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Dress your watch
RAYMOND WEIL creates a variation on the shine watch 

inspired by the world of ballet. A symbol of freedom, elegance 

and movement, the timepiece asserts its character as a true 

performer through the versatility of two interchangeable 

straps. A jewelry watch representing a perfect ally for women 

and naturally adapting to their style and their desires.

Join the discussion #DressYourWatch
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اإلى  2030م،  لعام  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  من  الثاني  الهدف  ي�سعى 
اإنهاء جميع اأ�سكال الجوع و�سوء التغذية، والتاأكد من ح�سول جميع النا�س 
الجمعية  حر�ست  وقد  العام.  مدار  على  والمغذية  الكافية  الأغذية  على 
عمومًا  الم�ستدامة  التنمية  باأهداف  عملها  ربط  على  لالإعاقة  الخليجية 

والهدف الثاني خ�سو�سًا خالل المرحلة الحالية.
فتركز برامج الجمعية، حاليًا، على »تغذية و�سحة« ذوي الإعاقة، في دول 
مجل�س التعاون الخليجي، �سعيًا منها اإلى تنمية الوعي المجتمعي باأهمية 
التجارب  على  والطالع  الخبرات،  وتبادل  بالإعاقات،  وعالقتها  التغذية 
اإتباع  على  ال�سلة  ذات  الموؤ�س�سات  يحفز  بما  المجال،  هذا  في  العالمية 
وتطبيق التوجهات الحديثة وتحقيق النموذج الأمثل لالرتقاء باأبنائنا من 

ذوي الإعاقة.
لقد ك�سف تقرير »حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2019م« ، 
اإلى اأمور غاية في الأهمية، في مقدمتها: اأوًل: تناق�س الأمن الغذائي في 
دول مجل�س التعاون نظرًا للطبيعة الجغرافية والمناخية التي تقلل م�ساحات 
الزراعة، وثانيًا: ارتفاع اأعداد الجياع حول العالم حيث بلغ عدد الأ�سخا�س 

الذين يعانون من الجوع المزمن نحو 821 مليون �سخ�س في 2018.
يوؤثر  بما  الجوع  من  تعاني  العالم  في  اأخرى  جغرافية  مناطق  كانت  واإذا 
ب�سدة على ذوي الإعاقة، فاإن منطقتنا تحتاج اإلى التوعية بالغذاء ال�سحي 
اإلى  ال�سمنة  وتزايد  اإنت�سار  يوؤدي  ل  حتى  الإ�ستهالك،  وتر�سيد  للجميع 

المزيد من الأمرا�س، لالأ�سحاء وذوي الإعاقة �سواًء ب�سواء.

الهـدف الثـاني

معالي الشيخ
دعيج آل خليفة آل خليفة

االفتتاحية



وبكلمات اأخرى: يجب اأن تت�سمن ق�سية الأمن الغذائي في بالدنا اأولويات جديدة تتعلق بالتغذية ال�سحية للجميع، ومن 
�سمنهم الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، لي�س فقط من اأجل الم�ساعدة في عالجهم، واإنما اأي�سًا للوقاية من مخاطر الأمرا�س 

وال�سمنة، وتحقيق نط حياة �سحي لهم.
ورغم التقدم الدائم في علوم التغذية والذي انعك�س في تقدم العديد من طرق وبرامج التغذية لذوي الإعاقة، اإل اأن 
كثيرًا من الأ�سر ما زالت بحاجة ما�سة لمعرفة الطرق ال�سحيحة لتغذية هذه الفئة وم�ساعدتهم على اختيار الأطعمة 

والو�سائل المنا�سبة بهدف الوقاية من الأمرا�س و�سوء التغذية.
و�سوف ت�سعى الجمعية اإلى م�ساعدة الأ�سر والمتخ�س�سين في مجال ذوى الإعاقة وتعريفهم باللتزامات المترتبة في 
مجال تغذية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، والتعرف على الأ�ساليب وال�سبل الحديثة للتغذية لكل نوع من اأنواع الإعاقة، وما 
لهذه  وال�سليمة  ال�سحيحة  التغذية  حول  والمنهجيات  والمعايير  الآليات  على  والتعرف  و�سمات  خ�سائ�س  من  تحمله 

الفئة.
كما �سنعمل مع جميع الموؤ�س�سات من اأجل تحقيق هدفنا والم�ساهمة في العمل الإنمائي ب�سكل عام، من خالل التعاون مع 
الجامعات لإيالء المزيد من الهتمام بمو�سوع التغذية وعالقتها بالإعاقات من خالل طرح مناهج متخ�س�سة تتناول 

هذا المو�سوع على م�ستوى البكالوريو�س والدرا�سات العليا.
والعمل مع وزارات ال�سحة والتنمية الجتماعية لعمل درا�سات م�سحية حول الو�سع التغذوي وعالقته بال�سحة الج�سمية 
والنف�سية ومدى فاعلية الخدمات المقدمة في هذا المجال، وت�سجيع الجمعيات والمراكز على اإ�ست�سارة اأخ�سائي تغذية 

معنيون بالإر�ساد والتثقيف ال�سحي والتغذوي.
وال�سحة  والإعاقات  التغذية  المعنية بمو�سوع  والمراكز  المتخ�س�سين  بين  ال�سبكي  العمل  تعزيز  �سنعمل على  كذلك 
النف�سية، بم�ساركة موؤ�س�سات المجتمع المدني والقطاع الخا�س ولجان الآباء في المدار�س، واإعداد دليل تغذية لالأ�سرة.

وكل ذلك �سيتم في اإطار م�ساركة ذوي الإعاقة واأ�سرهم في مناق�سة هذه الق�سية، حتى ن�ستطيع اأن ن�سع لبنة في �سرح 
العمل الإنمائي.



احلدث

مبادرات حكومية ومدنية
كيف تحمي دول مجلس التعاون 

ذوي اإلعاقة من كورونا؟

يشكل فيروس »كورونا« الجديد، المسبب لمرض »كوفيد19-«، مخاطر لكثير 
من األشخاص ذوي اإلعاقة،  ألنهم يواجهون »صعوبات في تنفيذ تدابير 

النظافة األساسية«، وال يتمكنون من ممارسة »التباعد االجتماعي« لحاجتهم 
للرعاية والدعم. فكيف قامت المؤسسات الحكومية والمدنية في دول 

مجلس التعاون الخليجي بحمايتهم من خطر كورونا؟!

وكبار  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  اأن  المفارقة  من 
من  الالزمة  والرعاية  الحماية  ينالوا  لم  ال�سن 
ــدول الغربية  ــ ال فــيــرو�ــس كــورونــا فــي عـــدد مــن 
العالمية  ال�سحة  بمنظمة  حــدا  مما  المتقدمة، 
ومنظمات حقوقية دولية اإلى التاأكيد على حقوقهم 

الأ�سا�سية و�سرورة ح�سولهم عليهم.

رعاية شاملة
مجل�س  دول  في  تمامًا  مختلفًا  الو�سع  كــان  لقد 
اأحد  ندع  »ل  �سعار  ترفع  التي  الخليجي  التعاون 
العمل  وزارات  فقامت  ــركــب«،  ال خلف  يتخلف 
مجل�س  دول  معظم  فــي  الجــتــمــاعــيــة  والتنمية 
عن  المعاناة  من  بالتخفيف  الخليجي،  التعاون 
الحالية،  الفترة  خالل  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
كافة  وتذليل  حقوقهم،  على  ح�سولهم  و�سمان 
نف�س  في  والتخفيف  تواجههم،  التي  التحديات 
كافة  ت�سخر  التي  الطبية  المن�ساآت  على  الوقت 

اإمكاناتها وطاقاتها لمكافحة فيرو�س كورونا.
الب�سرية  الموارد  اأ�سدر وزير  المثال،  فعلى �سبيل 

بن  اأحــمــد  م.  ال�سعودية،  الجتماعية  والتنمية 
باإيقاف  يق�سي  ــا  وزارًيّ قراًرا  الراجحي،  �سليمان 
تحديث التقارير الطبية لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، 
لجميع  ال�سهرية  الإعــانــات  �سرف  ا�ستمرار  مع 

الم�ستفيدين.
الجــتــمــاعــيــة  والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  وقـــامـــت 
الــبــحــريــنــيــة، بــالــتــوا�ــســل مــع الــمــراكــز الأهــلــيــة 
ب�ساأن  ــة،  ــاقـ الإعـ ذوي  لــالأ�ــســخــا�ــس  والــخــا�ــســة 
لمكافحة  الالزمة  الوقائية  بالإجراءات  اللتزام 
الف�سول  جميع  وتعقيم  تطهير  ومنها  الفيرو�س، 
والمكاتب الإدارية والأجهزة الم�ستخدمة من قبل 
الأجهزة  وتعقيم  تطهير  عن  ف�ساًل  الموظفين، 
المواد  وتوفير  التدريب،  في  الم�ستخدمة  والمواد 

الالزمة لذلك.
بتنفيذ  فقامت  والتعليم  التربية  وزارات  اأمـــا 
برامج التعليم والتدريب عن بعد، ومنهم الأطفال 
المدموجين في المدار�س الحكومية، كما تم تنفيذ 
الإعــاقــة،  مراكز  في  للم�سجلين  تعليمية  برامج 
ذوي  ورعاية  لتاأهيل  الحكومية  الخطط  يعزز  بما 
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الخطط الحكومية والمدنية 
الخليجية قدمت رعاية شاملة 

لذوي اإلعاقة 

وزارات التنمية االجتماعية 
والتربية والتعليم رفعت شعار 

»ال أحد خلف الركب«
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الإعاقة من الإعاقات المختلفة.
الإيـــواء  مــراكــز  حر�ست  جانبها  ومــن 
الوقائية  التدابير  تطبيق  والتاأهيل، على 
كافة التي اأو�ست بها الجهات ال�سحية، 
من  نــزلئــهــا  �ــســالمــة  عــلــى  للمحافظة 
بالرعاية  الم�سمولين  الإعـــاقـــة  ذوي 
ــع وقــف  ــن الــجــنــ�ــســيــن ، مـ داخـــلـــهـــا مـ
والخارجية  الداخلية  والأن�سطة  البرامج 
اآلية  وتحديد  والتجمعات،  ــارات  ــزي وال
والتعقيم  التنظيف  لعمليات  م�ستمرة 
والأجهزة  المرافق  لجميع  اليوم  طــوال 

العامل  الكادر  وتعقيم  وفح�س  الطبية، 
الدخول  عند  الجن�سين  من  النزلء  مع 

والخروج.

مبادرات مدنية
ك�����ان ل��م��ن��ظ��م��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 
وج��م��ع��ي��ات وم��راك��ز الإع���اق���ة م��ب��ادرات 
ه���ام���ة ل���ت���ع���زي���ز ال���خ���ط���ط ال���وط���ن���ي���ة، 
تعك�س  بحرينية  م��ب��ادرات  منها  وب���رز 
ال��م�����ش��وؤول��ي��ة وال�����ش��راك��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

منها:

تنفيذًا  وتـــاأتـــي  م��ت��ك��ات��ف��ي��ن:  ح��م��ل��ة   -
لتوجيهات �ساحبة ال�سمو الملكي الأميرة 
قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 
المجل�س  رئي�سة  المفدى،  البالد  عاهل 
والأ�سرة  للمراأة  ودعمًا  للمراأة،  الأعلى 
»كوفيد  فيرو�س  لمواجهة  البحرينية 
المراأة  دعم  الحملة،  وا�ستهدفت   ،»19
وبالأخ�س  واأ�سريًا،  وتعليميًا  اقت�ساديًا 
لنف�سها  والمعيلة  والأرمـــلـــة  المطلقة 
والموظفات  والــمــتــقــاعــدة،  ــهــا  ولأقــارب
يرعين  واللواتي  الإعــاقــة  ذوي  واأمــهــات 
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من ذوي الإعاقة من الأبناء والأقارب وكبار ال�سن.
المركز  اأطلقها  وقد  ك��ورون��ا:  �شد  ال��ح��راك  حملة   -
البحريني للحراك الدولي، تحت �سعار )الحراك_
�سد_كورونا(، دعمًا للجهود الوطنية للت�سدي ومنع 
المجتمع  توعية  وا�ستهدفت  كورونا،  فيرو�س  انت�سار 
وب�سكل خا�س الأ�سخا�س ذوي الإعاقة في كيفية تعقيم 
الأدوات والكرا�سي المتحركة والع�سي وكل م�ستلزمات 

المعاقين التي تكون عر�سة لنقل الفيرو�س.
البحرينية  ال�سم  جمعية  نظمت  �شحية:  توعية   -
اإن�ستجرام،  على  ح�سابها  على  تــوعــويــة  محا�سرة 
الدكتور  قدمها   ،@bahraindeaf بلغة،  مترجمة 
في�سل النا�سر بروفي�سور طب العائلة والمجتمع حيث 
طرح ال�سم اأ�سئلتهم، بالكتابة اأو بلغة الإ�سارة mقامت 
المطوع  وهدى  الأ�سود،  زينب  الإ�سارة  لغة  مترجمتا 
بنقلها وترجمتها لغوًيا، والرد من خالل �سا�سة الهاتف 

النقال.

تطوير الخطط
والمدنية  الحكومية  الخليجية،  الخطط  ا�ستمرت 
الجميع،  مع  الم�ساوة  قدم  على  الإعاقة  ذوي  لرعاية 
كورونا  فيرو�س  مــن  الإ�ــســابــة  خطر  مــن  وحمايتهم 
اأن تنتبه لأهمية  اأن هذه الخطط يجب  اإل  الم�ستجد، 
ال�ساأن  واأ�ــســحــاب  ــة  الإعــاق ذوي  اأ�ــســر  مــع  الت�ساور 

اأنف�سهم.
التوعية  اإجــراءات  من  مزيد  الأ�سر  عاتق  على  ويقع 
التعقيم  ــراءات  اإجـ وا�ستدامة  ال�سحي،  والتثقيف 
اإذ  المنتظم؛  الوقائي  والك�سف  الــدوري،  والتنظيف 
لذوي  المتباينة  ال�سحية  الأو�ساع  طبيعة  يخفى  ل 
الإعاقة وخا�سة ما يتعلق بنق�س المناعة وم�سكالت 
والتهابات  والتنف�سية  الرئوية  واللتهابات  القلب 

الغدة الدرقية والق�سبات الهوائية وارتجاع المريء 
واله�سمية،  ال�سدرية  والم�سكالت  الحلق،  وجفاف 
ارتفاع درجة  الدماغي، وحالت  وحالت ال�ست�سقاء 
الدم  في  والفيتامينات  المعادن  وانخفا�س  الحرارة 
وغيرها من العتاللت المرافقة والظروف ال�سحية 
الإدراك  م�ستويات  تــدنــي  على  عـــالوة  المتباينة، 
لحالت التوحد والإعاقات الذهنية وافتقارهم لتباع 

اجراءات ال�سالمة.
اأ�سر  على  والج�سدية  النف�سية  ال�سغوط  وتتزايد 
لديها  التي  وتلك  عمومًا،  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
على  و«التوحد«  داون«  »متالزمة  بـ  م�سابون  اأطفال 
فيرو�س  انت�سار  ــة  اأزمـ ظــل  فــي  الخ�سو�س،  وجــه 
اأ�ساليب  ابتكار  اإلى  الأطفال  اإذ يميل هوؤلء  كورونا، 
وحيل للتحرر من القيود ومغادرة المنزل، في وقت 
من  للوقاية  منازلهم،  الــتــزام  الجميع  على  يتعين 

الفيرو�س.
بـ »التجول«، وهي �سفة  فهناك ظاهرة معروفة علميًا 
مالزمة لالأطفال الم�سابين ببع�س الإعاقات الذهنية، 
ويق�سد بها هو كثرة الحركة، والرغبة في النتقال من 
موقع اإلى اآخر، فهوؤلء الأطفال اإذا ا�ستيقظوا لياًل ولم 
يجدوا اأحدًا بجانبهم، فاإنهم يتجولون داخل المنزل، 
يتعر�س  وعندها  خارجه،  للتجول  منه  يخرجون  ثم 
يعودون  يعرفون كيف  لأنهم ل  لل�سياع،  كثيرون منهم 

اإلى المنزل.
يبقى  لكي  دائمة  اإر�سادات  اإلى  الأ�سر بحاجة  وهذه 
اأطفالهم في الحظر المنزلي، كما ذكرت المنظمات 
للحكومات  يمكن  التي  الأ�سياء  اأهم  من  اأن  الدولية 
والمجتمعات المدنية القيام بها لحماية الأ�سخا�س 
معهم  الت�ساور  كورونا  جائحة  خالل  الإعاقة  ذوي 

بانتظام ل�سمان اأن تلبي ال�سيا�سات احتياجاتهم.

جمعيات ومراكز اإلعاقة الخليجية نظمت حمالت لدعم 
الخطط الوطنية

مع إستمرار الجائحة يحتاج ذوو اإلعاقة وأسرهم للتشاور 
المستمر
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االجتماع الـ 60

المكتب  رئي�سة  بور�سلي،  رحــاب  قالت 
الجمعية  فــي  الــكــويــت  ــرع  ف التنفيذي، 
اأولــيــاء  جمعية  اإن  لــالإعــاقــة،  الخليجية 
الطموح  ونــادي  الكويتية  المعاقين  اأمــور 
الجتماع  موؤخرًا  ا�ست�سافت  الريا�سي 
الخليجية  الجمعية  اإدارة  لمجل�س   60 الـ 
هامة  ق�سايا  ناق�س  ــذي  والـ لــالإعــاقــة، 

لــتــطــويــر الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة لـــذوي 
الإعاقة.

 واأ�سافت بور�سلي اأن الجتماع تطرق اإلى 
عدة بنود منها :

لالإعاقة  الخليجي  للملتقى  ال�ستعداد   -
العربية  الإمــــارات  دولـــة  فــي  الع�سرين 
والدواء  »الغذاء  عنوان:  تحت  المتحدة، 

في مجال ذوي الإعاقة«،.
في  علمية محكمة   اإطالق مجلة  بحث   -
اللجنة  ــراف  ــس اإ� تحت  ــة  ــاق الإع مــجــال 

العلمية في الجمعية الخليجية لالإعاقة.
الع�سوية  مــنــح  ــمــاع  الجــت نــاقــ�ــس   كــمــا 
الخليجية  الجمعيات  لجميع  ال�سرفية 
الــعــامــلــة فــي مــجــال الإعـــاقـــة مــن بــاب 

مجلس اإلدارة يجتمع بالكويت ويقر مجلة علمية محكمة

اأخبار اجلمعية
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التعاون وتبادل الخبرات في هذا 
المجال.

