




الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

ً تميم المجد ملهما
  بحضور سعادة السيد / صالح بن غامن العلي وزير الثقافية والرياضة وسعادة 
الشيخ /  ثاني بن عبد اهلل آل ثاني – رئيس مجلس إدارة اجلمعية القطرية لتأهيل 
ذوي االحتياجات اخلاصة، وبحضور الشركاء والضيوف، أقيم حفل تدشني كتاب 
متيم املجد ملهماً ، وجاء توقيت إصدار الكتاب في مرحلة مهمة ودقيقة متر بها 
البالد، ملا يحمله الكتاب من رسائل نفسية تهم املواطنني واملقيمني على أرض دولة 
قطر احلبيبة ، والرسائل النفسية مستوحاة من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ 
2017م .  21/ يوليو /  متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى الذي ألقاه بتاريخ 
ويأتي الكتاب تتويجاً للمبادرة التي أطلقتها جمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” 

برعاية اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة .
ومنهج عمل، نعمل من خالله  الكتاب جعله دس��ت��وراً  إص��دار  وال��ه��دف من      
شرائح  لدى  النفسية  الصحة  تعزيز  على  والعمل  وطننا  نحو  بواجبنا  القيام  على 
القطريني  نفوس  في  الطمأنينة  بث  املفدى  األمير  سمو  وخطاب  كافة،  املجتمع 
ومثل  املجتمع  وتدعم  تخدم  التي  الهامة  الرسائل  من  العديد  وتضمن  واملقيمني 
رسالة قوية حتصن بها اجلميع ملواجهة احلرب النفسية التي حاولت دول احلصار 
للدولة،  مستقبلية  ورؤى  توجيهات  من  اخلطاب  حملة  ما  على  ع��الوة  إثارتها 
تاريخياً  ما يجعله خطاباً  واملضامني  الرسائل  العديد من  املهم تضمن  واخلطاب 

موجها للداخل واخلارج .
    ويتكون الكتاب من 22 فصالً عززت جميعها باملعززات واحلوافز النفسية ومن 
فصول الكتاب شركاء الوطن ، وحديث القلب ، وعلى ثغور الوطن ، وآداب اخلالف، 
والبحث عن احلقيقة ، واالختبار األخالقي ، وما ال يقدر بثمن ، ومفرقعات صوتية 

، ولهم رؤية ولنا أخرى ، ومرض الوشاية ، وقبول التحدي ، وسيادة وطن. 
للصحة  املعززة واحملفزة  والتعقيبات  كامل  اإلعالمي عامر  إع��داد  الكتاب من   
النفسية للدكتور العربي عطا اهلل قودري – أخصائي علم النفس العالجي بجمعية 
القطريون  منه  يستفيد  مهم  مرجع  والكتاب   ، “وي��اك”  النفسية  الصحة  أصدقاء 
الذاتية ورسم خطط ملستقبل مشرق ومميز،  في بناء قدراتهم وتعزيز طاقاتهم 
وجمعية  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  مقر  في  ومتوفر 

أصدقاء الصحة النفسية )وياك(.
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 كلمة العدد 

    تنظم دول���ة قطر ال��ي��وم ال��ري��اض��ي ل��ل��دول��ة ف��ي 13 
فبراير من كل عام، ويعتبر إجازة رسمية لكل مؤسسات 
ع��ل��ى مستوى  ال��وح��ي��دة  ق��ط��ر  ال���دول���ة، ودول����ة  ووزارات 
والفعاليات  األنشطة  ملمارسة  يوماً  خصصت  التي  العالم 
احلكيمة  قيادتها  من  إمي��ان��اً  وذل��ك  املختلفة،  الرياضية 
ما  املتقدمة،  الشعوب  حياة  ف��ي  ال��ري��اض��ة  أهمية  مب��دى 
البشري باعتبار أن  بالعنصر  يعمل على االرتفاع والرقي 
العامل البشري من أولويات الدولة وال نستطيع أن نسمو 
فالعقل  وري��اض��ي  صحي  مجتمع  خ��الل  م��ن  إال  ونرتقي 

السليم في اجلسم السليم .
    وي��ه��دف ال��ي��وم ال��ري��اض��ي ل��ل��دول��ة إل��ى نشر الثقافة 
الرياضة بني ربوع، املجتمع بكل الفئات واألعمار، ويشارك 
ما ميثل  الرياضية  األنشطة  اإلع��اق��ة في  ذوو  االش��خ��اص 
الدولية  االتفاقية  في  ج��اء  ملا  وحتقيقاً  اجتماعياً   دمجاً 
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي وقعت عليها الدولة 
عام 2008م بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم 
ال��ري��اض��ي��ة واالجتماعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ك��اف��ة احمل��اف��ل  ف��ي 
املختلفة ما ميثل منوذجاً لتقدم الدولة واهتمامها بكافة 

شرائح املجتمع.
    ونص القرار األميري رقم 2011/80م على أن يكون 
فبراير من كل  الثاني من شهر  األسبوع  الثالثاء من  يوم 
عام يوماً رياضياً حيث يشجع اجلميع خالل هذا اليوم على 
والزمالء،  األسرة  أفراد  أنشطة رياضية مع  املشاركة في 
الطرق  ح��ول  املجتمع  وتثقيف  للرياضة  الترويج  بهدف 
احلياة  بأسلوب  املرتبطة  املخاطر  تقليل  إل��ى  ت��ؤدي  التي 
والسكري  وال��ش��راي��ني  القلب  أم���راض  مثل  احل��رك��ة  قليل 

وغيرها .
     وتنظم اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 
رياضية  أنشطة وفعاليات  الرياضي  اليوم  اخلاصة خالل 
املشاركة في  يتم  كما  باملراكز  املسجلني  ملنتسبي اجلمعية 
األنشطة الرياضية التي تقدم في األندية الرياضية املختلفة 
حتقيقاً ألهداف اليوم الرياضي وأهداف اجلمعية الرامية 
على  والعمل  األم��راض  األعضاء من مخاطر  إل��ى حماية 
ال��ري��اض��ة  ورس��م  دمجهم باملجتمع م��ن خ��الل مم��ارس��ة 

االبتسامة والسعادة على وجوههم ووجوه أسرهم .

اليوم الرياضي للدولة .. ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة
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لجنة صرف األجهزة الطبية والتعويضية 
 مت تشكيل جلنة صرف األجهزة الطبية والتعويضية باجلمعية عام 2002م بعد تولى سعادة 
الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني – رئاسة مجلس إدارة اجلمعية وتضم اللجنة في عضويتها كوادر 
إحدى  اللجنة  وتعتبر  بالدولة  واإلنساني  االجتماعي  املجال  في  والنشطاء  باملجال  العاملني  من 
اللجان املهمة باجلمعية وتعقد مرة كل عدة أشهر بهدف النظر في طلبات املساعدات املقدمة 
من منتسبي اجلمعية من األشخاص ذوي اإلعاقة واللجنة تقدم للمنتسبني من األشخاص ذوي 
والتعليم  للعالج  املالي  والدعم  واملساعدة  والتعويضية  الطبية  )األجهزة  التالية  املجاالت  اإلعاقة 

والتدريب والتأهيل واألدوات واألجهزة التقنية اخلاصة( .
بهدف  توفيرها  على  وتعمل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بطلبات  خاصاً  اهتماماً  اللجنة  وتولى   
من  وأسرهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دع��م  على  والعمل  الكرمي  والعيش  االستقاللية  حتقيق 
اللجنة إلى التعرف على األجهزة  القطريني وغير القطريني من منتسبي اجلمعية، كما تهدف 
احلديثة التي تتناسب واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وتستعني باألخصائيني لتوضيح وشرح 
سبل استخدام األجهزة بعد االستالم من اجلمعية بهدف حتقيق االستفادة القصوى من اجلهاز 
املقدم، وتسعى اجلمعية إلى التغلب على االرتفاع الشديد في أسعار األجهزة الطبية والتعويضية 
والبحث الدائم في األسواق العاملية والعربية لتوفير اجلهاز املناسب وفقاً للمعايير العاملية واألسعار 
واملزدوجة  احلركية  اإلعاقات  خاصة  اجلمعية  منتسبي  احتياجات  مع  يتناسب  ومبا  التنافسية 
املال  2017م برئاسة أمير  63 لعام  واملتعددة وكان االجتماع األخير للجنة الصرف يحمل رقم 
آل  اهلل  عبد  بن  ثاني  الشيخ  سعادة  لتوجيهات  وفقاً  اجلمعية  وتعمل  للجمعية  التنفيذي  املدير 
ثاني – رئيس مجلس اإلدارة بأهمية توفير وتلبية احتياجات أعضاء اجلمعية من األشخاص ذوي 

اإلعاقة بالسرعة واملهارة والعمل على التغلب على الصعوبات وحتقيق احلياة الكرمية املستقلة.
 ومن األجهزة الطبية والتعويضية األكثر احتياجاً وفقاً ملتطلبات منتسبي اجلمعية: الكراسي 
الطبية بأنواعها الكهربائية والعادية وكراسي احلمام والعكازات والكراسي اخلاصة باألشخاص 

شديدي ومتعددي اإلعاقة والسماعات الطبية لذوي اإلعاقة السمعية والنظارات الطبية.
 ومن األجهزة الطبية جهاز التنفس والسرير الطبي الكهربائي والعادي باإلضافة إلى املساهمة 
التعويضية وغيرها من األدوات واألجهزة واجلمعية تسعى دوماً  في توفير املصاعد واألجهزة 
إلى تطوير اللجنة وإدخال املزيد من اخلدمات والعمل على تلبية احتياجات منتسبي اجلمعية من 

األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم وهي غاية اجلمعية وهدفها الرئيسي.
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الشيخ  ال��س��م��و  ق���ال ح��ض��رة ص��اح��ب 
مت��ي��م ب���ن ح��م��د آل ث��ان��ي أم��ي��ر ال��ب��الد 
العامة  أمام اجلمعية  إنه يقف  املفدى، 
لألمم املتحدة اآلن، بينما قطر وشعبها 
ي���ت���ع���رض���ان حل���ص���ار ج���ائ���ر وم��س��ت��م��ر 
ف��رض��ت��ه دول م��ج��اورة م��ن��ذ اخل��ام��س 
نواحي  كافة  املاضي، ويشمل  يونيو  من 
احلياة مبا في ذلك تدخل الدول لقطع 

العائلية. الصالت 
وأض������اف س���م���وه ف���ي ك��ل��م��ت��ه خ��الل 
ال��ع��ام��ة  للجمعية  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل��س��ة 
ملنظمة األمم املتحدة في دورتها الثانية 
في  اليوم  صباح  عقدت  التي  والسبعني 
تدير  حالياً  قطر  أن  نيويورك،  مدينة 
التنموية  وخططها  واقتصادها  حياتها 
بفضل  اخل��ارج��ي  العالم  م��ع  وتواصلها 

ب��ح��ري��ة وج���وي���ة ليست  وج����ود م��ع��اب��ر 
لدول احلصار السيطرة عليها” .

وأكد سموه أن احلصار فرض فجأة 
بالقطريني  م��اح��دا  إن���ذار  س��اب��ق  ودون 
ال��غ��در، وأن الذين  ن��وع��اً م��ن  الع��ت��ب��اره 
خ��ط��ط��وا ل��ل��ح��ص��ار ون����ف����ذوه ت���ص���وروا 
ص����ادم����اً  أث���������راً  اخل�����ط�����وة  �������دث  أن حتحُ
إل��ى تركيع دول���ة قطر  ي���ؤدي  م��ب��اش��راً 

شعب قطر صمد في وجه الحصار 
ورفض اإلمالءات بعزة وكبرياء
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واس��ت��س��الم��ه��ا ل��وص��اي��ة ش��ام��ل��ة ت��ف��رض 
احلصار  مخططي  أن  واألده��ى  عليها. 
وج�����دوا م���ن ال���ض���روري االس��ت��ن��اد إل��ى 
وك��ال��ة  م��وق��ع  ف��ي  ت��ص��ري��ح��ات مختلقة 

األنباء القطرية بعد قرصنتها” .
وأض�����اف: ك���ان إع����الم ه���ذه ال����دول، 

وهو إعالم مجند ومأجور، جاهزاً على 
حتريض  حملة  ل��ب��دء  االس��ت��ع��داد  أه��ب��ة 
كافة  فيها  انتهكت  سلفاً  معدة  شاملة 
وانتهكت  واألع����راف،  واألخ���الق  القيم 
ومازالت  األكاذيب،  بوابل من  احلقيقة 
آل��ة صنع  على  بسخاء  ت��ص��رف  األم���وال 

االف������ت������راءات ون���ش���ره���ا ع���ل���ى أم�����ل أن 
تختلط احلقيقة بالكذب على الناس.

وأوضح سمو أمير البالد املفدى، أنه 
على الرغم من افتضاح أمر القرصنة، 
وت��زي��ي��ف ت��ص��ري��ح��ات أم��ي��ر دول���ة ذات 
س��ي��ادة، ل��م ت��ت��راج��ع ال����دول احمل��اص��رة 
شدة  زادت  ب��ل  ال��ك��ذب،  ع��ن  تعتذر  أو 
يحدث  أن  النفس  متني  وهي  حملتها، 
احل��ص��ار أث����راً ت��راك��م��ي��اً ع��ل��ى االق��ت��ص��اد 
واملجتمع في بلدي، مادام قد فشل في 

إحداث األثر املباشر.
وأكد أن من قام بالقرصنة وتزييف 
دول��ة  على  اع��ت��داًء  ارت��ك��ب  التصريحات 
اجل��رمي��ة متت  أن  ذل���ك  س���ي���ادة،  ذات 
أله�����داف س��ي��اس��ي��ة م��ب��ي��ت��ة، وأع��ق��ب��ت��ه��ا 
السيادة  متس  سياسية  إم��الءات  قائمة 
هذه  وحفزت  عاملياً..  استغراباً  أث��ارت 
ال��ف��ع��ل��ة امل��ش��ي��ن��ة م��ن ج��دي��د ال��ت��س��اؤالت 
والفلتان  الرقمي  األم��ن  ح��ول  الدولية 
وقد  اإللكترونية..  القرصنة  عملية  في 
أظ��ه��رت ق��ل��ق أوس����اط واس��ع��ة رسمية 
وش��ع��ب��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م م���ن ع���دم وج���ود 
م��ؤس��س��ات وت��ش��ري��ع��ات دول��ي��ة واضحة 
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ت��ن��ظ��م ه���ذا امل��ج��ال اخل��ط��ي��ر واحل��ي��وي 
وت��ع��اق��ب م��رت��ك��ب��ي اجل���رائ���م ال��ع��اب��رة 

للحدود فيه.
ودعا سموه خالل كلمته أمام األمم 
امل��ت��ح��دة، إل��ى ات��خ��اذ خ��ط��وات ف��ي ه��ذا 
ال��ص��دد، م��ؤك��ًدا اس��ت��ع��داد ق��ط��ر لوضع 
إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا ف��ي خ��دم��ة ج��ه��د مشترك 

كهذا” .
وأض����اف أن “ال�����دول ال��ت��ي ف��رض��ت 
الشؤون  احلصار على قطر تتدخل في 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول��ة ع��ب��ر ال��ض��غ��ط على 
مدنييها بالغذاء والدواء وصالت الرحم 
ل��ت��غ��ي��ي��ر م��وق��ف��ه��م ال��س��ي��اس��ي ل��زع��زع��ة 
االستقرار في دولة ذات سيادة، أليس 

هذا أحد تعريفات اإلرهاب؟”.
يقتصر  لم  السمو:  صاحب  وأض��اف 
احل����ص����ار غ���ي���ر امل�����ش�����روع ع���ل���ى ال��ش��ق 
ات��ف��اق��ي��ة منظمة  وخ����رق  االق���ت���ص���ادي 

ال���ت���ج���ارة ال���ع���امل���ي���ة، ب����ل جت������اوز ذل���ك 
إل����ى ان��ت��ه��اك م��واث��ي��ق ح���ق���وق اإلن���س���ان 
ب�����اإلج�����راءات ال��ت��ع��س��ف��ي��ة ال���ت���ي س��ب��ب��ت 
ل�����آالف م���ن م���واط���ن���ي دول  أض��������راراً 
واملقيمني  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س 
واقتصادياً،  اجتماعياً،  أراضيها،  على 
ودي��ن��ي��اً، ح��ي��ث ان��ت��ه��ك��ت أب��س��ط حقوق 
والتنقل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��م��ل  ف��ي  اإلن��س��ان 

بامللكية اخلاصة. والتصرف 
األمر عند  لم يقف  قائالً:  واستطرد 
ه��ذا احل��د ب��ل ت��ع��داه إل��ى مالحقة دول 
احل���ص���ار م��واط��ن��ي��ه��ا وامل���ق���ي���م���ني ع��ل��ى 
أراض���ي���ه���ا وف����رض ع��ق��وب��ات ب��احل��ب��س 
عن  التعبير  مل��ج��رد  عليهم،  وال��غ��رام��ة 
ال��ت��ع��اط��ف م���ع دول����ة ق��ط��ر، ح��ت��ى في 
االجتماعي، وذلك في  التواصل  وسائل 
سابقة لم يشهدها العالم من قبل، في 
م��خ��ال��ف��ة ألح��ك��ام م��واث��ي��ق وات��ف��اق��ي��ات 

اإلنسان  حق  تكفل  التي  اإلنسان  حقوق 
في التعبير عن أفكاره وآرائه.

“ث���م���ة دول  أن  إل����ى  س���م���وه  ول���ف���ت 
على  االعتداء  فقط  ليس  لنفسها،  تبيح 
اخلارجية  سياستها  إلمالء  جارة  دولة 
واإلعالمية، بل تعتقد أيضا أن حيازتها 
للمال تؤهلها للضغط على دول أخرى 
عدوانها.  في  معها  لتشارك  وابتزازها 
دولًيا  حتاَسب  أن  يفترض  التي  وه��ي 

على ما قامت به”.
ال��ت��ي ف��رض��ت  ال�����دول  وأض������اف: إن 
احل��ص��ار ع��ل��ى دول���ة ق��ط��ر ت��ت��دخ��ل في 
البلدان،  من  للعديد  الداخلية  الشؤون 
وت��ت��ه��م ك��ل م��ن ي��ع��ارض��ه��ا ف��ي ال��داخ��ل 
تحُلِحق  بهذا  ب��اإلره��اب. وه��ي  واخل���ارج 
ض���رًرا ب��احل��رب ع��ل��ى اإلره����اب، وه��ي 
ف���ي ال���وق���ت ذات�����ه م���ع���اِرض���ة ل��إص��الح 
وداع����م����ة ل��ألن��ظ��م��ة االس���ت���ب���دادي���ة ف��ي 
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اإلرهابيون من  يتخرج  والتي  منطقتنا، 
سجونها.

ن��ت��ف��اج��أ  “ل����م  ق���ائ���اًل:  س��م��وه  وأردف 
وحدنا من فرض احلصار، فقد تفاجأت 
بدوافعه  قادتحُها  كثيرة شّكك  دوٌل  معنا 
احملاصرة  ال��دول  وع��دت  وقد  وأسبابه، 
ك��ل م��ن سألها ع��ن أس��ب��اب احل��ص��ار أن 
العبثية  األدل����ة ع��ن م��زاع��م��ه��ا  ل��ه  ت��ق��دم 
واف��ت��راءات��ه��ا ض��د ق��ط��ر، وال��ت��ي تغيرت 
اجلميع  زال  وما  املخاَطب.  هوية  حسب 
ت��ص��ل، ألنها  ول��ن  ل��م تصل  أدل���ًة  ينتظر 
نقيضها  وي��وج��د  أص����الً،  م���وج���ودة  غ��ي��ر 
قطر  مساهمة  ح��ول  األدل��ة  م��ن  الكثير 

املجتمع  باعتراف  اإلره��اب  محاربة  في 
الدولي كله” .

األمم  أمام  كلمته  أكد سموه في  كما 
ك��اف��ح��ت  ق���ط���ر  أن “دول��������ة  امل����ت����ح����دة، 
الدولي  املجتمع  بذلك  ويشهد  اإلرهاب، 
ب���أس���ره، وم���ا زال����ت وس��ت��ظ��ل حت��ارب��ه، 
أمنيًا،  يحاربه  م��ن  معسكر  ف��ي  وتقف 
وت���رى ض����رورة م��ح��ارب��ت��ه أي��دي��ول��وج��ًي��ا 
إل��ى اإلس��ه��ام  أي��ض��ا. وه��ي تتجاوز ذل��ك 
تعليمها  خ��الل  من  منابعه  جتفيف  في 
ل��س��ب��ع��ة م����الي����ني ط���ف���ل ح�����ول ال���ع���ال���م، 
واألف��ك��ار  للجهل  فريسة  يقعوا  ال  حتى 

املتطرفة”.

وأض�������اف، “ل���ق���د رف���ض���ن���ا االن���ص���ي���اع 
ل����إم����الءات ب��ال��ض��غ��ط واحل����ص����ار، ول��م 
يرض شعبنا بأقل من ذلك. وفي الوقت 
اتخذنا موقًفا منفتًحا على احلوار  نفسه 
استعدادنا  ع��ن  وأع��رب��ن��ا  إم���الءات،  دون 
على  القائمة  بالتسويات  اخلالفات  حلل 
ال��ت��ع��ه��دات امل��ش��ت��رك��ة، ف��ح��ل ال��ن��زاع��ات 
أولويات  من  أصالً  هو  السلمية  بالطرق 

اخلارجية. سياستنا 
إلى  الدعوة  كلمته،  في  سموه،  وج��دد 
االحترام  على  يقوم  ح��وار غير مشروط 
املتبادل للسيادة، مثمناً الوساطة املخلصة 
منذ  دول���ة قطر  ال��ت��ي دعمتها  وامل��ق��درة 
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ب��داي��ة األزم����ة، وال��ت��ي ي��ق��وم بها صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
وجه  كما  الشقيقة،  الكويت  دول��ة  أمير 
التي ساندت  ال��دول  الشكر جلميع  سموه 

هذه الوساطة” .
ووجه سموه كلمة إلى الشعب القطري 
واملقيمني ف��ق��ال: “اس��م��ح��وا ل��ي ف��ي هذه 

املناسبة ومن على هذه املنصة أن أعبر عن 
اعتزازي بشعبي القطري، ومعه املقيمون 
على أرض قطر من مختلف اجلنسيات 
وال��ث��ق��اف��ات. ل��ق��د ص��م��د ه���ذا ال��ش��ع��ب في 
ظروف احلصار، ورفض اإلمالءات بعزة 
وك��ب��ري��اء، وأص����ر ع��ل��ى اس��ت��ق��الل��ي��ة ق��رار 
السيادي، وعزز وحدته وتضامنه،  قطر 

رغم  ورقيه  أخالقه  رفعة  على  وحافظ 
شراسة احلملة املوجهة ضده وضد بلده. 
وأج��دد الشكر للدول الشقيقة والصديقة 
ال��دول  احترام سيادة  أهمية  تحُ��درك  التي 
وأحكام القانون الدولي ومواقفها املقدرة، 
وال���ت���ي ك���ان���ت، وم����ا زال����ت س���ن���داً للشعب 

القطري خالل هذه األزمة” .
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المواطنون والمقيمون يرسمـــــــــــــــــــــــــون لوحة وفاء لتميم المجد
كل#قطر#تستقبل#تميم هاشتاج عالمي يصفع دول الحصار

دش����ن م���غ���ردون ق��ط��ري��ون وس��م 
“#ك���ل_ق���ط���ر_ت���س���ت���ق���ب���ل_مت���ي���م” ، 
استعداداً الستقبال أمير دولة قطر، 
ث���ان���ي،  ب����ن ح���م���د آل  ال���ش���ي���خ مت���ي���م 
ع��ن��د ع���ودت���ه م���ن م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك 
األمريكية، بعد مشاركته في الدورة 
املتحدة  العامة لألمم  للجمعية   72 ال� 
ف���ي ص��ف��ع��ة ج���دي���دة ل�����دول وإع����الم 
احل��ص��ار ال��ت��ي أده��ش��ه��ا ه���ذه احل��ال��ة 
م���ن ال������والء وال����وف����اء ل��ق��ائ��د س��ف��ي��ن��ة 

املجد. الوطن متيم 
وت��ص��در ال��وس��م، ف��ي ذل��ك ال��وق��ت، 

ق���ائ���م���ة األك����ث����ر ت�������داوالً ع���ل���ى م��وق��ع 
إلى  عبره  املغردون  ودعا   . “تويتر” 
ألمير  شعبي  استقبال  حفل  تنظيم 
ال���ب���الد، ب��ع��د ع���ودت���ه م���ن ن��ي��وي��ورك، 
ألقاها  التي  لكلمته  وتقديراً  احتفاًء 
املتحدة. العامة لألمم  أمام اجلمعية 

بكلمة  أش�����ادوا  ال��ن��اش��ط��ون  وك����ان 
أم��ي��ر ق��ط��ر أم����ام اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 
ل����ألمم امل���ت���ح���دة، ع���ب���ر وس�����وم ع���دة 
“#كلمة_متيم_املجد_في_ أب��رزه��ا 
و”#مت��ي��م_امل��ج��د_ي��ش��رف_ األمم”، 
األمم_امل����ت����ح����دة”، و”#ن���ح���ن_م���ن_

يعتز_بك_يا_متيم”.

عرس وطني
أسمى  القطري  الشعب  جسد  وقد 
م���ع���ان���ي ال���س���ي���ادة ال���وط���ن���ي���ة ع��ن��دم��ا 
خ��رج��ت اجل��م��وع الس��ت��ق��ب��ال حضرة 
حمد  بن  متيم  الشيخ  السمو  صاحب 
آل ثاني أمير البالد املفدى، مرددين 
وشهدت  والتضامن،  التأييد  عبارات 
ال���ب���الد ع���رًس���ا وط��ن��ًي��ا اس��ت��ث��ن��ائ��ًي��ا، و 
امل���واط���ن���ون وامل��ق��ي��م��ون على  اح��ت��ش��د 
ك���ورن���ي���ش ال����دوح����ة، م���س���اء ي����وم 24 
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المواطنون والمقيمون يرسمـــــــــــــــــــــــــون لوحة وفاء لتميم المجد

صاحب  ح��ض��رة  الس��ت��ق��ب��ال  سبتمبر 
ثاني  آل  بن حمد  الشيخ متيم  السمو 
أمير البالد املفدى، قادًما من األمم 
ال�  ال��دورة  في  مشاركته  بعد  املتحدة 

املتحدة. العامة لألمم  للجمعية   72
لوحة  واملقيمون  املواطنون  ورسم 
وط���ن���ي���ة ب���دي���ع���ة، ف���ي ح���ب ص��اح��ب 
تعيش  وكأنها  ال��دول��ة  جعلت  السمو، 

الوطني. اليوم  أجواء 
السمو في اجلمعية  وألقى صاحب 
العامة لألمم املتحدة خطاب النصر، 
ال�����ذي ح����دد ف���ي���ه م���ع���ال���م ال��س��ي��اس��ة 

للعالم  وك��ش��ف  ل��ل��دول��ة،  اخل��ارج��ي��ة 
على  املفروض  اجلائر  أبعاد احلصار 
اعتزازه  ، وأعرب خالله عن  الدولة 
على  امل��ق��ي��م��ون  وم��ع��ه  ق��ط��ر،  بشعب 
اجلنسيات  مختلف  من  قطر  أرض 
وال��ث��ق��اف��ات، مل��ا أظ��ه��روه م��ن صمود 

في مواجهة احلصار.
واّت��ش��ح ال��ك��ورن��ي��ش ب��ص��ور األدع���م 
بوصول  اح��ت��ف��االً  امل��ج��د  وص��ور متيم 
س����م����و األم������ي������ر وق���������ام امل�����واط�����ن�����ون 
على  امل��غ��رب  ص��الة  ب���أداء  واملقيمون 
انتظارهم  خ��الل  ال��دوح��ة،  كورنيش 

س��م��و األم���ي���ر، وه���م ي��رف��ع��ون أك��ف 
وط��ن��ه��م  اهلل  ي��ح��ف��ظ  أن  ال���ض���راع���ة 
االس���ت���ق���ب���ال  ه������ذا  إن  وأم����ي����ره����م، 
وامتنان  حب  رسالة  هو  األسطوري 
القائد  أه��ل��ه،  يكذب  ال  ال��ذي  للقائد 
شعبه  وجعل  الهمم  استنهض  ال��ذي 
فؤاده، ووقف  و  في وجدانه وعقله 

معه في وجه حصار جائر وظالم.

شعبي دعم 
وك����ان س��م��و األم���ي���ر ق���د ع��ب��ر عن 
قطر،  في  واملقيمني  بشعبه  اعتزازه 



162018

مل��ا أب���دوه م��ن ت��الح��م وت��ض��ام��ن، في 
ل��ألمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ف��ي  خ��ط��اب��ه 
أبعاد  عن  فيه  حتدث  الذي  املتحدة، 
احل���ص���ار امل���ف���روض ع��ل��ى ق��ط��ر من 

على  ف��ي��ه  ورّد  احل���ص���ار،  دول  ق��ب��ل 
ل��ل��دوح��ة  احل����ص����ار  دول  ات����ه����ام����ات 
ب��دع��م اإلره������اب. وع��ب��ر ع���ن ف��خ��ره 
ب���ال���ش���ع���ب ال���ق���ط���ري “ال�������ذي رف���ض 

اإلم�������الءات ب���ع���زة وك���ب���ري���اء، وأص���ر 
السيادي،  قطر  قرار  استقاللية  على 
وع����ّزز وح��دت��ه وت��ض��ام��ن��ه، وح��اف��ظ 
ع���ل���ى رف���ع���ة أخ����الق����ه ورق����ي����ه رغ���م 
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وضد  ضده  املوجهة  احلملة  شراسة 
بلده” .

ووص�����ل أم���ي���ر ق���ط���ر، إل����ى م��ط��ار 
ح���م���د ال�����دول�����ي ف����ي مت������ام ال���س���اع���ة 
استقباله  في  وك��ان  مساء،  السادسة 
واملسؤولون  احلاكمة  األس��رة  أعضاء 
في قطر، ثم استقل املوكب الرسمي، 
وق����د اح���ت���ش���د م���واط���ن���ون ق��ط��ري��ون 
وم��ق��ي��م��ون ف���ي ق��ط��ر ع��ل��ى ج��وان��ب 

الستقباله،  ال��دوح��ة  كورنيش  ش��ارع 
الفرح. وهتافات  بالورود 

الرسمي،  املوكب  مسيرة  وخ��الل   
التي استمرت ألكثر من ساعة، على 
أمير  ترّجل  الدوحة،  كورنيش  طول 
ثاني،  آل  الشيخ متيم بن حمد  قطر 
التي كان  السيارة  أكثر من مرة من 
ي��ق��وده��ا ش��ق��ي��ق��ه ال��ش��ي��خ ج��اس��م بن 
مستقبليه،  ملصافحة  ثاني،  آل  حمد 

واملقيمني  القطري  الشعب  أبناء  من 
به. للترحيب  احتشدوا  الذين 

 ونحُ��ظ��م االس��ت��ق��ب��ال احل��اش��د ألمير 
ق����ط����ر مب������ب������ادرة ش���ع���ب���ي���ة أط���ل���ق���ه���ا 
م���واط���ن���ون وم��ق��ي��م��ون ع��ل��ى وس��ائ��ل 
ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي، ع���ب���ر وس���م 
#ك��ل_ق��ط��ر_ت��س��ت��ق��ب��ل_مت��ي��م، ال���ذي 
ل��ق��ي جت��اوب��اً ك��ب��ي��راً، وت��ص��در مؤشر 
األكثر تداوالً في قطر ودول اخلليج.

كورنيش الدوحة 
يتشح باألدعم 

الستقبال أمير البالد
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الشيخ  السمو  ص��اح��ب  ح��ض��رة  استقبل 
متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 
بالديوان األميري العبي االحتاد القطري 
اخل���اص���ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ل���ري���اض���ة 

مبناسبة فوزهم في البطوالت العاملية. 
األمير  رّح��ب سمو  املقابلة،  بداية  وفي 
بجميع الفائزين ومنهم من حققوا املركز 
التعاون  مجلس  دول  مستوى  على  األول 
الرابع على  العربية واملركز  لدول اخلليج 
العالم  بطولة  في  العربية  ال��دول  مستوى 
أللعاب القوى لذوي االحتياجات اخلاصة 
التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن 
في  الفائزين  وك��ذل��ك  امل��اض��ي،  يوليو  ف��ي 
ريو  ف��ي   2016 ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  األل��ع��اب  دورة 

صاحب السمو يستقبل
األبطال ذوي اإلعاقة
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دي جانيرو، والفائزين في دورة األلعاب 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ش��ت��وي��ة ل��ألومل��ب��ي��اد اخل����اص في 

مارس 2017 .
وه��ن��أ س��م��وه اجل��م��ي��ع ع��ل��ى إجن��ازات��ه��م 
التي تعد إجنازاً وإضافة لقطر في احملافل 
الرياضية الدولية، متمنياً لهم سموه دوام 
التوفيق واملزيد من النجاح في مشاركاتهم 

املستقبلية في املسابقات الرياضية الدولية، 
وب��روح��ه��م  وح��م��اس��ه��م  بهمتهم  وم��ش��ي��داً 
األمير  كما حّث سمو  املعطاءة..  الرياضية 
الالعبني على تشجيع زمالئهم من محبي 

الرياضة لالنضمام لهم. 
م���ن ج��ان��ب��ه��م، أع�����رب ال���ف���ائ���زون عن 
سعادتهم بلقاء سمو األمير واحلديث معه 

لفتة  ثّمنني  محُ توجيهاته،  إل��ى  واالس��ت��م��اع 
وم��ؤّك��دي��ن  باستقبالهم،  ال��ك��رمي��ة  س��م��وه 
دعم  ل��وال  لتتحقق  كانت  ما  إجنازاتهم  أن 
عام  بشكل  الرياضي  وللقطاع  لهم  سموه 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة  ول��ري��اض��ي��ي ذوي 
املزيد  بشكل خاص، متطلعني إلى حتقيق 

من البطوالت في املشاركات القادمة
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ذوو اإلعاقة  يحتفلون باليوم الرياضي للـــــــــــــــــــــــــــــدولة وسط أجواء أسرية سعيدة
برعاية وتشريف معالي رئيس الوزراء

 اح��ت��ف��ل��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة ل��ت��أه��ي��ل 
ذوي اإلعاقة باليوم الرياضي للدولة عبر 
ومنتسبيها  وموظفيها  قياداتها  مشاركة 
م��ن األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة وم��راك��زه��ا 
الفعاليات  م��ن  مب��ج��م��وع��ة  امل��ش��ارك��ة  ع��ب��ر 
امل��ن��ظ��م��ة ب��ع��دة ج��ه��ات ب��ال��دول��ة، وش��رف 
ثاني  آل  ناصر  ب��ن  ع��ب��داهلل  الشيخ  معالي 
برعايته  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ال�����وزراء  رئ��ي��س 
ل���ألش���خ���اص ذوي  ال���ك���رمي���ة وم���ش���ارك���ت���ه 
اإلع������اق������ة اح���ت���ف���االت���ه���م 
التي  الرياضي  باليوم 
ن���ظ���م���ت ب���ق���اع���ة 
ال��������دح��������ي��������ل 
ال�����ري�����اض�����ي�����ة 
ال����ت����اب����ع����ة ل����ن����ادي 
ال���دح���ي���ل، ح��ض��ره��ا 
م������ن������ت������س������ب������و ك������اف������ة 
امل����������ؤس����������س����������ات 
واجل����������ه����������ات 
ال��ع��ام��ل��ة في 
م����������ج����������ال 
رع��������اي��������ة 
هيل  تأ و

بالدولة،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وتعليم 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  سعادته  وش��ارك 
خالل  الرياضية  األنشطة  م��ن  مبجموعة 
من  مجموعة  بحضور  مت  ال��ذي  االحتفال 
وم��ؤس��س��ات  وزارات  وم��س��ؤول��ي  منتسبي 
ال��دول��ة وب��ح��ض��ور س��ع��ادة ال��ع��م��ي��د محمد 
العامة  لإدارة  العام  املدير  اخلرجي  سعد 
طالب  والسيد  ال��داخ��ل��ي��ة،  ب���وزارة  للمرور 
اجل��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س  ع���ض���و  ع��ف��ي��ف��ة 
وعبر   ، اإلع���اق���ة  ذوي  ل��ت��أه��ي��ل  ال��ق��ط��ري��ة 
األش���خ���اص ذوو اإلع���اق���ة ع���ن س��ع��ادت��ه��م 
ال��ب��ال��غ��ة ب��ت��ش��ري��ف م��ع��ال��ي رئ��ي��س ال����وزراء 
خصيصاً  نظمت  التي  للفعاليات  ورعايته 
لهم، مؤكدين بأنه بذلك ضرب لهم املثل 
وال���ق���دوة احل��س��ن��ة م���ن م��س��ؤول��ي ال��دول��ة 
إنساني ميكن  كسلوك  بالرياضة  لالهتمام 
ومي��ارس  جيدة  بصحة  العيش  من  الفرد 
األم��ر  طبيعية،  ب��ص��ورة  وأنشطته  حياته 
ال�������ذي رس����خ����ه ح����ض����رة ص����اح����ب ال��س��م��و 
البالد  أمير  ثاني  آل  الشيخ متيم بن حمد 
الكرمية  رعايته  عبر  اهلل  حفظه  امل��ف��دى 

مشيدين  بالبالد  للرياضة  وتشجيعه 
ي��وم  بتخصيص  احل��ك��ي��م  ب���ق���راره 
رياضي للدولة متارس فيه كافة 
م��ؤس��س��ات وف��ع��ال��ي��ات امل��ج��ت��م��ع 
القطري الرياضة بكافة ألوانها.

