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قانون   الموارد   البشرية   الجديد   يعكس  
 اهتمام   القيادة   بذوي   اإلعاقة   

قانون   املوارد   الب�شرية   الذي   اأ�شدره   �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   خليفة   بن   زايد   اآل   نهيان   رئي�س  
 الدولة »    حفظه   اهلل    « موؤخراً،   والذي   ي�شري   على   املوظفني   املدنيني   يف   اإمارة   اأبوظبي   ميثل   نقطة  
 حتول   يف   جمال   توظيف   ومتكني   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة،   حيث   ت�شمن   القانون   اإلزام   اجلهات  
 احلكومية   بتعيني   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   يف   الوظائف   املنا�شبة   لظروفهم   ال�شحية،   بالن�شب   التي  

 تقدرها   هيئة   املوارد   الب�شرية   يف   اأبوظبي . 
اإن   �شدور   هذا   القانون   يعك�س   اهتمام   القيادة   الر�شيدة   يف   الدولة   بهذه   ال�شريحة   املهمة   يف  

 املجتمع،   ومتكينها   من   امل�شاركة   يف   نه�شة   الدولة   وتنميتها   وتطورها . 
وقد   وجد   هذا   القانون   تفاعالً   كبرياً   واإ�شادات   من   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   يف   الدولة،   خا�شة   واأن  
 الكثريين   منهم   مازالوا   يبحثون   عن   فر�س   العمل،   بعد   اأن   قامت   مراكز   التدريب   والتاأهيل   يف   الدولة  

 باإعداهم   ب�شكل   جيد   ل�شوق   العمل  . 
وعلى   �شبيل   املثال   فاإن   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   درَّبت   واأّهلت   املئات  
 من   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   خالل   ال�شنوات   املا�شية،   ومازال   56   منهم   على   لئحة   النتظار   على  

 الرغم   من   اجلهود   الكبرية   التي   تبذلها   الإدارة   لتوظيفهم   يف   القطاعني   احلكومي   واخلا�س . 
وقد   اأعطى   القانون   الحتادي   رقم   29   ل�شنة   2006   يف   �شاأن   ذوي   الإعاقة   احلق   يف   العمل،   و�شغل  
 الوظائف   العامة،   ون�س   على   اأن   الإعاقة   ل   ت�شكل   عائقاً   من   دون   الرت�شح   والختيار   يف   العمل،   مما  

 يعك�س   اهتمام   القيادة   الر�شيدة   على   اإعطاء   الفر�شة   الكاملة   لهذه   الفئة   يف   احلياة   الكرمية . 
اإن   توظيف   املعاقني   يف   املوؤ�ش�شات   احلكومية   واخلا�شة   ي�شاعدهم   يف   حتقيق   ال�شتقاللية   يف  
 حياتهم،   كي   ي�شبحوا   اأ�شخا�شاً   فاعلني   وقادرين   على   العتماد   على   اأنف�شهم،   بدلً   من   اأن   يكونوا  
 عالة   على   اأ�شرهم   وعلى   جمتمعهم،   وي�شاعدهم   على   الندماج   يف   املجتمع،   وتوفر   لديهم   القدرة   على  

 مواجهة   ال�شعوبات   التي   تواجههم   يف   حياتهم   اليومية . 
اإن   العمل   ميثل   اأهمية   كبرية   بالن�شبة   لل�شخ�س   املعاق   يف   حياته   الجتماعية   والقت�شادية،   فهو  
 ميكنه   من   العتماد   على   نف�شه   يف   تدبري   �شوؤون   حياته،   وتوفري   حاجاته   الأ�شا�شية،   كما   يوفر   العمل  
 له   فر�شة   التوا�شل   الجتماعي   يف   حميط   العمل،   وبالتايل   ي�شاعده   على   اخلروج   من   عزلته   ومن  
 دائرة   الإحباط   والياأ�س   وعدم   الثقة   يف   النف�س،   ويجعله   ي�شعر   بامل�شوؤولية،   وباأن   له   قيمة   يف   املجتمع  
 ويعزز   من   ثقته   يف   نف�شه   وينمي   فيه   مفهوم   الإيجابية،   ومن   ثم   ي�شبح   �شخ�شاً   اإيجابياً   وعن�شراً  

 فاعالً   وع�شواً   نافعاً   ومنتجاً   يف   املجتمع . 
اإن   بع�س   اأ�شحاب   العمل   يف�شلون   ت�شغيل   القادرين   على   العمل،   لعدم   معرفتهم   مبقدرات  
 واإمكانات   املعاقني،   ويتخوف   بع�شهم   من   تدين   الإنتاجية   يف   حالة   ت�شغيلهم   املعاقني،   لكننا   ندعوهم  
 اإىل   خو�س   هذه   التجربة   خا�شة   واأن   هناك   الكثري   من   النماذج   امل�شرفة   من   الأ�شخا�س   املعاقني   الذين  
 اأثبتوا   جدارتهم   وكفاءتهم   يف   مواقع   العمل   املختلفة،   بل   واأ�شبحوا   مثالً   يحتذى   به   يف   التفاين  

 والإخال�س   والكفاءة   يف   العمل   والإنتاج . 
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يف  املييعيياقييني  وت�شغيل  لتاأهيل  الييداخييلييييية  وزارة  مييراكييز  اإدارة  طييالب  �ييشييارك 
الحتفال بيوم العلم ،ا�شتجابة لدعوة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الييوزراء حاكم دبي وتزامنا  مع ذكرى  
توليييييي  �شاحب ال�شمو ال�شيييييييييخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولييييية “ حفظه 

اهلل “ رئا�شة الدولة .
الإدارة  مبنى  فييوق  الييدوليية  علم  برفع  الداخلية  وزارة  مييراكييز  طييالب  وقييام 
الوطنية  املنا�شبة  بهذه  و�شعادتهم  فرحتهم  عن  وعييروا   ، العلم  بيوم  احتفال 

الكبرية املنا�شبة.
واأكدت اإدارة مراكز وزارة الداخلية لتاأهيل وت�شغيل املعاقني بالإدارة العامة 

حلماية املجتمع والوقاية من اجلرمية بوزارة الداخلية اأن الحتفال برفع العلم 
على م�شتوى دولة الإمارات العربية املتحدة جت�شيد لوحدة الدولة وتعبري �شادق 
عما يكنه �شعب دولة الإمييارات بكافة قطاعاته من حمبة �شادقة وانتماء وولء 

لقيادته الر�شيدة .
ولفتت اإىل اأن م�شاركة طالب مراكز وزارة الداخلية يف هذه املنا�شبة تعبري 
املعاقني  فئة  يلقاه  الييذي  والهتمام  للرعاية  والمتنان   والتقدير  ال�شكر  عيين  
وكافة �شرائييييح املجتميييع من قيادتيييييه الر�شيييييييدة ، والفخيييييير  والعتيييزاز باملكانييييية 
ظييييل  يف  املتحييييدة  العربيييييية  الإمييييارات  دوليييية  تبواأتييييهييييا  التييييي  الرفيعة  الدولييييييية 

قيادتهيييا احلكييييييميييية .

طالب »مراكز وزارة الداخلية للمعاقين«
يحتفلون بيوم العلم
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احتفلت اإدارة مراكز وزارة الداخلية لتاأهيل وت�شغيل املعاقني بالإدارة العامة 
حلماية املجتمع  والوقاية من اجلرمية بوزارة الداخلية باليوم الوطني اخلام�س 

والأربعني  ، وباليوم العاملي للمعاقني  .
و�شهد الحتفال الرائد الدكتور خالد خلفان العامري مدير الإدارة  والرائد 
�شامل بن نخريات العامري  والرائد حممد املنهايل  رئي�س ق�شم م�شرعات اإرادة 

بالإدارة واأولياء اأمور الطالب .
الذكر  ميين  اآييييات  التهامي  عييبييداهلل  تلي  ثييم   ، الوطني  بال�شالم  احلفل  بييداأ 

احلكيم .
وت�شمن الحتفال الذي نظمه ق�شم الأن�شطة والفعاليات يف الإدارة فقرات 
متنوعة �شملت عر�س فلم يج�شد م�شرية الجنازات  الوطنية  والنه�شة التنموية 

ال�شاملة  التي حتققت  يف البالد يف ظل دولة الحتاد  .
وقدمت الفرقة ال�شعبية الرتاثية التابعة للقوات امل�شلحةاهازيجها ال�شعبية  

والرتاثية يف فنون احلربية .
اليينييمييوذجييييية للتعليم الأ�ييشييا�ييشييي يف العني   اليي�ييشييدارة  وقيييدم طيييالب مييدر�ييشيية 
الييوطيينييييية  منها  املنا�شبة  بييهييذه  عيين فرحتهم   املييعييرة  الييفييقييرات   ميين  جمموعة 

الق�شائد الوطنية  والأنا�شيد الرتاثية .
لها جوائز قيمة  وتوزيع  املراكز ر�شدت  كما مت تنظيم م�شابقات  لطالب 

هدايا على  الفائزين بهذه املنا�شبة . 
ويف ختام احلفل قام  الرائد الدكتور العامري بتكرمي كل من الرائد احلاج 
مبخوت املنهايل والرائد حممد عبداللة املحرمي والرائد �شعيد النعيمي الذين 
عملوا يف الإدارة خالل الفرتة املا�شية بتفان واإخال�س يف خدمة طالب املراكز  
وتهيئة املناخ املنا�شب لهم للتدريب والتاأهيل  وتوفري فر�س العمل املنا�شبة لهم  

، متمنيا لهم التوفيق يف مواقع عملهم التي انتقلوا اإليها .

فقرات احلفل   قدم  الييذي  العامري  املعروف ح�شني  املذيع  التكرمي   و�شمل 
 ، والراعية لالحتفال   الداعمة  ، واجلهات  املنتهية خدماتهم  العمال  وعدد من 
و�شملت الفرقة  ال�شعبية للقوات امل�شلحة ومدر�شة ال�شدارة النموذجية  وق�شر 
101 ودلة البنف�شج لل�شيافة ويل �شوكول للحلويات و  العني لل�شيافة ومطعم 

wish a wish coffee، وجوري للزهور وتاج ال�شاد للتمور .
لكل  الوطني مفخرة  باليوم  اإن الحتفال  العامري:   الدكتور  الرائد  وقال 
اأن يعود هذا  ، داعيا اهلل  العلي القدير   مواطن ولكل مقيم على ار�ييس الدولة 
اليوم  يف كل عام  ودولتنا احلبيبة يف امن واأمان  حتت ظل قيادتها الر�شيدة ، وان 
يحفظ اهلل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه 
اهلل “ و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “ رعاه اهلل “ و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، واأ�شحاب ال�شمو 

اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات .
املنا�شبة  هييذه  يف  الداخلية  وزارة  مراكز  وطالبات  طييالب  م�شاركة  اأن  واأكييد 
تعبري عن  ال�شكر والتقدير والمتنان  للرعاية والهتمام الذي يلقاه فئة املعاقني 
وكافة �شرائح املجتمع من قيادته الر�شيدة ، والفخر  والعتزاز باملكانة الدولية 

الرفيعة التي تبواأتها دولة الإمارات العربية املتحدة يف ظل قيادتها احلكيمة .
مع  املنا�شبة  بهذه  الحييتييفييال  يتزامن  اأن  الطالع  ح�شن  مليين  انييه   : واأ�ييشيياف 
الييدول  اإحيييدى  الإمييييارات  دوليية  تعتر  حيث  للمعاقني،  العاملي  باليوم  الحتفال 
التي بادرت بالتوقيع على التفاقييييية الدولية حلقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقيييييية 

ال�شادرة عن الأمم املتحييييدة عام  2006م.
وقييييييد هييياأ اهلل �شبحيانييه وتعالييى ليييهييييذه البييالد قييييييييادة ر�شيييييييييدة  وخمل�شييييية  

ومتيفيانيييييية يف خدميييييية املجيييتميييييع ب�شفييييييية عيييامية وذوي الإعيياقييييية بي�شفيية عيامية.

 » المراكز   «  تحتفل باليوم الوطني 45
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نظمت اإدارة مراكز وزارة الداخلية لتاأهيل وت�شغيل املعاقني يف الإدارة العامة 
حلماية املجتمع والوقاية من اجلرمية بوزارة الداخلية  دورة تدريبية  ملجموعة 
من  اأ�شاتذة وموظفي جامعة الإمييارات العربية املتحدة يف جمال لغة الإ�شارة  ، 
ا�شتغرقت اأربعة اأيام ،وذلك بالتعاون مع وحدة دعم ذوي الحتياجات اخلا�شة يف 

اإدارة اخلدمات الطالبية باجلامعة.
الإدارة وجامعة  القائمة بني  ال�شراكة  اإطييار  الييدورة  يف  تنظيم هذه  وياتي 
الإمييييارات العربية املييتييحييدة  لتبادل اخليييرات يف جمييال الييتييدريييب  وغييريهييا من 

املجالت التي تعود بالنفع على الطالب واأفراد املجتمع .
“مراكز وزارة  وُتعد جامعة الإمييارات من املوؤ�ش�شات الرائدة يف التعاون مع 
عمل  فيير�ييس  تييوفييري  تتيح  والييتييي   اإرادة  م�شروعات  فييكييرة  تنفيذ  “ يف  الداخلية 
الييذييين ل متكنهم ظييروف العيياقيية ميين احل�شول على  الإعيياقيية  لييذوي  منا�شبة 
لبيع  �شاملة   مكتبة  باإن�شاء  وذلييك   ، واخلييا�ييس  احلكومي  القطاعني  يف  وظائف 
ميييين  فيييييها جمموعييييية  يعمييييل  والتي  اجلييييييامعييييية  القرطا�شييييييية يف  وت�شويق مواد 

خريجييييي مييراكييييز وزارة الداخلية .

وقييياليييت ال�يييشيييتييياذة فيياطييميية الييظيياهييري ميينيي�ييشييقيية وحييييدة دعيييم اليييطيييالب ذوي 
ت�شهيل  اإىل  تهدف  اليييدورة   هييذه  اإن  الميييارات   الحتياجات اخلا�شة يف جامعة 
التوا�شل والتفاعل بني اأ�شاتذة  وموظفي اجلامعة  والطالب من ذوي الإعاقة .

واأ�شارت اإىل اأن جامعة الإمييارات داأبت على تنظيم  دورة لغة الإ�شارة يف كل 
ف�شل درا�شي  بالتعاون مع اإدارة مراكز وزارة الداخلية  لتاأهيل وت�شغيل املعاقني  
ال�شم  من  فئة  والتوا�شل مع  التعامل  املجتمع اجلامعي بطرق  توعية  بهدف  

الطالب واأفراد  املجتمع .
واأكييييدت ان هيييذه الييييدورة كييانييت نيياجييحيية ، وحييقييقييت الأهيييييداف املييرجييوة منها 

و�شاهمت يف رفع قدرات امل�شاركني  يف التعامل  مع فئة ال�شم.
وزارة  بييياإدارة مراكز  الإ�ييشييارة  لغة  احلييمييادي مدربة  الأ�ييشييتيياذة عزيزة  وقالت 
ال�شمعية  والإعيياقيية  بال�شم  اخلا�شة  التعريفات  تناولت  اليييدورة  اأن  الداخلية  
الإعاقييييية  ذوي  مع  والتوا�شيييييل  التعيييياميييييل  وكيفيييييية  وت�شنيفاتهيييييا  واأ�شيييبييييابهيييييا 
ال�شييييارييييييية  امل�شطيييييليييحييييات  با�شتخيييييييدام  الإ�شيييييييارة   ليييغييييية  بوا�شطيييية  ال�شمعييييييية 

املتداوليييييييية بني ال�شيييم .

»مراكز الداخلية للمعاقين«  تدرب أساتذة 
وموظفي »جامعة اإلمارات«  على لغة اإلشارة
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.... وتنظم   دورة   في   اللغة   اإلنجليزية   والحاسب  
 اآللي   لـ  58  من   أفراد   المجتمع   

نظمت   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   بالإدارة   العامة  
 حلماية   املجتمع   والوقاية   من   اجلرمية   يف   وزارة   الداخلية   دورة   تدريبية   يف   جمال  
مواطناً   ومواطنة،   وذلك   بهدف    الرخ�شة   الدولية   لقيادة   احلا�شب   الآيل   لي   31 
 تطوير   الكفاءات   الوطنية،   ومتا�شياً   مع   �شيا�شة   الدولة   يف   جمال   التوطني   وتوفري  

 فر�س   عمل   م�شتدامة   للمواطنني . 
كما   تنظم   الإدارة   دورة   يف   اللغة   الجنليزية »    امل�شتوى   الأول    « لي   27 من   اأفراد  

 اجلمهور   من   خمتلف   اجلن�شيات   املقيمة   يف   مدينة   العني . 
وكان   الرائد   �شامل   بن   نخريات   العامري   قد   افتتح   هذه   الدورات   ووجه   كلمة  
 بهذه   املنا�شبة   للم�شاركني   حثهم   فيها   على   ال�شتفادة   الق�شوى   من   هذه   الدورات  

 وحتقيق   الأهداف   املرجوة   منها،   متمنياً   لهم   التوفيق   والنجاح . 
واكدت اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   اإن   تنظيم   هذه  
 الدورات   ياأتي   يف   اإطار   روؤية   وا�شرتاتيجية   وزارة   الداخلية   خلدمة   املجتمع،   و�شمن  
 مبادرات   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   لتج�شيد   جانب  

 امل�شوؤولية   الجتماعية   جتاه   اأفراد   املجتمع . 
وقالت   اإن   الهدف   من   هذه   الدورات   هو   تنمية   مهارات   امل�شاركني   يف   جمال  
 احلا�شب   الآيل   ورفع   م�شتوى   املعرفة   بتقنية   املعلومات   واإتقان   تطبيقات   احلا�شب  
 الآيل،   وكذلك   اإك�شاب   امل�شاركني   املهارات   الأ�شا�شية   يف   اللغة   الإجنليزية   واإعدادهم  

 للتناف�س   يف   �شوق   العمل . 
واأ�شار ت  اإىل   اأن  »    مراكز   وزارة   الداخلية    «  ت�شم   جمموعة   من   املدربني   الأكفاء  
 يف   جمال   احلا�شب   الآيل،   واللغة   الجنليزية   الذين   اكت�شبوا   خرة   عملية   طويلة  

 من   خالل   برامج   الدرا�شة   والتدريب   التي   تتبعها   الإدارة . 
نظمت   خالل   ال�شنوات   املا�شية  »    مراكز   وزارة   الداخلية    «   ولفتت   اإىل   اأن  
   19  دورة   تدريبييييييييييية   يف   جمييييييييال   الرخ�شييييية   الدولييييييية   لقييييييادة   الكمبيوتر  
 �شييييييييارك   فييييييييهييييييييا   581   من   املييييواطنيييني   واملواطنيييييات   من   خمتيييييلييييف   املوؤ�ش�شييييات  
 احلكومييييية   واخلا�شييييية،   ومييييين   البييييييياحثات   عيييين   الييييعييييميييييييييل   من   بييييييينييييييهييييم 135    

 من   الأ�شييييخييييا�س   ذوي   الإعاقيييية . 



10 يناير  2017

أخبـار المراكــز

))مراكز الداخلية للمعاقين (( تخلد ذكرى

شهداء الوطن

�شاركت اإدارة مراكز وزارة الداخلية لتاأهيل وت�شغيل املعاقني يف الإدارة العامة 
حلماية املجتمع والوقاية من اجلرمية بوزارة الداخلية يف حملة “ الإمارات بكم 
تفتخر “ ا�شتجابة للدعوة التي اأطلقها مكتب �شوؤون ا�شر ال�شهداء ، وذلك تخليدا 

لذكري يوم ال�شهيد الذي ي�شادف يوم الثالثني من �شهر نوفمر من كل عام .
واأقامت الإدارة احتفالية وطنية خا�شة  �شباح اليوم الأربعاء يف �شاحة اإدارة 
املراكز ، حيث  وقف جميع املوظفني والعاملني  دقيقة �شمت للدعاء  ل�شهداء 

الوطن الأبرار .
واأكد مدير اإدارة مراكز وزارة الداخلية لتاأهيل وت�شغيل املعاقني اأن م�شاركة 

الإدارة يف هذه املنا�شبة ياأتي تخليدا  ووفاء وعرفانا بت�شحيات �شهداء الإمارات 
الذين بذلوا اأرواحهم  ودماءهم لتظل راية دولة الإمييارات خفاقة عالية ، داعيا 
اهلل �شبحيييانييييييييييه وتعيييياليييييي ، اأن يحفظ قيادتنا الر�شيدة ، وان يييييرحييييم املغييييييفيييييور 
“ميييوؤ�شيييييي�س  ثيييييييييراه  اهلل  طيييييب  نهييييييييييان”  ل  اآ  �شلطيييييييان  بن  زايييييد  ال�شيييييخ  لييييييه 
الأبييييييييييييييرار،  �شييييهيييييييداءنييييييا  ييييرحييييم  وان   ، نيييهييي�شيييتييييها  وبيييانيييييييييييي  اليييدولييييييييييية 
يجييييييييعييييييييييييل  وان   ، والإ�شيييييالمييييييييييية  الييييعييييييربييييييييييييييية  الأميييييييييييييية  و�شيييييييهيييييييييييداء 
النييييبييييييييييييييني  اليييفيييييييييردو�س الأعييييييلييييى ميييع  ، وان ي�شيييكييينييييهيييييييم  مثيييييواهيييييييم اجلييينيييييييية 

وال�شيييييديييقييييني وال�شييياحلييييين .
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اإلمارات تحتفل باليوم الوطني

حتتفل   دولة   الإمارات   العربية   املتحدة   باليوم   الوطني   اخلام�س   والأربعني،   وقد   اأ�شبحت   دولتنا   احلبية   يف   ظل  
 قيادتنا   الر�شيدة،   يف   م�شاف   الدول   الأكرث   تقدماً   وتطوراً   ورقياً   يف   العامل،   واأ�شبح   �شعبها   اأ�شعد   �شعب   يف   العامل . 
ومن   حما�شن   ال�شدف   اأن   يتزامن   الحتفال   باليوم   الوطني   للدولة   مع   الحتفال   باليوم   العاملي   للمعاقني   يف  
 الثالث   من   �شهر   دي�شمرب   من   كل   عام،   والذي   يعترب   تظاهرة   اجتماعية   وثقافية   وتوعوية   بهدف   ح�شد   الطاقات  

 ورفع   م�شتوى   الوعي   املجتمعي   بق�شايا   املعاقني   ودجمهم   يف   املجتمع    . 

القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا 
كبيرًا بذوي اإلعاقة
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ز   مو�شوع   الحتفال   هذا   العام   على   اإعطاء   ويركِّ
 املعاقني   فر�شة   للم�شاركة   يف   كل   الأمور   التي   تتعلق  
 بتطوير   حياتهم   و�شحتهم   يف   جميع   امليييجيييالت،  
 وذلك   بالتعاون   مع   موؤ�ش�شات   منظمة   الأمم   املتحدة  
 واملجتمع   املييييدين   وجميع   املنظمات   املعنية   بيييذوي  
 الإعاقة،   يف   �شوء   العمل   على   تو�شيح   املكا�شب   التي  
 ميكن   جنيها   من   اإدمييياج   املعوقني   يف   كل   جانب   من  
 جوانب   احلياة   الجتماعية   والقت�شادية   والثقافية  

 يف   جمتمعهم . 
وت�شمل   الفئات   امل�شتهدفة   املعاقني   بكل   فئاتهم  
 واأعمارهم   واأنيييييواع   اإعاقاتهم   ودرجاتها،   وعائالت  
 املعاقني   وذويهم   واملجتمع   ال�شغري   املحيط   بهم،  
 واملوؤ�ش�شات   غري   احلكومية   واملوؤ�ش�شات   الجتماعية،  
 والعاملني   يف   جمالت   التاأهيل   ال�شحي   والتثقيف  

 ال�شحي   ويف   و�شائل   الإعالم   وفئات   املجتمع   كافة . 
وتت�شمن   الأهيييييداف   والر�شائل   العامة   لليوم  
 العاملي   للمعاقني،   امل�شاركة   الكاملة   والفعالة  
 للمعاقني   يف   املجتمع   ويف   خطط   وبرامج   التنمية،  
 والتوعية   باحلقوق   ال�شحية   للمعاقني،   والتوعية  
 باخلدمات   املجانية   التي   توفرها   وزارة   ال�شحة  
 للمعاقني   واأ�شرهم   لتي�شري   اأمور   حياتهم   والتوعية  
 باأهمية   حتقيق   مبداأ   تكافوؤ   الفر�س   للمعاقني   على  
 اختالف   احتياجاتهم   ومناطق   �شكنهم،   وحث   املجتمع  

 على   اإ�شراك   املعاقني   يف   برامج   تنمية   املجتمع . 
اإن   القيادة   الر�شيدة   يف   الدولة   تويل   اهتماماً  

 كبرياً   بالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة،   وقد   بداأت   م�شري  
 الهتمام   والرعاية   بالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   منذ  
 تاأ�شي�س   دوليييية   الإمييييييارات   العربية   املتحدة   يف   عام   
1971  وبذل   املغفور   له   باإذن   اهلل   تعاىل   ال�شيخ   زايد  
 بن   �شلطان   اآل   نهيان »    طيَّب   اهلل   ثراه    « موؤ�ش�س   الدولة  

 وباين   نه�شتها   جهوداً   مقدرة   يف   بناء   وتوفري   مراكز  
 حديثة   ومتخ�ش�شة   لرعاية   وتاأهيل   ذوي   الإعاقة،  
 وا�شتمرت   هيييذه   التوجهات   الإن�شانية   النبيلة   يف  

 �شيا�شات   احلكومة   وبراجمها   من   خالل   ما   تبذله  
 قيادتنا   الر�شيدة   ممثلة   يف   �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ  
 خليفة   بن   زايد   اآل   نهيان   رئي�س   الدولة »     حفظه   اهلل  «  
 الذي   �شعى   ب�شكل   م�شتمر   يف   تطوير   اأ�شاليب   الرعاية  
 والهتمام   بهذه   الفئة   من   اأبنائه،   واإ�شدار   الت�شريعات  
 الالزمة   �شمن   منظومة   القوانني   احلكومية،   التي  
 و�شعت   القواعد   املنظمة   لتلبية   احتياجات   املعاقني  
 ال�شحية   والجتماعية   والتعليمية   والثقافية  

 وغريها  . 
وميثل   قانون   املييييييوارد   الب�شرية   الييييذي   �شدر  
 موؤخراً،   والذي   ت�شمن   اإلزام   اجلهات   احلكومية   يف  
 اإمارة   اأبوظبي   بتوظيف   املعاقني،   نقلة   نوعية   يف   اإطار  
 جهود   القيادة   الر�شيدة   لتوفري   فر�س   العمل   املنا�شبة  

 لهذه   الفئة   الغالية   علينا   جميعاً . 
وكانت   دولة   الإمييييارات   من   اليييدول   ال�شباقة   يف  
 الت�شديق   على   التفاقية   الدولية   ال�شاملة   واملتكاملة  
 حلماية   وتعزيز   حقوق   املعاقني   وكرامتهم،   وذلك  
 مبوجب   القانون   الحتييييادي   رقم   29   ل�شنة 2006    
 الذي   اأ�شدره   �شاحب   ال�شمو   رئي�س   الدولة »    حفظه  
 اهلل    « يف   �شاأن   حقوق   املعاقني   واملعدل   بقانون   الحتادي  
 رقم   11   ل�شنة    2009   بهدف   توفري   احلماية   القانونية  
 للمعاقني   مبيييا   يييييييوؤدي   اىل   توفري   جميع   حاجات  
 ومتطلبات   هيييذه   الفئة   حتى   ي�شعروا   باأهميتهم  
 وقيمتهم   يف   املجتمع،   وييييتيييم   متكينهم   وتعزيز  

 م�شاركتهم   يف   املجتمع . 

الشيخ زايد بذل 
جهودًا مقدرة في 
بناء وتوفير مراكز 

حديثة ومتخصصة 
لرعاية وتأهيل  
األشخاص ذوي 

اإلعاقة
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واأعطى   القانون   الحتادي   ذوي   الإعاقة   احلق  
 يف   العمل،   و�شغل   الوظائف   العامة،   ون�س   على   اأن  
 الإعاقة   ل   ت�شكل   عائقا   من   دون   الرت�شح   والختيار   يف  
 العمل،   مما   يعك�س   اهتمام   القيادة   الر�شيدة   باإعطاء  

 الفر�شة   الكاملة   لهذه   الفئة   يف   احلياة   الكرمية . 
وكان   املغفور   له   باإذن   اهلل   تعاىل   ال�شيخ   زايد   بن  
 �شلطان   اآل   نهيان »    طيَّب   اهلل   ثراه    « قد   وجه   باإن�شاء  
 مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني  
 يف   عام   2002   لالأخذ   بيد   هذه   الفئة   من   املواطنني  
 وم�شاعدتهم   وتاأهيلهم   ليكونوا   قوة   عمل   منتجة  
 لأنف�شهم   وملجتمعهم،   واأوكل   هذه   املهمة   للفريق   �شمو  
 ال�شيخ   �شيف   بن   زايد   اآل   نهيان   نائب   رئي�س   جمل�س  
 الوزراء   وزير   الداخلية   يف   اإطار   روؤية   وا�شرتاتيجية  
 وزارة   الداخلية   خلدمة   ق�شايا   املجتمع   ومتكني   ذوي  

 الإعاقة   ودجمهم   يف   املجتمع . 
ومل   تقت�شر   جهود   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل  
 وت�شغيل   املعاقني   على   تدريب   وتاأهيل   وتوظيف  
 املعاقني   بل   امتدت   لت�شمل   توفري   اأ�شباب   ال�شتقرار  
 وال�شعادة   وبناء   اأُ�شر   لهم   من   خالل   اإقامة   الأعرا�س  
 اجلماعية   لهم،   حيث   مت   حتى   الآن   تزويج   51   من  
 ذوي   الإعاقة   يف   ثالثة   اأعرا�س   جماعية   اأقيمت   خالل  
د   قيم   التكافل   الجتماعي،    ال�شنوات   املا�شية،   ما   يج�شِّ
 وي�شهم   يف   اإعانة   ال�شباب   من   ذوي   الإعاقة   على   اإكمال  
 ن�شف   دينهم   ودجمهم   يف   املجتمع،   وحتويلهم   من  
 اأ�شخا�س   بحاجة   اإىل   امل�شاعدة   اإىل   اأ�شخا�س   عائلني  
 لأنف�شهم   ولأ�شرهم   واأكرث   قوة   وقدرة   على   مواجهة  

 حتديات   الإعاقة . 
وباأوامر   من   املغفور   له   باإذن   اهلل   تعاىل   ال�شيخ  
 زايد   بن   �شلطان   اآل   نهيان   تاأ�ش�شت   موؤ�ش�شة   زايد   العليا  
 للرعاية   الإن�شانية   وذوي   الحتياجات   اخلا�شة   يف   عام 
   ،2004   والتي   ت�شطلع   بدور   كبري   يف   جمال   الرعاية  
 الإن�شانية   وتدريب   وتاأهيل   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة  

 ودجمهم   يف   املجتمع . 

واأ�شدر   �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   حممد   بن   را�شد  
 اآل   مكتوم   نائب   رئي�س   الدولة   رئي�س   جمل�س   الوزراء  
 حاكم   دبي   ب�شفته   حاكماً   لإمارة   دبي   القانون   رقم  2    
 ل�شنة   2014   ب�شاأن   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   يف   اإمارة  

 دبي . 
وياأتي   هذا   القانون   لدعم   القانون   الحتيييادي  
 ل�شنة   2006   يف   �شاأن   ذوي   الإعاقة،   وتاأكيداً   لالهتمام  
 الذي   توليه   دبي   لهذه   الفئة   املهمة   يف   املجتمع   ودورها  

 الرائد   يف   البناء   والتطور . 
ويهدف   القانون   اإىل   تطبيق   روؤيييييية   �شاحب  
 ال�شمو   ال�شيخ   حممد   بن   را�شد   اآل   مكتوم   يف   جعل   دبي  
 منوذجاً   يحتذى   به   يف   تعزيز   م�شاركة   ذوي   الإعاقة  
 عر   توفري   جميع   اخلدمات   الالزمة   لهم   لتعزيز  

 موقعهم   كعنا�شر   فاعلة   يف   املجتمع . 
واأكد   �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   حممد   بن   زايد   اآل  
 نهيان   ويل   عهد   اأبوظبي   نائب   القائد   الأعلى   للقوات  
 امل�شلحة   يف   اأكرث   من   منا�شبة   اأن   دمج   ذوي   الإعاقة  
 يعزز   م�شرية   الإمارات   قائالً »   : اإننا   ُنويل   فئات   ذوي  
 الإعاقة   من   اأبناء   الوطن   كل   الرعاية   والهتمام،  
 ونحر�س   على   اأن   تكون   هذه   الفئة   فاعلة   ومنتجة   من  
 خالل   دجمها   يف   املجتمع،   واأن   تكون   اإ�شهاماتها   ذات  

 اأبعاد   تنموية   تعزز   م�شرية   الوطن . 
وتعتر   مدينة   ال�شارقة   للخدمات   الإن�شانية  
 واحدة   من   اأهم   مراكز   تاأهيل   وتدريب   املعاقني   يف  
 الدولة،   حيث   تاأ�ش�شت   يف   عام   1979   كفرع   ملنظمة  
 الأ�شرة   العربية،   ثم   اأ�شدر   �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ  
 الدكتور   �شلطان   بن   حممد   القا�شمي   ع�شو   املجل�س  
 الأعلى   حاكم   ال�شارقة   يف   عام   1995   مر�شوماً   اأمريياً  
 ب�شاأن   و�شع   املدينة   لت�شبح   بذلك   موؤ�ش�شة   اأهلية  

 م�شتقلة   لتمكني   الأ�شخا�س   املعاقني . 
يييه   �شاحب   ال�شمو   حاكم   ال�شارقة   موؤخراً   ووجَّ
 بتقدمي   10   ماليني   درهم   كمكافاأة   لأبطال   املنتخب  
 الوطني   لريا�شة   املعاقني،   تقديراً   مل�شاركتهم   املتميزة  
 واإجنازاتهم   التاريخية   خالل   م�شاركتهم   يف   مناف�شات  

اإلمارات تحتفل باليوم الوطني

14 يناير  2017

بدأت مسيرة 
االهتمام

باألشخاص ذوي 
اإلعاقة

منذ تأسيس دولة 
االمارات العربية 

المتحدة
في عام 1971



 دورة   الألعاب   الباراملبية   التي   ا�شت�شافتها   ريودي  
 جانريو   الرازيلية   موؤخراً . 

واأطلق   الفريق   �شمو   ال�شيخ   �شيف   بن   زايد   اآل  
 نهيان   نائب   رئي�س   جمل�س   اليييوزراء   وزير   الداخلية  
 مبادرات   اإن�شانية   عديدة   لدعم   الأ�شخا�س   ذوي  
 الإعاقة،   ومت   اختيار   �شموه   �شخ�شية   العام   للرتابط  
 الأ�شري   والأمييين   الجتماعي   يف   اأول   دورة   للجائزة  
 عام   2013   تقديراً   ملبادرات   �شموه   يف   وزارة   الداخلية،  
 ومن   اأهم   املبادرات   التي   اأطلقها   �شموه   مبادرة »    غرا�س  
 الأميييييييل « ،   بهدف   دمييييج   الأطييييفييييال   ذوي   الإعيييياقيييية   مع  
 اأقرانهم،   وتعزيز   معاين   الولء   والنتماء   للوطن   يف  

 قلوبهم   وجعلهم   قوى   منتجة   يف   املجتمع .. 
وتوجد   يف   دولة   الإمييييارات   عدة   مراكز   لتاأهيل  
 املعاقني   منها   احلكومية   واخلا�شة،   ف�شالً   عن   عدد  
 من   اجلمعيات   الأهلية   التي   يقوم   اأولياء   اأمور   املعاقني  
 بادرتها   باأنف�شهم . وتهدف   مراكز   تاأهيل   املعاقني   يف  
 الدولة   اإىل   تدريب   وتاأهيل   املعاقني   واإعدادهم   ل�شوق  
 العمل   وجعلهم   عنا�شر   فاعلة   ومنتجة   وم�شاركة   يف  

 تنمية   املجتمع   وتقدمه   وا�شتقراره  . 

   معار�س   التوظيف
توفر   معار�س   التوظيف   من�شة   لذوي   الإعاقة  
 للتوا�شل   مبا�شرة   مع   اأ�شحاب   العمل   وتوفر   هذه  
 املعار�س   العديد   من   الأن�شطة   واخلدمات   لدمج   ذوي  

 الإعاقة   يف   املجتمع . 

مبادرة (  اأ�شل   باأمان  )  لنقل   ذوي  
 الإعاقة

متيييت   هييييذه   املييييبييييادرة   بدعم   مييين   وزارة   تنمية  
 املجتمع   وبالتعاون   مع   اإدارة   موؤ�ش�شة   الإمارات   للنقل  
 واخلدمات   لتوفري   اخلدمات   الذكية   للطلبة   من   ذوي  
 الإعاقة   يف   مركز   دبي   لرعاية   وتاأهيل   املعاقني  . هذه  
 املبادرة   تعمل   على   توفري   حافالت   حديثة   وجمهزة  

 خلدمة   الطلبة   املعاقني   واأولياء   اأمورهم   واإدارات  
 املراكز . 

مبادرة (  عونك  )  لذوي   الإعاقة  
 واحلالت   املر�شية

اأطلقت   هيئة   كهرباء   ومياه   ال�شارقة   مبادرة  
 حتت   �شعار »   : عونك    « لتوفري   مزيد   من   اخلدمات  
 لالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   وكبار   ال�شن،   حيث   مت  
 توفري   عدد   من   ال�شيارات   اخلا�شة   واملجهزة   جتهيزاً  

 كامالً   للتعامل   مع   احلالت   املر�شية   غري   الطارئة . 
اجلدير   بالذكر   اأن   كل   هذه   املبادرات   وغريها  
 تعمل   على   حتفيز   اأفراد   املجتمع   على   الهتمام   بذوي  
 الإعاقة،   الأمر   الذي   له   كبري   الأثر   يف   امل�شاعدة   يف  

 دمج   فئة   املعاقني   يف   املجتمع . 

اخلدمات   العامة   لذوي   الإعاقة
من   املالحظ   اأن   اخلدمات   العامة   املقدمة   لذوي  
 الإعاقة   تطورت   تطوراً   ملحوظاً   فمن   توفري   الأجهزة  
 امل�شاعدة   للمعاقني   انتقلت   اإىل   م�شتويات   متقدمة  
 من   تقدمي   اخلدمات   ومبقايي�س   عاملية   تهدف   كلها  

 اإىل   ت�شهيل   دمج   املعاقني   يف   املجتمع .  

حافالت   مدر�شية   لنقل   الطلبة  
 املعاقني

اأطلقت   وزارة   الرتبية   والتعليم   وموؤ�ش�شة  
 موا�شالت   الإمارات،   الدفعة   الأوىل   من   احلافالت  
 املدر�شية   املخ�ش�شة   لتنقالت   الطلبة   من   ذوي  
 الإعاقة،   وذلك   �شمن   م�شروع   دمج   الطلبة   من   ذوي  

 الإعاقة   يف   املدار�س،   والذي   تتبنى   الوزارة   تنفيذه    . 

خدمة   الطوارئ   لذوي   الإعاقة
اأطلقت   القيادة   العامة   ل�شرطة   اأبوظبي،  
 بالتعاون   مع   موؤ�ش�شة   زايد   العليا   للرعاية   الإن�شانية  
 وذوي   الحتياجات   اخلا�شة،   خدمة   الرقم( 5999 )  
 املخ�ش�س   لتلقي   بالغات   ذوي   الإعاقة   عر   الر�شائل  
 الن�شية   الق�شرية   التي   ُتر�شل   اإىل   رقم   خا�س،   والذي  
 من   خالله   ميكن   لأفيييراد   هذه   الفئة   التوا�شل   مع  

 ال�شرطة    . 

الأن�شطة   الريا�شية   
و�شعياً   لدمج   خمتلف   فئات   الإعاقة   يف   املجتمع  
 وتفعيالً   لدور   املعاق   يف   امل�شاهمة   يف   خمتلف   الأن�شطة  
 الريا�شية   كان   لحتاد   الإمارات   لريا�شة   املعاقني   دور  
 كبري   يف   تقدمي   الدعم   جلميع   الأن�شطة   الريا�شية  
 للمعاقني   وقيييد   حقق   الكثري   من   الإجنييييييازات   على  
 امل�شتوى   الييييدويل   والعربي   واملحلي  . ويعمل   على  

 تنظيم   العديد   من   البطولت   الريا�شية   يف   الدولة . 
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ويتم   تدريب   وتاأهيل   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة  
 وفقاً   حلاجة   �شوق   العمل،   وذلك   يف   دورات   تخ�ش�شية  
 متتد   ملييييدة   خم�شة   �شهور،   وت�شمل   ال�شكرتارية  
 الإلكرتونية   وحفظ   امللفات   والر�شم   والت�شميم  
 الإلكرتوين   واللغة   الإجنليزية   و�شيانة   الكمبيوتر،  
 ويتم   اإخ�شاع   املتقدمني   لإجييييراءات   التقييم   املهني  
 ال�شامل،   والتي   ت�شمل   املجالت   الطبية   والجتماعية  
 والنف�شية   واملهنية   والأداء   العملي،   وعقد   جل�شة  

 لدرا�شة   احلالة   واتخاذ   القرار   املنا�شب .  

تدريب   675   معاقاً    
وقد   بلغ   عدد   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   املتدربني  
 يف   املراكز   675   منهم   324   من   اأبوظبي،   و  100من  
من   راأ�س   اخليمة   و  62من   ال�شارقة،    الفجرية،   و  82 

 و   19من   عجمان،   و  8 من   اأم   القيوين .  

توظيف 572     
وجنحت »    مراكز   وزارة   الداخلية    « خالل   ال�شنوات  
 املا�شية   يف   توظيف   572   خريجاً   وخريجة   يف   خمتلف  
 مواقع   العمل   يف   القطاعني   احلكومي   واخلا�س،  
 منهم   379   من   الذكور   و  193من   الإنييياث،   وذلك   يف  
 اإطار   روؤية   وا�شرتاتيجية   القيادة   ال�شرطية   الهادفة  

 لدعم   هذه   ال�شريحة   املهمة   ودجمها   يف   املجتمع .  
وقيييد   بلغ   عيييدد   الذين   مت   توظيفهم   يف   وزارة  
 الداخلية   113   معاقاً،   ويف   القيادة   العامة   ل�شرطة  
 اأبوظبي   ،151   ويف   القوات   امل�شلحة   ،94   ويف   القطاع  
 احلكومي   104   ويف   القطاع   اخلا�س  46   ميييين   ذوي  

 الإعاقة .  

