعة  ــد لاش ــل األم ــرض الطوي ــهم التع ــد يس ــمس. وق الش
العيــن، والســيما  مــرض  نشــوء  فــي  البنفســجية  فــوق 
ــاه البيضــاء( والضمــور البقعــي  ــن )المي ــام عدســة العي إعت

المرتبــط بالشــيخوخة.



157

ــك مــن الشــمس  ــة عيني والواقــع أن أفضــل طريقــة لحماي
تتمثــل فــي اســتعمال النظــارات الشمســية المصممــة 
أن  ضروريــا  وليــس  البنفســجية،  فــوق  األشــعة  لحجــب 
ــة.  تكــون النظــارات الشمســية باهظــة حتــى تكــون فعال
إبحــث عــن النظــارات التــي تحجــب 90 إلــى 100 فــي 
ــن “أ” و  ــن الفئتي ــجية م ــوق البنفس ــعة ف ــن األش ــة م المئ
“ب”. ولكــي تكــون النظــارات الشمســية أكثــر فاعليــة. 
يجــب أن تنطبــق تمامــا علــى وجهــك أو تكــون مــزودة 

ــة. ــر ملتف بأط
ــزل   اســتعمل النظــارات الشمســية كلمــا خرجــت مــن المن
حتــى  اســتعمالها  وتذكــر  دقائــق.  بضعــة  مــن  ألكثــر 
ــام الغائمــة ألن الغيــوم ال تحجــب االشــعة فــوق  في  األي

البنفجســية.
المرتــد  الضــوء  أي   – الوهــج  مــن  التخفيــف   يمكنــك 
والرمــل  والمــاء  الرصيــف  مثــل  الناعمــة  االســطح  عــن 
المزيــد  تحجــب  دكنــة  أكثــر  عدســات  باختيــار   – والثلــج 
تحجــب  المســتقطبة  فالعدســات  الضــوء  المرئــي.  مــن 
الوهــج المنعكــس، علمــا أنــه ال عاقــة أبــدا لاســتقطاب 
ــر  ــت تفك ــإذا كن ــجية. ف ــوق البنفس ــعة ف ــاص االش  بامتص
فــي شــراء نظــارات مســتقطبة فتحقــق مــن اللصيقــة 
ــعة  ــن االش ــة م ــة ممكن ــر وقاي ــا أكب ــن توفيره ــد م للتأك

البنفســجية. فــوق 
متعة آمنة في الشــمس

باإلضافــة إلــى اســتعمال النظــارات الشمســية. إتبــع هــذه 
اإلرشــادات إلبقــاء عينيــك محميتيــن فــي الشــمس:

إعتمــر قبعــة او قلنســوة عريضــة. فـــ 50 فــي المئــة مــن 
ضــوء الشــمس يأتــي مــن فــوق الــرأس مباشــرة وقــد 

يتخطــى معظــم النظــارات الشمســية.
ال تنظــر أبــدًا إلــى الشــمس بصــورة مباشــرة، حتــى لــو 
كنــت تضــع النظــارات الشمســية، ألن هــذا قــد يســبب 
نتيجــة  أيضــًا  عينيــك  تــؤذي  بعينيــك، وقــد  دائمــا  ضــررًا 
ــى المــاء. ــم فــي الشــمس المنعكســة عل ــق  الدائ التحدي
وحــول  وجهــك  علــى  للشــمس  الحاجــب  القنــاع  ضــع 

الجفنيــن. ذلــك  فــي  بمــا  عينيــك، 
علــى  أصريــت  وإذا  التجاريــة.  االســمرار  أكشــاك   تجنــب 
ــة  ــى النظــارات الواقي ــك عل اســتعمالها، تأكــد مــن حصول

المائمــة مــن صالــون التجميــل.

هنــاك بعــض العقاقيــر التــي تجعــل عينيــك أكثــر حساســية 
للضوء، وتشــمل هذه العقاقير التيتراســيكلين )أكروميســين 
 100 )دوكســي  والدوكسيســيكلين  سوميســين(،   ،V
ودوكســي 200  وفيبراميســين(، واأللوبورينــول )ألوبريــم، 
ــن  ــل الكلوربرومازي ــن، مث ــتقات الفينوثيازي ــم( ومش زيلوبري
النطــارات  )ثورازيــن( والثيوريزاديــن )مياريــل(. اســتعمل 
الشمســية والقبعــة كلمــا خرجــت مــن المنــزل طالمــا أنــك 
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ــر. ــاول واحــدا مــن هــذه العقاقي تتن
إذا كنــت تعانــي مــن مــرض فــي العيــن مثــل الضمــور 
المرتبــط  العيــن  لضــرر  عرضــة  أكثــر  تكــون  البقعــي، 
باألشــعة فــوق البنفســجية. لــذا، إحــم عينيــك كلمــا خرجــت 

مــن المنــزل، مهمــا كانــت الفتــرة وجيــزة.
كيفيــة التعاطي مع طارئ في العين

 فــي حــال حــدوث إصابــة فــي العيــن، راجــع طبيــب العيــون 
فــورا أو توجــه إلــى مركــز طــوارئ أو قســم الطــوارئ 
فــي المستشــفى، فالفداحــة الكاملــة للضــرر ال تظهــر 
ــا  ــيطة، فإنه ــة بس ــدت اإلصاب ــو ب ــى ل ــدوام، وحت ــى ال عل
قــد تســبب ضــررا دائمــا للعيــن إذا بقيــت مــن دون معالجــة.