الجتماع  اأن  بور�سلي   واأ�ــســارت 
كان ناجحًا بكل المقايي�س،  لفتة 
اإلى اأن اأع�ساء المجل�س التنفيذي 
رئي�س  مــع  مهم  لــقــاء  لهم  كــان 

مجل�س الأمة مرزوق الغانم.
وقــد تــم خــالل الجــتــمــاع تبادل 
الهتمامات  حول  النظر  وجهات 
الم�ستركة في مجال خدمة ذوي 

الإعاقة.
الفخري  الرئي�س  قال  جهته  من 
لــالإعــاقــة  الخليجية  للجمعية 
الخليفة  دعــيــج  ال�سيخ  مــعــالــي 
تطرق  الجــتــمــاع  اإن  خليفة  اآل 
�ساأنها  مــن  حيوية  لمو�سوعات 
تقدمها  التي  الخدمات  تطوير 

الجمعية لذوي الإعاقة.

واأعـــــرب مــعــالــيــه عـــن �ــســعــادتــه 
بوجوده في الكويت.

كما عبر ال�سيخ دعيج عن تمنياته 
باأن يحقق الملتقى الـ 20 في دولة 
نحو  الماأمول  النجاح  الإمـــارات 
تعزيز الهتمام بالتكامل الغذائي 

والدوائي لأ�سحاب الهمم.
الرئي�س  كــرم  الجــتــمــاع  وعــقــب 
الخليجية  للجمعية  الــفــخــري 
الجمعية  اإدارة  مجل�س  ورئي�س 
م.�ــســالح  لــالإعــاقــة  الخليجية 
مو�سى كال من جمعية اأولياء اأمور 
مجل�س  برئي�سة  ممثلة  المعاقين 

اإدارة الجمعية رحاب بور�سلي.
الكويتي  الطموح  نادي  كرم  كما 
المدير  فــي  متمثال  الــريــا�ــســي 
التنفيذي لنادي الطموح الكويتي 

الريا�سي جا�سم يعقوب.

مجلة خليجية علمية محكمة 
في مجال اإلعاقة

منح العضوية الشرفية 
للجمعيات المعنية بهذه 

الفئة
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اأخبار اجلمعية

المو�سى  عبداهلل  �سالح  المهند�س  قــال 
الخليجية  الجمعية  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
الملتقى  من  ـــ20  ال الن�سخة  اإن  لالإعاقة 
�ستنظمه  ــذي  ــ الـ لـــالإعـــاقـــة  الــخــلــيــجــي 
مع  بالتعاون  لالإعاقة  الخليجية  الجمعية 
بال�سارقة  الإعــاقــة  ذوي  اأهــالــي  جمعية 
والم�ست�سارين  الخبراء  ي�ستقطب  قريبًا، 
وي�سجع على ا�ستخدام اأف�سل الممار�سات 
العالمية للتغلب على هذه التحديات التي 

تواجه ذوي الإعاقة.
لمجل�س   59 الــــ  الجــتــمــاع  فــي  واأ�ـــســـار   
الذي  لالإعاقة،  الخليجية  الجمعية  اإدارة 

ا�ست�سافه نادي ذوي الإعاقة في الأح�ساء 
»التكامل  العلمي  الملتقى  اأن  مــوؤخــرًا، 
الهمم«،   لأ�ــســحــاب  والـــدوائـــي  الــغــذائــي 
المعارف  وزيادة  التجارب  لتبادل  يهدف 
تطوير  في  ي�سهم  ما  المهنية  والخبرات 
والعاملين في  للباحثين  الوظيفي  الم�سار 

مجال �سوؤون اأ�سحاب الهمم.

تفعيل الشراكات
ال�سبانة  �سعد  الــدكــتــور  قــال  جانبه  مــن 
الجتماع  اإن  للجمعية  العام  ال�سر  اأمين 
للمكاتب  ال�سنوية  الأن�سطة  برامج  اعتمد 

الخليجية  للجمعية  التابعة  التنفيذية 
والــزيــارات  ال�سراكات  وتفعيل  لالإعاقة 
مع  العربي  الخليج  دول  فــي  الميدانية 
والهيئات  والخا�سة  الحكومية  القطاعات 

والجهات ذات العالقة.
واأن�سطة  مــبــادرات  الجــتــمــاع  طــرح  كما 
عنها،  الإعــــالن  �سيتم  مــنــوعــة  جــديــدة 
وارتقاء  م�سيرة  تعزيز  في  �ست�سهم  والتي 
وتتويجا  المقبلة  للمرحلة  الجمعية  عمل 
لالإ�ستراتيجية طويلة المدى التي و�سعتها 

الجمعية الخليجية لالإعاقة.
للجمعية  الفخري  الرئي�س  اإلتقى  وقــد 

االجتماع الـ 59 للجمعية بالسعودية 
يعتمد أنشطة المكاتب التنفيذية 

2020م
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الخليجية لالإعاقة ال�سيخ دعيج اآل خليفة 
المهند�س  الجمعية  اإدارة  مجل�س  ورئي�س 
اإدارة  مجل�س  واأع�ساء  المو�سى  �سالح 
الجمعية الخليجية لالعاقة بمجل�س اإدارة 
برئا�سة  بالأح�ساء  الإعــاقــة  ذوي  نــادي 
مجل�س  واأع�ساء  الحويجي  خليل  الدكتور 
التوا�سل مع  النادي، وذلك لتعزيز  اإدارة 

الجهات الداعمة لذوي الإعاقة في الخليج 
العربي، وبحث  اأوجه التعاون الم�سترك.

 كما قام وفد الجمعية على هام�س الزيارة 
ــة  ــري ــاكـــن الأث بـــزيـــارة الــعــديــد مــن الأمـ
التراثية التي ت�ستهر وتتميز بها الأح�ساء 
الجوائز  مــن  العديد  على  حــازت  والــتــي 
على مختلف الم�ستويات ونالت على اإثرها 
اإبراهيم  ق�سر  مثل  وا�سعة  كبيرة  �سهرة 
جواثا  وم�سجد  البيعة  ومــنــزل  ــري  ــ الأث
وم�سجد  القارة  بجبل  الح�سارات  واأر�س 
اأبوبكر التراثي، وابدوا اإعجابهم ال�سديد 

بما �ساهدوه وق�سوا جولة ممتعة.

جهود كبيرة
ال�سيخ  للجمعية  الفخري  الرئي�س  واأعرب 
دعيج اآل خليفة ورئي�سها المهند�س �سالح 
خال�س  عــن  الأعــ�ــســاء  وجميع  المو�سى 
واأعــ�ــســاء  لرئي�س  وتــقــديــرهــم  �سكرهم 
ولمكتب  الإعاقة  نادي ذوي  اإدارة  مجل�س 

الهيئة العامة للريا�سة بالح�ساء على ما 
بالغة  وحفاوة  ا�ستقبال  وجدوه من ح�سن 
اأن  متمنين  الزيارة،  خالل  �سيافة  وكرم 

تتوا�سل مثل هذه الزيارات المفيدة.
�سعد  د  للجمعية  الــعــام  الأمــيــن  ــاد  ــس واأ�
وال�سيافة  الكبيرة  بالجهود  ال�سبانة 
المتميزة من نادي ذوي الإعاقة بالح�ساء 
خليل  الــدكــتــور  �ــســعــادة  بجهود  م�سيدًا 
ودوره  الزيارة  هذه  ت�سهيل  في  الحويجي 
ال�ستقبال  وتنظيم  تهيئة  فــي  الــكــريــم 

ولفريق النادي.
اإدارة  اأع�ساء مجل�س  وقد ح�سر الجتماع 
اأمين  ال�سبانة  �سعد  الــدكــتــور  الجمعية: 
ال�سر والدكتور خليل الحويجي من المملكة 
الأمين  بوردحة  وب�سمة  ال�سعودية  العربية 
مملكة  من  نامي  ومحمد  للجمعية  المالي 
البحرين وهدى الخالدي ورحاب بور�سلي 
من دولة الكويت واأكرم المعولي من �سلطنة 

عمان وح�سن الماجد مدير الجمعية.

االجتماع الـ 59 استضافه 
نادي ذوي اإلعاقة باألحساء

اعتماد برامج األنشطة 
السنوية للمكاتب التنفيذية 

التابعة للجمعية
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تدريب

دورة  لالإعاقة  الخليجية  الجمعية  نظمت 
البحرين،  مملكة  فــي  مــوؤخــرًا  تدريبية، 
التدري�س  »اإ�ستراتيجيات  عنوان:  تحت 
المدرب  قدمها  الخا�سة«،  التربية  فــي 
تربية  اأخ�سائي  ال�سقر  نايف  ال�سعودي 
الــذي  للتدريب  ــدادًا  امــت ــك  وذل خا�سة، 
العاملة  الكوادر  لمختلف  الجمعية  تقدمه 

في قطاعات الإعاقة.
الخليجية  للجمعية  العام  الأمــيــن  وكــرم 
ــمــدرب  ــة د. �ــســعــد الــ�ــســبــانــة ال ــاق ــالإع ل
الدورة  اإن  الدورة، وقال  والم�ساركين في 
اإلى تطوير معلمي التربية الخا�سة  �سعت 
والمهارات  الو�سائل  باأحدث  بتعريفهم 

والكتب الحديثة في هذا المجال، موؤكدًا 
التعليمية  العملية  اأ�سا�س  هو  التدريب  اأن 
حتى يتمكن المعلم من التعامل مع طالب 

التربية الخا�سة.

تكامل األدوار
عالقة  اأهمية  على  ال�سقر  المدرب  اأكــد 
واأولــيــاء  الــطــالب  مــع  والمعلم  المر�سد 
الح�سن  التعامل  على  والحر�س  الأمــور، 
اجــراء  جانب  اإلــى  التوا�سل  ج�سور  لمد 
ومراعاتهم  للطالب  الميداني  الم�سح 
وتوزيعهم بالف�سل مع اإعادة ترتيبهم من 
حين اإلى اآخر، م�سيرًا اإلى تكامل الأدوار 

بين المعلم والأ�سرة.
م�ساعدة  في  الأمــر  ولــي  دور  على  و�سدد 
الأبناء من ذوي �سعوبات التعلم والتربية 
بتزويده  المعلم  يــقــوم  حيث  الخا�سة، 
مع  الــالزمــة،  والــتــوجــيــهــات  بالن�سائح 
ال�سف  في  الإ�ستراتيجيات  بتغيير  قيامه 
الدرا�سي من اأجل تطوير الطالب تعليميًا 

وتربويًا.
وقــــدم الــ�ــســقــر اإلــــى الــمــ�ــســاركــيــن في 
ال�سادرة  الكتب  باأحدث  عناوين  الندوة 
ت�ساعدهم  والــتــي  الخا�سة  التربية  فــي 
معلم  دلــيــل  وهـــي:  اأدائـــهـــم،  تطوير  عــل 
التدري�س  طرق  التعلم،  �سعوبات  ومعلمة 

»إستراتيجيات التدريس« دورة تدريبية 
من الجمعية الخليجية لإلعاقة.. 

لمعلمي التربية الخاصة
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الدليل  الــمــعــرفــيــة،  والإ�ــســتــراتــيــجــيــات 
التنظيمي والإجرائي في التربية الخا�سة، 
المدخل اإلى التربية الخا�سة، مدخل اإلى 
�سعوبات  في  المر�سد  التعلم،  �سعوبات 

التعلم.

تدريب متنوع
لمجلة  الــ�ــســقــر  نـــايـــف  الـــمـــدرب  ــال  ــ ق
�سعوبات  تتناول  ــه  دوراتـ اإن  )الإرادة( 
ــ�ــس  ــتــدري ــم واإ�ــســتــراتــيــجــيــات ال ــعــل ــت ال
والــبــرامــج  والــمــخــتــ�ــســات  للمخت�سين 
التوعوية لالأ�سر مثل كيف اأعرف اأن ابني 
التعلم؟، وكيف لالأ�سر  لديه �سعوبات في 
اأن تتعامل مع هذا الإبن وكذلك المعلمين 

والمعلمات.
اأنه  اأكــد  الخا�سة،  التربية  مجال  وحــول 
ع�سق خا�س له ويتابع كل �سغيرة وكبيرة 
ــدث  ــقــدم اأحـ ــمــجــال، لــكــي ي ــذا ال فــي هـ
الأ�ساليب للمعلمين واأولياء الأمور وطالب 
ــب وعلى  ــدري ــت ــالل ال الــجــامــعــة، مــن خـ
المجتمع  توعية  لأن  ميديا،  ال�سو�سيال 

والأ�سرة هو ر�سالتي.

الدورة زودت المشاركين 
بأحدث المهارات والمفاهيم 

والكتب الحديثة

المدرب ركز على عالقة 
المرشد والمعلم مع الطالب 

وأولياء األمور
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املكاتب التنفيذية

المكتب التنفيذي بالسعودية:

المملكة  فــي  الخليجية  الجمعية  ــداف  اأهـ تفعيل  اطــار  فــي 
الجهات  مع  المتميزة  ال�سراكات  وتعزيز  ال�سعودية،  العربية 
تكليف  تم  المملكة،  في  الإعاقة  بذوي  المعنية  والموؤ�س�سات 
الخليجية  الجمعية  اإدارة  مجل�س  ع�سو  الحويجي  خليل  د 
يمثل  حيث  بال�سعودية،  التنفيذي  للمكتب  رئي�سًا  لالإعاقة، 
الدكتور الحويجي ال�سعودية في مجل�س الإدارة للدورة الحالية 

2019-2021 مع د. �سعد ال�سبانة الأمين العام للجمعية.
الفاعلة  الم�ساركات  من  العديد  2019م  العام  �سهد  وقــد 

للجمعية، ومنها على �سبيل المثال، ولي�س الح�سر:

ركن تعريفي
في  تعريفي  بــركــن  لــالإعــاقــة  الخليجية  الجمعية  �ساركت 
الموؤتمر الوطني الثاني لنمو و�سلوكيات الأطفال في م�ست�سفى 
العامة  الدارة  مــن  تنظيمه  تــم  والـــذي  الــوطــنــي،  الحر�س 
الملك  وجامعة  الوطني  الحر�س  ــوزارة  ب ال�سحية  لل�سوؤون 

�سعود ال�سحية »مار�س 2019م«
واأ�سرف على الجناح الأمين العام د �سعد ال�سبانة والأ�ستاذه 
من  ومجموعة  القحيز  حنين  ــاذه  ــت ــس والأ� العتيبي  مــنــال 
الهامة  ال�سخ�سيات  من  العديد  زيــارة  و�سهد  المتطوعات، 
والوفود الزائرة والم�ساركة بالموؤتمر، وقدمت رئي�سة اللجنة 
العام  المنظمة د فاطمة الأحمري �سكرها للجمعية والأمين 
للتعريف  المبذولة  والجهود  الــدعــوة  وقبول  التفاعل  على 

بالجمعية في المملكة.

تكليف رئيس 
جديد.. ومشاركات 
فاعلة في العمل 

التوعوي
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مشارك رئيسي
في  رئي�سي(  )م�سارك  الجمعية  �ساركت 
ال�سخا�س  هيئة  اأقامته  التي  المعر�س 
�سعود  الملك  جامعة  فــي  العــاقــة  ذوي 
بمنا�سبة اليوم العالمي لالإعاقة »دي�سمبر 
تــعــريــفــًا  ــاح  ــن ــج ال وتــ�ــســمــن  2019م«، 
في  و�ــســراكــاتــهــا  واأن�سطتها  بالجمعية 
المملكة ودول الخليج بجانب توزيع هدايا 
لالأطفال واأن�سطة لهم، كما تت�سمن هدايا 

تعريفية بالجمعية للكبار.
�ساحب  بح�سور  المعر�س  افتتح  ــد  وق
ــر مــحــمــد بن  ــ ــي ــ ــكــي الأم ــل ــم ــمــو ال ــس ــ� ال
اأمير منطقة  اآل �سعود نائب  عبدالرحمن 
الريا�س وبح�سور اأ�سحاب المعالي وزير 
العمل وال�سوؤون الجتماعية ومدير جامعة 
ال�سخ�سيات  مــن  ــدد  وعـ �ــســعــود  الــمــلــك 

الهامة في المملكة.
الخليجية  للجمعية  العام  الأمين  واأ�ساد 
لالعاقة د �سعد ال�سبانة بالتنظيم المميز 
ما  مــن  الكبيرة  وبالم�ساركة  للمعر�س 
الإعاقة،  بذوي  تهتم  يقارب من 80 جهة 
كما اأ�ساد بدور المتطوعات الذين �ساركوا 
في ن�سط ركن الجمعية عبر التعريف بها 

وتوزيع الهدايا للزوار.

توعية مجتمعية
مع  بال�سراكة  الخليجية  الجمعية  تعاونت 
نادي ذوي الإعاقة بالح�ساء في فعاليات 
العثيم  مجمع  في  لالإعاقة  العالمي  اليوم 
�سملت  مختلفة  اأن�سطة  ت�سمن  ــذي  والـ
ودور  المختلفة  بــالإعــاقــات  الــتــعــريــف 
الأ�سخا�س  خدمة  في  والنادي  الجمعية 
ذوي الإعاقة، كما وزعت هدايا لالأطفال 

والكبار.
المكتب  رئي�س  الحويجي  خليل  د.  واأ�سار 
لتفعيل  الجمعية  دور  ــى  ــ اإل الــتــنــفــيــذي 
الأيــام  لتفعيل  المملكة  داخــل  �سراكاتها 
للتعريف  بفعالية  والم�ساركة  العالمية 
والتوعية المجتمعية بذوي الإعاقة، وقدم 
بالأح�ساء  ــة  ــاق الإع ذوي  لــنــادي  �سكره 
ولمجمع العثيم لإقامة مثل هذه الأن�سطة.