اأعرا�س   جماعية    
ومل   تقت�شر   جهود   مراكز   وزارة   الداخلية   على  
 تدريب   وتاأهيل   ذوي   الإعاقة   وتوفري   فر�س   عمل  
 تنا�شب   قدراتهم   وموؤهالتهم،   بل   امتدت   لت�شمل  
 توفري   احلياة   الكرمية   والآمنة   وامل�شتقرة   وبناء   اأ�شر  
 لهم،   من   خالل   اإقامة   الأعرا�س   اجلماعية   لهم،   والتي  
 جت�شد   قيم   التكافل   الجتماعي،   وت�شهم   يف   اإعانة  
 ال�شباب   من   ذوي   الإعاقة   على   اإكمال   ن�شف   دينهم  
 ودجمهم   يف   املجتمع،   وحتويلهم   من   اأ�شخا�س   بحاجة  
 اإىل   امل�شاعدة   اإىل   اأ�شخا�س   عائلني   لأ�شرهم   واأكرث  

 �شالبة   وقوة   ملواجهة   حتديات   الإعاقة .  
ثالثة   مت  »   مراكز   وزارة   الداخلية   «   وقد   نَظّ
 اأعرا�س   جماعية   حتى   الآن،   حيث   نظمت   العر�س  
 اجلماعي   الأول   يف   عام   2007   و�شارك   فيه   20   من  
 ذوي   الإعاقة  . والعر�س   اجلماعي   الثاين   يف   عام 2011    
 و�شارك   فيه   20   من   ذوي   الإعاقة،   والعر�س   اجلماعي  

 الثالث   يف   عام   2014   مب�شاركة   11   معاقاً    

مبادرات   اإن�شانية    
ويف   اإطييييييار   اجليييهيييود   الإن�شانية   اخليييييرية   التي  
 تبذلها   دوليييية   الإميييييييارات   وعطائها   اليييالحميييدود   يف  
 العمل   الإن�شاين   وم�شاعدة   املحتاجني،   فقد   ا�شتقبلت  
 مراكز   وزارة   الداخلية   �شنة   2008   ع�شرة   من   الأ�شقاء  
 اللبنانيني   من   ذوي   الإعييياقييية،   وقامت   بتدريبهم  
 وتاأهيلهم   ملدة   عامل   كامل،   ثم   وفرت   للراغبني   منهم  

 فر�س   عمل   دائمة   يف   �شوق   العمل .  
كما   قدمت   الإدارة   مبادرة   يف   عام   2009   لدعم  

 الأ�شقاء   الفل�شطينيني،   حيث   ا�شتقبلت   20   منهم   من  
 ذوي   الإعاقة   اجل�شدية   من   الذكور   والإناث   من   قطاع  
 غزة،   ووفرت   لهم   برناجماً   تاأهيلياً   طبياً   متخ�ش�شاً  
 لعالجهم،   كما   وفرت   لهم   اأجهزة   تعوي�شية،   ونظمت  
 لهم   برناجماً   تدريبياً   لتاأهيلهم   للح�شول   على  
 الوظائف   املنا�شبة   لهم،   ومن   ثم   مت   توظيف   عدد  

 منهم   يف   القطاع   اخلا�س .  

مبادرة   لطيفة    
مت »    مراكز   الداخلية   للمعاقني    « بالتعاون   ونَظّ
 مع   �شحيفة »    الإمارات   اليوم « ،   حملة   اإعالمية   حتت  
 عنوان »   : مبادرة   لطيفة « ،   حققت   جناحاً   ملحوظا،  
 وغيييريت   النظرة   التقليدية   جتاه   قييييدرات   املعاقني،  
 واأثبتت   اأن   اأ�شحاب   الأعمال   بداأوا   مينحون   الفر�شة  
 للمعاقني   للح�شول   على   وظيييائيييف   تتنا�شب   مع  
 قدراتهم   وموؤهالتهم،   بعد   اأن   ح�شلوا   على   تدريب  

 جيد   يوؤهلهم   ل�شوق   العمل .  
وقد   تلقت   �شحيفة   الإمييييارات   اليوم   ات�شالت  
 من   عدد   من   ال�شركات   واملوؤ�ش�شات   احلكومية   التي  
 ترغب   يف   توظيف   خريجي   مراكز   وزارة   الداخلية،  
 ممن   اأكملوا   تدريباتهم   وتاأهلوا   ل�شوق   العمل   وفقاً  
 لطبيعة   اإعاقاتهم،   وبات   باإمكانهم   العمل   يف   جمالت  
 ال�شكرتارية   الإلكرتونية   وحفظ   امللفات   والت�شميم  

 واجلرافيك .  
وجتاوبت   اأكرث   من   65   جهة   حكومية   وخا�شة  
 مع   املبادرة   التي   ا�شتمرت   ملدة   اأربعة   �شهور،   وجنحت  
لي  23  من   خريجي   عييمييل  فيير�ييس   احلملة   يف   توفري 

 »  مراكز   الداخلية    «  يف   القطاعني   العام   واخلا�س .  

اهتمت   دولة   الإمارات   العربية   املتحدة   منذ   ن�شاأتها   باملواطنني   من   ذوي   الإعاقة،   وذلك   تاأكيداً   على   حق   احلياة  
 الكرمية   لكل   املواطنني   من   دون   ا�شتثناء،   وتنفيذاً   لتوجيهات   الوالد   املوؤ�ش�س   ال�شيخ   زايد   بن   �شلطان   اآل   نهيان  
 (طَيّب   اهلل   ثراه )  بالهتمام   بذوي   الإعاقة،   فقد   تاأ�ش�شت   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   �شنة  
   2002  كموؤ�ش�شة   وطنية   احتادية   متخ�ش�شة   مببادرة   ودعم   كرميني   من   الفريق   �شمو   ال�شيخ   �شيف   بن   زايد   اآل  
 نهيان   نائب   رئي�س   جمل�س   الوزراء   وزير   الداخلية،   وذلك   لتوفري   خدمات   التدريب   والتاأهيل   والتوظيف   لذوي  
 الإعاقة   من   الذكور   والإناث   من   خمتلف   اإمارات   الدولة  . والأخذ   بيد   هذه   الفئة   من   املواطنني   وتاأهيلهم   ليكونوا  

 قوة   منتجة   وعنا�شر   فاعلة   خلدمة   اأنف�شهم   واأ�شرهم   وجمتمعهم   ووطنهم .  

16 يناير  2017
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التوظيف حـسـب جهات  العمل

واطلق   على   املبادرة   ا�شم  »    مبادرة   لطيفة    «  رمزياً،  
 يف   اإ�شارة   اإىل   ق�شة   جناح   ومتيز   حققتها   خريجة  
 مراكز   وزارة   الداخلية   املواطنة   لطيفة   فريوز،   التي  
 تعاين   اإعاقة   �شمور   يف   الع�شالت   منذ   الولدة،   والتي  
 تعمل   يف   اإدارة   اجلن�شية   والإقامة   و�شوؤون   الأجانب   يف  
 دبي،   وج�شدت   مثالً   يف   العطاء   والإنتاجية   حتى   نالت  

 جائزة   دبي   لالأداء   احلكومي   املتميز .  

مبادرة (  نحن   قدها )  
مت   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   كما   نَظّ
 وت�شغيل   املعاقني   حملة   اإعالمية   اأخيييرى   بالتعاون  
 مع   �شحيفة »    الإمييييارات   اليوم    « حتت   عنوان »   : نحن  
 قدها    « لتوظيف   50   مواطناً   من   خريجي   املراكز  
 يف   القطاعني   العام   واخلا�س،   وقد   حققت   جناحاً  
عمل  17  فر�شة  تييوفييري   ملحوظاً،   اإذ   جنحت   يف 
بعد   اأن   اأكملوا   تدريباتهم   واأ�شبحوا   على   اأهبة   لهم 
 ال�شتعداد   للدخول   يف   �شوق   العمل   يف   الوظائف   التي  

 تتنا�شب   مع   قدراتهم   وطبيعة   اإعاقاتهم .  
ويعك�س   جناح   املبادرة   تنامي   ثقة   امل�شوؤولني  
 يف   القطاعني   العام   واخلا�س   بقدرات   ذوي   الإعاقة  
 من   خريجي   مراكز   وزارة   الداخلية،   الذين   اأثبتوا  

 كفاءة   وجيييييدارة   يف   مواقع   العمل   املختلفة   بف�شل  
 املهارات   والقدرات   التي   ح�شلوا   عليها   يف   مراكز   وزارة  

 الداخلية .  
وييييوؤكيييد   جنيييياح   املييييبييييادرة   التي   تبنتها   �شحيفة  
 الإمارات   اليوم   اأن   الإعالم   �شريك   ا�شرتاتيجي   ملراكز  
 وزارة   الداخلية   يف   حتقيق   ر�شالتها   واأهدافها   املتمثلة  
 يف   تدريب   وتاأهيل   وت�شغيل   ذوي   الإعاقة،   ويف   ن�شر  
 الوعي   بق�شايا   املعاقني   وحقوقهم،   وحث   امل�شوؤولني  
 واأ�شحاب   القرار   يف   القطاعني   العام   واخلا�س   لتحمل  
 م�شوؤولياتهم   جتاه   هذه   ال�شريحة   املهمة   ورعايتهم  

 ودجمهم   يف   املجتمع .  

عالج   طبيعي 
توفر   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل  
 املعاقني   خدمات   العالج   الطبيعي   للطالب   املتدربني  
 فيها،   مبا   يخدم   غايات   التدريب   والعمل،   ف�شالً   عن  
 ن�شاطات   تعزز   فر�س   دمج   املعاقني   يف   املجتمع،   وبناء  

 �شخ�شية   م�شتقلة   لهم   يف   حياتهم .  
وتقوم   وحيييدة   العالج   الطبيعي   بيييدور   مهم   يف  
 جمال   التاأهيل   البدين   ليييذوي   الإعاقة   اجل�شدية  
 بيييهيييدف   رفييييع   م�شتوى   قيييدراتيييهيييم   البدنية   ب�شكل  

 ي�شاعدهم   على   حت�شني   اأدائهم   العملي   يف   الدورات  
 التدريبية   التي   يتلقونها   يف   مراكز   وزارة   الداخلية .  

رت   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وقد   وَفّ
 وت�شغيل   املعاقني   اإمكانيات   جيدة   لوحدة   العالج  
 الطبيعي   ت�شمل   جهاز   امل�شي   الكهربائي   وجهاز   العالج  
 بالأمواج   فوق   ال�شوتية   والدراجة   الثابتة،   واأجهزة  
 التحفيز   الكهربائي   وجهاز   الكمادات   ال�شاخنة  
 والأوزان   الرملية   لتقوية   الع�شالت   وكر�شي   تقوية  
 الع�شالت   ال�شفلية   واأجهزة   تقوية   ع�شالت   اليد  
 وكييييرات   التدريب   على   التوازن   وطاولة   التمارين  

 اخلارجية   وجهاز   التدليك .  
ويتم   تنفيذ   برنامج   العالج   الطبيعي   لطالب  
 املراكز   وفق   اخلطة   العالجية   التي   ي�شعها   الطبيب  
 املخت�س   يف   ق�شم   اخلدمات   الطبية   يف   العني،   ويقوم  
 بتنفيذها   فنيو   العالج   الطبيعي   يف   مراكز   وزارة  

 الداخلية .  

لغة   الإ�شارة 
ا�شتحدثت   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   وحدة  
 متخ�ش�شة   يف   لغة   الإ�شارة   املعتمدة   يف   دولة   الإمارات  
 والأكرث   تداولً   بني   ال�شم   والبكم،   وقامت   بتدريب  
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 وتاأهيل   383   من   اأ�شحاب   الإعاقة   ال�شمعية   خالل  
 ال�شنوات   املا�شية .  

مت   الإدارة   عدداً   من   الدورات   التدريبية   وقد   نَظّ
 يف   جمال   لغة   الإ�شارة   للعاملني   يف   عدد   كبري   من  
 املوؤ�ش�شات   احلكومية   والتعليمية،   ويف   بع�س   اإدارات  
 ال�شرطة   على   م�شتوى   الدولة   التي   تتعامل   مع  

 اجلمهور   ب�شكل   مبا�شر،   وذلك   بهدف   دمج   فئة   ال�شم  
 يف   املجتمع .  

التدريب   يف   التعامل   مع   فئة   ال�شم،   حيث  
 تناولت   التعريفات   اخلا�شة   بال�شم   والإعيييياقيييية  
 ال�شمعية   واأ�شبابها   وت�شنيفاتها   وكيفية   التعامل  
 والتوا�شل   مع   ذوي   الإعاقة   ال�شمعية   بوا�شطة   لغة  

 الإ�شارة   با�شتخدام   امل�شطلحات   الإ�شارية   املتداولة  
 بني   ال�شم   املواطنني .  

م�شوؤولية   اجتماعية 
ويف   اإطار   م�شوؤولياتها   الجتماعية   جتاه   اأفراد  
مت   الإدارة   دورات   يف   جمال   الرخ�شة    املجتمع   نَظّ

18 يناير  2017

اإلمارات تحتفل باليوم الوطني
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مـبــادرات المراكز

 الدولية   للحا�شب   الآيل   �شارك   فيها   739  ودورات   يف  
 جمال   اللغة   الإجنليزية   مب�شاركة   101   من   املواطنات  

 والطالبات   واملقيمات   يف   مدينة   العني .  

م�شروعات   اإرادة 
م�شروعات   اإرادة   من   امل�شاريع   املهمة   التي   حتظى  
 باهتمام   الفريق   �شمو   ال�شيخ   �شيف   بن   زايد   اآل   نهيان  
 نائب   رئي�س   جمل�س   الوزراء   وزير   الداخلية،   والتي  

 ا�شتحدثت   للعمل   الإنتاجي   واخلدمات .  
وت�شرف   مراكز   وزارة   الداخلية   على   عدد   من   هذه  
 امل�شروعات   يف   جمالت   املكتبات   ومواد   القرطا�شية،  
 وذلك   بالتعاون   مع   عدد   من   اجلامعات   واملوؤ�ش�شات  
 احلكومية   واخلا�شة،   ويعمل   يف   هذه   امل�شروعات   عدد  
 من   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   مبعاونة   عدد   امل�شاندين،  
 وحتقق   لهم   هذه   امل�شروعات   مردوداً   اقت�شادياً   جيداً،  
 حيث   ت�شرف   لهم   رواتب   �شهرية   ون�شبة   اأرباح   �شنوية،  

 مع   اإمكانية   متلك   هذه   امل�شروعات   م�شتقبالً .  
وتعتر   م�شروعات   اإرادة   اأمنوذجاً   يحتذى   به  
 يف   جمال   توفري   فر�س   عمل   منا�شبة   لذوي   الإعاقة  
 الذين   لمتكنهم   ظروف   الإعاقة   من   احل�شول   على  
 وظائف   يف   �شوق   العمل   احلكومي   واخلا�س،   وذلك  
 من   خيييالل   ا�شتحداث   م�شروعات   اإنتاجية   يقوم  
 باإدارتها   املعاقون   اأنف�شهم   مبا   يفيد   يف   عملية   دجمهم  
 يف   املجتمع،   وتوفري   فر�س   عمل   تتنا�شب   مع   قدراتهم  

 وموؤهالتهم .  
وافتتحت   مراكز   وزارة   الداخلية   مركز »    ت�شهيل  «  
 يف   اأبوظبي   �شمن   م�شروعات   اإرادة،   وتعول   الإدارة  
 كيييثيييرياً   على   هييييذا   امل�شروع   يف   متويل   م�شروعات  
 ا�شتثمارية   م�شتدامة   لتوظيف   خريجي   املراكز  
 مقابل   رواتب   �شهرية   بعد   تدريبهم   وتاأهيلهم   لإثبات  
 جدرانهم   وكفاءتهم   يف   العمل،   وي�شبحون   �شركاء   يف  
 هذه   امل�شروعات،   ويح�شلون   على   ن�شبة   من   عائداتها  
 املادية   بعد   جناح   هذه   امل�شروعات   وحتقيق   الأهداف  

 املرجوة   منها .  

جوائز   التميز 
ح�شلت   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   على   عدد  
 من   جوائز   التميز   خالل   ال�شنوات   املا�شية،   �شملت  
 درع   المتنان   الذهبي   جلائزة   �شمو   ال�شيخة   فاطمة  
 بنت   مبارك   لدمج   ذوي   الإعاقة   يف   عام    ،2009   وعلى  
 جائزة   مركز   را�شد   للخدمات   الإن�شانية   بعد   ح�شولها  
 على   جائزة   املوؤ�ش�شة   الإن�شانية   الأوىل   يف   خدمة   ذوي  
 الحتياجات   اخلا�شة   يف   اليييدورة   العا�شرة   للجائزة  
   ، ( 2009  -  2000 )وعلى   جائزة   الإمارات   الجتماعية،  
 حيث   قام   �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   حممد   بن   را�شد   اآل  
 مكتوم   نائب   رئي�س   الدولة   رئي�س   جمل�س   اليييوزراء  
بت�شليم   اجلائزة   للفريق    حاكم   دبييييي  ( رعيييياه   اهلل )  
 �شمو   ال�شيخ   �شيف   بن   زايد   اآل   نهيان   نائب   رئي�س  

 جمل�س   الوزراء   وزير   الداخلية   يف   مايو   2010   كما  
 ح�شلت   الإدارة   على   جائزة   خليفة   الرتبوية   عن   فئة  
 املوؤ�ش�شات   واملراكز   لذوي   الحتياجات   اخلا�شة   يف  
 اأبريل   عام    2014   وقام   �شمو   ال�شيخ   من�شور   بن   زايد  
 اآل   نهيان   نائب   رئي�س   جمل�س   الوزراء   وزير   �شوؤون  

 الرئا�شة   بت�شليم   اجلائزة   اإىل   مدير   الإدارة .  

�شراكات 
وتقوم   ا�شرتاتيجية   مراكز   وزارة   الداخلية   على  
 مبداأ   تعزيز   ال�شراكة   مع   خمتلف   املوؤ�ش�شات   احلكومية  
 واخلا�شة،   وذلك   يف   اإطار   ثقافة   التكافل   الجتماعي  
 التي   يتميز   بها   جمتمع   الإمارات،   وتنفيذاً   للت�شريعات  
 احلكومية   التي   تن�س   على   حقوق   املواطنني   من   ذوي  
 الإعاقة   يف   احل�شول   على   فر�س   عمل   متكافئة   تتيح  
 لهم   امل�شاهمة   يف   نه�شة   الوطن   وتقدمه   وا�شتقراره،  

 واأن   ي�شبحوا   اأع�شاء   نافعني   يف   املجتمع .  
ويف   هييييذا   الإطيييييييار   وقعت   اإدارة   ميييراكيييز   وزارة  
 الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   مذكرات   تفاهم  
 واتفاقيات   مع   عدد   املوؤ�ش�شات   احلكومية   واخلا�شة  
 لتوظيف   خريجي   املراكز   يف   وظائف   تتنا�شب   مع  

 قدراتهم   وموؤهالتهم .  
و�شملت   التفاقيات   القوات   امل�شلحة   واخلدمة  
 املدنية   يف   اأبوظبي   واملوؤ�ش�شة   العامة   حلديقة   احليوان  

 والأحياء   املائية   يف   العني   وجمموعة   بنك   الإمارات . 
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اأكدت   الأُ�شتاذة   ناعمة   عبد   الرحمن   املن�شوري   ع�شو   جمل�س   اإدارة   موؤ�ش�شة   زايد   العليا   للرعاية   الإن�شانية   وذوي  
 الحتياجات   اخلا�شة   مديرة   مطبعة   املكفوفني   باملوؤ�ش�شة،   حر�س   املوؤ�ش�شة   على   تقدمي   كل   الدعم   والرعاية  
 لفئة   املكفوفني،   خا�شة   يف   ظل   الدعم   الكبري   وامللمو�س   والهتمام   من   قيادة   الدولة   الر�شيدة،   وعلى   راأ�شها  
 �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   خليفة   بن   زايد   اآل   نهيان   رئي�س   الدولة »    حفظه   اهلل « ،   ومن   �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   حممد  
 بن   زايد   اآل   نهيان   ويل   عهد   اأبوظبي   نائب   القائد   الأعلى   للقوات   امل�شلحة،   واحلر�س   على   توفري   اأف�شل   اخلربات  
 والأجهزة   الطبية   والتاأهيلية   لكافة   مراكز   الرعاية   والتاأهيل   التابعة   للموؤ�ش�شة   لرعاية   فئات   ذوي   الإعاقة. 