 إذا تعرضــت ألصابــة غير حادة أو جرح في عينك
ــا القطعــة الســفلية مــن  ــت مث ــن بوقــاء مــا، ثّب  غــّط العي

ــك. ــر عين ــوق محج ــتيكي ف ــوب باس ك
ال تضــع أي مرهــم أو دواء فــي العيــن، وال تحــول شــطف 

العيــن.
ــد   ال تفــرك العيــن، فهــذا قــد يمــزق النســيج ويســبب المزي

مــن الضــرر.
ــاول االســبيرين وااليبوبروفيــن )أدفيــل، موتريــن،   تجنــب تن
ســتيرودية مضــادة  غيــر  أخــرى  عقاقيــر  أو  شــابه(  ومــا 

ــزف. ــبب الن ــد تس ــدم وق ــق ال ــي ترق ــاب، فه لالته
 إذا دخلــت مادة كيميائية إلى العين

المــادة  رواســب  كل  لتخفيــف  بالمــاء  العيــن   أشــطف 
ــكان.  ــدر اإلم ــك ق ــح جفني ــاول فت ــا. ح ــة وإزالته الكيميائي
15 دقيقــة علــى  أشــطف العيــن بمــاء متدفــق لمــدة 
األقــل. إحــن  رأســك نحــو الجانــب المصــاب بحيــث ال تدخــل 

المــادة الكيميائيــة إلــى العيــن غيــر المصابــة.
بعــد شــطف العيــن، غطهــا بلبــادة طريــة. خــذ وعــاء المــادة 
اســم  أو دّون  الطــوارئ  إلــى قســم  الكيميائيــة معــك 

ــك. ــا مع ــرة الخذه ــة صغي ــى ورق ــة عل ــادة الكيميائي الم
في حال وجود شــيء غريب في العين

ال تحــاول إزالــة أي شــيء موجــود علــى القرنيــة أو يبــدو 
أنــه ملتصــق أو غــارز فــي بيــاض العيــن )الصلبــة(. ال تفــرك 

العيــن. غــط عينيــك بلبــادة طريــة.
إذا كان الشــيء الغريــب يطفــو علــى بيــاض العيــن أو 
قطعــة  زاويــة  بواســطة  إزالتــه  حــاول  الجفــن.  داخــل 

كــرة قطنيــة. او  نظيفــة  قمــاش 
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تفادي اجهاد العين
 تــؤدي القــراءة فــي الضــوء الباهــت إلــى تخريــب عينيــك، 
ــل الفكــرة  ــك؟ خطــأ. فهــذه خرافــة تمامــا مث ــس كذل ألي
القائلــة إن الجلــوس علــى مســافة قريبــة جــدا مــن شاشــة 
تــوذي  الوامــض  الضــوء  فــي  القــراءة  أو  التلفزيــون 
بصــرك. فهــذه العــادات ال تســبب ضــررا دائمــا لعينيــك، 
لكــن أي عمــل دقيــق، مثــل المطالعــة أو عمــل الكمبيوتــر 
أو األشــغال اليدويــة، قــد يفضــي إلــى اجهــاد العيــن. 
فقــد تشــعر بالجفــاف أو التهيــج أو التقــرح أو التعــب فــي 
عينيــك. وقــد تعانــي مــن ارتجــاج الرؤيــة أو الصــداع أو 

ــق. ــرح العن تق
 أثنــاء إنجاز عمل دقيق:

ــم  ــزه. ورغ ــا تنج ــى م ــا عل ــوء تمام ــه الض ــن توجي ــد م تأك
قــد  واط   100 إلــى   60 قوتــه  البالغــة  المصبــاح  أن 
قــد  تبــرز  عــادي،  ببصــر  يتمتــع  لشــخص  كافيــا  يكــون 
ــت  ــوة 150 أو 200  واط إذا كن ــاح بق ــى مصب ــة إل الحاج
البصــر  تضــاؤل  مــن  أو  البقعــي  الضمــور  مــن  تعانــي 
نتيجــة أســباب أخــرى. وحيــن تغّيــر المصبــاح، تأكــد مــن 
الجديــد. المصبــاح  واط  لقــوة  الضــوء  ركيــزة   اســتيعاب 

 أثناء القراءة:
إجعــل مصــدر الضــوء وراءك ووّجــه الضــوء علــى الصفحــة. 
يفتــرض أن يكــون الضــوء قويــا ولكــن ليــس ســاطعا. واذا 
كنــت تقــرأ علــى مكتــب، اســتعمل ضــوءا مظلــا موضوعــا 
أمامــك. يفتــرض بالظــل أن يمنــع الضــوء مــن الســطوع 

فــي عينيــك.
أثناء مشاهدة التلفزيون:

مشــاهدة  أثنــاء  بالكامــل  مظلمــة  الغرفــة  تجعــل  ال 
اإلنــارة.  خفيفــة  ذلــك  بــدل  الغرفــة  دع  التلفزيــون. 
والمســاحة  الشاشــة  بيــن  القــوي  فالتناقــض 
العيــن. )اجهــاد(  حســور  إلــى  يفضــي  قــد   المحيطــة 

 أمام شاشة الحاسوب:
أثنــاء العمــل أمــام الكمبيوتــر، ضــع شاشــة الكمبيوتــر 
ــطوعا  ــر س ــوء األكث ــدر الض ــون مص ــث يك ــاب( بحي )المرق
إلــى جانبــه. تأكــد مــن أن الضــوء المحيــط بالشاشــة أكثــر 
ــر إشــراقا فــي شاشــتك. اســتعمل  ــة مــن الجــزء األكث دكن
اإلنــارة القابلــة للتعديــل بحيــث ال يســطع الضــوء فــي 

