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 كلمة السر
اآلمنة

أضواء على السالمة

في هذه األيام،  نحتاج إلى كلمة مرور تحتوي 
على أحرف إنجليزية كبيرة وأخرى صغيرة ورموز 

وأرقام وأكثر من ذلك بكثير. فالخدمات 
املصرفية عبر اإلنترنت أو حسابك الخاص في 
تويتر أو أي مواقع أخرى تتطلب إنشاء كلمة 

مرور فريدة تفي بكافة متطلبات الحماية وقد 
يكون من الصعب إنشاء العديد من كلمات 

املرور وتذكرها جميعها.

يُعد استخدام كلمات مرور فريدة أمًرا مهم حلماية بياناتك، خاصة بعد 
سماع آخر أخبار املتسللني الذين يسرقون بيانات الشركات الكبرى. 

وايرد )wired( هي مجلة شهرية تركز على كيفية تأثير التقنيات 
احلديثة على الثقافة واإلقتصاد والسياسة. يف عام 2019، ُذكر أنه 
قد مت نشر قاعدة بيانات حتتوي على أكثر من 700 مليون عنوان 

بريد إلكتروني فريد وأكثر من 21 مليون كلمة مرور قد اختُِرقت. يعد 
االختراق املسّمى Collection #1 أكبر اختراق منفرد حتى اآلن.

هذه احلادثة ليست األولى. فقد مت رصد انتهاك أكثر من مليار كلمة 
مرور يف موقع Yahoo.com على مدار عدة سنوات. ملعرفة ما إذا 

كنت قد تأثرت باختراق ما، فيمكنك التحقق من بريدك اإللكتروني 
على HaveIbeenPwned.com، الذي أنشأه تروي هنت، خبير يف 
حماية صفحات الشبكة العنكبوتية. إذا ظهرت يف القائمة، فعليك 

التصرف بسرعة لتحديث كلمة املرور أو إغالق احلسابات القدمية.   

يساعد وجود كلمات مرور مختلفة لكل مصادر البيانات يف حمايتك 
من هذه األنواع من االنتهاكات. فقد يحصل أحد املتسللني على 
أحد كلمات املرور اخلاصة بك، ولكنه لن يحصل عليها جميعها. 

هذا سيمنحك بعض الوقت لتغيير كلمات املرور اخلاصة بك قبل أن 
يتسببوا بالكثير من الضرر عليك.
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معظم األجهزة التي تتصل باإلنترنت لها كلمة مرور افتراضية: أجهزة 
التوجيه واألجهزة املنزلية الذكية وأجهزة التلفاز وألعاب األطفال 

وحتى بعض الثالجات. تأكد من تغييرك لكلمة املرور مبجرد توصيلها 
باإلنترنت وقبل البدء باستخدامها. فكلمات املرور االفتراضية يتم 

نشرها عبر اإلنترنت، لذلك سيكون من السهل اختراق جهازك 
اجلديد إذا لم تقم بتغيير كلمة املرور.

عند التفكير بكلمة مرور جديدة، يقول دان نادر، نائب رئيس املخاطر 
الرقمية لشركة Proofpoint، "كل ما كانت أسهل بالنسبة لك، كل ما 
كانت أسهل للناس السيئة". كلمة املرور القوية يجب أال حتمل اسمك 

أو تاريخ ميالدك أو تاريخ ذكرى زواجك أو أي شي آخر يشير إلى 
تفاصيل شخصية كأطفالك أو حيواناتك األليفة.

إذا كنت حتاول التوصل إلى كلمة مرور جديدة، قم بفتح القاموس، 
وافتح صفحة عشوائية واختر كلمة، ثم اقلب املزيد من الصفحات 

واختر أخرى. ضعهم بحروف إجنليزية كبيرة وصغيرة مع أرقام 
ورموز، بهكذا الشكل تكون قد توصلت إلى كلمة مرور جديدة بدون 

أي بيانات شخصية مرفقة.

إذا كان تذكر الكثير من كلمات املرور أمًرا مخيًفا، فكر يف استخدام 
مدير كلمات املرور، كما يقول نادر. بعضها مجاني، يف حني أن 
البعض اآلخر يكلف بضع دوالرات. فيقوم هذا البرنامج بإنشاء 
واسترجاع كلمة مرور قوية وآمنة لكل حساب من حساباتك، مع 

استخدام التشفير حلمايتهم. كل ما عليك فعله هو تذكر كلمة املرور 
التي أنشأتها  للوصول إلى املدير – كلمة املرور الرئيسية. يقول لوغو 
باور، الباحث األمني بجامعة كارنيجي ميلون، "أن مدير كلمات املرور 

ليس بقرص سحري" ولكن بالنسبة ملعظم املستخدمني، فإنه مزيج من 
األمن والراحة. وعلى اجلميع استخدامه."