مذكرة تفاهم
الخليجية  للجمعية  العام  الأمين  التقى 
بالرئي�س  الــ�ــســبــانــة  �ــســعــد  د  لــالعــاقــة 
لالعاقة  �سلمان  الملك  لمركز  التنفيذي 

الدكتوره عال اأبو �سكر، وجرى خالل اللقاء 
الجمعية  بين  التفاهم  مذكرة  مناق�سة 
في  والتعاون  ال�سراكة  وجوانب  والمركز 
المجال التدريبي في مجال ذوي الإعاقة، 
الــرائــدة  الأدوار  ا�ــســتــعــرا�ــس  تــم  كــمــا 
الأ�سخا�س  خدمة  في  والمركز  للجمعية 
ذوي الإعاقة والجهود الم�ستمرة لتحقيق 

الأهداف الم�ستركة في هذا المجال.

األمانة العامة
الخليجية  الــجــمــعــيــة  ــر  �ــس ــن  ــيـ اأمـ زار 
الأمانة  ال�سبانة،  �سعد  الدكتور  لالإعاقة 
الخليجي  التعاون  مجل�س  ــدول  ل العامة 
رئي�س  الزياني  عــادل  بالدكتور  والتقى 
اإطار  في  بالأمانة  والبيئة  الن�سان  قطاع 
الهتمام المتوا�سل من قبل الجمعية في 
المتعلقة  الم�سائل  العديد من  في  البحث 
بالجمعية وبالأ�سخا�س من ذوي الإعاقة.  
ونقل الأمين العام د �سعد ال�سبانة تحيات 
ال�سيخ  للجمعية  الفخري  الرئي�س  معالي 
دعيج بن خليفة اآل خليفة وجميع اأع�ساء 
مجل�س الإدارة  لمعالي الأمين العام لدول 

مجل�س التعاون الخليجي.

تكليف د خليل الحويجي 
عضو مجلس إدارة الجمعية 

رئيسًا للمكتب التنفيذي 
بالسعودية

الجمعية تعاونت مع 
مستشفيات وجامعات 

ونوادي إعاقة خالل العام 
2019م

د. خليل الحويجيد. �شعد ال�شبانة
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املكاتب التنفيذية

اعتماد تشكيل المكتب التنفيذي
للجمعيـــة الخليجيـــة لإلعاقـــــــة باإلمــــــارات

لالإعاقة  الخليجية  الجمعية  اعــتــمــدت 
التنفيذي  المكتب  واأع�ساء  رئي�س  اأ�سماء 
المتحدة،  العربية  الإمــارات  لها في دولة 
ــة الــمــهــنــد�ــس �ــســالح عــبــداهلل  بــرئــا�ــس
الجمعية  اإدارة  مجل�س  رئي�س  المو�سى 
ذوي  اأهالي  جمعية  اإدارة  مجل�س  ع�سو 
�سعيد  منى  مــن  كــل  وع�سوية  الإعــاقــة، 
المن�سوري ع�سوة مجل�س اإدارة الجمعية 
ذوي  اأهالي  جمعية  في  العام  ال�سر  اأمين 
التنفيذي،  المكتب  لرئي�س  نائبًا  الإعاقة 
نقي  عــبــداهلل  عبدالرحمن  والإعــالمــي 
لجمعية  ــام  ــع ال الــ�ــســر  ــن  اأمــي الب�ستكي 
الحو�سني  وليلى  الإماراتية،  ال�سحفيين 
جمعية  اإدارة  بمجل�س  �سابقة  عــ�ــســوة 
علي  �سالم  وبخيتة  الإعاقة،  ذوي  اأهالي 
لالإعاقة  الإمــارات  جمعية  ع�سوة  الكتبي 
الب�سرية، وخالد محمد ال�سنا�سي ع�سو 
مجل�س اإدارة جمعية اأهالي ذوي الإعاقة.

 ويتخذ المكتب التنفيذي لدولة الإمارات 
اأهالي  جمعية  ال�ستراتيجي  �سريكه  من 

ذوي الإعاقة بال�سارقة مقرًا. 
التنفيذي  المكتب  الأول  الجتماع  وخالل 
العمل  خطة  ا�ستعرا�س  تــم  بـــالإمـــارات 
المتعلقة  الــمــنــا�ــســبــات  ــام  ــ اأيـ ــدول  ــ وجـ
والعربية  الخليجية  الــهــمــم  بــاأ�ــســحــاب 
في  الم�ساركة  وبحث  والعالمية  والدولية 
2019م،  دبــي  الهمم  اأ�ــســحــاب  اإك�سبو 
الخليجية  للجمعية  العلمي  والملتقى 
الإمــارات  دولة  ت�ست�سيفه  الذي  لالإعاقة 

العربية المتحدة 2020م.
وتعتبر الجمعية الخليجية لالإعاقة جمعية 
خيرية تطوعية في مجال اأ�سحاب الهمم 
اأ�سهرت بمملكة البحرين في 17 اأغ�سط�س 
1999م وتاأ�س�ست بدعوة من اإدارة �سوؤون 
لدول  العامة  الأمانة  في  والبيئة  الإن�سان 
البحرين  احت�سنت  العربية حيث  الخليج 
لإقــرار  لها  الأول  التاأ�سي�سي  الجــتــمــاع 

الإمــارات  من  و�ساهم  الأ�سا�سي  النظام 
في تاأ�سي�سها كل من �سلطان �سيف ال�سحي 
ونا�سر  خانجي  �سليمان  طارق  والدكتور 

عبداهلل الزعابي.
في  المبذولة  الجهود  توحيد  اإلى  وتهدف 
التعاون  مجال الإعاقات بين دول مجل�س 

المعنية  الجهات  مع  بالتن�سيق  الخليجي 
الإعاقة  لــذوي  معلومات  قاعدة  وتوفير 
لتوفير  والم�ساعدات  الو�سائل  واأف�سل 
لأ�سحاب  تقدم  التي  الخدمات  وتطوير 
الهمم في دول المجل�س كما ت�سعى لتطوير 
والأنــظــمــة  الــقــوانــيــن  و�ــســن  الت�سريعات 
وتقديم  الهمم  اأ�سحاب  بحقوق  الخا�سة 
الإر�سادات الالزمة في مجالت اأ�سحاب 
الهمم والتعاون في تقييم م�ستوى ونوعية 
الخدمات المقدمة في هذا ال�ساأن وال�سعي 
والجمعيات  الموؤ�س�سات  وتطوير  لتنمية 
الهمم.  اأ�سحاب  مجال  في  والتــحــادات 
خالل  من  اأهدافها  لتحقيق  ت�سعى  كما 
اإن�ساء مركز معلومات في مجال اأ�سحاب 
والملتقيات  الموؤتمرات  واإقــامــة  الهمم 
ال�سنوية وعقد الندوات واللقاءات العلمية 
ن�سرات  واإ�سدار  ن�ساطها  في مجال عمل 
في  متخ�س�سة  ودرا�ــســات  وكتب  دوريــة 

مجال اأ�سحاب الهمم.

المكتب التنفيذي يتخذ من 
شريكه اإلستراتيجي جمعية 
أهالي ذوي اإلعاقة مقرًا له

االجتماع األول بحث 
المشاركة في إكسبو دبي 

2019 وتنظيم الملتقى 
العلمي 2020م
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تقرير

أحمد المال
الخليجية لإلعاقة تمنحه لقب شخصية 

اليوم العالمي للعصا البيضاء

منح المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية لإلعاقة في اإلمارات العربية، المواطن أحمد حسن المال مواليد 
1972 لقب شــخصية »اليوم العالمي للعصا البيضاء« الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، وذلك لنجاحه 
المتميــز فــي تحقيــق الرعاية ألصحاب الهمــم من ذوي االعاقــة البصرية واســتطاعته ان يندمج ويدمج 

الكثيرين من ذوي االعاقة البصرية بنجاح كبير في شتى مجاالت الحياة.
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الخليجية لالإعاقة  الجمعية  واأ�ساد رئي�س 
ــالح عـــبـــداهلل الــمــو�ــســى  ــس الــمــهــنــد�ــس �
المتحدة  العربية  المــارات  دولــة  بجهود 
ــحــاب الــهــمــم مــن ذوي  فــي رعــايــة اأ�ــس
الإعاقة الب�سرية، منوهًا بجهود الرعاية 
من  لهم  المتمثلة  والجتماعية  ال�سحية 
المجتمع  تنمية  ووزارة  ال�سحة  وزارة 
المجتمع  وتنمية  ال�سحة  وهيئات  ودوائر 
الــمــحــلــيــة والــمــ�ــســتــ�ــســفــيــات وجــمــعــيــات 
موؤ�س�سة  مقدمتهم  وفي  الهمم،  اأ�سحاب 
باأبوظبي  الإن�سانية  للرعاية  العليا  زايــد 
الن�سانية  للخدمات  ال�سارقة  ومدينة 

وجمعية المارات للمعاقين ب�سريًا.

مسيرة تعليمية
من جانبه اأعرب اأحمد المال عن تقديره 
بـــدور المكتب  لــهــذا الخــتــيــار ومــ�ــســيــدًا 
لالإعاقة  الخليجية  للجمعية  التنفيذي 
الإدمــاج  اإلــى  للو�سول  ومتطلعا  بالدولة، 
الــ�ــســامــل والــحــقــيــقــي لــالأ�ــســخــا�ــس من 
كل  واإزالـــة  مجتمعهم  فــي  الإعــاقــة  ذوي 
دون  تحول  التي  والعراقيل  ال�سعوبات 

ذلك.
مهاراته  تنمية  على  المال  اأحمد  وعمل 
ــه الــمــهــنــيــة مـــن خــالل  وتــو�ــســيــع خــبــرات
الإطـــــــالع والـــبـــحـــث ومــتــابــعــة اأحــــدث 
مما  ال�ستفادة  وراء  وال�سعي  التطورات، 
لديه من خبرات ومعرفة في تطوير حياة 
والعمل  الهمم،  اأ�سحاب  من  الأ�سخا�س 
على منا�سرة الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة 
والتطوع  المجتمعية  التوعية  خــالل  من 
والإ�سهام في المبادرات المجتمعية، وبناء 
اأ�سرية  وحياة  م�ستقرة  اجتماعية  حياة 
هادئة وال�سعي وراء تاأمين م�ستقبل واعد 
التطور  لإحــراز  واجتهاده  وجده  لأبنائه، 
المهني والتقدم الوظيفي وتركه ب�سمات 
وا�سحة في مجال تدريب وتاأهيل وتوظيف 

الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة.
البتدائية  المرحلة  درا�سة  المال  واأنجز 
للمكفوفين  النور  معهد  في  والإعــداديــة 
بالبحرين، والمرحلة الثانوية في مدار�س 
جامعة  في  الجامعية  والمرحلة  الــدولــة 
حلوان » اآداب، ق�سم تاريخ« في جمهورية 

م�سر العربية.

المال درس االعدادية 
بالبحرين والثانوية باإلمارات 

والجامعة بمصر

بصمات واضحة للمال في 
تدريب وتوظيف األشخاص 

من ذوي اإلعاقة
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خبرات عملية
مدر�س  مــن  العملية  خــبــراتــه  وتــدرجــت 
اإعاقة ب�سرية في مركز اأبو ظبي لرعاية 
طباعة،  م�سرف  الى  المعاقين،  وتاأهيل 
نائبا  ــم  ث ــي،  ــوظــب اأب فــي  ــل  ــراي ب مطبعة 
لمدير مركز تمكين في �سلطة دبي الحرة 
الى  بعدها  ليتدرج  والإعــالم،  للتكنلوجيا 
مدير العالقات العامة ثم مديرا للعالقات 
الخارجية بمركز تمكين منذ 2008 وحتى 
الن ومكلف بقياده فريق محور التوظيف 

الدامج، ا�ستراتيجية دبي لالإعاقة.
تدريب  المال:  احمد  انجازات  اأبرز  ومن 
الب�سرية  الإعــاقــة  ذوي  من  الأ�سخا�س 
التعوي�سية،  التكنولوجيا  ا�ستخدام  على 
مجال  في  والعاملين  المهتمين  وتدريب 
والكتابة  القراءة  على  الب�سرية  الإعاقة 
بطريقة برايل، والإ�سهام في تطوير مناهج 
لالأ�سخا�س  الموجهة  الآلـــي  الحا�سب 
مع  والعمل  الب�سرية،  الإعاقة  ذوي  من 
لتطوير  التعوي�سية  التقنيات  مــطــوري 
التعوي�سية  التكنولوجيا  في  العربية  اللغة 
الم�ستخدمة من قبل الأ�سخا�س من ذوي 
الإعاقة الب�سرية، وو�سع وتطوير البرامج 

ذوي  من  لالأ�سخا�س  الموجهة  التدريبية 
الإعاقة الب�سرية.

ا�ستراتيجيات  و�سع  في  المال  اأ�سهم  كما 
تــاأهــيــل وتـــدريـــب وتــوظــيــف الأ�ــســخــا�ــس 
التوعية  ن�سر  وفــي  الهمم،  اأ�سحاب  من 
ــة  ــي ــة واأحــق ــ ــاق ــ ــول الإع ــ الــمــجــتــمــعــيــة ح
التعلم  في  الإعــاقــة  ذوي  من  الأ�سخا�س 
والعمل والندماج في المجتمع، بال�سافة 
الى قيادته فريق التوظيف الدامج وتطبيق 
ا�ستراتيجية دبي لالإعاقة »مجتمعي مكان 
الم�سرعات  مع  والعمل   ،»2020 للجميع 
الأ�سخا�س  توظيف  ت�سريع  في  الحكومية 
بمهن  واإلــحــاقــهــم  الهمم  اأ�ــســحــاب  مــن 
واإمــكــانــيــاتــهــم،  قــدراتــهــم  مــع  تتنا�سب 
الإ�سدارات  من  العديد  على  والإ�ــســراف 

عــام  مــنــذ  بــرايــل  بطريقة  طبعت  الــتــي 
2001، والإ�سراف على البرامج التدريبية 
الهمم  اأ�سحاب  لالأ�سخا�س من  الموجهة 
على  عمل  كما  تطويرها،  على  والعمل 
اإيجاد المزيد من فر�س عمل لالأ�سخا�س 
تطورهم  ومتابعة  الهمم  اأ�ــســحــاب  مــن 

المهني وتطوير اأداءهم الوظيفي.

إنجازات تطوعية
في  عدة  تطوعية  ا�سهامات  المال  لأحمد 
ع�سو  كــان  حيث  الهمم  اأ�سحاب  خدمة 
اإدارة  بمجل�س  دورات  لــثــالث  �ــســابــقــا 
الجمعية الخليجية لالإعاقة كما هو ع�سو 
المـــارات  بجمعية  �سابق  اإدارة  مجل�س 
فريق  حاليا  ويــراأ�ــس  ب�سريا،  للمعاقين 
ال�ستراتيجية  لبرامج  التوظيف  محور 
مدير  وهــو  دبــي،  فــي  المعرفة  هيئة  فــي 
التابع  العالقات الخارجية بمركز تمكين 

للهيئة.
ــه الــتــطــوعــيــة تولي  ــجــازات ــرز ان ــ ومـــن اأب
ب�سريا  للمعاقين  الإمــارات  اإدارة جمعية 
اإدارة  وع�سوية مجل�س  �سنوات،   10 لمدة 
 7 لــمــدة  لــالإعــاقــة  الخليجية  الجمعية 
�سنوات، بال�سافة الى التطوع مع مختلف 
تنفيذ  فــي  المدني  المجتمع  موؤ�س�سات 
ذوي  من  لالأ�سخا�س  الموجهة  برامجهم 
الموؤ�س�سات  والعمل مع عدد من  الإعاقة، 
الحكومية كمتطوع لتطوير برامج وتنفيذ 
ذوي  مــن  لالأ�سخا�س  موجهة  مــبــادرات 

الإعاقة.
الإمــارات  تمثيل  في  المال  احمد  واأ�سهم 
العربي  برايل  خط  تطوير  موؤتمرات  في 
لالتحاد  العمومية  والجمعية  بال�سعودية، 
اأفريقيا،  جنوب  في  للمكفوفين  العالمي 
الآ�سيوي  لالتحاد  العمومية  والجمعية 
للمكفوفين في الهند والجمعية الخليجية 

لالإعاقة في البحرين.

المال يرأس فريق 
محور التوظيف لبرامج 

االستراتيجية في هيئة 
المعرفة بدبي
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شركة الفنادق الوطنية
تدعم

الجمعية الخليجية لإلعاقة
وبرامجها الهادفة إلى رعاية ودمج وحماية

ذوي اإلعاقة في مملكة البحرين
في إطار شراكة دائمة  

تعكس إيماننا بدعم هذه الفئة
وتعزيز حقوقها في المجتمع

متمنين لكم دوام النجاح واالزدهار
وخدمة هذا الوطن المعطاء



خطوات جديدة.. حكومية ومدنية..
لتعزيز التنمية المستدامة

ذوو العزيمة بالبحرين

خطة تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030، 
تتعهد »بعدم ترك أي شخص خلف الركب«، وتعتبر 
اإلعاقة أحد القضايا الشاملة التي يتم العمل عليها 

عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة 
عشر، وبما يتماشى مع استراتيجية األمم المتحدة 

إلدماج منظور اإلعاقة.

ريبورتاج
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ر�سمية  اإح�سائية  اأظــهــرت  وقــد 
والتنمية  العمل  وزارة  �سادرة عن 
اأن اإجمالي عدد ذوي  الجتماعية 
الإعاقة يبلغ 11 األف و738 معاًقا، 
و4  ــرا،  ذكـ و974  اآلف   6 بينهم 

اآلف و764 اأنثى.