عينيــك أو  ينعكــس مــن الشاشــة.
ــأ  ــر، علم ــة الكمبيوت ــكلة من شاش ــج مش ــون الوه ــد يك  ق
أن الوهــج االكثــر كثافــة يأتــي علــى األرجــح مــن مصــادر 
أو  الفلوريــة  اإلنــارة  ذلــك  فــي  بمــا  وراءك،  أو  فوقــك 
ــوار  ــد اإلمــكان إطفــاء بعــض أن ضــوء الشــمس. حــاول عن
الســقف أو كلهــا. وقــد يجــدي نفعــأ أيضــا حنــي الشاشــة 
إلــى األســفل أو اســتعمال شاشــة للســطوح أو  قليــًا 

ــتائر. ــاق الس إغ
محاربــة اجهــاد العين الناجم عن الكمبيوتر

قــد  الكمبيوتــر،  مســتخدمي  مــن  العديــد  مثــل   تمامــًا 
تعانــي مــن اجهــاد فــي العيــن حيــن تجلــس أمــام  شاشــة 
العــوارض  إلــى  وباالضافــة  اليــوم.  طــوال  الكمبيوتــر 
الشــائعة، قــد تواجــه صعوبــة فــي تبديــل تركيــزك بيــن 



160

ــد  ــب. وق ــى المكت ــة عل ــتندات الموضوع ــة والمس الشاش
ــدا  ــر بعي ــد النظ ــة عن ــورا تلوي ــة أو ص ــا ملون ــاهد أهداب تش
حساســية  مــن  تعانــي  وقــد  الكمبيوتــر.  شاشــة  عــن 
مزعجــة  العــوارض  هــذه  أن  ورغــم  للضــوء.  متزايــدة 
األمــد. طويلــة  عواقــب  إلــى  تــؤدي  ال  فإنهــا   ربمــا، 

يمكنــك التخفيــف مــن حســور العيــن الناجــم عــن الكمبيوتــر 
أو تفاديــه كليــا مــن خــال تغييــر عــادات عملــك أو إعــادة 

تنظيــم مــكان عملــك ومعداتــك.
إمنح العين استراحة:

ــدام  ــد 10 أق ــيء يبع ــى ش ــة وال ــن الشاش ــدًا ع ــر بعي أنظ
)القــدم = 30  ســنتم( عنــك لمــدة 10 ثــوان كل 10 دقائــق. 
أو أبعــد نظــرك عمــا تنجــزه ودع عينيــك مــن دون  تركيــز 
بــكل بســاطة. انحــن إلــى الخلــف عنــد اإلمــكان بيــن الحيــن 

واآلخــر وأغلــق عينيــك لبضعــة لحظــات.
غّير الوتيرة:

حــاول التحــرك قليــًا مــرة علــى األقــل كل ســاعتين لمنــح 

عينيــك وجســمك الراحــة الازمــة. فّكــر فــي الوقــوف 
ــر. ــة بالكمبيوت ــر مرتبط ــال غي ــاز أعم ــاء إنج أثن

إغمز:
هنــاك العديــد مــن األشــخاص الذيــن  تطــرف عيونهــم أقــل 
مــن المعتــاد أثنــاء العمــل أمــام الكمبيوتــر. لكــن الطــرف 
ــى  ــًا أقــل مــن الدمــع، ممــا يفضــي إل ــي تزليق األقــل يعن
جفــاف العينيــن وتهيجهمــا. فكــر فــي اســتعمال قطــرات 
الكمبيوتــر  أمــام  تعمــل  كنــت  إذا  اصطناعيــة  دمــوع 

ــة. ــرات طويل لفت
 إجلس منتصبًا:

ــات  ــرح العض ــول دون تق ــدة أن تح ــة الجي ــن للوضعي يمك
ــق والظهــر. عــّدل شاشــتك. ضــع الشاشــة علــى  فــي العن
مســافة 50  إلــى 70  ســنتم مــن عينيــك، أي علــى مســافة 
ذراع تقريبــا. واذا وجــدت أنــك تنحنــي إلــى األمــام لقــراءة 
ــر  ــر للحــروف أو غّي ــرة، إعتمــد الحجــم االكب األحــرف الصغي

معاينــة الصفحــة مــن خــال  تكبيــر حجمهــا الحالــي.
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علــى  لشاشــتك  العلويــة  الحافــة  تكــون  أن   يفتــرض 
ــى  ــا إل ــر قلي ــث تنظ ــه بحي ــى من ــك أو أدن ــتوى عيني مس
نظافــة شاشــتك.  علــى  حافــظ  العمــل.  أثنــاء  األســفل 
 فالغبــار يخفــف مــن التبايــن وقــد يســهم فــي الوهــج.

 عــّدل مكان لوحة مفاتيحك:
ضــع لوحــة المفاتيــح  مباشــرة أمــام الشاشــة. واذا كانــت 
لوحــة المفاتيــح فــي زاويــة أو علــى جانــب الشاشــة، قــد 

ــز الدائميــن. تتعــب عينــاك مــن التحــرك واعــادة التركي
 حــدد موقع المراجع كما يجب:

ضــع الكتــب أو  األوراق علــى منصــة قــرب الشاشــة، بحيــث 
تكــون وفــق الزاويــة والمســافة نفســهما مثــل الشاشــة.

