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قلت لكم.. سيأتي يومًا اشارك معكم وأكون 
نجمة ال تخجل من نورها الذي يضئ أيامكم

1-11 = TARWESA + 22=.indd   1 4/29/18   5:27 PM



2101
رجب 1439 هـ  ـ  �أبريل 2018م

العدد 101 رجب 1439 هـ  ـ  ابريل 2018م

طيبة كرمت الحفظة
و الرياض إحتضنت العلماء

= COV =KHATWA = 100 = .indd   1 4/29/18   5:21 PM

101
العدد مائة و واحد 

رجب 1439 هـ  ـ 
أبريل 2018م

في هذا العدد

هيئة التحرير

وقف خيري لدعم جائزة األمير سلطان بن 
سلمان لحفظ القرآن الكريم

توقيع عقد إنشاء برج عمالء بندة 
االستثماري الخيري

أطفال الجمعية يتعرفون على المخاطر في
 يوم للدفاع المدني

6

5

50

املرا�ســــــالت بـا�سم رئي�س التحرير 
اململكة العربية ال�سعودية

 �س ب 8557 الريا�س 11492

هاتف : 8807000)011( 
ـ فاك�س : 4504330)011(

Khatwa@dca.org.sa  : الربيد الإلكرتوين

املدير الفني:
م. �سعـد الدين بن حممود ال�سـداوي

الن�سر الإلكرتوين :
م. حممد بن �سليمان الفهيد

م�سوؤول التحرير :
بندر املا�سي

امل�سرف العام:
عو�ض بن عبـد اللـه الغامـدي

رئيــــ�س التحرير:
خالد بن �سليمان الفهيد

نائب رئي�س  التحــرير:
ح�ســن بن حممـــد فــراج

مدير التحــرير:
منت�سـر بن حممد جابـر

الت�سوير الفوتوغرايف :
ر�سيد بن عقل ال�سارخ

رئي�ض جمل�ض الإدارة
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلطـــان بـن �سلــمــان بـن عبدالعزيـز

مجلة دورية تصدرها

اأع�ساء جمل�ض الإدارة للدورة العا�سرة
معايل الدكتور/ عبدالرحمن عبدالعزيز ال�سويلم

الدكتور / زايد بن علي الزايد
املهند�ض / عثمان بن حمد الفار�ض
الدكتور / حممد بن عبدالرحمن املهيزع
الأ�ستاذ / حمد بن علي ال�سويعر
املهند�ض/ عبداملح�سن بن حممد الزكري
الدكتورة /  ماجدة عبداحلميد بي�سار
املهند�ض /علي بن عثمان الزيد
الدكتور/ حم�سن بن علي فار�ض احلازمي
الدكتورة/ فوزية بنت حممد اأخ�سر
الدكتور / طالل بن �سليمان احلربي

الأ�ستاذ /حامد بن حممد العامود
الأ�ستاذ /اأ�سامة بن علي ماجد قباين
الدكتور/  �سالح بن حمد التويجري

الرقم املوحد:920006222
الرقم املجاين: 8001241118  

 www.dca.org.sa

1-11 = TARWESA + 22=.indd   2 4/29/18   5:27 PM



3 رجب 1439 هـ  ـ  �أبريل 2018م
101

»اإن رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود للموؤمتر توؤكد اهتمامه -حفظه اهلل- بتبني املوؤمترات 

العلمية التي ُتعنى بق�سية املعوقني والإعاقة والبحث العلمي 

املتخ�س�س. ويعك�س هذا الهتمام اجلهود اخلريية من الدولة 

من اأجل اإحداث نقلة نوعية يف التعامل مع البحث العلمي يف 

خمتلف جمالت العالج والتعليم والتاأهيل للمعوقني، والتي 

�ست�سهم -باإذن اهلل- يف مواجهة تزايد الإعاقات واإيجاد احللول 

الطبية والرتبوية والعلمية التي متنع الإعاقة قبل حدوثها 

-مب�سيئة اهلل تعالى-، وحت�ّسن حياة املعوقني؛ لي�ساهموا يف بناء 

جمتمعاتهم«.

من كلمة الأمري �سلطان بن �سلمان يف افتتاح املوؤمتر الدويل 

اخلام�س لالإعاقة والتاأهيل.
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سلطان بن سلمان:
خادم الحرمين الداعم 
األول لقضية اإلعاقة

رفع �ســـاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �ســـلمان بن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ض 
اأمنـــاء مركز امللك �ســـلمان لأبحـــاث الإعاقة، رئي�ض جمل�ـــض اإدارة جمعية الأطفال 
املعوقني، الرئي�ض وامل�ســـرف العام على املوؤمتر الدويل اخلام�ض لالإعاقة والتاأهيل، 
با�ســـمه واأع�ساء اللجنة الإ�ســـراقية، واللجنة املنظمة للموؤمتر، اأ�سمى اآيات ال�سكر 
والعرفان اإلى مقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز؛ 
ن  لتف�ســـله برعاية املوؤمتر الدويل اخلام�ـــض لالإعاقة والتاأهيل. وثمَّ
�ســـموه املتابعة الدائمة من مقامه الكرمي لفعاليات واأن�ســـطة وبرامج املركز، وقال: 
»اإن الرعاية الكرمية من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�ســـعود -حفظه اهلل- )املوؤ�س�ض ملركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة(، لكل الق�سايا 
رة  التي تخ�ض الأ�ســـخا�ض ذوي الإعاقة، منحت حافزًا كبريًا لل�ســـري خطوات مقدَّ
جتـــاه حتقيق الكثري من النجاحات والإجنازات ل�ســـالح الأ�ســـخا�ض ذوي الإعاقة 
وق�سية الإعاقة بوجه عام، بتبني الدولة للكثري من الربامج واملبادرات التي تخدم 

ق�سيتهم«.

   

   

اأو�ســـت اللجنة التنفيذية للجمعية باإقرار امليزانية 
التقديريـــة للعام املايل 2018/2017م، معربًة عن 
اعتزازهـــا مبـــا يتبنـــاه جمل�ـــض الإدارة من خطط 
طموحة لإي�ســـال خدمـــات اجلمعية اإلـــى املناطق 
الأكرث احتياجـــًا، وتطوير برامج مراكزها ب�ســـكل 

يتواكب مع اأرقى معايري الأداء العاملية .
يذكـــر اأن اللجنـــة التنفيذية التي يرتاأ�ســـها معايل 
الدكتـــور عبدالرحمـــن بـــن عبدالعزيـــز ال�ســـويلم 
نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة وت�ســـم يف ع�ســـويتها: 
الأ�ستاذ اأ�سامة بن علي ماجد قبانــي ع�سو جمل�ض 
الإدارة ع�سو اللجنة رئي�ض اللجنة املالية )امل�سرف 
املـــايل(، واملهند�ـــض علــي بن عثمـان الزيد ع�ســـو 
جمل�ض الإدارة ع�سو اللجنة رئي�ض جلنة امل�ساريع، 

الزكـــري  حممـــد  بـــن  عبداملح�ســـن  واملهند�ـــض 
ع�ســـو جمل�ض الإدارة ع�ســـو اللجنـــة رئي�ض جلنة 

ال�ستثمار، والأ�ســـتاذ عو�ض بن عبداهلل الغامدي 
اأمني عام اجلمعية الع�سو املقرر.

اللجنة التنفيذية: تنامي أرقام ميزانية التشغيل يتطلب 
تفاعل المؤسسات الوطنية
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األمير خالد الفيصل يزور جناح الجمعية 
في ملتقى الحديقة الثقافية

�ســـرف �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري خالد الفي�ســـل 
م�ست�ســـار خـــادم احلرمني ال�ســـريفني، اأمـــري منطقة 
مكـــة املكرمة، ركـــن جمعية الأطفـــال املعوقني مبلتقى 
احلديقـــة الثقافيـــة علـــى �ســـاطئ الكورني�ـــض اجلديد 

مبحافظة جدة.
 وخالل تفقد �سموه ملعرو�سات اجلناح اأ�ساد بالأعمال 
التي نفذها اأطفال املركز، والتي ت�سمنت لوحة �سخمة 
جمعت 4100 �ســـورة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�ســـلمان بن عبدالعزيز؛ تعبريًا مـــن اأطفال املركز عن 
ال�ســـكر والتقديـــر للرعايـــة الكرمية التي يتف�ســـل بها 
خـــادم احلرمني ال�ســـريفني امللـــك �ســـلمان للجمعية، 

ولأبنائه املعوقني. 
كما زار عدد كبري من امل�سوؤولني وكبار رجال الأعمال، 
جناح املركز ومنهم الأ�ستاذ عبداهلل بن اأحمد الثقفي 
مديـــر عـــام التعليـــم مبحافظة جـــدة، والدكتـــور لواء 
متقاعـــد تركي بن حممد ال�ســـديري، والأ�ســـتاذ اأحمد 

بـــن عبدالعزيز اليحيى املدير العـــام التنفيذي والأمني 
العام ملركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة.

وكان اأطفـــال املركز قد �ســـاركوا يف عدد من الأن�ســـطة 

الريا�سية والثقافية التي اأقيمت على هام�ض املهرجان، 
ومـــن �ســـمنها لعبـــة التحـــدي لكـــرة ال�ســـلة، وجتربـــة 

الكر�سي.

انطالقـــًا من متابعة واهتمام �ســـاحب ال�ســـمو امللكي 
الأمري في�ســـل بن خالد بن عبدالعزيـــز اأمري منطقة 
ع�ســـري مبركز اجلمعية يف ع�ســـري؛ ا�ســـتقبل �ســـموه، 
موؤخـــرًا، مبكتبـــه يف ديوان الإمارة، عـــددًا من اأطفال 

املركز. 
ونوه �سمو اأمري املنطقة يف بداية اللقاء، بح�سور مدير 
املركز عبداهلل املح�سني، مبا حتظى به هذه الفئة من 
دعم وت�ســـجيع من حكومة خادم احلرمني ال�سريفني، 
وخ�سو�ســـًا فيما يتعلـــق بخطط دجمهـــم يف املجتمع 
وا�ستثمار قدراتهم كعنا�ســـر فاعلة، مثنيًا �سموه على 
الـــدور الـــذي يقوم به �ســـاحب ال�ســـمو امللكـــي الأمري 
�ســـلطان بـــن �ســـلمان بـــن عبدالعزيز رئي�ـــض جمل�ض 
اإدارة جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني يف خدمـــة املعوقني 
على م�ستوى اململكة، ومبا حققه مركز رعاية الأطفال 
املعوقـــني مبنطقة ع�ســـري من جناحات منـــذ افتتاحه 

على �سعيد تاأهيل ع�سرات الأطفال.

األمير فيصل بن خالد يشيد بمخرجات مركز عسير في لقاء مع أطفال الجمعية
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وقـــع معـــايل الدكتـــور عبدالرحمـــن بـــن عبدالعزيـــز 
ال�ســـويلم نائب رئي�ض جمل�ـــض اإدارة اجلمعية، موؤخرًا، 
عقد اإن�ساء وقف خريي لدعم جائزة الأمري �سلطان بن 

�سلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني، وذلك 
بتكلفـــة اإجمالية ت�ســـل اإلـــى 20 مليون ريال. وح�ســـر 
توقيـــع العقـــد املهند�ـــض علي بـــن عثمان الزيد ع�ســـو 

جمل�ض الإدارة ورئي�ض جلنة امل�ســـاريع باجلمعية، فيما 
مثل ال�سركة ال�ست�سارية املهند�ض مازن العلمي املدير العام، 

ومثل ال�سركة املنفذة الأ�ستاذ حممد امل�سرايف املدير العام.

وقف خيري لدعم
جائزة األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم

لجنة الرعاية والتأهيل:

والتاأهيـــل  الرعايـــة  جلنـــة  اأع�ســـاء  عـــن  بالإنابـــة 
باجلمعيـــة؛ رفـــع الدكتـــور حم�ســـن بن علـــي فار�ض 

احلازمـــي ع�ســـو جمل�ـــض الإدارة ورئي�ـــض اللجنـــة، 
اأ�ســـمى اآيـــات ال�ســـكر والتقديـــر اإلـــى مقـــام خادم 

تقييم الصورة الذهنية عن الجمعية ومراجعة استراتيجيتها الخدمية
احلرمـــني ال�ســـريفني على تف�ســـله برعايـــة املوؤمتر 
الـــدويل اخلام�ـــض لالإعاقة والتاأهيـــل؛ »الأمر الذي 
يج�ســـد اهتمامـــه -حفظـــه اهلل- بق�ســـية الإعاقة، 
وبتطويـــر اآليـــات الت�ســـدي لها على مـــدى اأكرث من 

ثالثة عقود«. 
من جهـــة اأخـــري اأقـــرت جلنـــة الرعايـــة والتاأهيل 
يف اجتمـــاع موؤخـــرا بتنظيـــم حلقـــة نقا�ـــض مو�ّســـع 
لتقييـــم ال�ســـورة الذهنيـــة عن اجلمعيـــة ومراجعة 
ا�سرتاتيجيتها اخلدمية بعد �ســـهر رم�سان املبارك 
املقبـــل. واأو�ســـت اللجنة بتفعيل اإجراءات ح�ســـول 
الرتاخي�ـــض  علـــى  الع�ســـرة  ومراكزهـــا  اجلمعيـــة 
الالزمة لتقدمي خدمات عالجية وتاأهيلية وتعليمية 
وتربوية مدفوعة الأجر يف اإطار توّجه اأجهزة الدولة 
واجلهـــات املعنية لدعم موؤ�س�ســـات العمل اخلريي، 
وتخ�ســـي�ض برامج الرعاية وتقنينهــــا ملواكبة برنامج 

التحول 2020 وروؤية اململكة 2030.

1-11 = TARWESA + 22=.indd   6 4/29/18   5:27 PM



  خبر وصورة  خبر وصورة  خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة     

7 رجب 1439 هـ  ـ  �أبريل 2018م
101

اأكد �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعد 
بـــن عبدالعزيز اأمري منطقة حائـــل على » اأن الحتفال 
مع الأطفال ذوي الإعاقة من اأجمل واأمتع الأوقات التي 
ي�ســـعر بها القلب باأنه اأمام قدرات مده�سة ا�ستطاعت 
اأن تتفـــوق علينا جميعـــا باإرادتها فحق لنـــا اأن نهنئهم 
ونهنئ اأنف�ســـنا بوجودهم بيننا وهم يجعلون من حتدي 
الإعاقـــة منوذجـــًا لتجـــاوز كافـــة التحديـــات بحياتنـــا 
اخلا�ســـة والعامة وهي ر�ســـالة عملية باأن ل م�ســـتحيل 
مع الإرادة وقـــوة العزمية واأن احلياة حتتاج مزيدًا من 

العمل والخال�ض والعمل يف خمتلف املجالت.« 
ورفـــع اأمـــري منطقة حائـــل با�ســـمه ونيابة عـــن اأهايل 
املنطقـــة اأ�ســـمى اآيـــات ال�ســـكر والمتنان ملقـــام خادم 
احلرمـــني ال�ســـريفني امللـــك �ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 
حفظـــه اهلل علـــى رعايتـــه الكرمية لأبنائـــه يف خمتلف 
مناطق اململكة ومنطقة حائل ودعمه لالأطفال املعوقني 

مبنطقة حائل. 
وقـــال �ســـموه يف ت�ســـريح �ســـحفي بعـــد رعايته حلفل 
اليوم العاملي لالإعاقة » اإننا فخورون بقيادتنا احلكيمة 
وبال�ســـروح اخلدمية املتخ�س�سة كمركز امللك �سلمان 
بـــن عبدالعزيز لرعاية الطفال املعوقني الذي ا�ســـبح 
ب�ســـمة ابداعية لـــكل طفل معاق يحمـــل طموحا كبريا 
فقد �ســـاهدت خـــالل هذه الزيـــارة امكانـــات متكاملة 

د امير حائل : 

فخورون بما حققه مركز الملك سلمان لرعاية األطفال المعوقين 

وكـــوادر طبيـــة وتاأهليه وتعليميـــة على م�ســـتوى متميز 
مغلفة بطابع ان�ساين وخريي ملمو�ض«  واثنى �سموه على 
جهود �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ـــض اإدارة جمعيـــة الأطفال 

املعوقني م�سريًا الى اأن  النجاحات التي حتققت خلدمة 
اجلمعية لهذه الفئة الغالية من اأطفالنا متوا�سلة وتوؤكد 
اأن الأ�سا�سات لهذه اجلمعية وهذا املركز قوية واملتابعة 

عالية والخال�ض �سمة اجلميع .

زار �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري عبداهلل بن بندر بن 
عبـــد العزيـــز، نائب اأمـــري منطقة مكـــة املكرمة جناح 

مركـــز امللك عبـــداهلل بن عبدالعزيـــز لرعاية الطفال 
املعوقـــني مبنتدى �ســـباب الأعمـــال والـــذي اأقيم حتت 

نائب أمير مكة يزور جناح الجمعية في منتدى شباب االعمال 
رعايـــة �ســـاحب ال�ســـمو امللكـــي الأمري خالد الفي�ســـل 
اأمـــري منطقة مكـــة املكرمة م�ست�ســـار خـــادم احلرمني 

ال�سريفني.
ومتيزت م�ســـاركة املركز بعر�ض �سور خلادم احلرمني 
ال�ســـريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل – 
منهـــا تد�ســـينه – اأيده اهلل للربنامـــج التوعوي » جرب 
الكر�ســـي » وذلـــك دعمـــا منه لق�ســـية املعـــاق وابرازًا 
للجهود احلثيثة التي تقدمها الدولة لدعم هذه الق�سية 

وخلدمة هذه الفئة الغالية من املجتمع. 
كما �ســـم اجلناح لوحة اأخرى مكونة من عدد )4100( 
اربعـــة الف ومائة �ســـورة خلادم احلرمني ال�ســـريفني 
امللـــك �ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز يف منا�ســـبات خمتلفة 
،  جت�ســـيدًا  لالجنـــازات العظيمـــة خلـــادم احلرمـــني 
ال�ســـريفني ، و�ســـارك يف تنفيـــذ هذه اللوحـــة ثالثمائة 
طفـــل ومتطوع وفنان على مدى اأربعة اأ�ســـهر من خالل 

تقنية الديكوباج.
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ـــه �ســـاحب ال�ســـمو امللكـــي الأمري �ســـعود بـــن خالد  وجَّ
الفي�ســـل نائب اأمري منطقة املدينة املنـــورة، القائمني 
علـــى مركـــز الأمـــري �ســـلطان بـــن عبدالعزيـــز لرعاية 
الأطفـــال املعوقني باملدينـــة املنورة بتوثيـــق التعاون مع 
مركز ريادة الأعمال يف جامعة طيبة؛ لتطوير الف�سول 
التعليمية، وتنمية مهارات الأطفال ذوي الإعاقة؛ عطفًا 
على ما مل�ســـه �ســـموه من قدرات ومواهب عـــدة وقابلية 

للتعلم لدى اأطفال مركز الأمري �سلطان. 
جـــاء ذلك خالل زيارة �ســـمو نائب اأمري منطقة املدينة 
املنـــورة ملركز رعاية الأطفال املعوقني، والتي ت�ســـمنت 
تد�سني �ســـموه لوحدة التكامل احل�ســـي باملركز، والتي 
ت�ســـم جمموعة متطورة من الأجهزة والو�سائل التقنية 
التـــي ت�ســـاعد يف تنمية حوا�ـــض الأطفال، مثـــل النتباه 

واللم�ض وال�سم والتذوق والإدراك.
 كمـــا اطلـــع �ســـموه خـــالل جولـــة باملركز علـــى برامج 
اخلدمـــات العالجيـــة والتاأهيليـــة والتعليمية، وا�ســـتمع 
اإلـــى �ســـرح حول خمرجـــات املركز على �ســـعيد الدمج 
واملهارات املكت�ســـبة ووحدات املركز املختلفة التي توفر 

اأجهزة حديثة مبوا�ســـفات عاملية يعمل عليها فريق من 
املتخ�س�سني.

