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الــدورة احلادية ع�سرة ملجل�س الإدارة  يطيب لنا يف ختام 

من  بع�ساً  ير�سد  ح�ساب(  )ك�سف  اأياديكم  بني  ن�سع  اأن 

خمرجات و�سع�بات تلك الدورة ال�ستثنائية التي امتدت 

قرابة خم�س �سن�ات، وُت�جت بالكثري من الإجنازات على 

خدمات  وتــطــ�يــر  ت��سع  مقدمتها  يف  رئي�سة،  مــ�ــســارات 

اجلمعية، وتعزيز ريادتها ال�طنية، وتنامي ثقة املجتمع 

بالرعاية  اأبــهــى �ــســ�ره  د يف  الـــذي جت�سَّ الأمـــر  بــاأدائــهــا؛ 

احلرمني  خــادم  بهما  تف�سل  اللذين  الكرميني  والــدعــم 

-اأيده  ومباركته  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

اهلل- لكثري من برامج ومبادرات وم�سروعات اجلمعية.

تقدير  بتحية  اأتــ�ّجــه  اأن  املنا�سبة  هــذه  يف  يل  وا�سمح�ا 

واإىل  ال�سريفني،  احلــرمــني  خـــادم  حك�مة  اإىل  وعــرفــان 

ر�سالة  مــع  الــكــرمي  لتفاعلها  اخلــا�ــس؛  القطاع  من�ساآت 

لأع�ساء  وتقديري  �سكري  اأ�سجل  اأن  اأود  كما  اجلمعية. 

يف  اأ�سهمت  الــتــي  الكرمية  املــبــادرات  ولأ�ــســحــاب  ال�سرف 

ت�ا�سل ر�سالة اجلمعية.

الــعــامــلــة،  والــلــجــان  الإدارة  اأعــ�ــســاء جمــلــ�ــس  ولــلــزمــاء 

وجلميع من�س�بي الأمانة العامة ومراكز اجلمعية، اأود اأن 

ملا يقدم�نه من جهد متميز،  اأياديهم جميعاً؛  اأ�سد على 

داعياً اهلل العلي القدير اأن يثيب اجلميع خرياً. 

الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز
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رئيس مجلس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري 
سلطـــان بـن سلــمــان بـن عبدالعزيـز

www.daca.org.sa

اأع�ساء جمل�س الإدارة

ــي الأمـــــــــــــرية ــ ــكــ ــ ــ ــل ــ ــ �ـــــســـــاحـــــبـــــة الـــــ�ـــــســـــمـــــ� امل

فهدة بنت فهد بن خالد بن نا�سر بن عبدالعزيز

معايل الدكت�ر عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�س�يلم

الـــــــدكـــــــتـــــــ�ر زايــــــــــــد بـــــــن �ـــــســـــالـــــح الــــــزايــــــد

الأ�ــــــســــــتــــــاذ بـــــنـــــدر بــــــن عــــثــــمــــان الـــ�ـــســـالـــح

الأ�ــــــســــــتــــــاذ عــــــبــــــداهلل بــــــن فــــهــــد الـــعـــجـــان

الأ�ـــســـتـــاذ عـــبـــداهلل بـــن اإبـــراهـــيـــم املــجــدوعــي

 معايل املهند�س عبدالرحمن بن عبداملح�سن الف�سلي

ــتــاذ �ــســلــمــان بــن بــنــدر اأحــمــد الــ�ــســديــري الأ�ــس

ــن فـــهـــد حـــمـــد املـــالـــك ــ ــلـــمـــان بـ ــسـ ــاذ �ـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الأ�ـ

ــعــــر ــ�يــ ــ ــس ــ�ــ الأ�ـــــــســـــــتـــــــاذ حـــــمـــــد بـــــــن عـــــلـــــي الــ

الـــدكـــتـــ�ر حمــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن املــهــيــزع

الــــــدكــــــتــــــ�رة جنــــــــاء فــــخــــر الــــــديــــــن ر�ـــســـا

بــنــت عــبــداحلــمــيــد بي�سار  الــدكــتــ�رة مــاجــدة 

الــدكــتــ�ر حمــمــد بــن عــبــداهلل �ــســعــد النا�سر
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للرعايــة  حائــل  منتــدى  فعاليــات  ضمــن 
ــي  ــمو الملك ــب الس ــل 2019، زار صاح والتأهي
األميــر عبدالعزيــز بــن ســعد بــن عبدالعزيــز 
الملــك  مركــز  جنــاح  حائــل،  منطقــة  أميــر 
ــد  ــن، وتفق ــال المعوقي ــة األطف ــلمان لرعاي س
مــن  عــدداً  والتقــى  الجنــاح،  أركان  ســموه 

المركــز. أطفــال 
ــز  ــر المرك ــان مدي ــدهللا العج ــتاذ عب ــر األس وعب
حائــل  أميــر  لســمو  وتقديــره  شــكره  عــن 
ــه،  ــز وبرامج ــطة المرك ــة ألنش ــه الفائق لرعايت
وتطــورات  لمســتجدات  شــخصياً  ومتابعتــه 
ــؤولي  ــن مس ــدداً م ــى أن ع ــيراً إل ــه، مش خدمات
المركــز كانــوا فــي شــرف اســتقبال ســموه 
خــال حضــوره فعاليــات منتــدى حائــل للرعايــة 

2019م. والتأهيــل 

أمير حائل يزور جناح مركز الجمعية
في منتدى الرعاية والتأهيل

دشــنت جمعيــة األطفــال المعوقيــن والشــركة الشــرقية الغربيــة 
)نســتو هايبــر ماركــت( حملتهمــا )فــي الفكــة بركــة( التــي تهــدف إلــى 
ــة،  ــة المالي ــوارد الجمعي ــم م ــركة لدع ــة للش ــة التجاري ــتثمار العام اس
وذلــك مــن خــال تبــرع عمــاء الشــركة ببواقــي الهلــل مــن مشــترياتهم 
لصالــح مــا تقدمــه مراكــز الجمعيــة مــن برامــج رعايــة مجانيــة لــآالف 
ــز  ــة؛ لتعزي ــق المملك ــن مناط ــر م ــي الكثي ــن ف ــال المعوقي ــن األطف م
ــع  ــري، ورف ــل الخي ــة العم ــيخ ثقاف ــة، وترس ــراكة المجتمعي ــة الش قيم

ــة. ــرادات الجمعي إي
ــاض  ــوب الري ــز جن ــر مرك ــراكة مدي ــين الش ــي تدش ــة ف ــل الجمعي ومث
ــة فــي  ــاط، ومســؤول المــوارد المالي ــن مســلط التمي ــف ب األســتاذ ناي
ــركة  ــل الش ــا مث ــف، فيم ــد الخل ــن محم ــوب ب ــتاذ يعق ــة األس الجمعي
ــتاذ  ــذي األس ــر التنفي ــت( المدي ــر مارك ــتو هايب ــة )نس ــرقية الغربي الش
محمــد الفــوازي، إلــى جانــب طفلــي الجمعيــة الطالــب فــراس الحربــي 
ــاً  ــريط إيذان ــص الش ــي ق ــاركا ف ــن ش ــري اللذي ــود المطي ــة نج والطالب

ــة. ــدء الحمل بب
وأعــرب نايــف بــن مســلط التميــاط مديــر مركــز الجمعيــة بجنــوب 
الريــاض عــن شــكره وتقديــره لمجلــس إدارة شــركة نســتو علــى 
مســاهمتهم الكريمــة فــي المســؤولية االجتماعيــة تجــاه الجمعيــة 

الجمعية و)نستو هايبر ماركت( توقعان اتفاقية )في الفكة بركة( 
مــن خــال التعــاون فــي برنامــج )فــي الفكــة بركــة(، متمنيــاً أن يســهم 
البرنامــج بالنفــع والخيــر فــي دعــم الجمعيــة لتقديــم خدماتهــا التأهيليــة 

ــن. ــال المعوقي ــة لألطف ــة المجاني ــة والتعليمي الطبي
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ــن  ــواف ب ــن ن ــل ب ــر فيص ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــتقبل صاح اس
عبدالعزيــز أميــر منطقــة الجــوف، فــي مكتبــه باإلمــارة، مؤخــراً، 
عــدداً مــن أطفــال مركــز جمعيــة األطفــال المعوقيــن بالجــوف 
يرافقهــم مديــر المركــز عبــدهللا بــن أنــور الفــراج وعــدد مــن منســوبي 

ومنســوبات الجمعيــة.
ــداً  ــة، مؤك ــال الجمعي ــموه بأطف ــب س ــتقبال رح ــة االس ــي بداي وف
ــن  ــة م ــه الجمعي ــوم ب ــا تق ــة فيم ــطتها المتمثل ــم وألنش ــه له دعم
برامــج، مقدمــاً لهــم مجموعــة مــن الهدايــا، داعيــاً هللا أن يمــنَّ 
عليهــم بالشــفاء ويوفــق القائميــن علــى مثــل هــذه الجمعيــات 
اإلنســانية التــي تقــدم خدمــات جليلــة لفئــة عزيــزة علــى قلوبنــا 

جميعــاً.
ــز  ــوبات مرك ــوبي ومنس ــن منس ــة ع ــمه ونياب ــراج، باس ــرب الف وأع
ــر  ــمو أمي ــكره لس ــن ش ــا، ع ــن خدماته ــتفيدين م ــة والمس الجمعي

ــة. ــه للجمعي ــه ودعم ــه بأبنائ ــى حفاوت ــوف عل ــة الج منطق

أمير الجوف يستقبل مدير 
وأطفال مركز الجمعية

اســتقبل مركــز الجمعيــة بمحافظــة الــرس عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة 
األســتاذ ســلمان بــن فهــد المالــك الــذي حــرص علــى تدشــين عضويتــه 
المقدمــة  الخدمــات  علــى  لاطــاع  للمركــز؛  بزيــارة  اإلدارة  بمجلــس 

ــه. ــز واحتياجات ــط المرك ــى خط ــرف عل ــال، والتع لألطف
ــا  ــث قام ــك، حي ــد المال ــيخ فه ــده الش ــارة وال ــي الزي ــك ف ــق المال وراف
ــة  ــة والتعليمي ــز التأهيلي ــات المرك ــى خدم ــرف عل ــة للتع ــة تفقدي بجول

ــز. ــم المرك ــذ دخوله ــال من ــة لألطف المقدم
ــي  ــة الت ــات العاجي ــرز المحط ــول أب ــرح ح ــى ش ــان إل ــتمع الضيف  واس
ــه إلــى مرحلــة جيــدة مــن العــاج، إضافــة  يقضيهــا الطفــل حتــى وصول
إلــى التعريــف بالبرنامــج الدراســي الــذي يقضيــه الطفــل فــي الجمعيــة 
حتــى وصولــه إلــى مرحلــة الدمــج، وهــو أحــد البرامــج التــي توليهــا 
ــي  ــج ف ــاح البرنام ــد نج ــم بع ــع وزارة التعلي ــر م ــام الكبي ــة االهتم الجمعي

ــا.  ــية علي ــات دراس ــى محط ــة إل ــاء الجمعي ــول أبن وص
ــى  ــز عل ــوبات المرك ــوبي ومنس ــك منس ــكر المال ــارة ش ــام الزي ــي خت  وف
ــات  ــن خدم ــاهده م ــا ش ــيداً بم ــال، مش ــع األطف ــزة م ــم المتمي جهوده
متقدمــة وأجهــزة متطــورة تســهم فــي تســريع عمليــة تأهيــل األطفــال.

المالك يدشن عضويته
 بزيارة مركز الرس
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ــال  ــة األطف ــس إدارة جمعي ــاء مجل ــرص أعض ح
المعوقيــن الذيــن تــم انتخابهــم قبــل أيــام فــي 
االجتمــاع الثالــث والثاثيــن للجمعيــة العموميــة، 
علــى زيــارة مقــر مركــز الجمعيــة بالريــاض؛ 
وطالبــات  طــاب  تخريــج  مناســبة  لحضــور 
الدراســي،  العــام  انتهــاء  بمناســبة  المركــز 
وتقديــم التهنئــة للطــاب والطالبــات ولذويهــم.

لألعضــاء  تعريفيــة  جولــة  الزيــارة  وتضمنــت 
اإلدارة؛  مجلــس  إلــى  حديثــاً  انضمــوا  الذيــن 
والبرامــج،  الخدمــات  علــى منظومــة  لاطــاع 
والتعــرف عــن قــرب علــى اإلمكانــات والتجهيزات 
التــي يضمهــا المركــز وخطــط العمــل المطبقــة 
الجمعيــة  لمراكــز  كنمــوذج  الريــاض  فــي 

المنتشــرة فــي عــدد مــن مناطــق المملكــة. 
الدكتــور  معالــي  تــرأس  الجولــة  وعقــب 
نائــب  الســويلم  عبدالعزيــز  بــن  عبدالرحمــن 

د. السويلم: نعول كثيرًا على مبادرات األعضاء لمواصلة التميز 

مجلس اإلدارة يدشن دورته الجديدة باستعراض 
منظومة الخدمات والمبادرات وخطط التطوير

ــم  ــعاً ض ــاً موس ــس اإلدارة، اجتماع ــس مجل رئي
ــري  ــام ومدي ــاء األقس ــس ورؤس ــاء المجل أعض
ومركــز  للجمعيــة  العامــة  باألمانــة  الوحــدات 

يــاض. الر
تقاريــر  اســتعراض  االجتمــاع  خــال  وتــم 
موجــزة عــن طبيعــة عمــل كل قســم، والخطــط 
التعــاون  وآليــة  يتبناهــا،  التــي  والمبــادرات 
والتنســيق بيــن الوحــدات المختلفــة مــن جهــة، 

وبيــن مراكــز الجمعيــة مــن جهــة أخــرى. 
وشــدد معالــي نائــب رئيــس المجلــس علــى 
ــة،  ــخ الجمعي ــة مــن تاري ــة الحالي ــة المرحل أهمي
مشــيراً إلــى أن الجمعيــة تعــول كثيــراً علــى 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ومبــادرات  جهــود 
وتفاعلهــم الكريــم مــع خطــط التوســع وتطويــر 
صاحــب  إليــه  أشــار  مــا  علــى  مؤكــداً  األداء، 
الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن 

ــاع  ــي اجتم ــس اإلدارة ف ــس مجل ــز رئي عبدالعزي
»عضويــة  بــأن  األخيــر؛  العموميــة  الجمعيــة 
ــت  ــؤوليًة، وليس ــاً ومس ــل تكليف ــس تمث المجل

تشــريفاً«.
تواجــه  الجمعيــة  أن  إلــى  معاليــه  وأشــار 
تحديــاً مــن شــقين: األول هــو توفيــر مصــادر 
تمويــل دائمــة وثابتــة تضمــن اســتمرارية 
خدمــات الجمعيــة وتطويرهــا، واآلخــر هــو 
تلبيــة احتياجــات المناطــق لمراكــز جديــدة 
ــات  ــن خدم ــه م ــا تقدم ــر م ــة، وتطوي للجمعي

. متخصصــة
وأشــاد معاليــه بمــا حققتــه الجمعيــة علــى مــدى 
ــم  ــة تض ــى أن الجمعي ــيراً إل ــاً، مش ــن عام ثاثي
كفــاءات بشــرية وخبــرات متميــزة كانــت وراء 
مــا تحقــق مــن نقلــة نوعيــة علــى صعيــد قضيــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف اإلعاق
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ــة  ــاور( للطاق ــوا ب ــركة )أك ــن ش ــد م ــام وف ق
بزيــارة لمقــر مركــز رعايــة  الميــاه  وتحليــة 
ــى  ــاع عل ــاض؛ لاط ــن بالري ــال المعوقي األطف
برامــج الرعايــة التعليميــة والطبيــة والتأهيليــة 
التــي تقدمهــا الجمعيــة، وبحــث آفــاق التعــاون 
ــة  ــذه المؤسس ــالة ه ــاندة رس ــة لمس الممكن
ــس  ــب رئي ــد نائ ــم الوف ــدة.  وض ــة الرائ الخيري
الشــركة األســتاذ أحمــد الســديس، ومديــر 
عــام التســويق والعاقــات العامــة األســتاذ 
ــر  ــز الحبــس اللذيــن اســتقبلهما مدي عبدالعزي
مركــز الملــك فهــد األســتاذ خالــد بــن ســليمان 
عــن  موجــزاً  شــرحاً  لهمــا  وقــدم  الفهيــد، 
ــة  ــا، وطبيع ــة مراكزه ــة ومظل ــداف الجمعي أه
الخدمــات التــي تقدمهــا، وكذلــك مشــروعاتها 
أقســام  فــي  جولــة  وخــال  المســتقبلية. 
ــدى  ــد إح ــر الوف ــاض حض ــز الري ــدات مرك ووح
ــال  ــا األطف ــع له ــي يخض ــاج الت ــات الع جلس

وفد من شركة )أكوا باور( للطاقة يشيد 
بريادة برامج مركز الرياض

ــم  ــي تت ــة، والت ــل المطبق ــج التأهي ــن برام ضم
وحــرص  المهنيــة.  المعاييــر  ألرقــى  وفقــاً 
الوفــد علــى المشــاركة فــي برنامــج »جــرِّب 

ــى  ــوء عل ــى الض ــذي يلق ــوي ال ــي« التوع الكرس
فــي  اإلعاقــة  ذوي  تواجــه  التــي  المصاعــب 

حياتهــم اليوميــة.

الميــاه  لشــركة  التنفيــذي  المديــر  أعــرب 
أحمــد  بــن  محمــد  المهنــدس  الوطنيــة 
ــد  ــدور الرائ ــزازه بال ــره واعت ــن فخ ــي ع الموكل
ــة  ــوبو جمعي ــه منس ــوم ب ــذي يق ــز ال والممي
األطفــال المعوقيــن لكــي تظهر بهــذه الصورة 
المتفــردة.  وقــال خــال زيارتــه لمركــز الملــك 
فهــد لرعايــة األطفــال المعوقيــن بالريــاض: 
»شــاهدت فــي هــذا الصــرح الشــامخ مــا 
ــذه  ــود ه ــر لوج ــعر بالفخ ــب، وأش ــج القل يبه
ــال  ــة األطف ــي جمعي ــرة ف ــات المتواف اإلمكان
المملكــة  الغالــي  وطننــا  فــي  المعوقيــن 
ــي  ــك- ف ــا ش ــي -ب ــعودية، وه ــة الس العربي

المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية يزور 
مقر الجمعية بالرياض 

أيــد أمينــة بفضــل هللا ثــم رعايــة رئيــس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  اإلدارة  مجلــس 
األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
ــوم  ــس اإلدارة. الي ــاء مجل ــوان أعض واإلخ
ــم  ــن قبله ــة م ــاطات المقدم ــت النش رأي
لفئــة غاليــة علــى قلوبنــا جميعــاً وهــم 

اإلعاقــة«. ذوي  األطفــال 
وأضــاف: »أبهرنــي حجــم التجهيــزات 
والتقنيــات المتوافــرة فــي القســمين 
أســهمت  والتــي  والطبــي،  العلمــي 
وتســهم فــي عــاج وتأهيــل الكثيــر مــن 

الحــاالت الصعبــة



بــن  عبدالرحمــن  الدكتــور  معالــي  تــرأس 
عبدالعزيــز الســويلم نائــب رئيــس مجلــس 
اجتماعــاً  المعوقيــن  األطفــال  جمعيــة  إدارة 
تشــاورياً ضــم صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 
فهــدة بنــت فهــد بــن خالــد بــن ناصــر بــن 
واألميــن  اإلدارة،  مجلــس  عضــو  عبدالعزيــز 
العــام للجمعيــة عــوض بــن عبــدهللا الغامــدي، 
وأعضــاء لجنــة تطويــر الخدمــات التعليميــة فــي 
المســتقبلية  الرؤيــة  الســتعراض  الجمعيــة؛ 
لبرامــج التأهيــل التربــوي التعليمــي فــي مراكــز 

الجمعيــة.
تنفيــذ  آليــة  اعتمــاد  االجتمــاع  خــال  وتــم 
مشــروع التطويــر المقــدم مــن قبــل لجنــة 
التطويــر، والــذي يتضمــن إنشــاء غرفــة مصــادر 
ــة؛  ــز الجمعي ــن مراك ــز م ــي كل مرك ــرة ف مبتك
واإلدراكيــة  الذهنيــة  المهــارات  لتنميــة 
ــج  ــج الدم ــاندة برام ــال، ومس ــة لألطف والحركي
ــن  ــال الذي ــات لألطف ــم الخدم ــال تقدي ــن خ م

الجمعية تعتمد تنفيذ مشروع لتطوير برامج 
التعليم التربوي بمراكزها

التعليــم  بمــدارس  لالتحــاق  تأهيلهــم  يتــم 
العــام، علــى أن يتــم تطبيــق المشــروع مرحليــاً 

لتقييــم التجربــة وتعزيــز االســتفادة منهــا.
قبــل  مــن  المشــروع  تحكيــم  تــم  وقــد 
المجــال  فــي  واألكاديمييــن  المختصيــن 
المبــادرات  ضمــن  واعتمــاده  التربــوي، 

ــن  ــال المعوقي ــة األطف ــا جمعي ــي تتبناه الت
إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي منظومــة الخدمــات 
المملكــة  فــي  اإلعاقــة  لــذوي  المقدمــة 
تطبيقــه  وســيتم  الســعودية،  العربيــة 
بالتعــاون مــع اإلدارات المعنيــة فــي وزارة 

التعليــم. 

وزارة التعليم تستعين ببرنامج التحكيم اإللكتروني لجائزة
األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين

طلبــت اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة مكــة المكرمــة من األمانــة العامة 
ــال  ــم لألطف ــرآن الكري ــظ الق ــلمان لحف ــن س ــلطان ب ــر س ــزة األمي لجائ
ــذي  ــزة، وال ــي للجائ ــم اإللكترون ــج التحكي ــتعانة ببرنام ــن االس المعوقي

ــدورة الـــ23  ــي ال ــراً ف ــى مؤخ ــرة األول ــة للم ــة العام ــتخدمته األمان اس
ــرآن  ــم للق ــابقة وزارة التعلي ــى مس ــه عل ــك لتطبيق ــزة؛ وذل للجائ
الكريــم بــإدارة تعليــم مكــة المكرمــة. وقــال أميــن عــام الجائــزة 
ــج  ــبيهين: »إن برنام ــن الس ــن عبدالرحم ــز ب ــتاذ عبدالعزي األس

ــي  ــج تقن ــن برنام ــارة ع ــو عب ــزة ه ــي للجائ ــم اإللكترون التحكي
ــاركين  ــات المش ــال كل بيان ــه إدخ ــن خال ــم م ــي يت ذك

ــتمارة  ــتقبال اس ــذ اس ــك من ــزة، وذل ــات الجائ بفعالي
ــارات  ــحين واختب ــرز المرش ــاركة وف ــب المش طل

ــرض  ــي وع ــار النهائ ــم لاختب ــة والتحكي التصفي
األســئلة ورصــد الدرجــات واســتعراض النتائــج، 
ــاركة«،  ــات المش ــلة الجه ــى مراس ــة إل باإلضاف

ــاً  ــداً ووقت ــر جه ــج يوف ــى أن »البرنام ــيراً إل مش

ــي  ــواء ف ــة، س ــات الورقي ــتخدام المعام ــن اس ــتغناء ع ــن باالس كبيري
النتائــج  إلــى  التحكيــم وصــوالً  المتابعــة أو  التســجيل أو الرصــد أو 
ــة  ــداد إدارة تقني ــن إع ــج م ــبيهين أن »البرنام ــح الس ــة«. وأوض النهائي
المعلومــات باألمانــة العامــة، بالتعــاون مــع األمانــة العامــة لجائــزة 
األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال 
المعوقيــن«، مضيفــاً أن »نجــاح البرنامــج فــي الــدورة األخيــرة 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  الكثيــر  بتقديــر  للجائــزة حظــي   )23(
واألهليــة الخيريــة، وطلــب عــدد منهــا االســتعانة بــه فــي 
ــاردت إدارة  ــز والمســابقات ذات العاقــة. وقــد ب الجوائ
التعليــم بمكــة المكرمــة إلــى طلــب االســتفادة مــن هــذا 
البرنامــج اإللكترونــي الرائــد، وجــارٍ التنســيق لذلــك فــي 
إطــار التعــاون المثمــر بيــن وزارة التعليــم وجمعيــة 
األطفــال المعوقيــن التــي تقــوم علــى تنظيــم 
ــظ  ــلمان لحف ــن س ــلطان ب ــر س ــزة األمي جائ

ــم«. ــرآن الكري الق

رة
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ــود  ــة للع ــركة العربي ــة والش ــت الجمعي وقع
برنامــج  تنفيــذ  تتضمــن  تعــاون  اتفاقيــة 
عمــاء  مــع  بالتعــاون  الهلــل(،  )بواقــي 
الشــركة فــي كل دول العالم؛ لدعــم الخدمات 

الخيريــة التــي تقدمهــا مراكــز الجمعيــة.
ووقــع االتفاقيــة نائــب رئيــس مجلــس إدارة 
ــن  ــن ب ــور عبدالرحم ــي الدكت ــة معال الجمعي
عبدالعزيــز الســويلم، فيمــا مثــل الشــركة 
ــتاذ  ــذي األس ــس التنفي ــود الرئي ــة للع العربي
عبــدهللا الدويــش، وذلــك بحضــور حشــد مــن 

ــن.  ــي الجهتي ــؤولين ف المس
الدكتــور  أشــاد  االتفاقيــة  توقيــع  وعقــب 
للشــركات  الخيّــرة  بالمبــادرات  الســويلم 
ــيراً  ــة، مش ــال الجمعي ــم أعم ــت دع ــي تبن الت
ــات  ــك الجه ــي تل ــس وع ــك يعك ــى أن ذل إل
بمســؤوليتها االجتماعيــة، وقــال: »انضمــام 

ُمخصص لدعم الخدمات المجانية

اتفاقية تعاون بين الجمعية والشركة 
العربية للعود لتنفيذ برنامج )بواقي الهلل(

العربيــة  الشــركة  مثــل  كبيــرة  شــركة 
ــات  ــركات والمؤسس ــة الش ــى نخب ــود إل للع
والبنــوك الداعمــة لبرامــج الجمعيــة يعكــس 
ــركة  ــذه الش ــى ه ــن عل ــرص القائمي ــدى ح م
بمســؤولياتها  الوفــاء  علــى  الوطنيــة 
ــة، وبدورهــا فــي خدمــة المجتمــع.  االجتماعي
الجمعيــة  بــأداء  الثقــة  جانــب  إلــى  هــذا 

الخيريــة«. اإلنســانية  ورســالتها 
-منــذ  »الجمعيــة  معاليــه:  وأضــاف 
ــر  ــاً- تفخ ــن عام ــو ثاثي ــل نح ــها قب تأسيس
الشــركات  مــع  االســتراتيجية  بعاقتهــا 
علــى  كثيــراً  وتعــول  الرائــدة،  الوطنيــة 
أنشــطتها  دعــم  فــي  الخــاص  القطــاع 
مشــيراً  خدماتهــا«،  ومســاندة  وبرامجهــا 
فقــط  يمثــل  ال  البرنامــج  »هــذا  أن  إلــى 
مصــدراً لتنميــة مــوارد الجمعيــة بــل يعــد 

ــدور  ــف ب ــتهدف التعري ــاً يس ــاً توعوي برنامج
ــة  ــدي لقضي ــي التص ــالتها ف ــة ورس الجمعي
ــام  ــي الع ــة الوع ــي تنمي ــهم ف ــة، ويس اإلعاق
بــدور النــاس فــي مســاندة أبنــاء هــذه الفئــة 
ســعادة  مصــدر  يمثــل  وكذلــك  الغاليــة، 
وألســرهم«.  األطفــال  لمئــات  وتشــجيع 
ــي،  ــن نفس ــة ع ــعدني باألصال ــاف: »يس وأض
وباإلنابــة عــن جميــع منســوبي الجمعيــة، 
إدارة  مجلــس  رئيــس  مقدمتهــم  وفــي 
جمعيــة األطفــال المعوقيــن صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز، والمســتفيدين مــن خدماتهــا، 
أن أعــرب لإلخــوان فــي الشــركة العربيــة 
للعــود، عــن خالــص الشــكر واالمتنــان لهــذه 
هــذه  تفعيــل  علــى  ولحرصهــم  المبــادرة، 

المتميــزة«. الشــراكة 

89
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األمير سلطان بن سلمان:

نرقى بأداء الجمعية لتواكب متــــــــــــــــابعة خادم الحرمين



قدمــت الجمعيــة نموذجــاً مميــزاً لتنامــي 
المملكــة  فــي  الخيــري  العمــل  ثقافــة 
ووعــي  ولتفاعــل  الســعودية،  العربيــة 
المواطنيــن بــدور تلــك المؤسســات فــي 

وتنميتــه. المجتمــع  احتياجــات  تلبيــة 
ــة  ــاء الجمعي ــن أعض ــرات م ــد العش واحتش
جمعيــة  وفــروع  مراكــز  فــي  العموميــة 
األطفــال المعوقيــن فــي عــدد مــن مناطــق 

المملكــة علــى مــدى نحــو أربــع ســاعات 
النتخــاب مجلــس إدارة جديــد للجمعيــة فــي 
دورتــه الثانيــة عشــرة مــن بيــن 37 مرشــحاً 
ومرشــحة يمثلــون نخبــة مــن أبنــاء الوطــن 
الفاعليــن فــي قطاعــات عــدة بالمجتمــع، 
1440هـــ  شــعبان   4 يــوم  فــي  وذلــك 

الموافــق 9 أبريــل 2019م.
وفــي أجــواء منافســة تطوعيــة متفــردة، 
ــة  ــة ورقابي ــر تنظيمي ــق معايي ــط تطبي ووس
معلنــة وملزمــة، وبإشــراف ممثلــي وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة، جــرى انتخاب 
المقبلــة  للــدورة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
ــت  ــد ضم ــنوات. وق ــع س ــتمر أرب ــي تس الت
قائمــة المنتخبيــن كالً مــن: صاحــب الســمو 
ــن  ــلمان ب ــن س ــلطان ب ــر س ــي األمي الملك
عبدالعزيــز، صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 

الجمعية انتخبت مجلس إدارتها وسط أجواء تنافسية نموذجية

9 أعضاء ُجدد من 15 عضوًا ينضمون للمرة األولى إلى مجلس اإلدارة
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فهــدة بنــت فهــد بــن خالــد بــن ناصــر بــن 
عبدالعزيــز، الدكتــور زايــد بــن صالــح الزايــد، 
بنــدر بــن عثمــان الصالــح، عبــدهللا بــن فهــد 
العجــالن، عبــدهللا بــن إبراهيــم المجدوعــي، 
بــن  عبدالرحمــن  المهنــدس  معالــي 
ــدر  ــن بن ــلمان ب ــي، س ــن الفضل عبدالمحس
ــد  ــد حم ــن فه ــلمان ب ــديري، س ــد الس أحم
المالــك، حمــد بــن علــي الشــويعر، الدكتــور 
محمــد بــن عبدالرحمــن المهيــزع، الدكتــورة 
ــور  ــي الدكت ــا، معال ــن رض ــر الدي ــالء فخ نج
الســويلم،  عبدالعزيــز  بــن  عبدالرحمــن 
ــار،  ــد بيس ــت عبدالحمي ــدة بن ــورة ماج الدكت
الدكتــور محمــد بــن عبــدهللا ســعد الناصــر.

