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ورشة للتربويين واآلباء بالبحرين

 من التعاون
ً
15 عاما

حتتفل اجلمعية اخلليجية للإعاقة هذا العام مبرور 15 عامًا على تاأ�سي�سها، حينما اأطلق املوؤ�س�سون من جميع دول 

جمل�س التعاون اجلمعية يف مملكة البحرين واأقروا نظامها الأ�سا�سي، وانطلقوا بعدها للعمل يف اأرجاء جمتمعاتهم 

من اأجل تعزيز دمج وم�ساركة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة فيها، وتفعيل طاقاتهم واإبراز مواهبهم، مبا يخدم م�ساركتهم 

على قدم امل�ساواة مع غريهم.

وقد جنحوا، هم ومن جاء من بعدهم، يف جمل�س الإدارة واأع�ساء اجلمعية يف كل دول املجل�س يف اأن يخلقوا عاملًا 

اأف�سل لذوي الإعاقة بحيث يتمكنون من احلركة والعمل والتطوع بحرية، وال�ستمتاع باحلياة وامل�ساهمة مبواهبهم يف 

جمتمعاتنا اخلليجية.

التعاون  جمل�س  دول  بني  الإعاقات  جمال  يف  املبذولة  اجلهود  توحيد  عبء  تاأ�سي�سها،  منذ  اجلمعية،  و�سعت  لقد 

واإ�سدار  الإع��اق��ة  ل��ذوي  معلومات  قاعدة  وتوفري  والأهلية،  احلكومية  املعنية،  اجلهات  مع  وبالتن�سيق  اخلليجي 

الإعاقة،  العمل يف جمالت  وور�س  واملحا�سرات  والندوات  املوؤمترات  وتنظيم  بهم،  والدوريات اخلا�سة  املطبوعات 

وتبادل اخلربات واملعلومات والباحثني والدار�سني فيما بني اع�ساء اجلمعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي، والتن�سيق 

والتعاون مع اجلهات احلكومية والأهلية واجلمعيات واملنظمات الدولية والأفراد يف جمال الإعاقة، وحث احلكومات 

على اإ�سدار القوانني والت�سريعات املنظمة حلقوق املعوقني يف دول املجل�س،  والعمل على توحيدها، وتطوير املوؤ�س�سات 

واجلمعيات والحتادات العاملة يف جمال الإعاقة.

 وقد جنحت اجلمعية يف حتقيق معظم اأهدافها من خلل اآليات حمددة، يف مقدمتها: اإقامة املوؤمترات وامللتقيات 

وعقد الندوات واللقاءات العلمية يف جمال عمل ن�ساط اجلمعية، وتوثيق العلقات مع املجال�س العلمية واملنظمات 

العربية والدولية املخت�سة بالإعاقة، وكذلك مع اجلمعيات والهيئات املهتمة ب�سئون الإعاقة يف دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية.



وعلى اأبواب مرحلة جديدة، اأطلقت اجلمعية »املكاتب التنفيذية« يف كل دول جمل�س التعاون والتي تعمل حتت اإ�سراف 

اأع�ساء جمل�س الإدارة يف كل دولة من الدول ال�سقيقة، والتي جنحت بدورها يف تنظيم الكثري من الفعاليات يف دولها 

واإ�سدار املطبوعات التوعوية وتنظيم التدريب املنا�سب للكوادر العاملة لذوي الإعاقة.

يعزز  املنا�سب وخ�سو�سًا من�سب رئي�س اجلمعية، مما  ترتكز على تدوير  �سيا�سة جديدة  الإدارة  اتبع جمل�س  كما 

اأهداف اجلمعية ويزيد تفاعل املجتمعات املدنية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي معها، خ�سو�سًا فيما يتعلق بتنفيذ 

اأهداف جديدة تتعلق باإن�ساء مركز للمعلومات، واإ�سدار البحوث والدرا�سات وتقدمي ال�ست�سارات التخ�س�سية

اإننا ل نبالغ اإذا قلنا اأن برامج وفعاليات اجلمعية اخلليجية للإعاقة، مثل: امللتقيات العلمية واأ�سبوع الإعاقة ال�سنوي 

وغريها، اأ�سبحت على مدار الأعوام املا�سية ت�سكل جزءًا من منظومة العمل يف جمال الإعاقة يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، وت�سهم يف الرتقاء مب�ستوى كم ونوع الربامج واخلدمات املقدمة للأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

اأر�س الواقع، خ�سو�سًا بعد توثيق علقاتنا مع  اأهدافنا وتنفيذ املزيد منها على  اإىل امل�سي قدمًا يف بلورة  ونتطلع 

الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون والوزارات املعنية واجلمعيات الأهلية واجلامعات.

ول يفوتنا يف هذا املقام اإل اأن نتقدم بكل ال�سكر والتقدير لكل من �ساند اجلمعية طيلة عمرها، وعلي راأ�سهم الأمانة 

جمل�س  دول  يف  الجتماعية  والتنمية  ال�سوؤون  وزارات  كافة  اإىل  مو�سول  وال�سكر  اخلليجي،  التعاون  ملجل�س  العامة 

التعاون اخلليجي، على دعمها ووقوفها اإىل جانب اجلمعية يف م�سريتها واإىل كافة اأع�سائها الأوفياء الذين �ساندوها 

واإىل كافة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة واأولياء اأمورهم، وجميع املخت�سني الذين ليبخلون باآرائهم وخرباتهم.

اأ�س�سوا اجلمعية  الذين  اللحظة،  تاأ�سي�س اجلمعية وحتى  الإدارة، منذ  اأع�ساء جمال�س  اإىل جميع  املو�سول  وال�سكر 

وبنوها على قواعد را�سخة، وبذلوا كل ما يف و�سعهم لتطوير اجلمعية واإ�ستحداث برامج جديدة تن�سب على تفعيل 

م�ساركة ذوي الإعاقة يف جمتمعاتنا اخلليجية.

معايل �ل�شيخ دعيج بن خليفة �آل خليفة

الرئي�س الفخري للجمعية اخلليجية للإعاقة



شبابنا من ذوي اإلعاقة

احلادي  للق�رن  الأوىل  الن�س��ان  حقوق  معاه�دة  2006م،  دمي�سرب   13 يف  املتحدة   ل��لأمم  العامة  اجلمعية  اأُق��رت 

»تعزيز  يف  يتمثل  منها  الرئي�س  الغر�س  كان  التي  العاقة  ذوي  ال�سخا�س  حقوق  حول  التفاقية  وهي  والع�سرين، 

وحماية وكفالة« متتع ال�سخا�س ذوي الإعاقة بجميع حقوق الن�سان واحلريات الأ�سا�سية وتعزيز احرتام كرامتهم.

ومن  الإعاقة،  اأ�سا�س  على  التمييز  اأنواع  كل  ومتنع  مت�ساوون  الإعاقة  ذوي  ال�سخا�س  باأن جميع  التفاقية  وتعرتف 

الن�سو�س الرئي�سية فيها الن�س اخلا�س باحلق يف العمل، وهو حق متفق عليه نظريًا يف كافة مواثيق حقوق الإن�سان، 

ولكنه يواجه �سعوبات عملية عديدة.

ويف هذا الإطار، و�سعت اجلمعية اخلليجية للإعاقة، اخلدمات املقدمة لل�سباب من ذوي الإعاقة، على طاولة امللتقى 

الرابع ع�سر، اأبريل 2014م، �سعيًا من اجلمعية اإىل تقييم التجارب اخلليجية وتطويرها، ومناق�سة ق�س�س النجاح 

احلالية من اأجل تعميمها.

اإن امللتقى الرابع ع�سر يت�سمن ا�ستعرا�س ومناق�سة اخلدمات التي تقدمها جميع اجلهات ذات ال�سلة من وزارات 

والهتمام  ال�سوء  بوؤرة  وو�سعها يف  الإعاقة،  ال�سباب من ذوي  ت�سغيل  واأهلية يف جمال  وموؤ�س�سات خدمية  وهيئات 

على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك من خلل اجلل�سات العلمية واحلوارية واملحا�سرات وور�س العمل 

والنجاح  التطور  لتحقيق  منا  �سعيًا  العربي،  والعامل  العربي  اخلليج  دول  املخت�سون يف  يقدمها  والتي  املتخ�س�سة، 

لربامج الدمج وامل�ساركة واخلدمات املقدمة لذوي الإعاقة واأ�سرهم.

وناأمل اأن يكون امللتقى العلمي الرابع ع�سر للجمعية اخلليجية للإعاقة فر�سة لفتح قنوات التبادل والتوا�سل العلمي 

بني الباحثني يف جمال الإعاقة يف دول اخلليج، واإتاحة الفر�سة للح�سور للتعرف على التحولت والربامج املتنوعة 

احلديثة يف جمال ت�سغيل ال�سباب ذوي الإعاقة التي مت تطبيقها وجناحها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وا�ستعرا�س 

االفتتاحية



�ستوؤدي  والتي  خمرجاتها،  حت�سني  يف  ت�سهم  التي  املقرتحات  لتقدمي  التطبيقات  بع�س  تعرتي  قد  التي  ال�سعوبات 

لتح�سني اخلدمات املقدمة للأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

دول جمل�س  يجوب  �سنويًا  وا�ستمر  2000م،  عام  منذ  للإعاقة  اأطلقته اجلمعية اخلليجية  الذي  العلمي،  امللتقى  اإن 

التعاون اخلليجي، بالتناوب، ويحقق الإجناز تلو الإجناز، جاء اإنطلقًا من ت�سجيع البحث العلمي يف جمالت الإعاقة 

املختلفة، وحتفيزًا ملزيد من الدرا�سات والأبحاث والخرتاعات التي تعود على املجتمع بالنفع والفائدة.

امللتقى  انعقد  العلمية، حيث  امللتقيات  اهتمامات  ون�سيبًا كبريًا من  اإهتمامًا  الإعاقة  ت�سغيل ذوي  نالت ق�سية  وقد 

التعاون  جمل�س  بدول  العاقة  ذوي  ال�سخا�س  »ت�سغيل  �سعار:  حتت  ال�سقيقة،  الكويت  بدولة  ع�سر  احلادي  العلمي 

2011م، وجنح يف جذب عدد كبري من  اأبريل   7 –  5 الفرتة من  العمل«، يف  وبيئات  والقوانني  النظمة  اخلليجي: 

املهتمني بق�سية ت�سغيل ذوي الإعاقة، ل �سيما من قبل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة واأولياء امورهم، والعاملني والعاملت 

يف جمالت الإعاقة املختلفة، اإىل جانب املعنيني واملعنيات واأ�سحاب العلقة بالإعاقة.

وبا�سمي، ونيابة عن اأع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية اخلليجية للإعاقة واللجنة العليا املنظمة للملتقى نرفع اأ�سمى اآيات 

ال�سكر والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد اإمارة دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي 

بداأ  والذي  الرائع،  التنظيم  العربية، على  بالإمارات  الإعاقة  اأهايل ذوي  امللتقى، وجمعية  رعاية  دبي، على  باإمارة 

مبكرًا منذ ا�ست�سافة اجتماع جمل�س الإدارة واللجنة العليا املنظمة يف �سبتمرب 2013م.

اإليها، وذلك ليكون امللتقى  اأن يتو�سل امل�ساركون اإىل املقرتحات والتو�سيات التي يهدف امللتقى اإىل الو�سول  اآملني 

ناجحًا بكل املعايري العلمية والعملية، خ�سو�سًا بعد الإقبال الكبري من املتخ�س�سني واجلمعيات واأولياء الأمور وذوي 

الإعاقة اأنف�سهم على امل�ساركة يف فعاليات امللتقى.

منى �سعيد املن�سوري

رئي�س اجلمعية اخلليجية للإعاقة



اإجتمع جمل�س اإدارة اجلمعية 

اخلليجية للإعاقة يف مملكة 

 21 اجلمعة  ي��وم  البحرين، 

فرباير 2014م، بهدف بحث 

للملتقى  النهائية  الرتتيبات 

بدولة  ع�سر  ال��راب��ع  العلمي 

وتطبيق  العربية،  الإم��ارات 

�سيا�سة تدوير املنا�سب التي 

املجل�س  اأع�ساء  عليها  وافق 

بالإجماع.

ت��دوي��ر  �سيا�سة  واأ���س��ف��رت 

املنا�سب عن اختيار ال�سيدة 

م���ن���ى ���س��ع��ي��د امل��ن�����س��وري 

جمل�س  برئا�سة  »الإمارات«، 

اخلليجية،  اجلمعية  اإدارة 

وال�������س���ي���دة خ���ل���ود ال��ع��ل��ي 

الأم��ني  مبن�سب  »ال��ك��وي��ت« 

املايل للجمعية.

وقد هناأ معايل ال�سيخ دعيج 

بن خليفة اآل خليفة، الرئي�س 

من  كًل  للجمعية،  الفخري 

رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة والأم����ني 

ثقة  على  اجلديدين،  امل��ايل 

جمل�س اإدارة اجلمعية بهما، 

الأعمال  من  العديد  متوقعًا 

يف  للجمعية  والإجن�������ازات 

ظل  يف  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة 

املن�سوري  ال�سيدة  رئا�سة 

اأف��ك��ار  ي��ع��رف عنها م��ن  مل��ا 

اإب���داع���ي���ة ون�������س���اط دائ���م 

خلدمة ذوي الإعاقة يف دولة 

ال�سقيقة  العربية  الإم���ارات 

التعاون  جمل�س  دول  و�سائر 

اخلليجي.

ب����دوره����ا، ت��ق��دم��ت رئ��ي�����س 

املن�سوري  م��ن��ى  اجلمعية 

لأع�ساء  والتقدير  بال�سكر 

جمل�س اإدارة اجلمعية الذين 

ي�سكلون �سخ�سيات مرموقة 

التعاون  دول جمل�س  كل  من 

اخلليجي على ثقتهم الكبرية 

فيها، واختيارهم لها رئي�سة 

تطبيق  اأول  يف  للجمعية 

املنا�سب،  ت��دوي��ر  ل�سيا�سة 

م�سريًة اإىل اأنها منذ اللحظة 

الأوىل لتوىل املن�سب قامت 

بطرح اأولويات عمل اجلمعية 

على  رئا�ستها،  ف��رتة  خ��لل 

اجتماع املجل�س.

اأن  امل��ن�����س��وري  واأ����س���اف���ت 

النقا�س داخل جمل�س الإدارة 

كان مثمرًا جدًا، حيث طرح 

الأع�������س���اء جم��م��وع��ة من 

اخلا�سة  والأولويات  الأفكار 

باجلمعية وبراجمها، و�سوف 

و�سعنا  يف  م��ا  ب��ك��ل  ن�سعى 

اجل��م��ع��ي��ة،  اأداء  ل��ت��ط��وي��ر 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل���ك���ات���ب 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة واجل���ام���ع���ات 

الأمانة  وكذلك  واجلمعيات 

العامة لدول جمل�س التعاون 

اخل���ل���ي���ج���ي، مب�����ا ي��ح��ق��ق 

نف�س  وي��ط��ور يف  اأه��داف��ن��ا، 

يف  ال��رائ��دة  جتاربنا  الوقت 

دمج وم�ساركة ذوي الإعاقة.

اجلمعية  رئي�س  واختتمت 

بالتاأكيد  للإعاقة  اخلليجية 

ذوي  اأه������ايل  ج��م��ع��ي��ة  اأن 

ب��الإم��ارات ترحب  الإع��اق��ة 

اجلمعية  اأع�����س��اء  بجميع 

يف  �سركائنا  وكل  اخلليجية 

امللتقى العلمي الرابع ع�سر، 

ح��دث��ًا  م��ع��ًا  �سن�سنع  ح��ي��ث 

خليجيًا حا�سدًا وكبريًا، ذي 

ن��ت��ائ��ج وخم���رج���ات ه��ام��ة، 

اخلليجية  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ف��ي��د 

ومراكز  وجمعيات  للإعاقة 

جمل�س  دول  يف  الإع����اق����ة 

ذوي  م��ن  واأبنائنا  التعاون 

الإعاقة.

منى املن�صوري اأول امراأة ترتاأ�س جمل�س اإدارة 
اجلمعية اخلليجية للإعاقة

يف اإطار �صيا�صة تدوير املنا�صب..
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امللتقى ي�صتعر�س خدمات ت�صغيـل ال�صبـاب ذوي الإعاقـة

د. �ل�شــبـــي:

وخمت�سون  خرباء  ي�سارك 

التعاون  جمل�س  دول  م��ن 

ع�سر  ال����راب����ع  ب��امل��ل��ت��ق��ى 

ل���ل���ج���م���ع���ي���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

ل����لإع����اق����ة، حت����ت ���س��ع��ار 

»اخلدمات املقدمة لل�سباب 

الإع��اق��ة..ال��واق��ع  ذوي  من 

يف  تنطلق  التي  والطموح« 

دبي خلل الفرتة من 14-

17 جمادى الثانية، برعاية 

بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 

اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 

ويل عهد دبي، والذي يقام 

ب��ال��ت��ع��اون ب���ني اجل��م��ع��ي��ة 

اخلليجية للإعاقة وجمعية 

بدولة  الإعاقة  ذوي  اأهايل 

الإمارات.

عبداهلل  الدكتور  واأو���س��ح 

ال�����س��ب��ي رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة 

العلمي  للملتقى  العلمية 

امللتقى  ب��اأن  ع�سر  ال��راب��ع 

���س��ي��ت�����س��م��ن ا���س��ت��ع��را���س 

البارزة  للخربات  ومناق�سة 

اأ���س��ه��م��ت يف و���س��ع  ال��ت��ي 

وال�سرتاتيجيات  الربامج 

اخلا�سة باخلدمات املقدمة 

الإعاقة  ذوي  من  لل�سباب 

ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 

اخل���ل���ي���ج���ي، م����ن خ���لل 

ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ا���س��رات 

املتخ�س�سة،  العمل  وور�س 

والتي �سيقدمها العديد من 

اخلليج  دول  يف  املخت�سني 

العربي.

املهتمني  ال�����س��ب��ي  ودع����ا 

واأع�ساء  الإع��اق��ة  مب��ج��ال 

ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س يف 

اجل���ام���ع���ات ب��امل�����س��ارك��ة 

خلل  م��ن  العمل،  ب���اأوراق 

ترتكز  التي  امللتقى  حماور 

على واقع وكفاية اخلدمات 

ذوي  من  لل�سباب  املقدمة 

اخل���دم���ات  يف  الإع����اق����ة، 

ال��رتف��ي��ه��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة 

وال��ت�����س��ه��ي��لت ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 

التي  ال�����س��ع��وب��ات  ك��ذل��ك 

ت���واج���ه ت�����س��غ��ي��ل ال�����س��ب��اب 

وم��دى  الإع���اق���ة  م��ن ذوي 

املهني  ال��ت��اأه��ي��ل  م��لءم��ة 

ل��ف��ر���س ال��ع��م��ل امل��ت��اح��ة، 

»النف�سية  امل�سكلت  واأه��م 

ال�سحية  الجتماعية-   –
ال��وق��ائ��ي��ة  اخل����دم����ات   -

وامل�ستجدات  والعلجية« 

اخلدمات  املجال،  هذا  يف 

كفايتها  ومدى  الجتماعية 

حلل امل�سكلت التي تواجه 

ال��ت��ق��ن��ي��ة  دور  اأ����س���ره���م، 

و�سبكات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ال���ت���وا����س���ل الج��ت��م��اع��ي 

من  ال�����س��ب��اب  خ���دم���ة  يف 

احل��ق��وق  الإع����اق����ة،  ذوي 

وامل�����س��ئ��ول��ي��ات اخل��ا���س��ة 

الإعاقة  ذوي  من  بال�سباب 

م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال�����س��رع��ي��ة، 

للبيوت  املحلية  ال��ت��ج��ارب 

ذوي  من  لل�سباب  املحمية 

الإعاقة.

ب��������دوره اأو������س�����ح م�����س��اع��د 

ال����ع����ول����ة رئ���ي�������س امل��ك��ت��ب 

ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 

اخل����ل����ي����ج����ي����ة ل�����لإع�����اق�����ة 

باململكة العربية ال�سعودية 

العلمي  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا  اأن 

اإح����دى  ت��ن��ظ��ي��م��ه يف  ي��ت��م 

باجلمعية  الأع�ساء  ال��دول 

ويلتقي  ت���ن���اوب���ي،  ب�����س��ك��ل 

واأولياء  الإعاقة  ذوي  فيها 

اجلمعية  واأع�ساء  اأمورهم 

يف  واملهتمون  واملخت�سون 

املختلفة،  الإعاقة  جمالت 

ه���ذه  ان  اىل  م���������س����ريًا 

ت�سكل  اأ�سبحت  امللتقيات 

العمل  منظومة  من  ج��زءًا 

يف جم��ال الإع��اق��ة يف دول 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

وحم����ف����ًل ع��ل��م��ي��ًا م��ه��م��ًا 

اأب��ن��اء اخلليج  اإل��ي��ه  ي��ت��وق 

ال��ع��رب��ي يف ك��ل ع���ام، من 

كم  مب�ستوى  الرتقاء  اأج��ل 

ون��وع ال��ربام��ج واخل��دم��ات 

ذوي  للأ�سخا�س  املقدمة 

الإع����اق����ة، م�����س��ي��ف��ًا ب���اأن 

للجمعية  التنفيذي  املكتب 

اخلليجية للإعاقة باململكة 

اأقام حوايل ع�سرين فعالية 

العام  خلل  اململكة  داخ��ل 

2013م.
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اإ����س���ت�������س���اف���ت اجل��م��ع��ي��ة 

ذوي  ل��ت��اأه��ي��ل  ال��ق��ط��ري��ة 

الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة، 

والأرب��ع��ني  الثاين  الإجتماع 

اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  مل��ج��ل�����س 

لبحث  للإعاقة،  اخلليجية 

���س��ب��ل ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي 

ذوي  جم����ال  يف  امل�����س��رتك 

توفري  على  والعمل  الإعاقة، 

واخلدمات  الربامج  اأف�سل 

ل����ه����ذه ال���ف���ئ���ة مب�����س��ت��وى 

اإعاقاتهم املختلفة..

ال�سي��د  اأو�س�����������ح  وق�����د 

عبداجلليل  ال��رح��م��ن  عبد 

جمل�س  ع�سو   - الغني  عبد 

القطرية  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة 

الحتياجات  ذوي  لتاأهيل 

ا�ست�سافة  ب��اأن   - اخلا�سة 

والربعني  الثاين  الجتماع 

اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  مل��ج��ل�����س 

بقطر  ل��لإع��اق��ة  اخلليجية 

التلحم  م��دى  على  لدليل 

وال���ت���ق���ارب ب���ني اجل��م��ع��ي��ة 

جمل�س  دول  يف  ومثيلتها 

ال����ت����ع����اون، لف����ت����ًا ب��اأن��ه��ا 

يف  الأوىل  ال�سابقة  لي�ست 

ا�ست�سافت  فقد  ال�ست�سافة 

الجتماع  قبل  من  اجلمعية 

وزارة  مع  بالتعاون   32 رقم 

واإدارة  الجتماعية  ال�سوؤون 

ذوي  والأ���س��خ��ا���س  امل�سنني 

الإعاقة بالوزارة.

التهاين  الغني  عبد  ووج���ه 

اأع�����س��اء  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 

بعد  اجل��دد  الإدارة  جمل�س 

النتخابات التي اأجريت على 

هام�س امللتقى العلمي الثالث 

ع�����س��ر مب��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، 

اأبريل 2013م، وفاز بها عن 

حممد  ال�سيد  من  كل  قطر 

الإع��اق��ة  م�����س��وؤول  البنعلي 

ال�سمعية باجلمعية القطرية 

الإع����اق����ة  ذوي  ل���ت���اأه���ي���ل 

البوعينني،  اأم���ل  وال�����س��ي��دة 

متمنيًا اأن يكونا خري عنوان 

الدعم  م��وؤك��دًا  قطر  لتمثيل 

التنفيذي  للمكتب  امل�ستمر 

ل��ت��ف��ع��ي��ل دوره����م  يف ق��ط��ر 

اجلمعية  لأه���داف  حتقيقًا 

اخلليجية للإعاقة.

اإىل   ب��ال�����س��ك��ر  ت���وج���ه  ك��م��ا 

اخلليجية  اجلمعية  رئي�س 

واأع�����س��اء جمل�س  ل��لإع��اق��ة 

الإدارة مرحبًا بهم يف قطر، 

ومتنى لهم دوام التقدم واأن 

حتقيق  على  اجلمعية  تعمل 

اأهدافها لفئة عزيزة علينا.

و�����س����دد ع��ب��دال��غ��ن��ي ع��ل��ى 

الإع����اق����ة  ج���م���ع���ي���ات  اأن 

ه����ي ال�������س���وت احل��ق��ي��ق��ي 

الإع��اق��ة  ذوي  للأ�سخا�س 

اأن  اجلميع  على  ينبغي  ل��ذا 

�سوتهم  اإي�سال  على  يعمل 

لكافة اجلهات ذات العلقة 

ال�ستقللية  مبداأ  لتحقيق 

باملجتمع  الكامل  والندماج 

تنفيذًا  الفاعلة  وامل�ساركة 

والت�سريعات  القوانني  لكافة 

التي تطالب بهذه احلقوق.

الغني على  واأك��د عبد  ه��ذا، 

للمكتب  امل�����س��ت��م��ر  ال���دع���م 

لتحقيق  بقطر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

اخلليجية  اجلمعية  اأه��داف 

للإعاقة.

قطر ت�صت�صيف الإجتماع الـ 42 للجمعية اخلليجية للإعاقة

ال�سيد عبد الرحمن عبداجلليل عبد الغني



ا�ست�سافت جمعية اأهايل ذوي 

الإع���اق���ة خ���لل ال��ف��رتة من 

2013م،  �سبتمرب   28  –  26

اإدارة  جم��ل�����س  اج��ت��م��اع��ات 

للإعاقة  اخلليجية  اجلمعية 

دعيج  ال�سيخ  معايل  برئا�سة 

حيث  خليفة،  اآل  خليفة  ب��ن 

ترتيبات  يف  الج��ت��م��اع  بحث 

الرابع  العلمي  امللتقى  تنظيم 

ع�سر، بدولة الإمارات العربية 

اأبريل  �سهر  خ��لل  املتحدة، 

2014م.

اجتماعا  اجلمعية  وع��ق��دت 

ح�سن  علي  امل�ست�سار  تراأ�سه 

الر�سوان رئي�س جمل�س اإدارة 

اجل��م��ع��ي��ة ب��ح�����س��ور اأع�����س��اء 

جمل�س الإدارة ناق�ست خلله 

عددًا من البنود املدرجة على 

ج����دول الأع���م���ال، وات��خ��ذت 

املنا�سبة،  ال��ق��رارات  ب�ساأنها 

اإ�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  ذل��ك 

تكثيف  يف  الإدارة  جم��ل�����س 

الأن�����س��ط��ة وال����ربام����ج ال��ت��ي 

وا�سرهم  الإعاقة  ذوي  تخدم 

وامل���ج���ت���م���ع���ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 

توجهات  تنفيذ  اإىل  و�سعيها 

ال����دول����ة ب���اله���ت���م���ام ب��ه��ذه 

ال�سريحة من اأبناء الوطن.

اأن  اإىل  ال���ر����س���وان  واأ����س���ار 

ق�سية  يناق�س  �سوف  امللتقى 

فر�س  توفري  يف  تتمثل  هامة 

من  اخلليجي  لل�سباب  العمل 

�سمن  وذل��ك  الإع��اق��ة،  ذوي 

الآخرين  مع  مت�ساوية  حقوق 

واملقابل  العمل  بيئة  من حيث 

املادي، وتوفري �سبل حمايتهم 

من �سوء املعاملة.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  وت��وق��ع 

الإع��اق��ة  ذوي  اأه���ايل  جمعية 

بالإمارات اأن ي�سفر امللتقى عن 

تو�سيات ثرية ومتنوعة، �سيتم 

ال���وزاري  املجل�س  اإىل  رفعها 

ل�����وزراء ال��ت��ن��م��ي��ة وال�����س��وؤون 

جمل�س  ب����دول  الج��ت��م��اع��ي��ة 

خمرجات  وتتعلق  ال��ت��ع��اون، 

العلمي  امل��ل��ت��ق��ى  وت��و���س��ي��ات 

ل�سمان  الت�سريعات  بتعديل 

ت�سغيل ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي 

على  ال�سوء  واإلقاء  الإع��اق��ة، 

والتاأهيلية  التمكينية  الربامج 

لهوؤلء ال�سباب والتي تتنا�سب 

وقدراتهم.

اإىل  ال������ر�������س������وان  ودع���������ا 

العلمية  الأوراق  ا���س��ت��ث��م��ار 

ال���ت���ي ���س��ي��ن��اق�����س��ه��ا امل��ل��ت��ق��ى 

ال��ع��ل��م��ي ال���راب���ع ع�����س��ر، من 

احلكومي  القطاعني  ج��ان��ب 

املتعلقة  وخ�سو�سًا  والأهليى، 

باجلدوى القت�سادية لت�سغيل 

الإع���اق���ة،  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 

التي  امل�سرتكة  العمل  واآليات 

بني  التعاون  خللها  من  يتم 

وموؤ�س�سات  العمل  اأ���س��ح��اب 

الت�سغيل  ومكاتب  التوظيف 

م��ن اأج���ل ت��وف��ري ف��ر���س عمل 

للأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

بتمكني  اله��ت��م��ام  اأن  واأك����د 

وت��اأه��ي��ل ال�����س��ب��اب م��ن ذوي 

امل�����س��ت��وي��ات  يف  الإع�����اق�����ة 

الج����ت����م����اع����ي����ة وامل���ه���ن���ي���ة 

ه���ي م�����س��وؤول��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة 

على  تقت�سر  ل  ت�����س��ام��ن��ي��ة 

الر�سمية  وموؤ�س�ساتها  الدولة 

تقوم  اأن  يجب  ب��ل  فح�سب، 

اخلا�س  ال��ق��ط��اع  موؤ�س�سات 

امل��دين  املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات 

ب�����اأدواره�����ا وم�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا 

ال��ت�����س��ارك��ي��ة وال��ت��ك��ام��ل��ي��ة مع 

يف  الدولة  وم�سوؤوليات  اأدوار 

هذا املجال.

اأعمال  اأن  بالتاأكيد  واختتم 

ت�سع  �سوف  امللتقى  وفعاليات 

بن�سر  يتعلق  فيما  قوية  لبنات 

ق��درات  يخ�س  فيما  ال��وع��ي 

ال�سباب من ذوي الإعاقة على 

وتغيري  بكفاءة  والعمل  النتاج 

التفكري  واأمن���اط  الجت��اه��ات 

ال�سلبي.

 جمل�س اإدارة »اخلليجية« يبحث ترتيبات امللتقى 
الـ 14 بالإمارات
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الرامية  ج��ه��وده��ا  اإط���ار  يف 

كم  مب�ستوى  الإرت���ق���اء  اإىل 

ون����وع ال���ربام���ج واخل��دم��ات 

ل��لأ���س��خ��ا���س ذوي  امل��ق��دم��ة 

جمل�س  دول  يف  الإع����اق����ة 

تبنت  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون 

للإعاقة  اخلليجية  اجلمعية 

علمية  ملتقيات  عقد  ف��ك��رة 

�سنوية يتم تنظيمها يف اإحدى 

باجلمعية  الأع�����س��اء  ال���دول 

ب�����س��ك��ل ت���ن���اوب���ي، وي��ل��ت��ق��ي 

واأول��ي��اء  الإع��اق��ة،  ذوي  فيها 

اجلمعية،  واأع�ساء  اأمورهم، 

يف  واملهتمون  واملخت�سون، 

جمالت الإعاقة املختلفة.

خدمات متنوعة

امللتقيات  هذه  اأ�سبحت  وقد 

منظومة  م��ن  ج����زءًا  ت�سكل 

ال��ع��م��ل يف جم����ال الإع���اق���ة 

ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 

علميًا  وحم��ف��ًل  اخل��ل��ي��ج��ي، 

اأبناء اخلليج  اإليه  يتوق  مهمًا 

يف كل عام وت�ست�سيف مدينة 

الرابع  العلمي  امللتقى  دب��ي 

»اخل��دم��ات  ب��ع��ن��وان:  ع�سر 

ذوي  م��ن  لل�سباب  امل��ق��دم��ة 

�سمو  رعاية  حتت  الإع��اق��ة«، 

اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ 

مكتوم، ويل عهد اإمارة دبي.

ومت��ث��ل اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  لل�سباب 

�سل�سلة متكاملة من اخلدمات 

لحتياجات  ت�ستجيب  ال��ت��ي 

واأ����س���ره���م،  الإع����اق����ة  ذوي 

دقيق  تقييم  من  وامل�ستمدة 

وو�سع  الح��ت��ي��اج��ات،  لتلك 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات م��ن ال��دول��ة 

واملجتمع لتطبيقها على جميع 

الأ�سعدة احلياتية، فال�سباب 

خرجوا  قد  الإعاقة  ذوي  من 

م����ن ط�����ور الع���ت���م���اد ع��ل��ى 

على  الع��ت��م��اد  اإىل  الأ���س��رة 

الذات يف حياتهم اليومية.

وت���ل���ك اخل����دم����ات م��ت��ن��وع��ة 

نوع  على  معتمدة  ومتعددة، 

الإع���اق���ة ودرج���ت���ه���ا، وت��وؤث��ر 

احلياة،  اأن�سطة  جميع  على 

وميكن اإيجازها يف مايلي:

احل���رك���ة  يف  احل������ق    -

خلل  من  الو�سول  و�سهولة 

البيئة البلدية املنا�سبة

من  ال��ع��م��ل  يف  احل����ق    -

خ���لل ال��ت��اأه��ي��ل وال��ت��دري��ب 

املنا�سب

ال��ري��ا���س��ة  يف  احل����ق    -

البيئة  خ��لل  م��ن  وال��رتف��ي��ه 

املنا�سبة

-  احلق يف الزواج وتكوين 

الأ�سرة

-   احلق يف التعليم العايل.