بعد استخدامك ملدير كلمات املرور، انتقل إلى مواقعك وقم بتغيير 
معلومات حسابك، مع السماح للمدير باختيار كلمة املرور اجلديدة 

والفريدة وتخزينها لك. يجب عليك أيًضا أن تغير أسئلة األمان 
اخلاصة بك، وسيستغرق ذلك بعض الوقت، لذا ابدأ باحلسابات 

األكثر أهمية مثل اخلدمات املصرفية والبريد اإللكتروني وحساب 
التخزين.

إذا نسيت كلمة املرور الرئيسية اخلاصة بك، فسوف يتم اخراجك من 
النظام وسيتوجب عليك أن تبدأ من جديد، لذا قم بتدوين مجموعة 

عامة من التلميحات لنفسك وخزنها يف مكان آمن. تأكد من أنه 
سيكون شيء لن يتمكن أي شخص آخر يف تخمينه، ولكنه سيساعد 

يف تنشيط ذاكرتك.

ميكن ملدير كلمة املرور مساعدتك يف منع عمليات اخلداع من خالل 
حفظ العنوان الصحيح واآلمن حلساباتك. بداًل من النقر  على رابط 
مريب يف بريدك اإللكتروني، استخدم العنوان املوثوق به واملخزن يف 

املدير للتحقق من احلساب. ال تفتح الروابط التي تصلك على بريدك 
اإللكتروني وتطلب منك معلومات مصرفية أو شخصية.

كلما أمكن، استخدم املصادقة الثنائية، مما يجعل من الصعب على 
املتسللني الوصول إلى حسابك حتى إذا كانت لديهم كلمة مرورك. 
يرسل هذا النظام رمًزا إلى هاتفك احملمول أو بريدك اإللكتروني 
للتحقق من أنك الشخص الذي يحاول الوصول إلى بياناته. لذلك 
إذا لم يكن لدى أحد املتسللني هاتفك اجلوال، لن يتمكن من إنهاء 

تسجيل الدخول والوصول إلى معلوماتك.

اتخذ بعض اخلطوات للتأمني على بياناتك واحِم نفسك. إنه أمر 
بسيط وفعال وميكن أن مينع املشاكل اخلطيرة. 
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نّظف غسالتك
أنت ال تستحم يف حوض استحمام غير نظيف، فلماذا إذن تغسل 

مالبسك يف غسالة غير نظيفة؟ تتجمع داخل الغسالة رواسب 
منظفات الغسيل واألوساخ من دورات الغسيل السابقة، فتتسخ 

مالبسك عند غسلها. يعتبر ظهور آثار رواسب املساحيق البيضاء 
على املالبس الداكنة عالمة على أن غسالتك بحاجة إلى التنظيف.

إذا كانت لديك غسالة تُعبأ من األمام فقد تالحظ أيًضا وجود عفن 
أو انبعاث رائحة عفن مع ظهور بقع سوداء أو رمادية صغيرة بداخلها 
وحول سدادة الباب. ويعتبر العفن أحد أنواع الفطريات التي تنمو يف 

البيئة الدافئة الرطبة.

  الغسالة
الكهربائية

يوم الغسيل، اليوم غير املفضل من بين أيام 
األسبوع. فالحمد هلل أن الغساالت الحديثة 
اآلن يمكنها غسل مالبسنا في وقت قصير 
جًدا مقارنة باملاضي. تعمل هذه الغساالت 

بقوة حيث يتراوح متوسط عدد دورات الغسيل 
 ألسرة أمريكية متوسطة الحال ما بين

 3٠٠-4٠٠ دورة في العام الواحد بحسب 
شركة بروكتر آند غامبل، لذا فإن صيانتها 

الدورية تضمن استمرارها في العمل لفترة 
أطول وبكفاءة أكبر. 

ناصر، 5 سنوات
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تنظيف الغسالة
تنظيف الغسالة أمر سهل، ويجب القيام به مرتني يف السنة أو أكثر 

بانتظام إذا كنت تعيش يف منطقة يقل فيها املاء أو عند وجود كميات 
كبيرة من الغسيل. 

انزع أوعية املنظفات إن أمكن واغسلها جيًدا، مع إزالة أي طبقة 
صابون قدمية على السطح الداخلي للغسالة. وإذا لم تتمكن من نزع 
وعاء املنظفات قم بتنظيفه قدر اإلمكان باستخدام قطعة قماش أو 

فرشاة تنظيف الزجاج للوصول إلى الشقوق. 

تشغيل الغسالة وهي فارغة
ُقم بتشغيل الغسالة لدورة غسيل كاملة مع ضبط اإلعدادات على أطول 

مدة لدورة الغسيل وأعلى درجة حرارة للماء، ثم استخدم واحًدا من 
األنواع التالية مباشرة لتنظيف الغسالة من البكتيريا وآثار الصابون 

والرواسب املعدنية: كوب من مسحوق التبييض أو كوب من بيكربونات 
الصوديوم أو منظف غساالت وفًقا لتعليمات الشركة املصّنعة.