منــدوب  إعــالن  وقبيــل 
النتائــج  عــن  الــوزارة 
عقــدت الجمعيــة العموميــة 
للجمعيــة اجتماعهــا الثالــث 
ــب  ــة صاح ــن برئاس والثالثي
األميــر  الملكــي  الســمو 
ســلطان بــن ســلمان بــن 
قــدم  حيــث  عبدالعزيــز، 
ــن  ــزاً ع ــراً موج ــموه تقري س
المنصرمــة  الــدورة  أداء 
للمجلــس، موضحــاً أنــه »تــم 
عــدة  تتضّمــن  رؤيــة  رســم 
مقدمتهــا:  فــي  مســارات، 
األداء،  وتطويــر  التوســع، 
الخدمــة،  اســتدامة  وضمــان 
وتواصــل الــدور الوطنــي فــي 
ــى  ــيراً إل ــة«، مش ــة القضي خدم

بأنهــا  تعتــز  الجمعيــة  أن 
أوفــت بــكل متطلبــات 

علــى  ســواء  الدولــة، 

أو  الحوكمــة،  أو  المالــي،  الضبــط  صعيــد 
الخدمــة  تجويــد  أو  اإللكترونيــة،  اإلدارة 

عالميــة. معاييــر  وتطبيــق 
كان  مــا  »الجمعيــة  أن  ســموه  وأوضــح 
الحجــم  بهــذا  وتتطــور  تســتمر  أن  لهــا 
دون توفيــق هللا ثــم دعــم ورعايــة خــادم 
ــن  ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش الحرمي
متابعتــه  أن  إلــى  مشــيراً  عبدالعزيــز«، 
ــى  ــتوجبان أن ترق ــده هللا– يس ــه –أي ودعم
الجمعيــة بأدائهــا إلــى مســتوى وطــن هــو 
األرقــى فــي العالــم، ويســتحق أن نقــدم لــه 

ــري. ــل الخي ــي العم ــاً ف ــاً عالمي نموذج

الجمعيــة  »اســتطاعت  ســموه:  وقــال 
المنصرمــة  الخمــس  الســنوات  خــالل 
ــدة،  ــدة أصع ــى ع ــة عل ــة تاريخي ــق نقل تحقي
فــي مقدمتهــا إنشــاء أربعــة مراكــز جديــدة 
وجــازان  وعســير  الباحــة  مــن:  كل  فــي 

والــرس«.
ــة  ــز الجمعي ــلطان أن مراك ــر س ــر األمي وذك
لتدريــب  أكاديميــات  باتــت  بأنهــا  تفخــر 
ــة  ــاءات الوطني ــن الكف ــات م ــل المئ وتأهي
العاملــة فــي مجــال رعايــة المعوقيــن، إلــى 
جانــب دورهــا الوطنــي الرائــد فــي تبنــي 
ــاء رأي عــام  ــة أســهمت فــي بن برامــج توعي

ـ بنك ساب 
يجدد رعايته 
لملتقى 
التوظيف
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ــل  ــة التعام ــن، وكيفي ــوق المعوقي واٍع بحق
معهــم، مشــيراً إلــى أن أولويــة المرحلــة 
ــة  ــاءات وطني ــتقطاب كف ــي اس ــة ه المقبل
وقيــادات تســتطيع تلبيــة رؤيــة التطــور 

الســريع.
للجمعيــة  »يحســب  ســموه:  وأضــاف 
أيضــاً ســبقها فــي إتاحــة الفرصــة للقطــاع 
إدارة  فــي  رئيســي  دور  ألداء  النســائي 
الجمعيــة مــن خــالل العضويــة فــي مجلــس 
ــن  ــاً ع ــنوات«، معرب ــع س ــل تس اإلدارة قب
العضــوات مــن  بــه  لمــا قامــت  تقديــره 

الجمعيــة.  أهــداف  لتحقيــق  مســاندة 
وأشــار ســموه إلــى أنــه علــى صعيــد ضمــان 
اتفاقيــات  إبــرام  تــم  اســتدامة الخدمــة، 
الشــركات  مــن  الكثيــر  مــع  اســتراتيجية 
قطعــت  كمــا  العمالقــة،  والمؤسســات 
تفعيــل  فــي  ملموســاً  الجمعيــة شــوطاً 
خــالل  مــن  الخيــري  االســتثمار  برنامــج 
األولــى  المرحلــة  %90 مــن  إنجــاز نحــو 

مكــة(. )خيــر  لمشــروعات 
التقريــر  ختــام  فــي  ســموه  وأشــاد 
الجمعيــة  بهــا  التــي تحظــى  بالمســاندة 
ــريفين،  ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــن حكوم م
ومــن أصحــاب الســمو أمــراء المناطــق، 
والــوزارات ذات العالقــة، وكذلــك شــركاء 

والبنــوك.  المؤسســات  مــن  الجمعيــة 
فــي  المنتخبيــن  األعضــاء  ســموه  وهنــأ 
عضويــة  أن  مؤكــداً  الجديــدة،  الــدورة 
أمــراً  وليســت  تكليــف  هــي  المجلــس 
شــرفياً، وأنهــا تحتــاج إلــى جهــود وخبــرات 
تتناســب مــع مكانــة الجمعيــة ومــا حققتــه 

ومــا تتطلــع إليــه.
هــذا، وتتضمــن االجتمــاع أيضاً تســلم ســمو 
شــهادة  وثيقــة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
اآليــزو لنظــم إدارة الجــودة التــي حصــل 
كمــا  بالريــاض،  الجمعيــة  مركــز  عليهــا 
تســلم ســموه دعمــاً بمبلــغ خمســمائة ألــف 
الســعودي  البنــك  رعايــة  تكاليــف  ريــال 
توظيــف  لبرنامــج  )ســاب(  البريطانــي 
بعــد  الجمعيــة.  تنفــذه  الــذي  المعوقيــن 
ذلــك اطلــع األعضــاء علــى تقريــر المحاســب 
القانونــي عــن الحســاب الختامــي لميزانيــة 

المنصــرم،  المالــي  للعــام  الجمعيــة 
ــر  ــة بالمعايي ــزام الجمعي ــاد بالت ــذي أش وال
الرقابــة  وبآليــات  الدقيقــة  المحاســبية 
الماليــة والشــفافية المطبقــة. وبنــاءً عليــه؛ 
ــاء. ــل األعض ــن قب ــم م ــاد القوائ ــم اعتم ت

ــة  ــة للجمعي ــة العام ــة األمان ــر أن أروق يذك
عشــر  األحــد  ومراكزهــا  الريــاض  فــي 
المنتشــرة فــي عــدد مــن مناطــق ومــدن 
اســتعدت  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
المنافســات  أرقــى  مــن  لواحــدة  مبكــراً 
ــابقون  ــن يتس ــاء الوط ــن أبن ــة م ــن نخب بي
للمشــاركة الفاعلــة فــي مهمــة تطوعيــة 
وخبــرة  ووقتــاً  جهــداً  تســتلزم  خيريــة 
ومبــادرة، هــي العضويــة فــي مجلــس إدارة 

الجمعيــة لدورتــه الثانيــة عشــرة.
مواطنــاً   37 المرشــحين  قائمــة  وضمــت 
ــم  ــمائهم ومكاناته ــون بأس ــة يمثل ومواطن

وأدوارهــم الخيريــة واالجتماعيــة والعلميــة 
ونجاحاتهــم العمليــة رصيــداً اســتراتيجياً 

ــوق.  ــى التف ــع إل ــة تتطل ألي مؤسس
وللمــرة األولــى فــي تاريــخ الجمعيــة، تمــت 
هــم  فقــط  مقعــداً   15 علــى  المنافســة 
وفقــاً  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  إجمالــي 
للتنظيــم الجديــد للجمعيــات الخيريــة، وأتيح 
ألعضــاء الجمعيــة العموميــة الموجوديــن 
فــي  التصويــت  الريــاض  منطقــة  خــارج 
مراكــز الجمعيــة فــي مــدن: مكــة المكرمــة، 
وحائــل،  وجــدة،  المنــورة،  والمدينــة 
ــي  ــرس؛ ف ــا، وال ــة، وأبه ــوف، والباح والج
ســابقة أولــى فــي تاريــخ الجمعيــة، وفيمــا 
ــري فــي  ــدو فــي مؤسســات العمــل الخي يب

المملكــة العربيــة الســعودية.
وجــرت عمليــة التصويــت تحــت إشــراف 
ــة،  ــة االجتماعي ــل والتنمي ــروع وزارة العم ف
أعضــاء  مــن  لجنــة  تشــكيل  تــم  كمــا 
المرشــحين  غيــر  العموميــة  الجمعيــة 
للمجلــس لإلعــداد لالنتخابــات وفقــاً للوائح 
الجمعيــة  أعضــاء  دعــوة  وتــم  الــوزارة، 
التصويــت  الذيــن يحــق لهــم  العموميــة 
ــذي يتضمــن  لحضــور االجتمــاع الســنوي ال

االنتخــاب. عمليــة 
اجتمــاع  عقــد  االنتخــاب  عمليــة  وعقــب 

خبراء ومتخصصون 
في مختلف 

المجاالت يشكلون 
المجلس الجديد
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الجمعيــة العموميــة الثالــث والثالثــون الذي 
ــة  ــس اإلدارة المنقضي ــم مجل ــن تقدي تضمَّ
الــدورة  خــالل  األداء  عــن  تقريــراً  مدتــه 
ــا  ــاب( بم ــف حس ــامالً )كش ــة، ش المنصرم
التــزم بــه المجلــس خــالل تلــك الــدورة مــن 
وعــود وخطــط، وبمــا حققــه مــن إنجــازات 
علــى عــدة أصعــدة، فــي مقدمتها التوســعان 
األفقــي والرأســي، وتجويــد الخدمــة، وبرامج 
والتثقيــف،  التوعيــة  وأنشــطة  التدريــب، 
ومســاعي تنميــة المــوارد الماليــة، وتكامــل 

ــة . ــات المعني ــع الجه ــود م الجه
ــاع  ــالل االجتم ــاء خ ــتعرض األعض ــا اس كم
وتقريــر  للجمعيــة  العموميــة  الميزانيــة 
ممثلــو  أعلــن  ثــم  القانونــي،  المحاســب 
الفائزيــن  المرشــحين  أســماء  الــوزارة 
بعضويــة المجلــس فــي الــدورة المقبلــة 
وعــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا كل 
ــاع األول  ــد االجتم ــك ُعق ــب ذل ــم، وعق منه
لمجلــس اإلدارة بتشــكيله الجديــد، وفيــه 

تــم اختيــار الرئيــس ونائبــه.
المرشــحين  قائمــة  وضمــت  هــذا، 
لعضويــة مجلــس اإلدارة كالً مــن: صاحــب 
بــن  ســلطان  األميــر  الملكــي  الســمو 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، صاحبــة الســمو 
الملكــي األميــرة فهــدة بنــت فهــد بــن 
خالــد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز، الدكتــور 
متولــي،  عبدالقــادر  حســن  بــن  أحمــد 
بنــدر  بــن علــي ماجــد قبانــي،  أســامة 
جمعــان  الصالــح،  ناصــر  عثمــان  بــن 
ــن  ــد ب ــي، حام ــد الزهران ــن محم ــن حس ب

ــي  ــن عل ــد ب ــود، حم ــان العام ــد عثم محم
ــارون آدم  ــت ه ــان بن ــويعر، حن ــر الش عم
الهوســاوي، الدكتــور زايــد بــن صالــح 
عبــدهللا  بنــت  ســارة  الزايــد،  العلــي 
بنــدر  بــن  ســلمان  الحمــدان،  حمــدان 
أحمــد الســديري، ســلمان بــن فهــد حمــد 
المالــك، الدكتــور صالــح بــن حمــد ناصــر 
التويجــري، الدكتــور المهنــدس طــالل 
معالــي  الحربــي،  خلــف  ســليمان  بــن 
الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز أحمد 
الســويلم، معالــي المهنــدس عبدالرحمــن 
ــي،  ــن الفضل ــن عبدالرحم ــن عبدالمحس ب
عبــدهللا بــن إبراهيــم المجدوعــي، عبــدهللا 
بــن صالــح عبدالرحمــن العقيــل ،عبــدهللا 
ــدس  ــالن، المهن ــدهللا العج ــد عب ــن فه ب
عبدالكريــم  محمــد  بــن  عبدالمحســن 
الفــارس،  حمــد  بــن  عثمــان  الزكــري، 

الزيــد،  عثمــان  بــن  علــي  المهنــدس 
العرفــج،  عبــدهللا  ســعود  بــن  فهــد 
الدكتــور فهــد بــن عبــده حمــود بشــيري، 
حســن  محمــد  بنــت  فوزيــة  الدكتــورة 
أخضــر، الدكتــورة ماجــدة بنــت عبدالحميــد 
بــن  مانــع  المهنــدس  بيســار،  جميــل 
حســن ســعيد آل عميــر، األســتاذ الدكتــور 
الحازمــي،  فــارس  علــي  بــن  محســن 
ــوزان  ــن ف ــن عبدالرحم ــد ب ــور محم الدكت
المهيــزع، محمــد بــن عبدالرحمــن محمــد 
البرجــس، الدكتــور محمــد بــن عبــدهللا 
ســليمان  بنــت  مزنــة  الناصــر،  ســعد 
محمــد  بــن  مســعر  الرويلــي،  خليفــة 
شــايع المســعر، الدكتــورة نجــالء بنــت 
فخــر الديــن علــي رضــا، نــوف بنــت محمــد 
ــد  ــن أحم ــم ب ــر، هاش ــن داغ ــر ب ــن مني ب

علــي البدرشــيني.

صورة تجمع أعضاء المجلس في دورته السابقة والحالية

لقطات من عملية االقتراع

1415



األميرة فهدة بنت فهد بن 
خالد بن ناصر بن عبدالعزيز 
عضو مجلس إدارة الجمعية 
لمجلة »الخطوة«:
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إدارة  مجلــس  إلــى  لالنضمــام  دوافعــك  مــا    
ــي  ــاهمي ف ــن أن تس ــال يمك ــي أي مج ــة، وف الجمعي

الجمعيــة؟ خدمــة 
- خبرتــي بالمجال اإلنســاني عبــر )الفهدة اإلنســانية( 
جعلتنــي أدرك أهميــة دمــج وتمكيــن ذوي اإلعاقــة بكل 
المجــاالت وتقديــم البرامــج الداعمــة لهــم واحتوائهــم 
نفســياً، وكذلــك تطويــر المهــارات لديهــم مــن خــالل 
ســهم -مــن 

ُ
المبــادرات المتنوعــة. وبــإذن هللا سأ

الجمعيــة؛  خدمــة  فــي  اإلعالمــي-  المجــال  خــالل 
لمــا لدينــا مــن إدراك واســع فــي المجــال التطوعــي، 
ــب  ــي تص ــة الت ــادرات المتنوع ــكار المب ــر وابت وتطوي
فــي مصلحــة األطفــال ذوي اإلعاقــة، وأي مجــال فــي 
الجمعيــة يحتــاج إلــيَّ فإنــي أتشــرف بــه ولــن أتأخــر 

عنــه.
ــي  ــل وإيجاب ــدور فاع ــوم ب ــعودية تق ــرأة الس   الم
ــذا  ــن ه ــف تري ــة.. فكي ــة بالمملك ــة التنمي ــي حرك ف

ــة؟ ــي الجمعي ــدور ف ال
ــرأة  ــال الم ــا هللا- بإيص ــادة -حفظه ــام القي - اهتم
وإتاحــة  القياديــة  المناصــب  إلــى  الســعودية 
ــزات  ــات والممي ــن والمثقف ــات منه ــة للمبدع الفرص
ومشــاركتهن فــي النهضــة والبنــاء وتشــجيعهن 
علــى اإلنتــاج جعلهــا تتبــوأ مكانــة رائــدة فــي مختلــف 
ــي  ــز ف ــور وتمي ــن حض ــار له ــل، وص ــات العم قطاع
ميــدان التربيــة والتعليــم والصحــة والثقافــة واإلعــالم 
والرعايــة االجتماعيــة والخدمــات المختلفــة األخــرى .

والجمعيــة داعمــة للمــرأة الســعودية فــي حركــة 
ــن  ــة م ــم الجمعي ــت دع ــد رأي ــة؛ فق ــة بالمملك التنمي
خــالل توظيــف المــرأة الســعودية بــكل قطاعــات 
ــة  ــوادر طبي ــة وك ــاءات عالي ــن ذوات كف ــز، وه المرك
وتعليميــة بكثــرة. ومنافســة ثمانــي ســيدات علــى 
ــن  ــال المعوقي ــة األطف ــس إدارة جمعي ــد مجل مقاع
ــرأة  ــود الم ــم وج ــى دع ــة عل ــة واضح ــي إال دالل ــا ه م

بالجمعيــة،  القياديــة  المناصــب  فــي  الســعودية 
وخطــوة مبشــرة بالخيــر.

 كيــف تريــن الصــورة الذهنيــة عــن الجمعيــة قبــل 
وبعــد االنضمــام إلــى مجلــس اإلدارة؟

ــورة  ــف الص ــداً أن تختل ــي ج ــن الطبيع - م
إلــى  االنضمــام  قبــل  الذهنيــة 

بعــد  عنهــا  اإلدارة  مجلــس 
االنضمــام؛ فقــد كانــت النظرة 

مقصــورة علــى مــا نقــرأه 
ونســمعه عــن الجمعيــة. 
االنضمــام  بعــد  ولكــن 
عندمــا  الصــورة  اختلفــت 
اإلبــداع  مــن  رأيــت كيانــاً 
العظيمــة  واإلنجــازات 
تُبــذل  كبيــرة  وجهــوداً 

المســتفيدين  لخدمــة 
مــن الجمعيــة، والعمــل 

زيــادة  علــى 

وكيفيــة  اإلعاقــة  بمفهــوم  المجتمــع  توعيــة 
التعامــل معهــا منــذ ســن مبكــرة، ورأيــت حــرص 
أعضــاء الجمعيــة علــى عــدة جوانــب مختلفــة، منها 
التركيــز علــى تطويــر األداء التعليمــي والتأهيلــي 
والطبــي والوظيفــي ومــدى اســتفادة الطفــل مــن 
ذلــك مــع جــودة الخدمــة، ونســأل هللا أن 
يبــارك فــي جهــود الجميــع، وأن يحالفهــم 

هللا. بــإذن  التوفيــق 
 فــي ظــل انتشــار مواقــع التواصــل 
أفــراد  جميــع  وتفاعــل  االجتماعــي 
المجتمــع معهــا، كيــف يمكــن اســتغاللها 
والمــادي  المعنــوي  الدعــم  لحشــد 

الجمعيــة؟ لمســاندة 
»اســتغالل«  كلمــة  سأســتبدل   -
بكلمــة »توظيــف«؛ ألنهــا األفضــل؛ 
التواصــل  فمواقــع 
ــة  ــي المختلف االجتماع
مــا هــي إال وســيلة 
وســائل  مــن 
الوصــول إلــى 
لمجتمــع  ا

حوار - عبداهلل العوبل
أن  عبدالعزيز،  بن  ناصر  بن  خالد  بن  فهد  بنت  فهدة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  أكدت 
اهتمام القيادة بإيصال المرأة السعودية إلى المناصب القيادية وإتاحة الفرصة للمبدعات منهن 
والمثقفات والمميزات ومشاركتهن في النهضة والبناء وتشجيعهن على اإلنتاج جعلها تتبوأ 
مكانة رائدة في مختلف قطاعات العمل، مشيرة إلى أنها رأت دعم الجمعية للمرأة السعودية من 
خالل توظيفها بجميع قطاعات مراكزها، مبينة أن تنافس ثماني سيدات على مقاعد مجلس إدارة 
بالجمعية،  القيادية  المناصب  السعودية في  المرأة  واضحة على دعم وجود  داللة  يعد  الجمعية 
وخطوة مبشرة بالخير. ودعت األميرة فهدة الفهد في حوار خاص مع مجلة »الخطوة« بمناسبة 
انتخابها عضوة بمجلس إدارة الجمعية للدورة الـ12 إلى ضرورة توظيف مواقع التواصل االجتماعي 
بشكل صحيح ومدروس لتحقيق أهداف الدعم المعنوي والمادي في الجمعية وكل ما يتبع ذلك 
والمحاور  المهمة  الموضوعات  من  الكثير  فهدة  األميرة  وطرحت  الجمعية.  ألطفال  مصلحة  من 

الحيوية حول قضية اإلعاقة والمعوقين، وذلك من خالل هذا الحوار.
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ــا  ــن توظيفه ــدَّ م ــا. وال ب ــالف أنواعه ــراده، باخت وأف
ــم  ــداف الدع ــق أه ــدروس لتحقي ــح وم ــكل صحي بش
المعنــوي والمــادي فــي الجمعيــة، وكل مــا يتبــع ذلــك 

الجمعيــة. ألطفــال  مصلحــة  مــن 
ــب  ــوز منتخ ــي ف ــريك« ف ــب ش ــهمِت كـــ »الع  أس
فتيــات الســعودية لكــرة الســلة بالميداليــة الذهبيــة، 
والفــوز بالمركــز األول فــي دورة األلعــاب العالميــة 
لألولمبيــاد الخــاص المقامــة فــي دولــة اإلمــارات، 
فكيــف تريــن هــذه المشــاركة والفــوز الــذي تحقــق؟

لــذوي  يُحســب  إنجــاز  المشــاركة  هــذه  أن  أرى   -
اإلعاقــة، وفرصــة مثلــوا بهــا المملكــة بأجمــل تمثيل، 
ولقــد أعطــى المنتخــب الســعودي الــذي شــارك فــي 
تمكيــن  لكيفيــة  ملهمــاً  مثــاالً  العالميــة  األلعــاب 
الجميــع مــن ممارســة الرياضــة بمختلــف أشــكالها، 
ــم،  ــار إمكاناته ــع إلظه ــام الجمي ــة أم ــة الفرص وإتاح
ــى  ــل إل ــى أن نص ــر، وأتمن ــكل فخ ــم ب ــل بلده وتمثي
مرحلــة أن ذوي اإلعاقــة والجميــع سواســية بــال فــرق.