 اســتعمل النظارات المائمة عند الضرورة:
الاصقــة،  العدســات  أو  النظــارات  تســتعمل  كنــت  إذا 
ــى  ــاج إل ــر. فقــد تحت تأكــد مــن ماءمتهــا لعمــل الكمبيوت
عدســات ثاثيــة األطــوال البؤريــة أو عدســات تصاعديــة 
ــون  ــات تك ــم العدس ــوح. فمعظ ــة بوض ــاهدة الشاش لمش
معــّدة لقــراءة األحــرف المطبوعــة، وهــذا مــا تفعلــه مــن 

ــة.  ــع الشاش ــن موق ــرب م ــافة أق مس
قطرات العيون

العيــن،  فــي  الخفيــف  االنزعــاج  مــن  التخفيــف   يمكــن 
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ســواء نجــم عــن اجهــاد العيــن أو الحساســية أو أيــة أســباب 
ــن  ــواع م ــر أن ــون. وتتواف ــرات العي ــتعمال قط ــرى، باس أخ

ــة: ــة طبي ــن دون وصف ــون م ــرات العي قط
قطــرات العيــون المزيلــة لاحتقــان: تعمــل  قطــرات العيــون 
المزيلــة لاحتقــان والمعروفــة أيضــا بمضيقــة األوعيــة، 
ــة  ــة الدموي علــى تبييــض عينيــك مــن خــال تقليــص األوعي
أو  واحــدة  لقطــرة  ويمكــن  الملتحمــة.  فــي  الصغيــرة 
اثنتيــن فــي العيــن أن تخفــف مــن االحمــرار لعــدة ســاعات 
وتلطــف التهيــج فــي أغلــب األحيــان. يفتــرض أن يكــون 

ــب. ــع الطبي ــا، واال راج ــن فوري التحس
بعــض  تحتــوي  بالحساســية:  الخاصــة  العيــون  قطــرات 
قطــرات العيــون المزيلــة  لاحتقــان علــى مضاد للهيســتامين 
يوفــر راحــة إضافيــة مــن الحساســيات الموســمية مثــل 
حمــى القــش. إبحــث عــن كلمــة “حساســية” فــي لصيقــة 
قطــرة العيــون. لكــن ال تســتعمل قطــرات العيــون الخاصــة 
بالحساســية أكثــر مــن مرتيــن أو ثــاث مــرات يوميــا، إال إذا 

ــرى. ــات أخ ــب تعليم ــك الطبي منح
قطــرات العيــون المزلقــة: أو مــا يعــرف أيضــا بالدمــوع 
المــاء تمامــا  االصطناعيــة، تحتــوي علــى مــواد تحبــس 
ــن  ــدة أو اثنتي ــرة واح ــن لقط ــك. ويمك ــل دموع ــا تفع مثلم
ــن  ــن المتهيجتي ــف العيني ــة أن تلط ــوع االصطناعي ــن الدم م

ــتعمال  ــك اس ــة. يمكن ــق والراح ــر التزلي ــن، وتوف أو الجافتي
ــروري. ــو ض ــا ه ــدر م ــرات بق ــذه القط ه
كلمــة تحذير عن قطرات العيون

مــواد  أو  أدويــة  علــى  العيــون  قطــرات  تحتــوي   قــد 
حافظــة طبيــة قــد تســبب الحساســية. فــإذا ازداد االحمــرار 
أو الحــكاك فــي عينيــك أو جفنيــك أو تورمــا بعــد الشــروع 
ــتعمال  ــن اس ــف ع ــون، توق ــرات العي ــتعمال قط ــي اس ف

ــون. ــب العي ــى طبي ــدث إل ــرات وتح القط
 اســتخدم دومــا الجرعــة الموصــى بهــا مــن قطــرات العيون. 
فاســتعمال بعــض القطــرات بتواتــر أكبــر قــد يفضــي إلــى 
المشــاكل. فــإذا اســتعملت مثــا قطــرات العيــون المزيلــة 
ــج بعــد  ــزداد االحمــرار والتهي ــر، قــد ي ــر كبي لاحتقــان بتوات

زوال مفعــول القطــرات.
ــاه الزرقــاء )الغلوكومــا( المغلقــة   واذا كنــت معرضــا للمي
علــى  المحتويــة  العيــون  تســتعمل قطــرات  للزاويــة، ال 
مضــادات الهيســتامين ألنهــا قــد تســبب نوبــة ميــاه زرقــاء.

 استعمال قطرات العيون
 الســتعمال قطــرات العيــون، إحــن رأســك إلــى الخلــف 
ــن للحصــول علــى  ــك الســفلي عــن العي وأبعــد برفــق جفن
شــكل جيــب. دع القطــرة تســقط فــي هــذا الجيــب. ال 
تســمح لطــرف القــارورة بمامســة عينــك أو جفنــك. أغلــق 
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عينيــك برفــق وال تطــرف. اســتعمل الســبابة للضغــط علــى 
نقطــة التقــاء الجفنيــن عنــد األنــف. فهــذا يحــول دون 
ــك  ــع. دع عيني ــرى الدم ــر مج ــرة عب ــرة مباش ــف القط تصري
القطــرات  إمســح  اثنتيــن.  أو  دقيقــة  لمــدة  مغلقتيــن 
بواســطة  المغلقيــن  الجفنيــن  عــن  الفائضــة  والدمــوع 

منديــل. إفتــح بعدهــا عينيــك.
التدخين وصحة العين

 ال تكتمــل أيــة مناقشــة حــول الرعايــة الجيــدة للعينيــن 
مــن دون ذكــر مخاطــر التدخيــن. فقــد ارتبطــت الســجائر 
والســيجار والغليــون بإصابــة العيــن، واألكثــر مــن ذلــك 
ــام  ــاث مــرات مــن خطــر التعــرض إلعت ــد ث ــن يزي أن التدخي
عدســة العيــن )الميــاه البيضــاء( والضمــور البقعــي، أي 
كبار الســن.  عنــد  البصــر  لفقــدان  الرئيســيين  الســببين 
وأخيــرا، يمكــن للتدخيــن أن  يهيــج العينيــن تمامــًا مثــل 