إذا كنت تستخدم مادة التبييض كمنظف للغسالة، كرر دورة التنظيف 
وأضف كوًبا من اخلل األبيض املقطر إلزالة بقايا مواد التبييض. وال 
تخلط اخلل واملبّيض يف نفس الدورة حتى ال تنتج أبخرة سامة أثناء 

تشغيل الغسالة. وسوف تضمن عملية الشطف باخلل عدم وجود بقايا 
من مواد التبييض التي ميكن أن تلحق الضرر بدورة الغسيل التالية.

كرر العملية إذا كانت هناك رائحة عالقة داخل الغسالة بعد دورة 
التنظيف األولى. قد حتتاج الغسالة إلى دورتني إلجناز العمل.

ميكن العثور على منظفات للغساالت املتخصصة يف املتاجر الرئيسة، 
وينتج بعض مصنعي مواد التنظيف منتجاتهم اخلاصة.

سدادة الباب 
حتتاج الغساالت التي تُعبأ من األمام إلى تنظيف إضايف حول سدادة 

الباب إلزالة العفن. استخدم املاء الدافئ وقطعة قماش أو فرشاة 
تنظيف الزجاج لتنظيف السدادة والشقوق، وامسح بقطعة قماش جافة 

حتى ال تترك أي رطوبة أو ماء داخل السدادة وحولها. واترك الباب 
مفتوًحا بعد االنتهاء من كل دورة غسيل للسماح للحوض والسدادة أن 

يِجّفا ملنع تكون العفن.

استدِع متخصص
اتصل بشخص مؤهل يف إصالح الغساالت إذا كنت تواجه صعوبة 

يف التخلص من الروائح، أو كنت تشك يف أن الغسالة بها انسداد يف 
فتحة التصريف أو أحد الفالتر. وميكن لهذا الشخص تقييم حالة 

الغسالة وتفكيكها إذا لزم األمر إلزالة أي انسداد. 

غساالت التنظيف الذاتي
حتتوي غساالت بعض العالمات التجارية على دورة تنظيف ذاتي 

تزيل العفن وتنظف املناطق التي تتجمع فيها الرطوبة أو رواسب مواد 
التنظيف. وإذا كانت هذه اخلاصية متاحة يف غسالتك، فاستخدمها. 

وقد صممت هذه اخلاصية لتحقيق أقصى درجات التنظيف لنوع 
الغسالة التي متتلكها. وعليك أن تتجنب اتباع طرق التنظيف املنزلي 

إذا كانت هناك دورة تنظيف ذاتي يف الغسالة. 

 هناك أنواع كثيرة من الغساالت ومعظمها مصمم لتوفير الطاقة واملياه. ولم يطرأ أي تغيير على أي من اخلواص األساسيةـــ 
هل هي من النوع الذي يُعبأ من األعلى أم من األمام؟  كل منهما له مزاياه وعيوبه. ولكن ألغراض التنظيف، يكمن االختالف 

الرئيس يف أن الغساالت التي تُعبأ من األمام ميكن أن تتعرض للعفن ألن بها أبواب مانعة لتسرب املاء أو الهواء ومحكمة االغالق 
بسدادة مطاطية حتجز الرطوبة داخل الغسالة وتوفر مكاًنا مثالًيا لنمو الفطريات والعفن.

 وال حتتوي الغساالت التي تُعبأ من أعلى على سدادة حول الباب، ولذا فمن السهل أن يجف احلوض متاًما بني دورات الغسيل، 
كما أن هذا النوع من الغساالت بال شقوق تساعد على منو العفن الفطري أو العفن.

وميكن لك أن متيز الغسالة التي يوجد بها عفن فطري من خالل الرائحة العفنة التي تنبعث منها عند فتح الباب. وإذا تركت 
املالبس املبللة داخل الغسالة لفترة طويلة فقد تنبعث منها نفس الرائحة أيًضا!

 الغساالت التي ُتعبأ من أعلى 
والغساالت التي ُتعبأ من األمام
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ال تكوي