وهــذه المشــاركة زرعــت فيهــم القــوة واإلصــرار 
والتحــدي؛ فمــع مثابرتهــم والتزامهــم بالتدريبــات 
علــى  وتغلبــوا  طموحهــم،  هللا-  -بفضــل  حققــوا 

»مســتحيل«. كلمــة 
ــة لتشــمل  ــك فــي توســيع خدمــات الجمعي  مــا رأي
إمكاناتهــم  بحســب  لألطفــال  الرياضــي  المجــال 
وقدراتهــم كامتــداد للبرامــج التأهيليــة فــي الجمعيــة؟

- فكــرة رائعــة؛ ألن لديهــم قــدرات مختلفــة تســتحق 
العنايــة واالهتمــام، وتعتبــر هــذه الفكــرة داعمــة 
ــج  ــرة الدم ــا فك ــق معه ــم وتتحق ــم وتأهيله لعالجه
المختلفــة  الرياضيــة  وبقدراتهــم  المجتمــع.  مــع 
وينافســون  وطموحهــم  آمالهــم  ســيحققون 
بالمحافــل الدوليــة ممثليــن لمملكتنــا الغاليــة بــإذن 

. هللا
 هــل يمكــن إطالعنــا علــى مجــاالت عمــل مؤسســة 
الفهــدة اإلنســانية، وكيــف تريــن أوجــه التعــاون بيــن 

الجمعيــة والمؤسســة؟
ــى تجســيد العمــل  - )الفهــدة اإلنســانية( قائمــة عل
التطوعــي وجعلــه مثــالً حيــاً علــى تطويــر المجتمعــات 
ــي  ــة الت ــانية الراقي ــل اإلنس ــم والُمث ــكها بالقي وتمس
تقــوم علــى البــذل والعطــاء والمســاعدة فــي نهــوض 

المجتمــع ونشــر ثقافــة العمــل مــن أجــل اآلخــر، 
ــاء. ــة والوف ــز بالتضحي ــانية تتمي ــفة إنس ــي فلس وه

وبــإذن هللا ســتكون لنــا بصمــة تميزنــا فــي الجمعيــة 
بابتــكار المبــادرات التــي تدعــم أطفــال الجمعيــة 
ومواهبهــم المختلفــة وتطويرهــم؛ ليصبحــوا قادريــن 

ــإذن هللا. ــة ٢٠٣٠ ب ــة المملك ــة رؤي ــى مواكب عل
مــن  الكثيــر  فــي  دائمــاً  فاعــل  حضــورك  إن   
هــي  فمــا  بالمعوقيــن..  العالقــة  ذات  الفعاليــات 
ــي تواجههــم، وخصوصــاً  ــرز المشــكالت الت ــك أب برأي
الصغــار منهــم، ومــا هــي الحلــول لهــذه المشــكالت؟
كلمــة  منهــم  أســمعها  التــي  المشــكالت  أبــرز   -
ــا  ــم، وله ــد تصنيفه ــم عن ــير إليه ــي تش ــاق« الت »مع
مــن  ــر  التنمُّ لهــم  وتســبب  فيهــم،  ســلبي  تأثيــر 
ِقبــل بعــض أفــراد المجتمــع؛ ممــا يؤثــر فــي ثقتهــم 
بأنفســهم. وأتمنــى أن يُعــاد النظــر فــي هــذه الكلمــة 
وتســتبدل بأخــرى تجعــل منهــم ذلــك الشــخص 
القــادر المبــدع كمــا نــراه فيهــم حقــاً؛ فكلمــة واحــدة 

ــة. ــر أم ــر تفكي ــد تغي ق
 كلمة أخيرة تودين إضافتها.

ــهم  ــى رأس ــرام، وعل ــا الك ــة وأعضاءه ــكر الجمعي أش
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان 
ولــي  بــي،  لثقتهــم  ســعود؛  آل  عبدالعزيــز  بــن 
الشــرف أن أكــون مــن ضمــن أعضــاء هــذه الجمعيــة 
المرموقــة، وبــإذن هللا تكــون لــي بصمــة مميــزة تعــود 

ــر. ــكل خي ــا ب ــة وأطفاله ــى الجمعي عل

وار
ح
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بكـم نهـتم 
وبإبداعاتكم نفتخر 



 اختــار أعضــاء الجمعيــة العموميــة باالنتخاب 
ثــاث عضــوات هــن: صاحبــة الســمو الملكــي 
األميــرة فهــدة بنــت فهــد بــن خالــد بــن ناصــر 
ــار،  ــدة بيس ــورة ماج ــز، والدكت ــن عبدالعزي ب
والدكتــورة نجــاء بنــت فخــر الديــن علــي 

رضــا.
 وفــي هــذا اإلطــار تقــوم المــرأة الســعودية 
محــوري  بــدور  الجمعيــة  مراكــز  كل  فــي 
حضــور  ولهــا  مســيرتها،  فــي  ورئيــس 
واألنشــطة  البرامــج  مختلــف  فــي  فاعــل 
التعليميــة  بالبرامــج  بــدءاً  تقدمهــا،  التــي 
التــي تعتمــد بنســبة %100 علــى القطــاع 
ــدة  ــة فــي ذلــك رائ النســائي. وكانــت الجمعي
فــي توطيــن هــذه األقســام بالكامــل فــي كل 
ــة  ــة العاجي ــج الرعاي ــروراً ببرام ــا، م مراكزه
والتأهيليــة التــي يمثــل القطــاع النســائي 
ــج  ــى برام ــوالً إل ــب، وص ــبة األغل ــا النس فيه
األســر.  مــع  المباشــر  واالتصــال  التوعيــة 

الجمعية والمرأة..
تاريخ مشّرف  

الريادة في احتضان بنات الوطن 
ليس  المجتمع،  في  حضاري  بدور  الجمعية  تقوم 
ولكن  المعوقين،  األطفال  خدمة  مستوى  على  فقط 
كمؤسسة رائدة لها دور رائد وقيادي في طرح الكثير من 
النسائي  للقطاع  الفاعل  الحضور  أبرزها  من  المبادرات، 
في كل أعمال الجمعية ومخططاتها المستقبلية؛ فقد 
ى صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان  تبنَّ
اإلدارة، أطروحات مشاركة  بن عبدالعزيز رئيس مجلس 
الجمعية؛  إدارة  مجلس  عضوية  في  السعودية  المرأة 
أول  انضمام  للمجلس  العاشرة  الدورة  شهدت  حتى 
بنت  فوزية  الدكتورة  وهي  الجمعية،  تاريخ  في  عضوة 
محمد أخضر ثم زادت نسبة المشاركة في الدورة الحادية 
عشرة بانتخاب الدكتورة ماجدة بنت عبدالحميد جميل 

بيسار وفي الدورة الثانية عشرة واألخيرة،
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مــن  الكثيــر  النســائي  للقطــاع  ويحســب 
علــى  الجمعيــة  التــي حققتهــا  النجاحــات 

مــدار تاريخهــا.
ومــن هنــا تولــي الجمعيــة محــور اختيــار 
ــات  ــن صاحب ــة م ــائية المؤهل ــر النس العناص
الكفــاءات والخبــرات المتخصصــة أولويــة 
قصــوى، وتفخــر الجمعيــة بأنهــا باتــت مركــزاً 
ــم  ــي التعلي ــة ف ــاءات راقي ــخ كف ــاً لتفري وطني
ــى  ــس عل ــي يتناف ــص الت ــل المتخص والتأهي
فــي  الرعايــة  اســتقطابها كل مؤسســات 
المملكــة وخارجهــا، وتســعى جاهــدة إلــى 
الوطنيــة  الكفــاءات  نــدرة  علــى  التغلــب 

ــل. ــاج والتأهي ــي الع ــي مجال ــائية ف النس

أول المسيرة
ــة  ــيرة الجمعي ــي مس ــرأة ف ــدور الم ــزاً ل وتعزي
بالجمعيــة  النســائية  اللجنــة  تشــكيل  تــم 
ــال،  ــع واألعم ــيدات المجتم ــن س ــة م ــن نخب م
ــم،  ــن وزارة التعلي ــؤوالت م ــات، ومس واإلعامي

المتخصصــة.  واألكاديميــات 
وتهــدف اللجنــة إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة: 
المجتمــع،  فــي  الجمعيــة  حضــور  تعزيــز 
ــول  ــوارد، والوص ــة الم ــود تنمي ــاندة جه ومس
ببرنامــج العضويــة إلــى شــرائح وفئــات غائبــة 

عــن ســيدات المجتمــع.
ــي  ــة: تبن ــة اآلتي ــة فــي عملهــا اآللي ــع اللجن وتتب
فعاليــات وأنشــطة نســائية للتعريــف برســالة 
الجمعيــة ومنجزاتهــا، وتفعيــل برامــج توعويــة 
النســائية  المســاهمات  وإثــراء  نســائية، 
ــل  ــة، والتواص ــال الجمعي ــي أعم ــة ف التطوعي

ــر. ــات الخي ــال وفاع ــيدات األعم ــع س م
ــن نمــاذج برامــج األنشــطة النســائية  ومــن بي
فــي مجــال التفاعــل االجتماعــي والتربــوي كان 

هنــاك الكثيــر مــن البرامــج المتفــردة، منهــا: 
)هللا  الوطنيــة  المبــادرة  فــي  المشــاركة   •

خيرهــا(. يعطيــك 

• تقديم برامج توعوية لألمهات.
• لجنة الدمج والتدخل المبكر.

• تدريــب األمهــات علــى كيفيــة تطبيــق وتنفيــذ 
البرامــج مــع أطفالهــن.

• تكريــم األمهــات المثاليــات فــي األقســام 
والتعليميــة. العاجيــة 

األطفــال  تدعــم  التــي  المنزليــة  الزيــارات   •
والتعليميــة. التأهيليــة  للبرامــج 

• لجنة اإلعداد لمسابقة القرآن الكريم.

• لجنة تطوير المناهج والحقائب التعليمية.
• لجنة البرنامج التعليمي بالحاسب اآللي.

• تفعيــل دور لجنــة األنشــطة النســائية وتنميــة 
الموارد.

ــال  ــرى لألطف ــل وأخ ــق والتواص ــة للنط • لجن
الموهوبيــن.

• اللجنة النسائية التطوعية.
والمــدارس  الروضــات  مــن  الكثيــر  زيــارة   •

واألهليــة. الحكوميــة 
• تفعيــل مشــاركة األمهــات فــي البرنامــج التعليمي 
ــل مــن  ــق التأهي بضمهــا كعضــو مــن أعضــاء فري

خــال حضورهــا الجتماعــات األهــداف.
األنشــطة  فــي  اآلبــاء  مشــاركة  تفعيــل   •
ــة  ــا الجمعي ــي تنظمه ــة الت ــة والخارجي الداخلي

الرجــال. بحضــور  والخاصــة 
المحاضــرات  األمهــات  حضــور  متابعــة   •
التثقيفيــة واألنشــطة المقامــة داخــل الجمعية 

وخارجهــا.

د.فوزية أخضر

د.ماجدة بيسار

د.نجاء رضا
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 )12( للدورة  المنتخبين  الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء  من  عدد  آراء  الخطوة«   « استطلعت 
إلى  تطلعاتهم  بينت  وقد  أعمالهم،  أول  في  يحملونها  التي  الملفات  أبرز  حول  للمجلس، 
طموحات ال حدود لها لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة بمنهجية علمية، وبخطط مدروسة، 

حيث المجلس يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة والمرموقة.

أعضاء مجلس اإلدارة الُجدد يطرحون رؤاهم 
لمواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات
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الدكتــور  البدايــة يقــول معالــي  فــي 
ــويلم  ــز الس ــن عبدالعزي ــن ب عبدالرحم
ــة،  ــس إدارة الجمعي ــس مجل ــب رئي نائ
مكانــة  إلــى  وصلــت  الجمعيــة  إن 
ــن ينتســب  ــكل َم مرموقــة ومشــرفة ل
إليهــا، وفــي هــذا اإلطــار تحظــى بثقــة 
كبيــرة ومتميــزة فــي المجتمــع، وتعتبــر 
نموذجــاً مثاليــاً للعمــل الخيــري؛ حيــث 
إنهــا تقــدم خدمــة وطنيــة وإنســانية.. 
وهــذه أســباب كافيــة لتكــون دافعــاً 
أجــل هــذه  مــن  الجهــود  لمواصلــة 

ــاء. ــن األبن ــة م ــة الغالي الفئ
ــرة  ــة الكبي ــذه المؤسس ــتمرار ه ــي اس ــاركة ف ــإن المش ــرى ف ــة أخ ــن جه م
فــي أداء واجبهــا مــن خدمــات وبرامــج للتصــدي لقضيــة اإلعاقــة، مــن جهــة، 
ولخدمــة األطفــال المعوقيــن مــن جهــة أخــرى، تحّمــل كل عضــو فيهــا 
ــا  ــز مكانته ــود لتعزي ــن الجه ــد م ــذل مزي ــا بب ــذه القضاي ــاه ه ــؤولية تج المس

ــع. ــي المجتم ــارز ف ــا الب ودوره
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــويلم أن التحدي ــن الس ــور عبدالرحم ــي الدكت ــرى معال وي
ــل  ــن يظ ــا، ولك ــي تقدمه ــرة الت ــات الكبي ــل الخدم ــي ظ ــرة، ف ــة كثي الجمعي
ــال  ــة لألطف ــر الخدم ــغيلية، وتطوي ــا التش ــل ميزانياته ــن تموي ــس تأمي هاج
ــادة الحكيمــة لخــادم  ــة والقي ــه بدعــم الدول ــات.. والحمــد لل مــن أهــم التحدي
ــي  ــه هللا- الراع ــز -حفظ ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش الحرمي
األول للجمعيــة منــذ أن كانــت مجــرد فكــرة حتــى اآلن، فــإن الجمعيــة تواصــل 
مســيرة إنجازاتهــا، وكذلــك مســاندة أهــل الخيــر والميســورين والمؤسســات 
ــة..  ــزال، وراء كل نجاحــات الجمعي ــرة، كانــت، وال ت ــة الكبي ــة الوطني االقتصادي
ــعات  ــى التوس ــراً إل ــم؛ نظ ــى الدع ــة إل ــي حاج ــة ف ــإن الجمعي ــك ف ــم ذل ورغ
الرأســية علــى مســتوى تطويــر الخدمــة، وأيضــاً األفقيــة علــى مســتوى إنشــاء 
المراكــز الجديــدة لرعايــة األطفــال المحتاجيــن إلــى خدماتهــا فــي كل مناطــق 

ــة. المملك

ــن  ــدر ب ــه يقــول األســتاذ بن ومــن جهت
عثمــان الصالــح عضــو مجلــس اإلدارة: 
»لقــد كان لــي الشــرف أن أكــون عضواً 
ــابقة،  ــي دورة س ــس اإلدارة ف ــي مجل ف
عضــواً  وانتخابــي  شــرفياً..  وعضــواً 
ــس  ــرة لمجل ــة عش ــدورة الثاني ــي ال ف
اإلدارة، وهــذا حقيقــة اســتكمال لمــا 
ــة  ــود تطوعي ــن جه ــل م ــن قب ــه م بدأت
ــدة«،  ــة الرائ ــذه الجمعي ــيرة ه ــي مس ف
مشــيراً إلــى أنــه يتشــرف بالمســاهمة 

ــواء  ــة، س ــة العريق ــذه المؤسس ــي ه ف
كان عضــواً فــي مجلــس اإلدارة أو عضــو جمعيــة عموميــة؛ »فــا يهــم المــكان، 
ولكــن المهــم العمــل الــذي نقدمــه لجمعيــة تحظــى بمكانــة متميــزة ومقــدرة 

ــراد«. ــك األف ــة وكذل ــات الدول ــدى كل قطاع ل

ــا  ــب إليه ــن ينتس ــث كل َم ــة تح ــح أن الجمعي ــدر الصال ــتاذ بن ــح األس ويوض
علــى بــذل كل جهــد ممكــن لخدمــة هــؤالء األطفــال، خصوصــاً فــي ظــل الثقــة 
الغاليــة التــي تحظــى بهــا لــدى كل مســتويات المجتمــع، مبينــاً أن هــذه الثقــة 
لــم تــأِت مــن فــراغ، ولكنهــا جــاءت تقديــراً واحترامــاً لشــخص رئيــس مجلــس 
إدارة الجمعيــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز الــذي جعــل مــن هــذه الجمعيــة مؤسســة متقدمــة خدميــاً وإداريــاً 
ــر  ــى معايي ــق أعل ــة، وتطب ــز بالشــفافية فــي كل أعمالهــا المالي ــاً، وتتمي ومالي
ــي وراء كل  ــر الحقيق ــو الس ــذا ه ــا.. وه ــي كل مجاالته ــة ف ــودة والحوكم الج

ــه الجمعيــة علــى مــدى نحــو خمســة وثاثيــن عامــاً. نجــاح وإنجــاز حققت
ويؤكــد األســتاذ بنــدر الصالــح أهميــة المحافظــة علــى الصــورة الذهنيــة عــن 
الجمعيــة لــدى كل أفــراد المجتمــع بمختلــف فئاتــه ومســتوياته، وهــي صــورة 
ذهنيــة إيجابيــة، صنعتهــا الجمعيــة بحجــم مــن اإلنجــازات غيــر مســبوق فــي 
ــرة  ــة طف ــهد الجمعي ــع أن تش ــن المتوق ــك م ــري؛ ولذل ــل الخي ــال العم مج
إعاميــة وتعريفيــة للمحافظــة علــى هــذه الصــورة اإليجابيــة مــن جهــة، 

ــي. ــل االجتماع ــام التواص ــال إع ــي مج ــتجدات ف ــة المس ولمواكب

العجــان  عبــدهللا  األســتاذ  ويقــول 
دوافــع  »إن  اإلدارة:  مجلــس  عضــو 
االنضمــام إلــى مجلــس إدارة الجمعيــة 
المؤسســات  مــن  أنهــا  إلــى  تعــود 
امتــداداً  وتعتبــر  البــارزة،  الخيريــة 
متميــزاً لخدمــات الدولــة لهــذه الفئــات 
الغاليــة علينــا مــن اإلخــوة واألبنــاء، 
إضافــة  أعمالهــا  فــي  والمشــاركة 
حقيقيــة فــي حيــاة كل مواطــن يســعى 
إلــى خيــر بــاده وتقدمهــا«، مضيفــاً 
أداء  اإلنســانية  الضــرورة  مــن  أنــه 

ــانية  ــا اإلنس ــع القضاي ــي م ــل اإليجاب ــال، والتفاع ــؤالء األطف ــاه ه ــب تج الواج
وجــل-  -عــز  هللا  وشــريعة  اإلســامية  العقيــدة  مــن  نابــع  واالجتماعيــة 
ــات  ــع كل فئ ــل م ــور التواص ــد جس ــف، وم ــاون والتكات ــى التع ــا عل ــي تحثن الت
المجتمــع؛ فالتعاطــف وحــده ال يكفــي، وديننــا الحنيــف ديــن عمــل ومعامــات.
ويشــير األســتاذ العجــان إلــى أن األطفــال المعوقيــن مــن أكثــر الفئــات 
احتياجــاً إلــى الدعــم والمســاندة، والجمعيــة أنســب المؤسســات التــي تقــوم 
بخدمــة هــؤالء األطفــال فــي إطــار التصــدي لقضيــة اإلعاقــة؛ باعتبارهــا 

مشــكلة كل أفــراد المجتمــع.
ويــرى األســتاذ عبــدهللا العجــان أن أهــم التحديــات التــي تواجــه مســيرة 
الجمعيــة أن التبرعــات والهبــات والزكــوات التــي تتلقاهــا الجمعيــة فــي أوقــات 
محــددة خــال العــام ال تتناســب مــع مســؤولياتها علــى مــدار العــام؛ حيــث إن 
مراكزهــا تســتمر فــي تقديــم الخدمــة المتخصصــة والمجانيــة بشــكل منظــم 
ودوري. وتلــك أهــم التحديــات التــي تواجــه الجمعيــة، مشــيراً إلــى أن الدافــع 
اآلخــر هــو اســتقطاب الخبــرات التأهيليــة والطبيــة والتعليميــة، وهــو واحــد من 
أهــم التحديــات التــي تواجــه الجمعيــة فــي ظــل منافســة القطــاع الخــاص على 
ــات والمســتجدات المســتمرة  ــه، وكذلــك فــي ظــل التحديث ذلــك بــكل إمكانات

فــي وســائل وأســاليب التعليــم والعــاج لألطفــال المعوقيــن.
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ــم  ــه رغ ــان إن ــول العج ــات يق ــات والتحدي ــذه المعوق ــاوز ه ــبل تج ــن س وع
ــتثمارية،  ــروعات االس ــتراتيجية المش ــة باس ــيرة مهم ــدأت مس ــة ب أن الجمعي
ولكنهــا تحتــاج إلــى التوســع فيهــا، وأال يقتصــر األمــر علــى اإلنشــاءات لتمتــد 
إلــى مشــاريع اســتثمارية ذات عوائــد كبيــرة ومســتمرة؛ حتــى يمكــن أن تلبــي 
ــة  ــاف خيري ــاء أوق ــي إنش ــع ف ــرورة للتوس ــاك ض ــد أن هن ــا. وأعتق احتياجاته
ــث  ــز؛ حي ــا مراك ــد فيه ــي توج ــك الت ــاً تل ــة، خصوص ــق المملك ــي كل مناط ف
ــاء هــذه المناطــق فــي حاجــة إلــى وعــاء خيــري موثــوق  ــر مــن أبن يوجــد الكثي
ــاً أنــه مــن  فيــه لتوجيــه زكواتهــم وصدقاتهــم، لخدمــة أبنــاء مناطقهــم، مبين
األهميــة التعــاون مــع وزارة التعليــم، ومراكــز الجمعيــة تقــوم بــدور فــي تدريــب 
وتأهيــل الكثيــر مــن طالبــات الجامعــات الســعودية، ويمكــن االســتفادة مــن 

ــة. هــذه الكفــاءات الوطني

ويقــول األســتاذ عبــدهللا المجدوعــي 
عضــو مجلــس اإلدارة: »إن دوافعــي 
مجلــس  عضويــة  فــي  للمشــاركة 
إنســاني؛  دافــع  أوالً  الجمعيــة..  إدارة 
ابتاهــا  قــد  الغاليــة  الفئــة  فهــذه 
العلــي القديــر بنقــص فــي قدراتهــا 
الذهنيــة،  أو  الجســدية  وإمكاناتهــا 
لســبب هــو جــل فــي عــاه يعلمــه وهــذا 
اختبــار مــن هللا ودورنــا المســاهمة 
ــاندتهم  ــم ومس ــف معاناته ــي تخفي ف

بــكل جهــد ممكــن. 
مــن جهــة أخــرى فــإن الدافــع الثانــي هــو وطنــي؛ ففــي البدايــة والنهايــة هؤالء 
ــه  ــدر علي ــا يق ــوا كاً فيم ــوا ويعمل ــب أن يتعلم ــن، ويج ــوز الوط ــن كن ــز م كن
ويبــدع فيــه؛ ليكونــوا عناصــر إيجابيــة وفعالــة فــي المجتمــع تشــارك فــي بنــاء 

ــم«.  ــتقبل وطنه ــتقبلهم ومس مس
ويوضــح األســتاذ المجدوعــي دافعــه الثالــث قائــاً إنــه أخاقــي؛ »فلهــذه 
ــا،  ــي إليه ــا وينتم ــش فيه ــد يعي ــى كل واح ــن عل ــل ودي ــة فض ــاد الغالي الب
ــا رد هــذا الديــن وذلــك الفضــل إلــى بلــده، ســواء بعلــم ينشــره  وعلــى كل من
ــاً  ــق«، مبين ــه أو إماطــة األذى عــن الطري ــري يقــوم ب أو عمــل اجتماعــي أو خي
أنــه »مــن المبكــر الحديــث عــن التحديــات التــي تواجــه الجمعيــة؛ حيــث إننــي 
مــا زلــت فــي أول مشــواري فــي مجلــس اإلدارة؛ لذلــك لســت مطلعــاً بعمــق 
ــن  ــل م ــة والتموي ــتدامة المالي ــر االس ــد أن عنص ــي أعتق ــات، ولكن ــى التحدي عل
ــج  ــة البرام ــر لكاف ــب األكب ــون الجان ــكاد يك ــدي ي ــذا التح ــات وه ــرز التحدي أب
المجتمعيــة والخيريــة، وأعتقــد أن التحــدي الثانــي هــو إيجــاد الكــوادر الوطنيــة 

ــال«. ــذا المج ــي ه ــة ف المؤهل
ــأدوار  ــوم ب ــة تق ــاً: »إن الجمعي ــه قائ ــي كام ــتاذ المجدوع ــم األس ويختت
ــم  ــى، ث ــن هللا تعال ــل م ــذا بفض ــن، وه ــال المعوقي ــي مج ــدة ف ــة ورائ نبيل
ــلطان  ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــا صاح ــي يبذله ــرة الت ــود الكبي بالجه
ــة  ــي األمان ــموه ف ــع س ــون م ــن يعمل ــز، وكل َم ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ب
العامــة للجمعيــة بــا كلــل وملــل منــذ ســنين طويلــة، وهــي جهــود ليــس 
هدفهــا البــروز أو التظاهــر، ولكنهــا ابتغــاء وجــه هللا؛ فأســأل العلــي 
ــة  ــل الجمعي ــت تعم ــس الوق ــي نف ــاء، وف ــر العط ــم خي ــر أن يجزيه القدي

علــى إبــراز مكانتهــا بالصــورة التــي تليــق بهــا وبثقــة المجتمــع بأعمالهــا«.

ويقــول األســتاذ ســلمان الســديري 
الدافــع  »إن  اإلدارة:  مجلــس  عضــو 
أنــه  الجمعيــة  فــي  المشــاركة  وراء 
فــي  نســهم  أن  فــي  الرغبــة  لدينــا 
ــا  ــا لدين ــم م ــو تقدي ــري، وه ــل خي عم
مــن خبــرات، والتــي اكتســبناها مــن 
ممارســتنا ألعمالنــا التجاريــة. ووجــدت 
أن جمعيــة األطفــال المعوقيــن هــي 
بــه مــن  تقــوم  لمــا  لنــا؛  المفضلــة 
الخيريــة  األعمــال  فــي  ريــادي  دور 
التــي تشــمل فئــة غاليــة علينــا مــن 

المجتمــع«. 
وحــول أهــم التحديــات التــي تواجــه مســيرة الجمعيــة، ورؤيتــه لتجاوزهــا، 
ــت  ــة تأسس ــري أن الجمعي ــي نظ ــديري: »ف ــلمان الس ــتاذ س ــد األس يؤك
منــذ فتــرة طويلــة، واســتطاعت باجتهــاد أعضــاء مجلــس اإلدارة وأبنائهــا 
المخلصيــن أن تتغلــب علــى الكثيــر مــن المصاعــب. وبالتأكيــد أن مجلــس 
إدارة الجمعيــة يؤمــن بفكــرة التطويــر لمواكبــة المتغيرات، وأن لــكل مرحلة 
وضعهــا الخــاص؛ لذلــك ســنحرص مــع مجلــس اإلدارة علــى تكثيــف العاقة 
ــرائح  ــى ش ــول إل ــى الوص ــة إل ــة، باإلضاف ــاء الجمعي ــع أعض ــة م التفاعلي
ــازل  ــات المن ــات ورب ــدارس والجامع ــاب الم ــي ط ــة ف ــع المتمثل المجتم
ــن، وأيضــاً التنســيق مــع  ــن العــام والخــاص واإلعاميي وموظفــي القطاعي
الجمعيــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي األخــرى المماثلــة ألهدافنــا 

ــا«. بغــرض تنســيق الجهــود فيمــا بينن
وقــال األســتاذ الســديري عــن رؤيتــه للصــورة الذهنيــة عــن الجمعيــة، ســواء 
ــة  ــع لنشــاطات الجمعي ــه متاب ــى مجلــس اإلدارة، إن ــل أو بعــد االنضمــام إل قب
منــذ فتــرة طويلــة، ومعجــب بمــا لديهــا مــن تنظيــم إداري ومالــي، ومــا تقدمــه 
مــن مبــادرات لهــا دور فعــال فــي المجتمــع؛ »لذلــك فــإن االنطبــاع العــام بعــد 

انتخابــي فــي عضويــة مجلــس اإلدارة لــم يتغيــر«.

فخــر  نجــاء  الدكتــورة  وتقــول   
الديــن رضــا عضــو مجلــس اإلدارة، 
للعمــل  انضمامهــا  منــذ  إنهــا 
بالجمعيــة عــام ١٤٠١٩هـــ، وهــي تــرى 
نموذجــاً رائعــاً للعمــل المتطــور، 
مشــيرة إلــى أنهــا دائمــاً تتمنــى 
االنضمــام إلــى هــذه الكوكبــة التــي 
مســتوى  لرفــع  جهدهــا  تبــذل 
الفئــة  لهــذه  المقدمــة  الخدمــة 
برئاســة  األبنــاء،  مــن  الغاليــة 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 

ــر  ــى تطوي ــة إل ــه الدائم ــز، ورؤيت ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــلطان ب س
خدمــات هــذا الصــرح الكبيــر والتوســع فيــه؛ ليشــمل كل مناطــق 
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المملكــة. و«الحمــد للــه نلــت هــذه الثقــة، وأصبحــت أحــد أعضــاء هــذا 
المجلــس«. 