الشباب ذوي اإلعاقة..
 على مائدة الملتقى العلمي الـ 14

الشباب ذوي اإلعاقة..
 على مائدة الملتقى العلمي الـ 14

برعاية حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:
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-  احلق يف احل�سول على 

اخلدمات العلجية والنف�سية 

والتاأهيلية

-  حق اأ�سرة ذوي الإعاقة 

يف احل�����س��ول ع��ل��ى ال��دع��م 

املايل والجتماعي 

العلمية  اللجنة  ارت���اأت  وق��د 

امللتقى عن   مو�سوع  يكون  اأن 

لل�سباب  املقدمة  »اخلدمات 

له من  ملا  الإع��اق��ة«  من ذوي 

الأ�سخا�س  حياة  يف  اأهمية 

و�سيت�سمن  الإع���اق���ة،  ذوي 

ومناق�سة  ا�ستعرا�س  امللتقى 

يف  املطبقة  الإ�سرتاتيجيات 

دول جمل�س التعاون اخلليجي 

وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا، وال��ت��ط��ورات 

احل����دي����ث����ة وا�����س����ت����خ����دام 

جم���ال  يف  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

لل�سباب  املقدمة  اخل��دم��ات 

خلل  من  الإع��اق��ة  ذوي  من 

ال��ع��دي��د م���ن امل��ح��ا���س��رات 

املتخ�س�سة،  العمل  وور����س 

وال�����ت�����ي �����س����وف ي��ق��دم��ه��ا 

يف  املخت�سني  م��ن  ال��ع��دي��د 

�سعيًا  العربي،  اخلليج  دول 

املقدمة  اخل��دم��ات  لتح�سني 

للأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

اأهداف امللتقى

واق���ع  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف   .1

لل�سباب  املقدمة  اخل��دم��ات 

دول  يف  الإع���اق���ة  ذوي  م��ن 

اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي جل��م��ي��ع 

»الإعاقة احلركية،  الإعاقات 

الإع��اق��ة ال��ف��ك��ري��ة، الإع��اق��ة 

ال�سمعية،  الإعاقة  الب�سرية، 

التوحد،  احل�سية،  الإعاقات 

ف������رط احل�����رك�����ة وت�����س��ت��ت 

الإنتباه، اإلخ«.

اأه���م  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف   .2

امل�����س��ت��ج��دات وال���ربام���ج يف 

جم����ال اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

لل�سباب من ذوي الإعاقة.

ع���ل���ى  ال�����ت�����ع�����رف    .3

الرتفيهية  البلدية  اخلدمات 

املجتمعية لذوي  والت�سهيلت 

الإعاقة 

4. التعرف على التوجهات 

وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات احل���دي���ث���ة 

وا���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

برامج  خدمة  يف  امل�ساعدة 

لل�سباب  املقدمة  اخل��دم��ات 

من ذوي الإعاقة

5. مناق�سة اأهم التحديات 

التي تواجه تطبيق اخلدمات 

ذوي  م��ن  لل�سباب  امل��ق��دم��ة 

الإعاقة

تقومي  كيفية  مناق�سة    .6

وك���ف���اءة ب���رام���ج اخل��دم��ات 

ذوي  م��ن  لل�سباب  امل��ق��دم��ة 

الإعاقة.

واق���ع  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف   .7

الإع�����اق�����ة،  ذوي  ت�����س��غ��ي��ل 

التي  وال��ع��ق��ب��ات  ال��ت��ح��دي��ات 

تواجه التطبيق.

الربامج  على  التعرف    .8

لل�سباب  والتاأهيلية  الطبية 

من ذوي الإعاقة.

النظرة  على  التعرف   .9

وواج��ب��ات  حلقوق  ال�سرعية 

الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  ال�سباب 

اجلرمية،  ال��ولي��ة،  »الإرث، 

الزواج«.

اأه�����م  م���ن���اق�������س���ة   .10

ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه 

ال�����س��ب��اب  وزواج  امل��راه��ق��ة 

ال��ن��ظ��رة   – الإع����اق����ة  ذوي 

الجتماعية. 

والروؤى  الأفكار  تبادل   .11

وال���ت���ج���ارب واخل������ربات يف 

جم����ال اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

لل�سباب من ذوي الإعاقة.

الخدم��ات المقدم��ة للش��باب ذوي اإلعاقة هي 
لالحتياج��ات  تس��تجيب  متكامل��ة  سلس��لة 

الخاصة لذوي اإلعاقة وأسرهم

الملتقى يستعرض اإلس��تراتيجيات الخليجية 
واس��تخدام التكنولوجي��ا في مج��ال الخدمات 

المقدمة للشباب من ذوي اإلعاقة



14

للجمعية  العلمي  امللتقى 

يحط  ل��لإع��اق��ة  اخلليجية 

رح��ال��ه ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة يف 

العربية  الإم������ارات  دول����ة 

حيث  ال�سقيقة،  امل��ت��ح��دة 

امللتقى  دب���ي  ت�ست�سيف 

العلمي الرابع ع�سر امللتقى 

حتت  ع�سر  الرابع  العلمي 

عنوان: »اخلدمات املقدمة 

لل�سباب من ذوي الإعاقة«.

العلمي  امللتقى  ويت�سمن 

ا�ستعرا�س  ع�سر  ال��راب��ع 

الإ�سرتاتيجيات  ومناق�سة 

جمل�س  دول  يف  امل��ط��ب��ق��ة 

ال������ت������ع������اون اخل���ل���ي���ج���ي 

وال��ت��ط��ورات  وتطبيقاتها، 

احل���دي���ث���ة وا����س���ت���خ���دام 

جم��ال  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

لل�سباب  املقدمة  اخلدمات 

من ذوي الإعاقة من خلل 

ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ا���س��رات 

الملتقى العلمي يحط رحاله 
في اإلمارات.. للمرة الثالثة

استضافت الملتقيين األول والثامن:

تقرير
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املتخ�س�سة،  العمل  وور�س 

وال����ت����ي ����س���وف ي��ق��دم��ه��ا 

يف  املخت�سني  من  العديد 

�سعيًا  العربي،  اخلليج  دول 

لتح�سني اخلدمات املقدمة 

للأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

اخلدمات.. ذات العلقة

وك���ان���ت دول�����ة الإم������ارات 

ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ق��د 

العلم�ي  امللتقى  ا�ست�سافت 

ال��ث��ام�����ن حت���ت ع���ن���وان: 

ذات  واخلدمات  »«الإعاقة 

ال�����س��ارق��ة،  ال��ع��لق��ة«، يف 

 - 18 خ���لل ال���ف���رتة م���ن 

و�سعى  2008م،  مار�س   20

علقة  اإي��ج��اد  اإىل  امللتقى 

امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  تكاملية 

جم�����الت  يف  ال����ع����ام����ل����ة 

املعاقني  والأف��راد  الإعاقة، 

املوؤ�س�سات  وبني  جهة،  من 

املعنية  التطبيقية  الطبية 

العلقة  ذات  ب��اخل��دم��ات 

ب���ذوي الإع���اق���ة م��ن جهة 

اأخرى، وذلك من خلل:

توفري  �سبل  درا���س��ة    -

اخل��دم��ات ل���ذوي الإع��اق��ة 

مل���واج���ه���ة الح���ت���ي���اج���ات 

الفردية.

-  تطوير اأ�ساليب تقييم 

احتياجات ذوي الإعاقة من 

اخلدمات ذات العلقة.

و�سمل امللتقى على املحاور 

التالية:

احلديثة  الأ�ساليب   -1

وت�����ق�����دمي  ت����ق����ي����ي����م  يف 

اخل�����دم�����ات ال�����س��ح��ي��ة، 

وال��ن��ف�����س��ي��ة وال�����س��ل��وك��ي��ة، 

وخ������دم������ات الإر�������س������اد 

علج  وخدمات  املدر�سي، 

ال��ل��غ��ة وال���ك���لم، اخل��دم��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة، وخ��دم��ات 

العلج الطبيعي، وخدمات 

العلج الوظيفي، وخدمات 

الأن�������س���ط���ة ال��رتوي��ح��ي��ة، 

وخ����دم����ات ف����ن ال��ت��وج��ه 

واحلركة.

ا�����س����ت����خ����دام����ات   -2

ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة يف 

جمال اخلدمات.

يف  اخل���دم���ات  دور   -3

اأداء  مب�����س��ت��وى  الرت���ق���اء 

العاملة  املوؤ�س�سات  برامج 

يف جمال الإعاقة.

واخل��ربات  التجارب   -4

س��عى  2008م  الثام���ن  العلم���ي  الملتق��ى 
لعالق��ة تكاملية بي��ن جمعي��ات اإلعاقة وبين 

المؤسسات المعنية بالخدمات 



يف جمال اخلدمات.

تقبل الإختلف

ن���ظ���م���ت ج��م��ع��ي��ة  و  ك����م����ا 

اأول������ي������اء اأم��������ور امل���ع���اق���ن 

ب����الإم����ارات ب��ال��ت��ع��اون مع 

اجل����م����ع����ي����ة اخل���ل���ي���ج���ي���ة 

العلمي  امللتقى  ل��لإع��اق��ة، 

الثاين حتت عنوان: »تقبل 

الخ��ت��لف ب��ني الأف����راد.. 

راق«،  ح�����س��اري  ���س��ل��وك 

الفرتة  خ��لل  بال�سارقة، 

من 9 -11 فرباير 2002م.

و����س���ع���ى امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي 

حت���ق���ي���ق  اإىل  ال��������ث��������اين 

الأهداف التالية:

-  الإط��لع على جتارب 

نظرة  تغيري  يف  اجلمعيات 

ذوي  جت�����اه  امل��ج��ت��م��ع��ات 

الإعاقة.

اأه����م  ا����س���ت���ع���را����س    -

التعليم  يف  امل�����س��ت��ج��دات 

والإعلم وعلقتهما بتغيري 

نظرة املجتمع.

-  درا�سة طرق واأ�ساليب 

تطوير ال�سراكة بني الأ�سرة 

الدمج  تفعيل  يف  واملجتمع 

ال�سامل.

وت�������س���م���ن ا����س���ت���ع���را����س 

التي  ل��ل��خ��ربات  ومناق�سة 

دمج  ت�سهيل  يف  اأ�سهمت 

الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س 

ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 

اخل���ل���ي���ج���ي، م����ن خ���لل 

ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ا���س��رات 

املتخ�س�سة،  العمل  وور�س 

لفتح  فر�سة  امللتقى  وك��ان 

اآف�����اق وق���ن���وات ال��ت��ب��ادل 

وال���ت���وا����س���ل ال��ع��ل��م��ي بني 

الباحثني يف جمال الإعاقة 

واإت��اح��ة  اخل��ل��ي��ج،  دول  يف 

على  ل��ل��ت��ع��رف  ال��ف��ر���س��ة 

ال�سامل  الدمج  واآفاق  واقع 

الإعاقة،  ذوي  للأ�سخا�س 

ال�سعوبات  وا���س��ت��ع��را���س 

تغيري  اأم�����ام  ت��ق��ف  ال���ت���ي 

نظرة املجتمعات جتاه ذوي 

الإعاقة.

الملتق��ى العلم��ي الثان��ي عق��د تحت عن��وان: “ 
تقب��ل االختالف بي��ن األفراد.. س��لوك حضاري 

راق”، فبراير 2002م 
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زوروا موقعنا على االنترنت لتروا كل جديد لدينا

www.dream-floor.com

�ملركز �لرئي�شي - �شرتة: 17732632 - 36058111

فرع - �لهملة: 36058114 - 17610255
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امللتقى العلمي الأول:

و  الواقع  املعاقني..  لرعاية  اخلليجية  الأهلية  »اجلمعيات 

الطموح«

 - 1421ه�  �سوال   22-20 من  الفرتة  البحرين، يف  مملكة 

املوافق 15 – 17 يناير 2001م.

امللتقى العلمي الثاين:

»تقبل الختلف بني الأفراد.. �سلوك ح�ساري راق«

 11  -  9 ال��س��ارق��ة،  املتح��دة،  الع���رب���ي�����ة  الإم��������ارات 

فب���راي����ر 2002م.

امللتقى العلمي الثالث:

»الأ�سر واملوؤ�س�سات.. جناحان لتكامل اخلدمات للأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة«

قطر، الدوحة، 14 – 16 فرباير 2003م.

امللتقى العلمي الرابع:

ذوي الحتياجات اخلا�سة.. من الت�سخي�س اإىل التوظيف.

اململكة العربية ال�سعودية، 29 – 31 مار�س 2004م.

امللتقى العلمي اخلام�س:

»تكافوؤ الفر�س«

اجل��م��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل���لإع���اق���ة 

�سنعت من ملتقاها العلمي، حدثاً 

خليجياً حا�سداً، يجمع القطاعن 

واملتخ�س�سن  والأهلي  احلكومي 

والأك���ادمي���ي���ن واأول����ي����اء الأم�����ور، 

ليكتبوا جميعاً ق�سة جناح �سنوية، 

ت�����س��ع ل��ب��ن��ات يف ب���ن���اء ال��ت��ج��ارب 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل���ت���ط���ورة، يف رع��اي��ة 

وتاأهيل ودمج وم�ساركة اأبنائنا من 

ذوي الإعاقة.

الملتقيات العلمية .. 
مسيرة ناجحة

الملتقيات العلمية .. 
مسيرة ناجحة
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دولة الكويت، 9 – 11 اإبريل 2005.

امللتقى العلمي ال�ساد�س:

»نحو م�ساركة فاعلة على قدم امل�ساواة«.

�سلطنة عمان، 28 فرباير – 1 مار�س 2006م

امللتقى العلمي ال�سابع:

الإعلم والإعاقة.. علقة تفاعلية وم�سئولية متبادلة

مملكة البحرين، 6 – 8 مار�س 2007م

امللتقى العلم�ي الثام�ن:

»الإعاقة واخلدمات ذات العلقة«

دولة الإمارات العربية املتحدة، ال�سارقة، الفرتة من 18 - 

20 مار�س 2008م

امللتقى العلمي التا�سع:

»التقنية امل�ساعدة لذوي الإعاقة � الطريق اإىل امل�ستقبل«

دولة قطر، »12 – 14« مايو 2009م.

امللتقى العلمي العا�سر:

»برامج التاأهيل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي: ت�سخي�س 

الواقع وا�ست�سراف امل�ستقبل«

الأوىل  جمادى   15  –  13 من  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

1431 ه�، املوافق 27 – 29 اإبريل 2010م.

امللتقى العلم�ي احلادي ع�سر:

التعاون  جمل�س  ب��دول  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س  »ت�سغيل 

اخلليجي: »الأنظمة والقوانني وبيئات العمل«

دولة الكويت يف الفرتة من 1- 3 جمادى الأوىل 1432 ه�، 

املوافق 5-7 اإبريل 2011م.

امللتقى العلمي الثاين ع�سر:

»الدمج املجتمعي ال�سامل يف �سوء الإتفاقية الدولية حلقوق 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة«

�سلطنة عمان، خلل الفرتة من 6-8 مايو 2012م املوافق 

15-17 جمادى الثاين 1433ه�.

امللتق�ى العلم�ي الثالث ع�س�ر:

»التدخل املبكر.. ا�ستثمار للم�ستقبل« خلل الفرتة من 4-2 

اأبريل 2013م، مدينة املنامة – مملكة البحرين.

 امللتقى العلمي الرابع ع�سر:

الواقع  الإع��اق��ة..  ذوي  من  لل�سباب  املقدمة  »اخل��دم��ات 

والطموح«.

 17 –  14 الفرتة  خلل  املتحدة،  العربية  الأم��ارات  دول��ة 

اأبريل 2014م.



اإنها ال�سيدة منى املن�سوري، 

ملجل�س  اجل���دي���د  ال��رئ��ي�����س 

وال���ت���ي  اجل���م���ع���ي���ة،  اإدارة 

اإقرتاب  فازت باملن�سب، مع 

اإنعقاد اأهم اأحداث اجلمعية 

وه��و  ل��لإع��اق��ة،  اخلليجية 

امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي ال�����س��ن��وي 

ال�������راب�������ع ع���������س����ر، وال��������ذي 

الإم����ارات  دول���ة  ت�ست�سيفه 

ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ل��ل��م��رة 

الثالثة.

وح�����������ول ب�������رن���ام���ج ع��م��ل��ه��ا 

الإعاقة،  ذوي  ميدان  يف  العمل  من  عاماً  ع�سرة  ثمانية  بعد 

اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س  ب��رئ��ا���س��ة  ب��ال��ف��وز  ج��ه��وده��ا  ت��ك��ل��ل��ت 

اخلليجية للإعاقة، بعد �سيا�سة تدوير املنا�سب التي اأقرتها 

وامل�ستقبل  امل�سرف  التاريخ  ه��ذا  بن  وم��ا  م��وؤخ��راً،  اجلمعية 

خيط رفيع يربط بينهما، حيث �ستنهل من خمزون خربة هذه 

الأعوام الطويلة لتطوير اأعمال وبرامج واآليات اجلمعية.

منى المنصوري رئيس الخليجية لإلعاقة

ثقة مجلس إدارة »الخليجية« 
يضاعف شعوري بالمسئولية

حـــو�ر
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خ��������������������لل رئ����ا�����س����ت����ه�������������������ا 

اجل��م��ع��ي��������ة،  اإدارة  مل��ج��ل�����س 

والرتتيب���ات  وال�ستعدادات 

ل��ل��م��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي ال���راب���ع 

ع�سر.. كان ملجل���ة »الإرادة« 

ه��ذا احل��وار احل�س��ري مع 

رئي�سة اجلمعية اخلليجي��ة 

للإعاقة: 

ثقة غالية

ف���ع���ل���ك  رد  ه��������و  م��������ا    

للجمعية  رئي�سة  لختيارك 

ل�����س��ي��ا���س��ة  ت��ط��ب��ي��ق  اأول  يف 

توزيع املنا�سب؟

بالثقة  �سعادتي  اأخفي  ل   -

قبل  من  لختياري  الكبرية 

الإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء 

ال�سيخ  معايل  راأ�سهم  وعلى 

خليفة  اآل  خلفية  بن  دعيج 

للجمعية،  الفخري  الرئي�س 

ولكنها كانت �سعادة مقرتنة 

بامل�سئولية،  الكبري  بال�سعور 

حيث اإنني اأول رئي�س ملجل�س 

مملكة  خ���ارج  م��ن  الإدارة 

البحرين، و�سياأتي من بعدي 

زملئي من كل دول جمل�س 

اإليه  اأنظر  ما  وهو  التعاون، 

من  تناف�س  ميدان  اأن��ه  على 

اأ�سعى  حيث  اجلمعية،  اأجل 

اجلمعية  برامج  تعزيز  اإىل 

جمل�س  اأع�ساء  مع  بالتعاون 

التنفيذية  واملكاتب  الإدارة 

التعاون  جمل�س  دول  كل  يف 

اخلليجي.

اأ�سباب    ب��راأي��ك: م��ا ه��ي 

الإدارة  اأع�ساء جمل�س  ثقة 

واختيارك رئي�س اجلمعية؟

مبت�سمة: هذا ال�سوؤال يجيب 

اأع�ساء جمل�س الإدارة  عليه 

اأ�سكرهم  ولكنني  اأنف�سهم، 

واأعتقد  الغالية،  ثقتهم  على 

لخ��ت��ي��اري  ت�����س��وي��ت��ه��م  اأن 

الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 

من  ثقتهم  م��ن  ن��اب��ع��ًا  ك���ان 

ووجودي  التطوعية،  اأعمايل 

الدائم عند اأى نداء اإن�ساين 

للجمعية اخلليجية للإعاقة.

اأولويات جديدة

ال���ع���م���ل  ب������������داأت    م����ت����ى 

جم������ال  يف  ال������ت������ط������وع������ي 

الإعاقة؟

قبل  التطوعي  العمل  ب��دات 

تقريبًا،  عامًا  ع�سر  ثمانية 

وق�����س��ي��ت وق���ت���ًا ط���وي���ًل يف 

جمعية اأهايل ذوي الإعاقة، 

ك��م��ا ت���ع���اون���ت م���ع ال��ك��ث��ري 

م���ن اجل��م��ع��ي��ات الأه��ل��ي��ة 

واحل��ك��وم��ي��ة، واأث���م���ر ه��ذا 

رائعة  نتائج  والعمل  التعاون 

ذوي  ب��رع��اي��ة  يتعلق  ف��ي��م��ا 

وتفعيل  ودجم��ه��م  الإع���اق���ة 

م�ساركتهم.

وخ��������لل ه������ذه الأع���������وام 

على  �ساهدة  كنت  الطويلة 

من���و ال��ت��ج��رب��ة الإم���ارات���ي���ة 

ال���رائ���دة، وع��ل��ى ك��ث��ري من 

النجاح  وق�س�س  اخل��ربات 

تعميمها  اإىل  اأ���س��ع��ى  ال��ت��ي 

موقعي  خ��لل  م��ن  خليجيًا 

اجلديد باجلمعية اخلليجية 

للإعاقة.

  ما هي اأولويات اجلمعية 

يف ظل رئا�ستك لها؟

اأ���س��ع��ى خ����لل ال��ع��ام��ني   -

تبادل  تعزيز  اإىل  املقبلني 

اخل��������ربات ب����ني امل���ك���ات���ب 

ق�س�س  ون�����س��ر  التنفيذية 

ال���ن���ج���اح ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 

العاملة  الأهلية  اجلمعيات 

الإع��اق��ة يف  يف جم��ال ذوي 

التعاون،  جمل�س  دول  جميع 

ب��اأب��ن��ائ��ن��ا ذوي  واله��ت��م��ام 

الإع��اق��ة ب�����س��ورة اأك���رب من 

خلل م�ساركتهم واإ�سراكهم 

يف جميع فعاليات اجلمعية.

بق�سية  ك��ث��ريًا  اأه��ت��م  ك��م��ا 

على  بدور اجلمعية  الرتقاء 

والعربي  اخلليجي  ال�سعيد 

دور  وت��ف��ع��ي��ل  وال����ع����امل����ي، 

وتعزيز  التنفيذية،  املكاتب 

لو�سع  بينها  فيما  ال��ت��ع��اون 

للو�سول  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

اخل����دم����ات  اأف�������س���ل  اإىل 

على  الإعاقة  ل��ذوي  املقدمة 

التعاون  م�ستوى دول جمل�س 

اخلليجي.

مع  بالتعاون  �ساأ�سعى  كما 

الإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء 

الإع��اق��ة  ق��وان��ني  تفعيل  اإىل 

الإعاقة  وحماية حقوق ذوي 

امل��ج��ل�����س،  دول  ج��م��ي��ع  يف 

مع  اجل��م��ع��ي��ة  دور  وت��ف��ع��ي��ل 

املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات 

العامة  الأم��ان��ة  ع��ن ط��ري��ق 

ملجل�س التعاون.

املكاتب التنفيذية

  متى كان اأول انتخاب لكم 

يف جمل�س اإدارة اجلمعية؟ 

لن���ت���خ���اب���ات  ت���ق���دم���ت   -

عام  يف  العمومية  اجلمعية 

وف���زت  م،   2010-2009

املخ�س�سني  املقعدين  باأحد 

العربية  الإم������ارات  ل��دول��ة 

اإدارة  جمل�س  يف  امل��ت��ح��دة 

اجلمعية اخلليجية للإعاقة، 

اجلمعية  ث��ق��ة  وا���س��ت��م��رت 

ال�������دورات  يف  ال��ع��م��وم��ي��ة 

اأن  اإىل  التالية،  النتخابية 

الإدارة  جمل�س  بثقة  ف��زت 

املجل�س  رئي�سة  واأ�سبحت 

مبملكة  املجل�س  اجتماع  يف 

ال��ب��ح��ري��ن اأواخ�����ر ف��رباي��ر 

2014م.

أتواج��د بمي��دان اإلعاق��ة ف��ي دول��ة اإلم��ارات 
بالجمعي��ة  وأعم��ل  عام��ًا   18 من��ذ  العربي��ة 

الخليجية منذ الدورة االنتخابية 2009- 2010م

ال أخفي سعادتي بثقة مجلس اإلدارة واختياري 
رئيس��ًا للجمعي��ة ولكنه��ا س��عادة ضاعف��ت 

شعوري بالمسئولية وأهمية اإلنجاز
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  وم����ا ه���ي اأب������رز اأع���م���ال 

التنفيذي  املكتب  واجن��ازات 

العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 

املتحدة؟

يف  اهلل  ب��ف�����س��ل  جن��ح��ن��ا   -

الأعمال  من  العديد  حتقيق 

التي تعزز عمل  والإجنازات 

اجلمعية اخلليجية للإعاقة، 

ومنها على �سبيل املثال:

مع  تفاهم  اتفاقية  توقيع   -

هيئة اآل مكتوم اخلريية.

- م�ساركة جمعية اأهايل ذوي 

الفعاليات  جميع  يف  العاقة 

املحلية واخلليجية.

اجل���ام���ع���ات  م�������س���ارك���ة   -

وم������راك������ز امل����ع����اق����ني يف 

امل��ن��ا���س��ب��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

الدولة.

- التعاون مع مراكز املعاقني 

من  واملوؤمترات  الندوات  يف 

املحا�سرين  م�ساركة  خلل 

بدعم من اجلمعية

  م��ا ه��ي روؤي��ت��ك��م لتفعيل 

املكاتب التنفيذية للجمعية 

يف كل دول جمل�س التعاون؟

روؤي��ة  و���س��ع  ب�سدد  اإن��ن��ا   -

التنفيذية  للمكاتب  جديدة 

حتى يت�سنى لنا تفعيل دورها 

اخلدمات  اأف�سل  تقدم  لكي 

التي  للإ�سرتاتيجيات  وفقًا 

لأبنائنا  اجلمعية  و�سعتها 

املجتمعات  يف  الإعاقة  ذوي 

اخلليجية.

اليوم التايل

  تنظمون امللتقى العلمي 

الإم���ارات..  يف  ع�سر  الرابع 

م����ا ه����و امل���خ���ت���ل���ف يف ه���ذه 

الن�سخة ال�سنوية اجلديدة: 

اأم  اأم احل�سور  هل املو�سوع 

الفعاليات؟

امللتقى  ق�����س��ة  ت��ت��م��ح��ور   -

حول  ع�سر  ال��راب��ع  العلمي 

ل�سبابنا  املقدمة  اخلدمات 

ع���م���وم���ًا  الإع������اق������ة  ذوي 

وخدمات التوظيف على وجه 

امللتقى  ويتميز  اخل�سو�س، 

وا�سعة  مب�����س��ارك��ة  اجل��دي��د 

م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة  

واخلدمية لإبراز دورها فيما 

قدمته من خدمات جمتمعية 

الإعاقة  ذوي  ال�سباب  لفئة 

اأف�سل  على  ال�سوء  وت�سليط 

اخلدمات واإبرازها.

اأي�سا، فيما يتعلق باحل�سور 

فهناك  امل�����س��ارك��ة،  وح��ج��م 

تنوع كبري للح�سور من كبار 

امل�سوؤلني واملهتمني واأ�سحاب 

الإعاقة  ذوي  واأي�سا  القرار 

واأ����س���ره���م وال���ع���ام���ل���ني يف 

اأما  جم��الت ذوي الإع��اق��ة. 

اجلدول العلمي فقد تنوع بني 

جل�سات حوارية وحما�سرات 

وج��ل�����س��ات م���وازي���ة وور����س 

املعر�س  اإىل  بالإ�سافة  عمل 

امل�ساحب.

لليوم  ت��خ��ط��ط��ون  م����اذا    

ال��ت��ايل مل��وع��د خ��ت��ام امللتقى 

العلمي؟

- الجتماع بالعائلة والعودة 

للتح�سري  اليومية  للحياة 

القادمة  الفعالية  ومتابعة 

التى  الفنية  امل�سابقة  وه��ي 

الكويت ويقوم  تقام يف دولة 

املكتب التنفيذي بال�ستعداد 

لها.

تعزيز حضور الجمعية على األصعدة الخليجية 
والعربي��ة والعالمي��ة، وتفعي��ل دور المكاتب 

التنفيذية أهم أولوياتي القادمة

الفترة الحالية مليئة باألعمال، فبعد االنتهاء 
العلم��ي نس��تعد ألول نس��خة  الملتق��ى  م��ن 

سنوية من المعرض الفني الخليجي
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إلى كل من:
األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ومعالى وزراء العمل والشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون
وأعضاء مجالس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية من دول مجلس التعاون

على دعم ومساندة الجمعية طيلة 15 عامًا.

اجلمعية اخلليجية للإعاقة

تتقدم بال�شكر والتقدير



تتوفر سيارة لتجربة القيادة
وإمكانية استبدال السيارة

تويوتا RAV4 الجديدة تأتي بتصميم عصري أكثر ديناميكية وأناقة لتثير اإلعجاب من اإلطاللة األولى، 
وهي ُمجهزة بمحرك جديد عالي األداء سعة 2.5 لتر وقوة 180 حصان، وكذلك ناقل حركة إلكتروني

6 سرعات ونظام دفع رباعي يمنح تجربة قيادة ممتعة وثابتة باستمرار، أما المقصورة الداخلية 
الرياضية فتم تطويرها بحرفية عالية إلضفاء المزيد من المرح واإلثارة أثناء القيادة.

تعّرفوا على تويوتا RAV4 الجديدة عن ُقرب بزيارة معرض تويوتا في سترة.

الجديدة كليًا

معرض تويوتا - سترة  730 730 17
www.toyota.com.bh ToyotaBahrain toyota_bh



فبمبادرة من بع�س املواطنني 

ب�سوؤون  املهتمني  اخلليجيني 

الإعاقة، باإن�ساء كيان خليجي 

ل��ل��ت��ع��اون يف جم����ال ���س��وؤون 

الإع��اق��ه،  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 

وت��ل��ب��ي��ًة ل��ه��ذه ال��رغ��ب��ة دع��ت 

جمل�س  ل��دول  العامة  الأمانة 

التعاون لدول اخلليج العربية، 

ممثلة يف اإدارة �سئون الإن�سان 

حل�سور  املهتمني   وال��ب��ي��ئ��ه  

لقرار  التا�سي�سي   الجتماع 

نظام باإن�ساء اجلمعية.

البحرين  مملكة  واحت�سنت 

الأول،  التاأ�سي�سي  الجتماع 

حم��رم   27 اخل��م��ي�����س  ي����وم 

1999م  م��اي��و  1420ه�������،13 

وذل�������ك لإق����������رار ال���ن���ظ���ام 

ممثلني  بح�سور  الأ�سا�سي، 

التعاون،  جمل�س  دول  كل  من 

وهم: معايل ال�سيخ دعيج بن 

والدكتور  خليفة،  اآل  خليفة 

عبد العزيز اجللل والدكتور 

����س���ع���ود ب����ن ع��ي�����س��ى امل��ل��ق 

عبد  املجيد  عبد  والأ���س��ت��اذ 

�ساركت  فيما  الوهيب.  اهلل 

وال�سئون  العمل  وزارة  م��ن 

كٌل  البحرين  يف  الجتماعية 

م���ن ال�����س��ي��دة ح��ن��ان حممد 

الرعاية  اإدارة  مديرة  كمال 

نائب  الإجتماعي  والتاأهيل 

رئ��ي�����س امل��وؤ���س�����س��ة ال��وط��ن��ي��ة 

واملحامية  املعوقني،  خلدمات 

اب��ت�����س��ام ����س���امل ال���رواح���ي 

دينه  بن  حممد  بن  وم��ب��ارك 

الوطنية  املوؤ�س�سة  عام  مدير 

خلدمات املعوقني.

الخليجيـة لإلعاقـة.. 
منصـة »تـعـاون« 

خليجية متطورة

بمناسبـة احتفالها بمرور 15 عامًا على تـأسيسها

منذ خم�سة ع�سر عاماً تاأ�س�ست اجلمعية اخلليجية للإعاقة، وتوالت اإجنازاتها 

واأعمالها يف خدمة ذوي الإعاقة واأ�سرهم وتطوير جتارب املجتمعات اخلليجية 

ونقلها من مفاهيم »الرعاية« و«التاأهيل« اإىل مفاهيم »احلقوق« و«امل�ساركة« 

وفقاً لن�سو�س التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
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النظ�ام الأ�س�ا�سي

الجتماع  يف  الإخ��ت��ي��ار  ووق��ع 

جمموعة  ع��ل��ى  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 

يف  العاملة  ال�سخ�سيات  من 

الإع��اق��ة،  ذوي  خدمة  جم��ال 

اجلمعية  ت��رخ��ي�����س  مل��ت��اب��ع��ة 

ال�سيخ  وه����م:  واإ���س��ه��اره��ا، 

خليفة،  اآل  خليفة  بن  دعيج 

الكرمي  عبد  حممد  الدكتور 

البحرين،  مملكة  امل��ن��اع��ي، 

اهلل  عبد  ب��ن  نا�سر  ال�سفري 

ال�سيد  ال��زع��اب��ي،  ح��م��دان 

ال�سحي،  �سيف  ب��ن  �سلطان 

دول����ة الإم��������ارات، ال��دك��ت��ور 

���س��ع��ود ب���ن ع��ي�����س��ى امل��ل��ق، 

عبد  املجي����د  ع��ب��د  ال�سيد 

العربية  اململكة  الوهيب،  اهلل 

بن  عي�سى  ال�سيد  ال�سعودية، 

�سيف احلارثي، ال�سيد خمتار 

ُع�م���ان،  �سلطنة  ال��رواح��ي، 

ع��ب��داهلل  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  د. 

العو�سي، الدكتور فوؤاد عزمي 

ال�سيخ  الكويت،  دولة  قا�سم، 

الدباغ،  حممد  بن  اهلل  عبد 

اهلل  عبد  عبدالعزيز  ال�سيد 

تركي، دولة قطر

نوفمرب   4 اخلمي�س  ي��وم  ويف 

ع��ق��د  مت  1999م،  ع������ام 

للموؤ�س�سني  الثاين  الجتماع 

جمل�س  اأول  لنتخاب  وذل��ك 

اخلليجية  للجمعية  اإدارة 

جمل�س  ت�سكل  وقد  للإعاقة، 

ال��ر���س��م��ي  اجل��م��ع��ي��ة  ادارة 

جمل�س  دول  ل��ك��اف��ة  مم��ث��ًل 

ال����ت����ع����اون ب�������دول اخل��ل��ي��ج 

العربية  وهم:اململكة  العربية 

ال�����س��ع��ودي��ة، دول���ة الإم����ارات 

مملكة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 

ُع��م��ان،  �سلطنة  ال��ب��ح��ري��ن، 

دولة قطر، دولة الكويت.

الأ�سا�سي  النظام  ��ني  بَّ وق��د 

اأهداف واآليات عمل اجلمعية، 

والهيئات  الع�سوية،  و�سروط 

ومهامها،  للجمعية،  املختلفة 

وخ�سو�سًا اجلمعية العمومية 

وجمل�س اإدارة اجلمعية.