خطط وطنية
�سرح  اأكــبــر  افتتاح  المتوقع  مــن 
خدماتي لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
ــط،  ــس الأو� الــ�ــســرق  م�ستوى  على 
ــة الــ�ــســامــل،  ــاقـ ــو مــجــمــع الإعـ وهـ
و�سيقدم   ،2020 الــعــام  ــالل  خـ
التاأهيلية  الخدمات  اأنواع  مختلف 
لالأ�سخا�س  والعالجية  والرعائية 
مراكز   10 وي�سم  الإعــاقــة،  ذوي 
جغرافي  محيط  في  متخ�س�سة 

واحد، على اأيدي متخ�س�سين.
بتقديم  ال�سامل  المجمع  و�سيعنى 
ــن الـــخـــدمـــات الأخـــــرى  عــــدد مـ
كـــالـــعـــالج الــطــبــيــعــي، والـــعـــالج 
ــالج الــمــهــنــي،  ــ ــع ــ ــي، وال ــس ــفــ� ــن ال
كما  ــيــم،  ــقــي ــت وال والــتــ�ــســخــيــ�ــس 
والتطوير،  للتدريب  مركًزا  ي�سم 
ــا لــمــنــتــوجــات واأعــمــال  ومــعــر�ــسً
الإعــــاقــــة،  ذوي  الأ�ـــســـخـــا�ـــس 
يهدف  نهاري  نــاٍد  اإلــى  بالإ�سافة 
اإلــــى تــحــقــيــق بــيــئــة اآمـــنـــة لـــذوي 
من  والمتو�سطة  الب�سيطة  الإعاقة 
ممن  �سنة،   45 الى  �سنة   18 �سن 
بمراكز  التاأهيل  مــراحــل  ــوا  ــّم اأت
ــة  ــي ــل الــحــكــومــيــة والأهــل ــاأهــي ــت ال
�سيمار�سون  حــيــث  ــة،  ــخــا�ــس وال
الأكاديمية  الأن�سطة  بع�س  فيه 
ت�سميمها  تم  التي  والترفيهية، 

ا لهم.. خ�سي�سً

الوطنية  الإ�ستراتيجية  وتطمح 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  لحقوق 
اإيجاد مجتمع بحريني  اإلى  تطمح 
يتمكن  الــدمــج  مــبــداأ  على  قــائــم 
من  الإعاقة  ذوي  المواطنون  فيه 
ب�سكل  حقوقهم  كــافــة  مــمــار�ــســة 
عــــادل ومــتــكــافــئ،  وتــ�ــســتــهــدف 
الإعــــاقــــة  ذوي  ــس  ــا�ــ ــخــ ــ ــس ــ الأ�
وعائالتهم وكل المهتمين بتقديم 
ت�سع  اإذ  وهـــي  لــهــم  ــات  ــدم ــخ ال
مركز  في  الإعاقة  ذوي  ال�سخ�س 
م�سوؤولية  ت�سع  فاإنها  اهتمامها 
الإعــاقــة  الأ�ــســخــا�ــس ذوي  دمـــج 
بكافة  البحريني  المجتمع  على 

قطاعاته.
التي  الموؤ�س�سات  الم�سرع  ــزم  واأل
فاأكثر  عاماًل  خم�سين  ت�ستخدم 
الأ�سخا�س  مــن  عــدد  ا�ستخدام 
ذوي الإعاقة ممن تر�سحهم وزارة 
العمل والتنمية الجتماعية، وذلك 
بما ل يقل عن اثنين في المائة من 

مجموع عدد العمال في المن�ساأة.

جهود شاملة
والــتــنــمــيــة  ــعــمــل  ال وزارة  تــقــوم 
تنفيذ  بــمــوا�ــســلــة  الجــتــمــاعــيــة 
الــخــطــط الــرامــيــة اإلــــى تــاأهــيــل 

إجمالي عدد ذوي اإلعاقة بالبحرين يبلغ 11 ألف 
و738 معاًقا

المجمع الشامل يضم 10 مراكز متخصصة في 
محيط جغرافي واحد
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وتدريب وتوظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
في  العمل  �سوق  في  اإدماجهم  خالل  من 
ذلك  وتعزيز  والأعمال  الوظائف  مختلف 
باإقامة معر�س خا�س لتوظيف الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة والذي �ساهم في ا�ستقطاب 
اأكثر  في  الأ�سخا�س  من  العديد  وتوظيف 
من 30 موؤ�س�سة و�سركة عر�ست اأكثر من 

300 وظيفة مختلفة.
كما �سعت وزارة ال�سحة اإلى وجود مباني 
ونفذت  الإعــاقــة  لـــذوي  �سديقة  �سحية 
الت�سخي�س  في  للم�ساعدة  �سحية  برامج 
لزيادة  عالجية  وبرامج  البكر  والتدخل 
جودة  ولتح�سين  الإعــاقــة،  ذوي  قــدرات 
في  بفعالية  للدمج  وتاأهيلهم  حياتهم 
المجتمع، وكذلك كفالة رعاية الطفل ذي 
ومنحه  مجاًنا،  وتاأهيله  وتعليمه  الإعاقة 

كافة الخدمات.
خالل  والتعليم  التربية  وزارة  ووا�سلت 
 2020/2019 الجديد  الــدرا�ــســي  الــعــام 
ذوي  الطلبة  دمــج  �سيا�سة  فــي  التو�سع 
هذا  الدمج  مدار�س  وا�ستقبلت  الإعــاقــة 
من  م�ستجدين،  وطالبة  طالًبا   61 العام 
الــتــوحــد، والإعــاقــات  ذوي ا�ــســطــرابــات 
والإعــاقــات  داون،  ومــتــالزمــة  الذهنية 
من  الآلف  ــى  اإلـ لين�سموا  الــجــ�ــســديــة، 
تحت�سنهم  الذين  الإعــاقــة  ذوي  الطلبة 

الوزارة في مدار�سها.

ونجحت الوزارة مع نهاية العام الدرا�سي 
 24 تخريج  فــي   2019/2018 الما�سي 
طالًبا وطالبة من فئات الإعاقات ال�سمعية 
والج�سدية والب�سرية وا�سطراب التوحد، 
على  الح�سول  متطلبات  اإتمامهم  بعد 
ال�ستمرار  مــع  بنجاح،  العامة  الثانوية 
والمنح  البعثات  من  ن�سبة  تخ�سي�س  في 

ال�سنوية لهم.

مطالب جديدة
ــادرة هـــي الأولــــــى من  ــبـ تـــم تــد�ــســيــن مـ

التعاون  مجل�س  دول  م�ستوى  على  نوعها 
نر�سم  ــا  »مــًع عــنــوان  تحمل  الخليجي، 
حيث  النــدمــاج«،  ثقافة  ونــعــزز  البهجة 
الطالب  والتعليم  التربية  وزارة  �سمت 
وت�سمل  الك�سافة،  فرق  في  الإعاقة  ذوي 
مرحلتها الأولى �سم 68 طالًبا من جميع 
الــمــراحــل الــدرا�ــســيــة بــمــدار�ــس الــدمــج 
الحركية،  الإعاقات  ذوي  من  الحكومية، 

والذهنية، والب�سرية، وال�سمعية.
وهناك مطالب جديدة لتعزيز التجربة 

البحرينية ومنها:
- ن�سر ثقافة ولغة الإ�سارة بو�سع الآليات 
الإ�سارة  لغة  مترجمي  لعتماد  القانونية 
وزارة  من  لهم  معتمدة  بطاقة  واإ�ــســدار 

العمل.
- تعيين من يتوا�سل مع ذوي الإعاقة عبر 
طوارئ مجمع ال�سلمانية الطبي، من اأجل 

ت�سخي�س الحالت الم�ستعجلة وعالجها.
في  اأولــويــة  الإعــاقــة على  - ح�سول ذوي 

تلقي الخدمة ببع�س المرافق الحكومية.
ر�سوم  من  والمراكز  الجمعيات  اإعفاء   -
بن�سب  خف�سها  اأو  الحكومية  الخدمات 

موؤثرة.
البحثية  القتراحات  وتطبيق  درا�ــســة   -
والــعــلــمــيــة لــلــطــلــبــة الــخــريــجــيــن مــن 
الجامعات، والموجودة في بحوث التخرج 

اأو ر�سائل الماج�ستير والدكتوراه.

اإلستراتيجية الوطنية 
تطمح إليجاد مجتمع 

بحريني قائم على مبدأ 
الدمج

عدد مدارس الدمج ارتفع 
العام الحالي إلى 82 
مدرسة للبنين والبنات

انضمام ذوي اإلعاقة 
للكشافة مبادرة أولى من 

نوعها خليجيًا
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نقّدر دعمكم
الذي يعكس مبدأ المسئولية

اإلجتماعية  ومديد العون للجميع

نعتز بالشراكة معكم
شــــركـــة ســيــبــاركـــو

تعتز بشراكتها ودعمها لمشروعات وبرامج

الجمعية الخليجية لإلعاقة
إنطالقاً من مسئوليتها االجتماعية وااللتزام تجاه جميع شرائح المجتمع البحريني 

وتحقيق األهداف الخيرة في هذا الوطن المعطاء



حتقيق

الكلية العلمية للتصميم بعمان

وظائف جديدة..
وغير تقليدية.. لألشخاص 

ذوي اإلعاقة السمعية

28



البيئة  اأن  بالكلية  والأكاديميون  الإداريـــون  اأكــد  وقد 
الطالب  هــوؤلء  تفوق  في  ت�سهم  بالكلية  الأكاديمية 
جميع  في  الإ�ــســارة  لغة  على  اعتمادهم  من  بالرغم 
هي  الكلية  اأن  الطالب  اعتبر  فيما  المحا�سرات، 
المجتمع  الإندماج في  ت�ساعدهم على  واحدة،  عائلة 

والإنجاز الأكاديمي من اأجل تحقيق اأحالمهم.

الدفعة الثانية
رئي�س  نائب   - يو�شف  الدين  �شالح  ثريا  الأ�شتاذة 
مجل�س اإدارة الكلية، اأ�سارت لمجلة »الإرادة« اأن الكلية 
وهي  تخ�س�سات  باأربعة  بــداأت  للت�سميم  العلمية 
والفنون  الداخلي  والت�سميم  الجرافيكي  الت�سميم 
الجميلة وت�سميم الزياء، ونظرا للتطور الذي ت�سهده 
فقد  المختلفة،  الأكاديمية  المجالت  في  ال�سلطنة 
وهي  اأخــرى  تخ�س�سات  با�ستحداث  الكلية  قامت 
وتخ�س�س  العمارة  وتخ�س�س  المتحركة  الر�سوم 
على  بالعمل  حاليًا  وتقوم  الفوتوغرافي،  الت�سميم 
اأخذ الموافقات الالزمة لطرح برامج الماج�ستير في 

الفنون والت�سميم في العام 2020/2021
من  بالكلية  المدمجين  الطالب  عــدد  اأن  واأ�سافت 
طالب،   23 و  طالبة   14 هم  ال�سمعية  الإعــاقــة  ذوي 

برنامج  في  يدر�سون  وجميعهم  طالبًا،   37 بمجموع  
 Graphic  ، الــرقــمــي   - الــجــرافــيــكــي  الت�سميم 
اأن الدفعة الأولى من  Design – Digital، منوهًة 
الأكاديمي  العام  بداية  مع  بالدرا�سة  التحقت  الطلبة 
هذا  في  الثانية  الدفعة  التحقت  فيما   2019/2018

العام 2020/2019م.
مــجــالتــه  فــي  وا�ــســع  عــلــم  الت�سميم  اأن  وذكــــرت 
�سلة  لها  التي  العلوم  اأكثر  من  وهــو  وا�ستخداماته 
ولذلك  التخ�س�سات،  �ستى  في  المختلفة  بالعلوم 
فاإن الكلية ت�سعى خالل الخطة ال�ستراتيجية الرابعة 
للتحّول   2040 عمان  روؤية  مع  وتما�سيًا   2025-2021
على  والت�سميم  الفنون  في  متخ�س�سة  جامعة  لأول 

م�ستوى دول مجل�س التعاون.

البيئة األكاديمية
من جهتها اأكدت د. ب�شاير خالد �شليمان الزدجالي، 
خالل  مــن  بالكلية،  ال��ج��راف��ي��ك��ي  الت�شميم  اأ���ش��ت��اذ 
اأن الإعاقة ل تقف  تجربتها مع فئة الإعاقة ال�سمعية 
حيث  والبــداع،  التعّلم  من  �ساحبها  تعيق  ول  حاجز 
يتعاملون مع اإعاقتهم وكاأنها تحدي لإنجاز اأي مهمة 

توكل لهم وبال�سكل المطلوب.

هي أول مؤسسة تعليم عاٍل في مجاالت التصميم والفن في مسقط، بسلطنة 
عمان، وقد بدأت مســيرتها األكاديميــة في 2004م، وحصلت في العام 2019 
على االعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي، وتدمج حاليًا 
37 طالبًا وطالبة من ذوي اإلعاقة السمعية، حيث ستفتح لهم الباب أمام دخول 

مهن جديدة، وغير تقليدية.
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واأ�سارت اإلى اأن هوؤلء الطالب يظهرون 
وي�ساعدهم  الدرا�سية،  المواد  في  تفوقًا 
لدرا�سة  الكلية   تــوفــره  مــا  ذلــك  على 
اأ�ــســتــوديــوهــات  مــن  ــواًء  ــس � التخ�س�س 
واأجهزة وحوا�سيب وكاميرات اإلى اأقالم 
للمكتبة  بالإ�سافة  والألـــوان،  الر�سا�س 

الموجودة في الكلية

التحصيل العلمي

بنت  ه��دى  الإ����ش���ارة  لغة  اأم���ا مترجمة 
اأنها  العامري، فقد ذكرت  �شيف حميد 
للطالب  المحا�سرات  كل  بترجمة  تقوم 
 37 وت�ساعد  ال�سمعية،  ــة  الإعــاق ذوي 
الدرا�سي  تح�سيلهم  في  وطالبة  طالبًا 

وتفوقهم  ــم  ــهـ اإرادتـ وحـــول  وتــفــوقــهــم، 
اأ�سلوبه  طالب  لكل  اأن   اأ�سافت  العلمي 
الــدر�ــس،  تلقي  فــي  الخا�سة  وطريقته 
في  القدرات  تتفاوت  اأن  الطبيعي  ومن 
وقــدرة  الذهنية  والــلــيــاقــة  ال�ستيعاب 
الطالب على ا�سترجاع ما تدار�سه وتلقاه 

من معلومات.
اأن كل طالب من هوؤلء الطالب  واأكدت 
والتوفيق  النجاح  في  واأحالمه  اآماله  له 
والجميل  اليه  الو�سول  في  يطمح  الذي 
المعلومة  تلقي  ب�سهولة  يت�سفون  اأنهم 
الإرادة  جميعًا  ولديهم  معي،  والتفاعل 
ــوؤدون  ــ ــب الــعــلــم حــيــث ي والــعــزيــمــة وحـ
ي�سعدني  ما  وهذا  �سغف  بكل  اأن�سطتهم 

فيهم.
من  الكلية  طــالب  اأن  العامري  وتابعت 
بجدارة  يمتلكون  ال�سمعية  الإعاقة  ذوي 
المعاقين  غير  الأ�ــســخــا�ــس  يمتلكه  مــا 
في  ومواهب  وذهنية  عقلية  قــدرات  من 
همم  ولديهم  والعملي  العلمي  المجال 
يتبعون  اأنــهــم  الوحيد  والــفــارق  عالية، 
اأ�سلوب ال�سرح المعتمد على لغة الإ�سارة 

بدًل من النطق.

ثريا صالح الدين: عدد الطالب 
المدمجين 37 طالبًا ويدرسون 

في برنامج التصميم الجرافيكي 
– الرقمي

بشاير الزدجالي: الطالب الصم 
يظهرون تفوقًا في الدراسة 
ويساعدهم ما توفره الكلية  

لدراسة التخصص

هدى العامري: الطالب 
يمتلكون نفس القدرات العقلية 

والفارق الوحيد أنهم يتلقون 
المحاضرات بلغة اإلشارة
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عائلة واحدة
ب�����دوره ق���ال ال��ط��ال��ب ي��ا���ش��ر ب���ن غ��الم 
العلمية  ب��ال��ك��ل��ي��ة  ط��ال��ب   - ال��ب��ل��و���ش��ي 
جرافيكي  ت�شميم  تخ�ش�س  للت�شميم 
اختار  اإنــه  )الإرادة(  لمجلة  رقمي،   -
ويطمح من خالله  يحبه  لأنه  تخ�س�سه 
اأن  موؤكدًا  الحياة،  في  نجاحات  لتحقيق 
التي  الكليات  اأف�سل  من  تعتبر  الكلية 
تقدم الخدمات لذوي الإعاقة ال�سمعية، 
اأنه في بداية التحاقه بالكلية  ولم يخف 
ــدم الـــقـــدرة على  ــان مــتــخــوفــًا مــن عـ كـ
ومع  الأكــاديــمــيــة  البيئة  فــي  النــدمــاج 
الطالب اإل اأنه �سرعان ما �سعر ان هذا 
المكان هو الذي يريد اإكمال درا�سته فيه 
الواحدة  العائلة  ت�سبه  الكلية  اإن  حيث 
والمترجمة  ــن  ــي والإداري فالأكاديميين 
والجميع يقدمون لنا كل ما نحتاجه من 

علم ومعرفة والحمد اهلل.
بعد  يطمح  اإنه  بالقول  البلو�سي  واختتم 
الكلية  فــي  مــدر�ــســًا  يــكــون  اأن  الــتــخــرج 
في  خا�س  م�سروع  فتح  الــى  بالإ�سافة 

مجال الت�سميم.

حلم يتحقق
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال ال���ط���ال���ب زي�����اد بن 
خ���ل���ف ال�������ش���ي���اب���ي، ق�����ش��م ال���ج���راف���ي���ك 
لأنه  الق�سم  هــذا  اختار  اإنــه  بالكلية، 
كان  اأنه  اإلى  م�سيرًا  الت�سميم،  ي�سمل 
ميكانيكي  يكون  اأن  �سغره  في  يحلم 
فترة  بعد  حلمه  تغير  ولكن  �سيارات، 
وبعد  والفن،  والت�سوير  الت�سميم  اإلى 
عن  يبحث  كــان  درا�سته  مــن  اإنــتــهــاءه 
ما  وهــو  الحلم،  هــذا  لــه  يحقق  مكان 
وجده في الكلية العلمية للت�سميم التي 
فر�سة  ال�سمعية  الإعاقة  لذوي  اأتاحت 

الدرا�سة وتعلم الفنون والت�سميم.
ــى  ــ ــكــر اإل ــس ــ� ــال ــدم الــ�ــســيــابــي ب ــ ــق ــ وت
ومترجمة  ــن  ــيـ والإداريـ الأكــاديــمــيــيــن 
للطالب  يقدموه  ما  كل  على  الإ�ــســارة 
من ذوي الإعاقة ال�سمعية لكي يتفوقوا 
ويــحــقــقــوا اأحــالمــهــم وطــمــوحــاتــهــم، 
الــتــخــرج �سوف  بعد  اأنـــه  اإلـــى  مــنــوهــًا 
يلتحق بالعمل الحكومي مع فتح م�سروع 

خا�س به.