 وتــرى الدكتــورة نجــاء رضــا أن »الجمعيات انتشــرت فــي كل مناطــق المملكة؛ 
ممــا زاد العــبء علــى رجــال األعمــال والشــركات لدعــم هــذه الجمعيــات؛ فــا 
ــك  ــا؛ لذل ــق أهدافن ــي تحق ــات الت ــع الجه ــة م ــراكات مجتمعي ــد ش ــن عق ــدَّ م ب
ــوارد  ــرق وم ــن ط ــث ع ــع، ونبح ــة الجمي ــب ثق ــاً، ونكس ــور دائم ــا أن نتط علين
مثمــرة وأفــكار حديثــة تتماشــي مــع التطــور الــذي نعيشــه حتــى تكــون جمعيتنــا 
ــط  ــم إال بجهــود وتراب ــن يت ــدة وتشــع فــي كل مناطــق المملكــة. وهــذا ل الرائ
أعضــاء المجلــس كأســرة واحــدة لنكســب ثقــة أفــراد المجتمــع، وكلمــا 
زادت خدماتنــا المميــزة لهــذه الفئــة زادت دعواتهــم وإحساســهم بأنهــم 
أفــراد متميــزون بيــن أقرانهــم، وكســبنا رضــا هللا، ودعــم حكومتنــا الرشــيدة 

ــة«. المســاندة دائمــاً لهــذه الفئ
وتختتــم الدكتــورة نجــاء كامهــا قائلــة: »إن الصــورة الذهنيــة عــن الجمعيــة 
ــا  ــبت فيه ــا اكتس ــا ١٨ عام ــي رحابه ــت ف ــي عمل ــدي ألنن ــة عن ــت متكامل كان
خبــرات كثيــرة. أمــا بعــد انضمامــي إلــى مجلــس اإلدارة فقــد أحسســت بزيــادة 
المســؤولية تجــاه الجمعيــة، وأن علينــا العمــل أكثــر بحــب وإخــاص لخدمتهم، 
ــد ثقــة  ــإذن هللا- وأكــون عن ــم األفضــل -ب وإن شــاء هللا ســيوفقنا هللا لتقدي

ــع«.  الجمي

وتقــول الدكتــورة ماجــدة بيســار 
»إن  اإلدارة:  مجلــس  عضــو 
مجلــس  إلــى  االنضمــام  دوافــع 
يصبــح  أن  هــي  الجمعيــة  إدارة 
ــة  ــة ريادي ــن مجموع ــزءاً م ــرء ج الم
ــن  ــرة المتخصصي ــن خي ــة م وقيادي
ــة المختلفــة.  فــي المجــاالت العلمي
الشــخصية  برســالتي  وإيمانــا 
وهــي  أال  الحيــاة  فــي  والمهنيــة 
التكامليــة  الخدمــات  تقديــم 

مــن  اإلعاقــة  ذوي  مــن  لألطفــال 
خــال جمعيــة متخصصــة، وتقديــم الخدمــات فــي الطــب النمائــي 
والســلوكي لألطفــال المســتفيدين مــن الجمعيــة. كمــا أن جمعيــة 
ــه  ــتمتع كون ــع يس ــة، والجمي ــاح جميل ــة نج ــن قص ــال المعوقي األطف

منهــا«. جــزءاً 
ــورة  ــة تقــول الدكت ــي تواجــه مســيرة الجمعي ــات الت وعــن أهــم التحدي
ماجــدة بيســار إنهــا تتمثــل فــي ازديــاد عــدد األطفــال المعوقيــن فــي 
المجتمــع؛ ممــا يزيــد مــن مســؤولية الجمعيــة تجــاه تقديــم الخدمــات 
التأهيليــة والتعليميــة الخاصــة بهــم، وتراجــع المــوارد الماليــة للكثيــر 
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــن التحدي ــد م ــا يزي ــة؛ مم ــات الخيري ــن الجمعي م
الموظفــون الزديــاد عــدد المســتفيدين الذيــن تقــدم لهــم الخدمــات من 
قبــل كل فنــي وفنيــة، خصوصــاً فــي خدمــات التأهيــل الشــامل )العــاج 
ــة  ــا أن المنافس ــا(. كم ــب، وغيرهم ــق والتخاط ــاج النط ــي، وع الوظيف
شــديدة الســتقطاب الخبــرات التأهيليــة والطبيــة والتعليميــة، وتقديــم 

الرواتــب وفــرص التقــدم والتطــور الوظيفــي والمهنــي واالبتعــاث.

ــي  ــات الت ــورة ماجــدة أن ســبل تجــاوز المعوقــات والتحدي ــرى الدكت وت
المجــاالت مســاوية  الرواتــب فــي كل  تكــون  أن  الجمعيــة  تواجــه 
لمثياتهــا فــي القطــاع الحكومــي، علــى األقــل، وأن تكــون هنــاك فرصــة 
لابتعــاث والعــودة بالخبــرات إلــى الجمعيــة، و »أتمنــى صدقــاً أن تكــون 
هنــاك –اســتثنائياً- ميزانيــة ســنوية للجمعيــة مــن »الديــوان الملكــي« 
ــن  ــتفيدين م ــدد المس ــد ع ــع تزاي ــراداً م ــد اط ــة« تتزاي أو »وزارة المالي

ــة«. الجمعي
وفــي ختــام كامهــا تقــول الدكتــورة ماجــدة بيســار: »إن الصــورة 
الذهنيــة عــن الجمعيــة قبــل أو بعــد االنضمــام إلــى مجلــس إدارة 
الجمعيــة، كانــت بالتأكيــد إيجابيــة بــادئ ذي بــدء ) قبــل االنضمــام إلــى 
عضويــة مجلــس اإلدارة(؛ لكونــي أحــد األعضــاء العامليــن لعــدة ســنوات 

ــداً«. ــي تحدي ــم الطب ــررة للقس ــي المتك وزيارات
ــان  ــي اللج ــراط ف ــس اإلدارة واالنخ ــة مجل ــى عضوي ــام إل ــد االنضم ⁃ بع
ــم  ــل القوائ ــة وتفاصي ــاريع المختلف ــى المش ــاع عل ــة، واالط المختلف
الماليــة، وزيارتــي الكثيــرة والمتواصلــة إلــى مركــزي الملــك فهــد ومركــز 
جنــوب الريــاض بقســميهما التعليمــي والتأهيــل الطبــي، وتقييــم 
ــلوكي  ــي والس ــب النمائ ــة »الط ــال عدس ــن خ ــال م ــن األطف ــر م الكثي
ــأن  ــة ب ــى قناع ــاً عل ــي حق ــي«؛ فإنن ــلوكي المعرف ــاج الس ــم الع وتقدي
ــل ،  ــة التفاصي ــة ، محبوك ــداع جميل ــاح وإب ــة نج ــي »قص ــة ه الجمعي

ــج«. ــة النتائ ــد ، مبارك ــة القواع محكم

الناصــر  محمــد  الدكتــور  ويقــول 
مــن  إنــه  اإلدارة  مجلــس  عضــو 
ــا  ــب وم ــي كطبي ــال عمل ــع مج واق
ــن  ــة  ع ــورة إيجابي ــن ص ــته م لمس
جمعيــة األطفــال المعوقيــن فــي 
الغاليــة  الفئــة  لهــذه  خدمتهــا 
ــهم  ــت أن أس ــع؛ أحبب ــى المجتم عل
وأكــون مــن ضمــن الذيــن يقــودون 

هــذه المســيرة المباركــة.
ويــرى الدكتــور محمــد الناصــر أن 
ــا  ــي منه ــي تعان ــات الت ــم التحدي أه

ــا،  ــة بطموحاته ــة مقارن ــوارد المالي ــح الم ــو ش ــات، ه ــة الجمعي غالبي
ــة  ــال تنمي ــي مج ــة ف ــرف إدارة متخصص ــكان أن تش ــة بم ــن األهمي وم
المــوارد الماليــة، والــذي ارتفــع ســقف المنافســة فيــه بشــكل ملحوظ، 
وكذلــك اإلعــام والعاقــات العامــة المســاند الرئيــس للمــوارد الماليــة.

ــة التطــورات  ــة ومواكب ــل الخدمــات التأهيلي ــذي يمث ــب اآلخــر ال والجان
فــي هــذا المجــال، والــذي آمــل أن أوفــق مــع زمائــي للمســاهمة 

ــوي. ــكل حي ــه وبش ــة في المهني
ويــرى الدكتــور الناصــر أن الصــورة الذهنيــة التــي رأيتهــا فــي الجمعيــة 
كمتابــع وعضــو جمعيــة عموميــة تتمثــل فــي الريــادة فــي مجــال خدمــة 
ذوي اإلعاقــة، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وأتطلــع أن تســتمر 

فــي الصعــود مــع المجلــس الجديــد بــإذن هللا.
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خالد..
عام واحد يكفي

وسن..
الشلل بات ماضيَا !!

التحــق خالــد بمركــز الجمعيــة فــي الباحة بســبب إصابته 
بشــلل دماغــي عانــى علــى أثــره مــن شــد متوســط 
فــي الجــزء الســفلي مــن الجســم والــذراع اليســرى مــع 

عــدم القــدرة علــى القيــام بالكثيــر مــن الوظائــف.

؟!كيف كان 

فــي غضــون ســتة أشــهر تحســن توازنه أثنــاء الجلوس 
وأثنــاء المشــي داخــل األماكــن المغلقــة،. تــم إجــراء 
جراحــة عظــام لــه وُوجــد أن قدراتــه الفكريــة تحســنت 
واقتربــت مــن وضعهــا الطبيعــي، وأصبــح اآلن قــادرًا 

علــى االنضمــام إلــى المــدارس العاديــة. 

؟!أين أصبحت

المنــورة   بالمدينــة  شــخصت حالتهــا بمركــز الجمعيــة 
) شــلل تشــنجي وراثــي  فــي النصــف الســفلي ( 
وعــدم القــدرة  علــى  الجلــوس أو  الحبــو أو الوقــوف .

؟!كيف كانت 
لفتــرة  ألكثــر  باســتقاللية  الوقــوف  اســتطاعت 
طويلــة نســبيًا، كمــا اســتغنت عــن الكرســي المتحــرك 
وتمكنــت مــن المشــي  بالعــكاز بــدون أي مســاعدة  ، 
بــل واســتطاعت المشــي لنحــو 30 خطوة باســتقاللية 
تامــة و صعــود ونــزول درجــات الســلم  باســتخدام 

مقبــض الــدرج فقــط

؟!أين أصبحت
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بدر 
المحبوب

منيرة..
حطمت جدار الصمت

التحــق » بــدر« بمركــز الجمعيــة بجــدة؛ وهــو يعانــى مــن  
واقتصــر  والنطــق،  والتواصــل  اللغويــة  قدراتــه  تأخــر 
مفهومــة،  وغيــر  فقــط  مفــردة  كلمــات  علــى  حديثــه 
وكانــت لغتــه اإلدراكيــة غيــر متناســقة مــع عمــره الزمني.

؟!كيف كان 

اإلدراكيــة  لغتــه  فــي  واضحــًا  تقدمــًا  بــدر  حقــق 
والتعبيريــة، وحدثــت نقلــة ملموســة فــي قدرتــه 
علــى  قــادرًا  وأصبــح  والتعبيــر.  التواصــل  علــى 
المحادثــة، كمــا تحســن تركيــزه أيضــًا وكذلــك لغتــه 

اإلدراكيــة.

؟!أين أصبح

لــم يكــن اعوجــاج المفاصــل الخلقــي المتعــدد الســبب 
لمركــز  للجــوء  »منيــرة«  بوالــدي  دفــع  الــذي  الوحيــد 
الجمعيــة بحائــل ، بــل أيضــًا معانــاة أبنــة الرابعــة مــن عــدم 

القــدرة علــى الوقــوف والمشــي.

؟!كيف كانت 

اليــوم ، تســعد » منيــرة« ليــس فقــط بكونهــا طالبــة 
بالقســم التعليمــي بالمركــز ، بــل أيضــًا بتحقيــق حلــم 
أســرتها فــي الوقــوف بمفردهــا  والمشــي مســتعينة 
بعــكاز. وبتحطيمهــا جــدار الصمــت والخوف، باســتطاعتها 
التواصــل  لفظيــا باســتخدام جمــل و كلمــات وتتفاعــل 
ــع مــع زمــالء الفصــل والمعلمــات واالهــل. بشــكل رائ

؟!أين أصبحت
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بندر..
وشهر أكتوبر

ميار .. 
صفحة في تاريخ الجمعية

وهــو   ، بعســير  الجمعيــة  بمركــز  »بنــدر«  التحــق 
يعانــى مــن نقــص األكســجين حيــن والدتــه وإصابته 
بالشــلل النصفــي الــذي طــال جانبــه األيســر وأفقده 

ــى الوقــوف أو المشــي. القــدرة عل

؟!كيف كان 

فــي أكتوبــر مــن عــام 2017م، كانــت االنطالقــة 
الحقيقيــة لبنــدر الــذي اســتطاع حينهــا أن يعــود 
والمشــي  طفــل  كأّي  حياتــه  ممارســة  إلــى 

طبيعــي. بشــكل  واللعــب 

؟!أين أصبح

ولــدت قبــل موعدهــا، فــي األســبوع 34، واكتشــف إنهــا 
أصيبــت بنزيــف فــي الدمــاغ، تســبب فــي عــدم اســتطاعتها 
اليديــن  اســتخدام  فــي  وضعــف  الجلــوس،  أو  التحــرك 

وضعــف التركيــز، فالتحقــت بمركــز الجمعيــة فــي الــرس.

؟!كيف كانت 

بعــد ســنوات مــن الجهــد المكثــف وتكامــل األدوار وخبــرات 
فريــق العمــل اســتطاعت »ميــار« المشــي بالمشــاية ثــم 
أكثــر  وتخطــو  بــل  مســاعدة  بــدون  والوقــوف  بالعكازيــن 
مــن 15 خطــوة بمفردهــا، وفــي التعليمــي باتــت تمتلــك 

مهــارات متقدمــة فــي القــراءة والكتابــة.

؟!أين أصبحت
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القحطاني..
أهاًل بالمدرسة 

رغد..
في مركز الرس كان الميالد

؟!كيف كان 

ــة اعتمــاده محمــد علــى نفســه  كان حلــم أســرته هــو إمكاني
بالعــالج  التأهيــل  برنامــج  بــدأ  هنــا  ومــن  الحركــة،  فــي 
المشــي  اســتطاع  شــهور  وخــالل  المكثــف  الطبيعــي 
التماريــن  وبعــد  المشــاية،  باســتخدام  لمســافات طويلــة 
التــي اســتمرت لمــدة عــام متواصــل اصبــح يتحــدث بجمــل 

االخريــن. ويحــاور 

؟!أين أصبح

أصيبــت » رغــد« بشــلل دماغــي مؤثــر علــى األطــراف 
الســفلية أدى إلــى عــدم القــدرة علــى الوقــوف أو 

ــو أو المشــي! الحب
؟!كيف كانت 

خــالل عــام 2015 بــدأـ رغــد تنفيــذ برنامــج متكامــل فــي 
مركــز الجمعيــة بالــرس فــي العــالج والتأهيــل، وأجــرت 
جراحــة لتطويــل االوتــار وبعدهــا عــالج تأهيلــي مكثــف، 
واســتطاعت  التعليميــة.  الفصــول  حضورهــا  مــع 
والمشــي  لفتــرات طويلــة،  الوقــوف  اللــه  بفضــل 

باســتخدام المشــاية.

؟!أين أصبحت

فــي منتصــف عــام 2017 م حــّل محمــد القحطاني،ضيفــًا 
علــى مركــز الجمعيــة بجنــوب الريــاض، بســبب معاناتــه  مــن  
شــلل األطفــال النصفــي، الــذي أفقــده الكثيــر مــن قدراتــه 

الحركيــة ، وعــدم الرغبــة فــي التواصــل .

29 28
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دموع الفرح وابتسامات األمل.. 
في احتفاالت مراكز الجمعية 

بالناجحين والخريجين

مركزًا منتشرة في مناطق المملكة شهدت في ختام العام الدراسي احتفاالت 
واسعة بحضور األطفال وأسرهم ومسؤولي ومسؤوالت المراكز الذين شاركوا 

أبناءهم وبناتهم فرحة النجاح والتفوق والتخرج.
وجوه  على  والتفاؤل  السعادة  لحظات  والصورة  بالكلمة  سجلت  »الخطوة« 
على  خطواتهم  أولى  يخطون  وهم  أطفالهم  رؤيتهم  عند  واآلباء،  األمهات 
درب الحياة مثلهم مثل كل األطفال، بعد أن كانوا منذ سنوات قليلة مصدرًا 

للقلق على مستقبلهم الغامض.

11

برعاية األميرة نجالء بنت خالد بن سعد
مركز الملك فهد يحتفل بتخريج العشرات

 من الطالب 
تحــت رعايــة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة نجــاء بنــت خالــد 
ــة  ــد لرعاي ــك فه ــز المل ــي بمرك ــم التعليم ــل القس ــعد، احتف ــن س ب
األطفــال المعوقيــن بالريــاض، مؤخــراً، بتخريــج الدفعــة الـــ26 مــن 

ــز. ــات المرك ــاب وطالب ط
وقامــت ســمو األميــرة نجــاء بتتويــج األطفــال المتفوقيــن، ووزعــت 
ــل  ــق الحف ــات، وانطل ــن والخريج ــى الخريجي ــا عل ــز والهداي الجوائ
المعلمــات واختصاصيــات قســم  بمســيرة لألطفــال بمصاحبــة 
التأهيــل، قبــل أن تعلــن النتائــج النهائيــة التــي شــهدت هــذا العــام 
زيــادة فــي أعــداد األطفــال الذيــن سيســتفيدون مــن برنامــج الدمــج 

الــذي تبنتــه الجمعيــة بالتعــاون مــع وزارة التعليــم علــى مــدى 
ــنوات. س

وألقــت ســمو األميــرة نجــاء كلمــة فــي 
ــر  ــدم الكبي ــى التق ــا عل ــت فيه ــل أثن الحف
الــذي تشــهده الجمعيــة علــى كل األصعــدة، 

الجمعيــة  فــي  الوطنيــة  للكــوادر  مثمنــة 
»النجــاح الباهــر الــذي تحقــق هــذا العــام 

إدارة  مجلــس  لرئيــس  الســديدة  التوجيهــات  ثــم  هللا  بفضــل 
الجمعيــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان 

ــذا  ــاء ه ــي بن ــهم ف ــذي أس ــز ال ــن عبدالعزي ب
الصــرح الشــامخ حتــى وصــل 

إلــى 11 مركــزاً علــى مســتوى 
وأبناؤنــا  المملكــة، 
أكبادنــا  وفلــذات 

أيــٍد  فــي  الجمعيــة  فــي هــذه 
ــم؛  ــو به ــم وتعل ــة، وترعاه أمين
ــي  ــن ف ــراداً فاعلي ــوا أف ليصبح

المجتمــع«. 
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ــدان فــي  ــورة الحمي ــرة القســم التعليمــي ن مــن جانبهــا، أكــدت مدي
كلمتهــا أن »هــذا اليــوم هــو يــوم حصــد ثمــار العــام بعــد الجهــود 
ــه  ــي ب ــا حظ ــي، وم ــي والطب ــان التعليم ــا الطاقم ــي بذله ــرة الت الكبي
ــة مــن  ــوا اليــوم إلــى هــذه المرحل األطفــال مــن اهتمــام حتــى وصل
ــارة  ــاء بمه ــي االرتق ــرة ف ــى دور األس ــزة. وال أنس ــارات المتمي المه
أطفالهــم، والســير بنفــس خطــى المركــز حتــى تحقــق الهــدف 

ــود«.  المنش
وأضافــت: »يشــهد مركــز الجمعيــة فــي الريــاض نقلــة نوعيــة 
علــى مســتوى الخدمــات والبرامــج المتخصصــة، واحتفلنــا 
واالحتفــاء  األطفــال،  مــن  الدفعــة  هــذه  بتخريــج  اليــوم 
التطويــر  حجــم  يعكــس  منهــم  والمتفوقيــن  بالناجحيــن 
والتحديــث المتواصــل فــي هــذه الخدمــات والبرامــج، وكان مــن 
نتيجــة ذلــك أن وصــل عــدد األطفــال المخدوميــن فــي األقســام 
ــدد  ــة، وع ــاً وطفل ــى 379 طف ــام 2018م، إل ــي ع ــة ف التعليمي
ــة 762،  ــام الطبي ــي األقس ــم ف ــت خدمته ــن تم ــال الذي األطف
ــال  ــدد األطف ــي 94، وع ــوا المش ــن تعلم ــال الذي ــدد األطف وع
ــكام  ــوا ال ــن تعلم ــال الذي ــة 16، واألطف ــوا الكتاب ــن تعلم الذي
بشــكل جيــد 24، واألطفــال الذيــن تعلمــوا الكتابــة باســتخدام 

الكمبيوتــر12«.

ــرةً  ــًة مؤث ــب كلم ــام المغيصي ــة أري ــدة الطفل ــت وال ــك ألق ــد ذل بع
للحضــور عــن ابنتهــا التــي تجــاوزت ظــروف اإلعاقــة، حيــث قالــت: 
»كانــت فرحتــي المنتظــرة ســبع ســنوات، رســمت لهــا مامــح، 
وخططــت لهــا أســلوب حيــاة، كأي أم متلهفــة.. أخيــراً حملتهــا 
ــن أقــول  ــزة، فل ــة ممي ــر أنهــا طفل ــت معهــا خب ــن ذراعــي، وحمل بي
مريضــة؛ ألنــي فعــاً شــاهدت فــي عينيهــا جمــاالً مميــزاً لــم أشــاهده 
فــي بقيــة األطفــال، جمــاالً جعلنــي أقــرب إلــى هللا بكثــرة الدعــاء لهــا، 
وجعلنــي أكثــر ترابطــاً مــع والدهــا، وجعلنــي أكثــر حنانــاً مــع أمثالهــا 

ــن«. المميزي
وأضافــت: »ال أخفــي عنكــن ســراً بأنــي لــم أكــن أفكر كثيــراً بمســتقبلها، 
ليــس جهــاً بــل إيمانــاً بــأن هللا ســيتكفلها بلطفــه، ومــن عظيــم لطفــه 
ــم،  ــرح عظي ــل ص ــنا داخ ــا أنفس ــنتين وجدن ــا س ــا كان عمره ــه عندم أن
احتضــن ابنتــي بــكل مــا تحتــاج إليــه مــن عــاج طبيعــي ووظيفــي ونطــق 
ــى  ــن حت ــم أك ــة ل ــع وعناي ــن الجمي ــب م ــط ترحي ــي، وس ــى نفس وحت
أحلــم بهــا، ولــم أكــن أتوقــع أن ابنتــي تحتــاج إليهــا. جمعيــة األطفــال 
المعوقيــن أعتبرهــا رحمــة لهــا مــن رب العالميــن؛ فشــكراً للقائميــن 

علــى هــذه الجمعيــة، وجزاهــم هللا خيــر الجــزاء«.
ــط  ــال وس ــى األطف ــا عل ــهادات والهداي ــع الش ــم توزي ــك ت ــد ذل بع

ــل.  ــي الحف ــن ف ــع الموجودي ــن جمي ــرة م ــة كبي فرح
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برعاية األميرة خلود بنت خالد بن ناصر: 
مركز جنوب الرياض يحتفل بتخريج أطفاله ويكرم 

األمهات المثاليات
برعايــة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة خلــود بنــت خالــد بــن 
ــن  ــال المعوقي ــة األطف ــز رعاي ــل مرك ــز، احتف ــن عبدالعزي ــر ب ناص
ــج الدفعــة الســابعة مــن الطــاب  بجنــوب الريــاض، مؤخــراً، بتخري

والطالبــات الذيــن أنهــوا العــام الدراســي 1339-1440هـــ.
ــي  ــمو الملك ــة الس ــور صاحب ــز بحض ــر المرك ــي مق ــل ف ــم الحف وأقي
األميــرة فهــدة بنــت فهــد بــن خالــد بــن ناصــر عضــو مجلــس إدارة 
الجمعيــة التــي أكــدت فــي كلمتهــا أن »جمعيــة األطفــال المعوقيــن 
ــل  ــن أه ــيدة، وم ــادة الرش ــل القي ــن قب ــاندة م ــم ومس ــى بدع تحظ
الخيــر والبــذل فــي وطــن العطــاء والنمــاء«، مقدمــًة شــكرها ألعضــاء 
ــات  ــل الخدم ــم أفض ــه لتقدي ــا يبذلن ــى م ــوباتها عل ــة ومنس الجمعي
ــي يبذلــن  ــع. كمــا أثنــت علــى األمهــات الات ــى الجمي ــة عل ــة غالي لفئ
قصــارى جهدهــن إلكمــال مــا تقــوم بــه الجمعيــة مــن تدريــب 

ــر. ــم وتطوي وتعلي
ــت  ــود بن ــرة خل ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــدت صاحب ــا، أك ــن جانبه م
خالــد بــن ناصــر أن اإلعاقــة هــي إقــدام وعطــاء وإرادة، فــأي طفــل 
يتلقــى التدريــب والتأهيــل الــذي يناســبه لــن تعيقــه أي إعاقــة عــن 

تحقيــق طموحاتــه، مثنيــة علــى دور المركــز واألســر فــي بــذل 
الجهــود لتقديــم أفضــل الخدمــات لألطفــال؛ ليســهموا فــي 

ــاء وطنهــم فــي المســتقبل. بن
وقــد ألقــى الطالــب عبــدهللا الشــهراني قصيــدة ترحيبيــة 

بالحضــور، بعدهــا قــدم أطفــال المركــز فقــرات الحفــل 

ــاء،  ــا، ووردة بيض ــل الهداي ــا: ألج ــيد، منه ــدة أناش ــت ع ــي تضمن الت
ــا أمــي، وحركــة ســتوب، وهــذا الســعودي فــوق. ــة الدني وجن

وأعــرب مديــر المركــز األســتاذ نايــف التميــاط عــن ســعادته بتخريــج 
الدفعــة الســابعة مــن طــاب المركــز، متمنيــاً لهــم مزيــداً مــن 

ــم. ــتقبل حياته ــي مس ــات ف النجاح
وفــي ختــام الحفــل كرمــت األميــرة خلــود بنــت خالــد األمهــات 
المثاليــات خــال العــام الدراســي، كمــا كرمــت مديــرة القســم 
ــالم  ــد الس ــت أحم ــوف بن ــتاذة ن ــطة األس ــة األنش ــي رئيس التعليم
ــن  ــر ب ــن ناص ــد ب ــت خال ــود بن ــرة خل ــي األمي ــمو الملك ــة الس صاحب
ــة  ــز ولوح ــن إدارة المرك ــذكاري م ــدرع ت ــل ب ــة الحف ــز راعي عبدالعزي

ــال. ــل األطف ــن عم ــة م فني
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مركز الملك سلمان لرعاية األطفال المعوقين 
بحائل يحتفل بتخريج طالبه

احتفــل مركــز الملــك ســلمان لرعايــة األطفــال المعوقيــن فــي حائــل 
بحصــاد العــام الدراســي 1440هـــ وتخريــج دفعــة جديــدة مــن طابه 