التجفيف على 
احلبل

جتفيف عادي متوسط 
احلرارة

جتفيف عادي

تنظيف جاف 
دورة قصيرة

تنظيف جاف

استخدم مبيض

مينع التنظيف 
اجلاف

 التجفيف على 
احلبال بدون تعليق

 جتفيف عادي 
عالي احلرارة

جتفيف عادي بدون
حرارة

 تنظيف جاف 
منخفض احلرارة

تنظيف جاف بأي 
محلول

ال تستخدم 
كلور للتبييض

 الكوي بدرجة 
حرارة منخفضة

التجفيف بشكل 
مسطح

 التجفيف على 
سطح مستو

 التجفيف على 
احلبال يف الظل

غسيل يدوي

جتفيف مستمر

تنظيف جاف منخفض 
الرطوبة

 تنظيف جاف 
 استخدم أي 
 محلول عدا 
الكلور الثالثي

ال تستخدم
 مبيض

استخدم الكلور للتبييض

غسيل يدويغير مناسب للغسيل

 جتفيف ضغط مستمر
بدون حرارة

 تنظيف جاف 
بدون بخار

مينع التنظيف الرطب

 تنظيف جاف
 نفطي فقط

جتفيف ناعم بدون جتفيف ناعم
حرارة

جتفيف عادي 
منخفض احلرارة

 الكوي بدرجة 
حرارة متوسطة

التجفيف يف الظل

 الكوي بدرجة 
حرارة عالية

ال جتفف

كوي بالبخارال تكوي بالبخار

ميكن عصر املالبسال تعصر املالبس

درجة حرارة الغسيل 30 
درجة مئوية أو 80  درجة 

فهرنهايت أو أقل

درجة حرارة الغسيل 40 
درجة مئوية أو 105 درجة 

فهرنهايت أو أقل

درجة حرارة الغسيل 50 
درجة مئوية أو 120 درجة 

فهرنهايت أو أقل

درجة حرارة الغسيل70  
درجة مئوية أو 160 درجة 

فهرنهايت أو أقل

درجة حرارة الغسيل 60 
درجة مئوية أو 140 درجة 

فهرنهايت أو أقل

درجة حرارة الغسيل 95 درجة 
مئوية أو 200 درجة فهرنهايت 

أو أقل

 غسيل آلي غسيل آلي عادي
ضغط مستمر

غسيل آلي ناعم

مناسب للكوي

إرشادات غسيل املالبس
 تستوعب إعدادات الغسالة عّدة طرق للغسيل، من حتديد درجة احلرارة إلى حتديد نوع القماش. 

فما عليك سوى اتباع التعليمات املرفقة.

غسيل آلي

تبييض

 تنظيف
 جاف

تجفيف آلي

تجفيف طبيعي

كوي
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 مواقف سيارات
لألشخاص ذوي اإلعاقة
توجهت إحدى السيدات ذات يوم إلى إحدى الدوائر الحكومية إلنهاء بعض املعامالت الورقية، 

وكانت بحاجة إلى وسيلة تساعدها على املشي. وكانت جميع أماكن مواقف السيارات 
املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة ممتلئة بسيارات ال تحمل ملصقات ُتشير إلى أن أصحابها من 

ذوي اإلعاقة. واضطرت السيدة للمشي ملدة ١٠ دقائق للوصول إلى باب املبنى، وهي مسافة 
يمكن أن تستغرق من شخص سليم البنية دقيقتين فقط كي يقطعها.  

تعتبر مواقف السيارات املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة إحدى 
وسائل التكيف املهمة لتوفير حياة أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ومتكينهم من التنقل بيسر وسهولة. ولكي تؤدي دورها بكفاءة 
وفاعلية، مت تخصيص هذه األماكن بالقرب من أقصر طريق إلى 

املدخل املتاح يف املباني واملرافق.

وقد ُكتبت املبادئ التوجيهية القانونية األولى املتعلقة باألماكن التي 
يسهل الوصول إليها يف عام 1955، ولكن لم يحدث أن حظيت حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة بأي اهتمام إال بعد حركات احلقوق املدنية 
يف الواليات املتحدة يف ستينيات القرن املاضي. واتبعت املبادئ 

التوجيهية الدولية املعيار األمريكي، وبدأت البلدان تدريجًيا يف توفير 
املرافق للمواطنني ذوي اإلعاقة.

وإذا استولى أولئك الذين ال يحتاجون إلى أماكن مواقف السيارات 
املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فسوف يقضي ذوي اإلعاقة 

وقًتا مضاعًفا ويبذلون جهًدا مضاعًفا للوصول إلى نقطة الدخول. 
وقد ال يتمكن البعض من الوصول إليها على اإلطالق إذا لم يتمكنوا 
من إيقاف سياراتهم يف مكان يتيح لهم اخلروج من سياراتهم والعودة 

إليها دون عائق باستخدام الوسائل التي تساعدهم على احلركة. 

وتوجد ملصقات السيارات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة لسبب 
ما، ومُتنح لهم بعد تشخيص الطبيب لتحديد املدة الالزمة للملصق. 

وتُقدم هذه امللصقات ألولئك الذين يستخدمون كرسًيا متحرًكا أو 

عكازين أو عًصا أو ذوي األطراف املفقودة أو من يعانون من أمراض 
القلب واألوعية الدموية أو األلم املستمر أو أمراض اجلهاز التنفسي.

وهناك أهمية حقيقية ملواقف السيارات التي يسهل الوصول إليها، 
ويؤدي جتاهل السائقني للقواعد املتعلقة بهذه األماكن إلى تعريض 

األشخاص األقل قدرة بدنًيا للخطر، ألنهم بذلك يزيدون من احتماالت 
تعرضهم للسقوط واإلرهاق دون داع، ويزيدون من الضغوط على 

األفراد الذين يواجهون بالفعل مواقف بالغة الصعوبة يومًيا. 