ومـــن جهتـــه اأعـــرب مديـــر مركـــز الأمري �ســـلطان بن 
عبدالعزيـــز لرعايـــة الأطفـــال املعوقني الأ�ســـتاذ هيثم 
بن م�ســـلم عثمان عن اعتزازه وجميع من�ســـوبي املركز 
بزيارة �ســـمو الأمري �ســـعود بن خالد الفي�سل وحر�سه 
علـــى متابعـــة جهود املركـــز وت�ســـجيع �ســـموه للعاملني 

واإ�سادته بجهودهم.
واأو�ســـح اأن وحدة التكامل احل�ســـي التـــي مت افتتاحها 
جمهزة ببع�ض الأدوات اخلا�سة لتنبيه وا�ستثارة حوا�ض 
الأطفـــال الذين يعانون مـــن تاأخر النمو مـــن النواحي 
الإدراكية واحل�ســـية والتفاعل مـــع البيئة املحيطة، واأن 
هذه الوحدة ت�ساعد على تنبيه حا�سة النظر والتوا�سل 
الب�ســـري وزيادة تركيز الطفل من خالل عر�ض األوان 
جذابـــة ومثرية وقوية اأمام عينيه. واأ�ســـار مدير املركز 
اإلـــى اأنه يتم توظيف برامج الوحدة وفقًا لنوع امل�ســـكلة 
التي يعاين منها الطفل؛ »فهي ت�ســـاعد يف عالج حالت 
خمتلف���ة ك�ص���عوبات التعل���م ونق����ص االنتب���اه وف���رط 

احلركة، كما ت�ساعد يف توفري كثري من الوقت واجلهد؛ 
اإذ ت�ساعد الخت�سا�سي يف تنظيم العوامل البيئية اأثناء 
اجلل�سات«. واأ�ساف عثمان: »ُيقدم املركز منظومة من 
الربامج التاأهيلية املجانية ت�سمل التخ�س�سات الطبية 
والعالجيـــة والرتبويـــة والتعليميـــة، وتتوفـــر بوحـــدات 
املركـــز املختلفـــة اأجهـــزة حديثـــة مبوا�ســـفات عامليـــة 
يعمـــل عليها خمت�ســـون لديهم قدر وافر مـــن التاأهيل 
واخلـــربات الرتاكمية املميـــزة، اإلى جانـــب توافر بيئة 
اإن�سانية منوذجية حتت�سن اأكرث من 150 طفاًل يوميًا«.

وذكـــر عثمان اأن املركز احت�ســـن هذا العـــام نحو 270 
طفاًل، اإلى جانب ع�ســـرات احلالت التي ح�سلت على 
خدمـــات ا�ست�ســـارية، مبـــا يف ذلـــك الرعايـــة والعالج 
والتاأهيل والتعليم، بالإ�سافة اإلى تقدمي الدعم لالأ�سر، 
و�ســـمل ذلك تدريبهـــم وتعريفهـــم بطـــرق التعامل مع 
الإعاقـــة بطرق علمية �ســـحيحة، م�ســـريًا اإلـــى اأن عدد 
امل�ســـتفيدين يف املركز منذ تاأ�سي�سه بلغ اأكرث من 1300 
طفل مـــن ذوي الإعاقـــة املركبة تـــرتاوح اأعمارهم بني 

�سن امليالد و�سن 12 عامًا.

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يدشن وحدة 
التكامل الحسي
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فـــاز عـــدد من اأطفـــال اجلمعيـــة باملراكـــز الأويل يف 
ماراثـــون العباقـــرة الثالـــث حتـــت �ســـعار )عزمية ل 
تقبل الهزمية( الذي نظمـــه مركز العباقرة للرعاية 
النهاريـــة للمعاقني موؤخرًا، برعاية �ســــاحبة ال�ســـمو 
امللكــــي الأمرية رميا بنت بندر بن �ســـلطان، رئي�ســـة 
الحتاد ال�سعودي للريا�سة املجتمعية، مبنا�سبة اليوم 
العاملـــي للتوحـــد ومتالزمة الـــداون، وذلـــك بالقاعة 
الريا�ســـية، بح�ســـور عـــدد مـــن �ســـاحبات ال�ســـمو 
الأمـــريات ومندوبـــات عـــن وزارات العمـــل والتنمية 
الجتماعيـــة والتعليـــم ومديـــرات املراكز امل�ســـاركة 

واأمهات امل�ساركات وعدد من اأ�سر �سهداء الواجب.
وقـــد فـــاز مـــن اأطفـــال اجلمعيـــة، عو�ـــض الغامدي 
باملركـــز الول، وفرا�ـــض احلربـــي باملركـــز الثاين يف 
فئة الكرا�ســـي املتحركة، ويف فئة امل�ســـايات فاز عبد 
العزيـــز احلميدان واأحمد ال�ســـهري )منا�ســـفة( يف 
فئة امل�سايات، وح�سلت اجلمعية على كاأ�ض املاراثون 

أطفال الجمعية 
يفوزون بالمراكز 

األولى في 
ماراثون العباقرة

مل�ســـاركتها باأكرب عدد من الأطفال يف امل�ســـايات، حيث 
�ســـارك من اجلمعية يف املارثـــون 10 اأطفال. هذا وقد 
فاز مركـــز الندائية للرعايـــة النهارية بكاأ�ـــض املارثون 
ل�ســـباق عـــدو 31 مـــرتًا، وفـــاز بكاأ�ـــض العـــدو 11 مرتًا 
املدر�سة املتو�سطة 1 دمج فكري التابعة لوزارة التعليم، 
فيمـــا ح�ســـل مركـــز العباقـــرة للرعايـــة النهارية على 
كاأ�ـــض املاراثون ل�ســـباق التتابـــع، وفاز مركـــز الريا�ض 
التخ�س�ســـي للتاأهيل بكاأ�ض �سباق الكرا�سي املتحركة. 

واألقت �ســـاحبة ال�ســـمو امللكي الأمرية رميـــا بنت بندر 
بن �ســـلطان كلمة بهـــذه املنا�ســـبة رحبت يف م�ســـتهلها 
باحلا�ســـرات، معربـــة عـــن �ســـكرها ملركـــز العباقـــرة 

للرعاية النهارية على اإقامة 
 الفعاليـــة ومبادرتـــه املجتمعيـــة، كمـــا هنـــاأت �ســـموها 
الفائزيـــن والفائـــزات، معربـــة عـــن �ســـكرها للرعـــاة 
والداعمـــني واملتطوعات والقائمني على هـــذه الفعالية 

ولأ�سر �سهداء الواجب واملدعوين، ثم التقطت ال�سور التذكارية.

اأكـــد املهند�ض عثمان بن حمد الفار�ض ، ع�ســـو جمل�ض 
الإدارة ورئي�ـــض جلنـــة تنميـــة املـــوارد املاليـــة بجمعية 
الأطفـــال املعوقني على اأهمية اإعـــداد قاعدة معلومات 

عـــن من�ســـئات القطاع التجاري �ســـاحبة احل�ســـور يف 
جمال امل�ســـئولية الجتماعيـــة متهيدًا لبناء �ســـراكات 

طويلة املدى بينها وبني اجلمعية .

الفارس : بناء قاعدة معلومات لشركاء الجمعية 
لجنة تنمية الموارد المالية توصي بالتواصل مع القطاع النسائي  التجاري

و�ســـرح الفار�ض عقب تراأ�سه لجتماع �سم الأمني العام 
الأ�ســـتاذ عو�ض الغامدي  ومديـــري مراكز اجلمعية يف 
مناطـــق ومدن اململكـــة، باأن الجتماع خ�ســـ�ض  لبحث 
خطط العمل خالل العام املايل اجلاري ، وبرامج تعزيز 
املـــوارد املاليـــة للجمعية ملواجهة حتـــدي تنامي ميزانية 

الت�سغيل وتكاليف املن�سئات اجلديدة .
وذكر الفار�ض  » اأن اللجنة اأو�ست بتفعيل اآليات التوا�سل 
مـــع القطاع الن�ســـائي  التجاري لرت�ســـيخ ا�ســـهاماته يف 
العمل اخلـــريي ، وتبني برامج م�ســـرتكة حتقق اأهداف 
الطرفـــني ، كما دعت اللجنة مـــدراء املراكز الى تعزيز 
الهتمام بال�ســـركاء الداعمني والتوا�ســـل الدائم لبناء 

�سيغ متعددة لتنمية وتطوير قنوات التعاون .«
واأ�ســـاف ع�ســـو جمل�ـــض الإدارة  » كمـــا متت التو�ســـية   
باإعـــداد موؤ�ســـر اأداء كل ثالثة �ســـهور لتقييم خمرجات 
املراكز على �سعيد ا�ستقطاب الدعم وتفادي ال�سعوبات 

املتوقعة .
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دت اجلمعية وال�ســـركة ال�ســـعودية لال�ستقدام  جدَّ
)�سما�ســـكو( للعام الثاين، اتفاقيـــة تعاون )راحة 
ن مبادرة ال�سركة بتخ�سي�ض  اخلري( التي تت�ســـمَّ
جـــزء مـــن ريـــع املعامـــالت والعقود التـــي تربمها 
لالإ�ســـهام يف دعم خدمـــات اجلمعيـــة وبراجمها 

اخلريية.
ووقـــع التفاقيـــة ممثـــاًل للجمعية الأ�ســـتاذ عو�ض 
الغامـــدي الأمـــني العـــام، فيمـــا مثل ال�ســـركة يف 

التوقيع الأ�ستاذ �سعد البداح الرئي�ض التنفيذي.

تجديد اتفاقية تعاون 
)راحة الخير( مع شركة 

سماسكو

   

احتفت جمعية الأطفـــال املعوقني، موؤخرًا، بتوقيع 
اإن�ســـاء »بـــرج عمـــالء بنـــدة ال�ســـتثماري  عقـــد 
اخلـــريي« الـــذي يقـــام �ســـمن م�ســـروع اجلمعية 
الرائـــد »خـــري مكة«، والـــذي يجري حاليـــًا تنفيذ 
املرحلة الأولى منه يف خمطط الن�سيم على طريق 

الطائف مبنطقة مكة املكرمة.

وتبلغ تكلفة اإن�ســـاء بـــرج عمالء بندة اخلريي نحو 
70 مليـــون ريـــال، مبا فيهـــا تكلفة الإ�ســـراف على 
التنفيـــذ، ويقام على م�ســـاحة ت�ســـل اإلـــى 2500 
مـــرت مربـــع، وهو عبارة عـــن مبنـــى اإداري مكتبي 
جتـــاري بارتفـــاع 17 طابقـــًا، ومت ت�ســـميمه وفقًا 
لأرقى املعايري الإن�سائية، ويت�سمن كل الت�سهيالت 

والتقنيات املطلوبة يف املبـــاين الذكية، اإلى جانب 
اخلدمات امل�ساندة.

ـــل اجلمعيـــة يف توقيـــع العقد معـــايل الدكتور  ومثَّ
عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�ســـويلم نائب رئي�ض 
جمل�ض الإدارة، فيما مثل ال�سركة املنفذة )�سركة 

الق�سبي( املهند�ض يو�سف الق�سبي.

تكلفته نحو 70 مليون ريال.. 
توقيع عقد إنشاء برج عمالء بندة االستثماري الخيري
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)بترومين( تنضم إلى نخبة الداعمين   

�ســـركة )برتومني( واحـــدة من كربى ال�ســـركات 
الوطنيـــة التـــي تعـــزز مكانتها باتفاقيـــة تعاون مع 
اجلمعيـــة ؛ اإذ تتبنـــى حملـــة تعريفيـــة بربنامـــج 
)التربع بباقي الهلل(، وحث عمالء ال�ســـركة على 

م�ساندة ر�سالة اجلمعية اخلريية.
وي�ســـتند الربنامج اإلى دعم العمالء يف كل اأ�سواق 
برميو )اإحدى �ســـركات برتومـــني( يف كل فروعها 

بكل مناطق ومدن اململكة العربية ال�سعودية.
ووقـــع التفاقيتـــني الأمني العام جلمعيـــة الأطفال 
املعوقـــني الأ�ســـتاذ عو�ض بـــن عبـــداهلل الغامدي 
والرئي�ـــض التنفيـــذي ل�ســـركة برتومـــني الأ�ســـتاذ 
�ســـمري بن معتوق نوار، وذلك يف حفل اأقيم مبركز 
اجلمعية بالريا�ض، بح�ســـور عدد من امل�ســـوؤولني 

والعاملني يف اجلمعية وال�سركة.

   

وقعـــت اجلمعيـــة و�ســـركة )جيديـــا للتقنيـــة(، 
موؤخـــرًا، اتفاقيـــة تعـــاون مدتها خم�ض �ســـنوات 
تت�سمن تويل ال�سركة تنفيذ م�سروع دعم خريي 
عـــرب القنـــوات الإلكرتونية اجلديـــدة من خالل 

فريق عمل متخ�س�ض يف التقنية.

وح�ســـر توقيـــع التفاقية ف�ســـيلة ال�ســـيخ �ســـعد 
بن نا�ســـر ال�ســـرثي ع�ســـو هيئـــة كبـــار العلماء 
وامل�ست�سار يف الديوان امللكي، واأعرب عن تقديره 
للدور الإن�ساين اخلريي الذي تقوم به اجلمعية، 
واأ�ســـاد بتفاعل املجتمع معها من خالل مثل تلك 

الجمعية و)جيديا( تبرمان اتفاقية البتكار جهاز تفاعلي لقبول التبرعات الخيرية   

التفاقيات، �سائاًل اهلل اأن تكون اتفاقية خري، 
واأن تعـــود بالنفع على اجلمعية وما تقدمه من 

اأعمال لفئة غالية على قلوبنا جميعًا.
وقال: »ما �ســـاهدته وما �ســـمعته اليـــوم يوؤكد 
العمل املميز من القائمني على هذه اجلمعية، 
ويف مقدمتهـــم �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري 
�ســـلطان بن �ســـلمان بن عبدالعزيز، واأنا على 
ثقة بـــاأن هـــذه اجلمعية قـــادرة علـــى حتقيق 
الأهداف املرجوة والت�سدي لق�سية الإعاقة«.
وح�ســـر مرا�ســـم التوقيع الأ�ســـتاذ �سلمان بن 
بنـــدر ال�ســـديري ع�ســـو اجلمعيـــة العمومية، 
ووجه حتية �سكر وامتنان للم�سوؤولني يف �سركة 

جيديا على مبادرتهم.
وقـــد مثـــل اجلمعيـــة الأمـــني العـــام للجمعية 
الأ�ســـتاذ عو�ض الغامدي، وعن �ســـركة جيديا 
رئي�ض ال�ســـركة الأ�ســـتاذ عبداهلل بن في�ســـل 

العثمان.
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بالإنابة عن خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 

،افتتح �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني رئي�س جمل�س اأمناء 

مركز امللك �س��لمان لأبحاث الإعاقة، الن�س��خة اخلام�س��ة للموؤمتر 

الدويل للإعاقة والتاأهيل، بعنوان »روؤية واآفاق جناح«، واملعار�س 

امل�ساحبة، والذي ُعقد خلل يومي الأحد والثنني 15 و16 رجب 

1439ه���� يف قاعة امللك في�س��ل للموؤمترات بفن��دق اإنرتكونتننتال 

يف مدينة الريا�س.