وطالباته.
ــيد آل  ــيخ رش ــة الش ــي قاع ــراً ف ــم مؤخ ــذي أقي ــل ال ــتمل الحف واش
ليلــى بالمركــز علــى الكثيــر مــن الفقــرات واألنشــطة والعــروض 
التفــوق للطــاب  تــم تقديــم الهدايــا وجوائــز  االحتفاليــة، كمــا 
والطالبــات، وتكريــم المتميــزات مــن منســوبات القســم التعليمــي.
ــاب  ــان لط ــدهللا العج ــتاذ عب ــز األس ــر المرك ــارك مدي ــه ب ــن جهت م
ــاء  ــات المركــز النجــاح، وأشــاد بتعــاون واهتمــام ومتابعــة آب وطالب
ــات  ــات ومربي ــة ومعلم ــكر رئيس ــا ش ــال، كم ــر األطف ــات وأس وأمه
وإداريــات القســم التعليمــي علــى جهودهــن طيلــة العــام الدراســي.
وثمــن العجــان دور شــركة ميــاه آبــار حائــل ووقفات رئيــس مجلس 
للمركــز  المســتمر  ودعمهــا  الرضيمــان  عــواد  األســتاذ  إدارتهــا 

ــة. ــة والعاجي ــة والتأهيلي ــه التعليمي ــطته وبرامج ــل أنش وتفعي

مركز الرس يحتفي بوصول 18 طالبًا مرحلة الدمج
ــاف؛  ــدهللا العس ــن عب ــين ب ــتاذ حس ــرس األس ــظ ال ــة محاف برعاي
ــل  ــرس حف ــة ال ــن بمحافظ ــال المعوقي ــة األطف ــز رعاي ــام مرك أق
ــز،  ــال المرك ــور أطف ــام 1440هـــ بحض ــي لع ــام الدراس ــة الع نهاي

ــوف. ــن الضي ــدد م ــم، وع ــاء أموره وأولي
واشــتمل االحتفــال علــى عــدد مــن الفقــرات أبــرز األطفــال خالهــا 
ــال  ــبوها خ ــي اكتس ــة الت ــة والحركي ــارات الذهني ــن المه ــر م الكثي
ــوا  ــا ألق ــام. كم ــدى الع ــى م ــز عل ــم بالمرك ــل والتعلي ــة التأهي رحل
األناشــيد الخاصــة بحفــل التخــرج وســط تفاعــل وتشــجيع الحضــور، 
وبعــد ذلــك قــام المحافــظ العســاف بجولــة فــي المركــز اطلــع 
ــل  ــن أج ــا م ــت إضافته ــي تم ــزات الت ــدث التجهي ــى أح ــا عل خاله

ــام. ــي كل األقس ــة ف ــى التكاملي ــول إل الوص
وذكــر محافــظ الــرس أن وجــوده فــي هــذا الحفــل يعــد واجبــاً مــن 
واجباتــه لدعــم هــذه الفئــة الغاليــة علــى قلوبنــا، وقــال: »هنــا رأيــت 
ــاك جهــود عظيمــة جــداً يُفتخــر بهــا  ــج صــدري، هن مــا ســرني وأثل
ــكر  ــل الش ــا جزي ــم من ــز؛ فله ــي المرك ــا ف ــا وإخوانن ــا أخواتن تبذله

ــان«.  واالمتن
مــن جانبــه أوضــح مديــر المركــز األســتاذ ســليمان بــن نيــف النيــف 
أن مــا تحقــق مــن نجــاح فــي تأهيــل 18 طالبــاً وطالبــة للدمــج 
خــال العــام المقبــل، يعــد تتويجــاً لــكل برامــج التأهيــل، مشــدداً 
ــى  علــى كفــاءة القســم التعليمــي فــي وصــول هــؤالء األطفــال إل

ــز.  مســتوى تعليمــي ممي
وبينــت مديــرة القســم التعليمــي األســتاذة ســارة بنــت 
فهــد الطريفــي أن »تأهيــل 18 طفــاً لمرحلــة الدمــج 

كان ثمــرة جهــد متواصــل ومســتمر مــن الجميــع، حيــث ســعى 
ــة  ــات التعليمي ــال الواجب ــن األطف ــى تلقي ــي إل ــم التعليم القس
ــم  ــاء دخوله ــة أثن ــة تام ــي جاهزي ــوا ف ــى يكون ــية؛ حت األساس
المرحلــة المقبلــة. والحمــد للــه وجدنــا الثنــاء الكبيــر مــن أوليــاء 
أمــور األطفــال الذيــن ندعــو لهــم بالتوفيــق والنجــاح، وإكمــال 

ــوق«. ــيرة التف مس
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مركز عسير يحتفل بأطفاله الناجحين
ــل  ــير حف ــة عس ــن بمنطق ــال المعوقي ــة األطف ــز جمعي ــام مرك أق
نهايــة الفصــل الدراســي الثانــي لعــام 1440هـــ، وذلــك فــي قاعــة 
األميــر فيصــل بــن خالــد فــي مقــر المركــز، وتضمــن الحفــل 
الكثيــر مــن األنشــطة والفعاليــات التــي بــدأت بآيــات مــن القــرآن 
الكريــم ثــم الســام الملكــي، كمــا قــدم األطفــال أنشــودة ترحيبيــة 

القســم  مديــرة  ألقــت  ذلــك  وبعــد  والمشــاركين.  بالحضــور 
التعليمــي األســتاذة هويــدا مخافــة كلمــة نيابــًة عــن إدارة المركــز، 
قدمــت خالهــا الشــكر ألوليــاء األمــور ولألطفــال المتفوقيــن 
والخريجيــن علــى مــا بذلــوه مــن جهــد ملمــوس أســهم بشــكل 
كبيــر فــي تطويــر مســتوياتهم التعليميــة؛ لتعلــن بعدهــا انطــاق 
القســم  إنجــازات  أبــرز  اســتعرضت  التــي  المرئيــة  العــروض 
التعليمــي خــال العــام، باإلضافــة إلــى عــرض مســيرة الخريجيــن 
ــي  ــم ف ــة وآماله ــم العالي ــا وطموحاته ــي حققوه ــازات الت واإلنج
ــام. وشــارك  ــم الع ــة بمــدارس التعلي إكمــال مســيرتهم التعليمي
ــرات  ــدم فق ــذي ق ــة ال ــال التطوعي ــع لألعم ــز نف ــل مرك ــي الحف ف
ــدم  ــل ق ــام الحف ــي خت ــال، وف ــة لألطف ــاً ترفيهي ــة وألعاب متنوع

ــن. ــن والخريجي ــة للناجحي ــا تذكاري هداي

مركز جازان يحتفي بطالب العام الدراسي األول
ــم  ــاب القس ــاالً لط ــازان احتف ــة ج ــة بمنطق ــز الجمعي ــم مرك نظ
ــي 1439-1440هـــ،  ــام الدراس ــاء الع ــبة انته ــي بمناس التعليم
ــذي  ــل ال ــدأ الحف ــز.  وب ــي المرك ــي األول ف ــام الدراس ــو الع وه
شــارك فيــه أوليــاء أمــور الطــاب وعــدد مــن الضيــوف، بآيــات من 
ــرة  ــت مدي ــم ألق ــزري، ث ــزن مح ــب ي ــا الطال ــم تاه ــرآن الكري الق
القســم التعليمــي األســتاذة فــرح آدم كلمــة بهــذه المناســبة 
شــكرت فيهــا أوليــاء األمــور علــى تعاونهــم وتفاعلهــم، وأشــادت 
بجهــود فريــق العمــل فــي المركــز، ســواء فــي القســم التعليمــي 
أو القســم الطبــي، مشــيرة إلــى أن تكامــل الجهــود بيــن كل 
األطــراف أســهم فــي تحقيــق نتائــج قياســية، ونجــاح المســيرة 
التعليميــة للطــاب منــذ افتتــاح المركــز، والتــي تهــدف إلــى 
ــة  ــى هــذه الفئ ــح إل ــة بشــكلها الصحي إيصــال الرســالة التعليمي

ــع. ــوب الجمي ــى قل ــة عل الغالي
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ــاً  ــاً مرئي ــور عرض ــاهد الحض ــاب، وش ــيرة الط ــدأت مس ــك ب ــد ذل  بع
يحكــي مســيرتهم خــال فتــرة تعليمهــم مــن الجــد واالجتهــاد، 

ــم. ــي التعلي ــل ف ــى المراح ــم ألول وتجاوزه
ــاء أمورهــم، وطاقــم القســم  ــم الطــاب، وأولي ــم تكري ــك ت عقــب ذل
ــا  ــان ألقاه ــكر وامتن ــة ش ــل بكلم ــم الحف ــز، واختُت ــي بالمرك التعليم
ــه خالهــا شــكره إلــى جميــع  مديــر المركــز األســتاذ علــي معتبــي، وجَّ
ــل  ــذا الحف ــرت ه ــي أثم ــم الت ــر جهوده ــز نظي ــي المرك ــن ف العاملي
واالحتفــاء باألطفــال ورســم الفرحــة علــى محياهــم، كمــا أعــرب عــن 
تقديــره لوعــي وتفاعــل األســر وحرصهــم علــى مســاندة جهــود فريــق 

العمــل فــي اســتكمال برامــج التأهيــل.

مركز الباحة يحتفل بدمج 11 طالبًا وطالبة
أقــام مركــز الجمعيــة بمنطقــة الباحــة حفــل نهايــة العــام 
الدراســي بحضــور أطفــال المركــز وأوليــاء أمورهــم، وبمشــاركة 
ــلمى  ــة س ــاب مدرس ــر، وط ــي كبي ــة ببن ــة االجتماعي ــة التنمي لجن

ــس. ــت عمي بن
وتضمــن برنامــج الحفــل الكثيــر مــن األنشــطة والفعاليــات، وانطلــق 
بتــاوة آيــات مــن القــرآن الكريــم، ثــم توالــت الكلمــات الترحيبيــة، ثــم 
ــي  ــرحية الت ــادية والمس ــرات اإلنش ــن الفق ــدداً م ــور ع ــاهد الحض ش

بــدأت باســتعراض مســيرة الخريجيــن. 
والمعلمــات  المثاليــات  األمهــات  تكريــم  الحفــل  تضمــن  كمــا 
ــى  ــى عل ــي مض ــي، والات ــم التعليم ــات بالقس ــات المتطوع واإلداري

تطــوع بعضهــن أكثــر مــن 18 شــهراً بنظــام الــدوام الكامــل.
وأعــرب مديــر عــام المركــز األســتاذ نعيــم بــن علــي الكلــي عن ســعادة 

منســوبي مركــز الجمعيــة بتخريــج دفعــة جديــدة مــن الطــاب 
ــاً  ــن أن 11 طف ــم، وأعل ــدارس التعلي ــي م ــم ف ــات ودمجه والطالب
ــة  ــق، و«للبقي ــم التوفي ــاً له ــج، متمني ــة الدم ــى مرحل ــينضمون إل س
مــن أطفالنــا الرائعيــن الصحــة والعافيــة«، كمــا قــدم الكلــي شــكره 
للحضــور وللداعميــن علــى رعايتهــم واهتمامهــم »غيــر المســتغرب 
والمتعاونيــن؛  والمتكاتفيــن  المتراحميــن  المنطقــة  أبنــاء  مــن 
انطاقــاً مــن القيــم الدينيــة والعــادات الحميــدة المســاهمة فــي هــذا 

ــن«.  ــة بالمعوقي ــادرات الخاص ــن المب ــر م ــي الكثي ــل، وف الحف
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ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــف صاح وص

عبدالعزيــز  بــن  بــن ســلمان  ســلطان 

ــال  ــة األطف ــس إدارة جمعي ــس مجل رئي

بيــن  القائــم  التعــاون  المعوقيــن، 

فيصــل  الملــك  ومستشــفى  الجمعيــة 

التخصصــي ومركــز األبحــاث بأنــه »نموذج 

فــي  الدولــة  مؤسســات  أدوار  لتكامــل 

احتياجاتــه«،  وتلبيــة  المواطــن  خدمــة 

ــة وآالف  ــى أن »الجمعي مشــيراً ســموه إل

مراكزهــا  خدمــات  مــن  المســتفيدين 

األحــد عشــر يدينــون بالكثيــر للمستشــفى 

وللقائميــن عليــه فــي تجــاوز المئــات مــن 

األطفــال لظــروف إعاقتهــم«. 

ســلطان  األميــر  ســمو  اطــاع  ولــدى 

ــن  ــي ع ــر إحصائ ــى تقري ــلمان عل ــن س ب

جريــت لألطفــال 
ُ
جراحــات العظــام التــي أ

األمير سلطان بن سلمان:
مساندة مستشفى الملك فيصل التخصصي للجمعية 

نموذٌج لتكامل مؤسسات الدولة  لخدمة المواطن
منســوبي مراكــز الجمعيــة فــي مستشــفى 

الملــك فيصــل التخصصــي علــى مــدى 19 

عامــاً، وبالتحديــد بــدءاً مــن عــام 2000م 

حتــى نهايــة عــام 2018م، أعــرب ســموه 

عــن تقديــره وامتنانــه لمــا تحظــى بــه 

ــة مــن مســاندة ودعــم مــن وزارة  الجمعي

مــن  الفائــق  الجهــد  مثمنــاً  الصحــة، 

القائميــن علــى قســم جراحــة العظــام 

ــور  ــم الدكت ــي مقدمته ــفى، وف بالمستش

وعضــو  القســم  رئيــس  الزايــد  زايــد 

مجلــس إدارة الجمعيــة.

صحفــي:  تصريــح  فــي  ســموه  وقــال 

لجمعيــة  العامــة  األمانــة  »أطلعتنــي 

األطفــال المعوقيــن علــى تقريــر إحصائــي 

يوثــق حــاالت الجراحــات التــي أجريــت 

ألطفــال مراكــز الجمعيــة فــي مستشــفى 

بالريــاض،  التخصصــي  فيصــل  الملــك 

والتــي بلــغ عددهــا 2153 جراحــة متنوعــة 

ودقيقــة تســتهدف عــاج حــاالت شــديدة 

مــن اإلعاقــة فــي األطــراف أو فــي الظهــر، 

برامــج تأهيــل  ومــا أعقــب ذلــك مــن 

فــي  تطبيقهــا  تــم  وكثيفــة  متكاملــة 

ــات  ــت المئ ــى تمكن ــة؛ حت ــز الجمعي مراك

ــروف  ــى ظ ــب عل ــن التغل ــاالت م ــن الح م

جديــدة  مهــارات  واكتســاب  اإلعاقــة 

الحياتيــة  أمورهــم  لتســيير  أهلتهــم 

ــى أنفســهم بشــكل الفــت،  واالعتمــاد عل

ــج  ــج الدم ــن برنام ــتفادة م ــك االس وكذل

فــي المــدارس والجامعــات«.

ــة  ــز الجمعي ــى أن مراك ــموه إل ــار س وأش

ــام 2018م بـــ45  ــة ع ــي نهاي ــت ف احتفل

طفــاً وطفلــة يمثلــون قصــص نجــاح 

ير
ار

تق

38
العدد 105 رمضان 1440ه - مايو 2019م



متميــزة؛ حيــث تحقــق لهــم تحــول إيجابي 

معاناتهــم  بعــد  حياتهــم،  فــي  جــذري 

ــدرة  ــم الق ــديدة أفقدته ــات ش ــن إعاق م

التواصــل  أو  الحركــة  أو  المشــي  علــى 

ــة  ــج رعاي ــم برام ــد تلقيه ــم، وبع أو التعل

الجمعيــة  مراكــز  فــي  مكثفــة  تأهيليــة 

ذهنيــة  مهــارات  اكتســاب  اســتطاعوا 

أهلتهــم  جديــدة  واجتماعيــة  وحركيــة 

لاعتمــاد علــى أنفســهم بشــكل كبيــر.

الخدمــات  منظومــة  أن  بالذكــر  جديــر 

ــة  ــي تقدمهــا مراكــز الجمعي ــة الت المجاني

ــة  ــدن المملك ــق وم ــن مناط ــدد م ــي ع ف

تقديــم  تشــمل  الســعودية  العربيــة 

برامــج رعايــة عاجيــة وتأهيليــة وتعليميــة 

لألطفــال ذوي اإلعاقــة بــدءاً مــن ســن 

وتضــم  عامــاً،   12 ســن  حتــى  الميــاد 

مراكــز الجمعيــة نحــو 400 متخصــص 

التأهيــل  شــؤون  فــي  ومتخصصــة 

والرعايــة  الخاصــة  والتربيــة  والعــاج 

ــاءات  ــل الكف ــة تمث ــية واالجتماعي النفس

منهــم.   70% نحــو  الســعودية 

ــر  ــاً أكث ــة يومي ــز الجمعي ــن مراك وتحتض

يتــرددون  وطفلــة  طفــل  ألفــي  مــن 

األقســام  علــى  منتظمــة  بصفــة 

ــدد  ــل ع ــا يص ــة، فيم ــة والتعليمي العاجي

المســتفيدين مــن منظومــة الخدمــات 

االستشــارية والتأهيليــة إلــى نحــو أربعــة 

ســنوياً. طفــل  آالف 

جراحة دقيقة أجراها 

قسم العظام 

بالمستشفى ألطفال 

الجمعية خالل 19 عامًا

2153
العمــل التطوعــي ظاهــرة اجتماعيــة ايجابيــة تمثــل ســلوكاً حضاريــاً ترتقــي بــه المجتمعــات 

واألمــم ، وهــو مدرســة إنســانية ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بــكل معانــي الخيــر والعمــل 

ــح . الصال

ومــع تعقــد العاقــات االجتماعيــة فــي الوقــت الحاضــر فقــد أصبحــت المؤسســات الراعيــة 

لألعمــال الخيريــة ضــرورة شــرعية ال غنــى عنهــا فــي أي مجتمــع نظــراً لمــا تســهم بــه فــي 

بنــاء وتماســك للمجتمعــات ودفــع لعجلــة التنميــة . وأصبحــت األعمــال التطوعيــة أحــد أهــم 

األســس التــي تقــوم عليهــا تلــك المؤسســات الخيريــة ، كمــا أصبحــت تمثــل تجســيداً عمليــاً 

لمبــدأ التكافــل االجتماعــي الــذي حــث عليــه الديــن اإلســامي .

ــريعة  ــك أن الش ــامي ذل ــا اإلس ــي مجتمعن ــة ف ــة خاص ــب أهمي ــي يكتس ــل التطوع والعم

اإلســامية حثــت علــى عمــل الخيــر والتطــوع بــه وجعلــت ذلــك مــن القربــات العظيمــة التــي 

يتقــرب بهــا اإلنســان إلــى خالقــه عــز وجــل قــال تعالــى » ومــن تطــوع خيــراً فــإن هللا شــاكر 

عليــم » البقــرة 158

وقال تعلى » فمن تطوع خيراً فهو خيٌر له » البقرة 184

لقــد حقــق القطــاع التطوعــي نجاحــاً باهــراً، وأثــراً إيجابيــاً ملموســاً فــي مســيرته الماضيــة، 

وال زال يســعى بخطــوات متســارعة لتحقيــق المزيــد، خصوصــاً وهــو يشــهد ميــاداً 

لمســتقبل واعــد، ومكانــة أقــوى، مــن خــال ســعي الــدول للعمــل بمفهــوم القطــاع الثالــث 

كقطــاع شــريك للقطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي عمليــات التنميــة، وتلــك شــهادة صادقة 

ــة  ــم: أن رؤي ــام أن نعل ــذا المق ــي ه ــي ف ــاع ويكف ــك القط ــبة لذل ــزات المكتس ــى المنج عل

ــث  ــة، حي ــر المملك ــب تطوي ــن جوان ــم م ــب المه ــذا الجان ــل ه ــم تغف ــعودية 2030 ل الس

ــر مجــال العمــل التطوعــي، ورفــع  تطمــح الســعودية مــن خــال رؤيتهــا 2030 إلــى تطوي

نســبة عــدد المتطوعيــن مــن 11 ألفــا فقــط إلــى مليــون متطــوع قبــل نهايــة عــام 2030.

ــر  ــة التفكي ــاوزه لمرحل ــي تج ــذا : ه ــا ه ــي عصرن ــي ( ف ــلم النموذج ــمات ) المس ــم س ــن أه م

بالحقــوق والواجبــات ، واالنغمــاس فــي أعمــال اإلحســان واإلتقــان ، حيــث تغمــره روح 

ّـــة الخيّـــرة  المجانيــة والعطــاء غيــر المشــروط ؛ فالفائــض االجتماعــي حاصــل األعمال التطوعيـ

ــاء المجتمــع ؛ وعلــى مقــدار ذلــك الفائــض تكــون خيريــة ذلــك المجتمــع . التــي يقــوم بهــا أبن

إن أســمى األعمــال اإلنســانية تلــك التــي ال تنتظــر مقابــاً لهــا، بــل تنبــع مــن القلــب ومــن 

رغبــٍة لــدى اإلنســان فــي العطــاء والتضحيــة... وفــي هــذا العمــل المجانــي ينطلــق اإلنســان 

المتطــوع مــن إحســاٍس بالمســؤولية تجــاه مــن ومــا حولــه: تجــاه محيطــه اإلنســاني وتجــاه 

ــاة وتظهــر أرقــى أشــكال  ــه لتشــمل كل مياديــن الحي محيطــه المكانــي ومــع اتســاع رقعت

التكامــل البشــري.
* مساعد أمين عام جائزة القرآن الكريم

ومشرف برنامج التطوع بالجمعية
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 وأبــدى أميــن المؤسســة ترحيبــه بتدشــين 
شــراكة اســتراتيجية مــع جمعيــة األطفــال 
المعوقيــن بمــا يحقــق أهدافهمــا المشــتركة، 
الوعــي  ترســيخ  صعيــد  علــى  خصوصــاً 
ــم  ــد الدع ــة، وحش ــة اإلعاق ــي بقضي المجتمع

الخيــري. للعمــل 
وأكــد الحميــدان عقــب زيــارة وفــد المؤسســة 
الجمعيــة  أن  مؤخــراً،  الجمعيــة،  لمقــر 
للعمــل الخيــري المؤسســي  تعــد نموذجــاً 
علميــاً  منهجــاً  يتبنــى  الــذي  والمتكامــل 
حيويــة،  لقضيــة  التصــدي  فــي  متخصصــاً 
الجمعيــة  للقائميــن علــى  وقــال: »الشــكر 
والعامليــن فيهــا، وفــي مقدمتهــم صاحــب 
ــن ســلمان  ــر ســلطان ب الســمو الملكــي األمي
اإلدارة.  مجلــس  رئيــس  عبدالعزيــز  بــن 
وحقيقــة أنــا فوجئــت بحجــم العمــل الموجــود 

ــد  ــدور الرائ خــال اســتقباله ألعضــاء الوفــد ال
للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان –رحمــه 
ــد  ــى أن إنســانية الشــيخ زاي هللا-، مشــدداً عل
القضايــا،  مــن  الكثيــر  حــل  فــي  أســهمت 
ــي  ــر ف ــك األم ــى ذل ــرق إل ــه تط ــى أن ــيراً إل مش

كتابــه )الخيــال الممكــن(.
 وقــدم األميــر ســلطان بــن ســلمان خــال 
ــد  ــيخ خال ــمو الش ــة لس ــة تذكاري ــاء هدي اللق
بــن محمــد بــن زايــد رئيــس مجلــس إدارة 
لوحــة  عــن  عبــارة  العليــا  زايــد  مؤسســة 
فنيــة مــن تــراث جنــوب المملكــة العربيــة 
العــام  األميــن  قــدم  فيمــا  الســعودية، 
لمؤسســة زايــد درع المؤسســة لســمو األميــر، 
مثمنــاً الحفــاوة وكــرم الضيافــة اللذيــن حظيــا 
بهمــا الوفــد فــي بلدهــم المملكــة العربيــة 

الســعودية. 