وتُعد األبعاد اخلاصة بأماكن مواقف السيارات التي يسهل الوصول 
إليها ذات أهمية أيًضا، فهي أكبر من مواقف السيارات العادية حتى 

تتسع لدخول الكراسي املتحركة وفتح األبواب. وتسمح اخلطوط املائلة 
بجانب هذه األماكن بفتح الباب مبا يكفي خلروج الركاب من السيارة، 
أو تدلية سلم صعود من مركبة يسهل استخدامها، وبدون ذلك، تكون 

عملية اخلروج والدخول أمًرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحياًل.

وال يضمن وقوف السيارة يف مكان عادي تتوفر به مساحة جانبية 
كبيرة إمكانية الوصول إلى السيارة. وقد ال يتمكن سائق من 

األشخاص ذوي اإلعاقة أو كبار السن من ركوب سيارته إذا كان هناك 
شخص ما قد أوقف سيارته قريًبا منه. 

عند دخولك إلى أحد مواقف السيارات املخصصة لذوي االحتياجات 
اخلاصة، تذكر أن هناك أفراد يف املجتمع بحاجة إلى هذه األماكن. 

كن حسن اخُللُق واتركها متاحة ألولئك الذين يحتاجون إليها حًقا. 
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يف عام 2018، أعلنت اململكة العربية السعودية أنها تعد استراتيجية 
وطنية مكونة من 23 مبادرة لضمان توفير فرص تعليم وعمل مناسبة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة. من هنا بدأت فكرة تطوير برنامج لدمج 
ذوي اإلعاقة يف شركة أرامكو السعودية. ويقود وائل العمري برنامج 
مستعد وقادر: دمج األشخاص ذوي اإلعاقة، ويؤمن العمري أن دمج 

األشخاص ذوي اإلعاقة سيقود ملجتمع أكثر سالمة.

قيمة الدمج
"من املهم على اجلميع أن يعرفوا كيفية التعامل واالستجابة الحتياجات 
األشخاص ذوي اإلعاقة، هذا البرنامج يعمل على توعية موظفي شركة 
أرامكو السعودية بكل مايخص األشخاص ذوي اإلعاقة يف مكان العمل 

ويوفر مهارات يُستفاد منها يف الشركة وكذلك يف املجتمع".

 دمج
 األشخاص

ذوي اإلعاقة
مقابلة مع وائل العمري، مسؤول برنامج دمج 
األشخاص ذوي اإلعاقة في قسم تنمية املرأة 

وتعزيز التنوع
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"السلوك الصحيح هو اخلطوة األولى خللق بيئة مناسبة لذوي 
اإلعاقة، لذلك ال ينبغي النظر إلى الناس من خالل إعاقتهم فقط. 

هناك الكثير من املواهب التي تغفل عنها الشركات، والسبب هو أنهم 
ال يستطيعون استيعاب ما ميكن  أن يقدمه ويحققه لهم األشخاص 

ذوو اإلعاقة".

يتحدث برنامج مستعد وقادر، املتاح جلميع املوظفني يف شركة أرامكو 
السعودية، عن عدة أنواع من اإلعاقة، ويشجع احلضور على طرح 

األسئلة. يقول العمري: "البرنامج مكان مناسب لطرح األسئلة املتعلقة 
بذوي اإلعاقة مهما كانت صعبة" كما قال العمري، "فالناس ترى 

السؤال أو التحدث عن اإلعاقة أمًرا حساًسا".

برنامج مستعد وقادر يتطرق لعدة مواضيع أساسية متعلقة باإلعاقة، 
وهي فهم أهمية دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف مكان العمل وزيادة 

الوعي بكل ماهو ذو صلة ومساعدة احلضور يف التفاعل مع ذوي 
اإلعاقة بشكل أفضل. "اللغة مهمة. ولهذا نقول عنهم أنهم أشخاص 

ذوو اإلعاقة، ألنهم أشخاص، وحدث أن تكون لديهم إعاقة".

ما ال تراه
هل يعتقد املجتمع أن األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم فقط إعاقة جسدية؟ 
يقول العمري: "إنها أحد التصورات  اخلاطئة عن اإلعاقة"، فيعتقد الناس 

دائًما أن املعاق هو شخص يجلس على كرسي متحرك. بينما مصطلح 
األشخاص ذوي اإلعاقة يشمل على طيف واسع من احلاالت التي يطلق 

عليها إعاقات، كاإلعاقات اجلسدية والعقلية والسلوكية.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عن األمم املتحدة 
عّرفت اإلعاقة بأنها "عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية 
أو حسية، قد متنع املصابني بها لدى التعامل مع مختلف احلواجز 

من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم املساواة 
مع اآلخرين." وقال العمري: "يف اململكة العربية السعودية يعتبر 

األشخاص املصابون بالتوحد أواالكتئاب أوالعمى أو مبرض مزمن 
كمرض القلب من األشخاص ذوي اإلعاقة".