املكات�ب التنفيذي�ة

اخلليجية  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ع��م��ل 

ل������لإع������اق������ة ع����ل����ى حت��ق��ي��ق 

جم���م���وع���ة م�����ن الأه���������داف 

الهامة، اأبرزها:

- توحيد اجلهود املبذولة 

دول  بني  الإعاقات  جمال  يف 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية. 

قاعدة معلومات  توفري   -

ل�����ذوي الإع����اق����ة واإ�����س����دار 

املطبوعات والدوريات . 

الو�سائل  اأف�سل  اإيجاد   -

ل��ت��وف��ري وت��ط��وي��ر اخل��دم��ات 

يف  الإعاقة  ل��ذوي  تقدم  التي 

مع  بالتن�سيق  املجل�س  دول 

اجلهات املعنية . 

- ال�سعي لدى دول جمل�س 

البحري��ن احتضن��ت االجتماع التأسيس��ي 
األول للجمعي��ة ي��وم الخمي��س 13 ماي��و 

1999م وذلك إلقرار النظام األساسي
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لتطوير  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

القوانني  و���س��ن  الت�سريعات 

بحقوق  اخل��ا���س��ة  والأن��ظ��م��ة 

ذوي الإعاقة. 

الإر�����س����ادات  ت���ق���دمي   -

الإعاقة  جمالت  يف  اللزمة 

م�ستوى  تقييم  يف  وال��ت��ع��اون 

املقدمة يف  ونوعية اخلدمات 

هذا ال�ساأن. 

دول  ل�����دى  ال�������س���ع���ي   -

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 

املوؤ�س�سات  وت��ط��وي��ر  لتنمية 

يف  والإحت����ادات  واجلمعيات 

جمال الإعاقة.

وم�����ن اأج�������ل حت���ق���ي���ق ه���ذه 

اجلمعية  ابتكرت  الأه���داف 

اآلية املكاتب التنفيذية التابعة 

ل��ه��ا، يف ك��ل دول����ة م��ن دول 

جمل�س التعاون، ي�سرف عليها 

من  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

خللها  م��ن  ويعمل  ال��دول��ة، 

الدولة،  يف  اجلمعية  اأع�ساء 

تطبيق  ي��ت��م  خ��لل��ه��ا  وم����ن 

والتوعوية  العلمية  الفعاليات 

الإجتماعية يف الدولة.

وم����ن خ����لل ه����ذه امل��ك��ات��ب 

للجمعية  مي��ك��ن  التنفيذية 

العلمية  الإحتياجات  معرفة 

التعاون  وتعزيز  والتوعوية، 

ب��الأف��ك��ار وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات مبا 

يعملون  اخلليج  اأب��ن��اء  يجعل 

لتعم  ال��واح��د،  الفريق  ب��روح 

ال��ف��ائ��دة، ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 

اأف�������س���ل ل�������ذوي الإع����اق����ة 

وعائلتهم وجمتمعاتهم.

التنفيذية  املكاتب  تقوم  كما 

ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ور����س ال��ع��ل��م��ي��ة 

وال������������دورات، وامل�������س���ارك���ة 

ال��ت��وع��وي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 

ال��ع��لق��ة  ذات  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

الإع��اق��ة،  ذوي  بالأ�سخا�س 

وت��ع��م��ل ع��ل��ى زي������ادة ع��دد 

وت�سجيلهم  اجلمعية  اأع�ساء 

واعطائهم بطاقات الع�سوية، 

وال��ت��وا���س��ل م���ع اجل��م��ع��ي��ات 

يف  العلقة  ذات  واملوؤ�س�سات 

التوا�سل  اإىل  اإ�سافة  الدولة، 

بحقوق  للتوعية  الإع��لم  مع 

ذوي الإعاقة.

امللتقيات العلمية

اخلليجية  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ب��ن��ت 

امللتقيات  للإعاقة فكرة عقد 

العلمية ال�سنوية، على اأن يتم 

ال���دول  اإح����دى  يف  تنظيمها 

ب�سكل  باجلمعية  الأع�����س��اء 

ت���ن���اوب���ي، م���ن اأج�����ل ت��وف��ري 

يلتقي  لكي  اأي�����س��ًا  الفر�سة 

واأول��ي��اء  الإع��اق��ة،  ذوي  فيها 

اجلمعية،  واأع�ساء  اأمورهم، 

يف  واملهتمون  واملخت�سون، 

النظام األساس��ي يح��دد أهداف وآلي��ات عمل 
الجمعية، وشروط العضوية، ومهام الجمعية 

العمومية ومجلس اإلدارة 
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جمالت الإعاقة املختلفة.

امللتقيات  هذه  اأ�سبحت  وقد 

منظومة  م��ن  ج����زءًا  ت�سكل 

ال��ع��م��ل يف جم����ال الإع���اق���ة 

ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  يف 

علميًا  وحم��ف��ًل  اخل��ل��ي��ج��ي، 

اأبناء جمل�س  اإليه  يتوق  مهمًا 

ال��ت��ع��اون ���س��ن��وي��ًا، م��ن اأج��ل 

تطوير التجارب اخلليجية يف 

وتفعيل  الإعاقة،  ذوي  خدمة 

م�ساركتهم.

ل���ق���د اأط����ل����ق����ت اجل��م��ع��ي��ة 

اخل��ل��ي��ج��ي�����������ة ل��لإع��اق��������ة 

منذ  العلم��ي��ة  ملتقياتها 

وا���س��ت��م��رت  2000م،  ع����ام 

جمل�س  دول  ي��ج��وب  ���س��ن��وي��ًا 

ال�ست،  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 

الإجناز،  تلو  الإجناز  وحتقق 

اإنطلقًا من ت�سج��يع البح��ث 

الإعاق���ة  جمالت  يف  العلمي 

ملزيد  وحت��ف��ي��زًا  املختلف��ة، 

م��ن ال���درا����س���ات والأب���ح���اث 

على  تعود  التي  والخرتاعات 

وال��ف��ائ��دة،  بالنفع  املجتمع 

و�سعيًا من اجلمعية اإىل توفري 

فتح قنوات التبادل والتوا�سل 

ال��ع��ل��م��ي ب���ني ال��ب��اح��ث��ني يف 

دول  يف  الإع�����اق�����ة  جم�����ال 

الفر�سة  واإت���اح���ة  اخل��ل��ي��ج، 

للتعرف  والإعلم  للم�ساركني 

ع��ل��ى ال��ت��ح��ولت وال���ربام���ج 

دون  احل���دي���ث���ة،  امل��ت��ن��وع��ة 

اإغفال ال�سعوبات التي تواجه 

وذل��ك  اخلليجية،  جت��ارب��ن��ا 

املقدمة  اخل��دم��ات  لتح�سني 

للأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

جنوم التحدي

اجلمعية  اأه��داف  �سمن  من 

ال�سعي  ل��لإع��اق��ة  اخلليجية 

عن  املجتمعي  ال��وع��ي  ل��رف��ع 

الإع����اق����ة، وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي 

ذوي  الأ����س���خ���ا����س  ت���واج���ه 

الإعاقة وعائلتهم والعاملني 

ع��ل��ى خ��دم��ت��ه��م يف احل��ي��اة 

الإعاقة  ب��اأن  ووعيًا  اليومية، 

درجتها  اأو  نوعها  ك��ان  مهما 

لل�ست�سلم  م�سوغًا  لي�ست 

ال�سائك،  احلياة  م�سار  اأمام 

للتهمي�س  م�����ربرًا  ول��ي�����س��ت 

حافز  واإمن����ا  الإق�����س��اء،  اأو 

الذات  واثبات  التحدي  على 

وحتويل ال�سخ�س ذي الإعاقة 

يف  م�سهم  ف��اع��ل  ك��ائ��ن  اإىل 

املجتمع  �سمن  نف�سه  اإدم��اج 

قررت  فقد  وعليه  وحتولته. 

للإعاقة  اخلليجية  اجلمعية 

اإقامة اأ�سبوع للأ�سخا�س ذوي 

�سهر  يف  اخلليجي  الإع��اق��ة 

م��ار���س م��ن ك��ل ع���ام، ليكون 

التنفيذية  للمكاتب  فر�سة 

للإعاقة  اخلليجية  للجمعية 

يف  التوعوية  الربامج  لإقامة 

دمج  لتعزيز  املجل�س،  دول 

وم�����س��ارك��ة الأ���س��خ��ا���س ذوي 

الإعاقة مبجتمعاتهم.

ك���ذل���ك ف�����اإن م���ن ال���ربام���ج 

اخلليجية  للجمعية  ال��ه��ام��ة 

ل��لإع��اق��ة »جن���وم ال��ت��ح��دي« 

ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة 

امللتقى  هام�س  على  �سنويًا 

ال��ع��ل��م��ي،  ���س��ع��ي��ًا م��ن��ه��ا اإىل 

التي قدمها  النجاحات  اإبراز 

الإعاقة،  ذوي  وبناتنا  اأبناوؤنا 

الفاعلة  امل�ساركة  ودورهم يف 

يف املجتمع.

واإ�سافة اإىل كل هذه الربامج 

اجلمعية  ع��ق��دت  امل��ت��م��ي��زة، 

م���ذك���رات ت��ع��اون ه��ام��ة مع 

اجل����ام����ع����ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 

اإىل  وت�����س��ع��ى  واخل��ل��ي��ج��ي��ة، 

اإن�������س���اء ���س��ب��ك��ة م��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

ح�����ول م����راك����ز وج��م��ع��ي��ات 

جمل�س  دول  كافة  يف  الإعاقة 

يف  ت�سهم  اخلليجي،  التعاون 

املختلفة  باخلدمات  التعريف 

امل���ق���دم���ة ل������ذوي الإع����اق����ة 

املراكز  بني  الت�سبيك  وزيادة 

واجلمعيات، واإ�سدار ن�سرات 

دوري�������ة وك���ت���ب ودرا�����س����ات 

متخ�س�سة يف جمال الإعاقة 

ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  يف 

جملتها  واإ���س��دار  اخلليجي، 

»الإرادة«،  خليجيًا  ال��رائ��دة 

والدرا�سات  البحوث  واإج��راء 

وت�����ق�����دمي ال����س���ت�������س���ارات 

اإىل  اإ���س��اف��ة  التخ�س�سية، 

تعزيز العلقات والتعاون مع 

واملنظمات  العلمية  املجال�س 

والدولية  العربية  واجلامعات 

املخت�سة بالإعاقة.

الجمعية أطلق��ت المكاتب التنفيذية في كل 
دول مجلس التعاون بإش��راف أعضاء مجلس 

اإلدارة بكل دولة لتعزيز أهدافها
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30

ال�سيخ  ���س��م��و  رع��اي��ة  حت��ت 

ال�سباح،  احل��م��ود  �سلمان 

الكويت  بدولة  الإعلم  وزير 

اجلمعية  تنظم  ال�سقيقة، 

املعر�س  للإعاقة  اخلليجية 

اخلليجية  وامل�سابقة  الفني 

لذوي الإعاقة: »عرب بر�سمك 

عن حلمك.. خليجنا واحد«، 

 30  –  28 ال���ف���رتة  خ����لل 

مب�ساركة  2014م،  اأب��ري��ل 

خمتلف فئات ذوي الإعاقة، 

التعاون  جمل�س  دول  كل  من 

امل���رح���ل���ة  يف  اخل���ل���ي���ج���ي، 

العمرية  8 – 20 عامًا.

وك�سفت خلود العلي، ع�سو 

اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم���ل�������س 

اخلليجية للإعاقة، الأمن 

امل������ايل ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، رئ��ي�����س 

بالكويت،  التنفيذي  املكتب 

بتنظيم  اجلمعية  قيام  عن 

دول��ة  ك��ل  يف  فنية  م�سابقة 

خليجية، لذوي العاقة حتت 

عن  بر�سمك  »ع��رب  ���س��ع��ار: 

حلمك.. خليج واحد«. 

الدمج بالفن

اخلليجية  امل�سابقة  هدفت 

اإىل اإبراز مواهب الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة يف دول جمل�س 

خليجنا واحد.. 
الجمعية تنظم معرضها 

الفني الخليجي األول بالكويت

حتت رعاية وزير الإعلم 
ال�صيخ �صلمان احلمود ال�صباح

اخت��ارت  الجمعي��ة 
كل  م��ن  لوح��ة   25
بواقع  خليجي��ة  دول��ة 
خمس��ة أعم��ال ل��كل 
فئة إعاقة للمشاركة 
الفن��ي  المع��رض  ف��ي 

الخليجي

تقريــر



واإتاحة  اخلليجي،  التعاون 

ال�����س��وء  لت�سليط  ال��ف��ر���س 

الإع���لم���ي ع��ل��ى اأع��م��ال��ه��م 

واإجن��ازات��ه��م، واإب����راز دور 

الق�سايا  خ��دم��ة  يف  ال��ف��ن 

والوحدة  عمومًا  اخلليجية 

اخل���ل���ي���ج���ي���ة ع����ل����ى وج����ه 

التحديد. 

فل�سفة  اأن  ال��ع��ل��ي  واأك�����دت 

الفني  وامل��ع��ر���س  امل�سابقة 

الرعاية  مفاهيم  يتجاوزان 

م��ف��اه��ي��م  اإىل  وال�����دم�����ج 

يف  الإع��اق��ة  ل��ذوي  امل�ساركة 

اخلليجية،  اأوطانهم  ق�سايا 

ذوي  وحت���ف���ي���ز  وت�����س��ج��ي��ع 

على  واأ����س���ره���م  الإع����اق����ة 

ال��ف��ع��ال��ي��ات  الن���خ���راط يف 

ال���وط���ن���ي���ة واخل���ل���ي���ج���ي���ة، 

وحت��ف��ي��ز و���س��ائ��ل الإع����لم 

ذوي  بق�سايا  الهتمام  على 

الإع���اق���ة واإب�����راز اأ���س��ح��اب 

املواهب.

 واأ�سافت اأن اللجنة املنظمة 

لوحة   25 اختارت  للم�سابقة 

بواقع  خليجية  دول��ة  كل  من 

من  فئة  لكل  اأعمال  خم�سة 

يف  للم�ساركة  الإعاقة  فئات 

اخلليجي  ال��ف��ن��ي  امل��ع��ر���س 

دولة  ت�ست�سيفه  الذي  الأول 

اأن  اإىل  م�����س��ريًة  ال��ك��وي��ت، 

الفئات العمرية امل�سموح لها 

الفني  املعر�س  امل�سارك��ة يف 

العم�ري���ة  امل�رح��ل���ة  يف 

و�سوف  ع��ام��ًا،   20  -  8 م��ن 

ي��ح�����س��ل ال���ف���ائ���زون ال����� 5 

دول  م�ستوى  على  الأوائ����ل 

نقدية  ج��ائ��زة  على  اخلليج 

وميدالية  دولر  األ��ف  بقيمة 

و�سهادة م�ساركة.

ق�سة امل�سابقة

وحول ق�سة اإطلق امل�سابقة 

اإن  العلي  قالت  اخلليجية، 

اأ���س��ب��وع  اإىل  ت��ع��ود  ال��ف��ك��رة 

امل��ع��اق اخل��ل��ي��ج��ي ال��ث��ام��ن، 

وحت��دي��دًا  2013م،  اأب��ري��ل 

الأ�سبوع من  اإفتتاح  يف حفل 

�سلمان  ال�سيخ  �سمو  جانب 

قمنا  حيث  ال�سباح،  حمود 

دعيج  ال�سيخ  معايل  بدعوة 

بن خليفة اآل خليفة، الرئي�س 

اخلليجية  للجمعية  الفخري 

ل��لإع��اق��ة حل�����س��ور احل��ف��ل، 

ح���ي���ث ت����ب����ادل ال���ط���رف���ان 

احل���دي���ث يف اأج������واء ودي���ة 

مواهب  حول  للغاية 

الإع������اق������ة  ذوي 

وحم�������اور ت��ط��وي��ر 

اخلليجية  اجل��م��ع��ي��ة  ع��م��ل 

دول  ج��م��ي��ع  يف  ل���لإع���اق���ة 

جمل�س التعاون اخلليجي.

�سمو  اأن  ال��ع��ل��ي:  واأ���س��اف��ت 

ال�������س���ي���خ ����س���ل���م���ان ح��م��ود 

اإب��داع��ات  �ساهد  ال�سباح 

املعر�س  يف  الإع���اق���ة  ذوي 

اأق���ي���م على  ال�����ذي  ال��ف��ن��ي 

ه��ام�����س اف���ت���ت���اح اأ���س��ب��وع 

ال��ث��ام��ن،  اخلليجي  امل��ع��اق 

واقرتح على رئي�س اجلمعية 

اإط��لق  للإعاقة  اخلليجية 

فكرة م�سابقة فنية خليجية، 

جمل�س  دول  ك���ل  يف  ت��ق��ام 

التعاون، ويليها معر�س فني 

ج��ام��ع، م��ب��دي��ًا ا���س��ت��ع��داده 

الإع�����لم  وزارة  ل���رع���اي���ة 

الأوىل من  ال�سنوية  للن�سخة 

املعر�س الفني.

ال�سيخ  معايل  اأن  وتابعت: 

خليفة،  اآل  خليفة  بن  دعيج 

اإىل  و���س��ارع  ال��ف��ك��رة  تبنى 

كافة  لو�سع  جلنة  ت�سكيل 

اإعلميني  م��ن  التفا�سيل، 

باملكاتب  واأع�ساء  وفنانني 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. وب��ع��د اإط���لق 

دول  كل  يف  الفنية  امل�سابقة 

وتقييم  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 

فنية  م���ن جل��ن��ة  الأع���م���ال 

وزي���ر  واف����ق  متخ�س�سة، 

�سلمان  ال�سيخ  الإعلم �سمو 

رعاية  على  ال�سباح  حمود 

املعر�س الفني اخلليجي.

بال�سكر  ال��ع��ل��ي  وت��ق��دم��ت 

على  ���س��م��وه  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 

رع����اي����ة امل���ع���ر����س ال��ف��ن��ي 

ل����ذوي  الأول  اخل���ل���ي���ج���ي 

اأملها  عن  معربًة  الإع��اق��ة، 

خليجيًا  حدثًا  يكون  اأن  يف 

ح���ا����س���دًا وي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م��ه 

يعزز  مب��ا  �سنوية  ب�����س��ورة 

اخلليجية  اجلمعية  اأه��داف 

للإعاقة. 
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خلود العلي

المس��ابقة الفنية تهدف لتفعيل مشاركة 
ذوي اإلعاق��ة وإب��راز دور الف��ن ف��ي خدم��ة 
قضايانا عموما والوحدة الخليجية خصوصًا
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بروفيل

وتف�سل �سموه بقبول الرئا�سة 

تكن  ومل  للجمعية،  الفخرية 

�سكليًا  من��ط��ًا  �سموه  رئ��ا���س��ة 

اإن  ب��ل  ت�����س��ري��ف��ي،  ط��اب��ع  ذا 

توجيهات �سموه الدائمة كانت 

حل�سول  ال��رئ��ي�����س��ي  ال���داف���ع 

اجل��م��ع��ي��ة ع���ل���ى الإ����س���ه���ار 

العمل  وزارة  م��ن  ال��ر���س��م��ي 

ليكون  الجتماعية  وال�سوؤون 

الإم���ارات  دول��ة  عملها  نطاق 

بناء  وذل��ك  املتحدة  العربية 

ع��ل��ى ال���ق���رار ال�����وزاري رق��م 

»450« ل�سنة 1999م.

دعم متنوع

على  اجلمعية  اأع��م��ال  ترتكز 

ت�سارك  »اأ���س��رة   : ه��ي  روؤي���ة 

الأبناء  م�سوؤولية  يف  املجتمع 

ور�سالة  الإع��اق��ة«،  ذوي  م��ن 

: »اإي�سال تفا�سيل  تقوم على 

اإىل �سناع  الإعاقة  حياة ذوي 

يتعامل معهم  القرار وكل من 

ال��ك��رام��ة  اإىل  ي�����س��ل  ب��ح��ي��ث 

وامل�����س��اواة م��ع اإخ��وان��ه��م من 

غري املعاقني«.

أهالي ذوي اإلعاقة.. 
قافلة تواصل ناجحة

اإمارة  القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سمو  كان حلر�س �ساحب 

للتفوق  وحتفيزهم  مكت�سابتهم،  على  واملحافظة  املعاقن  ل�سريحة  املقدمة  اخل��دم��ات  تطوير  يف  ال�سارقة 

والإبداع، واإميان �سموه الكامل باأن الأ�سرة هي اأ�سا�س املجتمع، نقطة اإنطلق هامة يف تا�سي�س جمعية اأهايل 

تاأ�سي�س  فتم  العاقة،  ذوي  اأه��ايل  لتمثيل  اأهلية  جمعية  باإن�ساء  �سموه  وجه  حيث  وجناحاتها  الإعاقة  ذوي 

اجلمعية عام 1996م .

علي ح�سن الر�سوان رئي�س اجلمعية
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توفري  اإىل  اجلمعية  وت��ه��دف 

والنف�سي  الجتماعي  الدعم 

لأهايل ذوي الإعاقة، وتكثيف 

للنهو�س  اجل���ه���ود  وت��وح��ي��د 

ب��اخل��دم��ات امل��وج��ه��ة ل���ذوي 

وامل��ح��اف��ظ��ة على  الإع����اق����ة، 

احل���ق���وق الأ���س��ا���س��ي��ة ل���ذوي 

الإعاقة والدفاع عنها وتعريف 

الأهايل بهذه احلقوق وتطوير 

بها،  املطالبة  وو�سائل  �سبل 

من  الإع���اق���ة  ذوي  وح��م��اي��ة 

ال�ستغلل الظاهر واملبطن.

التخطيط  اإىل  ت�سعى  ك��م��ا 

ذوي  تخدم  م�ساريع  لتنفيذ 

ومتابعة  وم��راق��ب��ة  الإع���اق���ة، 

اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل���ذوي 

الإع�����اق�����ة وال����دف����ع ب���اجت���اه 

حت�����س��ي��ن��ه��ا  والرت����ق����اء ب��ه��ا، 

وك�����ذل�����ك و�����س����ع اخل���ط���ط 

بتحقيق  الكفيلة  وال���ربام���ج 

م��ب��داأ الن��دم��اج ال��ت��ام ل��ذوي 

والعمل  املجتمع  يف  الإع��اق��ة 

لدي  وال�سعي  تنفيذها،  على 

لتوفري  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات 

ل��ذوي  الج��ت��م��اع��ي  ال�سمان 

الإع���اق���ة، ون�����س��ر ال��وع��ي يف 

امل��ج��ت��م��ع ب���ه���دف احل����د من 

الإع����اق����ة وال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر 

للتخفيف من اآثارها ال�سارة، 

وت�����س��ج��ي��ع واإث���������راء ال��ع��م��ل 

التطوعي بالدولة.

وم��������ن ال����و�����س����ائ����ل امل���ت���ب���ع���ة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذه الأه��������داف: 

والندوات  املحا�سرات  اإقامة 

وامل����وؤمت����رات وامل�����س��ارك��ة يف 

الندوات واملوؤمترات التي تقام 

واأهدافها  باجلمعية  للتعريف 

وتعزيز مكانتها وتو�سيع نطاق 

تاأثريها وزيادة عدد املنت�سبني 

اأغرا�سها،  لتحقيق  و���س��وًل 

واإن�ساء ور�س حممية وم�ساغل 

لذوي الإعاقة،  ون�سر الأبحاث 

وال���درا����س���ات وامل��ن�����س��ورات 

لتوعية  وال��رتب��وي��ة  التثقيفية 

املجتمع، والتعاون مع خمتلف 

اجلهات وخ�سو�سًا الإعلمية 

ل��ن�����س��ر ال���وع���ي الج��ت��م��اع��ي 

مبختلف  امل��ج��ت��م��ع  وت��ث��ق��ي��ف 

ع��ام  تأسس��ت  اإلعاق��ة  ذوي  أهال��ي  جمعي��ة 
1996م ول��م تتوقف برامجها وعطاءاتها منذ 

ذلك الوقت



امل��دار���س،  وب��الأخ�����س  فئاته 

وع���ق���د ال���ل���ق���اءات ال���دوري���ة 

ل�����لأه�����ايل ب����ه����دف ت���ب���ادل 

املعاناة  وتخفيف  اخل���ربات 

النف�سية والجتماعية وتنظيم 

اجل����ه����ود حل����ل امل�����س��ك��لت 

اللجان  وت�سكيل  امل��ط��روح��ة، 

ال��غ��اي��ات  لتحقيق  املختلفة 

املن�سودة. 

�سناعة الوعي

ومن اأبرز م�سروعات اجلمعية 

خم�سة  م��ن��ذ  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 

اأعوام تقريبًا، قافلة التوا�سل، 

م��ع اأه���ايل ذوي الإع��اق��ة يف 

خم��ت��ل��ف م���دن ال���دول���ة، من 

مبا  وتوعيتهم  تثقيفهم  اأج��ل 

ع��ل��ي��ه ح��ال  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 

بينهم  اأن من  اأبنائهم خا�سة 

ابنه يف  م��ن دم��ج  م��ن يخجل 

اإخفائه  اإىل  ويلجاأ  املجتمع، 

منحته  التي  احلقوق  وتعطيل 

تعقيد  وبالتايل  الدولة  اإياها 

اأ�سرته  و���س��ع  وت���اأزمي  حالته 

نف�سيا وجمتمعيا. 

ويف هذا الإط��ار، قالت ع�سو 

اجل��م��ع��ي��ة،  اإدارة  جم���ل�������س 

ورئ����ي���������س جل���ن���ة ال���ت���وا����س���ل 

ف���اط���م���ة �����س����ج����واين »ن��ع��م��ل 

التوا�سل  قوافل  موا�سلة  على 

واآب���اء  اأم��ه��ات  �سنعت  لأن��ه��ا 

اإىل  حاجة  واأك��ر  وعيًا  اأك��ر 

لتهذيب  اأبنائهم  مع  التحاور 

���س��ل��وك��ه��م وغ����ر�����س ال��ق��ي��م 

عن  واإبعادهم  فيهم،  النبيلة 

والأق��وال  اخلاطئة  ال�سلوكات 

يفر�س  ف��ال��واق��ع  ال��ب��ذي��ئ��ة؛ 

تفكري  م�ستوى  اإىل  ال��ن��زول 

حتى  امل���راه���ق  اأو  ال�����س��غ��ري 

احلوار  جناح  املحاور  ي�سمن 

امل��رج��وة،  الأه���داف  وحتقيق 

م�ساعر  اح����رتام  وامل��ط��ل��وب 

كانت  واأفكارهم مهما  الأبناء 

منها  والن��ط��لق  متوا�سعة، 

اجت��اه  وحت�سني  تنميتها  اإىل 

الطفل اأو املراهق، ومن املهم 

املنطقية  رغ��ب��ات��ه��م  ت��ق��دي��ر 

وه��واي��ات��ه��م، واحل��ر���س على 

الن�ساطات  يف  م�ساركتهم 

احل��ي��ات��ي��ة«.وت��اب��ع��ت »اأول��ي��اء 

حتت  يرزحون  املعاقني  اأم��ور 

خا�سة  حاجات  توفري  �سغط 

يعي�س  ك���ي  م���األ���وف���ة،  غ���ري 

طبيعي،  ب�����س��ك��ل  اأط��ف��ال��ه��م 

لتجمعات  بحاجة  هم  ولذلك 

ون�ساطات تخرجهم اإىل دوائر 

دوائ��ر غري  ولكنها  امل��رح  من 

مغلقة، حيث نعد الربامج التي 

كيفية  ح��ول  لهم  تاأهيل  فيها 

ويف  الحتياجات،  ذوي  تربية 

ذات الوقت تقدم لهم الدعم 

وقد  والج��ت��م��اع��ي،  النف�سي 

عملها  التوا�سل  جلنة  ب��داأت 

منذ اأربع �سنوات«.

التوا�سل  قوافل  اأن  واأو�سحت 

لي�س  م���ن  ح��ت��ى  ت�����س��ت��ق��ط��ب 

لديهم اأبناء من ذوي الإعاقة 

م���ن ب����اب ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 

يقدم  وه��ذا  املجتمع  ل�سالح 

الجمعية تس��عى إلى توفير الدع��م االجتماعي 
والنفسي ألهالي ذوي اإلعاقة، وتنفيذ مشاريع 

تخدم ذوي اإلعاقة
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غطت  وق��د  جليلة،  خ��دم��ات 

16 منطقة يف  قافلة التوا�سل 

الذيد  ال�سواحي مثل  خمتلف 

احللو  وادي  واأي�����س��ا  وامل���دام 

واملنطقة  ودب���ا  وم���زرع  وح��ت��ا 

ال��غ��رب��ي��ة وال��ع��ني، وق���د قمنا 

بق�سية  الوعي  بن�سر  خللها 

امل���ع���اق وح���ق���ه يف اخل����روج 

خمتلف  يف  اإ�سراكه  يتم  واأن 

ن�����س��اط��ات الأ����س���رة، ك��م��ا اإن 

ك�سفت  ق��د  ال���زي���ارات  ت��ل��ك 

على  يح�سلوا  مل  معاقني  عن 

الدولة  متكنهم  التي  احلقوق 

الأه��ايل  علم  وعندما  منها، 

بحقوق اأبنائهم اأ�سبحوا اأكر 

واأ���س��ب��ح��ت هناك  ان��ف��ت��اح��ا، 

ت���دري���ب وت��اأه��ي��ل  رغ���ب���ة يف 

اأبنائهم طاملا اأن هناك جهات 

تقدم الدعم املعنوي لهم«.

وخ����لل زي������ارات ال��ت��وا���س��ل 

الأع��م��ال  بع�س  اإ���س��ن��اد  ي��ت��م 

الإع��اق��ة  ل��ذوي  وامل�سوؤوليات 

اأع��م��اره��م  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 

واإم���ك���ان���ات���ه���م، واله���ت���م���ام 

ب��امل��و���س��وع��ات والأح����ادي����ث 

ذلك  لأن  الأبناء  يحبها  التي 

مب�ساركة  ي�سعرون  يجعلهم 

ل���ه���م يف ك����ل ���س��يء  الأه�������ل 

ي�سعر  الب���ن  �سيجعل  وه���ذا 

اإدخ��ال  يريدان  الوالدين  اأن 

واأنهما  نف�سه،  على  ال�سرور 

ما  اإ���س��ع��اده��م  ي��رغ��ب��ان يف 

حتى  ن��اج��ح��ا  احل����وار  يجعل 

واإن كان بالإ�سارة لأن الب�سمة 

والإن�سات يعك�س لديهم رغبة 

يف التوا�سل. وبعد زيارة قافلة 

ال��ت��وا���س��ل، ي��ت��م ال��ع��م��ل على 

من  الأ�سر  تلك  مع  التوا�سل 

خلل جلان اأخرى تكمل العمل 

احل��الت  اكت�ساف  اأج���ل  م��ن 

وتقدمي الدعم للأ�سرة، ونعلم 

يجب  التي  القواعد  الأ���س��رة 

اأكر  حياة  اأج��ل  من  تتبع  اأن 

مع  التعامل  قواعد  مثل  راحة 

ومع  ب�سريا  املعاق  ال�سخ�س 

ومع  ج�سديًا  املعاق  ال�سخ�س 

املعاق ذهنيًا اأو �سمعيًا.

تربية  اأن  ���س��ج��واين  واأك����دت 

الإعاقة  اأ�سحاب  من  الأبناء 

اإىل  وحت��ت��اج  م��ره��ق��ة  عملية 

الوالد والأم من ذوي ال�سرب، 

اأم�����ور  لأول�����ي�����اء  مي���ك���ن  ول 

اأنف�سهم  تثقيف  عن  ميتنعون 

ي��ق��دم��ون  ك��ي��ف  ي��ع��رف��وا  اأن 

وبع�سهم  لأ�سرتهم،  ال��دع��م 

ولذلك  الأهلية،  لديه  تكون  ل 

يف  الأ���س��ر  م��ع  نتوا�سل  ح��ني 

منهم،  نتعرف  رمب��ا  املناطق 

رمبا  التي  البيوت  تلك  على 

ي�سيء فيها الآباء معاملة طفل 

ل ميلك لنف�سه نفعا ول �سرا 

ول��ك��ن ه��ن��اك م��ن ي��زي��د من 

خ�سائ�سه  فالبع�س  تعا�سته 

خلل،  بها  اأو  ناق�سة  النف�سية 

تاأهيل  اإىل  بنف�سه يحتاج  وهو 

كي يعود �سوي نف�سيًا.

قافلة التواصل من أهم مشروعات الجمعية 
التي حقق��ت نجاح��ًا كبيراً وغط��ت 16 منطقة 
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غطت  وق��د  جليلة،  خ��دم��ات 
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خمتلف  يف  اإ�سراكه  يتم  واأن 
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الدولة  متكنهم  التي  احلقوق 
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اإطلق  اإىل  املبادرة  وتهدف 

جم���م���وع���ة م����ن ال���ق���وان���ني 

والأطر الت�سريعية واملبادرات 

يف  جمملها  يف  ت�سهم  ال��ت��ي 

وخدمية  حتتية  بنية  تعزيز 

ك��اف��ة  اإىل  ال���و����س���ول  ت��ت��ي��ح 

امل���راف���ق وال����س���ت���ف���ادة من 

ج��م��ي��ع اخل����دم����ات وت��وف��ري 

لذوي  متميزة  �سحية  رعاية 

الإعاقة، اإ�سافة اإىل خدمات 

وخلق  م�����س��ان��دة  اج��ت��م��اع��ي��ة 

وعي جمتمعي وا�سع ما ي�سهم 

ويوؤكد  الإعاقة  ذوي  دمج  يف 

م�ساركتهم يف تنمية املجتمع.

قانون جديد

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 

مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 

مدينة صديقة لذوي 
اإلعاقة بحلـول 2020م

�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل 

للجميع«،  مكان  »جمتمعي..  مبادرة  اأطلق  دب��ي،  عهد 

اإىل مدينة  ب��ال��ك��ام��ل  دب���ي  اإىل حت��وي��ل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 

دعم  2020، عرب  العام  بحلول  الإع��اق��ة  ل��ذوي  �سديقة 

و�سمن  متكينهم،  جم���ال  يف  الإم�����ارة  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز 

اإطار جامع ي�سهم يف تعزيز فاعلية امل�ساريع واملبادرات 

ال�ساعية اإىل م�ساركة واإدماج هذه الفئة يف املجتمع.
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رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 

جمل�س الوزراء القانون رقم 

ب�س��اأن   2014 ل�سنة   )2(

»حماي��ة حقوق الأ�س��خ��ا�س 

اإم���ارة  يف  الإع��اق�����������ة  ذوي 

دبي«.

