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الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

تعزيز الهوية الوطنية لمنتسبي 
الجمعية من األشخاص ذوي اإلعاقة

تعمل اجلمعية ومراكزها على تعزيز الهوية الوطنية، وغرس الوازع الوطني لدى 
املنتسبني من األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم، والعاملني مبراكزها، من خالل 
استلهام خطى ونهج مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني )طيب اهلل 
ال��والء للوطن  بثباته وعزميته وحنكته وخبراته، تعزيز قيم  ال��ذي استطاع  ث��راه( 
وأرضه والتكاتف املجتمعي وحتقيق الوحدة الوطنية ووضع بالدنا على طريق النمو 

والتقدم واالزدهار. 
 وتواصل اجلمعية تقدمي األنشطة والبرامج الوطنية ملنتسبيها من األشخاص ذوي 
اإلعاقة حتقيًقا لرؤى املؤسس، وتطلعات القيادة احلكيمة لتعزيز الهوية الوطنية 
االحتفاالت  في  املشاركة  على  فتحرص  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  النشء من  لدى 
الوطنية مثل تنظيم اجلمعية احتفالية حتت شعار »مرابع األجداد أمانة« لترسيخ 
قيم االنتماء للوطن والوالء لقائد مسيرة النهضة والتنمية الشاملة الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني، أمير البالد املفدى، وإلى صاحب السمو األمير الوالد، الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني، وإلى احلكومة املوقرة وإلى أهل قطر جميًعا.
إن االحتفال هذا العام يأتي حتت شعار »مرابع األجداد أمانة« الذي أبرز مدى 
التي تضمنتها  والقيم  املعاني  املُشرق، فهذه  املجيد وحاضرنا  التناغم بني ماضينا 
منها  وتنطلق  دولتنا  عليها  ترتكز  التي  والقيم  املعاني  ذاتها  هي  املؤسس  أشعار 
سياستنا ونستوحيها في مناهجنا وخططنا وبرامجنا في مجاالت التنمية املختلفة.
إن اجلمعية تدعم األشخاص ذوي اإلعاقة وتسعى بجانب املراكز -التي تنضوي 
واملهنية  النفسية واالجتماعية  الشامل في جوانبه  التأهيل  لتحقيق  حتت مظلتها- 
والفنية والترفيهية، انطالًقا من مسؤوليتها االجتماعية، السيما أنها جمعية أهلية 
خيرية ذات نفع عام، فاجلمعية تقيم العديد من الورش والدورات والبرامج املوجهة 
باجلمعية،  املسجلني  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ق��درات  لتعزيز  املستهدفة،  للفئات 
والعمل اجلاد على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتوجيهها نحو املسارات اإليجابية 

الهادفة، ما يساهم في نهضة املجتمع وتقدمه.
إننا نعمل جاهدين على تنمية الوازع الوطني، وتعزيز هويتنا الوطنية املستمدة 
من حكمة األجداد، وترسيخ ثقافة التعاون بني أفراد املجتمع ومد جسور التواصل 
التنمية  واملساهمة في حتقيق  املجتمع  في  املتأصلة  اخلير  قيم  وتعزيز  والتكافل 

املستدامة .
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 كلمة العدد 

ي��س��اه��م األش��خ��اص ذوو اإلع��اق��ة ف��ي دف��ع 
ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ب��ن��اء ج��ن��بً��ا إل���ى ج��ن��ب مع 
أق���ران���ه���م ف���ي امل��ج��ت��م��ع، وت��ع��م��ل “اجل��م��ع��ي��ة 
اخلاصة”  االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية 
مل���ن���س���وب���ي���ه���ا م����ن ذوي  ع���ل���ى م���ن���ح م���س���اح���ة 
اإلع����اق����ة، ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن أن��ف��س��ه��م، وت��ق��دمي 
امل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��س��اع��د ف���ي ن��ه��ض��ة امل��ج��ت��م��ع 
ك��ك��ل، ف��ض��اًل ع��ن ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��رام��ج ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة 
إعاقاتهم،  باختالف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
جتارب  وعيش  العطاء،  بحالوة  يُشعرهم  ما 
األعمال  خ��الل  من  ومشّوقة،  راقية  إنسانية 

تنفيذها.  يتم  التي  واملبادرات 
تعبر  امل��ن��ت��س��ب��ون  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 
ع���ن وع���ي���ه���م ب���أه���م االح���ت���ي���اج���ات ال���ت���ي ق��د 
ي��غ��ف��ل ع��ن��ه��ا اآلخ�����رون، ح��ت��ى م���ن ال��ع��ام��ل��ني 
ف��ي امل���ج���ال، ك��م��ا مت��ن��ح��ه��م م��س��اح��ة ل��ت��ق��دمي 
م��ش��روع��ات��ه��م وإب��داع��ات��ه��م وأف��ك��اره��م، مع 
ما  ال��ذات،   عن  والتعبير  لالنطالق  جو  توّفر 
يذهب  حيث  واالنتماء،  الذات،  تقدير  يحقق 
مريح  مكان  إلى  اإلعاقة  ذوي  من  الشخص 

ذاته.  ويحقق  نفسه  فيه  يجد  ومشّجع 
ك���م���ا مت���ن���ح اجل��م��ع��ي��ة م��ن��س��وب��ي��ه��ا ف��رص��ة 
وال���ب���رام���ج،  واألن���ش���ط���ة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  إدارة 
وال�����ب�����ط�����والت، واإلص��������������دارات اإلع����الم����ي����ة، 
وال��رس��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة وغ��ي��ره��ا، وص����واًل إل��ى 
اإلع��اق��ة  ذوي  األش���خ���اص  ت��أه��ي��ل  ي��ك��ون  أن 
ورع��اي��ت��ه��م، ه���و ن��ه��ج ورغ���ب���ة داخ��ل��ي��ة ل��دى 
ال����ن����شء، وامل����ش����ارك����ة ف����ي ت��ع��ل��ي��م وت���دري���ب 
اآلخ���ري���ن، وت���ب���ادل اخل���ب���رات، وك��س��ر األن���ا، 

املساواة. مجتمع  وتكوين 

مبادرات األشخاص ذوي اإلعاقة
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الدافعية واألشخاص ذوو اإلعاقة
واستمرارية  اجليد،  واالنتباه  اجلهد،  لبذل  الفرد  Motivation هي سعي  الدافعية،     
أسرع  في  بكفاءة  العقبات  على  والتغلب  الصعبة،  باألعمال  القيام  عند  واملثابرة  النشاط، 
مرتفع،  طموح  مستوى  لتحقيق  النجاح  في  املستمرة  والرغبة  جهد،  وأقل  ممكن،  وقت 
والدافعية حالة داخلية لدى الفرد تستثير سلوكه، وتوجهه لتحقيق األهداف التي ترضي 

رغباته وحاجاته. 
 ومن مكوناتها تفاعل مجموعة من املكونات التمايزية والتكاملية التي جندها عند كل 
فرد  و  فرد  بني  درجتها  حيث  من  تختلف  لكنها  النوع  حيث  من  البشري  اجلنس  أف��راد 
الطاقات  حترر  أنها  كما  اإلنساني،  للسلوك  وموجهة  ومفسرة  منشطة  فالدافعية  آخ��ر، 

الكامنة لدى الفرد. 
متوسطة  مخاطرة  ذات  أعمااًل  أعينهم  نصب  يضعون  العالي  اإلجن��از  داف��ع  وأصحاب 
الذي  بالشكل  خبراتهم  يعملوا  وأن  وقدراتهم  كفاءتهم  يثبتوا  أن  خاللها  من  يستطيعون 
تلك  اخ��ت��ي��ار  إل��ى  ال��ع��ال��ي  اإلجن���از  داف���ع  م��آرب��ه��م، ومي��ي��ل ذوو  ب��ه  يحققوا  أن  يستطيعون 
األعمال التي توفر لهم الشعور بالتقدير، من جّراء إمتام العمل بنجاح، ويصبح هذا العمل 
مسيطًرا على مشاعر و حواس و کیان ووجدان الفرد، بالقدر الذي ال ميكن أن نرى فرًدا 
ومييل  التنفيذ،  ج��راء  من  نشأت  مشاكل  هناك  كانت  لو  حتى  املنتصف  في  العمل  يترك 
األشخاص ذوو الدافعية العالية إلى العمل طوياًل حلل املشكالت الصعبة، و يفضلون العمل 
في  أعلى  درجات  على  يحصلون  املرتفعة  الدافعية  ذوو  أن  كما  املثابرين،  األشخاص  مع 
املدرسة، و يتعاملون مع الفشل بطريقة تختلف عن األشخاص منخفضي اإلجناز، حيث 
من  اإلجن��از  منخفضو  ينسحب  حني  في   ، النجاح  على  ومثابرة  إص��راًرا  الفشل  يزيدهم 
في  اخلاصة  االحتياجات  ذوو  األش��خ��اص  ويتمتع  قدراتهم،  في  يثقون  ال  ألنهم  املوقف 
على  والتغلب  الطموحات،  وحتقيق  ال��ذات،  إثبات  في  والرغبة  العالية  بالدافعية  دولتنا 

الصعوبات، والتعامل مع املواقف احمليطة بقوة وإبداع. 

طالب عفيفة 
 نائب رئيس التحرير  
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في كتاب جديد للمعهد الدبلوماسي:

خطـــابات صــاحب السمــو.. تـــــــــــــــــــــــعــزز مكـانــــة قطــــر  
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ل��وزارة اخلارجية، كتاب »قراءة  التابع  الدبلوماسي  املعهد   أصدر 
الدكتور  السفير  إع���داد  ال��س��م��و«، م��ن  ف��ي خطابات ح��ض��رة ص��اح��ب 
عبدالعزيز احلر، والدكتور عماد عبداللطيف، واألستاذ سمير حسني 

البرغوثي.
تناول الكتاب الذي يقع في 501 صفحة من احلجم الكبير حتلياًل 
موضوعيًا للخطابات احمللية واإلقليمية والدولية، التي ألقاها حضرة 
املفدى في  البالد  الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير  السمو  صاحب 
 2013 عام  احلكم  مقاليد  توليه  منذ  املختلفة،  واألح��داث  املناسبات 
حتى 2021، وهي الفترة التي شهدت أحداثًا كبيرة كان سمو األمير 
حاضًرا فيها موجًها لها قواًل وعماًل وکان خطابه السامي منهج عمل، 
وهو ما رصده هذا الكتاب الذي حرص على شموليته ملسيرة تعطي 
ويكوَن  العاملية  املكانة  ق��در من  على  يكون  أن  وط��ن  لرغبة  مؤشًرا 

لشعبه مكاٌن حتت الشمس.
الصورة  السياسية تساهم في تشكيل  بأن اخلطابات  الكتاب  ونوه 
أجزاء   5 الكتاب من  والزعماء. ويتكون  والقادة  للسياسيني  الذهنية 
أساسية يتناول اجلزء األول أهم مميزات وخصائص العهد اجلديد 
ف��ي عهد سموه وهي  وتنموية،  إجن���ازات حضارية  م��ن  وم��ا حتقق 
إجنازات ملسها العالم، على مختلف املستويات. ويتضمن اجلزء الثاني 
أهم مالمح خطابات سمو األمير استناًدا إلى محتوى خطاباته في 
مالمح  خمسة  حت��دي��د  ومت  وال��دول��ي��ة،  واإلقليمية  احمللية  احمل��اف��ل 
والتنوع  واألخالقية  واملؤسسية،  واإلقناعية،  املصداقية،  رئيسة هي: 

كأهم خصائص خطابات ُسمّوه.
 وي��ع��رض اجل����زء ال��ث��ال��ث مل��ك��ان��ة ال��وط��ن وامل���واط���ن ف��ي خ��ط��اب��ات 
والتوجيهات  والقضايا  املبادئ  أهم  ويلخص  السمو،  حضرة صاحب 
السنوات  التي اهتم بها سمّوه طوال  واملبادرات وال��رؤى واملعاجلات، 
ال��راب��ع معني بتلخيص م��واق��ف دول��ة قطر  امل��اض��ي��ة، واجل���زء  التسع 
اهتمت  التي  والدولية  اإلقليمية  وامللفات  واملوضوعات  القضايا  في 
الدولة، وعّبر عنها سموه بكل وضوح في خطاباته في احملافل  بها 

اإلقليمية والدولية املختلفة.
ك��م��ا ي��ق��دم اجل���زء ال���راب���ع أي��ًض��ا م��ن ال��ك��ت��اب التحليل امل��وض��وع��ي 
واملوضوعات  القضايا  لتتّبع  واملهتمني  الباحثني  ملساعدة  للخطابات 
واملواقف املختلفة لدولة قطر، بأبعادها وتطوراتها من خالل حتليل 
خطابات قائد مسيرتها التنموية وصانع سياستها اخلارجية.  وتضمن 
املشار  الفترة  اجلزء اخلامس واألخير مدونة خطابات سمّوه خالل 
إليها، وهدفنا أن تتواصل قراءة خطابات سموه وحتليلها وتدوينها 

على مدى السنني لتكون منهج عمل لدولة قطر وشعبها. 

في كتاب جديد للمعهد الدبلوماسي:

خطـــابات صــاحب السمــو.. تـــــــــــــــــــــــعــزز مكـانــــة قطــــر  
تحليل موضوعي 
شامل لخطابات 

سمو األمير المحلية 
واإلقليمية والدولية

المصداقية 
والمؤسسية 

واألخالقية والتنوع.. 
أهم خصائص 

خطابات سموه 

استعراض أهم 
المبادئ والقضايا 

والتوجيهات 
والمبادرات والرؤى 

والمعالجات

مؤشر لرغبة وطن 
يسعى لتعزيز 

المكانة العالمية 
ويكوَن لشعبه 

مكان تحت الشمس
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عبدالعزيز  ب��ن  خليفة  ب��ن  خالد  يخ  الشَّ معالي  افتتَح 
ال��داخ��ل��يَّ��ة، صباح  ال����وزراء وزي���ر  ث��ان��ي رئ��ي��س مجلس  آل 
التاسع وامل��ع��رض  ال��دول��ي  ال��زراع��ي  أم��س م��ع��رض قطر 
البلدية،  وزارت��ا  تُنظمهما  اللذين  الثالث،  الدولي  البيئي 
للمعارض  الدوحة  مركز  في  املُناخي،  والتغيُّر  والبيئة 

واملؤمترات.
على  واط��ل��ع  املعرضني،  أجنحة  ب��زي��ارِة  معاليه  وق��اَم 
قطاعات  ف��ي  املستخدمة  احلديثة  التكنولوجيات  أب��رز 
استمع  كما  الغذائي،  واألمن  البيئية  واالستدامة  الزراعة 
إل���ى ش����رٍح ح���ول ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ص��اح��ب��ة ل��ل��م��ع��رض��ني من 

ندوات وورش محلية ودولية.
راف�����َق م��ع��ال��ي��ه ع����دٌد م���ن أص���ح���اب ال���س���ع���ادة ال�����وزراء 
املعتمدين  السفراء  السعادة  وأص��ح��اب  ال��دول��ة  وض��ي��وف 

لدى الدولة.

يخ خالد بن خليفة  وفي سياق متصل، قال معالي الشَّ
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز آل ث��ان��ي رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء وزي��ر 
الداخليَّة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على »تويتر«: 
»م��ع��رض��ا ق��ط��ر ال���زراع���ي وال��ب��ي��ئ��ي ل��ع��ام 2022 ال��ل��ذان 
افتتحناهما اليوَم يوفران فرصة مهمة لتبادل اخلبرات 
على  واالط��الع  والبيئية  الزراعية  باحللول  املهتمني  بني 
أح����دث االجت���اه���ات وال��ت��ق��ن��ي��ات ف���ي ه��ذي��ن ال��ق��ط��اَع��ني 
املستدامة  التنمية  بأهداف  أساًسا  واملرتبَطني  احليويَّني 

واألمن الغذائي في قطر«.    
عن  وش��رًح��ا  ترحيبية  كلمًة  االفتتاح  حفل  شهد  وق��د 
املعرَضني من سعادة الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز بن 
التطوير  خلطط  وعرًضا  البلدية،  وزي��ر  السبيعي  تركي 
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ذات ال��ص��ل��ة ب��امل��ج��الَ��ني َوف����ق ال��رؤي��ة 

الوطنية 2030. 

الزراعة والبيئة مرتبطتان بأهداف 
التنمية واألمن الغذائي 

معاليه افتتح معرَضي قطر الزراعي والبيئي الدوليين.. رئيس مجلس الوزراء:
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بجولة  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  مجلس  رئيس  معالي  ق��اَم  ذل��ك،  بعد 
التقنيات  آخر  على  خاللها  اطلع  املختلفة،  املعرض  وأجنحة  أقسام  في 

واملعدات احلديثة املستخدمة في املجاالت الزراعية والبيئية. 
التاسعة ملعرض قطر  النسخة  انطالق  إنَّ  البلدية:  وقاَل سعادُة وزير 
دعم  في  ال��وزارة  إط��ار  استراتيجية  يأتي ضمن   ،٢٠٢٢ الدولي  الزراعي 
األمن الغذائي بدولة قطر، استلهاًما من الرؤية السامية  للقيادة الرشيدة 
ورؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تعمل على حتقيق االكتفاء الذاتي  للدولة 
في جميع النواحي الغذائية، وذلك عبر إقامة املعارض الدولية التي تعد 

ملتقى  للمزارعني واملنتجني واملهتمني وشركات اإلنتاج واملستهلكني. 
أهم  م��ن  أصبحا  اللذين  املعرضني  ألهمية  ن��ظ��ًرا  أنَّ��ه  س��ع��ادتُ��ه  ���د  وأكَّ
املعارض الزراعية والبيئية في املنطقة فقد مت استقطاب أكبر عدٍد من 
الدولية، وأكبر حضور دولي على مستوى رسمي من وزراء  املشاركات 
ودبلوماسيني، حيث تضمنت مشاركة 37 جناًحا دولًيا، باإلضافة إلى ما 
يزيد على 300 شركة دولية، وما يزيد على 100 مزرعة، وأكثر من 56 

متحدثًا دوليًا ومحلًيا.
وأوضَح سعادُة وزير البلدية أنَّ املؤمتر يتم من خالله عرض العديد 
ال��زراع��ي��ة وم��ح��اور االس��ت��دام��ة  م��ن االب��ت��ك��ارات احل��دي��ث��ة ف��ي التقنيات 
البيئية، وإطالق املشاريع واملبادرات، ُمشيًرا إلى أنَّه سيتم اعتماد هَذين 

املعرَضني على األجندة الدولية.

فرصة مهمة 
لتبادل خبرات 

الحلول الزراعية 
والبيئية

معاليه زار أجنحة 
المعرضين واطلع على 

أبرز التكنولوجيات 
الحديثة



122022

ن���ش���رِت اجل����ري����دُة ال���رس���م���ي���ُة ق��������راَر   رئ���ي���س م��ج��ل��س 
إلعداد  الُعليا  اللجنة  بإنشاء   2022 لسنة   )1( رْق��م  ال��وزراء 
الثالثة، حيث نصَّ القرار في  التنمية الوطنية  استراتيجية 
العام على  باإلشراف  اللجنُة  أن تختص  الثانية على  املادة 
الثالثة، والقيام بجميع  الوطنية  التنمية  إعداد استراتيجية 
ل��ذل��ك، وي��ك��ون لها، بوجه خ��اص وضع  ال��الزم��ة  األع��م��ال 
واعتماد منهجية إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 
استراتيجية  هيكل  واع��ت��م��اد  ووض���ع  ال��زم��ن��ي.  واجل����دول 
التنمية الوطنية الثالثة والقطاعات املنبثقة منها، وحتديد 
لالستراتيجيات  الوطنية  واألول��وي��ات  التنموية  األه���داف 
والتسويقية  اإلعالمية  اخُلطة  واعتماد  ووضع  القطاعية، 

الثالثة. الوطنية  التنمية  الستراتيجية 
األق��ل  على  م��رة  رئيسها،  م��ن  ب��دع��وٍة  اللجنُة  وجتتمُع   
ك���ل ش���ه���ر، وك��ل��م��ا دع����ت احل���اج���ة إل����ى ذل����ك، وال ت��ك��ون 
على  أعضائها،  أغلبية  بحضور  إال  صحيحة  اجتماعاتها 
قراراتها  وتصدر  نائبه،  أو  الرئيس  بينهم  من  يكون  أن 
وعند  احل��اض��ري��ن،  األع��ض��اء  أص���وات  بأغلبية  وتوصياتها 
تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي منه الرئيس، وتضع 
ومواعيد  انعقادها،  مكان  يتضمن  لعملها،  نظاًما  اللجنة 
أعمالها  لتنظيم  ال��الزم��ة  ال��ق��واع��د  وس��ائ��ر  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا، 

اختصاصاتها. ومُمارسة 
بني  م��ن  تشكل  أن  للجنة  مي��ك��ن  ف��إنَّ��ه  ل��ل��ق��رار  ووف��ًق��ا 
أعضائها أو من غيرهم من الفنيني واخلبراء واملختصني، 
ت��ك��ل��ف أح��د  جل���انً���ا ف��رع��ي��ة أو م��ج��م��وع��ات ع��م��ل، أو أن 
أعضائها، أو مجموعة منهم، بدراسة أٍيّ من املوضوعات 

باختصاصاتها. املتعلقة 
من  اجتماعاتها،  حلضور  ت��دع��َو  أن  للجنة  ميكن  كما   
موظفي  من  بهم  االستعانة  أو  حضورهم  ض��رورة  ت��رى 
ال����������وزارات واألج�����ه�����زة احل���ك���وم���ي���ة األخ�������رى وال��ه��ي��ئ��ات 
املدني،  واملجتمع  اخل��اص،  والقطاع  العامة،  وامل��ؤس��س��ات 
أو غيرهم من ذوي الكفاءة واخلبرة، لالستعانة برأيهم 
ف��ي م��ج��ال ع��م��ل��ه��ا، دون أن ي��ك��ون ل��ه��م ح��ق ال��ت��ص��وي��ت. 
والهيئات  األخ��رى  احلكومية  واألج��ه��زة  ال���وزارات  وعلى 
واملؤسسات العامة، موافاة اللجنة مبا تطلبه من املعلومات 
والتعاون معها في مجال  الالزمة ألداء عملها،  والبيانات 

اختصاصاتها.

اختصاصات لجنة استراتيجية 
التنمية الوطنية الثالثة 

الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء

اعتماد هيكل االستراتيجية 
والقطاعات المنبثقة منها

 وضع واعتماد الخطة اإلعالمية 
والتسويقية لالستراتيجية

تحديد األهداف التنموية 
واألولويات الوطنية 

لالستراتيجيات القطاعية  
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االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  وقعت   
ات��ف��اق��ي��ة تنسيق وت��ع��اون م��ش��ت��رك م��ع مؤسسة  اخل��اص��ة 
االتفاقية  ومبوجب  اخليرية(،  جاسم  بن  وحمد  )جاسم 
تقوم مؤسسة )جاسم وحمد بن جاسم اخليرية( بتوفير 
ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  ملنتسبي  سكنية  وح��دات 
االحتياجات اخلاصة من األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية 

بأسعار مخفضة.
إل��ى تخفيف  االتفاقية  توقيع  م��ن  ال��ط��رف��ان  وي��ه��دف   
األعباء احلياتية لتلك الفئة من أبناء املجتمع في قطر على 
مختلف الُصعد، وتساهم في تعزيز عناصر استقرارهم، 
االتفاقية  تأتي  وتعزيز اجلهود اخليرية واإلنسانية حيث 
أدوات  لتفعيل  الطرفني  بني  املتواصلة  اجلهود  إط��ار  في 
ال���ن���وع���ي ل���ألش���خ���اص ذوي اإلع����اق����ة، وم��س��ان��دة  ال���دع���م 
تنعكس  أن  تطلعاتهم في ظل حياة مستقرة، من شأنها 

إيجابًيا على مختلف  نواحي حياتهم.

 وانطالقا من رؤية مؤسسة )جاسم وحمد بن جاسم 
فإن  أفضل  حلياة  وتعليم  صحة  ف��ي  املتمثلة  اخل��ي��ري��ة( 
احتياجات  مواكبة  على  احل��رص  تعكس  االتفاقية  ه��ذه 
ومحاولة  القطري،  املجتمع  أبناء  من  الهامة  الفئة  تلك 
السواء،  لهم ولذويهم على  الدعم  تقدمي مختلف أشكال 
وفي إطار هذا التعاون يتم توفير وحدات سكنية بأسعار 
اآلث��ار والصعوبات  التخفيف من  مخفضة، ما يسهم في 
من  ج��زًءا  نكون  وأن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املصاحبة 

أسباب استقرارهم ودمجهم في املجتمع.
 كما تهدف اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 
اخلاصة إلى متكينهم من حتقيق حضور اجتماعي فاعل 
من شأنه أن يجعل األشخاص ذوي اإلعاقة شريًكا حقيقًيا 
وطأة  من  والتخفيف  للدولة  الشاملة  التنمية  عجلة  في 
مستقرة  حياة  وتوفير  عليهم  تقع  التي  التحديات  تلك 

تدعم تطلعاتهم ورغباتهم. 

توفير وحدات سكنية لمنتسبي الجمعية

اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة 
جاسم وحمد بن جاسم الخيرية
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القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات   وقعت اجلمعية 
األهلي  النادي  مع  وشراكة،  تعاون  اتفاقية  اخلاصة، 
ب��ني اجلمعية،  ل��ل��ت��ع��اون  اس��ت��م��راًرا  ال��ري��اض��ي، وذل���ك 
يعود  مبا  املستقبلية  لرؤيتها  وفًقا  املجتمع  ومؤسسات 
بالنفع على منتسبيها من األشخاص ذوي االحتياجات 

اخلاصة وأسرهم.
 وش���ه���دت ق��اع��ة امل���ؤمت���رات مب��ق��ر ال���ن���ادي، ت��وق��ي��ع 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ش��راك��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني ح��ي��ث وق��ع��ه��ا س��ع��ادة 
ن��ائ��ب  ث���ان���ي،  آل  ث���ان���ي  ب���ن  خ���ال���د   / الشيخ الدكتور 
ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
امل��ال،  ي��وس��ف  ع��ب��داهلل  اخلاصة، والسيد/  االح��ت��ي��اج��ات 

رئيس مجلس إدارة النادي األهلي الرياضي.
 وم���ش���ارك���ة ال��س��ي��د/ أم���ي���ر امل�����ال، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
إدارة  مجلس  عضو  عفيفة،  طالب  والسيد/  للجمعية، 
اجل��م��ع��ي��ة، وع����دد م��ن ال��ع��ام��ل��ني ب��اجل��م��ع��ي��ة وال��ن��ادي 

األهلي.
االتفاقية  إن  ثاني:  آل  خالد  الدكتور  الشيخ  وق��ال   
ت���ض���ع ق����واع����َد وأس����ًس����ا ل���ل���ت���ع���اون امل���ش���ت���رك، خل��دم��ة 
وأول����ي����اء  اخل����اص����ة،  االح���ت���ي���اج���ات  األش����خ����اص ذوي 
أم���وره���م، وت��أت��ي ف��ي إط����ار س��ع��ي اجل��م��ع��ي��ة مل��واص��ل��ة 
ه��ذه  وف���ي  املجتمعية،  امل��ؤس��س��ات  ك��اف��ة  م��ع  ال��ش��راك��ة 
يوسف  عبداهلل  للسيد  بالشكر  أتقدم  الطّيبة،  املناسبة 
دور  على  األه��ل��ي،  ال��ن��ادي  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  امل���ال، 
النادي الفاعل واحليوي جتاه املجتمع وفئاته املختلفة، 

اجل��ان��ب��ني  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال��ش��راك��ة  شك اتفاقية  وب���ال 
التقدير ملا لها من أهمية كبيرة، ونتطلع لكي  تستحق 
حتذو األندية القطرية حذو النادي األهلي في اجلانب 
االج��ت��م��اع��ي مب��ا ي��خ��دم األش��خ��اص ذوي االح��ت��ي��اج��ات 

اخلاصة.
 واض����اف ال��س��ي��د/ ع��ب��داهلل امل���ال، أن ال��ن��ادي األه��ل��ي 
ي��رح��ب ب��س��ع��ادة ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب���ن ث��ان��ي بن 
اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل  عبداهلل 
بني  الشراكة  اتفاقية  أن  إلى  الفتًا  الكرمي،  واحلضور 
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األه���ل���ي واجل��م��ع��ي��ة تشكل  ال���ن���ادي 
إض��اف��ة ك��ب��ي��رة جت���اه امل��ج��ت��م��ع بكل 
ف����ئ����ات����ه، وت����أت����ي ت����ع����زي����ًزا مل��س��اع��ي 
دور  ت��ف��ع��ي��ل  ف���ي  اإلدارة  م��ج��ل��س 
رس��ال��ت��ه  وأداء  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���ن���ادي 
النادي  دور  وتأتي ضمن  الشاملة، 
الريادي في دعم برامج األشخاص 
ُمبديًا  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي 
اع�������ت�������زازه ب����ن����ج����اح����ات اجل���م���ع���ي���ة 
املقدرة  باجلهود  إدارت��ه��ا  ومجلس 
االحتياجات  ذوي  األشخاص  جتاه 

اخلاصة وأسرهم.
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اجلمعية  بني  املشترك  والتنسيق  التعاون  إطار  في   
اخل���اص���ة،  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ل���ت���أه���ي���ل  ال���ق���ط���ري���ة 
تنظيم  مت  ك��ت��ارا،  الثقافي  للحي  القطرية  واملؤسسة 
االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  األش����خ����اص  مل���م���ارس���ة  ب���رن���ام���ج 
واألل��ع��اب  ل��ل��س��ب��اح��ة  اجل��م��ع��ي��ة  منتسبي  م��ن  اخل��اص��ة 
ترفيهية  وألعاب  إلى رحلة بحرية،  باإلضافة  املائية، 

. عة متنو
األشخاص  م��ن  مميزة  مشاركة  البرنامج  وشهد   
وامل���ت���وس���ط���ة،  ال���ب���س���ي���ط���ة  ال���ذه���ن���ي���ة  اإلع�����اق�����ة  ذوي 
امل��زدوج��ة،  وال��ت��وح��د، وم��ت��الزم��ة داون واإلع���اق���ات 
خاصة  بالسباحة  لالستمتاع  األم��ور  أولياء  مبشاركة 

خ���الل ف��ص��ل ال��ص��ي��ف. وق����ال ال��س��ي��د ط��ال��ب ع��ف��ي��ف��ة، 
ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  إدارة  مجلس  عضو 
برامج  النشاط ضمن  يأتي هذا  االحتياجات اخلاصة: 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ري��اض��ي��ة وال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��س��ب��ني م��ن 
اهداف  ومن  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
خلدمة  التأهيلية  وأنشطتها  برامجها  تنوع  اجلمعية 
السباحة  نشاط  في  املنتسبني  األعضاء  من  كبير  قطاع 
البعض،  لدى  السلوكية  املشكالت  على  التغلب  ميكن 
ال��ف��رح والبهجة،   ف��ي ج��و م��ن  ال��ف��راغ  أوق���ات  وش��غ��ل 
واكتساب  والنشاط،  احليوية  جتديد  على  يساعد  ما 

االجتماعية. اجلوانب  وتنمية  واملعارف،  املهارات 

162022
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تعاون مع كتارا:

االحتياجات  واح��ت��راف��ي��ة لألشخاص ذوي  ك��ت��ارا خ��دم��ة مم��ي��زة  ق��دم��ت   
اخلاصة ملمارسة السباحة واأللعاب املائية بتوجيهات من سعادة د. خالد بن 
إبراهيم السليطي، املدير العام للمؤسسة القطرية للحي الثقافي كتارا حيث 
املرافقني، واألم��ن والسالمة،  مت جتهيز شاطىء خ��اص بهم ش��رط وج��ود 
8 – 18 سنة، وللسباحة آثارها  واإلج��راءات االحترازية، للفئة للعمرية من 
ما  وال��س��رور،  وال��ف��رح  البهجة  م��ن  الكثير  وت��دخ��ل  املشاركني  على  النفسية 
السلوك  النفسية، ويعدل من  العام، ويدعم صحتهم  ينعكس على سلوكهم 
والثقافية  ال��ودي��ة  ال��ع��الق��ات  تنمية  على  وال��ع��م��ل  اإلي��ج��اب��ي��ة،  امل��س��ارات  نحو 

واالجتماعية. 



مؤسسة الفيصل بال حدود.. برنامج صّناع السعادة

دور فاعل وإيجابي في المسؤولية 
المجتمعية واإلنسانية

االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  أقامت   
اخل���اص���ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ؤس��س��ة )ال��ف��ي��ص��ل ب���ال ح���دود 
في قاعة  السعادة"  احتفالية "صناع  اخليرية(  لألعمال 
باملنتزة  للجمعية  الرئيسي  باملقر  والفعاليات  األنشطة 
بال  الفيصل  ومؤسسة  اجلمعية  من  كال  ك��وادر  بحضور 
األشخاص  من  ومراكزها  اجلمعية  ومنتسبي  ح��دود، 
ومسؤولني  األمور،  وأولياء  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي 

والضيوف. املؤسستني  في 
 وقال سعادة الشيخ ثاني بن عبداهلل آل ثاني، رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 

اخلاصة: »يسعدنا مد جسور التعاون والتنسيق املشترك 
م��ع م��ؤس��س��ة ال��ف��ي��ص��ل ب��ال ح���دود ل��ألع��م��ال اخل��ي��ري��ة ملا 
املجتمعية  املسؤولية  ف��ي  وإي��ج��اب��ي  ف��اع��ل  دور  م��ن  لها 
وتنظيم  امل��دن��ي  املجتمع  م��ؤس��س��ات  ودع���م  واإلن��س��ان��ي��ة، 
يساهم  اإليجابية مبا  والبرامج  املبادرات  النوع من  هذا 
بني  املجتمعية  املسؤولية  مفهوم  تعزيز  من  املزيد  في 

 . اجلمعية واملؤسسة« 
تشهد  س��وف  املقبلة  امل��رح��ل��ة  إن  س��ع��ادت��ه:  وأض���اف   
خلدمة  امل��ش��ت��رك  والتنسيق  للتعاون  ب��روت��وك��ول  وض��ع 
الشيخ  س��ع��ادة  إل��ى  بالشكر  وت��وّج��ه  امل��ش��ت��رك��ة،  أه��داف��ن��ا 
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إدارة مؤسسة  ثاني، رئيس مجلس  آل  فيصل بن قاسم 
هذه  مثل  لتنفيذ  الكامل  دعمه  على  حدود  بال  الفيصل 
الفعالة  ال��ش��راك��ات  وب��ن��اء  امل��ف��ي��دة،  املجتمعية  امل��ب��ادرات 
والتعليمية  والتدريبية  التأهيلية  املجاالت  مختلف  في 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  والفنية  والترفيهية  والصحية 
وال��ع��ام��ل��ني ف���ي امل���ج���ال، و »ال��ف��ي��ص��ل ب���ال ح����دود« من 
من  الكثير  في  دور  ولها  املجتمع  في  املؤثرة  املؤسسات 

املجتمعّية. البرامج 
 وش����دد س���ع���ادت���ه، ع��ل��ى أه��م��ي��ة أن ت���ك���ون ال��ب��رام��ج 
وامل���ب���ادرات ذات ف��ائ��دة، وت��ت��رك أث���ًرا ط��ي��بً��ا ف��ي نفوس 
ج���م���ي���ع م���ن���ت���س���ب���ي اجل���م���ع���ي���ة م�����ن األش������خ������اص ذوي 
املرح  من  جو  خلق  على  وتساعد  اخلاصة،  االحتياجات 
املشاركني  يحفز  الذي  األس��ري  اجلو  وتوفير  والسعادة، 
على اإلبداع ويسهم في إدماجهم مع محيطهم األسري 

املجتمعي. ومحيطهم 
 كما أشاد سعادته مبستوى التفاعل بني أولياء األمور 
»م���ن األم���ه���ات« م���ع اجل��م��ع��ي��ة وب��رام��ج��ه��ا امل��س��ت��م��رة، 
معربًا عن سروره مبا شهده احلفل من ملسات إبداعية 
الفنية واإلبداعية خالل  ملنتسبي اجلمعية عبر أنشطتهم 
الذي يؤكد أن اجلمعية متضي  املختلفة، األمر  األنشطة 
واآلمنة  الكرمية  احلياة  األمام ونحو حتقيق  نحو  قدًما 
ل��ألش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة ب��دول��ة ق��ط��ر، م��ن��وًه��ا إل��ى أن 
ضمن  وتعد  مستمرة  اإلعاقة  ل��ذوي  التأهيلية  البرامج 

استراتيجية اجلمعية لصقل املهارات والقدرات اخلاّصة 
لديهم.

 وأكد املهندس عبد اللطيف علي اليافعي، املدير العام 
ملؤسسة الفيصل بال حدود لألعمال اخليرية أن املؤسسة 
التي  املجتمعية  وال��ب��رام��ج  امل��ب��ادرات  م��ن  بالعديد  تقوم 
الفيصل  وأهدافها من خالل مركز  رؤيتها  مع  تتماشى 
ص��ّن��اع  »م���ب���ادرة  ضمنها  وم���ن  املجتمعية  ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة 
املجتمعي  الوعي  مستوى  رفع  تستهدف  التي  السعادة«  
الرعاية  تستحق  التي  بالفئات  والتعريف  املجتمع  ألفراد 
وتقدمي  املبادرة  لفريق  زيارات  عبر  ومجتمعًيا،  أسريًا 
داخ��ل  وت��رف��ي��ه��ي��ه  وتثقيفية  ت��وع��وي��ة  وح��ل��ق��ات  ب��رام��ج 
أو  األيتام  رعاية  دور  كانت  سواء  الصلة  ذات  املؤسسات 
املستفيدين  وجوه  على  البسمة  لرسم  وغيرهم  املرضى 

في هذه املؤسسات وإدماجهم في املجتمع.
رسمت  التي  الفقرات  من  العديد  احلفل  شمل  وق��د   
أقيمت ورشة  املشاركني حيث  البسمة على وجوه جميع 
في الفنون التشكيلية واألعمال اليدوية وبعض الفقرات 
للمواهب  ومسابقات  التفاعلية  وامل��س��اب��ق��ات  املسرحية 
أجواء  على  خاًصا  رونًقا  أضاف  ما  للبهلوان،  وع��روض 
احل��ف��ل ع��ل��ى أن���غ���ام امل��وس��ي��ق��ى ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وس���ط أج���واء 
اإلج���راءات  بكافة  التقيد  م��ع  وال��ف��رح  بالبهجة  مم��ل��وءة 
واجلهات  العامة  الصحة  وزارة  وتوصيات  االحترازية 

ذات االختصاص.
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تخريج الدفعة األولى
من منتسبي »كالكيت تحدي«

نظمها المركز اإلعالمي بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات

آل  ب��ن حمد  الرحمن  الشيخ عبد  حت��ت رع��اي��ة س��ع��ادة 
للوزارة  التابع  اإلع��الم��ي  املركز  نظم  الثقافة،  وزي��ر  ثاني 
حفل تخريج الدفعة األولى من منتسبي مبادرة »كالكيت 
حتدي« التي أطلقها املركز لتدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة 
التدريبية  ال���ورش  م��ن  سلسلة  تنظيم  خ��الل  م��ن  إعالميًا 
التابع  للتدريب واالستشارات  االمتياز  بالتعاون مع مركز 

ملعهد الدوحة للدراسات العليا. وفي هذا السياق أكد السيد 
علي صالح السادة نائب مدير املركز اإلعالمي على أن هذه 
اإلع��الم��ي، مشيًدا مبنتسبي  للمركز  امل��ب��ادرة متثل حتديًا 
التعرف  أجل  كبيرة من  بذلوا جهوًدا  الذين  املبادرة  هذه 
على اإلعالم وعامله، وأوضح السادة أن لدى املركز خطة 
برامجية مستقبلية يسعى من خاللها إلى توطيد التعاون 
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خبراته  م��ن  مستفيًدا  ال��دول��ة  ج��ه��ات  مختلف  وب���ني  بينه 
املتراكمة في مجال التدريب اإلعالمي.

من جانبها قالت إميان السليطي املدير التنفيذي للقطاع 
إن  ال��ع��ل��ي��ا،  ل��ل��دراس��ات  ال��دوح��ة  ف��ي معهد  امل��ال��ي واإلداري 
مبادرة »كالكيت حتدي« متيزت بروح التعاون الرائعة التي 
االمتياز.  اإلعالمي وفريق مركز  املركز  جمعت بني فريق 
وشددت السليطي على أن مشاركة معهد الدوحة للدراسات 
العليا ممثاًل مبركز االمتياز للتدريب واالستشارات في هذه 
امل��ب��ادرة، إمن��ا ي��أت��ي إمي��انً��ا ب���دور ه��ذه الشريحة ف��ي تنمية 
املجتمع، مؤكدة استعداد املعهد للمشاركة في كافة املبادرات 
وتنمية  امل��واه��ب  صقل  في  تسهم  التي  التدريبية  والبرامج 

القدرات. 
باسم  كلمة  امل���ال  م���رمي  التشكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  وأل��ق��ت  ه���ذا 
اخلريجني، عبرت فيها عن شكرها وتقديرها ملن يقف وراء 
ه��ذه امل��ب��ادرة، مشيرة إل��ى أن ه��ذه امل��ب��ادرة عالمة مضيئة 
تسجل للمركز اإلعالمي وملركز االمتياز، وفي ختام حفل 
خريجي  من  املنتسبني  على  الشهادات  توزيع  مت  التخريج، 
املبادرة وأيًضا تكرمي املدربني وفريق العمل وتبادل الدروع 

التذكارية بني املركز اإلعالمي ومركز االمتياز.  
ي��ش��ار إل���ى أن م���ب���ادرة ك��الك��ي��ت حت���دي أط��ل��ق��ه��ا امل��رك��ز 
بالتعاون مع مركز االمتياز  الثقافة  ل��وزارة  التابع  اإلعالمي 
اإلع��اق��ة من  ل���ذوي  ال��دوح��ة، وه��ي مخصصة  التابع ملعهد 
خالل تقدمي سلسلة من الدورات اإلعالمية لغرض تأهيلهم 

إعالمًيا.