التكيف مع الدمج
يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة حتديات عملية يف مكان العمل. ذهب 

أحد الزمالء ليحضر اجتماًعا يف مبنى لم يذهب إليه من قبل، ليعثر 
على مجموعة من الساللم التي ال يستطيع كرسيه املتحرك اجتيازها. 

"يقلل البعض من أهمية أمور قد تسبب حتدًيا لألشخاص ذوي 

اإلعاقة. نريد أن نتأكد من توفر جميع مواقع العمل على التسهيالت 
الالزمة ليتيسر وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها".

هناك دائًما مجال للتحسني والتطور، ويعتقد العمري أننا نسير 
على الطريق الصحيح. "أرى الناس مستعدين للتغيير، وأرى أن 

جيل الشباب يف اململكة العربية السعودية يتوقع من الشركات أن 
تصبح أكثر تعزيًزا للتنوع. كما يعتبر األشخاص ذوو اإلعاقة اآلن من 

املساهمني يف املجتمع، بينما لم يكونوا كذلك يف املاضي".

تلقى برنامج مستعد وقادر على ردود فعل إيجابية هائلة، فالنقاشات 
املفتوحة التي كانت جتري يف البرنامج هي أحد أسباب هذا النجاح. 
كانت القدرة على طرح األسئلة دون اخلوف من التسبب يف اإلساءة 

وسماع جتارب األشخاص ذوي اإلعاقة أمًرا إيجابًيا. "أعتقد أن 
وجود قصص واقعية شخصية يف البرنامج أشَعرت الناس أنهم بخير. 
أنا ال أحتدث عادة عن إعاقتي فأنا متعايش معها، ولكن الناس حتتاج 

أن تسمع وترى مثااًل حقيقًيا أمامها" كما قال العمري.

"إعاقتي هي اعوجاج املفاصل املتعدد، وتتسبب هذه اإلعاقة يف تقييد 
حركة املفاصل. أستطيع أن أمشي، لكنها تؤثر على الطريقة التي 

أمشي وأجلس وأنحني بها. أنا شخص لم يستطع ارتداء جواربه بنفسه 
لفترة من الزمن. كان علي أن أفكر يف طريقة جتعل هذه العملية أسهل. 
لقد كان صراًعا. إلى أن أرسل لي أحدهم رابط موقع إلكتروني جلهاز 

بسيط جًدا، ومنذ اشتريته، أصبحت شخًصا مستقاًل متاًما".

هذه األمثلة تسلط الضوء على مايبدو بسيًطا جًدا وال يفكر فيه 
غالب الناس، لكن ذوي اإلعاقة يفكرون مليا يف كيفية التعامل معه.

بعض أماكن العمل ال تدرك أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يختلفون 
يف أداء عملهم عن اآلخرين. "فال يتعلق األمر فقط باحلصول على 

وظيفة، بل باحلصول على وظيفة مرضية تستطيع فيها أن تنجز وأن 
تستخدم مهاراتك وتتعلم وتتدرب وجتد فرًصا للتقدم. متاًما كأي 

موظف آخر يف الشركة" كما قال العمري مبتسًما. 

السالمة للجميع
أضاف العمري قائاًل، إن إنشاء مباٍن ومرافق تستوعب األشخاص 
ذوي اإلعاقة لن يوفر بيئة آمنة لهم هم فقط، بل سيوفر بيئة آمنة 
للجميع. التركيز على السالمة أمر يتوجب على اجلميع االهتمام 

به. "أنا أراعي كل ما اقوم به وأتأكد من أني ال أفعل أمًرا قد يسبب 
األذى لآلخرين". 
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  املحافظة
على مرتبة السرير

إنه لشعور رائع أن تقفز إلى سرير تكسوه مالءات نظيفة، واألروع منه أن تعرف أن مرتبتك 
نظيفة. وبالنظر إلى مقدار الوقت الذي تقضيه في سريرك، عليك أن تخصص بضع دقائق من 

وقتك كل بضعة أشهر لتنظيف مرتبتك حتى تنعم بفوائد ذلك. 

وليس باألمر املبِهج أن تفكر بشأن مقدار العرق أو اجللد امليت أو 
عث الغبار الذي قد يكون كامًنا يف السرير الذي تقفز إليه، فهذا 

سبب كاٍف للكوابيس. وميكن أن يدوم بقاء املرتبة النظيفة التي 
حتصل على العناية الالزمة لفترة أطول، وأن تساعد على منع تفشي 

اآلفات احلشرية واحلد من إمكانية اإلصابة باحلساسية.

أنت تفقد حوالي نصف لتر تقريًبا من املاء كل ليلة بسبب التعرق 
والتنفس، وتفقد أكثر من ذلك إذا كنت تعاني ارتفاًعا بدرجة احلرارة أو 

كنت مريًضا. وهنا، جند أن املالءات حتبس الرطوبة الناجمة عن أي من 
احلاالت السابقة، وذلك لتهيئة البيئة املثالية لنمو عث الغبار وتكاثره. 