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  اســتقبل 
ــس  ــز رئي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــلطان ب س
ــاء مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث  مجلــس أمن
جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  اإلعاقــة، 
ــة  ــد مؤسس ــراً، وف ــن، مؤخ ــال المعوقي األطف
زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم بدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، يتقدمهــم األميــن العــام 
األســتاذ عبــدهللا بــن عبدالعالــي الحميــدان. 
وبحــث ســموه مــع الوفــد آليــات التعــاون بيــن 
مركــز الملك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة وجمعية 
ــة  ــة، ومؤسس ــن جه ــن م ــال المعوقي األطف
زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم مــن جهــة أخرى، 
زايــد،  مؤسســة  بمبــادرة  ســموه  ورحــب 
ــي  ــها والت ــي لمس ــاون الت ــروح التع ــيداً ب مش

ــة. ــة اإلعاق ــة قضي ــي مصلح ــب ف تص
ســلمان  بــن  ســلطان  األميــر  واســترجع 

األمير سلطان بن سلمان يبحث مع وفد 
مؤسسة زايد ألصحاب الهمم آليات التعاون 

زار مقر الجمعية ووصفها بأنها »نموذج للعمل الخيري«
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التوســع  وأســرني  الجمعيــة،  مقــر  داخــل 
ــي  ــال ف ــة لألطف ــج المقدم ــي البرام ــر ف الكبي
والوتيــرة  والطبــي،  التعليمــي  القســمين 

الممتــازة التــي يــدور بهــا العمــل«.
وأضــاف: »اطلعنــا اليــوم علــى أســاليب مميــزة 
العاجيــة.  البرامــج  وكذلــك  التعليــم،  فــي 
واألمــر اإليجابــي بالنســبة إلــّي هــو وجــود 
تعمــل  التــي  الســعودية  الوطنيــة  الكــوادر 
ــر  ــدني أكث ــا ش ــر. وم ــرح الكبي ــذا الص ــي ه ف
ــات  ــا المعلم ــوم به ــي تق ــكارات الت ــو االبت ه
الســعوديات مــن أجــل توصيــل المعلومــة 
ــع  ــال. ونتطل ــلس لألطف ــهل وس ــكل س بش
كافــة  فــي  الجمعيــة  مــع  الشــراكة  إلــى 
ــة  ــج التعليمي ــا البرام ــن أهمه ــاالت، وم المج
التــي اطلعنــا علــى جــزء منهــا فــي زيارتنــا 
اليــوم، ومنهــا برنامــج الدمــج المهــم بالنســبة 

إلينــا فــي مؤسســة زايــد«. 
وكان وفــد مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب 
الهمــم قــد التقــى فــي مســتهل زيارتــه األميــن 
ــتاذ  ــن األس ــال المعوقي ــة األطف ــام لجمعي الع
عــوض بــن عبــدهللا الغامــدي الــذي أطلــع 
الوفــد علــى حجــم العمــل الــذي تقــوم بــه 
الجمعيــة مــن أجــل التصــدي لقضيــة اإلعاقــة، 
فــي  الجمعيــة  لمراكــز  الكبيــر  واالنتشــار 
ــزاً،  ــى 11 مرك ــت إل ــى وصل ــة حت ــاء المملك أنح
قبــل أن يقــوم الوفــد بجولــة فــي أقســام 
ووحــدات مركــز الملــك فهــد لرعايــة األطفــال 
ــر  ــا مدي ــم خاله ــاض رافقه ــن بالري المعوقي
ــد  ــتاذ خال ــاض األس ــد بالري ــك فه ــز المل مرك
بــن ســليمان الفهيــد، حيــث أطلــع الوفــد 
العاجيــة والتعليميــة  الرعايــة  برامــج  علــى 
والتربويــة التــي يقدمهــا المركــز للمئــات مــن 

األطفــال المعوقيــن يوميــاً. 
مــن جانبهــا، شــددت الدكتــورة عــا أبــو ســكر 
المديــر العــام التنفيــذي ومديــر األبحــاث بمركــز 
الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، علــى أهميــة 
ببرامــج  المهتميــن  بيــن  الزيــارات  تبــادل 
»التجهيــزات  أن  مؤكــدة  األطفــال،  رعايــة 
ــا  ــر به ــي تزخ ــة الت ــج المطبق ــة والبرام التقني
فــي  األداء  نوعيــة  تؤكــد  الجمعيــة  أقســام 
ــة  ــى أن »الجمعي ــيرة إل ــأة«، مش ــذا المنش ه
تطبــق معاييــر جــودة عالميــة تــوازي مــا يقــدم 
ــر  ــذا أم ــة، وه ــة الدولي ــج التعليمي ــي المناه ف

محفــز للجميــع ويعطــي انطباعــاً أكثــر مــن 
ممتــاز حــول تطويــر كافــة الجوانــب المتعلقــة 
ــا فخــورة بوجــود  ــة الطفــل، وأن بتحســين بيئ
العربيــة  المملكــة  فــي  الجمعيــة  هــذه 

الســعودية«.
ــلمان  ــك س ــز المل ــن مرك ــاون بي ــول التع وح
جهــة  مــن  المعوقيــن  األطفــال  وجمعيــة 
الهمــم  ألصحــاب  العليــا  زايــد  ومؤسســة 
ــع  ــاون م ــت: »إن التع ــرى، قال ــة أخ ــن جه م
ــات،  ــدة اتجاه ــي ع ــيكون ف ــد س ــة زاي مؤسس
ــث إن  ــب؛ حي ــة والتدري ــاث العلمي ــا األبح منه
منظومــة  تقدمــان  والمؤسســة  الجمعيــة 
خدمــة لألطفــال. وهــذا فــي رأيــي بيئــة خصبــة 
لألبحــاث، وكيفيــة المقارنــة بيــن البيئتيــن 
ــن  ــر م ــورت كثي ــد تبل ــاً، وق ــا عالمي وتعميمه
األفــكار لدينــا بعــد هــذه الزيــارة، خصوصــاً 

ونشــر  التدريــب  ومنهــا  الثاثــي،  التعــاون 
التوعيــة وإقامــة الملتقيــات. واتفقنــا علــى 
ألصحــاب  العليــا  زايــد  مؤسســة  مشــاركة 
ــة  ــلمان العالمي ــك س ــزة المل ــي جائ ــم ف الهم

اإلعاقــة«.  ألبحــاث 
مــن جهتــه أكــد األميــن العــام للجمعيــة عوض 
الغامــدي أن هــذه الزيــارة تجســد الترابــط 
ــن مؤسســات مجلــس التعــاون الخليجــي،  بي
الســعودية  العربيــة  المملكــة  وخصوصــاً 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وقــال: 
»ســعدنا بوجــود اإلخــوان فــي مؤسســة زايــد 
ــة،  ــر الجمعي ــي مق ــم ف ــاب الهم ــا ألصح العلي
ــل  ــاون والتكام ــن التع ــد م ــى مزي ــع إل ونتطل
مــع هــذا الصــرح اإلنســاني الخيــري؛ مــن أجــل 
الوصــول إلــى التكامليــة فــي األداء المقــدم 
ــع«.  ــوب الجمي ــى قل ــة عل ــة الغالي ــذه الفئ له
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أمين عام مؤسسة زايد العليا 
ألصحاب الهمم باإلمارات:

المملكة 
تطبق معايير 
عالمية في 
خدمة األطفال 
المعوقين

حوار: بندر الماضي
ألصحاب  العليا  زايد  لمؤسسة  العام  األمين  الحميدان  عبدالعالي  بن  عبداهلل  األستاذ  كشف 
الهمم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، لمجلة »الخطوة«، عن الرغبة الملحة لمسّيري مؤسسة 
زايد؛ من أجل تفعيل الشراكة مع مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة وجمعية األطفال المعوقين 
بما يحقق أقصى استفادة ممكنة ألصحاب الهمم في دول الخليج العربي، مبينًا أن زيارة وفد 
المؤسسة للرياض أعطتهم انطباعات إيجابية عن حجم العمل الذي سيكون خالل األيام المقبلة. 
اإلعاقة وتفشيها بين أطفال  الحد من ظاهرة  العلمية في  البحوث  إلى أهمية  الحميدان أشار 
عمل،  ألي  النجاح  مقومات  أهم  من  يعد  العلمي  البحث  أن  مؤكدًا  الخليجي،  التعاون  مجلس 
البحث  التقدم تضع  البحث يتعلق بظاهرة اجتماعية، والدول الساعية نحو  إذا كان  وخصوصًا 

العلمي على رأس أولويات أجندتها. الحميدان كشف الكثير من خالل الحوار التالي:
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ــاالت  ــى مج ــرُّف عل ــة التع ــي البداي ــود ف  ن
ألصحــاب  العليــا  زايــد  مؤسســة  عمــل 
الهمــم، والخدمــات التــي تقدمهــا للفئــات 

المســتهدفة.
ــاب  ــا ألصح ــد العلي ــة زاي ــئت مؤسس - أنش
2004م؛  عــام  أبريــل   19 بتاريــخ  الهمــم 
حيــث تقــدم ألصحــاب الهمــم كافــة خدمــات 
ــي  ــة ف ــم المؤسس ــل. وتض ــة والتأهي الرعاي
الوقــت الحالــي 14 مركــزاً ونادييــن رياضييــن 
موزعــة علــى مناطــق إمــارة أبــو ظبــي بواقــع 
ظبــي،  أبــو  منطقــة  فــي  مراكــز  خمســة 
وأربعــة مراكــز بمنطقــة العيــن، وخمســة 
ــادي  ــن ن ــاً ع ــرة، فض ــة الظف ــز بمنطق مراك
ــي  ــو ظب ــادي أب ــم، ون ــاب الهم ــن ألصح العي
رعايــة  مكتــب  وإدارة  الهمــم،  ألصحــاب 

المكفوفيــن. 
وتعمــل المؤسســة جاهــدة علــى تحقيــق 
تعمــق  متكافئــة  حقــوق  وهــي  رؤيتهــا، 
ــن المجتمعــي لألشــخاص  الســعادة والتمكي
مــن أصحــاب الهمــم مــن خــال العمــل علــى 
تقديــم خدمــات متطــورة لألشــخاص أصحاب 
الهمــم، واســتثمار مواردهــا وطاقاتهــا فــي 
ــاً  ــاً ووظيفي ــم تعليمي ــة لتمكينه ــة إيجابي بيئ
وثقافيــاً واجتماعيــاً بمــا يناســب إمكاناتهــم 
ــل  ــادة تفعي ــي زي ــهام ف ــم، واإلس وتطلعاته
أدوار المجتمــع وتحقيــق التنميــة االجتماعيــة.

 12 منهــا  خدمــة،   32 المؤسســة  وتقــدم 
ــد  ــا يزي ــى م ــة إل ــية، و20 فرعي ــة رئيس خدم
الهمــم  أصحــاب  فئــات  مــن   1700 علــى 
تضيــف  منهــا  وكل  لديهــا،  مســجلين 
مهــارات  الهمــم  أصحــاب  مــن  للطفــل 
ــم  ــب والتعلي ــات التدري ــمل خدم ــدة، تش جدي
العاجــي  والتأهيــل  المهنــي  والتدريــب 
)التقييــم، التدخــل المبكــر، العــاج الطبيعــي، 
ورش  النطــق،  عــاج  الوظيفــي،  العــاج 
عمــل التدريــب المهنــي( والرعايــة النفســية 
ــطة  ــم األنش ــك دع ــري، وكذل ــاد األس واإلرش
ــة  ــعى المؤسس ــة. وتس ــة والرياضي التعليمي
فــي إطــار تنفيــذ السياســة الوطنيــة لتمكيــن 
المشــاركة  وتحقيــق  الهمــم،  أصحــاب 
فــي  لهــم  المتكافئــة  والفــرص  الفاعلــة 
مجتمــع دامــج، يضمــن الحيــاة الكريمــة لهــم 
ــادرات  ــن المب ــدد م ــاق ع ــى إط ــرهم إل وألس

والبرامــج لصالــح أصحــاب الهمــم، ليــس 
علــى مســتوى إمــارة أبــو ظبــي فقــط بــل على 
ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــتوى دول مس

 بعــد زيارتكــم لجمعية األطفــال المعوقين، 
ــة...  ــاث اإلعاق ــلمان ألبح ــك س ــز المل ومرك
كيــف تــرون الخدمــات المتخصصــة التــي 

ــة؟ ــة الغالي ــذه الفئ ــة له ــا المملك تقدمه

- إننــا نفخــر بمــا رأينــاه -وللــه الحمــد- فــي 
وخصوصــاً  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
فــي مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، 
مــن خدمــات تخصصيــة بمعاييــر عالميــة، 
ــة  ــارة المبذول ــود الجب ــس الجه ــي تعك والت
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  بتوجيهــات 
والتــي  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان  الملــك 
ترجمتموهــا فــي المركــز، وجمعيــة األطفــال 
المعوقيــن، ومختلــف الخدمــات المقدمــة في 
المملكــة لهــم. وقــد ســعينا لاطــاع عليهــا 
فــي زيارتنــا ووفــد المؤسســة لاســتفادة 
وتبــادل  التعــاون  ســبل  عــن  والبحــث 
البلديــن  بيــن  فيمــا  والخبــرات  المعرفــة 

لمصلحــة أصحــاب الهمــم.

 تبنــى األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن 

نبحث التوأمة 
مع مركز الملك 
سلمان ألبحاث 

اإلعاقة 
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لحفــظ  ســموه  باســم  جائــزة  عبدالعزيــز 
المعوقيــن،  لألطفــال  الكريــم  القــرآن 
وحــرص علــى مشــاركة أطفــال دول مجلــس 
لتعزيــز  الجائــزة؛  فعاليــات  فــي  التعــاون 
هــذه  تــرون  فكيــف  األخويــة...  العاقــات 

المبــادرة؟
ــى  ــل عل ــة تعم ــادرة طيب ــي مب ــل ه - بالفع
تشــجيع أبنائنــا وبناتنــا مــن أصحــاب الهمــم 
ــى-،  ــبحانه وتعال ــاب هللا -س ــظ كت ــى حف عل
ــن  ــات بي ــز العاق ــى تعزي ــك عل ــل كذل وتعم
أصحــاب الهمــم فــي دول مجلــس التعــاون 
العاملــة  المؤسســات  وبيــن  الخليجــي 
ــزة  ــذه الجائ ــى له ــال. ونتمن ــذا المج ــي ه ف
أن تتوســع تلــك المبــادرة لتشــمل أنحــاء 
الوطــن العربــي والعالــم الــذي يزخــر بالكثيــر 
ــات وحفظــة  مــن أصحــاب القــدرات والتحدي

ــم.  ــرآن الكري الق

ــي  ــة ف ــؤولية االجتماعي ــة المس ــل ثقاف  ه
ــا  ــي بادن ــة ف ــة والخاص ــات الحكومي القطاع
صــارت حاضــرة ومنتشــرة أم أنهــا فــي حاجــة 

إلــى زيــادة الوعــي؟

ــور  ــع التط ــاً م ــه حالي ــذي نعيش ــر ال - العص
التكنولوجــي الكبيــر والتســارع فــي أنمــاط 
التواصــل  شــبكات  دور  وتعاظــم  الحيــاة 
أســهم بصــورة إيجابيــة فــي تعديــل الثقافات 
لــم تعــد األبــواب مغلقــة،  إلــى األفضــل. 
وأصبــح االنفتــاح علــى اآلخــر ســمة لعصرنــا؛ 
االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  أن  فنــرى 
تزخــر وتزدحــم بمفاهيــم متنوعــة مــن ثقافــة 
ســواءً  االجتماعــي،  العمــل  وممارســات 
ــراد أو  ــات أو أف ــال مجموع ــن خ ــه م بتمثيل
مشــاريع تتبنــى فكــر المســؤولية المجتمعيــة 
علــى مســتوى محلــي، وقــد تصــل بصاحبهــا 

ــاً. ــر عالمي ــى التأثي إل
اإلطــار  إلــى  نصــل  لــم  بالفعــل  ونحــن 
المســؤولية  ثقافــة  لمفهــوم  المثالــي 
ــاً  ــق، خصوص ــى الطري ــا عل ــة، لكنن المجتمعي
أن وســائل اإلعــام بتنوعهــا تســهم فــي 
نشــر اإليجابيــات والحــد مــن الســلبيات. 
األفضــل  لتطبيــق  جيــداً  ننتبــه  أن  وعلينــا 
ــا يتعــارض مــع عاداتنــا وتقاليدنــا  والبُعــد عمَّ

الحنيــف. اإلســامي  وديننــا 

بيــن  الممكنــة  التعــاون  آفــاق  مــا   
مؤسســة زايــد مــن جهــة ومركــز الملــك 
ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة وجمعيــة األطفــال 

أخــرى؟ جهــة  مــن  المعوقيــن 
بيــن  للتعــاون  عــدة  مجــاالت  توجــد   -
مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم 
ــة.  ــاث اإلعاق ــلمان ألبح ــك س ــز المل ومرك
عــدة  وتجــارب  مبــادرات  لدينــا  نحــن 
ناجحــة، منهــا -علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر- تجربتنــا فــي تأهيــل أصحــاب 

عدم استثمار 
الكوادر البشرية 

سبب رئيسي في 
تدني االكتشاف 

المبكر لإلعاقة
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تجربــة  وهــي  الخيــل،  بركــوب  الهمــم 
تجربــة  وكذلــك  كبيــراً،  نجاحــاً  حققــت 
ــل  ــورش التأهي ــم ب ــاب الهم ــاق أصح إلح
المهنــي والزراعــي. وهنــاك قضيــة تحتــاج 
إلــى دراســة علميــة بشــأن انتشــار إصابات 
التوحــد بيــن عــدد كبيــر مــن المواليــد؛ 
علــى  والعمــل  المســببات  عــن  للبحــث 
زايــد  مؤسســة  فــي  ولدينــا  تافيهــا. 
فــي  مرموقــة  جامعــات  مــع  اتفاقيــات 
ــة  ــة علمي ــارب بحثي ــق تج ــارات؛ لتطبي اإلم
أصحــاب  وتأهيــل  رعايــة  مجــال  فــي 
الهمــم؛ ســعياً إلــى تمكينهــم ودمجهــم 
هــذه  خــال  -مــن  ونبحــث  بالمجتمــع. 
ــن  ــن الطرفي ــاون بي ــات التع ــارة- آلي الزي
للعمــل علــى توأمــة مركــز الملــك ســلمان 
ألبحــاث اإلعاقــة مــع مؤسســة زايــد العليــا 
فــي مجــال األبحــاث الخاصــة باإلعاقــة، 
بمــا  الجهتيــن  بيــن  الشــراكة  وتفعيــل 
يحقــق أقصــى اســتفادة ممكنــة ألصحــاب 
الهمــم فــي دول الخليــج العربــي؛ إذ رأينــا 
خــال الزيــارة مــا يعمــل عليــه المركــز فــي 
ــدة  ــى قاع ــة عل ــات العلمي ــال التطبيق مج
علميــة  برامــج  وإعــداد  موثقــة،  بحثيــة 
تهــدف إلــى التصــدي لإلعاقــة ومعرفــة 
مســبباتها؛ لنســعى معــا إلــى الوصــول 
ــا  ــد منه ــة والح ــر لإلعاق ــاف المبك لاكتش

والمؤسســة. المركــز  بتســخير جهــود 
 

 يــرى البعــض أن افتقادنا إلــى قاعدة علمية 
بحثيــة لبرامــج الرعايــة والتأهيــل فــي العالــم 
العربــي أعــاق كثيــراً إحــداث نقلــة نوعيــة فــي 
التصــدي ألســباب اإلعاقــة ووســائل تحجيــم 

آثارهــا.. مــا تعليــق ســعادتكم؟
- لــن أقــول إن افتقادنــا إلــى قاعــدة علميــة 
بحثيــة لبرامــج الرعايــة والتأهيــل هو الســبب 
فــي إعاقــة تقدمنــا فــي التصدي أو االكتشــاف 
ــل عــدم اســتثمار الكــوادر  المبكــر لإلعاقــة ب
ــي  ــدول ف ــن ال ــا بي ــود فيم ــرية والجه البش
العالــم العربــي هــو ســبب فــي ذلــك ســابقاً. 
مختلــف  ســعي  مــن  اآلن  نــراه  مــا  لكــن 
ــود  ــف الجه ــر وتكات ــة للتضاف ــدول العربي ال
العلميــة والكــوادر البشــرية للعمــل يــداً بيــد 

ــو  ــة، ه ــة المحتمل ــباب االعاق ــدي ألس للتص
مــا يجــب أن نعمــل عليــه فيمــا بيــن الــدول 
ــخير  ــر، وتس ــاون، وتضاف ــف، وتع ــن تكات م
كل الممكنــات المتوفــرة فــي العالــم العربــي؛ 
للعمــل علــى قاعــدة بحــوث علميــة لــكل مــا 
يخــص اإلعاقــة وأســبابها المحتملــة، وابتكار 
أفضــل  البرامــج والخدمــات لرعايــة وتأهيــل 

ــم. ــاب الهم أصح

ــرون دور مركــز األبحــاث فــي هــذا  ــف ت  كي
ــدد؟ الص

ــم  ــن أه ــد م ــي يع ــث العلم ــد أن البح - أعتق
ــاً إذا  ــل، وخصوص ــاح ألي عم ــات النج مقوم
اجتماعيــة،  بظاهــرة  يتعلــق  البحــث  كان 
والــدول الســاعية نحــو التقــدم واالزدهــار 
ــى رأس  ــي عل ــث العلم ــع البح ــا تض ــاً م دائم
بتخصيــص  تبخــل  وال  أجندتهــا،  أولويــات 
وناتجهــا  مــن مجهوداتهــا  كبيــرة  نســبة 
القومــي لصالــح تنميــة مجــال البحــث العلمي 
ومنظومــة  التخصصــات.  مــن  كثيــر  فــي 
اســتخدام  حســن  إلــى  تحتــاج  البحــث 

العلــوم  لتفعيــل  لهــا؛  المقــدم  التمويــل 
والتكنولوجيــا بالشــكل المطلــوب، وذلــك 
بتوفيــر اإلمكانــات المختلفــة الازمــة لتطبيــق 
ــى  ــوب، عل ــكل المطل ــي بالش ــج البحث المنه
أن تقــوم كل جهــة بالــدور المنــوط بهــا علــى 

ــه. ــل وج أكم

لألشــخاص  تحقــق  لمــا  تقييمكــم  مــا   
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  اإلعاقــة  ذوي 

ينقصنــا؟ ومــاذا  الخليجــي؟ 
دول  كل  فــي  تحقــق  مــا  أن  أعتقــد   -  
مجلــس التعــاون الخليجــي هــو قفــزة 
ــم  ــم بدع ــن هللا ث ــل م ــرة بفض ــة كبي نوعي
وبالنســبة  الرشــيدة.  القيــادة  ورعايــة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  إلــى 
ــر مــن أصحــاب الســمو  فــإن الدعــم الكبي
الشــيوخ وكافــة القيــادات ومؤسســات 
أســهم  الخــاص  والقطــاع  المجتمــع 
بصــورة إيجابيــة كبيــرة فــي الوصــول إلــى 
تمكيــن  لبرامــج  ناجحــة  عاليــة  نســب 
ودمــج أصحــاب الهمــم فــي كافــة الــدول. 
وحكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــة  ــاً السياس ــن تقريب ــل عامي ــت قب أطلق
الوطنيــة لتمكيــن أصحــاب الهمــم بهــدف 
تمكينهــم، وتحقيــق المشــاركة الفاعلــة 
ــج  ــع دام ــي مجتم ــة ف ــرص المتكافئ والف
ــاة الكريمــة لهــم وألســرهم؛   يضمــن الحي
حيــث تعمــل هــذه السياســة علــى تســخير 
ودمــج جهــود مختلــف القطاعــات فــي 
ــا  ــم، ولثقتن ــاب الهم ــة أصح ــة لخدم الدول

بأنهــم محــرك أساســي للتنميــة.

لم نصل إلى 
اإلطار المثالي 
لمفهوم ثقافة 

المسؤولية 
المجتمعية
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أعــرب معالــي رئيــس مجلــس الشــورى 

الدكتــور عبــدهللا بــن محمــد بــن إبراهيــم 

آل الشــيخ عــن تقديــره لمــا تحققــه 

بــن ســلمان  األميــر ســلطان  جائــزة 

لألطفــال  الكريــم  القــرآن  لحفــظ 

المعوقيــن مــن نجــاح.

بــن  الدكتــور خالــد  األميــر  كمــا عبــر 

ــو  ــعود عض ــاري آل س ــن مش ــدهللا ب عب

ســعادته  عــن  الشــورى،  مجلــس 

ــن  ــاص م ــدد الخ ــدور الع ــبة ص بمناس

ــات  ــار فعالي ــي إط ــوة« ف ــة »الخط مجل

الكريــم. القــرآن  جائــزة 

ــس  ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــاد ع ــد أش وق

الشــورى ورؤســاء الجمعيــات الخيريــة 

الــدورة  الــذي حققتــه هــذه  بالنجــاح 

مــن  عــدد  فــي  للجائــزة،  المباركــة 

والخطابــات. البرقيــات 

د. عبدالله آل الشيخ يثني على الدورة الـ23 

أعضاء مجلس الشورى ورؤساء 
الجمعيات الخيرية يشيدون بجائزة القرآن 

ير
ار

تق
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وال يــزال صــدى فعاليــات الــدورة الثالثــة 

والعشــرين لجائــزة األميــر ســلطان بــن 

ســلمان لحفظ القــرآن الكريــم لألطفال 

ــز  ــر مرك ــدت بمق ــي ُعق ــن، والت المعوقي

الجمعيــة فــي الريــاض، برعايــة صاحــب 

الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن 

ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس 

إدارة الجمعيــة، وبحضــور معالي الشــيخ 

صالــح بــن فــوزان الفــوزان عضــو هيئــة 

كبــار العلمــاء، والكثيــر مــن أصحــاب 

أمــور  وأوليــاء  والمعالــي  الفضيلــة 

األطفــال المشــاركين فــي المنافســة 

المختلفــة،  المملكــة  مناطــق  مــن 

ــاون  ــس التع ــن دول مجل ــدد م ــن ع وم

الخليجــي، وذلــك يــوم األحــد 5 جمــادى 

ــر  ــق 10 فبراي ــرة 1440هـــ المواف اآلخ

2019م.

للجائــزة  العــام  األميــن  تلقــى  فقــد 

عبدالرحمــن  بــن  عبدالعزيــز  األســتاذ 

ــس  ــي رئي ــن معال ــة م ــبيهين، برقي الس

مجلــس الشــورى الدكتــور عبــدهللا بــن 

ــاً  ــم آل الشــيخ، معرب ــن إبراهي محمــد ب

عــن تقديــره إلهدائــه نســخة مــن مجلــة 

ــات  ــاء فعالي ــبة انته ــوة« بمناس »الخط

لجائــزة  والعشــرين  الثالثــة  الــدورة 

األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ 

القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن، 

ــداء  ــذا اإله ــى ه ــكره عل ــن ش ــراً ع معب

الكريــم، متمنيــاً لــكل منســوبي الجمعية 

والســداد. بالتوفيــق 

بــن  الدكتــور خالــد  األميــر  كمــا عبــر 

ــو  ــعود عض ــاري آل س ــن مش ــدهللا ب عب

ســعادته  عــن  الشــورى،  مجلــس 

ــن  ــاص م ــدد الخ ــدور الع ــبة ص بمناس

ــات  ــار فعالي ــي إط ــوة« ف ــة »الخط مجل

ــت  ــاً: »تلقي ــم، قائ ــزة القــرآن الكري جائ

بكل ســرور إهداءكــم مجلــة »الخطوة«، 

وقــد أســعدني كثيــراً االطــاع عليهــا، 

وأتقــدم لكــم بجزيــل الشــكر والتقديــر، 

التوفيــق  بــدوام  لكــم  هللا  وأدعــو 

والســداد«.

ــن  ــد ب ــور أحم ــأ الدكت ــه هن ــن جهت وم

مجلــس  عضــو  الغديــان  عبدالــرازق 

للجائــزة  العامــة  األمانــة  الشــورى، 

بمناســبة انعقــاد جائــزة القــرآن الكريم، 

الجمعيــة  منســوبي  لــكل  متمنيــاً 

والنجــاح.  التوفيــق 

ــز  ــتاذ عبدالعزي ــى األس ــه أثن ــن جهت وم

جمعيــة  رئيــس  حنفــي  عبــدهللا  بــن 

ــى الجهــود  خيركــم بمحافظــة جــدة، عل

تبذلهــا  التــي  المباركــة  المبذولــة 

الجمعيــة فــي مجــاالت حفــظ القــرآن 

الكريــم لهــذه الفئــة الغاليــة مــن األبناء، 

بمزيــد  وجــل-  -عــز  المولــى  داعيــاَ 

األطفــال  خدمــة  فــي  التوفيــق  مــن 

المعوقيــن.
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حوار: منتصر جابر
التخصصي  فيصل  الملك  بمستشفى  العظام  قسم  ورئيس  استشاري  الزايد،  زايد  الدكتور  أكد 
ومركز األبحاث وعضو مجلس إدارة الجمعية، أن فضل اهلل تعالى، علينا ثم الجهود الكبيرة المبذولة 
من منسوبي المستشفى والجمعية، وراء هذا النجاح الذي تحققه العيادة المشتركة لخدمة أبنائنا 
األطفال المعوقين. وقال د. زايد في حوار خاص مع » الخطوة« أقوم برحالت دورية لتشخيص واختيار 
كل  إلى  العام  مدار  على  ومنتظمة  مجدولة  زيارات  خالل  من  جراحات،  إلى  حاجة  في  الذين  األطفال 
المراكز في مختلف مناطق المملكة، وال بد أن أذكر هنا مالحظة في غاية األهمية.. وهي أنني بفضل 
العيادة  اهلل سافرت إلى كل مراكز الجمعية بال استثناء، منذ أن تشرفت بأن أكون من ضمن فريق 
المشتركة، وطوال سنوات عدة لم يحدث مرة أن ألغيت رحلة واحدة من هذه الرحالت، أو قمت بتأجيل 

زيارة.. وكأن اهلل تعالى يوفقنا إلى عمل الخير والحمد هلل.
وكشف د. زايد الكثير من المحطات المهمة والقضايا في مسيرة هذا التعاون المشترك بين الجمعية 

ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث في هذا الحوار..