ك��م��ا اح��ت��ف��ل األش���خ���اص ذوو  
القطرية  اجلمعية  منتسبي  اإلعاقة 

االح����ت����ي����اج����ات  ذوي  ل���ت���أه���ي���ل 
اخلاصة مبشاركة مجموعة 

م������ن امل����ؤس����س����ات 

بالدولة  اإلع��اق��ة  ذوي  مجال  في  العاملة 
الرياضي  االحت���اد  مبقر  ال��ري��اض��ي  باليوم 
سمو  برعاية  اخلاصة،  االحتياجات  لذوي 
ال��ش��ي��خ ج��وع��ان ب��ن ح��م��د آل ث��ان��ي رئيس 
اللجنة األوملبية القطرية، وتشريف سعادة 
العام  األمني  البوعينني  راشد  السيد جاسم 
ق��ي��ادات  م��ن  األومل��ب��ي��ة وم��ج��م��وع��ة  للجنة 
املطوع  القادر  عبد  السيد  وحضور  اللجنة، 
أم�����ني ال���س���ر امل���س���اع���د ل����الحت����اد ال��ق��ط��ري 
أم��ي��ر  وال��س��ي��د   ، اإلع���اق���ة  ل��ري��اض��ة ذوي 
القطرية  للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ال 
والسيد   ، اإلعاقة  ذوي  لتأهيل 
ط�����ال�����ب ع���ف���ي���ف���ة ع��ض��و 
إدارة  اإلع��اق��ة  مجلس 
اجل��م��ع��ي��ة وم��ج��م��وع��ة 
من مسؤولي اجلمعية 
وم��وظ��ف��ي��ه��ا، ون��ظ��م��ت 
املسابقات  من  مجموعة 
ب������االحت������اد م���ن���ه���ا ك����رة 
ال���ق���دم وال���س���ل���ة وت��ن��س 
ال���ط���اول���ة وع�����دد من 
الرياضية. األنشطة 

الشيخ ثاني بن 
عبدالله: المشاركة 

الكبيرة لفئات 
المجتمع بالفعاليات 

يعكس اهتمام 
الدولة بالرياضة
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ب��ن عبداهلل  ث��ان��ي  الشيخ  وأش���اد س��ع��ادة 
اجل��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ث��ان��ي  آل 
باملشاركة  اإلع��اق��ة  ذوي  لتأهيل  القطرية 
الكبيرة لألشخاص ذوي اإلعاقة مبختلف 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ن��ظ��م��ت ب���ال���دول���ة وال��ت��ي 
ان��ت��ظ��م��ت ف��ي��ه��ا ك���اف���ة ف���ئ���ات وم��ؤس��س��ات 
بكل  ال��ري��اض��ة  مل��م��ارس��ة  ال��ق��ط��ري  املجتمع 
تظاهرة  بأنه  وصفه  ال��ذي  األم��ر  أنواعها، 
ري���اض���ي���ة ن�����ادرة وم���ت���ف���ردة ب��ك��اف��ة دول 
ال���ع���ال���م، م��ش��ي��داً ب��االه��ت��م��ام ال��ب��ال��غ ال���ذي 
للرياضة  الدولة  األمير وتوليه  يوليه سمو 
على  احمل��اف��ظ��ة  ف��ي  الكبير  األث���ر  لها  ال��ت��ي 
ال��ص��ح��ة وال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وت��س��اع��د بقدر 
ك��ب��ي��ر ف���ي ال��ع��ي��ش ب��ص��ح��ة ج���ي���دة، وع��ب��ر 

ال��س��ي��د ع��ب��د ال���ق���ادر امل���ط���وع، األم���ني ال��ع��ام 
امل��س��اع��د ل��الحت��اد ال��ق��ط��ري ل��ري��اض��ة ذوي 
الكبيرة  ب��امل��ش��ارك��ة  ع��ن س��ع��ادت��ه  اإلع��اق��ة 
اليوم  بفعاليات  اإلع��اق��ة  ذوي  لألشخاص 
من  أكثر  مشاركة  أن  وأوض��ح  الرياضي، 

م��ج��ال  ف��ي  متخصصة  م��ؤس��س��ات   »10«
تؤكد  الرياضي  االحت��اد  بفعاليات  اإلعاقة 
إش��راك  على  ومؤسساتها  ال��دول��ة  ح��رص 
املجتمع،  فعاليات  كافة  في  اإلعاقة  ذوي 
الذي يسهم بقدر كبير في دمجهم  األمر 
املشاركة  تلك  حتقيق  بجانب  املجتمع،  في 
ل���أله���داف امل���ن���ش���ودة م���ن ت��خ��ص��ي��ص ي��وم 
االحتاد  حرص  مؤكداً  بالدولة،  للرياضة 
ع���ل���ى م���ش���ارك���ة ك���اف���ة األش�����خ�����اص ذوي 
لهم  الرياضية، داعياً  اإلعاقة في األنشطة 
قال  التي  املشاركة  من  باملزيد  وألسرهم 
إن االحت����اد أب���واب���ه م��ف��ت��وح��ة ل��ه��م مب��ق��ره 
ي��وم��ي��اً عبر إش���راف م��ن م��درب��ني وك���وادر 
في  ومتخصصة  متميزة  وإداري����ة  طبية 

أمير المال: الدولة 
أتاحت لذوي اإلعاقة 

كافة اإلمكانات 
الالزمة لممارسة 

الرياضة



262018

مجال رياضة األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأع���������رب ال���س���ي���د أم����ي����ر امل��������ال، امل���دي���ر 
ذوي  لتأهيل  القطرية  للجمعية  التنفيذي 
اإلح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة ع���ن ب��ال��غ س��ع��ادت��ه 

لألشخاص  وال��ك��ب��ي��رة  املتميزة  ب��امل��ش��ارك��ة 
الرياضية  الفعاليات  بكافة  اإلع��اق��ة  ذوي 
واملؤسسات  املناطق  انتظمت مبختلف  التي 
على  م��ؤك��داً  ب��ال��دول��ة،  الرياضية  وامل��راك��ز 

أه���م���ي���ة ال���ري���اض���ة ل���ل���ف���رد ل��ك��ون��ه��ا مت��ث��ل 
ب��األم��راض، فهي  ل��ه م��ن اإلص��اب��ة  الوقاية 
ت���ق���وي ج���س���ده وم���ن���اع���ت���ه، وأوض�������ح ب���أن 
ت��ق��دم امل��ج��ت��م��ع��ات ورق��ي��ه��ا ي��ق��اس ال��ي��وم 

عبدالقادر المطوع: 
االتحاد الرياضي 

لذوي اإلعاقة 
يعكس اهتمام 

الدولة وتشجيعها 
لممارستهم 

للرياضة
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الوقت  وم��ن��ح  بالرياضة  اهتمامها  مب��دى 
بأن  وزاد  فيها،  الرياضة  ملمارسة  الكافي 
لألشخاص  أك��ب��ر  ب��درج��ة  مهمة  ال��ري��اض��ة 
لتقوية  ال��ك��ب��ي��رة  حلاجتهم  اإلع��اق��ة  ذوي 
من  منهم  كثير  يعاني  حيث  عضالتهم، 
احل��رك��ة،  ق��ل��ة  ب��س��ب��ب  ضعفها وض��م��وره��ا 
وال���ت���ي ت��ت��س��ب��ب ب��ال��س��م��ن��ة امل���ف���رط���ة ل��دى 
ب��ع��ض��ه��م، داع���ي���اً ج��م��ي��ع األش���خ���اص ذوي 
اإلع���اق���ة مل��زي��د م���ن االه��ت��م��ام ب��ال��ري��اض��ة 
وج��ع��ل��ه��ا ج�����زءاً م���ن أن��ش��ط��ت��ه��م ال��ي��وم��ي��ة، 
مؤكداً بأن الدولة أتاحت لهم عبر االحتاد 
ل��ري��اض��ة ذوي اإلع���اق���ة ، ك��اف��ة  ال��ق��ط��ري 
اإلم���ك���ان���ات ال���الزم���ة مل��ارس��ت��ه��م ل��ل��ري��اض��ة 
مبقر االحت���اد، حت��ت إش���راف ف��ري��ق عمل 
م��ت��خ��ص��ص ف���ي م��خ��ت��ل��ف أن�����واع ال��ري��اض��ة 
الطبية  وال��رع��اي��ة  الطبيعي  ال��ع��الج  بجانب 

املتخصصة. الرياضية 
وت����ق����دم ال���س���ي���د ط���ال���ب ع��ف��ي��ف��ة، ع��ض��و 
أمير  لسمو  بالشكر  إدارة اجلمعية  مجلس 
السامية  األميرية  للمكرمة  املفدى  البالد 
ل��ل��دول��ة،  ري��اض��ي رس��م��ي  ي���وم  بتخصيص 
األم����ر ال����ذي وص��ف��ه ب��أن��ه ي��ع��ك��س اه��ت��م��ام 
الدولة بصحة مواطنيها واملقيمني بأرضها 
في  انعكس  ال���ذي  االه��ت��م��ام  ذل��ك  الطيبة، 
للرياضة  الدولة  توليه  الذي  الكبير  الدعم 
للفعاليات  وتنظيمها  أن��واع��ه��ا،  مبختلف 
ب��ق��ط��ر وال��ت��ي ستتوج  ال��دول��ي��ة  ال��ري��اض��ي��ة 
لنهائيات كأس  البالد  بإذن اهلل باستضافة 
وأك��د عفيفة   ، العام »2022م«  في  العالم 
اهتمام اجلمعية مبشاركة منتسبيها سنوياً 
في  بالدولة  تنتظم  التي  الفعاليات  بكافة 
كل  في  إشراكهم  بجانب  الرياضي،  اليوم 
االحتفاالت والفعاليات بالدولة األمر الذي 
لتأهيل  ال��رام��ي��ة  اجلمعية  أه���داف  يحقق 
األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم وتوفير 

احلياة الكرمية لهم بالدولة.
وأوضحت السيدة اليازي الكواري، نائب 
م��دي��ر امل��رك��ز ال��ث��ق��اف��ي االج��ت��م��اع��ي ل��ذوي 

بأن  للجمعية،  التابع  اخلاصة  االحتياجات 
للحياة  ومنهاج  مجتمعية  ثقافة  الرياضة 
الصحية يجب ترسيخها في حياة اجلميع، 
يوم رياضي رسمي  بأن تخصيص  مؤكدًة 
بالدولة يعكس االهتمام الذي توليه القيادة 
ال��رش��ي��دة ل��ل��ري��اض��ة مل���ا ل��ه��ا م���ن األه��م��ي��ة 
على  ال��ك��واري  وش��ددت  اجلميع،  في حياة 
أه��م��ي��ة مم���ارس���ة ال���ري���اض���ة ب��ك��اف��ة أي���ام 
على  تخفى  ف��وائ��د ال  م��ن  فيها  مل��ا  ال��س��ن��ة، 
اإلعاقة  ذوي  األش��خ��اص  السيما  اجلميع، 

وأبدانهم  عضالتهم  تقوي  الرياضة  لكون 
األم������ر ال������ذي ي���س���اع���ده���م ع���ل���ى مم���ارس���ة 
السيدة  وأشادت  طبيعية،  بصورة  حياتهم 
العامة  العالقات  مسؤولة  الدوسري  سارة 
ب��االحت��اد ال��ق��ط��ري ل��ري��اض��ة ذوي اإلع��اق��ة 
بقيادة  الدولة  ملسؤولي  الكبيرة  باملشاركة 
سمو األمير ومعالي رئيس الوزراء والسادة 
ال����وزراء وك��ب��ار م��س��ؤول��ي ال���دول���ة، م��ؤك��دًة 
أف��راد  لكافة  امل��ث��ل  ي��ض��رب��ون  ب��ذل��ك  بأنهم 
في  الرياضة  أهمية  في  القطري  املجتمع 
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األنشطة  ملمارسة  يحفزهم  مم��ا  حياتنا، 
الرياضية مبختلف أنواعها.

املشرفة  امل��ط��ري،  نعمات  السيدة  وقالت 
التأهيلي  وامل���رك���ز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
للجمعية،  التابع  اإلع��اق��ة  ذوي  لألشخاص 

بالفعاليات  امل��رك��ز  منتسبي  م��ش��ارك��ة  ب���أن 
أه����داف اجلمعية  ال��ري��اض��ي��ة ج���اءت ضمن 
الرامية لدمجهم مع كافة فئات وفعاليات 
الدولة، مؤكدة أن األشخاص ذوي اإلعاقة 
ي��ح��ت��اج��ون مل���م���ارس���ة ال���ري���اض���ة وت��رس��ي��خ 

كبيراً  عوناً  لكونها متثل  بحياتهم،  أهميتها 
لهم في ممارسة أنشطتهم احلياتية العادية، 
ب��أن اجلمعية حت��رص على تقدمي  م��ؤك��دًة 
شبه  ب���ص���ورة  ملنتسبيها  ري��اض��ي��ة  ح��ص��ص 
يومية مبقر املركز حتت إش��راف مسؤولي 
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من  الرياضة  متثله  ملا  اجلمعية،  وموظفي 
أه��م��ي��ة ف��ي ح��ي��ات��ه��م، وأش����اد ال��س��ي��د أحمد 
لذوي  التأهيلي  املركز  على  املشرف  صقر، 
التابع للجمعية، مبشاركة  اإلعاقة »للبنني« 
اجل���ه���ات وامل���ؤس���س���ات ال��ع��ام��ل��ة ف���ي م��ج��ال 

اإلعاقة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، 
مؤكداً أن الرياضة لها دور كبير في العيش 
يوم  إن تخصيص  وق���ال  وس��ع��ادة،  بصحة 
ري��اض��ي ب��ال��دول��ة رس��خ ف��ي أذه���ان اجلميع 
الناشئة،  األجيال  سيما  ال  الرياضة،  أهمية 

وق��ال: أن االهتمام بالرياضة أصبح سلوكاً 
وأصبحت  ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات  بكافة  متبعاً 
الرياضة في عالم اليوم متاحة للجميع كل 

حسب مقدراته وميوله الرياضية.

طالب عفيفة: 
مشاركة ذوي 
اإلعاقة في 
الفعاليات الرياضية 
يحقق اندماجهم 
في المجتمع



302018

رئيس اللجنة األولمبية يكّرم 
أبطال ذوي اإلعاقة

ك��������ّرم س�����ع�����ادة ال���ش���ي���خ ج�����وع�����ان ب��ن 
ح��م��د آل ث��ان��ي رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة 
القطري لرياضة ذوي  املنتخب  القطرية 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ال����ذي ش����ارك في 

م��ن��اف��س��ات ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ألل��ع��اب ال��ق��وى 
لرياضة ذوي االحتياجات اخلاصة والتي 
لندن شهر  البريطانية  بالعاصمة  أقيمت 
املنتخب  امل���اض���ي، وح��ق��ق خ��الل��ه��ا  ي��ول��ي��و 

ميداليتني )ذهبية وفضية( . 
طريق  ع��ن  الذهبية  امليدالية  وج���اءت 
ال��ب��ط��ل ع��ب��د ال���رح���م���ن ع��ب��د ال����ق����ادر في 
م��س��اب��ق��ة دف����ع اجل���ل���ة )ف�����ئ�����ةF34  ( في 
البطولة بعد أن جنح في دفع اجللة ملسافة 
لرياضة  جديد  إجن��از  في  متر،   11 38ر 
القطرية. كما  ذوي االحتياجات اخلاصة 
الفوز  ف��ي  مسعود  س���ارة  البطلة  جنحت 
الفضية في مسابقة دفع اجللة  بامليدالية 
)فئة  F33( بعد أن جنحت أيضاً في دفع 

اجللة ملسافة 39ر5 متر. 
الذين  االحت���اد  العبي  التكرمي  وشمل 
ال��ش��ت��وي��ة  األل�����ع�����اب  دورة  ف����ي  ش�����ارك�����وا 
أقيمت  ال��ت��ي   2017 اخل����اص  ل��ألومل��ب��ي��اد 
م���ؤخ���راً ف���ي ال��ن��م��س��ا وه���م )ح��م��د ج��اب��ر 
ال���ب���ح���ي���ح، س����ع����ود ال���س���ل���ي���ط���ي، خ��ل��ي��ف��ة 

الدوسري وعبداهلل املناعي(. 
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القطرية  األوملبية  اللجنة  رئيس  وتوجه 
والتقدير  الثناء  ببالغ  التكرمي  حفل  خالل 
ل��الع��ب��ي ف��ري��ق ق��ط��ر ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
اخل��اص��ة، م��ع��ّب��راً ع��ن ف��خ��ره واع��ت��زازه ملا 
حتقق في بطولة العالم األخيرة في لندن، 
وم���ا س��ب��ق��ه��ا م���ن إجن������ازات ك���ان أب��رزه��ا 
أوملبياد  ف��ي  الباراملبية  األل��ع��اب  دورة  ف��ي 
لسلسلة  استكماالً  تعتبر  والتي   2016 ري��و 
اإلجنازات التي حققتها الرياضة القطرية. 
ب��ن حمد  الشيخ ج��وع��ان  وق���ال س��ع��ادة 
اهتماماً  »ن��ول��ي  ل��ه:  تصريح  ف��ي  ثاني  آل 
ك���ب���ي���راً ف����ي دول������ة ق���ط���ر ب���ري���اض���ة ذوي 
لتوجيهات  وتنفيذاً  اخلاصة،  االحتياجات 
ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ مت��ي��م بن 
)حفظه  املفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 
الدعم  اهلل(، فنحن ملتزمون بتقدمي كل 
ال�����الزم، وت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��وب��ات وااله��ت��م��ام 
بالفئات السنية لرياضة ذوي االحتياجات 
اخل����اص����ة، وذل�����ك إمي����ان����اً م��ن��ا ب��أه��م��ي��ت��ه��ا 
اإلرادة  روح  ع����ن  خ���الل���ه  م����ن  ت���ع���ّب���ر  مل����ا 
عن  أهمية  تقل  ال  إن��ه��ا  حيث  وال��ت��ح��دي، 
من  للمزيد  نتطلع  كما  الرياضات..  باقي 
الرياضة مبا  اإلجنازات مستقبالً في هذه 
األوملبية  اللجنة  استراتيجية  م��ع  ي��ت��واف��ق 
ال��ق��ط��ري��ة وت��ط��ل��ع��ات ال����ش����ارع ال��ري��اض��ي 

القطري«.
ح���ض���ر ح���ف���ل ال���ت���ك���رمي مب���ق���ر ال��ل��ج��ن��ة 
البوعينني  جاسم  السيد  القطرية  األوملبية 
ن���ائ���ب األم������ني ال����ع����ام، وال����دك����ت����ور ح��س��ن 
األن�����ص�����اري أم�����ني ال���س���ر ال����ع����ام ل���الحت���اد 
االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ل���ري���اض���ة  ال���ق���ط���ري 
اخل�����اص�����ة، وع����ب����دال����ق����ادر امل����ط����وع أم���ني 
املدير  امل��ال  ب��االحت��اد وأم��ي��ر  املساعد  ال��س��ر 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي وأع����ض����اء اجل���ه���ازي���ن ال��ف��ن��ي 
ل�����ذوي  ال����ق����ط����ري  ب�����االحت�����اد  واإلداري 
اإلدارات  وم��دي��رو  اخل��اص��ة،  االحتياجات 

باللجنة األوملبية. 
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َدش�����������ن االت�����������ح�����������اد ال��������ق��������ط��������ري 
االح�������ت�������ي�������اج�������ات  ذوي  ل�������ري�������اض�������ة 
ال�ث�الث�اء ج�داري�ة  أم��س  ال�خ�اص�ة م�س�اء 
أس���رة  م��ن  ت�ع�ب�ي�ًرا  ال�م�ج�د(  )ت�م�ي�م 
خلف  ال�وق�وف  ع��ن  االت��ح��اد 
ح�����ض�����رة ص���اح���ب 
متيم  الشيخ  السمو 
ث��ان��ي  ب���ن ح��م��د آل 
أم�����ي�����ر ال�����ب�����الد 
ال�����م�����ف�����دى، 
وذل�����������ك 
م��������������ن 

احلب  بعبارات  التوقيع  ع�ل�ى  ال����ح����رص  خ�����الل 
وال������والء ع��ل��ى اجل����داري����ة ال���ت���ي مت وض��ع��ه��ا داخ���ل 

االحتاد. 
من  القطريني  جموع  االت�ح�اد  أس��رة  واستقبلت 
ومنتسبيه  االت��ح��اد  رم���وز  م��ن  األع��م��ار  مختلف 
وال��م��ت��ط��وع��ي��ن  األم�����������������������ور  وأول���ي���اء  وال��الع��ب��ني 
ف�����ي م��ل��ح��م��ة ال���وف���اء وال�������والء ل��ق��ط��ر،ح��ي��ث ت��ق��دم 
ع��ام  أم���ي���ن  ال����ك����واري  ث���ان���ي  الدكتور  احلضور 
ح�س�ن  وال��دك��ت��ور  ال�ق�ط�ري�ة  األول�م�ب�ي�ة  ال�ل�ج�ن�ة 
القادر  وع�ب�د  االت����ح����اد  ع����ام  أم���ي���ن  األن��ص��اري 
املدير  ال�م�ال  وأم�ي�ر  اإلدارة  مجلس  عضو  امل��ط��وع 

اإلدارة.  مجلس  أع��ض��اء  وب��ق��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ع��ل��ى  مبَسط  عشاء  ح��ف��ل  االت�������ح�������اد  وأق�����������ام 
االحت��اد  الع�ب�ي  ل��ت��ك��ري��م  ال���ج���داري���ة  ه�ام�ش 
ال��ذي��ن ح��ق��ق��وا ال��ن��ت��ائ��ج ال��رائ��ع��ة ف��ي ب��ط��ول��ة العالم 

اتحاد ذوي االحتياجات الخاصة يـــــــــــــــــــــــــــــدشن جدارية تميم المجد
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اتحاد ذوي االحتياجات الخاصة يـــــــــــــــــــــــــــــدشن جدارية تميم المجد

وحضرها  ل�ن�دن  البريطانية  بالعاصمة  م��ؤخ��راً  اخ�ت�ت�م�ت  التي 
الرحمن عبد  املتميز عبد  الثنائي  الالعبني وعلى رأسهم  جميع 

القادر وسارة مسعود. 
أن�ه  اإلدارة  مجلس  عضو  املطوع  القادر  عبد  أكد  جانبه  من 
ال�ل�ف�ت�ة  ه�ذه  ف�ي  للمشاركة  االت�ح�اد  في  ال�حضور  على  ح�رص 
ال��وط��ن  ه��ذا  أن  على  للتأكيد  الرائعة  وال��م��ب��ادرة  ال�ج�م�ي�ل�ة 

الواحد.  اجلسد  مثل  دائ���م��ً�ا  س�ي�ب�ق�ى 
ف���أش���اد  ل�����الت�����ح�����اد  ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي  ال��������م��������دي��������ر  امل���ال  أم��ي��ر  أم���ا 
املبادرات  هذه  مثل  إن  وق�ال:  لالحتاد  ال��رائ��ع��ة  ب��ال��م��ب��ادرة 
أعطانا  ال��ذي  الغالي  الوطن  لهذا  نقدمه  أن  ميكن  ما  أقل  هي 

الكثير. 
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ح���ظ���ي���ت ال���ب���ع���ث���ة ال����ق����ط����ري����ة ل�����ذوي 
االح���ت���ي���اج���ات اخل���اص���ة ب��ع��د م��ش��ارك��ت��ه��ا 
ف��ي ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ألل��ع��اب ال��ق��وى ل��ذوي 

االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ب��اس��ت��ق��ب��ال حافل 
ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ني ال��رس��م��ي وال��ش��ع��ب��ي بعد 
حت��ق��ي��ق��ه��م إلجن������ازات ت��اري��خ��ي��ة ت��ض��اف 

إلى سجل جناحات دولة قطر الرياضية 
ال��ت��ي أق��ي��م��ت ف��ي العاصمة  ال��ب��ط��ول��ة  ف��ي 
 14 م��ن  ال��ف��ت��رة  خ��الل  ل��ن��دن  البريطانية 
أكثر  مبشاركة  امل��اض��ي  يوليو   23 ولغاية 
دول����ة،   95 مي��ث��ل��ون  ري���اض���ي   1100 م���ن 
وح��ق��ق��ت إجن������ازاً ك��ب��ي��راً وغ���ي���ر م��س��ب��وق 
ب��ح��ص��ول ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��دال��ق��ادر على 
ال��ذه��ب��ي��ة ملسابقة دف��ع اجل��ل��ة »  امل��ي��دال��ي��ة 
البطلة س��ارة مسعود  F34 “   وف��وز  فئة 
الفضية في مسابقة دفع اجللة   بامليدالية 

. ”F33   فئة«
وحظيت البعثة باستقبال حافل مبطار 
ال��دول��ي ، ح��ي��ث ك���ان ف��ي استقبال  ح��م��د 
األبطال سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن 
ال�����ك�����واري أم�����ني ع�����ام ال��ل��ج��ن��ة األومل���ب���ي���ة 

تكريم العبي االتحاد القطري لـــــــــــــــــــــــــــــــــذوي االحتياجات الخاصة 



35 2018

نائب  البوعينني  راش��د  وجاسم  القطرية 
أم����ني ع����ام ال��ل��ج��ن��ة األومل���ب���ي���ة وال��ش��ي��خ��ة 
التسويق  إدارة  ثاني مدير  آل  ثاني  أسماء 
وع���دد من  األومل��ب��ي��ة  باللجنة  واالت���ص���ال 
االحت��اد  إدارة  مجلس  وأع��ض��اء  مسؤولي 

القطري لذوي االحتياجات اخلاصة. 
وأش���اد س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ث��ان��ي ال��ك��واري 
م��رة  يتحقق ألول  إن���ه  وق����ال:  ب��اإلجن��از 
في بطولة العالم ونحن كنا متوقعني من 
التنافس  القادر  عبد  الرحمن  عبد  بطلنا 
هلل  احلمد  ولكنه  الفضية  امليدالية  على 
جنح في قلب التوقعات وحتقيق الذهبية 
بكل جدارة مع رقم جديد باإلضافة إلى 
حصول سارة مسعود على ميدالية فضية 
حدث  أكبر  ثاني  تعتبر  العالم  وبطولة   ،

بعد دورة األلعاب األوملبية وبالتالي فإن 
اإلجناز الذي حتقق مفخرة لدولة قطر 
، ويعكس في الوقت نفسه تطور مستوى 

االحتياجات  ل��ذوي  القوى  ألعاب  رياضة 
اخلاصة . 

جوعان  الشيخ  سعادة  إن  قائالً:  وتابع 

تكريم العبي االتحاد القطري لـــــــــــــــــــــــــــــــــذوي االحتياجات الخاصة 



36

األوملبية  اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  ب��ن 
ك�����ان م����ن أوائ�������ل امل���ه���ن���ئ���ني ل��ل��ب��ط��ل ع��ب��د 
بامليدالية  ف��وزه  بعد  ال��ق��ادر  عبد  الرحمن 
ال��ذه��ب��ي��ة م��ن خ���الل ات��ص��ال ه��ات��ف��ي معه 
ال��ذي مينحه وبقية زمالئه  األم��ر  ، وه��و 

حافزا للبطوالت القادمة . 
وأث���ن���ى األم����ني ال���ع���ام ل��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة 
ال��ق��ط��ري  االحت������اد  ع��ل��ى دور  ال��ق��ط��ري��ة 
ل��ري��اض��ة ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة في 
اإلجن����از وق����ال ب���أن االحت����اد ي��ق��وم بعمل 
ك��ب��ي��ر ي��س��ت��ح��ق ال��ش��ك��ر ع��ل��ي��ه م��ن��وه��اً ب��أن 

األخ��ي��رة  اآلن بعد اإلجن����ازات  امل��ط��ل��وب 
هو احلفاظ على القمة واالحتاد يعمل 
التوفيق  ل��ه  نتمنى  ون��ح��ن  ذل���ك  ع��ل��ى 
وحت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن اإلجن������ازات في 

املشاركات القادمة . من جانبه 
أب���دى ال��ب��ط��ل ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ع�����ب�����د ال��������ق��������ادر س����ع����ادت����ه 
ب��ح��ص��ول��ه ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة 
ال���ذه���ب���ي���ة مل��س��اب��ق��ة دف���ع 
العالم  بطولة  ف��ي  اجل��ل��ة 
على  احل���م���د هلل  وق�����ال: 
ال���ذه���ب���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة ال��ت��ي 

كبير  مجهود  ثمرة  ج��اءت 

في التدريبات ، ونحن عملنا على حتقيق 
أوملبياد  فضية  بعد  العالم  بطولة  ذهبية 
في  جن��ح��ن��ا  هلل  واحل���م���د   »2016 “ري�����و 
حتقيق ما كنا نصبو إليه . وأضاف : أتطلع 
اآلن لالستحقاقات املستقبلية ، واملشاركة 
القادمة سوف تكون في البطولة اآلسيوية 
األكبر  التركيز  يبقى  ولكن   ، املقبل  العام 
األومل���ب���ي���ة “ط��وك��ي��و  األل���ع���اب  ع��ل��ى دورة 
حتقيق  إل���ى  ف��ي��ه��ا  أط��م��ح  وال���ت���ي   »2020

امليدالية الذهبية . 

من جانبها أهدت البطلة سارة مسعود 
السمو  مقام حضرة صاحب  إل��ى  اإلجن��از 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املفدى وقالت أنها فخورة برفع علم قطر 
في بطولة العالم وحتقيق امليدالية الفضية 
في  امليداليات  من  املزيد  حتقيق  متمنية 

املشاركات القادمة  
وت���ك���ون ال���وف���د ال��ق��ط��ري امل���ش���ارك في 
ب���ط���ول���ة ال���ع���ال���م ألل����ع����اب ال����ق����وى ل����ذوي 
حسن  الدكتور  م��ن  اخل��اص��ة  االحتياجات 
األن�����ص�����اري أم�����ني ال���س���ر ال����ع����ام ل���الحت���اد 
االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ل���ري���اض���ة  ال���ق���ط���ري 
دحيم  ومحمد   ، للوفد  رئ��ي��س��اً  اخل��اص��ة 
ومحمد   ، للمنتخب  مديرا  ال��دوس��ري 
س��ه��ي��ل م���دي���راً ف��ن��ي��اً ، واحل���س���ن أب��و 
ث���ل���ج���ة وول�����ي�����د امل����غ����م����ول ون��ب��ي��ل 
امل��س��ل��م��ان��ي م���درب���ني ، وأن��ي��س 
للعالج  أخ��ص��ائ��ًي��ا  ب��وغ��م��ورة 
عبد  وال��الع��ب��ني:  الطبيعي، 
ال����رح����م����ن ع����ب����د ال�����ق�����ادر 
السحوتي ومحمد  وناصر 
الكبيسي وخالد الهاجري 
وم���������ح���������م���������د خ���������الص 

والالعبة سارة مسعود.

2018
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 العودة إلى الحياة 
محمد عبدالرحمن السنيدي

أخصائي األجهزة الطبية والمساعدة -الجمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة 

عندما يشاء القدر أن يغير حياة إنسان مما كان 
إلى حياة أخرى ومستقبل  له ويفكر فيه  يخطط 
احلسبان حياة  ي��دور في  كان  عما  مختلف متاماً 
ح��وادث  من  البعض  يصيب  وم��ا  اإلنسانية  تخدم 
الناس أمالً جديداً وحياة  وتشوهات خلقية قد تعيد لهؤالء 

جديدة لم يكونوا يتوقعوها أبداً !
لسباق  محباً  ومغامراً  نشيطاً  العمر  في مقتبل  شاباً  كان 
من  كثيراً  عانت  ووال��دت��ه  متهوراً  ك��ان  بالشوارع  السيارات 
احلوادث التي يرتكبها ولم يهدأ لها بال إال عند عودته ساملاً 
اآلن  عليه  ال��ش��وارع مزدحمة كما هي  تكن  ول��م  املنزل  إل��ى 
األوق��ات  معظم  ف��ي  عليها  يخيم  ال��ه��دوء  وك��ان  بالسيارات 
وخ��اص��ة أي���ام اجل��م��ع وأوق����ات ال��ظ��ه��ي��رة وب��ع��د س��ن��وات من 
إل���ى اخل���ارج ف��ي مهمة حكومية  ال��س��ف��ر  إل���ى  ال��ل��ه��و اض��ط��ر 
بالها  وارت����اح  ال��ص��ع��داء  تتنفس  أن  وال��دت��ه  اس��ت��ط��اع��ت  وه��ن��ا 
فهو  الرسمية  مهمته  ف��ي  التهور  ع��ن  بعيداً  سيكون  حيث 
في بلد غريب وسيكون مشغوالً ولن يجد الفرصة ملمارسة 
فترة حصل  وبعد  رعونته  يحد من  اجلنونية، مما  هواياته 
إل��ى ح��ادث  ل��م يكن ف��ي احلسبان حيث تعرض  ل��ه ح��ادث 
املستشفى  وأدخ���ل  اليمنى  س��اق��ه  بتر  عنه  نتج  خطير  سير 
في تلك الدولة وعلمت سفارة بلده باحلادث بعد عدة أيام 
وبناء على تقارير الشرطة أن أحد املواطنني تعرض حلادث 
سير شديد وأنه أدخل إلى إحدى املستشفيات احلكومية في 
تلك الدولة وتدخلت دولته بعد علمها باحلادث ونقلته إلى 
للتأهيل  إحدى املستشفيات اخلاصة حيث مكث ستة أشهر 
بريطانيا  إل��ى  أرس��ل  بعدها  عمليات  ع��دة  وأج���رى  والعناية 
التي  اليمنى  لساقه  اصطناعياً  طرفاً  وعمل  العالج  لتكملة 
لم  التي  وقوته  نشاطه  إل��ى  العودة  مجدداً  واستطاع  بترت 
وتعالى  سبحانه  اهلل  بفضل  وه��ذا  استردادها  إطالقاً  يتوقع 
وبفضل حكومة بلده التي لم تبخل عليه أبداً بالسفر والعالج 
واملصاريف الباهظة ، لقد عاد كما كان أكثر نشاطاً وحيوية 

أما والدته فقد انهارت بعد أن علمت مبا جرى لولدها.
الرضا بقضاء اهلل وق��دره خاصة  ب��داً من  ولكن لم جتد 
بعد عودته من العالج أصبح أكثر هدوًءا وتؤدة في خطواته 
لنفسه  خ��ي��راً  ب��ه  أراد  اهلل  ول��ع��ل  ول��ط��ف  ق���ّدر  اهلل  فسبحان 
اسم  ه��ذا  وك��ان  العام  حمد  مبستشفى  التحق  حيث  وغيره 
املستشفى في بداية تأسيسه وأثناء زيارته للمستشفى للتأكد 
باإلمكان عمل  ك��ان  إن  أو  يوجد قسم خ��اص  ك��ان  إذا  مم��ا 
ص��ي��ان��ة ل��س��اق��ة االص��ط��ن��اع��ي��ة ق��اب��ل أح��د األج��ان��ب اخل��ب��راء، 
صادف وجوده حيث كانت هناك خطة إلنشاء قسم خاص 
أجهزة  م��ن  يتبعها  وم��ا  والتقوميية  التعويضية  ب��األج��ه��زة 

مسبقة الصنع للعناية باألشخاص ذوي اإلعاقة.
املركز  أو  القسم  ينشئ  س��وف  ال��ذي  اخلبير  قابل  عندما 
ق���ال ل���ه ن��ح��ن اآلن ف���ي ط���ور اإلن���ش���اء وب���دأن���ا ف���ي ت��رك��ي��ب 
األجهزة واملعدات واملكائن وعن قريب سوف يتم االفتتاح 
املناسب  امل��ك��ان  ف��ي  ت��ك��ون  وس��وف  إلينا  تنضم  ال  فلماذا   ..
وف��ع��الً ك��ان وج���وده ف��ع��االً ج���داً خ��اص��ة ب��ع��د أن ن��ال قسطاً 
وافراً من التعليم واخلبرة في هذا املجال ولقد استطاع هذا 
الناحية  من  كان  إن  تخصصه  مجال  في  يبدع  أن  اإلنسان 
ل��ب��ع��ض احل����االت مم��ن ف��ق��د بعضهم  ال��ن��ف��س��ي��ة  أو  ال��ع��م��ل��ي��ة 
تعرضه حلادث  بعد  الطبيعية  إلى حياته  العودة  في  األمل 
ضحاياه  من  لكثير  يسبب  م��رض  وه��و  السكري  بسبب  أو 
بتر األطراف السفلية حيث وجدوا في هذا اإلنسان القدوة 
ي��ب��دأ ف��ي ع��الج��ه��م والتخفيف من  امل��ف��ق��ود ع��ن��دم��ا  واألم���ل 
إلهي  ق��در  إال  هو  ما  ل��ه،  ما حصل  اهلل  وسبحان  معاناتهم 
األرعن مرة  الطائش  اإلنسان  لم يكن ذلك  ملصلحته حيث 
أخرى يعيش حياة طبيعية خالية من احلوادث واملغامرات 
الوقت  نفس  وفي  جميعاً  وأهله  والدته  كاهل  أرهقت  التي 
ل��غ��ي��ره ب����إذن اهلل س��ب��ح��ان��ه ف���ي ق���درت���ه على  أص��ب��ح ن��اف��ع��اً 
ومن  أط��راف��ه  أح��د  بفقد  ابتلى  م��ن  م��ع��ان��اة  م��ن  التخفيف 

بعض اإلعاقات اخللقية – وللحديث بقية.
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يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل اإلدارة العامة للجنسية:

خاص - الحياة:
ائحهم  شر بمختلف  رعاياها  حقوق  حماية  بمدى  يقاس  ومؤسساتها  للدولة  ي  الحضار األداء 

وفئاتهم واعتبارها حقا لهم وواجبا ًعلى الدولة وأجهزتها المتنوعة .
عناية  قطر  دولة  أولتها  المجتمع  ائح  شر من  شريحة  اإلعاقة  ذوو  واألشخاص  السن  وكبار 
خاصة ورعاية متميزة نصت عليها القوانين والتشريعات ، وأنشئت من أجل رعايتها الهيئات والمجالس 
الفرص  تكافؤ  يحقق  بما  ات  واإلدار ات  ار الوز تقدمها  وتسهيالت  خدمات  إلى  وترجمت   ، والمؤسسات 
والعدل والمساواة بين الناس وينمي فيهم الثقة بالنفس ويجعل منهم قوة فاعلة في بناء مجتمع 

التقدم واالزدهار ، مجتمع يجسد مكارم األخالق والقيم اإلنسانية .