حــــوار

20 يناير  2017

ناعمة   المنصوري في  حوار   خاص   مع   مجلة      

مطبعة   المكفوفين   ُتسهم   في   دمج  
 الكفيف   في   المجتمع



وقالت   يف   حييييوار   خا�س   مع   جملة »    اإرادة   «  اإن  
 مطبعة   املكفوفني   جتربة   فريدة   من   نوعها    على  
 م�شتوى   الدولة،   وتلعب   دوراً   اأ�شا�شياً   يف   امل�شاهمة   يف  

 دمج   الطالب   الكفيف   يف   التعليم   العام . 
وذكييييييرت   اأن   املطبعة   تاأ�ش�شت   بهدف   تلبية  
 احتياجات   الطالب   املكفوفني   يف   توفري   الكتب  
 ال�شرورية،   اإمياناً   ب�شرورة   توفري   ال�شبل   الكفيلة  

 باإجناح   عملية   دمج   املكفوفني   يف   املجتمع . 
وفيما   يلي   ن�س   احلوار : 

   حدثينا   عن   مطبعة   املكفوفني  
 كتجربة   فريدة   من   نوعها   على  

 م�شتوى   الدولة؟
   بتوجيهات   من   �شمو   ال�شيخ   حمدان   بن   زايد   اآل  
 نهيان،   ممثل   احلاكم   يف   املنطقة   الغربية،   رئي�س   هيئة  
 الهالل   الأحمر،   تاأ�ش�شت   مطبعة   املكفوفني   يف   الهيئة  
 عام   2000   بهدف   تلبية   احتياجات   الطالب   املكفوفني  
 على   م�شتوى   الدولة   يف   توفري   الكتب   ال�شرورية   لهم،  
 خا�شة   املناهج   الدرا�شية   للطالب   يف   املدار�س،   اإمياناً  
 ب�شرورة   توفري   ال�شبل   الكفيلة   باإجناح   دمج   املكفوفني  
 يف   املجتمع،   لي�شبحوا   اأفراداً   فاعلني   يف   جمتمعهم،  

 م�شاركني   يف   م�شرية   التنمية   الوطنية  . 
ويف   عام   2006   مت   نقل   مطبعة   املكفوفني   لتكون  
 حتت   مظلة   موؤ�ّش�شة   زاييييد   العليا،   وتقوم   املطبعة  
 بطباعة   املناهج   املدر�شية   يف   مراحلها   كافة   بلغة  
 »  برايل « ،   كما   تخدم   املطبعة   الطلبة   من   م�شتويات  

 خمتلفة   يف   التحديات   الب�شرية . 
وتوؤمن   موؤ�ش�شة   زايد   العليا   للرعاية   الإن�شانية  
 وذوي   الحتياجات   اخلا�شة   بقدرات   املعاقني   ب�شرياً  
 يف   التح�شيل   العلمي   متى   ما   توفرت   الأ�شاليب  
 والو�شائل   امل�شاندة   لتعليمهم  . حيث   تعتر   جتربة  
 مطبعة   املكفوفني   مبوؤ�ش�شة   زاييييد   العليا   للرعاية  
 الإن�شانية   وذوي   الحتياجات   اخلا�شة   جتربة   فريدة  
 من   نوعها   على   م�شتوى   دولة   الإمييييارات   حيث   اإنها  
 تخ�ش�شت   يف   الطباعة   بطريقة   برايل   للمكفوفني  
 والتكبري   ل�شعاف   الب�شر،   فكان   لها   الدور   الرائد  
 يف   دعم   تعليم   ذوي   الإعاقة   الب�شرية   بالدولة   وعلى  

 نطاقات   متعددة  . 
وعلى   مدى   ال�شنوات   ال�شابقة   اطلعت   مطبعة  
 املكفوفني   على   العديد   من   املمار�شات   اخلليجية  
 والعربية   والعاملية   وحر�شت   على   تطوير   خدماتها  
 وتقدميها   بجودة   عالية   اعتمدت   فيها   على   كوادر  
 وظيفية   متخ�ش�شة   ومعدات   تقنية   عاملية   حتقيقاً  

 ملبداأ   اجلودة   والتميز   يف   الأداء . 
وقد   اأ�شهمت   اخلدمات   التي   تقدمها   املطبعة   يف  
 اإزالة   معوقات   تعليم   الطالب   املكفوفني   يف   املدار�س  
 �شمن   مبداأ   تكافوؤ   فر�س   التعليم   مع   اأقرانهم   يف  
 التعليم   العام   واخلا�س   بالدولة  . هذا   وتقوم   مطبعة  
 املكفوفني   بتقدمي   خدمات   متعددة   مل�شاندة   دمج   هذه  
 الفئة   يف   مدار�س   التعليم   العام  . داعمة   لقانون   دمج  

 املعاقني   بدولة   الإمارات   العربية   املتحدة . 

 ما   هي   اخلدمات   التي   تقدمها   املطبعة  
 والتقنيات   احلديثة   التي   تعتمد  
 عليها   وما   هي   اجلهات   امل�شتفيدة  

 منها؟
  تعد   خدمة   الطباعة   بطريقة   برايل   اخلدمة  
 الرئي�شة   للمطبعة،   حيث   تقوم   بطباعة   امليييييادة  
 التعليمية   بطريقة   برايل   من   خالل   طابعات   وبرامج  
 خا�شة   ينفذها   وي�شرف   عليها   كادر   وظيفي   موؤهل  
 من   املب�شرين   وذوي   الإعاقة   الب�شرية  . وي�شمل   ذلك  
 طباعة   املناهج   الدرا�شية   بطريقة   برايل   للمكفوفني  
 وطباعة   اأوراق   العمل   ومناذج   المتحانات   وامللخ�شات  
 العلمية،   اإ�شافة   اإىل   طباعة   الو�شائل   التعليمية  

 البارزة   للمكفوفني  . 
كما   ت�شمل   اخلدمات   طباعة   الكتب   والق�ش�س  
 الثقافية   بطريقة   برايل،   وتثقيف   املجتمع   باأ�شاليب  

 التوا�شل   مع   املكفوفني . 
وت�شمل   اجلهات   امل�شتفيدة   من   خدمات   مطبعة  
 املكفوفني   مراكز   الرعاية   والتاأهيل   بالدولة   التابعة  

 لقطاع   ذوي   الحتياجات   اخلا�شة   مبوؤ�ش�شة   زايد  
 العليا   للرعاية   الإن�شانية   ومراكز   رعاية   وتاأهيل  
 املعاقني   التابعة   لييييوزارة   تنمية   املجتمع،   ومدار�س  
 الدمج   العامة   واخلا�شة   بيييوزارة   الرتبية   والتعليم  

 بجميع   املناطق   التعليمية   بالدولة . 
كمييييييا   ي�شتفيد   من   خدمات   املطبعة   الطالب،  
 واملعلمون،   واأولياء   اأمور   املكفوفني   و�شعاف   الب�شر  
 واملب�شرون،   واملوؤ�ش�شييييييات   التعليمية،   واملهتمون  

 باملكفوفني . 

  اإىل   اأي   مدى   ُت�شهم   املطبعة   يف   دمج  
 فئة   ذوي   الإعاقة   الب�شرية   يف  

 التعليم   العام؟
   تلعب   املطبعة   دوراً   اأ�شا�شياً   يف   امل�شاهمة   يف   دمج  
 الطالب   الكفيف   يف   التعليم   العام   من   خالل   توفري  
 املناهج   الدرا�شية   املطبوعة   بطريقة   برايل   من  
 ال�شف   الأول   اإىل   ال�شف   الثاين   ع�شر   بالتعاون   مع  
 وزارة   الرتبية   والتعليم   وجمل�س   اأبوظبي   للتعليم،  
 كذلك   ُت�شهم   املطبعة   يف   توفري   اأوراق   عمل   للطالب  
 وتدربيهم   على   مهارة   القراءة   والكتابة   بطريقة  
 برايل   بالإ�شافة   اإىل   تدريبهم   على   ا�شتخدام   الأجهزة  
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 الإلكرتونية   اخلا�شة   بالكفيف   مثل »    تعلم   على   جهاز  
 برايل   �شين�س «.   

   ما   هو   دور   املطبعة   يف   ن�شر   ثقافة  
 الكفيف   على   م�شتوى   الدولة  

 واملنطقة   والعامل؟   
   تنظم   مطبعة   املكفوفني   كل   عام   عدة   فعاليات  
 كالحتفال   باليوم   العاملي   للكفيف   الذي   يكون   يف  
 منت�شف   اأكتوبر   من   كل   عام،   بالإ�شافة   اإىل   تنفيذ  
 م�شروع   الق�شة   املقروءة   بطريقة   برايل   الذي   ي�شارك  

 فيه   الطلبة   املكفوفون   من   خمتلف   دول   العامل . 
كما   اأن   هناك   دوراً   ثقافياً   وتعليمياً   واجتماعياً  
 تقوم   به   مطبعة   املكفوفني   وذلك   من   خالل   التوا�شل  
 امل�شتمر   مع   املكفوفني   و�شعاف   الب�شر   واأهاليهم  
 وموؤ�ش�شاتهم   التعليمية   والرتبوية،   وللمطبعة   دور  
 ثقايف   وتوعوي   وذلييييك   من   خيييالل   اإقامة   الندوات  
 واملوؤمترات   وامل�شابقات   املحلية   واخلليجية   والعربية،  
 وامل�شاهمة   يف   احلمالت   كافة   التي   تهم   اأفراد   املجتمع،  
 والإ�شهام   من   خالل   مطبوعات   املطبعة   الوحيدة  
 بالدولة   يف   تو�شيل   ر�شالة   التوعية   لفئات   ذوي  
 التحديات   الب�شرية   التي   ت�شتفيد   من   عمل   املطبعة.  
 حيث   مل   يعد   دور   املطبعة   فقط   طباعة   املناهج  

 الدرا�شية   فقط   واإمنا   تخطاها   اىل   اآفاق   اأو�شع . 

   ما   اأهم   املبادرات   التي   تقدمها  
 املطبعة   لدعم   املكفوفني »    م�شروع  

 الق�شة   املقروءة    « منوذجًا؟
   حتر�س   املطبعة   �شنوياً   على   اإقامة   م�شروع  
 الق�شة   املقروءة   بطريقة   برايل   الذي   يحمل   �شعار  
لإثيييييراء   ثقافة   الطالب   الكفيف    (اجلميع   يقراأ )  
 والنهو�س   بواقعه   عن   طريق   قيام   الكفيف   بقراءة  
 جمموعة   من   الق�ش�س   الهادفة   التي   متت   طباعتها  
»    برايل    «  يف   مركز   مطبعة   املكفوفني،   وقد    بطريقة  
 حاز   هذا   امل�شروع   على   جائزة   خليفة   الرتبوية   لعام      
   2011 يف   جمال   امل�شاريع   والرامج   الرتبوية   املبتكرة  
 على   م�شتوى   دولة   الإمارات   العربية   املتحدة،   وُي�شهم  
 هذا   امل�شروع   يف   تطوير   مهارة   الطالب   على   القراءة  
 مما   ي�شاعده   على   تو�شيع   مداركه   وتنمية   فكره  

 و�شقل   �شخ�شه . 
ومل   يعد   امل�شروع   ح�شرياً   فقط   على   م�شاركة  
 الطلبة   من   داخيييل   الدولة   فقط،   بل   �شمل   جميع  

 الطلبة   من   خمتلف   الدول   العربية   والعاملية . 

   ما   هي   اخلطط   امل�شتقبلية   لالرتقاء  
 بخدمات   املطبعة   وتلبية   احتياجات  

 املكفوفني؟
   ت�شمل   اخلطط   امل�شتقبلية   للمطبعة   الطالع  
 على   اأحيييدث   التجارب   يف   جمال   الطباعة   بطريقة  
 برايل،   وتنظيم   مبادرات   جديدة   كطباعة   مناهج  

 الريا�شيات   للطلبة   املكفوفني   بنظام »    النمث   برايل  «  
 املعتمد   عاملياً،   والتو�شع   يف   طباعة   الن�شرات   والكتيبات  
 �شمن ( م�شروع   تعاون  ) للهيئات   احلكومية   لطباعة  
 كتيباتها   بطريقة   برايل،   وذلييييك   يف   اإطييييار   حر�س  

 املطبعة   على   دمج   الكفيف   يف   املجتمع . 

كادر
�شرطة   اأبوظبي   تطلق   مبادرة  

 جمتمعية   لتوعية   املكفوفني   مبخاطر  
 املخدرات

اأطلقت   اإدارة   التحريات   واملباحث   اجلنائية  
 ب�شرطة   اأبوظبي،   مبادرة   جمتمعية   هي   الأوىل  
 من   نوعها،   ت�شتهدف   فئة   ذوي   الإعاقة   الب�شرية،  
 واأ�شرهم،   للتوعية   مبخاطر   املخدرات،   تعتمد   على  
 طريقة »    برايل    « التي   ت�شتخدم   يف   القراءة   للمكفوفني،  
 ملحا�شرة   هذه   الآفة،   ووقاية   جميع   اأفراد   املجتمع   من  
 الوقوع   يف   براثنها   وحمايتهم   من   النزلق   فيها،   ومدّ  

 يد   العون   للمدمنني . 
وت�شّلمت   �شرطة   اأبوظبي   من   موؤ�ش�شة   زايد  
 العليا   للرعاية   الإن�شانّية   وذوي   الحتياجات   اخلا�شة،  
 ممثلة   يف   مطبعة   املكفوفني   التابعة   لها،   عدد 100    
 كتّيب   توعية   مبخاطر   امليييخيييدرات   قابلة   للزيادة،  
 تعاونت   اجلهتان   على   اإ�شدارها   لتكون   منارةً   معرفية  
 لتلك   الفئة   من   فئات   ذوي   الإعاقة،   حيث   توّلت   اإدارة  
 التحريات )  ممثلة   بق�شم   مكافحة   املخدرات  ( توفري  

 املحتوى   التوعوي   والتعليمي،   بينما   قامت   اإدارة  
 الإعالم   الأمني   بالإ�شراف   الفني   و�شفحة   الغالف  
 ا�شتناداً   اإىل   الهوية   الإعالمية،   يف   حني   توّلت   مطبعة  
 املكفوفني   طباعة   الكتيبات   بطريقة »    برايل    « من  
 خالل   ماكينات   الطباعة   املتخ�ش�شة   التي   متلكها،  
 و�شيتم   توزيعها   على   اجلهات   املخت�شة   ذات   العالقة،  

 واجلامعات،   واجلهات   الراغبة . 
وقال   العقيد   �شلطان   �شوايح   الدرمكي،   رئي�س  
 ق�شم   مكافحة   املخدرات   يف   اإدارة   التحريات   واملباحث  
 اجلنائية  : تاأتي   هذه   املبادرة   املجتمعية   يف   اإطار   مبادرة  
 »  غرا�س   الأمييييل    « التي   اأطلقها   �شابقاً   الفريق   �شمو  
 ال�شيخ   �شيف   بن   زايد   اآل   نهيان،   نائب   رئي�س   جمل�س  
 الوزراء   وزير   الداخلية،   لدعم   ورعاية   ذوي   الإعاقة،  

 وتوفري   �شبل   احلياة   الكرمية   لهم . 
ومييين   ناحيتها،   اأكييييدت   ناعمة   املن�شوري   على  
 اأهمية   املبادرة   وقالت   اإنها   تعك�س   مدى   اهتمام   �شرطة  
 اأبوظبي   بفئات   ذوي   الإعاقة   وتقدمي   الدعم   امل�شتمر  
 لهم،   واإميانها   بدورها   املهم   يف   حتقيق   ال�شتقرار  
 والتقدم   والتنمية   امل�شتدامة   لأبناء   الوطن،   م�شريةً  
 اإىل   اأن   تلك   املبادرة   توفر   لفئة   املكفوفني   من   خالل  
 القراءة   املعلومات   ال�شحيحة   عن   اآفييية   املخدرات  
 بلغة   تنا�شبهم،   وتب�شريهم   باآثارها   ال�شلبية،   وزيادة  
 تثقيفهم   بهذه   الآفة،   اإىل   جانب   توفري   الكتيبات   التي  
 ت�شاعدهم   على   ا�شتثمار   اأوقاتهم   مبا   هو   مفيد   يف  

 التوعية   مبخاطر   املخدرات . 

حــــوار
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بحوث ودراسات
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 » جمعية   عنيزة   للتنمية   واخلدمات   الإن�شانية    «  يف   اململكة   العربية   ال�شعودية   لها   جتربة   رائدة   يف   جمال   التمكني  
 الوظيفي   والجتماعي   لذوي   الإعاقة . 

اجلمعية   عر�شت   ورقة   عمل   حول   هذا   املو�شوع   قدمها   الأ�شتاذ   فهد   بن   على   الوهيبي   الأمني   العام   للجمعية   يف  
 امللتقى   الرابع   ع�شر   للجمعية   اخلليجية   لالإعاقة   يف   دبي . 

ونعر�س   هنا   ملخ�شاً   لهذه   التجربة   لأهميتها   يف   اإك�شاب   ذوي   الإعاقة   العقلية   املهارات   القت�شادية   والنف�شية  
 والجتماعية   التي   متكنهم   من   ال�شتمرار   يف   بيئة   العمل   ودجمهم   يف   املجتمع   ليكونوا   اأع�شاء   نافعني   ومنتجني . 

تجربة   رائدة   لـ ) جمعية   عنيزة   السعودية  ( في   مجال   تمكين   المعاقين

فت  60  معاقًا   أصبحوا   أعضاء  وظَّ
 نافعين   ومنتجين

فكرة   الربنامج   
العمل   على   متكني   املعاقني   يف   املجتمع،   والعي�س  
 بكرامة   من   خالل   اعتمادهم   على   ذاتهم   يف   تدبر   اأمور  
 حياتهم   واأ�شرهم   لتحقيق   مبداأ   الندماج   الكامل  
 لذوي   الإعاقة   يف   املجتمع   ليكونوا   منتجني   وفاعلني  

 وموؤثرين   فيه . 

اأهداف   الربنامج   
تنبثق   اأهييييييداف   الرنامج   من   مبادئ   الأمم  

 املتحدة   يف   تاأهيل   املعاقني   وهذه   الأهداف   هي : 
 •      حت�شني   نوعية   حياة   الأ�شخا�س   املعاقني   عقلياً   من  

 خالل   متكينهم   مهنياً   واجتماعياً . 
املهنية   توفري   التدريب   على   مهارات ( متكني )    •
 والجتماعييييية   والنف�شييية   والقت�شادييييية   لتهيئتهيييم  

 ل�شوق   العمل،   و�شمان   ا�شتمراريتهم   يف   بيئة   العمل  . 
تاأمني   فر�س   وظيفية   للمعاقني   لتمكينهم   يف    •
 املجتمع   من   خالل   ت�شجيع   اعتمادهم   على   اأنف�شهم   يف  

 حتقيق   عوائد   مادية   تلبي   احتياجاتهم . 
تفعيل   برامج   امل�شوؤولية   الجتماعية   للقطاع    •
 اخلا�س   بت�شجيعه   على   حتمل   م�شوؤولياته   جتاه  

 الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة . 
•  تاأمني   الأميييين   الوظيفي   ليييذوي   الإعييياقيييات   من  

 خالل   تعريفهم   بحقوقهم   بواجباتهم   الوظيفية   يف  
 بيئة   العمل . 

تغيري   الجتاهات   ال�شلبية   لدى   املجتمع   جتاه    •
 الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة  . 

ا�شتثمار   طاقات   وقدرات   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة    •
 وحتويلها   اإىل   مهارة   مالئمة   لوظيفة   منا�شبة . 

م�شاهمة   الأ�يييشيييخيييا�يييس   ذوي   الإعيييياقيييية   يف   بناء    •
 جمتمعهم . 

   امل�شتهدفون   من   الربنامج
هم   الأ�شخا�س   ذوو   الإعاقة   العقلية   الب�شيطة  
 واملتو�شطة   من   الذكور   والإنييياث   القابلني   للتدريب  
 والتاأهيل   ل�شوق   العمل   من   الفئات   العمرية   التي  

 تزيد   عن   الي   18�شنة.

ال�شرتاتيجية   املتبعة   للتاأهيل  
 والتمكني   الوظيفي   يف   �شوق   العمل  . 

تزايدت   يف   الآونة   الأخرية   الأبحاث   املن�شورة   يف  
 جمال   التاأهيل   املهني   واإدخال   املعاقني   ل�شوق   العمل،  
 ويف   برنامج )  متكني  ( اتبعت   اجلمعية   ا�شرتاتيجية  
 التاأهيل   املهني   للمعاقني   داخل   فروعها   �شمن   برنامج  

 »  قادر   للتاأهيل   املهني « ،   وبعد   انتهاء   التدريب   املقرر،  
 يتم   تاأمني   الفر�س   الوظيفية   املنا�شبة   لإمكانياتهم  
 وقيييدراتيييهيييم   �شمن   بيييراميييج   التوظيف   املعتمدة   يف  
 اليييرنييياميييج،   ميييع   تيييدرييييب   الفئات   امل�شتهدفة   على  
 حمتويات   احلقائب   التجريبية   املوجهة   لل�شخ�س  

 املعاق   واأ�شرته   وزمالئه   يف   بيئة   العمل . 

احلقائب   التدريبية
مت   اإعييييداد   حقائب   تدريبية   خا�شة   للرنامج  
 تتما�شى   مع   اأهيييدافيييه   وفكرته،   وت�شمل   احلقائب  

 التدريبية   ثالث   فئات   م�شتهدفة   من   الرنامج   هي : 
احلقيبة   الأوىل  : وت�شتهدف   املوظفني   من   ذوي    •

 الإعاقة   �شمن   برنامج   متكني . 
احلقيبة   الثانية  : وت�شتهدف   اأ�شر   املوظفني   من    •

 ذوي   الإعاقة : 
• احلقيبة   الثالثة  : وت�شتهدف   زمالء   املعاق   يف   بيئة  

 العمل . 

اآلية   التوظيف   يف   برنامج   متكني   
اأبيييييرز   املهن   املنا�شبة   لييييذوي   الإعييياقييية   العقلية  

 الب�شيطة   واملتو�شطة : 
من   خالل   التجارب   امليدانية   املطبقة   باجلمعية  
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 فاإن   هذه   املهن   ت�شمل   ال�شتقبال   والبدالة   واأعمال  
 ال�شيافة   و   املرا�شلة   والتغليف   والتعبئة   واخلياطة  
 والتجميل   والنظافة   والبيع   والرتتيب   والزراعة  

 وتركيب   العطور   والأ�شغال   اليدوية . 