أع���ل���َن س����درة ل��ل��ط��ب ع���ن ت��ن��ف��ي��ِذه 
التشخيص  لتحديد  متكاماًل  برنامًجا 
اجل���ي���ن���ي ل��ل��م��رض��ى ال����ذي����ن ل����م ي��ت��م 
الصرع لديهم،  املسبب حلاالت  إيجاد 
وخ���اص���ة أول���ئ���ك ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 

الصرع املستعصي.
وقد أظهرت دراسة حديثة أجراها 
أط��ب��اء ف��ي س����درة ل��ل��ط��ب أنَّ أس��ب��اب 
باملئة   60 ل��دى حوالي  الصرع  ح��دوث 
من األطفال غير معروفة، كما تبنّي 
أي���ًض���ا أن ه�����ؤالء ه���م أك���ث���ر ع��رض��ة 
اضطرابات  ولظهور  األدوي��ة  ملقاومة 
منو عصبية أخرى، ومن أجل حتسني 
بدأ  األط��ف��ال،  لهؤالء  الصحية  النتائج 
فريق من الباحثني واألطباء في سدرة 
بني  املوجودة  الفجوة  بتقليص  للطب 
السريرية،  وال��رع��اي��ة  العلمي  البحث 
ل��ت��ح��دي��د األس���ب���اب اجل��ي��ن��ي��ة ال��ك��ام��ن��ة 

واملساعدة في تشخيص هذا املرض.
كما أظهرت الدراسة أنَّ حوالي 47 
بالصرع  املصابني  األط��ف��ال  من  باملئة 
بالنمو  مرتبطة  أم��راض  من  يعانون 
ال��ع��ص��ب��ي، مب���ا ف���ي ذل����ك ع��ل��ى سبيل 
الذهني،  والضعف  النمو،  تأخر  املثال 
واضطرابات طيف التوحد، وصعوبات 

التعلم.
وقال الدكتور يونس مكراب رئيس 
م��خ��ت��ب��ر اجل���ي���ن���وم ال��ط��ب��ي وال��س��ك��ان 
يتم حالًيا في  إنَّ��ه  للطب:  في س��درة 
س�����درة اس���ت���خ���دام أح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ل����رص����د ت���س���ل���س���ل ج����ي����ن����وم امل����رض����ى 
ودراس������ة ب��ي��ان��ات��ه��م ال���س���ري���ري���ة، هم 
املتغيرات  لتحديد  أس��ره��م،  وأف����راد 
اجلينية التي تسبب املرض، واألمناط 

الظاهرية ذات الصلة بالعالج.
يطبق  للطب  س���درة  إنَّ  وأض����اف: 
م��ن��ص��ة ال��ت��ش��خ��ي��ص ال���دق���ي���ق وال���ت���ي 
متقدم  جيني  حتليل  ب��إج��راء  تسمح 
على  وك��ذل��ك  ال��ع��ائ��الت  مستوى  على 
أجل  مجموعات سكانية متنوعة من 
املرتبطة  اجلينية  امل��ت��غ��ي��رات  حت��دي��د 

بالصرع.
بدورها، قالت الدكتورة ربى بنيني 

األطفال  أعصاب  اختصاصية 
والصرع في سدرة للطب: 

الرعاية  نهج  بسبب  إن���ه 
م��ت��ع��دد ال��ت��خ��ص��ص��ات 

س��درة  أصبح  املتبع، 
للطب اآلن مركز 

الوطني  اإلحالة 

ل��ل��ع��الج م���ن ال��ق��ط��اع ال��ث��ال��ث حل���االت 
النمو العصبي، مبا في ذلك الصرع.

ن���ظ���ًرا لطبيعة  أن����ه  إل����ى  وأش������ارت 
انتشار هذا االضطراب املزمن وتأثيره 
ال��س��ل��ب��ي ع��ل��ى اإلجن������ازات األك��ادمي��ي��ة 
العمل  ب��دأ  حياتهم،  ونوعية  لألطفال 
على جبهات مختلفة ملعاجلة جوانب 
تشمل  ح��ي��ث  ال���ص���رع،  م���ن  مختلفة 
هذه اإلجراءات معاجلة مقاييس 
النتائج التي يبلغ عنها املريض 
م�������ن خ���������الل م����ش����ارك����ة 
األس�����������رة، وال���ت���وع���ي���ة 
واملشاركة  ب��امل��رض، 

60 % من أسبـاب الصـرع عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد األطفـال غيـر معروفة
وفًقا لدراسة وبائية حديثة في سدرة للطب:

برنامج متكامل 
لتحديد 

التشخيص 
الجيني للمرضى 

في سـدرة 
للطب 
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سجل  وإن��ش��اء  وامل��درس��ي��ة،  املجتمعية 
وطني لصرع األطفال.

وع����ل����ى م������دى ال����س����ن����وات ال��ق��ل��ي��ل��ة 
بتطبيق  للطب  س����درة  ب���دأ  امل��اض��ي��ة، 
ع����الج����ات ف����ي ال����ط����ب ال���دق���ي���ق م��ن 
خ����الل ال���ت���ع���اون ب���ني ق��س��َم��ي ال��ب��ح��ث 
ومت  ال��س��ري��ري،  والتشخيص  العلمي 
تطبيق هذا النهج بنجاح على الصرع، 
حيث يعمل أط��ب��اء األع��ص��اب وأط��ب��اء 
األطفال واختصاصيو األشعة وجراحو 

األعصاب جنبًا إلى جنب مع الباحثني 
ع��ل��ى امل��س��ت��ويَ��ني احمل��ل��ي، داخ��ل 

لتقدمي  وال��دول��ي،  قطر، 
أف��ض��ل رع���اي���ة، من 

س��ري��ر امل��ري��ض إل���ى ط��اول��ة االخ��ت��ب��ار 
وال��ع��ك��س، وق��د س��اه��م ذل��ك ف��ي بناء 
ب���رن���ام���ج ط����ب ش��خ��ص��ي م����ن خ���الل 
ت��وف��ي��ر خ��ط��ط ع���الج ف��ردي��ة مناسبة 

لكل مريض.
يشار إلى أنه تزامنًا مع اليوم العاملي 
14 فبراير م��ن ك��ل ع��ام،  للصرع ف��ي 
تتجه جهود سدرة للطب 
ال������رائ������دة ن��ح��و 
ت������وف������ي������ر 
العالج 

ال���ص���رع  مل���رض���ى  األف����ض����ل  واإلدارة 
م��ن األط���ف���ال، واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن 
ال��ص��رع ه��و اض��ط��راب مزمن يصيب 
منظمة  إحصائيات  وحسب  ال��دم��اغ، 
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ف��إن��ه يصيب ح��وال��ي 
50 م��ل��ي��ون ش��خ��ص ف��ي ال��ع��ال��م، كما 
أنه يرتبط غالبًا باضطرابات متعددة 
في منو الدماغ، مما يترك أثًرا كبيًرا 
ع��ل��ى ال����ق����درات امل��ع��رف��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة 

واالجتماعية للمريض.
وتشير التقديرات إلى أن 70 باملئة 
يعيشوا  أن  الصرع ميكن  من مرضى 
تشخيصهم  مت  م���ا  إذا  ن���وب���ات  دون 

وعالجهم مبكًرا.

47 % من 
األطفال 

المصابين 
بالصرع يعانون 

من أمراض 
نفسية 

•  فريق الدراسة بسدرة للطب

60 % من أسبـاب الصـرع عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد األطفـال غيـر معروفة
وفًقا لدراسة وبائية حديثة في سدرة للطب:

23 2022
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خدمات تعليمية لطالب متالزمة 
داون في 75 مدرسة وروضة أطفال

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي:

 تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اهتماًما كبيًرا 
املتنوعة في  لهم اخلدمات  تقدم  إذ  داون،  لطلبة متالزمة 
م���دارس ال��دم��ج التي يبلغ ع��دده��ا 70 م��درس��ة، إض��اف��ة إلى 
سلسلة مدارس الهداية لذوي االحتياجات اخلاصة وعددها 
5 مدارس وروضتان، وأوضحت الوزارة أن عدد جميع طلبة 
طالبًا   132 يبلغ  امل���دارس  تلك  ف��ي  املقّيدين  داون  متالزمة 

وطالبة.
 واستعرضت الوزارة في تقرير لها مبناسبة اليوم العاملي 
دوان،  متالزمة  لطلبة  امل��ت��ع��ددة  اخل��دم��ات  داون  ملتالزمة 
والدعم  واالستشارات  للتقييم  رؤى  مركز  قيام  في  تتمثل 
بتقدمي  امل��وه��وب��ني  ورع��اي��ة  اخل��اص��ة  التربية  إلدارة  ال��ت��اب��ع 
بالتعاون  داون  م��ت��الزم��ة  لطلبة  ال��ش��ام��ل  التقييم  خ��دم��ات 
وبالتالي  للطالب  األداء  مستوى  لتحديد  الصحة  وزارة  مع 
اخلدمات الالزم تقدميها له ونوع البيئة التعليمية املناسبة له.
التعليمية  البرامج واخل��دم��ات  ال��دم��ج،   وت��ق��دم م���دارس 
املناسبة الحتياجاتهم، ما يساعد هؤالء الطلبة على االندماج 
املهيأة  امل��ص��ادر  غ��رف  ع��دد من  فيها  ويتوفر  أقرانهم،  مع 
متالزمة  لطلبة  واخل���اص���ة  املختلفة  واألدوات  ب��ال��وس��ائ��ل 
الكوادر  توفير  إلى  باإلضافة  املساعدة،  والتكنولوجيا  داون، 
من  وأخصائيني  اخل��اص��ة  التربية  معلمي  م��ن  املتخصصة 
األكادميية  قدراتهم  وتعزز  تخدم  التي  املساندة  اخل��دم��ات 

واالستقاللية كل حسب احتياجه.
ون��وه��ت ال������وزارة إل���ى اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل����دارس 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ل��ط��الب 

ال���ه���داي���ة ل���ذوي  م���ت���الزم���ة داون وه�����ي س��ل��س��ل��ة م�������دارس 
االحتياجات اخلاصة ويتم من خاللها تقدمي جلسات مكثفة 
ف��ي مختلف مجاالت  ك��ادر متخصص  م��ن خ��الل  للطالب 
التربية اخلاصة لضمان متكينه وتسهيل عملية دمجه الحًقا 
في مختلف املجاالت، حيث يتوفر في هذه امل��دارس غرف 
صفية آمنة ومحفزة لتعليم هؤالء الطلبة مبا يتناسب مع 

احتياجاتهم وقدراتهم الفعلية.  
البرامج  من  داون مجموعة  متالزمة  لطلبة  يقدم  كما 
التربوية للتأهيل املهني واكتشاف القدرات العملية واملهارات 
املتخصصة  وامل���دارس  الدمج  م��دارس  تقدم  كما  األدائ��ي��ة، 
ومركز رؤى للتقييم واالستشارات والدعم مجموعة من 
األسرية  االس��ت��ش��ارات  ومنها  ل��ألس��رة،  الداعمة  اخل��دم��ات 
ألسرهم،  توعوية  نشرات  داون،  متالزمة  بطلبة  املتعلقة 

مع ورش عن كيفية التعامل مع هذه الفئة من الطلبة.

التكنولوجيا المساعدة
متمثلة  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  تقوم   
مع  بالتنسيق  امل��وه��وب��ني  ورع��اي��ة  اخل��اص��ة  التربية  ب���إدارة 
األجهزة  بتوفير  ال���وزارة  وخ��ارج  داخ��ل  املختلفة  اجل��ه��ات 
داون  متالزمة  لطلبة  املتخصصة  التكنولوجية  والبرامج 
وال��ت��ي مي��ك��ن اس��ت��خ��دام��ه��ا ب��ش��ك��ل ج��م��اع��ي أو ف���ردي في 
يتوافق مع  تعلمهم مبا  لتمكينهم وتيسير عملية  املدارس، 
قدراتهم.  مت استحداث مسارات مهنية وتقنية تناسب طلبة 
متالزمة داون ممن ال ترقى استعداداتهم األكادميية لتلقي 
للمرحلة  ال��ع��ادي��ة  املعايير  مبستوى  وال��ع��ل��وم  امل��ع��ارف 
املتخصصة،  وامل����دارس  ال��دم��ج  م���دارس  ف��ي  الثانوية 
حيث يقوم املعلمون بإعداد وتصميم وحدات تدريبية 
لتحديد  للطلبة  تقييم  إج���راء  ويتم  باملهنة،  خاصة 

قدراتهم وميولهم واستعداداتهم.

132 طالبًا وطالبة 
مسجلون بالمدارس 

من متالزمة داون 
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ضمن البرامج الدورية التي تقدمها اجلمعية القطرية 
الطالب  ملنتسبيها من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  لتأهيل 
لضغط  احليوية  القياسات  باملراكز،  املسجلني  والطالبات 
الدم ونسبة السكري وكتلة اجلسم ونسبة الدهون باجلسم 
وغيرها، بهدف التدخل املبكر  ألي مشكالت صحية قد 
يعاني منها الطالب وتقدمي اإلرشادات والعالجات املناسبة 

بالتعاون مع اجلهات الطبية املختصة.
قام  األول��ي��ة  الصحية  ال��رع��اي��ة  مؤسسة  م��ع  وبالتعاون 
م���رك���ز ع��م��ر ب���ن اخل���ط���اب ال��ص��ح��ي ب��ف��ح��ص ال��ط��الب 
-أحد  للبنات  والتأهيلي  التعليمي  املركز  في  والطالبات، 
املراكز الصباحية التابعة للجمعية- وقام العاملون باملركز 
والطالبات  الطالب  بتجهيز  للبنات  والتأهيلي  التعليمي 
ل��ل��ق��ي��اس وال���ت���واص���ل م���ع أس���ره���م ب��ه��دف ال��ت��ع��رف على 
القياسات احليوية، والتدخل الطبي أو الوقائي عند احلاجة 

بعد ظهور نتائج القياسات احليوية.
الرعاية  اجلمعية  مراكز  في  املسجلون  الطالب  ويلقى 
ال��دراس��ي،  ال��ع��ام  م���دار  على  والطبية  الصحية  وامل��ت��اب��ع��ة 
حيث مت تخصيص طبيب وممرضني، على درجة عالية 
م��ن امل���ه���ارة وال��ك��ف��اءة ملتابعة ال��ط��الب خ���الل وج��وده��م 
باملركز ، بالتعاون اإليجابي مع مؤسسة الرعاية الصحية 
األولية وحتقيًقا لتقدمي التأهيل الشامل ملنتسبي اجلمعية 

للجمعية  األساسي  النظام  في  جاء  ما  وه��ذا  ومراكزها، 
. ك��م��ا ت��ق��دم اجل��م��ع��ي��ة وم���راك���زه���ا ال��ع��دي��د م���ن ال���ورش 
واحملاضرات، في مجال التوعية واإلرش��اد الصحي ألسر 
الصحية  باحلياة  التمتع  بهدف  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
السليمة والعافية للطالب، و تنفيًذا لتوجيهات وتوصيات 
سعادة الشيخ / ثاني بن عبد اهلل آل ثاني – رئيس مجلس 

إدارة اجلمعية وأعضاء مجلس اإلدارة الكرام .

بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية األولية

القياسات الحيوية  لمنتسبي مراكز 
الجمعية وتقديم اإلرشادات المناسبة
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ملا كان يترّتب على حاالت ذوي االحتياجات اخلاّصة 
وجود خلل وظيفي أو قصور عقلي  تنتج عنها  آثاٌر صحية 
متنع الشخص من ممارسة نشاطاته اجلسدية أو الفكرية 
بصورة  كاملة وحتول بينه وبني أدائه التعليمي وقدرته 
التي يؤديها األشخاص  الدرجة  أداء األعمال بنفس  على 
الفئة  إلى هذه  ينتمون  الذين  األشخاص  العاديون، فإن 
ي��ح��ت��اج��ون إل���ى ب��اق��ة خ��اص��ة م��ن ال��ت��دخ��الت السلوكية 
والوظائفية  لتمكينهم من القدرة على التعامل مع البيئة 
من حولهم؛ بسبب تشخيصهم بنوع من  احل��االت التي 
حتد من قدرتهم على التأقلم مع األمور ومع األشخاص 
التعّلم  األط��ف��ال  ه��ؤالء  يستطيع بعض  م��ن حولهم، وال 
العادية، وتشتمل حاالت ذوي االحتياجات  امل��دارس  في 
اخلاصة على إعاقات منها السمعية أو البصرية، وتأخر 
النمو العقلي الذي قد يسبب بطء التعّلم، واالضطرابات 
السلوكية، واالضطرابات النفسّية، واالضطرابات اللغوّية 
واالضطرابات النمائية  وغيرها من االعتالالت رغم أن 
الكثير منهم ميتاز بصفات ومواهب جعلتهم يتفوقون 
للمجتمع أن يحتضن هذه  ب��ّد  اآلخ��ري��ن، لذلك ال  على 
الفئة ويقدم لها كل ما حتتاج إليه وباإلضافة إلى استغالل 

املواهب التي يتمتعون بها وصقلها.

وب����دوره����ا أف������ادت ال���دك���ت���ورة ص���دري���ة ال��ك��وه��ج��ي، 
م��س��اع��د امل��دي��ر ال��ط��ب��ي خل��دم��ات األط��ف��ال وامل��راه��ق��ني 
مب��ؤس��س��ة ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة األول���ي���ة وال��ق��ائ��د ال��وط��ن��ي 
الستراتيجيات األطفال واملراهقني  أن ميالد طفل من 
ذوي االحتياجات اخلاّصة يؤّدي إلى استجابات انفعالية 
متباينة لدى الزوجني واألبناء، وتتأثر طبيعة استجابة 
اإلع��اق��ة، ودرجتها،  ن��وع  األب��وي��ن بعوامل ع��دي��دة، منها 
العمرية،  والفئة  تعليمهم،  ومستوى  األب��وي��ن،  وثقافة 
واحلالة املادية، والنظرة االجتماعية وغير ذلك، وتتنوع 
اس��ت��ج��اب��ات أس���ر األط��ف��ال ذوي اإلع��اق��ة ب��ني الصدمة 
واإلدراك والتقبل واالنسحاب االنفعالّي، وتكون األسرة 
حينها حتت تأثير سلسلة من الّضغوط والتخبط، األمر 
الذي يستدعي تدخل فرد من خارج األس��رة يرشدهم 
إلى الطرق السليمة للتعاطي مع احلدث العائلّي اجلديد، 
امل��رح��ل��ة وآل��ي��ات استثمارها  اح��ت��ي��اج��ات  ل��ه��م  وي��وض��ح 

للّتعايش مع املولود ودمجه في صف األسرة.
العديد  مع  بالتعاون  املتحدة  األمم  منظمة  وحتتفل 
دول  مختلف  م��ن  واحل��ك��وم��ي��ة  الصحية  الهيئات  م��ن 
باليوم  الثالث من ديسمبر من كل عام  يوم  العالم في 
العاملي لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، وقد بدأت 

عيادة الطفل السليم توفر الفحص 
المبكر الضطرابات طيف التوحد

»الرعاية الصحية« توفر خدماتها لذوي االحتياجات الخاصة.. د. صدرية الكوهجي:
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األمم املتحدة باالحتفال بهذا اليوم منذ عام 1992 حتت 
إل��ى زي��ادة  الشعار  ش��ع��ار “ي���وم للجميع” وي��ه��دف ه��ذا 
الوعي بأن اإلعاقة هي جزء من حاالت اإلنسان. حيث 
األشخاص من مختلف  أن جميع  املتحدة  األمم  تعتبر 
إعاقة  عانوا خالل مراحل حياتهم من  العالم قد  دول 

سواء كانت اإلعاقة دائمة أو مؤقتة.

»اختالف درجات اإلعاقة«

 وعلى الرغم من أن جميع األشخاص الذين يعانون 
من أي شكل من أشكال اإلعاقة هم في الواقع يعانون 
العيش بحياة طبيعية، إال أن درجة  من احلرمان من 
احلرمان التي يعاني منها كل شخص تختلف عن اآلخر، 
واحلكومية  واملجتمعية  الطبية  الرعاية  على  اع��ت��م��اًدا 
التي يحصل عليها كل فرد، ولهذا كان السبب األساسي 
التقليل من معاناة األشخاص ذوي  اليوم هو  وراء هذا 
االحتياجات اخلاصة، باإلضافة إلى عدد من األهداف، 
التي  باملشكالت  املجتمع  تعريف  على  العمل  بينها  من 
يعاني منها األشخاص ذوو االحتياجات اخلاصة والعمل 

على توفير احللول لهذه املشكالت.
والعميق  احلقيقي  الفهم  في  املساهمة  ينبغي  حيث 
ملشكالت ذوي االحتياجات اخلاصة، والعمل على إيجاد 
يكفلها  التي  بكافة احلقوق  التمتع  لكي يضمنوا  احللول 

لهم القانون.
200 مليون  ه��ن��اك  أن  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ق��دي��رات  وت��ش��ي��ر 
طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة، وميكن أن يُصبح 
ال��ذي��ن يعانون م��ن واح��د أو أكثر م��ن أشكال  األط��ف��ال 
من  أو احلّسي-  الفكري  أو  العقلي  -أو  العجز اجلسدي 
سلوكية  ع��وائ��ق  أدت  إذا  اخل���اّص���ة،  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
التشريعات  ف��ي  حقوقهم  م��ن  حرمانهم  إل��ى  وبيئية 

والسياسات. 
إن املواقف التي ال تعترف باألهلية القانونية لألطفال 
التي تؤدي  العوامل  ذوي االحتياجات اخلاصة تعّد من 

املجتمع  م��ن  واستبعادهم  ضدهم  التمييز  تفاقم  إل��ى 
وت���زي���د م���ن ت��ع��رض��ه��م ل��ل��ع��ن��ف واالس���ت���غ���الل واإلي�����ذاء. 
النموذج االجتماعي لإلعاقة، فمن واجب  إلى  واستناًدا 
والتنمية  الفعالة  املشاركة  تعزز  الطفل  نظم حماية  أن 
والقائمني  األطفال،  الفئة من  لهذه  بالنسبة  واالندماج 
واملفاهيم  امل��واق��ف  معاجلة  ع��ن  فضاًل  رعايتهم،  على 
ضمن  اإلعاقة  تناول  يتم  لذلك،  ونتيجة  االجتماعية، 
سياق نهج شامل ألنظمة حماية الطفل، ما يتيح حتقيق 
احتياجات احلماية األخرى،  املستمر بني  للتفاعل  فهم 

بداًل من تناول اإلعاقة بشكل منفصل. 

“خدمات وبيئة مقننة«

واستناًدا إلى إميان املؤسسة بأهمية حقوق فئة ذوي 
الوطنية  لالستراتيجية  وتنفيًذا  اخلاصة،  االحتياجات 
الصحّية  الرعاية  مؤسسة  تسعى   ،2022-2018 للصحة 
وب��ي��ئ��ة ص��ّح��ي��ة مقنّنة،  إل���ى تصميم خ��دم��ات  األّول���ي���ة 
الدكتورة  وأش��ارت  لألفراد  الصحّية  لالحتياجات  وفًقا 
صدرية الكوهجي، إلى أن إحدى أهم مبادرات املؤسسة 
لذوي  مالئمة  بيئة  في  الصحّية  اخلدمات  توفير  هي 
توفير  على  العمل  مت  إن��ه  حيث  اخل��اص��ة،  االحتياجات 
ال��ع��ي��ادات  ان��ت��ظ��ار  ل��ل��ح��واس ف��ي غ���رف   بيئات صديقة 
األس��ن��ان  ع���ي���ادات  التخصصية  وال���ع���ي���ادات  اخل��ارج��ي��ة 
يتم من  األول��ي��ة،  الصحّية  ال��رع��اي��ة  اخل��اص��ة مبؤسسة 
خ��الل��ه��ا ت��وف��ي��ر امل���ع���ّدات واألل���ع���اب ال���الزم���ة ل��ألط��ف��ال 
واملراهقني من ذوي االحتياجات اخلاصة، ليتم توفير 

اخلدمات في أمثل بيئة لهم.

“خدمة المسار السريع«

 وأشارت الدكتورة صدرية إلى أنه مت تدشني خدمة 
املسار السريع لكافة الفئات العمرية من ذوي االحتياجات 
اخل���اص���ة، ح��ي��ث ي��ت��م م��ن خ���الل ه���ذه اخل��دم��ة توفير 

تدشين خدمة 
المسار السريع 

بالمراكز الصحية 
لكافة فئات ذوي 

االحتياجات 
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 برنامج تدريبي 
ألولياء أمور أطفال 

طيف التوحد 
لتسهيل طرق 
التواصل بينهم

•   د.  صدري��ة الكوهج��ي

الدعم الالزم بالتعاون مع فريق خدمة العمالء )حّياك( 
والطاقم الطّبي لتسهيل وتسريع احلصول على االستشارة 

الطبية واخلدمات العالجية  في املراكز الصحية. 
ل��ق��د مت اع��ت��م��اد س��ي��اس��ة خ���اص���ة ب���األش���خ���اص ذوي 
االحتياجات اخلاصة للعمل بها في جميع املراكز الصحية.

“اضطراب طيف التوحد«

 إحدى أهم خدمات مؤسسة الرعاية الصحّية األولية 
التوحد  امل��ب��ّك��ر الض��ط��راب طيف  الفحص  خ��دم��ة  ه��ي 
في كل من الشهر الثامن عشر )18( وعند ثالثني )30( 
اخلدمة جزًءا  توّفر هذه  الطفل حيث  عمر  شهًرا من 
التوحد  ويتم عمل فحص  السليم،  الطفل  من خدمات 
خ���الل زي�����ارة ع���ي���ادات ال��ط��ف��ل ال��س��ل��ي��م وف���ًق���ا ل��ل��ج��دول 
الوطني لفحص الطفل السليم، سعًيا إلى الكشف املبّكر 
ع��ن االض��ط��راب وال��ع��م��ل ب��اإلح��االت ال��الزم��ة للرعاية 
التشخيص  على  ب��ن��اًء   ال��الزم  الدعم  وتوفير  املختصة، 
القائم به، وأيًضا لضمان جودة اخلدمات املقدمة لهذه 
ال��ط��ب��ي واإلداري ع��ل��ى ورش  ال��ك��ادر  ت��دري��ب  ال��ف��ئ��ة مت 
خالل  من  ودوليني  محليني  خبراء  طريق  عن  عديدة 

دورات تدريبية مختلفة. 
للتوحد سنويًا  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  أي��ًض��ا االح��ت��ف��ال  وي��ت��م 
األولّية  الرعاية  مؤسسة  تقّدم  حيث  أب��ري��ل،  شهر  في 
الوعي حول  وتعزيز  نشر  إلى  تهدف  وأنشطة  فعاليات 
في  الفعاليات  في هذه  الطّبي  الطاقم  يشارك  التوّحد، 
قدر  أكبر  لتشمل  العاّمة  األماكن  وفي  الصحّية  املراكز 
الفعاليات  العاّمة، تندرج حتت هذه  املشاركني من  من 
ت���ق���دمي م���ح���اض���رات ت���وع���وي���ة ح�����ول ال����ت����وّح����د، ون��ش��ر 
ملصقات تعريفية ورسائل توعوية عبر وسائل التواصل 
حول  للوعي  املعززة  األنشطة  من  وغيرها  االجتماعي 

اضطراب طيف التوّحد.

“تدريب أولياء األمور«

 و أع��ل��ن��ت ال��دك��ت��ورة ص��دري��ة أن��ه مت االت��ف��اق على 
فترة  خ��الل  افتراضًيا  بيرد(  )اإلي��رل��ي  ط��رح برنامج 
األطفال  أمور  ألولياء  تدريبي  برنامج  وهو   كورونا، 
3 أشهر   ال��ت��وح��د، مل��دة  امل��ش��خ��ص��ني ب��اض��ط��راب ط��ي��ف 
حتسني  على  البرنامج  يعمل  تدريبية  جلسة   12 ف��ي 
وت���ط���وي���ر ع���الق���ة األب���وي���ن وت��س��ه��ي��ل ط����رق ال��ت��واص��ل 
خاصة  ب��ال��ت��وح��د،  امل��ش��خ��ص��ني  أط��ف��ال��ه��م  وب��ني  بينهم 
االستراتيجّيات  توفير  خالل  من  املنزلية،  البيئة  في 
األبوين  بني  والفهم  التواصل  عملية  لتحسني  الالزمة 
2018  ومت  البدء بالبرنامج منذ  وأطفالهم. ولقد مت 
م��ن خ��الل��ه ت��دري��ب ال��ع��دي��د م��ن األس���ر ال��ذي��ن لديهم 
دون  ما  التوحد  طيف  باضطراب  مشخصني  أطفال 

السابعة.
ل��ه��ذه  املستقبلية  اخل���دم���ات  م���ن  ب��اق��ة  ت��وج��د  أي��ض��ا 
الفئة في مرحلة التخطيط واإلعداد لتوفير املزيد من 

اخلدمات املجتمعية مبنية على األدلة العلمية.



تسببان الخدوش وتهتُّك وتلف بطانة الجلد في قناة األذن

السماعات الرديئة والماسحة 
القطنية خطر على األذن 

َر األط��ب��اء م��ن اس��ت��خ��دام س��م��اع��ات األذن رديئة   ح���ذَّ
اخلارجية  األذن  تنظيف  في  اخلطأ  واألسلوب  النوعية 

القطنية أو مادة صلبة. املاسحة  باستخدام 
ي إل��ى ح��دوث  وال��ك��ش��ف ع��ل��ى أنَّ ه��ذا األس��ل��وب ي���ؤدِّ
ما  األذن،  قناة  في  اجللد  بطانة  وتلف  وتهتُّك  خدوش 
يُسهل منَو امليكروبات وحدوث التهاب عدوى البكتيريا 

للجلد داخل قناة األذن.
باالضافة إلى أنَّ األذن تقوم بدفع الشمع إلى اخلارج 
لتكوين شمع  ف��رص��ة  وإلع��ط��اء  ت��راك��م��ه  ملنع  ت��دري��ج��يً��ا، 
جديد، أي أنَّ األذن تنظف نفسها بنفسها، وزيادة إنتاج 
هذا الشمع، أو تدني إزالته، أو التسبب بدفعه إلى الداخل 
ي إلى  من خالل الطريقة اخلطأ في تنظيف األذن، يؤدِّ
أو  ال��س��م��ع،  أو ضعف  ب���األذن،  أل��م  ف��ي  ت��راك��م��ه وتسببه 
ة األذن، أو طنني األذن، أو اضطراب اتزان اجلسم،  حكَّ
ولذا ال يُنصح طبًيا باستخدام ماسحات القطن أو أشياء 
األذن؛ ألن  وتنظيف  الشمع  أخرى في محاولة إلخراج 
قناة  داخ���ل  أب��ع��د  دف��ع��ه  ع��ل��ى  ه���ذا سيعمل 
األذن، وجعله أكثر عرضة 
ل����ل����ت����راك����م 

انسداد  حلصول  أع��راض  ظهرت  ح��ال  وف��ي  والتصلب، 
احل��االت  ه��ذه  مع  السليم  التعامل  ف��إن  الشمعي،  األذن 
هو مراجعة الطبيب؛ خاصة إذا كان الشخص قد خضع 
في  بثقب  ك��ان مصابًا  أو  السابق،  ف��ي  ب��األذن  جل��راح��ة 
ميكروبية  ال��ت��ه��اب��ات  م��ن  ي��ع��ان��ي  ك���ان  أو  األذن،  طبلة 

مرافقة.
باأللم  الشعور  تتسبب في  أسباب شائعة  ة  وهناك عدَّ
ع  الشتاء وهي جتُمّ انتشاًرا في فصل  أكثرها  األذن،  في 
ُكتل شمع األذن داخل نفق األذن، وااللتهابات امليكروبية 
األذن  في  امليكروبية  وااللتهابات  اخلارجية،  األذن  في 
ال��وس��ط��ى، ك��م��ا أنَّ ه��ن��اك أس��ب��ابً��ا أخ���رى أق���ل ش��ي��وًع��ا، 
ألم اختالف الضغط على جانبَي طبلة األذن، أي  منها: 
األذن  الضغط في  األجواء اخلارجية، ومقدار  فيما بني 
الوسطى وألم األذن املرافق اللتهابات اللوزتنَي أو احللق 
مشكالت  بسبب  األذن  ألم  وكذلك  النكافية،   الغدد  أو 
حولها،  ميكروبي  اج  خ���رَّ وج��ود  أو  األس��ن��ان  بعض  ف��ي 
خاصة أسنان العقل، وأيًضا ألم األذن في حاالت إصابة 
الروماتيزمية،  بااللتهابات  الفكي«  الصدغي  »املفصل 

أو اإلجهاد في حاالت طحن األسنان أثناء النوم.

29 2022
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بروتوكول التعامل مع األشخــــــــــــــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقة  
ي رقم 2 لعام 2004 بشأن ذوي االحتياجات الخاصة  في القانون القطر
يعرف الشخص المعاق بأنه  “ كلُّ شخٍص مصاٍب بعجزٍ كلي أو جزئي 
ِة أو العقليِة إلى  اته الجسميِة أو النفسيَّ ه أو قدر دائمٍ في أيٍّ من حواسِّ

الَمدى الذي يحدُّ من إمكانيَّتِه للتَّعلُّمِ أو التأهيلِ أو العمل” . 
الصادر  المعاقين  العالميُّ لحقوِق  الدولي عّرُف اإلعالُن  الصعيد  وعلى 
بأنَُّه:  “كلُّ شخٍص ال يستطيُع  عن األمم المتحدة، الشخص ذا اإلعاقة 
االجتماعية  حياته  أو  جزئي  أو  كلي  بشكلٍ  األساسية  حاَجته  تأميَن 

ة أو العقليَّة” . لعاهٍة خلقية أو غير ذلك مما يؤّثُر في أهليَّته الجسديَّ

َفت الشخص ذا  وليَّة: فقد عرَّ ا تعريف منظمُة العمِل الدُّ أمَّ
اإلعاقة بأنَُّه: “كلُّ فرٍد نَقَصت إمكانياتُُه للحصول على عمٍل 
مناسٍب واالستقرار فيه نقًصا فعلًيا نتيجًة لعاهٍة جسميٍة أو 
عقليٍة” في حني أنَّ منظمَة الصحة العاملية تعّرُف الشخص 
ذا اإلع��اق��ة ب��أنَّ��ه: “ذل��َك الشخُص ال��ذي لديه حالٌة من عدم 
الطبيعي في احلياة،  أداء دوره  تلبية متطلبات  القدرة على 
والثقافية،  االجتماعية  وخصائصه  وجنسِه  بعمره  املرتبط 
وذلك نتيجَة اإلصابة أو العجِز في أداء الوظائِف الفسيولوجية 

أو السيكولوجية” .
جسِم  مالمح  بني  التفاعَل  تعكُس  ظاهرة،  هي  فاإلعاقُة 
شخٍص ومالمح املجتمع الذي يعيش فيه أو الذي تعيش فيه، 
كما أنَّ التغلَب على الصعوبات التي يواجهها األشخاُص ذوي 
اإلعاقة تتطلَُّب تدخالٍت إلزالة احلواجِز البيئية واالجتماعية.

التصنيفات المختلفة لإلعاقة:
   هناك من يذهب إلى تقسيم األشخاص ذوي اإلعاقة إلى 
سبعة أقساٍم، وذلك بالنظر إلى نصوِص القانون التي تعرَّضت 

لتعريف األشخاص ذوي اإلعاقة، فطبًقا لتعريف القانوِن 
القطري لذوي اإلعاقة هم: كلُّ شخٍص مصاٍب بعجٍز 
كلّي، أو جزئّي دائ��م، في أي من حواسه أو قدراته 

النفسية، أو العقلية، وطبًقا لتعريف  اجلسمية، أو 
القانوِن فإنَّ اإلعاقَة قد تكون جسميًة، أو 

حسيًة، أو عقليًة، أو اجتماعيًة .

 تصنيف اإلعاقات
ا منظمُة الصحة العاملية فقد  أمَّ

ص��نَّ��ف��ت اإلع���اق���اِت إل���ى ف��ئ��اٍت 
متعددٍة على النحو التالي:
ج��س��م��ي��ٌة:  إع���اق���ٌة   -1

ت��ت��ص��ُل ب��اجل��س��م وم��ا 
ب������ه م������ن أج�����ه�����زٍة 
وتدخُل  مختلفٍة، 
حت��َت ه��ذه الفئة 
ج��م��ي��ُع اإلع���اق���اِت 

العصبية، املُخية، العضلية، العظمية، الوعائية والهضمية، وما 
إلى ذلك.

أو  البصر  العليا: ويدخُل حتتها فقداُن  احل��واس  إعاقُة   -2
مع أو ضعفُه. ضعفُه، وفقداُن السَّ

3- إعاقاٌت عقليٌة: وهي املرتبطُة أساًسا بضعف القدرات 
العقلية، ويدخل حتتها التخلفُّ العقليُّ بدرجاتِه املختلفة.

4- إعاقاٌت تتعلَُّق بالقدرة الكالميَّة واللغوية: ويدخل حتتها 
مختلُف ع��ي��وب ِال��ن��ط��ق وال��ك��الم وال��ت��خ��اط��ب، واض��ط��راب��ات 

القراءة والكتابة.
انفعاليٌة: وتدخل حتتها جميُع األم��راِض  5- إعاقٌة نفسيٌة 
التكيف  ال��دال��ُة على س��وء  واملظاهُر  النفسية،  واالض��ط��راب��اِت 

النفسي.
ِعالقات  باضطرابات  ترتبط  وه��ي  اجتماعية:  إع��اق��ٌة   -6
أف��راِد وجماعات مجتمعه، ويدخل حتت ذلك  ببقية  الفرد 

اعتياُد اإلجرام وإدماُن اخلمر واملخدرات، وما إلى ذلك.
7-  وأخيًرا إعاقة متعددة اجلوانب. 

فن التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة
ل��ن��ح��ق��ق ال����دم����ج االج���ت���م���اع���ي ل��ألش��خ��اص 
بعض  لكم  نقدم  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 

اإلرشادات :
1- سحر االبتسامة. 

وال��ت��واص��ل  ال��ت��ع��ام��ل   -2
بدون خوف، أو توتر .

3- ال��ه��دوء ، االت���زان ، 
كن طبيعًيا.
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األشخاص ذوو اإلعاقة مثل األشخاص اآلخرين ، لذا عامله 
كما تعامل أي شخص بشكل طبيعي وبدون انفعال مبالغ فيه.
ال تظهر العطف الزائد أو الشفقة، خاصة استخدام كلمات 

الشفقة التي جتعله يشعر بالعجز.
عند االلتقاء باألشخاص ذوي اإلعاقة عليك بتقدمي التحية 

واملصافحة واالبتسامة.
ع��ن��د احل���دي���ث أو احل�����وار ع��ل��ي��ك ب��ال��ت��واص��ل ال��ب��ص��ري مع 

األشخاص من ذوي اإلعاقة.
استخدام اسم الشخص من ذوي اإلعاقة، مما يكّون حالة 

من األلفة والود والراحة النفسية في املواقف االجتماعية.  
واستخدام نبرة ودرجة الصوت املناسبة، وعدم استخدام 
الصوت املرتفع حيث إن الكثير من األشخاص ذوي اإلعاقة 

قدراتهم السمعية في مستواها الطبيعي.
اط���ل���ب ت���ق���دمي امل���س���اع���دة ) االس���ت���ئ���ذان ( وع�����دم ت��ق��دمي 
املساعدة مباشرة أو بدون االستئذان من الشخص من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
ال م��ان��ع م��ن احل��دي��ث م��ع األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة عن 
املناسب،  ال��وق��ت  اخ��تَ��ر  ولكن  وأسبابها  وطبيعتها  إعاقاتهم 

واألسلوب الالئق .
الشخص من ذوي اإلعاقة  املخاطبة واحلديث يكون مع   

نفسه، وليس مع املرافق أو اخلادم. 
اخلاصة  امل��راف��ق  بعض  توفير  امل��ي��س��رة  البيئة  خ���الل  م��ن 
باألشخاص ذوي اإلعاقة إن أمكن مثل: دورات املياه املجهزة، 
اإلعاقات  مع  تتناسب  حتى  املنخفضة،  االستقبال  ومكاتب 

احلركية ومستخدمي الكراسي املتحركة.
لنا  إخ��وة  باعتبارهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع  التعامل 
جتعل  والفسيفساء  واالخ��ت��الف   ، املجتمع  نسيج  م��ن  وج���زء 

احلياة أكثر جمااًل.
للتعبير عن  اإلع���اق���ة  ذوي  ل��ألش��خ��اص  ال��ف��رص��ة  إع��ط��اء 
املختلفة، ومنحهم  املواقف االجتماعية واملهنية  أنفسهم في 
الفرصة للتعبير عن ذواتهم وقدراتهم، فالكثير منهم يتمتع 

بالقدرات الذهنية واملواهب املميزة.

التعامل مع إجنازات وأعمال األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل 
موضوعي دون التهويل املبالغ فيه، أو احلط من قيمة العمل.