قسم خاص لخدمة كبار السن 
وذوي اإلحتياجات الخاصة
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التعريـــف بالقســـــم :
هو قسم يقدم خدمات وتسهيالت 
متعددة لكبار السن واألشخاص ذوي 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  لتحقيق  اإلعاقة 
واالع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ن��ف��س ، ح��ي��ث إن 
م��ه��م  دور  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  دور 
ورئيسي في املجتمع وأنها شريك مع 
الدول األخرى املتخصصة  مؤسسات 

في االهتمام بفئة ذوي اإلعاقة .

الـــرؤيـــــة :

لكبار  املقدمة  باخلدمات  ال��وص��ول 
اإلع����اق����ة  ذوي  واألش������خ������اص  ال����س����ن 
إل����ى ج�����ودة ع��ال��ي��ة ون���وع���ي���ة م��الئ��م��ة 
إج��راء  وتسهيل  احتياجاتهم  تناسب 
م���ع���ام���الت���ه���م ل���ي���ص���ب���ح���وا م��ن��ت��ج��ني 
وف�����اع�����ل�����ني ف������ي حت����ق����ي����ق ال���ت���ن���م���ي���ة 
املستدامة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 

فاعلة  ، من خالل شراكة  الدولة  في 
توضح عطاء وقدرات هذه  وحقيقية 
الفئات مما يحقق رؤية قطر 2030 .

المبــــادئ والمنطلقــــــات :

• االق��ت��ن��اع واإلمي�����ان م��ن ق��ب��ل وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��أه��م��ي��ة االن���خ���راط اإلي��ج��اب��ي 
على  واالعتماد  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

النفس وآثاره اإليجابية على الشخص .
ال����ك����ام����ل ال���ف���ع���ال  ال���ت���م���ت���ع  • ض����م����ان 
وامل�����ت�����س�����اوي ب���ج���م���ي���ع ح����ق����وق اإلن����س����ان 
واحل���ري���ات األس��اس��ي��ة ل��ألش��خ��اص ذوي 

اإلعاقة .
• حتقيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص 

بني األشخاص وعدم التمييز بينهم .

الخدمـــات التــي يقدمهـــا القســـم:

1. صالة خدمات كبار السن 
واألشخاص ذوي اإلعاقة :

، ومت  2008م  ب��دأت كفكرة في سنة 
اإلدارة  ف��ي   ، 2010/12/6م  ف��ي  تفعيلها 
العامة للجنسية واملنافذ وشؤون الوافدين 
لتقدمي خدمات مميزة لهم ، حيث يتم 
بأقصى  معامالتهم  إجن���از  خ��الل��ه��ا  م��ن 
استفساراتهم  على  وال��رد  ممكنة  سرعة 

وتقدمي كافة التسهيالت لهم.
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2. اإلعفاء من الرسوم :

الداخلية رقم  ج��اء ق��رار سعادة وزي��ر 
بعض  إع��ف��اء  ب��ش��أن  م   2008 لسنة   )17(
التي  اخلدمات  رس��وم  بعض  الفئات من 
التي تصدرها  والشهادات  ال��وزارة  تؤديها 
، ح��ي��ث ن���ص ع��ل��ى إع���ف���اء ذوي اإلع��اق��ة 
وفقاً  شهرياً  معاشاً  تتلقى  التي  والفئات 
1955م  لسنة   )38( رقم  القانون  ألحكام 

وهي :
األرم��ل��ة وامل��ط��ل��ق��ة واألس����رة احملتاجة 
واملَعوق واليتيم والعاجز عن العمل وكبير 
السن وأسرة السجني وأسرة املفقود من 

رسوم اخلدمات التالية :
• إصدار جواز السفر وجتديده.

• إصدار البطاقة الشخصية وجتديدها.
• إصدار الشهادة الرقمية وجتديدها.

• إصدار رخصة القيادة وجتديدها.
• إص��������دار رخ����ص����ة ت��ع��ل��ي��م ال���س���واق���ة 

وجتديدها.
• ت���رخ���ي���ص ت��س��ي��ي��ر م���رك���ب���ة واح�����دة 

وجتديدها.

وزارة  ت���ص���دره���ا  ال���ت���ي  ال���ش���ه���ادات   •
الداخلية.

وجتديدها  واإلق��ام��ة  ال��س��م��ات  منح   •
ال��ب��ط��اق��ة  ال���ك���ف���ال���ة ، وإص��������دار  ، ون���ق���ل 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ، وم���أذون���ي���ة اخل�����روج ل��ع��دد 
الشخصية  الكفالة  وافد واحد فقط على 
 ( الفئة في وظيفة  يعمل خلدمة هذه   ،
أو  معلم أو مم��رض أو س��ائ��ق أو خ���ادم 

طباخ أو مربية ( .

3. خدمـــــة آمــــــر :

ل��ل��ج��ن��س��ي��ة  ال���ع���ام���ة  اإلدارة  أط���ل���ق���ت 
اخلدمة  هذه  الوافدين  وش��ؤون  واملنافذ 
اعتباراً من 2010/01/19م ، وهي خدمة 
ت��ق��دم لفئة ك��ب��ار السن  خ��اص��ة ومم��ي��زة 
مركز  كل  في  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص 
لإدارات  باإلضافة  اخلدمية  املراكز  من 
معامالتهم  إلجن����از  وذل����ك   ، اخل��دم��ي��ة 

وإنهاء كافة اإلجراءات نيابة عنهم .

4. بحث الحاالت :

• بحث حاالت املوظفني:

-1 إعداد استمارة للتقييم.
-2 مقابالت شخصية.

-3 تهيئة بيئة العمل.
-4 الزيارة امليدانية بعد التوظيف.

-5 دراس������ة ح�����االت امل���وظ���ف���ني ال��ذي��ن 
مهامهم  تأدية  أثناء  مشاكل  من  يعانون 

الوظيفية .

بحث حاالت المراجعين:

كبار  املراجعني من  ح��االت  يتم بحث 
اإلع���اق���ة من  واألش���خ�������اص ذوي  ال��س��ن 
وتسهيل  لتيسير  احل��ال��ة  دراس����ة  خ���الل 

اخلدمات املقدمة لهم.

5. خدمـــة طـــوارئ الصــــم :

 )992( الرقم  على  االت��ص��ال  عبر  تتم   
الوطني  القيادة  مبركز  العمليات  ب��إدارة 
)NCC ( لتمكني فئة الصم من التواصل 
عن طريق لغة اإلشارة في حالة حدوث 
حريق أو حادث أو أي حالة يريد اإلبالغ 

عنها.
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  - سليمان  ك��م��ال  مصطفى   / امل��ب��دع  الفنان  على  نتعرف 
من منتسبي اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 

اخلاصة، وهو مصاب بالتصلب املتعدد ويبلغ من 
ال��ع��م��ر ٣٢ س��ن��ة م��ت��زوج ول��دي��ه ط��ف��ل وه��و 

ح��اص��ل على درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��وس في 
اخلدمة االجتماعية من املعهد العالي 

للخدمة االجتماعية.
وي�����ع�����م�����ل ح�����ال�����ي�����اً ف�������ي م����ج����ال 

االس���ت���ش���ارات ال��ه��ن��دس��ي��ة وامل���ق���اوالت 
فنون  تعلم  وق��د  الرسم  املفضلة  وهوايته 

الرسم في مركز سوق واق��ف للفنون حتت 
ال��دوري  األستاذ محمد  املعلم اجلليل  إش��راف 

وننتهز هذه املناسبة الطيبة لنتقدم له بالشكر 
والتقدير على املجهود في تدريب وتعليم فنان 

من ذوي اإلعاقة.
ومن أجل تطوير هواية الرسم التي ظهرت عند 

مصطفى منذ الصغر عمل على تطوير نفسه في 
مجال الرسم وتعلم الكثير وشارك في املعارض التي 

تقام في سوق واقف للفنون كما قدم ورشة تدريبية 
الرئيسية  امل��ه��ارات  داون  متالزمة  أط��ف��ال  لتدريب 
أقيمت في مقر  ل��ون وتعلم،  ارس��م  بعنوان:  للرسم 
اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة حتت إشراف 
الدكتور الفاضل / طارق العيسوي – مستشار اجلمعية 

الفنانني  له كل الشكر والتقدير كما ش��ارك في ملتقى 
الفيصل بال حدود  الرسامني بجامعة قطر ومهرجان 
داخل قاعات املؤمترات باملدينة التعليمية وله مشاركات 
ف��ي اس��ت��ودي��وه��ات ك��ت��ارا للفنون حت��ت إش���رف مركز 

القطرية  الفنانة  ب��إش��راف  للفنون(  هيفني  )سفنث 
الكبيرة أمل العاثم - كما شارك في تقدمي ورشة 

تعليمية للرسم داخل مراكز قطر للفنون ومن 
والعمل  أهدافه  حتقيق  مواصلة  طموحاته 

الرسم  في  لهوايته  املستمر  التطوير  على 
وكان من أهم أعماله رسم )بورتريه( 
 – ثاني  آل  بن حمد  الشيخ متيم  لسمو 
لقطر حكوماً  متيم املجد حباً وتقديراً 

وشعباً ووطناً .

ذوي اإلعاقة وتحقيق الهوايات 
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الجمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلحتيجات الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصة  تدشن كتاب »التغذية لذوي اإلعاقة« 

للكاتبة   « اإلعاقة  لذوي  »التغذية  كتاب  بتدشين  اإلعاقة   ذوي  لتأهيل  القطرية  الجمعية  احتفلت 
ي، مدير المركز الثقافي االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة  التابع للجمعية،  ي الكوار األستاذة الياز
من  كبيرة  مجموعة  جانب  إلى  كبير  وإعالمي  ي  جماهير حضور  وسط  الدوحة  ويستن  بفندق 
ي غانم المفتاح، ودشن الكتاب  األشخاص ذوي اإلعاقة  وأولياء أمورهم على رأسهم البطل القطر
سعادة السيد ربيعة بن محمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنابًة عن سعادة الشيخ ثاني بن 
اخيص  عبد اهلل آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور السيد فهد عبد اهلل النعيمي، مدير إدارة التر
مسؤولي  من  ومجموعة  للجمعية،  التنفيذي  المدير  المال  أمير  والسيد  الخيرية،  األعمال  تنظيم  بهيئة 

الجمعية وموظفيها. 
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الكعبي  رب��ي��ع��ة  ال��س��ي��د  س��ع��ادة  أش����اد 
ب��ال��ك��ت��اب وك��ات��ب��ت��ه م����ؤك����داً ب���أن���ه ي��ع��د 
إض����اف����ة ق���ط���ري���ة م���ت���م���ي���زة ل��ل��م��ك��ت��ب��ة 
وامل��راج��ع  امل��ؤل��ف��ات  ج��ان��ب  ف��ي  العربية 
األمر   ، اإلعاقة  املتعلقة مبجال  العلمية 
كما  العربية،  املكتبة  إليه  تفتقر  ال��ذي 
أش����اد س��ع��ادت��ه ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا 
اجل��م��ع��ي��ة ف��ي ت��أه��ي��ل األش��خ��اص ذوي 
األم��ر  ورع��اي��ت��ه��م  ومتكينهم  اإلع��اق��ة  
اآلمنة  احل��ي��اة  توفير  ف��ي  يساعد  ال��ذي 

والكرمية
ل��ه��م، م��ع��رب��اً ع���ن ت��ق��دي��ره وف��خ��ره 
ب��ال��ك��ات��ب��ة األس����ت����اذة ال����ي����ازي ال���ك���واري 
وإس��ه��ام��ات��ه��ا وج��ه��وده��ا امل��ت��م��ي��زة في 
ذوي  األشخاص  ورعاية  تأهيل  مجال 

اإلعاقة  بدولة قطر. 
وأع�������رب ال���س���ي���د أم���ي���ر امل�����ال امل���دي���ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة ل���ذوي 
اإلع����اق����ة  ف���ي ك��ل��م��ت��ه ف���ي احل���ف���ل ع��ن 
ل��ذوي  التغذية  كتاب  ب��ص��دور  سعادته 
اإلع����اق����ة  ل��ل��ك��ات��ب��ة ال����ي����ازي ال����ك����واري، 
الكوادر  إح��دى  تعد  أنها  على  أك��د  التي 
التربية  املتخصصة في مجال  القطرية 
اخل���اص���ة، ب��ج��ان��ب ك��ون��ه��ا ن��اش��ط��ة في 

م����ج����ال اإلع�����اق�����ة  ول����ه����ا أي������اد ب��ي��ض��اء 
وم��س��اه��م��ات م��ض��ي��ئ��ة خل��دم��ة ال��وط��ن 
واألشخاص ذوي اإلعاقة ، موضحاً بأن 
اجلمعية  ِقبل  م��ن  إص���داره  مت  الكتاب 
حتت راية حضرة صاحب السمو الشيخ 
املجد(  )مت��ي��م  ث��ان��ي  آل  حمد  ب��ن  متيم 

أم���ي���ر ال���ب���الد امل����ف����دى، وحت����ت رع��اي��ة 
سعادة الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني 
مؤكداً  اجلمعية،  إدارة  مجلس  رئيس 
ضمن  ال��ك��ت��اب  أص���درت  اجلمعية  ب��أن 
اإلع��الم��ي��ة  إص��دارات��ه��ا  ل��ت��ط��وي��ر  سعيها 
التدريبية  البرامج  وإدخال  والتثقيفية 

الجمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلحتيجات الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصة  تدشن كتاب »التغذية لذوي اإلعاقة« 
ربيعة الكعبي: 

الكتاب إضافة قطرية 
متميزة للمكتبة 

العربية في مجال 
اإلعاقة  
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األعضاء من  ملتطلبات  وفقاً  والتأهيلية 
األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة  وأس��ره��م، 
وأوضح املال أن إصدار الكتاب جاء من 
األساسي  النظام  عليها  نص  منطلقات 

للجمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة  
ي��ن��ص ع��ل��ى دور اجل��م��ع��ي��ة في  ، ح��ي��ث 
االجتماعية  باملشاكل  اجلماهير  توعية 
اإلع���اق���ة   ذوي  ل��ألش��خ��اص  وال��ن��ف��س��ي��ة 

إضافًة  وعالجها،  منها  الوقاية  وطرق 
مل��ا ج���اء ف��ي ال��ن��ظ��ام األس���اس���ي أن من 
البحوث  وتلقي  إعداد  اجلمعية  أهداف 
وال���دراس���ات واإلح��ص��ائ��ي��ات وال��ب��رام��ج 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��ص��ل��ة ب��أغ��راض��ه��ا ون��ش��ره��ا 
والعمل على االستفادة منها وتطويرها 
وأغ��راض��ه��ا  اجلمعية  أله���داف  حتقيقاً 

والتثقيف.  التوعية  في مجال 
وك��ش��ف ال��س��ي��د أم��ي��ر امل��ال ع��ن ت��وزي��ع 
اجلمعية للكتاب مجاناً على األشخاص 
ذوي اإلعاقة  وأولياء أمورهم، بجانب 
والبحثية  التعليمية  للمؤسسات  إهدائه 
املتخصصة  واملراكز  وامل��دارس  بالدولة 
اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  العالقة  ذات 
ب���ع���رض  ق����ي����ام اجل���م���ع���ي���ة  ب���ج���ان���ب   ،
ال���ك���ت���اب ف����ي امل�����ع�����ارض وامل�����ؤمت�����رات 
وم��راك��زه��ا  اجلمعية  بها  ت��ش��ارك  ال��ت��ي 
ب��ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، وأوض����ح امل���ال أن 
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كتاب »التغذية لذوي اإلعاقة » يتكون 
طباعته  ومت���ت  ص��ف��ح��ة،   »257« م��ن 
ط��ب��اع��ة ف���اخ���رة، ب��ج��ان��ب ط��ب��اع��ت��ه في 
االس��ت��ف��ادة  لتحقيق   »DVD»أق������راص
املثلى من موضوع الكتاب املهم، وكشف 
ع��ل��ى »7« فصول  ال��ك��ت��اب  اح���ت���واء  ع��ن 
ت���ن���اول���ت م����وض����وع����ات رئ���ي���س���ي���ة ه���ي: 
الغذائية،  واالحتياجات  احلالة  »تقييم 
االض���ط���راب���ات وامل���ش���ك���الت ال��غ��ذائ��ي��ة،  
ال��ت��غ��ذي��ة وال��ش��ل��ل ال���دم���اغ���ي، ال��ت��غ��ذي��ة 
واض��ط��راب  التغذية  داون،  وم��ت��الزم��ة 
ال���ت���وح���د، وال��ت��غ��ذي��ة ل����ذوي اض���ط���راب 
بجانب  االنتباه،  وتشتت  النشاط  فرط 
حمد  مبؤسسة  املعتمد  الغذائي  النظام 
ال��ط��ب��ي��ة« ، وأك���د امل���ال أن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م 
م��ن ال��ت��ق��دم ف��ي ع��ل��وم ال��ت��غ��ذي��ة وال��ذي 
ان��ع��ك��س ف���ي ت��ق��دم ال��ع��دي��د م���ن ط��رق 

أن  إال  اإلعاقة   ل��ذوي  التغذية  وبرامج 
ماسة  بحاجة  مازالت  األسر  من  كثيراً 
هذه  لتغذية  الصحيحة  الطرق  ملعرفة 
ومساعدتهم  تلبيتها  على  والعمل  الفئة 
املناسبة  والوسائل  األطعمة  اختيار  على 
األمر  التغذية،  الوقاية من سوء  بهدف 
ال���ذي دف���ع اجل��م��ع��ي��ة وال��ك��ات��ب��ة إلع���داد 
ب��ص��ورة  إس��ه��ام��ه  ينتظر  ال���ذي  ال��ك��ت��اب 

فاعلة في هذا اجلانب. 

وأع��رب��ت األس��ت��اذة ال��ي��ازي ال��ك��واري 
م���دي���ر امل����رك����ز ال���ث���ق���اف���ي االج���ت���م���اع���ي 

وم��ؤل��ف��ة  اإلع����اق����ة   ل���ألش���خ���اص ذوي 
ك��ت��اب »ال��ت��غ��ذي��ة ل���ذوي اإلع��اق��ة » عن 
أم��ن��ي��ات��ه��ا ب���أن ي��س��ه��م ال��ك��ت��اب إس��ه��ام��اً 
في  ملحوظاً  ف��ارق��اً  يحدث  وأن  كبيراً 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تأهيل  مجال 
دل��ي��الً  وي���ك���ون  أحُس���ره���م  ي��دع��م  ، وأن 
ل���ه���م وي���س���اع���ده���م ف���ي إي���ج���اد ال���غ���ذاء 
 ، اإلع���اق���ة  ل���ألش���خ���اص ذوي  ال��ص��ح��ي 
م��وض��ح��ًة ب��أن��ه��ا اع��ت��م��دت ف���ي ال��ك��ت��اب 
مع  التواصل  في  املمتدة  خبراتها  على 
األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة  وأس��ره��م، 
أهل  وجتارب  خبرات  من  واالستفادة 

أمير المال: الجمعية 
أصدرت الكتاب تلبيًة 
لمتطلبات أعضائها 
من األشخاص ذوي 

اإلعاقة  وأسرهم 
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االخ���ت���ص���اص ب���امل���ج���ال خ���اص���ة م��ج��ال 
الكواري  وأوضحت  العالجية،  التغذية 
الطريق  ك��ش��ف  إل��ى  ي��ه��دف  ال��ك��ت��اب  أن 

واألمهات لآباء 
م����ج����ال ذوى  ف�����ى  وامل���ت���خ���ص���ص���ني 
اإلع�����اق�����ة  وت���ع���ري���ف���ه���م ب���االل���ت���زام���ات 
امل��ت��رت��ب��ة ف��ي م��ج��ال ت��غ��ذي��ة األش��خ��اص 
ذوي اإلعاقة ، والتعرف على األساليب 
وال���س���ب���ل احل���دي���ث���ة ل��ل��ت��غ��ذي��ة ل��ك��ل ن��وع 
م��ن أن����واع اإلع���اق���ة ، وم���ا حت��م��ل��ه من 
خ���ص���ائ���ص وس����م����ات وال����ت����ع����رف ع��ل��ى 
اآلل���ي���ات وامل��ع��اي��ي��ر وامل��ن��ه��ج��ي��ات ح��ول 
التغذية الصحيحة والسليمة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة . 

وت��ق��دم��ت األس��ت��اذة ال��ي��ازي ال��ك��واري 
ال��ك��ت��اب  ت��دش��ني  ح��ف��ل  ف��ي  كلمتها  ف��ي 
بالشكر لسعادة الشيخ ثاني بن عبد اهلل 
اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل 
لدعمه  اإلعاقة   ذوي  لتأهيل  القطرية 
أن��ه س��اه��م في  أك��دت  ال��ذي  وتشجيعه 
كما  النور،  إلى  وظهوره  الكتاب  إصدار 
إدارة  مجلس  ألعضاء  بالشكر  تقدمت 
اجل��م��ع��ي��ة، ول��ل��س��ي��د أم���ي���ر امل����ال امل��دي��ر 

على  وم��س��ؤول��ي��ه��ا  للجمعية  التنفيذي 
تقدميها  ب��ج��ان��ب  ل��ه��ا،  الكبير  دع��م��ه��م 
العالجية  التغذية  لقسم  اخلاص  للشكر 
ف��ي م��ؤس��س��ة ح��م��د ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ام��ل��ني 
ف��ي��ه ع��ل��ى ج��ه��وده��م امل��ت��م��ي��زة وال��ت��ي 
الكتاب حيث متت  أسهمت في صدور 
قبلهم،  من  واعتماده  الكتاب  مراجعة 
ك��م��ا ت��ق��دم��ت ب��ال��ش��ك��ر ل��ك��اف��ة امل��درب��ني 

واخلبراء في مجال اإلعاقة .

اليازي الكواري: أرجو أن 
يدعم الكتاب أُسر ذوي 

اإلعاقة  ويكون دليالً 
لهم في إيجاد الغذاء 

الصحي ألبنائهم 
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المرأة والعمل 
اإلعالمي أحمد المهندي

املرأة أصبح ضرورة حتمية، تفرضها   عمل 
العمل  وح��ب  البعض،  ل��دى  املعيشية  ال��ظ��روف 
وزي������ادة ال���دخ���ل ل���دى ال��ب��ع��ض اآلخ�����ر، وامل����رأة 
وتلتحق  ال��ش��ه��ادات،  أعلى  على  حتصل  أن  بعد 
بالكثير من الدورات، يحق لها أن حتوز أفضل الفرص 
املتزوجة  وامل���رأة  العملية  حياتها  بها  لتكمل  الوظيفية؛ 
وم��ا  عملها  ف��ي  م��س��ؤول��ة  ك��ون��ه��ا  ت��ت��ض��اع��ف؛  مسؤوليتها 
عن  مسؤولة  وكذلك  وظيفية،  مهام  من  عليه  يترتب 
البيت وما يترتب عليه من مهام فيه، مما يزيد القضية 
البيت أطفال فهم يحتاجون  تعقيداً، وعندما يصبح في 
حنان  ول��ي��س  األم  بحنان  إحساسهم  وإل��ى  ال��رع��اي��ة  إل��ى 
امل��وظ��ف��ات يتحتم  ال��ن��س��اء  أو احل��ض��ان��ة، وأغ��ل��ب  امل��رب��ي��ة 
عليهن اخلروج من املنزل عند السادسة صباحاً، والعودة 
إل��ي��ه ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ص��راً وه���ذا م��ع��دل س��اع��ات 
وتتناول  عصراً  األم  وتصل  احل��اض��ر،  الوقت  في  العمل 
الشاق،  العمل  الغداء وتذهب لترتاح من عناء يوم  طعام 
الواجبات  وحل  األطفال  بدراسة  يهتم  من  نسأل:  وهنا 

املدرسية معهم؟!
 وال�����زوج ي��خ��رج ل��ي��ق��ض��ي م��ص��احل��ة ال��ت��ي حت��ت��اج إل��ى 
أو ليلتقي بأصدقائه والزوجة بعد  متابعة شخصية منه 
ستنشغل  حتماً  ال��ل��ي��ل،  أول  ف��ي  ال��ن��وم  م��ن  تستيقظ  أن 
مع  أكثرها  وما  فاتتها  التي  واملسجات  املكاملات  مبتابعة 
مع  تتحدث  قد  أو  االجتماعي،  التواصل  وسائل  انتشار 
األهل واألصدقاء أو تشاهد الفضائيات هذا غير التسوق 
وق��ض��اء احل��اج��ات وف���ي ه���ذا ال��وق��ت األط��ف��ال ي��ج��ب أن 
يكونوا قد ناموا استعداداً ليوم مدرسي جديد وقد تقول 

إحداهن أين املشكلة؟!
 امل��ش��ك��ل��ة ه����ي: م���ن س��ي��رب��ي ه����ذا اجل����ي����ل؟! ش��ب��ك��ات 
الزوج من  أين حق  أم اخلادمات؟!  االجتماعي  التواصل 

توضع  ال  مل��اذا  ومتابعتهم؟!  األبناء  حقوق  أي��ن  زوج��ت��ه؟! 
امل��ت��زوج��ة مبكراً  امل���رأة  إن��ه��اء دوام ع��م��ل  ق��وان��ني حت��ت��م 
في  وه��ي  أوالده���ا  تربيتها  مقابل  رات��ب  لها  يصرف  أو 
بيتها؟؟ تلك املهنة هي أفضل وأنبل املهن.. حينها ستكون 
بيدها،  الطعام  وستصنع  وأوالده���ا  زوجها  استقبال  في 
وت��رب��ي أوالده����ا ع��ل��ى ال��ق��ي��م وال���ع���ادات ال��ت��ي ت��رب��ت هي 
وحتافظ  معهم  وتتواصل  أبنائها  مع  وستتحدث  عليها 
وتعلمهم  احمللية  واللهجة  السليمة  العربية  اللغة  على 
الكافي  ال��وق��ت  ال��دي��ن، وس��ت��ج��د  م��خ��اف��ة اهلل وس��م��اح��ة 
الثقة  لكي تكون بجوارهم، تعلمهم احلب وتزرع فيهم 
جيالً  نريد  ال  واخل��ادم��ات  املربيات  غ��در  من  وحتميهم 
حصل على كل شيء وفقد حنان أمه أو والديه!! ال نريد 
واملربيات  اخل��ادم��ات  ولهجات  ب��ع��ادات  ممسوخاً  جيالً 
والسائقني!! ال نريد جيالً تربى على مرافقة اخلادمات 
ك��ل شعرة في  أب��ن��اء يحفظون  نريد  م��ك��ان!! ال  ك��ل  ف��ي 
أو  بالصور  إال  والديهم  شكل  يعرفون  وال  املربية،  رأس 

وقت إعطائهم املصروف!!
وأن  امل��رأة  لعمل  اهتماًما  تولي  أن  الدولة  من  أمتنى   
تخفف ساعات العمل عليها وأن تعطي من تريد التقاعد 
من  سنوات  عشر  بعد  ولو  حتى  للتقاعد،  فرصة  مبكًرا 
العمل مع االحتفاظ بأغلب راتبها لها ولن جتد الوزارات 
املعاناة من كثرة اإلجازات لألمهات العامالت!! واقتراح 
آخر من شأنة التخفيف عليهن أن يكون عملها ملدة أربع 
ساعات فقط في اليوم، وإذا تطلب العمل وجود املوظفة 
ت��ك��ون ه��ن��اك م��س��اع��دة لها  أك��ث��ر م��ن ذل���ك، فيجب أن 
تكمل عملها تأتي بعدها وال ننسى أن األم العاملة لديها 
بكل  ولنعاملها  بها  فلنرفق  بيتها  في  ومهم  كبير  عمل 
ب��إذن  نضمن،  حتى  ذل��ك؛  كلفنا  مهما  واح��ت��رام  تقدير 

اهلل، مستقبالً منيراً لفلذات أكبادنا.
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دوره تدريبيه لتأهيل 
االطفال زارعي القوقعه

ش�����ارك امل���رك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��أه��ي��ل��ي 
للبنات التابع للجمعيه القطريه في الدوره 
القوقعه  زارعي  االطفال  لتأهيل  التدريبيه 
قسم  الطبيه  حمد  مؤسسه  نظمتها  ال��ت��ي 
االنف واالذن واحلنجره يوم االثنني املوافق 
13 نوفمبر في فندق ويندم الدوحه وقد 
توفير  م��ع  بريطانيا  م��ن  خبيره  قدمتها 
البرنامج  خالل  العربيه  اللغه  الي  ترجمه 
التدريبي وقد قامت اخلبيره بعمل تدريب 
وت���أه���ي���ل الول����ي����اء االم������ور واالخ��ص��ائ��ي��ني 
الط��ف��ال زارع����ي ال��ق��وق��ع��ه وي��ات��ي ه���ذا في 
من  الفئه  بهذه  قطر  دول��ه  اهتمام  اط��ار 
اخل��اص��ه  االح���ت���ي���اج���ات  االش���خ���اص ذوي 
وذل������ك مت���ه���ي���دا ل��دم��ج��ه��م ف����ي امل��ج��ت��م��ع  
واك��دت  حقوقهم  ك��ام��ل  علي  وحصولهم 
اخل���ب���ي���ره ان م����ن امل���ه���م ت����دري����ب اول���ي���اء 
مع  التعامل  كيفيه  علي  واقرانهم  االم��ور  

التعامل  وكيفيه  القوقعه  زارع���ي  الطفل 
بالسماعه  اخل��اص  والسلك  البطاريه   م��ع 
ب��ع��رض ف��ي��دي��و توضيحي  وك��ذل��ك ق��ام��وا 
ال���دوره  نهايه  وف��ي  القوقعه  زرع  لعمليه 

اك���دت اخل��ب��ي��ره ع��ل��ي اه��م��ي��ه ح��ض��ور ول��ي 
االم����ر ل��ل��ج��ل��س��ات اخل��اص��ه ب��ال��ط��ف��ل  لكي 
مع  تطبيقها  علي  والعمل  منها  يستفيدوا 

الطفل  في املنزل.

 قطر بقلوب ذوي االحتياجات الخاصه
لذوي   القطريه  للجمعيه  التابع  للبنات  والتأهيلي  التعليمي  املركزين  شاركت طالبات 
الثالثه  االحتياجات اخلاصه في املسابقه الفنيه )قطر بقلوب وعيون ذوي االحتياجات( 
ل��ذوي  والتمكني   ال��دم��ج   ( شعار  حت��ت  الثانويه  ثابت  ب��ن  حسان  م��درس��ه  نظمتها  التي 
االعاقه ...مسؤوليه مجتمعيه ( ولقد حصلت الطالبه مرمي عبد الوهاب املطاوعه علي 
فنيه عبرن من خاللها عن  باعمال  املركز شاركن  6 طالبات من  وكانت  الثاني  املركز 
حبهن للوطن وحتت اشراف مدرسات املركز اجنزت الطالبات االعمال الفنيه اخلاصه  
املسابقه  واستهدفت  االضافي   الدعم  وطالبات  لطالب  املدرسه  نظمتها  التي  باملسابقه 
 ) اخلاصه  )االحتياجات  االضافي   التعليمي  الدعم  احتياجات  ذوي  الطالب  فئات  كافه 
البنني  اجلنسني  من  والثانويه  واالع��دادي��ه  االبتدائيه  الثالث  مبراحلها  ال���وزاره  مب��دارس 

والبنات وكذلك اجلمعيات اخلاصه .
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النجمة الصغيرة والقمر

قصة قصيرة

 بقلم: خلود الكلمات           عضو رابطة الكتاب القطريني 

أري����د ال���ب���وح.. ل��ك��ن احل�����روف أب���ت م���ج���اراة أح��زان��ي 
التي  النجمة  لتلك  حملة  أول  مع  ابتدأ  حزني  املتناثرة.. 
أبعدتها ثالث جنمات.. دعوني أحكي لكم قصتها.. هي 
جن��م��ة ص��غ��ي��رة.. تعيش م��ع خ��م��س جن��م��ات ح���ول ذل��ك 
القمر املضيء بنورهم.. فالنجمة الصغيرة ملع بريقها.. وبرزت من 
بني تلك النجوم.. فغضبت ثالث من النجوم وقررت إبعاد النجمة 

النجمة  احل��ظ��ة.. أضحت  تلك  ال��ق��م��ر.. ومنذ  ذل��ك  ع��ن  الصغيرة 
حزينة.. لكنها ورغم األلم.. تبتسم وتضيء.. بل وترفض أن تتهاوى 
من قلب السماء.. وستظل تصرخ بهذه الكلمات.. مكاني هنا ولن 
أبرحه أب��داً.. سأنشر الضياء كي تبصر القلوب التي لن تقوى على 
طمس بريقي بإذن اهلل.. سأحيا بفخٍر واعتزاز.. أنا جنمة صغيرة.. 