برنامج   التوظيف   املبا�شر   
ت�شمل   املرحلة   الأوىل   من   الرنامج   الإعالن   عن    •
 الرنامج   وت�شويقه   يف   و�شائل   الإعالم   املختلفة   وح�شد  
 الدعم   الإعالمي   له،   وت�شجيع   املوؤ�ش�شات   وال�شركات  
 على   امل�شاهمة   يف   الرنامج،   وح�شر   موؤ�ش�شات   القطاع  
 اخلا�س   والوظائف   املتاحة   فيها،   وحتليل   الفر�س  
 الوظيفية   املتاحة   من   قبل   املوؤ�ش�شات،   وح�شر   اأعداد  
 املتدربني   من   ذوي   الإعاقة،   وفرز   وت�شكني   املر�شحني  
 بناء   على   املهارات   وامليول   املهنية،   وتنظيم   ور�س  

 اإر�شادية   لأولياء   اأمور   املر�شحني   للتوظيف . 
• املرحلة   الثانية  : اإعداد   ملف   لكل   مر�شح   للتوظيف،  
 وتدريب   املر�شحني   للتوظيف   واأ�شرهم   والعاملني   يف  

 بيئة   العمل   على   اأهداف   احلقيبة   التدريبية . 
• املرحلة   الثانية  : التاأكد   من   مدى   مالءمة   وجاهزية  
 بيئة   العمل   من   حيث   الت�شهيالت   البيئية   واملكانية  
 وال�شالمة   املهنية،   والتطبيق   امليداين   للموظف   يف  
 بيئة   العمل،   وحتديد   م�شرف   ميداين   ملتابعة   اأداء  

 املوظفني   يف   بيئة   العمل   وتلبية   احتياجاتهم . 

برنامج   التوظيف   يف   امل�شاغل  
 املحمية   

امل�شغل   املحمي   هو   مرفق   م�شمم   خ�شي�شاً  
 لتوفري   فر�س   ال�شتخدام   املحمي  ( غري   التناف�شي)  

 للمعاقني . 
وميييييين   خييييييالل   الييييتييييجييييارب   امليييييييدانييييييية   املطبقة  
 باجلمعية،   فاإن   من   اأبرز   املهن   يف   امل�شاغل   املحمية  
 هي  : م�شغل   تعليب   وتعبئة   التمور   واملزارع   املحمية  
 لإنتاج   اخل�شار   وامل�شاتل   الزراعية   وم�شاغل   تعبئة  
 وتغليف   املناديل   الورقية،   والتجميل   واخلياطة  

 وجتميع   الأثاث   وتركيب   وتعبئة   العطور . 

   مراحل   التوظيف   يف   امل�شاغل  
 املحمية      

ت�شمل   املرحلة   الأوىل   ح�شر   امل�شاريع   الإنتاجية  

 ذات   اجلدوى   القت�شادية،   واإجراء   درا�شات   جدوى  
 لها،   وتنظيم   حمالت   اإعالمية   لتاأمني   الدعم   املادي،  
 وحت�شري   الأماكن   التي   �شتنفذ   فيها   هذه   امل�شاريع،  
 وتنفيذ   املخططات   الهند�شية   للم�شاريع،   واحل�شول  
 على   قوائم   باحتياجات   كل   م�شروع   ت�شمل   التجهيزات  

 الفنية   والآليات،   وتدريب   املعاقني   املر�شحني . 
وتت�شمن   امليييرحيييلييية   الثانية   الييييبييييدء   بتنفيذ  
 امل�شاريع،   وتوظيف   م�شرفني   متخ�ش�شني   يف   العمل  
 بامل�شاغل   املحمية،   واإعداد   ملف   لكل   مر�شح   للتوظيف  
 باحتياجاته   التدريبية،   وتدريب   املر�شحني   للتوظيف  
 واأ�شرهم   وامل�شرفني   على   اأهداف   احلقيبة   التدريبية،  
 وتوظيف   املتدربني   من   ذوي   الإعاقة   يف   امل�شاغل  

 ومتابعتهم   يف   بيئة   العمل . 

مرحلة   املتابعة   
تعتر   متابعة   املعاق   يف   جمال   الأ�شرة   والعمل  
 واحلياة   العامة   نهاية   عمليات   التاأهيل   والتمكني  
 م�شاألة   مهمة،   لأنها   املقيا�س   العملي   الذي   يبني   مدى  

 جناح   التاأهيل   والتمكني . 
وتهدف   هذه   املرحلة   اإىل   تتبع   الفرد   الذي   مت  
 تاأهيله   ومتكينه   مهنياً   ومتابعة   ن�شاطه   يف   عمله  

 اجلديد،   للتاأكد   من   تكيفه   وا�شتقراره . 

املعوقات
يعد   مو�شوع   توظيف   ومتكني   ذوي   الإعاقة  
 من   املوا�شيع   املهمة،   وبالرغم   من   ذلك   يقف   اأمام  
 اإجنيييازه   بع�س   العقبات   واملعوقات   من   بينها   اجبار  
 بع�س   املجتمعات   للمعاق   على   البقاء   يف   البيت   اأو   يف  
 موؤ�ش�شات   الرعاية،   لأنه   غري   منتج،   وتاأثري   الو�شع  
 القت�شادي   العام   للبلد   الييييذي   يعي�س   فيه   املعاق  
 ب�شورة   مبا�شرة   على   اإمكانية   عمل   اأو   ت�شغيل   املعاقني،  
 ومعار�شة   ومقاومة   اأ�شحاب   العمل   مل�شاألة   ت�شغيل  
 املعاقني   لأنهم  -  ح�شب   راأيهم   –   ي�شكلون   عالة   على  

 موؤ�ش�شاتهم . 

الو�شائل   الت�شويقية   لربنامج   التمكني
يعتر   عن�شر   الت�شويق   من   اأهم   عوامل   جناح  
 اأي   م�شروع،   حيث   ميتلك   برنامج   متكني   جودة   املنتج  
 والفكرة   بالتخطيط   ال�شليم،   لذلك   يجب   ت�شويق  

 الرنامج   عر   عيييدة   قنوات   منها  : اإقامة   ملتقى  
 توظيفي   على   م�شتوى   املدينة   خا�س   بذوي   الإعاقة،  
 ميييع   معر�س   م�شاحب   برعاية   كييييرى   ال�شركات  
 وح�شور   كبار   ال�شخ�شيات،   والتغطية   الإعالمية   لكل  
 من�شاأة   تقوم   بتوظيف   املعاقني   لإبراز   دورها   يف   تطبيق  
 مفهوم   امل�شوؤولية   الجتماعية،   واإبراز   دور   املانحني  
 واملترعني   اإعالمياً   لكي   يكونوا   قدوة   ومثالً   لأهل  

 العطاء   واخلري   يف   دعمهم   لأهداف   الرنامج . 

اأثر   الربنامج   
مت   التخطيط   ليييرنييياميييج   متكني   وتوظيف  
 املعاقني   يف   �شوق   العمل   ليخدم   املعاقني،   مع   �شمان  
 ا�شتدامة   امل�شروع   يف   املجتمع،   ومن   اأهم   �شمانات  
 ذليييييك   قيييييييام   اجلمعية   بييييييدور   الو�شيط   يف   عملية  
 التوظيف   ما   بني   املعاقني   واأ�شحاب   العمل   ل�شمان  
 حقوق   املعاقني   واأ�شحاب   العمل،   وعقد   �شراكة   مع  
 ال�شناديق   احلكومية   الداعمة   يف   جمال   التدريب  
 والتاأهيل،   وت�شويق   الرنامج   و�شط   اإدارات   امل�شوؤولية  
 الجتماعية   يف   موؤ�ش�شات   القطاع   اخلا�س   والبنوك  
 واملوؤ�ش�شات   اخلريية   املانحة   لرعايته،   وا�شتثمار  
 القرار   احلكومي   املت�شمن   باأن   توظيف   املعاق   يعادل  
 توظيف   اأربعة   �شعوديني   يف   نظام   ال�شعودة   من   اإجناح  
 الرنامج،   وت�شويق   الرنامج   و�شط   موؤ�ش�شات   القطاع  
 اخلا�س   كمبادرة   وطنية   لت�شغيل   املعاقني،   وعقد  
 �شراكة   وتوقيع   اتفاقيات   مع   �شركات   القطاع   اخلا�س  

 الكبرية   لتوظيف   املعاقني . 

اأبرز   اإجنازات   الربنامج   
مت   تطبيق   الييييرنييييامييييج   يف   جميييميييع   اجلييييفيييياىل  
 للرعاية   والتاأهيل   اأحد   فروع   جمعية   عنيزة   وحقق  
 اإجنازات   عديدة   �شملت   توظيف   60   من   ذوي   الإعاقة  
 العقلية   الب�شيطة   واملتو�شطة   خالل   عامني   ومازالوا  
 على   راأ�س   العمل،   وتوقيع   7   اتفاقيات   توظيف   مع  
 موؤ�ش�شات   القطاع   اخلا�س،   والندماج   الكامل   وظيفياً  
 واجتماعياً،   وحتقق   التكيف   النف�شي   للموظفني   من  
 ذوي   الإعاقة،   وزواج   3   موظفني،   والتغري   الإيجابي  
 ب�شكل   تدريجي   يف   نظرة   القطاع   اخلا�س   واملجتمع  

 لإمكانيات   وقدرات   ذوي   الإعاقة . 
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روضة تحدت االعاقة وتفوقت دراسيًا

الطالبة   رو�شة   عادل   حممود   بن   عوقد   املري   عنوان   للتحدي   ومنوذج   يحتذى   به   يف   حتمل   امل�شاق   والت�شلح  
 بقوة   العزمية   والثقة   بالنف�س   والإ�شرار   على   النجاح،   واأثبتت   عملياً   اأن   الإن�شان   اإذا   اأراد   احلياة   والتفوق   والنجاح  

 فالبد   اأن   ي�شتجيب   القدر . 
�شاءت   اإرادة   اهلل   �شبحانه   اأن   تكون   اأول   التحديات   التي   واجهت   رو�شة   كان   منذ   الولدة   التي   جاءت   بعد   انتظار  
 والديها   للحمل   دام   �شبع   �شنوات   وكاأول   طفلة   لهما،   فبالرغم   من   ولدتها   يف   ال�شهر   ال�شابع   من   احلمل   اإل   اأن  
 منو   رئتيها   مل   يكتمل   مما   ت�شبب   يف   نق�س   كمية   الأوك�شجني   الداخل   اإليهما،   فراكم   عليها   ال�شعاب   كونها   من  
 الأطفال   الذين   يعرفون   باخلدج  . ومبا   اأن   كمية   الأوك�شجني   كانت   قليلة   عن   حاجة   اجل�شم   فقد   جنم   عن   ذلك   قلة  
 الكمية   املفرو�س   اأن   ت�شل   اإىل   الدماغ،   مما   ت�شبب   لها   يف   معاناة   اأولية   واحتياجها   لالأجهزة   لإنقاذ   حياتها   ب�شبب  
 ذلك  . وبالفعل   ومب�شاعدة   اجلهود   الطبية   التي   بذلت   واإرادة   اخلالق   واإ�شرار   والديها   على   اأن   تبقى   ابنتهم   على  
 قيد   احلياة   مهما   كلفهم   ذلك   من   مال   وجهد   ووقت،   جتاوزت   رو�شة   هذه   املرحلة   لكنها   بداأت   معاناة   جديدة   هي  
 اإ�شابتها   بال�شلل   الدماغي   والذي   �شبب   لها   عدم   القدرة   على   احلركة   التامة،   وهنا   بداأت   معها   رحلة   عالج   جديدة،  
 حيث   اإن   والديها   كان   لديهما   الأمل   بال�شفاء   التام   لإميانهما   بقدرة   اهلل   على   ذلك   مع   اإميانهما   اأن   ذلك   هو   اختبار  

 لقوة   الإميان   وال�شر   واملثابرة   وعدم   الركون   اإىل   الياأ�س . 
اإن   طريق   العالج   كان   طويالً   ومكلفاً   من   ناحية   اجلهد   والوقت   بالن�شبة   للجميع،   ولكن   الميان   باهلل   وجهود  
 الكوادر   الطبية   والتعاون   بني   اجلميع   معها   وخا�شة   والديها   اللذين   مل   ي�شعرانها   باأنها   طفلة   معاقة   حتتاج   اإىل  
 تربية   اأو   معاجلة   خا�شة   بل   العك�س   متاماً   حيث   كانت   الوالدة   ت�شجعها   دائماً   على   حتدي   اأي   موقف   يعتر   بالن�شبة  
 لرو�شة   �شعباً   واأن   الهتمام   بها   زاد   من   ثقتها   بنف�شها   فكانت   تلك   الطفلة   الذكية   واملميزة   والتي   ا�شتطاعت   قول  

 الذكر (  ل   اإله   اإل   اهلل  )  وهي   يف   ال�شهر   ال�شاد�س   من   عمرها . 
توزعت   رحلة   رو�شة   العالجية   بني   املوؤ�ش�شات   الطبية   يف   الدولة   من   خالل   م�شت�شفى   لطيفة  (  الو�شل   �شابقاً)  
 ومركز   را�شد   لرعاية   املعاقني   للعالج   والتطوير   الأكادميي   وبني   امل�شحات   يف   املانيا،   واأ�شهم   النادي   الأهلي   يف  

 مو�شوع   التحفيز   اجل�شدي   وتقليل   ال�شد   الع�شبي   من   خالل   التدريب   على   ممار�شة   ريا�شة   ركوب   اخليل  . 
وقد   اأ�شهمت   الأ�شرة   بدورها   وب�شكل   كبري   يف   كل   ذلك   وكانت   ولزالت   خري   معني   لها   حيث   غريت   نظرتها  
 للحياة   وهي   تتخطى   ال�شنة   الثالثة   من   عمرها  . وا�شتمرت   رحلة   العالج   بالأخ�س   مع   مركز   را�شد   لرعاية   املعاقني  
 حيث   تعودت   رو�شة   الذهاب   اإليه   ملمار�شة   العالج   الطبيعي   وتطوير   قدراتها   على   امل�شي   بحكم   ظروف   اإعاقتها،  
 لكنها   عندما   بلغت   العام   ال�شابع   من   عمرها   �شعرت   بحاجتها   و�شغفها   للتعليم   وبناء   امل�شتقبل   العلمي   وهو   اجلانب  
 الذي   مل   ميكنها   املركز   منه،   وجاء   الفرج   بعد   تلقيها   خر   دمج   املعاقني   يف   املدار�س   ليحقق   لها   هذه   الرغبة  

 العلمية . 
وتقول   رو�شة   عن   اإح�شا�شها   يف   اأول   يوم   تذهب   فيه   اإىل   املدر�شة »    احلمد   هلل   كان   اأول   يوم   يل   اجته   من   بيتي   كاأي  
 طفل   طبيعي   اإىل   مقاعد   الدرا�شة   والتعلم   وكانت   تنتظرين   الكثري   من   التحديات   منها   عدم   قدرتي   على   الكتابة  
 بال�شكل   ال�شحيح   واأي�شاً   قلة   الرتكيز   وربط   الكلمات   املكتوبة   على   ال�شبورة   والكتاب   ثم   ياأتي   حتدي   املواجهة   مع  
 الطالبات   الالتي   ا�شتغربن   وجود   تلميذة   معاقة   بينهن   تدر�س   وتتعلم   وتتدرب   وتغني   وتر�شم   وت�شاركهن   الف�شل  . 
بداأ   بع�س   الطالبات   بالت�شاوؤل   عن   اإعاقتي   وبع�شهن   ينظر   اإيلَّ   با�شتغراب   وبع�شهن   الآخر   يلعنب   معي   ولكن  
 هيهات   جل�شد   رف�س   اأوامر   عقلي،   كان   اإح�شا�شي   يف   بادئ   الأمر   حزيناً   وكنت   اأعود   اإىل   البيت   دامعة   العينني   ا�شتكي  
 لولدتي   حايل   ولكن   وقوف   والدتي   بجانبي   واإرادتي   التي   كانت   اأقوى   من   دموعي   حيث   اكت�شفت   باأن   الإعاقة  
 لي�شت   عدم   القدرة   على   احلركة   بل   باأن   ل   اأبقى   معاقة   العقل   ودفعت   بنف�شي   يف   خ�شم   العلم   والدرا�شة   واأثبت  
 للجميع   باأن   اإعاقتي   لن   ومل   تكون   عرثة   يف   طريقي  . قررت   وتوكلت   على   اهلل   فكنت   الطالبة   املتفوقة   دوماً   بل   اأي�شاً  

 املعني   ل�شديقاتي   اأ�شاعدهن   يف   فهم   بع�س   الدرو�س   من   خالل   الأعمال   والأن�شطة   الف�شلية” . 
ح�شلت   رو�شة   يف   ال�شف   الثاين   البتدائي   ل�شنة   2011 / 2012   على   جمموع   8 . 980   درجة   ومعدل 98.1 %   
 ويف   ال�شف   الثالث   البتدائي   ل�شنة   2012 - 2013   على   جمموع   982.1   درجة   ومعدل   98.2 %  اأما   يف   ال�شف   الرابع  

 البتدائي   ل�شنة   2013 / 2014   فكان   جمموع   الدرجات   التي   ح�شلت   عليها   5 . 991   ومعدل    99.2 %  .

د. موزة   غبا�س   
رئي�س   رواق   عو�شة  
 بنت   ح�شني   الثقايف  

 الجتماعي
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كما   ح�شلت   رو�شة   على   العديد   من   ال�شهادات   التقديرية   على   تفوقها   الدرا�شي   ومنها   �شهادة   من   وحدة   الرتبية   اخلا�شة   مبنطقة   دبي 
التعليمية   ت�شيد   فيها   بتفوق   رو�شة   الدرا�شي   واإبداعاتها   املختلفة   على   م�شتوى   مدار�س   دبي،   وكذلك   �شهادة   تقدير   من   منطقة   دبي   التعليمية  

 عن   تفوقها   يف   العام   الدرا�شي   2011 / 2012   و�شهادة   تقدير   من   املنطقة   لتفوقها   الدرا�شي   عن   عام   2013 / 2014 .  
واجتازت   رو�شة   العديد   من   الدورات   التدريبية   يف   جمال   كيفية   �شناعة   الألعاب   اخل�شبية   من   م�شنع   الألعاب   اخل�شبية   يف   قرية   فريزدورف  
 مبحافظة   روزنهام   الأملانية   اأثناء   تواجدها   هناك   للعالج   يف   عام   ،2012   وكذلك   دورة   تدريبية   لالأعمال   اليدوية   على   يد   متخ�ش�شة   يف   العالج  
 الطبيعي   يف   م�شت�شفى   العظام   يف   منطقة   اأ�شاو   اأم   كيماقو   وهي   قرية   مبحافظة   روزنهامي   الأملانية   حني   كانت   تتلقى   العالج   ملدة   غري   ب�شيطة   مما  

 جعلها   تبدع   يف   �شنع   بع�س   الأعمال   اليدوية   فح�شلت   على   �شهادة   تقديرية   من   اإدارة   امل�شت�شفى   وذلك   يف   عام   2012   اأي�شاً . 
ويف   عام   2013   ح�شلت   رو�شة   على   ع�شوية   الأ�شغال   اليدوية   يف   نادي   دبي   للمعاقني،   وكذلك   على   �شهادة   م�شاركة   يف   املعر�س   الفني   لعر�س  

 الأعمال   وبيعها   الذي   اأقامته   مدر�شة   ال�شعادة   الأ�شا�شية   للبنات   �شمن   فعاليات   برنامج »    اإبداع   وفنون   التاجر   ال�شغري    « يف   يناير   عام   2013  .    
كذلك   �شاركت   رو�شة   يف   العديد   من   املعار�س   لالأعمال   الفنية   ال�شخ�شية   الأخرى   التي   اأقامتها   منطقة   دبي   التعليمية   والتي   ح�شلت   فيها  
 على   تقدير   وا�شتح�شان   ومتيز   من   قبل   امل�شوؤولني   الذين   زاروا   تلك   املعار�س  . ويف   املجال   البيئي   �شاركت   رو�شة   يف   معار�س   منطقة   دبي   التعليمية  

 ومن   بني   الأعمال   التي   �شاركت   فيها   �شناعة   اآلة   اجليتار   من   خامات   من   النفايات   املنزلية   املدنية  . 
اأما   على   ال�شعيد   الريا�شي   فقد   ان�شمت   رو�شة   اإىل   النادي   الأهلي   للفرو�شية   يف   الفرتة   من   2008   اإىل   2013   حيث   كانت   البداية   جزءاً   من  
 العالج   وح�شلت   على   ع�شوية   النادي   ويف   عام   2013   ح�شلت   على   ع�شوية   الفار�شة   من   النادي   الأهلي   للفرو�شية  . واأجريت   مع   الفار�شة   رو�شة  

 العديد   من   اللقاءات   التلفزيونية . 
اأما   يف   اجلانب   الثقايف   فقد   �شاركت   رو�شة   يف   م�شابقات   الكاتب   ال�شغري   التي   اأقامتها   جمعية   توعية   ورعاية   الأحداث   خالل   الفرتة   ال�شيفية  
 من   عام   2013   وح�شلت   على   �شهادة   �شكر   وتقدير   من   اجلمعية   وكذلك   بداأت   رو�شة   يف   كتابة   الق�ش�س   وامل�شاركة   يف   احلوارات   حول   الق�ش�س   مع  