ياسر البلوشي: أطمح بعد 
التخرج أن أكون مدرسًا بالكلية 
وأفتح مشروعي الخاص في 

مجال التصميم

زياد السيابي: الكلية أتاحت لي 
تحقيق حلمي بأن أكون مصممًا 

وبعد تخرجي سأجمع بين 
الوظيفة والبيزنس
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حتقيق

أمهاٌت المناصرين الذاتيين باإلمارات

الدعم النفسي االجتماعي يعزز قدراتنا 
في رعاية أبنائنا

المناصريــن  نجــاٌح ملمــوس شــهدته قمــة 
دولــة  مســتوى  علــى  األولــى  الذاتييــن 
اإلمــارات العربيــة الشــقيقة، والتي نظمتها 
مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية في 
الفترة من 27 - 30 سبتمبر 2019 تحت شعار 
)خطــوة واحدة أقرب( بالتعــاون مع منظمة 
االحتواء الشــامل إلقليم الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا وبمشــاركة 14 مناصرًا ذاتيًا 

ومسانديهم و9 أمهات.

المنا�سرين  بر�سا  النجاح  هذا  وتجلى 
القمة  فعاليات  عن  اأنف�سهم  الذاتيين 
بــاإعــداد  الخا�س  التدريبي  والبرنامج 
القادة منهم حيث تولت عملية التدريب 
القا�سمي  �سيخة  الذاتية  المنا�سرة  فيه 
منظمِة  في  الذاتيين  المنا�سرين  ممثلُة 
الحتواِء ال�سامِل لإقليم ال�سرِق الأو�سط 
الذاتية  والمنا�سرة  اأفريقيا  و�سمال 
�سلمى الطباخ ع�سو مجل�س اإدارة منظمة 

الحتواء ال�سامل الإقليمية.
كما �سهدت القّمة نجاحًا لفتًا للبرنامج 

المنا�سرين  باأمهات  الخا�س  الترفيهي 
الــذاتــيــيــن وتـــم خــاللــه تــقــديــم الــدعــم 
تعزيز  بهدف  لهن  والمعنوي  النف�سي 
ــتــمــرار تــقــديــم الــدعــم  ــن ل�ــس ــدراتــه ق
وتوطيد  الــخــبــرات  وتــبــادل  لأبــنــائــهــن 

روابط التعارف وال�سداقة.

توعية وتدريب
عرواني  مها  الفا�شلة  ال�شيدة  تحدثت 
الذاتي بالل حداد  المنا�شر  اأمر  ولية 
مــتــالزمــة  ــخــا�ــس ذوي  ــس الأ� مـــن  وهـــو 

والتحديات  تجربتها  عن  تحدثت  داون 
في  خــا�ــســة  واجــهــتــهــا  الــتــي  الج�سيمة 
كيفية  في  الخبرة  لقلة  نظرًا  البدايات 

التعامل مع الم�ستجدات.
اأم بالل اأن ال�ستقاللية من حق  واأكدت 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة لأنهم ي�ستطيعون 
زمالئهم  وحــقــوق  بحقوقهم  المطالبة 
وعلى اأفراد وموؤ�س�سات المجتمع اأن يولوا 
والم�ساهمة  الحقوق  لهذه  كبيرة  اأهمية 

في تعزيز دمجهم.
ال�سيدة مها اأو�سحت الأثر الطيب للوعي 

تحقيق: حازم �شاحي �شحادة
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المجتمعي في حث الأفراد والجهات على 
دعم الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وت�سجيعهم 
على اتخاذ القرارات المتعلقة ب�سوؤونهم 
وق�ساياهم بما ي�سمن م�سلحتهم العليا 

دائمًا. 

في  القمة  اأهمية  اإلــى  بالل  اأم  واأ�سارت 
بحقوقهم  الذاتيين  المنا�سرين  تعريف 
واتخاذ  بها  المطالبة  على  وتدريبهم 
القرارات المنا�سبة والعمل بروح الفريق 
الــتــي تهمهم  الــقــ�ــســايــا  لــالتــفــاق عــلــى 

وتبادل التجارب فيما بينهم.
اإلـــى الجميع  ووجــهــت ر�ــســالــة وا�ــســحــة 
الأ�سخا�س  حقوق  احــتــرام  اأن  مفادها 
ذوي الإعاقة هو احترام للمجتمع ودليل 
على النية ال�سادقة في تنميته وتقدمه. 

البرنامج الترفيهي
يمنى  الفا�شلة  ال�شيدة  اأ�شادت  بدورها 
الذاتي  المنا�شر  اأم��ر  ولية  الدين  عز 
م���ح���م���ود ����ش���ال���ح ح�������ش���ن بــالــبــرنــامــج 
لأمهات  المدينة  نظمته  الذي  الترفيهي 
المنا�سرين الذاتيين و�ساهم في دعمهن 
نف�سيًا ومعنويًا مما عزز من قدرتهن على 
ال�ستمرار في تقديم الم�ساندة لأبنائهن 

وتبادل الخبرات. 
كما اأ�سادت بالأفكار القيمة التي طرحها 
المنا�سرون خالل برنامج اإعداد القادة 
للقمة  والحقوقي  الــتــوعــوي  والمحتوى 

يمنى عز الدين: البرامج 
الترفيهية لألمهات يعزز قدرتهن 

على مساعدة أبنائهن

مها عرواني: القمة عرفت 
المناصرين الذاتيين بحقوقهم 

ودربتهم على اتخاذ القرارات
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التي  الترفيهية  الــرحــالت  اأن  مــوؤكــدة 
�سارك فيها المنا�سرون والأمهات �سواء 
في ال�سارقة اأو دبي كانت غاية في المتعة 

والجمال. 
جميع  با�سم  محمود  اأم  عبرت  ختامًا، 
�ساركن  الــلــواتــي  الفا�سالت  الأمــهــات 
فيها  بالم�ساركة  العتزاز  القمة عن  في 
م�ستوى  على  نوعها  مــن  الأولـــى  كونها 
نظرًا  المتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة 
لــلــمــ�ــســمــون الــقــيــم لـــجـــدول اأعــمــالــهــا 
متمنية  والترفيهية  التدريبية  وبرامجها 
الإن�سانية  للخدمات  ال�سارقة  لمدينة 
التوفيق  دوام  فيها  العاملين  وجميع 

والنجاح.

مخرجات رائعة
الذاتية  المنا�شرة  ع��ب��رت  جهتها  م��ن 
ال�����ش��ي��خ��ة ���ش��ي��خ��ة ال��ق��ا���ش��م��ي م��م��ث��ل��ة 
ف���ي منظمة  ال��ذات��ي��ي��ن  ال��م��ن��ا���ش��ري��ن 
الح�����ت�����واء ال�������ش���ام���ل لإق���ل���ي���م ال�����ش��رق 
�سعادتها  عن  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
موؤكدة  ومخرجاته،  البرنامج  بنتائج 
المنا�سرون  اأبـــداه  الـــذي  التفاعل  اأن 
في  رغبتهم  على  دليل  خير  الــذاتــيــون 
ال�ستقاللية والمطالبة بحقوقهم وحقوق 
اأقرانهم من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة في 

مختلف المجالت .
وقـــالـــت : »يــعــتــبــر الــتــمــيــيــز مـــن اأكــبــر 
الأ�سخا�س  يواجهها  التي  التحديدات 
مجتمع  اأجـــل  مــن  بــد  ول  الإعــاقــة  ذوو 
متطور اأن ي�سهم الجميع في الت�سدي له 
وتاأمين فر�س  الدمج  نجاح  حر�سا على 
اأفكار  المجتمعية دون  العمل والم�ساركة 

�سلبية م�سبقة«.
تدريب  اأهمية  عن  القا�سمي  وتحدثت 
على  المجتمع  اأبناء  ومختلف  المعلمين 
التعامل  كيفية  فــي  ال�سليمة  الأ�ــســ�ــس 
ــادة  مــع الأ�ــســخــا�ــس ذوي الإعــاقــة وزيـ
وحقوقهم  بق�ساياهم  المجتمعي  الوعي 

والقدرات التي يمتلكونها.
واأ�سادت بتعاون الجميع من اأجل تحقيق 

اأهداف القمة الممثلة ببناء جيل قوي من 
المنا�سرين الذاتيين في دولة الإمارات 
والوطن العربي عبر تمكينهم وتدريبهم 
وبناء �سبكة تعارف خا�سة بهم من خالل 
الأن�سطة الجتماعية بالإ�سافة اإلى دعم 
جديدة  مهارات  لإك�سابهم  م�سانديهم 

ودعم اأ�سرهم.
�شلمى  الذاتية  المنا�شرة  اأك���دت  فيما 
الطباخ ع�شو مجل�س اإدارة في منظمة 
اأن ما  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ش��ام��ل  الح���ت���واء 
هو  مميزا  الــقــادة  اإعـــداد  برنامج  جعل 
من  هم  فيه  والم�ساركين  المدربين  اأن 
في  ي�سب  وهــذا  الذاتيين  المنا�سرين 
با�ستقاللية  المنادية  الأهـــداف  جوهر 

على  وقدرتهم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
اتخاذ القرارات.

الذاتية  المنا�سرة  ارتكاز  اإلى  واأ�سارت 
الإعــاقــة  ذوي  الأ�سخا�س  تمكين  على 
والقت�سادية  الجتماعية  حقوقهم  من 
التكامل  وتحقيق  الم�ساواة  اإلــى  و�سول 
وعدم  الحترام  من  اأ�سا�س  على  الفعلي 

التجاهل.
واأ�سادت الطباخ بتنظيم مدينة ال�سارقة 
باحترافية  للقمة  الإن�سانية  للخدمات 
في  ريــادتــهــا  مــع  ين�سجم  وبــمــا  عــالــيــة 
الأ�سخا�س  وتمكين  ومنا�سرة  احــتــواء 
الممار�سات  اأف�سل  وفــق  الإعــاقــة  ذوي 

العالمية.
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تطبيق محاور السياسة 
الوطنية لحقوق ذوي 

اإلعاقة في 2020
تحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة هو أحد أهداف رؤية )كويت 

جديــدة 2035(، وســيتم الوصول إليــه عبر تفعيل االســتراتيجية 

الوطنية لحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، التي ترتكز على دمج 

هــؤالء األشــخاص فــي المجتمــع وجميــع مناحي الحيــاة ضمن 

مكونات االقتصاد الوطني وأساليب التعليم في الكويت.

شؤون ذوي اإلعاقة بالكويت

الإعاقة  ل�سوؤون ذوي  العامة  الهيئة  وقد ك�سفت 
الوطنية  ال�سيا�سة  وتنفيذ  ــداد  اإع عن  مــوؤخــرًا 
لحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة بما يتوافق مع 
لحقوق  الدولية  لالتفاقية  الأ�سا�سية  المحاور 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وهي الدمج في الرعاية 
والم�ساركة  والترفيه  والعمل  والتعليم  ال�سحية 

المجتمعية.

سهولة الوصول
اإن  الهيئة  رئي�س  العو�شي  �شفيقة  د.  وقالت 
اإعداد  في  يتمثل  الوطنية«  »ال�شيا�شة  الهدف 
�سبط جودة المعايير الخا�سة ب�سهولة الو�سول 

والإتاحة ومن �سمنها التعليم والبنية التحتية.
تح�سين  الهيئة  اأهـــداف  من  اأن  اإلــى  واأ�ــســارت 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  واإدماج  التعليم  جودة 
جيد  تعليم  بتوفير  العامة  الــمــدار�ــس  وقــيــام 

ودامج من خالل نموذج ريادي قابل للتعميم.
ونوعية  جـــودة  لتح�سين  الهيئة  ت�سعى  كــمــا 
ت�سخي�س وتقييم الإعاقة ورفع مهارات وكفاءة 

»السياسة الوطنية« تسعى 
لسهولة الوصول واإلتاحة ومن 
ضمنها التعليم والبنية التحتية

د. شفيقة العوضي

تقــريــر
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وقــدراتــهــم  ــة  ــاقـ الإعـ ذوي  الأ�ــســخــا�ــس 
الوظيفية من اأجل تعزيز النمو القت�سادي 
ت�سخي�س  مجال  في  الطبية  والموؤ�س�سات 

وتقييم الإعاقة.
واأكدت العو�سي حر�س الهيئة على �سمان 
الو�سول  ل�سهولة  الكويتي«  »الكود  تطبيق 
التحتية  البيئة  واإتــاحــة  العوائق  واإزالـــة 
فئات  لجميع  الو�سول  �سهلة  بيئة  لتكون 
المجتمع واندماج الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

في جميع مجالت الحياة.
مع  والم�ساركة  بالتعاون  الهيئة  وتــقــوم 
كــوزارة  الــدولــة  في  الجهات  من  العديد 
الأ�سغال  ووزارة  ال�سحة  ووزارة  التربية 
والهيئة  التعليم  لتطوير  الوطني  والمركز 

العامة لل�سباب.

بوابة الهيئة
هناك  الإ�ستراتيجية  اإلـــى  وبــالإ�ــســافــة 
الم�سروع الثاني وهو »بوابة الهيئة العامة 
يهدف  والــــذي  ــة«  ــاقـ العـ ذوي  ــوؤون  ــس ــ� ل
تتواكب  مــتــطــورة  تحتية  بنية  بــنــاء  اإلـــى 
ومن  الــحــالــي،  التكنولوجي  التقدم  مــع 
الهيئة  اأعمال  تطوير  الم�سروع  هذا  �ساأن 
الأعمال  لتنظيم  الآلية  اأنظمتها  وتطوير 
بتقديم  الخا�سة  الداخلية  والإجـــراءات 

خدمات ذوي الإعاقة.
اأمنية  اأنظمة  بناء  اإلى  الم�سروع  ويهدف 
بيانات  و�سحة  �سرية  و�سمان  لحماية 
وتقديم  الإعاقة  ذوي  وخ�سو�سية  الهيئة 
بــذوي  الخا�سة  الهيئة  خــدمــات  جميع 
الإعاقة لت�سهيل متابعة طلباتهم وحالتها، 
البنية  اإن�ساء  على  حاليًا  الهيئة  وتعكف 
ــكــوارث  ال مــع  الــتــعــامــل  ببيئة  الــخــا�ــســة 
وتتمثل  لــلــهــيــئــة  ــاطــي  ــي الحــت والــمــوقــع 
اإلكترونية  بوابة  في  الم�سروع  مخرجات 
على  الهيئة  بــوابــة  وهــي  ب�سقيها  للهيئة 
الأجهزة  على  الهيئة  وبــوابــة   »A« �سبكة 

  »B«  الذكية
اأهــداف  تحقيق  فــي  الم�سروع  وي�ساهم 
بركيزة  الإلكترونية  الحكومة  برنامج 

اإدارة حكومة فاعلة.

تعزيز الدمج في الرعاية الصحية والتعليم والعمل 
والترفيه والمشاركة المجتمعية في 2020م
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�صحة

هـرم الغـذاء
مخطـط تغذيـة صحـي لذوي اإلعاقـة.. والجميـع

مشــكلة زيادة الــون، تصبح غالبًا ســببًا 
والســكتة  الســكري  لمــرض  مباشــرًا 
الدماغية والنوبة القلبية لغير المعاقين، 
وتخلق مشــكالت بدنية ومزاجية لذوي 
اإلعاقــة، ونتيجــة للبحــث الــذي أجــراه 
المتخصصــون، تم تطويــر هرم غذائي 
صحي، وهو عبارة عن مخطط للقواعد 

الغذائية طوره خبراء التغذية.

الغذائي  بالهرم  العــتــراف  تم  وقــد 
في  التغذية  خبراء  قبل  من  للتغذية 
تعتبر  تزال  ول  العالم،  اأنحاء  جميع 
فعالية  التو�سيات  اأكــثــر  مــن  واحـــدة 

لخف�س الوزن.

علماء هارفارد
الن�سخة الأولى المن�سورة لهرم الغذاء 
طبقات،  ــى  اإلـ مق�سم  هيكل  يظهر 
يعتمد على ممار�سة الريا�سة اليومية، 

للرجال  ليتر   2 »مــن  ال�سوائل  تناول 
ومن 1.5 لتر للن�ساء«، بالإ�سافة اإلى 

التحكم في الوزن.
ويحتوي الهرم على التوزيع التالي:

القاعدة:  ت�سمل المنتجات الرئي�سية 
مثل:  يوم،  لكل  �سحي  غذائي  لنظام 
النخالة،  الكاملة،  الحبوب  منتجات 
الحبوب، الخبز الكامل، الأرز البني، 
اإ�سافة اإلى الزيوت النباتية المختلفة 
كالزيتون وبذور اللفت وعباد ال�سم�س 

والذرة وفول ال�سويا والفول ال�سوداني 
وغيرها.

والفاكهة:  التوت   - الثانية  الطبقة 
به  المو�سى  اليومي  المدخول  وكــان 
2-3 ح�س�س، ف�ساًل عن جميع اأنواع 
بــاأن  العلماء  واأو�ــســى  الــخــ�ــســروات، 

ت�ستهلك بكميات غير محدودة.
المرحلة 3 - المنتجات النباتية التي 
تــحــتــوي عــلــى الــبــروتــيــن »عــلــى وجــه 
والمك�سرات«  البقوليات  الخ�سو�س 
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هرم هارفارد يوصي 
باالستهالك المتكرر 

لمجموعة الطعام الموجودة 
في قاعدته

الهرم المتقدم 
MyPyramid   يعتمد على 
التنوع واالعتدال والنشاط 

البدني
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3 ح�س�س  اإلى   1 ا�ستهالك من  بمعدل 
في اليوم.