المؤتمر 
الدولي 

الخامس 
لإلعاقة 

والتأهيل

باإلنابة عن خادم الحرمين الشريفين
م الفائزين بجائزة الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة كّرَ

األمير سلطان بن سلمان يفتتح 
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لأبحاث  �سلمان  امللك  بجائزة  الفائزين  �سموه  وك��رم 
العلوم  ف��رع  يف  ف��از  اإذ  الثانية؛  دورت��ه��ا  يف  الإع��اق��ة 
عبداهلل  بن  �سعيد  الدكتور  الأ�ستاذ  والطبية  ال�سحية 
وا�ست�ساري  الفي�سل  بجامعة  يعمل  ال��ذي  بوحليقة 
في�سل  امل��ل��ك  مب�ست�سفى  والأع�����س��اب  امل��خ  اأم��را���ض 
التخ�س�سي ومركز الأبحاث، بينما فاز يف فرع العلوم 
الرتبوية والتعليمية منا�سفًة الدكتور نا�سر بن علي بن 
عبداهلل املو�سى وهو ع�سو جمل�ض ال�سورى ورئي�ض جلنة 
والأ�ستاذ  ال�سورى،  مبجل�ض  العلمي  والبحث  التعليم 
من  اجلن�سية(  )اإي��ط��ايل  من�ساري  �ستفانو  الدكتور 
جامعة �سابينزا – روما باإيطاليا، وفاز يف فرع العلوم 

بن  �سلطان  مدينة  منا�سفًة  والجتماعية  التاأهيلية 
الدكتورة  والأ�ستاذة  الإن�سانية،  للخدمات  عبدالعزيز 

�سي�سليا �سيكلينه )جمرية اجلن�سية(.
األقاها  التي  كلمته  خ��ال  �سلطان  الأم��ر  �سمو  وق��ال 
احلرمني  خ��ادم  رعاية  »اإن  املوؤمتر:  افتتاح  مبنا�سبة 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
للموؤمتر توؤكد اهتمامه -حفظه اهلل- بتبني املوؤمترات 
والبحث  والإعاقة  املعوقني  بق�سية  ُتعنى  التي  العلمية 
اجلهود  الهتمام  ه��ذا  ويعك�ض  املتخ�س�ض.  العلمي 
يف  نوعية  نقلة  اإح��داث  اأج��ل  من  الدولة  من  اخلرية 
التعامل مع البحث العلمي يف خمتلف جمالت العاج 

-ب��اإذن  �ست�سهم  والتي  للمعوقني،  والتاأهيل  والتعليم 
احللول  واإي��ج��اد  الإع��اق��ات  ت��زاي��د  مواجهة  يف  اهلل- 
قبل  الإع��اق��ة  متنع  التي  والعلمية  وال��رتب��وي��ة  الطبية 
حدوثها -مب�سيئة اهلل تعالى-، وحت�ّسن حياة املعوقني؛ 

لي�ساهموا يف بناء جمتمعاتهم«.
نفتتح  ون��ح��ن  ال��ي��وم  »ن�سعد  ق��ائ��ًا:  �سموه  واأ���س��اف 
والتاأهيل  لاإعاقة  اخلام�ض  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات 
بح�سور الأمر تركي بن �سعود بن حممد رئي�ض مدينة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -ع�سو جمل�ض اأمناء 
هيئة  رئي�ض  الإع��اق��ة-  لأب��ح��اث  �سلمان  امللك  مركز 
الجتماعية  والتنمية  العمل  وزي��ر  ومعايل  اجل��ائ��زة، 
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الكرمي  واحل�سور  الغفي�ض،  نا�سر  بن  علي  الدكتور 
من العلماء واخلرباء وامل�ساركني يف املوؤمتر واجلهات 
تفاعلهم  على  ال�سكر  لهم  ونقدم  والداعمني،  املنظمة 

وم�ساهماتهم لإجناح املوؤمتر«.
واأ�سار �سموه قائًا: »لقد عملنا يف مركز امللك �سلمان 
ال��دول��ة  موؤ�س�سات  م��ع  وب�����س��راك��ة  الإع���اق���ة،  لأب��ح��اث 
و�سركائنا  العامل  حول  املرموقة  العلمية  واملوؤ�س�سات 
الإعاقة مبنظومة  نواجه  لأن  يف بادنا ويف كل مكان؛ 
التقنية  مواكبة  اإلى  ت�ستند  التي  املتقدمة  احللول  من 

الناجحة«،  التجارب  من  وال�ستفادة  احلديثة  والعلوم 
خرجت  ال�سابقة  الأربعة  »املوؤمترات  اأن  �سموه  موؤكدًا 
ب�34 تو�سية ُبنيت على الدرا�سات البحثية، وقامت على 
تنفيذها  ن�سبة  وجت��اوزت  موثوقة،  علمية  ممار�سات 

90% بف�سل اهلل تعالى«.
جميعًا  نت�سامن  اأن  »اأود  قائًا:  كلمته  �سموه  واختتم 
م��ق��ّدري��ن م��ع��ان��اة اإخ��وت��ن��ا واأب��ن��ائ��ن��ا امل��ع��وق��ني الذين 
التي  الهائلة  والتحديات  العقبات  متخطني  يكابدون 
تعرت�سهم، جراء الإعاقة، والذين يحّولون الإعاقة اإلى 

اأع�ساء  لي�سبحوا  مبثابرة؛  ويعملون  جناح،  ق�س�ض 
لق�سية  وكمتابع  جمتمعاتهم.  يف  نافعني  فاعلني 
املعوقني  مع  الرحب  املجال  هذا  يف  وكعامل  الإعاقة 
فاإين  عامًا؛  وثاثني  خم�سة  يقارب  ما  منذ  واأ�سرهم 
املكافحة  الفئة  على هذه  نطلق  اأن  من  اأف�سل  اأجد  ل 
كل  لنا  يثبتون  فهم  القدرات اخلا�سة«؛  »ذوي  م�سمى 

يوم ولأنف�سهم اأنهم قادرون ومثابرون ومنجزون«.
تركي  الدكتور  الأم��ر  ال�سمو  �ساحب  قدم  جهته  من 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�ض  حممد  بن  �سعود  بن 
للعلوم والتقنية ع�سو جمل�ض اأمناء املركز رئي�ض هيئة 
اجلائزة  كلمة  الإعاقة،  لأبحاث  �سلمان  امللك  جائزة 
مبنا�سبة ختام فعاليات الدورة الثانية، �سكره وتقديره 
»تاأتي  التي  للجائزة  دعمه  على  �سلطان  الأمر  ل�سمو 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  اجلهود  ت�سجيع  اإط��ار  يف 
العلم واملعرفة يف جمالت الإعاقة  اإثراء  اإلى  الرامية 
املختلفة، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والتفوق العلمي 
يف جمال الإعاقة، واأهمها اإن�ساء اجلائزة التي حتمل 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  )خادم  علينا  عزيزًا  ا�سمًا 
نحتفي  وال��ت��ي  ���س��ع��ود(،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 
»اختيار ثاثة  اأن  بها«، موؤكدًا �سموه  بالفائزين  اليوم 
اهتمام  يعك�ض  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  فائزين 
يف  دائمًا  اململكة  تكون  واأن  العلمي،  بالبحث  الدولة 
م�ساف الدولة املتقدمة علميًا، و�سباقة يف اإثراء العلم 

واملعرفة، وهو ما يحث عليه ديننا احلنيف«.
اأكادمييًا   154 للجائزة  »تقدم  اأن��ه  اإل��ى  �سموه  واأ�سار 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ر  ��ه  وجَّ
لأبحاث  �سلمان  امللك  مركز  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض 
املوؤمتر  على  ال��ع��ام  وامل�سرف  الرئي�ض  الإع��اق��ة 
ال����دويل اخل��ام�����ض ل��اإع��اق��ة وال��ت��اأه��ي��ل، �سكره 

للجهات الراعية للموؤمتر. 
تقديره  ع��ن  �سلمان  ب��ن  �سلطان  الأم���ر  وع���ربَّ 
و�سركاء  موؤ�س�سي  م��ن  امل��وؤمت��ر  ورع���اة  لداعمي 
لرعاية  مقدرًا  ماليًا  دعمًا  قدموا  الذين  املركز 
والجتماعي  الإن�ساين  ب��ال��دور  م�سيدًا  امل��وؤمت��ر، 
يف  املتميزة  وجهودهم  املركز  و�سركاء  ملوؤ�س�سي 
واملعوقني،  الإعاقة  وق�سية  املجتمع  خدمة  �سبيل 

ودعمهم املتوا�سل لربامج وفعاليات املركز.
الراعية  اجل��ه��ات  م��ن  املميز  التفاعل  اأن  واأك���د 

العمل  موؤ�س�سات  دور  اأهمية  عن  يعربرِّ  والداعمة 
املوؤمتر  على  �سي�سفي  قدموه  ما  واأن  اخل��ري، 
ُبعدًا اآخر؛ ملا حتمله هذه امل�ساهمات من م�ساركة 
حقيقية وتفاعل مع هموم واحتياجات هذه الفئة، 

ورفع للوعي بق�سية الإعاقة ب�سكل خا�ض.
الأمناء  جمل�ض  رئي�ض  م�ست�سار  ن  ثمَّ جهته،  من 
رئي�ض اللجنة املنظمة واللجان العاملة يف املوؤمتر 
دع��م  ال�����س��دي��ري،  ت��رك��ي  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ه��ذه اجل��ه��ات �سمن رع��اة امل��وؤمت��ر، م��وؤك��دًا اأن 
بالدور  املوؤمنة  اخلر  اأي��ادي  يعك�ض  الدعم  هذا 
من  املجتمع  قطاعات  ب��ني  واملتكامل  امل��ح��وري 
املال  وقطاع  وخا�سة  حكومية  وموؤ�س�سات  اأف��راد 

والأعمال.

شكر خاص للداعمين
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وعاملًا وخبرًا من 29 دولة قامت برت�سيحهم اجلامعات 
العاملية الكربى وامل�ست�سفيات ومراكز الأبحاث يف فروع 
املتقدمني  بني  »املفا�سلة  اأن  مبينًا  الثاثة«،  اجلائزة 
اخل��ربات  ذوي  م��ن  اأن��ه��م  خ�سو�سًا  دق��ي��ق��ة،  ك��ان��ت 

املتميزة على ال�سعيدين املحلي والعاملي«.
حتمل  �سهادة  على  يح�سل  فرع  بكل  الفائز  اأن  يذكر 
على  للح�سول  ��ل��ه  اأهَّ ال���ذي  للعمل  وملخ�سًا  ا�سمه 
اجلائزة وميدالية تقديرية ومبلغ مايل قدره خم�سمائة 

األف ريال.
عقب ذلك قدم معايل وزير العمل والتنمية الجتماعية 
الدكتور علي بن نا�سر الغفي�ض، خال كلمته، ال�سكر 
لاأمر �سلطان على م�ساركة الوزارة يف تنظيم املوؤمتر، 
على  باخلر  تعود  وق��رارات  بتو�سيات  متمنيًا اخلروج 
وحتقق  ق�ساياهم  وتخدم  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�ض 
خادم  راأ�سها  وعلى  الدولة،  بدعم  م�سيدًا  تطلعاتهم، 
من  الكثر  وتبني  الق�سية،  بهذه  ال�سريفني،  احلرمني 
ذوي  الأ�سخا�ض  هيئة  تنظيم  اآخرها  ولعل  املبادرات، 
الإعاقة والكثر من الربامج التي قام باإعدادها مركز 
ينفع  »علم  �سعاره  الإعاقة حتت  لأبحاث  �سلمان  امللك 

النا�ض«.
وزارة  يف  الكبرة  م�سوؤولياتنا  »تتعاظم  معاليه:  وقال 
العمل والتنمية الجتماعية ملواكبة التطور الذي تعي�سه 
اململكة يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- يف كل املجالت. 
خال  من  مهمًا  دورًا  الجتماعية  للتنمية  اأن  �سك  ول 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض  طموح  حمل  يف  اخت�سا�سنا 
وتوفر  الجتماعية  واجل��وان��ب  التوظيف  م��ن  ب���دءًا 
ال�ستقرار  يحقق  مبا  والتاأهيل،  والتدريب  الربامج 
والر�سا لهم وتوفر فر�ض العمل املنتجة وامل�ستدمية«.

�سيكلينيا  �سي�سليا  هابيل  الدكتورة  األقت  ذلك  عقب 
الجتماعية  التاأهيلية  للعلوم  اجلائزة  بفرع  الفائزة 
كلمًة نيابًة عن الفائزين بجائزة امللك �سلمان لأبحاث 
حفل  فعاليات  �سهدت  كما  الثانية،  دورتها  يف  الإعاقة 
الفتتاح الكثر من الربامج وعرو�ض الأفام الوثائقية.
ويف ختام احلفل مت تكرمي الداعمني واجلهات املنظمة 
للفائزين  اجلماعية  ال�سور  التقطت  كما  للموؤمتر، 
�سلمان،  بن  �سلطان  الأم��ر  �سمو  مع  باجلائزة 
املنظمة  اجلهات  وروؤ���س��اء  الداعمني  مع  وكذلك 
للموؤمتر. وقد �سهد احلفل اإطاق املعار�ض امل�ساحبة 
الجتماعية  والتنمية  العمل  وزي��ر  معايل  ق��ام  التي 

الدكتور علي بن نا�سر الغفي�ض بافتتاحها.

   

الرغبة.. الروؤية.. القدرة.. مقومات حتيل الأحام اإلى واقع، واخليال اإلى ممكن يف م�سرة احلياة العملية 
لهوؤلء الباحثني عن التميز والتفرد. 

اأربع �ساعات اأو يزيد ع�ستها دون انقطاع مع �سفحات تلك التجربة الإن�سانية الإدارية احلافلة التي خل�سها 
�سمو الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز يف كتابه ال�سادر حديثًا بعنوان )اخليال املمكن(، اأوجز بني 
طياتها دليًا اإر�ساديًا لكيفية جتاوز حتديات تراكمت على مدى عقود؛ حتى باتت جباًل �ساهقات قد يبدو 
الأولى يف اعتقادي– بكتاب مرجعي يوثق م�سرة  –للمرة  ال�سعودية  املكتبة  من املحال اجتيازها؛ ليرثي 
م�سروع وطني رائد من الفكرة حتى الإجناز، وليقدم للمهتمني والدار�سني والباحثني وللقراء من الفئات 
كافًة -باأ�سلوب �سيق جزل- خطوات البناء املوؤ�س�سي ل�سناعة حيوية �ستكون -مب�سيئة اهلل- قاطرة للتنمية.
اإن التجربة الرثية، والقيم، وامل�سامني العملية التي ترويها �سفحات الكتاب تاأخذنا ب�سا�سة مطلقة لاإبحار 
يف لوحة ف�سيف�ساء متكاملة رائعة حتكي بني جنباتها.. دور الأ�سرة يف �سياغة نفو�ض وذهنية و�سلوك الأبناء، 
ويف تاأ�سيل مقومات احلياة ال�سوية والتميز العملي )تعلمت يف مدر�سة �سلمان بن عبدالعزيز، وهي مبثابة 
اجلامعة التي ل تتنازل اأبدًا عن علو كعبها يف التعليم والرتبية، ول تقبل الأعذار عن التق�سر. كما ترف�ض 
اأن�ساف احللول، اأو احللول املائعة واملوؤقتة؛ لأنها اأخذت من �سخ�سية �ساحبها احلزم، وقوة الباأ�ض والعزم، 
لي�ض لأنه اأبي، ل واهلل، واإمنا لأنه -كما يعرف كل من�سف- قافلة من الرجال يف رجل، وجملة من القيم 
اإل وتنبهر بهم، وب�سيغة  اأن تقابلهم، ولو ملرة واحدة  اأولئك الأفذاذ الذين ل ميكن  يف قيمة، وواحد من 

ت�سديهم للم�سوؤوليات(.
ولعل اأكرث ما يتميز به )اخليال املمكن( هو تناغم خيوط ال�سرية الذاتية مع م�سارات املنهج العملي؛ ليثمرا 
جمتمعني �سدقًا نافذًا للعقل والوجدان، ومن ذلك قول الكاتب عن الهتمام ال�سخ�سي بالق�سية، وكيف 
اإلى  الرتبية  الناعم بني املحطات.. من جذور  وانتقاله  العملية،  يتكئ عليه يف م�سرته  بات ذلك ر�سيدًا 
تر�سيخ ثقافة موؤ�س�سية فعالة، ومنها اإلى اآلية اختيار الكفاءات، وت�سجيع النتماء والإبداع، وتطبيق معاير 
قلب  ناب�ض،  قلب  لها  لي�ض  التي  )املوؤ�س�سة  الناب�ض  القلب  بفكرة  املوؤ�س�سة  باأن�سنة  كله  ج ذلك  ويتورِّ جودة. 
حي، ي�سعر، ويتفاعل، ويوؤثر، ويتاأثر.. ما تلبث اأن ت�سبح موؤ�س�سة بروقراطية، مهما كانت دقة تنظيمها(. 
اإن ما ت�سمنه )اخليال املمكن( من حمطات عن رفع قواعد �سناعة  اأقول  ولكل املهتمني بال�ساأن الوطني 
ال�سياحة والرتاث يف اململكة العربية ال�سعودية، وما واجه ذلك من حتديات، وما حتقق من جناحات يف 

جمالت تاأ�سي�ض القطاعات القت�سادية، واإدارة امل�سارات التنموية بفاعلية.
وبعد.. 

اإلى ابن مدر�سة الوفاء �سلطان بن �سلمان:
حر�سكم على توثيق اأدوار �سركائك يف النجاح.. تربية، وثقافة، ون�سج، ورقي، ومعيار للتميز. 

بقلم:

عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ  
م�ست�سار �سمو رئي�ض جمل�ض 

الإدارة.و ع�سو �سرف جمعية 
الأطفال املعوقني

)الخيال الممكن(.. مرجعية للتميز

تعلمت في مدرسة 
سلمان بن عبدالعزيز، 
وهي بمثابة الجامعة

مقال

19 83
جمادى الآخرة 1436 ه� � مار�ض 2015م

14-23 = MUSABAQA = 2 = .indd   19 4/29/18   5:30 PM



20101
رجب 1439 هـ  ـ  �أبريل 2018م

الدويل  املوؤمتر  �سيوف  من  �سويدي  طبي  وفد  اأع��رب 
مبا  واإ�سادته  اإعجابه  عن  والتاأهيل  لاإعاقة  اخلام�ض 
ي�سمه مركز جمعية الأطفال املعوقني يف الريا�ض من 
يطبقه  ومبا  متخ�س�ض،  عمل  وفريق  تقنية  جتهيزات 

من منظومة خدمات متكاملة.
وكان وفد من ال�سويد ي�سم ا�ست�ساري جراحة العظام 
الطبيعي  ال��ع��اج  واخت�سا�سي  دوم��ن��ي��ك،  ال��دك��ت��ور 
يف  جولة  ت�سمنت  الريا�ض  ملركز  بزيارة  قام  فان�سو، 
ا�سطحبهما  باملركز  والعاجية  التعليمية  الأق�سام 
الغامدي،  عو�ض  الأ���س��ت��اذ  اجلمعية  ع��ام  اأم��ني  فيها 
الأق�سام  مكونات  عن  ع  ُمو�سَّ �سرح  اإل��ى  ا�ستمعا  حيث 
احلديثة  التعليمية  والو�سائل  والأ�ساليب  التعليمية، 
التي تطبقها اجلمعية يف جمال تعليم وتطوير مهارات 

الأطفال التعليمية والإدراكية.
ك��م��ا ق���ام ال��وف��د ب��ج��ول��ة داخ���ل ال���وح���دات العاجية 
وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ب��امل��رك��ز، واط��ل��ع ع��ل��ى خ��دم��ات ع��ي��ادة 

وصفها بأنها تثير اإلعجاب والتقدير
وفد سويدي من ضيوف المؤتمر الدولي 

يثني على منظومة خدمات الجمعية

الأ�سنان، وامل�سبح، وعلى اأحدث الأجهزة املتطورة التي 
والوظيفي،  الطبيعي  العاج  جم��الت  يف  ت�ستخدمها 

والنطق والتخاطب.
»ما  ق��ائ��ًا:  ال��زي��ارة  عقب  دومنيك  اجل���راح  و���س��رح 
والتقدير،  لاإعجاب  مثر  �سيء  اجلمعية  يف  �ساهدته 
بالن�سبة  اأو  للخدمات  املتطور  امل�ستوى  �سواء من حيث 
اإنهم  الأق�����س��ام.  يف  والعاملني  الخت�سا�سيني  اإل���ى 
موؤهلون ومتدربون مب�ستوى عاٍل على العمل مع الأطفال 
املعوقني«، م�سيدًا باهتمام الكوادر املوجودة يف الق�سمني 

التعليمي والطبي برعاية الأطفال والعناية بهم.
جمال  يف  كبرة  اإم��ك��ان��ات  متتلك  اجلمعية  اأن  واأك���د 
عن  معربًا  املتطورة،  الطبية  وامل�ستلزمات  الأج��ه��زة 
يف  ال�سويدي  النموذج  اأ�سبح  باأن  ال�سخ�سية  �سعادته 
عاج وتعليم الأطفال املعوقني منوذجًا عربيًا ومتطورًا.
الدكتور  اجلمعية  ع��ام  اأم��ني  �سلم  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
معربًا  اجلمعية،  درع  فان�سو  والخت�سا�سي  دومنيك 
عن �سكره وتقديره لهما لزيارة اجلمعية والطاع على 

خدماتها.
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تعطرت بنفحات طيبة الطيبة