 زميالتها   وباإ�شراف   ومتابعة   من   معلمة   اللغة   العربية   على   ذلك   ومن   بني   تلك   الق�ش�س »    الغرباء   الطيبون   وال�شاطئ   اجلميل .  « 
ويف   عام    2012/2011    اجتازت   رو�شة   دورة   ترتيل   وحفظ   �شور   متفرقة   من   جزء   عم   بتقدير   ممتاز   وح�شلت   على   �شهادة   من   اإدارة   مركز  
 ال�شحابة   لتحفيظ   القراآن   الكرمي   اإىل   جانب   �شهادة   تقدير   من   اإدارة   مدر�شة   ال�شعادة   نظري   حفظها   �شورة  »    عب�س    «  يف   عام   2012   وكذلك   �شهادة  
 ال�شكر   والتقدير   من   اإدارة   املدر�شة   عن   حفظها   �شورة   من   �شور   القراآن   الكرمي   خالل   العام   الدرا�شي   2012 / 2013   اأثناء   م�شاركتها   يف   م�شابقات  
 احلفظ   والتالوة   من   خالل   معلمات   الرتبية   الإ�شالمية   يف   املدر�شة  . كما   اأن   رو�شة   �شاركت   يف   العديد   من   الدرو�س   اخلارجية   اخلا�شة   باحلفظ  

 والتالوة   للقراآن   الكرمي . 
وعلى   �شعيد   املواقف   النبيلة   فقد   �شاركت   رو�شة   م�شطحبة   معها   الطالبة   مرمي   خالد   حممد   يف   فعاليات   متنوعة   يف   حب   الوطن،  
 وا�شطحبتها   اأثناء   اأداء   منا�شك   احلج   والحتفال   بعيد   الأ�شحى   يف   مدر�شة   �شلطان   العوي�س،   لت�شجيعها   وم�شاعدتها   يف   الق�شاء   على   م�شكلة  

 اخلجل   والنطوائية   التي   كانت   تعاين   منها   الطالبة   مرمي  . 
ويف   جمال   تنمية   املواهب   متكنت   رو�شة   من   تنمية   موهبة   الغناء   يف   غرفة   املو�شيقى   يف   املدر�شة   وامل�شاركة   يف   كورال   اأنغام   ال�شعادة   اأوبريت  
 (اإمارات   ال�شالم  )  والذي   فازت   به   املدر�شة   باملركز   الأول   على   م�شتوى   الدولة   فنالت   رو�شة   على   ذلك   �شهادتي   �شكر   وتقدير   من   اإدارة   املدر�شة  
 وكذلك   من   وزارة   الثقافة   وال�شباب   وتنمية   املجتمع   وذلك   يف   عام   ،2011   ونتيجة   لذلك   فقد   �شاركت   يف   امل�شابقة   املركزية   لفائقي   التميز   يف   الأداء  
 الفردي   على   م�شتوى   الدولة (  نغمات   يف   �شماء   الإبداع  )  ملادة   الرتبية   املو�شيقية   لعام   2013   عن   فئة   ذوي   الحتياجات   اخلا�شة   �شمن   فريق   منطقة  

 دبي   التعليمية   وقد   ح�شلت   على   املركز   الثاين   يف   م�شابقات   الغناء   الفردي  . 
كما   اأ�شهمت   رو�شة   بفعالية   يف   فعاليات   واأن�شطة   طابور   ال�شباح   يف   املدر�شة،   ونالت   �شهادتي   �شكر   وتقدير   من   كل   من   املدر�شة   ووزارة   الرتبية  
 والتعليم   وذلك   عن   م�شاركتها   �شمن   فريق   عمل   الطالبات   يف   م�شابقة  »    مرحباً   مدر�شتي     «  مما   كان   له   الأثر   الطيب   بفوز   مدر�شة   ال�شعادة   على  

 م�شتوى   منطقة   دبي   التعليمية   يف   امل�شابقة   املذكورة . 
وتوا�شلت   اأن�شطة   رو�شة   املتعددة   واملتاألقة   فنالت   �شهادات   ال�شكر   والتقدير   من   اإدارة   املدر�شة   واجلهات   احلكومية   املختلفة   وذلك   يف   موهبة  

 الطبخ   و�شهر   القراءة   ومداومتها   القراءة   يف   املكتبات   العامة،   حيث   ح�شلت   على   ع�شويتها   فيها   نتيجة   �شغفها   البالغ   للقراءة  . 
وقد   كان   احلدث   الأبرز   يف   اأن�شطتها   هو   م�شاركتها   يف   احتفالت   اليوم   الوطني   الي   42   للدولة   واإلقاءها   ق�شيدة   لإمارات   ال�شالم   بح�شور   معايل  
 وزير   الرتبية   والتعليم   حتت   عنوان (  ياحمام   حلق   وطري  )  وقد   وثق   تلفزيون   دبي   هذه   الحتفالية،   كما   اأنها   اهتمت   بحيوانات   املدر�شة   واأ�شهمت  

 يف   رعايتها   كجزء   من   هواياتها  . 
هذه   هي   ق�شة   جناح   رو�شة   التي   اأثبتت   اأن   الإعاقة   لي�شت   اإعاقة   اجل�شد   بل   هي   اإعاقة   العقل،   واأن   الإن�شان   ي�شتطيع   اأن   يطوع   امل�شتحيل   اإذا  

 ت�شلح   بالثقة   والإميان   باهلل   وتلقى   الدعم   وامل�شاندة   من   الأهل   واملدر�شة   واملجتمع  . 
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يقول (  �س،   م،   ع  )  اإنه   من   ذوي   الإعاقة   احلركية   ويرغب   يف   الزواج،   لكن   �شعوبات   كثرية   واجهته،   حيث   مل  
 يجد   الفتاة   املنا�شبة   التي   توافق   على   الزواج   منه   ب�شبب   اإعاقته   من   جهة   ولنظرة   املجتمع   ال�شلبية   جتاه   هذه  

 امل�شاألة  .. فماذا   اأفعل؟

الزواج   حق   طبيعي   ومكفول   لالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   كغريهم   من   اأفراد   املجتمع،   بل   اإن   زواج   املعاق   ُي�شهم  
 ب�شكل   كبري   يف   دجمه  يف   املجتمع،   وحتويل   �شخ�س   بحاجة   اإىل   عائل   اإىل   �شخ�س   عائل   لأ�شرته . 

ومن   اأهم   �شروط   زواج   املعاقني   وجود   العاطفة   ال�شادقة   واحلب   الذي   يربط   بني   الطرفني،   ويكون   زواج   املعاق  
 اأكرث   جناحاً   اإذا   كان   الطرفان   من   ذوي   الإعاقة،   فال   يح�س   باملعاق   اإل   املعاق،   وحتى   ل   تكون   هناك   ح�شا�شية   يف  

 التعامل   بينهما   يف   ظل   الظروف   احلياتية   الراهنة . 
ماذا   يحدث   للمعاق   يف   حالة   حرمانه   من   الزواج؟

توؤكد   الدكتورة   فاطمة   حمدان   اأنه   يف   حالة   حرمان   املعاق   من   فر�شة   الزواج   فاإن   ذلك   يوؤدي   اإىل   كبت   عاطفة  
 املعاق   وحاجته   اجل�شدية،   والكبت   كما   هو   معروف   يف   علم   النف�س   يوؤدي   اإىل   عقد   نف�شية   يرتتب   عليها   اأمناط  
 �شلوكيه   �شاذة،   حيث   يتحول   اإىل   �شخ�س   �شلبي   غري   متفاعل   مع   جمتمعه،   كاره   وحاقد،   مفهومه   لذاته   متدن،  
 لديه   الكثري   من   العدوانية،   ان�شحابي   وغري   اجتماعي،   وقد   تتكون   لديه   عقدة   ال�شعور   بالنق�س،   مما   يوؤدي   اإىل  
 الكتئاب   الذي   قد   يوؤدي   بدوره   اإىل   النتحار،   فالكبت   هو   اأ�شا�س   العقد   النف�شية   كلها،   وزواج   املعاق   يحول   طاقاته  
 العاطفية   واحتياجاته   اجل�شدية   الغريزية   التي   تخلق   مع   كل   اإن�شان   اإىل   طاقات   اإبداعية   فنية   مهنية   وعلمية،  
 وللزواج   تاأثري   اإيجابي   كبري   على   املعاق،   فهو   يرفع   مفهوم   الذات   لديه   ب�شعوره   اأنه   ميتلك   احلق   مثل   غريه   بالزواج  

 ويخل�شه   من   العقد   النف�شية . 
ومن   ناحية   اأخرى   فاإن   رف�س   بع�س   اأولياء   الأمور   يف   الإميييارات   تزويج   بناتهم   من   اأ�شخا�س   معاقني   قد  
 ي�شطرهم   اإىل   الزواج   من   جن�شيات   اأخرى   غري   مواطنة   الأمر   الذي   يرتتب   عليه   م�شكالت   اجتماعية   ونف�شية  

 تنعك�س   �شلباً   على   الأطفال   وتربيتهم   وتن�شئتهم   وتكيفهم   مع   املجتمع   الإماراتي   وثقافته   وعاداته   وتقاليده .  
اإن   الأمر   ي�شتدعي   رفع   م�شتوى   الوعي   املجتمعي   بهذه   الق�شية   لت�شجيع   اأفراد   املجتمع   للقبول   بفكرة   زواج  

 املعاق   بفتاة   معاقة   اأو   غري   معاقة . 
ون�شتح�شر   هنا   بع�س   التجارب   الناجحة   التي   حققتها   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني  
 من   خالل   الأعرا�س   اجلماعية   التي   تقيمها   تباعاً،   حيث   اقرتن   اأ�شخا�س   معاقون   مبعاقات   ويتمتعون   بحياة  

 زوجية   �شعيدة . 

زواج   المعاِق   ُيسهم   في   دمجه
 في   المجتمع

اإعداد
اأحمد   حمرم   
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العلوي   حكى   لنا   ق�شة   جناحه   فقال : 
تعر�شت   حلييييادث   ميييييروري   مييييروع   على   طريق  
 العني  -  اأبوظبي   يف   عام   2014   حيث   كنت   يف   طريقي  
 اإىل   اأبوظبي   للدرا�شة   يف   كلية   التقنية   العليا،   وكان  
 احلادث   ب�شبب   التجاوز   اخلاطئ   ل�شائق   اآخر،   حيث  
 ا�شطدمت   �شيارته   ب�شيارتي،   ومن   �شدة   ال�شطدام  
 خرجت   �شيارتي   اإىل   خارج   الطريق   وانقلبت   عدة  

 مييييييرات،   ومت   نقلي   بوا�شطة   �شيارة   اإ�شعاف   اإىل  
 م�شت�شفى   املفرق،   حيث   اأجريت   يل   عملية   جراحية   مت  
 فيها   برت   ال�شاقني   من   فوق   الركبة،   واأكملت   عالجي  
 يف   اأملانيا   بدعم   من   القيادة   الر�شيدة   يف   الدولة،   حيث  
 مت   تركيب   اأرجل   �شناعية   يل،   واحلمد   هلل   هذا   الأمر  

 ق�شاء   وقدر   وابتالء   من   اهلل   �شبحانه   وتعاىل . 
وكانت   لديَّ   رغبة   �شديدة   يف   العتماد   على   نف�شي  

 رغم   الإعاقة،   فالإعاقة   لي�شت   اإعاقة   اجل�شد،   اإمنا  
 هي   اإعاقة   العقل،   وبقوة   عزميتي   واإرادتي   اأن   انت�شر  
 على   الإعاقة   بف�شل   اهلل   �شبحانه   وتعاىل   وبدعم   من  
 الأ�شرة،   واأ�شبحت   يل   �شخ�شية   اجتماعية   متميزة  
 وكونت   عدداً   من   ال�شداقات   ومار�شت   حياتي   على  

 كر�شي   متحرك   ب�شكل   طبيعي . 
انقطعت   عن   الدرا�شة   يف   كلية   التقنية   العليا  

))العلوي((   تحدى   اإلعاقة  ..  ويخطط  

 للعمل   محاميًا

�شعيد   علي   العلوي   ق�شة   جناح   ملهمة،   هو   �شاب   طموح،   ويعترب   منوذجاً   يحتذى   به   يف   حتدي   الإعاقة،   فقد   برتت  
 �شاقاه   يف   حادث   مروري   ماأ�شاوي   على   طريق   العني  - اأبوظبي   منذ   �شنتني ،   لكنه   واجه   املوقف   بكل   �شجاعة   واإميان  
 بق�شاء   اهلل   وقدره،   وكانت   الإعاقة   هي   نقطة   انطالقه   نحو   النجاح   والتميز   يف   الدرا�شة   واأ�شبح   ميار�س   حياته 

على   كر�شي   متحرك   ب�شكل   طبيعي .    

ذوو اإلرادة
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 ب�شبب   احلادث   املروري،   لكنني   مل   اأتوقف   عن   حتقيق  
 طموحاتي   واآمييييايل   يف   احلياة،   وعندما   علمت   من  
 الأ�شدقاء   والإخيييييوان   عن   ا�شتقطاب   اإدارة   مراكز  
 وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   للطالب  
 لتدريبهم   وتاأهيلهم   وت�شغيلهم،   �شعرت   اأن   اأبيييواب  

 الأمل   قد   فتحت   اأمامي   من   جديد . 
اإن   ثقتي   الكبرية   بقدراتي   جعلتني   اأحتييييدى  
 الإعاقة   والتحق   مبراكز   الداخلية   �شمن   الدفعة  
 احلالية   رقم  ( 29 )  للذكور   لتاأهيل   نف�شي   و�شعرت   باأن  

 اأحالمي   بداأت   تتحقق  . 
اأنا   اأدر�س   حالياً   تخ�ش�س   �شيانة   الكمبيوتر   يف  
 املراكز،   ووجدت   البيئة   التدريبية   فيها   جيدة   وعامالً  
 حمفزاً   يل   ولزمالئي   على   اجلد   والجتهاد   وامل�شي  

 قدماً   يف   الدرا�شة   والتخرج   موؤهلني   ل�شوق   العمل . 
اإن   الدرا�شة   يف   مراكز   الداخلية   اك�شبتني   مزيداً  
 من   الثقة   بالنف�س،   واأ�شبحت   لديَّ   الرغبة   يف   العمل  
 والعطاء   والعتماد   على   نف�شي   وممار�شة   حياتي  

 ب�شكل   اعتيادي   وطبيعي . 
وبداأت   اكت�شب   مهارات   عديدة   يف   جمالت   �شيانة  
 الكمبيوتر   وال�شكرتارية   الإلكرتونية   وحفظ   امللفات  

 من   خالل   التدريبات   العملية   يف   مراكز   الداخلية . 
اإن   الدرا�شة   يف   املراكز   �شاعدتني   يف   التخل�س  
 من   الإحباط   والأفكار   ال�شلبية   التي   كانت   تنتابني  
 بعد   برت   �شاقي   من   جيييراء   احلييييادث   املييييروي،   وبييييداأت  
 اأحقق   اأحالمي   وطموحاتي،   وانتظر   التخرج   بفارغ  
 ال�شر   حتى   اأح�شل   على   العمل   املنا�شب   لأنني   اأ�شعر  
 اأن   العمل   ي�شاعد   املعاق   يف   العتماد   على   النف�س   و  

 النخراط   يف   املجتمع   واكت�شاب   الأ�شدقاء   واملعارف . 
ونتمنى   من   املوؤ�ش�شات   احلكومية   واخلا�شة   اإن  
 توفر   فر�س   العمل   املنا�شبة   لالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة  
 من   اأجل   دجمهم   يف   املجتمع   من   خالل   توظيفهم   يف  
 اأعمال   تتنا�شب   مع   قدراتهم   واإمكاناتهم   ال�شحية  
 واملهنية،   حيث   اإن   عزوف   بع�س   اجلهات   عن   توظيف  
 املعاقني   يكون   �شبباً   يف   بطالتهم   وا�شتمرار   معاناتهم  

 النف�شية   وال�شحية   والجتماعية  . 
اإن   الف�شل   يف   بناء   �شخ�شيتي   واإقبايل   على  
 احلياة   بيييروح   اإيجابية   واندماجي   يف   املجتمع   بعد  
 احلاث   املاأ�شاوي   يعود   اإىل   دعم   اأفييييراد   اأ�شرتي   يل،  
 حيث   تعاملوا   معي   ك�شخ�س   عادي   مثل   باقي   اإخواين،  
 كذلك   يعود   الف�شل   اإىل   مراكز   وزارة   الداخلية  
رت   املتطلبات   الدرا�شية   واملعي�شية    للمعاقني   التي   وفَّ
 واملوا�شالت   والأن�شطة   والفعاليات   كافة،   الأمر   الذي  
 ي�شهم   ب�شكل   كبري   يف   تعزيز   الثقة   وغر�س   الأمل   يف  

 نفو�شنا . 
اإن   احلياة   م�شتمرة   ول   توجد   عوائق   وعقبات  
 تقف   يف   طريق   املعاق   وحتييييول   بينه   وبيييني   حتقيق  
 طموحاته   واآماله   وموا�شلة   حياته   ب�شكل   طبيعي،  

 كباقي   اقراأنه   من   الأ�شحاء . 
ويختم   العلوي   ق�شته   قائالً  : اإن   طموحاته  
 لتقف   عند   ا�شتكمال   الدرا�شة   يف   مراكز   الداخلية   
 لإعداد   نف�شه   ل�شوق   العمل،   بل   اإنه   التحق   بجامعة  

 اأبوظبي   لدرا�شة   تخ�ش�س   القانون   للعمل   يف   �شلك  
 املحاماة   بعد   التخرج   باإذن   اهلل . 

وين�شح   العلوي   اأقرانه   من   ذوي   الإعاقة   بعدم  
 ال�شت�شالم   لأي   عائق   اأو   م�شكلة،   لأن   الإعاقة   ابتالء  
 من   اهلل   �شبحانه   وتعاىل،   واملعاق   ي�شتطيع   وبقوة  
 الإرادة   والعزمية   اأن   يكون   ع�شواً   فاعالً   وعن�شراً  
 منييييتيييجيييياً   ونافييييعييييياً   لنف�شييييه   ولأ�شيييرتيييييه   وملجتمعيييييه  
 وليييوطييينييييييه،   بييييييل   وي�شتييطييييييييع   اأن   يتييييفيييييييوق   على  
 اأقييييييرانه   الأ�شوياء،   متيييييى   ميييييا   وجيييييد   الدعيييييم   ميييين  
 الأ�شيييييرة   واملجتيييميييع،   ومتى   ميييييييا   وجييييد   امل�شيييييانييييدة  
 والرعيييييييايييييية   والهتمييييام   مييييين   املوؤ�شيييييي�شييييات   احلكوميييية  

 واخليييييا�شيييييية . 

العلوي : ثقتي 
الكبيرة بقدراتي 
جعلتني أتحدى 
اإلعاقة  والتحق 

بمراكز وزارة 
الداخلية ألحقق 

أحالمي
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تعّلم  لغة اإلشارة  . . . .  خطوة بخطوة
جتويد   لغة   الإ�شارة   لل�شم:   

لتجويد   لغة   الإ�شارة   لدى   اأ�شحاب   الإعاقة   ال�شمعية،   يجب   التعرف   على   لغة   الإ�شارة   التي   ي�شتخدمها   ال�شم   من  
 خالل   ما   هو   مدون   يف   كل   قامو�س   ومدى   كفاية   اأو   نق�س   هذه   امل�شطلحات   امل�شتخدمة   بني   ال�شم   اأنف�شهم   ومع   الآخرين  
 ال�شامعني،   الأمر   الذي   ي�شاعد   يف   اإمكانية   التغلب   على   ما   تعانيه   هذه   اللغة   من   نق�س   وا�شح   يف   بع�س   املفاهيم   الإ�شارية  
 و�شد   هذا   النق�س   من   القوامي�س   الأخرى،   مما   يوؤدى   اإىل   تكامل   لغة   الإ�شارة   وتكوين   مفاهيم   وا�شحة   للغة   الإ�شارة   تفيد  

 املجتمع   العربي . 

اإعداد
يا�شر مو�شى

عزيزة احلمادي 
�شور

نا�شر راقع الحبابي
خريج - اإدارة املراكيييز 

من ذوي
الإعاقة ال�شمعية 

رة
ــا

ش
اإل

ة 
غــ

اليوم العاملي للــــــــــ ...ل

 
للــــــ .... (ملكية)العاملي (نهاية ال�شارة)العاملي (بداية ال�شارة)اليوم

طفـل للــــعــمـــل علـى مكافـحــة

على مكافحةعملللــــــ ...( �شبب )طفل

 حالت العنف �شد الأطفال

الأطفال�شدحالت العنف (نهاية ال�شارة)حالت العنف (بداية ال�شارة)

32 يناير  2017



33.indd   5 12/18/16   12:46 PM



ُت�شهم الأنظمة والتجهيزات التكنولوجية ب�شكل كبري يف دمج املعاقني كاأع�شاء فاعلني يف املجتمع. وقد تو�شل العلم يف ع�شرنا 
احلا�شر اىل عدد من الأجهزة والرجميات التي ت�شاعد املعاقني يف جمال احلركة والنطق والتوا�شل مع الآخرين، و�شنعر�س يف هذا 

الباب مناذج من هذه الأجهزة والرجميات تباعاً تعميماً للفائدة.