المرحلة الرابعة - المنتجات الحيوانية: 
بمعدل   ، �سمك  بدون جلد،  فيليه  دجاج 

ح�ستين في اليوم الواحد.
الألبان:  منتجات   - الخام�سة  الخطوة 

وكان يو�سى بـ 1 اأو 2 ح�س�س يوميا.
الــهــرم،  قمة  وهــي  ال�ساد�سة  الــخــطــوة 
ــحــمــراء والــنــقــانــق  وتــ�ــســمــل الــلــحــوم ال
ــدة، والــبــطــاطــا، خبز  ــزبـ والــ�ــســمــن والـ
ــمــكــرر،  ال الأرز  ــس،  ــ�ـ ــيـ الأبـ الـــدقـــيـــق 

الحلويات، والم�سروبات الغازية.
الطعام  لــهــرم  الأ�ــســا�ــســي  الــمــبــداأ  اإن 
ال�ستهالك  هــو  هـــارفـــارد  جــامــعــة  فــي 
الموجودة  الطعام  لمجموعة  المتكرر 
التغذية  هـــرم  واأ�ــســبــح  قــاعــدتــهــا،  فــي 
الجامعة  خبراء  طــوره  الــذي  ال�سحية، 
طويلة  لفترة  العالم،  في  النت�سار  وا�سع 
اأ�سا�سي  كــنــظــام  ا�ــســتــخــدامــه  تــم  كــمــا 

لفقدان الوزن.

الهرم المتقدم 
خ�سع هرم هارفارد لالأكل ال�سحي اإلى 
الن�سخة  تطوير  وتم  مختلفة،  تغييرات 
قبل  من    MyPyramid من  النهائية 
على  اعتمادًا  الأمريكية  الزراعة  وزارة 

الأبحاث الحديثة في مجال التغذية. 
مبادئ  على  هــذا  الطعام  هــرم  ويعتمد 

اأ�سا�سية اأهمها: 

التنوع
جميع  اأن  عــلــى  الـــمـــبـــداأ  ــذا  هــ يــنــ�ــس 
المنتجات على نف�س القدر من الأهمية 
والعنا�سر  الإنــ�ــســان،  لج�سم  بالن�سبة 
البرتقال،  ــي:  ه المطلوبة،  الــغــذائــيــة 
من  والقليل  البني،  والأرز  الــحــبــوب،  
الدهون والمعادن والبروتينات من اأ�سل 

نباتي، والألياف الغذائية. 
اأنـــواع  بــا�ــســتــهــالك جميع  يــو�ــســى  كــمــا 
ح�س�س   5 اإلــى   3 من  بمعدل  الخ�سار 
 C بفيتامين  الغنية  والفاكهة  يوميا، 

وقليلة ال�سكر، والدهون الموجودة في 
النباتات والأ�سماك.

منتجات  با�ستهالك  يو�سى  كما 
ــان، والــلــحــوم الــحــمــراء  ــبـ الألـ

والبي�س والدواجن.

التناسب واالعتدال 
للخ�سروات  اأهمية  تعطى 

ــه  ــ ــواك ــ ــف ــ والــــحــــبــــوب وال
ويتم  الألــبــان،  ومنتجات 

ــاء الــــدهــــون  ــ ــ ــط ــ اإعــ
من  ن�سبة  اأ�ــســغــر 

ال�ـــســـتـــهـــالك، 

وي�سجع الهرم ال�سخ�س على اإتباع نظام 
وخ�سائ�سه  عــمــره  على  قــائــم  غــذائــي 

ال�سخ�سية.

النشاط البدني
لل�سخ�س   MyPyramid الهرم  يرمز 
من  لي�س  ــذا  وهـ ــدرج،  ــ ال يت�سلق  الـــذي 
اأداء  ب�سرورة  تذكير  بل  ال�سدفة،  قبيل 
يو�سى  والــتــي  الريا�سية،  التمرينات 
باأداءها �ساعة واحدة على الأقل كل يوم.
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اجلمعية اخلليجية للإعاقة 
تتقدم بال�شكر والتقدير 

الى 
اإ�شتثمارات الزياين 

على دعم برامج وم�شروعات اجلمعية 
ودورها الرائد

يف جمالت امل�شئولية الإجتماعية
وخدمة املجتمع البحريني



ذوو اإلعاقة والسمنة
مهمة مضاعفة إلنقاص الوزن 

وتحسين اللياقة البدنية والروحية 
والذهنية!

�صحة
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ــراء الطب  ــوؤكــد مــدربــو الــلــيــاقــة وخــب وي
يــبــذلــون  ــة  ــاقـ الإعـ ذوي  اأن  الــريــا�ــســي 
لياقتهم  على  للحفاظ  الجهد  من  الكثير 
لكن  �سحي،  غــذائــي  بنظام  واللــتــزام 
تحقيق  في  يف�سلون  منهم  كبيرا  عــددا 
اإلى  تدفعهم  بخيبة  وي�سابون  اأهدافهم 

التوقف.

طرق عديدة
على  لل�سيطرة  الأميركي  المركز  ك�سف 
الأمرا�س والوقاية منها اأن الأفراد الذين 
يعانون من قيود على الحركة ومن اإعاقة 
ذهنية اأو تعليمية هم اأكثر عر�سة لزيادة 
الــبــدانــة  مــعــدلت  الــــوزن، حــيــث ت�سل 
لالأ�سخا�س البالغين والأطفال اإلى 58 في 
بنظرائهم  مقارنة  المئة  في   38 و  المئة 

القادرين على العمل.
ال�سمنة  مــعــدلت  ــفــاع  ارت تــرجــع  وربــمــا 

اإلـــى  ــة  ــ ــاق الإعــ مـــن ذوي  لــالأ�ــســخــا�ــس 
التي  الأدويــة  من  للكثير  الجانبية  الآثــار 
�سعورهم  اأن  اإلـــى  اإ�ــســافــة  يتناولونها، 
الكثير  في  البدني  الن�ساط  يثبط  بالألم 

من الأحيان.
العمل  من  بد  ل  بينهما  الرتباط  ولفك 
منها  م�ساعدة  عوامل  عــدة  توفير  على 
جعل الدخول والتجول في الحدائق اأكثر 
الالزمين  والوقت  المال  وتوفير  �سهولة 
ــاعــات  ــق ــل ال وفـــتـــح الـــمـــجـــال داخـــــل كـ
وفتح  الإعـــاقـــة  ذوي  ــام  ــ اأم الــريــا�ــســيــة 

التحادات الريا�سية اأمام الجميع.
العجز  اأو  الإ�سابة  م�سكالت  كانت  واإذا 
الــوزن قد حدت من قدرة  اأو  المر�س  اأو 

الفرد على الحركة، ل يزال هناك الكثير 
خاللها  مــن  يمكنه  ــتــي  ال الــطــرق  مــن 
لياقته  لتح�سين  التمرينات  ا�ستخدام 
ــئــاب والــتــوتــر  ومـــزاجـــه وتــخــفــيــف الكــت
والقلق عنه وتعزيز ثقته بنف�سه وتح�سين 

نظرته اإلى الحياة كاملة.
يمكن  ل  اأنــه  يعني  ل  المحدود  والتنقل 
ممار�سة الريا�سة، كما اأن العجز الجزئي 
اأن  تعني  ل  ــة  ــاب الإ�ــس اأو  الــحــركــة  عــن 
�ستنخف�س،  والعاطفية  العقلية  ال�سحة 

يتكاســل الكثيرون عن ممارســة التمارين الرياضية لكنهم يســتطيعون تــدارك األمر متى 
شــاؤوا القيام بذلك، دون الحاجة إلى مســاعدة أو مدرب شخصي. غير أن المسألة تختلف 
كثيــرا، إذا مــا تعلق األمر بــذوي اإلعاقة حيث يمثــل الحفاظ على الــوزن المثالي واللياقة 

البدنية المتوازنة تحّديا يصعب تحقيقه.
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بع�س  فيه  ت�ستجيب  الــذي  الــوقــت  وفــي 
التامة،  للراحة  اأف�سل  ب�سكل  الإ�سابات 
يتطلب البع�س الآخر اإعادة تقييم روتين 
اأخ�سائي  اأو  بم�ساعدة طبيب  التمرينات 

العالج الطبيعي.
فالحقيقة هي، ب�سرف النظر عن العمر 
هناك  اإن  لل�سخ�س،  المادية  والحالة 
العديد من الطرق للتغلب على م�سكالت 
الــتــنــقــل والــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق فــوائــد 
والعقلية  البدنية  لل�سحة  الأهمية  بالغة 

والعاطفية، نتيجة التمرن.

التمارين الممكنة
لذي  البدني  الو�سع  عــن  النظر  بغ�س 
يدمج  اأن  عليه  الخا�سة،  الحتياجات 
في  التمارين  مــن  مختلفة  ــواع  اأنـ ثالثة 

الروتين اليومي.
القلب  تمارين  التدريبات  هــذه  بين  من 
ــة الــتــي تــرفــع معدل  والأوعـــيـــة الــدمــوي

ــقـــدرة على  ــربــات الــقــلــب وتـــزيـــد الـ �ــس
التمارين  هذه  ت�سمل  اأن  يمكن  التحمل. 
الــدراجــات  ــوب  ــ ورك والــركــ�ــس  الم�سي 
والتمارين  وال�سباحة  والتن�س  والرق�س 

الريا�سية المائية اأو »التزلج المائي«.
يــمــكــن كــذلــك الــقــيــام بــتــمــاريــن الــقــوة 
من  غــيــرهــا  اأو  الأوزان  بــا�ــســتــخــدام 
والعظام  الع�سالت  كتلة  لبناء  المقاومة 

وتح�سين التوازن ومنع ال�سقوط.
الإعــاقــة  ذوي  اأن  ــرون  ــ ي اأخــ�ــســائــيــون 
الحواجز  على  بالتغلب  اأي�سا  مطالبون 
دون  تــحــول  الــتــي  والــعــاطــفــيــة  العقلية 
ــة تــ�ــســاعــد تــمــاريــن  مــمــار�ــســة الــريــا�ــس
المرونة، اأي�سا، على تعزيز الحركة ومنع 
وقد  والت�سلب،  الألـــم  وتقليل  الإ�ــســابــة 
اليوغا،  تمارين  التدريبات  هــذه  ت�سمل 
ــو كـــان لـــدى الــمــتــدرب  ــا، وحــتــى ل اأيــ�ــس
�سبيل  على  قدميه،  في  حركة  محدودية 
من  ال�ستفادة  باإمكانه  يــزال  ل  المثال، 

تاأخير  اأو  لمنع  والمرونة  التمدد  تمارين 
المزيد من �سمور الع�سالت.

عوامل النجاح
الإعاقة  ذوي  من  الأ�سخا�س  لأن  نظرا 
اإلى  يميلون  الأجل  الطويلة  الإ�سابات  اأو 
العي�س في اأنماط حياة اأقل ن�ساطا، فقد 
ممار�سة  اأن  بمكان  الأهــمــيــة  مــن  يكون 
ووفقا  بــانــتــظــام.  الريا�سية  الــتــمــاريــن 
الإن�سانية في  والخدمات  ال�سحة  لوزارة 
الوليات المتحدة، يجب اأن يهدف الكبار 
يقل  ل  ما  تحقيق  اإلــى  الإعاقة  ذوي  من 
تمارين  الأ�سبوع من  في  دقيقة  عن 150 
الأ�سبوع  في  دقيقة   75 اأو  ال�سدة  معتدلة 
بقوة  الدموية  والأوعية  القلب  ن�ساط  من 
الثنين معا(، مع  )اأو مزيج من  �سديدة 
على  دقائق   10 لمدة  ي�ستمر  تمرين  كل 
في  اأكثر  اأو  بدورتين  القيام  مع  الأقــل، 
تكون  القوة  تدريب  اأن�سطة  من  الأ�سبوع 

44



جميع  ت�سغل  الكثافة  عالية  اأو  معتدلة 
المجموعات الع�سلية الرئي�سية.

ت�سريح  على  بالح�سول  الخبراء  يو�سي 
اأو اأخ�سائي  اإلى الطبيب  طبي والتحدث 
عــوامــل  اأفــ�ــســل  ومـــن  الطبيعي  الــعــالج 
ممار�سة  فــي  الـــتـــدرج  ــا  اأيــ�ــس ــنــجــاح  ال
ن�ساطا  جعلها  على  والــعــمــل  الــتــمــاريــن 
اإن  اللياقة  مدربو  ويقول  يوميا،  روتينيا 
اإنجاز حتى اأ�سغر اأهداف اللياقة البدنية 
الج�سم  ثــقــة  اكــتــ�ــســاب  عــلــى  �سي�ساعد 
والحفاظ على تحفيزه. ويكون ذلك عبر 
نف�س  في  الريا�سة  لممار�سة  التخطيط 
الوقت كل يوم ودمج مجموعة متنوعة من 
اأن  على  بالملل،  ال�سعور  لمنع  التمارين 
ت�ستغرق ممار�سة اأي ن�ساط جديد حوالي 

�سهر تقريبا.
اأ�سباب  بكتابة  الأخــ�ــســائــيــون  ويــو�ــســي 
في  ون�سرها  الأهـــداف  وقائمة  التمرين 
من  مرمى  وعلى  المتناول  في  ما  مكان 
والــتــركــيــز  ــدرب،  ــت ــم ال لتحفيز  الــنــظــر 

الأجــل،  ق�سيرة  ــداف  الأهـ على  خا�سة 
وتقليل  المزاجية  الحالة  تح�سين  مثل 
ال�ساقة  ــداف  ــ الأهـ مــن  بـــدل  الإجـــهـــاد، 
الوزن والتي  والبعيدة المدى مثل فقدان 

قد ت�ستغرق وقتا اأطول لتحقيقها.
ولأن الحما�س �سعور ب�سري فمن الطبيعي 
اأن ي�سهد ارتفاعا اأو انخفا�سا با�ستمرار، 
اإلى  الدرا�سات  من  الكثير  تدعو  لذلك 

وتجنب  الحما�س  �سعلة  انطفاء  تجاهل 
ال�سقوط في فخ الإحباط، بال�سبر ب�سعة 
وبمجرد  اأ�سابيع.  ب�سعة  حتى  اأو  اأيـــام 
البدء مرة اأخرى، �سيعود كل �سيء اإلى ما 

يرام، �سيئا ف�سيئا.
ل  الريا�سية  بالتمرينات  القيام  وعند 
الع�سالت  على  المتدرب  عمل  يقت�سر 
وحركتها فقط واإنما تهيئة الذهن و�سحنه 
بالمعلومات والإرادة عامل حا�سم لتحقيق 
�سعور  على  التركيز  خالل  ومن  النجاح. 
وعلى  الريا�سة  ممار�سة  اأثــنــاء  الج�سم 
اإيقاع التنف�س ووقع القدمين على الأر�س 
على  الأثقال،  رفع  اأثناء  الع�سالت  و�سد 
في  فقط  ي�ساعد ذلك  لن  المثال،  �سبيل 
بل  اأ�سرع،  ب�سكل  البدنية  اللياقة  تح�سين 
الحالة  على  اأكبر  اإيجابية  انعكا�سات  له 

المزاجية وال�سعور بالرفاهية.

تمارين الكرسي
بالكرا�سي  المرتبطة  التدريبات  تعتبر 

بصرف النظر عن العمر 
والحالة المادية هناك 
أهمية بالغة لممارسة 

الرياضة

ذوو اإلعاقة مطالبون بما 
ال يقل عن 150 دقيقة في 
األسبوع من تمارين متنوعة
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من  يعانون  الــذيــن  لالأ�سخا�س  مثالية 
الج�سم  اأ�سفل  فــي  اإعــاقــة  اأو  اإ�ــســابــات 
الوزن  في  م�سكالت  من  يعانون  والذين 
ال�سعفاء  ال�سن  وكبار  ال�سكري  اأو مر�س 
مخاطر  من  الحد  اإلــى  يتطلعون  الذين 
ال�سقوط. يمكن اأن ت�ساعد تمارين كر�سي 
على  والمرونة  الدموية  والأوعــيــة  القلب 

تح�سين اللياقة وتخفيف اآلم الظهر. 
على  تمرين  اأي  ي�ساعد  اأن  يمكن  كما 
الج�سم  تقرحات  تخفيف  في  الكر�سي 
الو�سع  نف�س  في  الجلو�س  عن  الناجمة 
رائعة  طريقة  اأي�سا  اإنها  طويلة.  لفترات 
م�ساهدة  خالل  التمرين  اأثناء  لل�سغط 

التلفزيون.
اإذا كان ذلك ممكنا، اختر كر�سيا ي�سمح 
لك بالحفاظ على ركبتيك عند 90 درجة 
في حالة الجلو�س. واإذا كنت على كر�سي 
اأو  باأمان  المكابح  بتطبيق  متحرك، فقم 
اأن تجل�س  الكر�سي. ثم حاول  �سل حركة 
طويال اأثناء التمرين والحفاظ على و�سع 

جيد.
واإذا كنت تعاني من ارتفاع �سغط الدم، 
التمرين  قبل  الــدم  �سغط  مــن  فتحقق 
وتجنب تمارين الكر�سي التي تعتمد على 

الأوزان.
الــدم  فــي  ال�سكر  ن�سبة  اأيــ�ــســا،  اختبر، 

قبل التمرين وبعده اإذا كنت تتناول دواء 
ال�سكري.