طموحاتها كبيرة.. فهذه ليست سوى.. بداية املسيرة!!
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لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م 
ال������دورات  اإلع����اق����ة س��ل��س��ل��ة م���ن  ذوي 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني ب��ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ة 
الهيئة  مع  بالتعاون  بالدولة  والفنادق 
التعامل  للسياحة، حول مهارات  العامة 
اإلع���اق���ة، وتشمل  األش��خ��اص ذوي  م��ع 
العاملني  ت��دري��ب  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��س��ي��اح��ة وال��ع��ام��ل��ني 
ب��ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ة وال���ف���ن���ادق، وت��ه��دف 
ال���������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ل���وض���ع م��ع��اي��ي��ر 
وال��ف��ن��ادق  السياحي  بالقطاع  للعاملني 
ب��ال��دول��ة ح���ول ال��ت��ع��ام��ل م��ع األش��خ��اص 

اخل���دم���ات  وت����ق����دمي  اإلع�����اق�����ة،  ذوي 
امل��ت��م��ي��زة وامل��ت��خ��ص��ص��ة ل���ه���م، ب��ج��ان��ب 
اإلق��ام��ة  ظ����روف  لتحسني  اس��ت��ه��داف��ه��ا 
ال��ف��ن��دق��ي��ة واخل�����دم�����ات ال���ت���ي ي��ح��ص��ل 
عليها األشخاص ذوي اإلعاقة بالفنادق 
وامل����راف����ق ال��س��ي��اح��ي��ة ب���ال���دول���ة، وذل���ك 
الفندقية  للمنشآت  معايير  وض��ع  عبر 
التحتية  ب��ن��ي��ت��ه��ا  وجت��ه��ي��ز  وال��س��ي��اح��ي��ة 
بحيث تستقبل ذوي اإلعاقة وتوفر لهم 

اخلدمات بسهولة ويسر.
آل  ثاني بن عبد اهلل  الشيخ  وأوض��ح 
اجلمعية  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ث���ان���ي، 

القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة تدرب العاملين بالفنــــــــــــــــــــــــــــــــــادق على مهارات التعامل مع  المعوقين
الشيخ ثاني بن عبد الله: نهدف لتأهيل كافة العاملين بالسياحة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة خالل عامين
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ل��ت��أه��ي��ل ذوي اإلع���اق���ة ب��أن  ال��ق��ط��ري��ة 
سلسلة  ضمن  تأتي  التدريبية  ال���دورات 
من الدورات التي تنفذها اجلمعية منذ 
كافة  تأهيل  عبرها  مستهدفة  س��ن��وات 
املختلفة  ال���دول���ة  ب��ق��ط��اع��ات  ال��ع��ام��ل��ني 
وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى م���ه���ارات ال��ت��ع��ام��ل مع 
تنفيذاً  وذل��ك  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
ال���دول���ة ورؤي��ت��ه��ا للعام  الس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
وأه��داف  لرؤية  وحتقيقاً   ، “2030م” 
لتأهيل  الرامية  اجلمعية  واستراتيجية 
املهارات  وإكسابهم  املجتمع  أف��راد  كافة 
ال������الزم������ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع األش����خ����اص 
ب��س��م��ات��ه��م  وال���ت���ع���ري���ف  اإلع����اق����ة  ذوي 
وخ���ص���ائ���ص���ه���م، ب���ج���ان���ب ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ود 
االت��ف��اق��ي��ة ال��دول��ي��ة حل��ق��وق األش��خ��اص 
دولة  عليها  وقعت  والتي  اإلعاقة  ذوي 

قطر في العام “2008م” .
اهلل عن  بن عبد  ثاني  الشيخ  وكشف 
ت��ق��دمي اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي 
للعاملني بقطاع السياحة والفنادق عبر 
ن��خ��ب��ة م���ن االخ��ت��ص��اص��ي��ني واخل���ب���راء 

ف��ي م��ج��ال اإلع���اق���ة، م��ؤك��داً اس��ت��ه��داف 
البرنامج للوصول خالل عامني لتدريب 
ك���اف���ة ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ق��ط��اع وت��أه��ي��ل��ه��م 
خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة، خاصًة 
اإلع���اق���ات ال��ظ��اه��رة وم��ن��ه��ا اإلع���اق���ات 
احلركية والسمعية والبصرية والذهنية 
والسلوكية، وقال: إن البرنامج التدريبي 
املختلفة  ب��اإلع��اق��ات  “ال��ت��ع��ري��ف  يشمل 
وم����ه����ارات ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ح��س��ب ن��وع 
اإلع��اق��ة م��ن سمعية وب��ص��ري��ة وإع��اق��ة 
ذه��ن��ي��ة واض���ط���راب ال��ت��وح��د وال��ن��ش��اط 
احلركي املفرط، وأعلن الشيخ ثاني بن 
واملرافق  الفنادق  حصول  عن  اهلل  عبد 
على  منتسبيها  تدريب  عقب  السياحية 
شهادة اجتياز للدورة التدريبية للتعامل 
م��ع األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة، على أن 
ت��ك��ون م��دت��ه��ا ل��ع��ام واح����د ف��ق��ط، على 
أن ي��ت��م جت��دي��ده��ا س��ن��وي��اً ع��ب��ر حصول 
العاملني على دورات جديدة ومتواصلة 
التعامل م��ع األش��خ��اص  ح���ول م��ه��ارات 

ذوي اإلعاقة مبختلف أنواعها.

القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة تدرب العاملين بالفنــــــــــــــــــــــــــــــــــادق على مهارات التعامل مع  المعوقين
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ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  أك��دت   
اإلعاقة ومركز رؤى للتقييم واالستشارات 
والدعم التابع إلدارة التربية اخلاصة ورعاية 
العالي  والتعليم  التعليم  ب���وزارة  امل��وه��وب��ني 
وتطلعهما  بينهما،  الوثيق  التعاون  أهمية 
يخدم  فيما  املشترك  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  لتوثيق 
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة، وات��ف��ق الطرفان 
ال��ت��ع��اون وال��ت��واص��ل بينهما،  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ووض����ع آل��ي��ة ل��ت��ح��وي��ل احل�����االت م���ن ذوي 
اإلعاقة من اجلمعية ملركز رؤى مبا يسهل 

اخلدمات  أفضل  وتقدمي  تقييمهم  عملية 
في مجال الدعم التعليمي اإلضافي والدمج 
لهم، وأعرب اجلانبان خالل االجتماع الذي 
عقد بينها مبقر مركز رؤى بحضور السيد 
أمير املال املدير التنفيذي للجمعية القطرية 
منى  وال����دك����ت����ورة  اإلع����اق����ة  ذوي  ل��ت��أه��ي��ل 
للتقييم  رؤى  مركز  مدير  ال��ك��واري  صباح 
واالس������ت������ش������ارات وال�����دع�����م، 

والدكتور طارق العيسوي مستشار اجلمعية 
ع���ن اس��ت��ع��داده��م��ا ل��ت��ق��دمي ك���اف���ة أش��ك��ال 
التعاون الذي يدفع بالعمل املشترك بينهما 
القابلني  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يخدم  ملا 

للتعليم.
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ال  أم��ي��ر  السيد   وأك���د 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ع���ن س��ع��ادت��ه ب��ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر 
ب���ني اجل��م��ع��ي��ة وم���رك���ز رؤى، م��ع��ل��ن��اً عن 
للمركز  اجلمعية  دع���م 
ب���������ك���������راس���������ي ط����ب����ي����ة 

اتفاقية تعاون بين الجمعية ومركز رؤى للتقييم والدعم
تهدف لتطوير التواصل المشترك
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ل��ألش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة وم��ج��م��وع��ة من 
ال��ك��ت��ب امل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م���ج���ال اإلع���اق���ة، 
لتواصل  اجلمعية  تطلع  ع��ن  امل���ال  وأع����رب 
التعاون املتطور بني اجلمعية ومركز رؤى، 
كما قدم شرحاً مفصالً خالل االجتماع عن 
اخلدمات التي تقدمها اجلمعية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة مبختلف أنواع إعاقاتهم.
وأوض����ح����ت ال���دك���ت���ورة م���ن���ى ال���ك���واري 
ال��دع��م  س��ي��اس��ات  أن  م��رك��ز رؤى  م��دي��ر 
اإلع��اق��ة  ذوي  للطالب  وال��دم��ج  التعليمي 
ت��غ��ي��رت م���ؤخ���راً ن��ح��و ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
التعليم  وزارة  خ��ص��ص��ت  ح��ي��ث  األف��ض��ل، 
ل��ل��دع��م  ال��ع��ال��ي “50” م���درس���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي اإلض����اف����ي ل��ف��ئ��ات م��ع��ي��ن��ة من 
معلمي  ووف�����رت  اإلع���اق���ة  ذوي  ال���ط���الب 
املركز  بأن  وأضافت  املتخصصني،  الدعم 
األشخاص  احل��االت من  تقّييم  على  يعمل 
القدرات  حسب  وتصنيفهم  اإلعاقة  ذوي 
وامل���ه���ارات وم���ن ثَّ���م حت��وي��ل��ه��م ل��ل��م��دارس 
اإلضافي  التعليمي  والدعم  بالدمج  املعنية 
حل��ص��ول��ه��م ع���ل���ى اخل����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

تطلعها  ع���ن  وأع����رب����ت  ف��ي��ه��ا،  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون ب���ني امل���رك���ز واجل��م��ع��ي��ة 
وت��ط��وي��ر آل��ي��ة ال��ت��واص��ل ب��ني اجل��ان��ب��ني في 
حت���وي���ل احل�����االت م���ن اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��م��رك��ز 
ال��ك��واري  وأش���ادت  واالس��ت��ش��ارات،  للتقيم 
ب�����اخل�����دم�����ات ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا اجل��م��ع��ي��ة 
ب��ال��دول��ة، فيما  اإلع��اق��ة  ل��ألش��خ��اص ذوي 
لدعمها  اجلمعية  إلدارة  بالشكر  تقدمت 

الكواري على  جلهود مركز رؤى، وأكدت 
واالس���ت���ش���ارات  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م  رؤى  م��رك��ز  أن 
مستوى  أع��ل��ى  توفير  على  يعمل  وال��دع��م 
من اخلدمات والبدائل التعليمية للطالب، 
وأنه يهدف لتلبية احتياجات طالب الدعم 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي اإلض���اف���ي وم��ع��ل��م��ي��ه��م وأول��ي��اء 
واالس��ت��ش��ارة  التقييم  مجال  ف��ي  أم��وره��م 

والدعم.
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الكويت- الحياة:
مت إشهار اجلمعية الكويتية ملتالزمة دوان عام 2006م، لتخدم أهدافاً تربوية 
وتأهيلية وتدريبية وتوعوية، ألبناء متالزمة داون وأسرهم، مسجل باجلمعية ما 
يقارب 500 حالة من متالزمة داون مستفيدين من األنشطة التعليمية والتربوية 
والتأهيلية، باإلضافة إلى احملاضرات التربوية والتعليمية والتوعوية، التي تقدمها 

اجلمعية ألولياء األمور.
التعليمية  التربوية  األنشطة  اجلمعية:  تقدمها  التي  األنشطة  أهم  ومن   
وتقدم  عاماً،   18 إلى  عام  عمر  منذ  داون  متالزمة  أبناء  نستقبل  حيث 
التي  ال��ع��ض��الت  مل��ع��اجل��ة رخ����اوة  الطبيعي  ل��ل��ع��الج  أن��ش��ط��ة  ع���دة  ل��ه��م 
التخاطب والنطق وتدعم  التعليم في  بها، وتبدأ مرحلة  يولدون 
والتخاطب  النطق  يعيق  خلل  أي  ملعاجلة  الوظيفي  بالعالج 

 الجمعية الكويتية لمتالزمة داون
تقدم خدماتها لـ 500 حالة
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على  وال��ت��دري��ب  واالس��ت��ي��ع��اب  التركيز  أو 
احلياتية  واخلبرات  القلم  مسك  مهارات 
وال��ك��ت��اب��ة،  ال���ق���راءة  تعليم  ف��ي  للمساعدة 
احل��االت  لبعض  السلوك  تعديل  وجلسات 
ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م���ن ب��ع��ض ال��س��ل��وك��ي��ات غير 
ال��ق��رآن  حتفيظ  األنشطة  وم��ن  املناسبة، 
ال�����ك�����رمي واحل�����اس�����ب اآلل��������ي واألن���ش���ط���ة 

والتدريبية. التأهيلية 

للكبار  داون  م��ت��الزم��ة  دم���ج  ي��ت��م  ك��م��ا 
ونؤهلهم  عاماً،   21 ممن جتاوز عمرهم 
ح���س���ب ق����درات����ه����م وإم���ك���ان���ات���ه���م ض��م��ن 
في  املختلفة،  التأهيلية  وال��ورش  الفصول 
األشغال  وورش  والتصوير  الطباعة  ورش 
تركيب  وورش  التدوير  وإع��ادة  اليدوية، 
ال��ت��أه��ي��ل  وورش  وال���ك���رمي���ات،  ال���ع���ط���ور 
امل��ن��زل��ي  ال��ت��أه��ي��ل  ل��ل��ب��ن��ني، ورش  امل��ه��ن��ي 

صناعة  وورش  الديكوباج  ورش  للبنات، 
احللي واإلكسسوار.

ك��م��ا ت���ش���ارك اجل��م��ع��ي��ة ف���ي ال��ك��ث��ي��ر من 
امللتقيات و الندوات واحملاضرات واملؤمترات 
التي تعود بالفائدة على اجلمعية وعلى أبناء 
متالزمة داون وأسرهم كما نقوم بتنظيم 
الترفيهية  والرحالت  العديد من احلفالت 

والتربوية التي تفيد أبناء متالزمة داون.
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خاص - الحياة:
دع���ا م��ش��ارك��ون ف��ي ال���ن���دوة ال��ت��وع��وي��ة 
كبار  ورع��اي��ة  متكني  مركز  نظمها  التي 
الزهامير  م��رض  ح��ول  »إح��س��ان«  السن 
إل����ى وض����ع وت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ط وط���ن���ي���ة أو 
ت��ت��ص��دى  س���ي���اس���ات  أو  اس���ت���رات���ي���ج���ي���ات 

للمرض.
ت��راع��ي هذه  وأك���دوا على ض��رورة أن 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة أو ال��س��ي��اس��ات 
وحقوق  بالزهامير  املصابني  احتياجات 
اإلن���س���ان اخل���اص���ة ب��ه��م مب���ا ي���ت���واءم مع 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية 
وم�����ع غ���ي���ره���ا م����ن ال���ص���ك���وك ال���دول���ي���ة 

اإلنسان. واإلقليمية حلقوق 
مبناسبة  أقيمت  التي  الندوة  وتناولت 
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��زه��امي��ر ال���ذي ي��ص��ادف 

21 من سبتمبر في كل عام حتت شعار 
»تذكروني« وذلك بالتعاون مع مؤسسة 
من  مجموعة  ومب��ش��ارك��ة  الطبية  ح��م��د 
امل��خ��ت��ص��ني واخل����ب����راء ف���ي م���ج���ال ك��ب��ار 

السن.
وطنية  جلنة  بتشكيل  الندوة  وأوصت 
ل���رع���اي���ة م���رض���ى ال���زه���امي���ر ت��ض��م ف��ي 
القطاعات  جميع  من  ممثلني  عضويتها 
ال��ع��الق��ة، ع��ل��ى أن ي��ك��ون م��ن أب��رز  ذات 
للخدمات  الراهن  الوضع  حتليل  مهامها 
امل���ق���دم���ة مل���رض���ى ال���زه���امي���ر، وحت��دي��د 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م���ن اخل���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة، 
ووض����ع ب��رن��ام��ج وط��ن��ي ل��ت��أه��ي��ل ال��ق��وى 
العاملة في مجال تقدمي الرعاية الشاملة 

ملرضى الزهامير في دولة قطر.
ك��م��ا دع��ت إل��ى اس��ت��ح��داث ال��ع��دي��د من 

البرامج الصحية لدعم مرضى الزهامير 
لهم،  واملعيشي  الصحي  املستوى  وحتسني 
ع��ب��ر ت��أم��ني ال��ع��الج واألج���ه���زة امل��س��ان��دة، 
م����ن أج�����ل حت���س���ني م���س���ت���وى اخل���دم���ات 
واملراكز  املستشفيات  في  املساندة  الطبية 
ال���ص���ح���ي���ة وال����رع����اي����ة امل���ن���زل���ي���ة مل��رض��ى 

الزهامير.
تنظيم  أهمية  على  امل��ش��ارك��ون  وش��دد 
ت��وع��ي��ة وتثقيف  ب��ه��دف  ح��م��الت وط��ن��ي��ة 
امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني ح�����ول ال���ع���الم���ات 
ال��دال��ة على اإلص��اب��ة مبرض  وامل��ؤش��رات 

الزهامير، وحثهم على دعم
األش�����خ�����اص ال�����ذي�����ن ي���ت���ع���اي���ش���ون م��ع 
اإلعالم  وسائل  مبشاركة  وذل��ك  امل��رض، 
وس��ائ��ر أص��ح��اب امل��ص��ل��ح��ة امل��ع��ن��ي��ني من 
من  وفعاليات  أنشطة  عدة  تنفيذ  خالل 

 إحسان ينظم ندوة توعويــــــــــــــــة تحت شعار» تذكروني«
 89 بالمائة من عينة االستبيان ال يعتقدون بضرورة إصابة كبار السن بمرض الزهايمر
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ب��ي��ن��ه��ا م��ح��اض��رات ع��ل��م��ي��ة وم��ط��ب��وع��ات 
املناسبات  تعريفية توعوية، والتواجد في 

واالجتماعية. والثقافية  الرياضية 
وأوص����وا أي��ض��ا ب��إع��داد دل��ي��ل إرش���ادي 
ع��ن م��رض ال��زه��امي��ر ي���وزع ف��ي امل��راك��ز 
ال��ص��ح��ي��ة وم���راك���ز ك���ب���ار ال���س���ن ل��ت��ع��زي��ز 
معرفة اجلمهور بعوامل اخلطر املرتبطة 
املبكر  الكشف  أهمية  ويوضح  بالزهامير 
وكيفية  األول��ى،  مراحله  في  املرض  عن 
باستقاللية  العيش  على  املريض  مساعدة 
باملرض  واإلص��اب��ة  التشخيص  بعد  حتى 
م����ع ت���وف���ي���ر ب����رام����ج ال���ت���دري���ب امل��الئ��م��ة 
واالجتماعية  الصحية  ال��رع��اي��ة  ملقدمي 

واألسر. للمرضى 
ودعت التوصيات إلى إنشاء نظم رصد 
وتقييم وطنية ملرض الزهامير من أجل 

وعالية  القطاعات  متعددة  بيانات  توفير 
اجل����ودة ب��ش��أن امل����رض، وت��ك��وي��ن ق��اع��دة 
كافة  منها  تستفيد  علمية  وطنية  بيانات 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت��ق��دم ب��رام��ج ال��رع��اي��ة 

الفئة. واخلدمات لهذه 
ك����م����ا أك��������دت ع����ل����ى أه����م����ي����ة ت��ش��ج��ي��ع 
ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك��ة ف��ي مجال 

ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ب���ني اجل���ه���ات ال��ط��ب��ي��ة 
ال����دول����ة،  ف����ي  ال���ع���الق���ة  ذات  وامل�����راك�����ز 
وم�����راك�����ز األب�����ح�����اث ف�����ي اجل����ام����ع����ات، 
العلمية  إمكاناتها  من  لالستفادة  وذلك 
وال��ب��ش��ري��ة ف���ي م��ج��ال ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 
والعمل على تنفيذ أبحاث مشتركة فيما 
تتولى  أن  على  الزهامير،  مبرض  يتعلق 
اجلهات  تقوم  بينما  تنفيذها،  اجلامعات 

بتمويلها. الطبية 
ال��ت��وع��وي��ة ق��د ناقشت  ال���ن���دوة  وك��ان��ت 
ع���ل���ى م������دار ال����ي����وم أه�����م س���ب���ل ال���وق���اي���ة 
والعالج ملرض الزهامير وكيفية التعامل 

مع املرضى املصابني بهذا املرض.
وق���ال���ت ال���س���ي���دة آم�����ال ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف 
قطر  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  املناعي 
في  ألقتها  كلمة  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي  للعمل 

 إحسان ينظم ندوة توعويــــــــــــــــة تحت شعار» تذكروني«

آمال المناعي: قطر تبذل 
جهوداً كبيرة في سبيل حماية 

المجتمع من األمراض وإيجاد 
أفضل العالجات لها وهناك 

اهتمام كبير بمرضى الزهايمر 
من ناحية الوقاية والعالج



582018

بداية الندوة: إن دولة قطر تبذل جهوداً 
ك��ب��ي��رة ف���ي س��ب��ي��ل ح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع من 
األم���راض وإي��ج��اد أف��ض��ل ال��ع��الج��ات لها 
مبرضى  كبير  اه��ت��م��ام  ه��ن��اك  وب��ال��ت��ال��ي 

الوقاية والعالج. الزهامير من ناحية 
ال��ع��م��ل  م���ؤس���س���ة  أن  إل������ى  وأش���������ارت 
الصحة  وزارة  م��ع  ت��واص��ل��ت  االج��ت��م��اع��ي 
ال��ع��ام��ة إلي���ج���اد آل��ي��ة ف���ي دع���م م��رض��ى 
اخل��رف وذل��ك ف��ي سبيل احل��ص��ول على 
وحماية  وال��وق��اي��ة  للعالج  ال��ط��رق  أفضل 

كبار السن من اإلصابة باملرض.
وأك���������دت ع����ل����ى أه����م����ي����ة ال���ف���ع���ال���ي���ات 
التوعوية مبرض الزهامير وذلك بهدف 
للتعرف  به  املجتمع  شرائح  كافة  تثقيف 

على أعراضه في وقت مبكر.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��س��ي��د م���ب���ارك آل 
إح��س��ان:  مل��رك��ز  التنفيذي  امل��دي��ر  خليفة 
للزهامير  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال  إن 
هذا  يشكله  مل��ا  ن��ظ��راً  مهمه  مناسبة  يعد 

املرض من هواجس لدى املهتمني

وامل���خ���ت���ص���ني م���ن ان���ت���ش���اره وص��ع��وب��ة 
ال��ت��ص��دي ل��ه ل��ل��ح��د م��ن ت��ف��ش��ي��ه وت��وع��ي��ة 
أف����راد امل��ج��ت��م��ع ب���دوره���م ل��ل��ت��ع��ام��ل معه 

املطلوبة. والفنية  العلمية  بالطرق 
الندوة  أن ه��ذه  إل��ى  وأش��ار في كلمته 
واملقترحات  احل��ل��ول  ت��ق��دمي  إل��ى  ت��ه��دف 
ال��ن��اج��ع��ة ل��ل��ت��ص��دي ل��ه��ذا امل����رض وذل���ك 
واملعنيني  املختصني  من  نخبة  مبشاركة 

السن. بكبار 
يلعبه  ال��ذي  ال��دور  أهمية  على  وش��دد 
أفراد املجتمع في مواجهة هذه الظاهرة 
التعامل  اجلميع  التي حتتاج من  الصحية 

لضمان  وعناية  وحرص  بحرفية  معها 
امل��ن��اس��ب��ة حل��ي��اة صحية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ي��ر 

السن. لكبار  آمنة 
استبيان  ن��ت��ائ��ج  ال��ن��دوة  واس��ت��ع��رض��ت 
ل��ق��ي��اس وع����ي أف�����راد امل��ج��ت��م��ع مب��رض 
باملائة   69 أن  أظ��ه��رت  حيث  الزهامير 
سطحية  معلومات  لديهم  السكان  من 
ل��دي��ه��م  ب���امل���ائ���ة   28 وأن  امل������رض  ع����ن 
معلومات بخصوص املرض عبر وسائل 
اإلعالم في حني أن 89 باملائة من العينة 
السن  كبار  إصابة  بضرورة  يعتقدون  ال 

الزهامير. مبرض 
 82 أن  االستبيان  نتائج  أوضحت  كما 
بضرورة  يعتقدون  ال  العينة  من  باملائة 
بالزهامير  إص��اب��ة  ن��س��ي��ان  ك��ل  ي��ك��ون  أن 
الناس  أغلب  أن  باملائة   78 يعتقد  بينما 
ل���ي���س ل���دي���ه���م م���ع���ل���وم���ات ك���اف���ي���ة ع��ن 
وأن  املرض  الوقاية من  مسببات وطرق 
44 باملائة ليس لديهم معرفة عن مكان 

الزهامير في قطر. تشخيص 

مبارك آل خيلفة: االحتفال 
باليوم العالمي للزهايمر 
يعد مناسبة مهمة نظراً 

لما يشكله هذا المرض 
من هواجس لدى 

المهتمين والمختصين.
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دش���ن امل���رك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��أه��ي��ل��ي ل��ل��ب��ن��ات ال��ت��اب��ع 
للجمعية القطرية لذوي اإلعاقة جدارية ) متيم املجد( 
الوطنية  الفعاليات  ف��ي  اإلع��اق��ة   أج��ل دم��ج ذوي  م��ن 
تعبيًرا  اجل��داري��ة  على  بالتوقيع  امل��رك��زي��ن  ط��الب  ق��ام 
البيعة   وجتديد  للوطن  حبهم  عن  اخل��اص  بأسلوبهم 
ي��ت��ج��زأ من  ب��اع��ت��ب��اره��م ج���زءا ال  ال����والء  والتعبير ع��ن 
املجتمع القطري وأن يعبروا عن  صمودهم وإميانهم 
ب��س��م��و األم���ي���ر  وق���د ش��ع��روا ب��س��ع��ادة وف��خ��ر كبيرين 
وصاحب  للوطن  حبهم  عن  لهم  الفرصة  إتاحة  عند 
بإقامة مثل هذه  املركز كل فترة  السمو وسوف يقوم 

الفعاليات لتعزيز روح الوطنية لديهم.

جداريه تميم المجد 

المعرض الصحي الثقافي
شارك املركز التعليمي والتأهيلي للبنات التابع 
للجمعية القطرية لذوي اإلعاقة مبعرض خاص 
إع��ادة تدوير(   ( العديد من أعمال الطالب  يضم 
التي  اخل��دم��ات  تعرف  التي  اخل��اص��ة  والكتيبات 
 29- واخلميس  األربعاء  يومي  اجلمعية  تقدمها  
30 /2017 و نظمته مؤسسة حمد الطبية وأقيم 
املستقلة  االبتدائية  السعدية  حليمة  مدرسة  في 
والطالب  األمور  أولياء  املعرض  استهدف  للبنات 
إلى  املعرض  ويهدف  واجلمهور  التعليم  وهيئة 
الثقافية الصحية والتشجيع  التوعية  تعزيز ونشر 
على تبنى أمناط وسلوك احلياة الصحية كتعزيز 
التغذية  م���ه���ارات  تنمية  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ص��ح��ة، 
الرياضة  ومم��ارس��ة  السمنة  وم��ح��ارب��ة  السليمة 
عن  واالبتعاد  الشخصة  الوقاية  مهارات  وتنمية 
قدمت  كما  ال��ض��ارة  السلوكية  واآلف���ات  املخاطر 
االجتماعية  والفعاليات  األنشطة  بعض  امل��درس��ة 
وال���ث���ق���اف���ي���ة ل��ل��م��س��اه��م��ة ف����ي ت���ط���وي���ر امل����ه����ارات 
عماد  باعتبارهن  لديهن  واإلن��س��ان��ي��ة  الشخصية 

املجتمع ومستقبله املشرف .
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القوة النفسية
ت��خ��ت��ل��ف اس���ت���ج���اب���ات األش����خ����اص ع��ن��دم��ا 
يتعرضون للموقف نفسها، ملاذا ينجح بعضنا 
للمشكلة  ي��ت��ع��رض  ع��ن��دم��ا  اآلخ�����ر  وي��ف��ش��ل 
ذات����ه����ا؟ وم����ا ال�����ذي ي��ج��ع��ل ال��ش��خ��ص يصمد 
اآلخر  الشخص  أن  التحديات في حني  أم��ام 
نفسياً  الفرد  تقوية  ميكننا  هل  لها؟  يستسلم 

حتى يستطيع التعامل مع الضغوط بفاعلية؟

ما هي القوة النفسية؟
األداء حت���ت ضغط  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ه���ي     
وكذلك  في مشاعرك  التحكم  على  والقدرة 
امل���واق���ف ال��ت��ي حت��ت��اج إل����ى س��ي��ط��رة ال��ق��درة 
في  بتحكمك  وإمي��ان��ك  بالنفس  ال��ث��ق��ة  ع��ل��ى 
النفسية  وللقوة  تواجه ضغوطا،  ذاتك عندما 
ع��ن��اص��ر أس��اس��ي��ة: )ال��ت��ح��ك��م أو ال��س��ي��ط��رة و 
التحدي وااللتزام والثقة( وهنالك فروق بني 
فالصالبة  النفسية،  والصالبة  النفسية  القوة 
وه��ي:  مكونات  ث��الث  على  حت��ت��وي  النفسية 
التحكم في مواقف حياتية مختلفة وااللتزام 

والتعهد بإجناز املهام املوكلة 
إليه والتحدي من حيث 

على  للمعوقات  رؤيته 
أن���ه���ا ف�����رص ل��ل��ت��ع��ل��م 

واكتساب اخلبرات.

سمات األشخاص الذين يتمتعون 
بالقوة النفسية:

  يتمتع األشخاص الذين يتميزون بالقوة 
يقيمون  ح��ي��ث  اجتماعية  ب��س��م��ات  النفسية 
على  ال��ق��درة  ولديهم  اآلخ��ري��ن  مع  عالقات 
التحلى بالهدوء ويكون مستوى القلق لديهم 
قليالً عند املنافسة مقارنة باآلخرين. وعادة 
م��ا ي��ؤم��ن��ون ب��أن��ه��م م��س��ؤول��ون ع��ن واقعهم 
وت��ص��رف��ات��ه��م  ول��دي��ه ص����ورة إي��ج��اب��ي��ة عن 
ال����ذات )ال��ن��ف��س( وي��ت��م��ي��زون ب��ال��ق��درة على 
مع  والتأقلم  الصعبة  املشكالت  مع  التعامل 
األوض������اع اجل���دي���دة وت��ط��وي��ع��ه��ا مب���ا يحقق 
أه���داف���ه م��ث��ل االن���ت���ق���ال م���ن ب��ل��د إل����ى ب��ل��د، 
أوعندما ينتقل الالعب من ناد إلى ناد آخر 
خاصة  االن��ف��ع��ال��ي  ب��ال��ث��ب��ات  يتمتع  أن  ي��ج��ب 
النفسية  للضغوط  يتعرض  عندما 
وعليه أن ميتلك القدرة واملهارة 

في تقليل وإزالة الضغوط.

  كيف تمتلك القوه النفسية؟
ن��ف��س��ك ع��ل��ى حتديد  ت����درب  ع��ل��ي��ك أن   -  
املواقف املختلفة كن  مشاعرك وأفكارك في 
واثقاً من نفسك وعندما تعتقد أنك تستطيع 
فإنك بالفعل تستطيع وعندما تعتقد بأنك ال 
تستطيع فإنك بالفعل ال تقدر )هنرى فورد(.

مع  تعاملك  وعند  انفعاالتك  ف��ي  حتكم   -
التغيير  فكرة  ت��نَّ  اجليدين  غير  األش��خ��اص 
نفسية  ب��ق��وة  يتمتع  ال����ذي  ف��ال��ش��خ��ص  دائ���م���اً 
شخص مرن ويعرف أن اخلوف من التغيير 
دائماً  وهو  احلياة  في  وتقدمه  جناحه  يعيق 
التغيير ودائما يخطط في حياته  يبحث عن 

لكي يحدث التغيير.
   - أظهرت نتائج دراسة 

أجريت في جامعة 
ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا 

ب�����������س�����������ان 

نسرين السيد
االختصاصية النفسية
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ف��ران��س��ي��س��ك��و أن���ه ك��ل��م��ا وج�����دَت ص��ع��وب��ة في 
للوقوع في  قول كلمة )ال( كنَت أكثر عرضة 
الوصول  ورمب��ا  النفسي،  واالحتراق  الضغوط 
حل���ال���ة االك���ت���ئ���اب ف��ال��ش��خ��ص ال���ق���وي ن��ف��س��ي��اً 
إذا ما  يعرف أن كلمة )ال( هي كلمة صحية 
عالياً  ت��ق��دي��راً  ل��دي��ه  أن  كما  قولها  ف��ي  رغ��ب 
لذاته والشخص الذي يقول )ال( لنفسه يتعود 
اإلشباع  النفس فهو يؤجل  على مهارة ضبط 
اإليذاء  له  الذى يسبب  املتهور  الفعل  ويتجنب 

النفسي.
ال جتعل اخلوف الداخلي يسيطر عليك   - 
ال��ق��وي ال يخاف  ح��ت��ى ال ت��ن��دم، وال��ش��خ��ص 
يدع  املخاطرة وال  يحب  التجربة ودائماً  من 
اخلوف يسيطر عليه ومينعه من التقدم إلى 

األمام .
تقّبل اإلخفاق بصدر رح��ب فالشخص   -   
أول  أن��ه  ويعلم  اإلخ��ف��اق  يتقبل  نفسياً  القوى 
مقدمات النجاح وأن اإلخفاق ما هو إال خبرة 
ت��ف��ي��د ف��ي ط��ري��ق ال��ن��ج��اح وال ي��وج��د شخص 
ن���اج���ح إال وت���ع���رض مل��رح��ل��ة م���ن اإلخ���ف���اق 
أخطاءك  ف��إن  أخفقت  أن��ك  تكتشف  وعندما 
متهد لك الطريق نحو النجاح وال تقف كثيرا 
يعلم  نفسياً  ال��ق��وي  فالشخص  األخ��ط��اء  أم��ام 
أنه إذا ركز انتباهه جتاه أمر ما فإن مشاعره 
تتشكل بناء على هذا التركيز والشخص القوى 
ن��ف��س��ي��ا ال ي��ت��ج��اه��ل اخل��ط��أ ب���ل ي��ض��ع مسافة 
يستفيد  بل  عليه  يركز  اخلطأ وال  بينه وبني 
ألحد  تسمح  وال  املستقبلية  رحلته  ف��ي  منه 
يؤثر  أو  بحياتك  استمتاعك  م��ن  يقلل  ب���أن 
أو  استمتاعك  ت��ق��ارن  عندما  س��ع��ادت��ك  على 
رضاك عن األشياء بغيرك فإنك لم تعد أنت 
القوي  والشخص  الرئيس مبا حولك  املتحكم 
وال  ب��ه  اآلخ���رون  يفكر  كيف  يهمه  ال  نفسياً 
الصواب، وال  يفعل  دام  له ما  يهمه نظرتهم 
يتعارض سلوكه مع القيم والقوانني باملجتمع، 
وع��ل��ي��ه أال ي��ت��دخ��ل ف��ي س��ع��ادة اآلخ��ري��ن وال 
مقارنتهم  ح��ي��ث  م��ن  اآلخ��ري��ن  ع��ل��ى  يحكم 
بل  يفعل،  ما  فعل  على  يجبرهم  وال  بنفسه 
يؤمن بأن كل شخص له احلرية في ممارسة 
م��ا ي��ري��د واالس��ت��م��ت��اع مب��ا ي��ري��د، م��ا ل��م يكن 

ذلك يتعارض مع القوانني والقيم املجتمعية، 
يخلق  فذلك  اآلخ��ري��ن  بنجاح  تفرح  وعندما 
اإليجابية  واملشاعر  اإليجابية  الطاقة  لديك 
ويولد مشاعر من احلب بينك وبني اآلخرين 
النفسية كما ننصح  القوه  وهذه من عالمات 

مبمارسة التمارين الرياضية.
 دراسة معهد أونتاريو لألبحاث:

    أج���ري���ت دراس�����ة ف���ي م��ع��ه��د أون��ت��اري��و 

ال���ذي���ن  ل���ألب���ح���اث وأث���ب���ت���ت أن األش�����خ�����اص 
مي��ارس��ون ري��اض��ة م��رت��ني ف��ي األس��ب��وع مل��ده 
من  ك��ف��اءة  أكثر  بأنهم  يشعرون  أسابيع   01
ال��ن��اح��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ذه��ن��ي��ة وال��ري��اض��ي��ة 
عن  إيجابية  ذهنية  ص��ورة  يكونون  وك��ذل��ك 
تعمل  بانتظام  الرياضه  أجسامهم وممارسة 
بالنفس  الثقة  وزي���ادة  التوتر  م��ن  احل��د  على 

وحتسني النوم واحلالة املزاجية بوجة عام .
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ال أع��رف من كذب علينا ونشر بيننا 
اصطالح اإلعاقة واملَعوقني! ، دعيت يوًما 
ب�  خاصاً  يكون  أن  يفترض  احتفال  في 
»املَعوقني« وكان يوما كافيا للتأكد من 
اصطالح  إن  تقول  التي  احلقيقة  تلك 
ثم  أطلقوها  كبرى  كذبة  هو  اإلعاقة 
األط��ف��ال  م��ن  ص��دق��ن��اه��ا! مجموعه 

يعزفون:
 قسماً.. قسماً..