اإعداد
مهيد عو�س

ــا
جي

ـو
ول

كنـ
ت

تقنية   جديدة   لمساعدة   المعاقين   على  
 استخدام   الحاسوب

،   جيالً   جديداً   من »    فئران    «  احلوا�شيب،   قادراً   على   طورت   �شركة »    �شام�شونغ «  
 م�شاعدة   الأ�شخا�س   الذين   يعانون   الإعاقة   على   النتقال   وت�شّفح   الإنرتنت   من  
 دون   ا�شتخدام   اليدين .  وي�شتخدم   امل�شروع،   الذي   اأطلقت   عليه   ال�شركة   ا�شم »    اآيكان  «  
 م�شت�شعراً   اأ�شفل   �شا�شة   احلا�شوب   لقراءة   حركة   عيني   امل�شتخدم،   وبوا�شطة   الغمز  

 يفهم   اجلهاز   اأن   امل�شتخدم   ينقر   الفاأرة   للن�شخ   اأو   الل�شق   اأو   اختيار   الكل   اأو   التقريب  
 اأو   لتفعيل   18   وظيفة   اأ�شا�شية   اأخرى  . ول   تتطلب   هذه   التقنية   ارتداء   اأي   جهاز،   وهي  

 تتكيف   مع   حركة   عني   امل�شتخدم   بعد   عملية   معايرة   اأولية . 
وكانت  »    �شام�شونغ    « جربت   ن�شخة   جتارية   من   هذه   التقنية   مع   الهاتف   الذكي  
 التابع   لها،  »    غالك�شي   اإ�س   4 «  . وت�شاعد   التقنية،   التي   حتمل   ا�شم  »    النتقال   الذكي    «     
Smart Scroll  امل�شتخدم   على   النتقال   لأ�شفل   ال�شفحات   الن�شية   على   هاتفه   الذكي،  
وبا�شتخدام   الكامريا   الأمامية   اخلا�شة   بالهاتف   لتتبع    مبجرد   حتريك   العينني .  
 حركات   �شبكية   عني   امل�شتخدم،   ميكن   مليزة   Smart   Scroll   اإيقاف   ت�شغيل   الفيديو   عند  
     EYECAN + مالحظة   اأن   امل�شتخدم   اأعر�س   بوجهه   عن   الهاتف . وجرى   تطوير   ميزة 
 بالتعاون   مع   طالب   درا�شات   عليا   يف   علوم   احلا�شوب   يف   جامعة  »    يون�شي   Yonsei    «  يف  

 �شيوؤول،   �شني   هيونغ   جني،   الذي   ولد   م�شلولً . 

وخالل   عر�س،   ا�شتخدم   �شني   عينيه   لكتابة   عبارة  »    من   اللطيف   اللقاء   باجلميع  «  
 بالكورية  . ومع   اأن   املهمة   ا�شتغرقت   دقائق   عدة،   اإل   اأنها   متت   بدقة،   اإذ   ا�شتخدم   �شني  

 عينيه   لتمرير   الفاأرة   فوق   لوحة   املفاتيح   لتظهر   على   ال�شا�شة . 
وتعد   التقنية   اجلديدة   حتديثاً   لتقنية »    اآيكان    « التي   ك�شفت   عنها »    �شام�شونغ    «  

يف   عام   2012   . 

   ) آي   كوناكت  (  لمساعدة   المعاقين  
 حركيًا   على   التواصل   مع   اآلخرين  

ابتكر    الطالب   يف   اجلامعة   الأمريكية   يف   ال�شارقة )  ق�شم   الهند�شة  
 الكهربائية  : اآية   بالل   علي،   ندى   علي   عبيد،   رنا   عمر   حممود   وحممد  
 النبتيتي، »    جهاز   التطبيق   اآي   كوناكت « ،   والذي   ي�شاعد   الأ�شخا�س   من  
 ذوي   الإعاقة   احلركية   على   التوا�شل   مع   الآخرين،   حيث   يقوم   جهاز  
 التطبيق   بقراءة   موجات   الدماغ   من   خالل   جم�شات   اأو   قبعة   خا�شة  
 يرتديها   ال�شخ�س   املعاق،   ويحولها   اإىل   كلمات   مقروءة   وم�شموعة   على  

 الهاتف   الذكي   اخلا�س   بال�شخ�س   الذي   يعتني   به . 

الطلبة   اأخيييييذوا   يف   ت�شميمهم   هذا   موجات   دماغية   م�شجلة  
 وا�شتخدموها   كاأ�شا�س   لتحليل   اإ�شارات   احلركة   وتطوير   م�شنفات  
 دقيقة   لالإ�شارات   الدماغية،   وبالتايل   ت�شميم   و�شط   لتحليل   موجات  
 الدماغ   مبا�شرة   با�شتخدام   جم�شات   خمطط   كهربائية   الدماغ.  
 وبهدف   زيادة   �شهولة   ا�شتخدام   الرنامج   حر�س   الطلبة   على   تو�شيع  
 نطاق   امل�شروع   لريبط   بني   ت�شنيف   املوجات   الدماغية   املر�شودة  
 وتطبيق   هاتف   ذكي   ينبه   الطبيب   اأو   ويل   الأمر   اأو   املخت�س،   في�شاعده  
 على   الطالع   الدائم   على   م�شاعر   واحتياجات   ال�شخ�س   املعاق   حركياً  
 ب�شكل   كلي .  وقد   اأكد   الطلبة   اأن (  اآي   كوناكت  )  وهو   م�شروع   تخرجهم  
 من   اجلامعة   الأمريكية   بال�شارقة   يتطلب   تدريب   ال�شخ�س   املعاق   على  
 ا�شتخدامه   قرابة   الأ�شبوع   من   الزمن   كي   يتعلم   تخيل   احلاجة   التي  
 يريدها   كاجلوع   مثالً   فتظهر   مكتوبة   وم�شموعة   على   هاتف   ال�شخ�س  

 الذي   يتعامل   معه،   وعلى   الرغم   من   كون   اجلهاز  (  التطبيق  )  على  
 اأمت   اجلهوزية   اإل   اأنه   ينتظر   الت�شويق   املنا�شب   كي   يكون   متاحاً   جلميع  
 من   يرغبون   با�شتخدامه   من   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   واأ�شرهم  

 والخت�شا�شيني   العاملني   معهم . 

واأ�شار   الطلبة   اإىل   اأنهم   ب�شدد   تطوير   اجلهاز  ( التطبيق )  ليتم  
 ا�شتخدامه   اأي�شاً   يف   بع�س   الف�شول   التعليمية،   حيث اأن    الطلبة   غري  
 قادرين   على   النطق   والإجابة   ب�شهولة   عن   الأ�شئلة،   فبا�شتخدام  (  الآي  
 كوناكت  ) ميكن   اأن   تظهر   اإجاباتهم   على   ال�شبورة   الذكية،   واأي�شاً   ميكن  
 ا�شتخدامه   يف   امل�شت�شفيات   كي   يتعرف   الطبيب   اأو   املمر�شة   على   حالة  

 املري�س   من   ذوي   الإعاقة   اإن   كان   ي�شعر   بالأمل   اأو   يريد   �شيئاً   ما  .. اإلخ
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صـحـــة

نقص   فيتامين  »    د «
يسبب   الكساح   وهشاشة   العظام

تعترب   ال�شم�س   م�شدراً   مهماً   لالأ�شعة   فوق   البنف�شجية،   ولهذه   الأ�شعة   مزايا   عديدة،   كما   اأن   لها   يف   املقابل   اأ�شراراً  
 ج�شيمة . 

ويبقى   ال�شوؤال   هل   تفوق   مزايا   التعر�س   لل�شم�س   الأ�شرار   اأم   العك�س؟   وما   هي   �شبل   الوقاية   من   هذه   الأ�شرار،  
 وكيف   ي�شتفيد   منها   الإن�شان   ول   ي�شار   منها؟

اأجاب   على   هذه   الأ�شئلة   الدكتور   ماهر   عبداهلل  
 عثمان   اأخ�شائي   اجللدية   والتنا�شلية   يف   ق�شم  

 اخلدمات   الطبية   يف   العني   على   النحو   التايل : 

فوائد   اأ�شعة   ال�شم�س   
اأثبتت   الدرا�شات   العلمية   اأن   اأ�شعة   ال�شم�س  
»    د    «  من   اجل�شم،   وهذا    �شرورية   لإفييييراز   فيتامني  
 الفيتامني   م�شوؤول   عن   قوة   و�شالمة   العظام،   ويوؤدي  
 نق�س   فيتامني  »    د    «  اإىل   الإ�شابة   مبر�س   الك�شاح  
 عند   الأطفال،   اأما   بالن�شبة   للبالغني   فاإن   نق�س   هذا  
 الفيتامني   يوؤدي   اإىل   وهن   اأو   ه�شا�شة   العظام،   كما  

 ي�شبب   الك�شور   املتكررة  . 

وك�شفت   الدرا�شات   احلديثة   اأن   فيتامني  »   د  «  
 يلعب   اأي�شاً   دوراً   واقياً   يف   احلماية   من   جلطات   القلب  
 واأمرا�س   �شغط   اليييدم،   وثبت   اأن   التعر�س   لأ�شعة  
 ال�شم�س،   وفيتامني »    د    « يقلالن   من   ن�شبة   الوفيات  

 الناجمة   عن   اأمرا�س   القلب . 
كما   يقلل   فيتامني  »    د    «  من   ن�شبة   الإ�شابة   ببع�س  
 اأنيييواع   ال�شرطانات،   مثل   �شرطان   الثدي   والقولون  
 والرو�شتاتا . ومتتد   فوائد   اأ�شعة   ال�شم�س   لت�شمل  
 ال�شحة   النف�شية،   حيث   ت�شاعد   على   ال�شرتخاء  
 والراحة،   وهذا   الإح�شا�س   �شروري   لتح�شني   نوعية  
 حياة   الإن�شان،   كما   متنع   الإ�شابة   بالقلق   النف�شي  
 والتوتر   الع�شبي  ، وت�شاعد   اأ�شعة   ال�شم�س   يف   عالج  

 بع�س   المرا�س   مثل   ال�شدفية   التي   ت�شيب   حوايل  
   2 %من   ال�شكان،   كما   قد   ت�شاعد   يف   عالج   مر�س   ال�شل .  
وُت�شهم   اأ�شعة   ال�شم�س   يف   تكوين   �شبغة (  امليالتونني)  
 ال�شرورية   ل�شحة   و�شالمة   اجللد،   ومتنع   اجلرعات  
 املنا�شبة   من   اأ�شعة   ال�شم�س   ا�شطرابات   اجلهاز   املناعي،  

 كما   قد   ت�شاعد   يف   تخفيف   حدة   الآلم   املزمنة  . 

كيف   يتم   اإنتاج   فيتامني »    د    « من   اأ�شعة  
 ال�شم�س   بطرق   �شحيحة؟

»    د    «  التي   تنتج   من   تختلف   كمية   فيتامني  
 اأ�شعة   ال�شم�س   من   �شخ�س   لآخر،   ولكن   ب�شفة   عامة  
 ينتج   الأ�شخا�س   ذوو   الب�شرة   الفاحتة   كمية   اأكر  
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 الدكتور ماهر   عبداهلل   عثمان   

 من   فيتامني »    د    « عند   التعر�س   لأ�شعة   ال�شم�س،  
 ويكفي   التعر�س   ملدة   15   دقيقة   لأ�شعة   ال�شم�س   على  
 الوجه   والذراعني،   وال�شاقني   بدون   ا�شتخدام   واقي  
 ال�شم�س،   لإنتاج   1500   اإىل   3000   وحدة   فيتامني »    د« 
من   الكول�شرتول،   وهذه   الكمية   تكفي   الإن�شان   ملدة  

 ترتاوح   بني   يوم   اإىل   ثالثة   اأيام  . 
وب�شفة   عامة   يعتر   التعر�س   لأ�شعة   ال�شم�س  
 ملدة   10   اإىل   15   دقيقة   لعدة   مرات   اأ�شبوعياً   اأميييراً  
 اآمناً،   ول   ي�شبب   اأ�شراراً   للجلد،   ويعتر   كافياً   لتوفري  

 كميات   �شحية   من   فيتامني  »    د    «  لأج�شامنا  . 
وترجع   اأهمية   اإنتاج   فيتامني  »    د    «  عن   طريق  
 اأ�شعة   ال�شم�س   بدلً   من   امل�شادر   اخلرى   مثل   زيت  
 ال�شمك   مثاًل،   اإل   اأن   اإنيييتييياج   هيييذا   الفيتامني   عن  
 طريق   اأ�شعة   ال�شم�س   ل   ميكن   اأن   ي�شل   باأي   حال   من  
 الأحوال   اإىل   معدلت   زائدة   اأو   �شارة،   حيث   اإن   هناك  
 عملية   توازن   يقوم   بها   اجللد   تلقائياً   حيث   يتم   تك�شري  

 فيتامني »    د    « الزائد   عن   احلد . 

اأ�شرار   اأ�شعة   ال�شم�س
اإن   الأ�شعة   فوق   البنف�شجية   ت�شبب   اأ�يييشيييراراً  
 عديدة   اأي�شاً،   وقد   �شاعد   تاآكل   طبقة   الأوزون   حديثاً  
 على   ت�شرب   كميات   هائلة   من   الأ�شعة   فوق   البنف�شجية،  
 تفوق   ما   كان   ي�شل   الينا   يف   بداية   ال�شبعينيات   بحوايل  

  . % 14-7
ويعتر   تاأثري   الأ�شعة   فوق   البنف�شجية   على  
 اجللد   الأقوى   والأكرث   �شيوعاً،   ولها   تاأثري   اأي�شاً   على  
 العني . وعموما   فاإن   الأ�شعة   فوق   البنف�شجية   ت�شبب  
 اأ�شراراً   كثرية   ت�شمل   زيادة   ن�شبة   التجاعيد   والرتهل  
 يف   اجللد،   مع   ظهور   البقع   ال�شفراء   اأو »    املحر�شفة  «  
 الداكنة،   وكانت   ب�شرة   ع�شاق   حمامات   ال�شم�س   يف  
 منت�شف   اخلم�شينيات   تبدو   مثل   ب�شرة   اأ�شخا�س   يف  
 اخلام�شة   وال�شبعني،   كما   ت�شبب   احلروق   ال�شم�شية  
 وازدييييياد   كميات   التعرق،   ومتيييدد   الأوعية   الدموية  
 ال�شغرية   حتت   �شطح   اجللد،   وتزيد   من   النمو   القرين  

 الأكتيني   و�شمك   اجللد   وتفقد   اجللد   مرونته . 
كما   ت�شبب   الأ�شعة   فوق   البنف�شجية   عتمة   يف  
 عد�شة   العني،   واأحياناً   ال�شرطان   يف   القنية،   وتقو�س  

 اجلهاز   املناعي،   وت�شبب   الإ�شابة   ب�شرطان   اجللد . 
وقد   ك�شفت   الدرا�شات   التي   اأجريت   على   تاأثري  
 اأ�شعة   ال�شم�س   على   اجلهاز   املناعي،   اأن   تعر�س   اجللد  
 مبا�شرة   لأ�شعة   ال�شم�س   ملدة   وجيزة   ل   تزيد   على  
 �شاعة   واحدة   يف   اليوم   اأيام   ال�شيف   قد   يقلل   من   كفاءة  

 اجلهاز   املناعي   على   مدى   15   يوماً . 

كيف   ت�شبب   الأ�شعة   فوق   البنف�شجية  
 ال�شرطان؟

يوجد   نوعان   من   الأ�شعة   فوق   البنف�شجية : 
الأ�شعة   فوق   البنف�شجية   اأ :  وهي   ت�شبب   التجاعيد  
 وتغري   لون   اجللد   وتفقده   مرونته،   ولكن   قدرتها  

 على   الإ�شابة   ب�شرطان   اجللد   حمدودة . 

الأ�شعة   فوق   البنف�شجية   ب : 
وت�شبب   حروق   ال�شم�س   ومرتبطة   بالإ�شابة  
،   حيث   اإن   هذا   النوع   من   الأ�شعة   يقتل    بال�شرطان 
 املاليني   من   اخلاليا   التائية   يف   الأوعية   الدموية  
 القريبة   من   اجللد،   فيفرز   اجلهاز   املناعي   اأج�شاماً  
 م�شادة   موجهة   لتلك   اخلاليا   حتديداً،   ثم   تقوم  
 هذه   الأج�شام   امل�شادة   مبهاجمة   الأوعية   الدموية   يف  

 اجللد   حمدثة   التغريات   اجللدية . 
كما   اأن   اأ�شعة   ال�شم�س   فوق   البنف�شجية   ت�شعف  
 وظيفة   خاليا    »    لجنر   هانز    « التي   تعجل   با�شتجابة  
 اجلهاز   املناعي   حال   ظهور   اأي   خاليا   اأو   جزيئات   غري  

 ذاتية . 
كما   تعمل   الأ�شعة   اأي�شاً   على   حتفيز   خاليا (   ت  
8   )  التي   تفو�س   ا�شتجابة   اجلهاز   املناعي  ،  وهكذا  

 ت�شتطيع   اخلاليا   ال�شرطانية   اأن   تن�شط   وتنمو . 

ما   هي   و�شائل   الوقاية   من   الأ�شعة  
 فوق   البنف�شجية؟

بالرغم   من   كل   اأخطار   التعر�س   لأ�شعة   ال�شم�س  
 فما   زال   60 %  من   �شكان   الدول   الغربية  )  يحم�شون  
  (جلدهم،   و  40 % منهم   يتعر�شون   حلروق   ال�شم�س،  
 ويعتر   الكثري   من   الأوروبيني   اأن   حمامات   ال�شم�س  
 �شرورية   لهم،   ف�شالً   عن   اأن   ن�شبة   منهم   ل   تعباأ  

 بو�شائل   الوقاية . 
وتتمثل   �شبل   الوقاية   من   اأ�شرار   اأ�شعة   ال�شم�س  
 يف   جتنب   التعر�س   لها   يف   الفرتة   ما   بني   العا�شرة  
 �شباحاً   والرابعة   م�شاء،   حيث   تكون   اأ�شعة   ال�شم�س  
 �شديدة   القوة،   اأما   قبل   هذا   الوقت   اأو   بعده   فاإن   تاأثري  
 الأ�شعة   فوق   البنف�شجية   يقل   لي�شل   اإىل   ربع   قوته  

 فقط . 
كما   ت�شمل   �شبل   الوقاية   التعر�س   لأ�شعة  
 ال�شم�س   ملدة   ثالثني   دقيقة   يومياً،   وتغطية   الراأ�س  
 بقبعات،   وا�شتخدام   النظارات   ال�شم�شية،   وارتييييداء  
 مالب�س   ذات   اأكمام   طويلة   اأو   �شراويل   طويلة،   وتخري  
 املالب�س   ال�شميكة   الواقية   من   ال�شم�س،   مع   مراعاة  
 تغطية   اليييذراعيييني   واليدين   وال�شاقني   وميييوؤخيييرة  
 العنق،   وارتيييييداء   املالب�س   القطنية   البي�شاء   لأنها  
 تعك�س   احلرارة   واأ�شعة   ال�شم�س،   وعدم   ارتداء   املالب�س  

 الداكنة . 
وت�شمل   اأي�شاً   ا�شتخدام   الدهان   احلاجب   اأو  
 الواقي   حلماية   اجللد   من   اأ�شعة   ال�شم�س،   حيث  
 يعك�س   هذا   النوع   من   الدهان   اأ�شعة   ال�شم�س،   وين�شط  
 املكونات   التي   توفر   حماية   جيدة   �شد   الأ�شعة   فوق  

 البنف�شجية   ب   وحماية   حمدودة   �شد   الأ�شعة    اأ . 
اأميييييا   الييييدهييييان   الييييواقييييي   فييياإنيييه   ميت�س   الأ�شعة  
 فوق   البنف�شجية   قبل   اأن   تنفذ   اإىل   اجللد،   كما   اأن  
 معظمها   يحمي   اجللد   من   الأ�شعة   اأ   بالرغم   من   اأن  
 عامل   الوقاية   املدون   ينطبق   على   الأ�شعة   ب   ،  علماً  
 باأن   الدهانات   الواقية   اخلالية   من   املواد   الكيماوية  
 حتتوي   على   مادة »    ديو   ك�شيد   التيتانيوم    « الذي   ي�شتت  

 الأ�شعة   اأ   و   ب . 
يف    5   -   30 ويكون   عامل   الوقاية   معقباً   برقم 
 اإ�شارة   اإىل   درجة   الوقاية   التي   يوفرها   للجلد،   وي�شتت  
 عامل   الوقاية   الذي   ي�شل   اإىل   15   درجة   وقاية   ت�شل  
 اإىل   حوايل   94 %  من   الأ�شعة   فوق   البنف�شجية   ب ،   
 وهو   يعتر   مالئماً   ملعظم   الأ�شخا�س،   ولكن   اذا   كان  
 الإن�شان   �شديد   البيا�س،   اأو   يق�شي   وقتاً   طويالً   خارج  
 املنزل،   فاإن   عامل   الوقاية  ( 25 )  اأو  ( 30 )  اأو   اأكرث   قد  

 يوفر   حماية   اأف�شل . 
وتوفر   املركبات   الواقية   التي   حتتوي   على   مركب  
 الأفوبنزون   والتي   يطلق   عليها   بار�شول   اأعلى   ن�شبة  
 من   احلماية،   ويجب   ا�شتعمال   الدهان   قبل   التعر�س  
 لل�شم�س   مبدة   تييييرتاوح   بني   15   و  30دقيقة،   ويعاد  
 ا�شتعماله   بفارق   زمني   منتظم،   مع   مراعاة   ا�شتعماله  

 بكرثة   وعلى   اأي   جزء   مك�شوف   من   اجل�شم . 
ويجب   التنبيه   اأن   ا�شتعمال   الدهان   الواقي   ل  
 يعني   التعر�س   لل�شم�س   لفرتات   طويلة،   اأو   يف   اأوقات  
 غري   مالئمة،   حيث   اإن   الدهانات   ل   توفر   احلماية  

 بن�شبة  100 %  .
ونلفت   النتباه   اإىل   �شرورة   اإجراء   ك�شف   طبي  
 عاجل   عند   ظهور   اأي   تغريات   يف   �شكل   اأو   لون   اجللد   اأو  
 ظهور   اأي   نتوء »    مرح�شف    « على   ب�شرة   الوجه   اأو   العنق  