لدعم  القانون  ه��ذا  وي��اأت��ي 

ال���ق���ان���ون الحت������ادي رق��م 

�ساأن  2006 يف  ل�سنة   )29(

الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ح��ق��وق 

اخلا�سة، وتاأكيدًا للهتمام 

الفئة  لهذه  دبي  توليه  الذي 

ودوره��ا  املجتمع  يف  املهمة 

الرائد يف البناء والتطوير . 

التعاون  القانون  كما يكر�س 

بني جميع اجلهات املعنية يف 

دبي لتوفري خدمات الرعاية 

ال�����س��ح��ي��ة، واخل����دم����ات 

واإعادة  والتاأهيل  العلجية، 

ال��ت��اأه��ي��ل ل����ذوي الإع���اق���ة 

تعليم  ت��وف��ري  اإىل  اإ���س��اف��ة 

جميع  يف  لأق��ران��ه��م  م�ساو 

اخلدمات  وتقدمي  املراحل، 

العامة التي ت�سمل ا�ستخدام 

املوا�سلت  وو�سائل  الطرق 

العامة واخلدمات ال�سرطية 

ي�سمن  مب��ا  وال��ق�����س��ائ��ي��ة، 

مع  وتكاملهم  ان��دم��اج��ه��م 

بقية فئات املجتمع

اإىل تطبيق  ويهدف القانون 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤية 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

دب�����ي من���وذج���ًا  ج���ع���ل  يف 

ت��ع��زي��ز  يف  ب�����ه  ي���ح���ت���ذى 

عرب  الإعاقة  ذوي  م�ساركة 

ت���وف���ري ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 

ال�����لزم�����ة ل���ه���م ل��ت��ع��زي��ز 

يف  فاعل  كعن�سر  موقعهم 

املجتمع . كما ي�سهم القانون 

التكامل  من  مزيد  بناء  يف 

لإيجاد  املعنية  اجلهات  بني 

موؤهلة  وخدمية  حتتية  بنية 

الو�سول  الفئة  ل��ه��ذه  تتيح 

اإىل املرافق وال�ستفادة من 

ج��م��ي��ع اخل���دم���ات وت��وف��ري 

رع���اي���ة ���س��ح��ي��ة م��ت��م��ي��زة 

اإىل  اإ�سافة  الإعاقة،  لذوي 

م�ساندة  اجتماعية  خدمات 

ع������لوة ع���ل���ى خ���ل���ق وع���ي 

ي�سهم  مب��ا  وا���س��ع  جمتمعي 

يف  الإع���اق���ة  ذوي  دم���ج  يف 

م�ساركتهم  ويوؤكد  املجتمع 

يف تنميته وتطوره . 

اإىل  ال��ق��ان��ون  يرمي  كذلك 

ف���ئ���ة ذوي  ����س���م���ان مت���ت���ع 

حقوقهم  بجميع  الإع���اق���ة 

امل�����ق�����ررة ل���ه���م وت���ع���زي���ز 

احرتامهم وحفظ كرامتهم 

�سور  جميع  من  وحمايتهم 

اأو  الإ�����س����اءة  اأو  ال��ت��م��ي��ي��ز 

 . ال���س��ت��غ��لل  اأو  الإه���م���ال 

وين�سر القانون يف اجلريدة 

ال��ر���س��م��ي��ة وي��ع��م��ل ب���ه من 

تاريخ ن�سره .  وتبعًا ملا ن�س 

عليه القانون اجلديد اأ�سدر 

���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان بن 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 

التنفيذي قرار املجل�س رقم 

بت�سكيل   2014 ل�سنة   )3(

»اللجنة العليا حلماية حقوق 

الإعاقة يف  الأ�سخا�س ذوي 

�سمو  برئا�سة  دب��ي«  اإم���ارة 

حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 

بن را�سد اآل مكتوم . 

تدابري فورية

وقد وجه �سمو ويل عهد دبي 

واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  كافة 

والهيئات احلكومية يف دبي 

الفورية  ال��ت��داب��ري  ب��ات��خ��اذ 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��لزم��ة 

اإث����م����ار خ����ط����وات ع��م��ل��ي��ة 

قدمته  م��ا  ت��دع��م  ملمو�سة 

واحلالية  ال�سابقة  اجلهود 

اإيجابية  نتائج  من  دب��ي  يف 

ط��ي��ب��ة وت��������وؤازر امل���ب���ادرة 

اجل���دي���دة مب���ا حت��م��ل��ه من 

اأهداف.

واأكد �سمو ويل عهد دبي اأن 

تكون  اأن  ميكن  ل  الإع��اق��ة 

�سببا يف حجب �ساحبها عن 

حيث  الإيجابية،  امل�ساركة 

اإن ه��ذا احل��ج��ب ي��ك��ون يف 

اأغلب الأحيان نتيجة حاجز 

يحيطون  من  يثني  »ذهني« 

ب�����س��اح��ب الإع�����اق�����ة ع��ن 

»حماي��ة  قان��ون  بإص��دار  المب��ادرة  تدش��ين 
األش��خاص ذوي اإلعاقة ف��ي دبي« وإطالق خط 

ساخن لإلبالغ عن حوادث التمييز
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اخلا�سة،  ق��درات��ه  اإدراك 

وه���و ح��اج��ز ل ع��لق��ة له 

بالواقع.

على  حري�سون  »اإننا  وقال: 

توفري خمتلف اأوجه العناية 

وملتزمون  الإع��اق��ة،  ب��ذوي 

ب���ذل���ك وب�����س��ت��ى ال���ط���رق، 

اأف�سل  تهيئة  على  ونعمل 

كونهم  ل��ه��م  داع���م���ة  ب��ي��ئ��ة 

ن�سيج  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زءا 

جاهدين  ون��ع��م��ل  املجتمع 

الفر�سة  لهم  نتيح  اأن  على 

طاقاتهم  لإط����لق  ك��ام��ل��ة 

واإثبات قدرتهم على العطاء 

حتدها  اأن  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي 

اإع���اق���ة ب��دن��ي��ة ودورن�����ا اأن 

ن��وج��د ال��ب��دائ��ل واحل��ل��ول 

ممار�سة  من  متكنهم  التي 

طبيعية،  ب�سورة  حياتهم 

على  ح�سولهم  ني�سر  واأن 

باأ�سلوب  اخل��دم��ات  ك��اف��ة 

�سهل وي�سري«.

واأ�ساف �سموه: »من واجبنا 

كاملة  ال��ف��ر���س��ة  نهيئ  اأن 

يوظفوا  كي  الإع��اق��ة  ل��ذوي 

التي  وال���ق���درات  امل���واه���ب 

فيما  ب��ه��ا  اهلل  اخ��ت�����س��ه��م 

على  بالنفع  ويعود  يفيدهم 

جمتمعهم«.

خط �ساخن

م�����ب�����ادرة  اإط������������ار  ويف 

»جم�����ت�����م�����ع�����ي... م���ك���ان 

ال�سيخ  �سمو  اأم��ر  للجميع«، 

ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب��ن 

عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد 

»حماية  قانون  باإعداد  دبي 

الإعاقة يف  الأ�سخا�س ذوي 

واإط��لق خط �ساخن  دب��ي« 

ميكن من خلله الإبلغ عن 

اأي بادرة متييز اأو اإ�ساءة اأو 

حق  يف  ا�ستغلل  اأو  اإهمال 

ع��لوة  م��ع��اق  �سخ�س  اأي 

ع��ل��ى ت���ق���دمي ه����ذا اخل��ط 

مل��ع��ل��وم��ات ع���ن اخل��دم��ات 

الإعاقة  ل��ذوي  املخ�س�سة 

واأماكن توافرها.

كما وجه �سموه كافة اجلهات 

ال��ق��ط��اع��ني  يف  اخل���دم���ي���ة 

بالبدء  واخلا�س  احلكومي 

م�سار  ب��ا���س��ت��ح��داث  ف����ورا 

الإع����اق����ة  ذوي  خل����دم����ة 

ل��ي��ت��خ��ط��ى ذل����ك الإع���اق���ة 

اأن���واع  ب��اق��ي  اإىل  احل��رك��ي��ة 

الإعاقة عرب توفري موظفني 

موؤهلني ومدربني وعلى قدر 

باأف�سل  ال��دراي��ة  م��ن  كبري 

لذوي  اخلدمة  تقدمي  �سبل 

الإعاقة مبا يي�سر ح�سولهم 

على تلك اخلدمات باأ�سلوب 

�سهل وب�سيط.

توجيهاته  �سموه  اأعطى  كما 

ل����ل����ج����ه����ات اخل����دم����ي����ة 

تدريبية  برامج  با�ستحداث 

»لغة  على  للتدرب  ملوظفيها 

الإ�����س����ارة« ب�����س��ك��ل ���س��ام��ل 

ي�����س��م��ن ���س��ه��ول��ة ت��ق��دمي 

ال�سم  فئة  اإىل  اخل��دم��ات 

والبكم بالإ�سافة اإىل توفري 

الإر���س��ادي��ة  الأدل�����ة  جميع 

ل���ل���خ���دم���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

»ب��راي��ل«  بطريقة  مطبوعة 

واإت��اح��ت��ه��ا ل���ذوي الإع��اق��ة 

الب�سرية.

المب��ادرة تتضمن قوانين وتس��هيل الوصول 
وتوفير الخدمات والرعاية الصحية وخلق وعي 

مجتمعي جديد ومتميز
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واأل����ق����ت وزي������رة ال��ت��ن��م��ي��ة 

الج���ت���م���اع���ي���ة، ال��ك��ل��م��ة 

الف���ت���ت���اح���ي���ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى، 

ب���ال���ن���ي���اب���ة ع����ن ���س��اح��ب 

ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي، ورح��ب��ت 

مملكة  ب�سيوف  �سعادتها 

حتيات  ونقلت  ال��ب��ح��ري��ن، 

املوقر  ال��وزراء  رئي�س  �سمو 

العلمي  للملتقى  ومتنياته 

والج���ت���م���اع���ي ب��ال��ن��ج��اح، 

بالعمل  �سموه  وت��وج��ي��ه��ات 

امل�����س��رتك ب���ني ال��ق��ط��اع��ني 

خلدمة  والأه��ل��ي  احلكومي 

ذوي الإعاقة.

الت�سخي�س املبكر

البلو�سي  الدكتورة  واأ�سارت 

البحرين  مملكة  اأن  اإىل 

امللك  جللة  قيادة  ظل  يف 

امل�����ف�����دى، ����س���دق���ت ع��ل��ى 

حلقوق  ال��دول��ي��ة  التفاقية 

الإع��اق��ة،  ذوي  الإ�سخا�س 

وب����ل����ورت الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال��وط��ن��ي��ة ل����ذوي الإع���اق���ة 

وت�سعى  التنفيذية،  وخطتها 

املجتمع  ك��وادر  تدريب  اإىل 

اأول  امل���دين ع��ل��ى ���س��ي��اغ��ة 

اإل��ت��زام  ح��ول  اأه��ل��ى  تقرير 

التفاقية  بتطبيق  اململكة 

الدولية.

امللتقى  يعترب  واأ���س��اف��ت: 

الذي  ع�سر  الثالث  العلمي 

»التدخل  �سعار:  حتت  يعقد 

املبكر.. اإ�ستثمار للم�ستقبل« 

العلمية،  امللتقيات  اأهم  من 

فالتدخل املبكر هو الأ�سا�س 

ل��و���س��ع الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ل���ذوي 

الإع������اق������ة، وك���ل���م���ا ك���ان 

ال��ت�����س��خ��ي�����س امل��ب��ك��ر ك��ان 

اخلطط  و���س��ع  ب��الإم��ك��ان 

للتاأهيل والدمج.

املبكر  الكت�ساف  ولأهمية 

الوطنية  اللجنة  تاأ�سي�س  مت 

الإع��اق��ة،  ذوي  لت�سخي�س 

وت����وح����ي����د الخ����ت����ب����ارات 

ومت  وال�����س��ل��وك��ي��ة  النف�سية 

من  الكفاءات  من  ت�سكيلها 

واجلامعات  الدولة  وزارات 

كما  الأه��ل��ي��ة،  واجلمعيات 

مرك�����ز  تاأ�سي���������س  ت���م 

ل�����ذوي  ك����ان����و  اهلل  ع���ب���د 

الإعاقة، ومتويله مبنحة من 

جللة امللك املفدى، و�سيتم 

اإدارته بالتعاون بني وزارتي 

ال�سحة والتنمية.

ال�سكر  البلو�سي  وق��دم��ت 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، اأناب الدكتورة فاطمة بنت 

حممد البلو�سي، وزيرة التنمية الجتماعية، لفتتاح امللتقى العلمي الثالث ع�سر، والذي اأقيم حتت رعاية 

امل�سئولن  من  �سخ�س   400 من  اأك��ر  مب�ساركة  للم�ستقبل«  اإ�ستثمار  املبكر..  »التدخل  �سعار:  حتت  �سموه 

احلكومين واجلمعيات الأهلية واأولياء الأمور والأكادميين والباحثن.

�ألقت كلمة �شمو ر�عي �حلفل يف حفل �فتتاح �مللتقى
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الوزيرة البلو�صي تفتتح امللتقى 

العلمي الثالث ع�صر

الوزيرة البلو�صي تفتتح امللتقى 

العلمي الثالث ع�صر



با�سمها وبا�سم اللجنة العليا 

العلمي،  للملتقى  املنظمة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل 

�سلمان  ب��ن  خليفة  الأم���ري 

ال���وزراء  رئي�س  خليفة،  اآل 

امللتقى،  رعاية  على  املوقر، 

واإىل معايل ال�سيخ دعيج بن 

الرئي�س  خليفة،  اآل  خليفة 

الفخري للجمعية اخلليجية 

العاملة،  واللجان  للإعاقة، 

هذا  لإقامة  جهودهم  على 

اأر���س  على  ال��ه��ام  امللتقى 

املو�سول  وال�سكر  البحرين، 

للمخت�سني على م�ساركتهم 

التي �ستمثل اإ�سافة قوية اإىل 

املقدمة  اخل��دم��ات  تطوير 

للأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

حفل الفتتاح

اخلليجية  اجلمعية  واأقامت 

ب�سيطًا  ح���ف���ًل  ل���لإع���اق���ة 

امللتقى  افتتاح  ورائعًا حلفل 

مزج  ع�سر،  الثالث  العلمي 

الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ب��ني 

الأخ�������وي ب���ني امل�����س��ئ��ول��ني 

احل��ك��وم��ي��ة  ال�������وزارات  يف 

الأهلية  اجلمعيات  وق���ادة 

والأكادمييني واملتخ�س�سني 

الم���ب���ك�����ر  الت���دخ�����ل 
لوض���ع  األس����اس  ه����و 
وكلم��ا  اإلس��تراتيجيات 
كان التش��خيص مبك��راً 
وض��ع  باإلمك���ان  ك����ان 
الخطط للتأهيل والدمج
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اأعطى  مما  الأمور،  واأولياء 

موؤ�سرًا قويًا على اأن الف�سل 

جن��اح  ق�����س��ة  م���ن  الأول 

امللتقى.. قد بداأ اجلميع يف 

كتابته مبكرًا. 

جا�سم  ال�سيد  تقدم  ب��دوره 

اجلمعية  رئ��ي�����س  ���س��ي��ادي، 

اخلليجية للإعاقة، بال�سكر 

وال���ع���رف���ان ل�����س��م��و رئ��ي�����س 

امللتقى  رعاية  على  ال��وزراء 

مدى  يعك�س  ال��ذي  العلمي، 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س 

ع��ل��ى رع���اي���ة ودم�����ج ذوي 

الإع����اق����ة، وه���ي ال��رع��اي��ة 

العلمية،  للملتقيات  الثالثة 

امللتقيني  �سموه  رع��ى  حيث 

الأول وال�سابع.

كلمته  يف  ���س��ي��ادي  واأك�����د 

التدخل  يف  ال�ستثمار  اأن 

الإع��اق��ة  ذوي  ينقل  املبكر 

اإىل  ال����ع����بء  م����واق����ع  م����ن 

واملواطنة  امل�ساركة  مواقع 

ال�ستثمار  وه��ذا  الكاملة، 

لبد اأن ي�ساحبه تطوير يف 

م�سيفًا  املقدمة،  اخلدمات 

اأنه رغم التطور امل�ستمر يف 

اإل  الإع��اق��ة،  ذوي  خدمات 

جم��الت  يف  ال�ستثمار  اأن 

التدخل املبكر، حمدودة.

يف  ال�ستثمار  اأن  واأ���س��اف 

ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر ه��و حجر 

ال���رع���اي���ة  يف  الأ�����س����ا�����س 

ال��ك��ام��ل��ة، وال�����س��راك��ة بني 

ال�������������وزارات احل���ك���وم���ي���ة 

اأداة  ه��ي  امل���دين  واملجتمع 

املوؤ�س�سات  لتمكني  �سرورية 

داعيًا  اللزم،  دورها  للعب 

اإىل اأن يكون التدخل املبكر 

الطبية  ال�سئون  يف  �سامًل، 

والثقافية والفنية.. اإلخ.

اإىل  ال�سكر  �سيادي  وق��دم 

رع�����اة امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي، 

الجتماعية،  التنمية  وزارة 

واملوؤ�س�سة الوطنية خلدمات 

القطاع  و�سركات  املعوقني، 

املو�سول  وال�سكر  اخلا�س، 

ال��ت��ي  ال��ل��ج��ان  ج��م��ي��ع  اإىل 

بذلت جهدًا كبريًا للتح�سري 

لهذا امللتقى.

اإبداع الرباءة

عقب ذلك اأدى اأطفال مركز 

�سيخان الفار�سي فقرة فنية 

أطفال مركز ش��يخان الفارس��ي قدموا فقرة فنية 
رائع��ة على أنغ��ام أغنية »مصيرنا واحد.. وش��عبنا 

واحد« القت إستحسان الجميع
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اأغنية  اأن���غ���ام  ع��ل��ى  رائ��ع��ة 

و�سعبنا  واح��د..  »م�سرينا 

واح�����د« لق���ت اإ���س��ت��ح�����س��ان 

اجل���م���ي���ع ون����زع����ت م��ن��ه��م 

بعد  خ�سو�سًا  ت�سفيقاتهم 

اأن رفع الأطفال اأعلم دول 

اأع�����س��اء جم��ل�����س ال��ت��ع��اون 

اخلليجي.

الكفيفة،  ال�����س��اع��رة  اأم����ا 

الطالبة  حنظل،  ال��ه��ن��وف 

باملعهد البحريني ال�سعودي 

ل��ل��م��ك��ف��وف��ني، ف��ق��د األ��ق��ت 

بعنوان:  ق�سيدة  ب��دوره��ا 

»ن��ب�����س امل�������س���اع���ر«، ح��ول 

و�سكر  ب��الإع��اق��ة،  ال��ر���س��ا 

الر�سيدة، و«بوعلي«  القيادة 

ع��ل��ى م���ا ي��ق��دم��ون��ه ل���ذوي 

البحريني  وال�سعب  الإعاقة 

كله.
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الفعاليات امل�صاحبة.. تكرمي الرعاة

ومعر�ض م�صاحب

ق����ام ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

ال�سيخ  م��ع��ايل  ل��لإع��اق��ة، 

اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  دع���ي���ج 

خ��ل��ي��ف��ة، ب��ت��ق��دمي ه��دي��ة 

ت���ذك���اري���ة ل�����س��م��و راع���ي 

بالنيابة  ت�سلمتها  احلفل، 

وزي��رة  �سعادة  �سموه  ع��ن 

ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

بنت  ف��اط��م��ة  ال���دك���ت���ورة 

حممد البلو�سي.

ال�سيخ  م��ع��ايل  ق���ام  ك��م��ا 

ب����ت����ك����رمي ال���������س����رك����ات 

وامل���وؤ����س�������س���ات ال��داع��م��ة 

الثالث  العلمي  للملتقى 

ع�سر، وهي:

املوؤ�س�سة الوطنية خلدمات 

التنمية  وزارة  امل��ع��وق��ني، 

العليا  اللجنة  الجتماعية، 

بنك  الإع����اق����ة،  ل�����س��ئ��ون 

�سركة  الوطني،  البحرين 

للبرتوكيماويات  اخلليج 

»جيبك«.

�سعادة  افتتحت  ب��دوره��ا 

وزيرة التنمية الجتماعية، 

الفخري  الرئي�س  ومعايل 

ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل 

اجلمعية  ورئي�س  خليفة، 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل���لإع���اق���ة، 

املعر�س امل�ساحب، والذي 

ا�ستعر�ست فيه اجلمعيات 

امل�������س���ارك���ة جت���ارب���ه���ا يف 
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ذوي  ودم��ج  املبكر  التدخل 

الإعاقة.

ال��ب��ارزة يف  التجارب  وم��ن 

املعر�س:

- قافلة التوا�سل ودورها يف 

تقوم  والتي  املبكر  التدخل 

ب��ه��ا ج��م��ع��ي��ة اأه�����ايل ذوي 

الإع��اق��ة ب��دول��ة الإم����ارات 

العربية املتحدة،.

اجل��م��ع��ي��ة  م�����س��روع��ات   -

اأم���ور  لأول���ي���اء  البحرينية 

ذوي الإعاقة واأ�سدقائهم ، 

ومركز احلد لتاأهيل ذوي 

اخلا�سة،  الحتياجات 

مبملكة البحرين.

امل�ساركة  اجلمعيات  وم��ن 

اأي�سًا يف املعر�س: 

اجل���م���ع���ي���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 

الإعاقة،  ملتحدي  ال�سبابية 

م���رك���ز ال���رح���م���ة، م��رك��ز 

مركز  للتاأهيل،  خ��ط��وات 

ت���ف���اوؤل، م��رك��ز ال��ت��اأه��ي��ل 

الأك�������ادمي�������ي وامل���ه���ن���ي، 

الفار�سي  �سيخان  م��رك��ز 

جمعية  ال�سامل،  للتخاطب 

رو�سة  البحرينية،  ال�سم 

ال�������س���داق���ة ل��ل��م��ك��ف��وف��ني 

ب���ج���م���ع���ي���ة ال�������س���داق���ة 

للمكفوفني.

وق����د اأع�����رب امل�����س��ارك��ون 

بامللتقى  ���س��ع��ادت��ه��م  ع���ن 

على  ع�سر،  الثالث  العلمي 

اأن���ه مي��ث��ل فر�سة  اإع��ت��ب��ار 

ك��ب��رية ل��ت��ب��ادل اخل���ربات، 

وال��ت�����س��ب��ي��ك م��ع الأ���س��ق��اء 

ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 

اخلليجي.
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اجلدوى القت�سادية

ب���ع���ن���وان:  يف ورق�������ة ع���م���ل 

»اجل����������دوى الق���ت�������س���ادي���ة 

ل����ربام����ج ال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر 

الع�سبية  ل��ل���س��ط��راب��ات 

اأك���������د د.  وال���������س����ل����وك����ي����ة«، 

���س��ال��ح حم��م��د ال�����س��احل��ي، 

اأن  الأطفال،  ا�ست�ساري طب 

والتدخل  املبكر  الت�سخي�س 

م��ردود  ل��ه  املبكر  العلجي 

املري�س  على  وكبري  اإيجابي 

والأ������س�����رة وامل��ج��ت��م��ع من 

والنف�سية  الطبية  النواحي 

وك����ذل����ك الق���ت�������س���ادي���ة، 

ا عندما تكون تلك  وخ�سو�سً

ومكثفة  نوعية  ال��ت��دخ��لت 

جليا  ذلك  ويت�سح  و�ساملة، 

ال���ربام���ج م��ث��ل:  ب��ع�����س  يف 

للمواليد  امل��ب��ك��ر  الفح�س 

ال�ستقلبية  الأم��را���س  عن 

وامل�سح لت�سخي�س ا�سطراب 

ال��ت��وح��د وب��رن��ام��ج ال��وق��اي��ة 

وال�سق اللحائي. 

التحليل  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

العلجية  للتدخلت  امل��ايل 

تفر�س  ما  غالبًا  للأمرا�س 

اخل����ي����ارات امل��ث��ل��ى ل��ع��لج 

ال�سلوكية  ال���س��ط��راب��ات 

التكاليف  ب��اأق��ل  والع�سبية 

وب��اأف�����س��ل ف��اع��ل��ي��ة م��ق��ارن��ة 

بالعلج يف مراحل متقدمة.

اأم����ا ورق����ة ال��ع��م��ل: »من���اذج 

عاملية يف  التدخل املبكر مع 

الطفال ذوي الإعاقة«، فقد 

اإ���س��ت��ع��ر���س ف��ي��ه��ا د. اأح��م��د 

التميمي،  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 

اجلل�سات العلمية للملتقى العلمي الثالث ع�سر، ا�ستعر�ست نحو 18 ورقة عمل، ا�ستعر�ست  منظومات التدخل 

املبكر اخلليجية، من زوايا واقعها ومعوقاتها، وجدواها القت�سادية، وكذلك اآليات تطويرها بالإ�ستفادة من 

التجارب العاملية يف الدول املتقدمة والنامية على ال�سواء، كما در�ست مناذج علمية وميدانية للتدخل املبكر، 

واآليات تطويرها، مبا ي�سهم يف حت�سن منظومة التدخل املبكر وتعزيز ر�سا اولياء اأمور ذوي الإعاقة.
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ق�سم  تدري�س،  هيئة  ع�سو 

ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة، جامعة 

من  جمموعة  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك 

يف  العاملية  العلمية  النماذج 

جمال التدخل املبكر القادرة 

ع���ل���ى ال����وف����اء مب��ت��ط��ل��ب��ات 

واحتياجات ذوي الإعاقة يف 

مرحلة الطفولة املبكرة. 

وت�����ن�����اول ال��ت��م��ي��م��ي ه���ذه 

مف�سل  ب�����س��ك��ل  ال��ت��ج��ارب 

واأخ����رى  م��ت��ق��دم��ة  دول  يف 

بناء  وج��ه��وده��ا يف  ف��ق��رية، 

ي�ساعد  من����وذج  اأو  ن��ظ��ام 

ذوي الإع��اق��ة واأ���س��ره��م يف 

اإعتمادًا  اإحتياجاتهم،  تلبية 

ع���ل���ى امل��������وارد ال��ب�����س��ري��ة 

م�سيفًا  امل��ت��اح��ة،  وامل���ادي���ة 

متثل  ال���ت���ج���ارب  ه����ذه  اأن 

العاملي من النموذج  التحول 

يرتكز  وال���ذي  الإكلينيكي 

يف ال��غ��ال��ب ع��ل��ى ال��رع��اي��ة 

قائم  من��وذج  اإىل  ال�سحية 

لدمج  املحلي  املجتمع  على 

البيئات  الأط��ف��ال يف  ه��وؤلء 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ث���ل امل���ن���زل 

والأ�سرة واملجتمع املحلي. 

الواقع والطموح

ب����ع����ن����وان:  ورق�����ت�����ه�����ا  ويف 

التدخل  خدمات  »منظومة 

امل����ب����ك����ر: ن����ظ����رة حت��ل��ي��ل��ي��ة 

للواقع والطموح امل�ستقبلي  

يف  املبكر  التدخل  خلدمات 

اململكة العربية ال�سعودية«، 

حم���م���ود  ه���ن���ي���ة  د.  ق����ال����ت 

اأ�ستاذ م�ساعد، ق�سم  مرزا،  

ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة، جامعة 

منظومة  اإن  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك 

خ���دم���ات ال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر 

الأ�سا�س  حجر  مبثابة  تعترب 

الرا�سخة  التحتية  البنية  اأو 

خلدمات ذوي الإعاقة«.

اأهمية  هنية  د.  ون��اق�����س��ت 

ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر وم��ربرات��ه 

متعددة  الوطنية  واجل��دوى 

اجل���وان���ب م���ن ت���وف���ر ه��ذا 

ال��ن��وع م��ن اخل��دم��ات، كما 

واملتطلبات  املفاهيم  تناولت 

خدمات  ملنظومة  الأ�سا�سية 

التدخل املبكر طبقًا للقانون 

الأط��ف��ال  لتعليم  الأم��ري��ك��ي 

من ذوي الإعاقة.

���س��ع��ي��د بن  ق����ال د.  ب������دوره 

الأ�ستاذ  الظفري،  �سليمان 

امل�سارك بق�سم علم النف�س، 

ك���ل���ي���ة ال����رتب����ي����ة، ج��ام��ع��ة 

ال�سلطان قابو�س، يف ورقته: 

»ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر ل��لأط��ف��ال 

النتباه وفرط  ذوي �سعف 

احلركة ب�سلطنة عمان«، اأن 

التعرف  اإىل  تهدف  درا�سته 

املبكر  ال��ت��دخ��ل  واق���ع  ع��ل��ى 

للأطفال  عمان  �سلطنة  يف 

وفرط  النتباه  �سعف  ذوي 

 ،)ADHD( احل�����رك�����ة 

وا�ستك�ساف معوقات التدخل 

هذه  معاجلة  وطرق  املبكر، 

امل��ع��وق��ات م��ن اأج���ل ال��رق��ي 

لهذه  امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات 

الفئة من ذوي الإعاقة.

د.  ورق��ة  نتائج  اأ�سارت  وقد 

اجلهود  �سعف  اإىل  �سعيد 

امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل خمتلف 

هوؤلء  رعاية  يف  املوؤ�س�سات 

 م��ا زلنا ننف��ق أموااًل طائلة عل��ى العالج التخصصي المعقد على حس��اب 
الوقاية والتشخيص المبكر والتدخل المبكر

الملقتى اس��تعرض النماذج العالمية ف��ي مجال التدخل المبكر القادرة 
على الوفاء بمتطلبات واحتياجات ذوي اإلعاقة
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د. اأحمد التميمي

اأب���رز  اأن  واإىل  الأط���ف���ال، 

املبكر  ل��ل��ت��دخ��ل  امل��ع��وق��ات 

ط���رق  ���س��ع��ف  ت��ت��م��ث��ل يف 

ذوي  الأط���ف���ال  ت�سخي�س 

النتباه  �سعف  ا���س��ط��راب 

وفرط احلركة، وعدم وجود 

موؤ�س�سات معنية متاما بهذه 

الفئة.

كما قدمت ليلى عبدالكرمي 

رب�����ح�����اوي، م�����س��رف��ة ق�����س��م 

ال��ن��ط��ق وال���ك���لم – م��رك��ز 

التميمي للرتبية اخلا�سة، 

ج��م��ع��ي��ة ع��ن��ي��زة ل��ل��خ��دم��ات 

الإن���������س����ان����ي����ة )ت�����اأه�����ي�����ل(، 

العربية  اململكة   - الق�سيم 

بعنوان:  ورق���ة  ال�����س��ع��ودي��ة، 

»اإ����س���رتات���ي���ج���ي���ات وب���رام���ج 

تنمية املهارات اللغوية لدى 

يف  الدماغي  ال�سلل  ح��الت 

املبكرة«،  الطفولة  مرحلة 

اأغلب  اأن  اإىل  فيها  اأ���س��ارت 

بال�سلل  امل�سابني  الأط��ف��ال 

ال����دم����اغ����ي ي���ع���ان���ون م��ن 

�سعوبة يف اكت�ساب املهارات 

ت�ساعدهم  ال��ت��ي  ال��ل��غ��وي��ة 

املحيط  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  يف 

الأداء  .ولتح�سني  اخلارجي 

اللغوي عند هذه الفئة ميكن 

تطبيق برامج خا�سة بتقوية 

اأع�������س���اء ال��ن��ط��ق وت��ن��م��ي��ة 

با�ستخدام  اللغوية  املهارات 

يف  خ��ا���س��ة   ا�سرتاتيجيات 

تطبيق هذه الربامج.

قافلة التوا�سل

فعالية  �سحة  م��ن  وللتاأكد 

دكتورة  قامت  الربامج  هذه 

 20 ع��ل��ى  بتطبيقها  ل��ي��ل��ى 

ح���ال���ة م���ن ح�����الت م��رك��ز 

اخلا�سة  للرتبية  التميمي 

ممن تعاين من �سلل دماغي 

م�ساحب بتاأخر يف اكت�ساب 

برنامج  با�ستخدام  اللغة، 

وب��رن��ام��ج    BECKMAN
حتليل  واإ�سرتاتيجيات   KIT
ال�سلوك التطبيقي وتخطيط 

 SWAT  Analysis سوات�

وبرنامج لتنمية اللغة، وذلك 

ملدة 12 �سهر.

عن  النتائج  اأ���س��ف��رت  وق��د 

م�ستوى  يف  م��ل��ح��وظ  ت��ط��ور 

لأع�����س��اء  ال��وظ��ي��ف��ي  الأداء 

ال��ن��ط��ق وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 

ال���ل���غ���وي���ة م�����ن ال���ن���اح���ي���ة 

ال�ستقبالية والتعبريية.

ب�����دوره�����ا ق����دم����ت ف��اط��م��ة 

نف�سية  اأخ�سائية  �سجواين، 

العربية،  الإم�����ارات  ب��دول��ة 

ورق�����������ة ع�����م�����ل ب�����ع�����ن�����وان: 

»ب��رن��ام��ج ق��اف��ل��ة ال��ت��وا���س��ل 

املبكر«،  ال��ت��دخ��ل  يف  ودوره 

التعرف  اإىل  فيها  اأ���س��ارت 

املبكر،  التدخل  مفهوم  على 

وبرنامج قافلة التوا�سل.

اأن  فاطمة  الأ�ستاذة  واأكدت 

ق�سية احلد من الإعاقة من 

الق�سايا الهامة، تتطلب من 

بها،  الهتمام  اأم��ر  ويل  كل 

لأن تقدم اأي جمتمع يرتبط 

�ساحلني  اأف�����راد  ب���اإجن���اب 

منهم  ي�����س��ت��ف��ي��د  اأ����س���ح���اء 

امل��ج��ت��م��ع وه����ذه م�����س��وؤول��ي��ة 

ال���دول���ة ب��ك��ل م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 

ول��ي�����س��ت م�����س��وؤول��ي��ة ال��ف��رد 

وحده. ومن هنا جاءت فكرة 

لتوفري  ال��ت��وا���س��ل(  )ق��اف��ل��ة 

والنف�سي  الجتماعي  لدعم 

اإىل  الع��اق��ة،  لأه���ايل ذوي 

ج��ان��ب ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر يف 

كيفية التعامل مع املعاق. 