ويؤدي التخلص من هذه البيئة إلى احلد من فرص اإلصابة باحلساسية. 

وعليك يف املرة القادمة لتنظيف مرتبة سريرك أن تبدأ بتغيير 
املالءات ألنك ستحتاج إلى جتريد سريرك من جميع األغطية. 

استخدم أداة تنظيف املفروشات امللحقة مبكنستك الكهربائية إلزالة 
الغبار من أعلى املرتبة وجوانبها، واضغط بإحكام إلزالة أكبر قدر 

ممكن من الغبار من أسفل النسيج العلوي للمرتبة. وإذا كانت لديك 
أداة تنظيف الغبار املشطوفة، استخدمها لتنظيف حواف اللحاف 

ورأس السرير وتعتبر مكواة املالبس بالبخار مثالية إلزالة عث الغبار 
القريب من سطح املرتبة، ولكن عليك القيام بذلك قبل التنظيف 

باملكنسة الكهربائية توفيًرا للوقت. 

استخدم مزيل البقع إلزالة أي بقع على القماش، وذلك باتباع 
تعليمات الشركة املصّنعة. جتنب ترتيب السرير حتى يجف متاًما 
منًعا حلبس الرطوبة يف املرتبة مما قد يؤدي إلى تكّون العفن أو 

الفطريات أو العث. كما ميكن الستخدام املُطّهر أن يحسن من رائحة 
املرتبة. وأفضل وقت للقيام بذلك يكون مبجرد شفائك من املرض، 
وذلك للتخلص من أي بكتيريا متبقية قد تصيب اآلخرين بالعدوى.

وللحد من انبعاث الروائح، ُقم برش املرتبة بصودا اخلبز التي متتص 
الروائح والرطوبة. واتركها ملدة 15 دقيقة على األقل، ثم ُقم بكنس 

صودا اخلبز. ميكنك القيام بذلك يف كل مرة تقوم فيها بتغيير 
مالءات السرير للحفاظ على نظافة املرتبة، كما أنها آمنة يف وجود 

األطفال واحليوانات.

وميكنك حماية مرتبة سريرك باستخدام غطاء واق للمرتبة قابل 
للغسل يف الغسالة الكهربائية بني املالءة السفلية وأعلى املرتبة. 

ويتميز العديد من هذه األغطية بنعومة ملمسه ووجود حشوة خفيف 
بداخله مما يزيد من شعورك بالراحة أثناء النوم ويحمي املرتبة 
 أيًضا. وعليك أن تغسل الغطاء الواقي بانتظام عند أعلى درجة

حرارة موصى بها على امللصق.  
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تعتبر األلعاب طريقة رائعة إلظهار بعض املخاطر املنزلية الشائعة 
التي يجب على اجلميع إدراكها، ولتعلم مايجب القيام به يف حال 

حدوث حالة طوارئ حقيقية.

قم بجولة حول منزلك من منظور طفلك. قد ال يعرف أطفالك أماكن 
فتحات الكهرباء وأجهزة إنذار احلريق وتوصيالت الكهرباء، تستطيع 
أن تعلمهم جميع ماسبق تعليًما ممتًعا ال ينسى من خالل حتويله إلى 

لعبة، كلعبة الصياد.

لعبة الصياد
جتول يف املنزل مع أطفالك واطلب منهم البحث عن فتحات الكهرباء 
والتوصيالت يف كل غرفة. فاحلرائق الكهربائية تعتبر أحد األسباب 

الرئيسية للحرائق املنزلية، لذلك من بني األمور التي يجب أن يبحثوا 
حسن و متيم، 3 سنوات

  لعبة
 السالمة:

العب  لتتدرب
السالمة في املنزل، أمر نادر التفكير فيه، 

ولكنه أمر يجب أن يعرفه جميع أفراد أسرتك. 
ابدأ بدمج العادات اآلمنة مع روتين عائلتك 

اليومي، فيجب أن يتعلم أطفالك قواعد 
السالمة في املنزل.  هناك عدة أنشطة 
يمكنك القيام بها ليتعلموا أطفالك طرق 

السالمة.



أضواء على السالمة

عنها هي املقابس املرتخية و مقبس الكهرباء املمتلئ باملقابس، فمن 
املمكن أن ترتفع حرارة أحدهما ويتسبب ذلك يف نشوب حريق. اشرح 
لهم عن خطورة توصيل أكثر من جهاز مبقبس واحد، كتوصيل الهاتف 
وجهاز الكمبيوتر احملمول بنفس املقبس املستخدم للتلفزيون واملدفئة. 

افحص التوصيالت إذا كنت تستخدمها كثيًرا. وتأكد من عدم وجود 
أي تشققات أو أسالك مكشوفة أو عالمات تآكل. 