ملوثــات الهــواء األخــرى.
الغــذاء والتغذية وصحة العين

هــل مــن غــذاء صحــي للعيــن؟ هــل تســاعد بعــض األطعمــة 
علــى  الوقايــة مــن مــرض العيــن؟

ــة يشــير إلــى أن الغــذاء قــادر  ــد مــن األدل ثمــة عــدد متزاي
ــة بصــرك. ــى حماي فعــًا عل

 فقــد أظهــرت نتائــج دراســة مــرض العيــن المرتبــط بالعمــر 
األشــخاص  فــي  الغذائيــة  المكمــات  تأثيــر   AREDS
الضمــور  مــن  المتقدمــة  للمراحــل  العرضــة  الكثيــري 
البقعــي. فقــد تمكــن األشــخاص الذيــن خضعــوا للدراســة 
مــن خفــض هــذا الخطــر بنســبة 25  فــي المئــة تقريبــا. 
ــرض  ــذا الم ــة ه ــر نتيج ــم للبص ــر فقدانه ــوا خط ــا خفض كم
بنســبة 19 فــي المئــة. وجــاء انخفــاض الخطــر نتيجــة تنــاول 
الفيتاميــن A )البيتــا كاروتيــن( والفيتاميــن C والفيتاميــن 
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E والزنــك والنحــاس بجرعــات كبيــرة. والافــت أن هــذه 
المصابيــن  مــع  نفعــا  تجــدي  لــم  الغذائيــة  المكمــات 
ــر أيضــا  ــم تؤث بالمراحــل األولــى مــن  الضمــور البقعــي، ول
ــن  ــاء(. لك ــاه البيض ــن )المي ــة العي ــام عدس ــوء إعت ــي نش ف
تــم الحصــول علــى دليــل إيجابــي حــول الــدور الــذي تؤديــه 

ــر. ــة البص ــي حماي ــة ف ــات الغذائي المكم
مضادات التأكسد

 يعتبــر الفيتاميــن C والفيتاميــن E واألصبــاغ الجزرانيــة، مثــل 
البيتــا كاروتيــن مضــادات للتأكســد.

ومضــادات التأكســد هــي فيتامينــات ومعــادن وأنزيمــات 
ســليمة. وأنســجة  خايــا  علــى  الحفــاظ  فــي   تســاعد 

يســتخدم جســمك – وعينــاك – مضــادات التأكســد لمحاربــة 
دورتــك  فــي  منهــا  الكثيــر  وجــود  عنــد  الحــرة  الجــذور 
الدمويــة. تجــدر االشــارة إلــى أن الجــذور الحرة فــي جزيئات 
أوكســيجين غيــر ثابتــة. وهــي تــؤدي عــادة مجموعــة مــن 
الوظائــف المفيــدة. لكــن الفائــض فــي الجــذور الحــرة قــد 

ــة تعــرف بالتأكســد. ــة فــي عملي ــا الطبيعي يتلــف  الخاي
ويعتقــد إن التأكســد يــؤدي دورًا فــي نشــوء إعتــام عدســة 
والميــاه  البقعــي  والضمــور  البيضــاء(  )الميــاه  العيــن 
الزرقــاء )الغلوكومــا( ، فضــا عــن مجموعــة مــن األمــراض 
األخــرى، بمــا فــي ذلــك الســرطان واألمــراض القلبيــة 

الوعائيــة.
ــر  ــاد آخ ــو مض ــيانين، وه ــى أن األنثوس ــات إل ــير الدراس تش
للتأكســد، قــد يحّســن الرؤيــة الليليــة ويبطــئ الضمــور 
البقعــي. ووجــدت دراســة أخــرى أن األشــخاص الذيــن 
الخضــار  مــن  أكثــر  أو  بانتظــام خمــس حصــص  يأكلــون 
ذات األوراق الداكنــة كل أســبوع، وهــي أطعمــة غنيــة 
بالصبغيــن الجزرنييــن اللوتيــن والزياكزانتيــن، كانــوا أقــل 
عرضــة كثيــرأ للضمــور البقعــي مــن  المشــاركين الذيــن 
ــم يتناولوهــا  ــر أقــل مــن هــذه الخضــار أو ل ــوا مقادي تناول
علــى اإلطــاق. وفــي الوقــت نفســه، ثمــة دليــل علــى أن 

تنــاول مكمــات اللوتيــن يكشــف عــن فائــدة مماثلــة.
هــذه  تنــاول  علــى  عمومــا  الخطــر  تخفيــض   وينطــوي 
أن  ذلــك  يعنــي  هــل  لكــن  عــّدة.  لســنوات  األطعمــة 
األوان قــد فــات بالنســبة إليــك لاســتفادة مــن مضــادات 
التأكســد؟ طبعــا ال. فإدخــال المزيــد مــن الخضــار والفاكهــة 
إلــى  غذائــك لــن يوذيــك البتــة. لــذا، اســتمتع اليــوم بتنــاول 
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حمايــة  فــي  تســهم  عّلهــا  والطماطــم  الســبانخ  بعــض 
ــرك. بص

فــي  التأكســد  مضــادات  علــى  تعثــر  أيــن 
؟ الطعــام 

 الفيتاميــن E : تشــمل المصــادر الجيــدة للفيتاميــن E  الزيــوت 
النباتيــة والمنتجــات المصنوعــة منهــا. كمــا يحتــوي رشــيم 