 قسم�اً مب�ن رف�ع الس�ماء
 قسم�اً مب�ن نش�ر الض�ياء

 قطر ست�ب�قى ح�رة 
تسم�و ب�روح األوف��ي�اء

ال���ن���ش���ي���د  ي�����ع�����زف�����ون   
ال��وط��ن��ي وه���م على 
كراسّيهم املتحركة 
ب��اح��ت��راف��ي��ة ودق��ة 
كانوا  متناهية 
ي��ع��زف��ون 

أكذوبه 
المعوقين

طارق الخلف
الدوحة
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وكنت أنظر إلى يدّي وأتساءل عن عجزي 
و »إع���اق���ت���ي« ع���ن ف��ع��ل م���ا ي��ف��ع��ل��ون��ه من 
عمل إبداعي كان هؤالء األطفال يفيضون 
حنانًا وإنسانية قد يفتقدها الكثيرون مّنا 
اسمها  التي  األكذوبة  أتساءل عن  ، وكنت 

»اإلعاقة« !
تذكرت ذلك القطري الذي يدير واحدة 
من اإلدارات في وزارة من أهم الوزارات 
كذلك مر  عاجز حركياً،  وه��و  بالدنا  في 
أمامي في حلظة صدق شاعر عصره أبو 
امل��ع��ري، وط��ه ح��س��ني، وبيتهوفن،  ال��ع��الء 
وقائمة طويلة من املبدعني الذين حرموا 
من شيء فأبدعوا في شيء آخر، وتذكرت 
أن��ن��ا ج��م��ي��ع��ا َم���ع���وق���ون، وه���م امل��ب��دع��ون، 
تذكرت أن أدولف هتلر وش��ارون لديهم 
ولكنهم  كبيرة،  وعقلية  جسدية  ق��درات 
أك��ب��ر املَ��ع��وق��ني ف���ي ال��ت��اري��خ ل��ق��د دم���روا 
اإلنسان وقتلوه وامتهنوا آدميته وهم بكل 
قوتهم اجلسدية، وإن كثيرا ممن حرمهم 
احل��رك��ه  أو  ال��ن��ظ��ر  أو  ال��س��م��ع  م���ن  اهلل 
ويتغلبون  حياتنا،  ف��ي  ال��س��ع��ادة  ي��زرع��ون 
ع��ل��ى م��ا ه��و ض��ع��ي��ف ف��ي��ه��م م��ن أج���ل أن 
ق��ويٌّ فيهم. خلق  يعوضوه بكثير مما هو 
فليتنا  ال���ق���درات،  م��ت��ف��اوت  اإلن���س���ان  اهلل 
ن��ت��وق��ف ع��م��ا يشبه االع���ت���راض ع��ل��ى خلق 
اهلل، وأن نتقبل و نحترم اإلنسان كما هو 
بكل إبداعاته وإعاقاته، فاإلنسان هو أكرم 
هو  رأينا من  ف��إذا  ننظر،  ليتنا  اهلل.  خلق 
الطريق،  له  أفسحنا  املساعدة  إلى  محتاج 
كلمة  أسمعناه  النظر  فقد  من  رأينا  وإذا 
ط��ي��ب��ة، وإذا م���ر ع��ل��ي��ن��ا م���ن ف��ق��د ال��س��م��ع 
مبعاناة  نشعر  ليتنا  وج��ه��ه،  ف��ي  ابتسمنا 
أطفال من  لديهم  الذين  واألمهات  اآلب��اء 
ال��ن��ظ��ر أك��ث��ر من  ذوي اإلع���اق���ة، ف��ن��ع��ي��د 
تكافؤ  وف��ي  حقوهم  تكفل  التي  ال��ق��وان��ني 
الفرصة  وإت��اح��ه  لهم  الوظيفية  ال��ف��رص 
لهم ليتحفونا بإبداعاتهم وجناحهم، ليتنا 
لها  اإلع��اق��ة فنقدم  م���دارس ذوي  ن��دخ��ل 
الكثير مما يحتاجون! فعالً دولتنا  الكثير 
لهم  امل��ادي��ة  االح��ت��ي��اج��ات  بتوفير  اهتمت 

املناهج  ضعف  م��ن  نعاني  م��ازل��ن��ا  ولكننا 
احلديثة التي تتبنى تنمية مهاراتهم. 

ك�����ان ي����وم����اً ج���م���ي���اًل ألل���ق���ي ع���ل���ى م��ن 
يسمونهم املَعوقني وقد اعتبرت هذا احلفل 
فخرجت  بالنفس،  الثقة  ح��ول  محاضرة 
وأن���ا أش��ع��ر بثقة أك��ب��ر ب��احل��ي��اة واإلن��س��ان 
واإلرادة والتحدي لقد تعلمت منهم ومن 
تتفاوت  ال��ذي��ن  ه���ؤالء  الكثير،  عزميتهم 
ق���درات���ه���م اجل���س���دي���ة، وت��ت��ح��د أرواح���ه���م 
ون���ف���وس���ه���م ف����ي ارت���ب���اط���ه���م ب��ال��ع��زمي��ة 
واإلص���رار  واملستقبل  وال��ت��ف��اؤل  وب��احل��ي��اة 
على النجاح! كلنا َمعوقون يا سادة يقولون 
َم��ع��وق ع��ن ذوي اإلع��اق��ة إم��ا عقلًيا  كلمة 
لدي  شخصًيا  لكنني  حسًيا  أو  جسديًا  أو 
ت��ع��ري��ف آخ����ر ل��ل��َم��ع��وق اإلع���اق���ة م��ف��ه��وم 
أوسع بكثير فهي حاجز يقف بني اإلنسان 

واإلبداع وهي تنطبق على الكثيرين مّنا.
ف���اجل���اه���ل ش��خ��ص َم���ع���وق ألن����ه غ��ي��ر 
ق���ادر ح��ت��ى ع��ل��ى ال��ت��ع��ب��ي��ر ال ب��ق��راءة وال 
ال  ألن��ه  َمعوق  شخص  والبخيل   ، بكتابة 
يقدر حتى أن يوصل يده إلى جيبه فيده 
واللص  تخنقه،  تكاد  عنقه  إل��ى  مغلولة 
َمعوق ألنه غير قادر على كسب  شخص 
غيره  مجهود  على  ويعتمد  بيده  عيشه 
ألنه  َمعوق  شخص  واملتكبر  يعيش،  كي 

غ��ي��ر ق����ادر ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر إل����ى غ���ي���ره وال 
ي��س��م��ع غ��ي��ره ف��ف��ي ع��ي��ن��ي��ه غ���ش���اوة وف��ي 
ق��ل��ب��ه ح��اج��ز ي��ع��م��ي ب��ص��ي��رت��ه، واألن��ان��ي 
ن��ف��س��ه  ي����رى إال  َم���ع���وق ألن����ه ال  ش��خ��ص 
فقط، واألحمق شخص َمعوق ألنه يظن 
تعنيه،  ال  أم��ور  في  ويتدخل  ذكياً  نفسه 
قادر  َمعوق ألنه غير  والوصولي شخص 
إل����ى ه���دف���ه دون مت��ل��ق  ال����وص����ول  ع��ل��ى 
وإرض���اء اآلخ��ري��ن، واالن��ت��ه��ازي شخص 
ي��ن��ت��ه��ز ف��رص��ه م��ن مشاكل  َم��ع��وق ألن���ه 
والغشاش  مبتغاه،  إل��ى  بها  ويصل  غيره 
البيع  على  ق��ادر  غير  ألنه  َمعوق  شخص 
ب���ش���رف ون����زاه����ة وي���ع���ي���ش م����ن أم�����وال 
غ��ي��ره، واالن��ع��زال��ي ش��خ��ص َم��ع��وق ألن��ه 
غ��ي��ر ق���ادر ع��ل��ى ال��ت��ع��اي��ش م��ع اآلخ��ري��ن، 
يتهرب من  َمعوق ألنه  والكذاب شخص 
احلقيقة . هناك الكثير من املَعوقني كما 
رأيتم وهذا قد يغير مفهوم اإلعاقة في 

أليس كذلك؟ نظركم 
لذلك علينا أن نكف عن ترديد أكذوبة 
حياتنا،  قاموس  من  ونشطبها  املَعوقني 
ح��ت��ى ن��س��اع��د ال���زه���ور ع��ل��ى أن ت��ت��ف��ت��ح، 
واألنهار على أن جتري، واألطفال الذين 
ي��ت��ك��ون��ون ف��ي ب��ط��ون أم��ه��ات��ه��م ع��ل��ى أن 

يولدوا بسالم في عالم مطمئن! 
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يقال: إن العقل السليم في اجلسم 
بعض  ح��ي��اة  ق���راءة  ول��ك��ن   ، السليم 
ال��ع��ب��اق��رة ق��د ت��خ��ال��ف ه���ذه امل��ق��ول��ة 
ب��أج��س��اد  ي��ك��ون��وا  ل��م  م��ن��ه��م  فكثير   ،
أيضا  منهم  والكثير  متاًما،  معافاة 
ذوي  م��ن  أو  البصر  مكفوفي  ك��ان��وا 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ،  ول��ك��ن كل 
هذا لم مينعهم من املضي قدما في 
اإلعاقة  أن  جميعاً  لنا  ليثبتوا  احلياة 
م��ا ه��ي إال إع��اق��ة ال��ف��ك��ر وال����روح ، 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن���ك ق��د ال تتفق 
 ، معتقداتهم  ف��ي  منهم  الكثير  م��ع 
يناسب  م��ا  انتقاء  م��ن  مينع  ال  ف��ه��ذا 
م��ع��ت��ق��دات��ن��ا وأف���ك���ارن���ا ون���ذك���ر م��ن 
ه���ؤالء ال��ع��ل��م��اء وامل��ش��اه��ي��ر م��ن ك��ان 

حياتنا  في  كبير  وتغيير  تأثير  لهم 
وم���ن���ه���م م����ن ك������ان ع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د 
الغربي األوروبي مثل العالم الشهير 
توماس إديسون وهو مخترع ورجل 
أع��م��ال أم��ري��ك��ي ، ول���ه ال��ع��دي��د من 
كبير  أث��ر  لها  ك��ان  التي  االختراعات 
ومنها   ، العالم  ح��ول  البشرية  على 
الفوتوغراف   جهاز  املثال  سبيل  على 
إلى  باإلضافة  السينمائي  والتصوير 
العملي  املتوهج  الكهربائي  املصباح 

الذي يدوم طويالً.
ولد إديسون عام 1847 في ميالن، 
وع���ان���ى إدي����س����ون م���ن م���ش���اك���ل ف��ي 
السمع في سن مبكرة، وكان يعزي 
س��ب��ب ال��ص��م��م ل��ه ل��ن��وب��ات م��ت��ك��ررة 
م����ن إص���اب���ت���ه ب���احل���م���ى ال��ق��رم��زي��ة 
تلقيه  دون  الطفولة  مرحلة  خ��الل 
ال��وس��ط��ى،  األذن  الل��ت��ه��اب��ات  ع��الج��اً 
ساحر  باسم  يعرف  إدي��س��ون  أصبح 
توفي  نيوجيرسي.  ف��ي  مينلوبارك 
ت���وم���اس إدي����س����ون م���ن م��ض��اع��ف��ات 
م����رض ال���س���ك���ري ف���ي أك���ت���وب���ر ع��ام 

.1931
وه����ن����اك ال���ع���دي���د م����ن امل���ع���ج���زات 
ال��ب��ش��ري��ة األخ������رى وم����ن أب���رزه���م 
امل��ع��ج��زة ال��ب��ش��ري��ة وال���ت���ي ت��ع��د أح��د 
قاومته  مل��ا  اإلن��س��ان��ي��ة  اإلرادة  رم���وز 
وعانت منه   إنها األديبة واحملاضرة 
األم��ري��ك��ي��ة ه��ي��ل��ني كيلر  وال��ن��اش��ط��ة 
ومن  الكتب  من  الكثير  ألفت  والتي 
فيه(،  أعيش  ال��ذي  )العالم  أشهرها 
)اخلروج  احلجري(،  اجلدار  )أغنية 

اإلعاقة ليست نهاية 
الحياة ولكنها البداية

محمد مصطفى الراجحي

معلم الدعم التعليمي اإلضافي 

مدرسة الدوحة الثانوية املستقلة للبنني 
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الكتب  ال���ظ���الم(، وال��ك��ث��ي��ر م��ن  م��ن 
األخ����رى ون��ظ��راً ل��ش��ه��رت��ه��ا ال��واس��ع��ة 
توفت  ل��غ��ة.   50 إل��ى  كتبها  ت��رج��م��ت 
هيلني كيلر عام 1968 م عن ثمانية 

عاماً. وثمانني 
ويعد كذلك من مشاهير وعظماء 
اإلجنليزي  وال��ع��ال��م  ال��ش��اع��ر  ال��غ��رب 
ج����ون م��ي��ل��ت��ون وي���ع���د م��ي��ل��ت��ون من 
أب���رز ش��ع��راء األدب اإلجن��ل��ي��زي في 
ميلتون  وأصيب  عشر  السابع  القرن 
بالعمى  حياته  من  الحقة  فترة  في 

وك����ت����ب ح������ول ذل������ك ال���ع���دي���د 
مؤلفاً  ك��ان  و  القصائد  م��ن 
وم��ل��ح��ن��اً م��وه��وب��اً وت��وف��ي 

يوم 8 نوفمبر عام 1974 .
وع������ل������ى ال�������رغ�������م م���ن 
م��ن  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  أن 
ال���غ���رب���ي���ني إال  ال���ع���ل���م���اء 
اإلس����الم����ي  ال����ع����ال����م  أن 
م��ن  ي���خ���ل���و  ال����ع����رب����ي ال 
الشخصيات  من  العديد 

لهم  كان  والذين  البارزة 
ب���ال���غ األث�����ر ف����ي امل��ج��ت��م��ع 

اإلس�����الم�����ي وامل���ع���اص���ر 
سبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه��م 

احل��ص��ر  ال  امل����ث����ال 
األدب  ع����م����ي����د 

ال���ع���رب���ي طه 
ح��س��ني ، 

وهو أديب وناقد مصري ، ولد عام 
1889 في عزبة الكيلو في محافظة 
املنيا مبصر ، وفي الرابعة من عمره 
أدى  م��ا  ف��ي عينيه  ب��ال��رم��د  أص��ي��ب 
إلى إصابته بالعمى ، وكان له قصة 
ك���ف���اح ت��ع��د م��ن��ه��ج��اً وق�����دوة ي��ج��ب 

له  ك��ان  م��ن  ك��ل  بها  أن يحتذي 
إعاقة  وكل من واجه ظروفاً 

س���ن���وات  خ������الل  حت����دي����اً  أو 
حياته حيث إن طه حسني 

أنه  إال  بالعمى  أصابته  من  بالرغم 
حفظ القرآن كامالً في مدة قصيرة 
أذهلت معلمه وأستاذه ووالده الذي 
حلقات  حلضور  أحياناً  يصحبه  كان 
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الذكر ، وانتقل بعد ذلك إلى األزهر 
فدرس  فرنسا  إل��ى  وسافر  الشريف 
ال���ف���رن���س���ي���ة وآداب�����ه�����ا وك����ذل����ك ع��ل��م 
ال��ن��ف��س وال��ت��اري��خ احل��دي��ث ، وس���واء 
ات��ف��ق��ن��ا فال  اخ��ت��ل��ف��ن��ا م���ع أف���ك���اره أم 
أحد  أن��ه  وننكر  نتجاهل  أن  ميكننا 
العربي وباإلضافة  أبرز رواد األدب 
الصور  من  العديد  فهناك  ذل��ك  إل��ى 
ال��رائ��ع��ة األخ����رى وال��ع��ظ��م��اء ال��ذي��ن 
ق���ه���روا اإلع����اق����ة وان���ت���ص���روا ع��ل��ي��ه��ا 
وك����ان ل��ه��م أث���ر ع��ظ��ي��م وك��ب��ي��ر في 
ومنهم  اإلس��الم��ي  وتاريخنا  حياتنا 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ع���وف وه���و أح��د 
وكان  الكبار  الصحابة  ومن  التجار  
وك��ان  باجلنة   املبشرين  العشر  م��ن 
ع���ب���د ال���رح���م���ن ب����ن ع�����وف أع�����رج، 

الرسول صلى  وش��ارك في عهد 
الكثير  ف��ي  وس��ل��م  عليه  اهلل 

م�������ن  ال�������غ�������زوات وك�����ان 
ي��ن��ف��ق م��ع��ظ��م أم���وال���ه 

امل��س��ل��م��ني  فكان  ع��ل��ى 
ي���ق���رض ال����ن����اس ث��ل��ث 
آخ���ر  وث����ل����ث   ، م����ال����ه 
ك����ان ي���س���دد ب����ه دي���ن 
السداد  في  يتعثر  من 
أن  ي���س���ت���ط���ي���ع  وال 

من  عليه  ما  يدفع 

دين ، وثلث آخر كان يصل به الناس 
بن  عمرو  كذلك  وه��ن��اك  بإحسانه، 
ق��ي��س ال��ص��ح��اب��ي اجل��ل��ي��ل ال���ذي ك��ان 
أعمى وكانت شهرته ابن أم مكتوم، 
وسلم  عليه  اهلل  ص��ل��ى  ال��ن��ب��ي  وك���ان 
يجعله أميراً على املدينة وهو أعمى.

 وهناك منوذج آخر لإرادة والقوة 
وال���ع���زمي���ة وه����و األح���ن���ف ب���ن قيس 
ال����ذى ك����ان أع�����ور، وم���ائ���ل ال��رج��ل��ني 
والعلماء  للمجاهدين  منوذجاً  وك��ان 
ال��رب��ان��ي��ني وه���ن���اك ال��ك��ث��ي��ر وال��ك��ث��ي��ر 
، وعاّلمة  أبي رباح  ابن  أمثال عطاء 
القراءة  اإلمام الشاطبي وكذلك دواد 
األن��ط��اك��ي امل��ع��اق ال��ض��ري��ر، واحل��س��ن 

وكان  فاطمة  بابن  امللقب  أحمد  بن 
ق��اض��ي ق���ض���اة  زم���ان���ه وك����ان يكتب 
ال���ك���ت���ب واألوام���������ر ال��ق��ض��ائ��ي��ة وه���و 
كان  حيث  العشرة  األص��اب��ع  مقطوع 
ي���أخ���ذ ال��ق��ل��م ومي���س���ك ال������ورق حتت 
رجليه ثم يحكم القلم بكفيه فيكتب 
خطاً سريعاً سليماً واضحاً وكان فوق 

ذلك يتسم بخفة الروح والدعابة .
واملوجز  السريع  العرض  هذا  وبعد 
نتبني أنه ال يوجد شيء يسمى إعاقة 
بإعاقة  اهلل  ابتاله  مهما  اإلن��س��ان  ألن 
خالل  م��ن  أن��ه  إال  عقلية  أو  جسدية 
وال��ص��ب��ر  وال���ع���زمي���ة  ال��ق��وي��ة  اإلرادة 
اإلنسان أن يتغلب على هذه  يستطيع 
ت���ك���ون س��ب��ب جن��اح��ه  اإلع����اق����ة وأن 
وت���ف���وق���ه ع���ل���ى اآلخ����ري����ن األس����وي����اء 
وت��ع��ت��ب��ر ه����ذه ال���ن���م���اذج خ��ي��ر دل��ي��ل 
واض����ح ع��ل��ى ذل���ك وي��ج��ب أن ن��أخ��ذ 
إنسان  أي  تدفع  والتي  ال��ق��دوة  منهم 
وإعاقته وفي  يتغلب على صعابه  أن 
ال��ن��ه��اي��ة أمت��ن��ى أن ن��ك��ون وف��ق��ن��ا في 
تقدمي عرض بسيط يوضح أن إعاقة 
أو  ت��ك��ون ع��ائ��ق��اً  اجل��س��د ال ميكن أن 
إن��س��ان  ح���ائ���اًل أم����ام أي 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال���ت���ق���دم 

والنجاح. 
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وجهة نظر 
منى المالكي - بنت قطر 

الناشطة اإلعالمية والمتطوعة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة

 يعد األشخاص ذوو اإلعاقة جزًءا ال يتجزأ 
الغالي، و  ال��وط��ن  م��ن ه��ذا املجتمع وم��ن ه��ذا 
الفئة ملا ك��ان هناك اختالف  ل��وال وج��ود ه��ذه 
وتنوع وملا شهدت الساحة الطبية من تقدم في 
املجاالت الطبية والدوائية وأغلب األشخاص هذه األيام 
قد ال يفرقون بني مصطلح ذوي االحتياجات اخلاصة 
أسمع  م��ا  وكثيرا  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص  مصطلح  أو 
اإلع��اق��ة في  ح���ول  ي��س��خ��دم��ون مصطلحات  أش��خ��اص��اً 
حول  خطأ  واعتقادات  مفاهيم  وي��رددون  محلها  غير 
األشخاص ذوي اإلعاقة وقدراتهم وميولهم وطبيعتهم 
ذوي  األشخاص  نحو  سلبية  اجتاهات  لديه  والبعض   .
اإلع����اق����ة وإل�����ى ال���ي���وم ال ي���ف���رق���ون ب���ني امل��ص��ط��ل��ح��ات 
اخلاصة(  االحتياجات  ذوي  مصطلح   ( مثل  املختلفة 
وه��ن��ا أع��ن��ي أن��ه��م أش��خ��اص ذوو ح��اج��ة إل���ى اس��ت��خ��دام 
العكازات  أو  الطبية  السماعة  أو  مثالً  الطبية  النظارة 
أو األدوي���ة أم��ا مصطلح األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة فهم 
وبعض  خلقية  تشوهات  أو  ما  إعاقة  لديهم  أشخاص 
األشخاص ولألسف الشديد عندما يرزقون بطفل من 
إعاقات  أو  خلقية  تشوهات  لديه  يكون  اإلع��اق��ة  ذوي 
متعددة يتشاءمون منه والبعض يكون غير قادر على 
تربيته أو االهتمام به وحتمل مسؤوليته بأي شكل من 
األشكال ويتضايقون منه ويرمونه في املشفى وكأنهم 
غير مسؤولني عنه لكي تتولى إدارة املشفى الذي رموه 

فيه رعايته واالهتمام به.
أمر  ف��ي  راس��خ  إمي��ان  لديها  احلبيبة قطر  ودول��ت��ن��ا   
رعاية وضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعمل 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ال���ع���ون وال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي وحت��ق��ي��ق 

احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ل��ه��م وم��واص��ل��ة دراس��ت��ه��م واحل��ص��ول 
ع��ل��ى وظ��ائ��ف ت��ن��اس��ب��ه��م وق���د أص���در ح��ض��رة ص��اح��ب 
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ مت��ي��م ب��ن ح��م��د آل ث��ان��ي – أم��ي��ر ال��ب��الد 
بشأن   ٢٠٠٨ لسنة   )٢٨( رق��م  أميريًا  مرسوًما  املفدى 
ض��م��ان ح��ق��وق األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة م���ن ت��أم��ني 
في  سهًما   ٣٥٠ وتخصيص  االجتماعي  الضمان  رات��ب 
ال��ش��رك��ات االس��ت��ث��م��اري��ة ب��اع��ت��ب��ار أن األش���خ���اص ذوي 
أصبح طبيبًا  لديهم مواهب عدة، ومنهم من  اإلعاقة 
من  ومنهم  الكرمي،  للقرآن  قارًئا  أصبح  من  ومنهم 
كما  املجاالت  من  مجال  في  أوناشطا  مخترعا  أصبح 
ن��ب��غ��وا وف���ي ال��ري��اض��ة أي��ض��ا ح��ي��ث ش����ارك األش��خ��اص 
ذوو اإلع���اق���ة ف���ي ال��ع��دي��د م���ن امل��س��اب��ق��ات ال��ري��اض��ي��ة 
تلك  وم��ن  وال��ع��رب��ي،  واإلقليمي  العاملي  املستوى  على 
الرياضات السباحة والقفز وألعاب القوى ورمي السهم 
واجللة وحصلوا على امليداليات امللونة وعلينا احملافظة 
ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ن��ع��م��ة م���ن اهلل س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى ون��وف��ر 
ف��ي رخ��اء وراح��ة،  يعيشوا  ال��راح��ة حتى  ك��ل سبل  لهم 
ل��ألش��خ��اص  وتشجيعهم  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ن��ا  ن��ن��س��ى  وال 
الدولة  وب��ن��اء  العمل  ف��ي  االس��ت��م��رار  اإلع��اق��ة على  ذوي 
هذه  يشرف  مشرق  مستقبل  إلى  والتطلع  وازدهارها 
مطمئنًا  آمنًا  بلًدا  قطر  اجعل  فاللهم  الغالية،  الدولة 
قطر  احلبيبة  دولتنا  اهلل  وحفظ  املسلمني  بالد  وسائر 
وقيادتنا احلكيمة وشعبنا العزيز من كل مكروه وسوء 
وفي نهاية موضوعي هذا أعيد وأكرر لك أيها القارئ 
العزيز ويا قارئتي العزيزة بأن اإلعاقة هي إعاقة فكر 
ول��ي��س��ت إع��اق��ة ع��ق��ل، وأق���ول ل��ك س��ي��دي س��م��و األم��ي��ر 

املفدى )شكًرا قطر شكًرا متيم املجد ( .
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طيف التوحد
بقلم / لطيفة ماجد النعيمي 
أخصائية نطق وكالم- الدوحة

أو في  ال��ع��ام��ة  األم��اك��ن  ف��ي  تشاهدني 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وت���الح���ظ ت��ص��رف��ات��ي وم��ن 
املمكن أن  تقلدني في بعض حركاتي التي 
تعتبرها غريبة نوعاً ما , ولكن هل سألت 

نفسك من أنا ؟ من أكون ؟ 
أنا يا سيدي / سيدتي طفل التوحد .

في البداية دعوني أقدم لكم موجزاً عن 
أعراضه  ما   , أسبابه  وم��ا  ما هو  التوحد, 

وكيف يشخص ويعالج .

التوحد :
أو ما يطلق عليه حديثاً  باضطراب 
 autism spectrum( التوحد  طيف 
disorder ASD( هو مجموعة من 
االض��ط��راب��ات ال��ت��ي تصيب امل��ه��ارات  

والتواصلية  والعاطفية  االجتماعية 
وتتسبب في ظهور سلوكيات منطية 
آخ��ر.)  إل��ى  غريبة تختلف من طفل 

خطاب, محمد الطفل التوحدي(.
وي���ع���رف أي���ض���ا ب���أن���ه اض���ط���راب 

من��ائ��ي ع��ام يصيب األط��ف��ال في 
س���ن م��ب��ك��رة ق��ب��ل ب��ل��وغ��ه��م 

عامهم الثالث. 

أسباب طيف التوجد : 
أك����د ال���ب���اح���ث���ون واألط����ب����اء ف���ي م��ج��ال 
اإلع��اق��ة أن��ه الي��وج��د سبب محدد لطيف 
إلى  ال��دراس��ات  أغلب  تشير  التوحد ولكن 
أن العامل الوراثي له دور كبير في ظهور 
التوحد,  طيف 
ول�����ك�����ن 

التوحد  األكيد وراء مرض  السبب  زال  ما 
غير محدد ومؤكد .

أعراض طيف التوحد :
التوحد والتي  أع��راض طيف  أه��م  من 

من املمكن أن تظهر قبل سن الثالثة:
• الفشل في التواصل البصري .

• تكرار األفعال والتقليد.
• الدوران.

• النشاط الزائد.
تغير  عند  امل���زاج وخ��ص��وًص��ا  تقلبات   •

روتني حياتهم .
• عدم  الوعي باخلطر .

• احلساسية العالية للمس واملعانقة 
. )سليمان, عبد الرحمن إعاقة التوحد 

.)

تشخيص طيف التوحد :
طيف  تشخيص  يتم 
التوحد من خالل 
ع�����������دة أم��������ور 
بها  ي���ق���وم 

؟من أكون 
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ال��ط��ب��ي��ب وط��اق��م��ه امل��ك��ون م��ن أخصائي 
األع��ص��اب , أخصائي األط��ف��ال , أخصائي 

نفسي و أخصائي تخاطب.

ويقوم هذا الطاقم بتقييم الطفل من 
عدة نواٍح:

• التطور النمائي والعقلي .
• تقييم املهارات االجتماعية .

• املهارات السلوكية .
• القدرات اللغوية .

مخبرية  ف��ح��وص��ات  أي  ت��وج��د  وال   •
لتشخيص طيف التوحد.

)الدكتور رضوان غزال.( 

عالج طيف التوحد : 
 , التوحد  لطيف  موحد  ع��الج  يوجد  ال 
ويعتمد العالج على ن��وع وش��دة األع��راض 

الظاهرة على الطفل .
وتختلف  محاور  ع��دة  العالج  ويتناول 

من حالة إلى أخرى: 
• حتديد نقاط الضعف لدى الطفل .

جميع  تتناول  متكاملة  خطة  وض��ع   •
أوجه الضعف .

• ي���ب���دأ ال����ع����الج م����ن حت���س���ني م��س��ت��وى 
التواصل لدى الطفل )التواصل البصري و 

التواصل السمعي(.
• ال��ع��الج ال��ت��أه��ي��ل��ي م��ن خ���الل ب��رام��ج 
م��خ��ت��ل��ف��ة ف�����ي ت�����دري�����ب ال���ط���ف���ل ل���غ���ويً���ا 

واجتماعًيا.
• العالج النفسي وذلك عن طريق تعليم 
التعامل  في  الصحيحة  الطريقة  األب��وي��ن 
مع طفلهم وكيفية تعليمه السلوك السليم 

وتقليل السلوك العدائي لدى الطفل .
• ال��ع��الج ال���دوائ���ي ) م��ع أن���ي م��ن أش��د 
م��ع��ارض��ي ه���ذا ال���ع���الج (  ف��ه��ن��اك بعض 
األدوي�����ة ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا ال��س��ي��ط��رة على 
ال��ت��ي تصاحب طيف  اض��ط��راب��ات ال��دم��اغ 
التوحد, وتلعب دوراً في تنشيط األنزميات 

التي يحتاجها املخ . 
• امل��ك��م��الت ال���غ���ذائ���ي���ة:  وج����دت بعض 
يعانون  الذين  الدراسات أن أغلب األطفال 

لديهم نقص في بعض  التوحد  من طيف 
الفيتامينات وأن إعطاءهم تلك الفيتامينات 
ع��ن ط��ري��ق امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن شأنه 
حتسني حاالتهم , فمثالً فيتامني ب 1و 3 
مع  وتفاعله  الطفل  فاعلية  من  تزيد   5 و 
التقليل م��ن األطعمة  , وك��ذل��ك  م��ن حوله 
النحاس, وتناول كميات  التي حتتوي على 
الكالسيوم  التي حتتوي على   من األطعمة 
ال���ذي م��ن ش��أن��ه حتسني  و فيتامني “ ج” 
التركيز ومعاجلة اإلحباط. ومن املهم أن 
الفرق  التوحد و  التوحد وطيف  نفرق بني 
األساسي ما بينهما  يكمن في كون طيف 
التوّحد هو احلالة العصبية والنفسية الكاملة 
, و  إل��ى مجموعة م��ن املشاكل  ت���ؤّدي  التي 
ال��ت��وّح��د ه��و امل���رض ال���ذي يصيب األط��ف��ال 
ن��ت��ي��ج��ة خ��ل��ل ف���ي من���و األع����ص����اب، حيث 
يصيب هذه املرض 1 إلى 2 من أصل مئة 
طفل، ويصاب به الذكور عادة بنسب أكبر 
م��ن اإلن����اث ومب��ع��ّدل 4 ذك����ور. )د. محمد 
ال��ف��وزان(.  وفي النهاية  فإن طيف التوحد 
ما هو إال مصطلح يقصد به مجموعة من 
االضطرابات النمائية العصبية والتي تسبب 
امل���ه���ارات االجتماعية  ع���دة م��ش��ك��الت ف��ي 
أمناط  ظهور  وف��ي  والعاطفية  والتواصلية 
سلوكية غريبة. ) د. محمد الفوزان-طيف 

التوحد بني احلقيقة والغموض(.
وأخيًرا  رسالة إلى والدي طفل التوحد:

ك��ل��م��ا زادت  ال���ت���وح���د.  ت��ع��ل��م ع���ن      

التوحد،  طيف  اض��ط��راب  ع��ن  معرفتك 
ك��ن��ت أك��ث��ر اس���ت���ع���داًدا الت���خ���اذ ق����رارات 
م��س��ت��ن��ي��رة ل��ط��ف��ل��ك. ث��ق��ف ن��ف��س��ك ح��ول 
خ����ي����ارات ال����ع����الج وش�������ارك ف����ي ج��م��ي��ع 

قرارات العالج.
اعرف  طفلك.  حالة  في  خبيًرا  كن   -
م��ا ي��س��ب��ب س��ل��وك��ي��ات ط��ف��ل��ك “ال��س��ي��ئ��ة” 
إي��ج��اب��ًي��ا.  رًدا  يسبب  وم��ا  التخريبية  أو 
؟  لطفلك  ال��ن��ف��س��ي  ال��ض��غ��ط  يسبب  م���اذا 
غير  يجعله  م���اذا  م��رت��اًح��ا؟  يجعله  م���اذا 
إذا فهمت  مرتاح؟ ماذا يجعله مستمتًعا؟ 
استعداد  على  ستكون  التوحدي،  طفلك 
التي  املشاكل وجتنب احلاالت  أكثر حلل 

تسبب له الصعوبات.
- اق���ب���ل ط��ف��ل��ك ك���م���ا ه�����و. ب������دالً م��ن 
ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى اخ����ت����الف ط���ف���ل���ك ع��ن 
اقبله  األطفال اآلخرين وما “ينقصه” ، 
ب��اخ��ت��الف��ات��ه اخل��اص��ة،  استمتع  ك��م��ا ه��و. 
ق����در جن��اح��ات��ه ال��ص��غ��ي��رة وت���وق���ف عن 
باآلخرين. عندما يشعر طفلك  مقارنته 
فإن  ش��روط،  أو  قيود  دون  حتبه  بأنك 

ذلك سيساعده أكثر من أي شيء آخر.
ال��ت��ن��ب��ؤ  - ال ت��س��ت��س��ل��م. م���ن امل��س��ت��ح��ي��ل 
تقفز  ال  التوحد.  طيف  اضطراب  مبسار 
إل����ى اس��ت��ن��ت��اج��ات ح����ول م��س��ت��ق��ب��ل ح��ي��اة 
بالتوحد  امل��ص��اب��ون  األش��خ��اص   ، طفلك 
ل��دي��ه��م ح��ي��اة ب��أك��م��ل��ه��ا ل��ي��ن��م��وا وي��ط��ورا 

قدراتهم.
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بين 
الموهبة 
واإلعاقة

إعداد : أسامة خليل
أخصائي اجتماعي- الدوحة

ي��ع��ت��ق��د ك��ث��ي��ر م���ن ال���ن���اس أن اإلع��اق��ة 
تتعارض مع اإلبداع واملوهبة، على اعتبار 
أن األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم قدرات 
أو  اجلسمية  امل��ج��االت  أح���د  ف��ي  متدنية 
احلسية وبالتالي عدم القدرة على التفكير 
يشير  ال��واق��ع  أن  إال  واإلب��داع��ي  االبتكاري 
إل��ى أن ت��دن��ي ال��ق��درات ف��ي م��ج��ال واح��د 
أو أك��ث��ر ال ي��ع��ن��ي ب���ال���ض���رورة ان��خ��ف��اض 
األداء في بقية املجاالت، بل إن كثيراً من 
التعويض  فرضية  ع��ن  حت��دث��وا  الباحثني 
مجال  ف��ي  املَ��ع��وق  مبوجبها  ينشط  ال��ت��ي 

تركيزه  ك��ل  يضع  ح��ني  جسمي  أو  حسي 
فيه، ما يجعله متفوقاً على غيره في هذا 
املجال أو ذاك، وهذا نابع من حب املَعوق 
للمنافسة وإثبات الذات أمام آخرين وإذا 
ل��م ي��ك��ن ه��ن��اك ان��خ��ف��اض ف��ي ال��ق��درات 
الذهنية للَمعوق فهذا ال مينع من وجود 
منا  تستحق  م��ا  مجال  ف��ي  عنده  موهبة 

البحث عنها وتنميتها ورعايتها.
اإلع��اق��ات  ذوي  املوهوبني  األط��ف��ال  إن 
ع����ادة م���ا ي��ت��ل��ق��ون م���زي���داً م���ن االه��ت��م��ام 
ب��س��ب��ب إع���اق���ت���ه���م أك���ث���ر م����ن االه���ت���م���ام 

مبواهبهم س��واء ك��ان ذل��ك داخ��ل األس��رة 
أو في إطار املدرسة، فيتم تسليط الضوء 
على اإلع��اق��ة ب��دالً من املوهبة، وم��ن ثم 
فإنهم بذلك يحُعدون ذوي استثناء مزدوج 
وذل��ك بسبب ك��ل م��ن املوهبة واإلع��اق��ة، 
وق�����د ت����وج����د امل���وه���ب���ة ع���ن���د األش����خ����اص 
أو  البصرية  أو  اجلسمية،  اإلع��اق��ة؛  ذوي 
واض��ط��راب  تعلم،  وص��ع��وب��ات  السمعية، 
نقص االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي 

املفرط.
ويشير بعض الباحثني إلى أن املوهوبني 
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ذوي اإلعاقات لديهم قدرات وإمكانيات 
ب��أداء أو إجناز  القيام  عالية متكنهم من 
متميز في مجال معني أو أكثر، ولكنهم 
في الوقت ذاته يعانون عجزاً معيناً يؤدي 
وأكبر  الدراسي،  مستواهم  انخفاض  إلى 
أديسون مخترع  توماس  ذلك  مثال على 
املصباح الكهربائي، وهناك مناذج كثيرة 
م��وا هب ميتلكها  إل��ى  تشير  التاريخ  عبر 

املَعوقون كهيلني كيلر وطه حسني.
ه����ل ل������دى املَ����ع����وق����ني م����واه����ب ي��ج��ب 