حتقق من عالمات مختبر أو معامل التأمني )UL(  املوجودة على 
األسالك و األجهزة الكهربائية األخرى التي تعثر عليها. هذه 

العالمات تعني أنه قد مت اختبارها من قبل مختبر للتأكد من أنها 
تعمل بأمان عند استخدامها بشكل صحيح. يجب أن تعتمد جميع 
األجهزة وأسالك التوصيالت من ِقبل مختبر التأمني )UL( أو من 

أحد مختبرات التأمني التي مت اعتمادها لضمان استيفائها معايير 
السالمة.

حتقق
حتقق من مخاطر احلريق يف جميع أنحاء املنزل. ابحث عن األمور 

التي قد تسبب نشوب حريق مثل املدفئة أو عيدان الكبريت أو 
الشموع أو موقد النار أو حفالت الشواء. اطلب من أطفالك أن 

يخبروك إذا رأوا ما يعتقدون أنه خطر. وأخبرهم عن سبب خطورة 
هذه األمور وكيفية وقاية أنفسهم للبقاء آمنني.

ارسم
إنشاء خطة مع العائلة للهروب من احلريق أمر ضروري. سيستغرق 
منك بضع دقائق لرسم رسم توضيحي ملنزلك. حدد فيه على األقل 
مخرجني من كل غرفة، باإلضافة إلى مكان جتمع للعائلة بعيًدا عن 

املنزل. ذّكر أطفالك أنهم إذا رأوا دخاًنا أو شموا رائحته، فيجب 

عليهم 'النزول أرًضا' والزحف إلى املخرج. ومارسه معهم.

جتول مع أطفالك يف كل غرفة واسأل، 'كيف ميكنك اخلروج؟' 'تخيل 
أن هذا الباب مغلق، كيف ميكنك اخلروج؟' 'تخيل أن النافذة مغلقة، 
كيف ميكنك اخلروج؟' دع اللعبة تصبح ممتعة أكثر من خالل إضافة 

بعض األمثلة التي ستجعلهم يفكرون يف مخارج بديلة. على سبيل 
املثال، 'دمية دب عمالقة تغلق الباب. كيف ميكنك اخلروج؟ أو 'فيل 

يف الصالة األمامية. إلى أين ستذهب؟'.

لعبة املباحث
يجب أن يكون منزلك مجهًزا بأجهزة إنذار احلريق، إذا لم يكن 

كذلك، فقم بذلك اآلن! اطلب من أطفالك أن يلعبوا لعبة املباحث، 
واطلب منهم البحث عن مكان وجود جميع أجهزة اإلنذار يف املنزل. 
ميكنهم رسم خريطة أخرى مستخدمني نقاط الصقة ملونة أو قلم 

ملون لتحديد مكان أجهزة اإلنذار. 

اختبر أجهزة اإلنذار شهرًيا واستبدل البطاريات مرتني يف السنة. 
أو حسب توصيات الشركة املصنعة. وحتقق من أنهم يف املوقع 

الصحيح وأن هناك مايكفي منهم. اشرح ذلك ألطفالك واطلب منهم 
إنشاء جدول زمني لتتبع موعد اختبار أجهزة اإلنذار والوقت الذي 

حتتاج فيه البطاريات إلى الفحص. اطلب منهم أن يهتموا باألمر وأن 
يذكروكم بإجراء هذه الفحوصات عندما يحني وقت القيام بذلك.

ميكن أن تكون لعبتكم األخيرة هي سباًقا إلى مكان التجمع العائلي 
يف حال وقوع حالة طوارئ. أّكد لهم أن أول مايجب فعله يف حال 

وقوع حريق هو اخلروج من املنزل وعدم العودة إليه ألي سبب كان. 
قد تكون ممارسة السالمة مع أطفالك ممتعة وميكن أن تساعد يف 

إعدادهم ملواجهة  حاالت طوارئ حقيقية. 
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 االتصال على 911 لإلبالغ عن حالة طوارئ هو أمر ال يتمنى أحد القيام به. ولكن إذا توجب عليك االتصال على 911، 
فيجب أن تعرف أفضل طريقة ملشاركة معلوماتك مع مركز االتصال يف حاالت الطوارئ.

تأكد من أنك يف مكان آمن قبل إجراء املكاملة

قل 'هذه حالة طارئة'.

أعطهم موقعك. قّدم معلومات كافية وعنواًنا كاماًل حتى يتمكن مستجيبوا الطوارئ من العثور عليك.

بلّغ عن طبيعة احلالة الطارئة. أعِط تفاصيل واضحة عن حالة الطوارئ ليتمكنوا من إرسال خدمات الطوارئ املناسبة.

 بلّغ عن اإلصابات. أعطهم عدد األشخاص املصابني للسماح ملستجيبي الطوارئ بالتخطيط ملستوى حالة الطوارئ.

بلغهم باسمك ورقم هاتفك. سيسمح ذلك للمستجيبني األوائل بالعثور عليك أو االتصال بك إذا كانوا بحاجة إلى املزيد من 
املعلومات.

ابق على الهاتف حتى يطلبوا منك إنهاء املكاملة.

ماذا تفعل عند االتصال على 9١١