د. زايد الزايد:
الشــراكة مع الجمعية تتواصل منذ 27 عامًا

لم أتأخر عــن رحلة واحدة إلى مراكز الجمعية
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ــدار  ــى م ــة عل ــة ومنتظم ــارات مجدول ــال زي خ
ــق  ــف مناط ــي مختل ــز ف ــى كل المراك ــام إل الع
المملكــة. ويتــم بعــد ذلــك التنســيق مــع قســم 
العظــام بمستشــفى الملــك فيصــل التخصصي، 
حيــث يتــم ذلــك مــن خــال فريــق طبــي متكامــل 
مكــون مــن اختصاصييــن فــي التحاليــل الطبيــة 
وبالطبــع  ذلــك،  وغيــر  والجراحــة  والتخديــر 
التمريــض. وبعــد  فريــق مؤهــل مــن هيئــة 
الجراحــة تتــم المرحلــة الثانيــة وهــي تأهيــل 
األطفــال فــي مراكــز الجمعيــة مــن خــال فريــق 
ــن  ــن م ــاء المتخصصي ــمل األطب ــص يش متخص
الطبــي  المستشــار  البشــير  بشــير  الدكتــور 
ــرة  ــرزاق مدي ــروة عبدال ــورة م ــة، والدكت للجمعي
ــور  ــاض، والدكت ــز الري ــي مرك ــي ف ــم الطب القس
محمــد حســن المديــر الطبــي فــي مركــز المدينــة 
ــن  ــة واالختصاصيي ــوبي الجمعي ــورة، ومنس المن
ــات فــي مجــاالت العــاج الطبيعــي  واالختصاصي
ــن  ــو م ــر، وه ــم الجبائ ــك قس ــي، وكذل والوظيف
هــذه  أن  وحقيقــة  جــداً.  المهمــة  األقســام 
اإلجــراءات تتــم وفــق المعاييــر والمواصفــات 
ــة فــي  ــرى المؤسســات الطبي المطبقــة فــي كب
العالــم؛ ولذلــك تلقــى قبــوالً كبيــراً وواســعاً 
ــراء  ــون إلج ــث يطمئن ــال؛ حي ــي األطف ــن أهال م
الجراحــة فــي مستشــفى كبيــر يطبــق أعلــى 
معاييــر الســامة. وبعــد ذلــك يأتــي الطفــل إلــى 
الجمعيــة لتطبيــق البرنامــج التأهيلــي، وهــي 
ــي  ــر ف ــي واألس ــن األهال ــرة م ــة كبي ــى بثق تحظ

ــل. ــال التأهي مج

  د. زايــد.. هــذا تاريــخ طويــل مــن النجــاح 
ــك  ــفى المل ــة ومستش ــن الجمعي ــاون بي والتع

فيصــل التخصصــي.. كيــف تحقــق ذلــك؟
تعالــى،  هللا  مــن  بفضــل  تحقــق  حقيقــة   -
ــود مجهوليــن  ــة مــن جن ــرة مبذول وبجهــود كبي
التخصصــي،  الملــك فيصــل  فــي مستشــفى 
الذيــن  فيهــا  العليــا  القيــادات  مــن  بدايــة 
يباركــون ويدعمــون هــذا التعــاون مــع الجمعيــة 
ــراء  ــي اج ــارك ف ــي المش ــق الطب ــروراً بالفري وم
والدكتــور  فــواز  الدكتــور  الجراحــات ومنهــم 
احمــد الرشــدان، وكل منســوبي قســم التعــاون 
بــدور  يقــوم  الــذي  بالمستشــفى  المشــترك 
مهــم بالترتيــب لهــذه الزيــارات.. ولذلــك ليــس 
بغريــب أن يحظــى األطفــال المرضــي مــن خــال 
ــات  ــن الخدم ــتوى م ــى مس ــج بأعل ــذا البرنام ه
ــي  ــداد ف ــإن األع ــك ف ــل؛ ولذل ــة بالكام المجاني
ــق  ــاً أن أطل ــذ دائم ــذا أحب ــتمر؛ وله ــد مس تزاي
والمستشــفى  الجمعيــة  بيــن  زواجــاً  عليــه 
ــدأ  اســتمر منــذ ثاثيــن عامــاً متواصلــة؛ حيــث ب
أوالً فــي مركــز الجمعيــة بالريــاض ثــم توســعنا 

لنشــمل المراكــز األخــرى.
ــذا  ــه ه ــذي حقق ــر ال ــاح الكبي ــى النج ــراً إل ونظ
المشــروع والتعــاون المثمــر بيــن الجمعيــة 
ــه  ــدت ب ــد اقت ــل؛ فق ــك فيص ــفى المل ومستش
الكثيــر مــن المؤسســات الطبيــة؛ ممــا يشــعرنا 
ــترك  ــاون المش ــادة التع ــزاز بري ــر واالعت بالفخ
التخصصــي..  ومستشــفى  الجمعيــة  بيــن 
ــى  ــال المرض ــر أن األطف ــن ذك ــدَّ م ــن ال ب ولك

ــة  ــي البداي ــا ف ــن إطاعن ــل يمك ــد... ه  د. زاي
علــى اتفاقيــة تعــاون الجمعيــة مــع مستشــفى 
الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث، 
لعــاج وإجــراء الجراحــات لمنســوبي الجمعيــة؟

ــأول  ــام 1992م ب ــي ع ــج ف ــذا البرنام ــدأ ه - ب
عيــادة مشــتركة بيــن الجمعيــة ومستشــفى 
فقــد  وحقيقــًة  التخصصــي.  فيصــل  الملــك 
واتــس  هيــو  الطبيبــان  ذلــك  فــي  ســبقني 
مــن أمريــكا، وجريــن هيــل مــن كنــدا. وكان 
هــذا  لقيــام  يــزال-  –وال  الرئيســي  الدافــع 
التعــاون المشــترك هــو إعــادة تأهيــل األطفــال 
ــي  ــات ف ــراء جراح ــط إج ــس فق ــن، ولي المعوقي
تخصــص العظــام، وهــذا كان يتطلــب توفــر 
ــة  ــراء الجراح ــل إج ــات قب ــن المعطي ــر م الكثي
الطفــل  اختيــار  منهــا  لألطفــال،  والتأهيــل 
ــح،  ــت الصحي ــي التوقي ــب، وف ــض المناس المري
مــع مراعــاة الســن، وكذلــك المعيــار االجتماعــي 
لألســرة، ومعاييــر أخــرى طبيــة متخصصــة... 
حالــة  فــي  توافرهــا  يجــب  عوامــل  وكلهــا 
كل طفــل إلجــراء الجراحــة ثــم يبــدأ برنامــج 
ــر؛ ألن  ــي دور األس ــم يأت ــك.. ث ــد ذل ــل بع التأهي
ــة،  ــاركة الجمعي ــا -دون مش ــة بمفرده الجراح
وتعــاون األســرة فــي المنــزل- ال تــؤدي إلــى 
أي نجــاح؛ ومــن هنــا كان ال بــدَّ مــن اتفاقيــة 
مــع  والجمعيــة،  المستشــفى  بيــن  التعــاون 
عمليــة  فــي  األهــل،  مــن  فعالــة  مشــاركة 
بالمجتمــع  ودمجــه  الطفــل  تأهيــل  إعــادة 
ــاون  ــم دون التع ــب أن يت ــن الصع ــذا م وكان ه
التخصصــي  فيصــل  الملــك  مستشــفى  مــع 
ــمو  ــب الس ــاندة صاح ــة ومس ــة، برعاي والجمعي
ــد  ــن عب ــلمان ب ــن س ــلطان ب ــر س ــي األمي الملك
ــذي  ــة، ال ــس إدارة الجمعي ــس مجل ــز، رئي العزي
ــك  ــة التعــاون مــع مستشــفى المل ــي اتفاقي يول
ــث  ــة، حي ــام وعناي ــي كل اهتم ــل التخصص فيص
يعــد هــذا التعــاون نموذجــاً فريــداً للتكامــل بيــن 

والخيريــة. الحكوميــة  الخدمــات 
  د. زايــد.. كيــف تتــم عمليــة التحضيــر لخدمــة 

األطفــال المرشــحين إلجــراء الجراحــات؟
- أوالً مــن خــال عيــادات الجمعيــة فــي كل 
الطبيــة  األقســام  مــع  وبالتعــاون  مراكزهــا، 
بالجمعيــة التــي ترشــح األطفــال للجراحــات، 
حيــث أقــوم بزيــارات دوريــة لتشــخيص واختيــار 
األطفــال الذيــن فــي حاجــة إلــى جراحــات، مــن 
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ــا. ــبب نجاحن ــا وس ــبب وجودن ــم س ه
الملــك  مستشــفى  دور  كان  إذا  زايــد..  د.    
ــف  ــات، فكي ــراء الجراح ــي إج ــاً ف ــل واضح فيص

هــو دور الجمعيــة؟
كبيــرة  مؤسســة  أصبحــت  الجمعيــة   -
األطفــال  وتأهيــل  رعايــة  فــي  ومتخصصــة 
المعوقيــن، وأيضــاً فــي تدريــب المئــات مــن 
ــة  ــعودية المتخصص ــاءات الس ــات والكف الطالب
والوظيفــي.  الطبيعــي  العــاج  مجــاالت  فــي 
وأريــد أن أقــول إن أي طفــل معــوق يلتحــق 
بمستشــفى الملــك فيصــل وتحمــل أوراقــه 
ــة  ــى العناي ــول ويلق ــه مقب ــة فإن ــعار الجمعي ش
الصحــة،  وزارة  موافقــة  دون  مــن  الفائقــة، 
ومــن دون انتظــار علــى القوائــم، وذلــك مــا 
تتضمنــه أوراق االلتحــاق بنــاءً علــى اتفاقيــة 
التعــاون المشــتركة بيــن الجمعيــة ومستشــفى 
الملــك فيصــل. وهنــا ال بــدَّ مــن القــول إن 
الجمعيــة صــارت مؤسســة كبيــرة لهــا اعتبارهــا 

ومكانتهــا.
 د. زايــد.. قمــت بزيــارات متعــددة إلــى كل 
مراكــز الجمعيــة لتشــخيص ومتابعــة حــاالت 
األطفــال، فكيــف هــو مســتوى المركــز مــن 

حيــث التجهيــز؟
غايــة  فــي  ماحظــة  هنــا  أذكــر  أن  بــد  ال    -
ســافرت  هللا  بفضــل  إننــي  وهــي  األهميــة.. 
ــذ أن  ــتثناء، من ــا اس ــة ب ــز الجمعي ــى كل مراك ال

تشــرفت بــأن أكــون مــن ضمــن فريــق العيــادة 
المشــتركة، طــوال ســنوات عــدة لــم يحــدث مرة 
ــة واحــدة مــن هــذه الرحــات، أو  أن الغيــت رحل
قمــت بتأجيــل زيــارة..  وكأن هللا تعالــى يوفقنــا 
للــه. مــن جهــة  الخيــر والحمــد  إلــى عمــل 
ــزة  ــة مجه ــز الجمعي ــك أن كل مراك ــرى ال ش أخ
تجهيــزاً طبيــاً متميــزاً، وإننــي أمــل شــخصياً 
ــى  ــز، أو عل ــة بالمراك ــام الطبي ــن األقس أن تتمك
األقــل بالمراكــز التــي توجــد فــي المــدن الكبــرى 

ــن أن  ــة م ــة ومك ــدة والمدين ــاض وج ــل الري مث
تتوفــر فيهــا غــرف مجهــزة إلجــراء الجراحــات، 
ــي  ــاة األهال ــراً فــي رفــع معان فذلــك يســاعد كثي
ــة  ــرف أن تكلف ــاض.. وأع ــى الري ــفر ال ــي الس ف
ذلــك كبيــرة، فــي ظــل االعبــاء التــي تتزايــد 
الجمعيــة مــع ارتفــاع تكاليــف خدمــة األطفــال.. 
ــة  ــتقبل. وحقيق ــي المس ــك ف ــل ذل ــن نأم ولك
ســعادة األســتاذ عــوض بــن عبــد هللا الغامــدي 
ــة  ــي تهيئ ــداً ف ــو جه ــة ال يأل ــام الجمعي ــن ع أمي
ــي كل  ــز وف ــي كل المراك ــبة ف ــل مناس ــة عم بيئ
األقســام، وذلــك ليــس بغريــب عليــه فهــو 
شــخصية قياديــة بــارزة فــي العمــل اإلداري، 

ــة.  ــع الجمعي ــزة م ــرات متمي ــب خب وصاح
ــذا  ــر ه ــه عب ــم عاج ــاً ت ــم طف ــد... ك   د. زاي

التعــاون الرائــد؟
ــة؛ تــم حصــر حــاالت  ــاءً علــى طلــب الجمعي - بن
األطفــال الذيــن أجريــت لهــم جراحــات منــذ 
عــام 2010م حتــى اآلن، وقــد بلغــوا نحــو 3950 
ــت  ــي الوق ــر، وف ــم كبي ــو رق ــة، وه ــاً وطفل طف
ذاتــه يــزداد عــدد األطفــال عامــاً بعــد عــام. كمــا 
أن كل الجراحــات تمــت مجانــاً بالكامــل، وكذلك 
الجبائــر التــي توضــع للطفــل بعــد العمليــة، 
وكذلــك برنامــج التأهيــل فــي الجمعيــة... كلهــا 
ــق  ــادي وف ــل م ــن دون أي مقاب ــاً م ــم مجان تت
هــذا التعــاون بيــن الجمعيــة ومستشــفى الملك 
فيصــل. وهــذا النجــاح الكبيــر يتم بأقل شــكاوى  د. زايد الزايد يتحدث للخطوة
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ــون  ــا تك ــداً؛ فربم ــم ج ــذا مه ــي، وه ــن األهال م
ــن  ــي م ــدة الت ــي الوحي ــتركة ه ــادات المش العي
دون شــكوى تقريبــاً، إلــى درجــة أن الكثيــر مــن 
اآلبــاء الذيــن تــم عاجهــم وتأهيلهــم فــي هــذه 
ــع  ــي المجتم ــوا ف ــتركة، واندمج ــادة المش العي
وتوظفــوا وتزوجــوا وكونــوا أســراً، يأتــون مــرة 
أخــرى بأطفالهــم، ألي ســبب مــن األســباب، 
إلــى العيــادة المشــتركة هــذه، وهــم مطمئنــون 

ــة. للنتيج
  د. زايــد... هــل قيــام الجمعيــة بتنظيــم عــدد 
ــة  ــاالت رعاي ــي مج ــة ف ــرات الدولي ــن المؤتم م
ــرات  ــم عش ــك تنظي ــن، وكذل ــل المعوقي وتأهي
النــدوات والملتقيــات الطبيــة والعلميــة، أســهم 

ــادة المشــتركة؟ فــي نجــاح العي
- بالطبــع... وكنــا فــي الجمعيــة، وبالتعــاون 
مــع مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، 
العلميــة  المنتديــات  هــذه  علــى  حريصيــن 
الدوليــة، ونســعى إليهــا؛ فمــن خالهــا تعلمنــا 
ــا أن نكــون علــى اتصــال  ــا، وســمحت لن وتدربن
ــة  ــات الطبي ــراء والمؤسس ــع الخب ــل م وتواص
العالــم؛  فــي  الكبــرى  والتعليميــة  والصحيــة 
للتعــرف علــى أحــدث التطــورات والمســتجدات 
الطبيــة. وكان لمجــال جراحــات العظــام دور 
محــوري فيهــا، وقــد اســتفدنا كثيــراً مــن ذلــك 
فــي العيــادة المشــتركة، ربمــا ال يتســع المجــال 
لذكرهــا هنــا؛ ألنهــا نــواٍح طبيــة متخصصــة 
جــداً، ولكــن بصفــة عامــة، كانــت إحــدى قنــوات 
والجبائــر  الجراحــات  فــي  التطــور  متابعــة 
وأنواعهــا والمــواد المســتخدمة فيهــا، وكذلــك 
مهــم  مجــال  وهــذا  التأهيــل،  فــي  التطــور 
جــداً؛ ألن العلــم يتغيــر كل يــوم؛ لذلــك كان لنــا 
الشــرف فــي تنظيــم هــذه المؤتمــرات الدوليــة.

المشــتركة  العيــادة  هــل  زايــد...  د.    
فيصــل  الملــك  ومستشــفى  الجمعيــة  بيــن 

مراكــز  كل  تخــدم  بالريــاض  التخصصــي 
؟ لجمعيــة ا

- هــذا صحيــح.. ونأمــل أن تتبنــى وزارة 
الدكتــور  الوزيــر  ومعالــي  الصحــة، 

أطفــال  خدمــة  الربيعــة،  توفيــق 
مستشــفيات  فــي  الجمعيــة 
ــة  ــق المملك ــي كل مناط ــوزارة ف ال

ــة  ــز الجمعي ــار مراك ــع وانتش ــل توس ــي ظ ف
لتشــمل 11 مركــزاً موزعــة علــى كل مناطــق 
المملكــة تقريبــاً؛ ولهــذا يضطــر الطفــل 
والمريــض وعائلتــه إلــى االنتقــال مــن هــذه 
ــات  ــراء الجراح ــاض؛ إلج ــى الري ــق إل المناط
بالريــاض،  التخصصــي  مستشــفى  فــي 
وهــذا يكلــف األهالــي عنــاء كبيــراً وأعبــاء 
ــبء  ــوق الع ــية، ف ــة ونفس ــة واجتماعي مالي
األصلــي، وهــو إعاقــة طفلهــم.. فأتمنــى 
ــوزارة  ــن ال ــاون بي ــى تع ــل إل ــم التوص أن يت
والجمعيــة لعــاج وإجــراء جراحــات األطفــال 
فــي  ومراكزهــا  الجمعيــة  منســوبي  مــن 
مختلــف المناطق، فــي مستشــفيات الوزارة؛ 
وأســرنا.  أهالينــا  عــن  األعبــاء  لتخفيــف 
علــى األقــل حتــى تتمكــن الجمعيــة مــن 
ــذه  ــل ه ــص لمث ــي متخص ــز طب ــاء مرك إنش
الجراحــات فــي المســتقبل القريــب. ولكننــا 
ــة،  ــغيلية للجمعي ــات التش ــم أن الميزاني نعل
ومــع ارتفــاع تكاليــف الخدمــة التــي تقدمهــا 
تكاليفــه  تتحمــل  أن  تســتطيع  ال  مجانــاً، 
ــى  ــذي أتمن ــاً؛ ممــا يؤخــر هــذا األمــل ال حالي
شــخصياً أن يتــم تنفيــذه فــي أقــرب فرصــة 
ممكنــة ألنــه ســيقدم خدمــة مهمــة وحيويــة 
ــن  ــر م ــث إن الكثي ــن، حي ــال المعوقي لألطف

األطفــال، وخصوصــاً فــي المناطــق البعيــدة، 
يتأخــرون فــي إجــراء الجراحــات فــي الوقــت 
المناســب للحالــة، ولســن الطفــل؛ ممــا 
يجعلهــا غيــر مفيــدة، حتــى ولــو تــم إجراؤهــا 

ــا.  ــب له ــت المناس ــرور الوق ــد م بع
  د. زايــد.. مــاذا تقــول عــن حصــول مركــز 
آيــزو  شــهادة  علــى  بالريــاض  الجمعيــة 
9001 هــذا العــام.. وكيــف تــرى أهميتهــا؟
وأبــارك  جــداً،  مهمــة  أنهــا  شــك  ال   -
الشــهادة  هــذه  علــى  حصولــه  للمركــز 
الجمعيــة  حــرص  مــدى  تعكــس  التــي 
علــى تطبيــق أعلــى معاييــر الجــودة فــي 
تعطــي  التــي  المؤسســات  ألن  مراكزهــا، 
هــذه الشــهادة لــن تمنحهــا للمراكــز إال بعــد 
ــة  ــات الخاص ــر والمواصف ــا للمعايي اجتيازه
ــز  ــة المراك ــه بقي ــل أن تتج ــهادة. وآم بالش
إلــى هــذا، وذلــك فــي إطــار اتجــاه الجمعيــة 
»كارف«،  شــهادة  علــى  للحصــول  ككل 
وهــي مؤسســة دوليــة مرموقــة فــي تطبيــق 
والرعايــة.  التأهيــل  ومواصفــات  معاييــر 
وقــد خطونــا الكثيــر مــن الخطــوات فــي 
هــذا االتجــاه، وعقدنــا اجتماعــات مــع ممثلــي 
ــل  ــة عم ــي ورش ــتضفناهم ف »كارف«، واس
حــول ذلــك. وعمومــاً مثــل 
الشــهادات  هــذه 
تضمــن  الدوليــة 
والبقــاء  االســتمرار 
علــى  والمحافظــة 

الخدمــة.  جــودة 
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وورشــتان  محليــة،  ورشــة   14 منهــا 
دوليتــان. 

حلقات النقاش 
ــز  ــوم العالمــي لإلعاقــة نظــم المرك بمناســبة الي
حلقــة نقــاش بعنــوان )حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي التعليــم العالــي(، واشــتمل برنامــج 
أربعــة  قدمهــا  محــاور،  أربعــة  علــى  الحلقــة 
متخصصيــن مــن جهــات أكاديميــة مختلفــة.  
شــارك المركــز خــال عــام 2017م فــي ســتة 

معــارض.

اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس األمنــاء، وهــي: 
1 - اللجنــة التنفيذيــة: عقــدت ســتة اجتماعــات 

صــدر عنهــا 12 قــراراً.
ــة االســتثمار: عقــدت اجتماعــاً واحــداً  2 - لجن

صــدر عنــه عــدة قــرارات. 
خمســة  عقــدت  العلميــة:  اللجنــة   -  3

قــراراً.  20 عنهــا  صــدر  اجتماعــات 

ورش العمل 
ــي  ــل ف ــة عم ــي 16 ورش ــز ف ــارك المرك ش
ــز،  ــاط المرك ــق بنش ــة تتعل ــع مختلف مواضي

وكانــت بواكيــر أعمــال المركــز خــال عــام 
2017م بانعقــاد االجتمــاع الثامــن لجمعيتــه 
ــي  ــمو الملك ــب الس ــور صاح ــة، بحض العمومي
ــز  ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــلطان ب ــر س األمي
وبرعايــة صاحــب  األمنــاء،  رئيــس مجلــس 
الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن 
عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية، وبضيافــة 
ناصــر  أحمــد  ســمير  المؤســس  العضــو 

ــام.  ــة الدم ــي بمدين البنعل
كمــا عقــد مجلــس األمنــاء خــال عــام 2017م 
ــدت  ــرارات. وعق ــة ق ــه ثماني ــج عن ــاً، نت اجتماع

البحثية،  األعمال  مستوى  على  واسعة  نقلة  اإلعاقة  ألبحاث  سلمان  الملك  مركز  شهد 
والتطور النوعي في موضوعات المشاريع البحثية. وقام المركز بتنفيذ الكثير من الفعاليات 
مع  والتعاون  بالتنسيق  وذلك  2017م،  المنصرم  العام  خالل  البحثية  والبرامج  والنشاطات 
عزز  مما  والخارج؛  الداخل  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بخدمات  المعنية  الجهات  من  الكثير 

مكانته اإلقليمية والدولية، ودوره العلمي البارز في مجاالت اإلعاقة. 

مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة..

منارة العلم والمعرفة 
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مشروع الوقف الخيري 
ــغ  ــة تبل ــاحة إجمالي ــى مس ــروع عل ــع المش يق
ــراً مربعــاً فــي حــي الســفارات، علــى  7264 مت
الجانــب الغربــي لمدينــة الريــاض والجانــب 
الريــاض.  لــوادي حنيفــة بمدينــة  الشــرقي 
ــك  ــز المل ــى مرك ــروع إل ــة المش ــود ملكي وتع
مشــروع  وهــو  اإلعاقــة،  ألبحــاث  ســلمان 
وقفــي غيــر ربحــي، ويحتــوي علــى 110 شــقق 
ــة  ــوم، باإلضاف ــة نج ــة خمس ــن فئ ــة م فندقي

ــة. ــال الخارجي ــى األعم إل
وفــي ســبيل توفيــر الدعــم للمشــروع؛ قــام 
المركــز بتنظيــم حفــل خــاص لتدشــين المرحلــة 
الحفــل  وأقيــم  المشــروع،  لدعــم  الثانيــة 
ــان 1438هـــ  ــوم 5 رمض ــف ي ــى الوق ــر مبن بمق
ــة  ــر منطق ــة أمي ــق 2017/5/31م، برعاي المواف
الريــاض صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل 
بــن عبدالعزيــز، وحضــور صاحــب  بنــدر  بــن 
ــلمان  ــن س ــلطان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك الس

ــاء.  ــس األمن ــس مجل ــز رئي ــن عبدالعزي ب

إدارة األبحاث
ــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة  ــى مركــز المل يتبن
عــدداً مــن النشــاطات البحثيــة التي تهــدف إلى 
ــاس(.  ــع الن ــم ينف ــز )عل ــعار المرك ــق ش تحقي

وتعتمــد منهجيــة المركــز علــى اســتقطاب 
الشــراكات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة؛ 
للعمــل تكامليــاً وتفاعليــاً علــى بلــورة األهــداف 
وإقــرار آليــة لتنفيــذ األبحــاث المطلوبــة يكــون 

ــي واضــح.  ــر إيجاب لهــا مــردود وأث

المشاريع والبرامج البحثية 
1( برنامج الفحص المبكر لحديثي

 الوالدة للحد من اإلعاقة:
إنجازات البرنامج عام 2017م:

ــملت  ــام ش ــذا الع ــة له ــات المخبري • الفحوص
ــاً. ١٧ مرضــاً وراثي

ثمانيــة مستشــفيات جديــدة  تــم إضافــة   •
إلــى قائمــة المستشــفيات المشــاركة فــي 
البرنامــج؛ ليصبــح العــدد الكلي للمستشــفيات 
ــن  ــر م ــص أكث ــم الفح ــن تقدي ــتفيدة م المس

مستشــفى.  170
• العــدد اإلجمالــي لمواليــد حديثــي الــوالدة 
المفحوصيــن خــال هــذا العــام بلــغ ٩٤٢٠٥ 

مولــود. 
• أكثــر األمــراض المكتشــفة شــيوعاً لهــذا 
ــة  العــام كانــت أمــراض: قصــور الغــدة الدرقي
ــة الخلقــي  ــم تضخــم الغــدة الكظري الخلقــي ث

ــك. ــض البروبيون ــرض حم وم
• عــدد حديثــي الــوالدة الذيــن تــم فحصهــم منــذ 

بدايــة البرنامــج كان 1102437 مولوداً.
• عــدد الحــاالت المكتشــفة منــذ بــدء البرنامــج 

بلــغ أكثــر مــن ألــف طفــل.
• العــدد الكلــي لعينــات التشــخيص والمتابعــة 
ــو 8266  ــال 2017م ه ــا خ ــم فحصه ــي ت الت

عينــة.
 

لترنح  جديدة  وراثية  طفرة  عن  الكشف   )2
)SPTBN2( النخاع المخيخي في المورث

الترنــح الوراثــي هــو مجموعة مــن االضطرابات 
العصبيــة الموروثــة بصفــة متنحيــة أو ســائدة 
أو مرتبطــة بالمورثــة الصبغيــة الجنســية X أو 
كصفــة ميتوكوندريــة. هــذا المــرض يســتهدف 
المخيــخ؛ ممــا يتســبب فــي فقــد القــدرة علــى 
ــي  ــكل تدريج ــة بش ــركات اإلرادي ــيق الح تنس
ــل  ــب بخل ــا يصي ــن، كم ــة العي ــيق حرك وتنس

فــي التناســق الحركــي والتلعثــم. 

3( برنامج الصحة النفسية:
 الصحة وضغوط الحياة 

للصحــة  الوطنــي  المســح  برنامــج  يهــدف 
وضغــوط الحيــاة إلــى تقييــم العــبء الــذي 
تُشــكله اضطرابــات الصحــة النفســية فــي 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
كان إجمالــي عــدد المقابــات المكتملــة 4005 
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مقابلــة، واســتغرقت كل مقابلــة مــا بيــن 90 
دقيقــة وتســع ســاعات. 