اجلودة ال�ساملة

������س�����ل�����وى حم�����م�����د ����س���ع���ي���د 

ع�سريي، قدمت ورقة عمل 

اجل�����ودة  »اإدارة  ب���ع���ن���وان: 

حتقيق  يف  واأثرها  ال�ساملة 

الأ����س���رى - جتربة  ال��ر���س��ا 

مركز الت�سخي�س والتدخل 

املبكر يف املنطقة ال�سرقية- 

فيها  ذك���رت  ال�������س���ع���ودي���ة«، 

ال��ت�����س��خ��ي�����س  م���رك���ز  اأن 

املنطقة  يف  املبكر  والتدخل 

ال�سرقية – ال�سعودية، يعنى 

بت�سخي�س احلالت التي يتم 

املكان  لتحديد  ل��ه  اإحالتها 

الرتبوي املنا�سب لها، ويقدم 

خ���دم���ات ال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر 

�سنوات   )6( دون  ه��م  مل��ن 

واخلدمات ال�ست�سارية لهم.

كوارد  بوجود  املركز  ويتميز 

مميزة  خربات  ذات  موؤهلة 

اخلا�سة.  الرتبية  جمال  يف 

وي�سمل على خم�س وحدات، 

ووح��دة  ال�سمع،  وح��دة  ه��ي: 

ال���ق���ي���ا����س وال��ت�����س��خ��ي�����س 

�سعوبات  ووح��دة  النف�سي، 

ال��ت��دري��ب،  ووح���دة  التعلم، 

ووح����������������دة اخل�������دم�������ات 

ال�ست�سارية. 

تطبيق  اأن  اإىل  ون���وه���ت 

العلجية  ال��ربام��ج  خمتلف 

الرتبوي  بالربنامج  وربطها 

ف�����ور ح�������س���ول الإ����س���اب���ة 

ب����الإع����اق����ة ي��ع��ط��ى ن��ت��ائ��ج 

اأهمية  ي��وؤك��د  ب��اه��رة، وه��ذا 

ت����وف����ري ب�����رام�����ج ت���رب���وي���ة 

قبل  ل��لأط��ف��ال  خم�س�سة 

و�سولهم اإيل مرحلة التعليم 

البتدائي. م�سيفًة اأن املركز 

د. عل الطيباين د. �سعيد بن �سلمان الظفري

 تطبي��ق مختل��ف البرام��ج العالجي��ة وربطه��ا بالبرنام��ج الترب��وي فور 
حصول اإلصابة باإلعاقة يعطى نتائج مبهرة
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منه  ذات���ي  وبجهد  ح�سل، 

بتطبيق  املجتمع،  ومب�ساركة 

يف  ال�ساملة  اجل���ودة  اإدارة 

بهدف  عملياته،  منظومة 

اجلودة يف خدماته.  حتقيق 

املركز  ح�سول  انعك�س  وقد 

اجل��ودة  اإدارة  �سهادة  على 

 :9001  ISO( ال�����س��ام��ل��ة 

على  2012م  ع��ام   )2008

حت�����س��ني ن��وع��ي��ة اخل��دم��ات 

للحالت امللتحقة باملركز.

قيا�س  اإىل  الدرا�سة  وتهدف 

ال���ر����س���ا الأ�����س����ري ل���ذوي 

وامللتحقة  امل��رتددة  احلالت 

باملركز عن جودة اخلدمات 

امل����ق����دم����ة والإج������������راءات 

من  ف��ي��ه،  املتبعة  الإداري�����ة 

ر�ساهم  ا�ستق�ساء  خ��لل 

ال�ستقبال  اإج����راءات  ع��ن: 

وموظفات  املركز  يف  املتبعة 

ال���س��ت��ق��ب��ال، واإج�������راءات 

والإر�ساد  احلالة  ت�سخي�س 

امل��ق��دم ل���لأم، والإج����راءات 

الإداري�������ة امل��ت��ب��ع��ة وت��ع��ام��ل 

الإدارة مع الأم واحلالة.

الدرا�سة،  نتائج  على  وبناء 

اأو����س���ت ع�����س��ريي ب��اأه��م��ي��ة 

اجل�����ودة  اإدارة  ت��ط��ب��ي��ق 

التدخل  مراكز  يف  ال�ساملة 

واإيلء  املبكر،  والت�سخي�س 

احل������الت وذوي����ه����م ك��ام��ل 

الهتمام، ملا ينعك�س  ب�سكل 

اللتزام  خ��لل  من  مبا�سر 

الأ�سري مبتابعة احلالت يف 

الأ�سرية  وامل�ساركة  املركز 

نتائج  حتقيق  يف  ال��ف��اع��ل��ة 

ذات اأثر ملمو�س على حت�سن 

واملرتددة  امللتحقة  احلالت 

على املركز. 

فاعلية التدخل

ع�����ادل ���س��ل��ي��م��ان ال��وه��ي��ب، 

الأك�����ادمي�����ي على  امل�������س���رف 

ب���رن���ام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

ل��ل�����س��م و����س���ع���اف ال�����س��م��ع، 

ج����ام����ع����ة امل�����ل�����ك �����س����ع����ود، 

ق����دم ورق����ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان: 

»خ����دم����ات ال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر 

ل��ل�����س��م و���س��ع��اف ال�����س��م��ع.. 

اأه��م��ي��ت��ه��ا وم�����دى ت��وف��ره��ا 

تناولت  ال��ري��ا���س«،  مبدينة 

الخت�سا�سني  نظر  وج��ه��ة 

املبكر  التدخل  خ��دم��ات  يف 

ل��ل�����س��م و���س��ع��اف ال�����س��م��ع. 

ودرا����س���ت���ه���ا م���ن ج��ان��ب��ني: 

هذه  اأهمية  الأول:  اجلانب 

اخل����دم����ات. اأم�����ا اجل��ان��ب 

توفر  مب��دى  فيتعلق  ال��ث��اين 

ه���ذه اخل���دم���ات وذل����ك يف 

مدينة الريا�س. 

ع����ادل  د.  ورق������ة  و����س���ع���ت 

اجلوانب  اأبرز  على  الوقوف 

يف  املجال  منها  يعاين  التي 

املقدمة  اخل���دم���ات  نق�س 

و�سعاف  ال�سم  ل��لأط��ف��ال 

ال�سمع ليت�سنى للقائمني على 

والتوعية  بتوفريها  خدمتهم 

باأهميتها.

ع��ل  د.  ق����دم����ت  ب�����دوره�����ا 

حم��م��د ال��ط��ي��ب��اين، اأ���س��ت��اذ 

امل�ساعد،  الطفل  نف�س  علم 

ك���ل���ي���ة ري����ا�����س الأط�����ف�����ال، 

ج����ام����ع����ة الإ�����س����ك����ن����دري����ة، 

بعنوان:  عمل  ورق��ة  م�سر، 

التدخل  م��ن  ك��ل  فاعلية   «

ال�سلوكي  والتدخل  الطبي 

نق�س  ا���س��ط��راب  ع���لج  يف 

الإن���ت���ب���اه - ف���رط احل��رك��ة 

مرحلة  يف  الأط���ف���ال  ل���دى 

واأ�سارت  امل��در���س��ة«،  قبل  ما 

نق�س  ظاهرة  اأن  اإىل  فيها 

احل��رك��ة  ف���رط  النتباه– 

ت��ع��ت��رب م���ن ال���س��ط��راب��ات 

لدى  �سيوعًا  الأكر  النف�سية 

ال�سطراب  وهذا  الأطفال. 

بن�ساط  ي��ت��م��ي��ز  ال�����س��ل��وك��ي 

ح��رك��ي م��ف��رط ون��ق�����س يف 

ويعوق  والإندفاعية،  الإنتباه 

قدرة الفرد على التعلم.

و�����س����ددت ع���ل���ى ����س���رورة 

الهتمام بهذه الفئة وتقدمي 

لهم  املبكر  التدخل  ب��رام��ج 

ق��ب��ل دخ����ول امل���در����س���ة مبا 

على  م�ساعدتهم  يف  ي�سهم 

قد  ال��ت��ي  ال�سعوبة  تخطي 

ا�ستهدفت  وق��د  تعرت�سهم. 

ال���درا����س���ة و����س���ع ب��رن��ام��ج 

الطبي  ال��ت��دخ��ل  على  ق��ائ��م 

قائم  وب��رن��ام��ج  منف�سًل، 

ع��ل��ى ال���ت���دخ���ل ال�����س��ل��وك��ي 

قائم  وب��رن��ام��ج  منف�سًل، 

ع���ل���ى ال����ت����دخ����ل ال��ط��ب��ي 

والتدخل ال�سلوكي معًا لعلج 

 - الإنتباه  نق�س  ا�سطراب 

الأطفال  لدى  احلركة  فرط 

املدر�سة  قبل  ما  مرحلة  يف 

نتائج  بني  ما  مقارنة  وعمل 

هذه الربامج الثلثة.

واأ�سفرت درا�سة د. عل عن 

جم��م��وع��ة م��ن ال��ن��ت��ائ��ج من 

اأث��ر اإيجابي  اأب��رزه��ا: وج��ود 

ل���ل���ربن���ام���ج ال���ق���ائ���م ع��ل��ى 

وال�سلوكي  الطبي  التدخل 

املزيد  بو�سع  واأو�ست  معًا، 

فريق  وتكوين  الربامج،  من 

لتقدمي  املتخ�س�سني  م��ن 

برامج التدخل املبكر.
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50

ملـــف العدد

امللتقى  يف  امل�����س��ارك��ون  وج���ه 

برقيات  ع�سر  الثالث  العلمي 

اجل��لل��ة  ���س��اح��ب  اإىل  �سكر 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

على  البحرين  مملكة  ملك 

للملتقى،  اململكة  ا�ست�سافة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  واإىل 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأم��ري 

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة 

الكرمية  رعايته  على  امل��وق��ر 

لهذا امللتقى.

بال�سكر  امل�ساركون  توجه  كما 

التنمية  وزي����رة  م��ع��ايل  اإىل 

فاطمة  الدكتورة  الجتماعية 

ب��ن��ت حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي على 

دعمها لهذا امللتقى.

ونا�سد امل�ساركون دول جمل�س 

بالعمل  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 

مراكز  اإن�ساء  التو�سع يف  على 

جميع  يف  امل��ب��ك��ر  ل��ل��ت��دخ��ل 

املناطق املختلفة.

وم����ن ال��ت��و���س��ي��ات الأخ�����رى 

للملتقى العلمي الثالث ع�سر:

اخلليجية  اجلمعية  دعوة     

للإعاقة للتن�سيق مع موؤ�س�سات 

وم��راك��ز ال��ت��دري��ب امل��ت��وف��رة 

لإقامة برامج تدريبية لإعداد 

الب�سرية  ال���ك���وادر  وت��ط��وي��ر 

يف  املبكر  التدخل  جم��ال  يف 

خمتلف التخ�س�سات.

   مطالبة اجلمعية اخلليجية 

ل���لإع���اق���ة حل����ث وت�����س��ج��ي��ع 

امل��ع��ن��ي��ني ل��ت��ن��ظ��ي��م ب��رن��ام��ج 

مراكز  بني  ال��زي��ارات  لتبادل 

التدخل املبكر يف دول اخلليج 

العربي.

ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى الأخ����ذ     

الأ�سرة  دور  لأهمية  بالعتبار 

ب���رام���ج ال��ت��دخ��ل  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

امل���ب���ك���ر و������س�����رورة حت��ق��ي��ق 

وبني  بينها  الفعالة  ال�سراكة 

والأهلية  احلكومية  امل��راك��ز 

ذات العلقة ويف هذا املجال.

ال���ب���اح���ث���ني  ت�������س���ج���ي���ع     

اإع���داد  على  واملتخ�س�سني 

املبكر  وال��ف��رز  امل�سح  اأدوات 

تقنينها  و  الإع��اق��ات  جلميع 

لتتوائم مع  البيئة اخلليجية.

فريق  توفري  التاأكيد على     

التخ�س�سات  متعدد  العمل 

الرتبوية  النف�سية،  »الطبية، 

اإع�����داد  يف  والج���ت���م���اع���ي���ة« 

وتنفيذ برامج التدخل املبكر.

حملت  لتنظيم  ال�سعي     

تثقيف  ل����زي����ادة  اإع���لم���ي���ة 

التدخل  اأهمية  ع��ن  املجتمع 

املبكر.

   ح���ث اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

ال��رتب��ي��ة  وزارات  وب���ال���ذات 

والتنمية  وال�سحة  والتعليم 

بتمويل  الجتماعية  وال�سوؤون 

بالتدخل  منح درا�سية متعلقة 

املبكر.

منتدى  اأو  راب��ط��ة  تكوين     

املراكز  بني  للربط  اإلكرتوين 

واجل�����ه�����ات ال����ت����ي ت��خ��ت�����س 

التدخل املبكر.

ال�سركات  جلميع  ال�سكر     

لهذا  ال��راع��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

للجنة  اأي�سًا  وال�سكر  امللتقى 

اللجان  وجميع  املنظمة  العليا 

ال���ف���رع���ي���ة ع���ل���ى ج��ه��وده��م 

واإجن���اح  تنظيم  يف  املتميزة 

هذا امللتقى.

تو�صيات امللتقى اخلليجي الثالث ع�صـر 
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الحق في العمل..

ال�سيد  العمل  وزير  افتح  وقد 

جميل بن حممد علي حميدان 

امل����ن����ت����دى، ال�������ذي ن��ظ��م��ت��ه 

للإعاقة  البحرينية  اجلمعية 

ال��ذه��ن��ي��ة وال���ت���وح���د، حتت 

ع��ن��وان »ت�����س��غ��ي��ل امل��ع��اق��ني- 

وذلك  وحت��دي��ات«،  �سعوبات 

2013م  ن��وف��م��رب   28 ي����وم 

بالعا�سمة البحرينية املنامة.

رئي�س  املنتدى  افتتاح  وح�سر 

خلدمات  الوطنية  املوؤ�س�سة 

دعيج  ال�سيخ  معايل  املعوقني 

خليفة،  اآل  خليف�������ة  ب��ن 

ال�سيد  م�سطفى  وال��دك��ت��ور 

الأم������ني ال���ع���ام ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 

اخلريية امللكية، ووكيل وزارة 

�سامل  �سباح  ال�سيد  العمل 

امل�ساعد  والوكيل  الدو�سري 

ر�سا  ال�سيد  التدريب  ل�سئون 

اأح���م���د ح��ب��ي��ل، وع�����دد من 

املدعوين.

الرواد الأوائل

واأك������د ال����وزي����ر ح���م���ي���دان يف 

يكت�سب  املنتدى  اأن   كلمته 

قيمة ان�سانية خا�سة ملا يحمله 

يف  كبري  ومعنى  م�سمون  من 

املتح�سر  البحريني  املجتمع 

ال����ذي ي��ح��رتم ح��ق��وق ذوي 

حقهم  وخ�سو�سًا  الإع��اق��ة 

م�ستوى  �سمن  يحيوا  اأن  يف 

عن  وذل���ك  متقدم،  معي�سي 

ط��ري��ق ت���اأم���ني ف��ر���س عمل 

بتظافر  تاأتي  والتي  جمزية، 

اجلهود املجتمعية كافة.

ول��ف��ت ���س��ع��ادة ال���وزي���ر اإىل 

املنتدى  ي��خ��رج  اأن  ���س��رورة 

اإزال��ة  يف  ت�ساهم  بتو�سيات 

حائًل  تقف  التي  ال�سعوبات 

ال�سريحة،  هذه  توظيف  اأمام 

والآليات  الت�سريعات  وتطوير 

الفئة  يخدم  مبا  لها  املنفذة 

اأمامها  المكانيات  وت�سخري 

نه�سة  يف  دوره�����م  ل����ي����وؤدوا 

ا�ستعداد  م���وؤك���دًا  امل��ج��ت��م��ع، 

وزارة العمل للتعاون التام مع 

 منتدى »راشد فليفل« السنوي العاشر
الحق في العمل..الحق في العمل..

طاولة  على  الإعاقة  ذوي  ت�سغيل  ق�سية  و�سع  العاا�سر  ال�سنوي  فليفل  را�سد  منتدى 

الإعاقة،  ال�ساأن وجمعيات  ذات  ال��وزارات احلكومية  البحث و�سهد ح�سوراً حا�سداً من 

مما �سيوؤثر بالإيجاب على تطوير خدمات وزارتي العمل والتنمية الجتماعية وي�سجع 

يف الوقت نف�سه ال�سركات على توظيف ذوي الإعاقة
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فعاليات

ال�سيدة فريدة املوؤيدال�سيد جميل بن علي حميدان



اأي ت�سور اأو مقرتح يقدم لها 

يهدف اإىل �سهولة اإدماج ذوي 

الحتياجات اخلا�سة يف �سوق 

العمل.

ال�سائد  املفهوم  اأن  واأو���س��ح 

ح���ول الإع���اق���ة ورب��ط��ه ب��اأي��ة 

اأمرًا  والعمل  الأداء  �سلبية يف 

مل جن��د ل��ه وج��ود يف حميط 

من  اأن��ه  اإىل  م�سريًا  العمل، 

يعاين  من  فاإن  التجربة  واقع 

العاقة  اأ�سكال  من  �سكل  اأي 

مينحه  الذهنية  اأو  اجل�سدية 

م�����س��اع��ف��ة  ق���������درات  اهلل 

هذه  لقهر  وعزمية  وت�سميم 

والتفوق  وجت��اوزه��ا  الع��اق��ة 

���س��رورة  اإىل  لف��ت��ًا  ع��ل��ي��ه��ا، 

م�������س���ان���دة امل����ع����اق وت���وف���ري 

له  امل�سجعة  والظروف  البيئة 

ل�ستثمار قدراته ومواهبه يف 

العمل والنتاج.

�سعادة  ثمن  كلمته  ختام  ويف 

ال�����س��ي��د جميل  ال��ع��م��ل  وزي����ر 

دور  حميدان  علي  حممد  بن 

ال����رواد وال���رائ���دات الأوائ���ل 

لهذه  جهدهم  كر�سوا  الذين 

�سواء  املجتمع  من  ال�سريحة 

املفاهيم  مواجهة  طريق  عن 

ال�سلبية جتاهها اأو من خلل 

الجتماعي،  والن�ساط  الدعم 

اىل  ال�سياق  ه��ذا  يف  م�سريًا 

الدكتور  امل��رح��وم  ع��ط��اءات 

را���س��د ف��ل��ي��ف��ل، رح��م��ه اهلل، 

ال��ذي ك��ان من اأوائ���ل ال��رواد 

وت�سهيل  باملعاقني  املهتمني 

ال�سبل لهم خ�سو�سًا ملا تتمتع 

ب���ه ه���ذه ال��ف��ئ��ة م���ن ح��ر���س 

ت��ط��وي��ر  واه���ت���م���ام ج����اد يف 

بناء  يف  ت�ساهم  لكي  قدراتها 

وطنها.

احلق يف العمل

م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت رئ��ي�����س��ة 

اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم���ل�������س 

البحرينية للإعاقة الذهنية 

وال���ت���وح���د ال�����س��ي��دة ف��ري��دة 

هذا  اإن  امل��وؤي��د  عبدالرحمن 

ن�ساط  ع��ن  ع��ب��ارة  امل��ن��ت��دى 

ثقايف �سنوي تقوم به اجلمعية 

الرائد  للدور  ووف��اء  تكرميًا 

الذي قام به املرحوم الدكتور 

موؤكدة  فليفل،  بن علي  را�سد 

ت�سغيل  م��و���س��وع  اخ��ت��ي��ار  اأن 

جميع  اأن  اإىل  يرجع  املعاقني 

ذوي  م���راك���ز  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

املهتمة  اخلا�سة  الحتياجات 

من  يعانون  املهني  بالتدريب 

على  طلبهم  ح�سول  ع��دم 

اأي وظيفة بعد اإكمال التدريب 

امل��ق��رر، داع��ي��ة امل��ن��ت��دى اإىل 

ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى ه��ذا 

املقرتحات  وتقدمي  املو�سوع 

املنا�سبة لإيجاد احللول.

ك���م���ا اأك�������د رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة 

الدكتور  للمنتدى  املنظمة 

اأح��م��د م���ال اهلل الأن�����س��اري 

ناق�سه  الذي  املو�سوع  اأهمية 

امل��ن��ت��دى ه���ذا ال���ع���ام، حيث 

ا�ستعر�س كل ما يعوق اأو يقلل 

طرح  مع  الت�سغيل  فر�س  من 

تقليدية  وغ��ري  مبتكرة  حلول 

لها.

ب���اأوراق  املنتدى  يف  و���س��ارك 

ع���م���ل ك����ل م����ن ال���دك���ت���ورة 

م���رمي اال�����س��رياوي الأ���س��ت��اذ 

ب��ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، 

ممثًل  الهدار  يون�س  وال�سيد 

ب���وزارة  وح���دك  ل�ست  مل��رك��ز 

وبا�سمة  الجتماعية،  التنمية 

الإر�ساد  اأخ�سائية  العليوات 

الطب  مب�ست�سفى  النف�سي 
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ال��ن��ف�����س��ي، ون��رج�����س رح��م��ة، 

املركز  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

البحريني للحراك الدويل.

اأهم  عن  امل�ساركني  وحت��دث 

امل��ع��اق��ني  ت�سغيل  ���س��ع��وب��ات 

���س��ع��وب��ات  اإىل  وق�����س��م��وه��ا 

اأ�سرية  و�سعوبات  جمتمعية 

العمل  واأخرى تعود ملوؤ�س�سات 

اأن��ف�����س��ه��م،  الإع���اق���ة  وذوي 

التجارب  من  العديد  وذكروا 

تطبيق  �سرورة  على  موؤكدين 

يفر�س  ال���ذي   %2 ال���  ق��ان��ون 

توظف  التي  ال�سركات  على 

توظيف  اأك��ر  اأو  عامل   100

وهو  الإع��اق��ة  ذوي  من  اثنني 

القانون غري املفعل على اأر�س 

الواقع.

العمل  اأوراق  اأظ��ه��رت  ك��م��ا 

ون���ق���ا����س���ات امل�������س���ارك���ني يف 

تطوير  اأهمية  على  املنتدى 

وحدك،  ل�ست  مركز  خدمات 

العمل  واإن�ساء جلنة يف وزارة 

مل��ت��اب��ع��ة ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون، 

وك����ذل����ك م���ع���اجل���ة ق�����س��اي��ا 

توظيف عدد من ذوي الإعاق�ة 

اجلامعة  من  تخرجوا  الذين 

يف ق�����س��م ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  ورف�������س���ت 

كما  ت��وظ��ي��ف��ه��م،  وال��ت��ع��ل��ي��م 

اإن�س���اء  �سررة  على  ���س��ددوا 

جلن���ة خا�س���ة بتوظيف ذوي 

جانب  اإىل  ت��سم  الإع�����اق�����ة 

الجتماعي���ة  التنمية  وزارتي 

وال���ع���م�������ل م���وؤ����س�������س���ات م��ن 

والأهلي  اخل���ا�س  القطاع�ني 

احلق  تطبيق  مهمته��ا  وتكون 

ذوي  للأ�سخا�س  العمل  يف 

الإعاقة.. ب�سكل تام وكامل.
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بالعا�سمة  املهرجان  اأق��ي��م 

خلل  امل��ن��ام��ة،  البحرينية 

الفرتة من 3 – 10 دي�سمرب 

املا�سي، برعاية  نائب رئي�س 

البحريني  ال���وزراء  جمل�س 

خليفة  بن  علي  ال�سيخ  �سمو 

ا�ست�سافت  حيث  خليفة،  اآل 

الجتماعية  التنمية  وزارة 

الثالث،  املهرجان  ن�ساطات 

الذي اأخذ موقعه يف الدوحة 

ال�سارقة  ويف  2009م  العام 

يحط  اأن  قبل  2011م  العام 

رحاله يف البحرين.

الدمج بالفن

الجتماعية  التنمية  وزيرة 

ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة ال����دك����ت����ورة 

ف��اط��م��ة حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي 

يعد  امل��ه��رج��ان  اإن  ذك����رت 

متنف�سًا حيويًا لذوي الإعاقة 

البداعية  اأعمالهم  لإب���راز 

لت�سكل  امل�����س��رح  جم���ال  يف 

ي�سيفونها  مهمة  اإجن���ازات 

لإجن�����ازات�����ه�����م امل���ت���ع���ددة 

وال�����ب�����ارزة ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

اخل��ل��ي��ج،  ودول  ال��ب��ح��ري��ن 

ول��ي��وؤك��دوا ب��ذل��ك ع��ل��ى اأن��ه 

وبني  بينهم  يحول  �سيء  ل 

طريق الإبداع.  

يف  »امل�ساركة  اأن  واأو�سحت 

تفتح  املهرجانات  هذه  مثل 

اأم���ام ذوي الإع��اق��ة  امل��ج��ال 

املختلفة  اخلربات  لكت�ساب 

والن���ف���ت���اح ع��ل��ى الآخ�����ر، 

والتعرف على اإجنازات ذوي 

يف  اأ�سقائهم  م��ن  الإع��اق��ة 

دول اخلليج مما ي�ساهم يف 

الأف�سل  لتقدمي  حتفيزهم 

وب�سكل مناف�س«. 

توفري  »اأهمية  على  و�سددت 

ذوي  لفئة  اللزمة  الأر�سية 

اإبداعاتهم  لت�سخري  الإعاقة 

وج��ع��ل��ه��ا واق���ع���ًا م��ل��م��و���س��ًا 

ي�ساهم يف دفع عجلة الإبداع 

يف �ستى املجالت.

عرو�س يومية

وق�����دم امل���ه���رج���ان ج��وائ��ز 

م�سرحي،  ع��ر���س  لأف�����س��ل 

م�سرحي،  ت��األ��ي��ف  اأف�����س��ل 

م�سرحي،  اإخ�����راج  اأف�����س��ل 

اأف���������س����ل ث������لث مم��ث��ل��ني 

ومم���������ث���������لت، اأف���������س����ل 

رئي�س  وك��ان  �سينوغرافيا، 

الفنان  ه��و  التحكيم  جلنة 

ملك،  ع��ب��داهلل  البحريني 

كل  من  اللجنة  تكونت  فيما 

م��ن الأ���س��ت��اذة ك��ام��ل��ة بنت 

الوليد بنت زاهر الهنائي من 

والأ���س��ت��اذة  ع��م��ان،  �سلطنة 

���س��م��رية م��ن��ري ب����ارودي من 

نرج�س  والأ���س��ت��اذة  لبنان، 

اليمن،  جمهورية  من  عباد 

وال���دك���ت���ور ج���م���ال ال�����س��ي��د 

ح�سني ياقوت من م�سر.

�سبعة  امل��ه��رج��ان  وت�����س��م��ن 

لكل  عر�س  مبعدل  عرو�س 

دولة من دول جمل�س التعاون 

اخل��ل��ي��ج��ي ب��الإ���س��اف��ة اىل 

حيث  اليمنية،  اجلمهورية 

البحرين  مملكة  ���س��ارك��ت 

»عندما  بعنوان  مب�سرحية 

تاأليف  م��ن  امل��ط��ر«  يبت�سم 
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فـــن

ليايل �بت�شم فيها �ملطر!!

عرو�س م�سرحية لفرق فنية م�ساركة من جميع دول جمل�س التعاون 

اخلليجي واليمن على خ�سبة ال�سالة الثقافية، حيث �ساهد جمهور امل�سرح 

واملهرجان الطاقات الهائلة التي فجرها املهرجان من املمثلن من ذوي 

العاقة الذين اأبهروا اجلماهري الغفرية باأدائهم حتى اأن اأكرهم مل ي�سدق 

اأنهم من ذوي الإعاقة وتنباأوا اأنهم �سيناف�سون على ال�ساحة الفنية قريباً.

مهرجان المسرح الخليجي.. 
مبروك علينا النجوم الجديدة

مهرجان المسرح الخليجي.. 
مبروك علينا النجوم الجديدة



ج���م���ال ال�����س��ق��ر، اإخ�����راج 

دولة  اأما  اإ�سماعيل،  حممود 

املتحدة  العربية  الإم����ارات 

بعنوان  مب�سرحية  ف�ساركت 

»ب���اب ال���رباح���ة«، وه��ي من 

ت��األ��ي��ف م���رع���ي احل��ل��ي��ان، 

اإخ�������راج م������روان ع��ب��داهلل 

�سالح.

»احل��ب��ل«  م�����س��رح��ي��ة  بينما 

ال�سعودية  العربية  للمملكة 

فهي من تاأليف خالد خليفة 

خمي�س، اإخراج خالد خليفة 

ل�سلطنة  وع��ر���س  خمي�س، 

»اأوراق  ب���ع���ن���وان  ع���م���ان 

عماد  تاأليف  من  مك�سوفة« 

ب����ن حم�����س��ن ال�����س��ن��ف��ري، 

ب��ن حم�سن  اإخ�����راج ع��م��اد 

�ساركت  حني  يف  ال�سنفري، 

دولة قطر مب�سرحية بعنوان 

تاأليف  من  حلوة«،  »احلياة 

اإخراج  �سريف،  العون  منيه 

�سلمان �سالح املري.

و����س���ارك���ت دول�����ة ال��ك��وي��ت 

من  »ال��و���س��ي��ة«  مب�سرحية 

تاأليف م�سعل املو�سى واإخراج 

ي��ح��ي��ى ع��ب��دال��ر���س��ا، ام��ا 

اجلمهورية اليمنية ف�ساركت 

اجلمر«  »ح�ساد  مب�سرحية 

وهي من تاأليف عادل يحيى 

ع��ب��ده اجل���رب���اين واإخ����راج 

واأعقبت  �سبيت.  �سامل  علي 

نقا�سية  ن����دوة  ع��ر���س  ك���ل 

اجلمهور  بني  العر�س  ح��ول 

من  واملهتمني  واملخت�سني 

والع��لم   ال�سحافة  رج��ال 

اأق��ي��م��ت يف م��رك��ز ال��ف��ن��ون 

ب����ال����ق����رب م����ن ال�����س��ال��ة 

الثقافية.

تظاهرة اإبداعية

الكاتب  قال  املهرجان  وعن 

البحريني يو�سف احلمدان 

اإن�����ه: »ي��ع��د ت��ظ��اه��رة مهمة 

امل�سرحية  احلركة  لإنعا�س 

ب�����س��ك��ل ع������ام، ول���ي�������س يف 

اخلليج  يف  واإمن���ا  البحرين 

اأي�������س���ا، وخ���ا����س���ة ل����ذوي 

ن��رى  اأن  متمنيًا  الع���اق���ة، 

يف  ل��ه��م  م�ستمرة  ع��رو���س 

منا�سبات خمتلفة«.

من جهته قال الفنان خليفة 

»امل��ه��رج��ان  اأن  ال���ع���ري���ف���ي 

مواهب  لإبراز  فر�سة  يعترب 

ذوي العاقة، لأنه بدون هذا 

اجل���و الح��ت��ف��ايل ل��ن ت��ربز 

املواهب، يف مهرجان م�سرح 

اأوال املا�سي ا�ستعننا مبمثلة 

وهنا  موهوبة  وكانت  كفيفة 

تكمن اأهمية هذا املهرجان«.

البحريني  الفنان  وحت��دث 

ح�����س��ن ع��ب��دال��رح��ي��م ق��ائ��ًل 

»اأنا ل اأعتقد اأن هناك متييز 

فمن  وفعل،  كلمة،  فامل�سرح 

يقف على خ�سبة امل�سرح فهو 

�سوي، فهذا التجمع ن�ستحقه 

لكي نلتقي ونتناق�س ونتحدث 

وهذه  واأدبية،  فنية  اأم��ور  يف 

اأك��ر  تقربنا  امل��ه��رج��ان��ات 

دول  من  اخوتنا  وب��ني  بيننا 

جم��ل�����س ال��ت��ع��اون، واأ���س��ك��ر 

ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذه 

املهرجانات«.

جمال  والكاتب  الفنان  اأم��ا 

املهرجان  اأن  فقال  ال�سقر 

وجتمع  جميلة  »فعالية  يعد 

وانخراط  وم�سرحي  خليجي 

الع���اق���ة  ذوي  ب����ني  م���ه���م 

وغ����ريه����م، وه������ذه خ��ط��وة 

واللجنة  للبحرين  حت�سب 

امل���ن���ظ���م���ة، ون��ت��م��ن��ى ل��ه��م 

التوفيق«.
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�عالن حتريري

منذ  اجلامعة  ارتبطت  وقد   

تعاون  باتفاقيات  بدايتها 

واأك��ادمي��ي مع عدد من  فني 

العريقة  العاملية  اجلامعات 

العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 

 »GSI« جمموعة  بينها  ومن 

موؤ�س�سة  وه���ي  ال��ف��رن�����س��ي��ة 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ي��ا ف��رن�����س��ي��ة 

متخ�س�سة يف اإدارة الأعمال 

الطلبة  اب��ت��ع��اث  ي��ت��م  ح��ي��ث 

بع�س  اأخ����ذ  يف  ال���راغ���ب���ني 

�سمن  باري�س  يف  امل��ق��ررات 

الطلبي  ال��ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج 

م��ه��ارات  لكت�ساب  ال���دويل 

اإ�سافية وللتعرف على ثقافة 

ف��رن�����س��ا، وت���ق���وم اجل��ام��ع��ة 

اأث��ن��اء  الإج�����راءات  بت�سهيل 

وجود الطلبة يف باري�س، فيما 

الهلية  اجل��ام��ع��ة  ت�ستقبل 

ب��امل��ق��اب��ل وب�����س��ك��ل ���س��ن��وي 

عددا من الطلبة الفرن�سيني 

درا�سي  ع��ام  مل��دة  للدرا�سة 

تعاون  يوجد  وكذلك  كامل، 

وا�سنطن  ج��ورج  جامعة  مع 

الأم��ري��ك��ي��ة ل��درا���س��ة درج��ة 

املاج�ستري يف اإدارة الهند�سة 

داخ�����ل اجل���ام���ع���ة الأه��ل��ي��ة 

جامعة  من  ال�سهادة  ومتنح 

الأمريكي�ة.  وا�سنطن  جورج 

بالإ�سافة اإىل جامع���ة برونيل 

ترتبط  ال��ت��ي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

ب���عدد  الأهلي���ة  باجلامعة 

اتفاقية  مثل  التفاقيات  من 

ت��ق��دمي ب���رام���ج ال��دك��ت��وراه 

يتيح  الذي   )2+2( وبرنامج 

ل��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة الأه��ل��ي��ة 

البكالوريو�س  برنامج  اإنهاء 

اإنهاء  بعد  برونيل  يف جامعة 

���س��ن��ت��ني م���ن ال���درا����س���ة يف 

واحل�سول  الأهلية  اجلامعة 

من  اجلامعية  الدرجة  على 

ل�سمان  ذلك  كل  بريطانيا، 

ت��وف��ري اخل���ربات وامل��ه��ارات 

وكافة  العلمية،  وال��ك��ف��اءات 

املتطلبات الأ�سا�سية اللزمة 

للعتمادية العاملية. 