التمارين الريا�سية التي ت�سمل �سل�سلة من 
ترفع  الكر�سي  على  المتكررة  الحركات 
على  وت�ساعدك  القلب  �سربات  معدل 
حرق ال�سعرات الحرارية. في الواقع، اإن 
فوائد  تقدم  متكررة  �سريعة  حركات  اأي 
كبرى للجهاز التنف�سي ويمكن اأن ت�ساعد 
اأي�سا في تخفيف اآلم المفا�سل القا�سية.
مقاوم  �سريط  لف  يمكن  بذلك  وللقيام 
ــوزن الــخــفــيــف اأ�ــســفــل الــكــر�ــســي )اأو  ــل ل
تمارين  اإجــراء  ثم  الأريــكــة(  اأو  ال�سرير 
ال�سدر،  مكاب�س  مثل  �سريعة،  مقاومة 
لمدة ثانية واحدة لالأعلى ولثوان لالأ�سفل 
وتكرار التمارين من 20 اإلى 30 مرة، مع 
اإمكانية زيادة عدد التمارين والتدريبات 
ومجموع وقت التمرين ب�سكل تدريجي مع 

تح�سن القدرة على التحمل.
كما يعد الرفع الب�سيط في الهواء، مع اأو 
للقلب  ب�سيطا  تمرينا  يدوية،  اأوزان  دون 
يكون  اأن  ويمكن  الجلو�س  و�سعية  فــي 
ممتعا عند القيام به مع ال�ستمتاع بلعبة 

فيديو في نف�س الوقت.
الــتــمــاريــن  مــن  الــعــديــد  تنفيذ  ويــمــكــن 
الج�سم  من  العلوي  الجزء  في  التقليدية 
من خالل ا�ستخدام الدمبل اأو الأ�سرطة 

التي يمكن ربطها بالأثاث اأو الباب.

ذوو اإلعاقة يبذلون جهد 
أكبر للحفاظ على لياقتهم 

وااللتزام بنظام غذائي 
صحي

معدالت السمنة ترتفع بين 
ذوي اإلعاقة لقلة النشاط 

البدني وتأثيرات األدوية
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التوحد والحمية الغذائية 
الخالية من الكازيين 

والجلوتين
أثبتــت الحميــة الغذائيــة الخاليــة مــن الكازيــن والجلوتيــن 

Casein and Gluten Free Diet فعاليتهــا فــي مســاعدة 

األطفــال مــن ذوي التوحــد ، وذلــك ألن عــدم تحمــل ذوي 

التوحــد لمادة الكازيين )الجبنيــن( والجلوتين )الغروين( هي 

إحدى النظريات التي تفسر التوحد وهي مرتبطة بنظريات 

أخــرى ذات عالقــة مؤثرة، خاصة مــا يحدث فــي اضطرابات 

داخل المعدة والدماغ لدى الشخص من ذي التوحد.

بقلم:
د. ياسر بن محمود الفهد
والد شاب توحدي ـ الرياض

مقال

وهذه النظريات هي:
لدى  المخدر  الأفــيــون  زيـــادة  نظرية   -

الأ�سخا�س ذوي التوحد.
- نظرية منفذية اأو ت�سريب الأمعاء. 

- نظرية عملية الكبرتة.

األفيون المخدر
وهناك العديد من الدرا�سات التي تو�سح 
ترابط هذه النظريات بالتوحد، فنظرية 
الأ�سخا�س  لدى  المخدر  الأفيون  زيــادة 
الــنــظــريــات  ــدى  ــ اإحـ ــتــوحــد هـــي  ال ذوي 
جاك  البروفي�سور  و�سعها  التي  المعقدة 
بانك�سيب    من جامعة جرين بولينج عام 

1979م.
هو   »Casein »الجبنين  الكازيين   -
ويوجد  الحليب  في  الأ�سا�سي  البروتين 
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اأي�سًا في م�ستقات الحليب.
لزجة  مــادة  هو  )الغروين(  الجلوتين   +
في  وتوجد  الحنطة  عجن  اأثــنــاء  تتكون 
 Bran &( ال�سوفان وال�سعير والجاودار
بمعنى  اأو   )Barley, Oat, Wheat
الحنطة  في  الموجود  البروتين  اآخر، هو 

وم�ستقاتها.
فاإنهم  التوحد،  ذوي  لالأطفال  بالن�سبة 
في  البروتينات  هــذه  به�سم  يقومون  ل 
هذه  تكون  ولذلك  ال�ستقالبات،  عملية 

البروتينات م�سرة لهم. 
الأ�سخا�س  اأن لدى  النظرية  وتن�س هذه 
ــادة فــي مـــادة الأفــيــون  ذوي الــتــوحــد زيـ
دون   Excess Opioid الـــمـــخـــدر 
هناك  ذلك  ولإي�ساح  الأفيون!  ا�ستخدام 
ثالث م�ستقبالت تتعامل مع المخدر في 

زاد  فــاإذا  وكابا(  وميو  )دلتا  وهي  المخ 
تنتج عنه ت�سرفات  الطفل  المخدر عند 

ل تحمد عقباها.
عند  الأفــيــون  زيـــادة  تحدث  كيف  اإذن، 
هو  ــا  ــ وم الـــتـــوحـــد؟  ذوي  الأ�ـــســـخـــا�ـــس 
عندما  المخدر  يزيد  وكيف  م�سدرها؟ 
هذه  نتائج  هــي  ومــا  الــمــخ؟  اإلـــى  ي�سل 

الزيادة؟
بتحليل  خا�سة  ــات  ــس درا� اأجــريــت  لقد 
ووجــد  تــوحــد،  حــالــة   5000 بــول  عينات 
�سبه  اأو  مورفينية  مــركــبــات  هــنــاك  اأن 
من   %80 من  اأكثر  لدى  مخدرة  اأفيونية 
هذه  هي  فما  التوحد!  ذوي  الأ�سخا�س 

المواد المخدرة؟ هذه المواد هي:
- كازومورفين.

- جليوتومورفين

وم�سدر هذه المواد �سبه الأفيونية هو:
ي�سمى  بيبتايد  يكون  حيث  الحليب،   -

Casomorphin الكازومورفين
- الحنطة وال�سعير وال�سوفان والجاودار 
Barley، Bren، Oat، Wheat حيث 

يكون بيبتايد ي�سمى الجليوتومورفين.
وهناك مركبين اآخرين وجدا في قراءات 
ذوي  الأ�سخا�س  الأطــفــال  بــول  تحاليل 

التوحد هما:
- ديلتورفين »موجودة فقط تحت الجلد 
اأمريكا  فــى  الــ�ــســام  ال�سهم  �سفدع  فــي 

الجنوبية«.
- ديرمورفين »موجودة فقط تحت الجلد 
اأمريكا  فــي  الــ�ــســام  ال�سهم  �سفدع  فــي 

الجنوبية«.
تفوق  المورفينيتان  الــمــادتــان  هــاتــان 

نظرية زيادة األفيون المخدر 
لدى ذوي التوحد وضعها 
البروفيسور جاك بانكسيب

لدى األشخاص ذوي التوحد 
زيادة في مادة األفيون 
المخدر دون استخدام 

األفيون
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بـ  المخدر  والمورفين  الهيروين  قوتهما 
المواد  اأن جميع هذه  2000 مرة! وحيث 
طريق  عن  ت�سربت  قد  مورفينية  ال�سبة 
الأمعاء المر�سحة وربما كان ال�سبب وراء 
ت�سريب هذه الأمعاء هو ق�سور اأو عجز في 
الطبقة  ي�سعف  بدوره  والذي  الأنزيمات 
يف�سر  وهـــذا  الــمــعــدة،  لــجــدار  المبطنة 
الأ�سخا�س  لــدى  الكبرتة  عملية  نظرية 
المركبات  هــذه  فتدخل  الــتــوحــد،  ذوي 
وتخترق  المخ  ــى  اإل المخدرة  الأفيونية 
مع  وتتعامل  الدماغي  الدموي  الحاجز 
من  ال�سخ�س  في�ساب  المخ  م�ستقبالت 
وهــذا  المخدر،  بــالأفــيــون  التوحد  ذوي 
لدى  الأفيون  زيــادة  نظرية  يف�سر  اأي�سًا 
هذه  اأن  حيث  التوحد  ذوي  الأ�سخا�س 
المواد المخدرة اإما اأنها ت�سبب التوحد اأو 

تزيد من اأعرا�س التوحد.
وعند مقارنة هذا الو�سع مع من يتعاطى 
اأي  التعاطي  على  يعتاد  اأو  الــمــخــدرات 
المظاهر  عليه  نالحظ  مدمنًا  ي�سبح 

التالية:
- عدم ال�سعور بالألم.

- فرط الحركة اأو الخمول.
- ال�سلوكيات ال�ساذة.

- عدم التركيز اأو �سرود الذهن.
- الكالم بطريقة غير �سوية مع اختالل 

في نبرات ال�سوت.
- الروتين النمطي وال�سلوك المتكرر.

- النطواء على الذات.
- ا�سطراب في عادات النوم.

ــذه الــمــظــاهــر تــنــطــبــق على  ومــعــظــم هـ
وا�سحة  وتكون  التوحد  ذوي  الأ�سخا�س 
 Classic Autism في التوحد التقليدي
والأ�سخا�س ذوي التوحد من ذوي الكفاءة 
ولذلك   ،»Low Functioning« الأقــل 
ذوي  مــن  ال�سخ�س  اأ�ــســرة  عــلــى  يــجــب 
مراعاة  برعايته  يقومون  من  اأو  التوحد 

الم�سار  المواد  على  تعتمد  التي  التغذية 
وبناتهم  اأبنائهم  اإطــعــام  وتجنب  اإليها 

ذوي التوحد هذه البروتينات ال�سارة.

الرعاية األسرية
وما  الأ�سرية؟  الرعاية  تتم  كيف  اإذن، 
هي الخطوات التي يجب اأن تتبعها؟ وهل 
  Critical Period     هناك فترة حرجة
هـــي مظاهر  ومـــا  الـــتـــوحـــدي؟  لــلــطــفــل 

التح�سن لدى الطفل من ذوي التوحد؟
اإن ما يجب عمله من قبل الأ�سرة هو:

- تحليل بول للم�ساب بالتوحد. 
ذي  ال�سخ�س  مع  يتعامل  من  اإعــالم   -
التوحد �سواء في المنزل اأو المدر�سة و/ 
�سيخ�سع  باأنه  معه،  يتعامل  فــرد  كل  اأو 

لحمية خالية من الكازيين والجلوتين.
- مراقبة وتدوين �سلوكيات ال�سخ�س ذي 

التوحد قبل بدء الحمية واأثناءها.
ــاء الأمــــــور: هل  ــيـ ويــتــ�ــســاءل بــعــ�ــس اأولـ

�سي�ستمر ابني مدى حياته على الحمية؟
نعم، ويجب اأن تكون الحمية �سارمة دون 
على  والرحمة  ال�سفقة  بــدواعــي  تــهــاون 
�سلبية  اأثــار  هناك  �ستكون  حيث  الطفل، 

في حالة الإخالل بالحمية. 
اإلى 21  وتعتبر المرحلة الحرجة من 14 
تحدث  وفيها  الحمية،  بــدايــة  مــن  يــومــًا 

نك�سة لأبنائهم من ذوي التوحد.
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اأ�سرة  اأ�س�ست  بل  الكالم فقط،  في  ابنتهم  تنجح  ولم 
والتحقت بوظيفة، و�سارت على درب والدها في العمل 
كفاح  ق�سة  اأن  الجميل  وال�سيء  المتميز.  التطوعي 
لأ�سرة  ال�سعيدة  النهاية  هــذه  فقط  تنته  لم  الأ�ــســرة 
�سلطان  الأمــيــر  مركز  اإن�ساء  اأثــمــرت  واإنــمــا  واحـــدة، 
البحرينية  للجمعية  التابع  وال�سمع،  النطق  لتنمية 
الذين  ال�سم  الأطــفــال  لم�ساعدة  الطفولة  لتنمية 

يحتاجون للعالج.
والتقت مجلة )الإرادة( مريم فوؤاد �شهاب ل�شتعرا�س 

تجربتها الإن�شانية الثرية.. فاإلى ن�س الحوار:

البحرينية الصماء مريم شهاب

حطمت جدار الصمت..
بحب أبي وأمي.. وعطائي

الحيــاة الناجحــة تقــوم علــى خمســة 
أعمــدة: الثقــة باللــه والثقــة بالنفــس 
والعمــل والعلم والحــب، وتمثلت هذه 
األعمدة في ثمرة رمزية هي مريم بنت 
الدكتور فؤاد شــهاب رئيس مركز األمير 
ســلطان بــن عبدالعزيز لتنمية الســمع 
والنطق، بمملكة البحرين، والتي ولدت 
بإعاقــة ســمعية شــديدة، منــذ ثالثين 
عامــًا أو أكثــر قليــاًل، فاندفــع والداهــا 
في ثقــة بالنفس وفهم لمراد الله نحو 
العمل بمســاعدة ذوي االختصاص من 
أجــل عبور ابنتهم مــن عالم الصمم إلى 

عالم الكالم.

حوار
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أجمل هدية!
 كيف تعرفين نف�شك وعائلتك؟

مواليد  �ــســهــاب،  فـــوؤاد  مــريــم  ا�سمي   -
1988م، وعمري 31عاما،  ولدت باإعاقة 
اآمنا  واأمـــي  ــي  اأب ولكن  �سديدة،  �سمعية 
وبالفعل  والــكــالم،  النطق  على  بقدرتي 

تحقق الحلم.
 هل ولدة طفل ذو اإعاقة �شمعية اإبتالء 

اأم منحة؟
ومدى  الخبر،  متلقي  على  هذا  يعتمد   -
اليمان بداخله. اأ�سعر اأن اأبي واأمي  نظرا 
اإذا  اهلل  بــاأن  اإيمانية،  ــة  زاوي من  لالأمر 
اأحب عبدًا ابتاله، وكان البتالء في اأعز 
اأ�سمع  ودائمًا  البكر.  ابنتهما  وهو  اإن�سان 
والدي يردد اأن اأجمل نعمة في حياته هي 
وعندما  �سروط،  بال  اأحبني  واأنه  ولدتي 
اكت�سف اإعاقتي اإزداد حبه لي لأنها اإرادة 

اهلل.
 ك��ي��ف ن��ج��ح وال����داك ف��ي تحويله اإل��ى 

منحة؟
منحة  هو  طفل  ولدة  اأن  اعتبرا  لقد   -
ربانية وعليهما قبول الهدية دون �سرط، 
والدي  بين  يربط  كبير  وكان هناك حب 
دائما  ــي  اأب يقول  كما  والحب  ووالــدتــي، 
على  الحب  هــذا  وتــدفــق  داء،  لكل  دواء 

ابنتهما البكر، وهي طفلة ل تعي الكثير

اأ�سعر اأنني محظوظة لأنني ع�ست طفولة 
هو  وهــذا  والعطاء  الحب  اإل  تعرف  لــم 

الأ�سا�س القوي الذي تربيت عليه.

أدوات مهمة
 وك���ي���ف ت���ع���ام���ل الأب���������وان م���ع���ك م��ن��ذ 
ذكرياتك  هي  وم��ا  الآن؟  اإل��ى  طفولتك 

في هذا الخ�شو�س؟
فاقدة  باأنني  طفولتي  فــي  اأ�سعر  لــم   -
اأهم من الب�سر لأن  لحا�سة ال�سمع وهي 
يفقد  وعندما  اجتماعي  كائن  الن�سان 
المقابل  وفــي  عــزلــة،  فــي  يعي�س  ال�سمع 
يحفل تاريخنا بالنوابغ من ذوي الإعاقة 

الب�سرية.
ــاأت على  ــس ــ� ــت مــحــظــوظــة لأنـــنـــي ن ــن وك
التركيز  فكان  ال�سفاه  وقراءة  الم�سافهة 
معي  والــحــديــث  بتعليمي  ــيــوم  ال ــوال  طـ

واإ�سراكي في الحوار.
الأ�ــســرة  �ــســعــادة  م�سدر  اأ�سبحت  كما 
جديدة  جماًل  اأنــطــق  عندما  خ�سو�سًا 

تفرح اأمي واأبي.
وهكذا كانت كل ذكريات طفولتي جميلة 
مع اأبي واأمي واأخي �سالح الذي ي�سغرني 

بعامين.
تجاه  �شلبية  نظرات  المجتمع  ت�شود   
للتعامل  اأدوات��ك  الإعاقة.. ما هي  ذوي 

معها خ�شو�شاً في البدايات؟
العاقة  ذوي  تجاه  ال�سلبية  النظرة   -
الجذور  عميق  مــوروث  ال�سديد  لال�سف 
واإن�سانية  ثقافية  واإرادة  لأجيال  وبحاجة 
هما  منها  يعاني  مــن  واأول  لتغييرها، 
�سفقة  نظرة  لهما  ينظر  فالكل  الوالدين 
ال�سماء!.  من  �ساعقة  بهما  حلت  وكاأنما 
وغلفا  الــنــظــرة  هـــذه  ــــدي  وال يقبل  ولـــم 
اأ�سعر بها تمامًا حتى  حياتي بالحب ولم 

بعد اأن دخلت المدر�سة
النظرة  هــذه  مع  للتعامل  ــي  اأدواتـ كانت 
تعلمته في طفولتي  ما  ب�سيطة جدا وهي 
للحياة وكذلك  الإيجابية  والنظرة  الحب 
با�ستمرار  والــتــعــلــم  الــعــمــل  فــي  التميز 
والأهم اأي�سا هو اأنني اأملك �سعورًا داخليًا 

بالقدرة على تعلم ما اأريده.