4( التوصيف الوراثي ألمراض
 الصمم وضعف السمع

ــة  تعــد حــاالت الصمــم وضعــف الســمع الوراثي
ــات  ــن اإلعاق ــعودية، م ــة الس ــة العربي بالمملك
أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير  انتشــاراً.  األكثــر 
تفــوق  المملكــة  فــي  بهــا  اإلصابــة  نســبة 

المعــدل العالمــي بثــاث مــرات. 
هــو  الدراســة  هــذه  مــن  الرئيســي  الهــدف 
تحديــد األســس الوراثيــة المتنحيــة للصمــم فــي 
ــدف؛  ــذا اله ــق ه ــعودي. ولتحقي ــع الس المجتم
ــي  ــعودية الت ــر الس ــف األس ــد وتصني ــم تحدي ت
تعانــي مــن الصمــم الخلقــي بالشــكل المتنحــي 
العربيــة  المملكــة  مــن  مختلفــة  مــدن  مــن 
ــيوعاً  ــر ش ــكال األكث ــد األش ــعودية، وتحدي الس
ــة  ــر للوقاي ــل المبك ــاءة التدخ ــع كف ــا،، ورف منه

ــي. ــم الوراث ــن الصم م

5( برنامج العوامل الوراثية للعمى وضعف 
اإلبصار في المملكة العربية السعودية

بــادر المركـــز إلــى دعــم المشــاريع البحثيــة 
ــى  ــة بالعمـ ــببات اإلصاب ــث مس ــة؛ لبحـ الموجه
وضعـــف اإلبصـــار المختلفـــة فــي المملكـــة 
ــات  ــن الدراس ــن م ــعودية. وتبي ــة السـ العربيـ
دوراً  تلعــب  الوراثيــة  العوامــل  أن  الســابقة 
مهمــاً فــي اإلصابــة باألمــراض المؤديــة إلــى 

اإلبصــار.  العمــى وضعــف 
ــدف  ــذي يه ــج الـ ــم البرنامـ ــز بدعـ ــام المركـ وقـ
إلــى كشــف الطفــرات الوراثيــة عنــد المرضــى 
السعوديين المصابين بالعمـــى وضعـــف اإلبصـار؛ 
ــات  ــى مئ ــرف عل ــد- التع ــه الحم ــم -وللـ ــث ت حي
الطفرات المســببة لهــذا المرض. ويتــم اآلن إدراج 
هــذه النتائــج لكــي يســتفاد منهــا فــي الفحــوص 
التشــخيصية والبرامــج الوقائيــة لتجنـــب حـــدوث 
ــما يـــؤدي بشـــكل  ــتقبل؛ مـ المـــرض فــي المسـ
مبـــاشر إلى الحـــد مـــن هـــذه اإلعاقـــات، وهـو مـا 

يتوافـــق تمامـــاً مـــع رســـالة المركـز.

6( برنامج النظام المتكامل لتقييم
 وتطوير مراكز الرعاية النهارية

يُعــد نظــام تقييــم مراكــز الرعايــة النهاريــة 
تقييــم  علــى  يعمــل  شــاماً  متكامــاً  نظامــاً 

والبرامــج  التشــغيل  عمليــات  وتحســين 
اإلعاقــة  لألطفــال ذوي  المقدمــة  والخدمــات 
التدريــب  تقديــم  خــال  مــن  وأســرهم 
ــات  ــك العملي ــين تل ــة لتحس ــادات الازم واإلرش
إحــداث  فــي  أساســي  عامــل مســاعد  وهــو 
تغييــرات بالمراكــز التــي تخــدم هــذه الفئــات مــن 
األطفــال، ولتطويــر أداء المراكــز. وقــد بثــت هذه 
ــز؛ إذ  ــذه المراك ــز له ــن التحفي ــاً م ــة نوع الوثيق
رغبــت كل المراكــز فــي الحصــول علــى التدريــب 
وفقــاً لمعاييــر وبنــود هــذا البرنامــج؛ لكــي تكون 

دائمــاً داخــل النطــاق النموذجــي. 
النظــام،  هــذا  بتطويــر  المركــز  قــام  وقــد 
والتنميــة  العمــل  وزارة  مــع  بالشــراكة 
ــر  ــة التطوي ــع أكاديمي ــاون م ــة، والتع االجتماعي
ــة(، وعــدد  ــات المتحــدة األمريكي العلمــي )الوالي
النظــام  ويعمــل  المختصــة.  الجهــات  مــن 
والتنميــة  العمــل  وزارة  مــن  كل  بإشــراك 
ــة  ــة النهاري ــز الرعاي ــري مراك ــة ومدي االجتماعي
الخدمــات  وتحســين  التقييــم  عمليــات  فــي 
لألطفــال  المقدمــة  التشــغيلية  والعمليــات 

وأســرهم. المعوقيــن 

7( برنامج الوصول الشامل
يهــدف المشــروع إلــى إيجــاد بيئــة مائمــة 

ــة  ــر تصميمي ــق معايي ــق وف ــن العوائ ــة م خالي
للمبانــي والطــرق ووســائل المواصــات؛ وذلــك 
لدمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمجتمــع، 
ــي  ــم ف ــة حقوقه ــن ممارس ــع م ــن الجمي وتمكي
ــن  ــى أماك ــول إل ــهم للوص ــى أنفس ــاد عل االعتم
العمــل والمرافــق العامــة بــكل يســر وســهولة 

ــان. وأم

إدارة التدريب 
قامــت إدارة التدريــب بالمركــز ضمــن برنامجهــا 
األكاديمــي لعــام 2017م، بتقديــم 35 نشــاطاً 

ــاً مختلفــاً، تمثلــت فيمــا يلــي: تدريبي
- سبع محاضرات.
- 15 ورشة عمل. 

- تسع ورش تدريبية لصعوبات التعلم.
- ثاثة برامج تدريبية متنوعة.

- تنظيم ملتقى صعوبات التعلم.
المدربيــن  مــن  عــدد  األنشــطة  هــذه  ونفــذ 
ذوي  مــن  المتخصصيــن  والمحاضريــن 
المؤهــات والخبــرات العاليــة مــن جنســيات 
مختلفــة. وحضرهــا عــدد كبيــر مــن المشــاركين 
والمــدارس،  والمراكــز،  الجمعيــات  يمثلــون 
والقطاعــات العامــة والخاصــة والمهتميــن، من 
مختلــف مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية. 
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برنامج الفحص المبكر لحديثي 
الوالدة للحد من اإلعاقة

فحوصات مخبرية شملت 17 
مرضًا وراثيًا

94205 عدد حديثي الوالدة 
المفحوصين خالل العام

عدد الحاالت المكتشفة منذ بدء 
البرنامج بلغ أكثر من ألف طفل

ارتفاع عدد المستشفيات 
المشاركة بالبرنامج إلى أكثر من 
170 مستشفى

عدد حديثي الوالدة الذين تم 
فحصهم منذ بداية البرنامج بلغ 
1102437 مولودًا.

أكثر األمراض المكتشفة شيوعًا لهذا العام: قصور الغدة 
الدرقية الخلقي ثم تضخم الغدة الكظرية الخلقي ومرض 

حمض البروبيونك

العدد الكلي لعينات التشخيص 
والمتابعة التي تم فحصها خالل 

2017م هو 8266 عينة

المشاريع والبرامج البحثية
في مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

الكشف عن طفرة وراثية جديدة
)SPTBN2( لترنح النخاع المخيخي في المورث
-  المرض يستهدف المخيخ؛ مما يتسبب في فقد القدرة على 
تنسيق الحركات اإلرادية بشكل تدريجي وتنسيق حركة العين، 
كما يشمل حدوث خلل في التناسق الحركي والتلعثم. 

برنامج العوامل الوراثية للعمى
وضعف اإلبصار في المملكة 

- يهــدف البرنامــج إلــى كشــف الطفــرات الوراثيــة عنــد المرضــى 
السعوديين المصابين بالعمـــى وضعـــف اإلبصـار

برنامج الصحة النفسية: الصحة وضغوط الحياة 
- يهدف برنامج المسح الوطني للصحة وضغوط الحياة إلى 
تقييم العبء الذي تُشكله اضطرابات الصحة النفسية في 
المملكة العربية السعودية.

برنامج النظام المتكامل لتقييم وتطوير مراكز الرعاية النهارية
ــل  ــع وزارة العم ــراكة م ــام بالش ــذا النظ ــر ه ــز بتطوي ــام المرك ق
والتنميــة االجتماعيــة وأكاديميــة التطويــر العلمــي )الواليــات 

ــة.  ــات المختص ــن الجه ــدد م ــة( وع ــدة األمريكي المتح

التوصيف الوراثي ألمراض الصمم وضعف السمع
- الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحديد األسس الوراثية 
المتنحية للصمم في المجتمع السعودي ورفع كفاءة التدخل 
المبكر للوقاية من الصمم الوراثي.

برنامج الوصول الشامل
- يهــدف المشــروع إلــى إيجــاد بيئــة مائمــة خاليــة مــن العوائــق 
وفــق معاييــر تصميميــة للمبانــي والطــرق ووســائل المواصــات؛ 

وذلــك لدمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمجتمــع.
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شــارك أطفــال الجمعيــة بمركــز عســير فــي 
االحتفاليــة التــي أقامتهــا إدارة نــادي ضمــك 
مــن خميــس مشــيط، والــذي يحتــل حاليــاً 
وصافــة ترتيــب دوري األميــر محمــد بــن ســلمان 
ــث تواجــدت مجموعــة مــن  ــى، حي للدرجــة األول
ــم  ــن، وتقدي ــب الالعبي ــى جان ــز إل ــال المرك أطف
ــام  ــم أم ــة مواجهته ــل انطالق ــم قب ــورود له ال

ــرج. ــن الخ ــب م ــق الكوك فري

ــداء قمصــان تحمــل  ــو ضمــك بارت وقــام العب
ــاراة فــي  شــعار الجمعيــة قبــل انطالقــة المب
بــادرة إيجابيــة مــن قبــل مســيّري النــادي 
المعوقيــن  األطفــال  رعايــة  مركــز  لدعــم 
ــي يقدمهــا  ــة الت بعســير، والخدمــات المجاني

ــم.  له
ــدهللا  ــير عب ــة بعس ــز الجمعي ــر مرك ــدم مدي وق
نــادي  لرئيــس  وتقديــره  شــكره  المحســني 

نادي ضمك يحتفل بأطفال مركز عسير 
ضمــك األســتاذ صالــح بــن عبدالوهــاب أبــو 
ــة  ــة رغب ــريعة لتلبي ــتجابته الس ــى اس ــاع عل نخ
األطفــال ومبادرتــه المميــزة للتواصــل بيــن 
الفريــق  لالعبــي  مثمنــاً  والجمعيــة،  النــادي 
احتفاءهــم واســتقبالهم ألطفــال المركــز؛ وهــو 
مــا انعكــس إيجابــاً عليهــم أثنــاء وجودهــم 
فــي ملعــب األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز فــي 

المحالــة.

 اســتقبل مركــز الجمعيــة بمنطقــة الجــوف مؤخــراً وفــداً طبيــاً يضــم األســتاذ فــزاع الشــمري 

ــن  ــعد م ــدي س ــور مج ــمالية والدكت ــدود الش ــفى الح ــي بمستش ــالج الطبيع ــر إدارة الع مدي

المكتــب التنفيــذي للمديــر العــام للشــؤون الصحيــة بالحــدود الشــمالية. 

 وتفقــد الوفــد وحــدات وأقســام المركــز واطلــع علــى منظومــة الخدمــات والبرامــج المقدمــة 

علــى صعيــد تأهيــل وعــالج وتعليــم العشــرات مــن األطفــال مــن أبنــاء المنطقــة ومــا حولهــا.

وتــم خــالل الزيــارة عقــد اجتمــاع لبحــث آفــاق التعــاون بيــن المركــز مــن جهــة ومستشــفى 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــرى. م ــة أخ ــن جه ــة م ــة بالمنطق ــؤون الصحي ــمالية، والش ــدود الش الح

ــن  ــة تتضم ــات الصحي ــوف للخدم ــة الج ــع جمعي ــاون م ــة تع ــع اتفاقي ــز بتوقي ــى المرك احتف

ــز. ــال المرك ــا ألطف ــان خدماتهم ــنان( تقدم ــة وأس ــة )عام ــة طبي ــي رعاي ــاء وحدت ــم إنش دع

وأوضــح مديــر المركــز األســتاذ عبــدهللا أنــور الفــراج أن »هــذه االتفاقية تأتــي تتويجاً لتنســيق 

مســبق، ولحــرص الطرفيــن علــى تطويــر برامــج الرعايــة المقدمــة ألبنــاء المنطقــة«، مشــيداً 

بمبــادرة مســؤولي جمعيــة الجــوف فــي مســاندة أهــداف المركــز. 

مركز الجوف يستقبل وفدًا طبيًا من الحدود 
الشمالية ويتعاون مع جمعية الخدمات الصحية 
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منــح  عــن  المســؤولة  الشــركة  قامــت   
معيــار الجــودة )ربيــز( للقطــاع غيــر الربحــي 
بمتابعــة وتدقيــق أداء مركــز األميــر ســلطان 
المعوقيــن  األطفــال  لرعايــة  عبدالعزيــز  بــن 
بالمدينــة المنــورة؛ لتقييــم مــدى تطبيــق معاييــر 

األداء فيــه. جــودة 
وشــمل التقييــم اثنــي عشــر معيــاراً خاصــاً 
ــة  ــط والحوكم ــي: التخطي ــز(، وه ــر )ربي بمؤش
الموجهــة  والخدمــة  واإلدارة  والقيــادة 
والتعليــم  العامليــن  وإدارة  للمســتخدم 
المــوارد  وإدارة  المــال  وإدارة  والتطويــر 
والتواصــل والترويــج والعمــل مــع اآلخريــن 
وتحتــوي  والنتائــج.  والتقييــم  والمراقبــة 
هــذه المعاييــر علــى ســتة وثمانيــن معيــاراً 
ــام  ــم كل األقس ــمل التقيي ــودة واألداء. وش للج
ــم  ــدأ التقيي ــة، وب ــاب العالق ــؤولين أصح والمس
باالجتمــاع االفتتاحــي للتعريــف بـ)ربيــز(، واألدلة 

إلــى  إضافــة  ومصادرهــا،  يســتهدفها  التــي 
ومســتهدفاته. التقييــم  بآليــة  التعريــف 

وفــي اليــوم الثانــي مــن جولــة التقييــم، تــم 
ــض  ــة بع ــز لمناقش ــإدارة المرك ــاع ب ــد اجتم عق
الختامــي  التقريــر  أن  والتأكيــد  المالحظــات، 

لعمليــة التقييــم ســيصل إلــى المركــز فــي نطــاق 
ــل. ــام عم ــرة أي عش

وأعــرب فريــق التقييــم عــن تقديــره آلليــة العمل 
والبرامــج المطبقــة، متمنيــاً للعامليــن بالمركــز 

مزيــداً مــن التوفيــق والســداد.

مركز األمير سلطان يسعى لنيل معايير )ربيز( للجودة

أقــام مركــز الجمعيــة بجنــوب الريــاض مســابقة 
ــاون  ــم(، بالتع ــاب الهم ــا أصح ــب أطفالن )مواه
مــع مراكــز الرعايــة النهاريــة المشــاركة، ومركــز 
ــال  ــة، ومركــز طفلــي، ومركــز أجي األنامــل الحاني
ومركــز  نجاحــك،  ابــدأ  ومركــز  التخصصــي، 
المســابقة  فــي  طفــالً   20 وشــارك  الندائيــة، 

المســرحية. والعــروض 
ودعــم  اكتشــاف  إلــى  المســابقة  وتهــدف 
والمتفوقيــن  والمبدعيــن  الموهوبيــن 
ــث إن  ــة. وحي ــذه الفئ ــاء ه ــن أبن ــن م والمبتكري

التنميــة فــي حاجــة إلــى جهــد جميــع أفــراد 
المجتمــع؛ فــإن األمــر يتطلــب أن يتــم البحــث 
ــع  ــد الجمي ــداع عن ــب واإلب ــن القــدرات والمواه ع
بغــض النظــر عــن العجــز أو اإلعاقــة لــدى الفــرد.
وأوضــح مديــر مركــز جنــوب الريــاض نايــف بــن 
ــر مــن  مســلط التميــاط أن الجمعيــة تتبنــى الكثي
البرامــج التــي تســتهدف إتاحــة الفرصــة ألبنائهــا 
للتعبيــر عــن قدراتهــم، واالندمــاج فــي المجتمــع، 
ــاً  ــاً حالي ــاً ملحوظ ــاك اهتمام ــى أن هن ــيراً إل مش
بالموهوبيــن مــن المعوقيــن، والتعــرف علــى 

ــم. ــة لديه ــداع والموهب ــوة واإلب ــن الق مواط
مســاندة  إلــى  تهــدف  »المســابقة  وأضــاف: 
إبداعــات هــذه الفئــة الغاليــة وإظهــار مواهبهــا 
ــا«.  ــها وبقدراته ــا بنفس ــز ثقته ــع، وتعزي للجمي
هــذا، وقــد تصــدَّر الطفــل ســعد الكلثــم الطالــب 
فــي مركــز الجمعيــة بجنــوب الريــاض ترتيــب 
الفائزيــن بعــد أن نــال العالمــة الكاملــة فــي 
وائــل  وحــل  بالكمبيوتــر،  الرســم  مســابقة 
ــي  ــز الثان ــي المرك ــي ف ــز طفل ــن مرك ــادي م صي
الطفلــة  اإللقــاء )شــعر(، وظفــرت  فئــة  فــي 
بيســان القحطانــي مــن مركــز الجمعيــة بجنــوب 
الريــاض بالمركــز الثالــث بعــد إجادتهــا لموضــوع 

اإلنجليزيــة.    باللغــة  المصطلحــات 

مركز جنوب الرياض ينظم مسابقة 

)مواهب أصحاب الهمم(
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احتفــل مركــز الملــك عبــدهللا لرعايــة األطفــال 
المعوقيــن بجــدة، مؤخــراً، بســاعة األرض، 
واســتخدام  األنــوار،  كل  بإطفــاء  وذلــك 
طبيعيــة،  مــواد  مــن  المصنوعــة  الشــموع 
وذلــك ضمــن االحتفــال بيــوم البيئــة العالمــي 

ــة  ــع بأهمي ــة المجتم ــى توعي ــدف إل ــذي يه ال
مثــل:  البيئيــة  المصــادر  علــى  الحفــاظ 
ــل:  ــة مث ــادر الصناعي ــواء، والمص ــاء، واله الم
الكهربــاء، والطاقــة، وعــدم اإلســراف فــي 

هــدر هــذه المــوارد المهمــة. 

مركز الملك عبدالله يحتفل بساعة األرض

باســتضافة  العــام  هــذا  الحفــل  وتميــز 
مــن  عــدد  وبمشــاركة  األيتــام،  األطفــال 
اســتمتعوا جميعــاً  الذيــن  المركــز  أطفــال 
ــة  ــات التوعوي ــطة والفعالي ــن األنش ــدد م بع

لترفيهيــة. وا

نظــم مركــز الجمعيــة بمنطقــة الباحــة فعاليــة 
برنامــج )التاجــر الصغيــر(، بحضــور مديــر عــام 
مكتــب ســمو أميــر منطقــة الباحــة المتحــدث 
األســتاذ  الباحــة  منطقــة  إلمــارة  الرســمي 
ــؤولي  ــن مس ــر م ــدد كبي ــياري، وع ــد الس أحم

ــال. ــور األطف ــاء أم ــز وأولي المرك
وأعــرب مديــر مركــز الباحــة األســتاذ نعيــم 
ــد  ــتاذ أحم ــره لألس ــكره وتقدي ــن ش ــي ع الكل
ــج  ــي برام ــة ف ــاركته بإيجابي ــياري؛ لمش الس
لمســاندته  »امتــداداً  المركــز؛  وأنشــطة 
لخدمــات مركــز الجمعيــة فــي المنطقــة«. 
ــر  ــر الصغي ــج التاج ــي: »إن برنام ــال الكل وق
يهــدف إلــى تعريــف األطفــال بمهنــة التجارة، 
ووســائل وأســاليب البيــع والشــراء مــن خالل 
ــن  ــة م ــع المختلف ــود والبضائ ــتخدام النق اس
خــالل صــور مبســطة«، مشــيراً إلــى أن »هــذه 
األنشــطة تســهم فــي زيــادة إدراك األطفــال، 

ــة واليوميــة«. وتنميــة مهاراتهــم الحياتي

مركز الباحة ينظم فعالية )التاجر الصغير(
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أشــاد مديــر الهيئــة الســعودية للتخصصــات 
الصحيــة فــي مكــة المكرمــة األســتاذ فيصــل 
ــال  ــة األطف ــز رعاي ــه مرك ــا يمتلك ــويحان بم الس
إمكانــات  مــن  المكرمــة  بمكــة  المعوقيــن 
بشــرية وتقنيــة، وبمــا يقدمــه مــن برامــج رعايــة 

وراقيــة.  متخصصــة 
ــز  ــر المرك ــه لمق ــب زيارت ــويحان عق ــال الس وق
ــه: »أود أن  ــامه ووحدات ــى أداء أقس ــه عل واطالع
ــه  ــت علي ــا اطلع ــعادتي بم ــي وس ــجل إعجاب أس
ــي  ــج الت ــات والبرام ــي الخدم ــر ف ــور كبي ــن تط م

ــال«.  ــز لألطف ــا المرك يقدمه
 وأضــاف: »لقــد ُســعدت فــي هــذا اليــوم بزيــارة 
جمعيــة األطفــال المعوقيــن بمكــة المكرمــة، 
العمــل  تكامــل  مــن  شــاهدته  مــا  وأبهرنــي 
والخدمــة المقدمــة لهــذه الفئــة الغاليــة علــى 
قلوبنــا جميعــاً، باإلضافــة إلــى وجــود األدوات 
المســاعدة علــى ذلــك، يقودهــا كفــاءات بشــرية 
ــر  ــي القدي ــأل هللا العل ــا. وأس ــي عمله ــزة ف متمي
أن يكتــب لهــم األجــر والثــواب ويعينهــم علــى أداء 
ــة  ــي هيئ ــن ف ــدار، ونح ــد واقت ــكل جه ــم ب عمله

مــع  للتواصــل  نســعى  الصحيــة  التخصصــات 
الجمعيــة لتحقيــق األهــداف المرجــوة والوصــول 
ــة  ــعي لمعالج ــار الس ــي إط ــة ف ــد نقط ــى أبع إل

ــة«. ــة اإلعاق قضي
مــن جانــب آخــر، اســتقبل مركــز مكــة المكرمــة، 
ــذي  ــس ال ــن دبي ــد ب ــال خال ــل األعم ــراً، رج مؤخ
قــام بزيــارة للمركــز؛ لالطــالع علــى البرامــج التــي 
ــار  ــي إط ــك ف ــال، وذل ــة لألطف ــا الجمعي تقدمه
ــن  ــال الداعمي ــال األعم ــع رج ــز م ــل المرك تواص

ــالته. لرس

مدير هيئة التخصصات الصحية بمكة ورجل األعمال ابن دبيس 
يزوران مركز الجمعية بالمنطقة

ــر  ــب أمي ــرم نائ ــز، ح ــن عبدالعزي ــد ب ــت أحم ــة بن ــرة لطيف ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــة صاحب ــت رعاي تح
منطقــة مكــة المكرمــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر بــدر بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، أقيــم مهرجــان 
)ســعودية 10( الــذي نظمــه مركــز رعايــة األطفــال المعوقيــن بمكــة المكرمــة فــي قاعــة مكــة الُكبــرى، 

وشــارك فيــه نحــو 150 عارضــاً يمثلــون كل األنشــطة التجاريــة.
ــي،  ــع المك ــيدات المجتم ــن س ــد م ــور حش ــام حض ــة أي ــدى ثالث ــى م ــم عل ــذي أقي ــرض ال ــهد المع وش
ــال  ــة، واألطف ــة اإلعاق ــة بقضي ــع المهتم ــرائح المجتم ــة، وش ــة بالجمعي ــة العمومي ــوات الجمعي وعض
ــزة؛  ــات الممي ــآت والفعالي ــن المفاج ــر م ــام الكثي ــذا الع ــان ه ــن المهرج ــرهم. وتضمَّ ــن وأس المعوقي
حيــث شــهد جنــاح الجهــات التجاريــة مشــاركة 150 جهــة تجاريــة تمثــل قطاعــات: الضيافــة والفنادق، 
ودور األزيــاء، وبوتيــكات المالبــس والعبــاءات والجالبيــات، والحــرف اليدويــة مــن حياكــة وتطريــز 
ورســم، إضافــة إلــى الجهــات المهتمــة بالديكــور وتنظيــم المناســبات وصنــع الحلــوى، والمراكــز الطبيــة 
ــف  ــازل والتح ــوارات المن ــود وإكسس ــة، والجل ــار الكريم ــرات واألحج ــارض المجوه ــة، ومع والتجميلي
والهدايــا والعطــور والمكيــاج، إضافــة إلــى جنــاح الجمعيــة الــذي شــهد مشــاركة األطفــال المعوقيــن 
ــم  ــي تقدي ــة ف ــراز دور الجمعي ــام، وإب ــدار الع ــى م ــي عل ــم الفصل ــرض إنتاجه ــن وع ــم والتلوي بالرس
الخدمــات الطبيــة لهــم مــن خــالل األدوات الطبيــة واألدوات المســاعدة، إضافــًة إلــى جنــاح المعــرض 
الفنــي لألطفــال المعوقيــن الــذي ضــم 26 لوحــة فنيــة تحكــي قصــص نجــاح أطفــال المركــز فــي التغلــب 

علــى اإلعاقــةز

مركز مكة المكرمة ينظم مهرجان )سعودية 10(
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علــى مــدار العــام واصــل مركــز الجمعيــة فــي الريــاض 
االحتفــال بتكريــم الموظفيــن المتميزيــن شــهرياً، 
وهــي مبــادرة تبناهــا مديــر المركــز األســتاذ خالــد 
بــن ســليمان الفهيــد منــذ شــهر ســبتمبر مــن العــام 

ــي. الماض
المركــز فــي كل شــهر يقــوم باختيــار ثالثــة  وكان 
ــن إدارة،  ــدي اإلدارات كأحس ــن، واح ــن متميزي موظفي
لتكريمهــم فــي حفــل يحضره كل مســؤولي ومنســوبي 

ــز. المرك
ــل  ــار أفض ــراً الختي ــاالً كبي ــز احتف ــام المرك ــراً أق ومؤخ
ــذي  ــادرة وال ــالق المب ــذ انط ــن من ــن المتميزي الموظفي
ــى  ــز عل ــوبي المرك ــت كل منس ــر تصوي ــاره عب ــم اختي ت
ســبق  الذيــن  والموظفــات  الموظفيــن  مــن  عــدد 
ــر  ــلم مدي ــث س ــن حي ــن متميزي ــم كموظفي وتكريمه
المركــز خالــد الفهيــد الموظفيــن المتميزين شــهادات 
ــي  ــز ف ــر المرك ــم بمق ــل أقي ــالل حف ــك خ ــر، وذل التقدي
األقســام  مــن  منســوبيه  كافــة  بحضــور  الريــاض 

العالجيــة والتعليميــة والتأهيليــة. 
الموظفيــن  بالحفــل  كلمتــه  فــي  الفهيــد  وهنــأ 
المتميزيــن علــى مــدار الشــهور الماضيــة. منوهــاً 
ــأداء  ــام، وب ــام الع ــي خت ــن ف ــالء المكرمي ــاءة الزم بكف
مهامهــم الوظيفيــة بتفاعــل وإيجابيــة. مضيفــاً أن 
ــى مســتوى الخدمــات  ــة عل ــة نوعي المركــز يشــهد نقل

واألنشــطة. والبرامــج 

اختاروا بأنفسهم المكرمين بالتصويت

منسوبو مركز الرياض يحتفلون 
بالموظفين المتميزين خالل عام 

رة
خي

أ

64
العدد 105 رمضان 1440ه - مايو 2019م



= COV =KHATWA = 101 = .indd   4 2/4/19   10:22 AM