خدمات متميزة

ق���ام���ت  »الإرادة«  جم���ل���ة 

طالب الجامعـة األهليـة.. 
نحن المميـزون

52 طالبًا معاقًا ساعدتهم الجامعة على كسر الحواجز:

جمل�س  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  البحرين،  مملكة  يف  خا�سة  جامعة  اأول  هي  الأهلية  اجلامعة 

الأكادميين  من  نخبة  واإدارت��ه��ا  تاأ�سي�سها  يف  �ساهم  وق��د  2001م،  مار�س   21 بتاريخ  ال���وزراء 

واملثقفن ورجال الأعمال، ول تقدم اجلامعة خدمات تعليمية تربط التعليم مبخرجات �سوق 

العمل وتدجمه بالتنمية فقط، واإمنا تفتح اأبوابها اأي�ساً للطلب ذوي الإعاقة وتك�سر جميع 

احلواجز اأمامهم لكي يح�سلوا على حقوقهم، غري منقو�سة، يف التعليم واملعلومات والعمل.

ال�سيد اأحمد اخلاجةد. عبد اهلل احلواج



م��ي��دان��ي��ة يف مبنى  ب��ج��ول��ة 

برئي�س  ابتداأتها  اجلامعة، 

اجل����ام����ع����ة ال���ربوف���ي�������س���ور 

عبداهلل احلواج ذي الأبواب 

الدوام،  وقت  طيلة  املفتوحة 

حيث ي�ستقبل رئي�س اجلامعة 

الأه���ل���ي���ة ب��ك��ل ���س��ع��ة ���س��در 

ال��زائ��ري��ن  جميع  واه��ت��م��ام 

وامل���راج���ع���ني، وخ�����س��و���س��ًا 

وطلبتها،  اجلامعة  اأ�ساتذة 

حيث ي�ستمع باإن�سات ملختلف 

ما  وملحظاتهم،  ر�سائلهم 

العائلية  الأجواء  عن  يك�سف 

منت�سبي  جتمع  التي  الدافئة 

اجلامعة.

وق�����د اأك������د ال���ربوف���ي�������س���ور 

اأن  »الإرادة«  ملجلة  احل��واج 

مهتمة  الأه��ل��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

�سمن  الإع��اق��ة  ذوي  ب��دم��ج 

اأ�ساتذتها وطلبتها  ف�سيف�ساء 

اأن  اإىل  منوهًا  وموظفيها، 

اجل���ام���ع���ة ت�����س��ع��ى ل���زي���ادة 

اأع�����داد ال��ط��ل��ب��ة ال��دار���س��ني 

وال��ذي��ن  الإع���اق���ة  م��ن ذوي 

طالبًا   52 جم��م��وع��ه��م  ب��ل��غ 

وط���ال���ب���ة، وه����و ع����دد جيد 

مقارنة مبا ت�سمه املوؤ�س�سات 

بحجم  دول���ة  يف  التعليمية 

مملكة البحرين ل تزيد فيها 

 %1 اأع��داد ذوي الإعاقة عن 

من جمموع عدد ال�سكان.

اجل��ام��ع��ة  اأّن  اإىل  ول���ف���ت 

ف���ئ���ة ذوي  ح����ني حت��ت�����س��ن 

الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة، 

اإدماجهم  اإىل  ت�سعى  فاإنها 

اإب��راز  املجتمع من خلل  يف 

م��ه��ارات��ه��م الإب���داع���ي���ة يف 

جم��الت ع��دة، م��وؤك��دًا على 

الإع��اق��ة   ح��ث ذوي  اأه��م��ي��ة 

طريق  يف  الن���خ���راط  ع��ل��ى 

مبا  والإب��داع  والتفوق  النبوغ 

خلدمة  اأمامهم  املجال  يتيح 

من  فكم  واملجتمع،  ال��وط��ن 

اأن  ا�ستطاع  اإع��اق��ة  �ساحب 

اأق��ران��ه  على  التفوق  يحقق 

من الأ���س��ح��اء، بل وك��م من 

قدم  من  الغالية  الفئة  ه��ذه 

ملجتمعه  عظيمة  خ��دم��ات 

وه��ذا  امل��ح��اف��ل  خمتلف  يف 

اإتاحة  دون  يتحقق من  ل  ما 

ال���ف���ر����س���ة ل���ه���م لإط�����لق 

مواهبهم وتفوقهم ومتكينهم 

م���ن ا���س��ت��ث��م��اره��ا وت��وف��ري 

كي  ل��ه��م  ال��لزم��ة  الأدوات 

ينطلقوا يف طريق التفوق.

ال�����س��ن��وات  »يف  واأ�����س����اف: 

ت�ساعد  امل��ا���س��ي��ة  القليلة 

املعنية  ال�����وزارات  اه��ت��م��ام 

القطاع  موؤ�س�سات  من  وعدد 

العزيزة  الفئة  بهذه  اخلا�س 

م���ن امل��ج��ت��م��ع، واجل��ام��ع��ة 

ب��اأن  مهتمة  قطعًا  الأه��ل��ي��ة 

ه����وؤلء  ج���ان���ب  اإىل  ت���ك���ون 

املبادرة  بزمام  مت�سك  واأن 

ت��خ��ري��ج  يف  ب���امل�������س���اه���م���ة 

كفاءات اأكادميية ومهنية من 

ذوي الإعاقة.

اأي�ساً  »الإرادة«  التقت  كما 

ال�������س���ي���د اأح����م����د اخل����اج����ة، 

واخلدمات  الأن�سطة  مدير 

املكلف  والرئي�س  الطلبية، 

الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ب��ل��ج��ن��ة 

لإدارة  ال���ت���اب���ع���ة  اخل���ا����س���ة 

الأن�����������س�����ط�����ة واخل������دم������ات 

ال��ط��لب��ي��ة، ال���ذي اأك���د اأن 

اجل���ام���ع���ة ت���ق���دم ل��ل��ط��لب 

و�سحية  تعليمية  خ��دم��ات 

ت�سهيل  على  تعمل  كما  هامة 

ق���اع���ات  اإىل  و����س���ول���ه���م 

ال����درا�����س����ة، وه�����ي ع��م��ل��ي��ة 

م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ت��ط��ل��ب م��واق��ف 

خا�سة بهم و�سلمل متحركة 
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يف  حلركتهم  اآم��ن��ة  وط���رق 

ج��م��ي��ع م���راف���ق اجل��ام��ع��ة، 

امل�ساكل  تذليل  على  والعمل 

وال�سعوبات التي قد تعرت�س 

م�سريتهم الدرا�سية وال�سعي 

لتطوير مهاراتهم و قدراتهم 

ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م����ن م��واج��ه��ة 

حتديات احلياة العملية .

اأن  اإىل  اخل���اج���ة  واأ�����س����ار 

الإعاقة  ذوي  الطلب  قبول 

تقاريرهم  عر�س  بعد  يتم 

ع����ل����ى جل����ن����ة خم���ت�������س���ة، 

ح��ت��ى ت��ت��اأك��د اجل��ام��ع��ة من 

ت��ام   ب�سكل  م�ستعدة  اأن��ه��ا 

ل���س��ت��ق��ب��ال وم�����س��ان��دت��ه��م 

اأجل  احتياجاتهم من  وتلبية 

على  احل�سول  من  متكنهم 

وتفعيل  اجلامعية  درجتهم 

م�ساركتهم املجتمعية.

علقة  تقت�سر  ول  وا�ساف: 

الإع����اق����ة  ذوي  ال����ط����لب 

ال��درا���س��ة  ع��ل��ى  بجامعتهم 

خا�سًا  ن��ادي��ًا  فتح  ث��م  حيث 

ب��ذوي الإع��اق��ة، حت��ت ا�سم 

ومهمته  املميزين«،  »ن���ادي 

ه����ي ت��ف��ع��ي��ل م�����س��ارك��ت��ه��م 

اجل���ام���ع���ة  يف  ال���ط���لب���ي���ة 

واملجتمع، حيث ي�ساركون يف 

الجتماعية  الأح��داث  جميع 

والوطنية، وامل�سابقات داخل 

والرحلت  وخارج اجلامعة، 

والتي  املختلفة  ال�سياحية 

للكويت  �سفرة  اآخ��ره��ا  ك��ان 

الهيئتني  من  اأع�ساء  �سمت 

الأك����ادمي����ي����ة والإداري����������ة 

ذوي  من  وطلبًا  باجلامعة 

الإع����اق����ة وغ����ري امل��ع��اق��ني، 

رحلة  لإج����راء  ن�ستعد  ك��م��ا 

خلل  ماليزيا  اإىل  ثقافية 

الأ�سبوعني املقبلني مب�ساركة 

عدد من ذوي الإعاقة اي�سًا.

ووف����ق����ًا مل���دي���ر الأن�����س��ط��ة 

ف��اإن  الطلبية  واخل��دم��ات 

الأهلية تفتح جميع  اجلامعة 

طلبها  اأم��ام  تخ�س�ساتها 

تفر�س  ف��ل  الإع��اق��ة،  ذوي 

ع��ل��ي��ه��م م����ا ���س��ي��در���س��ون��ه 

م��ع��امل  ر����س���م  وي�����س��ه��م يف 

ذل��ك،  بعد  املهنية  حياتهم 

ت�سهيلت  بجميع  وت��ل��ت��زم 

الو�سول داخل املبنى املوؤقت 

للجامعة يف جممع التاأمينات 

بالعا�سمة  املعار�س  ب�سارع 

تقدمي  اإىل  وتخطط  املنامة، 

يف  الت�سهيلت  ه��ذه  جميع 

املحافظة  يف  الدائم  مبناها 

امل��واق��ف،  م��ث��ل:  ال�سمالية، 

قاعات  الهواتف،  الأب���واب، 

ال����در�����س، وج��م��ي��ع م��راف��ق 

اجلامعة.

عبور املخاوف!

ال�سهرية  المتحانات  وقبيل 

ذوي  جلنة  تعمل  والنهائية، 

على  اخلا�سة  الحتياجات 

لطلبها  امل�ستمرة  املتابعة 

م��ن اأج����ل الط��م��ئ��ن��ان على 

حت�����س��ي��ل��ه��م ال����درا�����س����ي، 

ت�ستمر  المتحانات  وخ��لل 

ح��الت  لعلج  متباعتها  يف 

اخل�����وف وال��ن�����س��ي��ان ال��ت��ي 

ي���واج���ه���ه���ا ب��ع�����س ه�����وؤلء 

الطلب.

وب�����ع�����د م�����واف�����ق�����ة جل��ن��ة 

هوؤلء  نقل  يتم  المتحانات، 

اأك��ر  ق��اع��ات  اإىل  ال��ط��لب 

راحة وهدوءًا، وياأتي الدكتور 

يح�سلون  ثم  الأ�سئلة  ل�سرح 

مل�ساعدتهم  اأك��رب  وق��ت  على 

والإج��اب��ة  الإ���س��رتخ��اء  على 

على الأ�سئلة يف مكان واأجواء 

»غري«.

واخ���ت���ت���م ال�������س���ي���د اأح���م���د 

اجلامعة  اإن  بالقول  اخلاجة 

ذوي  طلبها  تعامل  الأهلية 

الإع���اق���ة اإن��ط��لق��ًا م��ن اأن 

يف  نق�سًا  لي�ست  الإع���اق���ة 

ال�����س��خ�����س واإمن����ا خ��ل��ًل يف 

وقلة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ن��ظ��رة 

لذا  امل�ساعدة،  الأدوات  يف 

ت�سجع الطلب غري املعاقني 

ع��ل��ى ال���ن���ج���اح ال���درا����س���ي 

مع  ممتازة  علقات  واإقامة 

جميع  وت��وف��ر  الإع��اق��ة  ذوي 

التي  وال��ف��ر���س  اخل���دم���ات 

على  طلبها  جميع  ت�ساعد 

امل�ساركة والإبداع والتميز.

أنش��طة نادي المميزين للطالب ذوي اإلعاقة 
بالجامع��ة ته��دف إلى تفعيل مش��اركتهم في 

الجامعة والمجتمع 
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فعاليات

وق��د لق��ى امل��ه��رج��ان هذا 

ال���ع���ام ����س���دًى وا���س��ع��ًا يف 

ال��وط��ن ال��ع��رب��ي وخ��ا���س��ة 

ال��دول  من  ع��دد  مب�ساركة 

ال��ع��رب��ي��ة يف ه���ذا احل��دث 

نوعه  من  الفريد  الإن�ساين 

يف املنطقة.

�سمو  امل��ه��رج��ان  وح�����س��ر 

عي�سى  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

احلر�س  رئي�س  خليفة  اآل 

ال���وط���ن���ي و���س��م��و ال�����س��ي��خ 

عي�سى بن �سلمان بن حمد 

حتت �سعار »تاألق«، انطلق مهرجان كاأ�س �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة ل�سباق اخليل و�سباق الفرو�سية 

العربي لذوي الإعاقة 2014م، حيث اأقيمت ن�سخته الثالثة بحلة جديدة متمثلة مب�ساركة 64 جواداً من 6 دول عربية 

وهي: البحرين، الإمارات، عمان، الأردن، م�سر، واملغرب.

تألق نجوم اإلعاقة.. 
في كأس خالد بن حمد

تألق نجوم اإلعاقة.. 
في كأس خالد بن حمد

بمشاركة ست دول منها اإلمارات وعمان والبحرين
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�ساحب  جن��ل  خليفة  اآل 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

كما  الأع��ل��ى،  القائد  نائب 

ال�سمو  ���س��اح��ب��ة  ح�����س��ره 

امل���ل���ك���ي الأم��������رية ع��ال��ي��ة 

ب��ن��ت احل�����س��ني، وال��ف��ن��ان��ة 

من  وع��دد  اإلي�سا  اللبنانية 

وال���وزراء  ال�سمو  اأ�سحاب 

وامل�سوؤولني واأع�ساء ال�سلك 

املعتمدين  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 

لدى اململكة وجمهور كبري .

حدث فريد

بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 

ال��ن��ائ��ب  خليفة  اآل  ح��م��د 

امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  الأول 

والريا�سة  لل�سباب  الأعلى 

اأن مهرجان كاأ�س خالد بن 

و�سباق  ل�سباق اخليل  حمد 

ل��ذوي  ال��ع��رب��ي  الفرو�سية 

بثماره وجنح  اأتى  الإعاقة، 

يف اإي�سال الهدف الرئي�سي 

مم��ل��ك��ة  اأن  يف  ل��ل��ج��م��ي��ع 

ال���ب���ح���ري���ن م��ا���س��ي��ة م��ن 

الإ�سلحي  امل�سروع  خلل 

اجلللة  �ساحب  حل�سرة 

امل��ل��ك امل���ف���دى يف اإي��ج��اد 

للهتمام  امللئمة  البيئة 

ذوي  ورع������اي������ة  ودع��������م 

�سموه  م�سيفًا  الإع���اق���ة، 

اأن  ا�ستطاع  املهرجان  اأن 

اأقيم  التي  الأهداف  يحقق 

لإب����راز مكانة  اأج��ل��ه��ا  م��ن 

كواحدة  البحرين  مملكة 

التي  املتقدمة  ال���دول  م��ن 

مش��اركة األولمبي��اد الخ��اص ف��ي المهرج��ان 
أكدت الرسالة اإلنسانية األسمى لفكرة سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة



تعنى بذوي الإعاقة.

خالد  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اد 

اآل خليفة  بنجاح  بن حمد 

املهرجان يف ن�سخته الثالثة 

على التوايل والتي اختتمت 

را���س��د  ب��ن��ادي  مناف�ساته 

اخليل،  و�سباق  لللفرو�سية 

اإليه  و���س��ل  م��ا  اأن  م��ن��وه��ًا 

امل��ه��رج��ان م���ن جن��اح��ات 

كان بف�سل التنظيم الكبري 

وال�������ذي ح���ظ���ي مب��ت��اب��ع��ة 

املهتمني  قبل  م��ن  وا���س��ع��ة 

واجلماهري.

خالد  ال�سيخ  �سمو  واأو�سح 

اأن  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ح��م��د  ب���ن 

ت��و���س��ي��ع دائ����رة امل�����س��ارك��ة 

بالن�سخة الثالثة للمهرجان 

م�ساركة  اعتماد  من خلل 

ال���ف���ر����س���ان اخل��ل��ي��ج��ي��ني 

والعرب اإىل جوار الفر�سان 

الأثر  له  كان  البحرينيني، 

تطلعات  حتقيق  يف  الطيب 

الن��ت�����س��ار  يف  امل���ه���رج���ان 

الأو�سع على م�ستوى منطقة 

متطلعا  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن 

جم��ال  ف��ت��ح  اإىل  ���س��م��وه 

لت�سمل  امل�ساركة  من  اأو�سع 

الفر�سان من خمتلف بلدان 

له  �سيكون  وال��ذي  ال��ع��امل، 

دعم  يف  الإيجابي  امل��ردود 

امل�ستوى  ع��ل��ى  امل��ه��رج��ان 

الدويل.

�سباق خا�س

ال�سيخ  �سمو  اأ���س��اد  ب���دوره 

ع��ي�����س��ى ب���ن ���س��ل��م��ان بن 

مب�ستوى  خليفة  اآل  حمد  

ال��ت��ح�����س��ريات واجل���ه���ود 

احلثيثة ل�ست�سافة احلدث 

والذي ج�سد تنوع الفعاليات 

باخليل  املت�سلة  والأن�سطة 

و���س��ب��اق��ات ال��ف��رو���س��ي��ة يف 

معربًا  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة 

بحجم  �سعادته  عن  �سموه 

امل���������س����ارك����ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

والعربية يف هذا املهرجان، 

وت��ف��اع��ل ع����دد ك��ب��ري من 

امل���وؤ����س�������س���ات ال��ر���س��م��ي��ة 

والهلية للم�ساركة فيه مبا 

بدور  الوعي  تنامي  يعك�س 

الفعاليات بدمج ذوي  هذه 

الع���اق���ة يف امل��ج��ت��م��ع وم��ا 

من  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  ب��ه  تتمتع 

للم�ساركة  توؤهلها  ق��درات 

وال���ت���ف���اع���ل م����ع خم��ت��ل��ف 

الأن�������س���ط���ة وامل�����س��اب��ق��ات 

ال����ري����ا�����س����ي����ة وم���ن���ه���ا 

الفرو�سية. 

الأم��رية  اأب��دت  من جانبها 

ع���ال���ي���ة ب���ن���ت احل�����س��ني 

���س��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ت��واج��د يف 

الثالثة  ل��ل��م��رة  امل��ه��رج��ان 

ع���ل���ى ال�����ت�����وايل م����وؤك����دة 

يف  بامل�ساهمة  اع��ت��زازه��ا 

اجناح مثل هذه الفعاليات 

تعزز  اأن  �ساأنها  م��ن  التي 

بنف�سهم  الإعاقة  ذوي  ثقة 

العطاء  على  وت�ساعدهم 

بالنفع  يعود  مب��ا  والب���داع 

على املجتمع. 

�سمو  دعوة  �سموها  وثمنت 

اآل  حمد  ب��ن  خالد  ال�سيخ 

خليفة النائب الأول لرئي�س 

لل�سباب  الأع��ل��ى  املجل�س 

وال���ري���ا����س���ة ل��ت��واج��ده��ا 

للمهرجان  �سرف  ك�سيفة 

الثالث  للعام  ي��ق��ام  ال���ذي 

خليجية  مب�ساركة  وحظي 

وعربية وا�سعة و�سلت ل�ست 

دول ه��م: دول���ة الأم���ارات 

�سلطنة  املتحدة،  العربية 

إقامة مهرجان خاص بفئة ذوي االعاقة ضمن 
فئات مهرج��ان خالد بن حم��د يعتبر األول من 

نوعه في الشرق األوسط
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الأردن��ي��ة  اململكة  ع��م��ان، 

املغربية  اململكة  الها�سمية، 

العربية  م�سر  وجمهورية 

ومملكة البحرين.

الأوملبياد اخلا�س

الفنانة  عربت  جانبها  من 

األ���ي�������س���ا ع����ن ���س��ع��ادت��ه��ا 

بامل�ساركة يف هذا املهرجان 

اإن  قائلًة  النبيل  الإن�ساين 

م�ساركتي يف مهرجان كاأ�س 

خالد بن حمد جاءت بدافع 

ت��ط��وع��ي ل��ل��ع��م��ل اخل���ريي 

فئة  يلم�س  اأن���ه  وخ��ا���س��ة 

ن�ستمد  التي  الإعاقة  ذوي 

منها القوة والأمل، م�سيدة 

ب��ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي 

الثالثة  الن�سخة  �سهدته 

العام،  ه��ذا  املهرجان  من 

ح�سن  على  كذلك  وموؤكدة 

البحرين  ململكة  ال�سيافة 

ف��رتة  خ���لل  تلقتها  ال��ت��ي 

امل��م��ل��ك��ة  يف  ت����واج����ده����ا 

للم�ساركة يف املهرجان.

اللبناني��ة  الفنان���ة  وك��انت 

األ��ي�����س��ا ق���د ���س��������ارك�����������ت، 

يف  الأوىل،  ول����ل����م����رة 

بن  خالد  ك���اأ�س  مهرج��ان 

حم�د ل�سباق اخليل و�سب��اق 

لذوي  العربي  الفرو�سي���ة 

الع��اق��ة، وذلك على ركب 

امل�س��ارك�ني من قبل �سفريا 

اللبنانيان  احل�سنة  النوايا 

ونان�سي  احل��لين  عا�سي 

ع���ج���رم. وب�������دوره ب���ارك 

املهند�س اأمين عبدالوهاب 

الرئي�س الإقليمي للأوملبياد 

مبنطقة  ال���دويل  اخل��ا���س 

و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق 

البحرين  ململكة  اإفريقيا 

ال��ذي  التنظيمي  ال��ن��ج��اح 

خالد  م��ه��رج��ان  ب��ه  حظي 

ب���ن ح��م��د ل�����س��ب��اق اخل��ي��ل 

لذوي  العربي  والفرو�سية 

الثالثة  ن�سخته  يف  الإعاقة 

وال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م��دى 

را�سد  نادي  مبيدان  يومني 

اخليل  و�سباق  للفرو�سية 

دولة  اأول  تعترب  والبحرين 

تنظم  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 

مثل هذا املهرجان.

»لقد  ال��وه��اب  عبد  وق���ال 

البحرين  مملكة  اأكت�سبت 

ما  ن��ظ��ري  م��ت��م��ي��زة  �سمعة 

ت���ق���دم���ه م����ن م����ب����ادرات 

امل�ستويني  ع��ل��ى  اإن�����س��ان��ي��ة 

ال��ري��ا���س��ي وال��ف��ك��ري من 

خ�����لل ه�����ذا امل���ه���رج���ان 

متكني  فكرة  ير�سخ  ال��ذي 

الأف��راد من  املجتمع ودمج 

واإن��ن��ا  ف��ي��ه،  ذوي الإع��اق��ة 

ل��ن�����س��ت��غ��ل ه����ذه امل�����س��اح��ة 

�سكرنا  لتوجيه  الب�سيطة 

اجل���زي���ل ل�����س��م��و ال�����س��ي��خ 

خليفة  اآل  حمد  ب��ن  خالد 

لربامج  ا�ست�سافته  على 

الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س يف: 

مملكة البحرين والمارات 

و�سلطنة  املتحدة  العربية 

ع��م��ان وامل��م��ل��ك��ة الأردن��ي��ة 

الها�سمية وجمهورية م�سر 

املغربية،  واململكة  العربية 

ريا�سة  يف  بطولة  واإق��ام��ة 

والتي  والفرو�سية  اخل��ي��ل 

فر�سة  تت�سع  اأن  نتمنى 

من  ع��دد  لأك���رب  امل�ساركة 

الدول املن�سوية حتت مظلة 

مبنطقة  اخلا�س  الوملبياد 

و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق 

اأفريقيا«.
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الفنان��ة أليس��ا ش��اركت ف��ي المهرج��ان بدافع 
تطوع��ي للعم��ل الخي��ري وخاصة أن��ه يالمس 

ذوي اإلعاقة التي نستمد منهم األمل
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تقرير

ال���ن���ظ���ام على  ن�����س  وق����د 

ل�سوؤون  اأعلى  ت�سكيل جمل�س 

اأمر  ب�ساأنه  �سدر  املعاقني، 

ويل  اإىل  ب��اإ���س��ن��اده  م��ل��ك��ي 

العهد اآنذاك، امللك عب�داهلل 

�سعود،  اآل  عبدالعزي�����ز  ب�ن 

اأن  ع���ل���ى  ب���ذل���ك  ل���ي���وؤك���د 

الإعاقة حتظى  ق�سايا ذوي 

ال�سيا�سية  القيادة  باهتمام 

وعلى اأعلى امل�ستويات. 

النظام  عليه  ن�س  ما  ولعل 

من جمالت لرعاية املعاقني 

لكن  ال��ت��وج��ه،  ه���ذا  يعك�س 

ث��م��ة جم����الت ط��رح��ت من 

خلل هذا النظام، مل تنفذ 

املا�سيني،  ال��ع��ام��ني  يف  اإل 

ومنها اإعفاء اأدوات واأجهزة 

الر�سوم  م��ن  الإع��اق��ة  ذوي 

اجلمركية، و�سرف �سيارات 

بالفعل  مت  التي  للمعاقني، 

عن  م��ن��ه��ا   4000 ت�����س��ل��ي��م 

الجتماعية  ال�سوؤون  طريق 

على  وذوي����ه����م  ل��ل��م��ع��اق��ني 

مراحل.

وي��ن�����س��ب اجل��ه��د ال��رئ��ي�����س 

يف  امل���ع���اق���ني  رع����اي����ة  يف 

ال�سوؤون  وزارة  اإىل  اململكة 

الجتماعية. ويف هذا الإطار 

جتدر الإ�سارة اإىل اأن اأعداد 

مراكز تاأهيل املعاقني قفزت 

م��ن اث��ن��ني ف��ق��ط ق��ب��ل ع��ام 

�ستة  اإىل  لت�سل  1402ه����� 

للتاأهيل  م��رك��زًا  وع�سرين 

الأطفال  وموؤ�س�ستني لرعاية 

احل��رك��ي��ة،  الإع���اق���ة  ذوي 

يقدم من خللها لهذه الفئة 

والعناية  الرعاية  اأن��واع  كل 

ت�ساعفت  كما  وال��ت��اأه��ي��ل. 

الإع������ان������ات امل��خ�����س�����س��ة 

ل��ل��م��ع��اق��ني واأ�����س����ره����م يف 

وتبا�سر  الأخ��رية.  ال�سنوات 

رعاية  يف  مهامها  ال����وزارة 

م��ن خ��لل عدد  الفئة  ه��ذه 

اإدارة  ت�سمل  الإدارات  من 

واإدارة  الجتماعي،  التاأهيل 

خدمات تخضع للمراجعة والتطوير
معاقو السعودية..

اململكة العربية ال�سعودية اأظهرت اهتماماً مبكراً بق�سايا املعاقن، �سبق �سدور التفاقية الدولية لرعايتهم، بداأ قبل 

اأكر من 35 عاماً، لكن اخلطوة الأهم متثلت يف اإ�سدار »نظام رعاية املعاقن«، يف 23 رم�سان عام 1421ه�، الذي تكفلت 

الدولة مبوجبه، برعاية حق املع��اق يف خدمات الوقاية والرعاية والتاأهيل، وت�سجع املوؤ�س�سات والأفراد على الإ�سهام 

يف الأعمال اخلريي��ة يف جمال الإعاق��ة يف �ستى املج��الت ال�سحي��ة والتعليمي��ة والت�دريبي��ة والثقافي��ة والجتم��اعي���ة.



واإدارة  امل��ه��ن��ي،  ال��ت��اأه��ي��ل 

التاأهيل الأهلي.

الرعاية والتوظيف

وث��م��ة ث��لث��ة م��راك��ز لإي���واء 

ح���الت امل��ع��اق��ني م��ن فئات 

����س���دي���دي الإع�����اق�����ة غ��ري 

املهني  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  ال��ق��اب��ل��ني 

اأو  ن��ت��ي��ج��ة ���س��دة الإع���اق���ة 

وتعمل  الإعاقات.  ازدواجية 

على  املهني  للتاأهيل  مراكز 

ج�سميًا  امل��ع��اق��ني  ت��اأه��ي��ل 

على  ع��ق��ل��ي��ًا  اأو  ح�����س��ي��ًا  اأو 

لقدراتهم  املنا�سبة  امل��ه��ن 

وحت���وي���ل���ه���م م����ن ط���اق���ات 

اأف���راد  اإىل  معطلة  ب�سرية 

منتجني.

اأما مراكز التاأهيل ال�سامل، 

لتجميع  ُا���س��ُت��ح��دث��ت  ف��ق��د 

اخل���دم���ات ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة يف 

وحدة واحدة تقدم خدماتها 

م��ن م�����س��در واح����د وحت��ت 

اإ�سراف اإدارة واحدة جلميع 

فئات املعاقني من اجلن�سني 

عدد  ويبلغ  ح���دة.  على  ك��ل 

ال�سامل  ال��ت��اأه��ي��ل  م��راك��ز 

ع�سرين مركزًا موزعة على 

مت  وق���د  امل��ن��اط��ق.  خمتلف 

ع�سر  خلم�سة  ال��رتخ��ي�����س 

النهارية  للرعاية  م��رك��زًا 

يف  ال�����وزارة  عليها  ت�����س��رف 

املناطق.

وت���خ���ت�������س م���وؤ����س�������س���ات 

ذوي  الأط������ف������ال  رع����اي����ة 

بتقدمي  احل��رك��ي��ة  الإع��اق��ة 

وال�سحية  الطبية  الرعاية 

والج���ت���م���اع���ي���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل���لأط���ف���ال 

حكمهم  يف  وم��ن  امل�سلولني 

م���ن امل�����س��اب��ني ب��ع��اه��ات 

تعوقهم  مر�سية  اأو  خلقية 

ع����ن احل����رك����ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

من  لديهم  ما  تنمية  بهدف 

لتقبل  واإع���داده���م  ق���درات 

اأجل  من  والعمل  اإعاقاتهم 

تاأهيلهم وتكيُّفهم اجتماعيًا 

اإعانات  وت�سرف  ونف�سيًا. 

لفئات املعاقني الذين يتعذر 

ترغب  اأو  باملراكز  اإحلاقهم 

اأ�سرهم يف رعايتهم، ترتاوح 

بني األف وثمانية اآلف ريال 

تقدمي  ع��ن  ف�سًل  �سنويًا، 

يف  تتمثل  عينية  اإع���ان���ات 

متحركة  ك��را���س��ي  ���س��رف 

لها،  املحتاجني  للمعاقني 

وكذلك تكاليف تعديل عجلة 

من  للمعاق  ال�سيارة  قيادة 

عادية اإىل اآلية.

وتتداخل مع خدمات الوزارة 

ل��ل��م��ع��اق��ني، ج��ه��ود رائ����دة 

التي  اخلريية  للجمعيات 

حتظى بدعم الدولة 

وت�����س��ج��ي��ع��ه��ا 

من  لتمكينها  ورع��اي��ت��ه��ا 

ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا. وت��ق��دم 

ه����ذه اجل��م��ع��ي��ات ب��رام��ج 

وم�ساريع  متنوعة  خدمية 

اج���ت���م���اع���ي���ة ون�������س���اط���ات 

و�سحية  وث��ق��اف��ي��ة  دي��ن��ي��ة 

اأولت  وقد  خمتلفة،  وتربوية 

رعاية  اخلريية  اجلمعيات 

املعاقني وتعليمهم وتاأهيلهم 

خا�سة،  عناية  وت��دري��ب��ه��م 

و�سعت اإىل م�ساعدتهم على 

ليكونوا  مهامهم  ممار�سة 

اأع�ساء نافعني يف املجتمع.

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د ال��ت�����س��غ��ي��ل، 

املدنية  اخلدمة  وزارة  تويل 

برت�سيح  خ��ا���س��ًا  اه��ت��م��ام��ًا 

له  امل��ن��ا���س��ب  للعمل  امل��ع��اق 

ح����دود  ت���خ���رج���ه يف  ب���ع���د 

على  اأما  املتاحة.  الوظائف 

اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  �سعيد 

وزارة الش��ئون االجتماعية ترع��ى ذوي اإلعاقة 
وإدارة  االجتماع��ي،  التأهي��ل  إدارة  خ��الل  م��ن 

التأهيل المهني، وإدارة التأهيل األهلي
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والعمال  العمل  نظام  ف��اإن 

لديه  �ساحب عمل  كل  يلزم 

متكن���ه  ف��اأك��ر  ع��ام��ًل   50

من  ل��دي��ه  ال��ع��م��ل  طبيع���ة 

الذين  الإعاقة  ذوي  ت�سغيل 

ن�سبة  تكون  اأن  تاأهيلهم  مت 

عماله  2% من جمموع عدد 

منهم. وثمة دعم للتو�سع يف 

تنفيذ  على  املعاقني  ت�سجيع 

م�����س��روع ف���ردي م��ن خ��لل 

القرو�س.

ت�سهيل الو�سول

ورغ������م ال����ت����زام اجل���ه���ات 

ال�سروط  ببع�س  احلكومية 

وامل���وا����س���ف���ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة 

وامل����ع����م����اري����ة اخل���ا����س���ة 

الإع��اق��ة  ذوي  باحتياجات 

يف اأماكن التاأهيل والتدريب 

والعلج،  والرعاية  والتعليم 

ويف الأم��اك��ن ال��ع��ام��ة، ف��اإن 

ما مل يتحقق بعد هو �سمول 

خمتلف  امل��وا���س��ف��ات  ه���ذه 

جم��الت الإع��اق��ة، حيث اإن 

يتعلق  ما  هو  منها  اأتيح  ما 

ب���ذوي الإع���اق���ة احل��رك��ي��ة، 

غياب  ه��ن��اك  م����ازال  فيما 

���س��ب��ه ك���ام���ل ل��ل��م��ق��اي��ي�����س 

الأخ��رى،  بالفئات  اخلا�سة 

وبخا�سة املكفوفني وال�سم.