القمــح والمكســرات علــى مقاديــر عاليــة نســبيا.
الفيتاميــن C: تشــمل المصــادر الجيــدة للفيتاميــن C الفلفــل 
والســبانخ،  والبروكلــي،  والملفــوف،  واألحمــر،  األخضــر 
ــة، والبرتقــال، والليمــون  والطماطــم، والبطاطــا، والفراول

ــة األخــرى. ــة الحمضي ــدي والفاكه الهن
األصبــاغ الجزرانيــة: تضــم المصادر الجيــدة  لألصبــاغ الجزرانية 
ــر الداكــن واألخضــر  ــون األصف الفاكهــة والخضــار ذات الل
الداكــن واألحمــر، بمــا فــي ذلــك الجــزر، والقــرع الشــتوي، 
والبطاطــا الحلــوة، والبروكلــي، والفلفــل، والطماطــم، 
والبطيــخ. والمشــمش  والمانجــا،  والشــمام،   والبابايــا، 
والواقــع  أن البيتــا كاروتيــن هــو األشــهر بيــن األصبــاغ 
 الجزرانيــة، لكنــه ليــس الوحيــد. يوجــد اللوتيــن والزياكزانتيــن 
فــي الخضــار ذات األوراق الخضــراء الداكنــة، بمــا فــي 
ذلــك الســبانخ وأوراق الملفــوف وأوراق الخــردل والســلق 
األحمــر  الفلفــل  يحتــوي  كمــا  والبقدونــس.  والحــرف 
هذيــن  مــن  أصغــر  مقاديــر  علــى  الرومانــي  والخــس 

الصبغيــن.
 األنثوســيانين: يمنــح مضــاد التأكســد هــذا اللــون األزرق 

للتــوت وعنــب األحــراج.
 الزنك

 يعتبــر الزنــك أحــد المعــادن األساســية فــي الجســم، وهــو 
مركــز كثيــرًا فــي الشــبكية. ويعتقــد أن االفتقــاد إلــى 
الزنــك قــد يســهم فــي الضمــور البقعــي. والواقــع أن 
الغــذاء المشــتمل علــى الكثيــر مــن الخضــار والفاكهــة 
يــزودك عــادة بمقــدار مائــم مــن الزنــك. وإاّل، يمكنــك 

تنــاول فيتاميــن متعــدد مشــتمل علــى الزنــك.
 االلتزام بالمبادئ األساسية

الصحــي  الغــذاء  هــو  للعيــن  األفضــل  الغــذاء  لعــل 
ــى 10  ــرض أن يتضمــن هــذا الغــذاء 5  إل ــوازن، ويفت والمت
حصــص مــن الفاكهــة والخضــار كل يــوم، لــذا، إبحــث عــن 
أو  الداكــن  األخضــر  اللــون  ذات  والخضــروات  الفاكهــة 
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األصفــر الداكــن أو البرتقالــي، وهنــاك الكثيــر مــن األنــواع 
التــي تســتطيع االختيــار بينهــا مثــل الســلق، والســبانخ، 
ــة  ــوة، وثم ــا الحل ــوط والبطاط ــا، والبل ــمام، والمانج والش
البروكلــي  تشــمل  الخضــار  مــن  جيــدة  أخــرى  خيــارات 

والقرنبيــط. والكرنــب 
غــذاء متوازنــا، يحصــل جســمك علــى كل  تناولــت   واذا 
المــواد المغذيــة التــي يحتــاج إليهــا، وال بــأس فــي تنــاول 
مكمــل يومــي مــن الفيتامينــات والمعــادن، لكــن تذكــر أن 
ــة  ــة منوع ــاول مجموع ــا لتن ــت بدي ــات ليس ــذه المكم ه
مــن األطعمــة الصحيــة، كمــا أن الجرعــات الكبيــرة مــن 
الفيتامينــات قــد تكشــف عــن تأثيــرات جانبيــة خطيــرة، لــذا، 

ــة. ــى العلب ــة  المذكــورة عل ــزم بالجرعــات اليومي إلت
جهــاد العين، تعب العيون 

eyestrain 
يحــدث إجهــاد العيــن عندمــا تتعــب عينــاك مــن االســتعمال 
لفتــرات  المطالعــة  أو  الســيارة  قيــادة  مثــل  المكثــف، 

طويلــة، أو التعــرض لوهــج أو ضــوء ســاطع، أو تمضيــة 
ــوب. ــة الحاس ــام شاش ــة أم ــاعات طويل س

عامــات وأعراض اجهاد العين
 العامات واألعراض قد تشــمل:

	 تقــرح أو تعــب أو حرقة في العين.
 	 عينيــن دامعتين أو جافتين.

 	 رؤيــة مرتجة أو مزدوجة.
 	 صداع.

 	  عنق متقرح.
	 ازدياد الحساســية للضوء.

 رغــم أن إجهــاد العيــن متعــب ومزعــج فــي أغلــب األحيــان، 
إال أنــه ال يكــون خطيــرا عــادة. يختفــي اإلجهــاد مبدئيــا 

حيــن تتمكــن مــن إراحــة عينيــك.
فــي بعــض الحــاالت، تشــير عامــات إجهــاد العيــن وأعراضه 

إلــى مشــكلة كامنــة فــي العيــن تحتــاج إلــى المعالجة.
ــة أحــد األســباب  ــرات طويل  لعــل اســتخدام الحاســوب لفت
األكثــر شــيوعًا إلجهــاد العيــن. صحيــح أنــك ال تســتطيع ربمــا 
تغييــر طبيعــة عملــك أو تفــادي كل العوامــل التــي تســبب 
ــبة  ــوات المناس ــاذ الخط ــك اتخ ــن يمكن ــن، لك ــاد العي إجه