ب��ع��ض األش��خ��اص م��ن ذوي اإلع��اق��ة بعض  ق��د يستخدم 
ال��ع��ام��ة ، ف��ال تبدي  ل��دى  امل��أل��وف��ة  األج��ه��زة أو األدوات غير 

االندهاش املبالغ فيه.
ع��دم ت��رك األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة ف��ي ح��االت ال��ط��وارئ 

واإلخالء للمباني.
الشرح والتوضيح خاصة لألشخاص من  ذوي  الدقة في 

اإلعاقة البصرية، والذهنية.
العوائق  وإزال���ة  وم��واءم��ة،  أمنا  أكثر  احمليطة  البيئة  جعل 
واألش��ي��اء ال��ب��ارزة أو احل��ادة حتى ال نعرض األشخاص ذوي 

اإلعاقة للحوادث أو الصدمات.
أه��م��ي��ة ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ل��غ��ة اإلش������ارة، ق���ي���ادة األش��خ��اص 
امل��ك��ف��وف��ني، وم��س��اع��دة األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة احل��رك��ي��ة، 
والتواصل والتعامل مع األشخاص املصابني باإلعاقات الذهنية، 

وحاالت طيف التوحد وغيرهم.
االختصاص،  ذات  اجلهات  من  والبيانات  املعلومات  أخ��ذ 
وأصحاب اخلبرة وليس من املواقع العامة وغير املتخصصة، 
بهدف تكوين تصور حقيقي عن عالم األشخاص من ذوي 

اإلعاقة.
الشخص  ك��ان  إذا  وطبيعتها  اإلع��اق��ة  ماهية  على  التعرف 
صغيًرا أو طفاًل، والتحدث مع األهل للحصول على املعلومات، 

وحتديد االحتياجات.
جتنب النظر بشدة أو التحديق حتى ال تسبب له اإلحراج.

ف��ي ح��ال ك��ان الشخص م��ن ذوي اإلع��اق��ة السمعية يجب 
لفت انتباهه إلى أنك تتحدث معه، واحلديث بتمهل، واجعله 

يشاهد حركة الشفاه.
إذا كان الشخص من ذوي اإلعاقة احلركية يجب اجللوس 

عند التحدث معه.
البصرية ميكنك ملس  اإلعاقة  الشخص من ذوي  ك��ان  إذا 
يده ليعرف أن هناك من يتحدث معه، ويفضل وصف املكان 

الذي يتواجد فيه، وذكر أسماء األشخاص املتواجدين.

بروتوكول التعامل مع األشخــــــــــــــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقة  
تجنب النظر بشدة 

حتى ال تسبب له 
اإلحراج

التواصل البصري 
أثناء الحديث  من 

ذوي اإلعاقة



األلبينو قضايا التـــــــــــــــــــــــــــــنمر والزواج والتوظيف 
الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحــــــــــــــتياجات الخاصة تسلط الضوء حول:

الحيطة والحذر :

باملهق،  املصابني  اللقاء عدد من األشخاص  ولقد ضم هذا 
الدين أش��رف هدية طالب في كلية اآلداب والعلوم  لفت نور 
قسم اإلحصاء في جامعة قطر إلى أن أغلب الصعوبات التي 
حول  تتمحور  )“األلبينو«(  باملهق  املصاب  الشخص  يواجهها 
سبيل  فعلى  الشمس،  أشعة  جت��اه  واحلساسية  النظر  ضعف 
املثال في الدراسة يحتاج الشخص إلى تكبير اخلط واالقتراب 
من السبورة ليتمكن من متابعة الكتابة والشرح، وفي احلياة 
التي  األم��اك��ن  في  املساعدة  بعض  إل��ى  يحتاج  قد  االجتماعية 
اإلرشادية  اللوحات  ق��راءة  واملساعدة في  م��رة،  يدخلها ألول 
ال��ت��ي ت��ك��ون ع��ل��ى م��س��اف��ات ب��ع��ي��دة م��ن��ه، أم���ا بالنسبة لفصل 
الصيف -خاصة في قطر حيث تكون فيها درج��ات احل��رارة 
مرتفعة وأشعة الشمس شديدة-  يتوجب مراعاة عدم اخلروج 
والتعرض املباشر ألشعة الشمس وإذا اضطر للخروج يجب أخذ 

احليطة واحلذر من وضع الواقيات وغطاء الرأس وغيرها .
  وواصل نور الدين حديثه : البد من التأكيد بأن الشخص 
املصاب باملهق هو شخص طبيعي وسوي جًدا وبإمكانه التعامل 
من  يتمناه  م��ا  ك��ل  وحتقيق  طبيعي  بشكل  ب��ه  احمليطني  م��ع 

طموحات وآمال ورغبات.
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  أن 
األش��خ��اص  م��س��اع��دة  ف��ي  وإس��ه��ام��ات مهمة  كبير  ل��ه��ا دور 
»«األلبينو«« في جميع املجاالت سواء االجتماعية أو النفسية 
أو التربوية وغيرها، وتسخير إمكانياتها وخبراتها في تسهيل 

حياتهم. 

رسالة خاصة لأللبينو ومطالب جامعية : 
  ب���دوره ع��رج إب��راه��ي��م ح��س��ام -طالب ف��ي كلية الشريعة 
فيها- على  الطالبي  التمثيلي  املجلس  ورئيس  قطر  بجامعة 
قضية التعليم مثمنًا الدور الفاعل لدولة قطر واملساعدة التي 
تقدمها للطلبة على مختلف الُصعد سواء من الناحية املادية أو 
املعنوية وفي مختلف الفئات العمرية حتى اجلامعة، وأضاف 
احلقيقة  في   : الطالبي  املجلس  في  وج��وده  بحكم  إبراهيم 
هناك مشكلة واحدة تواجه طالب “األلبينو« في جامعة قطر 
ب��ذوي اإلعاقة مما  حتديًدا وهي عدم وج��ود مقاعد خاصة 
قد يضطره إلى السفر ألجل إكمال تعليمه، أما فيما يخص 
من  وغ��ي��ره��م  اجلمعية  على  القائمني  أدع���و  ف��أن��ا  التوظيف 
املسؤولني كي يوفروا الوظائف سواء كان “األلبينو« قد انتهى 
من اجلامعة أم ال، كي يتمكن الشخص »األلبينو« من عيش 
املسألة،  هذه  في  ملعاناته  إبراهيم  يشير  -وهنا  كرمية  حياة 
باألمر  املعنية  باجلهات  القائمني  أن  “أع��ل��م   : حديثه  وت��اب��ع 
واجلميع  ملساعدتنا  بوسعهم  ما  ويفعلون  صوتنا  سيسمعون 
يولي أهمية كبيرة ويعول على جناح الدولة في معاجلة هذه 

املشكلة” .
 وحول العالقات االجتماعية والتنمر قال إبراهيم : رسالتي 
أك��ث��ر قوة  أق���ول لهم ك��ون��وا  إل��ى “األل��ب��ي��ن��و« أنفسهم  موجهة 
وشجاعة وثقة باهلل عز وجل وال تخجلوا، فإن اهلل أحسن كل 
شيء خلقه كما قال نبينا عليه الصالة والسالم، وإذا تعرضتم 
للتنمر فردوا بحكمة على من تنمر عليكم فإن لم تستطيعوا 
فأخبروا اجلهات املختصة حلل األمر حتى ال تتفاقم املشكلة، 
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حقوق  على  يعتدي  أن  دون  عليها  يحصل  أن  يجب  حقوق  األرض  وجه  على  إنسان  “لكل 
ي والذي ُيعد من النماذج  اآلخرين”.. هذه هي الرسالة التي حرص الشاب والشاعر سيف السنار
رسالته  تصل  أن  على  حرص  وقد  بهم،  الفخر  علينا  يجب  الذين  اإلعاقة  لمتحدي  المتميزة 
ائه معه بمجلة “الحياة” باعتباره قدوًة وجب  لكل من يقرأ لقاءنا معه، والذي حرصنا على إجر
ي العب منتخب  االقتداء به في تحدي اإلعاقة وصعوبات الحياة وفي الهمة العالية، وقد التقينا بالسنار
قطر السابق في كرة القدم ليروي لنا قصة نجاح مليئة بالجهد والمثابرة بعد إصابته بشلل رباعي إثر 
حادث سيارة أليم، إال أنه نجح في التغلب على إصابته وقهر المستحيل وواصل حياته بشكل طبيعي، 
استه بكلية القانون في جامعة قطر، ويسعى بكل جد وجهد ألن يكون محاميًا  حيث يواصل اآلن در

ًا قانونيًا ينتصر للعدالة ويقف دائمًا إلى جانب الحق.. أو مستشار

األلبينو قضايا التـــــــــــــــــــــــــــــنمر والزواج والتوظيف 
الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحــــــــــــــتياجات الخاصة تسلط الضوء حول:

إبراهيم حسام جهاد حسان احمد زهرة احمد حسان احمد زهرة

األس���رة ووعيها في معرفة ما هو  أهمية دور  وأك��د على 
»األلبينو« وكيفية التعامل مع طفلها من هذه الفئة وتهيئته 
امل��راح��ل  وخ��اص��ة  ع���ام  بشكل  وللحياة  للمجتمع  ل��ل��خ��روج 

الدراسية املختلفة.
القطرية للتأهيل ق��ال: البد  ب��دور اجلمعية   وعن رأي��ه 
م���ن ن��ش��ر قضيتنا ع��ل��ى ن��ط��اق أوس����ع ألن��ن��ي الح��ظ��ت أن��ه 
ال ي��وج��د وع���ي ف��ي وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي مب��رض��ن��ا، ب��ل وه��ن��اك 
الكثير من اخلرافات بهذا الشأن، كما نأمل إيجاد احللول 
لنا وال  األساسية  تعد من احلقوق  كونها  ال��زواج  لصعوبات 
يعيقنا عنه إال ما ابتالنا اهلل به، ونحن راضون بهذا البالء 
وال اعتراض على قضاء اهلل، و نحن على ثقة كبيرة بجهود 
إيجاد حلول ملشاكلنا  والسعي اجلاد في  املجتمع واجلمعية 

والنظر فيها.

ال��دور املهم للجمعية القطرية لتأهيل ذوي  • الثناء على 
االحتياجات اخلاصة 

• حت���دي���ات ال��ت��ن��م��ر وال�������زواج وال��ص��ي��ف أس�����وأ ال��ف��ص��ول 
لألشخاص »األلبينو« 

جتربته  ح���ول  وكاتب يقول  م��وظ��ف  خ��واج��ة  م��خ��ت��ار   •
الشخصية : 

في بادئ األمر أحب أن أوضح  أن التنمر مشكلة ترافق 
التي  صورته  على  ويعتمد  وشبابه،  طفولته  في  “األلبينو« 
ف��إذا غرست  أسرته،  يتلقاها عن  والتي  نفسه،  يكونها عن 
األسرة فيه الثقة والنظرة الواثقة لنفسه وللمحيط، سوف 
وموضوعية  هادئة  بصورة  التنمر  مع  التعامل  من  يتمكن 
التنمر لتحٍد يواجهه بدور بناء في  ولن يتأثر بل سيتحول 

إطار مجموعته .
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نور الدين اشرف مختار خواجة

الشغل الشاغل 
لمصابي 

»األلبينو« .. 
في قطر

يؤكد  االجتماعية  ال��ع��الق��ات  ف��ي  احل��اص��ل  التأثير  وع��ن   
مختار بقوله : “يواجه املقبلون على الزواج حتدّيا آخر لشيوع 
وه��ذا غير صحيح  لألبناء  احلالة  انتقال  بحتمية  اعتقادات 
املؤسف أننا في عصر املعلومات واالط��الع وال ي��زال اجلهل 

مسيطًرا في هذه النقطة بالتحديد .
ال   “  : مختار  يضيف  التوظيف  بجانب  يتعلق  وفيما   
ي��واج��ه “األل��ب��ي��ن��و« لكن م��ن ناحية  إش��ك��ال حقيقي  ي��وج��د 
أخرى فالفئة تدرك الصعوبات الذاتية الناجتة عن ضعف 
لساعات  الشمس  حت��ت  العمل  على  ال��ق��درة  وع���دم  النظر 
طويلة وال أعتقد أن الكرميات الواقية من الشمس مفيدة 
كثيًرا في هذا املجال فالعمل حتت الشمس لساعات طويلة 
لأللبينو  األسوأ  الفصل  فهو  للصيف  وبالنسبة  علينا،  خطر 
إجمااًل، لكن الوعي بينهم منتشر على كل حال بخصوص 

هذا األمر .
ال��ق��رار،    وخ��ت��م مختار حديثه : “ رس��ال��ت��ي ألص��ح��اب 
أعتقد أن إدراج “األلبينو« كفئة من فئات ذوي االحتياجات 
وفهم  التعامل معهم  تيسير  في  كثيًرا  يساعد  قد  اخلاصة 
الوضعية  ع��ن  بشكل مختلف  ل��ه��ا  ال��دع��م  وت��وف��ي��ر  احل��ال��ة 
لتأهيل  القطرية  واجلمعية  امل��وج��ودة،  واآلل��ي��ات  ال��راه��ن��ة 
ذوي االحتياجات اخلاصة مشكورة من خالل تعاونها مع 
اجلهات األخرى، حيث لم تأُل جهًدا في خدمة “األلبينو« 
وأعتقد أن غالبيتهم يحملون بطاقتها التعريفية باعتبارهم 

من ضعاف البصر وهذا جهد تشكر عليه. 

إضافة السيد حسان:

 باملقابل أكد حسان أحمد زهرة والد جهاد وأحمد بأن 
التعليم هو املُعضلة األهم، نتيجة التكاليف الباهظة للتسجيل 
تقدم  أن  بعد  ف��ي جامعة قطر  أم��اك��ن  توفر  ع��دم  بجانب 
بطلب كي يكمل جهاد وأحمد دراستهما اجلامعية ويضيف 
السيد حسان : “ بات من الصعب جًدا إيفاد األبناء إلى اخلارج 
ش��ؤون حياتهم  تدبير  ع��دم قدرتهم على  في ظل مشكلة 
مبفردهم بسبب ضعف النظر وصعوبات التنقل واستخدام 

املواصالت وأشعة الشمس وغيرها.
  وتطرق السيد حسان ملشكلة التوظيف التي تقف عائًقا 
أبنائه ف��ي ظ��ل رف��ض توظيفهم لعدم وج��ود شهادة  أم��ام 
جامعية وأض����اف: ل��ق��د وص��ل��ت مل��رح��ل��ة ال��ي��أس ف��ي تدبير 

مستقبل أوالدي في مجال الدراسة، وحتى في مجال العمل 
ولم أجد حاًل حتى اآلن إلكمال دراسة أوالدي اجلامعية.

  أم��ا ع��ن التنمر ف��ي��رى السيد ح��س��ان ب��أن��ه أم��ر طبيعي 
حتى في حالة األوالد غير املصابني وممكن تداركه بالكالم 
الطيب والدين والقرآن، وتوجيههم منذ الصغر، واالختالط 
مسؤولية  وج��ود  إل��ى  حسان  السيد  ولفت  املجتمعات،  ب��ني 
كبيرة على أص��ح��اب ال��ق��رار وأه���ل ال��ش��أن ودوره����م كبير 
وفعال ومؤثر جًدا في حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث 
التعامل  وطريقة  إعاقتهم  ن��وع  وفهم  األه��ل  يثقفون  إنهم 
معهم، حيث إن لديهم رد فعل يختلف نوًعا ما عن األطفال 

العاديني والتعامل معم بطرق عادية.
 ونوه السيد حسان إلى أن دور اجلمعية القطرية لتأهيل 
حلياة  مكماًل  بكونه  يضطلع  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
الناس بشكل خاص من ذوي اإلعاقة البصرية واجلسمانية  
في  وأسلوبها  خدماتها  عن  االستغناء  والميكن  “األلبينو” 
رفع معنويات حاالت “األلبينو” من الناحية املادية واملعنوية 

وهم عنصر أساسي في املجتمع القطري وال غنى عنهم .
اقتراحنا  يصل  أن  ن��أم��ل   : ح��س��ان حديثه  السيد  وخ��ت��م   
للمعنيني في كل مكان ومساعدة طالب “األلبينو” بالتسجيل 
ف��ي جامعة قطر ف��ي ظ��ل من��اذج متفوقة وك��ف��اءات جيدة 
بناء  ف��ي  واملساهمة  املستقبل  ف��ي  منهم  االس��ت��ف��ادة  بهدف 

الوطن.

دور طبيب العيون: 

الوالدة  الذكور واإلن��اث ويبدأ ظهوره منذ  واملََهق يصيب 
بعدم جتانس الشكل الظاهري لهذه احلاالت، ويكون ناشئًا 
عن اختالف طفرات اجلينات التي تؤثر على نقاط مختلفة 
في خطوات تخليق صبغة امليالنني ما يؤدي إلى االنخفاض 
بدرجات متفاوتة في إنتاج امليالنني. كما تنشأ عن نقص هذه 
لطبيب  ويكون  اإلب��ص��ار،  نظام  تطور  في  تغيرات  الصبغة 
أنواعه  املََهق ألن معظم  عن  الكشف  في  كبير  دور  العيون 
يكون فيها أعراض وعالمات في العني، والتغّيرات في العني 
التي تتعلق بنقص الصبغة، ما يؤدي إلى نقص حدة اإلبصار 
نتيجة نقص منو النقرة املوجودة بشبكية العني، التي حتتوي 
على مستقبالت ضوئية كثيرة تستخدمها العني في عملية 

اإلبصار. 
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حملة توعوية لحاالت الشلل الدماغي

هدفنا االستفادة من هذه الطاقات 
واستراتيجيتنا تحقيق التأهيل الشامل

االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  تولي   
اخلاصة اهتماًما كبيًرا باألشخاص من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وعلى وجه اخلصوص حاالت الشلل الدماغي، 
ومن أبرز أهداف اجلمعية: العمل على صقل مواهبهم 
والتوعية،  واإلرش����اد  وال��ت��أه��ي��ل  ب��ال��ت��دري��ب  وم��ه��ارات��ه��م 
ف��ي ك��اف��ة اجل���وان���ب ال��ص��ح��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
والترفيهية  والرياضية  واملهنية  األكادميية،  والتعليمية 
وغ��ي��ره��ا، وص����واًل إل���ى ال��ت��أه��ي��ل ال��ش��ام��ل امل��ت��ك��ام��ل، ما 
منحهم  مع  ال��ذات.  على  واالعتماد  االستقاللية  يحقق 
واحتياجاتهم  انفعاالتهم  عن  والتعبير  التواصل  مهارات 
بكل  احمليطة  البيئة  م��ع  اإلي��ج��اب��ي  والتفاعل  األس��اس��ي��ة 

جوانبها.
ثاني،  آل  اهلل  عبد  بن  ثاني  الشيخ  سعادة  ق��ال  وق��د   
ذوي  لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئ��ي��س 
»التعليمي  اجلمعية  م��راك��ز  إن  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
واملركز  للبنني،  التأهيلي  وامل��رك��ز  للبنات،  والتأهيلي 
ال��ث��ق��اف��ي االج��ت��م��اع��ي« ت��ق��دم ال��ب��رام��ج امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 
ت��خ��دم اإلع���اق���ات احل���رك���ي���ة، خ��اص��ة ال��ش��ل��ل ال��دم��اغ��ي 

وأس������ره������م، وال����ب����رام����ج 
امل��ق��دم��ة ت��س��اع��ده��م 

ع����ل����ى ال���ت���ك���ي���ف، 
واالس������ت������ق������رار، 
وحل مشاكلهم، 
ودم����ج����ه����م ف��ي 
امل���ج���ت���م���ع، ك��م��ا 
ت���ق���دم اجل��م��ع��ي��ة 

األن���ش���ط���ة ال��ف��ن��ي��ة 
املختلفة،  واليدوية 

وت�������ن�������ظ�������ي�������م 
احمل��اض��رات 

املتخصصة في مجاالت متنوعة.
واجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة 
تشارك باليوم العاملي للشلل الدماغي خالل شهر  أكتوبر  
م��ن ك��ل ع����ام، وت��س��ع��ى إل���ى ت��س��ل��ي��ط ال��ض��وء و ال��ت��ع��ري��ف 
التأهيل، بجانب تعزيز  بالشلل الدماغي وأسبابه وطرق 
حياة األشخاص ذوي الشلل الدماغي، من خالل دمجهم 
وتأهيلهم وتعزيز حياتهم وإطالق مواهبهم في املجتمع، 
ومتكني األشخاص ذوي الشلل الدماغي من القيام بدور 

فاعل وإيجابي في عملية التنمية االجتماعية .
تهدف  اجلمعية  استراتيجية  أن  إل��ى  سعادته  ول��ف��ت 
لتحقيق التأهيل الشامل في جوانبه النفسية واالجتماعية 
مسؤوليتها  م��ن  انطالًقا  والترفيهية،  والفنية  واملهنية 
من  العديد  تقيم  اجلمعية  أن  إل��ى  مشيًرا  االجتماعية، 
املستهدفة  للفئات  املوجهة  والبرامج  وال���دورات  ال��ورش 
امل��س��ج��ل��ني  ل��ت��ع��زي��ز ق������درات األش����خ����اص ذوي اإلع����اق����ة 
ب��اجل��م��ع��ي��ة، وال���ع���م���ل اجل�����اد ع��ل��ى اك���ت���ش���اف م��واه��ب��ه��م 
وقدراتهم وتوجيهها نحو املسارات اإليجابية الهادفة، ما 

يساهم في نهضة املجتمع وتقّدمه. 
نحو  جهدها  ق��ص��ارى  ب��ذل  ت��واص��ل  اجلمعية  أن  كما 
للفئات  تقدم  التي  اخل��دم��ات  لتطوير  العمل  من  املزيد 
الدماغي  الشلل  ذوي  فئات  ومنهم  برعايتها  املشمولة 
لتوفير فرص  والعمل على تأهيلهم وتدريبهم، والسعي 
العمل املناسبة لهم واالستفادة من طاقاتهم والسعي من 

أجل دمجهم ومتكينهم في املجتمع.
ثقافة  ترسيخ  على  جاهدين  نعمل   : سعادته  وختم 
ال���ت���ع���اون ب���ني أف������راد امل��ج��ت��م��ع وم����د ج���س���ور ال��ت��واص��ل 
امل��ت��أص��ل��ة ف��ي املجتمع،  وال��ت��ك��اف��ل وت��ع��زي��ز ق��ي��م اخل��ي��ر 
والب����د م���ن ت��وج��ي��ه ال��ث��ن��اء جل��ه��ود 
اجلمعية  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ني  جميع 
ذوي  ل���ت���أه���ي���ل  ال����ق����ط����ري����ة، 
االح�����ت�����ي�����اج�����ات اخل�����اص�����ة، 
وم��س��اع��ي��ه��م ال��ك��ب��ي��رة ف��ي 
اإلع������اق������ة،  ذوي  خ�����دم�����ة 
وم��س��اه��م��ت��ه��م ف���ي ت��ق��دمي 
اخل�����������دم�����������ات امل�������س�������ان�������دة 

املجتمع. في  الندماجهم 



َد عدٌد من اخلبراء في مجاِل توظيِف ذوي اإلعاقة  أكَّ
ذوي  توظيف  ملف  في  ملحوًظا  تقدًما  حققت  قطر  أنَّ 
ا، وذلك عبر تسهيل  اإلعاقة عن طريق دمجهم ُمجتمعًيّ
ك���ل أم����ور ال��ت��ع��ي��ني وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��وظ��ي��ف 
والدعم إلخواننا من ذوي اإلعاقة، الفتنَي 
إلى أنَّ وزارة التنمية االجتماعيَّة واألسرة 
قامت بدور كبير في احتضان اإلخوة 
واألخوات من ذوي اإلعاقة وتسهيل 
��ا  م��ه��ام��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م وظ��ي��ف��ًيّ

ا. واجتماعًيّ
توظيف  ع��ن  الكشف  مت  كما 
أك��ث��ر م��ن 80 % م��ن امل��واط��ن��ني 
للجنة  املُ���راج���ع���ني  اإلع���اق���ة  ذوي 
اإلع��اق��ة  ذوي  لتوظيف  ال��ت��ط��وع��يَّ��ة 
إنشائها قبل عشر سنوات  وذل��ك منذ 
وحتى اآلن، الفتنَي إلى أنَّ الدولة لم 
ر في ملف توظيف ذوي اإلعاقة  تقصِّ
ب��ك��اف��ة م��ؤس��س��ات��ه��ا ف���ض���اًل ع���ن ت��ق��دمي 
الدعم لهم سواء كانوا ذكوًرا أم إناثًا، كما 
جيًدا  اجتماعًيا  ضمانًا  تعطي  الدولة  أنَّ 

اإلعاقة وتصرف »ب��دل م��راف��ق«، بحيث يستطيع  ل��ذوي 
يعيش منه، ومن  أن  اإلع��اق��ة  املواطنني ذوي  م��ن  ال��ف��رد 
ثم جند أن بعضهم ال يرغب في العمل، نظًرا ألن الدولة 
وراتب  والتعليم  والعالج  اخلدمات  العديد من  لهم  توّفر 
كما  ك��رمي��ة،  حياة  لهم  ي��وّف��ر  ال��ذي  االجتماعي  الضمان 
أوضح اخلبراء أّنه في قطر ال توجد إشكاليات في توظيف 
ل��إلع��اق��ات  بالنسبة  ال��وط��ن��يَّ��ة  ال���ك���وادر  م��ن  اإلع��اق��ة  ذوي 
البصرية واحلركية والسمعيَّة، حيث يتم توظيفهم خاصة 
إذا كان قد مت تعليم الفرد منهم أو تأهيله، الفتني إلى أن 
بعض هؤالء أصحاب القدرات ممن مّت توظيفهم واصلوا 
اجلامعيَّة،  ال��ش��ه��ادة  على  حصل  م��ن  فمنهم  دراس��ت��ه��م، 

ومنهم من استكمل الدراسات الُعليا.
لتاُلئم  ت��ن��وًع��ا  أك��ث��ر  إل��ى ط��رح ف��رص وظيفيَّة  ودع���وا 
كافة اإلعاقات، سعًيا إلى املساهمة في دمج ذوي اإلعاقة 
الفتني  طاقاتهم،  واستغالل  ا  وظيفًيّ ومتكينهم  باملجتمع 
البسيطة  ال��ذه��ن��يَّ��ة  اإلع���اق���ات  م��ن ذوي  ال��ب��ع��ض  أن  إل���ى 
وامل��ت��وس��ط��ة، مي��ك��ن ت��أه��ي��ل��ه ل��ل��ق��ي��ام ب��األع��م��ال املُ��س��اع��دة 
املشاتل،  أو  املزارع  أو  املصانع  املكملة في بعض  واألعمال 
ُم��س��ت��دل��ني ب��ت��وظ��ي��ف ن��س��ب��ة ك��ب��ي��رة م���ن ُم��ن��ت��س��ب��ي م��رك��ز 

الشفلح.

من المواطنين المراجعين للجنة التطوعية:

ا
ً

ا ملحوظ
ً

قطر حققت تقدم
في ملف توظيف ذوي اإلعاقة
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طالب عفيفة: خيارات وظيفية متنوعة لذوي اإلعاقة
َد طالب عفيفة، عضو مجلس إدارة اجلمعية القطرية  أكَّ
ة، أنَّه أصبح هناك اهتماٌم  لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصَّ
ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة  اإلع��اق��ة خ���الل  م��ل��ح��وظ بتوظيف ذوي 
سات الدولة، مبا يلبِّي طموح هذه الفئة، الفتًا  بكافة مؤسَّ
إلى أنه يتم وضع خيارات متنوِّعة في التوظيف أمام ذوي 

اإلعاقة الختيار ما يتناسب مع إعاقتهم.  
وذوي  األك��ف��اء  الصم  م��ن  اجلميع  استيعاب  مّت  وت��اب��ع: 
الدولة  مؤسسات  كافة  ندعو  ونحن  احلركّية،  اإلع��اق��ات 
الس��ت��ي��ع��اب أص���ح���اب اإلع���اق���ة األخ�����رى م��ث��ل اإلع���اق���ات 
وظائف  في  بعضهم  تعيني  مّت  الذين  اخلفيفة،  الذهنّية 
معينة مثل األرشفة واملراسلة الداخليَّة، مؤكًدا أن اجلميع 
كافة  لتاُلئم  تنوًعا  أكثر  أشكال وظيفيَّة  إلى طرح  يتطلع 
اإلع���اق���ات، س��ع��يً��ا إل���ى امل��س��اه��م��ة ف��ي دم���ج ذوي اإلع��اق��ة 
باملجتمع ومتكينهم وظيفًيا واستغالل طاقاتهم، الفتًا إلى 
ة  اخلاصَّ االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطريَّة  اجلمعية  أنَّ 
ه  وتوجِّ وظيفة،  على  احلصول  في  اإلع��اق��ة  ذوي  تساعد 

كتبًا بتوظيفهم إلى مؤسسات الدولة املُختلفة.

د. طارق العيسوي: صعوبة في توظيف مرضى التوّحد 
ذوي  أنَّ   ، النفسيُّ االستشارُيّ  العيسوي،  ط��ارق  د.  ��َد  أكَّ
اإلعاقة فئات كثيرة ومتنوِّعة، ألن تلك املظلة تضم فئات، 
بينها َك���ٌمّ كبير م��ن االخ��ت��الف ب��ني اإلع��اق��ات، س��واء على 
املستوى احلركي أو الذهني أو السمعي أو البصري. وقال: 
توظيف  في  إشكاليات  توجد  ال  قطر  في  احل��ال  بطبيعة 
ل��إلع��اق��ات  بالنسبة  ال��وط��ن��يَّ��ة  ال���ك���وادر  م��ن  اإلع���اق���ة  ذوي 
خاصة  توظيفهم  سيتم  والسمعيَّة،  واحلركية  البصرية 
إذا كان قد متَّ تعليم الفرد منهم أو تأهيله، الفتًا إلى أنَّ 
بعض هؤالء أصحاب القدرات ممن مت توظيفهم واصلوا 
دراستهم فمنهم من حصل على الشهادة اجلامعيَّة ومنهم 
من استكمل الدراسات الُعليا، وأضاف: أكثر إعاقات جتد 
د ومتالزمة داون  التوحَّ التوظيف هي  صعوبة في عملية 
واإلعاقات الذهنّية عموًما، باإلضافة إلى اإلعاقات املتعّددة 
وامل���زدوج���ة، وت��اب��ع: ب��ع��ض اإلع���اق���ات ال��ذه��ن��يَّ��ة البسيطة 
ب��األع��م��ال  للقيام  تأهيله  مي��ك��ن  م��ن  منهم  وامل��ت��وس��ط��ة، 

املساعدة واألعمال املكملة في بعض املصانع أو امل��زارع أو 
الدولة تعطي ضمانًا اجتماعًيّا جيًدا  املشاتل، الفتًا إلى أنَّ 
لذوي اإلعاقة كما تصرف »بدل ُمرافق«، بحيث يستطيع 
الفرد من املواطنني ذوي اإلعاقة أن يعيش منه، ومن ثم 
جند أن بعضهم ال يرغب في العمل نظًرا ألن الدولة توّفر 
له العديد من اخلدمات والعالج والتعليم وراتب الضمان 

االجتماعي الذي يوّفر له حياة كرمية.

إليازي الكواري: 90 ٪ من خطوات التوظيف مثمرة
اع���ت���ب���رْت إل����ي����ازي ال�����ك�����واري، م���دي���ر امل���رك���ز ال��ث��ق��اف��ي 
من   90% أنَّ  ��ة،  اخل��اصَّ االحتياجات  ل��ذوي  االجتماعي 
اخلطوات املتخذة في توظيف ذوي اإلعاقة ُمثمرة، الفتة 
إلى أن املشّرع الذي سّن القانون ترك املجال مفتوًحا أمام 
»اثنني  توظيف  على  ن��صَّ  حيث  اإلع��اق��ة،  ذوي  توظيف 
باملائة فما فوق« في كل دائرة، وهو ما حتقق على أرض 
اإلعاقة  كثير من ذوي  كثيرة، وقالت:  دوائ��ر  الواقع في 
القطرية وفي  حصلوا على وظائف في اخلطوط اجلوية 
كل  وفي  املستشفيات،  وفي  البنوك  وفي  الداخلية  وزارة 
مكان حسبما يناسب احلالة املوجودة، الفتًة إلى أن مراكز 
التأهيل والتوظيف في الدولة متنّوعة ومنها مركز دعم 
واجلمعية  الشفلح  وم��رك��ز  قطر  بجامعة  الطلبة  تعلم 
بتوفير  تهتم  التي  ة،  اخلاصَّ االحتياجات  ل��ذوي  القطرية 

وظائف لهم.

•  إلي��ازي الك��واري•  د. طارق العيس��وي•  طال��ب عفيف��ة



أحمد الشهراني..
 يستعد القتحام بوابة غينيس 

على الكرسي المتحرك
ودخول  غينيس  بوابة  القتحام  اني  الشهر أحمد  العَداء  يستعد     
الممتد  السباق  في  مشاركته  أنهى  أن  بعد  أبوابه  أوسع  من  التاريخ 
وقطع  المتحرك،  الكرسي  على  قطر،  في  والجنوب  الشمال  مابين 
 204 نحو  والبالغة  الشمال  أقصى  إلى  الجنوب  أقصى  من  المسافة 
دقيقة،  و55  ساعة   41 وقدره  بزمن  المخصص  اآلمن  المسار  عبر  كلم 
ويعتبر رقًما قياسًيا جديًدا وبات أول متسابق من ذوي اإلعاقة يتمكن 
من  قطع هذه المسافة ليكسر الرقم السابق، المسجل باسم احد 
الدولة، والذي تمكن من قطع  المقيمين في  الفرنسيين  المتسابقين 

اني لقب أسرع توقيت .  المسافة بزمن 47 ساعة ليحقق الشهر

قطع مسافة 204 كلم من الجنوب حتى 
الشمال القطري في 41 ساعة و55 دقيقة
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ي��ق��ول ال��ش��ه��ران��ي: ف��ي ب����ادىء األم����ر مت ال��ت��واص��ل مع 
الرسمي   موقعهم  عبر  العاملية  غينيس  موسوعة  إدارة 
السباق في قطر مسجل  وك��ون  احلالي،  العام  في مطلع 
سابقة،  مشاركات  ع��دة  وج��ود  ظ��ل  ف��ي  ومعتمد  لديهم 
السباق  بتوثيق  املتعلقة  التفاصيل  ك��اف��ة  على  وحصلت 
بالبروتوكول  واالل��ت��زام  املطلوبة  املعايير  تقدمي  وكيفية 
بحذافيره، واخترت أن تكون نقطة البداية من اجلنوب 
الشمال،  مدينة  في  النهاية  ونقطة  الرياح  حركة  بسبب 
وعلى الرغم من ذلك واجهت بعض املصاعب في آخر 5 
ساعات من التحدي في اليوم األخير خاصة على مستوى 
حركة الرياح، واضطررت للنوم ملدة ساعتني خالل فترة 
إدارة  استقبلتني  النهاية  لنقطة  الوصول  وعند  الظهيرة، 
نادي الشمال عند محطة النهاية ومت تكرميي في بادرة 
ولفتة طيبة من قبلهم بجانب وجود احلكم الدولي في 
مراحل  أغلب  رافقني  ال��ذي  احل��م��ادي  اهلل  عبد  الرماية 

التحدي وبال شك غمرتني سعادة كبيرة .
وي��ؤك��د ال��ش��ه��ران��ي أن���ه ب��ص��دد اس��ت��ك��م��ال ك��اف��ة ال��وث��ائ��ق 
أب��رز  إرس����ال  بالفعل  وق���د مت  ال��ت��ح��دي  لتوثيق  امل��ط��ل��وب��ة 
م��ق��اط��ع ال��ص��ور وال��ف��ي��دي��و 

ويعمل  غينيس  ملوسوعة  املقطوعة  املسافة  تلخص  التي 
والتي ستخضع  املتعلقة  اإلج��راءات  إنهاء كافة  حالًيا على 

للدراسة من قبل جلنة التقييم لنحو 8 إلى 12 أسبوًعا .
وتابع الشهراني  : سبق لي التواصل مع إدارة موسوعة 
غينيس في العام 2019 وكان هدفي خوض سباق أطول 
24 ساعة على املضمار وبسبب وجود عدة  مسافة خالل 
شروط ومعايير مختلفة لم أمتكن من خوض التجربة، 
وفيما  تأجيله،  على  أجبرتني  التي  كورونا  أزم��ة  بجانب 
بعد تواصلت مع استاد خليفة املونديالي من خالل اللجنة 
بالتحضير خلوض  أقوم  للمشاريع واإلرث، وحاليًا  العليا 
182 كلم  يبلغ  ال��ذي  ال��رق��م احل��ال��ي،  التحدي وكسر  ه��ذا 
خالل 24 ساعة أو أقل، وأتطلع في الفترة القليلة املقبلة 
خلوض التحدي وحاليًا جاهز لهذه املشاركة، وأنتظر رد 
جلنة اإلرث وتنسيق بعض األمور اللوجستية إلعداد امللف 

اخلاص بغينيس .

" BAD water" تحدي سباق
من املرجح مشاركتي في سباق "BAD water " في 
122 كلم دون توقف  يقام ملسافة  الذي  املتحدة  الواليات 
العالم ويقام  في واح��د من أصعب سباقات اجل��ري في 
امل��وت،  وادي  اس��م  حتمل  مبنطقة  كاليفورنيا  والي��ة  ف��ي 
ارتفاع280 متًرا حتت سطح  السباق على  بداية  وستكون 
كبير مناخ دول��ة قطر، فيما  إل��ى حد  يشبه  البحر مبناخ 
ستكون النهاية على ارتفاع 1000 متر فوق مستوى سطح 
كوني  املنظمني  مبراسلة  وقمت  ليومني،  ويستمر  البحر 
حققت شروط السباق بعد أن قطعت أكثر من 200 كلم 

مونديال قطر سيكون المسطرة التي ستقاس 
بها كؤوس العالم في الفترة المقبلة



في العامني األخيرين وحالًيا أنتظر رًدا من اللجنة املنظمة وهو أحد 
أهدافي القادمة .

باريس 2024 ضمن أهدافي :
 : ال��ق��ادم��ة ق��ائ��اًل  ال��ش��ه��ران��ي ع��ن أه��داف��ه واستراتيجيته  وك��ش��ف 
يتطلب  هذا  ولكن  للمحترفني  الكراسي  لسباقات  التحول  "هدفي 
توافر املقومات واإلمكانيات الفنية واملادية وهي ضمن استراتيجيتي 
املقبلة وأريد أن أكون في كامل جاهزيتي عندما أفكر في خوض 
ثم  ومن  الهواة  فئة  في  حالًيا  البقاء  لذا فضلت  التحدي  هذا  غمار 
العالم  بطولة  خل��وض  تطلعاتي  ع��ن  فضاًل  املستويات،  ف��ي  ال��ت��درج 
وأيًضا األلعاب الباراملبية في 2024 التي حتتضنها العاصمة الفرنسية 
ب��اري��س، وب��الش��ك مالمسة ه��ذه األه����داف حت��ت��اج جل��ه��ود مضنية 
وأحتاج لدعم اللجنة األوملبية وعدة جهات لكي أمتكن من املشاركة 

وتشريف بلدي قطر . 

تجارب متنوعة: 
وعاملية  محلية  منافسات  ع��دة  خ��اض  ال���ذي  الشهراني  وواص���ل 
واألردن  والكويت وسلطنة عمان  في قطر  املتحرك  الكرسي  على 
: "أستفيد  2017 حديثه  السنوي مطلع عام  و ماراثون "أوري��دو" 
البريطاني ذو األص��ول  أب��رزه��م  ال��ع��دائ��ني  العديد م��ن  م��ن جت��ارب 
الصومالية محمد فرح وأيًضا األثيوبي كينينسا بيكلي والكيني إليود 
نصائح  عن  فًضال  العقل  واستراتيجية  التكنيك  وأدرس  كيبشوجي 

بعض العدائني احملليني" .
وحول أبرز التحديات التي شارك بها يقول  : " خضت العديد من 
التجارب أهمها  النسخة الرابعة لسباق األلترا ماراثون بتنظيم من 

أتطلع لخوض بطولة 
العالم واأللعاب 

البارالمبية 2024 
بباريس

أنتظر رد المنظمين 
 "BAD water" لسباق

في كاليفورنيا 

هدفي التحول 
لسباقات الكراسي 

للمحترفين

سأخوض تحديًا قريبًا في 
استاد خليفة وأستفيد 
من تجارب محمد فرح 

وبيكلي وكيبشوجي
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احتاد الرياضة للجميع من أقصى الشرق ألقصى الغرب 
ملسافة 90 كلم، في ديسمبر من العام الفائت، الذي ميتد 
ال��ش��ي��رات��ون حتى ك��ورن��ي��ش مدينة دخ��ان  م��ن ك��ورن��ي��ش 
11 س��اع��ة و50  وق���دره  ب��زم��ن  ال��س��ب��اق  وقطعت مسافة 
دقيقة وسط مشاركة 85 متسابًقا وكنت الوحيد  بينهم 

على كرسي متحرك ونلت املركز22 " .
بطولة  الدوحة  نظمت   2015 في   : الشهراني   وأكمل 
أقوى  من  وكانت  قطر  ن��ادي  مضمار  واحتضنها  العالم 
أمتنى  وكنت  م��ح��دودة  كانت  احمللية  وامل��ش��ارك��ة  النسخ 
مشاركتي فيها بجانب مشاركة الشباب من ذوي اإلعاقة 
في التنظيم والتطوع الكتساب اخلبرة واالحتكاك وآمل 
والتطوع  احلضور  في  منها  نستفيد  التجربة  تكررت  لو 
وغرس فكرة الرياضة للجميع وأن اإلعاقة ليست حاجًزا 

ملمارسة الرياضة .

لجنة التمكين في لجنة اإلرث: 
وعن وجوده في عضوية جلنة التمكني التابعة للجنة 
العليا للمشاريع واإلرث  يقول : ال تقتصر خطط اللجنة 
التجهيزات  ع��ل��ى   2022 ق��ط��ر  م��ون��دي��ال  إلت��اح��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
املخصصة لذوي اإلعاقة في استادات البطولة؛ بل تشمل 
ك��اف��ة م��ح��ط��ات رح��ل��ة امل��ش��ّج��ع ال��ت��ي ت��ب��دأ م��ن احل��ص��ول 
على ت��ذاك��ر امل��ب��اري��ات، ث��م االن��ت��ق��ال عبر امل��ت��رو، إضافة 
إلى سهولة الوصول واحلركة في كافة املنشآت واملرافق 
غير التنافسية، مثل مناطق املشجعني واملعالم السياحية 
تعزيز  ش��أن��ه  م��ن  م��ا  الترفيهية  وال��وج��ه��ات  والثقافية، 
جت��رب��ة امل��ش��ج��ع��ني وأع��ت��ق��د أن م��ون��دي��ال ق��ط��ر سيكون 
املسطرة التي ستقاس بها كؤوس العالم في الفترة املقبلة 

بكافة املقاييس .