 اأو   الذراعني   اأو   اليدين   وال�شاقني . 
ويجب   اعتبار   اأن   احلماية   من   اأ�شرار   اأ�شعة  
 ال�شم�س   م�شوؤولية   املجتمع،   واتخاذ   ا�شرتاتيجيات  
 معينة   من   اأجل   حماية   الإن�شان   من   هذه   الأ�شرار،  
 ومن   الأهمية   مبكان   بناء   مظالت   فوق   حمامات  
 ال�شباحة   ومالعب   الأطفال،   ويف   املع�شكرات   ال�شيفية،  
 حيث   ميكن   لهذه   الو�شائل   اأن   تقلل   من   ن�شبة   التعر�س  
 لالأ�شعة   بحوايل   ،60 %  ف�شالً   عن   توفري   الدهانات  
 الواقية   وتخفي�س   ال�شرائب   على   مثل   هذه   املنتجات . 
كيييميييا   ييييجيييب   حييي�يييشييياب   ميييعييياميييل   الأ�ييييشييييعيييية   فيييييوق  
 البنف�شجية   لكل   مدينة   واإذاعته   �شمن   ن�شرة   احلالة  
 اجلوية   يف   و�شائل   الإعالم   يومياً،   مع   مراعاة   زيادة  
 ن�شبة   الت�شجري   وامل�شاحات   اخل�شراء،   ون�شر   الوعي  
 بطرق   الوقاية   من   اأ�شعة   ال�شم�س   و�شط   اأولياء   الأمور  

 والطالب   واملدر�شني   واملدربني   يف   املالعب   املختلفة  . 
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حققت   بعثة  »    فر�شان   الإرادة    «  التي   �شاركت   يف  
 باراملبية  »    ريو « ،   العديد   من   املكا�شب   التي   �شيكون  
 لها   املردود   الإيجابي   على   م�شريتهم   خالل   املرحلة  
 املقبلة،   اأبرزها   ح�شولهم   على   �شبع   ميداليات   ملونة  
 يف   م�شهد   غري   م�شبوق،   حيث   حظوا   باهتمام   كبري  
 من   القيادة   الر�شيدة،   مما   يعدّ   قوة   دفع   كبرية   لهذه  

 ال�شريحة   خالل   م�شاركاتها   اخلارجية   املقبلة . 
من   �شمن   املكا�شب   اأي�شاً   ح�شول   منتخبنا   على  
 ميداليتني   ذهبيتني   لأول   مرة   خالل   م�شاركاته  
 الأوملبية،   فيما   حققت   لعبة   األعاب   القوى   الذهبية  
 الأوىل   لها   خالل   م�شاركاتها   الباراملبية،   وح�شدت  
 فتاة   الإمييييارات   اأول   اإجناز   لها   لتبلغ   املجد   الأوملبي  
 للمرة   الأوىل،   ونال   عبد   اهلل   �شلطان   العرياين   �شرف  

 اأول   لعب   يحرز   ثالث   ميداليات   يف   دورة   واحدة . 
كما   ارتفع   عدد   الالعبني   امل�شاركني   يف   ن�شخة  
 »  ريو    «  اإىل   18   لعباً   بعد   اأن   بلغوا   12   لعباً   يف   الن�شخة  
 املا�شية   التي   اأقيمت   بلندن،   مما   يوؤكد   ال�شرتاتيجية  
 التي   و�شعها   احتاد   املعاقني   بالتن�شيق   مع   الأندية،  
 وقد   قطفت   ثمارها   يف   اإفراز   وجوه   �شابة   اأتيحت   لها  
» رييييو    «  من   اأجل   اأن    الفر�شة   كاملة   يف   التواجد   يف 
 يقوى   عودها   بك�شر   حاجز   رهبة   الدورات   الأوملبية،  
 وبالتايل   ال�شتعداد   املبكر   للم�شاركة   يف   الن�شخة  

»    طوكيو    «  2020   كما    اجلديدة   لالألعاب   الباراملبية  
 �شهدت   ن�شخة  »    ريو    «  الظهور   الأول   لفتاة   الإمارات   يف  
 رفعات   القوة   عن   طريق   هيفاء   النقبي   رغم   خروجها  

 من   الدورة   لتخ�شر   النتيجة   وتك�شب   الحتكاك . 
ومن   املكا�شب   اأي�شاً   تواجد   اأحمد   ح�شن   حكمنا  
 الدويل   يف   رفعات   القوة   يف  »    الأوملبياد    « للمرة   ال�شاد�شة  
 على   التوايل،   بعد   اأن   �شارك   يف   دورات      اأتالنتا  1996    
 �شيدين   ،2000   اأثينا   ،2004   بكني    ،2008   لندن    

   ،2012 ريو    2016   .
واأعيييرب   حممد   حممد   فا�شل   الهاملي،   ع�شو  
 اللجنة   الباراملبية   الدولية،   رئي�س   اللجنة   الباراملبية  
 الإماراتية   رئي�س   البعثة،   عن   �شعادته   بت�شجيل   نورة  
 الكتبي   امليدالية   الن�شائية   الثانية   يف   تاريخ   دورات  

 الألعاب   �شبه   الأوملبية . 
وقال : ح�شول   منتخب   الإميييييييارات   على   �شبع  
 ميداليات   يثلج   ال�شدر   ويعد   بكل   املقايي�س   مفخرة  

 لفر�شان   الإرادة . 
وبارك   الهاملي   لأ�شرة   نورة   الكتبي   التي   �شحت  
 من   اأجل   اأن   ت�شل   ابنتها   اإىل   هذا   املجد   الأوملبي،  
 وكذلك   اأ�شر   الالعبات   الالئي   �شحني   من   اأجيييل  

 امل�شاركة   يف   ن�شخة  »    ريو« .   
وو�يييشيييف   الهاملي   اإجنيييييياز   منتخبنا   يف  »   رييييييو  «  

 بالقفزة   الكبرية   مقارنة   مبا   حققه   يف   الن�شخ   املا�شية  
 لالألعاب   الباراملبية،   حيث   كانت   املح�شلة   يف  »    ريو    «  
بكل   املقايي�س   اأف�شل   من »    لندن  «  2012   ،   مما   يوؤكد  
 النقلة   النوعية   التي   ت�شهدها   ريا�شة   ذوي   الإعاقة  
 بالدولة،   والتي   ظلت   تقطف   ثمار   اهتمام   القيادة  
 الر�شيدة   بهذه   ال�شريحة   مما   اأهل  »   فر�شان   الإرادة    «  يف  
 الو�شول   اإىل   من�شات   التتويج   يف   الدورة   احلالية   �شبع  
 مرات   عن   طريق   حممد   خمي�س   والقايد   والعرياين  
 و�شارة   ال�شناين،   ونورة   الكتبي،   مما   يوؤكد   اأن   ريا�شة  
 ذوي   الإعاقة   على   الطريق   ال�شحيح  . وك�شف   الهاملي  
 اأن   املرحلة   املقبلة   �شت�شهد   تكوين   فريق   ن�شائي  

 للرماية   من   اأجل   امل�شاركة   يف  »    طوكيو «.   
ومن   جانبه   اأكد   ذيبان   املهريي،   مدير   البعثة  
 اأن   اأجواء   الفرحة   بالبعثة   كانت   كبرية،   واأن   رفع   علم  
 الإمارات   عالياً   يف  »    ريو    «  اأ�شعد   اجلميع،   بعد   الإجناز  

 التاريخي   الذي   ي�شاف   اإىل   �شجل  »    فر�شان   الإرادة« .   
»    فر�شان   وفار�شات   الإرادة    «  مل   وقال  : ثقتنا   يف  
 تهتز   لأنهم   عودونا   على   ح�شد   النتائج   الإيجابية  
 التي   جتعل   ريا�شة   ذوي   الإعاقة   بالدولة   يف   املقدمة  
 وهم   على   قدر   امل�شوؤولية   امللقاة   على   عاتقهم   لتحقيق  
 ما   ي�شبو   اإليه   كل   منت�شب   لريا�شة   املعاقني   بالدولة . 

واأ�شاف  : الإجناز   التاريخي   الذي   حققته   بطلتنا  

إنجاز   تاريخي   لإلمارات   بـ   7   ميداليات
في   بارالمبية   ريو

فرســان اإلرادة
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 نورة   الكعبي   يعك�س   مدى   قدرة   فتاة   الإميييارات   على  
 بذل   اجلهد   وحتمل   امل�شوؤولية   وامتالكها   ملقومات  
 النجاح،   واليييذي   اأو�شلها   اإىل   من�شات   التتويج   عن  

 جدارة   وا�شتحقاق . 
وزاد  : ح�شاد   بعثة   منتخبنا   الوطني   يف »    ريو  «  
 �شبع   ميداليات   ملونة   يعتر   تاريخياً   مقارنة   بالن�شخ  
 الأخيييرى   التي   �شارك   فيها   اأبطالنا،   وخ�شو�شاً   اأن 
 »    فر�شان   وفار�شات   الإرادة    «  بذلوا   جهداً   كبرياً   من  

 اأجل   بلوغ   من�شات   التتويج   فكان   لهم   ما   اأرادوا . 
وارت�شمت   عالمات   الفرحة   على   وجيييه   نيييورة  
 الكتبي   بطلتنا   الف�شية   بعد   ح�شولها   على   هذا  
 الإجناز   التاريخي   للريا�شة   الن�شائية،   م�شرية   اإىل  
 اأن   فرحتها   باملجد   الأوملبي   ل   تو�شف،   خ�شو�شاً   اأن  
 فوزها   ثمرة   جهد   كبري   كان   له   املردود   الإيجابي   يف  

 و�شولها   اإىل   من�شة   التتويج . 
واأهدت   نورة   الكتبي   الإجناز   اإىل   �شمو   ال�شيخة  
 فاطمة   بنت   مبارك،   رئي�شة   الحتاد   الن�شائي   العام  
 الرئي�س   الأعلى   ملوؤ�ش�شة   التنمية   الأ�شرية   رئي�شة  
 املجل�س   الأعلى   لالأمومة   والطفولة  »    اأم   الإمارات « ،  
 حيث   كيييان   اهتمام   �شموها   وراء   النقلة   النوعية  
 للريا�شة   الن�شائية   التي   ت�شري   بخطوات   ثابتة   اإىل  
 الأمام   من   اأجل   حتقيق   طموحاتها   يف   املحافل   القارية  
 والدولية،   خ�شو�شاً   اأن   ما   حتقق   للمراأة   من   اإجنازات  
 ثمرة   جهود   �شموها   يف   توفري   عوامل   النجاح   لبلوغ   ما  

 ت�شبو   اإليه   فتاة   الإمارات . 
وقالت   البطلة،   اإن   املجد   الأوملبي   م�شوؤولية  
 جديدة   ي�شاعف   من   جهدها   خالل   املرحلة   املقبلة  

 من   اأجل   املحافظة   على   هذا   املكت�شب   الكبري . 
ووجهت   بعثة   منتخبنا   الوطني   لذوي   الإعاقة  
 ال�شكر   اإىل   القيادة   الر�شيدة،   على   الهتمام   الكبري  
 الذي   حظيت   به   البعثة   خالل   م�شاركاتها   يف   الألعاب  
 الباراملبية   مبدينة   ريو   دي   جانريو   الرازيلية،   مما  
 األهب   حما�س   اأبطالنا   مقدمني   كل   ما   عندهم   يف  
»    فر�شان    هذه   التظاهرة   الأوملبية   الكبرية،   ليقطف  

 الإرادة    «  ثمار   الدعم   والهتمام   الكبريين   من   قبل  
 القيادة   الر�شيدة،   يف   ح�شد   خم�س   ميداليات   ملونة  
 »  ذهبيتان   وثالث   ف�شيات « ،   لريفرف   علم   الإمارات  
 عالياً   خفاقاً   يف »    ريو    « حينما   اأهدى   حممد   خمي�س  
 الذهبية   الأوىل   يف  »    ريو    «  يف   م�شابقة   رفعات   القوة،  
 وحممد   القايد   يف   لعبة   800   مرت   على   الكرا�شي  
 املتحركة،   وثالث   ف�شيات   لعبد   اهلل   �شلطان   العرياين  

 يف   م�شابقة   الرماية . 
واأكيييييدت   البعثة   اأن   ا�شتقبال   وتهنئة   �شاحب  
 ال�شمو   ال�شيخ   حممد   بن   را�شد   اآل   مكتوم،   نائب   رئي�س  
 الدولة   رئي�س   جمل�س   الوزراء   حاكم   دبي،   رعاه   اهلل،  
 و�شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   حممد   بن   زايد   اآل   نهيان   ويل  
 عهد   اأبوظبي   نائب   القائد   الأعلى   للقوات   امل�شلحة  
 و�شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   �شلطان   بن   حممد   القا�شمي  
 ع�شو   املجل�س   الأعلى   حاكم   ال�شارقة   و�شمو   ال�شيوخ  
التاريخي،   قوة    لفر�شان   الإرادة   على   اإجناز  »    ريو    «  
 دفع   كبرية   ملنتخبنا   من   اأجل   موا�شلة   م�شرية   النجاح،  
 وعيييدم   التفريط   يف   املكت�شبات   التي   ظلت   حتققها  
 ريا�شة   ذوي   الإعاقة   بالدولة،   وهي   ثمرة   اهتمام  

 القيادة   الر�شيدة . 

وتعاهد  »    فر�شان   الإرادة    «  على   م�شاعفة   اجلهد  
 خالل   امل�شاركات   اخلارجية   املقبلة   من   اأجل   ر�شم  
 �شورة   طيبة   عن   ريا�شة   ذوي   الإعييياقييية،   وا�شعني  
 كلمات   �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   حممد   بن   را�شد   اآل  

 مكتوم   ن�شب   اأعينهم . 
واأجمع   الالعبون   على   اأن   الهتمام   الكبري   الذي 
وجدته   بعثة   منتخبنا   من   القيادة   الر�شيدة   يف »    ريو « ،  
 يعزز   م�شرية   النجاحات   التي   ظلت   حتققها   ريا�شة  
 ذوي   الإعاقة   بالدولة،   متطلعني   اأن   يكونوا   عند   ح�شن  

 الظن   دائماً   وا�شعني   الرقم   واحد   ن�شب   اأعينهم . 
واأكد   عبد   اهلل   �شلطان   العرياين   بطلنا   الف�شي،  
 اأن   اهتمام   القيادة   الر�شيدة   عزز   من   قدرات   وعزمية  
 فر�شان   الإرادة   ملواجهة   التحديات   واعتالء   من�شات  
 التتويج،   مبيناً   اأن   املرحلة   املقبلة   تتطلب   جهداً   كبرياً  

 بعد   الإجنازات   التي   حتققت   يف »    ريو« .   
وقيييييال : اإن   جميع   الالعبني   على   قدر   التحدي  
 وامل�شييييوؤوليييييييية   امللقيييياة   على   عيييييياتييييقييييهييييم،   مييييين   اأجيييييل  
 اإ�شعاد   ال�شارع   الرييييييا�شييييي   مبختيييييلف   األيييييوان   طيفيييه،  
»    فييييير�شييييان   الإرادة    « ليييييم    وخ�شييييو�شيييييياً   اأن   ثيييقييييتيييييه   يف  

 تييييياأت   ميييين   فيييييراغ . 
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احتفل ...
وال تشتط ..

تندم.!! 

خووز .. عن الدرب ..
يا ريال !!... نبى نلحق 

على المسيرة!!

الشارع واالحتفال مب 
ـِل حقك بس .. حق الك

سعيد... وسرعة
البعض يف العيد

الوطين
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 دورة يف لغة الإ�شارة مب�شاركة جمموعة  من املواطنات  يف العني دورة يف اللغة الجنليزية يف املراكز 

 طالب الدفعة (29) يطلعون على حمتويات معر�س ابوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية 
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اإعداد: �شايل العطار
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  ابتسم 

ايوه    : ..  رد عليه  ..  قاله:  فا�شي؟  .. وقف راعي تك�شي  • واحد  
..  قاله:  انزل �شولف معاي!!.

رد   !!. م�شغول  بايل  ت�شدق  قاله:     .. اربيعه  مع  ي�شولف  • واحد 
عليه الثاين:  اأكيد ال�شماعه عندك مرفوعه !!.

حممد.!!  كلهم  قال:  ؟  اأخوانك  ا�شم  و�س   .. �شديقه  ي�شاأل  • واحد 
اإل خالد ... ا�شمه فهد !!.

  الفوارق
حاول التعّرف على 5 فوارق جتمع بني الر�شمني اأدناه.

  الحروف المبعثرة 
مطلوب  كلمة  على  لتح�شل  املبعرثة  الكلمات  حييروف  ا�شطب 

معرفتها .

نعم - ما- قال - اأبو - الطيب - يف - بيت -  �شعر - على - قدر 
- اأهل - العزم - تاأتي -  العزائم - وتعظم - يف عني - ال�شغري 

- �شغارها - وت�شغر - بعني - العظيم - العظائم
حل احلروف املبعرثة :

  سودوكــو
9 مربعات كبرية، كل مربع منها مق�ّشم  ال�شبكة على  حتتوي هذه 
اإىل 9 خانات �شغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمة 
من 1 اإىل 9، �شرط عدم تكرار الرقم اأكرث من مرة واحدة يف كل مربع 

كبري ويف كل خط اأفقي وعمودي.

 حل هذا العدد :املتنبي
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أخبـار المراكــز

46 أكتوبر 2016
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شموخ   وطن   بذوي   اإلعاقة

اأحتفلت   دولتنا   مبنا�شبة   اليوم   الوطني   اخلام�س   والأربعني،   حيث   جت�شدت   يف   دولة  
 الإمارات   اإجنازات   من   التميز   يف   املجالت   كافة،   لت�شبح   منوذجاً   عاملياً   يف   التنمية   ال�شاملة  
 وامل�شتدامة،   ويقف   بناء   الإن�شان   املوؤهل   واملبدع   باعتباره   اأ�شا�شاً   للتنمية   والتطوير   على   قمة  

 هذه   الإجنازات  . 
ومل   تكن   ق�شايا   الإعاقة   والأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   ا�شتثناء   من   هذا   التطور   املتميز،   حيث  
 بادرت   الدولة   اإىل   بلورة   الت�شريعات   التي   تن�شجم   مع   التوجهات   العاملية   يف   هذا   امليدان،   ور�شخت  
 مبادئ   احلقوق   العامة   واخلا�شة   لذوي   الإعاقة   من   خالل   تاأكيد   فر�شهم   يف   احل�شول   على  
 التعليم   والتدريب   والعمل   وذلك   عن   طريق   دجمهم   الفعال   يف   حياة   املجتمع   ك�شركاء   اأ�شا�شيني  

 يف   بناء   الوطن   بعيداً   عن   ممار�شات   التهمي�س   والإبعاد   ومنظور   امل�شاعدات   الجتماعية . 
اإن   ما   يح�شب   لالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   يف   دولة   الإميييارات   قدرتهم   على   ا�شتثمار   ذلك  
 الهتمام   والثقة   التي   اأولتها   لهم   القيادة   والدولة   واملجتمع،   حيث   اأثبتوا   جدارتهم   يف   تطويع  
 قدراتهم   لالن�شجام   مع   متطلبات   التميز   بل   وتقدمي   مناذج   من   التفوق   باملقارنة   مع   اأقرانهم  
 من   غري   املعاقني   يف   جمالت   التعليم   والعمل   والريا�شة   على   امل�شتويات   املحلية   والإقليمية  

 والدولية . 
ولنا   منوذج   قريب   للفخر   باإجنازات   التميز   لذوي   الإعاقة   من   خالل   اأبطال   وبطالت  
 الريا�شة   يف   اأوملبياد   الرازيل   الأخرية،   وقد   نالت   هذه   الإجنازات   تقدير   املجتمع،   وا�شتحقاق  

 جدارة   تكرمي   القيادة   والدولة . 
مما   ل   �شك   فيه   اأن   التنمية   البعيدة   املدى   يف   ميدان   الإعاقة   تتطلب   بناء   منظومة   متكاملة  
 ومتطورة   من   الإجراءات   املخططة   التي   تن�شجم   مع   طموحات   امل�شتقبل،   وياأتي   على   راأ�س  
 هذه   الإجراءات   بناء   �شيا�شة   وطنية   تعززها   حزمة   من   القوانني   والت�شريعات   التي   تن�شجم  
 مع   الن�شيج   الثقايف   واحل�شاري   للمجتمع   الإماراتي،   ومبا   يواكب   التوجهات   العاملية   يف   هذا  
 امليدان،   وهي   م�شوؤولية   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   يف   ا�شتمرار   تقدمي   اأنف�شهم   كرواد   للتميز  
 والتفوق   ومبا   يعزز   ثقة   امل�شرعني   واملخططني   احلكوميني   على   اأهمية   ال�شتثمار   يف   بناء  
 الرامج   وتنمية   املوارد   الب�شرية   واملادية   املوجهة   ل�شالح   �شركاء   بناء   الوطن   من   ذوي   الإعاقة  . 
لكم   يا   اأبناء   الوطن   من   ذوي   الإعاقة   تهنئة   يف   اليوم   الوطني،   ولكم   من   قيادتكم   وجمتمعكم  
 حتية   اإجالل   واكبار،   ومعكم   وبكم   ما�شون   نحو   �شراكة   نفاخر   بها   حميطنا   الإقليمي   واملجتمع  
 الدويل   لإعالن   الإعاقة   يف   دولة   الإمارات   باأنها   منوذج   النتماء   وقدرة   العطاء   يف   ظل   قيادة  

 ت�شتحق   منا   عظيم   الوفاء،   وكل   عام   واإماراتنا   تنعم   باخلري   والأمان . 
عزيز داود
م�شت�شار يف اإدارة مراكز وزارة الداخلية
لتاأهيل وت�شغيل املعاقني
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