أمير المدينة المنورة
يكرّم الفائزين

في الدورة الـ22
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رعى �س��احب �ل�س��مو �مللكي �لأمري في�س��ل بن �س��لمان بن عبد�لعزيز �أمري 

منطقة �ملدينة �ملنورة، يوم �لثالثاء 18 جمادى �لآخرة 1439ه� �ملو�فق 

6 مار���س 2018م، حف��ل ختام �ل��دورة �لثانية و�لع�س��رين جلائزة �لأمري 

�س��لطان بن �س��لمان حلفظ �لقر�آن �لكرمي لالأطفال �ملعّوقني، و�لذي �أقيم 

بفن��دق �ملريديان بطيبة �لطيبة، بح�س��ور �س��احب �ل�س��مو �مللكي �لأمري 

�س��عود ب��ن خالد �لفي�س��ل نائ��ب �أم��ري منطق��ة �ملدين��ة �ملنورة، و�ل�س��يخ 

عبد�ملح�س��ن �لقا�س��م �إم��ام وخطيب �مل�س��جد �لنبوي �ل�س��ريف وعدد من 

�أ�سحاب �ل�سمو و�لف�سيلة و�ملعايل.
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املراكز  على  ح�صلوا  طفاًل   21 تكرمي  احلفل  و�صهد 
الأولى يف فروع وم�صتويات اجلائزة، وميثلون الكثري من 
مراكز التاأهيل واجلمعيات يف مناطق اململكة املختلفة، 

ومن دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
 وبداأ احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم لل�صيخ علي 
با�صفر، ثم األقى الأ�صتاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
حيث  ال��دورة،  بيان  للجائزة  العام  الأم��ن  ال�صبيهن 
قال اإن هذه اجلائزة توؤتي ثمارها منذ اثنن وع�صرين 
 77 العام  هذا  فيها  �صاركوا  َمن  عدد  بلغ  فقد  عامًا؛ 

مت�صابقًا، منهم 40 طفاًل و37 طفلة.
ثم تال اأحد امل�صاركن يف هذه الدورة اآيات من القراآن 
ال�صيخ  ف�صيلة  من  توجيهية  كلمة  اأعقبتها  ال��ك��رمي، 
امل�صجد  وخطيب  اإم��ام  القا�صم  عبداملح�صن  الدكتور 
النبوي ال�صريف، قال فيها: »نحن يف ليلة بهيجة واأيام 

�صعيدة تاريخية لهوؤلء الأبناء واأ�صرهم«.
وبعد ذلك تف�صل �صمو راعي احلفل بتكرمي رعاة هذه 
الدورة، وهم: اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية التي 
تذاكر  وتوفري  امل�صابقة  ر�صالة  مع  بالتفاعل  ب��ادرت 
مت  ثم  املنورة،  املدينة  اإلى  وذويهم  للم�صاركن  ال�صفر 
تكرمي قناة اقراأ، واإعالن اأ�صماء الفائزين يف م�صتويات 
الدورة، ثم قام طفل من مركز جمعية  اجلائزة لهذه 

الأطفال املعوقن باملدينة املنورة بتقدمي هدية تذكارية 
ل�صمو الأمري في�صل بن �صلمان نيابًة عن امل�صاركن يف 

هذه الدورة.
حرم  برعاية  املت�صابقات  تكرمي  حفل  اأقيم  وقد  هذا، 
�صمو اأمري املدينة املنورة �صمو الأمرية لولوة بنت اأحمد 
الأطفال  ال�صديري، يف مقر مركز جمعية  م�صاعد  بن 

املعوقن باملدينة املنورة.

بن  عبدالرحمن  الدكتور  ملعايل  �صحفي  ت�صريح  ويف 
اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  نائب  ال�صويلم  عبدالعزيز 
والعرفان  ال�صكر  اآي��ات  اأ�صمى  رفع  املعوقن،  الأطفال 
اإلى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن �صلمان بن 
تف�صله  على  املنورة  املدينة  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز 
ب��رع��اي��ة ه��ذه ال����دورة م��ن اجل��ائ��زة، وع��ل��ى موافقته 

الكرمية على اإقامتها يف طيبة الطيبة، 

www.halaprintco.com www.sppc.com.sa www.mpp-co.com
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جمادى الآخرة 1436 ه� � مار�س 2015م
www.halaprintco.com www.sppc.com.sa www.mpp-co.com
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• »اأ������ص�����م�����ى 	
ال�صكر  اآي��ات 
وال����ع����رف����ان 
�صاحب  اإل��ى 
ال�����������ص�����م�����و 
امللكي الأمري 
بن  ف��ي�����ص��ل 
بن  ���ص��ل��م��ان 
يز  لعز ا عبد
منطقة  اأمري 

اجلائزة،  الدورة من  برعاية هذه  تف�صله  على  املنورة  املدينة 
اإن  اإذ  الطيبة؛  طيبة  يف  اإقامتها  على  الكرمية  موافقته  وعلى 
ذلك ميثل �صورة من �صور الهتمام الذي توليه حكومة خادم 
احلرمن ال�صريفن لكل ما له عالقة بخدمة كتاب اهلل الكرمي 
والدين احلنيف؛ الأمر الذي يتج�صد يف منظومة من الربامج 

وامل�صاريع والأن�صطة يف كل اأرجاء العامل«.

صاحب السمو الملكي
 األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز:

عبدالله بن محمد آل الشيخ 
عضو شرف جمعية األطفال 

المعوقين: 

• الأول- 	 املقام  -يف  ج��اءت  لأنها  الع��ت��زاز؛  على  تبعث  ذاتية  جتربة  »اجل��ائ��زة 
اآخرين  نفع  يف  اأ�صهمت  لكونها  ثم  وتعالى-،  -�صبحانه  اهلل  من  وتوفيق  باإلهام 
اأ�صحاب  من  �صواء  اجلائزة،  مع  التفاعل  من  القدر  بذلك  ونعتز  اإ�صعادهم.  اأو 
ال�صمو اأمراء املناطق، اأو اأ�صحاب الف�صيلة العلماء، اأو اأولياء الأمور يف كل مناطق 

اململكة، ويف عدد من دول جمل�س التعاون اخلليجي«.

• وتفاعل 	 ملحوظ،  بتناٍم  اأه��داف��ه��ا  حتقق  اجل��ائ��زة  ت��زال  »ل 
على  الت�صابق  وه��ي  كافًة،  احُل�ْصَنَيات  جمعت  وق��د  ملمو�س. 
حفظ القراآن الكرمي وتدبُّر معانيه من ناحية، والت�صجيع على 

جت���اوز ظ���روف الإع��اق��ة 
املجتمع  يف  والن��دم��اج 
م����ن ن���اح���ي���ة اأخ������رى، 
اإ�صافة اإلى كونها و�صيلة 
الذوق اجلمايل؛  لرتبية 
فيه  مبا  القراآن  فحفظ 
م���ن ج���م���ال الأ���ص��ل��وب 
وات�������ص���اق ال���ن���غ���م م��ن 
لرتبية  ال��و���ص��ائ��ل  اأه���م 
ال����ذوق اجل��م��ايل ل��دى 

الأطفال«.

الدكتور عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز السويلم نائب 

رئيس مجلس إدارة الجمعية:

قالوا عن الجائزة
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• »ن���������ح���������ن يف 	
ل���ي���ل���ة ب��ه��ي��ج��ة 
�صعيدة  واأي����ام 
ت�����اري�����خ�����ي�����ة 
ل��ه��وؤلء الأب��ن��اء 
فاإن  واأ�صرهم؛ 
ه����ذا ال���ق���راآن 
عجيب؛ فاجلن 
اأُعطوا  ما  على 
م�����ن خ�������وارق 

له  ا�صتمعوا  ملَّ��ا 
اآمنوا به. اإن هذا القراآن تكلم به اهلل �صبحانه وتعالى، و�صمعه خري 
املالئكة جربيل، واأنزله جربيل على خري الأنبياء حممد ر�صول اهلل 
خري  يف  قلبه،  ج�صده  يف  ما  خري  وعلى  و�صلم-،  عليه  اهلل  –�صلى 
بالد الدنيا مكة املكرمة، ويف خري ال�صهور رم�صان، وخري الأيام ليلة 

•القدر، ونزل باأف�صل لغة واأجمعها واأ�صملها«. توؤتي 	 اجلائزة  هذه  »اإن 
ث���م���اره���ا م���ن���ذ اث��ن��ن 
وع�صرين عامًا؛ فقد بلغ 
فيها  �صاركوا  َم��ن  ع��دد 
هذا العام 77 مت�صابقًا، 
و37  ط��ف��اًل،   40 منهم 
�صمو  ل  تف�صُّ واأن  طفلة، 
اأم����ري امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة 
مالأ  احلفل  هذا  برعاية 
ن��ف��و���س ه���ذه ال��ن��ا���ص��ئ��ة 

مب�صاعر الن�صوة والفرح والمتنان، وهذا �صيبث احلما�س فيهم؛ 
لُتجرى هذه التالوات على األ�صنتهم كالنب�س يف قلوبهم«.

الدكتور عبدالمحسن القاسم 
إمام وخطيب المسجد النبوي 

الشريف:

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
السبيهين األمين العام 

للجائزة: 
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م��ا بني ده�س��ة جلنة �لتحكيم، وت�س��جيع �حل�س��ور، و�بت�س��امة و�لدي��ه، وقف زي��اد �بن �لأحد 

ع�س��ر ربيعًا يرتل �آيات من �لذكر �حلكيم بروعة �س��وت �ل�سيخ عبد�لبا�سط عبد�ل�سمد، كقارئ 

حمرتف، رغم �أنها �لتجربة �لأولى له للم�ساركة يف مناف�سة حلفظ �لقر�آن �لكرمي بح�سور هذ� 

�لزخم من �لكامري�ت وحمطات �لتليفزيون .

حاز المركز األول وأبدع في الحاسب اآللي والرياضيات والفنون

زياد.. عبقري
أجاد القراءات وترجمة اآليات دون معلم

الإعجاب  ي�صتحق  ما  هي  فقط  زي��اد  ت��الوة  تكن  ومل 
علي  الدكتور  ف�صيلة  اأ���ص��ار  -كما  ولكن  والت�صجيع، 
)تر�صانة  »الطفل  لأن  التحكيم-  جلنة  رئي�س  عطيف 
من  بدَّ  ل  كان  هنا  ومن  الهتمام؛  ت�صتلزم  مواهب( 

التنقيب عن اأ�صرارها وتفا�صيلها«.
ال��ذي جاء  زي��اد  الطفل  اأم��ر  ويل  نا�صر حممود  يقول 
على  املناف�صة  يف  للم�صاركة  البحرين  مملكة  م��ن 
جائزة الأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ القراآن الكرمي 
وجه  وعلى  مبكرًا،  بداأت  »الق�صة  املعوقن:  لالأطفال 
ا�صتيقظنا  عندما  �صنوات،  ثماين  نحو  قبل  التحديد 
�صباح اأحد الأيام على �صوت طفلنا الوحيد العاجز عن 

النطق متامًا منذ ولدته، يردد �صورة اآل عمران كاملًة 
ال�صنوات  طوال  حياته  ظلت  اأن  بعد  مبهرة،  وبطالقة 
الثالث الأولى تعتمد على الإ�صارة، وجدولة احتياجاته 

بالدقائق!«.
حتفيظ-  اأو  تعلم  -دون  الطفل  لبث  »وم��ا  وي�صيف: 
التعبري  يف  احلكيم  الذكر  من  اآيات  ا�صتخدام  بداأ  اأن 
اإلى  دفعنا  ال��ذي  الأم��ر  معنا؛  والتحاور  م�صاعره  عن 
اأك��دت  التي  والنف�صية  الطبية  للفحو�س  اإخ�صاعه 
اإ�صابته بالتوحد، ويف الوقت ذاته متتعه مبواهب خارقة 

تتطلب العناية والتطوير«.
مبملكة  املبكر(  للتدخل  عالية  ب�)مركز  زي��اد  التحق 

يف  العباقرة  برنامج  �صمن  ت�صنيفه  ومت  البحرين، 
املركز، حيث يدر�س الآن يف ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
)منهج التعليم الدويل باللغة الإجنليزية(، لكن قدراته 
لاللتحاق  توؤهله  الإ�صراف-  فريق  يوؤكد  -كما  الذهنية 
باملرحلة الثانوية، خ�صو�صًا يف مواد الريا�صيات والعلوم 
الرتجمة  بجودة  يتحدثها  بات  التي  الإجنليزية  واللغة 
اأي  دون  الأوردو  لغة  اإج��ادة  جانب  اإل��ى  هذا  ال�صريعة، 

احتكاك باأبناء اجلاليات الهندية اأو الباك�صتانية!
وتقول والدة زياد: »يخ�صع زياد لختبار قدرات كل ثالثة 
اأ�صهر يف املدر�صة حتت اإ�صراف فريق عمل من جن�صيات 
جديدة،  ملهارات  اكت�صابه  مرة  كل  يف  ليوؤكد  اأوروب��ي��ة؛ 
كاإجادة  احلياتية،  الأم��ور  اأو  التعليم  �صعيد  على  �صواء 

التعامل مع احلا�صب الآيل والربجمة ب�صكل لفت«.
من  والع�صرين  الثانية  ال��دورة  يف  زي��اد  م�صاركة  وع��ن 
جائزة الأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ القراآن الكرمي 
لالأطفال املعوقن، تقول والدته: »اإنها املرة الأولى التي 
ي�صارك فيها زياد يف اأي م�صابقة حلفظ القراآن الكرمي. 
جعفر  ال�سيخ  من  اختباره  مت  اجلائزة  ل�سروط  وطبقًا 
القراآن  حتفيظ  مدر�صة  على  امل�صرف  جناحي  يو�صف 
يعد  الطفل  اأن  و�صهد ف�صيلته  بالبحرين،  الفتح  بجامع 

معجزة، واأنه ي�صتحق املناف�صة على جائزة املوهوبن« .
وعن هوايات زياد تقول والدته: »يتابع زياد مباريات كرة 
القدم، خ�صو�صًا يف الدوريات الأوروبية، وي�صجع فريق 
ريال مدريد الإ�صباين. كما يتابع بطولت التن�س العاملية 
وجنومها امل�صاهري، وي�صجل نتائج كل البطولت، ويجيد 
بذاكرة  ويتمتع  املو�صيقية،  الآلت  بع�س  على  العزف 
فوتوغرافية تتيح له حفظ الأغاين الجنبية من اأول مرة 
ي�صمعها. كما ي�صارك يف الأن�صطة الفنية باملدر�صة، وقد 

ح�صل على خم�س ميداليات يف م�صابقات ريا�صية«.
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مت الفائزات في الدورة الـ22 كّرَ

حرم أمير المدينة 
المنورة تشيد 

بالنتائج الدينية 
التربوية للجائزة 

رعت �س��احبة �ل�س��مو �لأمرية لولوة بنت �أحمد بن م�س��اعد �ل�س��ديري حرم �س��احب �ل�سمو �مللكي 

�لأم��ري في�س��ل بن �س��لمان بن عبد�لعزي��ز �أمري منطق��ة �ملدينة �ملن��ورة، �حلفل �خلتامي �لن�س��ائي 

لل��دورة �لثاني��ة و�لع�س��رين من جائزة �لأمري �س��لطان بن �س��لمان حلفظ �لقر�آن �لك��رمي لالأطفال 

�ملعوقني، و�لذي �أقيم مبركز رعاية �لأطفال �ملعوقني يف طيبة �لطيبة.
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واأ�صادت �صموها بفكرة اجلائزة ومبا حققته من نتائج 
مميزة على �صعيد دمج الأطفال املعوقن يف املجتمع، 
وكذلك بتفاعل الأ�صر مع اأهداف هذا الربنامج الديني 
اجل��ائ��زة  تنظيم  توا�صل  اأن  اإل���ى  م�صرية  ال��رتب��وي، 
راعي اجلائزة  اأوًل حر�س  يج�صد  على مدى 22 عامًا 
على  �صلمان  بن  �صلطان  الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
منها،  امل�صتفيدين  دائ��رة  وتو�صيع  جناحاتها  تعزيز 
واإي�صال ر�صالتها اإلى اأكرب قاعدة ممكنة، وثانيًا تعدد 
الكرمي يف  كتاب اهلل  وم�صروعات خدمة  برامج  وتنوع 

اململكة العربية ال�صعودية وو�صولها اإلى جميع الفئات.
وكان احلفل قد تت�صمن تكرمي 37 طفلة من امل�صاركات 
مراكز  م��ن  الكثري  ميثلن  وال��الئ��ي  ال����دورة،  ه��ذه  يف 
العربية  اململكة  يف  املعوقن  الأطفال  تاأهيل  وجمعيات 

ال�صعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
ويف كلمة الأمانة العامة للجائزة التي األقتها الأ�صتاذة 
جمعية  مبركز  التعليمي  الق�صم  مديرة  املحيميد  نوف 

»�صرفني  ق��ال��ت:  امل��ن��ورة  باملدينة  املعوقن  الأط��ف��ال 
بينكن  اأقف  باأن  الرائدة  اجلمعية  هذه  على  القائمون 
من�صوبي  جميع  وتقدير  امتنان  اإليكن  لأنقل  الليلة؛ 
امل�صمولن  الأط��ف��ال  اأم��ه��ات  م��ن  والآلف  اجلمعية 
مناطق  يف  املنت�صرة  الع�صرة  مراكزها  يف  بخدماتها 
اململكة.. ن�صكركم مل�صاركتنا احتفاءنا بهوؤلء الأطفال 
كل  والتحدي جاوؤوا من  لالإرادة  الذين ميثلون مناذج 
الكرمي  اهلل  كتاب  حفظ  يف  ليتناف�صوا  اململكة  مناطق 
نظن  -َم��ن  نحن  لنا  ليقدموا  اإعاقتهم؛  ظ��روف  رغم 
اأنف�صنا اأ�صحاء- در�صًا يف الر�صا بق�صاء اهلل، والرغبة 

يف احلياة، والقدرة على املعاي�صة والندماج«.
اأتوجه  اأن  ب��داي��ًة  يل  »ا�صمحوا  املحيميد:  واأ���ص��اف��ت 
وتقدير؛  �صكر  بتحية  الأط��ف��ال  ه���وؤلء  اأم��ه��ات  اإل���ى 
ل�صربهن واحت�صابهن ومثابرتهن على جتاوز اأبنائهن 
على  للقائمن  وعرفان  امتنان  وحتية  احلياة،  متاعب 
نف�صية  ورعاية  وعالجًا  تعليمًا  الأطفال  ه��وؤلء  تاأهيل 

واجتماعية«.
وا�صتطردت: »نحتفى الليلة بالدورة الثانية والع�صرين 
الأمري  جائزة  املتفردة؛  اجلائزة  هذه  انطالقة  على 
لالأطفال  الكرمي  ال��ق��راآن  حلفظ  �صلمان  بن  �صلطان 
املعوقن، اأحد اأهم الربامج املميزة التي تبنتها وتفخر 
للت�صدي  املتكامل  منهجها  اإط���ار  يف  اجلمعية،  بها 
الفرد  على  ال�صلبية  اآثارها  وحتجيم  الإعاقة  لق�صية 

واملجتمع«. 
وخم�صمائة  األفن  من  »اأكرث  بقولها:  كلمتها  واختتمت 
الدينية  ور�صالتها  اجل��ائ��زة  ه��ذه  م��ع  تفاعلوا  اأ���ص��رة 
الذي  الأم��ر  ال�صابقة؛  ال�صنوات  م��دى  على  الرتبوية 
يج�صد ريادة اجلمعية من ناحية، ووعي اأ�صر الأطفال 
املعوقن من ناحية اأخرى، اإلى جانب تعاون املئات من 
املتطوعن واملتطوعات الذين اأ�صهموا بجهدهم ووقتهم 
يف الإعداد لدورات امل�صابقة والتجول بها يف كل مناطق 

اململكة التي حتت�صن مراكز اجلمعية«.
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هالة  الطالبة  مرافقة  زنبل  ه��وازن  الأ�صتاذة  ع��ربت 
يو�صف من مملكة البحرين، والتي �صبق اأن �صاركت يف 
فعاليات اجلائزة، عن تقديرها »لإتاحة الفر�صة اأمام 
هالة؛ للم�صاركة يف هذه اجلائزة القيمة؛ فهي جتعلها 
وعرفانها  �صكرها  عن  معربًة  ال��ع��ام«،  ط��وال  �صعيدة 
من  املبذول  الكبري  وللجهد  من�صوبي اجلمعية،  جلميع 
اأجل هذه الفئة الغالية من الأبناء، وقد �صعرنا باأننا يف 
والرعاية،  والهتمام  الرائع  التنظيم  هذا  بكل  وطننا 
وخ�صو�صًا يف مدينة امل�صطفى -عليه اأف�صل ال�صالة 
الأي���ام  ه��ذه  خ��الل  قلوبنا  متلكت  فقد  وال�����ص��الم-؛ 
والمتنان  واحل��ب  وال�صعادة  الفخر  م�صاعر  اجلميلة 

لكم«.