الشيخ ثاني بن عبداهلل : 
تكريس كل اإلمكانيات لدعم 

المبادرات الشبابية 
آل  عبداهلل  بن  ثاني  الشيخ  َثمن سعادة    
القطرية  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني 
النجاح  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لتأهيل 
وخوضه  الشهراني  أحمد  حققه  الذي  الرائع 
التحدي بإصرار وعزيمة ال تلين بجانب  لهذا 
وتخطي  الصعاب  قهر  في  العالية  الروح 
ومشددًا  الكبير  بجهده  منوهًا  العقبات 
المواهب  وإبراز  دعم  مواصلة  أهمية  على 
لدعم  اإلمكانيات  كل  وتكريس  الرياضية 
واحتضانها،  وتعزيزها  الشبابية  المبادرات 
الشهراني  للبطل  التوفيق  سعادته  وتمنى 
مؤكدًا  القادمة  والتحديات  االستحقاقات  في 
الدعم  أشكال  كل  وتقديم  مساندته  ضرورة 

بهدف تحقيق أفضل األرقام والنتائج .
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متالزمة باتو
)تخلف عقلي(

متالزمة داون
)تخلف عقلي(

PHARC  متالزمة 
)عقل سليم(

متالزمة أوشر
 )عقل سليم(

- -

يفقد المريض السمع 
والبصر وتتضاعف 
لديه أعراض أخرى 
في جسده ولكن 

العقل سليم

فقدان تدريجي لحاسة 
السمع وحاسة البصر 
واختالل شديد في 
التوازن حيث يفقد 
الشخص المصاب 
القدرة على المشي.

لوحة مفاتيح ذكية للتواصل مع الـــــــــــــــــــــــــــــــمجتمع
جهاز للتواصل مع الصم المكفوفين.. آمنة الجفيري:

التي كانت من  هيلني كيلر .. هذه الشخصية العظيمة 
هذه الفئة من الناس، لم يكن فهمها وإدراكها وجناحها 
ح��ال��ة ن����ادرة ف��ه��ي ف��ق��ط ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ال��رع��اي��ة واحل��ب 
يعني  ال  وه���ذا  الصحيحني،  األش��خ��اص  م��ن  وااله��ت��م��ام 

التقليل من جهودها وما كانت عليه من ذكاء عاٍل.. فمن 
وجهه نظري أن هؤالء األشخاص قد يصبحون ناجحني 
الصحيحة  الظروف  توفرت  ما  إذا  ومنتجني،  ومبدعني 

لهم في محيط احلياة “مادام العقل سليًما«!

أسباب اإلصابة عوامل غير وراثية:

امل��ك��ف��وف��ني م��ص��اب��ون  ال���ص���م  50 % م���ن  م���الح���ظ���ة: 
املقترح سيفيدهم  اجلهاز  إن هذا  أوشر حيث  مبتالزمة 

كثيًرا في شتى املجاالت كما سنذكر الحًقا.
من حيث البحث والدراسة عن هذه الفئة  تبنّي أن أهم 

الصعوبات التي يواجهها الفرد الكفيف-األصم كالتالي:
اإلحراج الشديد واخلجل من األساتذة لقلة اخلبرة في 

التواصل وعدم وجود وسيلة تواصل مريحة للطرفني.
الذاتية  واملطالعة  ال��ق��راءة  م��ن  األغلب-  -في  يفهمون 
ول��ي��س م��ن ال��ش��رح ف��ي ال��ف��ص��ل وأي��ًض��ا ال��س��ب��ب ي��ع��ود إل��ى 

صعوبات وسائل التواصل.
ال���ذي مت جت����اوزه أو  أن��ه��م ال ي��درك��ون بالفعل اجل���زء 
تواصل  وسيلة  وج��ود  لعدم  س��ه��ًوا  سقطت  التي  املعلومة 

مريحة أيًضا!
تكون نتيجة هذه الصعوبات والضغوطات التي تقع على 

الفرد كالتالي: 
قلة الثقة بالنفس.

اكتئاب.
مشاكل نفسية.

من هم الصم المكفوفون؟
ات. أشعر بالقلق الدائم من الخوف المستمر ، ُأخطئ  أصطدم باألشياء أحترق مني الطعام مئات المر
في زيادة أو نقصان عدد الخطوات التي اعتدت عليها في الحركة في منزلي فأسقط من أعلى الَدَرج، 
ى وال أسمع وال أتكلم، مع ذلك أشعر بالحب وبالُكره وبالسعادة  وأتألم كثيًرا وال أستطيع التعبير، فأنا ال أر

ن، أريد أن أتواصل مع هذا العالم ويتقبلني كما أنا وبما أنا عليه من نعم وأولها نعمة اإلحساس! وبالحز
للحرق  تعّرضوا  فقد  بوحشية  المعاقين  مع  تتعامل  المجتمعات  كانت  قديمة  جاهلية  متخلفة  عصور  في 

والتعذيب والّرمي في األنهار، ومن ينجو منهم ُيكتب عليه التسّول طوال حياته. 
عصرنا  وفي  والرسل،  األنبياء  بهم  فأوصانا  اإلنسان  ولتقويم  للعالمين  رحمة  السماوية  الرساالت  جاءت  ثم 
بريل  ولغة  للصم  اإلش��ارة  لغة  فهناك  اإليجابية،  من  بشيء  العالم  هذا  نعّوض  أن  مطالبون  نحن  الحديث 
للمكفوفين، وتوجد أيًضا لغة خاصة بالصم المكفوفين ! لكن ماذا عن األشخاص الطبيعيين هل يدركون هذه 

اللغات للتواصل معهم!؟ بالطبع ال . 
لذلك فقد أوجدنا الحل المقترح في أن يتم تصميم لغة تواصل ذكية مبتكرة للصم المكفوفين مع العالم 

الخارجي دون جهد من األشخاص غير المصابين بالمرض. 
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لوحة مفاتيح ذكية للتواصل مع الـــــــــــــــــــــــــــــــمجتمع
جهاز للتواصل مع الصم المكفوفين.. آمنة الجفيري:

أول جهاز للصم 
المكفوفين 
يعتمد اللغة 

العربية 
وقابل 

العتماد لغات 
أخرى

على  يتفقون  املصابني  األش��خ��اص  أغ��ل��ب 
وهي  تتشابه  واجتماعية  نفسية  احتياجات 

كالتالي:
احلاجة إلى الكالم.

الرغبة في الشعور باألهمية واإلنتاج.
احلاجة إلى مدرب شخصي.

ال��ت��واص��ل م��ع طبيب نفسي  إل���ى  احل��اج��ة 
يهتم بشؤونهم ويفهم سن البلوغ لدى الصم 

املكفوفني: 
مواصلة الدراسة.

البحث عن الوظيفة. 
املطروحة  اللغة  بهذه  التسلح  ض��رورة  تأتي  هنا  وم��ن 

بشكل عام لألسباب التالية:
- في حال تعرض الشخص ألي حادث مفاجئ يفقده 

حواسه أو أحدها.
ال��ذي��ن ف��ق��دوا حواسهم أو  ال��ت��واص��ل م��ع  للتمكن م��ن   -
أحدها، وفهمهم والعناية بهم ومعرفة احتياجاتهم سواء 

من محيط العائلة أو األصدقاء أو حتى الغرباء املُصابني.
ال��ع��ال��م  ال��ت��واص��ل م��ع  ال��ش��خ��ص امل��ص��اب م��ن  سيتمكن 
اخل���ارج���ي ح��ي��ث إن أغ��ل��ب��ه��م ي��ق��وم��ون ف��ق��ط ب��ال��ت��واص��ل 
اإلنترنت  عالم  ف��ي  بنفس حالتهم  آخ��ري��ن  أش��خ��اص  م��ع 
لقلة  الناس  التواصل مع  االفتراضي، ألنهم ال يستطيعون 

وجود وسيلة تواصل سهلة وبسيطة للطرفني.
مع  حتى  يتواصلون  ال  مم��ن  العديد  ه��ن��اك  مالحظة: 
األم أو األب في حال عدم تعلم لغة اإلشارة للصم، أو لغة 

الهجاء اللمسي للصم-املكفوفني.

الفئة المستفيدة: 
- كبار السن. 

- أش���خ���اص ت��ع��رض��وا حل����ادث أف��ق��ده��م 
حواسهم السمعية والبصرية.

السمع  حاستي  إح��دى  فقدوا  أشخاص   -
حواس  لفقدان  معرضون  وهم  البصر،  أو 

أخرى بسبب مرض معنّي.
األسري  لديهم في محيطهم  أشخاص   -
أو االج��ت��م��اع��ي أش���خ���اص ف���ق���دوا ح��واس��ه��م 
السمعيه والبصرية أو إحداها ويوّدون البقاء على تواصل 

مع أحبتهم.
م��ع ال��ع��ل��م أن امل��ص��اب��ني ب��ب��ع��ض األم�����راض ال��ت��ي ت��ؤدي 
يبدو  ليسوا متخلفني عقلًيا كما  احل��واس  تلك  إلى فقدان 
وإث��ب��ات��ات  األط��ب��اء، فهناك دراس����ات  ي��ق��ول بعض  أو كما 
وجتارب حديثة تثبت عكس ذلك حيث إنهم أصحاء عقلًيا 

ويتمتعون بعقول سليمة. 
ومن ناحية أخرى فإنه -كما يبدو على الكبار في السن- 
قد  يكونون  بينما  يفقدون عقولهم  ال  كبيرة  بنسبة  فهم 
فقدوا حاستي السمع والبصر بشكل جزئي أو كلي، وهم 
الكثير  الحتتاج  بسيطة  تواصل  وسيلة  إل��ى  بحاجة  فقط 
بسبب  الوهن  من  يعانون  إنهم  حيث  البدني  اجلهد  من 

التقدم في العمر. 
وهناك  معقدة  ما-  -شيئًا  امل��وج��ودة  اللغات  إن  حيث 

•   آمن��ة الجفي��ري
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مشاكل  م��ن  يعانون  والبصر  السمع  ف��ق��دوا  مم��ن  العديد 
مادية أو ظروف لم تسمح لهم بالتدرب على لغة الهجاء 
اإلصبعي، أو لغة اإلشارة اللمسية املعروفة أو حتى كيفية 

قراءة لغة بريل.

كيف يعمل الجهاز ؟ 
ف�������ي ح���������ال م�����ع�����رف�����ة ال�����ش�����خ�����ص ل����ط����ري����ق����ة ع���م���ل 
اجل����ه����از ق���ب���ل ف���ق���دان���ه ل��ل��س��م��ع وال���ب���ص���ر ف���ه���ي ط��ري��ق��ة 
 ب����س����ي����ط����ة ج�����������ًدا وس�����ه�����ل�����ة، ت����ش����ب����ه ل������وح������ة امل����ف����ات����ي����ح 

)الكيبورد( في الكمبيوتر أو أجهزة الهاتف. 
وفي حال آخر يقوم الشخص املساعد بتلقني وحتفيظ 
السالميات  وه��ي  األول،  الكيبورد  في  احل��روف  مواضع 
أنه  التي متّثل احلروف كما  التي في اإلصبع  "البراجم" 
يجب تعلم وحفظ مواضع احلروف في الكيبورد الثاني، 
مثاًل  بالفعل  امل��ص��اب  يتكلمها  ال��ت��ي  باللغة  ستكون  ال��ت��ي 
العربية أو اإلجنليزية، حيث إن الكيبورد األول في القفاز 
القفاز  في  الثاني  الكيبورد  انعكاس  عن  عبارة  هو  األول 
الثاني. وسنقوم بشرح ذلك بالتفصيل وهي عملية سهلة 

جًدا ولكن حتتاج إلى احلفظ.
طريقة احملادثة بني شخص سليم وشخص مصاب:

زوج قفازات الشخص السليم يحمل كيبورد بلغة خط 
برايل. 

باللغة  كيبورد  يحمل  امل��ص��اب  الشخص  ق��ف��ازات  زوج 
املتداولة للشخص السليم. 

امل���راد  ال��ن��ص  )امل���ص���اب( بطباعة  األول  ال��ط��رف  ي��ق��وم 
الضغط على  اآلخ��ر وه��و عبارة عن  الطرف  إل��ى  إرساله 
حروف الكيبورد في القفاز الذي يرتديه الشخص الثاني 

)أي الشخص السليم ( 
يظهر ال��ن��ص ال���ذي مت إرس��ال��ه م��ن ال��ش��خ��ص امل��ص��اب 
على الشاشة التي تكون مالصقة في القفاز الذي يرتديه 

الشخص السليم )الطرف الثاني( 
األول  الطرف  يد  على  )السليم(  الثاني  الشخص  يطبع 
ل��ه ف��ي الشاشة النص  ي��ود إخ��ب��اره ويظهر  )امل��ص��اب( م��ا 

للتأكيد ثم يضغط على الزر األخضر لإلدخال.
بالضغط اخلفيف على مواضع احلروف  يقوم اجلهاز 
يد  ع��ل��ى  إدخالها-  مت  ال���ت���ي   -

ي��ود  ل���ي���درك م���ا  امل���ص���اب فيستشعر احل�����روف  ال��ش��خ��ص 
إخباره به.

خصائص الجهاز:
األول  القفازات  ل��زوج  برايل  خط  بنقط  بلغة  كيبورد 
– ك��ي��ب��ورد ب��ل��غ��ة أخ����رى ك��ال��ع��رب��ي��ة أو اإلجن��ل��ي��زي��ة م��ث��اًل 
العربية  باللغة  االثنان  أن يكون  أو  الثاني  القفازات  لزوج 
امل��ص��اب ودرج��ة  وف��ق��ا حل��ال��ه 

َ
أو غ��ي��ره��ا،  أو اإلجنليزية 
وظروف فقدانه حلواسه.

شاشة مع زوج القفازات األول تظهر ما يكتبه الطرف 
مايكتبه  تظهر  الثاني  ال��ق��ف��ازات  زوج  م��ع  وش��اش��ة  األول 

الطرف الثاني.
قارئ أوتوماتيكي أي يستمر في قراءة احلفظ )لقراءة 

. auto reading mode )كتاب أو مقال
وض���ع ت��خ��زي��ن احمل���ادث���ات ال��ت��ي ت����دور ب��ني الشخصني 
 saving ألسباب شخصية قد يرغب بها صاحب اإلصابة

.mode
يد بالستيكية لتثبيت القفاز والهدف منها التدرب على 

طباعة الكلمات واالستخدام والكتابة
يد  تكون في  التي  الشاشة  أهمية  تقتصر  مالحظة: ال 
امل��ص��اب ع��ل��ى احمل���ادث���ات ف��ق��ط م��ع األش��خ��اص اآلخ��ري��ن 
أيًضا  فهي  إرسالها  ي���وّدون  التي  الرسائل  صيغة  لتأكيد 
املصاب أن يعتمد  الشخص  أراد  قد تكون دلياًل في حال 
غرباء  مع  والتواصل  املنزل  من  اخل��روج  في  نفسه  على 
قد يرغب بتوصيل معلومة محددة لهم أو أخذ معلومة 

محددة.

مميزات الجهاز المقترح: 
- ت��وف��ي��ر ال���وق���ت واجل���ه���د ف���ي ال���ت���واص���ل ب���ني امل��ص��اب 

والشخص السليم.
- سهولة نقل اجلهاز من مكان إلى آخر. 

- أول جهاز للصم املكفوفني يعتمد اللغة العربية وقابل 
العتماد لغات أخرى.

- سهولة االستخدام.
- القدرة على قراءة الكتب والروايات واملقاالت. 

الكتابة م��ن حيث  أو  امل��ذك��رات  ت��دوي��ن  ال��ق��درة على   -
تثبيت القفاز على اليد البالستيكية واستعماله في الطباعة 

مع خاصية تخزين النصوص.
الصمت للسامعني  .. ليس للصم ..عالم الصم مليء

بالكثير والكثير من الكلمات.. الظالم للُمبصرين
ليس للمكفوفني..  فاملكفوفون يرون العديد من األشياء 

الرائعة،
ع��ال��م ال��ص��م وامل��ك��ف��وف��ني ه��و م��ك��ان رائ���ع، فنحن لسنا 
محدودين بأعيننا أو بآذاننا، كل شيء نلمسه فنحن نراه، 

كل شيء يتحرك  نحن نلمسه، إذا نحن نراه،
كلمات/ تونيلني تود  “مصابة”

وأخيرا.. »من أجل هذه العقول اجلميلة نتمنى أن جند 
وسيلة نساعد أنفسنا بها للتخاطب معهم.«
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على خطى برايل “ُمعلّم برايل”

العين التي الطمت المخرز

ف��ي ال��ذك��رى ٢١٢ مل��ول��د ل��وي��س ب��راي��ل ، ك��ان 
جل��م��ه��ور "اجل��م��ع��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة ل��ت��أه��ي��ل ذوي 
االح���ت���ي���اج���ات اخل���اص���ة" م���وع���دا م���ع م��س��ت��ش��ار 
اإلعاقة البصرية السيد / محمد هاشم الشريف 
على  املخرز...  الطمت  التي  )العني  بعنوان  عرض  في   ،
ب��دور  ب��اإلش��ادة  ال��ورق��ة،  م��ق��دم  استهلها  ب��راي��ل(  خ��ط��ى 
ال��ب��ص��ري��ة، وف��ي  اإلع��اق��ة  ف��ي م��ج��ال  ال��ت��وع��وي  اجلمعية 

ورقته:  تضمنت  وقد  االعاقات،  سائر 
ب��اری��س،  1809 م  ینایر   4 ب��رای��ل  ل��وی��س  حت��دي��د م��ول��د 
وك��ي��ف ب���دأت ف��ك��رة خ��ل��ي��ة ب��راي��ل م��ت��أث��ر ب��ك��ود وض��ع��ه 
اإللهام  مّثل  ال��ذي  الترميز  هذا  الليلية،  للكتابة  ضابط 

نقاط.  الكود فقط ست  الذي جعل  لبرایل، 
ث��م أف���رد احل��دي��ث ح���ول ال��ض��اب��ط ال��ف��رن��س��ي ت��ش��ارل��ز 
إث��ن��ت��ي ع��ش��ر نقطة  ب��ارب��ی��ی��ه ال���ذي وض���ع م��ص��ف��وف��ة م��ن 
للجنود  التعليمات  لتمرير  اللیلیة،  الكتابة  الستخدامات 

في زمن احلرب. 
وف���ي ح��دي��ث��ه ع��ن اخ��ت��راع��ه ال���ذي س��اه��م ف��ي��ه ، ذك��ر 
العقود  م��ر  على  العديدين،  ب��راي��ل  خلية  استهوت  كيف 
ب��راي��ل، ضمنهم ف��ري��ق ع��رب��ي ع��ل��ى رأس��ه  م��ن��ذ اخ��ت��راع 
من  مكننا  م��ا  محدثكم،  وعضوية  احل��ج��ري،  سيف  د. 

برايل”   “معلم  باختراع  للجميع  النظام  تيسير 
برايل«  املخترع »معلم  تاله بعرض “برومو« عن 

باليوم  االحتفال  لتأكيد  املفهوم،  في  التوسيع  جاء  ثم 
التي  برايل  خلية  تركيب  موضحا  برايل،  لنظام  العاملي 
النظام  إق���رار  ك��ان  ب��راي��ل، وإذا  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  ه��ي وح���دة 
لنتشرف  فإننا  مخترعه،  موت  بعد  سوى  يتم  لم  عامليا 

االهتمام  وافر  مع  برايل،  ثقافة  نشر  في  نُسهم  أن 
ب���ك���ل ص�����ور ال���ت���روي���ج ل����ه ب����داي����ة م����ن ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
إلى  اإللكترونية، وصوال  املدرسية، مرورا باألسطر 
الهجائية  هذه  املعتمد  االصطناعي  الذكاء  صور  كل 

املبهرة. البارزة 
ال��دالل��ة، عن أح��د أه��م وظائف  بالغة  إش��ارة  وف��ي 
)م��ع��ل��م ب���راي���ل( وه����ي اس��ت��خ��دام��ه ك�����أداة ل��ألط��ف��ال 

قال:  املدرسة حيث  املكفوفني قبل سن 
منذ  كلِّ من مروا  النقاِط خیاَل  داَعب طیُف  ولقد 
ال��ُق��رون، وع��ل��ى درب��ه،  ٔاع��ج��وب��َة  ال��ذي جعلها  ب��رای��ل، 

برايل(  )ُمعّلم  أحتنا سطًرا من اخلالیا، ضمن 

وك��م��ا ی��ت��ع��ل��م ال��ط��ف��ل امل��ب��ص��ر، ب��ال��ل��ع��ب وب��ال��ض��رب��ات 
إنها  )رائ��ع،  نهتف  عندها  ال��ورق،  على  لأللوان  العشوائیة 
الشخبطة،  دائرة( عند ملمح دائرة عشوائیة جنمت عن 
عشوائیا   السطر  نقاط  ضغط  من  الكفیُف  الطفُل  یتمكن 
ع��ن��ده��ا ن��ه��ت��ف )رائ����ع، ل��ق��د ٔاب����رزت ن��ق��اَط ح��رف ال��ق��اف 

مثال( 
التي حصدها معلم برايل  ثم جاء حديثه عن اجلوائز 

منها: والتي 
السعودية،  ب��راي��ل،  ج��ائ��زة ع��ص��ام ق��دس ف��ي م��ج��ال   -

العزيز آل سعود املغفور له األمير طالل بن عبد  من 
 S0909231/األوروب���ي���ة املواصفات  مطابقة  شهادة   -

  SUPI /LS
2009  م 17 ديسمبر  - تاريخ املنح 

براءة االختراع   -
إن ح���رص امل��ق��دم ع��ل��ى ال��ت��وض��ي��ح ب��ل��غ��ة ب��س��ي��ط��ة، في 
الفكرة  وصول  في  األثر  بالغ  له  كان  املهتمني  من  جمع 

لها. والترويج  معها،  والتفاعل 
ورد  م��ا  لتعميق  واالس��ئ��ل��ة  االس��ت��ف��س��ارات  ج���اءت  ل���ذا 
ف��ي ال���ع���رض، م��ع ت��وض��ي��ح س��ب��ل احل��ص��ول ع��ل��ي��ه��ا فقط 
ع��ن ط��ري��ق ال��ت��واص��ل ع��ب��ر رس��ال��ة ب��ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي 

 gorithm3000@hotmail.com
الفئات  خدمة  في  خطاهم  وس��دد  اجلميع  اهلل  وف��ق 
في  واح��دا  صفا  معا  ال��وق��وف  بغية  ال��دع��م  تستحق  التي 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات احل��ي��ات��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا ذوي 

وأقرانهم. اإلعاقة 

مستشار اإلعاقة البصرية
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تقنيات للتعُلم باللمس
ي��ح��ت��اج األش���خ���اص امل��ك��ف��وف��ون أو ض��ع��اف ال��ب��ص��ر ال��ذي��ن 
ثانوية  أو  أساسية  كطريقة  اللمسية  مهاراتهم  يستخدمون 
أجل  من  امللموسة  والبدائل  التعديالت  بعض  إل��ى  للتعايش، 
متنوعة من  وه��ن��اك مجموعة  املختلفة.  امل���واد  إل��ى  ال��وص��ول 
أجهزة التكنولوجيا التي تسمح لألشخاص املكفوفني بالوصول 
إلى طريقة برايل وإنتاجها، وإكمال أنشطة الرياضيات، وأداء 
يلي  وفيما  بشكل ملموس،  اليومية  احلياة  العديد من مهام 

نذكر بعض تلك التقنيات:

معلم برايل
وس��ي��ل��ة ب��س��ي��ط��ة ع��ائ��ل��ي��ة، ت��ه��دف ل��ت��ع��ل��ي��م امل���ع���وق ب��ص��ريً��ا 
وم��راف��ق��ي��ه ط��ري��ق��ة ك��ت��اب��ة وق�����راءة اخل���ط ال���ب���ارز ف��ي زم��ن 

قياسي، متهيًدا للتعامل مع أدبيبات برايل باخلط البارز.

بوصلة برايل
الشمال  االجت��اه��ات  لتحديد  للكفيف  برايل  بوصلة  تسمح 
واجلنوب والشرق والغرب بشكل مستقل عن طريق حتسس 
سهم بارز يشير إلى نقاط ملموسة، هذه األداة مفيدة بشكل 

خاص في التدريب على مهارات احلركة والتوّجه.

أجهزة ملصقات برايل
هي أجهزة صغيرة ومحمولة تتيح إنشاء ملصقات مكتوب 
عليها بطريقة برايل، وهي سهلة االستخدام وبسيطة حتى 
ملن ال يعرفون طريقة برايل. ميكن وضع تلك امللصقات على 

عبوات الدواء أو الطعام أو املستندات أو أي شيء آخر.

ساعات برايل
العقارب  وحتسس  اخلارجي  غطاءها  كشف  ميكن  ساعة 
امللموسة بداخلها، التي تشير إلى نقاط بارزة ليتمكن املكفوف 

من قراءة الوقت.

العداد الحسابي
وهي   »SUCABA  REMNARC« باإلجنليزية  تسمى 

إج��راء  على  ملساعدتهم  للمكفوفني،  خصيًصا  مصممة  أداة 
األداة  تلك  تعتبر  ال  واملعقدة،  البسيطة  احلسابية  العمليات 
على  باحلساب  مقارنتها  ميكن  ب��ل  احلاسبة،  لآللة  مماثلة 
أساسيات  الطالب  أج��اد  إذا  والقلم،  ال��ورق��ة  عبر  أو  األص��اب��ع 
القسمة"،   - الضرب   - الطرح  "اجلمع-  الرياضية  العمليات 
قواعده  وإتقان  العداد احلسابي،  استخدام  إجادة  عليه  يجب 

بهدف تطوير املهارات احلسابية لديه.

آلة بيركنز الكالسيكية لكتابة برايل
ه��ي آل���ة م��ك��ّون��ة م��ن س��ت��ة م��ف��ات��ي��ح ي��ت��م تشغيلها ي��دويً��ا، 
ال��ورق بطريقة برايل. كما أن هناك  للكتابة على  وتستخدم 
بعض اإلصدارات اإللكترونية املطورة من تلك اآللة التي تعد 
أسهل في احلمل وأخ��ف في ال��وزن، إال أن تلك اآلل��ة تُعرف 
عريض  ورق  على  الكتابة  على  وقدرتها  ومتانتها  بجودتها 

وإنتاج كتابة بارزة، برايل مريحة لألصابع أثناء القراءة.

اللوح والقلم
اللوح هو  هي وسيلة سهلة احلمل للكتابة بطريقة برايل. 
إطار معدني أو بالستيكي مع فتحات يتم من خاللها نقش 
الكتابه من  فيه  "وي��ت��م  م��دب��ب  قلم  ب��راي��ل مبساعدة  ن��ق��اط 
اليمني إلى اليسار بينما القراءة التعليمية من اليسار لليمني".

مرشد التوقيع
املكان  في  التوقيع  على  البصر  وضعاف  املكفوفني  يساعد 

الصحيح وبأحرف سليمة.

 برامج قراءة وتكبير الشاشة
يحتاج  اآلي���ب���اد،  أو  الكمبيوتر  ش��اش��ات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ن��د 
تساعدهم  أدوات  إلى  البصرية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص من 
يحتاج  ق��د  امل��ن��اس��ب،  بالشكل  الشاشة  حمل��ت��وى  ال��وص��ول  على 
إلى  اآلخ��ر  البعض  يحتاج  وقد  املعروض،  تكبير  إلى  البعض 
االستماع إليه أو قراءته ببرايل، ميكن إجراء تعديالت بسيطة 
إل��ى “خ��ي��ارات  ال��وص��ول  الكمبيوتر، ع��ن ط��ري��ق  على ش��اش��ة 
إمكانية الوصول” في لوحة اإلعدادات بالنظام. حيث ميكن 

التكنولوجيا.. ودورها في مساعدة الــــــــــــــــــــــــــمكفوفين

 إكرامي أحمد فؤاد - أخصائي التكنولوجيا المساعدة 
مركز قطر االجتماعي والثقافي للمكفوفين 

تتطور أدوات التقنية المساعدة بشكل مستمر وبإيقاع سريع، األمر 
البحث  ضرورة  بالمجال  والمهتمين  المختصين  على  يفرض  الذي 

المستمر، والوعي المتواصل بهذا التطور.
من  العديد  بها  قائمة  على  ئ  القار سيتعرف  المقال  هذا  وخالل 
أدوات التقنية المساعدة، التي من شأنها تسهيل وصول األشخاص  
اإلنترنت  ومواقع  والكتب  اسية  الدر للمناهج  البصرية  اإلعاقة  ذوي 
حياتهم  في  يحتاجونها  قد  التي  ى،  األخ��ر المحتويات  وكافة 
حول  تتركز  سوف  المعلومات  تلك  أن  من  الرغم  وعلى  اليومية، 
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تكبير  وميكن  وميضه،  معدل  إبطاء  وميكن  املؤشر،  تكبير 
أي��ًض��ا، ميكن ف��ي كثير من  النظام،  األي��ق��ون��ات وخ��ط  حجم 
األحيان تهيئة شاشة الكمبيوتر للحد من الوهج البصري. إذا 
بصري، ووضعه  واٍق  تصميم  فيمكن  ذلك ممكنًا،  يكن  لم 
تلك  تلبي  ق��د ال  ذك��رن��ا،  وك��م��ا  ال��وه��ج.  لتقليل  الشاشة  أع��ل��ى 
األدوات املدمجة بأنظمة التشغيل احتياجات جميع األشخاص 
إلى  البصر  البصرية، وقد يحتاج ضعاف  من ذوي اإلعاقات 
برنامج خارجي لتكبير الشاشة، وقد يحتاج أفراد آخرون إلى 

برنامج قارئ الشاشة أو برنامج يحتوي على امليزتني مًعا. 

برامج تكبير وقراءة الشاشة:
ما  وخصائص  حجم  في  بالتحكم  التكبير  برنامج  يقوم 
أما  ب��وض��وح،  رؤي��ت��ه  البصر  ضعيف  على  ليسهل  عرضه  يتم 
قارئ الشاشة، فيقوم بتحويل النص املعروض إما إلى صوت 
م��س��م��وع، أو ع��رض��ه ع��ل��ى س��ط��ر ب��راي��ل إل��ك��ت��رون��ي ليتمكن 
التي  البرامج  إليه، كما أن هناك بعض  الوصول  الكفيف من 
الوقت.  نفس  ف��ي  وق��راءت��ه��ا  الشاشة  تكبير  ميزة  ب��ني  جتمع 
كليًا ومن  للمكفوفني  األمثل  الشاشة هو احلل  قارئ  ويعتبر 
لديهم ضعف شديد في البصر ومن يصيبهم اإلرهاق بسبب 

مهام القراءة الطويلة.

أسطر برايل اإللكترونية
يعمل جهاز عرض برايل عن طريق خفض ورفع تشكيالت 
على جزء من  يظهر  ما  إلنتاج  إلكترونًيا  اإلب��ر  مختلفة من 
شاشة الكمبيوتر بطريقة برايل، ويتصل سطر عرض برايل 
البلوتوث،  عبر  أو السلكيا  كاْبل  قياسي عبر  كمبيوتر  بجهاز 
ي��ق��وم ه��ذا اجل��ه��از ب��أخ��ذ امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تظهر على شاشة 
الكمبيوتر، ويترجمها ويعرضها بطريقة برايل، سطر واحد 
برايل من مجموعة من  ع��رض  يتكون سطر  م��رة،  في كل 
لتشكيل  تنبثق  والتي  إلكترونًيا  تشغيلها  يتم  التي  الدبابيس 
سطر  الشاشة  على  املؤشر  يتحرك  وعندما  ب��راي��ل،  ح��روف 
اإللكتروني  السطر  على  برايل  أح��رف  تتغير  مثاًل،  لألسفل 
منه.  بالقرب  أو  املؤشر  أسفل  حالًيا  موجود  هو  ما  ليعكس 
بأحجام مختلفة بني 20 و32 و40 و80  األسطر  تلك  تتوفر 
خ��ل��ي��ة، وت��وف��ر وص����واًل م��ب��اش��ًرا إل���ى امل��ع��ل��وم��ات ، مم��ا مينح 
الشخص القدرة على التحقق من التنسيق والتباعد والتهجئة، 

كما أنها أكثر هدوًءا من اآللة الكاتبة اليدوية وطابعات برايل.

أجندات برايل اإللكترونية:
اإللكترونية  ب��راي��ل  أج��ن��دات  يستخدم  أن  للكفيف  ميكن 
أو  ب��راي��ل،  مفاتيح  لوحة  إم��ا  باستخدام  املالحظات  لتدوين 
لوحة مفاتيح قياسية )YTREWQ(. وميكن بعد ذلك نقل 
طباعتها  أو  للتخزين،  كمبيوتر  جهاز  إل��ى  امل��الح��ظ��ات  تلك 
العادية، وحتتوي العديد من  إما بطريقة برايل أو بالطباعة 
املواعيد  وإدارة  النصوص  ملعاجلة  برامج  على  األجهزة  تلك 
والعمليات احلسابية وتصفح اإلنترنت وإدارة البريد، وميكنها 
ب��ع��ض تلك  ف��ع��ل ك��ل م��ا مي��ك��ن للكمبيوتر ع��م��ل��ه، وحت��ت��وي 
بالصوت، وأيًضا  لقراءة احملتوى  أيًضا على برنامج  األجهزة 
شاشة عرض برايل إلكترونية، األمر الذي يجعلها قادرة على 
االتصال بالكمبيوتر كذلك. عادًة ما يكون حجم تلك األجهزة 

في حجم الكتاب املتوسط وميكن نقلها وحملها بسهولة.

طابعات برايل
استخدامها  ويتم  كمبيوتر  بجهاز  ب��راي��ل  طابعات  تتصل 
إلن���ت���اج ن��س��خ��ة ب��ط��ري��ق��ة ب���راي���ل م���ن أي م��ل��ف ن��ص��ي، ميكن 
اإللكترونية  ب��راي��ل  ب��أج��ن��دات  ال��ط��اب��ع��ات  تلك  توصيل  أي��ًض��ا 
الوزن  إلى ورق ثقيل  الطابعات  الغرض، وحتتاج تلك  لنفس 
طابعات  وه��ن��اك  ف��ق��ط،  واح���د  ج��ان��ب  على  تطبع  ومعظمها 
يوفر  مم��ا  الصفحة،  وج��ه��ي  على  ب��ب��راي��ل  الكتابة  بإمكانها 
الطابعة أسرع  كانت  كلما  بكثير،  تكلفة  أكثر  ال��ورق، ولكنها 

وأعلى في إنتاج برايل، كان سعرها أغلى.

برامج ترجمة برايل
م��ن خالل  ب��راي��ل  بطريقة  ال��ع��ادي  النص  ال ميكن طباعة 
العادي  النص  حتويل  يتم  بعدما  إال  الذكر،  سابقة  الطابعات 
وترجمته إلى طريقة برايل، ومن ثم ميكن إرسال هذا النص 
املترجم إلى الطابعة. يقوم برنامج الترجمة هذا بتحويل النص 
بني  وامل��س��اف��ات  التنسيقات  ف��ي  متحكًما  احل��اج��ة  على حسب 
السطور ودرجة برايل املستخدمة وغيرها من اخلصائص التي 
ومقدمي  املُعلمني  على  ينبغي  الكفيف،  املستخدم  تخص  قد 
الدعم تعلُم كيفية استخدام مترجم برايل وطابعة برايل إذا 

أرادوا توفير محتوى ورقي مقروء للطالب الكفيف.

التكنولوجيا.. ودورها في مساعدة الــــــــــــــــــــــــــمكفوفين

 إكرامي أحمد فؤاد - أخصائي التكنولوجيا المساعدة 
مركز قطر االجتماعي والثقافي للمكفوفين 

وضعاف  المكفوفين  تساعد  التي  التقنيات 
بشكل  المعلومة  إلى  الوصول  في  البصر 
شاملة  قائمة  تكون  ل��ن  أنها  إال  أس��ه��ل، 
يستخدمها  ال��ت��ي  ب����األدوات  ومتكاملة 
ما  على  نموذج  هي  بل  الكفيف،  الشخص 
يمكن لهم االعتماد عليه من أدوات، ودليل 
إلى  التقنية  تضيفها  التي  التسهيالت  على 

حياة الشخص من ذوي اإلعاقة البصرية.
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ذوي  لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اجلمعية  حتتفل 
للغات  ال��دول��ي  باليوم  اخل��اص��ة،  االحتياجات 
23 سبتمبر،  ي���وم  ي��ص��ادف  ال����ذي  اإلش������ارة، 
وي��ع��د ف��رص��ة ف��ري��دة ل��دع��م وح��م��اي��ة الهوية 
اللغوية والتنوع الثقافي جلميع الصم، ويهدف 
اليوم العاملي للغات اإلشارة إلى تسليط الضوء 
هويتها  لتعزيز  املجتمع  من  الفئة  ه��ذه  على 
اللغوية كلغة مكتملة، أسوة باملنطوقة متاًما، 
التواصل  يُسهل  ما  هيكلها،  في  اختلفت  وإن 

املجتمعي بني األفراد مهما اختلفت ثقافاتهم ولغتهم.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال س��ع��ادة ال��ش��ي��خ ث��ان��ي ب��ن ع��ب��د اهلل آل 
ثاني، رئيس مجلس إدارة اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي 
االحتياجات اخلاصة: إن دولة قطر تعزز جهودها للوفاء 
مبتطلبات دعم فئة الصم و فاعلية إدماجهم الشامل في 
مرافق  كل  في  إليهم  الوصول  إمكانية  وتسهيل  املجتمع، 
 23 ي��وم  املتحدة  ل��ألمم  العامة  وأعلنت اجلمعية  ال��دول��ة، 
سبتمبر بوصفه اليوم الدولي للغات اإلشارة إلذكاء الوعي 
اإلنسان  الكامل حلقوق  اإلعمال  اإلش��ارة في  لغة  بأهمية 

لفئة الصم.
وت���اب���ع س���ع���ادت���ه: إن اجل��م��ع��ي��ة ن��ظ��م��ت ال���ع���دي���د من 
احملاضرات املتخصصة وورش العمل في موضوعات تهم 
العاملني باملجال وضعاف السمع، والتدريب على مهارات 
لغة اإلشارة بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور في وزارة 

الداخلية، ومع العديد من املؤسسات في الدولة .

 ناجي زكارنة خبير لغة اإلشارة 
 م��ن ج��ه��ت��ه أك���د األس���ت���اذ ن��اج��ي زك��ارن��ة 
-مستشار اإلعاقة السمعية باجلمعية واملذيع 
ف���ي ق��ن��اة اجل���زي���رة - أن أب����رز أس��اس��ي��ات 
ع��م��ل م��ت��رج��م ل��غ��ة اإلش�����ارة ه��ي مم��ارس��ة 
ومعانيها  املختلفة  مبفرداتها  العربية  اللغة 
وترجمتها،  للكلمة  الفوري  البديل  إليجاد 
وهذه هي املصداقية في أداء عمل املترجم 
اإلشاري، وكذلك نقل املعلومة كما هي من 
التحيز ألح��د، والدراية  أو نقصان، مع عدم  زي��ادة  دون 
الكاملة بهذه املعلومة وبأهميتها، واالستعداد التام لتعلم 

ما هو جديد في هذه اللغة.

لغة اإلشارة ولغة الجسد والعيون 
ال��ق��ول كمترجم لغة اإلش���ارة   وت��اب��ع زك��ارن��ة: أستطيع 
العميق  الفهم  على  تساعد  امل��ت��رج��م،  عند  اجلسد  إن لغة 
والدماغية  اجلسدية  والبرمجة  ال��ص��م،  ل��دى  اللغة  لهذه 
التي منت وترعرعت معه بطريقة ال إرادية مع اإلشارات 
هؤالء  اليومي مع  للتواصل  يستخدمها  التي  اللفظية  غير 
الوجه املختلفة، وحركة  تعابير  م��ث��ل:  ال��ُص��م  األش��خ��اص 
اجلسد بأنواعها،  ولغة العيون ودالالتها في أحيان كثيرة، 
فمن خالل هذه اللغة ميكن نقل املعلومة بيسر دون قولها.