لتخفيــف تأثيــرا تــه.
عــاج اجهاد العين في المنزل

إن تعديــات بســيطة فــي طريقــة قراءتــك أو عملــك أو 
ــة  ــك الراح ــح عيني ــى من ــاعد عل ــد تس ــت ق ــك لانترن تصفح

الضروريــة.
ــا  ــى م ــه إل ــوء الموج ــتخدم الض ــب، اس ــن كث ــل ع 	 للعم

ــه. ــوم ب تق
ــه  ــوء وراءك، ووج ــدر الض ــع مص ــراءة، ض ــاء الق ــي أثن 	 ف
مكتــب،  أمــام  القــراءة  وعنــد  الصفحــة.  إلــى  الضــوء 

أمامــك الموضــوع  المظلــل  الضــوء  اســتخدم 
	 امنــح العيــن اســتراحات متواتــرة خــال النهــار. حــاول 
ــا. ــاعة تقريب ــل كل س ــى األق ــرة عل ــرك م ــوف والتح الوق
	 اطــرف عينيــك غالبــا للمســاعدة علــى تزييــت عينيــك. 
عيونهــم  يطرفــون  األشــخاص  مــن  العديــد  أن  وبمــا 
شاشــة  أمــام  العمــل  أثنــاء  فــي  المعتــاد  مــن  أقــل 
العينيــن  بجفــاف  غالبــا  يصابــون  فهــم  الحاســوب، 
طويلــة. لفتــرة  الحاســوب  اســتعمال  بعــد  ســيما   وال 
	 فّكــر فــي اســتعمال مدمّعــات العيــون االصطناعيــة. 
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فهــذه المنتجــات الشــائعة قــد تريــح العينيــن الجافتيــن 
أن  والواقــع  الحاســوب.  أمــام  الطويــل  العمــل  نتيجــة 
القطــرات المزيتــة غيــر المحتويــة علــى مــواد حافظــة 
يمكــن اســتعمالها بقــدر مــا تحتــاج إليهــا. لكــن، إذ ا احتــوت 
ــن  ــر م ــتخدمها أكث ــة، ال تس ــواد حافظ ــى م ــرات عل القط
أربــع مــرات يوميــا. تجنــب القطــرات المحتويــة علــى مزيــل 

ــراض. ــم األع ــد تفاق ــات ق ــذه المكون ــرار، ألن ه االحم
نصائــح للعمل أمام الكمبيوتر

  تأكــد مــن أن مــكان عملــك مجهــز بطريقــة صديقــة للعينين.
	 ضــع شاشــة الحاســوب مباشــرة أمامــك علــى مســافة ال 

تقــل عــن 50 ســم  بعيــدا عــن عينيــك.
	 زيــادة حجم خط الكتابة.

ــى  ــر إل ــك تنظ ــل عيني ــة تجع ــة بزاوي ــان الشاش ــر مي 	 تغيي
ــًا. ــفل قلي األس

 	 شــراء نظارة خاصة للعمل الطويل على شاشــة الكمبيوتر
الوهــج. وخفــف  الشاشــة  إضــاءة  مــن  تحقــق   	 
ــل شــباك الغرفــة أو جــدار أبيــض  	 ال تجعــل الشاشــة تقاب

	 تنظيف الشاشــة من الغبار. 
 	 ضــع لوحــة المفاتيــح إلــى أقــرب نقطة ممكنة لشاشــتك.
للعينيــن. المائمــة  الحاســوب  معــدات  اســتخدم   	 
ابعــد نظــرك عــن شاشــة   :  20/20/20 	 طّبــق قاعــدة 
الحاســوب كلمــا مــّرت 20 دقيقــة، وانظــر إلــى شــىء 

يبعــد 20 قدمــًا لمــدة 20 ثانيــة.
متــى يجب زيارة الطبيب

إذا لــم تنجــح الرعايــة الذاتيــة فــي تخفيــف أعــراض اجهــاد 
العيــون، فراجــع طبيــب العيــون، وال ســيما إذا اســتمرت 

أعــراض تشــمل :
	 انزعاج في العين

	 تغيــر ملحوظ في الرؤية
	 رؤية مزدوجة

Dry eyes جفــاف العين، العيون الجافة
ــن  ــة م ــة رقيق ــتمرار طبق ــليمتين باس ــن الس ــي العيني تغط
الغشــاء الدمعــي التــي تبقــى ثابتــة بيــن طرفــات جفنيــك. 
ــى  ــاعد عل ــن ويس ــت العيني ــع يزي ــاء الدم ــع أن غش والواق

ــة واضحــة. إبقــاء الرؤي
يتكون الغشــاء الدمعي من ثاثة طبقات :

ــع تبخــر الدمــوع. ــي تمن ــة الت ــة الخارجي  1.    الطبقــة الزيتي

2.    الطبقــة المائيــة الوســطي التــي تنظــف العيــن مــن 
ــة. األجســام الغريب

علــى  تحافــظ  التــي  الداخليــة  المخاطيــة  3.    الطبقــة 
بالعيــن.  الدمــوع  والتصــاق  الرطوبــة 

 يحــدث جفــاف العينيــن عندمــا يقــع خلــل فــي تــوازن غشــاء 
الدمــع، وينجــم ذلــك غالبــا عــن تضــاؤل فــي إنتــاج الســائل 
مــن غــدد الدمــع. يتيــح ذلــك تكــّون بقــع جافــة علــى ســطح 
عينيــك. كمــا أن نوعيــة الدمــع الســيئة قــد تســبب جفــاف 

العينيــن.
 أسباب جفاف العين

	 التقدم في العمر، حيث تصيب المشكلة عادة كبار السن 
 بعــد عمــر 50 ســنة، وال ســيما لــدى النســاء بعد ســن اليأس.
	 بعــض العقاقيــر مثــل: مزيــات االحتقــان، ومضــادات 
ــض  ــة، وبع ــراص المنّوم ــية، واألق ــتامين أو الحساس الهيس
ــول، ومضــادات  ــدم المرتفــع ومــدرات الب ــة ضغــط ال أدوي
األلــم،  ومســكنات  الحمــل،  منــع  وحبــوب  االكتئــاب، 

وبعــض عاجــات حــب الشــباب.
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	 جراحــات العيــن بالليــزر مثــل الليــزك، ولكــن هــذه الحالــة 
مؤقتــة.