اكتشافها والعمل على تنميتها وصقلها ؟
ف��ي واق��ع  و إجابته  ت��ردد كثيراً  س��ؤال 
احلقائق  م��ن  الكثير  على  تنطوي  األم���ر 
كثير من  إل��ي��ه��ا  يلتفت  ل��م  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة 
األسر فضاعت املواهب وحل محلها كثير 
من االضطرابات النفسية والسلوكية، لذا 
وجب أن نلقي الضوء على هذه الفئة التي 
البد أن جتد بيئة أسرية خصبة وينابيع 
متدفقة من الرعاية من األسرة واملجتمع 
بل  نفسها  لتنفع  وت��ث��م��ر  ت��ت��رع��رع  ح��ت��ى 
واملجتمع بأكمله. حقيقة األمر أن السبب 
وراء ذلك يتلخص في تلك الكلمات التي 
تسمعها مثل: طفلي غريب األطوار طفلي 
م��خ��ت��ل��ف ع���ن اآلخ���ري���ن، ط��ف��ل��ي عصبي 
امل�����زاج، ط��ف��ل��ي ال ي��ن��دم��ج م���ع أق���ران���ه أو 
يندمج مع من هم أكبر منه سناً، مستواه 
ال���دراس���ي ي��ت��أرج��ح ب���ني احل���ني واحل���ني، 
امل��س��اع��دة..... ذهبت به إلى فالن،  طلبت 
وفالن شّخص حالته على أنها اضطراب 
سلوك، أو  فرط حركة وتشتت انتباه، أو  

صعوبات تعلم...... ال أدري ماذا أفعل؟
أن طفلك مختلف  ي��وم��اً    ه��ل فكرت 
ألن��ه مبدع أو م��وه��وب؟! وإذا ك��ان األم��ر 
اإلعاقة  إذْن من ذوي  كذلك هل طفلك 
؟ دع��ن��ا جنيب على ه��ذه ال��ت��س��اؤالت من 
خ���الل ال��س��ط��ور ال��ت��ال��ي��ة ول��ن��ب��دأه��ا ب��س��ؤال 
ال��ّرؤي��ة  ؟ تختلف  اإلع��اق��ة  م��ن ه��م ذوو 
األطباء عنه  اإلعاقة عند  ل��ذوي  واملفهوم 
م��ي  ��ق��ِدّ ع��ن��د ال��ت��رب��وّي��ني أو ح��ّت��ى ع��ن��د محُ

اخلدمة املحُجتمعّية، حيث ينظر كّل منهم 
بحسب  تخصصّية  ناحيٍة  م��ن  للموضوع 
العلم املَ��ع��ن��ّي ب��ه، لكن ه��ن��اك اّت��ف��اق ع��اّم 
كتسميٍة  استخدم  املحُصَطلح  ه��ذا  أّن  على 
يستطيعون  الذين ال  األشخاص  ملجموعة 
���ارس���ة ح��ي��ات��ه��م ب��ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ّي دون  ممحُ
نتيجَة وج��ود  لهم  خ��اّص��ة  رع��اي��ٍة  تقدمي 

أو  أو ح��س��ّي،  أو عصبّي،  ف��ك��رّي،  قصور 
م��ادّي، أو مزيج من ه��ذه احل��االت كّلها 
إل����ى حاجتهم  ب���اإلض���اف���ة  ب��ش��ك��ٍل دائ�����م، 
ألقرانهم  املحُقّدمة  اخلدمة  تفّوق  خلدمة 
هذا  استخدام  ويحُفّضل  العمر،  نفس  من 
املَعوقني. وعلى  ملحُصطلح  املحُصطلح كبديل 
ذل����ك ف����ذي اإلع���اق���ة ي��ح��ت��اج إل����ى رع��اي��ة 
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خ��اص��ة وأس��ال��ي��ب وم��ن��اه��ج ف��ي التربية 
الطفل  نطبقها مع  التي  تلك  تختلف عن 
العادي. ومن هو الطفل املوهوب؟ حقيقة 
للطفل  م���ت���ع���ددة  ت��ع��ري��ف��ات  ه���ن���اك  إن 
الطفل  أن  ن��ص على  م��ا  امل��وه��وب ومنها 
املرتفع  التحصيل  ص��اح��ب  ه��و  امل��وه��وب 
القدرات  أو كل ه��ذه  وم��ن ميتلك بعض 
)القدرة العقلية العامة-القدرات اإلبداعية 
حتصيلية-  أك��ادمي��ي��ة  ق��درة  واإلنتاجية- 
ح��رك��ي��ة(  ن��ف��س  ق����درة  قيادية-  ق�����درات 
املوهوب  يعرف  وه��و  رينزولي  وتعريف 
ب���أن���ه م��ح��ص��ل��ة ث�����الث م���ج���م���وع���ات م��ن 

السمات اإلنسانية وهي:
ال��ق��درات العامة: )مستوى ع��ال من   - 
املنطقي  ال��ت��ف��ك��ي��ر  التجريدي-  ال��ت��ف��ك��ي��ر 
املكانية- ال��ع��الق��ات  والرياضي-  اللفظي 
أو  ال���ف���ص���اح���ة  األمد-  ط���وي���ل���ة  ال�����ذاك�����رة 
أو  املواقف  التكيف في  اللفظية-  الطالقة 

البيئات اجلديدة(. 
واحلماس  الرغبة  م��ن  ع��ال  مستوى   -
والتفاني في أداء الواجب مع القدرة على 
م��واج��ه��ة ال��ص��ع��اب وح����ل امل��ش��ك��الت وال 
يرضون بالقليل بل يطمحون إلى االمتياز 

وجودة وإتقان العمل. 
- اإلبداع ويقصد به )الطالقة- األصالة- 
غريزة حب  املرونة-  بالتفاصيل-  العناية 

االس��ت��ط��الع(. وب��ش��ك��ٍل ع���ام ف��إن 
الطفل املوهوب هو طفل عالي 
ال���ذك���اء ول��ق��د ت��وس��ع البعض 
ف�����ي امل���ع���ن���ى االص���ط���الح���ي 

يقصد  ب��ح��ي��ث  ل��ل��م��وه��ب��ة 
بها ال��ن��ب��وغ ف��ي امل��ج��االت 
األك������ادمي������ي������ة ب���ج���ان���ب 
األك��ادمي��ي  ال��ت��ف��وق غير 
أي ف��ي م��ج��االت أخ��رى 
واألدب  ك������ال������ش������ع������ر 
وال��ف��ن وال���ري���اض���ة....... 

ه���ي  م�������ا  واآلن  ال������������خ. 
والسلوكية  النفسية  اخلصائص 

ل��ل��ط��ف��ل امل����وه����وب؟ وي���ع���د ه����ذا ع��ن��ص��راً 
العامل  هو  إن��ه  حيث  مناقشتنا  في  هاماً 
األس��اس��ي ال���ذي يصنف ال��ط��ف��ل امل��وه��وب 
مع ذوي اإلع��اق��ة، ف��ذوو اإلع��اق��ة مسمى 
والقصور  الذهنية  اإلع��اق��ة  حتته  ي��ن��درج 
االنفعالية  االض��ط��راب��ات  وأي��ض��اً  احلركي 
للموهوب  واالجتماعية والتي تعد معوقاً 
وتؤثر سلباً في أداء أعماله وحتول دون 
إطالق قدراته الكامنة. واملوهوب بحاجة 
إل���ى ب��رام��ج ت��رب��وي��ة خ��اص��ة ومم��ارس��ات 

مدرسية تساعده على التكيف مع واقعه. 
أق��ران��ه  ع��ن  مت��ي��زه  إيجابية  خصائص 
وتدفعه للنجاح والتفوق: خصائص عامة 

-:
• ط���اق���ة ورغ���ب���ة م��ب��ك��رة ع��ال��ي��ة في 

التعرف على البيئة احمليطة.
• فضول وقوة مالحظة ورغبة دائمة 

في االكتشاف.
• حصيلة لغوية ثرية وقدرة عالية على 
أيضاً في  اللغوي والتي قد تظهر  التعبير 

وقت مبكر حيث يتكلم بطالقة مبكراً.
• قدرة فائقة على التعلم وذاكرة قوية 

ورغبة في التفوق.
• رغبة مبكرة في االعتماد على 
نفسه  ال���ذات واحمل��اول��ة وتعليم 

بنفسه.
لتركيز  اختيارية  ق��درة   •
التركيز  يتبعها  االن��ت��ب��اه 
لفترات طويلة على ما 
يثير اهتمامه ويختاره 

بنفسه.
• ي��ب��دو وك���أن���ه ال 
ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ت��رك��ي��ز 
ل�������ف�������ت�������رات ط����وي����ل����ة 
وي���ت���ش���ت���ت ب���امل���ث���ي���رات 
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احمل��ي��ط��ة ب��ي��د أن���ه ف���ي واق����ع األم����ر لديه 
م��رون��ة ع��ال��ي��ة ف��ي ن��ق��ل االن��ت��ب��اه وأح��ي��ان��اً 

التركيز مع أكثر من مثير في آن .
• دائماً ما يطرح أسئلة غير مألوفة.

• غالباً ما يتمتع بروح الدعابة.
• غالباً يفضل  من هم أكبر سناً على 

من هم في مثل عمرهم.
 خصائص في القدرة على التعلم :-

• يعنى بالتفاصيل.
تسبق  ال��ت��ي  وامل��ج��الت  الكتب  يفضل   •

سنه.
• يستمتع باألنشطة الذهنية.

املفاهيم  ت��ك��وي��ن  ق����درة ع��ال��ي��ة ع��ل��ى   •
وال��ت��ف��ك��ي��ر ال���ت���ج���ري���دي وف���ه���م ال��ع��الق��ة 

السببية.
• ق�������درة ع���ال���ي���ة ع���ل���ى ف���ه���م امل����ب����ادئ 
األس���اس���ي���ة وال��ت��ع��م��ي��م ال��ف��ع��ال ل��ألح��داث 

واألشخاص واألشياء.
• القدرة على الفهم السريع للمتشابهات 

واالختالفات. خصائص إبداعية :-

التفكير املتدفق والقدرة على إطالق   •
االحتماالت والتوابع.

على  وال���ق���درة  التفكير  ف��ي  امل���رون���ة   •
إيجاد البدائل وحل املشكالت.

< القدرة على إيجاد عالقات متشابهة 
ال  قد  والتي  واحلقائق  واألف��ك��ار  لألشياء 

يراها اآلخرون.
• غالباً لديهم قدرة عالية على التخمني 
وب���ن���اء ال��ن��ظ��ري��ات أو مب��ع��ن��ى آخ���ر ط��رح 

سؤال: ماذا لو؟
• محب للخيال والتصور.

• مقارنة بأقرانه ال ميكن تثبيط همته 
فهو  بسهولة  ومناقشاته  رأي���ه  ط��رح  ف��ي 

دائماً يعارض ويناقش.
 اخلصائص السلوكية واالنفعالية:

- وهي قوة مضادة قد حتبط طاقاته
• ال يستطيع اجللوس لفترات طويلة إال 
لو كلف بنشاط ميتص طاقته العالية، ما 
يجعله يشخص أحياناً بطريق اخلطأ على 

أنه يعاني فرط احلركة.

م��ا يكون  • مندفع أح��ي��ان��اً وه���و غ��ال��ب��اً 
مدركاً لذلك.

• ع���دم ال���ق���درة ع��ل��ى حت��م��ل اإلح��ب��اط 
جتميد  إل��ى  أحياناً  تدفعه  والتي  والفشل 

طاقاته واإلقالع عن العمل.
• حساسية مفرطة.

• سريع امللل مما ال يثير شغفه وفضوله
العديد  • عاطفي إلى حٍد كبير، ولديه 
م���ن امل���خ���اوف م���ن ف���ق���دان م���ن يحبهم 
وذل���ك ف��ه��و دائ��م��اً ب��ح��اج��ة إل���ى أش��خ��اص 

أسوياء بجانبه لفهم مخاوفه .
نستنتج  أن  علينا  يسيراً  أصبح  واآلن   -
الطفل  يواجهها  أن  ميكن  التي  املشكالت 
امل��وه��وب وأس��رت��ه م��ن أي���ن ت��ب��دأ مشاكل 
الطفل : - إنها تبدأ من املجتمع الذي يرفض 
كل ما هو غريب أو غير مألوف فالطفل 
املبدع قد ي��درك أشياء وكأنه يرى األمور 
بأعنٍي غير أعيننا أحياناً. إضافة إلى ذلك 
قد ينفر منه أقرانه أحياناً لعدم قدرتهم 
ق��د تكون  أو  وال��ت��ج��اوب معه  على فهمه 
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نحو  بالغيرة  مشبعة  جتاهه  استجابتهم 
تفوقه وال عجب إذن إذا عرفنا أن بعض 
ويحبطون  ب��ل  يقللون  املبدعني  األط��ف��ال 
حتى  أحياناً  بالغباء  قدراتهم متظاهرين 
الرغبة في  إنها  ال يخسرون من حولهم 
االنتماء وإقامة العالقات. - التباين الواضح 
بني قدرات الطفل العقلية ونضج املشاعر 
فنضجه  التكيف  في  صعوبة  لديه  يخلق 
عن  تختلف  ال  ق��د  واحتياجاته  العاطفي 
ب��اق��ي األط��ف��ال األم���ر ال���ذي ق��د ال تدركه 
التشويش  نوعاً من  ويخلق  أحياناً  األس��رة 

واالضطراب في التعامل مع الطفل.
 - ع���دم م���الءم���ة امل��ن��اه��ج ال��ت��دري��س��ي��ة 
كثيٍر  في  تعتمد  التي   - التعليم  وأساليب 
ال��ت��ل��ق��ني واحلفظ-  ع��ل��ى  األح����ي����ان  م���ن 
ل��ط��ب��ي��ع��ة ال��ط��ف��ل ال���ت���ي ت���أب���ى إال احل����وار 

واملناقشة واإلقناع.
ع��دم اح��ت��رام األس��رة للطفل فكثيراً   -
اآلب��اء أطفالهم لكن ال يدركون  ما يحب 
معنى احترام الطفل وعدم جرح مشاعره 
األوام������ر  إل�����ى  أن مي��ت��ث��ل  رف�����ض  م����ا  إذا 
وال����ن����واه����ي 
حسب 

ال��ذي يرفضه ذلك  قوانني األس��رة األم��ر 
املتمرد الصغير.

 - الضغط على الطفل ودفعه إلى مزيد 
تفوق  قد  بأعمال  وتكليفه  اإلنتاجية  من 
الذي  الدراسة  لنوع من  دفعه  أو  طاقاته 
االستغالل   - ال يشعر مبيل ورغبة نحوه. 
العاطفي للطفل لتعويض ما فات األبوين 
ف��ي مختلف  ابنهم  ف��ي نفس عمر  وه��م 
وال��ف��ك��ري��ة،  املهنية  أو  العلمية  ال��ن��واح��ي 
ال��ذي ك��ان يطمح أن يكون طبيباً  ف��األب 
ي���وم���اً م���ا ول���م مت��ك��ن��ه ق���درات���ه م���ن ذل��ك 
وانتهى به األمر إلى أي عمل آخر، يعّوض 
لتحقيق  االب����ن  ع��ل��ى  بضغطه  ذل���ك  ع���ن 
بالطفل  وي���زج  حتقيقه  يستطيع  ل��م  م��ا 
باملّرة ألنها ال  لها  إل��ى مجاالت ال يصلح 
تتناسب مع ميوله واجتاهاته، وهذا ناجت 

لضآلة الثقافة التربوية والنفسية.
إذا لم تتوفر لها بيئة  ضياع املوهبة   -  
خصبة للنمو من الناحية االقتصادية التي 
توفر اإلمكانيات الالزمة للطفل من كتب 
تتسع  حتى  إلكترونية  ووسائل  ومجالت 
الثقافية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  وك��ذل��ك  معرفته 
حتى يستطيع الوالدان فهم الطفل وكيفية 

الثقافة  ذات  البيئات  وف��ي  معه.  التعامل 
احمل���دودة ق��د ال يتوقف األم��ر عند عدم 
االه��ت��م��ام مب��واه��ب ال��ط��ف��ل وق���درات���ه بل 

يصل إلى ما هو أكثر من ذلك.
- وم��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي حت��د ب��ل وتهدم 
قدرات الطفل هي قلق اآلباء حيال مسألة 
ال��ذي يجعلهم ال يشجعون  األم��ر  التعليم 
إال أساليب التحصيل التقليدي املبني على 
التلقني والقائم على احلفظ، ويقلالن من 
ش��أن ق���درات االبتكار وامل��واه��ب واإلب���داع 
ال��ت��ي تتجّلى ف��ي األن��ش��ط��ة غير  اخل��اص��ة 
إال  املدرسية. ولكن في نظرهم ال وقت 

لعمل وأداء الواجبات املدرسية. 
مشكلة التأخر الدراسي!!!

املوهوب  الطفل  يكون  أن  ميكن  ه��ل   
نعم!!  اإلجابة  دراس��ي��اً؟  متأخراً  املبدع  أو 
ظهرت قضية املوهوبني متدني التحصيل 
ه��وب��ك��ن��ز  ج����ون����ز  ب���ج���ام���ع���ة  م�����رة  ألول 
بالواليات املتحدة األمريكية عام )1981( 
علي يد نخبة من علماء التربية اخلاصة. 
املشكالت  م��ن  املتدني  التحصيل  ويعتبر 
تصل  ق��د  بنسبة  امل��وه��وب��ني  ل��دى  الشائعة 
متدني  املوهوبني  من   )50%  –  15( إل��ى 
التحصيل، ومن )-%10 %20( من الذين 
يتركون  أو  العليا  امل��درس��ة  من  يتسربون 
مرتفعي  ع���داد  ف��ي  يقعون  بها  ال��دراس��ة 
ال����ذك����اء. وق����د ي���ك���ون ت���دن���ي ال��ت��ح��ص��ي��ل 
عارضاً لظرف شخصي أو أسري وقد 
ي��ك��ون م��ت��أص��الً م��ض��ى عليه س��ن��وات 
، كما قد يكون مقصوراً على مادة 
جلميع  ش��ام��الً  أو  بعينها  دراس���ي���ة 
امل������واد ال����دراس����ي����ة. وي���ع���رف بعض 
الباحثني تدني التحصيل بأنه شرخ 
الطفل  أداء  ب��ني  وت��ن��اق��ض  وف��ج��وة 
الدراسي املدرسي والطاقة املختزنة 
لقدراته الفعلية مثل: الذكاء اإلجناز 
نتائج اإلبداع أو بيانات املالحظة. 
أو  السبب  م��ا ه��و  اآلن  وال��س��ؤال 
مشكلة  وراء  الكامنة  األس��ب��اب 
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التأخر ال��دراس��ي ل��دى الطفل امل��وه��وب؟ - 
عوامل مدرسية وجود األطفال املوهوبني 
ف��ي ف��ص��وٍل دراس��ي��ة ع��ادي��ة ال تتفق مع 
ال  وك��ذل��ك  التعلم  على  العالية  ق��درت��ه��م 
يناسبهم  ال��ذي  التعلم  أسلوب  مع  تتالءم 

وهو املبني على املناقشة واحلوار.
- غ��ي��اب ال��ت��ق��دي��ر واالح���ت���رام ال��ف��ردي 
امل��درس��ي  امل��ن��اخ  امل���درس���ة،  للطفل داخ����ل 
التقييم  ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف��س،  ش��دي��د 
اخلارجي، أن تكون املناهج غير مشجعة. 
الضعيفة  املعنوية  أسريه)الروح  عوامل   -
ل�����ألس�����رة، ال��ت��ف��ك��ك األس���������ري، ال��ت��س��ل��ط 
وال��س��ي��ط��رة م��ن ق��ب��ل األب���وي���ن، احل��م��اي��ة 
)التدني  الشخصية:  ال��ع��وام��ل   - ال��زائ��دة(. 
في تقدير الذات، الالمباالة نحو املدرسة، 
سرعة امللل، الضبط الشخصي املتدني في 

حياتهم(.
تواجه  التي  املشكالت  م��اذا عن  ولكن   

أسرة الطفل املوهوب؟ 
تلبية  ف����ي  ال���واع���ي���ة  األس�������رة  رغ���ب���ة   -
إلى  ب��األس��رة  تدفع  قد  الطفل  احتياجات 
ال  حتى  الكثير  وامل���ال  باجلهد  التضحية 

تضيع املوهبة. 
- ال��ص��راع أح��ي��ان��اً ب��ني ال��وال��دي��ن حينما 
يختلفان في أسلوب معاملة الطفل األمر 
ال��ذي قد يستخدمه ذل��ك امل��راوغ الصغير 
ف���ي ال��ل��ع��ب ب��ه��م م���ن أج���ل ال���وص���ول إل��ى 

أهدافه. 
- احلماية املفرطة واخلوف على الطفل 
إلدراك األس���رة لنفور م��ن ه��م ف��ي مثل 

سنه ورفضهم له في كثير من األحيان.
 - أس����رة ال��ط��ف��ل امل���وه���وب أق���ل رض��اء 
وأك���ث���ر ت���ذم���را م���ن امل���درس���ة م���ن أس���رة 
الطفل  ك��ان  إذا  ال��ع��ادي وخصوصا  الطفل 
شديد املوهبة فبعد أن يتم اكتشاف الطفل 
بشن حملة شعواء  األس���رة  تبدأ  امل��وه��وب 
على املدرسة واملدرسني. وتصب اللوم على 
املدرسة في العديد من األمور فإذا قصر 
املعلمني  اتهمت  امل���واد  إح���دى  ف��ي  الطفل 

الطفل  أس���اء  وإذا  ال��ط��ف��ل،  تشجيع  ب��ع��دم 
السلوك اتهمت املنهج بأنه ال يتحدى عقل 
الطفل، وإذا كره الطفل الواجبات املدرسية 
ات��ه��م��ت امل���درس���ة ب��ال��ض��غ��ط ع��ل��ى الطفل, 
الطرفني  الطفل ضحية بني هذين  ويقع 

املتنازعني. 
من  بإخوته:  امل��وه��وب  الطفل  عالقة   -
املوهوب  الطفل  أس���رة  تقلق  التي  األم���ور 
تشير  إذ  بإخوته،  امل��وه��وب  الطفل  عالقة 
ال��دراس��ات في ه��ذا املجال إل��ى أن اإلخ��وة 
غ��ي��ر امل���وه���وب���ني ي���ع���ان���ون م���ن م��ش��ك��الت 
مستوى  وت��دن��ي  والقلق  النفسي،  ال��ت��واف��ق 
ت��ق��دي��ر ال�����ذات ب��س��ب��ب وج����ود ط��ف��ل آخ��ر 

موهوب في األسرة. 
كيف نكتشف الطفل املوهوب؟

 اخل��ص��ائ��ص ال��س��اب��ق��ة ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
املقاييس النفسية: مقاييس القدرة العقلية 
التحصيل  م��ق��اي��ي��س  ال���ذك���اء(  )اخ���ت���ب���ارات 

األكادميي: مقاييس اإلبداع
مقاييس السمات الشخصية والعقلية 

توفر  أن  يجب   - لألسرة:  التوصيات: 
األس�����رة ألب��ن��ائ��ه��ا امل��ب��دع��ني اإلم��ك��ان��ي��ات 
امل��ن��اس��ب��ة وال���ظ���روف امل��الئ��م��ة م��ن ح��وار 
واح����ت����رام وإث�������ارة ع��ق��ل��ي��ة ح��ت��ى مي��ك��ن 

العقلية واملواهب  القدرات  استغالل هذه 
ال���ك���ام���ن���ة م���ن���ذ وق�����ت م��ب��ك��ر م����ن ع��م��ر 

الطفل. 
األل���وان  ف��ي  املتمثلة  األدوات  ت��وف��ي��ر   -
وال���ك���ت���ب وامل����ج����اّلت وق���ص���ص األط���ف���ال 
وال���وس���ائ���ل اإلل��ك��ت��رون��ي��ة م���ن األق�����راص 
املدمجة ، وبعض األدوات ملمارسة بعض 

املهارات احلركية. 
منوه  وأن  طفل  أن���ه  اآلب����اء  ينسى  أال   -
ال��ع��اط��ف��ي ال ي����وازي س��رع��ة من���وه العقلي 
وهذا يجعله فريسة لالكتئاب واضطرابات 
التكيف والتي قد تبدو في شكل اضطراب 

سلوكي. 
- أن يلجأ األب��وان للمتخصصني وذوي 
اخلبرة للحصول على املزيد من املعلومات 

عن سبل التعامل مع الطفل.
مؤسسات  هناك  تكون  أن  للمجتمع:   
وه��ي��ئ��ات ت��رع��ى ه���ؤالء األط���ف���ال وت��ق��دم 
إلطالق  واملعنوي  امل���ادي  الدعم  ألسرهم 
الطاقات الكامنة ألنها لو لم تطلق ستتحول 
هذه الطاقة إلى صورتها السلبية في شكل 
اضطرابات نفسية وسلوكية.علماً بأن هذه 
املؤسسات موجودة بالفعل في العديد من 

الدول األجنبية والعربية. 
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الملتقي األول ألولياء
أمور ذوي اإلعاقه 

مبادرة بست باديز قطر

( ش��ارك��ت  اوال  االس�����ره   ( حت���ت ش��ع��ار 
م��ع��ل��م��ات امل���رك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��أه��ي��ل��ي 
ل��ذوي  ال��ق��ط��ري��ه   للجمعيه  ال��ت��اب��ع  للبنات 
امللتقي  فعاليات  في  اخلاصه  االحتياجات 
ال��ذي  االع���اق���ه  ذوي  ام����ور  الول���ي���اء  االول 
باديز قطر( حتت  بست   ( مبادره  نظمته 
( وج����اءت مشاركه  اوال  االس����ره   ( ع��ن��وان 
امل��رك��ز ب��ه��دف االس��ت��ف��اده ون��ق��ل خ��ب��رات 
اجلانب  حتصيل  علي  وتدريبهم  املعلمات 
االك����ادمي����ي مل����ه����ارات ال��ت��ع��ام��ل م���ع ذوي 
االعاقه وقد ناقش املشاركون في امللتقي 4 

محاور هي :
ال���ت���ح���دي���ات االج���ت���م���اع���ي���ه , امل��ش��ك��الت 
ال��ن��ف��س��ي��ه ال��ت��ي ي��ت��ع��رض��ون ل��ه��ا , االرش����اد 
استراتيجيات  ,واخ��ي��را  الس��ره��م  الصحي 

تنميه ودعم اسرهم اقتصاديا .

واوص����ي امل��ش��ارك��ون ف��ي امل��ل��ت��ق��ي االول 
الولياء امور ذوي االعاقه بتوفير االرشاد 
والدعم النفسي السر ذوي االعاقه وكذلك 
بضروره التماسك االسري والتعاون فيما 

عليها  والتغلب  التحديات  ملواجهه  بينهم 
بقضايا  املجتمعي  الوعي  نشر  والتوسع في 
ال��ي  ب���االض���اف���ه   , االع���اق���ه  وح���ق���وق ذوي 
ذوي  االش��خ��اص  الس��ر  الصحي  التثقييف 
,كما  الصحيه  امل��ش��ك��الت  مل��واج��ه��ه  االع��اق��ه 
التأهيليه  الفرص  بتطوير  امللتقي  اوص��ي 
علي  احل��ص��ول  م��ن  ليتمكنوا  وال��وظ��ي��ف��ي��ه 
م���ك���ان ش���اغ���ر ف���ي س����وق ال��ع��م��ل وت��وف��ي��ر 
ب���رام���ج ت��أه��ي��ل��ي��ه ل�����ذوي االع���اق���ه خ��اص��ه 
ب��رام��ج  ال���دخ���ل احمل������دود وت���وف���ي���ر  ذوي 
وفعاليات  ورح��الت  تأهيليه وورش عمل 
االعاقه  لذوي  متنوعه  اجتماعيه  وانشطه 
والس���ره���م ب��ه��دف دم��ج��ه��م االج��ت��م��اع��ي 
االعاقه  االولويه لالشخاص ذوي  وتقدمي 
املقدمه  واخل��دم��ات  الصحيه  الرعايه  في 

من جميع مؤسسات الدوله .



77 2018

التعليمي  تسجيل الطالب ذوي اإلعاقة في برنامج الدعم 
اإلضافي

وزارة التعليم والتعليم العالي 
آلية التسجيل :-

التسجيل يتم من خالل املدارس مباشرة :-
  الطلبة الذين يتم تسجيلهم مباشرة عن طريق املدارس 
يجب أن يكون منسق الدعم التعليمي اإلضافي ضمن جلنة 
اخل��اص  النموذج  بيانات  استكمال  يتولى  أن  على  التسجيل 
واملتبعة من  نفسها  التسجيل  بالتسجيل ويتم تطبيق شروط 
إدارة ش���ؤون امل����دارس م��ع ض���رورة ت��وق��ي��ع ول���ي األم���ر على 

اإلقرار املرفق .
الفئات التي تسجل عن طريق املدرسة مباشرة :-

 ( وال��ك��الم  النطق  في  مشكالت  من  يعانون  الذين  الطلبة 
دون مصاحبة إعاقة أخرى (.

) ضعف سمعي من  إعاقات سمعية  لديهم  الذين  الطلبة 
البسيط إلى املتوسط الدرجة (.

ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن ل��دي��ه��م اض���ط���راب ف���رط احل��رك��ة وتشتت 
االنتباه. 

الطلبة الذين لديهم اعاقات جسدية بسيطة .
الطالب ذوو اإلعاقة السمعية :-

فوق  سمعي  بضعف  املصابون  وال��ط��الب   ، الصم  ال��ط��الب 
في  تسجيلهم  يتم   ، ال��ش��دي��د  السمعي  وال��ض��ع��ف   ، امل��ت��وس��ط 

مجمع مدارس التربية السمعية التابع للوزارة مباشرة .
الطالب ذوو اإلعاقة البصرية :-

الطلبة املكفوفون أو الذين لديهم ضعف بصري شديد يتم 
تسجيلهم في معهد النور للمكفوفني مباشرة.

اإلعاقات احلركية :-
القطاع  ف��ي  العاملني  أب��ن��اء  احلكومية  امل���دارس  ف��ي  يقبل 
إلعاقات  املصاحبة  غير  احلركية  اإلعاقة  ذوي  اخل��اص من 
ذهنية ويتم تسجيلهم مباشرة عن طريق املدارس احلكومية 
شرط توفر تقرير طبي واضح ومعتمد من جهة حكومية .

للتقييم  رؤى  م���رك���ز  خ����الل  م���ن  ت��س��ج��ل  ال���ت���ي  ال���ف���ئ���ات 
واالستشارات والدعم :-

حاالت االستسقاء الدماغي.
حاالت الشلل الدماغي.

اإلعاقات الذهنية. 
حاالت التوحد ، واألسبرجر ، وحاالت الرت .

ال��ذه��ن��ي��ة م��ث��ل ) م��ت��الزم��ة داون –  م��ت��الزم��ات اإلع���اق���ة 
والندوكليفتر - - وبرادويلي ..الخ (.

حاالت زراعة القوقعة.
      في حال اكتشاف فريق التسجيل باملدرسة أن الطالب 
مصاب بإحدى اإلعاقات السابقة تقوم إدارة املدرسة بتوجيه 
 ، والدعم  واالستشارات  للتقييم  رؤى  مركز  إلى  األمر  ولي 

مع نسخة من استمارة املالحظة األولية للطالب املستجد.

بالعلم نبني قطر

اعــرف
؟حقوقك.. د. طارق العيسوي

مستشار الجمعية
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أهمية  ب��ه��ا  امل��س��ّل��م  األدوار  م��ن  أص��ب��ح 
دور األس��رة في ضمان واستقرار وتلبية 
اح��ت��ي��اج��ات أع��ض��ائ��ه��ا م���ن األس����وي����اء أو 
الزاوية  ال��دور يشكل حجر  املَعوقني. هذا 
في توجهات العمل االجتماعى والتنموى. 
ف�����األس�����رة ك����ان����ت وم������ا زال�������ت وس��ت��ظ��ل 
االج��ت��م��اع��ي��ة  للتنشئة  ال��ط��ب��ي��ع��ى  احمل��ي��ط 
الصحية  البيئة  أنها  كما  لألبناء،  السليمة 
ال���ت���ى ي���ت���رع���رع ف����ي م���ن���اخ���ه���ا األط���ف���ال 
نفوسهم  وت��ت��ه��ذب  وي��س��ت��ق��ي��م س��ل��وك��ه��م 
وتتحدد  وم��ش��اع��ره��م  عواطفهم  وتنمو 
االستقامة واالنتماء  اجتاهاتهم نحو قيم 
وال�����والء وامل��ش��ارك��ة واالن���دم���اج في 

املجتمع.

وإن كان هذا هو دور األس��رة بالنسبة 
لألبناء واألسوياء، فإن هذا الدور يتعاظم 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ألب��ن��اء املَ���ع���وق���ني، ح��ي��ث تكون 
األس����رة وك���ل م��ا ي��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا م��ن دفء 
عاطفى وت��راب��ط حميم هي األق���در على 
تعويض هؤالء األطفال عن مواطن العجز 
التي يعانون منها نفسياً وعقلياً  والقصور 

وجسدياً.
كل هذا يشير بوضوح إلى أهمية توفير 
للعمل  ل��ألس��رة  املمكنة  الفرصة  وإت��اح��ة 
امل��ه��ارات  مختلف  أف��راده��ا  اكتساب  على 

واخل�����ب�����رات وامل�����ع�����ارف ال����الزم����ة في 
مجال اإلعاقة ورعاية املَعوقني، 

مع  ال��واع��ي  التعامل  وكيفية 

مشاكلهم، مع التركيز على أهمية تدريب 
الوالدين على األساليب احلديثة في مجال 

معاملة األبناء املَعوقني.
ومن هنا يأتى دور األس��رة في رعاية 

أفرادها املَعوقني فال بد من:

1- المشاركة
على عالج  القائمون  ي��واج��ه  م��ا  غ��ال��ب��اً، 
اإلعاقة نوعاً من املقاومة من قبل األهل 
نظراً للتشخيص وتقييم القدرات اخلاصة 
وشكل اإلع��اق��ة ب��االب��ن. ون��ظ��راً ألن هذه 
املرحلة أساسية وحساسة ألنها تضع اآلباء 
ال��ق��رارات  على مفترق ط��رق م��ع 
املتعلقة مبصير ابنهم املَعوق، 

المشاركة األسرية في تربية وتـــــــــــــــــــــــــــــأهيل األطفال ذوي اإلعاقة
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ف����إن ال��ع��الق��ة ب���ني األه����ل واألخ��ص��ائ��ي��ني 
لها  م���ع���اجل���ني(   � م���رش���دي���ن   � )م��ع��ل��م��ني 
تغيير  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي��ت��م  ح��ي��ث  أهميتها، 
وتعديل اجتاهات األهل بشكل إيجابي نحو 

اإلعاقة.
في  ه��ام��اً  األخ��ص��ائ��ي��ون دوراً  وي��ل��ع��ب 
جعل اآلباء يثقون بهم كمقدمني للبرامج 
اإليجابية  فالعالقة  املَعوق.  لالبن  املقدمة 
ال���ت���ي ي���س���وده���ا ال���ت���ع���اون ت��ن��ع��ك��س بشكل 
أف��راد  على  التأثير  إمكانية  على  إيجابي 
برنامج  إجن���اح  ف��ي  ومشاركتهم  األس���رة 

التدريب واخلدمات.
في  الوالدين  مشاركة  أه��داف  وتتمثل 
اإلطالع على املعلومات املتعلقة بطفلهما، 
ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  وحقهما ف��ي املشاركة ف��ي 
الوالدان  يقدمها  التي  املعلومات  وتوظيف 
وقيام  لالبن،  املناسب  البرنامج  لتحديد 
سلوك  على  األخصائيني  بإطالع  الوالدين 
ال��ط��ف��ل ف��ي ال��ب��ي��ت، وم��ش��ارك��ة اآلب����اء في 
في  تطبيقه  ي��ت��م  ال���ذي  ال��ب��رن��ام��ج  تنفيذ 
ال��ب��ي��ت، وت��ط��وي��ر ش��ع��ور ال��وال��دي��ن بالثقة 
وال��ك��ف��اي��ة، وحت��س��ني ن��وع��ي��ة ال��ت��ف��اع��الت 
ب��ني ال��وال��دي��ن وط��ف��ل��ه��م��ا. وه����ذا يقتضي 
وض�����ع ب����رام����ج ل���ت���دري���ب ك����ل م����ن اآلب�����اء 
واألخ���ص���ائ���ي���ني، ف����إن ك����ان األخ��ص��ائ��ي��ون 
ف���ي ح��اج��ة إل���ى ت��وج��ي��ه، ف���إن اآلب�����اء في 
يتخلصون  ك��ي��ف  يتعلموا  أن  إل���ى  ح��اج��ة 
ل��ل��خ��دم��ات فقط  ك��ون��ه��م مستقبلني  م��ن 
ليكونوا مشاركني فاعلني مع األخصائيني 
في هذه البرامج، فالبرامج التي توضع ال 
تهتم بالطفل املَعوق فقط، بل تسعى إلى 
أيضاً.  إلى أسرته  العون واإلرش���اد  تقدمي 
وينسى  بالطفل  يهتم  ال���ذي  ف��ال��ب��رن��ام��ج 
أسرته هو برنامج جزئي ليس له فرص 

للنجاح.