ناجي زكارنة
خبير لغة االشارة

قطر تعزز جهودها للوفاء 
بحقوق فئة الصم  

اليوم الدولي للغات اإلشارة.. ثاني بن عبد الله:
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صعوبات البلع عند المرضى
من كبار السن

تبدأ  معقدة  فسيولوجية  عملية  البلع 
م��ن ال��ف��م، ح��ي��ث ي��ب��دأ ت��ق��ط��ي��ع ال��ط��ع��ام 
مالمستها  ،عند  كروية  ُمضغة  ليصبح 
إرادي��ة  ال��ال  املرحلة  تبدأ  اللسان  ملؤخرة 
البلع حيث تُرسل اإلشارات العصبية احلسية  من 
إل��ى امل��راك��ز املختصة ف��ي ال��دم��اغ، ال��ت��ي ب��دوره��ا 
ت���رِس���ل إش�����ارات إل���ى ال��ع��ض��الت امل��ك��ون��ة مل��ج��رى 
ال��ب��ل��ع��وم واحل���ن���ج���رة ل��ي��ت��م غ��ل��ق م��ج��رى ال��ه��واء 
ب��إح��ك��ام وف��ت��ح ص��م��ام امل�����ريء مل����رور ال��ط��ع��ام، 
أو  الطعام  الرئة من وصول  تتم  حماية  وبذلك 

أجزاء منه إليها.
بشكل  العملية  هذه  إمتام  على  يحافظ  ومما 
يدل  ، ما  بقوة  الكحة  اإلنسان على  ق��درة  آم��ن، 
ع��ل��ى س��الم��ة اجل��ه��از ال��ت��ن��ف��س��ي وس��الم��ة حركة 
لبقايا  م��رور  ح��دث  ما  ف��إذا    ، الصوتية  األحبال 
الشرقة  التنفسي حدثت  اجلهاز  إلى  الطعام  من 
املصحوبة بكحة شديدة ، لطرد األجسام الغريبة 

الهوائية . القصبة  و تنظيف 
ص���ع���وب���ات ال���ب���ل���ع ه����ي َع��������َرٌض ل���ل���ع���دي���د م��ن 
املركزي  العصبي  اجلهاز  تصيب  التي  األم��راض 
في الدماغ أو اجلهاز التنفسي أو مجرى اجلهاز 
ال��ه��ض��م��ي، وال��ت��ي م��ن امل��م��ك��ن ح��دوث��ه��ا ف��ي أي 

عمرية. مرحلة 
السن  في  التقدم  مع  البلع  اضطرابات  وتزداد 
الشيخوخة  أمراض  من  بالعديد  اإلصابة  نتيجة 
الدماغية  السكتة  مثل  لها،  املصاحبة  واألمراض 
ال��زه��امي��ر ف��ي م��راح��ل��ه��ا  ال���رع���اش أو  ال��ش��ل��ل  أو 
املخ وما  و  وامل��ريء  أورام احلنجرة  أو  املتقدمة 

 . يترتب عليها من مضاعفات عالجية 
وع����ادًة م��ا ت��ك��ون ال��ش��ك��وى ع��ل��ى ص���ورة ع��دم 
القدرة على املضغ أو زيادة املجهود في حتريك 
ال��ط��ع��ام داخ���ل ال��ف��م ، أو زي����ادة ال��وق��ت ال���الزم  
ل��ت��ن��اول ال��وج��ب��ات، أو وج���ود ب��ق��اي��ا ال��ط��ع��ام في 
جانب من الفم أو اإلحساس بصعوبة في مرور 
به  الطعام  التصاق  أو  احللق  الطعام في مجرى 

الشعور  يسبب  م��ا  البلع   بعد  الطعام  ارجت���اع  أو 
املستمرة  الشرقة  أو  الشديدة،  الكحة  أو  بالتقّيؤ 
أو تطور احلالة إلى اإلصابة بااللتهابات املتكررة 
الطعام  تناول  عن  وال��ع��زوف  التنفسي  باجلهاز 

والشراب.

وم����ع م�����رور ال���وق���ت ت�����ؤدي ص���ع���وب���ات ال��ب��ل��ع 
إل����ى ت���ده���ور احل���ال���ة ال��ص��ح��ي��ة ال���ع���ام���ة ن��ت��ي��ج��ة 
األساسية  الغذائية  العناصر  في  الشديد  النقص 
وال��س��وائ��ل ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا اجل��س��م وق���د ت��ت��ط��ور 
القدرة  وعدم  الوعي  تدهور  مع  لألسوأ،  احلالة 

الفم . على إعطاء األدوية عن طريق 
وأحيانا صعوبات البلع تأتي دون أعراض في 
التي  ال��ش��دي��دة  اخل��ط��ورة  ه��ي  وتلك  السن  كبار 
احلرص  كان  ولذلك  املشكلة  تفاقم  إلى  تؤدي 
ف���ي ه����ذا امل���ق���ال ل��ل��ت��وع��ي��ة ب���االك���ت���ش���اف امل��ب��ك��ر 
ل��ص��ع��وب��ات ال��ب��ل��ع ف��ي ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة من 
ل��ه��ؤالء  وطبيعتها  احل��ي��اة  ج���ودة  حت��س��ني   أج��ل 
اهلل  شفاهم  معاناتهم،  م��ن  والتقليل  امل��رض��ى 

وعافاهم.

د. دعاء الهادي حسونة - طبيبة أمراض التخاطب
واضطرابات الصوت والبلع - مستشفى الدوحة
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االحتياجات  ذوي  لتاهيل  القطرية  اجلمعية  افتتحت 
اخلاصة عدة مشاريع وانشطة خاصة باملرأة ذات اإلعاقة 
ت��زام��ن��اً م��ع االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��رأة، مبشاركة 
أقيمت  مميزة من منتسبات اجلمعية ومراكزها، حيث 
وال��ورش حرصاً من اجلمعية على  الفعاليات  العديد من 
والعمل على  املجتمع،  اإلعاقة في  ذات  امل��رأة  تعزيز دور 
صقل مواهبهن ومهاراتهن بالتدريب والتأهيل واإلرشاد 
والتوعية، في كافة اجلوانب التأهيلية والتدريبية، وصواًل 
إل���ى ال��ت��أه��ي��ل ال��ش��ام��ل امل��ت��ك��ام��ل، م��ا ي��ح��ق��ق االس��ت��ق��الل��ي��ة 
واالعتماد على الذات، والتمتع بالصحة النفسية، واملساهمة 

في تنمية املجتمع ومنوه على كافة االصعدة واملجاالت .
الناشطة  بطاح،  علي  حنني  العضوة  أك��دت  جهتها  من 
االجتماعية، إحدى منتسبات اجلمعية بأن املرأة القطرية 
سّجلت حضورا بارزا أثبتت من خالله قدرتها على العمل 
واإلبداع مبا يحقق غايات وطموحات رؤية قطر الوطنية 
املجتمعية  ال��ط��اق��ات  ك��اف��ة  تسعى الس��ت��غ��الل  ال��ت��ي   ،2030

لصناعة مستقبل مشرق للبالد.
وتابعت: إن املؤشرات تعكس هذا احلضور القوي للمرأة 
دول  تتصدر  قطر  فدولة  التنمية،  ميادين  في  القطرية 
املنطقة في مؤشرات املساواة بني اجلنسني، مبا فيها أعلى 
معدل ملشاركة املرأة في القوة العاملة، واملساواة في األجور 
نسبة اللتحاق  أعلى  إلى  باإلضافة  القطاع احلكومي،  في 

اإلناث باجلامعات.

وختمت بطاح حديثها: لقد تبوأت املرأة في دولة قطر 
العديد من املناصب اإلدارية والعلمية وقامت بجهد فاعل 
، وبذلك احتلت املرأة دوًرا بارًزا في تلك املجاالت بدولة 

قطر .
الكاتبة االعالمية  املالكي،  السيدة منى    بدورها قالت 
هذا  للمرأة  العاملي  اليوم  أن  اجلمعية  منتسبات  واح��دى 
ال���ع���ام حت���ت ش��ع��ار »ك��س��ر ال��ت��ح��ي��ز« وك��ك��ل ع���ام ت��ه��دف 
ال��ت��ذك��ي��ر بأهميته  إل����ى ج��ان��ب  ال���ي���وم  االح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ه��ذا 
واالحتفاء به إلى تسليط الضوء على واحدة من املشكالت 
التي تواجهها املرأة حول العالم ومحاولة إشراك اجلهات 
وحتى  امل��دن��ي،  املجتمع  ومنظمات  واحلكومات  الدولية 
على  والعمل  واحل��ل��ول  الوسائل  أجن��ع  إيجاد  األف���راد، في 

تضافر اجلهود للقضاء على مثل هذه الظاهرة.
وم���ن جهتها اك����دت ال��س��ي��دة ك��وث��ر ال��س��ادة، 
عضوة اجلمعية، وهي أول معلمة قطرية في 
تخصص الرياضيات من ذوي اإلعاقة السمعية، 
من  رياضيات  بكالوريوس  على  حاصلة  وه��ي 
جامعة قطر، كما أنها حصلت على شهادة حق 
املؤلف في عام 2010 لبرنامج )جدول الضرب 
اإلشاري القطري ( بأن قطر أولت املرأة أهمية 
ق��ص��وى ف���ي ج��م��ي��ع ت��ش��ري��ع��ات��ه��ا، وع��م��ل��ت على 
حتديث اإلج��راءات اخلاصة بالقوانني التي تعنى 
باملرأة مثل قوانني األسرة والعمل والتقاعد مشيرة 
الى أن مؤسسات الدولة حترص على تذليل كل 
الصعوبات أمام املرأة في جميع القطاعات بهدف 
تهيئة الظروف أمامها للنهوض بالدولة وتعزيز 

مشاركتها الفاعلة في التنمية. 

فعاليات لتعزيز دور المرأة ذات 
اإلعاقة  في المجتمع

نظمتها الجمعية القطرية لتأهيل ذوى االحتياجات الخاصة

•   حني��ن بط��اح •  كوثر الس��ادة

DAY



 Children ال���ط���ف���ول���ة  وذه�������ان   ،Autism ال���ت���وح���د 
 Atypical )النمط غير السوي في النمو )الشاذ ،Psychosis
Development، وهذه املصطلحات تطورت خالل األزمنة 
واملتوسط  البسيط  التوحد  إل��ى  اآلن  وصلت  حتى  الفائتة 

والشديد.
الفئة قدمًيا  العلماء بتشخيص ح��االت ه��ذه  ق��ام  وق��د 
ف��ي��م��ا ي��س��م��ى ال��دل��ي��ل اإلح���ص���ائ���ي ل��ت��ش��خ��ي��ص األم�����راض 
العقلية في الطبعة الثانية )DSM2( ثم في الدليل املعدل 
ال��ف��ص��ام  م����رض  ب���ني  ال����ف����وارق  ذك����ر  ال�����ذي   )DSM3R(
والتوحد- بسبب األع��راض املتشابهة من االنطواء والعزلة 
وبحيث إن التوحد ليس به أع��راض الهلوسة أو الهذيان، 
انفعالًيا  وليس  نهائي  اضطراب  بأنه  التوحد  تسمية  وب��دأ 
ال��ذي صنف   ،1994 ال��راب��ع ع��ام  الدليل اإلحصائي  ثم في 
الطفولة  واض��ط��راب  ري��ت،  التوحد ومتالزمة  اض��ط��راب 
غير  النمو  واضطراب  أسبرجير،  واضطراب  االنكفائي، 

احملدد، ضمن االضطرابات النفسية.

 سمات اضطراب التوحد الطفولي:
1- ضعف التواصل االجتماعي: يعاني الطفل من عدم 
اجلوانب  معرفة  وعدم  والوجه  بالعينني  التواصل 
االنفعالية مثل احلب والكراهية وعدم تكوين 
آل��ًي��ا بشخص معني  ال��ص��داق��ات واالرت���ب���اط 
فيكون  معني  مكان  أو  معينة  بلعبة  أو 
الطفل خالل سنواته األولى 
اجتماعًيا 
ث������م 

ي���ن���ح���در وي���ف���ش���ل ف����ي ال���ل���ع���ب اجل���م���اع���ي أو االه���ت���م���ام 
باآلخرين.

2- ضعف النشاط التخّيلي والتأخر في التواصل اللفظي 
للتعبير عن  األّول��ي��ة  األل��ف��اظ  اض��ط��راب  اللفظي-  وغ��ي��ر 
إمبو )أش��رب( ده ده )ضربه( – تيته  احلاجة مام )آكل(- 
تيته )جدته( – بابا- ماما – ثم عدم القدرة على نطق هذه 
األلفاظ وعدم التعبير بها، واالستعمال اخلطأ للضمائر وال 
يستطيع تسمية األشياء أو اضطراب املصطلحات املجردة 
أو إخراج وتيرة واحدة من الكالم ببب ببب –حم حم حم- 
دي دي دي ده – واملتكلم والناطق فيهم يتخذ عبارة ما 

حلنًا يتحدث به دوًما.
ون��الح��ظ أي��ًض��ا ع��دم ق���درة األط��ف��ال على التعبير عن 
احل��االت النفسية املختلفة من فرح وس��رور أو غضب أو 
فتكون  احل��زن  أو  السعادة  أو  األل��م  أو  الضيق  أو  عصبية 
تعبيرات وجهه جادة ال يستطيع األشخاص احمليطني به 
على  ق��درة  لديه  وليس  الطفل  ه��ذا  يعاني  م��اذا  معرفة، 
النشاط التخيلي فمثاًل جند الطفلة الصغيرة تقوم بتمثيل 
دور األم للدمية ) العروسة التي تلعب بها( وتلعب بها لعبًا 
تخيلًيا مياثل ما تقوم به األم معها وفي حاالت التوحد ال 
التخيلي موجوًدا بل يقوم مبحاكاة آلية  النشاط  جند هنا 
أو  وعي  دون  بكثرة  يشاهدها  التي  الكرتون  لشخصيات 

فهم أو معرفة حقيقية بالشخصيات التي يتمسك بها.
ظهور تكرار السلوك واحلركات الال إرادية أو الرفرفة 
للنفس أو  امل��ؤذي��ة  السلوكيات  أو  ب��دون ه��دف  الركض  أو 
للغير، كالضرب على ال��رأس أو األذن��ني أو ضرب الرأس 
أو ض��رب وعض  اليدين  أو عض  أو باجلدار  األرض  في 

الغير بدون سبب واضح.

محمد وحيد حسين
معلم التربية الخاصة والتوحد 

DAY

التوحد اختالف..
واضطراب سلوكي
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ذوو اإلعاقة

إبداعات ومواهب كامنة
ه��ن��اك  أن  اآلن  امل��ت��خ��ص��ص��ون  امل���س���ؤول���ون  أدرك  ل��ق��د 
إبداعات ومواهب كامنة عند ذوي اإلعاقات يجب صقلها 
في  السليم  )العقل  مقولة  وأن  كاألسوياء  ورعايتها متاماً 
بحذر  عندها  التوقف  يجب  مقولة  ه��ي  السليم(  اجلسم 

شديد .. 
ففي الوقت احلالي بدأ االهتمام باملوهوبني من املعوقني 
والتعرف على مواطن القوة واإلبداع واملوهبة لديهم بعد 
أن كان التركيز فقط على القصور والعجز لديهم. وبعد 
العلم والتأكد من عدم وجود عالقة بني املوهبة واإلعاقة، 
ألن املوهبة موجودة لدى الفرد حتى مع وجود اإلعاقة، 
ولديه مواهب متعددة  وقد يكون أحد األشخاص معاقاً 
وتظهر في مجاالت مختلفة سواء كانت فنية أو رياضية 

تفرض  ال��ت��ي  ف��ه��ي  وغ��ي��ره��ا،  سياسية  أو  اج��ت��م��اع��ي��ة  أو 
 ن��ف��س��ه��ا ع��ل��ى ه���ذا ال��ش��خ��ص ل���الجت���اه ن��ح��و ه���دف م��ع��ني.
ول��ع��ل م��ن أه��م أس��ب��اب ن���درة امل��ب��دع��ني لدينا ف��ي العالم 
ورعاية  صقل  إل��ى  يحتاج  الفئات  ه��ذه  إب���داع  أن  العربي 
واملبدعني  النوابغ  بعض  أسماء  استعراض  حاولنا  ول��و   ،،
دراسياً،  الفاشلني  أو  املنخفض  التحصيل  ذو  منهم  جند 
170 درجة في  الذين يفوق ذكاؤهم  العالية  املوهبة  وذو 
وعكس  بطيء  اجلسماني  منوهم  ولكن  الذكاء،  مقاييس 
ال��ع��ق��ل��ي، ك��ذل��ك امل��وه��ب��ني ذوو اإلع���اق���ات احلسية،  ال��ن��م��و 

واألمثلة عديدة ومن عصور وحضارات مختلفة
بالبنان معاقون  لهم  يشار  أمثال هؤالء مشاهير   من 

ومبدعون من الدول املتقدمة :

مخترع المصباح أديسون:
الكهربائي، كان 

فاشالً دراسياً ولديه 
بطء أو صعوبة في 

التعليم، قدم معادلته 
المشهورة ومع 

ذلك أصبح من أهم 
المخترعين .

مقولة )العقل 
السليم في الجسم 

السليم( يجب 
التوقف عندها 

بحذر شديد ..

522022



 شاتو بريان:

  جوليملو ماركوني: 

  أينشتاين:

 الذي كان يميل للعزلة 
والوحدة، وقد يكون من 

أطفال التوحد ولكنه 
أصبح مؤلفاً وأديباً وكاتباً 

وقربه بونابرت وأشهر 
رواياته )مذكرات من وراء 

الضريح، الشهداء، رحلة 
من باريس إلى القدس(. 

 كان أعور العين ويميل 
لالنطواء وقد يكون توحدي، 

وهو مخترع الالسلكي، 
ومنح جائزة نوبل في 

الفيزياء عام 1909م، ونال 
ميدالية ألبرت من الجمعية 

البريطانية، وواصل أبحاثه 
في تحسين الالسلكي .

 كان فاشالً دراسياً ولم يجتز المرحلة 
اإلعدادية ومع ذلك طور النظرية النسبية 

ونشر أبحاثاً في الفيزياء، وأفاد بأن 
الطاقة والكتلة متكافئتان وقدم معادلته 

المشهورة )الطاقة = الكتلة × 2 مربع 
سرعة الضوء( وأكدت نظريته قنبلتي 
هيروشيما وناجازاكي في اليابان ونال 

جائزة نوبل في الفيزياء. 

 رئيس الواليات المتحدة 
األمريكية األسبق وكان 

مصاباً بشلل األطفال

فرانكلين روزفلت: 
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  هيلين كيلر:
  المرأة المعجزة التي كانت 

تحمل ثالث إعاقات هي الصم 
وكف البصر والخرس ومع ذلك 

أصبح لها شأن في األدب وكتابة 
القصة، وحصلت على عدة 

شهادات دكتوراه.

 مصاب بالشلل الرباعي 
وأبكم، وأطلق عليه أنشتاين 

القرن العشرين وقد تعامل مع 
الحاسب اآللي واكتشف نظرية 

تاريخ الكون وعمل محاضراً 
بجامعة كمبردج ويلقي 

محاضراته عن طريق الحاسب 
اآللي واكتشف الثقوب السوداء 

في الكون.

أما الموهوبون من  المعاقين في اإلسالم   ستيفن هوكنج:
فكثيرون ووجدوا، من المجتمع المسلم 
كل دعم  وتشجيع جعلهم شخصيات 

مشهورة لها مكانتها منهم:

  بشار بن برد:

 قال عنه الجاحظ )المطبوعون على 
الشعر هم بشار، والسيد الحميري وأبو 

العتاهية ولكن بشار أطبعهم(. وقيل أكثر 
الناس شعراً في الجاهلية واإلسالم ثالثة 

هم بشار وأبو العتاهية والسيد الحميري( 
وقد زينت أشعاره األدب العربي.
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وقد شاركت اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 
اخلاصة في النسخة اجلديدة من معرض قطر الزراعي 
اللذين  الثالث،  ال��دول��ي  البيئي  وامل��ع��رض  التاسع،  ال��دول��ي 
املناخي"، في  والتغُيّر  والبيئة  "البلدية،  وزارتا  تُنظمهما 
إلى  اخلميس  وامل��ؤمت��رات من  للمعارض  ال��دوح��ة  مركز 
األثنني )10-14/مارس/2022م ( بالتعاون مع برنامج لكل 

ربيع زهرة.

وأوضحت اجلمعية أن معرضي قطر الزراعي والبيئي 
لألطراف  تتيح  التي  الشاملة  املنصات  ص��دارة  في  يعدان 
الصعيدين  على  والبيئي  ال��زراع��ي  القطاعني  في  الفاعلة 
آخر  واستكشاف  اخلبرات  تبادل  والدولي فرصة  احمللي 
هذا  في  األعمال  بفرص  والفوز  واملستجدات  االجتاهات 
ل��ذل��ك استطاعا ج��ذب ع��دد كبير من  ال��ق��ط��اع احل��ي��وي، 

الشركات والرعاة. 

ًترسيخ مكانة معرضي قطر 
الزراعي والبيئي عالميا



   أقامت اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 
أوريكس  ريجنسي  حياة  فندق  م��ع  اخلاصة،  بالتعاون 
ال��دوح��ة  استضافة  مبناسبة  خ��اص��ة  احتفالية  ال��دوح��ة، 
ملنافسات كأس العرب FIFA  قطر 2021 ، التي انطلقت 
18 ديسمبر  امل��اض��ي واس��ت��م��رت ح��ت��ى  ن��وف��م��ب��ر   30 ي���وم 

2021، مبشاركة 16 منتخبًا حتت إشراف االحتاد الدولي 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ال  أم��ي��ر  السيد  بحضور  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  للجمعية 
العيسوي مستشار اجلمعية، ومسؤولني  الدكتور طارق  و 
م��ن ف��ن��دق ح��ي��اة ريجنسي أوري��ك��س ال��دوح��ة، وأع��ض��اء 

بالتعاون مع فندق ريجنسي أوريكس الدوحة

كأس العرب في عيون 
ذوي االحتياجات الخاصة
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اجل��م��ع��ي��ة م��ن األش���خ���اص ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة، 
وح��االت  وامل��ت��وس��ط��ة،  البسيطة  الذهنية  اإلع��اق��ات  م��ن 
م��ت��الزم��ة داون، وال��ت��وح��د،  إل���ى ج��ان��ب أول��ي��اء األم���ور، 
واإلخوة واألخوات، ومشرفي املركز التعليمي والتأهيلي 

التابع للجمعية. للبنات 
الروابط  تعزيز  إط��ار  ضمن  االحتفالية  ه��ذه  وتأتي    
لألطفال،  الفرصة  وتوفير  املجتمع،  أف��راد  بني  العميقة 
لالستمتاع بأوقات مميزة وفريدة، باإلضافة إلى زيادة 
الوعي العام في املجتمع، حول أهداف اجلمعية ورسالتها 
أوريكس  ريجنسي  لفندق  املجتمعية  املسؤولية  إطار  في 

الدوحة.

  وبهذه املناسبة أشار السيد 
أم���ي���ر امل����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  ب��اجل��م��ع��ي��ة 
اخل��اص��ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 

ق���ائ���اًل : “ي��س��ع��دن��ا م���د ج��س��ور 
التعاون مع فندق حياة ريجنسي 

أوري�����ك�����س ال�����دوح�����ة ع���ب���ر ت��ن��ظ��ي��م 
ه���ذا ال���ن���وع م���ن امل����ب����ادرات واألن��ش��ط��ة، 

املسؤولية  مفهوم  تعزيز  ف��ي  تساهم  التي 
الشراكات  وبناء  قطر،  دول��ة  داخ��ل  املجتمعية 

ال��ف��ع��ال��ة م���ع امل���ؤس���س���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل���اص���ة، 
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واملجتمعية  والصحية  التعليمية  امل��ج��االت  مختلف  ف��ي 
واخل��ي��ري��ة ، وب��ال ش��ك نحن نثمن م��ب��ادرة ف��ن��دق حياة 
املتميزة مع  الشراكة  الدوحة في ظل  أوريكس  ريجنسي 
البرامج  من  النوع  هذا  تفعيل  على  وحرصه   ، اجلمعية 
املجتمعّية، وهو جانب مهم جًدا حترص عليه اجلمعية 
أكمل  على  أه��داف��ه��ا  وحتقيق  رسالتها  ألداء  منها  سعًيا 

وجه.
التنفيذي للجمعية على أهمية  املدير  السيد      وشدد 

نفوس جميع  أث��ًرا طيبًا في  تترك  التي  اخل��ط��وات،  ه��ذه 
م��ن��ت��س��ب��ي اجل��م��ع��ي��ة م���ن األش���خ���اص ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
اخلاصة وتساعد على خلق جو من املرح والسعادة ، وأن 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ب��رام��ج يسهم ف��ي توفير اجل��و األس��ري 
اإلبداع ويسهم في إدماجهم  املشاركني على  الذي يحفز 

مع محيطهم األسري ومحيطهم املجتمعي .
الكبير جلهود مؤسسات  بالشكر  املال  السيد  وتوجه     
ال���دول���ة م���ن خ����الل اس��ت��ض��اف��ة احل����دث ال��ك��ب��ي��ر امل��ت��م��ث��ل 

 حرصت الجمعية 
على المشاركة 

في البرامج 
المجتمعية على 
هامش البطولة
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العليا  اللجنة  ب��ه  م��ات��ق��وم  على  مثنًيا  ال��ع��رب  مب��ون��دي��ال 
للمشاريع واإلرث اجلهة املسؤولة عن تنظيم كأس العالم 
تنظيم  على  وح��رص��ه��ا  هائلة  م��س��اٍع  م��ن   ،  2022 قطر 
ك��أس ال��ع��رب ب��ص��ورة رائ��ع��ة مب��ش��ارك��ة األش��خ��اص ذوي 

االحتياجات اخلاصة ومرافقيهم.
بدورها  املشاركة  أن اجلمعية حرصت على  إلى  الفتًا 
القت  وق��د  البطولة  هامش  على  املجتمعية  البرامج  في 
األمهات  األمور من  أولياء  كبيًرا  بني  تفاعاًل  االحتفالية 
أن  يؤكد  ال��ذي  األم��ر  املستمرة،  وبرامجها  اجلمعية  مع 
الدمج  حتقيق  ونحو  األم��ام  نحو  قدًما  متضي  اجلمعية 
االج��ت��م��اع��ي ال����ذي ن��أم��ل��ه ج��م��ي��ًع��ا. وي��ع��د ه��دًف��ا رئ��ي��س��يً��ا 
التأهيلية لذوي اإلعاقة  البرامج  للجمعية منوًها إلى أن 
بهدف  اجل��م��ع��ي��ة  ض��م��ن  استراتيجية  وت��ع��د  م��س��ت��م��رة، 

صقل املهارات والقدرات اخلاّصة لديهم.
   ومن جانبه قال جوليان جونزالفيز، مدير 
ال��دوح��ة:  ع���ام ف��ن��دق ح��ي��اة ريجنسي أوري��ك��س 
أتينا  التي  العالم  حول  املختلفة  لألماكن  “نريد 
مجتمعات  تكون  أن  منازلنا-  -وندعوها  منها 
قطر،  لدولة  ومشابهة  متمثلة  باحلياة  نابضة 
حيث ميكن للناس الوصول إلى املوارد والفرص 
هدفنا  إن  االزده��ار.  لتحقيق  واملتعددة  املتاحة 
الذي يتمحور حول االهتمام يتناول عدة ركائز 
الترحيب  يتم  حيث  وامل��س��اواة  التنوع،  أب��رزه��ا 

بكافة الضيوف والزوار” .
وأضاف “يسعدنا أن نستضيف اليوم منتسبي 

اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية 
ودعم جهود اجلمعية املستمرة لنشر الوعي بدورهم في 

املجتمع” .
   وق��دم��ت خ���الل االح��ت��ف��ال��ي��ة ع���دة أن��ش��ط��ة تضمنت 
الرسم اخلاص بكأس العرب فيفا قطر 2021، مبشاركة 
ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  أع��ض��اء  م��ن  مجموعة 
االحتياجات اخلاصة، و تلوين لوحات وزعت عليهم من 
قبل الفندق بجانب القيام بلوحات فنية باستخدام الكعك 
وال��ب��س��ك��وي��ت، ع��ق��ب ذل���ك وش����ارك ف��ري��ق ع��م��ل ال��ف��ن��دق 
الغداء،  ببوفيه  االستمتاع  خالل  من  فرحتهم  املشاركني 
تاله توزيع الهدايا عليهم كعربون شكر على مساهمتهم 
قلوبهم،  وال��س��رور على  البهجة  أدخ��ل  م��ا  احل���دث،  ف��ي 
وأشاد اجلميع باللمسات اإلبداعية ملنتسبي اجلمعية عبر 

الفنية. أنشطتهم 

59 2022



القطرية،  األومل��ب��ي��ة  اللجنة  أعلنت 
استضافة  ف��ي  االث��ن��ني، رغبتها  ال��ي��وم 
األل���ع���اب األومل��ب��ي��ة وال��ب��ارامل��ب��ي��ة  دورة 
اللجنة في بيان  املستقبل. وقالت  في 
نشرته على حسابها مبنصة "تويتر" 
وت���اب���ع���ه "اخل���ل���ي���ج أون�����الي�����ن"، إن��ه��ا 
ب��ط��ل��ب إل���ى اللجنة  ت��ق��دم��ت رس��م��ي��اً 
األومل���ب���ي���ة ال���دول���ي���ة ل���الن���ض���م���ام إل���ى 
امللِزم حول  املتواصل" وغير  "احل��وار 
اس��ت��ض��اف��ة إح����دى ال��ن��س��خ امل��ق��ب��ل��ة من 

دورة األلعاب األوملبية والبارملبية.
وأوض����ح����ت أن���ه���ا ت���رغ���ب ف����ي أن 
تستضيف إحدى هذه الدورات اعتباراً 

من دورة عام 2032.
ب������دوره ع���لَّ���ق ال��ش��ي��خ ج���وع���ان بن 
حمد آل ثاني، رئيس اللجنة األوملبية 
التقدم  اللجنة  إع��الن  على  القطرية، 
باستضافة هذا احلدث العاملي، مبيناً 
ف����ي ت���غ���ري���دة ن���ش���ره���ا ع���ل���ى ح��س��اب��ه 
عاملياً  رياضياً  "ح��دث��اً  أن  ب�"تويتر"، 
للمرة  الستضافته،  قطر  تعمل  آخ��ر 

األولى في منطقة الشرق األوسط".
وأض���������اف ف����ي ت����غ����ري����دة أخ������رى: 
ت��أس��س��ت عليها  "خ��م��س��ة م��رت��ك��زات 
رغبة قطر في استضافة إحدى النسخ 
امل��ق��ب��ل��ة م��ن دورة األل���ع���اب األومل��ب��ي��ة 

والبارملبية اعتباراً من عام 2032".

وأوض����ح أن ه���ذه امل��رت��ك��زات هي 
والنهضة  الرياضية،  التحتية  "البنية 
احلضارية، والتجربة القوية، واملكانة 
العاملي،  السالم  مجتمع  في  املرموقة 

والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً".
وكانت قطر جنحت في استضافة 
ب��ط��والت رياضية دول��ي��ة ع��دي��دة في 
السنوات املاضية؛ مدفوعة ببنى حتتية 
��ل��ت��ه��ا الس��ت��ق��ب��ال ال��ف��رق  م��ت��ط��ورة، أَهّ

العاملية وجماهيرها.
وما زالت قطر تكشف عن إجنازات 
رياضية ضمن مشاريع بناها التحتية 

ف����ي إط�������ار ج���ه���وزي���ت���ه���ا الس��ت��ض��اف��ة 
عاملي  ح���دث  أك��ب��ر   ،2022 م��ون��دي��ال 

تشهده املنطقة.
وكانت قطر نالت شرف استضافة 
"احمل���ف���ل ال����ك����روي ال���ك���ب���ي���ر"، ال���ذي 
ي��ق��ام م��رة ك��ل 4 س��ن��وات، ف��ي الثاني 
كان  م��ا  محّولة   ،2010 ديسمبر  م��ن 
املستحيل"  ب���"احل��ل��م  البعض  يصفه 
إلى "واقع ملموس" بفضل تخطيط 
جنح  مثالي  وم��ل��ف  كبيَرين،  وج��ه��د 
ف���ي اإلط����اح����ة ب�����دول ع���م���الق���ة، في 
مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية.

قطر تعلن رغبتها في استضافة 
األلعاب األولمبية والبارالمبية
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وص��ل��ت ال��ب��ع��ث��ة ال��ق��ط��ري��ة ال��ت��ي س��ت��ش��ارك ف��ي دورة 
مساء  طوكيو،  اليابانية  العاصمة  إلى  الباراملبية  األلعاب 
 24 األح�����د، ح��ي��ث م���ن امل���ق���رر أن ت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة ب���ني 
4400 رياضي من  أغسطس و5 سبتمبر مبشاركة نحو 

160 دولة.
وم��ث��ل دول����ة ق��ط��ر ف���ي ه���ذه ال�����دورة ك����ٌلّ م���ن عبد 
اللذين سيشاركان  القادر وسارة مسعود؛  الرحمن عبد 
في مسابقة دفع اجللة، ضمن منافسات ألعاب القوى.
ومن املقرر أن تفتتح الالعبة سارة مسعود املشاركة 
ال��ق��ادر  ع��ب��د  س��ي��دخ��ل  فيما  سبتمبر،   2 ف��ي  ال��ق��ط��ري��ة 

4 من الشهر نفسه. ال� معترك املنافسة في 
وسارة مسعود هي أول العبة قطرية حتقق ميدالية 
باراملبية للسيدات في تاريخ قطر؛ حيث أحرزت فضية 
.2016 دفع اجللة فئة 33 في بطولة ريو دي جانيرو- 

كما حصدت مسعود ميدالية ذهبية في رمي اجللة 
ال���ق���رص ف���ي دورة األل���ع���اب اآلس��ي��وي��ة ل���ذوي  ورم����ي 

."2014 االحتياجات اخلاصة "إنشون 
القادر فهو أول العب قطري  أما عبد الرحمن عبد 
حصل  حيث  البالد؛  تاريخ  في  باراملبية  ميدالية  يحقق 

.2016 على فضية رمي اجللة في ريو دي جانيرو- 
وف�����از ع��ب��د ال���ق���ادر أي���ض���اً ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة في 
رم���ي اجل��ل��ة ف��ي ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ألل��ع��اب ال��ق��وى ل��ذوي 
 ،2017 التي استضافتها لندن في  االحتياجات اخلاصة 
إنشون  اآلس��ي��وي��ة  األل��ع��اب  إل��ى ذهبية دورة  ب��اإلض��اف��ة 

.2014
وحصدت قطر ذهبيتني وفضية في بطولة األلعاب 
ف��ي العاصمة  ال��ت��ي أق��ي��م��ت م��ؤخ��راً  األومل��ب��ي��ة األخ��ي��رة 

اليابانية.

العبان قطريان يشاركان في 
بطولة طوكيو لأللعاب البارالمبية
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" لمنافسات كرة الهدف 
ً
منتخب العراق "بطال

 "وقطر في "المركز الثالث"
ً
واألردن "وصيفا

ل���دورة  ال��ث��ال��ث��ة  النسخة  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  اس��ت��ض��اف��ت 
التي   ،2022 البحرين   – الباراملبية  آسيا  غ��رب  األل��ع��اب 
يشارك فيها 700 العب والعبة اختارت اللجنة الباراملبية 
االف��ت��ت��اح ووق��ع  ت��راث��ًي��ا إلق��ام��ة ح��ف��ل  م��وق��ًع��ا  البحرينية 
تراثًيا على  تعتبر شاهًدا  والتي  قلعة عراد  االختيار على 

وذلك  وتاريخها  البحرين  مملكة  حضارة 
ب���ه���دف ت��ع��ري��ف امل���ش���ارك���ني ع��ل��ى ت���راث 

اململكة وأهم آثاره.
عالية  درجة  على  االفتتاح  حفل  وكان 

اجلميع  إعجاب  ونال  والتنظيم  اإلبهار  من 
700 الع���ب  ال�������دورة  ف���ي ه����ذه  وي���ت���ن���اف���س 

وبحضور  مشاركة،  دولة   11 من  والعبة 
والتصنيفية  التحكيمية  األطقم  من   70

حيث  مختلفة،  دول���ة   26 م��ن  ال��ف��ن��ي��ة 
7 ري��اض��ات  ي��ت��ن��اف��س امل���ش���ارك���ون ف���ي 

الكراسي  على  السلة  كرة  القوى،  ألعاب  وهي؛  مختلفة 
الريشة  الطاولة،  الهدف، كرة  البوتشيا، كرة  املتحركة، 

األثقال. ورفع  الطائرة، 
للمكفوفني  ال��ه��دف  لكرة  العراقي  املنتخب  وت��ص��در 
الشقيق  امل��ن��ت��خ��ب األردن�����ي  ف���وزه ع��ل��ى  أث���ر  م��ج��م��وع��ت��ه 
ب��ني  ن���دي���ة وم���ث���ي���رة  م���ب���اراة  ف���ي   )8-6( ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ف��ي  األردن  م����ش����ارك����ة  ل���ي���خ���ت���ت���م  ال����ط����رف����ني 
أل��ع��اب  دورة  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  النسخة  م��ن��اف��س��ات 
غ���رب آس��ي��ا ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ف���ي ال��ب��ح��ري��ن وت���وج 
للمكفوفني  الهدف  لكرة  ال��ع��راق  منتخب 

الذهبية. بامليدالية 
ال��ق��ط��ري ب��ط��ل النسخة  امل��ن��ت��خ��ب  وح��ق��ق 
املاضية برونزية مسابقة كرة الهدف للمكفوفني 
بعد فوزه على نظيره السعودي في مباراة 

حتديد املركزين الثالث والرابع.
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ن��ظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة ج��ول��ة ت��وع��وي��ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ملتحف 
ذوي  األشخاص  من  مجموعة  بها  ش��ارك  الوطني  قطر 
أحد  االجتماعي  الثقافي  امل��رك��ز  منتسبي  م��ن  اإلع��اق��ة، 
سلسلة  ضمن  اجلولة  وج��اءت  للجمعية،  التابعة  املراكز 
م���ن ال���رح���الت وال����زي����ارات ال��ت��وع��وي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي 
السياحية  باملعالم  للتعريف  ملنتسبيها  اجلمعية  تنظمها 
تستهدف  كما  ب��ال��دول��ة  وال��ت��اري��خ��ي��ة  وال��ت��راث��ي��ة  والفنية 
للمنتسبني  الوطنية  الهوية  تنمية   على  العمل  ال��زي��ارات 

)الهوية الظاهرية والهوية الباطنية(. 
ومن أهداف الزيارات والرحالت الثقافية التي تنظمها 
الرئيسية  األه����داف  أح���د  حتقيق  وم��راك��زه��ا  اجل��م��ع��ي��ة 
باملجتمع،  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص  دم��ج  م��ن  للجمعية 
من  املختصني  بحضور  املختلفة  امل��ش��ارك��ات  خ��الل  م��ن 
األخصائيني واملساعدين في مراكز  اجلمعية مما ينمي 
وال��ث��ق��اف��ي��ة والكالمية  االج��ت��م��اع��ي��ة  وامل���ه���ارات  ال��ق��درات 
واحلركية لألعضاء من األشخاص ذوي اإلعاقة ويدخل 

البهجة والفرح على نفوسهم ويدعمهم نفسًيا.
   وال�����زي�����ارات وال����رح����الت ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة 
وم��راك��زه��ا ي��ش��ارك ب��ه��ا م��ن ي��رغ��ب م��ن ال��س��ادة أول��ي��اء 
اجلميع  بني  ومتفاعلة  مستقرة  عالقة  يكّون  ما  األم��ور 

نفوس  ف��ي  الطيب  األث���ر  وال��رح��الت  ال��زي��ارات  وتلقى   ،
املنتسبني، في جو  من  العديد من  بها  اجلميع ويشارك 
ال��ف��رح وال��راح��ة وال��س��رور، وت��أت��ي ال��زي��ارات وال��رح��الت 
برئاسة  اجلمعية  إدارة  مجلس  من  مباشرة  بتوجيهات 
ثاني،  حفظه اهلل وجميع  آل  ثاني بن عبد اهلل   / الشيخ 

أعضاء مجلس اإلدارة الكرام.