الســكري،  مــرض  مثــل  األمــراض  ببعــض  اإلصابــة   	
والتهــاب المفاصــل الروماتيزمــي والذئبــة، وتصلــب الجلــد، 
ــة ونقــص  ــات الغــدة الدرقي ومتازمــة شــوغرين، واضطراب

فيتاميــن أ، ونقــص األحمــاض.
ــي  ــر ف ــة، ويتوف ــا 3  الدهني ــاض أوميغ ــي أحم ــص ف  	 نق

الســمك، والجــوز، والزيــوت النباتيــة.
والجــزر،  الكبــد،  فــي  ويتوفــر   A أو  أ  فيتاميــن  نقــص   	

البروكلــي. أو  والقرنبيــط 
ــة  ــة نتيج ــدة الدمعي ــي الغ ــف ف ــرر أو تل ــدوث ض ــد ح 	 عن

ــعاعي. ــاج اش ــرض لع ــاب أو التع الته
	 إذا كانــت هنــاك مشــكلة فــي الجفــون، فــا تطــرف أو 
 تغمــز العيــن بشــكل يضمــن انتشــار الدمــوع علــى ســطحها

	 بعــض المهــام التــي تتطلــب التركيــز مثــل العمــل علــى 
ــادة. ــر أو القــراءة أو القي شاشــة الكمبيوت

	 الرياح والهواء الجاف
عامات جفاف العينين
تشــمل أعراض جفاف العينين:

الحكــة فــي  الرغبــة  أو  الحرقــان  أو  بالوخــز  إحســاس   	 
	 مخاط  على شــكل خيوط في عينيك أو حولهما.

 	 ازديــاد فــي حساســية العيــن مــن الدخــان  أو الهــواء.
	 تعــب العين بعد فترات قراءة قصيرة.

	 حساســية تجاه الضوء.
	 صعوبة في وضع العدســات الاصقة.

	 ســيان الدمــع )زيــادة فــي افــراز الدمــوع كــرد فعــل 
عكســي مــن الغــدة الدمعيــة عنــد تهيــج العيــن(.

	 ارتجاج في الرؤية يســوء غالبا في نهاية اليوم.
عــاج جفاف العين في المنزل

عينيــك: فــي  الجفــاف  تخفيــف  علــى   للمســاعدة 
	 جــّرب الدمــوع االصطناعيــة الشــائعة التــي ال تحتــوي 
علــى مزيــل لاحمــرار )ألن تلــك التــي تحتــوي علــى مزيــل 
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لاحمــرار قــد تفاقــم األعــراض(.
إذا كنــت حساســا للمــواد الحافظــة، جــرب المســتحضرات 
المزيتــة أحاديــة االســتعمال الخاليــة مــن المــواد الحافظــة. 
واذا جفــت عينــاك خــال الليــل، اســتعمل المزيــت مــن نــوع 
الهــام قبــل الخلــود إلــى النــوم. اســأل طبيبــك عــن الخيــار 

األمثــل لــك.
	 تجنــب توجيــه الهــواء إلــى عينيــك: ال توجــه مجفــف 
الشــعر الكهربائــي، أو جهــاز التدفئــة فــي الســيارة، أو 

مكيــف الهــواء، أو المروحــة إلــى عينيــك.
	 اطــرف بعينيــك عمــدا بشــكل متكــرر لتســاعد علــى توزيــع 

الدمــوع بتســاو أكبــر فــوق ســطح عينيــك.
	 تجنــب فرك عينيك.

	 ضــع النظــارات فــي األيــام العاصفــة والنظــارات الواقيــة 
فــي أثنــاء الســباحة.

الدمــوع تبخــر  لمنــع  الهــواء  إلــى  الرطوبــة  أضــف   	 
فــي الشــتاء، يســتطيع جهــاز الترطيــب تحســين الهــواء 

الجــاف داخــل المنــزل.
يســتخدم بعض األشــخاص نظارات مصممة خصيصًا لتكوين 
ــة. ــة إضافي ــد رطوب ــة حــول العينيــن، ممــا يول  حجــرة رطوب
	 ال تدخــن، وتجنــب التدخيــن الســلبي. تجنــب كل أنــواع 
أوراق  أو  موقــد  مــن  المتصاعــد  النــوع  حتــى  الدخــان، 

محترقــة.
عواقــب إهمال عاج جفاف العين

العيــن. فــي  اللتهابــات  التعــرض  نســبة  ارتفــاع   	 
	 قــد يحصــل ندبــًا علــى ســطح العيــن والقرنيــة ومشــاكل 

فــي الرؤيــة.
متــى يجب زيارة الطبيب

 اطلــب المســاعدة الطبيــة إذا اســتمرت المشــكلة رغــم 
ــة. قــد يصــف الطبيــب دواء لجفــاف  ــة الذاتي جهــود الرعاي
العينيــن المزمــن، أو يحيلــك إلــى اختصاصــي عنــد الحاجــة.