البحرين تمثلها.. هالة يوسف

م�صاركًة  العام،  ه��ذا  اخلليجية  امل�صاركة  ج��اءت 
الأختن  اجلائزة  فعاليات  احت�صنت  اإذ  متميزًة؛ 
حممد  ع���ب���داهلل  و����ص���ارة  وردة  الإم���ارات���ي���ت���ن 

وردة وسارة.. سفيرتا اإلمارات في الجائزة
عبدالرحيم. وقد كانتا مثار اإعجاب وتقدير كل 
فوزهما  بعد  خ�صو�صًا  اجلائزة،  يف  امل�صاركن 
الأول يف  املركز  �صارة  اإذ حققت  الأول؛  باملركز 
وردة  �صقيقتها  حققت  بينما  الثالث،  امل�صتوى 
وردة  عربت  وقد  الرابع.  بامل�صتوى  الأول  املركز 
اجلائزة،  يف  بامل�صاركة  �صعادتهما  عن  و�صارة 
عك�صتا  لأنهما  والع��ت��زاز؛  بالفخر  و�صعورهما 

�صورة م�صرفة لدولة الإمارات.
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والد الطفل نايف الجديعي: 
• لهذه 	 تقدميه  مت  ملا  والمتنان  ال�صكر  عن  تعرب  اأن  الكلمات  ت�صتطيع  »ل 

الفئة الغالية على قلوبنا من اأبنائنا املعوقن من دعم مادي اأو معنوي؛ من 
اأجل حتفيزهم وت�صجيعهم على حفظ القراآن الكرمي، وكل ما يعزز ثقتهم 
باأنف�صهم.. ون�صكر جميع القائمن على هذه اجلائزة، ويف مقدمتهم �صاحب 
اجلائزة،  راعي  عبدالعزيز،  بن  �صلمان  بن  �صلطان  الأم��ري  امللكي  ال�صمو 
ووالد اجلميع؛ لدعمه غري املحدود، �صواء املادي اأو املعنوي. وال�صكر كذلك 

للجميع، ون�صاأل اهلل اأن تكون كل اأعمالكم يف موازين ح�صناتكم«.

والدة الطفلة غبراء محمد بكر: 
• الكبرية يف هذه 	 اأقولها من قلبي ل تكفي، ول تعرب عن جهودكم  التي  ال�صكر  »كلمة 

لكل  و�صكرًا  والإقامة،  ال�صتقبال  حفاوة  يف  مل�صناه  الذي  لتعبكم  ف�صكرًا  اجلائزة؛ 
من �صاهم يف خدمتنا باأمانة و�صدق، و�صكرًا لتعاونكم وم�صاعدتكم لنا يف احت�صان 

اأبنائنا وبناتنا يف هذه اجلائزة القيمة، و�صكرًا لراعيها الأمري �صلطان بن �صلمان«.

 سعود آل داوود والد أحد األطفال المشاركين: 
• املولى 	 واأدعو  �صوى: جزاكم اهلل خريا.  اأقوله  اأو  اأقدمه  اأن  »لي�س هناك �صيء ميكن 

-عز وجل- اأن يجعل اأعمالكم هذه مع اأبنائنا الأطفال املعوقن يف موازين اأعمالكم، 
وكل ما بذلتموه من جهد وطاقة يف خدمة كتاب اهلل«.

قالها أولياء أمور األطفال .. بحب وامتنان

كلمات نابضة
�أكد و�لد �لطفل نايف �جلديعي �أن �لكلمات ل 
�حلفاوة  لهذه  و�لمتنان  �ل�سكر  كل  عن  تعرب 
خالل  من  �لأط��ف��ال،  ب��ه��وؤلء  �لهتمام  وه��ذ� 
و�لدة  قالت  بينما  لهم.  �جلائزة  هذه  تنظيم 
�لطفلة رفيف �أحمد �لزبيدي: »كنتم كالغيث 
�هلل  باآيات  عبريه  ففاح  �لزهر؛  ي�سقي  �ل��ذي 
كالنخلة  تز�لون،  ول  وكنتم،  �لقدير،  �لعلي 

�ل�ساخمة �لتي تعطي بال حدود«.
�أم��ور  �أول��ي��اء  عنها  ع��ربرَّ  كثرية  �أخ���رى  و�آر�ء 
�لأطفال �ملعوقني �مل�ساركني يف فعاليات جائزة 
�لأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ �لقر�آن �لكرمي 
لالأطفال �ملعوقني يف دورتها �لثانية و�لع�سرين، 
جتاه  و�أحا�سي�سهم  م�ساعرهم  جت�سدت  وق��د 
هذ�  يف  )�خلطوة(  قتها  وثرَّ كلماٍت  يف  �جلائزة 

�ل�ستطالع.
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والدة الطفل محمد عبدالله الشهري:
• »اأجمل ما يف اجلائزة هذا ال�صرف الذي نلناه بزيارة احلرم النبوي ال�صريف، واإن 	

جائزًة ُتقام يف رحاب هذه الديار الطاهرة فهي طاهرة، ون�صاأل املولى -عز وجل- اأن 
يثيبكم خريًا عنا وعن اأولدنا؛ فقد �صعدنا باجلائزة، وبزيارة اأهم املعامل التاريخية 

باملنطقة.. �صكرًا لكم«.

 والدة الطفلة رفيف أحمد الزبيدي:
• ما 	 كل  على  والثناء  والتقدير  ال�صكر  اآيات  اأ�صمى  لكم  اأرفع  والفخر  العتزاز  »بكل   

قدمتموه، وعلى كل عمل طيب قمتم به، وعلى كل ابت�صامة قابلتمونا بها، وعلى ح�صن 
ا�صتقبالكم وكرم ال�صيافة. تعجز الكلمات عن �صكركم، وعن التعبري عن م�صاعرنا 
ال�صادقة جتاه ما مل�صناه منكم من العناية باأطفالنا؛ فقد كنتم كالغيث ي�صقي الزهر؛ 
ففاح عبريه، وكنتم كالنخلة ال�صاخمة تعطي بال حدود.. لكم منا كل ال�صكر والمتنان 

وعظيم التقدير«.

 والد أحد األطفال:
•  »كل الكلمات وامل�صاعر ت�صمت خجاًل اأمام ما قدمتموه لهوؤلء الأطفال الأبرياء، من 	

حفظة القراآن الكرمي. رمبا ل ت�صعفنا الكلمات لقول احلق فيكم؛ فقد كنتم اأ�صحاب 
الأهداف  ولتحقيق  اأطفالنا  ول�صعادة  اجلائزة  لإجناح  دوؤوب��ة  بجهود  العالية  الهمم 
اأطفالنا؛ فاإن ال�صكر والتقدير  اأجل  اأتقدم بال�صكر لكل جهد بذلتموه من  منها. واإذ 
والثناء لراعي اجلائزة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان بن �صلمان جزاه اهلل كل 

اخلري«.

 والد الطفل معاذ صالح الرشيدي: 
• »اأتقدم بخال�س ال�صكر والتقدير جلميع القائمن على تنظيم اجلائزة، ويف مقدمتهم 	

وحتى  باملطار  ا�صتقبالنا  فمنذ  اهلل-؛  -حفظه  �صلمان  بن  �صلطان  الأم��ري  راعيها 
فاإن  وحقيقة  جميعًا..  ت�صملنا  احلفاوة  كانت  الفعاليات،  وخالل  بالفندق،  الإقامة 

اجلائزة من اأف�صل امل�صابقات تنظيميًا وتربويًا وتعليميًا«.
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سلمان في عيونهم
برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 

ب��ن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفال 

املعوق��ني، افتتح اأمني ع��ام اجلمعية الأ�س��تاذ عو�س 

بن عبداهلل الغامدي، معر�س )�سلمان يف عيونهم 3( 

ال��ذي نظمته اجلمعي��ة موؤخرًا بالتع��اون مع جامعة 

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.

�أقيم على  �لذي  �ملعر�ض  �فتتاح  �لغامدي عقب  و�أ�شاد 
هام�ض �ملعر�ض �لر�بع مل�شتلزمات ذوي �لإعاقة )�شياء 
�ملكانة  جت�شد  �لتي  �ملتميزة  �لفنية  ب��الأع��م��ال   ،)4
بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خلادم  �ملرموقة 
عبد�لعزيز لدى �ملو�طنني من ذوي �لإعاقة �ملوهوبني، 
بن  حممد  �لإم��ام  جلامعة  وتقديره  �شكره  عن  معربًا 
وكذلك  �ملعر�ض،  برعاية  لتف�شلها  �لإ�شالمية  �شعود 

�إقبال عدد كبري من �لفنانني  �متنانه ملا حظي به من 
من ذوي �لإعاقة.

عيونهم(  )�شلمان يف  �أن معر�ض  �إلى  �لغامدي  و�أ�شار 
�ملعوقني  لالأطفال  �مللك  عطاء�ت  من  �لكثري  يعك�ض 
ولكل �أ�شحاب �لظروف �خلا�شة من �أبناء �ململكة مثل 
�أن »خريية خادم �حلرمني  �لأيتام وغريهم، مو�شحًا 
�جلليلة  �لإن�شانية  �هلل– و�أعماله  –حفظه  �ل�شريفني 
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تذى لكل �أبناء هذ� �لوطن �لغايل«. قدوة تحُ
على  ي�شتمل  عيونهم(  يف  )�شلمان  معر�ض  �أن  يذكر 
ع�شر�ت �للوحات �لفنية �لتي ر�شمها و�شاغها عدد من 
�ملوهوبني من ذوي �لإعاقة و�لأيتام �لذين ينتمون �إلى 
وجت�شد  �خلريية،  و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  من  �لكثري 
قائدً�  كونه  �شلمان؛  للملك  وحبهم  روؤيتهم  �أعمالهم 
للمعوقني  �لأول  و�لد�عم  معطاًء،  وو�ل��دً�  �لبلد،  لهذ� 

و�لأيتام يف �ململكة.
�لفنية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ك��ث��ري م��ن  �مل��ع��ر���ض  و���ش��اح��ب 
و�مل�شابقات �لرتفيهية لالأطفال، وذلك مب�شاركة �لفرق 
و�شعادة  بهجة  �أ�شفت  �لتي  و�لعر�ئ�ض  �ل�شتعر��شية، 

على �حل�شور من �لأطفال و�لأمهات.
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الفنان راكان كردي لـ                    :

» أمي تراني كنزًا «
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•  كيف �ساعدتك اجلمعية من خالل وجودك 	
يف مرك��ز املل��ك عب��داهلل بج��دة، لتنمي��ة 

موهبتك يف الر�سم؟
=  �س���اعدوين معنويًا اأواًل، ويف تهيئتي للدرا�س���ة ثانيًا؛ 
لذل���ك تظل اأيامي يف اجلمعية م���ن اأجمل اأيام حياتي؛ 
فمثاًل مت اكت�س���اف موهبتي يف الر�س���م من���ذ الطفولة، 
وكان عمري ثماين �سنوات، يف ح�س�ص الرتبية الفنية 
باجلمعي���ة. وكانت هناك »االأبلة جن���الء«، وقد راأت اأن 
موهبتي مميزة عن بقية االأطفال اأ�س���دقائي وزمالئي 
يف اجلمعي���ة، وكان���ت تركز على موهبتي، وت�س���جعني، 
وحتفزين على اال�ستمرار يف الر�سم. وال اأن�سى كلماتها 
عندما قالت يل يومًا ما: »�ست�سبح ر�سامًا عامليًا. املهم 
ال تتوق���ف اأبدًا عن الر�س���م«. واأهم �س���يء اأنني �س���عيد 
اْلَي���ْوَم ب���اأين اأمث���ل اأح���د املوهوبني الذي���ن تخرجوا يف 

اجلمعية.
•  م��ا احتياجات املوهوب��ن من الأطفال ذوي 	

الإعاقة، وكيف ميكن م�ساعدتهم؟
=  احتياج���ات كثرية اأهمها الدع���م املعنوي من االأهل 
واملجتمع، واملوؤ�س�س���ات املعني���ة باملواهب. وعن جتربة؛ 
فاإن هذا الدعم ينعك�ص اإيجابيًا عليهم وعلى موهبتهم؛ 
الأنهم بال دعم �س���يكونون مهم�سني وال اأحد �سيعرفهم؛ 
لذل���ك نحت���اج م���ن املوؤ�س�س���ات اإل���ى اإقام���ة معار����ص 
ومتاح���ف خا�س���ة لر�س���ومات اأ�س���حاب الهم���م؛ لك���ي 

نعر����ص فنوننا ال�س���عودية بها، وجنذب اأكرب �س���ريحة 
من املجتمع لزيارة هذه املتاحف؛ لتو�سيل ر�سالة مهمة 
وحقيقي���ة وواقعية، وهي اأن االإعاقة هي اإعاقة التفكري، 

ولي�ص اجل�سد.
• ما اأول جائزة ح�سلت عليها يف الر�سم.. وما 	

اأف�سل جائزة بالن�سبة لك؟
= اجلوائ���ز كث���رية، واحلمد هلل، ولكن –لالأ�س���ف- ال 
اأتذك���ر اأول جائ���زة، ولك���ن اأف�س���ل جائزة ه���ي جائزة 
االإ�س���رار. لق���د ح�س���لت ق�س���ة جناحي عل���ى جائزة 
اأف�س���ل ق�س����ص النج���اح عل���ى م�س���توى اململك���ة، ومت 

تكرميي على ذلك.
•  ما راأيك يف اإن�س��اء هيئة رعاية الأ�س��خا�ص 	

ذوي الإعاقة.. وماذا تطلب منها؟
=  موافق���ة املق���ام ال�س���امي على اإن�س���اء هيئ���ة رعاية 

االأ�س���خا�ص ذوي االإعاقة، م���ن االأخب���ار اجلميلة التي 
اأ�س���عدتني، واأ�س���عدت ذوي الهم���م واأ�س���رهم، واأنته���ز 
هذه الفر�س���ة واأرفع اأ�سمى اآيات ال�س���كر والتقدير اإلى 
خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
-حفظ���ه اهلل-، وه���ذا لي����ص غريبًا على راعي ق�س���ية 
االإعاق���ة واملعوق���ني ب�س���فة عام���ة، وجمعي���ة االأطفال 
املعوقني ب�س���فة خا�سة، وذلك منذ ن�ساأتها. واأمتنى اأن 
تعمل على اإن�س���اء متاحف ومعاهد خا�سة لتدريب ذوي 
الهمم على الفنون، كالر�سم والنحت والعزف والغناء، 
يف �س���تى املجاالت؛ الأن الفن هو ر�س���التنا لبقية �سعوب 
العامل. واأطلب منهم اأي�سًا توفري الدعم املعنوي لرموز 
الوطن من ذوي الهمم، بدعوتهم اإلى معار�ص خارجية 
يف اأوروبا وبقية دول العامل؛ الأن لدينا مواهب ت�س���تحق 
متثي���ل اململكة العربية ال�س���عودية خارجيًا، ولي�ص فقط 

ر�كان كردي.. من �أبرز �أبناء جمعية �لأطفال �ملعوقني �ملوهوبني، ومن �أكرثهم فناً وحباً 
لهذ� �ل�رصح �لذي تعلم يف �أركانه وبني جنباته كل �سيء عن �حلياة و�لإن�سانية و�لوطن. 
جائزة  ومنها  كثرية،  جو�ئز  على  ح�سلت  قد  كنت  »�إذ�  )�خلطوة(:  مع  حو�ره  يقول يف 
�لإ�رص�ر، عندما فازت ق�سة جناحي باأف�سل ق�س�ص �لنجاح على م�ستوى �ململكة.. فاإن �أيامي 
و�سنو�تي يف مركز �مللك عبد�هلل لرعاية �لأطفال �ملعوقني يف جدة تظل من �أحب �جلو�ئز؛ 

لأنني ع�ست فيها �أجمل �أيام حياتي«.
�لفنان ر�كان كردي تذكر معلمته �لأولى �لتي �سجعته على �لر�سم، و�ساعدته يف تنمية 
مو�هبه، و�خلدمات �لتي ��ستفاد منها يف مركز �جلمعية بجدة، وحتدث ب�سعادة عن �آماله 
وطموحاته من هيئة �لأ�سخا�ص ذوي �لهمم -كما يحلو له �أن يقول-.. وتفا�سيل �أخرى يف 

هذ� �حلو�ر.