شارك بها مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة

جولة توعوية وتثقيفية لمتحف قطر الوطني نظمتها 
الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة



642022

للبنات  اإلع��دادي��ة  وه��ب  بنت  آمنة  م��درس��ة  دشنت 
ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي، 
لألشخاص  املصممة  الرياضية«  “األرج��وح��ة  مشروع 
بتصميمها  وق��ام  واجلسمية،  احلركية  اإلع��اق��ة  ذوي 
ال��ب��ح��ث العلمي ف��ي امل��درس��ة، ف��ي ح��ف��ل خ��اص  ف��ري��ق 
خالد  الدكتور  الشيخ  سعادة  بحضور  املدرسة  نظمته 
مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل  اهلل   عبد  بن  ثاني   بن 
االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اجلمعية  إدارة 
وبعض  املدرسة  مديرة  لرم  نادية  والسيدة  اخلاصة، 
امل��درس��ة،  ف��ي  وال��ت��دري��س��ي��ة  اإلداري����ة  الهيئتني  أع��ض��اء 

البحث. وفريق 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن ث��ان��ي بن  وأع���رب س��ع��ادة الشيخ 
اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  اهلل  عبد 
ل��ت��أه��ي��ل ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة، عن  ال��ق��ط��ري��ة 

نفوس  في  طيبًا  أثًرا  الذي سيترك  باملشروع،  سعادته 
األش��خ��اص ذوي اإلع���اق���ة، وي��س��ه��م ف��ي خ��ل��ق ج��و من 
ي��ن��ع��ك��س ع��ل��ى صحتهم  ل��دي��ه��م، م���ا  امل����رح وال���س���ع���ادة 

واجلسمية. النفسية 
وأش�����اد س���ع���ادت���ه  ب�����دور اجل��م��ع��ي��ة ف���ي م���د ج��س��ور 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق امل��ش��ت��رك م���ع م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ودع����م م���ش���روع���ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ذات 
ال��ع��الق��ة ب��األش��خ��اص ذوي اإلع���اق���ة، مل��ا ل��ه��ا م��ن دور 
واإلنسانية،  املجتمعية  املسؤولية  ف��ي  وإيجابي  فاعل 
ذات  امل��ب��ادرات  تكون  أن  أهمية  على  سعادته  وش��دد  
في  يسهم  ما  اإلب���داع،  على  املشاركني  وحتفز  ف��ائ��دة، 
األسري  اإلعاقة في محيطهم  األشخاص ذوي  إدماج 

واملجتمعي.
واالجتماعية  النفسية  الصحة  يسهم في حتسني  مبا 

مشروع »األرجوحة الرياضية« 
لذوي االحتياجات الخاصة

دشنتها مدرسة آمنة بنت وهب اإلعدادية للبنات 
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اللياقة  م��س��ت��وى  وت��ط��وي��ر  اإلع���اق���ة،  ذوي  ل��ألش��خ��اص 
البدنية لديهم ومساعدتهم على االنخراط في املجتمع 
لالندماج  رغبتهم  نسبة  وزيادة  أو خوف،  دون رهبة 
ميكن  الرياضية  واألرجوحة  فّعال،  بشكل  املجتمع  مع 

في  الترفيه  وأماكن  العامة،  احلدائق  في  استخدامها 
األشخاص  صحة  على  إيجابًيا  أث��ًرا  يترك  ما  ال��دول��ة، 

ذوي اإلاقة احلركية، النفسية واجلسدية .
وم���ن ج��ه��ت��ه��ا أش�����ادت ال��س��ي��دة ن���ادي���ة ل����رم، م��دي��ر 

المشروع يسهم 
في خلق جو من 
المرح والسعادة 
لدى ذوي االعاقة 

مما ينعكس على 
صحتهم النفسية 

والجسمية

مساعدة
 األشخاص ذوي 

اإلعاقة على 
االندماج في 

المجتمع دون 
رهبة أو خوف

المشروع مر بعدة 
مراحل قبل عملية 

اإلنجاز وجرت العديد من 
التعديالت بمشاركة 

طالبات البحث
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مدرسة آمنة بنت وهب اإلعدادية للبنات بجهود اجلمعية القطرية 
اخل��اص  العلمي  البحث  بدعم  اخل��اص��ة  االحتياجات  ذوي  لتأهيل 
الدكتور  الشيخ  لسعادة  الشكر  موجهة  اإلع��اق��ة،  ذوي  باألشخاص 
اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  ث��ان��ي،  آل  اهلل  عبد  ب��ن  ثاني  ب��ن  خالد 
الكبيرة  املساعي  ثّمنت  كما  التدشني،  حفل  وحضوره  البحث  لدعم 
عفيفة،  طالب  والسيد  للجمعية،  التنفيذي  املدير  املاُل  أمير  للسيد 
اجلمعية،  مستشار  العيسوي  طارق  والدكتور  اإلدارة،  مجلس  عضو 
املزيد  لبذل  وتشجيعهن  الطالبات  ودع��م  للمدرسة  زيارتهم  على 
من اجلهد في حياتهن العلمية والدراسية، معربة عن أملها في أن 
يأخذ هذا املشروع حيز التنفيذ في كافة متنزهات وحدائق الدولة.
العلمي  البحث  مشرفات  جهود  على  امل��درس��ة  م��دي��رة  وأث��ن��ت     
ف��ي ت��وف��ي��ر األج����واء امل��س��اع��دة ع��ل��ى إجن���از ه���ذا امل��ش��روع م��ن خ��الل 

نادية لرم: أتمنى أن 
يأخذ المشروع حيز 
التنفيذ في كافة 
متنزهات وحدائق 

الدولة
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ال���دع���م وامل��ت��اب��ع��ة وّخ���ص���ت ب��ال��ش��ك��ر ال���س���ي���دة م��ن��ي��رة 
األبحاث  ومشرفة  البدنية،  التربية  معلمة  األحبابي 
عن  معربة  السبيعي،  س��ارة  السيدة  باملدرسة  العلمية 
األبحاث  املشروع مبسابقة  يفوز هذا  بأن  الكبير  أملها 
والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  تقيمها  التي  العلمية 

احلالي. للعام  العالي 
ب���دوره���ا ث��ّم��ن��ت م��ن��ي��رة األح��ب��اب��ي، م��ع��ل��م��ة ال��ت��رب��ي��ة 
ال��ب��دن��ي��ة ب��امل��درس��ة وم��ش��رف��ة ال��ب��ح��ث ب��ال��دع��م امل��م��ي��ز 
ل���ل���م���ش���روع م����ن ق���ب���ل اجل��م��ع��ي��ة ال���ق���ط���ري���ة ل��ل��ت��أه��ي��ل 
امل���ش���روع  أن  م���ؤك���دة  اخل����اص����ة،  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
م��ر ب��ع��دة م���راح���ل، ق��ب��ل عملية اإلجن����از ح��ي��ث ج��رت 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ع��دي��الت مب��ش��ارك��ة ط��ال��ب��ات ال��ب��ح��ث، 

وت��وج��ه��ت ب��ال��ش��ك��ر اجل���زي���ل مل���دي���رة امل���درس���ة ال��س��ي��دة 
العلمي  للبحث  ال��دائ��م  ودعمها  لتشجيعها  ل��رم  ن��ادي��ة 
ب��امل��درس��ة، وج��ه��ود م��ن��س��ق��ة ال��ت��رب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة ال��س��ي��دة 
 ج��م��ي��ل��ة امل��������ري، جل���ه���وده���ا امل���م���ي���زة ف����ي امل����ش����روع.
ل��ت��أه��ي��ل ذوي  ال��ق��ط��ري��ة  إل����ى أن اجل��م��ع��ي��ة  ي���ش���ار     
االح���ت���ي���اج���ات اخل���اص���ة، ت���دع���م امل����ب����ادرات وال��ب��رام��ج 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ال���ت���ي ت��ت��م��اش��ى م���ع رؤي���ت���ه���ا وأه���داف���ه���ا، 
وت��س��ت��ه��دف رف����ع م��س��ت��وى ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي ألف����راد 
أسريًا  الرعاية  التي تستحق  بالفئات  والتعريف  املجتمع 
وتأهيلية  توعوية  وحلقات  برامج  وتقدمي  ومجتمعيًا، 
وتثقيفية وترفيهية بالتعاون مع املؤسسات ذات الصلة.



مع  بالتعاون  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  نظمت 
أكادميية "ليدرز للطبخ" ورشة تدريبية ل� “ تعليم فنون الطبخ” مبشاركة عدد 
من منتسبي اجلمعية من الطالب ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة واملتوسطة، 

وحاالت التوحد، ومتالزمة داون، املسجلني في مراكز اجلمعية.
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  والتدريب  التأهيل  سبل  لتنوع  اجلمعية  وتهدف 
وإكساب مهارات االعتماد على الذات، واحلياة اآلمنة املستقلة، وحتفيزهم على 
اإلنتاج والعمل واالعتماد على الذات، وإتاحة الفرص املناسبة إلبراز مواهبهم، 
أكد الطرفان أن الورشة أجريت في جو من التعاون، ومراعاة قدرات ومهارات 
من  جو  في  التدريب  أثناء  للمتدربني  املستمر  والتشجيع  املختلفة،  املتدربني 
السعادة، ومت تدريب الطالب على مهارات “إعداد البيتزا بخطواتها املختلفة، 
وإعداد العصائر الطازجة، وتزيني احللوى والكيك”  وحصلوا بعد االنتهاء من 

التدريب على شهادات املشاركة من األكادميية.
القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تثمن وتقدر  جهود  واجلمعية 
الطباخني واملدربني، والقائمني على األكادميية الذين جعلوا منها مكانًا ال يقتصر 
على تعليم فنون الطبخ فقط، وإمنا إعداد الهواة احملبني للطبخ من األشخاص 

ذوي اإلعاقة، متهيًدا النخراطهم في سوق  العمل احمللي. 
تعمل اجلمعية بالتعاون مع كافة املؤسسات املعنية وذات االختصاص بالدولة 
من  اإلع��اق��ة  ذوي  لألشخاص  املتنوعة  والتدريبية  التأهيلية  البرامج  لتقدمي 
واالستقاللية،  بالسعادة  والشعور  النفسية  الصحة  لتحقيق  اجلمعية،  منتسبي 
والتواصل مع أولياء األمور إلدخال البرامج والتعديالت وفًقا للبرامج املقدمة 

من أجل جودة احلياة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.

بالتعاون مع أكاديمية ليدرز للطبخ

ورشة تدريبية لـتعليم فنون الطبخ
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االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  شاركت   
اخل���اص���ة، االح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ع��ص��ا ال��ب��ي��ض��اء، 
ال���ذي ي��واف��ق اخل��ام��س ع��ش��ر م��ن ش��ه��ر أك��ت��وب��ر م��ن كل 
والتنقل  لالستقاللية  مهمة  أداة  البيضاء  والعصا  ع��ام، 
ل���ألش���خ���اص امل��ك��ف��وف��ني وض���ع���اف ال���ب���ص���ر، وه����ي أداة 

تساعدهم على احلركة والتنقل باستقاللية.
دولًيا  به  معترًفا  رم��ًزا  البيضاء  العصا  أصبحت  فقد   
لألشخاص املكفوفني وضعاف البصر »رمًزا لالستقاللية 

واحلرية واالنطالق« .
الشيخ ثاني بن عبداهلل آل ثاني، رئيس   وقال سعادة 
مجلس إدارة اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 
على  ي��ؤك��دان  إدارت��ه��ا  ومجلس  اجلمعية  »إن  اخل��اص��ة: 
أه��م��ي��ة إح��ي��اء ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ع��ص��ا ال��ب��ي��ض��اء م��ن أج��ل 
األشخاص  االجتماعي، وعدم متييز  الدمج  حتقيق قيم 
ذوي اإلعاقة البصرية من املكفوفني وضعاف البصر من 
اجلنسني، مع أهمية تكريس قيم املساواة واالستقاللية. 

وذل�����ك مب��ش��ارك��ة األع���ض���اء ف���ي األن��ش��ط��ة وال��ب��رام��ج 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، واك���ت���ش���اف م��واه��ب��ه��م وق���درات���ه���م اخل��اص��ة 
التكنولوجيا  م��ج��ال  ف��ي  خ��اص��ة  امل��ت��ن��وع��ة  امل���ج���االت  ف��ي 
في  اخلاصة  وامل��ه��ارات  املكفوفني،  لألشخاص  املساعدة 
البشرية،  التنمية  مجال  في  احملاضرات  وتقدمي  اإللقاء 
الكاملة للتعبير عن أنفسهم  ومنحتهم اجلمعية املساحة 
الكثير  منهم  وأصبح  املختلفة،  واملناسبات  احملافل  في 
متنوعة  م��ج��االت  ف��ي  وال��ق��ادة  واملُ��ب��دع��ني  املُلهمني  م��ن 

تخدم املجتمع وتساعد في نهضته التنموية".
 وش���دد س��ع��ادت��ه ع��ل��ى ح��ق األش��خ��اص امل��ك��ف��وف��ني في 
استخدام العصا البيضاء واحلركة خارج نطاق منازلهم، 
وت���دري���ب ال���ن���شء م���ن ذوي اإلع���اق���ة ال��ب��ص��ري��ة خ��اص��ة 
امل��ك��ف��وف��ني ع��ل��ى م��ه��ارات اس��ت��خ��دام ال��ع��ص��ا ال��ب��ي��ض��اء في 
األماكن العامة مثل األسواق واألندية وعند السفر وأماكن 
على  واالعتماد  االستقاللية،  عن  تعبيًرا  وغيرها  العمل 
تعديالت  م��ن  ال��دول��ة حاليًا  م��راف��ق  تشهده  وم��ا  ال���ذات، 
وتيسيرات حتى نحقق مجتمًعا بال قيود، مجتمًعا ميسًرا 

للجميع.

حمالت تعريفية: 

قامت اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 
البيضاء  بالعصا  للتعريف  توعوية  بحملة  اخل��اص��ة 
واضطراباتها، وقانون العصا البيضاء ورمزيتها، عبر 
باملكفوفني،  التعريف  بهدف  اإللكترونية  منصاتها 
وكيفية استخدامه للعصا البيضاء، وتشجيع املنتسبني 
البيضاء  العصا  استخدام  أهمية  على  املكفوفني  من 

خاصة عند التنقل خارج املنزل.

أهمية استقاللية 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة البصرية 

اليوم العالمي للعصا البيضاء



ن���ظ���م���ت اجل���م���ع���ي���ة ال���ق���ط���ري���ة ل���ت���أه���ي���ل ذوي 
يدوية  فنية  عمل  ورش  اخلاصة  االحتياجات 
والتأهيلي  التعليمي  اجلمعية  مراكز  ملنتسبي 
ألم����ي،  ضمن  ب��اق��ة ورد   : ب��ع��ن��وان  للبنات 
احتفاالت اجلمعية بيوم األم والذي يصادف 
21 م���ارس م��ن ك��ل ع���ام، وش��ه��د االحتفال 
للعام احلالي تنظيم ورشة عمل لتصميم 
ب����اق����ات م����ن ال�������ورد ب���اس���ت���خ���دام ال������وراق 

املتاحة  مختلفة األلوان واالحجام، وإدخال بعض اخلامات 
بالبيئة، ومما يتناسب مع القدرات املختلفة للمشاركني في 

الورشة الفنية التدريبية.
وال���ورش���ة ال��ف��ن��ي��ة م���ن ت��ق��دمي امل��ع��ل��م��ات واألخ��ص��ائ��ي��ات 
اجلمعية  واع��ض��اء  األم��ه��ات  مبشاركة  باجلمعية،  العامالت 
بهذه  احتفاالً  م��ن اجلنسني،  اإلع��اق��ة  األش��خ��اص ذوي  م��ن 
املناسبة الغالية على اجلميع وسط حالة من البهجة والسرور 
وتضحياتها  لرعايتها  واجلوهري  الهام  األم  ل��دور  ترسيخاً 

باقة ورد ألمي..  ورشة عمل يدوية 
تدريبية  لمنتسبي الجمعية

احتفاالً بيوم األم
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ألبنائها خاصة من االشخاص ذوي اإلعاقة، وإميانا بأهمية 
دور األم في بناء األسرة الصاحلة املستقرة، وفي إطار سعي 
اجلمعية لتقدمي اخلدمة الفضلى وتوثيق العالقة مع األسرة.
ويأتي االحتفال بهذه املناسبة كتقليد سنوي تعكف عليه 
اجلمعية تقديرا منها للدور الفاعل الذي تقوم به األمهات، 
وت��ق��دمي رس��ال��ة ش��ك��ر وت��ق��دي��ر ل��ه��ن م��ن ج��م��ي��ع منتسبي 

اجلمعية ، من خالل الورش واألعمال اليدوية.
وق�����ال ال��س��ي��د ط���ال���ب ع��ف��ي��ف��ة، عضو 
ال��ق��ط��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
اخل��اص��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  لتأهيل 
ي��أت��ي تقديرا  األم  ب��ي��وم  االح��ت��ف��ال  إن 
ل�����ل�����دور ال�����ه�����ام وال����ف����اع����ل ل���ألم���ه���ات 
ف����ي امل��ج��ت��م��ع وه�����ي مت���ث���ل رم���ز 
ال���ع���ط���اء، واجل���م���ع���ي���ة ت���واص���ل 
على  القائم  بالعمل  التزامها 
م���ب���دأ ال���ت���ع���اون وال���ش���راك���ة 
ب��ه��دف ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

لألشخاص ذوي اإلعاقة واالستفادة من اخلبرات والكوادر 
املتوافرة في كل مؤسسة.

ال��روح والعقل واحلياة كلها ، وأن  واض���اف، إن األم هي 
في  ينحصر  ال  واملضحية  العظيمة  اإلنسانة  بهذه  االحتفال 
يوم واحد من العام وإمنا كل يوم في حياتنا هو احتفال بها 
وبعطائها، والب��د من اإلش���ادة ب��دور امل��رأة في بناء اإلنسان 
إي��اه��ا رك��ن��ا م��ن أرك���ان املجتمع وأس��اس  واألوط����ان معتبرا 

نهضته وسر شموخه وتقدمه.
إح��دى  األم��ه��ات علقت  ع��ن  ونيابة  وع��ل��ى صعيد متصل 
األمهات املرافقات في ورشة العمل الفنية بقولها :" نشكر 
االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  على  القائمني 
أننا عائلة  الرائعة والتي تدل على  اللفتة  اخلاصة على هذه 
واح��دة  متكاتفني ومتعاونني في جميع املواقف والظروف 
واللفتة  ، السيما  لتثلج صدورنا  املناسبة  حيث ج��اءت ه��ذه 
معان جميلة  على  تؤكد  والتي  علينا  ال��ورود  بتوزيع  الرائعة 
ورائعة ، ولعل أهمها أن جميع منتسبي اجلمعية يد واحدة “.



برنامج التأهيل بالموسيقى  لمنتسبي مراكز 
الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة 

االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  هدفت 
باستخدام  وال��ع��الج  التأهيل  برنامج  إدراج  م��ن  اخل��اص��ة 
امل��وس��ي��ق��ى مل��ن��ت��س��ب��ي م���راك���ز اجل��م��ع��ي��ة م���ن األش���خ���اص 
امل��زدوج��ة  واإلع���اق���ات  ب��أن��واع��ه��ا،  الذهنية  اإلع��اق��ة  ذوي 
وامل��ت��ع��ددة م��ن أج��ل اس��ت��ع��ادة وحتسني احل��ال��ة العاطفية 
املوسيقي،  السمع  باستخدام  للحالة،  والروحية  والنفسية 
امل��وس��ي��ق��ي واالس��ت��رخ��اء  ال��ع��الج باخللفية وال��ت��أم��ل  وه���و 
ال��ع��زف احلي  ال��ه��ادئ��ة، م��ن خ��الل  املوسيقى  عند س��م��اع 
للمتدربني  فعال ومهم وحيوي  دور  وللبرنامج  املباشر، 
تعديل  يساعدهم في  اإلعاقة حيث  األشخاص ذوي  من 
ال��س��ل��وك، ن��ح��و امل���س���ارات اإلي��ج��اب��ي��ة وتغيير امل����زاج ال��ع��ام 
والقلق،  التوتر  والتخفيف من  املوسيقية  اجللسات  خالل 
واحل�����د م���ن ال��ن��ش��اط غ��ي��ر ال���ه���ادف وحت���س���ني ال���ق���درات 
أثناء  امل��درب  مع  التفاعل  خالل  من  والنطقية،  الكالمية 
ال��ع��زف وال��غ��ن��اء، مم��ا ي��س��اع��د ع��ل��ى رف���ع ال����روح املعنوية 
وتنشيط احل����واس وال���غ���دد، وت��ك��وي��ن ح��ال��ة م��ن ال��ت��وازن 
النفسي للمتدربني، وقد مت اختيار مجموعة من األغاني 
واألن��اش��ي��د ذات ال��ط��اب��ع ال��وط��ن��ي وال��دي��ن��ي واالج��ت��م��اع��ي، 
على  اجلمعية  وتعمل  اجلمعية،  م��راك��ز  ط��الب  لتدريب 
إدخال البرامج التأهيلية املختلفة، ومنها برنامج التدريب 
ال��ك��رمي واحلديث  ال��ق��رآن  على حفظ م��ا تيسر لهم م��ن 
النبوي الشريف، وبرامج العالج بالفنون واألعمال اليدوية 
املختلفة، وغيرها من البرامج غير االعتيادية، رغبة في 
حتقيق التأهيل الشامل وهو أحد أهداف اجلمعية الهامة.
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  اح��ت��ف��ل��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة ل��ت��أه��ي��ل ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة 
من  والعشرين  السادس  يوافق  ال��ذي  القطري،  البيئة  بيوم  ومراكزها 
من  مميزة  مبشاركة  أمانة«  بيئتنا   « شعار  حتت  عام  كل  من  فبراير 
الطالب والطالبات املسجلني في املركز التعليمي والتأهيلي للبنات التابع 
للجمعية، الذين يضمون طالب من ذوي اإلعاقات الذهنية، والتوحد، 

ومتالمة داون، واإلعاقات املزدوجة، واملتعددة، من اجلنسني. 
الطالب  ب��ني  البيئي  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  واألنشطة  الفعاليات  وت��ه��دف      
املرتبطة  والقيم  واالجت��اه��ات  وامل��ه��ارات  املعارف  وتعزيز  والطالبات، 
البيئي  واحلس  املبادرة  روح  وتنمية  القطرية،  البيئة  وتعافي  بسالمة 
مسؤولية  الوطن  بيئة  حماية  أن  إلى  االنتباه  ولفت  والتذكير  لديهم، 
البيئة أصبح قضية عاملية بكافة أبعادها  اجلميع، ال سيما  أن موضوع 
دون استثناء ، ولم تكتف دولة قطر بهذا االحتفال السنوي، بل شرعت 
للبالد،  ب��ه��دف إض��اف��ة رئ��ة ج��دي��دة  امل���ب���ادرات  ال��ع��دي��د م��ن  ف��ي تنفيذ 
ب��ه��دف دعم   2019 ع��ام  أطلقت  ال��ت��ي  ش��ج��رة  زراع���ة مليون  ك��م��ب��ادرة 

البيئية. االستدامة  املناخي وتعزيز  التغّير  ملواجهة  الدولية  اجلهود 
قطاعات  ك��اف��ة  ل��دى  القطري  البيئة  ي��وم  إح��ي��اء  ألهمية  وت��أك��ي��ًدا     
أشكاله  بكافة  البيئي  الوعي  تعزيز  املؤسسات  على  وال��واج��ب  ال��دول��ة، 
البيئية،  االس��ت��دام��ة  اإلع��اق��ة وأس��ره��م، ودع���م  األش��خ��اص ذوي  ل��دى 
وأهمية احملافظة عليها، واملساهمة في حماية النباتات والبنية التحتية 
الزراعية، التي تعد ركيزة هامة في حماية البيئة التي نعيش فيها، مع 
املختلفة  للخامات  التدوير  إعادة  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تدريب 
حلماية البيئة احمليطة، وممارسة الفنون املختلفة وتكوين أعمال فنية 

من خالل إعادة التدوير وهذا ما تتميز به اجلمعية ومراكزها.

مشاركة متميزة لطالب الجمعية القطرية لتأهيل 
ذوي االحتياجات الخاصة في يوم البيئة القطري
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أزهارٌ من حديقة ِعمري

استذكار  بيٍد مرجتفة، ورغبتي  القلَم  أمسكُت 
القلُم  امللونة،  سقط  مقتطفات من زه��ور أيامي 
م���رات، ولكّنني  ع��ّدة  املرتعشة  ب��ني أصابعي  م��ن 
أعيد التقاطه بإصرار، أريد أن أخّط به ذكرياتي، 
وأرس��م به أزه��اري، لقد أسميتها أزه��اًرا الختالف ألوانها، 
واختالف روائحها أيًضا، على الرغم من أنها جميًعا تنتمي 

حلديقة واحدة هي: حياتي. 

الزهرة األولى.. " الوردية"
وق��د أسميتها ال��زه��رة ال��وردّي��ة، وه��ي م��ن أجمل أزه��ار 
حياتي، أستذكرها وأستذكر رائحتها املعطرة بنقاء الطفولة 
انتقلت فيها من  ال��ن��ش��اط،  ال��ش��ب��اب، ه��ي زه���رة  وع��ن��ف��وان 
إل���ى ع��ال��م اجل��ام��ع��ة، اختلطت بأجناس  امل��درس��ة  م��راه��ق��ة 
عديدة، وتعرفت إلى شخصيات مختلفة، وكذلك كانت فيها 
بداية قصتي مع َمرضي،  بدأت القصة عندما جاءني إحساس 
غريب ذات يوم، أذكر أنه داهم يدي أواًل دون سابق إنذار، 
ث��م ب��دأ يتسلل إل��ى أق��دام��ي، تساءلت ع��ن أسبابه ب��ني أهلي 
وأقاربي، تعددت اآلراء والتفسيرات، ثم استقّر رأي أغلبهم 
على أنها )عني( أصابتني، وال بّد لي من زيارة أحد املشايخ 
وبالفعل  ج��س��دي،  ع��ّن  ال��ع��ني  عفريت  فيطرد  ع��ل��ّي،  ليقرأ 
أخذتني أمي إلى أحد املشايخ لعّدة جلسات، وقرأ علّي كثيًرا، 
يقرأ  أسمعه  إذ  والطمأنينة  بالراحة  شعوري  من  وبالرغم 

القرآن، ولكّنني لم أحتّسن.

الزهرة الثانية.. " الحمراء"
وأس��م��ي��ت��ه��ا ال����زه����رة احل����م����راء، وه����ي زه�����رة األن���وث���ة 
من  تخرجي  بعد  العملّية  حياتي  ب��دأت  فيها  واجل��اذب��ي��ة، 
اختالطي  وب���دأ  باستقاللي،  فيها  أش��ع��ر  ب���دأت  اجل��ام��ع��ة، 
وف��ي  ع��م��ل��ي،  ط��اب��ًع��ا مختلًفا بحكم  آخ���ًذا  ي���زداد  ب��ال��ن��اس 
امل��رض تظهر  ب��دأت خيوط قصتي مع  أيًضا  املرحلة  هذه 
بشكل أوضح، حيث عاودتني األعراض السابقة من انتفاخ 

واحمرار وإرهاق.
َخَدٍر  املرة تترّكز على شكل  أع��راض املرض هذه  بدأت 
كلما  علّي  سطوته  وت���زداد  ال��ي��س��رى،  ي��دي  يصيب  ُمتقّطع 
ساءت حالتي النفسّية لينتقل إلى اليد األخرى، كانت بداية 
مقاومتي لهذا املرض من خالل الزيارات املتكررة للمركز 
الطبي القريب من بيتي، ثم بتحويل ملفي إلى اختصاصي 

العظام،
ما  العظام،  في  ل��دّي  أي مشكالت  تتضح  لم  البداية  في 
إجراء  وبعد  األعصاب،  الختصاصي  ملفي  حتويل  استدعى 
صور الرنني املغناطيسي وعّدة حتليالت تبعت ذلك، انكشف 
النقاب عن عّلتي ودائي، وعلمت أّنني مصابة مبرض نادر، 
لم تكن احلاالت املسجلة فيه في دولة قطر تتجاوز أصابع 

اليد ال��واح��دة، وك��ذل��ك ل��م يكن م��ع��روف االس���م ف��ي العالم 
العربي.

ال���ذي أخبرني فيه الطبيب ع��ن مرضي  ال��ي��وم  ف��ي ذل��ك 
مستغربًا  ك��ان  فقد  وجهه،  متأل  االستفهام  عالمات  رأي��ت 
بسبب إصابتي به، ثم أخبرني بأنه ليس خطيًرا، ولكن علّي 
هذا  محاصرة  من  ألمتكن  العالجي،  بالبرنامج  ألتزم  أن 
املرض، وعلّي أن أتقّبل وضعي وأتعايش معه لتستمر حياتي 

بشكل طبيعي.

الزهرة الثالثة.. " الزرقاء"
وأس��م��ي��ت��ه��ا ال��زه��رة ال���زرق���اء، وه���ي زه���رة االس��ت��ق��رار 
أعّبر  أن  البهّية، وفيها ال أستطيع  السماء  والصفاء بزرقة 
سيطرت  ففيها  مرضي،  من  بالرغم  سعادتي  مدى  عن 
إلى  املرحلة  هذه  في  انتقلُت  بي،  يتحّكم  يعد  ولم  عليه، 
أه��داف��ي  حتقيق  على  إص����راًرا  أك��ث��ر  فيها  أصبحت  ف��ت��رة 
ولكّنني  حياتي،  م��ن  ج���زًءا  امل��رض  وأص��ب��ح  وطموحاتي، 
جعلته إيجابيًا، فهو ابتالء من اهلل كدليل على محبّته لي.

يعلم  بالطبع  وك��ان زوج��ي  ت��زّوج��ت،  املرحلة  ه��ذه  في 
ال�����زواج، وأجن��ب��ت طفلي وأن���ا في  ي��ت��ّم  مب��رض��ي ق��ب��ل أن 
ضيفها  تستقبل  أم  ك��أي  استقبلتُه  النفسية،  ال��راح��ة  أمت 
ال����ذي ج���اء م��ن ع��ال��م آخ����ر، اس��ت��ق��ب��ل��ت��ه ب��ك��ث��ي��ر م��ن احل��ب 
والطمأنينة، وفي تلك الفترة كانت العالجات قد تطورت 

وتنوعت، وقد استفدت من ذلك في مجابهة.

الزهرة الرابعة.. " الصفراء"
وأس��م��ي��ت��ه��ا ال���زه���رة ال��ص��ف��راء، وه���ذه ال���زه���رة ه��ي ما 
على  ابني  أصبح  فقد  مستقباًل،  سأعيشه  وما  اآلن  أعيشه 
سنوات  تكللت  وق��د  اجلامعة،  دخ��ول  من  قصيرة  مسافة 
مسيرتي مع املرض بالرضا والنجاح، فلم أجعله يهزمني، 
أخبرتكم  لو  تستغربون  رمبا  بل  حييت،  ما  يهزمني  ولن 
أنني في بعض األحيان أحب هذا املرض، أحبه ألنه دليل 
على محبة اهلل لي، وأحّبه ألنه عّلمني أن ال شيء مستحيل 
مع اإلصرار، وأحّبه ألنه جعل حلياتي مذاًقا آخر، وجعلني 
أفخر بنفسي، وجعل َمن حولي يفخرون بي، لم أفسح له 
املجال كي يجعل مني عالة على أحد، ولم أفسح له املجال 
لم  ولكنه  جسدي،  من  نال  وقد  به  رضيت  يضعفني،  أن 

ينل من عزميتي.
وأخيًرا، أقول لكل من هو مصاب بهذا املرض: ال تنظر 
إلى اجلانب املظلم، فهنالك الكثير من األزهار في حياتك، 
فيها،  الكاملة  اللحظة  تعيش  أن  تستحق منك  وكل زهرة 
وهنالك من يستحقون أن حتيا ألجلهم، وتذكر دائًما أّن 

القلق لن مينع ألَم الغد، ولكّنه سيسرق منك متعة اليوم.

لولوة النعيمي- الكاتبة والناشطة االجتماعية
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عسى أن تكرهوا شيئًا
وهو خير لكم

ي��ت��ج��زأ  تُ��ع��ّد ف��ئ��ة ذوي اإلع���اق���ة  ج���زء ال      
فلوال   ، الغالي  ال��وط��ن  وه��ذا  املجتمع،  ه��ذا  م��ن 
االه��ت��م��ام ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة مل��ا ك���ان ه��ن��اك ازده���ار 
األيام ال يعرفون  الناس هذه  وتقدم، إن أغلب 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  مصطلح  بني  يفرقون  كيف 
املصطلح  بهذا  أسمع  ما  كثيًرا  اإلعاقة  ذوي  مصطلح  أو 
مبعنى  ويفهمونه  األي��ام،  هذه  الناس  ي��رّدده  ما  وكثيًرا 

خطأ.
وذاك،  ه����ذا  ب���ني  ي���ف���رق���وا  أن  ي���ع���رف���ون  ال  اآلن  إل����ى 
الشخص  أن  يعني  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فمصطلح 

إلخ.  لبس نظارة طبية  إلى  -كشخص بحاجة  ذو حاجة 
لديه  الشخص  أن  فيعني  اإلع��اق��ة  ذوي  مصطلح  أم��ا 
منذ  معه  ح��دث  بعضها  تشوهات  -أو  إع��اق��ات متعددة 
الدنيا،  إلى هذه  إلى حني ظهوره  أمه  كان في بطن  أن 
الطفل  هذا  يولد  عندما  الشديد  ولألسف  الناس  أكثر  إن 
ول���دي���ه ت��ش��وه��ات خ��ل��ق��ي��ة أو ل��دي��ه إع���اق���ات ي��ت��ش��اءم��ون 
االهتمام  أو  تربيته  على  ق��ادري��ن  غير  يكونون  أو  منه 
دولتنا  ت��ؤم��ن   حيث  شكل  ب��أي  مسؤوليته  وحت��م��ل  ب��ه، 
اإلع��اق��ة،  ذوي  ح��ق��وق  ض��م��ان  على  ت��ق��وم  قطر  احلبيبه 
وج���دي���ر ب���ال���ذك���رأن إك���م���ال دراس��ت��ه��م واحل���ص���ول على 
أميري  م��رس��وم   إص���دار  خ��الل  -من  تناسبهم  وظ��ائ��ف 
أص����دره ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ مت��ي��م ب��ن حمد 
مقاليد  تسلم  أن  إل��ى  للعهد  ول��ًي��ا  ك��ان  أن  منذ  ثاني  آل 
 )٢٨( رق��م  أم��ي��ريً��ا  م��رس��وًم��ا  سموه  أص��در  -فقد  احلكم 

م��ن ذوي  األش��خ��اص  ح��ق��وق  ب��ش��أن ض��م��ان   ٢٠٠٨ لسنة 
االجتماعي وتخصيص  الضمان  راتب  تأمني  اإلعاقة من 
حيث  املختلفة،  واالستثمارية  الشركات  في  سهًما   ٣٥٠
ل���دى ذوي اإلع��اق��ه م��واه��ب ع���دة م��ن��ه��م م��ن حصل  إن 
قارئا  أصبح  من  ومنهم  العلمية،  ال��درج��ات  أعلى  على 
ناشًطا في عدة  أو  للقرآن، ومنهم من أصبح مخترًعا، 
حيث شاركت فئة   - العاملية أيًضا  -في الرياضة  مجاالت 
-منها  الرياضية   األن��دي��ة  م��ن  العديد  ف��ي  اإلع��اق��ة  ذوي 
األلعاب  من  وغيرها  السهام،  -ورمي  والقفز  السباحة 
فلنحافظ  دولية،  ميداليات  عدة  نالوا  حيث  الرياضية، 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��ع��م��ة ال��ت��ي أع��ط��ان��ا إي���اه���ا اهلل ع���ز وج���ل، 
ول��ن��وف��ر ل��ه��م ك��ل س��ب��ل ال��راح��ة ح��ت��ى ي��ع��ي��ش��وا ف��ي رخ��اء 
ال��ت��ق��دم وه��ذا االزده���ار،  ، ف��ل��واله��م مل��ا وصلنا إل��ى ه��ذا 
شجعوا  ال��ذي��ن   ف��ه��م  احلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  أي��ًض��ا  ننسى  وال 
في  االستمرار  على  اإلعاقة  ذوي  من  وبناتهم  أبناءهم 
مستقبل  إل��ى  والتطلع  وازده��اره��ا،  ال��دول��ة  وبناء  العمل 
قطر  اج��ع��ل  اللهم  الغالية،  ال��دول��ة  ه��ذه  ي��ش��ّرف  م��ش��رق 
بلًدا آمنا مطمئنًا وسائر بالد املسلمني، حفظ اهلل دولتنا 
العزيز، من كل  احلبيبة قطر وقيادتنا احلكيمة وشعبنا 
لك  وأك��رر  أعيد  هذا  مقالي  نهاية  وفي  وس��وء،  مكروه 
هي  اإلعاقة  أن  العزيزة  قارئتي  ويا  العزيز  القارئ  أيها 
إعاقة فكر وليست إعاقة  عقل.  وأقول لك سيدي سمو 

-شكًرا متيم(. قطر  )شكًرا  الغالية  ولقطر  األمير 

 منى المالكي- ناشطة إعالمية ومتطوعة
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 بعيــون مختلفــــة 

سّيَئ  املِزاج  الوجه، حاَد  عابَس  كان    
لم  ب��ل وم��ا ح��ول��ه،  ال��ظ��ن فيمن ح��ول��ه 
ي��خ��ط��ئ أه���لُ���ه ع��ن��دم��ا أس���م���وه ع��ب��اًس��ا، 
ف���ق���د ك�����ان ف���ع���ً� اس����ًم����ا ع���ل���ى م��س��م��ى، 
ال��ظ��ن، وتعّمده  ال��ت��ش��اؤم وس��وء  ف��ي  إلف��راط��ه 
احمليطة  احلياة  إيجابيات  عن  الطرف  غض 
أقرانه  مع  يلعب  عندما  ِصغره  في  ك��ان  ب��ه، 
بصوت  ويقولون  أظلهم  إذا  بالغيم  يتفاءلون 
فيقول  ع��ّب��اس  أم��ا  امل��ط��ر،  ف��ي  سنلعب  واح���د 
حتى  معه  الشعور  هذا  وبقي  سيغرقنا  املطر 

َكبِر. أن  بعد 
   وم���ن ذل���ك أن���ه ه���ّم ي��وًم��ا ب��ق��ض��اء ن��زه��ة 
ب��ح��ري��ة ف��ه��ب��ت ري���اح ش��دي��دة ف��ت��ش��اءم م��ن��ه��ا، 
الرياح  أن تلك  بيته مّدعًيا  أن يقبع في  وقرر 
أن  أراد  وعندما  إجازته،  عليه  لُتنّغص  هبت 
زاع��ًم��ا  ف��ث��ار  غ��زي��ر،  مطر  هطل  بيته  يسقف 
عملية  إلفساد  خصيًصا  هطل  املطر  ذل��ك  أن 
-الذين  م��رة  ذات  أص��دق��اؤه  ت��س��اءل  ال��ص��ب، 
رغم اخت�ف  الدراسة اجلامعية-  جمعتهم به 
السير  استطاع  كيف  وتوجهاتهم:  وظائفهم 

احلياة؟  ركب  في 
االختبار  وهو في صالة  أنا  كنت  علٌي:  قال 
ت��أه��ب��ن��ا حل��ل األس��ئ��ل��ة فغضب  أث��ن��اء  وع��ط��س��ت 
مني مدعًيا أن عطستي قد أطارت احلل من 

أياًما.  ذلك  أجل  من  وقاطعني  رأسه 
إج��ازة  فطلبت  يوًما  مرضُت  سيٌف:  وق��ال 
وأمره  عباًسا  واستدعى  فوافق،  مديري  من 
وعند  غ��ي��اب��ي،  ع��ن  سينتج  ال���ذي  ال��ف��راغ  ب��س��د 
ع��ودت��ي ه��ن��أن��ي ال��ك��ل ب��ال��س���م��ة إال ه��و، ت��ارة 
بالسعي  يتهُمني  وتارة  املرض  بتصنع  يتهُمني 
ُي��ن��ت��ظ��ر من  الك��ت��س��اب��ه.. وت���س���اءل ب����دٌر: م���اذا 
شخص ال يكاد يضحك إال بعد موقف محرج 
ي��ت��ع��رض ل��ه أح��د اجل��ال��س��ن م��ع��ه، ب��ت��روي��ع أو 
الثقيل. باملزح  تلطًفا  يُعرف  ما  باب  من  أذى 

اق��ت��رح عليهم س��ع��ٌد أن  األث��ن��اء      ف��ي ه��ذه 
يأخذوا  أن  عليهم  وأشار  احلديقة  إلى  يذهبوا 
أبَْوا  فيه  اجلميع  خبرة  وبحكم  عباًسا،  معهم 
وب��ش��ق  رأي����ه،  ع��ل��ى  أص���ر  األخ  أن  إال  ص��ح��ب��ت��ه 
األن���ف���س ح��ض��ر ع���ب���اس، وذه����ب اجل��م��ي��ع إل��ى 
وارفة  شجرة  حتت  مكانهم  وأخذوا  احلديقة 
ال���ظ����ل ي��غ��رد ف��وق��ه��ا ب��ل��ب��ل ش���اه���ده اجل��م��ي��ع 
م��ط��رق  ظ���ل  ع��ب��اًس��ا  إال  واستمتاع-  -بتأمل 

 . كاخلائف من خبر مزعج  الرأس 
   وتساءلوا بينهم: ما رأيكم في هذا البلبل؟ 
إنه يسبح اهلل، بعد أن  قال علّي إمام املسجد: 
وقال  صنِعه،  ببديِع  وانبهر  خلقه،  بديَع  رأى 
س��ي��ٌف ال���ش���اع���ر: ب���ل ي��ن��ش��د ق��ص��ي��دة ال مي��ك��ن 
وقال  البشر،  لغات  من  لغة  أي  إلى  ترجمتها 
ي��ع��زف س��ي��م��ف��ون��ي��ة  يعجز  ب��ل  امل��ط��رب:  ب���دٌر 
 . الفن  عباقرة  وكل  وموزارت  بتهوفن  عنها 

بينهم  الصمت  حاجز  يكسر  أن  سعد  وأراد   
؟  البلبل  هذا  في  رأيك  ما  سأله  عباس،  وبن 
وأنتم  ُمزعج  وقال:  نفس«  »بدون  رأسه  رفع 
الناس  ت��روا  أن  يكفيكم  إال  منه  إزع��اًج��ا  أش��د 
ل��م تسلم  األخ����رى  ب��ط��ب��ع��ك��م، ح��ت��ى اخل���ئ��ق 
إننا  امل��زع��ج،  أن��ت  ب��ل  م��ن��ك��م، رد ع��ل��ي��ه س��ع��د: 
أما  جميلة،  نفوسنا  ألن  جميلة  احل��ي��اة  ن��رى 
الشاعر  قال  كما  ألنك  مزعجة،  فتراها  أنت 
إي��ل��ي��ا أب���وم���اض���ي: "ك���ن ج��م��ي��� ت���رى ال��وج��ود 

" جمي�َ
جم�����ال  بغ��ير  نفس��ه  والذي   

جميً�. شيًئا  الوجود  في  يرى  ال 
. مختلفة  بعيون  احلياة  نرى  نحن  وهكذا 

عضو مركز قطر االجتماعي
والثقافي للمكفوفين 
شاعر وإمام مسجد 
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طفولة لم يعتريها الحزن

  ب������دأت قصتي ب������ن أكل احللوى واللعب 
م������ع األطف������ال، وعي������ون تبص������ر األل������وان 
وت������رى هنا الن������ور وهناك ظ�������م، حتى 
دخل������ت ف������ي أول������ى مراحلي الدراس������ية، 
صب������اٌح باكر واحلقيبة املدرس������ية وطاب������ور الصباح 
ومعلمات لن أنس������اهن ما عشت، إلى أن جاء خبر 
كالصاعق������ة، لك������ن والدتي لم تصع������ق! ألن هناك 
من يس������بقني بهذه املش������كلة، مش������كلة ف������ي عيني 
بعده������ا رفضتن������ي املدرس������ة ومكث������ُت ف������ي البيت 

ث�ثة أش������هر. 
  وبع������د الث�ث������ة أش������هر انطلق������ت إلى صب������اح آخر 
صب������اح الغرب������ة، عش������ت ف������ي وطن غي������ر وطني، 
وألن وطن������ي تربي������ت وتعلم������ت فيه كم������ا الوطن 
األم، والف������رق الوحي������د ب������ن الوط������ن األم وذاك 
الوط������ن، أن الوطن األم ولدت في������ه وترعرعت 
واشتد عودي بأرضه. ووطن الغربة »البحرين« 
انتقلت وأن������ا طفلة، تترقرق دموع������ي في عينّي 
أملً������ا لفراق والدّي عش������ت بعيًدا لك������ي أحقق حلم 
أم������ي بأن أتعلم كما أخوت������ي، قضيُت في غربتي 
تس������عة أعوام بَن تَرح وَمَرح، وبَن َضَجر وَفجٍر 
يش������رق لي اآلمال ليق������ول لي صب������ٌر جميل، بعد 
التع������ب راح������ة وبع������د التع������ب مس������تقبل مش������رق، 
انقض������ت األع������وام اجلميل������ة بالبحري������ن تعرف������ت 
فيها عل������ى رفيقات، من كل  بل������د زهرة فواحة 
ُك������نَّ م������ن أجم������ل وأص������دق الصديقات ف������ي هذا 
الكون إال أن األيام والدنيا أخذتهن إلى مش������اغل 
ال يعلُمه������ا إال اهلل، وأمتن������ى لقاءه������م في القريب 

العاج������ل. 
  بع������د الغرب������ة رجع������ت إل������ى وطن������ي، حي������ث أمي 
وأبي، إلى م�������ٍذ يحمل في طياته ك�ًما كالش������هد 
وعبي������ًرا كالورد، مملوًءا  بال������ُود، فرحة ال توصف 
ونش������يد غردته الطيور بعودت������ي، اجتمعُت مجدًدا 
بعائلتي بعد غربة ال أس������تطيع وصفها إال ب� »الكنز 
الثمن« تعلمت فيها كيف أكون ش������خصية براقة، 
باعتمادها على نفس������ها، وموهبًة ُمبدعة ودرًس������ا 
من املفترض أن يتعلم منه الكثيرون، درًس������ا في 

الصب������ر واملثابرة واجل������د واالجته������اد وحتديات ال 
تنته������ي. 