املعدة  البرامج  ف��ي  األس��ر  مشاركة  إن 
ل��ألب��ن��اء املَ��ع��وق��ني ت��أخ��ذ أش��ك��االً متعددة، 
أساسية  ق��اع��دة  امل��ش��ارك��ة  ص���ور  وتعكس 
أج��ل مصلحة  املتبادل من  التعاون  وه��ي 
ال��ط��ف��ل. وت��أخ��ذ م��ش��ارك��ة ال��وال��دي��ن ع��دة 
التخطيط  أوجه منها إسهام األهالي في 
التربوي، وفي حتديد األهداف  للبرنامج 

ولطفلهم  لهم  األكثر مالءمة  واألساليب 
وامل���س���اه���م���ة ف����ي ال����رح����الت واحل���ف���الت 
للعمل  اآلب��اء  يتطوع  أحياناً  وامل��ع��ارض، و 

في هذه املراكز.
إال أن م��ن أه���م أش��ك��ال ال��ت��ع��اون بني 
اآلب��اء واألخصائيني قيام اآلب��اء مبالحظة 
س��ل��وك��ي��ات وم����ه����ارات ال��ط��ف��ل، وت��ق��دمي 
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األستاذة الدكتورة /
عفاف عبد العليم ناصر

أستاذ علم االجتماع 

كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية



2018 80

العديد من املالحظات واملعلومات املتكررة 
عن سلوك الطفل ومنوه وتطور املهارات 
املراد تطويرها وقد يكون التدريب لفترة 
أطول، خاصة أن سلوك الطفل قد يختلف 
بعض الشيء عن هذه املراكز التأهيلية أو 
العالجية. وقد يساعد اآلباء أيضا في إنشاء 
األهلية  اجلمعيات  إنشاء  في  املساهمة  أو 
حقوقهم،  ع��ن  وال��دف��اع  املعوقني  لرعاية 
وذلك من خالل دعم البحوث والدراسات 
املجتمع  وت��ع��ري��ف  ب��املَ��ع��وق��ني،  اخل���اص���ة 
بأهمية هذه اخلدمات، وسن التشريعات 

اخلاصة بحماية األبناء املَعوقني.
التي تعود من  ال��ف��وائ��د  ولعل م��ن أه��م 
مشاركة األسرة في تربية وتأهيل طفلها 
أساليب  ف��ي  ال��ث��ب��ات  ف��ي  متمثلة  املَ���ع���وق 
املعاملة بني كل من املنزل واملركز، وزيادة 
األس��رة  وتستفيد  والنمو،  التعليم  ف��رص 
املشاركة بأن حتصل على  أيضاً من هذه 
املعلومات الضرورية حول البرنامج املنفذ 
تفعله ومصادر  أن  األس���رة  تستطيع  وم��ا 
الدعم املتوفر في املجتمع لطفلها، كذلك 
ت��ت��ع��رف األس������رة ع��ل��ى ال���ط���رق امل��ن��اس��ب��ة 
إلى  املركز  من  املكتسب  السلوك  لتعميم 

البيت.
وال ش���ك، ف���إن األس����رة أي��ض��ا تكتسب 
طرق تطبيق املهارات املكتسبة في املنزل 
وتعمل على حل املشاكل الناجتة عن تربية 
أيضاً،  لألخصائي  وبالنسبة  َمعوق.  طفل 
ف���إن م����ردود امل��ش��ارك��ة األس��ري��ة ينعكس 
ال��ت��ي يتلقاها م��ن اآلب���اء  ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات 
فيما يتعلق بسلوك الطفل واملهارات املراد 

تعليمها وتقبل الطفل لها.

2- اإلرشاد والدعم:
تواجهها  التي  الضغوط  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
األس�����رة ف���ي ت��رب��ي��ة األط���ف���ال، ف���إن أس��ر 
األطفال املَعوقني تواجه ضغوطاً وصعوبات 
َمعوق،  طفل  وج��ود  أن  خاصة  إضافية، 
ال��ت��ي جت��د األس����رة نفسها عند  واحل���ي���رة 
اخل��دم��ات اخل��اص��ة لطفلها، ولكي  طلب 

حتصل األس��رة على هذه اخلدمات فهي 
بحاجة إلى اإلرشاد والدعم.

واإلرش���������اد ج�����زء م���ه���م م����ن خ���دم���ات 
ال���ت���رب���ي���ة اخل����اص����ة امل����ت����ع����ددة، وت��ت��م��ث��ل 
أه���داف���ه ف��ي م��س��اع��دة املَ���ع���وق ع��ل��ى فهم 
على  ومساعدته  واقعية،  بطريقة  نفسه 
ف��ه��م ق����درات����ه واس����ت����ع����دادات����ه، وت��ط��وي��ر 
وحلها،  املشكالت  ملواجهة  ال��ق��درات  ه��ذه 
كذلك فهم البيئة التي يعيش فيها املَعوق 
واالندماج بها، وكيفية التكيف مع اإلعاقة 
وم��واج��ه��ت��ه��ا واس��ت��غ��الل ف���رص ال��ت��دري��ب 
بالنسبة  أما  له،  املتاحة  والعالج  والتأهيل 
لألسرة فإن اإلرشاد يعمل على امتصاص 
معها،  والتعامل  اإلعاقة  وتقبل  الصدمة، 
وم����س����اع����دة ه�����ذه األس��������رة ف����ي ت��ن��ظ��ي��م 
مسؤولياتهم،  وحت��دي��د  أف���راده���ا،  أدوار 
مع  واالن��دم��اج  التكيف  على  ومساعدتهم 
اإلرش��اد  يساعد  كذلك  بإيجابية.  املجتمع 
األس����ري ف��ي احل��ص��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات، 
من  الالزمة  واخلدمات  الدعم  ومصادر 
التي  واجلمعيات  والهيئات  امل��راك��ز  قبل 

تعمل في مجال اإلعاقة.
ويعتمد برنامج اإلرشاد على اعتبارات 
أس��اس��ي��ة ف���ي اإلرش�����اد م��ث��ل: ب��ن��اء األل��ف��ة 
وال��ت��ع��اط��ف وم���راع���اة ال���ف���روق ال��ف��ردي��ة، 

وع�������دم ال���ت���ك���ل���ف واإلص������غ������اء ب��اه��ت��م��ام 
واالت��ص��اف ب��امل��رون��ة وق��د يتخذ اإلرش���اد 
العديد من األشكال مثل اإلرش��اد الفردي 
واإلرش��������اد اجل���م���اع���ي. وت��ش��م��ل ال��ع��م��ل��ي��ة 

اإلرشادية على ست خطوات:
حت���دي���د ال�����ه�����دف، ت���ع���ري���ف امل��ش��ك��ل��ة، 
ف��ه��م ح��اج��ات امل��س��ت��رش��د، حت��دي��د خطة 
العالقة  إنهاء  العمل،  خطة  تنفيذ  العمل، 

اإلرشادية.
أما الدعم فيقصد به البرامج التي تقدم 
من أجل دعم لألبناء لنتمكن من اكتساب 
املعرفة واملهارات الالزمة لتربية األطفال 
بطريقة فعالة. فآباء األطفال املَعوقني في 
حاجة إلى تدريب خاص ليكتسبوا مهارات 
ول��ت��ط��وي��ر ال����ق����درات وامل����ع����ارف ل��دي��ه��م. 
وت��ش��ك��ل م��ج��م��وع��ات اآلب����اء م��ص��در دع��م 
التعبير  يستطيع  مقبوالً  ج��واً  يوفر  فاعل 

بحرية عن مشاعرهم.
وي���س���ت���ط���ي���ع���ون حت�����دي�����د ح���اج���ات���ه���م 
وأه���داف���ه���م ي��ت��وص��ل��ون م���ع���اً إل����ى ح��ل��ول 
حاجاتهم  إل��ى  باإلضافة  ه��ذا  ملشكالتهم. 
والعاطفي،  االنفعالي  الدعم  ال��دع��م،  إل��ى 
والتربوي،  والصحي  املالي  الدعم  كذلك 
والدعم االجتماعي يقود إلى احترام الفرد 
ل��ذات��ه ف��ي ت��ق��دي��ر اآلخ��ري��ن ل��ه وت��واص��ل��ه 
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معهم، ويؤدى إلى حتسني ردود أفعاله. 
ك���ل ه����ذا ي��ج��ع��ل م��ف��ه��وم ال���دع���م ش��ام��الً 
خلدمات ال تقتصر على مجرد اإلرشاد أو 
تقدمي املشورة، إنه يرتبط بخلق اإلحساس 
املَعوق بشكل خاص  أس��رة  لدى  اإليجابي 
على وج��ود من يساندها ويقف بجانبها، 
ألن ه����ذا اإلح���س���اس ه����ام ج�����داً، ف��وج��ود 
م���ن ي��س��اه��م ف���ي ت��ق��ب��ل وح���ل ع���دد كبير 
الضغوطات  ع��ن  الناجمة  امل��ش��ك��الت  م��ن 

املفروضة على املَعوقني وأسرهم.

3- التدريب:
وت��ق��وم امل���راك���ز ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة وال��ع��الج��ي��ة 
األطفال  أس��ر  لتدريب  برامج  بوضع  اآلن 
املَ���ع���وق���ني. ف���أس���ر ال��ط��ف��ل املَ���ع���وق ليست 
ب���ح���اج���ة ل����إرش����اد وال����دع����م ف���ق���ط، ب��ل 
ه���ي ت��س��ت��ط��ي��ع أن ت���ق���وم ب������أدوار م��ؤث��رة 
ويتم  وتعليمه.  املَ��ع��وق  ابنها  ت��دري��ب  ف��ي 
الطفل  أس���رة  ت��دري��ب  م��ب��ررات  تلخيص 
املَ���ع���وق ب����أن األس����ر ب��وج��ه ع����ام ال تتمتع 
الطفل  لتعليم وتدريب  الالزمة  باملهارات 

املَ��ع��وق، ف��ه��ذا الطفل ل��ه ح��اج��ات خاصة 
م��ع��ق��دة وم��ت��ن��وع��ة، وال��ت��دري��ب ض���روري 
م��ع طفلها  األس���رة  تفاعل  أمن���اط  لتغيير 
نحوه  واجتاهاتها  منه  وتوقعاتها  املَ��ع��وق 
ويحتاج أولياء أمور األطفال املَعوقني إلى 
تبادل املعلومات واخلبرات حول احملاولة 
سلوك  لضبط  الناجحة  وغ��ي��ر  الناجحة 
الطفل في املنزل والبرامج التدريبية توفر 
الفرصة املناسبة ملثل هذه اخلبرات. ولقد 
وضعت املؤسسات واملراكز املعنية بتربية 
شأنها  من  تدريبية  برامج  املَعوق  الطفل 
بتدريب  ال��ق��ي��ام  ال��وال��دي��ن على  م��س��اع��دة 
ال��ت��ي يحتاج  امل��ه��ارات  املَ��ع��وق على  طفلها 
إليها، وروعي في هذه البرامج احتواؤها 
على حاجات أسرية متمثلة في حاجات 
تتعلق  وح��اج��ات  املَ��ع��وق  الطفل  ومشاكل 
ب���األس���رة، وح���اج���ات ل��ه��ا ع��الق��ة بتفاعل 
ب��ه��ا. كذلك  املجتمع احمل��ي��ط  األس����رة م��ع 
ي��ض��ط��ل��ع ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب 
لتنفيذ  ال��ض��روري��ة  واخل��ط��وات  للوالدين 

ولنجاح هذا البرنامج، أما بالنسبة لطرق 
تدريب الوالدين فقد اشتملت على العديد 
م���ن ال���ط���رق م��ث��ل امل���الح���ظ���ة، امل��م��ارس��ة 
ال��س��ل��وك��ي��ة، ال��ت��دري��ب ال���ف���ردي اخل���اص، 
العديد  احمل���اض���رات، واألف�����الم. وه��ن��اك 
من التجارب واملشاريع التي مت تطويرها 
املَعوقني  ألسر  التدريب  حاجات  لتحديد 
قطر  ب��دول��ة  املعوقني  تأهيل  مركز  مثل 
الشارقة  )مبدينة  املبكر  التدخل  ومركز 
بدولة اإلم��ارات العربية(، املجلس األعلى 
م���رك���ز تشخيص  ل��ل��ط��ف��ول��ة واألم����وم����ة، 
امل���رك���ز  )األردن(،  اإلع�����اق�����ة  وت����ق����ومي 
واشنطن(،  )جامعة  لألطفال  النموذجي 
مشروع يورجن )أمريكا(، برامج منظمة 
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��امل��ك��س��ي��ك وغ��ي��ره��ا. 
املساهمة  إلى  البرامج  مثل هذه  وتهدف 
في التكيف مع املشاكل املرتبطة باإلعاقة 
املَ��ع��وق��ني وإكسابهم  األط��ف��ال  وم��س��اع��دة 
م���ه���ارات أس��اس��ي��ة وم��س��اع��دت��ه��م ودع���م 

أسرهم في كافة اجلوانب. 
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الزنجبيل أفضل أدوية العالم
 الزجنبيل متعارف عليه منذ القدم كنوع 
م��ن أن���واع ال��ت��واب��ل ومنبة وه��و أي��ض��اً واح��د 
العالم وق��د حظي  م��ن أفضل األدوي���ة ف��ي 
القرون  وفي  القدم  منذ  آسيا  في  بقداسة 
أن��ه م��أخ��وذ من  الوسطى ف��ي أورب���ا أعتقد 
القرآن  الزجنبيل في  ذك��ر  ع��دن ومت  جنة 
الكرمي واصطفاه اهلل كشراب ألهل اجلنة 
وقال اللة تعالى “ َويحُْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن 
ويتكون   )17: )اإلنسان   “ بِياًل  َزجْنَ َها  ِمَزاجحُ
الزجنبيل من الزيوت الطيارة بنسبة ) 3-1 
 )%  30-20( بنسبة  ال��زجن��ب��ي��ري��ن  و   )  %

واألوليوروبسني جنجيرول.

الخصائص العالجية للزنجبيل:
ربانية  معجزة  الزجنبيل  ن��ب��ات  يعتبر   
ذات فوائد رائعة فهو مصدر غني باملعادن 
مثل املغنيسيوم ، والفوسفور، والبوتاسيوم، 
E-C-B والصوديوم، واحلديد،  والسليكون 
كما   . كاروتني  بيتا  و  والكالسيوم  والزنك، 

يحتوي على نسبة من الفيتامينات .

 ومن فوائد الزنجبيل : 
ال��دراس��ات  بينت  حيث   : لإقياء  م��ض��اد 
أنة فعال جداً ضد دوار السفر وقد كشفت 
ال���ت���ج���ارب ال���ت���ي مت���ت ف���ي م��ش��ف��ى س��ان��ت 
فعالية  أكثر  العشبة  أن  بلندن  بارثولوميو 
من الدواء التقليدي في التفريج عن الغثيان 
حيث  مطهر  والزجنبيل  اجل��راح��ة  مابعد 
يشفي %70 من املرضى بالزحام العضوي 
ممن أعطوا الزجنبيل كما يساعد في الشفاء 
عالج  والزجنبيل  الهضمية  املشكالت  م��ن 
ممتاز لعسر الهضم والريح واملغص ومفيد 
ذلك  واملعدية مبا في  املعوية  للعدوى  ج��داً 
لدوران  الغذائي ومنبه  التسمم  أنواع  بعض 

السطح  إل��ى  ال��دم  ال��دم، ويساعد في تدفق 
الدم  ما يجعلة عالجاً هاماً لضعف دوران 
التعرق  اليدين والقدمني كما أنه يزيد  في 
وي��س��اع��د ف��ي خ��ف��ض ح����رارة اجل��س��م أث��ن��اء 

احلمى.
اس����ت����خ����دم ال���زجن���ب���ي���ل ل����ع����الج م��ش��اك��ل 
صحة  ولتعزيز  طويلة  فترة  ومنذ  القلب 
الكوليسترول  مستوى  القلب فهو يخفض 
ال���ض���ار ف���ي ال������دم، وي��ن��ظ��م ض��غ��ط ال����دم، 
ويساعد في منع تخثر الدم، و بالتالي يقلل 

خطر اإلصابة بأمراض القلب املختلفة .
التنفسية  للحاالت  الزجنبيل  ويستخدم   
للسعال  والزجنبيل مدفئ وملطف ومفيد 
والزكام واإلنفلونزا وذلك عن طريق مضغ 
بعض من جذر الزجنبيل الطازج أو شرب 
أيًضا  وميكنك  الشاي  أو  الزجنبيل  عصير 
الزجنبيل  ب��زي��ت  ال��ص��در وال��ظ��ه��ر  ت��دل��ي��ك 
ل��ل��م��س��اع��دة ف���ي ت��خ��ف��ي��ف وع����الج ال��س��ع��ال. 
في  يساعد  حيث  املناعة  يقوي  والزجنبيل 
املضادة  اخلصائص  بسبب  مناعتك  تعزيز 
ميكن  التي  لألكسدة و املضادة لاللتهابات 
أن ت��س��اع��د ف���ي م��ن��ع ال��ع��دي��د م���ن امل��ش��اك��ل 
ال��ص��ح��ي��ة ال��ش��ائ��ع��ة واالل���ت���ه���اب���ات وذل����ك ال 
الزنك  و  واملغنيسيوم  الكروم  على  حتوائه 

مبا يساعد على تعزيز جهاز املناعة.

الزنجبيل وعالج السكري :
 ي��س��اع��د ال��زجن��ب��ي��ل ف��ي خ��ف��ض مستوى 
األنسولني  فعالية  زي��ادة  و  ال��دم  في  السكر 
واألدوي��ة األخرى املستخدمة لعالج مرض 
ال��س��ك��ري، وي��وص��ي اخل���ب���راء ب��ش��رب ك��وب 
واح����د م���ن امل����اء ال���داف���ئ امل���م���زوج مبلعقة 
صغيرة من عصير الزجنبيل احمللى بالعسل 
في الصباح الباكر يساعد على منع اإلصابة 
أجرتها  دراس���ة  أظ��ه��رت  حيث  بالسرطان 
الشامل للسرطان  جامعة ميشيجان املركز 
موت  يسبب  الزجنبيل  مسحوق  تطبيق  أن 
امل��ب��ي��ض،  ف���ي  خ��اص��ة  اخلاليا السرطانية 
وميتلك الزجنبيل  املستقيم  و  وال��ق��ول��ون 
ال��ق��درة ع��ل��ى مكافحة أن����واع أخ��رى  أي��ًض��ا 
م����ن ال����س����رط����ان����ات مب����ا ف����ي ذل������ك ال���رئ���ة 
وسرطانات  والبروستات  واجل��ل��د  وال��ث��دي 

البنكرياس.

الزنجبيل مسكن لآلالم :
لاللتهابات  مضادة  خصائص  للزجنبيل 
فإنه  وب��ال��ت��ال��ي  ق���وي  طبيعي  مسكن  وه���و 
الطمث،  آالم  م��ن  للحد  استخدامه  ميكن 
ول��ي��س ه���ذا ف��ح��س��ب ب���ل إن���ه أي���ًض���ا يسكن 
عن  لاللتهابات  قوي  ومضاد  احليض  آالم 
طريق غلي الزجنبيل وشربه مغلًيا ويعمل 

ميسون عقاد ) أم عبادة (

أخصائية الطب التكميلي )أملانيا(
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بعون اهلل على تسكني آالم احليض بشكل 
الصداع  عالج  في  فوائده  وللزجنبيل  كبير 
ملن  الزجنبيل  بتناول  األطباء  ينصح  حيث 
يعالج  ألن���ه  النصفي  ال��ص��داع  م��ن  ي��ع��ان��ون 
الدموية  األوع��ي��ة  تصيب  ال��ت��ي  االل��ت��ه��اب��ات 
وال��ت��ي تسبب ص���داًع���ا وآالًم�����ا ش��دي��دة في 
الرأس كما أن الزجنبيل يحد من إحساس 
الغثيان والدوخة وال��دوار، وميكنك شرب 
الزجنبيل املغلي أو استخدامه موضعًيا على 
ال����رأس م��ث��ل ال��ك��م��ادات ع��ن ط��ري��ق عجن 
الزجنبيل ووضعه على موضع الصداع على 

الرأس مباشرًة ملدة ثالثني دقيقة.

الزنجبيل وحرق الدهون : 
 الزجنبيل يقوي عملية الهضم ويحسن 
فإنة  وب��ال��ت��ال��ي  الهضمي  اجل��ه��از  أداء  م��ن 
يحافظ على تناسق اجلسم ورشاقته، كما 
األطعمة  الضارة في  الدهنيات  أنه ميتص 
ال��زجن��ب��ي��ل يساعد  ن��ت��ن��اول��ه��ا، ك��م��ا أن  ال��ت��ي 
لذلك  ال��ب��ط��ن  ح���رق ده����ون منطقة  ع��ل��ى 

فإنه عنصر مهم في أنظمة احلمية 
وال����رج����ي����م ل���ذل���ك ف��ي��ن��ص��ح 

للمصابني ) مبتالزمة 
ت��ن��اول   ) داون 

ال����زجن����ب����ي����ل 

لتنظيم عملية حرق الدهون.

الزنجبيل والتهابات المفاصل :
قوية  خصائص  على  الزجنبيل  يحتوي   
تساعد  أن  ميكن  التي  لاللتهابات  مضادة 
ف����ي ع�����الج األل������م ال������ذي ي���ص���اح���ب م���رض 
النقرس والتهاب املفاصل وهشاشة العظام 
وذلك عن طريق تطبيق معجون الزجنبيل 
ال��ك��رك��م وي��وض��ع على املنطقة  ال��داف��ئ م��ع 
إضافة  وميكنك  اليوم  في  مرتني  املصابة 
بضع قطرات من الزيت العطري للزجنبيل 
إل���ى احل���م���ام اخل����اص ب���ك ل��ل��م��س��اع��دة في 

تخفيف آالم العضالت واملفاصل.

طريقة استعمال الزنجبيل:
مقدار  األخضر  الزجنبيل  مبشور  ينقع   
إلى لتر ماء واحد، بدرجة  ملعقة صغيرة 

24 س��اع��ة وذل��ك  ح���رارة الغرفة مل��دة 

ب��امل��اء ثم  ال��ذائ��ب��ة  امل����واد  ل��ك��ي تنحل جميع 
امل��ش��روب��ات احملببة  امل��اء ف��ي  تستخدم ه��ذا 
ل��ل��ش��خ��ص م���ع االن���ت���ب���اه ب��ت��ح��ل��ي��ت��ه ب��ال��ع��س��ل 
ح����ص����ًرا، وذل�����ك ح��س��ب ال���ق���اع���دة ال��ط��ب��ي��ة 
ل���ل���زجن���ب���ي���ل ) ال���زجن���ب���ي���ل ض������ار ب��احل��ل��ق 
بها  امل��وص��ى  واجل��رع��ة   ) ال��ع��س��ل  ويصلحة 
هي 2-4 جرام من الزجنبيل يومًيا مقسمة 
إلى ثالث حصص نصف جرام  اثنتني  من 
من الزجنبيل املجفف يعادل جرامني من 

الزجنبيل الطازج.

• المراجع: التداوي باألعشاب والنباتات 
الطبية ) ألندروا شوفالية (
 ويب طب
 الصحة والطب
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)أبناؤنا أكبادنا تمشى على األرض (
ه��ذا ف��ي احل���االت ال��ع��ادي��ة أم��ا عندما 
فيبتليهم  أبناءنا  وج��ل  عز  اهلل  يصطفى 
ف���إن���ه���م ب���ذل���ك ي���ت���ح���ول���ون م����ن األك���ب���اد 
و  القلب  ال��ع��ني و س��وي��داء  ق��رة  ليصبحوا 
إلى  في حاجة  اإلع��اق��ة  ذوي  أبناؤنا من 
رعاية خاصة حيث إنهم غالباً ما يعانون 
ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن أنفسهم  م���ن ص��ع��وب��ة ف���ي 
وم��ن امل��ع��ل��وم أن األط��ف��ال ذوي اإلع��اق��ة 
أك��ث��ر ع��رض��ة ل��إص��اب��ات ب��أم��راض الفم 
األسنان  تسوس  وكذلك  اللثة  التهابات  و 
أك��ث��ر م���ن غ��ي��ره��م وي���رج���ع ذل����ك ل��ع��دة 
من  معينة  نوعية  ت��ن��اول  أهمها  أس��ب��اب 
أن��واع معينة من األدوي��ة  الغذاء أو تناول 
وبالتالي  اللعاب  تركيب  على  تؤثر  التي 
تبقى  أف��واه��ه��م  أو ألن  ل��ل��ت��س��وس  ي����ؤدي 
م��ف��ت��وح��ة وي��ت��ن��ف��س��ون ع���ن ط���ري���ق ال��ف��م 
والسبب األهم هو أنهم غير قادرين على 
لصعوبة  إم��ا  بأنفسهم  بأسنانهم  العناية 
ت��ع��ل��م��ه��م ك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ظ��ي��ف أس��ن��ان��ه��م أو 
وعضلية  عقلية  باضطرابات  إلصابتهم 
جت��ع��ل��ه��م غ���ي���ر ق�����ادري�����ن ع���ل���ى ال���ق���ي���ام 
باستخدام  مبفردهم  أسنانهم  بتنظيف 

الفرشاة واملعجون.
مراجعة طبيب األسنان

يجب أن يحُصطحب الطفل ذو اإلعاقة 
إل���ى ط��ب��ي��ب األس���ن���ان ف���ي ع��م��ر السنتني 
أو خ��الل ستة أشهر من ب��دء ب��زوغ أول 
س��ن ل��دي��ه و ه���ذه ال���زي���ارة امل��ب��ك��رة ذات 

يعطي  س��وف  الطبيب  ألن  بالغة،  أهمية 
ال��ك��اف��ي��ة ع���ن كيفية  امل��ع��ل��وم��ات  األه�����ل 
أسنان  الطفل وعن عالج  أسنان  تنظيف 
أن يحتاجه في  املمكن  ال��ذي من  الطفل 
امل��س��ت��ق��ب��ل، وع���ن ن��وع��ي��ة وط��ب��ي��ع��ة ال��غ��ذاء 
وكيفية االستفادة من الفلورايد و بالتالى 
ت��ق��ي ه���ذه ال���زي���ارة ال��ط��ف��ل م���ن مشاكل 
أم����راض األس��ن��ان ال��ت��ي ق��د حت���دث فيما 
االنتظار على  الشائعة  األخطاء  بعد ومن 
أسنان أطفالنا من ذوي اإلعاقة وتأجيل 
زيارة الطفل لطبيب األسنان حلني ظهور 
السنية  ال��وق��اي��ة  أب��ن��ائ��ن��ا، ألن  ل���دى  األل���م 
بالنسبة  أسهل  تكون  اإلعاقة  ذي  للطفل 
حلالته الصحية، وأقل كلفة لألهل، ومن 
األمور التي يجب على األهل االهتمام بها 
عبر  الطفل  أسنان  نظافة  على  احل��رص 
على  ي��وم��ي��اً  األق���ل  على  م��رت��ني  تنظيفها 

خاصة  فرشاة  و  معجوناً  يستخدموا  أن 
باألطفال.

نصائح أثناء زيارة عيادة األسنان
لعيادة  ال��ط��ف��ل  زي���ارة  ب��ت��ك��رار  ينصح   
األس����ن����ان وذل�����ك ب���ه���دف ح�����دوث ت��آل��ف 
وكسر  اجل��دي��دة  البيئة  ه��ذه  م��ع  للطفل 
ح���اج���ز اخل�����وف و ال���ره���ب���ة م���ن ع��ي��ادة 
إلى  للطفل  األول��ى  الزيارة  أثناء  األسنان 
بسيطة  اإلج��راءات  تكون  األسنان  طبيب 
استجابة  لتكوين  وذل���ك   , م��ؤمل��ة  غير  و 
إي��ج��اب��ي��ة ع��ن��د ال��ط��ف��ل وي���ق���وم ال��ط��ب��ي��ب 
مبا  العالجية  ل��إج��راءات  مبسط  ب��ش��رح 
عدم   . للطفل  العقلي  العمر  مع  يتناسب 
إطالة وجود الطفل بغرفة االنتظار قدر 
ال��زي��ارة في  ت��ك��ون  اإلم��ك��ان ويفضل أن 
والطبيب  الطفل  يكون  حيث  النهار  أول 
وال��ط��اق��م ف��ي ب��داي��ة ن��ش��اط��ه��م ال��ي��وم��ي، 

الدكتور/ السيد مجاهد

استشاري طب األسنان
ورئيس قسم األسنان مبجمع 

ريحان الطبي بالدوحة

العناية بصحة الفم واألسنان 
لألشخاص ذوي اإلعاقة
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األسنان  لعيادة  الزيارة  تكون  أن  ويجب 
استخدام   . تكون قصيرة  و  غير ممتدة 
الطبيب للتشجيع املادي واملعنوي لتحقيق 
الطفل واحملافظة على  سلوك جيد لدى 
هذا السلوك ونعرض هنا بعض احلاالت 

من ذوي اإلعاقة وكيفية التعامل معها.
الطفل املصاب بالتأخر العقلى : 

ع��ن��د ع����الج ال��ط��ف��ل امل���ص���اب ب��ال��ت��أخ��ر 
العقلى ينصح مبا يلى : 

ال��ط��ف��ل  مب����راف����ق����ة  األه��������ل  -1يقوم 
ل���ل���م���س���اع���دة ف����ي ال����ت����واص����ل ب��ي��ن��ه وب���ني 

الطبيب.
الطفل  تعريف  األه���ل  على  يجب   2-  
ب���أه���م���ي���ة االس����ت����م����اع ل��ط��ب��ي��ب األس���ن���ان 
اصطحاب  تشجيع   3- ل���ه.  واالس��ت��ج��اب��ة 
معه  نفسه  إل��ى  احملببة  ل��ألل��ع��اب  الطفل 

لعيادة األسنان.
الطفل  إلى  -4يتحدث طبيب األسنان   
ببطء مع وضعه في االعتبار إعادة الكالم 

, مع  يقوله  ملا  الطفل  والتأكد من فهم 
الطفل  يساعد  ما  بالصور  االستعانة 

على فهم التعليمات والعالج. 
ل��ل��ط��ف��ل  ال���ط���ب���ي���ب  ي���ع���ط���ى   5-  
يستطيع  حتى  فقط  واح���ًدا  أم���ًرا 
االس��ت��ج��اب��ة , م���ع م��ك��اف��أت��ه عند 

االستجابة.
)املكفوفون  البصرية  اإلع��اق��ة 

:)
التي تؤثر في املعاجلة  العوامل 

السنية عند املكفوفني:
ت��ت��م م��س��اع��دة ه����ؤالء األط��ف��ال 

ومن  منهم،  واح��د  كل  حاجة  حسب 
الضروري أن يقضي الطبيب وقتاً كافياً 

لشرح اإلجراءات العالجية عندما يتعامل 
مع طفل كفيف، ألنهم دائما ما يرفضون 
ب��ط��ري��ق��ة ع��ن��ي��ف��ة م���ن قبل  يحُ����ق����ادوا  أن 
املمرض أو الطبيب. ومن الضروري أن 

يتم توجيه الكالم مباشرة للطفل 
عما  وسؤاله  للمرافق  وليس 

العالجية  اإلج��راءات  أثناء شرح  و  يريد، 
ي��ن��ب��غ��ي االس��ت��ع��ان��ة ب��ح��اس��ة ال��ل��م��س قبل 
تصدر  ال��ت��ي  الس��ي��م��ا  األدوات؛  اس��ت��ع��م��ال 
األسنان  أدوات حفر  مثل:  عالية  أصواتاً 
ال��ف��ائ��ق��ة ال��س��رع��ة أو ج��ه��از ال��ش��ف��ط ذي 
حتريك  ت��ف��ادي  ويجب  العالية،  الطاقة 
كرسي األسنان بشكل مفاجئ قبل إخبار 

املريض عما سوف يحدث.
وط���ري���ق���ة ع�����الج ه������ؤالء امل����رض����ى ال 
ت��خ��ت��ل��ف ع����ن ط���ري���ق���ة ع������الج امل���رض���ى 
اآلخ���ري���ن م���ن ذوي اإلع���اق���ة ، وه��ن��اك 
أج��ل  م��ن  ال��ط��ف��ل  لتثقيف  ملحة  ح��اج��ة 
احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ص��ح��ة ال��ف��م واألس���ن���ان 

واتباع الطرق الوقائية. 
طفل متالزمة داون

 ي���ن���ص���ح مب���اي���ل���ي م����ع األط�����ف�����ال م��ن 
متالزمة داون:

 

عند  ج��داً  مهم  الوقاية  سبل  اتباع  يعتبر 
ألن��ه��م ال ميكن  , وذل���ك  املجموعة  ه��ذه 
املتحرك  التعويض  باستخدام  عالجهم 
) ت��ع��وي��ض األس����ن����ان امل���ف���ق���ودة ب��أس��ن��ان 
تعويضية متحركة ( يفضل عالج أسنان 
امل��ص��اب مب��ت��الزم��ة داون خ��الل  ال��ط��ف��ل 
الوقت يقل  إن��ه في ذل��ك  , حيث  الصيف 
التنفسية  بااللتهابات  لإصابة  تعرضه 
وإظهار احلب والتعاطف واحلنان للطفل 
ذلك  إن  , حيث  داون  املصاب مبتالزمة 
ي��زي��د م��ن اس��ت��ج��اب��ت��ه. ل��وح��ظ أن ه��ؤالء 
األطفال يحبون املوسيقى اإليقاعية لذلك 
سماعه  أثناء  الطفل  أسنان  عالج  يفضل 
لهذه  األس��ن��ان  ع��الج  وي��ك��ون  للموسيقى 
امل��دة  قصيرة  مواعيد  بتنظيم  احل���االت 
م���ع اس��ت��خ��دام ك��اب��ح احل���رك���ة ح��ت��ى يتم 
أض���رار  أي  دون  حركتهم  ف��ي  التحكم 
في حاالت اإلصابة الشديدة يتم العالج 
حت���ت ت��أث��ي��ر م���خ���در ع����ام داخ���ل 

غرفة العمليات. 
ف���ي احل��ل��ق��ة ال��ق��ادم��ة 
التعامل  كيفية  نتناول 
م�������ع أب�����ن�����ائ�����ن�����ا م���ن 
وف��ي  اإلع���اق���ة  ذوي 
ال��ن��ه��اي��ة ف��إن��ن��ا نؤكد 
ما ذكرناه سابقا أن 
ال���وق���اي���ة خ��ي��ر من 
ال�����ع�����الج ون����س����أل 
وج����ل  ع������ز  اهلل 

الشفاء للجميع. 
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الترجمة  أن  ال��ت��أك��ي��د  أود  ال��ب��داي��ة  ف��ي 
إلى لغة اإلش��ارة تهدف لتوصيل املعلومة 
ل���ألص���م وه������ذا ح����ق أص���ي���ل م����ن ح��ق��وق 
األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية وال ميثل 
الشكر  امتنانا يستوجب تقدمي  أو  عرفانا 

ملترجم لغة اإلشارة.
اإلش��ارة  لغة  مترجمي  املهنيني  ونحن 
نعلم حق املعرفة ونقدم ما يتوجب علينا 
فعله كما نعلم أن هذه الرسالة اإلنسانية 
وجه  أك��م��ل  على  بها  قمنا  إذا  لنا  وس���ام 
ل��غ��ة اإلش�����ارة أن يتميز  وع��ل��ى م��ت��رج��م 
بالتركيز العالي لتوصيل املعلومة كما هي 

الرأي  دون زيادة أو نقصان ودون إبداء 
الشخصي أو إظهار أي تعبيرات للوجه أو 

حركات اجلسم .

توصيل المفردات:
خمسة  نستخدم  اخل��اص��ة  لغتنا  وف���ي 
عناصر أساسية ال غنى عنها في توصيل 

مذيع لغة اإلشارة
في عالمنا العربي

شريف سامي

مذيع لغة إشارة في تلفزيون قطر
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 - والوجه   - اليدين   ) تكمن في  املفردات 
 ( اجلسم  واجت���اه   - والشفتني   - والعينني 
املعلومة وفي  التعبيرات إليصال  كل تلك 
وقت قياسي أثناء االستماع ملا يقوله املذيع 
الناطق أو احملاضر وحتويل ما يقوله إلى 

األصم في نفس الوقت وبدقة.
وف���ي ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي وح��ت��ى اآلن ع��دد 
يقدمون هذه  الذين  الفوريني  املترجمني 
اخل���دم���ة مب��ه��ن��ي��ة وح��رف��ي��ة ل��ألش��خ��اص 
تقريبا  يتعدون  ال  السمعية  اإلعاقة  ذوي 
امل��ائ��ت��ي ش��خ��ص ف��ي ال��وق��ت ال����ذي أصبح 
في  اإلش��ارة  للغة  الفوري  املترجم  تواجد 
ك���ل امل���ؤس���س���ات ض�����رورة م��ل��ح��ة ملجتمع 
الصم واألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية .

كيف نسد النقص:
أن��ن��ا نحتاج  ن��ظ��ري أرى  وم���ن وج��ه��ة 
ل��س��د ه���ذا ال��ن��ق��ص ب��ت��أه��ي��ل ك�����وادر تعمل 
لتقدمي هذه اخلدمة وعلينا أوال أن نقنع 
بأهمية  العربية  واحل��ك��وم��ات  املؤسسات 
دعم وجود هذه املهنة على األرض واقعيا 
وليس حلما ينتظره الصم لسنوات طوال 
وإنني حني أتكلم أعلن عن واقع موجود 
داخل املجتمع بالفعل ملا رأيته من معاناة 
ي��ح��ك��ي��ه��ا األص�����م أم�����ام جت���اه���ل اإلع����الم 

العربي لتقدمي خدمة تليق به .
األذن  ه���ذه  مهنتنا  ف���ي  من��ث��ل  ف��ن��ح��ن 
م��ا حوله  يستطيع سماع  ال  ال��ذي  لألصم 
عليها  سنحاسب  األم��ان��ة  ه��ذه  أن  ونعلم 
ق��ب��ل أي ش����يء وأن  أم����ام اهلل س��ب��ح��ان��ه 
الدول  إملامنا باملصطلحات اإلشارية مثل 
املهمة  الشخصيات  وأس��م��اء  وع��واص��م��ه��ا 
واملنتخبات  وال���ن���وادي  امل��ال��ي��ة  واألس������واق 
وامل���ص���ط���ل���ح���ات ال���دي���ن���ي���ة وامل����ؤس����س����ات 
املصطلحات  م��ن  وغ��ي��ره��ا  االج��ت��م��اع��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ة في  ل��ت��وص��ي��ل  ض����رورة حتمية 
كافة املجاالت احلياتية باإلضافة ألهمية 
الثقافة الشخصية اجليدة التي تغطي تلك 

األمور بحيث   ال يضطر احملاضر أو املذيع 
لشرح مصطلحات مثل ( الدميوقراطية - 
امل��ف��ردات  واألي��دي��ول��وج��ي��ات وغيرها م��ن 
الترجمة  أث��ن��اء  اإلش����ارة  لغة  ) وم��ت��رج��م 
ال���ف���وري���ة ي��ح��ت��اج إل����ى ذه����ن ح��اض��ر ألي 
موضوع أو خبر عاجل وهنا يكون عامل 

اخلبرة هو الذي يتم املقارنة
ب���ه ب���ني م��ت��رج��م وآخ�����ر ف���ي ج��وان��ب 

القدرة على نقل املعلومات إلى األصم.

اختالط الصم مع مترجمي لغة اإلشارة:
إن��ن��ي أؤك����د أن اخل���ب���رة ال ت��أت��ي دون 
أنفسهم  ال���ص���م  ب���األش���خ���اص  االخ���ت���الط 
فهم  تفاصيلها  ب��ك��ل  حياتهم  وم��ع��اي��ش��ة 
األم  لغتهم  اللغة  ل��ه��ذه  األس��اس��ي  امل��رج��ع 
املؤسسات  ل��دع��وة  هنا  الفرصة  وأستغل 
جتمع  فعاليات  بعمل  ال��ص��م  م��ع  العاملة 
ال��ص��م وامل��ت��رج��م��ني خ����الل ال���ع���ام ضمن 

أن���ش���ط���ة م��خ��ت��ل��ف��ة ل���الس���ت���ف���ادة وت���ب���ادل 
اخلبرات وتنمية املهارات للطرفني فال

غنى لكل طرف عن اآلخر ونحن في 
حاجة إل��ى امل��زي��د رغ��م ك��ل م��ا يبذل من 

جهود مخلصة باملجال .

دولة قطر وتوفير مترجمي لغة 
اإلشارة :

أت��وج��ه بالشكر اجل��زي��ل  ال��ن��ه��اي��ة  وف���ي 
ومؤسسات  وحكومة  قيادة  قطر  لدولة 
بهذه  االهتمام  على  املجال  في  وعاملني 
اإلشارة  لغة  ترجمة  بتوفير  الغالية  الفئة 
امل��ج��االت  ف��ي شتى  لهم وااله��ت��م��ام بهم 
العربية  ال���دول  أوائ���ل  حتى أصبحت من 
ال���ت���ي ت���ق���دم اخل���دم���ة ل���ألش���خ���اص ذوي 
بل وتقوم  السمعية بجودة عالية  اإلعاقة 
بالتطوير املستمر لتواكب أحدث اخلدمات 
العاملية و إتاحتها لهم في شتى املجاالت .
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توزيع حقائب مدرسية 
لمنتسبي الجمعية

لتأهيل ذوي  القطرية  احتفلت اجلمعية 
املدرسية  احلقيبة  بتوزيع  مبقرها  اإلعاقة 
السيد  اإلعاقة، بحضور  الطالب ذوي  على 
التنفيذي للجمعية والسيد  املدير  املال  أمير 
إدارة اجلمعية  طالب عفيفة عضو مجلس 
وال���س���ي���دة ال���ي���ازي ال����ك����واري م��دي��ر امل��رك��ز 
الثقافي االجتماعي التابع للجمعية، بجانب 
ومنتسبي  اجلمعية  موظفي  من  مجموعة 
اجل��م��ع��ي��ة م���ن األش����خ����اص ذوي اإلع���اق���ة 
وأس����ره����م وم���ج���م���وع���ة م����ن اإلع���الم���ي���ني 
وامل��ت��خ��ص��ص��ني ف��ي م��ج��ال ذوي اإلع��اق��ة، 

ومت خالل احلفل توزيع احلقائب املدرسية 
اإلعاقة  ذوي  للطالب  مستلزماتها  بكامل 

وسط أجواء أسرية سعيدة.
وأوضح السيد أمير املال املدير التنفيذي 
توزيع  على  سنوياً  درج���ت  بأنها  للجمعية 
مستلزماتها  ب��ك��ام��ل  امل���درس���ي���ة  احل��ق��ي��ب��ة 
ل��ل��ط��الب ذوي اإلع��اق��ة م��ع ب��داي��ة ك��ل ع��ام 
دراسي ، مؤكداً بأن ذلك يأتي ضمن جهود 
اجل��م��ع��ي��ة ف��ي رع��اي��ة وت��أه��ي��ل األش��خ��اص 
أفضل  وت��ق��دمي  ومتكينهم  اإلع��اق��ة  ذوي 
اخل���دم���ات ل��ه��م، األم����ر ال����ذي ي��ع��د واج��ب��اً 

وأهدافها  فلسفتها  ضمن  اجلمعية  تقدمه 
العمل في مجال  بأن  القائمة على اإلميان 
اإلعاقة يجب أن يكون بتجرد كامل خلدمة 
وتقدمي  املجتمع  في  املهمة  الشريحة  هذه 
ذلك  واعتبار  لها،  اخلدمات  وأفضل  أرف��ع 
واج���ب���اً ال ف��ض��ل ف��ي��ه وال م��ّن��ة، ودع����ا امل��ال 
العاملني  بني  والتعاون  التكاتف  من  ملزيد 
واجلهات العاملة في مجال اإلعاقة بدولة 
لألشخاص  اخلدمات  أفضل  لتقدمي  قطر 
ب���ال���دول���ة وت���ق���دمي احل��ل��ول  ذوي اإلع���اق���ة 

املناسبة للقضايا املتعلقة باإلعاقة.
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وأوض����ح امل���ال ب���أن اجل��م��ع��ي��ة ن��ف��ذت في 
ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة م��ج��م��وع��ة م��ن األن��ش��ط��ة 
اجلمعية  تنظيم  منها:  وع���ّدد  وال��ب��رام��ج، 
ل��������دورة م��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي ل���غ���ة اإلش��������ارة، 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ب��ج��ان��ب دورات ف��ي م��ه��ارات 
ل��ل��ع��ام��ل��ني في  اإلع����اق����ة  األش����خ����اص ذوي 
إضافة  بالدولة،  والفنادق  السياحة  قطاع 
حول  لكتاب  وإص��داره��ا  اجلمعية  لتدشني 
السيدة  للكاتبة  اإلع��اق��ة”  ل��ذوي  “التغذية 

ال���ي���ازي ال����ك����واري م���دي���ر امل���رك���ز ال��ث��ق��اف��ي 
في  والناشطة  للجمعية  التابع  االجتماعي 
م��ج��ال خ��دم��ة األش���خ���اص ذوي اإلع��اق��ة 
الكتاب يعد من ضمن جهود  بأن  موضحاً 
اجلمعية في رفد املكتبة العربية باملؤلفات 
وال��ك��ت��ب امل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م��ج��ال اإلع��اق��ة 
بشكل  العربية  املكتبة  إليها  تفتقر  وال��ت��ي 
ك��ب��ي��ر، وأض�����اف ب���أن ال��ك��ت��اب ج���اء ضمن 
سلسلة من اإلصدارات والكتب التي قامت 

اإلع��اق��ة،  ف��ي م��ج��ال  ب��إص��داره��ا  اجلمعية 
الذي أخذته دولة قطر على عاتقها  األمر 
الكتب  من  مجموعة  توفير  في  وأسهمت 
ساهم  والتي  اإلعاقة  مجال  في  املرجعية 
بإصدارها مجموعة من خبراء ومستشاري 
اجلمعية ومن اجلدير بالذكر أن اجلمعية 
الفرنسية  اللغة  إل��ى  الكتاب  تترجم  س��وف 
واإلجن���ل���ي���زي���ة ح���ت���ى ت���ع���م ال���ف���ائ���دة ل��غ��ي��ر 

الناطقني بالعربية.
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االحتفال باليوم العالمي للعصـــــــــــــــــــــــا البيضاء 
للبنات  والتأهيلي   التعليمي  امل��رك��ز  ش��ارك 
في  اإلع��اق��ة  ل���ذوي  ال��ق��ط��ري��ة  للجمعية  ال��ت��اب��ع 
وذل��ك  البيضاء  للعصا  العاملي  ال��ي��وم  احتفالية 
يوم  أسباير  حديقة  داخ��ل  املسائية  القترة  في 
املكفوفني  مبشاركة  أكتوير   21 امل��واف��ق  السبت 
وضعاف البصر وعدد من املؤسسات واملدارس 
وامل���ؤس���س���ات ال��ش��ب��اب��ي��ة وال��ض��ي��وف واجل��م��ه��ور 
ح��ول  إرش��ادي��ة  ج��ول��ة  الفعالية  تتضمن  ح��ي��ث 

للبنات  والتأهيلي  التعليمي  املركز  شهد 
اإلع��اق��ة  ل���ذوي  القطرية   للجمعية  التابع 
الذي  للمعلم  العاملي  باليوم  خاًصا  احتفاالً 
العلم  العام حتت شعار ) رسول  يقام هذا 
.. ش��ك��ًرا ( وت��ش��ه��ده دول���ة قطر ك��ل ع��ام، 

للمعلم  ع��امل��ي  ي���وم  تخصيص  أن  أك���د  م��ا 
ال��دور العظيم الذي يقوم به  يبني  أهمية 
املدرس في مجال التعليم مبديًا ثقته بأن  
املعلم ف��ي دول���ة قطر مب��ا ي��ت��واف��ر ل��ه من 
وق��ادر  األمانة  لهذه  أه��ل  دع��م ومساندة، 

ع��ل��ى إجن�����ازه  ف��ق��د ق���ام امل��رك��ز التعليمي 
والتأهيلي للبنات بورشة عمل قام الطالب 
من خاللها بعمل باقات من الورد والكتابة 
عن  تعبيًرا  ل��ل��م��درس��ات  وتقدميها  عليها 

حبهم وتقديرهم لهن. 

االحتفال بيوم المعلم
المركز التعليمي والتأهيلي للبنات
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االحتفال باليوم العالمي للعصـــــــــــــــــــــــا البيضاء 
احل��دي��ق��ة ب��رف��ق��ة م��رش��دي��ه��م وف��ري��ق ال��ن��ور 
و االح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم ي��ؤك��د ق��ي��م امل��س��اواة 
اإلعاقة  ذوي  إن  حيث  االجتماعي  وال��دم��ج 
ه���م ج���زء ال ي��ت��ج��زأ م���ن امل��ج��ت��م��ع ال��ق��ط��ري 
بالغ  لها  واألنشطة  الفعاليات  هذه  مثل  وإن 
األه��م��ي��ة ف��ي إدخ����ال ال��ب��ه��ج��ة وال���س���رور في 
ال��ط��الب وت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور برسالة  ن��ف��وس 

البيضاء. العصا 

شارك طالب املركز التعليمي والتأهيلي 
ل��ذوي  ال��ق��ط��ري��ة   للجمعية  ال��ت��اب��ع  للبنات 
اإلع����اق����ة ب���ي���وم اس���ت���ع���راض���ي ف���ي ري��اض��ة 
ال��ك��ارات��ي��ة ل�����ذوي  اإلع����اق����ات احل��رك��ي��ة ) 
( في مقر  املتحركة  الكراسي  مستخدمي 

االحتاد القطري لرياضة ذوي االحتياجات 
اخلاصة وكان حتت إشراف مدرب دولي 
متخصص ف��ي ه���ذة ال��ري��اض��ة م��ن دول��ة 
ال��ي��اب��ان ح��ي��ث ق���ام���وا مب��ص��اح��ب��ة أط��ف��ال��ن��ا 
خالل التدريب  وتعليمهم بعض التدريبات 

اخلاصة برياضة الكاراتية وتعليمهم كيفية 
ال��دف��اع ع��ن   أنفسهم وحيث إن ممارسة 
الرياضة مهمة من حيث تخفيف االكتئاب 
والتوتر  والقلق كما أنها تعزز الثقة بالنفس 

وحتسن نظرتهم للحياة.

الحصة التدريبية في رياضه الكاراتيه
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ش�����ارك امل���رك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��أه��ي��ل��ي 
ل��ل��ب��ن��ات ف����ي امل���ه���رج���ان ال��ك��ب��ي��ر ل����ذوي 
االحتياجات اخلاصة وذلك يوم اخلميس 
ف��ي ص��ال��ة عبد  نوفمبر وأق��ي��م   2 امل��واف��ق 
اهلل ب���ن س��ح��ي��م ب���ن���ادي ق��ط��ر ال��ري��اض��ي 
القطرية  األومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رع��اي��ة  حت��ت 
ب��االش��ت��راك م��ع االحت����اد ال��ق��ط��ري ل��ذوي 

الرياضي  اإلعاقة   وشارك في املهرجان 
العديد من مراكز ذوي اإلعاقة في جميع 
العديد   أنحاء دولة قطر . شهد املهرجان 
م��ن األن��ش��ط��ة امل��خ��ص��ص��ة ل���ذوي اإلع��اق��ة  
واإلعاقات  البصرية   واإلعاقات  الذهنية 
احل���رك���ي���ة وت���ن���وع���ت ه����ذه األن���ش���ط���ة بني 
سباقات وألعاب قوى  وفعاليات ترفيهية 

الوعي  مستوى  رف��ع  إل��ى  ت��ه��دف  متنوعة 
ال��ف��رص��ة  ل���دى ذوي  اإلع���اق���ة وم��ن��ح��ه��م 
ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن م��ه��ارات��ه��م وق��درت��ه��م من 
خالل  املشاركة في العديد من الفعاليات 
الرياضية ويقوم هذا االحتفال على  كسر 
في  واإلصحاء  اإلعاقة  ذوي  بني  احلاجز 

املجتمع.

مهرجان ذوي االحتياجات الخاصة 

محاضرة اإلسعافات األولية 
القطرية  للجمعية  التابع  للبنات   والتأهيلي  التعليمي  املركز  نظم 
ل����ذوي  اإلع���اق���ة  م��ح��اض��رة تثقيفية ع��ن اإلس��ع��اف��ات األول��ي��ة ح��ول 
)س��ك��ر ال����دم  – ال��ص��رع ( واس��ت��ه��دف��ت احمل���اض���رة امل��ع��ل��م��ات وأول��ي��اء 
الصرع  وأنواعه  التعرف على مرض  تناولت احملاضرة  األم��ور  وقد 
أو  ش��دي��دة  بأنواعها  ال��ص��رع  ن��وب��ات  م��ع  التعامل  وكيفية  وأع��راض��ه   
خفيفة وتدريبهم على  كيفية إسعاف مريض الصرع بعد التشنجات 
بعد  الصرع  مريض  إسعاف  في  السيئة  العادات  جتنب  كيفية  وأيضا 
النفسية  الصرع والتشنجات  نوبات  التفرقة بني  اإلغماء وأيضا كيفية 
واستهدفت احملاضرة أيضا مريض  السكر وكيفية إسعافة في حالة 

ارتفاع أو هبوط سكر الدم.
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تأهيلي وتعليمي البنات يحتفي
باألنشطة والمناسبات الوطنية للدولة

بدء العام الدراسي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��أه��ي��ل��ي للبنات  امل���رك���ز  ن��ظ��م 
االحتياجات  ل���ذوي   القطريه  للجمعيه  التابع 
ال��دراس��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ه  اخل��اص��ه حفال مبناسبه 
اجلديد وكذلك  استقبال ابنائنا املنسبني اجلدد 
وكانت من ضمن فعاليات احلفل عمل  اسئله 
الطالب وبعضها وفي  ومسابقات متنوعه بني 
ن��ه��اي��ه احل��ف��ل ق��م��ن��ا  ب��ت��وزي��ع ال���ه���داي���ا  ل��ط��الب 
املركزين وقد كان ذلك  مبقر املركز التعليمي 

والتأهيلي للبنات.

نظم املركز التعليمي والتأهيلي للبنات التابع 
للجمعيه القطريه لذوي االحتياجات اخلاصه 
ال��دول��ه  اح��ت��ف��االت  ب��امل��رك��ز مبناسبه  اح��ت��ف��اال 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي حت��ت ش��ع��ار ) اب���ش���روا بالعز 
 / السيد  االحتفال  ف��ي  ( حيث ش��ارك  واخل��ي��ر 
القطريه  للجمعيه  التنفيذي  املدير  امل��ال  امير 
كلمه  القي  حيث  اخلاصه  االحتياجات  ل��ذوي 
ترحيبيه عبر بها  عن حب الوطن بهذه املناسبه 
وامل��ش��ارك��ني علي حسن  وش��ك��ر فيه احل��ض��ور 
التنظيم للحفل وايضا شارك عدد من منتسبي 
البنك التجاري والتي جاءت مشاركتهم فعاله 
البنك  ت��وزي��ع حقيبه  ال��ط��الب م��ن خ���الل  م��ع 
الوطني  اليوم  مع  تضامنا  لالطفال  املخصصه 
وقاموا ايضا بأخذ الصور اجلماعيه مع طالب 
الصحف ومواقع  لنشرها في  املركز  وطالبات 

التواصل االجتماعي.

اليوم الوطني
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ق��������ام ط��������الب امل������رك������ز ال���ت���ع���ل���ي���م���ي 
للجمعية  ال��ت��اب��ع  ل��ل��ب��ن��ات  وال��ت��أه��ي��ل��ي  
ترفيهة  اإلعاقة برحلة  لذوي  القطرية 
ال��ت��روي��ح عن  ب��ه��دف  م���ول  إزدان  إل���ى 
ورف��ع  لديهم   الدافعية  ورف��ع  ال��ط��الب 
املختلفة  م��ه��ارات��ه��م  وتنمية  ق��درات��ه��م 

ب���ش���ك���ل أف����ض����ل ح���ي���ث ك����ان����وا ب��ص��ح��ب��ة 
م���درس���ات  وم��ش��رف��ات امل���رك���ز،  ق��ام 
ال���ط���الب م���ن خ��الل��ه��ا ب���االش���ت���راك في 
ال��ن��ب��ات��ات واألزه���ار  ورش���ة زرع  بعض 
وأخ��ذه��ا م��ع��ه��م إل���ى امل��ن��زل ث��م ذه��ب��وا 
وقضوا  األل��ع��اب   مدينة  إل��ى  ذل��ك  بعد 

ب��ع��ض ال���وق���ت امل��م��ت��ع ب���ه م���ع م��خ��ت��ل��ف 
ذهبوا  اللعب  االنتهاء من  وبعد  األلعاب 
إل���ى امل��ط��اع��م ل��ت��ن��اول ال��ف��ط��ور اخل��اص 
خالل  م��ن  بالسعادة  ش��ع��روا  وق��د  بهم 

الرحلة وطلبوا أن تتكرر مرة أخرى.

رحلة طالب المركز إلى إزدان مول 
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سباق الدانة األخضر للجري
شارك طالب وطالبات املركزين التعليمي والتأهيلي  للبنات 
التابع للجمعية القطرية لذوي اإلعاقة في سباق الدانة األخضر 
هذا  ال��س��ب��اق  م��ن  ع��ش��رة  الثالثة  النسخة   2017 للعام  للجري 
اللجنة األوملبية  بالتعاون مع  الدوحة   العام والذي نظمة بنك 
القطرية ووزارة الثقافة والرياضة واالحتاد القطري للرياضة 
 9 املوافق  السبت   املرور وأكادميية أسباير يوم  للجميع وإدارة 
ديسمبر حول استاد خليفة في منطقة أسباير وكان من أكثر 
الفعاليات التي تعزز شعار االعتزاز بقطر ودعم حملة ) متيم 
املجد (  وقد شاركت فيها جميع الفئات العمرية املختلفة من 
األنشطة  من  العديد  املسابقة  شملت  وقد  اإلعاقة  ذوي  بينهم 
العمرية وكانت املشاركة  الفئات  الترفيهية.  لكافة  والفعاليات 

من قبل طالبنا مشاركة مهمة وفعالة.

التابع  للبنات  والتأهيلي  التعليمي  املركز  ق��ام 
للجمعية القطرية لذوي اإلعاقة برحلة ترفيهية 
إلى حديقة أسباير حيث قام الطالب من خاللها 
واملراجيح  النطاطية  منها  األلعاب  جميع  بزيارة 
ال��ط��الب ورف��ع   وال��زح��ال��ي��ق وذل���ك للترفيه ع��ن 
بشكل  املجتمع  داخ��ل  ودمجهم  لديهم  الدافعية 
طبيعي حيث يحسن من ثقتهم بأنفسهم ودائماً 
ن��ح��رص ف���ي امل���رك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��أه��ي��ل��ي على 
هذه الرحالت التي تسعد كافة  الفئات من ذوي 

اإلعاقة.  

رحلة أسباير 
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التابع  للبنات  والتأهيلي  التعليمي  امل��رك��ز  ش��ارك 
للجمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة في فعاليات 
االحتفال باليوم العاملي للصحة النفسية، الذي نظمته  
العام  هذا  وي��اك(   ( النفسية  الصحة  أصدقاء  جمعية 
حتت شعار ) الصحة النفسية  في بيئة العمل ( وقد 
عيسي  د.  سعادة  وحضور  رعاية  حتت  احلفل  أقيم 
اإلداري���ة  التنمية  وزي��ر  النعيمي  اجل��ف��ال��ي   سعد  ب��ن 
وال��ع��م��ل وال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة , وب��ح��ض��ور س��ع��ادة 
الشيخ  ثاني بن عبد اهلل آل ثاني رئيس مجلس إدارة 
) وي����اك( ون��ائ��ب��ه س��ع��ادة ال��س��ي��د ح��س��ن ب��ن ع��ب��د اهلل  
وسفرائها  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  وع��دد  الغامن 
و  للبنات  والتأهيلي  التعليمي  امل��رك��زي��ن  ومعلمات 
أعلنت  )وياك ( خالل االحتفالية عن مبادرة جديدة 
والتي   ) ملهماً  املجد  )متيم  شعار  ستحمل  توعوية 
ستوجه ألفراد املجتمع كافة متضمنة القيم واملبادئ. 
عن  تسجيلياً  فيلماً  احتفالها  وياك( خالل   ( وقدمت 
ت��ق��دم  نفسها  اجل��م��ع��ي��ة اس��ت��ط��اع��ت م��ن خ��الل��ة أن 
تأهيل  خاللها  من  متكنت  حيث  القطري  للمجتمع 
الكوادر وتقدمي الورش النفسية   والتربوية األسرية.

اليوم العالمي للصحه النفسية
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اإلعالمية : لبنى المامولي - الدوحة

من سجن اإلعاقة ... إلى فرحة وطن

مع محبتي

عن  يختلفون  الذين  األشخاص  هم  اإلعاقة  ذوو 
املستوى الطبيعي في املجتمع، اختالفاً يرتبط بصفة 
االختالف  وه��ذا  م��ا.  ب��ق��درة شخصية فيها عجز  أو 
التعليمية  امل��ت��غ��ي��رات  ف���ي  ت��ع��دي��الً  م��ن��ا  ي��س��ت��وج��ب 
يتفق مع قدرات  بشكل  داخل مجتمعنا  واحلياتية  والتربوية 
وإمكانات هذا الشخص من ذوي اإلعاقة وبشكل ينمي مهاراته 
إلى أقصى حد ممكن ويجعله قادراً في أي جانب من جوانب 
احلياة على ممارسة حياته الشخصية بأسلوب مريح وطبيعي 
ألن لديه بالتأكيد من املميزات واملواهب والصفات والقدرات 
في  صراحة  وأقولها  وتدريبها  تنميتها  ميكن  التي  األخ���رى 
كثير من األحيان ذوو اإلعاقة هم أناس قد يفوقون غيرهم 

ممن نطلق عليهم األسوياء في جوانب كثيرة. 
ع��اج��زون تعني في نظري  أنهم  إل��ى ه��ؤالء على  والنظرة 
تقبلهم  ع��ن  أو  استيعابهم  ع��ن  ع��ج��ز  ال���ذي  ه��و  املجتمع  أن 
كيف ذلك؟ عندما نسمح ببقاء تلك العوائق التي متنعهم من 
تعني  إليهم  النظرة  والتكيف مع محيطهم وتصبح  االندماج 
مصطلحاً  نبتكر  ال  فلماذا   ، احتياجاتهم  يعوق  عائق  وج��ود 
جديداً نطلقه على هذه الفئة في املجتمع بدالً من مصطلح 
ذوي االحتياجات اخلاصة ونكسر بها الفارق بينهم وبني من 
نواحي  لديه  يكون  أن  منهما البد  )أسوياء( ألن كالً  نسميهم 
واالمتيازات  النقائص  هذه  ومجموع  امتياز،  ونواحي  نقص 
في شخصية الفرد هي التي حتدد مستوى اندماجه باملجتمع 
التوازن  ال��ذي يعيش فيه متى ما مت توجيهه بصورة حتقق 
بينه وبني املجتمع .. والدليل على ما نقول هو ما نسمعه عن 
بعض )األسوياء( الذين أصبحوا في عرف مجتمعات أخرى 
من )ذوي اإلعاقة( مبجرد انتقالهم إليها. وبالتالي يبقى دورنا 
هو تطوير بنية حتتية مجتمعية قادرة على التعامل مع أفراد 

التغلب  تساعدهم في  التي  االبتكارات  ودعم  الشريحة  هذه 
وطن  فرحة  إل��ى  اإلعاقة  سجن  من  ونقلهم  مشاكلهم  على 
وتوقيع صك اعتراف دخولهم كيان املجتمع ومساهمتهم في 

عجلة التنمية.
 قطر الدولة اخلليجية األولى التي جنحت بامتياز في طرح 
ملف املعاق بكل ما يتضمنه من مكتسبات وحتديات ابتداء 
إلى  ومنه  األَس��ري  إلى محيطه  انتقاالً  الصحية  الرعاية  من 
اندماج كامل داخل املجتمع .. حيث يحظى ذوو اإلعاقة في 
الرسمية  واملؤسسات  الهيئات  وحت��رص  كبير  باهتمام  قطر 
قضاياهم  وم��ع��اجل��ة  ط��رح  على  امل��دن��ي  املجتمع  ومنظمات 
وإطالق العديد من املبادرات الرائدة ووضع استراتيجية شاملة 
االحتياجات  مراكز  وما  مهاراتها.  وتنمية  بها  واالرتقاء  لهم 
وه��ي فكرة  ذل��ك،  على  دليل  إال خير  أقامتها  التي  اخلاصة 
تستحق التقدير والتحية ألنها ساهمت في كسر ظاهرة خجل 
أبنائها من ذوي اإلعاقة للمراكز  القطرية من تقدمي  األسر 

التعليمية وللمجتمع .
بزيادة  جتاههم  السلبية  النظرة  تلك  تراجعت  وبالتالي 
بنجاح  تكللت  وك��ل��ه��ا ج��ه��ود  ه���ؤالء  م��ن  الكثير  ل���دى  ال��وع��ي 
ودمجهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة  تفعيل  في  كبير 
أب��ن��اؤن��ا م��ن ذوي  ف��ي العديد م��ن امل��ج��االت احليوية وأص��ب��ح 
أثر طيب في  ، ولهم  لهم كلمة  املختلفة مواطنني  اإلعاقات 
قيادية مهمة  مناصب  وأصبحنا جندهم في  املجتمع  تطور 
وحتقق  ذواتهم  انطالق  نقطة  كانت  التي  إعاقتهم  متحّدين 
 .. الوطن  لهذا  املستدامة  التنمية  في  واملساهمة  جناحاتهم 
وطن يعتز مب ويتقبلهم ويدعمهم بكل الطرق احلديثة إمياناً 
رم��زي  بعد  ف��ي  منهم  ويجعل  وصمودهم  وبقدراتهم  بهم 

فرحة وطن .



982018

حرصا من اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة وبالتعاون مع 
وزارة الداخلية قسم كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة مت تنفيذ 
الشرطية  املصطلحات  على  والتركيز  اإلش��ارة  بلغة  مكثفة  دورات 
بهدف سرعة التواصل مع الصم للتسهيل عليهم وإجناز معامالتهم 

داخل وزارة الداخلية .
ڈ تدريب العاملني بخدمة “آمر” على لغة اإلشارة مبقر إدارة 

الدفاع املدني  من خالل مرحلتني :

المرحلة األولى :
نوفمبر   /24 إل���ى  نوفمبر   6  “ ال��ف��ت��رة  م��ن   : ال��رج��ال��ي  العنصر 

2016م”  .

المرحلة الثانية :
 /17 إل������ى  ن���وف���م���ب���ر   27“ ال����ف����ت����رة  م����ن   : ال���ن���س���ائ���ي  ال���ع���ن���ص���ر 

ديسمبر/2016م” . 

دورات مكثفة بلغة اإلشارة على المصطلحات الشرطية
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والتأهيلي  التعليمي  امل��رك��ز  وط��ال��ب��ات  ط��الب  ش���ارك 
للبنات التابع للجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 
اخلاصة في مسابقة رسوم األطفال ٢٠١٨ التي تنظمها 
وزارة البلدية والتخطيط العمراني )بلدية الدوحة( والتي 

تأتي حتت عنوان -املراقب الصغير وسالمة الغذاء(.
احملافظة  أهمية  األطفال  تعليم  الى  املسابقة  تهدف 
ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة ال��ش��خ��ص ال����ذي ي��ت��ع��ام��ل م��ع االغ���ذي���ة أو 
التلوث  نقل  م��ن  احل��م��اي��ة  وض����رورة  ال��ط��ع��ام  حتضير 
اليدين  األطفال ضرورة غسل  تعليم  وذلك من خالل 
ق��ب��ل االك����ل وب��ع��ده وع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ل��ح��وم النيئة 
افراغ صندوق  أو  املرحاض  استخدام  وبعد  واألسماك 
واخل��ض��روات  الفواكه  غسل  ض��رورة  واي��ض��اً  القمامة، 
ج��ي��دا ب��امل��اء ق��ب��ل أك��ل��ه��ا أو اس��ت��ع��م��ال��ه��ا، وت��ع��رف أيضا 
القواعد  العديد من  املسابقة على  خالل مشاركتهم في 
من  واملشروبات  االغذية  شراء  عند  اتباعها  يجب  التي 
ناحية بطاقة البيانات وتاريخ الصالحية، وأفضل طرق 

للتعامل مع االغذية املجمدة.

 مسابقه الرسم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني
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خواطر

إن وقف جسمي على عكازين فإن عقلي ال ميكنه  عضو اجلمعية حتى 

الوقوف  على الهامش .

لست معوقاً ما دمت أسمو بذاتي.

باإلرادة نصنع احلياة.

باإلرادة نصنع كل شيء في بالنا.

ليست اإلعاقة في األبدان إمنا في القلوب واألبص�������ار

والعقول .

  خواطر/ حنين علي بطاح
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معا للنهوض
بالعمل التطوعي الفعال

أحمد علي الحمادي - إعالمي وناشط في مجال العمل التطوعي وتنمية المجتمع

 إن العمل التطوعي بحد ذاته غاية ووسيلة، 
ح��ي��ث ي��ع��د غ���اي���ة إلرض������اء ال��ن��ف��س وإش���ب���اع 
واملساعدة  العون  يد  مبد  اإلنسانية،  رغباتها 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني وامل��س��اه��م��ة ب��ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع، م���ن خ��الل 
هامة  وسيلة  ويعد  املختلفة،  أنشطته  في  االن��خ��راط 
العالقات  وإقامة  املعارف  باكتساب  يرغب  من  لكل 
للمؤسسات الستقطاب  ووسيلة  الهادفة،  االجتماعية 
ك��ف��اءات وك��س��ب أف��ك��ار وم��ق��ت��رح��ات وت��ع��ري��ف أف��راد 
على  ويساعد  ملجتمعهم  الواقعية  بالظروف  املجتمع 

خفض النفقات وتقليل األيدي العاملة.
اإلعاقة  ذوي  األش��خ��اص  خدمة  في  التطوع  ويعد 
واملشاركة بفعالياتهم الترفيهية والثقافية والرياضية 
التطوعي  والعمل  االجتماعي  العمل  أن��واع  أرق��ى  من 
وإسعاد  وتكاتف  تعاون  هو  عنه  ماينتج  ألن  الفعال، 
ويشعر  العمل  في  واالبتكار  اإلب��داع  على  يساعد  كما 
الشخص من غير ذوي اإلعاقة مبا لديهم من مهارات 
على  ويحث  غيره،  من  مسلوبة  تكون  وطاقة  ونعم 
ال��ت��راح��م واك��ت��س��اب م��ه��ارات ري��اض��ي��ة وف��ن��ي��ة عالية 
خصائص  وم��ن  املجتمع،  أط��ي��اف  كافة  م��ع  للتعامل 
التطوع أنه يساعد على سد النقص في االختصاصني 
وخدمة  باملجتمع  املؤسسة  وربط  والعمال  واملوظفني 
يكتسب  فإنه  للمتطوع  وبالنسبة  ع��ام،  بشكل  الناس 
إنه يستثمر  بتطوعه خبرات في مجال تطوعه، كما 
مجتمعه  خدمة  ف��ي  وفعالة  مثمرة  بطريقة  وقته 
ال��ع��ون واملساعدة  أج��ر  اكتساب  إل��ى  وأف����راده إض��اف��ة 

ذوي  األشخاص  رعاية  مجال  في  خاصة  واإلحسان 
اإلعاقة.

لرعاية  عديدة  مبؤسسات  احلبيبة  دولتنا  وتزخر 
الشفلح  مركز  مثل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وتأهيل 
وامل��رك��ز  للمكفوفني  وال��ث��ق��اف��ي  االج��ت��م��اع��ي  وامل��رك��ز 
القطري الثقافي االجتماعي للصم واجلمعية القطرية 
لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة ومراكزها، ومعهد 
وغيرها  السمعية  التربية  ومجمع  للمكفوفني  النور 
أب���رز ماينقصها من  امل��ؤس��س��ات األه��ل��ي��ة، ول��ك��ن  م��ن 
املؤهلني  املتطوعني  ع��دد  قلة  ه��و  اخل��اص  منظوري 
بجدارة  ورعايتهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ملساعدة 
داخل املدارس واألماكن العامه والينقصنا متطوعون 
وال شباب راغبني بالعمل التطوعي في مجال رعاية 
قلة  ه��و  ماينقصنا  ول��ك��ن  اإلع��اق��ة،  ذوي  األش��خ��اص 
لتأهيل  ال��ف��ع��ال��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال���ب���رام���ج  االس��ت��ق��ط��اب 
متطوعني يساهمون في إدخال البهجة والسرور على 

إخواننا من األشخاص ذوي اإلعاقة.
عملية  في  التطوع  قيم  غرس  على  العمل  واقترح 
وامل��درس��ة  األس���رة  دور  وتكامل  االجتماعية  التنشئة 
وامل���س���ج���د، م���ن خ����الل إع���ط���اء احمل����اض����رات وت���وزي���ع 
الكتيبات التعريفية للتعريف بأنواع اإلعاقات الذهنية 
واحلركية والتعامل معها في كل األح��وال واألوق��ات 
التقنية ف��ي نشر  ث���ورة االت��ص��االت  وك��ذل��ك اس��ت��غ��الل 

وتداول هذه املعلومات.
.. و كلمة أخيرة: العلم وسيلة إلى كل فضيلة.