حوار : منت�سر جابر

 اإلعاقة هي إعاقة التفكير وليس 
الجسد

خدمات الجمعية ال يدرك أهميتها 
وضرورتها إال أصحاب الهمم
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داخلي���ًا. وروؤي���ة 2030 لويل العهد �س���مو االأمري حممد 
بن �س���لمان، تعمل من اأجل اأن تك���ون اململكة يف مقدمة 
االأم���م، واالهتمام بفن���ون ذوي الهمم وتنظيم معار�ص 
لهم خارجيًا؛ فهي �س���ورة ح�س���ارية واإن�سانية للمملكة 

اأمام الدول االأخرى. 
• ما راأي��ك يف اخلدمات العالجية والتاأهيلية 	

الت��ي تقدمها اجلمعية، وكيف ا�س��تفدت من 
هذه اخلدمات؟

= خدم���ات اجلمعية مفي���دة جدًا ل���ذوي الهمم، وهي 
خدم���ات ال ي���درك اأهميته���ا و�س���رورتها اإال اأ�س���حاب 
الهم���م؛ فعندم���ا كن���ت يف اجلمعي���ة كان���وا يجرون يل 
عالجًا طبيعيًا كل اأ�س���بوع، ويوم االأربعاء اأخ�سع لعالج 

بال�سباحة، وكنت اأنزل امل�سبح مع مرافق، ويتم التمرين 
، وكنت  داخل املاء، وهو من اأمتع التمارين بالن�سبة اإيلَّ
اأنتظ���ر هذه احل�س���ة العالجي���ة ب�س���وق وحما�ص؛ الأين 
اأح���ب ال�س���باحة اأن���ا واأ�س���دقائي؛ لذل���ك كان مترين���ًا 
ومرح���ًا يف الوق���ت ذات���ه، وانعك�ص ذلك على �س���حتي 
البدنية واحلمد هلل. ومن ناحية التعليم فقد ا�س���تفدت 
كثريًا؛ حيث كانت املعلمات يدر�سن لنا ب�سال�سة ومرح؛ 
فكنا ن�س���توعب املعلومات ب�سهولة، وكانت املعلمات مثل 
اأخواتن���ا يحن���ون علينا برف���ق كاأننا بني �س���قيقاتنا يف 
املنزل.. وي�س���رفني اأن اأعرب لهن عن �س���كري وتقديري 
لكل حرف وكلمة تعلمتها منهن يف مركز امللك عبداهلل 

بجدة.

الدراسات أثبتت أن نسبة طالق ذوي 
الهمم أقل من نسبة طالق األصحاء

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.. 
حلمنا الذي تحقق 

• م��ا دور اأ�س��رتك يف ت�س��جيعك عل��ى حت��دي 	
اآثاره��ا  لتج��اوز  وم�س��اعدتك  الإعاق��ة 

ال�سلبية؟
= اأهلي هم اأول َمن وقف معي يف حياتي، منذ الطفولة 
اإل���ى اْلَيْوَم. اأمي تعبت كثريًا يف تربيتي اأنا واإخوتي؛ الأن 
اأختي �س���ذى م���ن ذوي الهم���م، واأخي عاط���ف -رحمة 
اهلل-. ورغم ذلك كانت �س���عيدة جدًا برتبيتنا، وتفخر 
ِبَنا يف كل املنا�سبات، وال تخجل اأبدًا من �سكلنا اأو كالم 
النا�ص، بل على العك�ص كانت تقول هي واأبي: »اأنتم كنز 
م���ن اهلل لنا، ونحن ُنرزق ب�س���ببكم«. جزاهما اهلل عنا 
كل خ���ري، وجعل ذلك يف موازين ح�س���ناتهما يف الدنيا 
واالآخ���رة؛ فقد وفرا كل �س���بل الراحة لن���ا داخل املنزل 
وخارجه، وا�س���تمرا يف دعمي وت�س���جيعي على الزواج، 
وق���د رزقني املولى -عز وج���ل- بزوجتي احلنونة اأروى 
ال�س���هري؛ فه���ي اليوم م�س���در قوتي و�س���ريكة حياتي، 

و�سنكمل الطريق باإذن اهلل معًا نحو القمة.
• ن�س��يحة تقدمها لكل اأ�سرة حتاول اأن تعزل 	

ابنها عن املجتمع خجاًل من اإعاقته، واأهمية 
اأن ي�ساعد اأولياء الأمور اأطفالهم يف ذلك؟

= ر�س���التي: ال تعزلوا اأبناءكم عن املجتمع؛ الأن ذلك ال 
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ير�سي اهلل تعالى، واإن اأردمت الرزق والتوفيق وال�سعادة؛ 
ف�اأح�س���نوا اإلى �سعفائكم يح�ّسن اهلل لكم، و�ساعدوهم 
عل���ى توفري �س���بل الراحة باملن���زل اأواًل، ووفروا لهم كل 
احتياجاتهم و�ساعدوهم على اكت�ساف مواهبهم؛ فهم 
يحتاج���ون اإلى بيئ���ة مالئمة لالإب���داع.. وال�س���مكة اإذا 

توافر لها املاء ت�ستطيع العي�ص، واإن مل يتوافر »ماتت«!
•  هل ت��رى اأن املعوقن يح�س��لون على فر�ص 	

منا�سبة للوظائف؟
= الوظائ���ف متوافرة ل���ذوي الهمم، ولك���ن نحتاج اإلى 
تهيئ���ة بيئ���ة عم���ل مالئم���ة ل���ذوي الهم���م؛ الأن غالبية 
ال�س���ركات لديها وظائ���ف، ولكنها ال تعلم االأ�سا�س���يات 
الت���ي يجب اأن تكون متوافرة ل���ذوي الهمم لديها. واإذا 
���ن ذوي الهمم من العمل يجب اأن ن�س���هل  اأردن���ا اأن منكِّ
له���م كل احتياجاتهم، وهم ق���ادرون على العمل؛ لذلك 

فاإن من حقهم توفري حياة كرمية. 
• امل�س��تقبل 	 يف  ال�سخ�س��ية  طموحات��ك  م��ا 

م��ن  اأ�س��دقائك  اإل��ى  بالن�س��بة  واأمنيات��ك 
اأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة؟

ر من موهبتي واأ�سقلها،  = طموحاتي امل�ستقبلية اأن اأطوِّ
واأمتك���ن م���ن امل�س���اركة يف متاح���ف عاملي���ة. واأمنياتي 
الأ�س���دقائي من ذوي الهم���م اأن اأرى حياة كرمية لهم، 
واأراه���م موجودي���ن يف كل م���كان باملجتمع، حا�س���لني 
على كل حقوقهم. نريد اأن نكون نربا�س���ًا عامليًا للتعامل 
الراق���ي مع ذوي الهم���م، ونريد تهيئ���ة االأماكن العامة 
كلها لذوي الهمم؛ الأنهم اأبطال هذا العامل احلقيقيون، 

ولي�ص اأبطال االأفالم املزيفون.
•  هل م��ا زالت هناك عقبات اأمام زواج املعوق 	

اأو املعوقة، حتى بعد احل�س��ول على وظيفة 
والق��درة على تكوين اأ�س��رة.. وم��اذا تقول 

لالأ�سر والأهايل يف ذلك؟
= نع���م؛ ال ن���زال نع���اين من اعتق���اد االأه���ايل اأن ذوي 
ل م�س���وؤولية بيت واأ�س���رة،  الهمم غري قادرين على حتمُّ
وذلك االعتقاد خاطئ متامًا؛ الأن الدرا�س���ات اأثبتت اأن 
ن�سبة طالق ذوي الهمم اأقل من ن�سبة طالق االأ�سحاء؛ 
الأن ذوي الهم���م يقدر بع�س���هم بع�س���ًا، وقد حتدوا معًا 
كل العوائ���ق، بينما االأ�س���حاء ينف�س���لون عند مواجهة 
اأول م�س���كلة؛ لذل���ك اأقول لالأ�س���ر: اإن االإعاقة لي�س���ت 
اإعاقة اجل�سد، ولكن هي اإعاقة العقل والروح، واإن ذوي 
الهمم ق���ادرون على حتمل امل�س���وؤولية وعل���ى االإجناب 

وتكوين اأ�سرة كاملة �سعيدة. 
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العمل على اإذكاء الوعي املجتمعي بحقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة يتعني اأن يكون الدور الرئي�ص الذي تعمل 
عليه )هيئة رعاية االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة( وفق النظرة املعا�سرة لالإعاقة؛ اأي وفق االأمنوذج االجتماعي 
يف  متاأ�سلة  ولي�ست  عار�ص  االإعاقة  واأن  ذاته،  املجتمع  يف  تكمن  االإعاقة  اأن  يرى  الذي  االإن�سان  وحقوق 
ال�سخ�ص ذاته؛ وذلك بوجود احلواجز البيئية والنف�سية التي متنع ذوي االإعاقة من الو�سول اإلى حقوقهم. 
وهذه النظرة حتقق االنتقال من ال�سفقة والرعوية اإلى حقوق االإن�سان والتنمية، والذي معه كان من االأجدى 
اأن يكون م�سماها )هيئة حقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة( اأو )هيئة �سوؤون االإعاقة(؛ لكيال يقت�سر عملها 

على الرعاية االجتماعية فقط، كما ُيفهم من امل�سمى املعلن عنه.
اإذن؛ فرفع م�ستوى وعي املجتمع وبناء القدرات التي تعمل يف اجلهات التنفيذية ذات االخت�سا�ص مبفاهيم 
االإعاقة وفق النهج احلقوقي قد ي�سنع معه االإ�سالح ما ال ت�سنعه القوانني. وال بدَّ اأي�سًا اأن تعمل الهيئة من 

خالل قانون يحقق هذه املفاهيم؛ فلن ي�سلح حال االإعاقة يف اأي جمتمع اإال بتوافر االآتي:
 - قانون يكون اأ�سا�سه الذي يقوم عليه هو امل�ساواة وعدم التمييز على اأ�سا�ص االإعاقة، م�ستماًل على مفهوم 
والو�سول  املعقولة،  التي�سريات  واإقرار  والنف�سية  املادية  احلواجز  باإزالة  ُيعنى  الذي  االجتماعي  االإعاقة 
التنفيذية؛ وهي هنا  االآلية  والثقافية واملدنية مع  ال�سامل، و�سموله لكل احلقوق االجتماعية واالقت�سادية 

تكون الهيئة؛ والذي بدوره ي�سل ِبَنا اإلى نهج حقوق االإن�سان لالإعاقة.
واإدارة  بهم،  اخلا�سة  الت�سريعات  اإعداد  يف  امل�ساركة  من  وجمعياتهم  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ص  متكني   -
�سوؤونهم من خالل الهيئة، لي�ص يف ع�سوية جمل�ص الهيئة فح�سب، بل يف االإدارات العليا فيها؛ حتقيقًا لل�سعار 

العاملي )Nothing for Us Without Us( »ال �سيء يخ�سنا من دوننا«.
حقوق  تنفيذ  اأداء  ومراقبة  ر�سد  ويِف  الهيئة  باأعمال  ت�سارك  وجعلها  االإعاقة  جمعيات  م�ساركة  تعزيز   -

االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة.
- العمل على ا�ستثمار االأوقاف والتربعات اخلا�سة باالإعاقة من خالل تطوير واإنتاج برامج للعمل الطبي 
املبتكرة  االأوقاف  حلول  تقدمي  خالل  من  وذلك  وتفعيلها،  االإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ص  اخلريي  والتاأهيلي 
لتحقيق اال�ستدامة املالية ملراكز التاأهيل واالإقامة، باالإ�سافة اإلى االأدوات امل�ساعدة لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة 

وغريها من متطلباتهم.
- ا�ستثمار واإدارة التطوع واالإ�سراف عليه من خالل برنامج �سركاء الهيئة.

هذه  ملثل  االأ�سا�سية  الركائز  من  يعد  االإعاقة  ذوي  متثيل  اأن  �سك  فال  وت�سكيله،  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  اأما 
املجال�ص النوعية؛ فهم وذووهم االأقدر على فهم معاناتهم وما يحتاجون اإليه، اإال اأنه يتعني اأن يكون املجل�ص 
اأكرث �سمواًل لتمثيل ذوي االإعاقة بتعدد اأنواعها كاحلركية )ممثل(، وال�سم )ممثل(، واالإعاقة الب�سرية 
ال�سركاء احلقيقيون،  فهم  اأي�سًا؛  لها ممثل  يكون  اأن  بد  ال  االإعاقة  وكذلك جمعيات  وهكذا...  )ممثل(، 

باالإ�سافة اإلى ممثل لوزارة العدل؛ الأن املبتغى اأن تاأخذ �سوؤون االإعاقة منحى احلقوق والعدالة.

بقلم:

د. اأحمد بن �سالح ال�سيف 

ع�سو جمل�ص ال�سورى وع�سو جلنة خرباء 
االأمم املتحدة املعنية بحقوق االأ�سخا�ص 

ذوي االإعاقة

النظرة المعاصرة لإلعاقة!

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة 
وجمعياتهم من المشاركة في 

إعداد التشريعات الخاصة بهم

مقال
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بح�ش��ور اأكرث م��ن 30 األف زائ��ر، اختتم املعر�ص ال�ش��عودي الرابع مل�ش��تلزمات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاقة 

)�ش��ياء 2018( الذي نظمته اجلمعية بالتعاون مع ال�شركة العربية الأولى لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات 

يف مقر اجلمعية بالريا�ص، خالل الفرتة من 17-18 رجب 1439ه�.

واأثن��اء الفعالي��ات زار »قاه��ر امل�ش��تحيل« عم��ار بوق���ص املعر���ص، والتقى بع��دد كبري م��ن رواده من ذوي 

الإعاقة.

ويف ختام �لفعالي���ات �أقيم حفل مميز لتكرمي عدد من 
�مل�س���اركني و�لرع���اة، وقام م�س���اعد �أمني ع���ام جمعية 
�لأطف���ال �ملعوقني للعاق���ات �لعامة و�لإع���ام وتنمية 
�مل���و�رد �ملالية بت�س���ليم �ل���دروع �لتذكاري���ة للمتحدثني 

و�مل�ساركني يف خمتلف فعاليات �ملعر�ض.
هذ�، وقد �أعرب �لأمني �لعام جلمعية �لأطفال �ملعوقني 
عو�ض عبد�هلل �لغامدي عن �سكره حل�سور �سعادة وكيل 

وز�رة �لعم���ل و�لتنمية �لجتماعي���ة �ملهند�ض �حلجاب 
بن �أحمد �حلازمي �ملعر�ض، و�س���عادة �لدكتورة ماجدة 
عبد�حلميد بي�سار ع�سو جمل�ض �إد�رة �جلمعية، م�سريً� 
�إلى �أن هذ� �مللتقى �لذي تتبناه �جلمعية �س���نويًا يج�سد 
�س���مولية ر�سالتها وتكامل بر�جمها يف �لت�سدي لق�سية 

�لإعاقة كق�سية �إن�سانية �جتماعية �سحية.
وذك���ر �لغامدي �أن���ه �أقيم على هام����ض �ملعر�ض �لكثري 

من �لأن�س���طة �لثقافية و�لتدريبية مب�س���اركة نخبة من 
�ملتخ�س�س���ني، كما ت�س���من �ملعر�ض فعاليات ترفيهية 

وخدمات متنوعة للزو�ر من كل �لأعمار.
و�أعرب بال �لربماوي مدير �ملعر�ض و�ملدير �لتنفيذي 
ل�)�له�س���بة �ل�س���عودية( ع���ن �س���كره وتقدي���ره جلميع 
و�مل�س���اركني وذوي �لحتياج���ات  و�لرع���اة  �لد�عم���ني 

�خلا�سة وذوي �لإعاقة.

30 ألف زائر يشاركون في ضياء 4  
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بمشاركة 40 أسرة 
 من ذوي اإلعاقة.. 

وحضور 4500 زائر

المهرجان الثاني

حت��ت رعاي��ة خادم احلرمني ال�س��ريفني امللك �س��لمان بن عبدالعزيز اآل �س��ع�د، وم�اكب��ة للم�ؤمتر الدويل 

اخلام���س للإعاقة والتاأهيل، افتتح وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية لل�سمان االجتماعي الدكت�ر 

اإبراهي��م حمم��د ال�سافعي، املهرجان الثاين للأ�س��ر املنتجة لذوي االإعاقة ال��ذي نظمته جمعية االأطفال 

املع�قني خلل الفرتة من 16-17 رجب 1439ه� امل�افقة 2-3 اأبريل 2018م مبقر مركز امللك فهد الثقايف 

بالريا�س، وذلك بدعم من الهيئة العامة للرتفيه، وبتعاون مركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة.