 بع������د أن أنهي������ت املرحل������ة اإلعدادي������ة اس������تقبلتني 
مديرة املدرس������ة الثانوية، لتبع������ث ِفّي أم�ً جديًدا 
ملواصل������ة مس������يري، إال أنن������ي انتابن������ي خ������وف من 
مواجه������ة مجتم������ع املُبصري������ن بعدم������ا كن������ت ف������ي 
مدرس������ة خاصة باملكفوفن، هن������ا التحدي األكبر 
ف������ي مواجه������ة ه������ذا املجتم������ع إال أنن������ي بإصراري 
وعزميت������ي ل������م أتوق������ف، تعث������رت ُخط������اَي أياًم������ا 
ووقفت مج������دًدا ألن الداف������ع الوحي������د كان التعلم 
والوصول، فم������ن غير اإلصرار ل������ن تتخذ قراًرا ، 
هذه هي مقولتي »من غير نور قلبك، لن تَعيَش 

في س������رور« . 
بحم������د م������ن اهلل وفضل من عن������ده، تخرجت في 
الثانوي������ة العام������ة بتقدي������ر جي������د، ولي������س التقدير 
م������ن يرفع اإلنس������ان ويجعل������ه منجًزا ب������ل اإلجناز 
واإلصرار للوصول إلى املُ������راد هما اللذان يجع�ن 
كل ش������خص متألًق������ا ومتفوًقا في نف������س الوقت!! 

ش������يء جميل. 
  بعدم������ا أنهيت  املرحلة الثانوية واصلت مس������يري 
م������ن غير ترّدد، طرقت أب������واب جامعتي من أجل 
ما يدعى »املس������تقبل املشرق« تعثرت كثيًرا وتأملت 
كثي������ًرا وطال ب������ي الوقت في دراس������تي إال أنني لم 
أتوق������ف، وواجهت ما ل������م يواجهه أح������د، حتديُت 
نفس������ي وألزمته������ا بالعهد القدمي، بحل������م أمي بأن 
أتخ������رج من اجلامعة وأكون أول������ى بناتها وأبناِئها، 
تخرج������ت م������ن اجلامع������ة بع������د ثمانية أع������وام من 
الش������قاء ، لكنها انقضت و حتول������ت إلى دمعة فرح 

وبس������مة مش������رقة لعائلتي. 
  احلي������اة به������ا مفتاح������ان: االبتس������امة والدمع������ة؛ 
االبتس������امة مصدر بهج������ة والدمعة مصدر حزن، 
فلنجعْلهم������ا مفتاحن لتحدي كل صعب، ولنجعل 
أملن������ا ب������اهلل كبيًرا وس������ننال م������ن حظن������ا الوفير، 
وس������ننعم بحي������اة ملؤها الس������عادة، ولنجعْل إرادتنا 
م������ن حديد ه������ذا ما لدّي ولنأخ������ْذ من كل جتربة 

عب������رة. 
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الفرق بين ذوي االحتياجات 
وذوي اإلعاقة

د. إيمان خليل نظر حجي - جامعة قطر

اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  ب��ن  ال��ف��رق  يتضح 
ال��ت��أم��ل وال��ت��م��ع��ن في  وذوي اإلع���اق���ة م��ن خ����ل 

اإلجابة على السؤالن اآلتين:
س1( ماهي فئات ذوي االحتياجات اخلاصة، 

وما هي فئات ذوي اإلعاقة؟
ج 1( مجموعة فئات ذوي اإلعاقة هي مجموعة 

جزئية من فئات ذوي االحتياجات اخلاصة.
فئات ذوي االحتياجات اخلاصة هي:

 Speech and Language وال��ل��غ��وي��ة  النطقية  اإلع��اق��ة   -
Disability

Orthopedic Impairment اإلعاقة احلركية -
Visual Disability اإلعاقة البصرية -

 Hearing Disability اإلعاقة السمعية -
Deaf-blindness كف البصر والصمم مًعا -

Specific Learning Disability صعوبات التعلم -
Autism التوحد -

Intellectual Disability اإلعاقة الذهنية العقلية -
Multiple Disabilities متعدد اإلعاقة -

Traumatic Brain Injury الشلل الدماغي -
 Emotional ال���ن���ف���س���ي���ة  ال���ع���اط���ف���ي���ة  االض�����ط�����راب�����ات   -

Disturbance
Developmental Delay تأخر النمو -

 Other Health األخ�������رى  ال���ص���ح���ي���ة  االض����ط����راب����ات   -
Impairment، )مرض القلب املزمن، مرض السكر املزمن، 

الصرع، ... الخ(
IQ Higher than Normal الذكاء األعلى من الطبيعي -

فئات ذوي اإلعاقة هي:

 Speech and Language وال��ل��غ��وي��ة  النطقية  اإلع��اق��ة   -
Disability

Orthopedic Impairment اإلعاقة احلركية -
Visual Disability اإلعاقة البصرية -

 Hearing Disability اإلعاقة السمعية -
Deaf-blindness كف البصر والصمم مًعا -

Specific Learning Disability صعوبات التعلم -
Autism  التوحد -

Intellectual Disability اإلعاقة الذهنية العقلية -
Multiple Disabilities متعدد اإلعاقة -

Traumatic Brain Injury الشلل الدماغي -

س2( ما هو املصطلح الصحيح: ذوي االحتياجات 
اخلاصة، أم ذوي اإلعاقة؟

يعبر عن  لكن كل مصطلح منهما  2( ك�هما صحيح،  ج 
مجموعة فئات محددة، لذلك جند أن هناك عبارات ومواد 
التشريع والقانون تستخدم مصطلح ذوي االحتياجات،  في 
عبارات ومواد أخرى تستخدم مصطلح ذوي اإلعاقة، حسب 
اللغة  ف��ي  جن��د  ل��ذل��ك  ب��امل��وض��وع،  املعنية  الفئات  مجموعة 
 Special و Disability اإلجنليزية يتم اضطراب املصطلحن
سبيل  فعلى  يعنيه،  ال��ذي  املوضوع  في  مصطلح  كل   Needs
يعني  فهذا  اإلع��اق��ة،  ل��ذوي  أن��ه  عند تخصيص مركز  املثال 
تأخر  النفسية،  العاطفية  االض��ط��راب��ات  فئة:  يشمل  ال  أن��ه 
النمو، االضطرابات الصحية األخرى )مرض القلب املزمن، 
األعلى من  والذكاء  الخ(،   ... الصرع،  السكر مزمن،  مرض 
الطبيعي، لكْن -لألسف- هناك تربويون كثيرون يظنون أن 

أحد املصطلحن هو الصحيح فقط.

مكتب عميد شؤون العلوم - جامعة قطر
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ن��ّظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ُة ال��ق��ط��ري��ُة ل��ت��أه��ي��ل ذوي 
ُم��ح��اض��رًة عبر تقنية  االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة 
االّت��ص��ال »ع��ن بُ��ع��د« ح��وَل خ��ط��وات التخّلص 
فيها  وحاضرت  لألطفال،  اآليباد  إدم��ان  من 
االختصاصية  أحمد،  مدني  جيهان  الدكتورة 
النفسية، وحظيت بحضوٍر كبيٍر وُمتميٍز من 
والتربويني  اخلاصة  التربية  مبجال  العاملني 
واألك���ادمي���ي���ني واإلع��الم��ي��ني وم��ج��م��وع��ة من 
وأدار  املُجتمعيني،  والناشطني  األم���ور  أول��ي��اء 

احملاضرَة الدكتور طارق العيسوي مستشار اجلمعية، وتناولت 
الدكتورة جيهان مدني في احمُلاضرة مجموعًة من احملاور، 
ح��ي��ث ع��ّرف��ت اإلدم�����ان ب��ص��ورة ع��ام��ة ب��أّن��ه احل��اج��ة القوية 
لدى  اآليباد  إدم��ان  ألسباب  وتطّرقت  للتحكم،  القابلة  غير 
انشغال   – تأكيدها  رأسها – حسب  يكون على  التي  األطفال، 
األه����ل ع��ن األط���ف���ال ل��ف��ت��رات ط��وي��ل��ة، ب��ج��ان��ب ال��ت��م��اش��ي مع 
ب��دون رقابة  األطفال  لكل  اآليباد  توفير  العصر احلديث في 
في استخدامه، واالستجابة لإلعالنات وشكل العرض للُمنتج 
األهل، وعّددت  للشراء بدون رقابة من  والترويج  )اآليباد(، 
أضرار إدمان اآليباد على األطفال في عّدة جوانب، وقالت: 
إّن األضرار العضوية، منها إضعاف عضالت العني لألطفال، 
وتقليل التركيز ونقص االنتباه في أكثر األمور، وأهمها املواد 
للطفل،  ال��غ��ذائ��ي  النظام  ف��ي  اض��ط��راب  بجانب  األك��ادمي��ي��ة، 

األطفال،  عند  والقلق  النوم،  ساعات  واختالل 
حيث  واالجتماعية،  النفسية  لألضرار  إضافًة 
تركيز  بسبب  االجتماعية  العزلة  ذل��ك  يُسّبب 
اآليباد، ما يطبع على سلوك  الطفل في عالم 
التركيز،  تشّتت في  كثيرة من  الطفل سمات 
جيهان  الدكتورة  ونّبهت  االنتباه.  في  وضعف 
ل��وج��ود خلط ب��ني أع���راض اآلي��ب��اد وصعوبات 
التعلم، وأنه يجب على املدرسة حتويل الطفل 
إل��ى املُختّص للحكم في األم��ر، وح��ّذرت من 
بعض األلعاب املوجودة في اآليباد التي تقود الطفل لالنتحار، 
دت  وحول طرق العالج من إدمان اآليباد لدى األطفال، َشَدّ
األطفال،  اآليباد من  أّن��ه يجب سحب  الدكتورة جيهان على 
الدراسّي، وتوفير  التحصيل  إال عند  ومنعهم من استخدامه 
امل��ن��زل، واش��ت��راك األبوين  األل��ع��اب ف��ي  البديلة م��ن  اخلطط 
معهم في األنشطة املختلفة مع تقسيم الدور بينهما، وخلق 
جو حواري مع األطفال في البيت من الوالدين يقرب املسافة 
بينهم، وي��س��اع��د ف��ي إب��ع��اد ال���ف���راغ، وم���لء أوق����ات األط��ف��ال 

بأنشطة متنّوعة ومختلفة ومفيدة.
د طالب عفيفة، عضو مجلس إدارة اجلمعية  من جهته، َشَدّ
على أهمية موضوع احملاضرة، حيث تعاني معظم األسر من 
األمر  النقالة،  والهواتف  اآليباد  أجهزة  على  أطفالها  إدم��ان 

الذي نتجت عنه مشاكل سلوكّية ُمتعددة بينهم.

خبراء يبحثون أسباب إدمان 
األطفال على »اآليباد«

خالل محاضرة عن بُعد نظمتها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
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ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  نظمت    
االحتياجات اخلاصة، محاضرة عبر تطبيق 
قدمتها  باللعب«  »التعلم  بعنوان:  »زووم« 
ال��دك��ت��ورة/ ن��ه��اد ع��ب��ده، دك��ت��وراه ف��ي اإلدارة 
ال��ت��رب��وي��ة ت��خ��ص��ص ت��رب��ي��ة خ���اص���ة، وأدار 
احملاضرة الدكتور / طارق العيسوي، مستشار 

اجلمعية.
وتناولت احملاضرة محاور رئيسية منها:

1- خصائص وسمات اللعب.
2- أهمية التعلم باللعب وأهدافه .

3- أهمية اللعب في التخفيف من املشكالت السلوكية.
في  وإسهامه  الطفل  حياة  في  للعب  الكبيرة  األهمية   -4

تكوين شخصيته.
والعقلي  النفسي  الصعيد  ع��ل��ى  ل��دي��ه  امل���ه���ارات  تنمية   -5

واالجتماعي.
 كما يساعد اللعب املتعلم على إدراك البيئة التي ينتمي إليها 
الطفل، ويساعده على التخلص من العزلة واالنطواء وتنمية 
مواهب  من  لديه  ما  واكتشاف  ومعارفه،  ومهاراته  قدراته 

وإبداعات. 
 ون����وه����ت ب��أه��م��ي��ة ت��وج��ي��ه أل����ع����اب األط����ف����ال م����ن ذوي 
االحتياجات اخلاصة، في دعم قدراتهم بالتعبير عن أنفسهم 
ال��ذي يجب  السليم  السلوك  إلى  بطريقة فريدة، وتوجيههم 
اتباعه أثناء اللعب وتدريبهم على استخدام األلعاب واحملافظة 
عليها واالستفادة من اللعب بشكل إيجابي، وزي��ادة التركيز 
بالنفس،  والثقة  القوانني  احترام  تعلم  عن  فضاًل   ، واالنتباه 

كما أكدت على أن اللعب يساعد الطفل على 
تنمية امل��ه��ارات اإلدراك��ي��ة م��ن خ��الل اللعب 
ال��ت��ي تتناسب  وي��ت��ي��ح للطفل من��و اخل��ب��رات 
مع منوه العقلي والتعبير عن ذاته اجتماعيًا، 
والتغلب على العزلة االجتماعية، واللعب يُعّد 
مجااًل خلفض التوتر واالنفعال، والتكيف مع 
اآلخرين وأداة التواصل بني األطفال والكبار 

بصرف النظر عن الثقافة واللغة املختلفة.
تنمية  ف��ي  اللعب  أهمية  على  وش����ددت   
النمو  ال��ب��ص��ري وحتقيق  احل��رك��ي  ال��ت��واص��ل 
املتكامل لشخصية الطفل في جميع جوانبها اجلسدية والنفسية 
أمن��اط  إك��س��اب  على  يعمل  وك��ذل��ك  واالجتماعية،  والعقلية 
واستعرضت  ح��ل مشكالته،  على  وي��س��اع��د  اجل��ي��د،  ال��س��ل��وك 
النفسية للعب لدى األطفال حيث يساعد  الوظيفة  احملاضرة 
إش��ب��اع حب  الطفل ويساعد على  ت��وت��ر  ف��ي احل��د م��ن  اللعب 
ويتيح  الشجاعة،  واكتساب  الكفاءة  وإظهار  لديهم  السيطرة 
لهم أجواء التسامح والطمأنينة، وتتمثل الوظيفة االجتماعية 
للعب في مساعدتهم على شغل أوقات فراغهم داخل األسرة 
من  ويقلل  امل��ن��زل  داخ���ل  اللعب  توجيه  كيفية  على  والعمل 
ويكتسب  السليمة،  السلوكيات  وتعلم  األشقاء  بني  اخلالفات 
السلوكية  القيم  الطفل وظيفة اجتماعية مهمة تتمثل بتعلم 
احمل��ددة  بالقواعد  واالل��ت��زام  انفعاالته،  على ضبط  وال��ق��درة 

داخل املجموعات.

نهاد عبده
 دكتوراه في اإلدارة التربوية تخصص تربية خاصة

التعلم باللعب لألشخاص ذوي اإلعاقة 
يساعد على تنمية المهارات اإلدراكية



التخفيف من أعباء الحياة اليومية 
ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة

االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  نظمت 
اخلاصة، محاضرة بعنوان: “ كيف تواجه أسر األشخاص 
نهاد   / الدكتورة  قدمته   « النفسية  الضغوط  اإلعاقة  ذوي 
ع��ب��ده األس���ت���اذة اجل��ام��ع��ي��ة بكلية ال��ت��رب��ي��ة ف��ي اجل��ام��ع��ة 
الدكتور  البريطانية في الشرق األوسط،  وأدار احملاضرة 
طارق العيسوي، املستشار النفسي، وخبير التربية اخلاصة، 
وح��ظ��ي��ت احمل���اض���رة ب��ح��ض��ور مم��ي��ز م��ن ال���س���ادة أول��ي��اء 
باملدارس،  اخلاصة  التربية  مجال  في  والعاملني  األم��ور، 

واملراكز واملؤسسات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة . 
  وتناولت الدكتورة في احملاضرة محاور:

االشخاص  ألسر  والتوترات  الضغوط  من  التخفيف   -1
ذوي اإلعاقة.

2- أنواع الضغوط
3- االختالف بني األسر في معاجلة الضغوط.

4- استراتيجيات إدارة الضغوط.
وق��دم��ت ال��دك��ت��ورة ن��ه��اد، ب��ال��ش��رح ألن���واع امل��ش��اك��ل التي 
ت��واج��ه أس���ر األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة م�����روًرا ب��امل��راح��ل 
العمرية والتعليمية والعالجية املختلفة، ودور األسرة عبر 
اإلع��اق��ة،  األش��خ��اص ذوي  ف��ي حياة  الهامة  امل��راح��ل  تلك 
واحل��ق��وق وال��واج��ب��ات نحو أس��ر األش��خ��اص ذوي اإلعاقة 
خاصة في املراحل األكثر صعوبة مثل األمراض واحلجر 
خطورة  يشكل  مما  والعدوانية  بالتوتر  واإلصابة  املنزلي، 
الشخص من ذوي اإلعاقة ومن حوله خاصة أفراد  على 

أسرته.
ال��ت��ي يتعرض     وش���ددت احمل��اض��رة على أن الضغوط 
ل���ه���ا أس�����ر ذوي اإلع�����اق�����ة ق����د ت����ك����ون ض���ع���وًط���ا داخ��ل��ي��ة 

ال��ك��اف��ي للطفل داخ���ل امل��ن��زل،  ال��وق��ت   تتعلق ب��ع��دم ت��واف��ر 
أو عدم وجود مساحة مخصصة للطفل املَعوق، والضغوط 
اخلارجية التي تتمحور بارتباط األسرة بالعمل سواء داخل 
التي  النفسية   الضغوط  إل��ى  باإلضافة  خ��ارج��ه،  أو  امل��ن��زل 
التي  الضغوط  ه��ذه  وتختلف  احمليطة،  الظروف  تفرضها 
مير بها أولياء األمور بحسب طبيعة اإلعاقة وبعض املشاكل 

السلوكية والتي تظهر بشكل واضح لدى حاالت التوحد . 
   ك��م��ا ق���دم���ت احمل����اض����رة، م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ن��ص��ائ��ح 
والتوجيهات التي تخفف من األعباء والضغوط اليومية والتي 
تتركز في التفاؤل والبحث عن حلول منطقية واحلصول 
على استشارات من أهل االختصاص والدعم والتشجيع من 
األه��ل واألص��دق��اء، وتفهم جهة العمل من األم��ور الهامة، 
وح��ض��ور ج��ل��س��ات ال��دع��م ال��ن��ف��س��ي وت���ب���ادل اخل���ب���رات في 
الرياضة  ممارسة  بجانب  وميسرة،  صحية  مناسبة  بيئة 
والتفكير بإيجابية، وتكوين عالقات بني األسر ممن لديهم 
التجارب، وأهمية  ه��ذه  واالس��ت��ف��ادة من  ح��االت مشابهة 
االستقاللية واالندماج الكامل في املجتمع لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وتعزيز األنشطة االجتماعية وكسر العزلة، فضاًل 
عن دور مؤسسات املجتمع املدني، واملشاركة باحلضور في 
ال��دورات والورش في التأهيل النفسي، والعمل على تقدمي 
كافة أشكال الرعاية االجتماعية، الدمج االجتماعي، التوعية 
إعداد  االجتماعي،  التكيف  الصحية،  الرعاية  االجتماعية، 
الكادر البشري املؤهل للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. 

نهاد عبده
 دكتوراه في اإلدارة التربوية تخصص تربية خاصة
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لتأهيل  القطرية  اجلمعية  نظمت     
محاضرة  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ال��ت��وح��دي  طفلي  أدرب  ك��ي��ف  ب��ع��ن��وان: 
نيللي   / األس��ت��اذة  قدمتها  ال��ك��الم،  على 
إبراهيم علي، أخصائية النطق والكالم 
للبنات  والتأهيلي  التعليمي  املركز  في 
الدكتور/  احلوار  وأدار   للجمعية،  التابع 

طارق العيسوي، مستشار اجلمعية.
  وش��ه��دت احمل��اض��رة ت��ف��اع��اًل كبيًرا 
م��ن امل��ش��ارك��ني م��ن امل�����دارس وامل��راك��ز 

احملاضرة  وعرضت  بالدولة،  واملؤسسات  واجلمعيات 
عدة محاور:

1- مهارات ما قبل النطق.
2- برنامج لتنمية مهارات ما قبل اللغة.

3- طرق التدريب على الكالم ألطفال التوحد.
األمور  املستمر ألولياء  التدريب  املهم  أنه من  أك��دت  
على املهارات والطرق املختلفة  للنطق والكالم وتوضيح 
مخارج احلروف واأللفاظ في ظل جائحة كورونا، والتي 
حتتم على اجلميع التكيف مع الظروف وإيجاد احللول 
اضطرابات  يعاني  الذي  الطفل  مهارات  لتعزيز  البديلة 
تنمية  التوحد والعمل على  أو طيف  النطق والكالم  في 
املتاحة  واألدوات  الوسائل  من  مجموعة  عبر  امل��ه��ارات 

داخ����ل امل���ن���زل، ووض����ع آل��ي��ة ل��ل��ت��واص��ل 
والتدريب، وتعزيز القدرة على الكالم .
إل������ى أن    وأش����������ارت األخ����ص����ائ����ي����ة 
اض���ط���راب  م���ن  ي��ع��ان��ي  -الذي  ال��ط��ف��ل 
املهارات  توافر  البد من  التوحد-  طيف 
ال��ن��ط��ق ح��ت��ى يستطيع  ق��ب��ل  األس��اس��ي��ة 
ال���ك���الم وإج������راء ح�����وار، وه����ي: تنفيذ 
احمليطة  البيئة  ف��ي  والتمييز  األوام���ر، 
ب����ه، وامل��ط��اب��ق��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة 
م���رون���ة اجل���ه���از ال��ن��ط��ق��ي، واالن���ت���ب���اه 
السمعي والبصري، ومهارات التركيز املختلفة، والعمل 
على تنوع األنشطة، وتعزيز الذاكرة السمعية والبصرية 
اإلمي��اءات  وتوظيف  اللفظي،  وغير  اللفظي  والتواصل 
ب��ال��ص��ورة ال��ص��ح��ي��ح��ة، واس��ت��خ��دام األل�����وان، وال��ت��واص��ل 
املنطوق، واللغة االستباقية وتوظيفها، ومن أهم وسائل 
النطق لدى طفل التوحد تعزيز القدرة على التعبير عن 
التقليد  خ��الل  من  وتدريبه  األوام���ر  وتنفيذ  الرغبات، 
واحمل��اك��اة واس��ت��خ��دام امل��ع��ززات وف��ق ش���روط محددة 

واتباع السلوكيات اإليجابية.

نيللي إبراهيم علي
 أخصائية النطق والكالم

كيف أدرب طفلي 
التوحدي على الكالم
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 نظم املركز التعليمي والتأهيلي للبنات 
ذوي  ل��ت��أه��ي��ل  ال��ق��ط��ري��ة  للجمعية  ال��ت��اب��ع 
 : بعنوان  محاضرة  اخلاصة  االحتياجات 
كوني سعيدة – قدمتها األستاذة / رشيدة 
ال��ن��ف��س��ي��ة  ع�����وض م��ح��م��د – األخ���ص���ائ���ي���ة 
واملعلمات،  األخصائيات،  بحضور  باملركز 
التأهيلي  واملساعدات، والطالبات، باملركز 
أنشطة  ضمن  احمل��اض��رة  وت��أت��ي  للبنات، 
اجل��م��ع��ي��ة اخل����اص����ة ب���االح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم 

النفسية  ال��ص��ح��ة  ش��ع��ار  حت��ت  النفسية  للصحة  ال��ع��امل��ي 
. للجميع

 وقدمت احملاضرة شرًحا عن:
للفرد. النفسية، وأهميتها  الصحة   -1

النفسية. 2- سبل تعزيز الصحة 
والنضج  بالتوافق،  الشعور  الفرد  لدى  مظاهرها   -3
بالسعادة،  والشعور  واإليجابية،  والدافعية،  االنفعالي، 

النفسي. والتوافق 
النفسية. العالقة بني الصحة   -4

االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  األش�����خ�����اص    -5
االحتياجات  ذوي  واألش��خ��اص  اخل��اص��ة، 
والصحة  كورونا  جائحة  ظل  في  اخلاصة 

النفسية.
وش����ارك����ت ال���ط���ال���ب���ات ف����ي امل��ن��اق��ش��ات 
قدرتها  حسب  كل  احملاضرة  مع  واحل��وار 

الكالمية. ومهارتها 
 وق����دم����ت احمل����اض����رة م��ج��م��وع��ة م��ن 
تتعرض  ق��د  ال��ت��ي  امل��ش��اك��ل  ح��ول  القصص 
التفاعل  من  جو  في  عليها  التغلب  وكيفية  الطالبة  لها 

واالنسجام من احلضور.
 وال���ص���ح���ة ال���ن���ف���س���ي���ة.. ه����ي ح���ال���ة ال����ف����رد ال���س���ائ���دة 
نفسًيا  ومتوافًقا  مستقًرا  فيها  يكون  التي  واملستمرة، 
ومع  الذات  مع  والتوافق  بالسعادة  وشعوره  واجتماعًيا، 

اآلخرين، والتوازن، وحسن اخللق.

رشيدة عوض محمد 
باجلمعية النفسية  األخصائية   

كونــي 
سعيــــــدة 



842022

استخدام تكنولوجيا االتصال 
عد

ُ
في التعليم عن ب

لتأهيل  القطرية  اجلمعية  نظمت 
ذوي االحتياجات اخلاصة، محاضرة 
: " استخدام  وجلسة حوارية بعنوان 
تكنولوجيا االتصال ودور دولة قطر 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بُ��ع��د" 
إبراهيم،  ميرفت  األس��ت��اذة  قدمتها 
املجتمعية  والناشطة  دك��ت��وراة  باحث 
واملستشار الدولي في مجال تطبيقات 
االستدامة في دولة قطر، وأدار اللقاء 
ال��ع��ي��س��وي، مستشار  ال��دك��ت��ور ط����ارق 
اجل����م����ع����ي����ة،  وح���ظ���ي���ت احمل����اض����رة 
ب���ح���ض���ور مم���ي���ز م����ن ال���ع���ام���ل���ني ف��ي 
والتربويني،  اخلاصة،  التربية  مجال 
وأولياء  واإلعالميني،  واألكادمييني، 

األمور، والناشطني املجتمعيني. 
وتناولت احملاضرة:

1- الدور التنموي واملستقبلي الذي 
تقوم به دولة قطر في مجال التعليم 

عن بُعد وتكنولوجيا االتصال.
العلمية  والتطبيقات  ال��ب��رام��ج   -2

التي توفرها دولة قطر للجمهور.
العلمية  ال��ن��واح��ي  ت��ط��وي��ر  س��ب��ل   -3

والتعليمية للنهوض بالتعليم.
ال��ت��ي تشكل  امل��ش��ك��الت  4- دراس����ة 
القصوى  االستفادة  سبيل  في  عائًقا 
والتعليم  االت��ص��االت  تكنولوجيا  م��ن 

عن بُعد.
5- ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م���دى اس��ت��ف��ادة 
م���ؤس���س���ات ال���ت���رب���ي���ة اخل����اص����ة م��ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بُ��ع��د ل��ألش��خ��اص ذوي 

اإلعاقة.
أشارت احملاضرة ميرفت إبراهيم 
إل���ى أن ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بُ��ع��د م���ن أه��م 
ال��رك��ائ��ز واجن����ح ال��س��ب��ل ال��ت��ي ميكن 
وتطوير  ال��وع��ي  حتقيق  خاللها   م��ن 
التعليم   ك����ون  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال���ب���رام���ج 
ح���ق أس���اس���ي م���ن ح���ق���وق اإلن���س���ان، 

التنمية  في  الرئيسي  الزاوية  وحجر 
ناعمة   أنه أعظم قوة  املستدامة، كما 
مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا  حت��ق��ي��ق ال��س��الم  
ومواجهة التطرف واإلرهاب، وعلى 

الرغم من هذه األهمية.
 264 أن����ه ي��وج��د ح��ال��يً��ا ق���راب���ة  إال 
م���ل���ي���ون إن�����س�����ان م����ح����روم����ني  م��ن 
التعليم  أن  وأض���اف���ت  ال��ت��ع��ل��ي��م.  ح��ق 
ض���رورة  وج��ودي��ة ُملحة   تؤثر في 
وج���ود اإلن��س��ان وب��ق��ائ��ه واس��ت��ق��راره، 
وي��خ��رج ل��ن��ا  ع��ق��واًل واع��ي��ة مستقلة 
في الرأي، تتحمل املسؤولية الوطنية 
وت����ش����ارك ف���ي���ه���ا  وت����ع����زز م��ف��اه��ي��م 
املجتمعية فضاًل عن  السالم والعدالة 
التفاهم والتسامح واحلوار ،  تكريس 
وتطوير املهارات السلوكية التي تعزز 
ال��ش��ب��اب، جيل  ل��دى  الوطنية  ال��ه��وي��ة 
وحكومتنا  ق��ط��ر،  ون��ه��ض��ة  املستقبل 
ال��رش��ي��دة  ل��م ت��ّدخ��ر ج��ه��ًدا ف��ي شتى 
إمكانيات  جميع  وتوظيف  القطاعات 
أول  ف��ي  كونه  التعليم  لدعم  ال��دول��ة 
أول��وي��ات��ه��ا، و حت��ق��ي��ًق��ا ل���رؤي���ة قطر 
قطرالعديد  دول���ة  فأطلقت   ،2030
اجلميع،   ف��وق  التعليم  م��ب��ادرات  م��ن 
 80 ونحو  )اليونيسف(  م��ع  بالشراكة 
التعليم  العالم  في توفير  دولة حول 
احملرومني  لعشرة ماليني طفل من 

من هذا احلق، في أكثر من 50 دولة 
تعاني من النزاعات املسلحة، وبالتالي 
ما تنشده دولة قطر هو تعليم يؤّمن 
امل��ج��ت��م��ع احمل���ل���ي،  وي���ع���زز مت��اس��ك��ه 
ويقود بالتالي إلى التفاعل احلضاري 
وحت��ق��ي��ق ال���س���الم ال���ع���امل���ي، ب��ج��ان��ب 
خ��الل  م��ن  ال��ب��ش��ري��ة  التنمية  حتقيق 
فوق  "التعليم  أبرزها  مبادرات  عدة 
اجلميع" ودولة قطر متضي بوتيرة 
عالية  وتسجل إجنازات متالحقة في 

هذا املجال.
 ك���م���ا أحمل�����ت ال���س���ي���دة امل��س��ت��ش��ارة 
أن واح��ة قطر  إلى  إبراهيم  ميرفت 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ح��ق��ق��ت نقلة 
نوعية من خالل برامج التسريع وبناء 
خالل  من  وغرسها  االبتكار،  عقلية 
األك��ادمي��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار، التي 
وإطالق  لتطوير  واقعية  رؤية  جتسد 
في  التكنولوجيا  على  قائمة  مشاريع 
متويل،  فرص  الواحة  وتوفر  العالم. 
تطوير  متويل  صندوق  يساعد  حيث 
ال��ش��رك��ات  بها-  -اخلاص  امل��ن��ت��ج��ات 
ال��ص��غ��ي��رة وامل���ت���وس���ط���ة وال���ش���رك���ات 
ال���ن���اش���ئ���ة ع���ل���ى ت���ط���وي���ر امل���ن���ت���ج���ات 
باحتياجات  الصلة  ذات  واخل��دم��ات 

السوق احمللية واإلقليمية.

ميرفت إبراهيم
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لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اجلمعية  نظمت   
مبناسبة  اخل���اص���ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
اليوم العاملي للتوعية بالتوحد عبر تقنية 
بُ��ع��د« محاضرة  امل��رئ��ي »ع��ن  االت��ص��ال 
تساعد  للوالدين  نصيحة   »27« بعنوان 
طيف  اض��ط��راب  ذوي  م��ن  طفلك  ب��ه��ا 
لطفي  فتحي  األستاذ/  وقدمها  التوحد، 
مركز  في  الفني  املستشار   - عبدالرازق 
»ليوكانر« لذوي االحتياجات اخلاصة، 
ون����ظ����م����ت احمل������اض������رة ع����ب����ر ت��ط��ب��ي��ق 

من  شخًصا   ”60“ ال���  جت���اوز  كبير  بحضور   »Zoom«
أولياء أمور األشخاص ذوي اإلعاقة وأخصائيي التربية 
مجال  في  والناشطني  واإلعالميني  واملعلمني  اخلاصة 
العيسوي،  ط���ارق   / ال��دك��ت��ور  احمل��اض��رة  وأدار  اإلع��اق��ة. 
وسط  لساعتني  احملاضرة  وامتدت  اجلمعية،  مستشار 
اهتمام ومشاركة كبيرة من احلضور، وتناول احملاضر 
الرئيسية، منها: خالل احملاضرة مجموعة من احملاور 

1- كيفية بناء عالقة متوازنة مع طفل التوحد؟ 
2- كيف جتعله مهيئًا الكتساب األنشطة احلياتية؟ 

لوالديه؟ 3- كيف جتعله يستجيب ويستمع 
4- ما السلوك املقبول وغير املقبول؟ 

األبناء  العملية ملساعدة  النصائح  جانب مجموعة من 
من اضطراب طيف التوحد، التي متكنهم من االعتماد 
وفي  محيطهم  مع  مندمجني  وجتعلهم  أنفسهم  على 
الرعاية اجليدة لهم. املجتمع وتساعد اآلباء على توفير 

تأتي  أن احملاضرة  العيسوي،  / طارق  الدكتور  وأكد   
تعليمية  ب��رام��ج  وض��ع  ف��ي  ال��رائ��د  اجلمعية  دور  ضمن 
للتطبيق  قابلة  منهجية  ووض��ع  وتأهيلية،  وتدريبية 
م���ن أول���ي���اء األم�����ور وال��ع��ام��ل��ني ف���ي م���ج���ال اإلع���اق���ة، 
م��ت��واف��ق��ة ومتناسقة  ال��ب��رام��ج  ت��ل��ك  ت��ك��ون  أن  ش��ري��ط��ة 

على  د  وش��دَّ القطرية  والعادات  القطرية  البيئة  مع 
أن اجل��م��ع��ي��ة ت��ه��ت��م ب��ه��ذا اجل���ان���ب وت��ط��ب��ق��ه 

والتأهيلية  التعليمية  البرامج  بكافة 
مب���راك���زه���ا وم�����ن خ�����الل ال���ب���رام���ج 

املختلفة.

فتحي لطفي عبدالرازق 

ملستشار الفني في مركز 
»ليوكانر« التربوي

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد

نصيحة للوالدين 
تساعد بها طفلك
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إتاحة الفرصة لألطفال واستمرار 
الدافعية والرغبة في التعليم

تعليم وتأهيل أطفال متالزمة داون.. اليازي الكواري: 

ل���ت���أه���ي���ل ذوي  ال���ق���ط���ري���ة  ن���ظ���م���ت اجل���م���ع���ي���ة   
حوارية  وجلسة  محاضرة  اخل��اص��ة،  االحتياجات 
متالزمة  أطفال  وتأهيل  تعليم  "كيفية  بعنوان: 
الكاتبة،  الكواري،  اليازي  األستاذة  قدمتها  داون" 
الثقافي  امل��رك��ز  وم��دي��رة  االجتماعية،  والناشطة 
وأدار  اجلمعية،  مظلة  حتت  املنضوي  االجتماعي 
احمل���اض���رة ال���دك���ت���ور ط����ارق ال��ع��ي��س��وي، م��س��ت��ش��ار 
من  كثيف  بحضور  احملاضرة  وحظيت  اجلمعية، 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ي م��ج��ال ال��ت��رب��ي��ة اخل���اص���ة، وأول��ي��اء 
األم����ور، وامل��ه��ت��م��ني ب��امل��ج��ال، وت��ن��اول��ت احمل��اض��رة 

الهامة حول: العديد من احملاور 
1- تعليم وتأهيل أطفال متالزمة دوان.

بالتعليم  اخل��اص��ة  وال��ب��رام��ج  األس���س  وض���ع   -2
املهارات. واكتساب  والتدريب 

املناهج  كافة  استخدام  أهمية  إلى  وأش��ارت   -3  
في  تساهم  التي  والتطبيقات  واألنشطة  والبرامج 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وتأهيل  وتعليم  تدريب 
ال��ت��ع��دي��الت  إدخ�����ال  م���ع  م��ت��الزم��ة داون،  خ��اص��ة 

احلالة. وطبيعة  يتناسب  مبا  والتحديثات 
4- أه��م��ي��ة م���ش���ارك���ة األس������رة واط���الع���ه���ا ع��ل��ى 



ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي امل��ق��دم 
وم��س��اه��م��ت��ه��ا ف����ي ال���ت���دري���ب 
وال������ت������أه������ي������ل، ك�����م�����ا ي���ش���م���ل 
ملتالزمة  التدريبي  البرنامج 
ال�����س�����ل�����وك،  ت�����ع�����دي�����ل  داون 
وال�����ت�����أه�����ي�����ل ال����ت����خ����اط����ب����ي، 
والوظيفي،  الطبيعي  والعالج 
ومم���ارس���ة األل���ع���اب امل��ع��دل��ة، 

واليدوية.  الفنية  واألنشطة 
داون  متالزمة  تعريف   -5
قبل  من  اكتشافها  يعود  التي 

االجن���ل���ي���زي "ج�����ون الجن������دون داون"  ال��ط��ب��ي��ب 
وس��م��ات امل��ت��الزم��ة وامل��ش��اك��ل ال��ط��ب��ي��ة امل��ص��اح��ب��ة، 
بني  داون  متالزمة  أط��ف��ال  ذك��اء  نسب  وت��ت��ف��اوت 
البسيط واملتوسط والشديد، وهي أشهر اضطراب 
التعلم  ف��ي  ت��أخ��ًرا  ك��روم��وزوم��ي وراث���ي،  وتسبب 

األطفال.  لدى 
 ون���وه���ت احمل����اض����رة إل����ى ال���ف���رق ب���ني م��ن��اه��ج 
األط����ف����ال واخ���ت���الف���ه���ا م���ن ح��ي��ث ط����رق اإلع�����داد 
وال���ت���دري���س، ح��ي��ث ي��ت��م وض����ع م��ن��ه��ج ل��ك��ل طفل 
اخلاصة  الفردية  للخطة  ووفًقا  مهاراته،  حسب 
القوة والضعف من  به، وحتديد األهداف ونقاط 
وامل��الح��ظ��ة،  واالخ��ت��ب��ار  للقياس  إخ��ض��اع��ه  خ��الل 

وأه��م��ي��ة امل��ت��ع��ة ف��ي ال��ت��دري��ب، 
وال�����ت�����ع�����زي�����ز امل����س����ت����م����ر، 

وال���������ت���������ع���������زي���������ز 
امل������ت������ق������ط������ع، 

خالل  من  اجليد  والتخطيط 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى إت���اح���ة ال��ف��رص��ة 
ل����ألط����ف����ال ب����االع����ت����م����اد ع��ل��ى 
ذات���ه���م واس���ت���م���رار ال��داف��ع��ي��ة 
وال�������رغ�������ب�������ة ف��������ي ال���ت���ع���ل���ي���م 
واالعتماد على طرق مختلفة 
وسائل  خ��الل  م��ن  التعلم  ف��ي 

التعلم. الرغبة  في  تعزز 
من  الثاني  اجلزء  وتضّمن   
احمل���اض���رة ال��ت��ط��رق ألس��ل��وب 
على  والعمل  امل��ه��ارات  حتليل 
إك��س��اب األط���ف���ال ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ب��ر ط���رق م��خ��ت��ل��ف��ة ، 
وم��راق��ب��ة أداء ال��ط��ف��ل وت��ع��دي��ل امل��ه��ام وال��واج��ب��ات 
من  وحمايتهم  العقلية،  القدرات  مع  يتناسب  مبا 
ل��ذات��ه��م، والعمل  ت��ق��دي��ره��م  ي��ت��أث��ر  ال��ت��ن��م��ر ك��ي ال 
السلوكيات  مع  التعامل  كيفية  على  تدريبهم  على 
ال��س��ي��ئ��ة، وح��م��اي��ت��ه��م م���ن ت���ص���رف���ات اآلخ���ري���ن، 
وت��ع��زي��ز ال��س��ل��وك اإلي���ج���اب���ي وم��ن��ح��ه��م ال��ف��رص��ة 
السلبي  ال��س��ل��وك  م��ح��ف��زات  م��ن  للتقليل  لالختيار 

. الصحية  الوجبات  الرياضة وتناول  وممارسة 
وشددت على أهمية إخضاع املتعاملني مع 
ذوي اإلعاقة لدورات تدريبية، تكسبهم 
خ�����ب�����رة ال����ت����ع����ام����ل م�����ع األط�����ف�����ال، 
وت����س����اع����ده����م ع���ل���ى ال���ت���ك���ي���ف م��ع 

التي حتيط بهم. الظروف 

اليازي الكواري

والناشطة  الكاتبة،   
االجتماعية
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لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اجلمعية  نظمت 
محاضرة  اخل��اص��ة  االحتياجات  ذوي 
حول   »Zoom« تطبيق  عبر  بُ��ع��د  ع��ن 
م���وض���وع : أه��م��ي��ة ال���ف���ن ف���ي ح��ي��ات��ن��ا 
القطرية  التشكيلية  الفنانة  وقدمتها 
األستاذة / مرمي أحمد املال - و حظيت 
احمل���اض���رة ب��ح��ض��ور ن��وع��ي مم��ي��ز من 
األشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء األمور 
واإلعالميني والناشطني والعاملني في 
مجال التربية اخلاصة وأدار احملاضرة 
مستشار   - العيسوي  ط���ارق   / ال��دك��ت��ور 
من  مجموعة  امل��ال  وتناولت  اجلمعية. 