أبي وأمي اعتبرا أنني أجمل 
نعمة في حياتهما وأحباني 

بال شروط

كنت محظوظة ألنني نشأت 
على المشافهة بالحديث 

والتعليم واللعب
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الخاص والعام
 ه��ل وج����ودك ك���ان ���ش��ب��ب��اً رئ��ي�����ش��ي��اً في 
اإن�����خ�����راط ال����وال����د ف����ي ج���ه���ود زراع�����ة 

القوقعة ال�شمعية؟
البحرين  فــي  يكن  لــم  ولـــدت  عندما   -
الأطــفــال  طبيب  وكـــان  مــبــكــر،  فح�س 
وكنت  بالمفاتيح،  الطفل  �سمع  يختبر 
�سليمة،  اإنــنــي  فــيــقــول  بعيناي  اأ�ــســمــعــه 
يقا�س  كــان  ال�سلمانية  م�ست�سفى  وفــي 
اأجتاز  وكنت  والمزمار،  بالطبلة  ال�سمع 
المالحظة.  قوية  لأنني  الختبارات  كل 
ولح�سن حظي بحث والدي في كل مكان 
لكي اأنطق واأقول بابا وماما، وتعملت في 

الح�سانة والبيت باللعب.
وكتب الوالد الق�سة كلها في كتاب ابنتي 
ينقل  اأن  وقــرر  مريم.  �سميتها  حبيبتي 
العام،  اإلى  الخا�س  الإطــار  من  التجربة 
الآخــريــن  م�ساكل  حــل  فــي  والم�ساهمة 
في  موؤ�س�س  ع�سو  وباعتباره  الم�سابهة، 
اقترح  الطفولة،  لتنمية  البحرين  جمعية 
والنطق،  ال�سمع  لتنمية  مــركــز  اإنــ�ــســاء 
عامًا،   25 نحو  مدار  على  رئا�سته  وتولى 
م�سابهة  ــالج  عـ ــالت  رحــ يــخــو�ــس  لــكــي 
اأ�سبحوا  كثيرين  بحرينيين  ــال  لأطــف

يتكلمون بطالقة و�سال�سة.
 ب��ع��د ال������زواج والإن�����ج�����اب.. ه���ل ت��زي��د 

ال�شعوبات؟
- في فترة الحمل راأيت قلقًا على وجهي 
واأح�س�ست  قبل،  مــن  اأره  لــم  واأمـــي  ــي  اأب

بمعاناة اأ�سر ذوي الإعاقة ال�سمعية، وبعد 
اأح�س�ست ب�سحة  اإنجاب طفلين �سليمين 
فر�س  وهــو  والـــدي  تبناه  ــذي  الـ الــخــط 

الم�سافهة على كل معاق �سمعي.
وزوجي،  اأولدي  مع  الحديث  هي  متعتي 
قـــادرة  اأكـــن  ــم  ل ــي  ــن اأن تتخيل  اأن  ولـــك 
ثقافة  تبني  اإلــى  اأدعــو  على ذلــك، لذلك 

الم�سافهة وتحطيم جدار ال�سمت.
 يقال اأن ذوي الإعاقة اأكثر حنانا على 
اآبائهم .. وعندما ينجبون  يرث اأبنائهم 
ه���ذا ال��ح��ن��ان ال��ف��ائ�����س. اح��ك��ي ل��ن��ا عن 

تجربتك؟
- هذا �سحيح تمامًا فذوي الهمم تغذوا 
جعل  الــذي  الحب  ح�سن  في  وترعرعوا 
منهم م�سدر قوة وفخر لأ�سرهم عجنوا 
حناني  فا�س  كبرت  وعندما  بالحنان، 

على والدي واأمي وزوجي واأولدي.
ــي عــن تــجــربــتــه معي،  ــ ومــثــلــمــا كــتــب اأب
اأتمنى اأن ت�سمح الظروف يومًا اأن اأحكي 

ذكريات تجربتي الثرية كي تنير الطريق 
بالحب والأمل لالآخرين.

عطاء دائم
كيف  ون���ا����ش���ط���ة.  وم���وظ���ف���ة  اأم  اأن�����ت   

تجدين وقتاً لكل ذلك؟!
- ما وجدته من رعاية وحب فر�س علي 
ومجتمعي،  لأ�سرتي  الجميل  رد  واجــب 
اأمي مثال وقدوة لي واأريد اأن اأكون مثلها 
ــع  واأراجـ واثــقــة  ــون  اأكـ ــان  ب اأمومتها  فــي 
نف�سي واأعطي بال حدود، وزوجي واأولدي 

بو�سلتي �سعادتهم ونجاحهم.
بعد  التطوعي  العمل  فــي  انخرطت  ثــم 
ت�سجيع والدي، وتاأكدت اأنه لن يوؤثر على 
عطائي لأ�سرتي بل �سيزيد ذلك العطاء، 
اإذا  اإل  المجتمع  في  نموذجًا  تكون  ولن 

تميزت في اأ�سرتك.
 احكي لنا عن تجربتك في تقديم ورقة 

لأحد الموؤتمرات »اقت�شاد الإلهام«؟
اأحد  في  تلميذاته  اإحدى  والدي  التقى   -
لقاء  ورتـــب  عــنــي،  ف�ساألته  الــمــوؤتــمــرات 
الموؤتمر  في  الحديث  وطلبت مني  بيننا، 
فوافقت ولم اأكن اأعلم ال�سعوبات وعدد 
علمني  والدي  لأن  والح�سور  الم�ساركين 
على  وقـــادرة  نف�سي  من  واثقة  ــون  اأك اأن 
حظي  ولح�سن  الــ�ــســعــاب.  كــل  تخطي 
قدمت ورقة نالت اإعجاب الجميع في هذا 

الموؤتمر الهام.
 ما هو طموحك؟

قادرة  واكــون  واأمــي  لأبي  الجميل  ارد  اأن 
الحياة  ثقافة  بن�سر  ر�سالتهما  حمل  على 
ــار واأن  ــث والــحــب والــعــطــاء والــوفــاء والإي
اأن  ر�سالة  واأحمل  الغالي   وطني  اأخــدم 

الم�ستحيل لي�س بحرينيًا.
 كلمة منك لذوات الإعاقة ال�شمعية؟

نحن نح�سل على اأف�سل رعاية في مملكة 
قهرنا  الجهود  تكاتف  وبف�سل  البحرين 
الإعاقة ال�سمعية وحطمنا جدار ال�سمت.
ــة الــتــخــاطــب  ــاف ــق ــوا بــغــيــر ث ــل ــال تــقــب فـ
في  ــدمــاج  الإن طريق  لأنــهــا  والم�سافهة 

المجتمع.

وثق أبي كل الحكاية في 
كتاب ابنتي حبيبتي سميتها 

مريم

أدعو الجميع إلى تبني 
ثقافة المشافهة وتحطيم 

جدار الصمت
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لقاء

الفنانة العمانية الصماء

سماح الهوتية
طورت موهبتي في الرسم..  

وافتتحت بيزنس خاص
لم تر في اإلعاقة السمعية عائقًا أمام تحقيق طموحاتها، وعملت ما 

بوسعها لممارسة موهبتها، حيث تبهرك تجربتها بطموحها ورغبتها 
في إثبات ذاتها، فذهبت إلى المملكة األردنية لتطوير مواهبها، مما 

ساعدها على اتخاذها قرارًا هامًا في حياتها وهو رفض الوظيفة 
وافتتاح مشروعها الخاص.

الهوتية،  �سماح  العمانية  الفنانة  هي 
التي تفتح قلبها لمجلة )الإرادة( في 
ق�سة  عن  لنا  وتك�سف  الحوار،  هذا 

نجاح جديدة:
  مشروع خاص

 نود تعريفاً بك وبمواهبك؟
�سماح بدر حامد الهوتية، من مواليد 
ت�سفيف  بمواهب  واأتــمــتــع  م�سقط، 
والأعمال  والر�سم  والتجميل  ال�سعر 

اليدوية وتنظيم الحفالت.
 ما هي اأول لوحة اأو عمل لك؟

والأعمال  الر�سم  كانت  اأعمالي  اأولى 
اليدوية بالمدر�سة.

 م����ن ب���ي���ن ه�����ذه ال����م����واه����ب. م����اذا 
تف�شلين؟

اأنا �سغوفة بالتجميل واأنواعه.
 وكيف طورت حبك للتجميل؟

كما  والــتــدريــب  بالممار�سة  تــطــورت 
اأكملت درا�سة التجميل في الأردن.

 ما هي طبيعة م�شروعك الخا�س؟
�سالون للتجميل.

طموح بال حدود
 ول�����م�����اذا ل����م ت��ل��ت��ح��ق��ي ب��وظ��ي��ف��ة 

حكومية؟

لأنني ع�سقت التجميل واأردت فتح 
»بيزن�س« فيه.

 هل تواجهين اأي �شعوبات 
في »البيزن�س؟

واأ�سعى  معتادة،  �سعوبات 
ــًا لـــتـــطـــويـــر عــمــلــي  ــ ــمـ ــ دائـ

الخا�س.
 م���ا ه���ي ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي 
ت��ع��ال��ج��ي��ن��ه��ا ف���ي اأع��م��ال��ك 

الفنية؟
اأركز على الإعاقة ال�سمعية 

ولغة الإ�سارة.
 هل يهتم الإعالم بكم؟
ــال  ــمـ ــم، يــعــر�ــس اأعـ ــعـ نـ

المبدعين منا.
 ما هو طموحك؟

الــتــطــور  فـــي  اأ�ــســتــمــر  اأن 
بتدريب  ــوم  ــ واأق المهني، 

ال�سم وغير المعاقين.
 ك��ل��م��ة م��ن��ك ل��م��ن ي�����ش��ي��ر على 

دربك من ذوي الإعاقة ال�شمعية؟
همة،  �ساحب  وكــن  لــك،  هــدفــًا  �سع 
تحققه،  حتى  التحديات  كل  وواجــه 

ول تتوقف ب�سبب اإعاقتك.

56



هاتف: 38444251

هاتف: 38444252

هاتف: 32087500  - طريق 15 - قاليل

�صيدلية احلكيم

هاتف: 38444253

هاتف: 38444254

  املعدات والأجهزة الطبية     اإحتياجات العناية بالعجزة واملعوقني  وكبار ال�شن
  اأثاث امل�شت�شفيات     املختربات والأ�شعة     الأدوية     اأجهزة العالج الطبيعي والتاأهيل 

امل�ؤ�س�س د. قا�سم حممد بهزاد

   الفيحاء للتجهيزات الطبية: هاتف : 17731427 - �سارع ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح - �سرتة  
هاتف: 32087300  - طريق 55 - الزلق

�صيدلية الوطن

هاتف:17730901، فاك�س 17730616، �س.ب: 232، �شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح �شرتة، مملكة البحرين

مظ�ف�ر حم��ا�ش�ب�ون ق�ان�ون�ي��ون
Mudhaffar Public Accountants

Auditors & Consultantsمدققون و م�ست�سـارون

هاتف: 17223034، فاك�س: 17223037، باب البحرين، جممع يتيم، مبنى املكاتب، الطابق اخلام�س، �س. ب: 24434، املنامة، �س. ت: 50861، مملكة البحرين
Tel: 17223034, Fax: 17223037, Bab Al Bahrain, Tateem Center, 5th Floor, Offices Tower, P.O. Box 24434, Manama, C. R. No.: 050861, Kingdom of Bahrain

E-mail: yousif@mudhaffar.com, mudhaffaryousif@hotmail.com, website: www.mudhaffar.com

ي�شعدنا اأن نكون �شركاءكم
 يف جهودكم الإن�شانية النبيلة 
وكافة براجمكم التوعوية والعلمية
الهادفة اإلى خدمة ذوي الإعاقة
وخدمة هذا الوطن املعطاء 

وحتقيق الريادة البحرينية يف هذا املجال



�سعادة ال�سيخة جميلة بنت محمد القا�سمي 
على  الحر�س  اأكـــدت  المدينة  عــام  مدير 
بما   2006 الــعــام  منذ  المهرجان  تنظيم 
الذي  والمعرفي  الثقافي  النهج  ين�سجُم مع 
ال�سمو  �ساحب  دعائمُه  ــَخ  ور�ــسّ لــه  اأ�ّس�س 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن محمد القا�سمي 

ع�سو المجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة.

مأسسة المهرجان
ال�سارقة  مدينة  اإن  جميلة:  ال�سيخة  وقالت 
تنظيمها  من  تهدف  الإن�سانية  للخدمات 
للمهرجان اإلى تعزيز قيمة الكتاب واأهميته 
اإلــى  تهدف  كما  الــقــراءة  على  والت�سجيع 
تعزيز قيمة العمل التطوعي وتوفير اإيرادات 
البرامج  ــم  دع فــي  ت�سهم  مبتكرة  مالية 

ذوي  لالأ�سخا�س  تقدمها  التي  والخدمات 
الإعاقة. 

المعنوي والثقافي الذي  الأثر  اإلى  واأ�سارت 
يتركه مهرجان الكتاب الم�ستعمل في نفو�س 
المتطوعين لأنه يتيح لهم فر�سة الم�ساركة 
اإلى  بالإ�سافة  مراحله  كل  في  التطوعية 
من  ــرواده  ل يتيحها  التي  الثمينة  الفر�سة 
والجــتــمــاعــيــة  الــعــمــريــة  الــفــئــات  مختلف 

ضمــن فعاليات الشــارقة عاصمة عالمية للكتــاب، وبأكثر من مليون كتاب، نظمت مدينة الشــارقة 
للخدمــات اإلنســانية المهرجان الســابع للكتاب الُمســتعمل تحت شــعار )اقتِن كتابًا ُتِنــر دربًا( في 

حديقة النخيل على ضفاف بحيرة خالد بالشارقة. 

اقتن كتابًا ُتِنر دربًا
مليون كتاب في مهرجان الكتاب المستعمل 

بالشارقة للخدمات
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لقتناء الكتب والتزود بالمعرفة والثقافة. 
)ماأ�س�سة(  على  جار  العمل  اأن  واأو�سحت 
ليكون م�ستمرًا  الم�ستعمل  الكتاب  مهرجان 
دائــم  مكان  تخ�سي�سِ  عبر  الــعــام  ــوال  ط

لعر�س الكتب.

فعاليات مجتمعية
رغم  للخدمات  ال�سارقة  مدينة  تحر�س 
مع  العمل  في  متخ�س�سة  موؤ�س�سة  كونها 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة على تنظيم الكثير 
اأبناء المجتمع  اإلى  من الفعاليات الموجهة 
كافة اإيمانًا منها بتكامل موؤ�س�سات المجتمع 
ودورها الفاعل في عملية التوعية بق�ساياه 
ذوي  الأ�ــســخــا�ــس  ق�سايا  الأخــ�ــس  وعــلــى 
على  الم�سترك  العمل  خــالل  من  الإعــاقــة 
الموؤ�س�سات  هذه  مع  التعاون  اأوا�سر  تعزيز 
والعربية  المحلية  الجهات  مــن  وغيرها 
والعالمية تحقيقًا لأف�سل النتائج باإذن اهلل.

وانطلقت الدورة الأولى من مهرجان الكتاب 
اأبريل 2006 حيث كان عدد  الم�ستعمل في 
زادت  كتاب  األــف   80 عر�ست  التي  الكتب 
في الدورة الثانية عام 2007 لت�سبح )100 
األف كتاب( ثم غدت في الدورة الثالثة عام 
الــدورة  في  اأمــا  كتاب(  األــف   150(  2009
الرابعة وكانت �سنة 2011 فبلغ عدد الكتب 
ازدياد ملحوظ في  األف كتاب(، مع   500(
عدد الكتب خالل الدورتين التاليتين عامي 
ال�سابعة  ــدورة  ال في  لت�سل  و2016   2013
كما  كــتــاب واأكــثــر  مليون  اإلـــى   2020 عــام 

الفرز  عمليات  على  الم�سرفون  بذلك  اأفاد 
منذ  ذلــك  على  يعملون  الــذيــن  والت�سعير 

اأ�سهر وحتى قبيل انعقاد المهرجان. 

مهرجان نوعي
القادر  عبد  جهاد  الأ�ستاذ  اأكد  جانبه  من 
ال�ستعداد  اأن  للمهرجان  الــعــام  المن�سق 
للدورة ال�سابعة بداأ منذ مايو 2019م حين 
اجتماعًا  الــعــام  الــمــديــر  �ــســعــادة  تــراأ�ــســت 
وت�سمية  العاملة  اللجان  ت�سكيل  فيه  تــم 
اأفــرادهــا  على  المهام  وتــوزيــع  م�سوؤوليها 
وت�سنيفها  الكتب  فرز  عمليات  اأن  موؤكدًا 
وت�سعيرها كانت قد بداأت قبلها، وكان من 
الالفت قبل هذه العملية الإقبال الكبير من 
اأبناء المجتمع )ومن جميع اأرجاء الدولة( 
على التبرع بالكتب ل�سالح مهرجان الكتاب 

الم�ستعمل.
العمل  اأن  المهرجان  عام  من�سق  واأ�ساف 
ال�سيخة  �سعادة  توجيهات  لتنفيذ  توا�سل 
لتطوير  الــقــا�ــســمــي  مــحــمــد  بــنــت  جــمــيــلــة 
التنظيم  عبر  الم�ستعمل  الكتاب  مهرجان 
اأعــداد  ــادة  وزي المبتكرة  والأفــكــار  المتقن 

الكتب والريع الذي يخدم الم�سلحة العامة 
مع  والمجتمع  الإعــاقــة  ذوي  لالأ�سخا�س 
الحفاظ على ت�سعيرة الكتب في المهرجان 
وبالتالي  درهــمــًا  والع�سرين  الــدرهــم  بين 
يقتنوا  كــي  الجميع  اأمـــام  الفر�سة  اإتــاحــة 

الكتب القيمة باأ�سعار رمزية.
الــفــعــالــيــات  مـــن  مــجــمــوعــة  اأن  ــح  ــ ــس واأو�ــ
�ساحبت  والترفيهية  والجتماعية  الثقافية 
اأن هذا المهرجان يعتبر  المهرجان موؤكدًا 
الدولة منذ  م�ستوى  على  نوعه  من  الأول 
الفكرة  حيث  مــن   2006 عــام  انطالقته 
من  م�سرقة  �سورة  اأ�سبح  وقــد  والتنظيم 
الإمارة  اهتمام  تعك�س  التي  ال�سارقة  �سور 
بثقافة  الرقي  �ساأنه  من  ما  بكل  البا�سمة 

الإن�سان وتقدمه.
اإلــى  بــالإ�ــســارة  حديثه  الــقــادر  عبد  وختم 
المهرجان  اأهـــداف  بين  الــتــام  الن�سجام 
ونهج �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
الأعلى  المجل�س  القا�سمي ع�سو  بن محمد 
في  جهدًا  يدخر  ل  الــذي  ال�سارقة،  حاكم 
�سبيل تعزيز مكانة العلم والثقافة والمعرفة 

في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

العمل جار على )مأسسة( 
مهرجان الكتاب المستعمل 
ليكون مستمرًا طوال العام

شعار المهرجان يؤكد أن 
القراءة تنير درب اإلنسان 

والمجتمع وتسهم في رقي 
األمم
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