واأ�ش���اد الدكت���ور اإبراهي���م ال�ش���افعي بفك���رة مهرجان 
نه  ومعر�ض الأ�ش���ر املنتجة من ذوي الإعاقة، وما ت�ش���مَّ
من منتجات متنوعة تراثية و�ش���عبية، معتربًا املهرجان 
ر�شالة لرجال الأعمال للتعرف على منتجات 
هذه الأ�شر والتوا�شل وبناء عالقات جتارية 

معهم.
واأع���رب ع���ن �شك���ره وتقدي���ره ملجل����ض اإدارة جمعي���ة 
الأطفال املعوقني، برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
�شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز، وملا تقوم به اجلمعية 

م���ن دور بارز يف تبني برامج مل�شان���دة اأ�شر الأ�شخا�ض 
ذوي الإعاق���ة وتوف���ري حي���اة كرمي���ة لهم؛ امت���دادًا ملا 
تقوم به الدولة م���ن اأجل توفري خمتلف اخلدمات التي 
ت�شاه���م يف النهو����ض بالأ�شر املنتج���ة وت�شجيعهم على 

موا�شلة م�شروعاتهم.
وم���ن جهته ق���ال اأمني ع���ام جمعية الأطف���ال املعوقني 
الأ�شت���اذ عو�ض بن عبداهلل الغامدي: »اإن رعاية املقام 
ال�شامي الكرمي للموؤمت���ر والفعاليات امل�شاحبة تعك�ض 
عناية الدولة بق�شية الإعاقة«، م�شريًا اإلى اأن »اجلمعية 

حاول���ت اأن ت�شتفي���د م���ن املوؤمت���ر العلمي ال���دويل وما 
ميثله من زخم ح���ول ق�شية الإعاق���ة واملعوقني، وذلك 
بتنظيم حزمة من الفعاليات، منها معر�ض )�شلمان يف 
عيونهم(، ومعر�ض امل�شتلزم���ات الطبية لذوي الإعاقة 
)�شي���اء 4(، ث���م معر����ض )منتجة(؛ به���دف الو�شول 
مبنظوم���ة العم���ل املختلفة اإل���ى تنمية وع���ي املواطنني 
واملقيمني باأهمية ق�شية الإعاقة، واعتبار املعوق اإن�شانًا 
ق���ادرًا على العطاء ومنتجًا وفاعاًل يف املجتمع«، متمنيًا 
اأن حتق���ق هذه الأعمال ما يطم���ح اإليه »�شاحب ال�شمو 

12-19 = MONTEGA=11= .indd   44 5/20/18   11:21 AM



45 رجب 1439 هـ  ـ  �أبريل 2018م
101

12-19 = MONTEGA=11= .indd   45 5/20/18   11:21 AM



مهرجان   

46101
رجب 1439 هـ  ـ  �أبريل 2018م

امللك���ي الأمري �شلطان بن �شلمان ب���ن عبدالعزيز الذي 
وهب الكثري من جهده ووقته لهذه الق�شية، وعلمنا اأننا 

ننتمي اإلى ق�شية، ول ننتمي اإلى جمعية فقط«.
ه���ذا، وكان���ت وقائ���ع الحتف���ال بافتت���اح املهرجان قد 
ب���داأت بت�شلي���م �شع���ادة الدكت���ور اإبراهي���م ال�شافع���ي 
وكي���ل وزارة العم���ل والتنمية الجتماعي���ة دروع تكرمي 
اجلهات امل�شارك���ة يف رعاية مهرجان )منتجة(، وهم: 
الراعي الر�شمي اأمان���ة منطقة الريا�ض، وت�شلم الدرع 
�شعادة املهند����ض اإبراهيم الهوميل مدي���ر عام الإدارة 
العام���ة للحدائق، والراعي الذهب���ي موؤ�ش�شة اأحمد بن 
عبدالعزي���ز اآل �شعود للتنمي���ة الإن�شانية، وت�شلم الدرع 
مع���ايل الدكت���ور عبدالعزيز ب���ن �شقر الغام���دي اأمني 
ع���ام املوؤ�ش�ش���ة، والراعي الذهب���ي )�شاب���ك(، وت�شلم 
ال���درع الأ�شتاذ اأحم���د الغامدي مدير اأعل���ى امل�شوؤولية 
الجتماعي���ة بالإناب���ة، والراع���ي الف�ش���ي )لوبريف - 
�شركة اأرامكو ال�شعودية لزيوت الأ�شا�ض(، وت�شلم الدرع 
مدير ال�شوؤون العامة الأ�شتاذ زياد اخلربو�ض، والراعي 
الربون���زي �شرك���ة الوع���الن )Hyundai( وت�شلم 
الدرع الأ�شتاذ فهد الوعالن، والراعي الربونزي الركن 
ال�شوي�شري، وامل�شاندة الطبية )نب�ض احلياة(، وت�شلم 
ال���درع الأ�شتاذ حممد الغامدي، وقري���ة ومتاحف ديار 

العز الرتاثية، وت�شلم الدرع الأ�شتاذ �شعيد الغامدي.
وكان���ت فعالي���ات املهرج���ان ق���د توا�شل���ت يومي���ًا من 
ال�شاع���ة الرابعة ع�شرًا حتى التا�شعة م�شاء، وا�شتملت 
عل���ى الكث���ري م���ن الأركان الت���ي عر�شت م���ن خاللها 
الأ�ش���ر املنتجة امل�شاركة باملهرج���ان منتجاتها املتنوعة 
م���ن احلرف والأ�شغ���ال اليدوية والرتاثي���ة، واملاأكولت 
ال�شعبية، بالإ�شافة اإل���ى الأجنحة التوعوية والتعريفية 
للجه���ات احلكومي���ة والأهلي���ة ذات العالق���ة، وكذلك 
���ن الكثري م���ن عرو�ض  الربنام���ج ال�شام���ل الذي ت�شمَّ

احلرفيني بال�شوق التقليدي واملتاحف والكتاتيب .
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ب���ادرت �ش���ركة اأوراكل لتقنية املعلوم���ات وقواعد 
البيان���ات بتنظيم احتف���ال خا�ص لأطف���ال مركز 
ن الحتف���ال برناجمًا  اجلمعية بالريا�ص. وت�ش���مَّ
منوع���ًا �ش���مل توزي���ع الهداي���ا وم�ش���غاًل للر�ش���م 

وم�شابقات م�شوقة لالأطفال وذويهم.
واأقي���م احلف���ل عقب جول���ة لنائب الرئي����ص الأول 
لل�ش���ركة يف ال�ش���رق الأو�ش���ط واأفريقي���ا وتركي���ا 
عبدالرحم���ن بن حممد الذهيب���ان ملقر اجلمعية، 
وكان يف ا�ش���تقباله م�ش���اعد الأمني العام ل�ش���وؤون 
التاأهيل الدكتور ه�شام احليدري الذي قدم �شرحًا 
مف�ش���اًل عن اخلدمات املقدمة من قبل اجلمعية 
لالأطفال، قبل اأن يقوم ال�ش���يف بزيارة الق�شمني 
الطب���ي والتعليم���ي ويطل���ع عل���ى برام���ج الع���الج 
التاأهيلية اإلى جانب احل�ش����ص الدرا�شية املقدمة 

من املعلمات املتخ�ش�شات يف الق�شم التعليمي.

شركة أوراكل تحتفل 
بأطفال مركز الرياض

   

السويلم: مركز المدينة المنورة صورة 
مشرفة لتكامل منظومة خدمات الجمعية

و�ش���ف مع���ايل الدكت���ور عبدالرحمن ب���ن عبدالعزيز 
ال�ش���ويلم نائ���ب رئي�ص جمل����ص الإدارة، مرك���ز الأمري 
�شلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني باملدينة 
املنورة باأنه »�شورة م�شرفة جت�شد تكامل منظومة عمل 
اجلمعية، وحر�ش���ها على اإي�شال خدماتها اإلى مناطق 

اململكة املختلفة وفقًا ملعايري جودة راقية«.
وعق���ب جولة ملعالي���ه يف املركز رافقه خاللها الأ�ش���تاذ 
عب���داهلل ب���ن حممد اآل ال�ش���يخ م�شت�ش���ار �ش���مو رئي�ص 
جمل����ص الإدارة، وعدد من امل�ش���وؤولني بالأمانة العامة، 
اأع���رب الدكتور ال�ش���ويلم ع���ن اعتزازه مب���ا اطلع عليه 
من جتهيزات تقنية وو�ش���ائل عالجية وتاأهيلية جنحت 
اإدارة املركز يف توفريها تربعًا، وكذلك �شعادته بتكامل 
فري���ق العمل التاأهيلي والتعليمي بهذا القدر الكبري من 

التخ�ش�ص واملهنية.
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السفير الصيني عقب ترؤسه لوفد زار مركز الرياض:

ما شاهدته يفوق الوصف.. والجمعية تقدم خدمة مميزة
حت���وز اجلمعية تقدي���ر الهيئ���ات واملوؤ�ش�ش���ات الدولية 
والدبلوما�ش���ية يف اململك���ة، ويف ه���ذا الإطار حر�ش���ت 
�ش���فارة ال�ش���ني ال�ش���عبية يف الريا����ص، بالتع���اون مع 
�شركة )زد تي اأي( ال�شعودية، على اإقامة حفل يف مقر 
اجلمعية، بح�شور معايل ال�شفري ال�شيني لدى اململكة 
يل هوا �ش���ني، ونائب حمافظ هيئة الت�ش���الت وتقنية 
املعلوم���ات ل�ش���وؤون امل�ش���تخدمني وال�ش���ركاء الدكت���ور 
اإبراهيم بن �شالح الفريح، والرئي�ص التنفيذي ل�شركة 

)زد تي اأي( لني جيان.
وق���ال ال�ش���فري ال�ش���يني: »م���ا �ش���اهدته الي���وم يفوق 
الو�ش���ف؛ فجمعي���ة الأطف���ال املعوق���ني تق���دم خدم���ة 
مميزة، وجنباتها ت�ش���م الكثري م���ن الأجهزة املتطورة 
التي ت�ش���هم يف عالج احلالت امل�شتع�شية، واأعتقد اأن 
الأرق���ام التي مت عالجها توك���د جناح هذه اجلمعية يف 

الرتقاء باخلدمات املقدمة«.

يف داأب �ش���ادق، وبح���ب �ش���ديد للر�ش���الة، 
ويق���ني بدوره���ا جت���اه الأطف���ال املعوق���ني؛ 
يوا�ش���ل فري���ق وزارة الدف���اع الربيطاني���ة 
مل�ش���روع ات�ش���الت احلر�ص الوطني، التربع 
�ش���نويًا بج���زء م���ن ري���ع املاراث���ون اخلريي 

ل�ش���الح اجلمعية؛ اإذ ت�ش���لم م�ش���اعد اأمني 
ع���ام اجلمعية للعالق���ات العام���ة والإعالم 
وتنمي���ة امل���وارد املالي���ة الأ�ش���تاذ خال���د بن 
هام����ص  عل���ى  الفهي���د اجلمعي���ة  �ش���ليمان 

فعاليات املاراثون �شيكًا بقيمة التربع.

الفريق 
البريطاني 

لمشروع 
اتصاالت الحرس 

الوطني
يواصل تبرعه 

بريع الماراثون 
الخيري
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احتف���ل اأطف���ال مراك���ز اجلمعي���ة يف خمتل���ف مناطق 
اململك���ة بالي���وم العاملي للدف���اع املدين، وال���ذي حتتفل 
من خالله الدول الأع�شاء يف املنظمة الدولية للحماية 
املدني���ة به���ذا اليوم؛ تقديرًا ملا تقوم ب���ه اأجهزة الدفاع 
املدين من جهود للحفاظ على اأمن و�شالمة املجتمعات 
من اأخط���ار الكوارث الطبيعية والب�ش���رية والتقليل من 

الآثار املاأ�شاوية الناجمة عنها.
وق���دم اأع�ش���اء وف���د الدفاع امل���دين الذين ا�ش���تقبلهم 
مركز اجلمعية يف الريا�ص، �ش���رحًا مف�ش���اًل لالأطفال 
مركب���ات  اإح���دى  عل���ى  والخت�شا�ش���يات  واملعلم���ات 
الإطف���اء اخلا�ش���ة واملجه���زة باأحدث و�ش���ائل الإطفاء 
اجلديدة، والتي تواكب التقني���ات احلديثة، اإلى جانب 
كيفية التعامل مع طفاية احلريق املنزلية وا�شتخدامها 

وطرق احلفاظ عليها.
وتع���رف الأطف���ال م���ن رج���ال الدف���اع امل���دين، عل���ى 
الأ�ش���باب التي توؤدي اإلى احلوادث، �شواء داخل املنزل 
اأو خارجه، وا�ش���تمعوا اإلى ن�ش���ائح حول كفاية الوقاية 

من هذه احلوادث.
 وق���دم اأع�ش���اء وف���د الدفاع امل���دين يف نهاي���ة الزيارة 
برو�ش���ورات تعريفي���ة ع���ن الدف���اع املدين اإل���ى جانب 

تقدميهم هدايا خا�شة لالأطفال.
ويف مرك���ز اجلمعية مبك���ة املكرمة زار من�ش���وبو اإدارة 
الدف���اع املدين املرك���ز، وذلك يف اإطار برام���ج الإدارة 
للم�شوؤولية الجتماعية وا�شرتاتيجيتها املعنّية بال�شحة 

أطفال الجمعية يتعرفون على المخاطر في
 يوم للدفاع المدني

وال�ش���المة والبيئ���ة وم�ش���اعيها للقي���ام ب���دور كبري يف 
املحافظة على الأرواح واملمتلكات، وجهودها لرت�ش���يخ 
مفاهي���م ال�ش���المة العام���ة ون�ش���ر الوع���ي باأهميته���ا 

و�شرورتها يف املجتمع.
وق���ام رج���ال الدفاع امل���دين بال���رد على ا�شتف�ش���ارات 
من�ش���وبات اجلمعية والأمهات ح���ول كيفية الوقاية من 
احلوادث وحماي���ة الأطفال، وبادروا بعد نهاية الزيارة 
بفح����ص نظ���ام الأمن وال�ش���المة باملرك���ز؛ للتاأكد من 
تنفيذ املرك���ز لكل املتطلبات.  ومب�ش���اركة فريق الأمن 

ال�ش���ناعي يف ال�ش���ركة ال�ش���عودية للكهرب���اء بالقطاع 
اجلنوبي احتفل مركز اجلمعية يف ع�شري باليوم العاملي 
للدفاع املدين، حيث ا�ش���تقبل املركز الفريق الذي قدم 
�ش���رحًا وافيًا ع���ن املخاطر واملواد ال�ش���امة واخلطرية 
داخل املنزل وخارجه. ومت عر�ص م�شهد متثيلي بعنوان 
)البي���ت يح���رتق(، مب�ش���اركة الأطف���ال ب���زي الدفاع 
املدين، قبل اأن يقوم الأطفال مب�شاركة اأع�شاء الفريق 
يف اإخماد حريق عرب �شا�ش���ة اللي���زر. ويف ختام احلفل 

قام فريق الأمن ال�شناعي بتقدمي هدايا لالأطفال.
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مهرجان اجلنادري���ة الوطني للرتاث والثقافة من اأبرز 
الفعاليات والأن�ش���طة الوطني���ة والثقافية التي حتر�ص 
اجلمعية، ممثلة يف مراكزها الع�ش���رة مبختلف مناطق 
اململكة، على امل�ش���اركة فيها بفاعلي���ة. ويف هذا الإطار 
�ش���ارك اأبن���اء مرك���ز املل���ك �ش���لمان لرعاي���ة الأطفال 
املع�ق���ن بحائ���ل يف ن�ش���اط اأقي���م م�ؤخ���رًا، تزامنًا مع 
املهرج���ان الوطن���ي لل���رتاث والثقافة يف ن�ش���خته ال�32 

مبدينة الريا�ص.
وهدف احلف���ل اإلى تعريف الأبن���اء والأجيال اجلديدة 
ب���رتاث الآباء والأج���داد لتحقيق التوا�ش���ل املاأمول بني 
الأجي���ال القدمي���ة واحلديثة، ورب���ط الأطفال بالرتاث 
الق���دمي والعتزاز ب���ه وتقدمي �ش���روحات لهم عنه من 

ِقبل معلمات الق�شم التعليمي باملركز.
وتفاع���ل الأطف���ال م���ع هذا احلف���ل من خ���الل ارتداء 
الزي الرتاثي يف جو من املتعة والفرحة التي ارت�ش���مت 
عل���ى وجوههم. و�ش���اهمت معلم���ات واإداريات الق�ش���م 
التعليم���ي باملرك���ز، وكذل���ك اأمهاته���م، يف اإجناح هذا 
احلفل واإدخال البهجة على نفو�ص ال�ش���غار من خالل 
تقدميهم لبع����ص الهدايا لالأطفال، واإع���داد املاأكولت 

ال�شعبية القدمية احتفاًل بهذه املنا�شبة.
كم���ا احتف���ل اأطف���ال مركز جمعي���ة الأطف���ال املعوقني 
بع�ش���ري ومن�ش���وبات املرك���ز ب�)اجلنادري���ة( موؤخ���رًا، 

مراكز الجمعية تحتفل بالجنادرية

مب�ش���اركة اأمهاته���م. وقد �ش���هد الحتفال ال���ذي اأقيم 
يف اإح���دى اخلي���ام الرتاثي���ة مبق���ر املرك���ز الكثري من 
الفعاليات والأجنحة الرتاثية امل�ش���احبة التي تعرب عن 
ت���راث منطقة ع�ش���ري كنق����ص احلناء وركن الأع�ش���اب 
ورك���ن ال���رتاث ال�ش���عبي ورك���ن الكتاب���ة قدمي���ًا وركن 

الألعاب القدمية واملوروث ال�شعبي واحللوى ال�شعبية.
 كم���ا ا�ش���تمل احلفل على جناح خا����ص بالأمهات، وقد 

ح�ش���ر الحتفال بع�ص اأطفال املركز الذين مت دجمهم 
يف الأعوام املا�شية مبدار�ص التعليم العام بعد اأن اأمتوا 
درا�ش���تهم يف مرك���ز اجلمعي���ة، كما مت تك���رمي اأمهات 

كثريات عرب م�شابقة اأُعدت لهذه املنا�شبة.
وقال مدير املركز عبداهلل املح�ش���ني اإن الهتمام مبثل 
هذه املنا�ش���ط والفعاليات الوطنية ي�ش���اهم يف تعريف الأطفال 

برتاثهم الوطني وال�شعبي ويغر�ص يف اأذهانهم اأهمية املا�شي.
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احتفل مركز رعاية الأطف���ال املعوقني مبنطقة الباحة 
بتوقي���ع اتفاقية تعاون يف جمال التدري���ب والتعليم مع 
�ش���ركة اإرادة العاملية املتخ�ش�ش���ة يف برامج التدريب 

وتطوير الذات وتنمية مهارات الكوادر الب�شرية.
واأو�ش���ح مدي���ر مركز الباحة الأ�ش���تاذ نعي���م الكلي اأن 

»هذه التفاقية تاأتي يف اإطار م�ش���عى املركز اإلى تعزيز 
ال�ش���راكات م���ع اجلهات ذات العالق���ة لتطوير قدرات 
اأبن���اء املنطقة م���ن ذوي الإعاقة مبختل���ف اأعمارهم«، 
م�ش���يدًا مببادرة ال�ش���ركة يف م�ش���اندة ر�ش���الة جمعية 

الأطفال املعوقني.

مركز الباحة يوقع اتفاقية مع إرادة العالمية 

التوا�ش���ل م���ع اأولي���اء اأم���ور الأطف���ال 
املعوقني من من�ش���وبي مراكز اجلمعية 
ي�ش���اهم يف تفعي���ل خدم���ات اجلمعي���ة 
العالجي���ة والتعليمي���ة؛ لذل���ك نظم���ت 
جلن���ة الأن�ش���طة مبرك���ز اجلمعي���ة يف 
جنوب الريا�ص اللق���اء الأول ل�«جمل�ص 
الآب���اء« يف قاع���ة ال�ش���يخ حمم���د ب���ن 
�شحيم احلريري، وناق�ص اللقاء الكثري 
من املو�شوعات والتحديات التي تواجه 

اأولياء الأمور يف التعامل مع اأطفالهم.