احملاور الرئيسية خالل الورشة منها:
1-  ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ف��ن وت��أث��ي��ره على 

املجتمع.
2- أهمية الفن في حياة األطفال.

3- أثر الفن في حياة األشخاص ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة. وأش����اد س��ع��ادة 
الشيخ / ثاني بن عبد اهلل آل ثاني - رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية القطرية لتأهيل 
باحلضور  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
األنيق  العرض  مثمناً  للورشة،  املتميز 
ل��ل��ف��ن��ان��ة امل���ب���دع���ة م����رمي امل�����ال، وال��ت��ي 
األوس��اط  في  “بيكاسو قطر”  ب�  تلقب 
اإلعالمية والفنية، وأشاد بها باعتبارها 
متحدية لإلعاقة وأنها قهرت املستحيل 
ب���رغ���م إع���اق���ت���ه���ا احل���رك���ي���ة ومت��ك��ن��ت 

أكبر  م��ن  لتصبح  والتمّيز  التفوق  م��ن 
بدولة  املتميزين  التشكيليني  الفنانني 
الفنانة  املنطقة. وتناولت  قطر وبدول 
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة خ����الل احمل����اض����رة أه��م��ي��ة 
الفن في حياة الفرد واملجتمع، مؤكدًة 
ب���أن ال��ف��ن ج���زء ال ي��ت��ج��زأ م��ن حياتنا 
وأن��ن��ا من��ارس الفن ف��ي ك��ل ش��يء وفي 
أن  إل���ى  وأش����ارت  حياتنا  تفاصيل  ك��ل 
الفنون تهذب السلوك اإلنساني وحتسن 
الصحة العقلية، والفن يبعث الطمأنينة 
وي��زرع اخلير والسالم وحب  احلياتية 
ويحسن  التطوعية  وامل��ش��ارك��ات  العمل 
التواصل  زي���ادة  على  ويحثنا  اإلدراك، 
اإلنساني مع اآلخ��ري��ن، وت���زداد أهمية 

ال��ف��ن  ل��دى األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة، 
فهو مينحهم الشعور بالسعادة والرضا 
وي���دم���ج���ه���م م�����ع اآلخ�����ري�����ن وي���ط���ور 
الثقة  ق���درات���ه���م وم��ه��ارات��ه��م وي��ب��ع��ث 
سعادة  أك��ث��ر  ويجعلهم  نفوسهم،  ف��ي 
املال   ودع��ت  الكامنة  طاقاتهم  ويفجر 
تنمية  في  الفنون  دور  تفعيل  ألهمية 
اإلع���اق���ة  ذوي  األش����خ����اص  م����ه����ارات 
بكافة املراكز التي تقدم اخلدمات لهم 
وبكافة املؤسسات التعليمية األمر الذي 
يطور من قدراتهم ويساهم بقدر كبير 
في  ودمجهم  تأهيلهم  ف��ي  وملموس 
املجتمع ومتكينهم من العيش في حياة 

آمنة وسعيدة.

الفنانة التشكيلية مريم المال:

أهمية الفن في حياتنا



أهمية ممارسة السباحة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة وآثارها اإليجابية

لتأهيل  القطرية  اجلمعية  نظمت   
ذوي االحتياجات اخلاصة ورشة عمل 
ب��ع��ن��وان: أه��م��ي��ة مم��ارس��ة األش��خ��اص 
للسباحة  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
عن  الورشة  وق��دم  اإليجابية  وآث��اره��ا 
بُعد املدرب / حسن بيومي عبداحلميد 
اجلزيرة  ن��ادي  لفريق  الفني  املدير   –
واملدرب  اخلاصة،  االحتياجات  لذوي 
االحتياجات  ل��ذوي  جسور  بأكادميية 

اخلاصة.
وُق����دم����ت ال����ورش����ة ع���ب���ر ال���ب���ث امل���ب���اش���ر ل��ت��ط��ب��ي��ق 
طارق  الدكتور/  ال��ورش��ة  وأدار   Microsoft Teams

العيسوي – مستشار اجلمعية.
األساسية  احملاور  من  مجموعة  الورشة  وتناولت   

شملت:
1- التعريف مباهية السباحة.

ذوي  ل����ألش����خ����اص  ال���س���ب���اح���ة  ت���ع���ل���م  أه���م���ي���ة   -2
اخلاصة. االحتياجات 
3- عالقة السباحة 

باالنتباه والتركيز والوعي باجلسم.
ال��س��ب��اح��ة  ت��ع��ل��ي��م  ب����ني  ال����ف����روق   -4
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  لألشخاص 

واألشخاص اآلخرين.
وش���������رح امل�����������درب خ�������الل ال�����ورش�����ة 
خ��ص��وص��ي��ة ت���دري���ب األش���خ���اص ذوي 
اإلع�����اق�����ة ع���ل���ى ال���س���ب���اح���ة م����ن خ���الل 
املباشر  التوجيه  منها  مختلفة  أساليب 
ولكل  والتقليد،  بالنمذجة  وال��ت��دري��ب 
حسب  ال��ت��دري��ب  وزم��ن  التدريبية  احتياجاتها  ح��ال��ة 
م��درب  ب��ني  التنسيق  أهمية  م��ع  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات 

السباحة واألخصائيني وأولياء األمور.
 ك��م��ا اس���ت���ع���رض امل������درب خ����الل ال����ورش����ة من���اذج 
لسباحني من ذوي االحتياجات اخلاصة حققوا نتائج 
في  ش��ارك  وبعضهم  وق��اري��ة،  عاملية  مسابقات  ف��ي 
عاملًيا  إجن���اًزا  محققني  امل��ان��ش  بحر  لعبور  مسابقات 
ك��ب��ي��ًرا وحت��ديً��ا ج��ب��اًرا، رغ��م م��ا لديهم م��ن إع��اق��ات 

حركية وحاالت بتر باألطرف .
 40 ال��ورش��ة ح��ض��وًرا مم��ي��ًزا جت���ازر   وق���د حققت 
باملجال،  والعاملني  األمور  أولياء  السادة  مشارًكا من 
األش���خ���اص ذوي االح��ت��ي��اج��ات  ب��ق��ض��اي��ا  وامل��ه��ت��م��ني 
األمور  أولياء  من  خاصة  األسئلة،  وتنوعت  اخلاصة 
املزيد  القادمة  الفترة  خ��الل  اجلمعية  تقدم  وس��وف 
م��ج��االت رياضية  ف��ي  ال��ع��م��ل  ال����دورات وورش  م��ن 

وتأهيلية أخرى بناء على طلب احلضور الكرمي.

حسن بيومي عبدالحميد 
 مدرب السباحة لذوي االحتياجات اخلاصة
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االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  نظمت 
اخل���اص���ة مب���ق���ره���ا، ورش�����ة ع��م��ل ح����ول ال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر 
ال��ورش��ة اخل��ب��ي��رة الفرنسية  ال��ت��وح��د وق��دم��ت  الض��ط��راب 
ف��دى حجار،  ال��ت��وح��د  وأخ��ص��ائ��ي��ة  النفسية  واالس��ت��ش��اري��ة 
ول��ق��د ن��ظ��م��ت ال���ورش���ة ض��م��ن اح��ت��ف��االت اجل��م��ع��ي��ة ب��ي��وم 
أمور  أولياء  العاملي، وشارك فيها مجموعة من  املعاق 
األش���خ���اص ذوي إع���اق���ة ب��ج��ان��ب م��ع��ل��م��ي ال��دم��ج 
والتربية اخلاصة وعدد من العاملني في مجال 
اإلعاقة، وافتتح الورشة السيد أمير املال املدير 
باحملاضرة  أش��اد  حيث  للجمعية،  التنفيذي 
ال��س��ي��دة ف����دى ح���ج���ار، وامل���ت���درب���ني وأول���ي���اء 
األم�����ور وأم���ه���ات ذوي اإلع���اق���ة، حل��رص��ه��م 
تنظمها  ال��ت��ي  التدريبية  ال����دورات  ح��ض��ور  على 
املعرفة واملعلومات  اجلمعية واهتمامهم بتحصيل 
من  أبنائهم  رعاية  من  متكنهم  التي  السليمة،  العلمية 
بصورة  يساهم  ال���ذي  األم���ر  اإلع��اق��ة،  ذوي  األش��خ��اص 
لتأهيل  تسعى  ال��ت��ي  اجلمعية  أه���داف  حتقيق  ف��ي  كبيرة 
املجتمع وحتقيق  في  وإدماجهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

وفي  القطري،  املجتمع  في  لهم  والكرمية  اآلمنة  احلياة 
خ��ت��ام ال���ورش���ة ق���ام ال��س��ي��د ط��ال��ب ع��ف��ي��ف��ة ع��ض��و مجلس 
بالورشة  واملتدربني  احملاضرة  بتكرمي  باجلمعية،  اإلدارة 
التدريبية، مشيًدا باحلضور املتميز ملعلمي التربية اخلاصة 
العلمية  امل���ادة  م��ع  اإلي��ج��اب��ي  وتفاعلهم  األم����ور،  وأول��ي��اء 
بالورشة، مؤكًدا على حرص اجلمعية على تدريب أولياء 
األمور وكافة العاملني في مجال األشخاص ذوي اإلعاقة 
ال��الزم��ة  وامل���ه���ارات  ال��ك��اف��ي��ة  العلمية  امل��ع��رف��ة  وإك��س��اب��ه��م 
للتعامل السليم مع األشخاص ذوي اإلعاقة والطرق املثلى 

لرعايتهم. 
وتناولت احملاضرة اخلبيرة فدى حجار »أسلوب دنفر 
حيث  ع��ام��ني«  عمر  م��ن  ال��ت��وح��د  ألط��ف��ال  املبكر  للتدخل 
حتدثت عن التحري املبكر لألطفال حول التوحد من عمر 
بني  والفرق  العلمية،  التحري  وسائل  متناولًة  شهًرا،   12
التحري والتشخيص، باإلضافة إلى دراسة »أسلوب دنفر 
عالجية  م��ح��اور  ع��دة  على  يعتمد  ال��ذي  املبكر«  للتدخل 
م��ث��ل »ال��ت��دخ��ل ال��ع��الج��ي ال��س��ل��وك��ي وال��ت��ع��ل��ي��م« ح��ي��ث تُعد 
الصغار وطبقت على  أول دراسة علمية مجربة لألطفال 

األطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتني.

فدوى حجازي
 االخصائية النفسية "فرنسا"

ورشة تدريبية حول الكشف 
المبكر الضطراب التوحد

شارك فيها أولياء األمور 
ومعلمو الدمج والتربية الخاصة 
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العالج الوظيفي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة

االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  نظمت   
اخلاصة بالتعاون مع مركز »ليو كانر« للعالج التربوي، 
املرئي  االت��ص��ال  تقنية  عبر  ح��واري��ة  وجلسة  م��ح��اض��رة 
بواسطة برنامج »زووم« حول موضوع : التوعية بالعالج 
أخصائية  ش��دي��د  فاطمة   / األس��ت��اذة  قدمتها  الوظيفي، 
مشاركة  شهدت  كانر«  »ليو  مركز  في  الوظيفي  العالج 
برعاية  املعنية  واجل��ه��ات  وامل��راك��ز  امل���دارس  م��ن  فاعلة 
األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، وتناولت احملاضرة 
يتعلق  فيما  املهمة  املتعلقة باجلوانب  احملاور  من  العديد 
ب��ال��ع��الج ال��وظ��ي��ف��ي، ون��ش��أت��ه، وأه���داف���ه واالف��ت��راض��ات، 

واآللية ومرحلة التقييم، والبرامج العالجية املختلفة.
 وش����دد س��ع��ادة ال��ش��ي��خ / 
ث����ان����ي ب�����ن ع���ب���داهلل 
رئ��ي��س  ث����ان����ي،  آل 
إدارة  م�����ج�����ل�����س 
القطرية  اجلمعية 
ذوي  ل�����ت�����أه�����ي�����ل 
اخلاصة  االحتياجات 
ع���ل���ى أه���م���ي���ة ال���ع���الج 
ال���وظ���ي���ف���ي ل��ألش��خ��اص 
اإلع����اق����ة،  ذوي 
وآث�������������اره ف��ي 
ت����������ق����������دم 

النفسية واحل��رك��ي��ة  ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب  احل����االت ف��ي 
ضرورة  ترى  واجلمعية  وغيرها،  والسلوكية  والكالمية 
حتقيق املزيد من االهتمام بالبرامج التأهيلية والتدريبية 
ذات األسس العلمية ومنها العالج الوظيفي ملا له من دور 
مؤثر في حتّسن احلاالت ودفعهم قدًما نحو االستقالل 
واالعتماد على الذات في  نواحي احلياة املختلفة. وعلينا 
إدخال برامج تأهيلية تتناسب مع نوع واختالف احلاالت 
في  الفاعلة  املؤسسات  م��ع  بالتعاون  باجلمعية  املسجلة 
هدفنا  بالدولة،  االختصاص  ذات  واجلهات  املجال  هذا 
الشامل ما يساعد في  التأهيل  السعي نحو حتقيق  جميًعا 
س��رع��ة ت��ط��ور ق���درات ذوي اإلع��اق��ة م��ن ك��اف��ة اجل��وان��ب 
واحلركية  والتعليمية  والكالمية  واالجتماعية  النفسية 

والذاتية وغيرها.
 حتدثت احملاضرة األستاذة / فاطمة شديد، عن نشأة 
العالج الوظيفي الذي يعود لنحو 100 عام مضت، وسمي 
العاملي عام  االحت��اد  تأسس  1920 وق��د  ع��ام  االس��م  بهذا 
امل��ؤس��س��ات  101 ع��ض��و م��ن  1952 وي��ض��م ف��ي ع��ض��وي��ت��ه 
واجل��م��ع��ي��ات ذات ال��ع��الق��ة، وأض��اف��ت أن��ه الي��وج��د فرق 
وال��ب��رام��ج  الطبيعي  وال��ع��الج  الوظيفي  ال��ع��الج  ب��ني  كبير 
ال��ع��الج��ي��ة ت��ق��دم وف��ًق��ا لطبيعة احل��ال��ة، وي��وج��د ت��واص��ل 
ألهم  الوظيفي  العالج  أخصائية  وتطرقت  بينهما،  كبير 
األدوات املستخدمة في مرحلة التقييم لألطفال، وتكمن 
من خالل القيام ببعض االختبارات واضطراب األنشطة 
ف���ي ال���ط���رق ال��ع��الج��ي��ة وت��ت��م��ح��ور م���ن خ���الل ال��ت��م��اري��ن 
املقوية للجسم وغالبًا يتم اللجوء إلى األجهزة التعويضية 
وأبرزها أجهزة تكنولوجيا مساعدة حسب الفئة العمرية 

املستهدفة .
 ك��م��ا ط��رح��ت احمل���اض���رة أب����رز امل���ه���ام اخل��اص��ة 
بتنمية  ي��ق��وم  حيث  الوظيفي  ال��ع��الج  ب��أخ��ص��ائ��ي  
احلركية  واملهارات  كالتوازن  احلركية  املهارات 
اليومية  احلياة  ألنشطة  مهمة  وهي  الدقيقة 
اليدين  واضطراب  الكتابة  ماقبل  ومهارات 

والقص واللصق وغيرها.

فاطمة شديد

أخصائية العالج الوظيفي في 

مركز »ليو كانر«
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    نظمت اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 
السلوكية  ال��ص��ح��ة  ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز دع���م  اخل���اص���ة 
م��ح��اض��رة ب��ع��ن��وان : ت��ع��دي��ل ال��س��ل��وك وأط��ف��ال صعوبات 
راش��د  أح��م��د  ح��م��دة  ال��دك��ت��ورة  األس���ت���اذة  قدمتها  التعلم 
ومستشارة  وال��ت��رب��وي��ة،  النفسية  االس��ت��ش��اري��ة  امل��ه��ن��دي، 
سابًقا،  العالي  والتعليم  التعليم  ب��وزارة  الطالبي  اإلرش��اد 

خبيرة العالج النفسي واإلرشاد  للطالب والشباب.
  وق���د ش��ه��دت احمل���اض���رة إق���ب���ااًل ك��ب��ي��ًرا ومم���ي���ًزا من 
ال��ع��ام��ل��ني وامل��خ��ت��ص��ني ب���امل���دارس وامل���ؤس���س���ات وامل���راك���ز 
واجلمعيات ذات العالقة، وتناولت الدكتورة عدة محاور 
ح����ول ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م ل����دى األط���ف���ال ذوي اإلع���اق���ة، 
وال��ت��ع��ري��ف مب��ص��ط��ل��ح ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م ، وأف�����ادت أن 

األكثر  وه��ي  حاسمة،  الطفل   عمر  من  األول��ى  السنوات 
عليه  تبنى  ال��ذي  واألس��اس  املستقبلية،  حياته  في  تأثيًرا 
ب��ق��ي��ة م��راح��ل ع��م��ره، م��ا ي��س��اه��م ف��ي ت��ك��وي��ن شخصية 
ميوله  وتنمو  واجتاهاته  عاداته  وتتشكل  متزنة،  سوية 
باألطفال  الكبير  االه��ت��م��ام  يتوجب  ل��ذل��ك  واس��ت��ع��دادات��ه 
ف��ي س��ن��وات من��وه��م األول����ى، خ��اص��ة األط��ف��ال املصابني  
ب��ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م ح��ت��ى ي��س��ت��ط��ي��ع��وا م��واص��ل��ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
األكادميية  مشاكلهم  على  والتغلب   ، العامة  ب��امل��دارس 

التعليمية وخاصة اجلوانب السلوكية املصاحبة.
    وأك����دت ال��دك��ت��ورة ح��م��دة امل��ه��ن��دي ب���أن امل��ش��ك��الت 
ال��س��ل��وك��ي��ة ت��ع��د م��ن أخ��ط��ر ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ي��ت��وق��ف عليها 
التكّيف  الطالب  الطالب في حياته، وإن لم يحقق  جناح 

نظمتها الجمعية القطرية للتأهيل ومركز دعم الصحة السلوكية

محاضرة بعنوان تعديل السلوك 
وأطفال صعوبات التعلم
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السلوكية،  املشكالت  من  ويعاني  السوية،  احلالة  عن  يبتعد  فإنه  املناسب 
ميكن  التي  املؤشرات  ومن  وامليسرة،  السليمة  التعليمية  العملية  يعيق  ما 
ما  الطالب  منها  يعاني  تعلم  صعوبات  وج��ود  على  خاللها  من  االستدالل 
يعانيه من مشكالت سلوكية، وعلينا االهتمام بالتشخيص املبكر للطالب 
وبرامج  االستراتيجيات،  ووض��ع  وتصنيفها،  التعليمية  الصعوبات  ذوي 
التدخل املبكر للطالب ذوي صعوبات التعلم، مع أهمية تقدمي اخلدمات 
والبرامج الطبية والنفسية واالجتماعية والكالمية والوظيفية والترفيهية 
وال��ري��اض��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، وت��ص��م��ي��م ب��رام��ج ت��رب��وي��ة ف��ردي��ة ل��ألط��ف��ال ذوي 
استعداداته وقابليته  الطالب في ذروة  يكون  االحتياجات اخلاصة، حيث 

والتغيير. للنمو 
  وأحملت الدكتورة املهندي إلى أن السنوات األولى في عمر اإلنسان هي 
أو  اجلسمي  أو  العقلي  منوه  كان  إذا  حسًما  أكثر  وتصبح  حاسمة،  سنوات 
أو  املدرسة  قبل  ما  عمر  وهو  املتوسط،  عن  انحراًفا  ينحرف  االجتماعي 

بداية املرحلة االبتدائية .
   كما تناولت الدكتورة أهمية التكامل بني األسرة واملدرسة ، ما يدعم 
املتواصل  ودعمه  السلوكية  مشكالته  من  التخفيف  على  ويساعده  الطالب 
على مشاعر  التركيز  املدرسة من خالل  دور  أهمية  مع  التعليم،  ملواصلة 
املدرسة  دخ��ل  إذا  التعلم  صعوبات  ذوي  من  والطفل  وانفعاالته،  الطالب 
وهو غير متكيف مع مواقفها، يؤدي به ذلك للفشل واحلساسية املفرطة، 
حتى إذا وصل للمرحلة اإلعدادية تبدو عليه بوضوح  املشكالت االنفعالية، 
لذا تعد املدرسة أكثر عوامل التنشئة االجتماعية تأثيًرا وتساهم في حتفيز 
الطالب واستثارة الدافعية لديه للتعلم، وحتسني تقديره لذاته بإعادة بناء 

مفهوم الذات اإليجابي لديه. 

حمدة أحمد راشد المهندي
االستشارية النفسية والتربوية 

•   د. حمدة راش��د المهندي

المشكالت 
السلوكية من 
أخطر العوامل 

التي يتوقف 
عليها نجاح 

الطالب في حياته



ال��ق��ط��ري��ة   ن��ظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة 
االح����ت����ي����اج����ات  ذوي  ل����ت����أه����ي����ل 
اخل�����اص�����ة، م���ح���اض���رة وج��ل��س��ة 
ال��ت��خ��ل��ص   « : ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة  
م���ن ال��ض��غ��وط وامل���ش���ك���الت ال��ت��ي 
األش�����خ�����اص ذوي  أس�����ر  ت����واج����ه 
اإلع����اق����ة »ق���دم���ت���ه���ا ال���دك���ت���ورة 
األخصائية  أحمد،  مدني  جيهان 
درجة  على  واحلاصلة  النفسية، 
التخاطب،  مجال  في  الدكتوراة 

ال��ع��ي��س��وي  ط�����ارق  ال���دك���ت���ور  احمل����اض����رة  وأدار 
اجلمعية. مستشار 

طالب  السيد  ش��ّدد  جانبه  وم��ن       
مجلس  ع��ض��و  ع��ف��ي��ف��ة، 
اجل��م��ع��ي��ة  إدارة 
ال�������ق�������ط�������ري�������ة 
ذوي  ل��ت��أه��ي��ل 
االح���ت���ي���اج���ات 
اخل�����������اص�����������ة 
ع���ل���ى أه��م��ي��ة 
احللول  إيجاد 
ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى 
ال����������ض����������غ����������وط 
وامل�������ش�������ك�������الت، 
ال�������ت�������ي ت������واج������ه 
ذوي  األش���خ���اص 

اإلع���������اق���������ة 

وأس������ره������م، م�����ؤك�����ًدا اه���ت���م���ام 
النفسية  ب��اخل��دم��ات  اجل��م��ع��ي��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال��ت��أه��ي��ل ال��ن��ف��س��ي 
اإلع�����اق�����ة،  ذوي  ل����ألش����خ����اص 
وال���س���ع���ي ال����دائ����م الن��دم��اج��ه��م 
امل��ج��ت��م��ع، وحتقيق  ف��ي  ال��ك��ام��ل 
ج����ودة احل���ي���اة ل��ه��م، وحت��ق��ي��ق 
احل����ي����اة ال���ك���رمي���ة ل��ألش��خ��اص 
امل���ج���ت���م���ع  ف�����ي  اإلع�����اق�����ة  ذوي 

القطري.
 وأوض����ح أن احمل���اض���رة ج���اءت ح��رًص��ا من 
لألشخاص  اجلوانب  هذه  تناول  على  اجلمعية 
ال��ت��ي  ك����ورون����ا  أزم�����ة  ف����ي ظ����ل  اإلع����اق����ة  ذوي 
ت��ت��ض��اع��ف خ��الل��ه��ا ال��ض��غ��وط ع��ل��ى األش���خ���اص 

وأسرهم.  اإلعاقة  ذوي 
أهمية  م��دن��ي،  ج��ي��ه��ان  ال��دك��ت��ورة  وأك���دت    
ح����س����ن  ال����ت����ص����رف ف�����ي م���ع���اجل���ة امل���ش���ك���الت 
وال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ض���غ���وط ع��ب��ر م��ج��م��وع��ة م��ن 
احل���ل���ول، ك��م��ا ن���وه���ت ب��أه��م��ي��ة االس��ت��ق��الل��ي��ة، 
واالن�����دم�����اج ال���ك���ام���ل ف����ي امل���ج���ت���م���ع، وت��ع��زي��ز 
عن  فضاًل   ، العزلة  وكسر  االجتماعية  األنشطة 
التوعية،  لتقدمي  املدني  املجتمع  مؤسسات  دور 
واإلرش����������اد وال����ت����وج����ي����ه، وت����ق����دمي ال��������دورات 
وال������ورش، وك���اف���ة أش���ك���ال ال��ت��وع��ي��ة وال���دم���ج، 
وال��ت��وع��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، وال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة، 
وال��ت��ك��ي��ف االج��ت��م��اع��ي، وال��ت��غ��ي��ر االج��ت��م��اع��ي، 
للتعامل  املؤهل  البشري  الكادر  وإعداد 

اإلعاقة. ذوي  األشخاص  مع 
أم���ل���ه���ا حت��ق��ي��ق  أن  وأع����رب����ت    
ال����دم����ج ال���ش���ام���ل واالج���ت���م���اع���ي 
م��ع  اإلع���اق���ة  ذوي  ل��ألش��خ��اص 

أقرانهم. 

جيهان مدني 

النفسية األخصائية   

كيف نواجه المشكالت  التي تواجه 
؟األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم
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نشاط الحناء.. تعبيرا عن الفرحة 
ورسم االبتسامة لدى الفتيات

نظمها المركز التعليمي والتأهيلي للبنات

ذوي  لتأهيل  القطرية  للجمعية  -التابع  للبنات  والتأهيلي  التعليمي  امل��رك��ز  ي��ق��دم 
والتأهيلية  التدريبية  والفعاليات  واألنشطة  البرامج  من  العديد  اخلاصة-  االحتياجات 
التأهيل  مجال  ف��ي  متخصصة  ك���وادر  األنشطة  وي��ق��دم  الفتيات،  م��ن  امل��رك��ز  ملنتسبات 
والتدريب، ويراعى في خطة املركز تنوع البرامج واألنشطة، لتشمل األنشطة األكادميية 
واملِهنية والكالمية والدينية والسلوكية والرياضية، باإلضافة إلى األنشطة الترفيهية، مما 
يتوافق مع ميول وقدرات ومهارات املنتسبات ويدفعهن لالندماج باملجتمع وتنمية الشعور 

بالثقة والقوة، ما ميتعهن بالصحة النفسية واجلسمية وهذا ما نأمله جميًعا.
ومن األنشطة التي يقدمها املركز -وهي خاصة بالفتيات- نشاط احلناء وعادة ما يقدم 

في املناسبات الدينية والتراثية والوطنية، تعبيًرا عن الفرحة ورسم 
االبتسامة لدى الفتيات، ما ينعكس على أسرهن 
واحمليطني بهن، ويوصي مجلس إدارة اجلمعية 
اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة 
املنتسبات،  كل  لتشمل  والبرامج  األنشطة  بتنوع 
مع إدخال البرامج واألنشطة  احلديثة واملتطورة 
التقليدية وه��ذا ما ميّيز مراكز اجلمعية  وغير 
العديد  خالل  من  والتأهيل،  التدريب  يتم  حيث 
التدوير،  وإع���ادة  اليدوية  واألع��م��ال  الفنون  م��ن 
واستخدام اخلامات واألدوات من البيئة احمليطة 

، ما يلقى استحساَن املتدربات وأولياء أمورهن.
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  ش����ارك م��ن��ت��س��ب��و اجل��م��ع��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة ل��ت��أه��ي��ل ذوي 
من  املتعدد  التصلب  مرضى  -من  اخلاصة  االحتياجات 
باجلمعية-  النفسيني  واألخصائيني  والعاملني  اجلنسني 

ف��ي احمل���اض���رة واحل��ل��ق��ة احل���واري���ة ال��ت��ي نظمتها 
راب��ط��ة ال��ت��ص��ل��ب امل��ت��ع��دد ال��ق��ط��ري��ة »م��س��ك« 

مب��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم ال���ع���امل���ي مل����رض ال��ت��ص��ل��ب 
العديد  احملاضرة  تناولت  املتعدد  العصبي 
م���ن احمل�����اور ال��ه��ام��ة وال��ت��ع��ري��ف مب��رض 
امل���ت���ع���دد وق��دم��ت��ه��ا ع��ب��ر تقنية  ال��ت��ص��ل��ب 

االتصال املرئي الدكتورة / بياترس كانيبانو - 
االستشارية في أمراض اجلهاز العصبي حتت 

عنوان : »تعّرف أكثر على مرض التصلب 
العصبي« .

التحديات والصعوبات    وقدمت احملاضرة بيانًا حول 
وكيفية مواجهتها والتعامل معها وإيجاد احللول املناسبة 
اليأس،  ع��دم  شعار  للواقع ورفع  االستسالم  وع��دم  لها، 
كما بحثت الدكتورة بياترس آليات التعامل مع الضغوط 
ال��ن��ف��س��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا م��رض��ى ال��ت��ص��ل��ب اللويحي 
املتعدد، وكذلك احمليطون بهم وإجراء تطبيقات عملية 

في  ه��ام  ج��زء  ال��ض��غ��وط  تقليل  أن  السيما  منها،  للحد 
ال���ع���الج، و األع�����راض واحل���ل���ول للتعامل م��ع ه��ذا  رح��ل��ة 
املرض والتعايش معه ومواجهته والتطرق إلى العديد من 
اجلوانب املساعدة ملرضى التصلب املتعدد فضاًل عن 
19(وانعكاسه  )كوفيد  ب�  اإلصابة  تأثير  مدى 
على ضعف املناعة لديهم، وكذلك احلديث 
عن نظام التغذية وأنواع الفيتامينات التي 
تساعد على إيقاف الهجمات واحلد منها . 

جانب  بياترس  الدكتورة  شرحت  كما   
حماية املرأة احلامل وشددت على استمرار 
ال����ع����الج م����ن أج�����ل ت����ف����ادي اإلع����اق����ة األب���دي���ة 
الطبية  واملتابعة  دوري��ة  لفحوصات  واخلضوع 
وفق خطة طويلة األمد، بغية االكتشاف املبكر، 
الذي يساعد على محاربة أعراض املرض، ولفتت إلى أن 
احلياة  على  الهام  وأثرها  دوره��ا  لها  األسرية  العالقات 
ال��ل��وح��ي، وع��رض��ت ال��دك��ت��ورة  ال��ي��وم��ي��ة مل��ري��ض التصلب 
عدد  أن  إل��ى  اإلش���ارة  قبيل  األمثلة  م��ن  العديد  بياترس 
املصابني مبرض التصلب العصبي املتعدد في قطر قد بلغ 

نحو 1000 مريض حسب آخر إحصائية معتمدة.

تعرف على مرض التصلب الـــــــــــــــــــــــــــعصبي المتعدد
بمناسبة اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد

د. بياترس كانيبانو
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أول  -استشاري  ال��ع��ل��م��ي  أس��ام��ة  ال��دك��ت��ور  وت��ط��رق     
الطبية-  حمد  مبؤسسة  واألعصاب  الدماغ  قسم  ورئيس 
ال��ت��ي ي��ع��ان��ي منها م��ري��ض التصلب  إل���ى أب���رز األع����راض 
امل��ت��ع��دد وأه��م��ي��ة االس��ت��م��رار ف��ي اخل��ض��وع للفحوصات 
ال��رن��ني املغناطيسي  ال���دوري���ة، وك��ذل��ك أش��ع��ة  ال��س��ري��ري��ة 
للتأكد من نشاط املرض ووجود البقع البيضاء، ومعرفة 

تقدم املرض أو االستجابة للطرق العالجية.
وذك����ر ال��س��ي��د خ��ال��د س���ع���ادة أن���ه ي��ج��ب حت��دي��د خطة 

العالج ملرضى التصلب العصبي املتعدد بشكل فردي 
وحسب حالة كل مريض. 

أث��ن��ى عبد  للمحاضرة  ال��ق��ّي��م  ال��ع��رض   وخ���الل 
العزيز اجلابر رئيس ومؤسس رابطة “مسك” على 
موضوع احملاضرة وتطرق إلى نظرة املجتمع نحو 
التعامل معهم،  اللويحي وكيفية  التصلب  مرضى 
منوًها في الوقت ذاته إلى أنه مع الصعوبات التي 
أن���ه الب��د  امل��ت��ع��دد، إال  التصلب  ي��واج��ه��ه��ا م��رض��ى 
على  بل  باليأس،  الشعور  أو  االستسالم  من عدم 
العكس، الفتًا إلى أن رسم االبتسامة هي الدواء 
هامش  على  العيش  التعني  ب��امل��رض  واإلص��اب��ة 
ومالمسة  بإيجابية  التعامل  وض���رورة  احل��ي��اة 

األهداف وحتدي العقبات .
الدكتور/ طارق    وشهدت احملاضرة حضور 
ال��ع��ي��س��وي م��س��ت��ش��ار اجل��م��ع��ي��ة، وك�������وادر من 
القطرية  باجلمعية  وال��ع��ام��ل��ني  األخ��ص��ائ��ي��ني 
والعديد  اخل��اص��ة،  االحتياجات  ذوي  لتأهيل 

من املهتمني واجلهات ذات العالقة. 
 من جانبه ثمن طالب عفيفة عضو مجلس 

االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ل��ت��أه��ي��ل  ال��ق��ط��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة  إدارة 
اخل��اص��ة ج��ه��ود راب��ط��ة »م��س��ك« ف��ي إل��ق��اء ال��ض��وء على 
التصلب  مبرض  تتعلق  التي  املهمة  اجلوانب  من  العديد 
امل��ت��ع��دد وال��ت��ع��ري��ف ب��ه وكيفية جت���اوز ع��ق��ب��ات اإلع��اق��ة 
التحدي  وروح  واإلص���رار  باملثابرة  منها  للحد  والسعي 
وس��وف  املجتمع  ي��خ��دم  مب��ا  وتفعيلها  ال��ق��درات  وتنمية 
والتنسيق بني  التعاون  املزيد من  القادمة  املرحلة  تشهد 
اخلاصة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية 

والرابطة القطرية للتصلب املتعدد.

تعرف على مرض التصلب الـــــــــــــــــــــــــــعصبي المتعدد
بمناسبة اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد

عبد العزيز الجابر خالد سعادة

الجابر : رسم االبتسامة 
هي الدواء واإلصابة 

بالمرض ال تعني العيش 
على هامش الحياة 



التأهيل النفسي Psychological Rehabilitation    أحد املوضوعات احليوية ومن 
األدوات التي يس������تخدمها األخصائيون النفس������يون واملدربون في تأهيل وإرش������اد 
األش������خاص ذوي اإلعاقة باخت�ف إعاقتهم وس������ماتهم الش������خصية، ويهدف إلى 
تدريب الش������خص ذوي اإلعاق������ة للتكيف مع حالته الصحي������ة، وظروفه احلياتية 
والتعليمي������ة واالجتماعية واالقتصادية، وغيرها م������ن العوامل مع أهمية التكيف 
مع املجتمع والعالم احمليط به، ومس������اعدته في اتخاذ القرارات السليمة املناسبة، 
والتدري������ب على مه������ارات التعامل مع اآلخرين.  ومن األه������داف كذلك الوصول 
بالف������رد إل������ى أقصى درجة ممكنة م������ن درجات النمو والتكامل في ش������خصيته، 
وحتقيق ذاته وتقبل إعاقته والتغلب على مخاوفه، والتدريب على التصرف في 
املواقف االجتماعية املختلفة، مما ينمي الثقة في ذاته ويدفعه إلى االس������تق�لية 

والشعور بالسعادة وصوالً إلى الصحة النفسية.
وُيع������د التأهيل النفس������ي من احلق������وق األساس������ية جلميع فئ������ات املجتمع، خاصة 
األشخاص ذوي اإلعاقة، ويعتمد في تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم، 
وصوالً إلى أعلى مس������توى ممكن في اجلوانب النفسية واالجتماعية، باستخدام 
جملة من الفنيات واآلليات، ومنها الع�ج النفس������ي واجللسات اإلرشادية النفسية 
التي تهدف إلى التغلب أو تقليل املش������اكل ومحاولة الوصول إلى حل يشارك فيه 
الش������خص أو احلالة بأقصى قدر ممكن وذلك في إطار اإلرش������اد النفس������ي الذي 

يهدف إلى حل املشك�ت بداية من املشك�ت األكثر شدة لدى احلالة .
    والتأهيل النفسي يتطلب إمكانات مادية وبشرية كبيرة  قد ال تتوفر في الكثير 
من املجتمعات، خاصة املجتمعات األقل منًوا، كما أن األخصائي النفسي يتعامل 
م������ع أنواع مختلفة من اإلعاقات، التي فض�ً عن اخت�ف النوع فهي تختلف في 
الشدة والدرجة وزمن حدوثها، وطبيعة األعراض، والقدرات واملهارات، مما يضع 
صعوبات إضافية على األخصائي النفس������ي، باإلضافة إل������ى اجتاهاتها وقناعتها 
ومعتقداتها. والتأهيل في مفهومه يعني إعادة تدريب احلالة ومش������اركة أسرته 
عل������ى مهارة معينة تتناس������ب مع قدراته املتاحة، وم������ن الصعوبات التي تقع على 
عاتق األخصائين النفس������ين عدم وج������ود األدوات واملقاييس املقننة على البيئات 
العربية، لقياس القدرات واملهارات وامليول والسمات، مما يساعد األخصائي في 

وضع البرنامج اإلرشادي والتأهيلي النفسي املناسب واألكثر فاعلية.
    وللتأهيل النفس������ي وسائل وأساليب متنوعة، تتضمن اإلرشاد النفسي واإلرشاد 
األس������ري، وتعديل الس������لوك والتوجية، واإلرش������اد املهني والع�ج النفس������ي والع�ج 
باس������تخدام الفنون، حيث تتطلب هذه الوس������ائل وجود مختص������ن يعملون على 
إعادة التوازن النفسي لألشخاص ذوي اإلعاقة وإدارة األسرة، مما يلبي احتياجات 

الشخص، خاصة ذوي اإلعاقات الذهنية والسلوكية.
وتش������ير الدراس������ات العاملية إلى أهمية التأهيل النفس������ي للنشء في جميع مراحل 
حياته الدراس������ية والتعليمية، وليس فقط لألشخاص ممن يعانون من املشك�ت 
النفس������ية أو السلوكية، أو األش������خاص ذوي اإلعاقة، وعلى األخصائي التغلب على 
معوقات توفير املقاييس واألدوات املناس������بة لبيئتنا العربية، واستخدامه مهاراته 
الشخصية وخبراته وعقد العديد من املقاب�ت الشخصية، ودراسة احلالة املتعمقة، 
وتطبي������ق االختب������ارات غير الرس������مية واإلط�ع عل������ى التقارير الطبي������ة والتربوية 
والنفسية واستخدام وسائل امل�حظة، مما يساعد في توضيح وتشخيص احلالة 
ويدعم التأهيل واإلرش������اد باإلضافة إلى إقناع األس������رة واحلالة بأهمية جلس������ات 
اإلرش������اد النفس������ي، والتع������اون اإليجابي م������ع فريق العم������ل من املعلم������ن واإلدارة 
املدرسية، حول خطة الع�ج أو التأهيل النفسي للطالب، ووضع خطة للتغلب على 
املشك�ت، والتبصير باجلوانب اإليجابية في الشخصية، وعلى األخصائي النفسي 
مواصلة التدريب على امل������دارس الع�جية احلديثة، ومنها علم النفس اإليجابي، 
وعلم النفس احلركي، والع�ج الس������لوكي، باإلضافة إلى وضع برنامج مرن قابل 
للتطبي������ق والتغيير، ولدولة قطر خطوات مميزة في مج������ال التأهيل والتدريب 

والرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم مما كون جي�ً  قادًرا على خدمه 
نفسه ومجتمعه، وساعد على الدمج االجتماعي للكثير من األشخاص ذوي 

اإلعاقة مما كان له األثر في شعور احلالة والوالدين بالسعادة.

التأهيل النفسي 
بين المعوقات 

والخدمات

د.طارق عبدالرحمن العيسوي
 االستشاري النفسي 

التأهيل هو إعادة 
تدريب الحالة 

ومشاركة أسرته 
على مهارة 

معينة تتناسب 
مع قدراته
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