اأي�سًا على �سعيد موا�سفات 

ر����س���ف ال���������س����وارع، ف����اإن 

للمعاقني  املتاحة  امل�سارب 

بع�س  ينق�سها  ح��رك��ي��ًا، 

املوا�سفات العاملية وبخا�سة 

ت��ل��ك ال���ت���ي مت��ن��ع ان����زلق 

ك��را���س��ي��ه��م امل��ت��ح��رك��ة ما 

احلوادث.  خلطر  يعر�سهم 

ان���ت���ب���ه���ت  ال������غ������رب  ويف 

هذه  اإىل  مبكرًا  احلكومات 

م�سارب  و�سممت  النقطة 

املعاقني من احلديد ال�سلب 

وخطوط  بنتوءات  وزودت��ه��ا 

التوقف  ع��ل��ى  امل��ع��اق  ت��ع��ني 

الطريق  ع��ب��ور  ل��دى  الآم���ن 

خ��ا���س��ة يف ح���ال���ة ه��ط��ول 

اأمطار.

احلكومية  املباين  خلت  كما 

ال���ت���ي تعني  امل���ع���اي���ري  م���ن 

الب�سر  و�سعاف  املكفوفني 

ع���ل���ى اإجن���������از م��ه��ام��ه��م 

ب��اأن��ف�����س��ه��م داخ��ل��ه��ا. وم��ن 

ذل������ك، غ���ي���اب امل��ع��ي��ن��ات 

على  تدلُّهم  التي  الب�سرية 

والأق�سام  وامل�ساعد  الدرج 

ال���رئ���ي�������س���ة، والأب����������واب 

امل��ت��ح��رك��������ة وال��ث��اب��ت�����������ة 

غياب  عن  ف�سًل  وغريه��ا. 

لغة  يف  خمت�سني  موظفني 

ال�سم  مع  للتفاهم  الإ�سارة 

، الأم�����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل من 

التوا�سل  عليهم  امل�ستحيل 

م����ع امل����وظ����ف����ني واإجن�������از 

م��ع��ام��لت��ه��م ب��اأن��ف�����س��ه��م 

بالكفاءة املطلوبة.

خدمات الوزارة تتكامل معها جهود الجمعيات 
الخيرية التي تحظى بدعم الدولة وتش��جيعها 

لتمكينها من تقديم خدماتها



Tennis Courts  & FencingLandscaping

Irrigation

Shades

Artificial Grass  & Football  Pitches Runway & Road Marking

Specialist in: 
Landscape Designing & Construction, Automatic Irrigation System – Designing & Installation, Landscape & Irrigation maintenance, Football Ground & Lawn, Fountain & Water Falls, Artificial 
Grass Field, Shade Structures for Car park, Pool etc., Hard Landscaping Works, Garden sand, manure & fertilizers, Outdoor & Indoor Plants, Irrigation Materials & Spare Parts,  Safety Perimeter 
Fencing & Decorative Fencing, Tennis,Squash, Basketball, Volley ball Courts etc., Road Marking & Kerb Painting, Sports Surfacing & Sports Equipment, Wooden & Gymnasium Flooring. 
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حتقيـــق

جمال  يف  كويتيون  نا�سطون 

ح��ق��وق امل��ع��اق��ني اأج��م��ع��وا 

الدولة  اهتمام  اأهمية  على 

الإعاقة،  ذوي  امل�سنني  بفئة 

ب���اع���ت���ب���اره���م م����ن اأح�����وج 

والهتمام،  للرعاية  الفئات 

قيا�سا باملعاناة الكبرية التي 

يتكبدونها يوميًا.

وق���������ال رئ����ي���������س ال���ت���ج���م���ع 

امل�سنن  حل��ق��وق  ال��وط��ن��ي 

ع��ل��ي امل�����وىل، يف ن���دوة عن 

حقوق امل�سنني �سمن اأن�سطة 

التا�سع  الوطني  املهرجان 

للت�سامن مع املعاقني املقام 

ب��رع��اي��ة ���س��م��و اأم����ري دول���ة 

ال�سديد  »للأ�سف  الكويت: 

امل�سنني  ع��ن  احل��دي��ث  عند 

امل��ع��اق��ني ن�����س��ع��ر مب����رارة، 

على  الأمرين  يعانون  لأنهم 

ال���رغ���م م���ن وج����ود ق��ان��ون 

للمعاقني وامل�سنني«.

قانون للم�سنن

واأ���س��اف امل��وىل اأن��ه عندما 

لهيئة  امل��ع��اق  امل�سن  يذهب 

حقوقه،  ي��اأخ��ذ  ل  امل��ع��اق��ني 

الهيئة  م�سوؤولو  منه  ويطلب 

الذهاب اىل وزارة ال�سوؤون، 

والأخرية ت�ستقبلهم يف اإدارة 

يعمل  والتي  امل�سنني،  رعاية 

اأنا�س ل يجيدون خدمة  بها 

امل�سنني، على حد تعبريه. 

ال��ت��ج��م��ع  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

مطالب كويتية بقانون 
للمسنين المعاقين 

مطالب كويتية بقانون 
للمسنين المعاقين 

التجمع الوطني لحقوق المس��نين  طالب بقانون لحماية المسنين 
منذ 2011م ويناضل من أجل أن يرى النور

التجمع دعا إلى إنش��اء هيئة للمس��نين تخدم المسنين المعاقين 
وتضع حلواًل لمشاكل تلك الشريحة وتوفر احتياجاتها

التجمع الوطني لحقوق المس��نين  طالب بقانون لحماية المسنين 
منذ 2011م ويناضل من أجل أن يرى النور

التجمع دعا إلى إنش��اء هيئة للمس��نين تخدم المسنين المعاقين 
وتضع حلواًل لمشاكل تلك الشريحة وتوفر احتياجاتها
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امل�سنني  حل��ق��وق  ال��وط��ن��ي 

ب�������داأ امل���ط���ال���ب���ة ب���ق���ان���ون 

منذ  امل�سنني  ح��ق��وق  ح���ول 

اإىل  ال��ن��ور  ي��ر  ومل  2011م 

اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  م��ع��رب��ًا  الآن، 

من  اهتمامًا  القانون  يلقى 

اأع�ساء ال�سلطتني التنفيذية 

خلدمته  نظرا  والت�سريعية 

ق���ط���اع���ًا ك���ب���ريًا م���ن اأه���ل 

الكويت.

اللجان  رئي�س  ق��ال  ب���دوره 

متابعة  جمعية  يف  العاملة 

امل���ع���اق���ن ع���ل���ى ال��ث��وي��ن��ي، 

ق���دم  ق���ان���ون���ا  ه���ن���اك  اإن 

التجمع  قبل  م��ن  للم�سنني 

وال��ذي  للم�سنني،  ال��وط��ن��ي 

للرعاية  هيئة  وج��ود  ي�سمل 

املبكر،  والتدخل  ال�سحية، 

الأ�سحاء  للم�سنني  ورعاية 

وهي اأمور باتت متثل حاجة 

العزيزة  الفئة  لهذه  ملحة 

على كل الكويتيني.

واأ�ساف اأن القانون يت�سمن 

على الكثري من المتيازات، 

يدعو  اأن���ه  ك��م��ا  امل�ستحقة 

الهتمام  اإىل  الرتبية  وزارة 

يف مناهجها بامل�سنني، لفتًا 

اإىل اأن الباب مفتوح للتعاون 

املهتمة  اجل��ه��ات  جميع  م��ع 

برعاية امل�سنني. 

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال رئ��ي�����س 

للتجمع  القانونية  اللجنة 

احل���ردان:  ح�سن  املحامي 

»ك��ل دول��ة لها ه��رم �سكاين 

ال�سن،  ك��ب��ار  ن�سبة  ي��ح��دد 

وم����ع����رف����ة اأع�������داده�������م، 

واحتياجاتهم ل�سمان تقدمي 

اخلدمات اللزمة لهم«. 

م�ست�سفى متكامل

واأ�سار اإىل اأن قانون امل�سنني 

به   ،2007 ل�سنة   11 رق���م 

اأن��ه��ا ل  اإل  ث��م��ان��ي��ة م����واد، 

هذه  م�ساكل  ملعاجلة  تكفي 

ال�سريحة املهمة يف املجتمع، 

قائًل اإن التعديل املقدم من 

55 مادة  قبل التجمع ي�سمل 

حتتوي على كافة احتياجات 

امل�سن. 

احلايل  القانون  اأن  واأو�سح 

خ��ل��ط ب��ني امل�����س��ن وامل��ع��اق، 

ل���ذل���ك لب�����د م����ن ان�����س��اء 

حلوًل  ت�سع  للم�سنني  هيئة 

مل�ساكل تلك ال�سريحة وتوفر 

اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا، وم���راع���اة 

يف  خا�سة  اجل��وان��ب  بع�س 

ل�سيما  الأ�سعار  ارتفاع  ظل 

للخدمات ال�سحية. 

ب������������دوره ق��������ال ال���ن���ا����س���ط 

ع������ارف ال���ع���ن���زي م��وؤ���س�����س 

اجلمعية الكويتية للإبداع 

والخ��������رتاع »اإن����ه لب���د اأن 

ن�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 

التجمع الوطني الذي ي�سعى 

اإىل  لفتًا  امل�سنني،  لرعاية 

للمعاقني  جهازًا  اخرتع  اأنه 

عليهم  ي��وف��ر  ال�����س��ن  ك��ب��ار 

النتقال لدورة املياه للو�سوء 

اأو الغ�سيل «من خلل مغ�سلة 

متنقلة«. 

ال�سيد علي الثويني



72

�سموه  توقف  الثانية  واللفتة 

ال�سارقة  مدينة  جناح  اأم��ام 

ل��ل��خ��دم��ات الإن�����س��ان��ي��ة وه��و 

للمدينة  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي�����س 

للتوجه  ���س��م��وه  م��ن  ت��ق��دي��رًا 

ن�سر  يف  املدينة  تبنته   ال��ذي 

ث��ق��اف��ة الخ���ت���لف وال��ت��ن��وع 

ال�سليمة  العلمية  وامل��ع��رف��ة 

ح���ول الأ���س��خ��ا���س م��ن ذوي 

�ساحب  تقبل  حيث  الإعاقة. 

اأثناء  ال�سارقة   حاكم  ال�سمو 

الكتابني  اجلناح  اأمام  توقفه 

اجلديدين اللذين اأ�سدرتهما 

املدينة حديثًا.

كتابن حديثن

هذا وقد داأبت املدينة �سنويًا 

معر�س  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 

للكتاب  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة 

ومت���ي���زت م�����س��ارك��ت��ه��ا ه��ذا 

جديدين  ب��اإ���س��داري��ن  ال��ع��ام 

الأول  حمل  اإ���س��دارات��ه��ا  م��ن 

عن  نتحدث  بنا  )هيا  عنوان 

ف��ي��ه عنف  احل��ي��اة يف ع���امل 

ال��ط��ف��ل يف احل��م��اي��ة(  � ح��ق 

للموؤلف د. جيم�س جاربارينو 

ال�سرقاوي  جيهان  وترجمة 

العلمية  مادته  وقام مبراجعة 

وائ���ل ع��لم املدير  الأ���س��ت��اذ 

ال��ت��دخ��ل  ال��ف��ن��ي يف م���رك���ز 

املبكر.

وي���اأت���ي ن�����س��ر امل��دي��ن��ة ل��ه��ذا 

اإنطلقًا من حر�سها  الكتاب 

عرب عقود من العمل الدوؤوب 

الطفولة  ق�سايا  تبني  على 

ج��ان��ب  اإىل  ع��ام��ة  ب�����س��ورة 

جمال  يف  الأ���س��ا���س  توجهها 

الإع��اق��ة، ول ميكن ب��اأي حال 

ق�سية  ف�سل  الأح�����وال  م��ن 

إصدارات جديدة 
للشارقة للخدمات 

اإلنـسـانـيـة
اإن�سانيتان �سهدهما اجلميع خلل افتتاح �ساحب  لفتتان 

�سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سارقة  ال�سمو حاكم 

معر�س  لفعاليات   »2013 نوفمرب   6 »الأرب��ع��اء  القا�سمي 

ك��ان��ت الأوىل   ،32 ال���  ال���دويل للكتاب يف دورت���ه  ال�����س��ارق��ة 

ت�سريف طالب مدر�سة الأمل لل�سم �سامل عي�سى بتقدمي 

التقليدي  ال�سريط  ق�س  مرا�سم  خ��لل  ل�سموه  املق�س 

وتقبل باقة الزهور التي قدمتها له طالبة مدر�سة الوفاء 

ملدى  وا�سح  تاأكيد  ذلك  ويف  اإيهاب،  لينا  القدرات  لتنمية 

اهتمام �سموه بالأ�سخا�س من ذوي الإعاقة وحر�سه على 

دجمهم اإمياناً منه باأنهم جزء ل يتجزاأ من املجتمع. 

�إ�صد�ر�ت



حماية الطفل عامة عن جهود 

جمالت  يف  املتنوعة  املدينة 

اأخ����رى ع���دي���دة، ف��الأط��ف��ال 

م��ن �سور  ب��ال��ع��دي��د  مي����رون 

مراحل  عرب  العنف  ومظاهر 

من���وه���م وت����ط����وره����م، وق���د 

تختلف هذه اخلربات يف النوع 

اأو ال�سدة، اإل اأنها واقع ينبغي 

اإيجاد  ثم  وم��ن  معه  التعامل 

ال�����س��ب��ل واحل���ل���ول امل��لئ��م��ة 

خ�سو�سية  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 

الأطفال واحتياجاتهم.

هذا  يكون  اأن  املدينة  وتاأمل 

جهود  يف  اإ�سهامًا  الإ���س��دار 

حتظى  التي  الأطفال  حماية 

ال��وق��ت  ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري يف 

دول��ة  م�ستوى  على  ال��راه��ن 

املتحدة  العربية  الإم�����ارات 

ال�سارقة  واإمارة  عامة  ب�سفة 

ب�سفة خا�سة.

من  ال��ث��اين  اجل��دي��د  الكتاب 

يحمل  امل��دي��ن��ة  اإ�����س����دارات 

عنوان )نحب احلياة.. م�سرح 

مع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة( 

للموؤلف غّنام غّنام وهو توثيق 

امل�سرح  يف  امل��وؤل��ف  لتجربة 

الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  مع 

تلك التجربة التي بداأت فنيًا 

عامًا  ع�سرين  منذ  واإن�سانيًا 

اأربع  لتتكر�س يف  الأق��ل،  على 

�سنوات من 2008 اإىل 2011. 

هذه  وم�����س��ارات  خيوط  متتد 

من  ال���ك���ت���اب  يف  ال��ت��ج��رب��ة 

يف  احل��ي��اة(  )خ��ط  موؤ�س�سة 

عمان اإىل فرجينيا اإىل لبنان 

�ساهم  حيث  والعراق  واليمن 

ف��ي��ه��ا ع�����س��رات الأ���س��خ��ا���س 

والفنانني  الإع��اق��ة  ذوي  من 

وال��ب��اح��ث��ني والأ����س���ات���ذة يف 

ج��ام��ع��ة ج��ي��م�����س م��ادي�����س��ون 

التجربة  ع��ن��وان  ول��ي�����س��ب��ح 

امل�سرحي  العمل  ع��ن��وان  ه��و 

)نحب  وه��و  عنها  نتج  ال��ذي 

اأ�سبحا  وحلم  عمل  احلياة( 

للموؤلف  وفر�سة  وعلمًا  عمًل 

ك���ي ي��خ��ت��رب م���ا اك��ت��ن��زه من 

منهج  يف  امل�����س��رح  خ����ربات 

ه��وؤلء  م��ع  ال�سبع(  )امل��راي��ا 

على  امل��ق��ب��ل��ني  الأ���س��خ��ا���س 

الإع��اق��ة  متجاوزين  احل��ي��اة 

املعنوية  وال�����روح  ب������الإرادة 

بقدرتهم  والإمي����ان  العالية 

على اإحداث الفرق.

م�ساركة �سنوية

ج��ن��اح امل��دي��ن��ة يف م��ع��ر���س 

�سم  للكتاب  الدويل  ال�سارقة 

الإ���س��داري��ن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

اجلديدين جمموعة من كتب 

�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 

اإ����س���دارات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

التي  امل��ن��ال  وك��ت��ب  امل��دي��ن��ة 

تنوعت  ع��ن��وان��ًا   38 تت�سمن 

الكتب  ب��ني  م��ا  مو�سوعاتها 

املتخ�س�سة يف جمال الإعاقة 

وال��ك��ت��ب الأدب���ي���ة وجم���الت 

اأخرى. 

اأب����رز ال��ع��ن��اوي��ن كتاب  وم���ن 

ال����دل����ي����ل ال��ت�����س��خ��ي�����س��ي 

والح�����س��ائ��ي ال��راب��ع وع��دد 

املتخ�س�سة  الكتب  من  كبري 

بالإعاقة حيث حتر�س املدينة 

بق�سايا  املجتمع  توعية  على 

ون�سر  امل��ع��اق��ني  ال���س��خ��ا���س 

ال�سحيحة  العلمية  الثقافة 

ع��ن ه���ذه ال�����س��ري��ح��ة ب��ع��ي��دًا 

حيث  ال�سلبية  الأف��ك��ار  ع��ن 

للمدينة  �سنويًا  ع��رف��ًا  ب��ات 

املنا�سبة  ب��ه��ذه  ت�����س��ارك  اأن 

ال���راق���ي���ة وحت����ر�����س اأ����س���د 
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مع  ال��ت��وا���س��ل  على  احل��ر���س 

وال��زوار من  امل�ساركني  جميع 

واملوؤ�س�سات  املدار�س  خمتلف 

بهدف  واخلارجية  الداخلية 

الأ�سخا�س  عن  ر�سالتها  نقل 

ذوي الإعاقة. 

جم��م��وع��ة ك��ت��ب امل���ن���ال هي 

ت�سمنت  مكتبة  ع��ن  ع��ب��ارة 

لكتب  الكاملة  الإ����س���دارات 

ك��ت��اب��ًا حتى   21 امل��ن��ال وه��ي 

م��و���س��وع��ات  ت��ن��اول��ت  الآن 

املكتبة  ت��ري  وغنية  متنوعة 

ومن  واملنزلية  املتخ�س�سة 

�سمنها جمموعة كتب العلج 

تعريفًا  تقدم  التي  الطبيعي 

و�سل�سلة  الطبيعي  ب��ال��ع��لج 

متارين  يف  كاملة  اإر���س��ادات 

العلج الطبيعي.

من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة 

كتب املدينة للتعريف بالإعاقة 

م��ك��ون��ة م���ن 7 ك��ت��ب ت��ق��دم 

علمية  ومعلومات  تعريفات 

وهي  الإعاقات  خمتلف  حول 

ا�سطراب  عقليًا،  )املعاقون 

فرط احلركة ونق�س النتباه 

والإن����دف����اع ب��ال�����س��ل��وك ل��دى 

داون  م��ت��لزم��ة  الأط����ف����ال، 

متلزمة  واإر�ساد(،  )حقائق 

ال�����س��ل��ل ال���دم���اغ���ي ال�����س��م 

العمود  ت�سوهات  املكفوفون، 

مع  التعامل  ودل��ي��ل  ال��ف��ق��ري 

الإعاقة(. 

اأم����ا امل��ج��م��وع��ة الأدب���ي���ة يف 

عن  عبارة  فهي  املدينة  كتب 

ت�سعة عناوين  جمموعة ت�سم 

ولكن،  �سغرية  )اأح��لم  هي: 

نور،  �سرخات  هم�سي،  ا�سمع 

في�س  الب�سر،  ط��ري��ق  على 

وق��راءات،  خواطر  امل�ساعر، 

ال�سعرية،  امل��ن��ال  م�سابقة 

يف  الإع��اق��ة  اأ�ستطيع،  ولكني 

الأدب العربي(.

جمموعة  اجلناح  ت�سمن  كما 

الق�س�سية  ال�سل�سل  م��ن 

الدكتورة  للكاتبة  ل��لأط��ف��ال 

جن���لء ن�����س��ري ب�����س��ور وه��ي 

�سل�سلة  اأن��ا،  كتابي  )�سل�سلة 

حنني،  �سل�سلة  ون����دمي،  رن���ا 

�سل�سلة ال�سديقان(.

فعاليات م�ساحبة

املدينة  م�ساركة  تقت�سر  مل 

ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  يف 

للكتاب على جناحها اخلا�س 

كتب  من  فيه  عر�سه  مت  وم��ا 

ق��ي��م��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��الأ���س��خ��ا���س 

وال�سحة  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن 

الأ���س��ري��ة وال��ن��واح��ي الأدب��ي��ة 

ب�����س��ك��ل ع����ام، واإمن�����ا ق��ام��ت 

ب���ت���ن���ظ���ي���م جم����م����وع����ة م��ن 

على  امل�ساحبة  الفعاليات 

منها  حر�سًا  املعر�س  هام�س 

على اأن تكون م�ساركتها اأو�سع 

ت��خ��دم  اأك����رب  ف���ائ���دة  وذات 

املجتمع  خ��دم��ة  يف  توجهها 

والأ�سخا�س من ذوي الإعاقة.

نوفمرب   14 اخلمي�س  وي���وم 

ا�ست�سافتها  ندوة  ويف   2013

قاعة الفكر يف املعر�س حتت 

عنوان )ملتقى املنال � الإعاقة 

امللتقى  وه��و  الطفل(  واأدب 

الذي �ستنظمه املدينة يف مايو 

2014 حتدث كل من الأ�ستاذ 

مدير  مارديني  ن��دمي  اأ�سامة 

حترير املنال والأ�ستاذ حممد 

الت�سويق  م�سوؤول  النابل�سي 

املوؤ�س�سي  الت�سال  اإدارة  يف 

وملتقياتها  املنال  جملة  عن 

وامللتقى   تنظيمها  �سبق  التي 

القادم.

ال��ت��ط��رق  مت  ال����ن����دوة  ويف   

الذي  ال��ق��ادم  املهرجان  اإىل 

�ستنظمه املدينة يف مار�س من 

 � كما هو مقرر   �  2015 العام 

دور  من  )التطوع(  يلعبه  وما 

بالن�سبة  الأه��م��ي��ة  يف  غ��اي��ة 

عام  ب�سكل  املهرجان  لنجاح 

فئات  ت�سجيع  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث 

التطوع  على  املتنوعة  املجتمع 

م���ن ب���ني اله�������داف امل��ه��م��ة 

املهرجان  عليها  يركز  التي 

وكيفية  الآل��ي��ة  ه���ذه  و���س��رح 

التربع بالكتب امل�ستعملة ليتم 

ال��ذي  املهرجان  يف  عر�سها 

يخ�س�س ريعه لتطوير ودعم 

اخلدمات والربامج والأن�سطة 

لطلبتها  املدينة  تقدمها  التي 

من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

جن��اح المدين��ة ف��ي مع��رض الش��ارقة الدول��ي 
للكتاب ضم مجموعة من إص��دارات المدينة 

وكتب المنال المتخصصة والعامة
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تقرير

من  الأول  يف  احتفلت  ال��ع��م��اين  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  جلنة 

اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  ملوؤ�س�س  العاملي  باليوم  2013م  اأك��ت��وب��ر 

الدويل يوني�س كينيدين مب�ساركة املئات من الأطفال من 

اأم��وره��م وعدد  واأول��ي��اء  والفكرية  الذهنية  الع��اق��ات  ذوي 

كبري من اجلمهور. 

معاقو السلطنة يحتلفون 
بيونيس كينيدي 

في اليوم العالمي لمؤسس األولمبياد الخاص..

وت��ع��ت��رب ف��ع��ال��ي��ة ي��ون��ي�����س 

فعاليات  اأه��م  من  كينيدي 

الدويل،  اخلا�س  الأوملبياد 

حيث يحتفل العامل مبوؤ�س�س 

يوني�س  اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد 

كينيدي.

التعريف باملوؤ�س��س

التي  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ه��دف��ت 

ن��ظ��م��ه��ا ق�����س��م امل���ب���ادرات 

اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  بلجنة 

العماين اإىل تعريف املجتمع 

والدور  اخلا�س  بالأوملبياد 

ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه خل��دم��ة 

املجتمع ب�سكل عام وخدمة 

الذهنية  الإعاقة  ذوي  فئة 

وت�سمنت  خ��ا���س،  ب�سكل 

ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���ق���رات 

امل���ت���ن���وع���ة ال����ت����ي حت��ق��ق 

ومنها  امل��رج��وة  اله����داف 

اإي�����س��ال ا���س��م الأومل��ب��ي��اد 

�سرائح  كافة  اإىل  اخلا�س 

تقوم  الذي  والدور  املجتمع 

به خلدمة املجتمع.

اإىل  الفعالية  ه��دف��ت  كما 

اإر�سال ر�سالة خا�سة بغر�س 

اأهمية الأوملبياد اخلا�س يف 

خدمة  خ��لل  م��ن  املجتمع 

الذهنية،  الإعاقة  فئة ذوي 

بيوني�س  ال��ت��ع��ري��ف  واإىل 

الأوملبياد  موؤ�س�س  كينيدي 

اخلا�س الدويل.

وكذلك التعريف بالأوملبياد 

ودوره  ال��ع��م��اين  اخل���ا����س 

والن����دم����اج  امل��ج��ت��م��ع  يف 

وامل�������س���ارك���ة م���ع امل��ج��ت��م��ع 

والن������دم������اج ب����ني ال��ف��ئ��ة 

الأوملبياد  ي�ستهدفها  التي 

املجتمع  وف��ئ��ات  اخل��ا���س 

ع�سويات  وقبول  وت�سجيل 

روح  وبث  للجمعية  جديدة 

العمل التطوعي.

ق�سة البداي�ة

الأوملبياد  بداية  ق�سة  تاأتي 

اخلا�س وهي ق�سة اإن�سانية 

ي��ون��ي�����س  راودت  ع��ن��دم��ا 

ك��ي��ن��ي��دي ���س��راي��ف��ر وه��ي 

الأمريكي  الرئي�س  �سقيقة 

عام  كينيدي  جون  الراحل 

والذي  اإن�ساين  حلم   1968

ماري  روز  ب�سقيقتها  بداأته 

ذهنية  باإعاقة  ول��دت  التي 
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ال��ك��ربى  �سقيقتها  جعلت 

والتي كانت مبثابة الأم لها 

تفكر يف اأن جتعل روز ماري 

اإن�ساين  ن�ساط  اأي  متار�س 

ي�سهل عليها.

الريا�سة،  عامل  واكت�سفت 

التي  ال�سحرية  البوابة  تلك 

م��اري،  روز  منها  خ��رج��ت 

يف  ج��دي��دًا  ك��ي��ان��ًا  لت�سبح 

امل��ج��ت��م��ع وع�������س���وًا ن��اف��ع��ًا 

وحتقق الق�سم الذي اأطلقته 

اأفوز…  »دع��ن��ي  يوني�س 

دعني  اأ�ستطع…  مل  ف��اإن 

اأكون �سجاعًا يف املحاولة«.

حقيقة  اإىل  احللم  وحت��ول 

م����اري  روز  م����ن  وب��������دًل 

اأ�سبح  ال��واح��دة  ال��لع��ب��ة 

برنامج  يف  ي�سارك  ال��ي��وم 

ال��دويل  اخلا�س  الأوملبياد 

مئات الآلف من امل�ساركني 

بني  من  واح��دة  وال�سلطنة 

ت��ل��ك ال�����دول ال��ت��ي حتقق 

هوؤلء  مع  امل�سرفة  النتائج 

م�����ن  ذوي  ال���ري���ا����س���ي���ني 

العاقة الذهنية .

احتفال ه�ام

ق������ال ����س���ال���ح ب����ن ع��ي�����س��ى 

الربنامج  مدير  الأغ��ربي 

الوطني يف جلنة الأوملبياد 

اإن  ال����ع����م����اين:  اخل�����ا������س 

العاملي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 

اخلا�س  الأوملبياد  ملوؤ�س�س 

كينيدي  ي��ون��ي�����س  ال����دويل 

فعالية  وه���ي  مم��ي��ز  ���س��يء 

تقام �سنويًا يف خمتلف دول 

امل��ب��ادرات  وق�سم  ال��ع��امل، 

اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  بلجنة 

بتفعيل  ت���ق���وم  ال���ع���م���اين 

بها  امل���ن���وط���ة  الأن�������س���ط���ة 

باجلوانب  تخت�س  وال��ت��ي 

ذوي  بالأطفال  الرتفيهية 

العاقة الذهنية.

واأ�ساف: ويف هذا الحتفال 

نعمل على تغيري الفعالية من 

�سنة لأخرى وتنويع برنامج 

الفعالية. وقد لقى اإعجابًا 

م���ن ق��ب��ل امل�����س��ارك��ني من 

املجتمع،   �سرائح  خمتلف 

الفعالية  ه��ذه  خ��لل  وم��ن 

نقوم بتعريف النا�س بلجنة 

الأوملبياد اخلا�س العماين، 

وكيفية التعامل مع الأطفال 

الذهنية  الع���اق���ات  ذوي 

والفكرية.

واأ����س���اد م��دي��ر ال��ربن��ام��ج 

جل���ن���ة  يف  ال������وط������ن������ي 

العماين  اخلا�س  الأوملبياد 

عملوا  ال���ذي  ب��امل��ت��ط��وع��ني 

اأج��ل  م��ن  م�ساعف  بجهد 

اإجناح هذه الفعالية املقامة 

ل  �سكر  كلمة  ق���ال:  ح��ي��ث 

املتطوعني  ل���ه���وؤلء  ت��ك��ف��ي 

هذه  بتنفيذ  ق��ام��وا  ال��ذي��ن 

وهذا  واملنا�سط  الفعاليات 

ال�سعادة  على   يبعث  �سيء 

مل����ا ن�������راه م����ن ت��ن��ظ��ي��م،  

االحتفال هدف إلى غرس األولمبياد الخاص في 
المجتمع والتعريف بيونيس كينيدي مؤسس 

األولمبياد الخاص الدولي
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وت��ك��ات��ف وت��ع��اون لإخ���راج 

ا���س��م ال�����س��ل��ط��ن��ة ب��ال���س��م 

بعمان  يليق  ال��ذي  امل�سرف 

وباأبنائه�ا.

ثقافة  اأن  املوؤكد  من  وتابع: 

ال��ت��ط��وع م��ه��م��ة وج��م��ع��ي��ة 

باملتطوعني  ت��ع��ن��ى  الأم����ل 

على  وتعمل  بيدهم  وتاأخذ 

خم��ت��ل��ف  يف  اإ����س���راك���ه���م 

يف  التطوع  لأن  الفعاليات 

رعاية ذوي الإعاقة الذهنية 

م���ن ال���رق���ي الج��ت��م��اع��ي، 

الإب���داع  على  ي�ساعد  لأن��ه 

ال���ع���م���ل  يف  والب�����ت�����ك�����ار 

التخفيف  يف  وامل�����س��اه��م��ة 

م�����ن ح�������دة امل�������س���ك���لت 

الجتماعية، وتعريف اأفراد 

املجتمع بالظروف الواقعية 

يك�سب  اأن��ه  كما  ملجتمعهم 

جمال  يف  خ��ربات  املتطوع 

ت��ط��وع��ه وي�����س��ت��ث��م��ر وق��ت��ه 

يف  وفعالة  مثمرة  بطريقة 

خدمة جمتمعه واأفراده.

دور كبي�ر

بدوره قال اأحمد بن �سامل 

الوهيبي من ق�سم املبادرات 

اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  بلجنة 

مم��ار���س��ة  اإن  ال����ع����م����اين: 

الأن�سطة الريا�سية بالطرق 

توؤثر  الرتبوية  ال�سحيحة 

ع���ل���ى ال�����س��خ�����س امل���ع���اق 

وقيما  اجت��اه��ات  وتك�سبه 

جتعله  �سليمة  و�سلوكيات 

اأفراد  ومع  نف�سه  مع  يواءم 

فيه،  يعي�س  ال��ذي  املجتمع 

علوة على القيمة العلجية 

والت�سخي�سية  وال��وق��ائ��ي��ة 

حتليل  جمالت  يف  للرتويح 

ومن  وال�سلوك،  ال�سخ�سية 

ه��ن��ا ت��ن��وع��ت ف��ك��رة اق��ام��ة 

للأطفال  ترفيهية  فعالية 

يف  الذهنية  الع��اق��ة  ذوي 

العاملي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 

اخلا�س  الأوملبياد  مبوؤ�س�س 

كينيدي،  يوني�س  ال���دويل 

ح��ي��ث ه���دف���ت ال��ف��ع��ال��ي��ة 

بهذه  ال��ع��امل  م�ساركة  اإىل 

تنمية  اإىل  واأي�سا  الفعالية 

احلركي  احل�سي  الدراك 

النواحي  على  واملحافظة 

اللياقة  وتنمية  اجل�سمية، 

البدنية للأطفال من خلل 

مت  التي  الرتفيهية  اللعاب 

تنفيذها، وكذلك لزرع روح 

ال��ف��رح يف ق��ل��وب الأط��ف��ال 

ال��ذه��ن��ي��ة،  الإع���اق���ة  ذوي 

امل��ج��ت��م��ع  يف  ودجم�����ه�����م 

والتفاعل مع ق�ساياهم.

وق������د ت����ن����وع الح���ت���ف���ال 

ب��ال��ف��ع��ال��ي��ة ب���ني ع��رو���س 

م�����س��رح��ي��ة واأل���ع���اب وف��ل��م 

مت  حيث  وغريها  �سينمائي 

كليبورن  لوريتا  فلم  عر�س 

موؤثرة  ق�سة  يحكي  وال��ذي 

الجتماعية  الناحية  م��ن 

والإن�سانية، حلياة فتاة من 

ذوي الإعاقة الذهنية ومدى 

ممار�سة  م��ن  ا�ستفادتها 

الأومل���ب���ي���اد  ال��ري��ا���س��ة يف 

اإىل  والذي هدف  اخلا�س، 

الإع��اق��ات  بفئة  التعريف 

وم��دى  والفكرية  الذهنية 

ميكن  وك��ي��ف  احتياجاتها 

وتخدمها،  معها  تتعامل  ان 

م��ع��ر���س  ع���م���ل  مت  ك���م���ا 

اإجن���ازات  يعر�س  م�سغر 

الأوملبياد اخلا�س العماين، 

وه���ي اإجن������ازات م�����س��ورة 

مل�ساركات الأوملبياد اخلا�س 

العماين منذ  بدايته وحتى 

اليوم.

