بيان صحفي
تنقل وقيادة أصحاب الهمم يصبح أكثر سهولة مع ابتكارات "منافذ" الوطنية
تعديل السيارات وتصميم الكراسي المتحركة والمصاعد لمساعدة أصحاب الهمم على الحركة داخل
وخارج المنزل
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 13 ،اكتوبر  :2019لم يعد أمر التنقل في المنزل أو خارجه بالنسبة
ألصحاب الهمم في اإلمارات مشكلة كبرى ،مع وجود شركة وطنية كبرى جعلت ج ّل هدفها صنع وابتكار
وتعديل كافة األدوات األساسية والمساعدة التي من شأنها تسهيل حياة هذه الفئة من المجتمع.
وقد ابتكرت شركة "منافذ" ،وهي شركة طبية محلية خاصة تأسست عام  ،2014مجموعة من الحلول في
مجال اإلعاقة ،والتي من شأنها مساعدة أصحاب الهمم على الحركة والتنقل وتمكينهم من االعتماد على
النفس وتحويلهم إلى فئة منتجة في المجتمع اإلماراتي الذي يولي عناية متزايدة بأصحاب الهمم.
وصرح فهد عبد هللا ،مؤسس ومدير شركة "منافذ" الطبية بالقول" :منتجاتنا تخص ذوي اإلعاقة تحديدا،
وهي تشمل منتجات تساعد على الحركة وتسهيل التنقل من مكان آلخر عبر الكراسي المتحركة المثبتة
بالسيارة استنادا إلى نوعها ،حيث نقوم بتفصيل قواعد كهربائية متحركة لها القابلية في المساعدة على
التنقل بحرية بواسطة الشخص من أصحاب الهمم ،كما تشمل أيضا المصاعد المتنقلة والتي تساعد
أصحاب الهمم على الدخول والخروج للمكان المطلوب ،باإلضافة إلى الكراسي المتحركة التي تساعد في
التنقل على الساللم ،وكذلك األدوات المساعدة لعملية قيادة السيارة حيث نقوم حاليا بجلب تكنولوجيا حديثة
تساعد أصحاب الهمم على القيادة مهما بلغت نسبة إعاقتهم ،وذلك عبر تصنيع وتصميم األدوات المساعدة
للسيارة أي كان نوعها وفقا لدراسات هندسية تتناسب مع نوع وتصنيف السيارة ومعترف بها من كبرى
مصنعي السيارات العالمية" .مضيفا" :أهدافنا كبيرة في مجال أصحاب الهمم إذ نحاول اإلسهام بتمكينهم
من الدمج في المجتمع ومساعدتهم على المشاركة فيه بمساعدة عدد من الفنيين المدربين جيدا في أفضل
الشركات اإليطالية الموردة لهذه التقنيات".
وأكد فهد أنه سوف يتم طرح جميع معدات وابتكارات "منافذ" في معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي
 2019الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس هيئة دبي للطيران المدني،
رئيس مؤسسة مطارات دبي ،الرئيس األعلى الرئيس التنفيذي لطيران االمارات والمجموعة ،كما سيتم
عرض وسائل تقييم اإلعاقة الجسدية وحلول القيادة في مختلف اإلصابات الجسدية ،إذ تعتبر المشاركة في
المعرض فرصة للتواصل مع كافة الجهات الحكومية المشاركة إلطالعها على آخر االبتكارات
والمستجدات التقنية التي تعتبر مجاال جديدا في منطقة الخليج العربي ،كما أنه فرصة أيضا للبحث عن
شركاء استراتيجيين للمساهمة في تطور وارتقاء فئة أصحاب الهمم.
وبصفته عضوا في اللجنة الطبية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ،الجهة الصحية الرسمية الموثقة للحاالت
الصحية لألفراد وتقييمها لمنح رخص القيادة ،قال" :من خالل العمل في اللجنة الطبية الحظت النقص في
األدوات الخاصة بفئة المعاقين في اإلمارات ،وأن هذا المجال يحتاج إلى تطوير في المعدات الموجودة
أصال وكذلك إلى ابتكار أجهزة تكفل تحسين وتسهيل معيشتهم في الحياة .نحن متقدمون في مجال اإلعاقة

قياسا بدول المنطقة لكننا نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة ،حيث تصر الجهات الرسمية على دمجهم في
المجتمع واالستفادة من خبراتهم وتشجيعهم وتطوير خبراتهم واكتشاف مواهبهم".
وأكد فهد" :ال يوجد عائلة تخلو من "صاحب همم" أو مريض أو كبير في السن وهنالك نقص في
الصناعات المحلية الخاصة بهذه الفئات ،ثمة عدد محدود من الشركات الوطنية ولكن ليس لديهم التنوع
وال يوجد لديهم إدارة وطنية تقوم بإدارتها كما يوجد لدينا ،نحن نتميز بكوننا شركة محلية بإدارة وطنية
تعمل على ابتكار أدوات حديثة ومتطورة بلمسة وطنية في التصنيع واالبتكار".
وحول المشاريع المستقبلية التي تعتزم الشركة عملها في المستقبل القريب صرح فهد" :حاليا ندرس مع
إدارة النقل في أبوظبي ودبي ومستشفى راشد عملية إعادة التأهيل في مستشفى راشد ،حيث نقوم
باستحداث آلية مطورة لتصنيف اإلعاقة الجسدية واطالع المجتمع على الحلول المتوفرة للحركة والقيادة
وتقييم الوضع الجسدي والعقلي للحالة من قبل مراكز التأهيل ومستشفيات الدولة ومدارس تعليم القيادة،
حيث تعتبر مراكز التأهيل ومراكز تعليم القيادة من أكثر األماكن التي يتم االستعالم بها من قبل األشخاص
ذوي اإلعاقة ،الذين يمتلكون الطموح والرغبة بالتنقل عن طريق القيادة ولديهم نية لتطبيق أعلى المعايير
والممارسات التي تمارس في الدول الكبرى ،ونحن من جانبنا نحرص على تحديث أدواتهم ومساعدتهم
في الحصول على كامل حقوقهم في التنقل كبقية أفراد المجتمع األصحاء".
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