الحدث تنوع بين عروض مسرحية ومسابقات 
وفلم س��ينمائي ع��ن لوريت��ا كليب��ورن والذي 

يحكي قصة إنسانية مؤثرة 
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ريا�صة

النهائية  النتيجة  واأ�سفرت 

مل��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة عن 

لرعاية  اأبوظبي  مركز  فوز 

الحتياجات  ذوي  وتاأهيل 

الأول  ب��امل��رك��ز  اخل��ا���س��ة 

مب��ج��م��وع م��ي��دال��ي��ات 33 

م��ي��دال��ي��ة م��ت��ن��وع��ة. وف���از 

م���رك���ز امل�����س��ت��ق��ب��ل ل���ذوي 

الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة 

ب���ك���اأ����س امل����رك����ز ال���ث���اين 

مب��ج��م��وع م��ي��دال��ي��ات 14 

كاأ�س  كان  بينما  ميدالية، 

ن�سيب  من  الثالث  املركز 

مركز اأبوظبي للتوحد الذي 

ميداليات   10 على  ح�سل 

متنوعة.

مظلة ريا�سية

البطولة  مناف�سات  ح�سر 

حم���م���د حم���م���د ف��ا���س��ل 

ال���ه���ام���ل���ي ن���ائ���ب رئ��ي�����س 

الأم����ني  الإدارة  جم��ل�����س 

وم��رمي  للموؤ�س�سة،  ال��ع��ام 

�سيف القبي�سي رئي�س قطاع 

اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

املن�سوري  خليل  وفا�سل 

ال��ري��ا���س��ة  اإدارة  م���دي���ر 

اأبوظبي  مبجل�س  النوعية 

الفي�سل  وفالح  الريا�سي 

لذوي  اأبوظبي  نادي  مدير 

الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة 

العليا  زايد  ملوؤ�س�سة  التابع 

وعدد من الكوادر الرتبوية 

والإدارية باملوؤ�س�سة ومبركز 

اأبوظبي. 

وق�����������ال حم�����م�����د ف���ا����س���ل 

البطولة  »اإن  ال���ه���ام���ل���ي: 

م��ظ��ل��ة ري���ا����س���ي���ة خ����ارج 

ن���ط���اق م���راك���ز ال��رع��اي��ة 

والتاأهيل التابعة للموؤ�س�سة، 

وي�����س��ارك ف��ي��ه��ا ع���دد من 

امل���راك���ز اخل��ا���س��ة لف��ت��ًا 

ال����ذي  ال����ه����دف  اأن  اإىل 

خللها  م��ن  اإل��ي��ه  ي�سعون 

تلك  من  الطلب  دمج  هو 

ظل  يف  خ��ا���س��ة  ال���ف���ئ���ات 

وج���ود م�����س��ارك��ات رم��زي��ة 

معاقني  غ���ري  ط���لب  م���ن 

مبدار�س التعليم العام«.

واأ�������س������اف: م��ن��اف�����س��ات 

ال���ب���ط���ول���ة ت���واك���ب���ت م��ع 

مركز اأبوظبي لرعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة التابع ملوؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي 

الحتياجات اخلا�سة، نظم بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي الريا�سي فعاليات مناف�سات البطولة الثانية للياقة 

البدنية لذوي الإعاقات احلركية وال�سمعية والذهنية حتت �سعار »فر�ستي لإثبات قدراتي«، وذلك بح�سور 

ال�سيخ طحنون بن خليفة بن خالد اآل نهيان يف ال�سالة املغطاة لنادي اجلزيرة الريا�سي.

فرصتي إلثبات قدراتي.. 
بطولة بـ »زايد العليا«

البطولة الثانية للياقة البدنية
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مبنا�سبة  الدولة  احتفالت 

ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال��ث��اين 

2013م،  ل��ع��ام  والأرب���ع���ني 

النتماء  يعمق  الذي  الأم��ر 

تلك  ن��ف��و���س  يف  وال�������ولء 

الغالية،  لدولتنا  ال��ف��ئ��ات 

م��وج��ه��ًا ال�����س��ك��ر ل��ك��ل من 

اإجن������اح ه��ذه  ���س��اه��م يف 

جمل�س  وم��ن��ه��م  ال��ب��ط��ول��ة 

ون��ادي  الريا�سي  اأبوظبي 

ا�ست�ساف  ال��ذي  اجلزيرة 

البطولة. 

تناف�س �سريف

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت هيا 

عبداهلل بني حماد مديرة 

م���رك���ز اأب���وظ���ب���ي ل��رع��اي��ة 

الحتياجات  ذوي  وتاأهيل 

البطولة  تلك  اإن  اخلا�سة 

تهتم  ريا�سية  بطولة  ه��ي 

ال��ط��لب  ق����درات  بقيا�س 

البدنية والتناف�س ال�سريف 

ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، ح��ي��ث يتم 

جمموعات  اإىل  توزيعهم 

وزن  ولكل  الأوزان  ح�سب 

م�سرية  اخل��ا���س��ة،  لعبته 

اإىل اأن الهدف من البطولة 

القدرات  م�ستوى  رف��ع  هو 

لديهم  ال��ب��دن��ي��ة  وال��ل��ي��اق��ة 

ع��ل��ى فهم  وم�����س��اع��دت��ه��م 

وخطط  القوانني  ومعرفة 

ال���ل���ع���ب، وزي��������ادة ال��ث��ق��ة 

بالنف�س والعتزاز واحرتام 

ال�������ذات وال���ع���م���ل ���س��م��ن 

املناف�سة  من  جو  يف  فريق 

وبني  الطلبة  بني  ال�سريفة 

مدر�سيهم. 

اأن  ب��ن��ي ح���م���اد  واأك�������دت 

يف  يعد  الريا�سي  الن�ساط 

والتاأهيل  الرعاية  مراكز 

ه���و اأح�����د اأه�����م واأق�����س��ر 

لتعليم  ال���ط���رق  واأجن������ع 

وت��اأه��ي��ل الأ���س��خ��ا���س ذوي 

ب�سبب  الذهنية،  الإع��اق��ة 

والنف�سية  اجل�سمية  الآث��ار 

والج��ت��م��اع��ي��ة الإي��ج��اب��ي��ة 

ت���ع���ود ع��ل��ي��ه��م عند  ال���ت���ي 

ممار�سة الن�ساط الريا�سي 

امل���ربم���ج حت���ت اإ����س���راف 

البدنية  ال��رتب��ي��ة  معلمي 

اخل��ا���س��ة امل��وؤه��ل��ني، حيث 

اإن الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

ال���ذه���ن���ي���ة ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون 

ممار�سة معظم الريا�سات 

الأ�سخا�س  ميار�سها  التي 

بع�س  تعديل  مع  العاديون 

القوانني اأو الأدوات لتتوافق 

مع اإمكانياتهم وقدراتهم. 

وذك���رت اأن���ه اإ���س��ه��ام��ًا من 

توعية  يف  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 

هذا  يف  والعاملني  املجتمع 

ال��ه��دف  ليتحقق  امل��ج��ال 

جميعا  اإليه  ي�سعون  ال��ذي 

وهو دمج هذه الفئة واإبراز 

ط��اق��ات��ه��م واإم��ك��ان��ي��ات��ه��م 

ياأتي  املحلي،  املجتمع  يف 

للبطولة  امل���رك���ز  ت��ن��ظ��ي��م 

الثانية للياقة البدنية حتت 

���س��ع��ار »ف��ر���س��ت��ي لإث��ب��ات 

البطول��ة هدف��ت إل��ى رف��ع مس��توى القدرات 
واللياق��ة البدني��ة ل��دى ذوي اإلعاق��ة وزي��ادة 

الثقة بالنفس والعمل ضمن فريق



ق�����درت�����ي« ل���ل���ط���لب م��ن 

احلركية  الإع���اق���ات  ذوي 

وال�����س��م��ع��ي��ة وال��ذه��ن��ي��ة، 

م�سابقات:  يت�سمن  والذي 

ودف���ع  م�����رتًا   25 »ج�����ري 

الإم��ام  اإىل  الطبية  الكرة 

الثبات  الطويل من  والوثب 

بلعبي  اخلا�سة  والألعاب 

الكرا�سي املتحركة«. 

مناف�سات البطولة

م��������ن ج�����ان�����ب�����ه�����ا، ق����ال����ت 

رئي�سة  ال�����س��ي��د  ه��ا���س��م��ي��ه 

ق�����س��م ال���ري���ا����س���ة مب��رك��ز 

اأب��������وظ��������ب��������ي ل����ل����رع����اي����ة 

والتاأهيل اإن البطولة تهتم 

الطالب  ق����درات  ب��ق��ي��ا���س 

وال�سرعة  »ال��ق��وة  البدنية 

اعتماد  ومت  وال��ر���س��اق��ة«، 

ح�سب  ال��ف��ئ��ات  ت�سنيف 

ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث  الأوزان 

ال��ت��ن��اف�����س ب���ني ال��لع��ب��ني 

الأوزان،  متقاربة  بفئات 

فئات  لأرب��ع  تق�سميهم  ومت 

م��ن ال��ذك��ور و3 ف��ئ��ات من 

الإن������اث وف��ئ��ة ل��ل��ك��را���س��ي 

امل��ت��ح��رك��ة.  و����س���ارك يف 

م��ن   180 امل���ن���اف�������س���ات 

ومراكز  املوؤ�س�سة  منت�سبي 

وج��رت  اخلا�سة  ال��رع��اي��ة 

املناف�سات يف اللعبة الأوىل 

25 مرتًا يف  للجري مل�سافة 

تق�سيم  ومت  ح���ارات،  �ست 

جمموعات  اإىل  امل�ساركني 

وامل�سابقة الثانية الوثب من 

امل�ساركني  للعبني  الثبات 

ول�����ك�����ل لع�������ب ال���ق���ي���ام 

الثالثة  واللعبة  مبحاولتني، 

للأمام  الطبية  الكرة  دفع 

اأي�����س��ا لكل  ال��ث��ب��ات  م���ن 

واللعبة  حماولتان  مت�سابق 

على  ل��ل��ط��لب  ال���راب���ع���ة 

بامل�سي  املتحركة  الكرا�سي 

دون  اأم��ت��ار  ع�سرة  مل�سافة 

برنامج  وا�ستمل  م�ساعدة. 

م�ساهمة  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة 

م���ن ال���ف���رق ال��ع�����س��ك��ري��ة 

عر�س  وط��اب��ور  املو�سيقية 

وعدد  امل�ساركني  اللعبني 

من الفقرات الفنية وفقرة 

ال�سيخ  قام  حيث  التكرمي، 

طحنون بن خليفة بن خالد 

م��رمي  ي��راف��ق��ه  ن��ه��ي��ان  اآل 

وفا�سل  القبي�سي  �سيف 

خليل املن�سوري من جمل�س 

بتوزيع  الريا�سي  اأبوظبي 

اللعبني  على  امليداليات 

الثلثة  باملراكز  الفائزين 

الأوىل.

المنافس��ات تضمنت أربع مس��ابقات رياضية 
هي الجري ودفع الكرة الطبية والوثب الطويل 

وألعاب الكراسي المتحركة
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برنامج عيادي للطالب.

ابدأ مبكر� وادخر أكثر.
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مســجــل ومـرخــص كبــنك تجــــزئـة مـــن قــــبل مـصــــرف البحـــــرين المــركـــزي.

البدء في التوفير لتدبير نفقات التعليم الجامعي �طفالك أو لحفل زفافهم في 
وقت مبكر من أعمارهم يتيح لك زيادة مدخراتك بشكل كبير ما يسهل من أمور 

حياتك ويؤمن مستقبل أفضل لهم.

استثمر مبلغ 50دينار¥ بحريني� كحد أدنى في برنامج عيادي للتوفير للطالب من 
 بي ام اي بنك وتأهل حصري� للفوز  بجائزتين نقديتين قيمة كل منهما  5,000دوالر 

أمريكي شهري�، با±ضافة إلى الدخول التلقائي في السحوبات على جوائز عيادي الكبرى 
التي تشمل فلًال في بيوت الديار، والجوائز الشهرية ا�خرى وجوائز عيادي  الخاصة التي 

تصل في مجموعها إلى  1,800,000 دوالر أمريكي.

ابدأ مبكر¥ في زيادة فرصك في الفوز وساعد أطفالك على الفوز بمستقبل مشرق 
وأكثر سخاًء. 

تقدم بطلبك اليوم!
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وأكثر سخاًء. 

تقدم بطلبك اليوم!

جائزة
عيادي

للطالب

�س. ب: 530 - امل�نامة – م�م�ل�كة البحري�ن - هاتف:  17556556- فاك�س: 17556084

 E-mail: asphalt@batelco.com.bh :الربيد الإلكرتوين

P.O. Box 530 – Manama – Kingdom of Bahrain - Tel: 17556556 – Fax: 17556084

جمموعـة احلاج ح�سن �ش.م.ب  )مقفلة ( 

Haji Hassan Group B.S.C. (Closed) 

ي�رشفنا �أن ن�ساهم

يف

م�ساعيكم اخلريية

مظـفـر حمــا�شـبـون قـانـونـيــون
Mudhaffar Public Accountants

Auditors & Consultantsمدققون و م�ست�س�ارون

هاتف: 17223034، فاك�س: 17223037، �س. ب: 24434، املنامة، مملكة البحرين

Tel: 17223034, Fax: 17223037, P.O. Box 24434, Manama, Kingdom of Bahrain
E-mail: yousif@mudhaffar.com, mudhaffaryousif@hotmail.com, website: www.mudhaffar.com

نرفع ا�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 

للخريين الذين �سحوا من اأجل اهداف 

ومبادىء �سامية ك�سمعة حترتق لت�سوي 

طريق الأمل اأمام فاقديه و ير�سموا 

البت�سامة املنزوعة على وجه  فاقديها 

ويزرعوا القيم الرفيعة والخالق 

املن�سودة لأجيال امل�ستقبل.

مركــز الديـوانيــة العقــاري

Deewania Estate Agency

Tel:17293553, 39683888, 39459826
17292901, 39900908, 36384446, 39456091 

Fax: 17290841, P.O.Box: 26693 
E-mail: Deewania_es@hotmail.com

www. Deewaniaestate.com

نتقدم باأحر تهانينا واأمنياتنا

بالنجاح والتوفيق

للجمعية اخلليجية للإعاقة

ملا حققته من اجنازات يف اأعمال اخلري

متمنني للجمعية مزيداً من التقدم الإزدهار
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تقريــر

يوم عالمي..
للعيش مع اإلعاقة.. والكوارث!

بر�سيد يبلغ مئات الآلف من ذوي الإعاقة، �ساركت دول جمل�س التعاون اخلليجي، يوم 13 اأكتوبر املا�سي 

اإنعقد حتت �سعار »العي�س مع الإعاقة والكوارث«،  ب� »اليوم الدويل للحد من الكوارث« الذي  الحتفاء 

واإ�ستهدف التوعية بحقوق املعاقن، على اختلف فئاتهم، الذين يزيد عددهم عن املليار �سخ�س، على 

حد ما ذكرت اإح�سائيات الأمم املتحدة.

ال�سخمة  اخل��دم��ات  ورغ���م 

جمل�س  دول  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 

ال�سعيدين  على  ال��ت��ع��اون، 

احل��ك��وم��ي والأه���ل���ي ل���ذوي 

بع�س  هناك  تبقى  الإعاقة، 

عدم  م��ن  ب���دءًا  امل�سكلت، 

عن  دقيقة  معلومات  توافر 

اإىل  اأو���س��اع��ه��م، وو����س���وًل 

مدى جاهزية املرافق العامة 

واخلا�سة للتعامل مع حالت 

الإعاقة املختلفة. ي�ساف اإىل 

ذل���ك، ع���دم و���س��وح خطط 

اإخلء  لكيفية  املدين  الدفاع 

امل��ع��اق��ني اأث���ن���اء ال���ك���وارث، 

وبخا�سة خلل ال�سيول التي 

جت��ت��اح م��ن��اط��ق ع��دي��دة يف 

ال�ستاء.

املعاقون والكوارث

ان��ط��ل��ق ال��ي��وم ال����دويل ه��ذا 

اأن  ح��ق��ي��ق��ة  م����ن  ال����ع����ام 

يعانون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س 

من الإعاقة هم من بني اأكر 
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املجتمعات،  يف  امل�ستبعدين 

عند  للمحن  تعر�سًا  والأك��ر 

وقوع الكوارث.

بتعر�س  املتحدة  الأمم  وتقر 

الأ�سخا�س  م��ن  كبري  ع��دد 

اأو  ل��ل��م��وت  الإع����اق����ة  ذوي 

الإ���س��اب��ة اأث��ن��اء ال��ك��وارث، 

مكتب  اأعدها  لدرا�سة  وفقًا 

من  ل��ل��ح��د  امل��ت��ح��دة  الأمم 

�سدرت  ال��ك��وارث،  خماطر 

للحد  ال����دويل  ال��ي��وم  قبيل 

من الكوارث. و�سملت 6000 

اأن���ه  ب���ل���دًا،   126 يف  م��ع��اق 

ال��ت�����س��اور مع  ن����ادرًا م��ا يتم 

يعي�سون  الذين  الأ�سخا�س 

اأنحاء  جميع  يف  الإعاقة  مع 

احتياجاتهم  ح���ول  ال��ع��امل 

ال����ك����وارث. ويف  اأوق�����ات  يف 

احل����الت ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 

ال���زلزل  اإج���لء ف���وري مثل 

 %20 اأك���د  الفي�سانات،  اأو 

فقط ممن �سملتهم الدرا�سة 

ف��ورًا  الإج���لء  ا�ستطاعتهم 

ق��ال  ب��ي��ن��م��ا  ���س��ع��وب��ة،  دون 

على  ق��ادري��ن  غري  اإنهم   %6

اأما  الإج��لء على الإط��لق، 

الآخرون فقالوا اإنهم قادرون 

درجة  بوجود  الإج���لء  على 

من ال�سعوبة.

وذك�����رت امل��م��ث��ل��ة اخل��ا���س��ة 

ل���لأم���ني ال���ع���ام ل��ل��ح��د من 

مارغريتا  الكوارث،  خماطر 

هذه  نتائج  اإن  وال�����س��رتوم، 

ال��درا���س��ة ج���اءت ���س��ادم��ة، 

ال�سبب  اأن  بو�سوح  وتك�سف 

وموت  معاناة  وراء  الرئي�س 

من  متنا�سبة  غ��ري  اأع�����داد 

الأ�سخا�س ذوي الحتياجات 

اخل��ا���س��ة يف ال����ك����وارث يف 

معظم احل��الت، هو جتاهل 

التخطيط  عملية  واإه��م��ال 

ال��ر���س��م��ي��ة لح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 

حتديات  اأن  الدرا�سة  وبيَّنت 

الإج���������لء ت�����راوح�����ت ب��ني 

ال�سعوبة  م��ن  درج��ة  وج��ود 

امل�سي،  النظر،  ال�سمع،  يف 

وج��ود  اأو  ال���درج،  �سعود  اأو 

واأظهر  التوا�سل.  يف  �سعوبة 

من  تكون  ال��ذي  ال�ستطلع 

 %71 اأن  اأي�����س��ًا  ����س���وؤاًل   22

لي�ست  ف��ي��ه  امل�����س��ارك��ني  م��ن 

لديهم خطة تاأهب �سخ�سية 

بينما  ال���ك���وارث،  مل��واج��ه��ة 

اإن لديهم �سخ�سًا   %31 قال 

الإج���لء،  على  مل�ساعدتهم 

اأي  وج��ود  اإىل   %13 ويفتقر 

�سخ�س مل�ساعدتهم.

فجوة يف اأهداف الألفية

ك�سفت  ذات����ه،  ال�����س��ي��اق  يف 

امل�ستوى  رفيعة  الجتماعات 

للدورة ال� 68 للجمعية العامة 

�سبتمرب   23 يف  عقدت  التي 

2013م، عن فجوة ملحوظة 

الإمن���ائ���ي���ة  الأه���������داف  يف 

تتعلق  احل���ال���ي���ة  ل��لأل��ف��ي��ة 

الإع��اق��ة.  ذوي  بالأ�سخا�س 

فقد اأكدت نتائج الجتماعات 

يزالون  ل  الإعاقات  اأن ذوي 

احل�سول  م��ن  م�ستبعدين 

ال��ع��ادل ع��ل��ى امل�����وارد؛ مثل 

وال��رع��اي��ة  وال��ع��م��ل  التعليم 

ال��دع��م  ون��ظ��ام��ي  ال�سحية 

رغم  والقانوين،  الجتماعي 

اع��ت��م��اد »ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق 

الإعاقة« يف  الأ�سخا�س ذوي 

اإليها  عام 2006 التي ان�سم 

حتى الآن 138 دولة.

لتلك  ال�ساغل  ال�سغل  وب��دا   

الج���ت���م���اع���ات م��ت��م��ث��ًل يف 

ي��ت��ن��اول ج��دول  اأن  ���س��رورة 

عام  بعد  ملا  التنمية  اأعمال 

ح��ق��وق  م��ب��ا���س��رة  2015م 

الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة، 

��ت زع��م��اء ال��ع��امل على  وح��ثَّ

الوطنية  ال�سيا�سات  تبني 

على  تعمل  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة 

مل�سائل  �ساملة  تنمية  تعزيز 

الإعاقة.

����ب ت���ق���ري���ر اأع���دت���ه  وجت����نَّ

عنوان  حت��ت  »اليوني�سيف« 

»و���س��ع الأط���ف���ال يف ال��ع��امل 

يعد  ال����ذي  2013م«،  ع���ام 

الفئ��ات  أكث��ر  المع��اق��ون  المتح��دة:  األم��م 
تعرضًا للخط��ر في الك��وارث وعددهم ملي��ار 
يواجه��ون  منه��م  مليون��ًا  و190  العال��م  ف��ي 

صعوب���ات في العمل
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الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��درا���س��ة 

ذوي  للأطفال  املخ�س�سة 

على  ال���رتك���ي���ز  الإع�����اق�����ة، 

التي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  امل��ف��اه��ي��م 

الطفل  »اإن���ق���اذ  ع��ل��ى  حت��ث 

املعاق«، لي�سلط ال�سوء، بدًل 

من ذلك على »ال�ستثمار يف 

تعوق  التي  احل��واج��ز  اإزال���ة 

اإعمال حقوق الطفل«.

وك���ت���ب امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

اأنتوين ليك، يف  لليوني�سيف، 

اإن  ي��ق��ول  التقرير،  مقدمة 

اإدماج الأطفال ذوي الإعاقة 

م�ستحيًل،  لي�س  املجتمع  يف 

ل��ك��ن��ه ي��ت��ط��ل��ب ت���غ���ي���ريًا يف 

ال��ت�����س��ور وال���روؤي���ة، م���وؤداه 

العرتاف باأن الأطفال ذوي 

احلقوق  نف�س  لهم  الإع��اق��ة 

التي يتمتع بها غريهم.

بت�سهيل  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����س���ى 

م�ساركة  وت�سجيع  و���س��ول 

الإع���اق���ة يف  الأط���ف���ال ذوي 

الأن�سطة اإىل جانب اأقرانهم، 

على الأقل من خلل اللتزام 

للمباين  ع��امل��ي��ة  بت�ساميم 

ت��ع��ت��م��د ت����وف����ري م�������س���ارب 

ال�سلمل،  من  بدًل  للمعاقني 

والأربطة  ال�سمعية،  والكتب 

باأرفف  وخزائن  الل�سقة، 

واأب����واب  ال��ت��ح��ري��ك،  �سهلة 

ذات  وحافلت  اأوتوماتيكية 

ويقدر  منخف�سة.  اأر���س��ي��ة 

ت�سهيل  ت��ك��ل��ف��ة  ال��ت��ق��ري��ر 

والبنية  املباين  اإىل  الو�سول 

اأق��ل  اإىل  اجل��دي��دة  التحتية 

تنمية  ت��ك��ل��ف��ة  م���ن   %1 م���ن 

ت�سل  اأن  املال، وميكن  راأ�س 

تكلفة التكيف مع مبنى قائم 

بالفعل اإىل ما يقرب من %20 

من التكلفة الأ�سلية، ح�سبما 

جاء يف تقرير اليوني�سيف.

�سعوبات العمل

وي������رتاوح ع����دد م���ن ي��ع��اين 

م��ن ���س��ع��وب��ات ك��ب��رية ج��دًا 

بني  ال���وظ���ائ���ف  ت����اأدي����ة  يف 

من  م��ل��ي��ون��ًا   190 اإىل   110

ال��ك��ب��ار ال��ب��ال��غ��ني. وت��ت��اأث��ر 

للإعاقة  الوطنية  الأمن���اط 

باجتاهات احلالت ال�سحية 

والعوامل البيئية وغريها من 

الت�سادمات  مثل  العوامل، 

ع��ل��ى ال���ط���رق، وال���ك���وارث 

وال�����س��راع��ات،  الطبيعية، 

وتعاطي  الغذائية،  والنظم 

م����واد الإدم�������ان. وي��ت��ف��اوت 

الإعاقة  ُتخلِّفه  الذي  التاأثري 

ع��ل��ى ال���ف���ئ���ات ال�����س��ك��ان��ي��ة 

اأو  وامل���ح���روم���ة  �����س��ة  املُ��ه��مَّ

�سة للخطر مثل الن�ساء  املُعرَّ

كما  والفقراء.  ال�سن  وكبار 

خطورة  اأك��ر  مبقدار  ترتفع 

التعر�س للإعاقة يف اأو�ساط 

الأفقر  الأ���س��ر  من  الأط��ف��ال 

وال�����س��ك��ان الأ���س��ل��ي��ني وم��ن 

امل��ج��م��وع��ات  اإىل  ي��ن��ت��م��ون 

العرقية التي متثل اأقلية.

اعتمدت  املا�سي،  يوليو  ويف 

م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 

خ��ط��ة ع��م��ل��ه��ا ل��ل��ف��رتة من 

ال��ت��ي  2021م،   –  2014

بجميع  تتعلق  اأن��ه��ا  ذك���رت 

يعانون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س 

من الإعاقة، مبا يف ذلك من 

طويلة  اعتللت  من  يعانون 

م�ستخدمي  م��ث��ل  الأج������ل، 

ال����ك����را�����س����ي امل���ت���ح���رك���ة، 

اأو  ال�����س��م،  اأو  وامل��ك��ف��وف��ني 

م��ن ي��ع��ان��ون م��ن اع��ت��للت 

ال�سحة  ح���الت  اأو  ذهنية 

املجموعة  وكذلك  النف�سية، 

الأو�سع من الأ�سخا�س الذين 

يعانون من �سعوبات يف تاأدية 

الوظائف نظرًا لطيف وا�سع 

مثل  ال�سحية،  احل��الت  من 

الأمرا�س املزمنة والأمرا�س 

غ��ري ال�����س��اري��ة والأم���را����س 

امل���ع���دي���ة وال����س���ط���راب���ات 

الناجمة  واحلالت  الع�سبية 

عن عملية الت�سيُّخ.

وت�����س��ع��ى اخل���ط���ة ال��دول��ي��ة 

ثلثة  حتقيق  اإىل  املعتمدة 

الت�سدي  ت�سمل  اأه�����داف، 

الو�سول  وحت�سني  للعقبات 

اإىل خدمات وبرامج الرعاية 

خدمات  وتقوية  ال�سحية، 

التاأهيل  واإع�����ادة  ال��ت��اأه��ي��ل 

وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق��ه��ا وم��ن��ه��ا 

املجتمعي  التاأهيل  خدمات 

والتكنولوجيا املعينة، وتقوية 

الإعاقة  حول  البيانات  جمع 

ال�سعيد  على  الأهمية  ذات 

للمقارنة  والقابلة  الوطني 

العاملي، ودعم  ال�سعيد  على 

اإجراء بحوث حول الإعاقة.

دراس��ة: 71% من ذوي اإلعاقة ليس��ت لديهم 
خطة لمواجهة الكوارث و31% لديهم شخص 

لمساعدتهم على اإلجالء
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حنان �حلادي

اإعـالم »الإرادة«

بعد مرور 15 عامًا على تاأ�سي�س اجلمعية 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل��لإع��اق��ة، ت���ربز م��ب��ادرات 

متعددة لتطوير امل�سرية الأهلية اخلليجية 

خ��لل  م��ن  الإع���اق���ة  ذوي  يف جم����الت 

تدوير  �سيا�سة  مقدمتها  ويف  اجلمعية، 

لتعزيز  اجل��دي��دة  والآل���ي���ات  امل��ن��ا���س��ب، 

اأه������داف اجل��م��ع��ي��ة ك��امل��ع��ر���س ال��ف��ن��ي 

اخلليجي وبع�س امل�سروعات الأخرى .

ويف اإطار العملية التطويرية، يربز العمل 

الإرادة  جملة  وتطوير  عمومًا،  الإعلمي 

ن�ستهدف  حيث  اخل�سو�س،  وج��ه  على 

ن�سر اأخبار وفعاليات اجلمعية يف الإعلم 

ودور  ح��ج��م  ي��ن��ا���س��ب  ب�سكل  اخل��ل��ي��ج��ي 

�سكل  تطوير  وكذلك  اجلمعية،  وت��اري��خ 

تكون  بحيث  »الإرادة«  جملة  وحم��ت��وى 

توؤ�س�س  لكي  وممتعة،  ومقنعة،  م�سبعة، 

»اإع��لم  رائ��د يف  اإع��لم��ي خليجي  لعمل 

الإعاقة«.

اأن  ميكن  ل  تطوير  عملية  ه��ك��ذا  لكن 

�سغرية  كتيبة  ع��ل��ى  ف��ق��ط  عبئها  ي��ق��ع 

تكاتف  اإىل  حتتاج  بل  الإع��لم��ي��ني،  من 

واملكاتب  الإدارة،  جمل�س  يف  اجلميع، 

الأهلية  اجلمعيات  و�سائر  التنفيذية، 

واملتخ�س�سني العاملني يف جمالت ذوي 

الإعاقة.

حمتوى  تطوير  ف��اإن  املتوا�سع،  وب��راأي��ي 

املجلة يظل بحاجة ما�سة اإىل اإعادة �سبكة 

املرا�سلني اخلليجيني، مبا يعزز احل�سور 

من  اخلليجية  ال�سحافة  يف  الإع��لم��ي 

»اإدارة  ب��ني  الت�سبيك  يف  وي�سهم  جهة، 

ب��اإج��راء  يتعلق  فيما  وبينهم  التحرير« 

احلوارات والتحقيقات من جهة اأخرى.

اأ�سماء  بتحديد  نكتفي  اأن  يجب  ل  ل��ذا 

نتاأكد  اأن  يلزم  واإمن��ا  فقط  للمرا�سلني 

وتنفيذ  الفعال  للتوا�سل  اإ�ستعدادهم  من 

مقابل  يف  اإل��ي��ه��م،  امل��وك��ول��ة  التكليفات 

ت��ق��دي��ره��م اأدب���ي���ًا م��ن خ���لل دع��وت��ه��م 

يف  اأ�سماءهم  وو�سع  اجلمعية  لفعاليات 

هيئة حترير املجلة.

مملو�سًا  دورًا  اأي�سًا  التطوير  ويتطلب 

وامل��ك��ات��ب  الإدارة  جم��ال�����س  لأع�����س��اء 

�سبكة  متابعة  يف  فقط  لي�س  التنفيذية، 

مع  الت�سبيك  يف  واإمنا  وح�سب  املرا�سلني 

القطاعات احلكومية والأهلية واخلا�سة، 

مبا ينعك�س بالإيجاب على �سكل وحمتوى 

املجلة، والقيام بن�ساط ملحوظ يف ت�سجيع 

املجلة، مبا  اإعلناتهم يف  لو�سع  املعلنني 

يعزز املردود املايل للجمعية.

يف  مكتبني  م��ع  اتفقنا  الإط���ار  ه��ذا  ويف 

العربية  الإم������ارات  ودول����ة  ق��ط��ر  دول����ة 

اإعلنيني  وك��لء  يكونوا  لكي  ال�سقيقة 

افتتاح  اإىل  ونحتاج  دول��ه��م،  يف  للمجلة 

التعاون  جمل�س  دول  جميع  يف  مكاتب 

اأع�ساء جمل�س  ال�سادة  اخلليجي، وندعو 

يد  مد  اإىل  التنفيذية  واملكاتب  الإدارة 

املعلوم  من  اأنه  اإذ  لنا،  وامل�ساعدة  العون 

من  يعترب  اجليد  التمويل  اأن  بال�سرورة 

�سروط جناح اأى مطبوعة اإعلمية.

اأع�ساء  على  نعول  اإننا  ختامية:  بكلمات 

تدوير  �سيا�سة  ظل  يف  الإدارة،  جمل�س 

كبري يف  ب���دور  ي��ق��وم��وا  لكي  امل��ن��ا���س��ب، 

واملكاتب  املرا�سلني  �سبكة  اإط��لق  اإع��ادة 

الإعلنية املعتمدة والرتويج ملجلة الإرادة 

»ن�سخ ورقية اأو اإلكرتونية »، وندعو املكاتب 

الت�سبيك  يف  م�ساعدتنا  اإىل  التنفيذية 

عمومًا  والأهلي  احلكومي  القطاعني  مع 

اخل�سو�س  وج��ه  على  اخلا�س  والقطاع 

لزيادة فر�س التمويل ملجلتنا.. 

يتعلق  فيما  اإل��ي��ه  ن�سبو  م��ا  نحقق  لكي 

جمال  يف  رائ��د  خليجي  اإع��لم  ب�سناعة 

الإعاقة. الإرادة
�إعـالم

الإرادة
الإرادة�إعـالم

�إعـالم





  ح�ضب ت�ضنيف هيئة �ضمان جودة   

التعليم والتدريب 

جامعة الفئة الأوىل 

•احملاسبة والعلوم املالية                                                                    	
•العلوم املالية واملصرفية 	

•االقتصاد واملال 	
•نظم املعلومات اإلدارية 	

•اإلدارة والتسويق 	
• هندسة احلاسب اآللي واالتصاالت	

•هندسة الهاتف اجلوال والشبكات 	
•تكنولوجيا املعلومات 	

•األنظمة املوزعة والوسائط املتعددة 	
•التصميم الداخلي 	

•االعالم والعالقات العامة 	
•العالج الطبيعي 	

درجة البكالوريوس

	 إدارة األعمال
	 االعالم والعالقات العامة

	 تكنولوجيا املعلومات وعلم احلاسب اآللي

'' متنح الشهادة من  اإلدارة الهندسية 	 
جامعة جورج واشنطن األمريكية ''

درجة املاجستير

اإلدارة	 
'' متنح الشهادة من جامعة برونيل البريطانية '' تكنولوجيا املعلومات                    	 

درجة الدكتوراه
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