»مجلس اآلباء« 
في مركز 

جنوب الرياض

ح���ازت اجلمعي���ة على جائ���زة موؤ�ش�ش���ة امللك 
خالد يف معي���ار تقنية املعلومات – فرع التميز 
للمنظمات غري الربحية للعام 2017م ، وذلك 
تقديرًا حل�ش���ول مراكز اجلمعية على التقييم 

الأعلى اأداَء يف التقنية .
وت�ش���لم معايل الدكتور عب���د الرحمن بن عبد 
العزي���ز ال�ش���ويلم نائ���ب رئي�ص جمل����ص اإدارة 
املهند����ص  م���ن  اجلائ���زة  �ش���هادة  اجلمعي���ة 
عادل ال�ش���احي، مدي���ر اإدارة تقنية املعلومات 
باجلمعية، الذي مثل اجلمعية يف حفل التكرمي 
وت�ش���لم ال�ش���هادة م���ن املدي���ر الع���ام لربنامج 
جائ���زة املل���ك خال���د الأ�ش���تاذة مه���رة عثمان 

اخلزمي . 
 واأع���رب معايل الدكتور ال�ش���ويلم عن اعتزازه 
وكافة من�ش���وبي اجلمعية به���ذا التكرمي الذي 
يعك����ص �ش���ورة م���ن �ش���ور التقدي���ر املجتمعي 
جلهود اجلمعية ، وملا تتبناه من برامج لتطوير 
اأدائه���ا خلدمة اأكرب قطاع ممكن من اجلمهور 

امل�شتهدف .
 م���ن جانبه ق���ال املهند�ص عادل ال�ش���احي اأن 

مؤسسة الملك خالد تكرم الجمعية في معيار تقنية المعلومات

توجيهات جمل�ص اإدارة اجلمعية برئا�ش���ة �ش���مو الأمري 
�شلطان بن �شلمان بتعزيز وتفعيل خطوات ميكنة العمل 
الإداري يف اجلمعي���ة ، وال�ش���تعانة بتقني���ة املعلوم���ات 
لتي�ش���ري قنوات التوا�ش���ل �ش���واء بني مراكز اجلمعية ، 

اأو ب���ني اجلمعية والقطاعات املعني���ة ، تلك التوجيهات 
والدع���م الذي وفرته الأمانة العامة اأ�ش���هما بحمد اهلل 
يف حتقي���ق  نقل���ة نوعية يف تطبيق برام���ج عدة حظيت 

باإ�شادة اجلميع . 
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ج مرك���ز الأم���ري �ش���لطان ب���ن عبدالعزي���ز لرعاية  ُت���وِّ
الأطف���ال املعوق���ني باملدينة املن���ورة باملرتب���ة الأولى يف 
برنام���ج )تاأث���ري( ال���ذي ُيعن���ى باختيار وبن���اء قدرات 
الكف���اءات الن�ش���ائية يف القطاع غ���ري الربحي مبنطقة 
املدينة املنورة. وجتاوز فريق الق�شم التعليمي وممثالت 
وحدة التدريب مبرك���ز اجلمعية باملدينة املنورة بنجاح 
املرحل���ة الأخرية للمناف�ش���ة التي طرحه���ا مركز ركني 
للم�ش���اريع املجتمعية، وذلك يف اإطار برنامج ي�شتهدف 
العم���ل على بن���اء قدرات القط���اع الن�ش���ائي من خالل 

متكينهن من املهارات والأدوات الرئي�شية املطلوبة.

ج بجائزة برنامج )تأثير( مركز رعاية األطفال المعوقين بالمدينة المنورة ُيتّوَ

بادر �ش���عادة وكيل حمافظة الر�ص الأ�ش���تاذ بدر حممد الع�شاف بالن�شمام 
اإلى ع�ش���وية اجلمعية، وت�ش���لم بطاقة الع�ش���وية خالل زي���ارة مدير مركز 
اجلمعي���ة مبحافظة الر�ص الأ�ش���تاذ �ش���ليمان ب���ن نيف الني���ف موؤخرًا ملقر 

املحافظة.
واأع���رب وكي���ل املحافظة عن �ش���عادته بهذه الزي���ارة واعتزازه بالنت�ش���اب 
اإل���ى جمعي���ة الأطفال املعوقني، موؤكدًا »�ش���رورة م�ش���اندة املجتم���ع اأفرادًا 
وموؤ�ش�شات لهذا ال�شرح الذي يقدم اخلدمات التاأهيلية والتعليمية املجانية 

لفئة عزيزة على قلوب اجلميع وهم ذوو الإعاقة«.

وكيل محافظة الرس يتسلم 
عضوية جمعية األطفال المعوقين

قام اأمن منطقة الباحة الدكت�ر علي بن حممد ال�ش����اط م�ؤخرًا بزيارة ملركز 
جمعي���ة الأطف���ال املعوقني مبنطق���ة الباحة، تاأكي���دًا على ال�ش���راكة املجتمعية 

املتميزة ما بني القطاعني احلكومي واخلريي باملنطقة.
والتق���ى ام���ني الباحة مبدير عام مرك���ز اجلمعية نعيم بن عل���ي الكلي والكادر 
الداري والتعليم���ي والطب���ي باملرك���ز، ث���م قام بجول���ة تعريفية داخل الق�ش���م 
التعليمي اطلع خاللها على الربامج الرتبوية و التعليمية املختلفة، حيث حر�ص 
على تقدمي هدايا لالأطفال، والتقطت ال�شور التذكارية معهم. كما تفقد المني 
الق�ش���م الطبي ووحدات التاأهيل  املختلفة، وا�ش���تمع الى �شرح حول  اخلدمات 
الطبي���ة والتاأهيلي���ة والعالجي���ة والجتماعي���ة الت���ي تقدم لالأطف���ال املعوقني، 

بالإ�شافة الى الأجهزة والتقنيات احلديثة واملتطورة املوجودة باملركز.
واأعرب امني منطقة الباحة عن اعتزازه مبا �شاهده  من جهود كبرية وخدمات 
ممي���زة، م�ش���يدًا بالعمل ال���ذي تقوم به اجلمعية وم�ش���رييها لتقدمي ر�ش���التها 
النبيل���ة، مبين���ا ان منظوم���ة اخلدمات الت���ي اطلع عليها جت�ش���د عم���اًل رائعًا 

وم�شرفا خلدمة هذه الفئة الغالية.

أطفال مركز الباحة يستقبلون أمين المنطقة 
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نظ���م مركز اجلمعي���ة بجنوب الريا����ص، بالتعاون 
مع مب���ادرة )اهلل يعطيك خريها(، موؤخرًا، فعالية 
)ال�ش���ياقة الآمن���ة للم���راأة( حتت رعاية �ش���احبة 
ال�ش���مو الأم���رية اجلوهرة بنت فه���د بن حممد بن 
عبدالرحم���ن اآل �ش���عود، واطلع���ت �ش���موها خالل 
جولة باملركز عل���ى اخلدم���ات التاأهيلية والربامج 

املتخ�ش�شة واملجانية التي يقدمها.
واأعرب���ت �ش���مو الأم���رية الدكت���ورة اجلوه���رة عن 
�ش���كرها وتقديرها ل�ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمري 
�ش���لطان بن �ش���لمان بن عبدالعزي���ز رئي�ص جمل�ص 
اإدارة اجلمعي���ة، وجلمي���ع القائم���ني عل���ى خدم���ة 

الأطفال ذوي القدرات اخلا�شة.

األميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد ترعى فعالية 
للسياقة اآلمنة للمرأة بمركز جنوب الرياض

احتفاًل بنجاح ومتيز ابن مكة املكرمة الطفل املوهوب جلي 
م�ش���رحي جنم برنام���ج )ذا فوي�ص كي���دز2( الذي ُيعر�ص 
على قناة mbc ا�ش���تقبل مرك���ز جمعية الأطفال املعوقني 
يف مكة املكرمة، م�شرحي واملذيع بقناة اقراأ الأ�شتاذ يا�شر 
�ش���نان، وجنم قن���اة بداية املن�ش���د حممد مك���ي، يف زيارة 
خا�ش���ة لتنظيم ي���وم ترفيهي لالأطفال حتت �ش���عار »لأنهم 
ي�ش���تاهلون الف���رح.. م�ش���تعدون نفرحهم«، ع���رب عدد من 
الفقرات من اأنا�ش���يد وغناء وم�ش���ابقات، اإلى جانب جولة 
يف اأق�ش���ام املركز. وقدمت مديرة املركز الأ�ش���تاذة �شالف 
حجازي �ش���رحًا موجزًا لل�ش���يوف عن برامج الرعاية التي 

يوفرها املركز لالأطفال.

نجم )ذا فويس كيدز2( والمنشد مكي يزوران مركز مكة المكرمة

ببن���ك  الجتماعي���ة  امل�ش���وؤولية  رئي����ص جمموع���ة  زار 
اجلزي���رة الدكتور فهد بن علي العلي���ان، موؤخرًا وذلك 
يف اإط���ار اتفاقي���ة دعم البن���ك لتجهيز وح���دة العالج 

الطبيعي باملركز.
واطل���ع الوف���د املراف���ق للدكت���ور العلي���ان عل���ى نتائ���ج 
م�ش���اهمات البن���ك التي حتقق���ت بعد دخ���ول الأجهزة 
اجلدي���دة اخلدم���ة يف املرك���ز، وتزايد ع���دد الأطفال 

الذين ا�شتفادوا من هذه اخلدمة. 

.. و بدعم من بنك 
الجزيرة

اكتمال تجهيز وحدة 
العالج الطبيعي

www.samba.com

سامبا ...
الـبـنــك ا�قــوى

فــي الـشـرق ا�وسـط
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مدير جامعة الملك خالد 
يزور مركز عسير

www.samba.com

سامبا ...
الـبـنــك ا�قــوى

فــي الـشـرق ا�وسـط
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زار مع���ايل الدكتور فالح بن رجا اهلل ال�ش���لمي مدير 
جامع���ة املل���ك خال���د، والدكت���ور عم���ر عل���ون عقيل 
عميد كلية املجتمع والتعليم امل�ش���تمر، والدكتور فهد 
الربي���دي رئي�ص ق�ش���م الرتبي���ة اخلا�ش���ة، والدكتور 
عب���داهلل ب���ن عل���ي اآل كا�ش���ي عمي���د كلي���ة الرتبية، 
والأ�شتاذ من�ش���ور بن �شعيد بن �شرحان مدير اإدارة 
العالقات العامة اجلامعي���ة، موؤخرًا مركز اجلمعية 
يف ع�ش���ري، وكان يف ا�ش���تقبالهم الطفلة ديال اإحدى 
طالب���ات املرك���ز، ومدي���ر املركز عبداهلل املح�ش���ني 

مدير جامعة 
الملك خالد يزور 

مركز عسير

ومن�ش���وبو املركز. وجتول ال�ش���لمي والوفد املرافق له 
يف اأق�ش���ام املركز التعليمية والطبية، وا�ش���تمعوا اإلى 
�شرح مف�شل من مدير املركز ومديري الأق�شام عن 

اخلدمات املقدمة لالأطف���ال املعوقني، واأبدى معايل 
مدير اجلامعة والوفد املرافق اإعجابهم بالدور املميز 

الذي يقوم به املركز للت�شدي لق�شية الإعاقة.

مشاركة فاعلة لمركز الجوف في 
مهرجان الزيتون السنوي

�ش���ارك مركز اجل���وف يف مهرجان الزيتون يف ن�ش���خته ال���� )11(، وذلك بهدف 
التعري���ف باجلمعي���ة واخلدمات املتخ�ش�ش���ة الت���ي تقدمها يف الق�ش���مني الطبي 
والتعليمي.  على �ش���عيد اخر، وقع مدير مركز اجلمعية باجلوف الأ�شتاذ عبداهلل 
اأن���ور الفراج واملدير الطبي ملجمع اما�ص الطبي الدكتور مريغني كبا�ش���ي اتفاقية 
تعاون وم�ش���اركة، ت�ش���مل رعاية �شحية م�ش���تمرة ودورية، كما تت�ش���من التفاقية 
تنظيم دورات تثقيفية م�ش���رتكة وزيارات متبادلة لرفع م�ش���توى اخلدمات الطبية 

املقدمة لأطفال املركز.

برعاية بنك ساب عشرات الفرص الوظيفية في ملتقى حائل

نظ���م مركز امللك �ش���لمان لرعاي���ة الأطفال 
املعوق���ني بحائ���ل، موؤخ���رًا، امللتقى التا�ش���ع 
لتوظي���ف املعوقني برعاية البنك ال�ش���عودي 
ال�ش���يخ  قاع���ة  يف  )�ش���اب(،  الربيط���اين 
ر�ش���يد اآل ليل���ى مبق���ر املرك���ز. وا�ش���تهدف 
امللتقى اإتاحة فر����ص التوظيف للمعوقني يف 
موؤ�ش�ش���ات القط���اع اخلا�ص، بالتع���اون مع 

الكثري من اجلهات ذات العالقة. 
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يف مبادرة مثرية للده�ضة والإعجاب، ت�ضابقت نخبة من �رشكاء اجلمعية، يف احت�ضان 
ورعاية الأطفال املوهوبني يف الفنون الت�ضكيلية، �ضواء يف الر�ضم اأو امل�ضغولت 
والأعمال الفنية املختلفة؛ اإذ حر�ضت الكثري من ال�رشكات واملوؤ�ض�ضات على رعاية 
برنامج ر�ضومات واإبداعات الأطفال املعوقني من من�ضوبي اجلمعية؛ ولذلك بادرت 
القطاع  من�ضاآت  كربيات  من  وجتارية  مالية  وموؤ�ض�ضة  �رشكة   70 بتكرمي  اجلمعية 
اخلا�ص ال�ضعودي التي �ضاندت برنامج ر�ضومات واإبداعات الأطفال املعوقني خالل 

عام 2017م؛ تقديرًا لدعمهم ورعايتهم للربنامج.

تسابقوا في رعاية رسومات األطفال الموهوبين

شركاء اإلبداع
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ويف كلم���ة األقاه���ا مع���ايل نائ���ب رئي�س جمل����س اإدارة 
جمعي���ة الأطف���ال املعوق���ن الدكت���ور عبدالرحم���ن بن 
)ر�س���ومات  برنام���ج  و�س���ف  ال�س���ويلم،  عبدالعزي���ز 
واإبداعات الأطفال( الذي تتبناه اجلمعية باأنه »�س���ورة 
رائعة جت�س���د ن�س���ج املجتمع ال�س���عودي يف التفاعل مع 
ق�س���ية الإعاق���ة واملعوقن«. م���ن جهته اأع���رب الأمن 
الع���ام للجمعية الأ�س���تاذ عو�س بن عب���داهلل الغامدي 
عن �س���كره وتقديره للموؤ�س�سات وال�سركات التي بادرت 
برعاية كتي���ب )ر�س���ومات واإبداعات الأطف���ال(، وبلغ 
عددها 70 موؤ�س�سة و�سركة.  ومع انطالق عام 2018م، 
تناف�س���ت الكث���ر م���ن ال�س���ركات للم�س���اركة يف رعاية 
برنام���ج )ر�س���ومات واإبداع���ات الأطف���ال(؛ اإذ وقعت 
اجلمعية مع ال�س���ركة ال�سعودية للكهرباء اتفاقية تعاون 
لرعاية برنامج ر�س���ومات واإبداع���ات الأطفال املعوقن 
لع���ام 2018م، بح�س���ور مع���ايل الدكت���ور عبدالرحمن 
ال�س���ويلم نائب رئي�س جمل�س الإدارة. ومثل اجلمعية يف 
توقيع التفاقية الأمن العام الأ�ستاذ عو�س بن عبداهلل 
الغامدي، يف حن مثل �س���ركة الكهرباء الأ�ستاذ حمود 
الغبيني نائب رئي�س ال�سركة لالت�سال وال�سوؤون العامة.
كما اأبرمت اجلمعية وال�س���ركة ال�س���عودية لل�س���ناعات 
الدوائي���ة وامل�س���تلزمات الطبية )�س���بيامكو الدوائية( 
مذك���رة تعاون تت�س���من تقدمي دعم مايل من ال�س���ركة 
لرعاية برنامج )ر�س���ومات واإبداعات الأطفال(. وكان 
وفد من ال�سركة برئا�سة الدكتور حممد بن عبدالعزيز 
الف�سلي نائب الرئي�س للت�سويق واملبيعات قد قام بزيارة 
ملرك���ز املل���ك فهد لرعاي���ة الأطف���ال املعوق���ن. وعقب 

الزيارة اأجريت مرا�س���م التوقيع على املذكرة بح�س���ور 
الدكتور الف�س���لي ممثاًل لل�س���ركة، والأ�س���تاذ خالد بن 
�سليمان الفهيد م�ساعد الأمن العام للجمعية للعالقات 

العامة والإعالم وتنمية املوارد ممثاًل للجمعية. 
كم���ا وقعت جمعية الأطفال املعوقن و�س���ركة )اإك�س���ون 
موبي���ل اأربي���ا اإن���ك( اتفاقية تعاون تت�س���من ان�س���مام 
ال�س���ركة اإلى نخبة الرعاة الداعمن لربنامج ر�سومات 
واإبداعات الأطفال من من�س���وبي اجلمعية. ومثل �سركة 
اإك�سون موبيل يف توقيع التفاقية نائب الرئي�س لل�سوؤون 
العام���ة واحلكومي���ة الأ�س���تاذ حمم���د ب���ن عبدالكرمي 
جرو.  ووقعت اجلمعية و�س���ركة )ال�س���يف مهند�س���ون 
مقاولون( اتفاقية تقوم مبوجبها �س���ركة ال�سيف بدعم 
برنامج ر�س���ومات واإبداعات الأطفال من�س���وبي مراكز 
اجلمعي���ة. ومثل ال�س���ركة نائب رئي�س تطوي���ر الأعمال 
الأ�ستاذ في�سل بن خالد ال�سيف. وبادرت �سركة تهامة 
لالإعالن والعالقات العامة والت�س���ويق، بتوقيع اتفاقية 
تعاون لدعم برنامج ر�سومات واإبداعات الأطفال الذي 
تتبناه اجلمعية يف اإطار تاأهيل ورعاية اأبنائها املوهوبن 
يف جمال الفنون الت�س���كيلية، وذل���ك مبقر اجلمعية يف 
الريا����س. ومثل ال�س���ركة يف توقي���ع التفاقية املهند�س 

عبدالكرمي بن اإبراهيم املعيوف الع�سو املنتدب.
ووقع���ت اجلمعي���ة وم�س���رف الراجحي مذك���رة تعاون 
تت�س���من اإ�س���هام امل�س���رف يف رعاية برنامج ر�سومات 
واإبداعات الأطفال من من�سوبي مراكز اجلمعية. ومثل 
م�سرف الراجحي الأ�س���تاذ وائل عثمان البييبي مدير 
امل�س���وؤولية الجتماعية.  كما وقعت اجلمعية وال�س���ركة 

اخلليجي���ة العام���ة للتاأم���ن التع���اوين، مذك���رة تعاون 
تت�س���من اإ�س���هام ال�س���ركة يف رعاية برنامج ر�س���ومات 
واإبداع���ات الأطف���ال م���ن من�س���وبي مراك���ز اجلمعية. 
ومثل ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمن التعاوين الع�سو 
املنتدب والرئي�س التنفيذي يف التفاقية الأ�ستاذ اإيهاب 
يو�س���ف لنجاوي، وذلك بح�سور عدد من امل�سوؤولن من 
الطرفن.  �س���اركت �س���ركة دل���ة ال�س���حية يف برنامج 
ر�س���ومات الأطفال باتفاقية تعاون م���ع اجلمعية، ومثل 
�سركة دلة ال�س���حية املدير التنفيذي املهند�س ع�ساف 
بن ح�س���ن الع�س���اف. ويف مب���ادرة متميزة من �س���ركة 
اأ�س���واق عبداهلل العثيم؛ تلقت اجلمعية دعمًا ماليًا من 
ال�سركة؛ وذلك اإ�سهامًا منها يف م�ساندة ورعاية برنامج 
ر�س���ومات واإبداع���ات الأطفال ال���ذي تنظمه اجلمعية، 
وقدم الأ�س���تاذ عبدالعزيز بن عب���داهلل العثيم الرئي�س 
التنفيذي ل�س���ركة اأ�س���واق عبداهلل العثيم �سيكًا باملبلغ 
ت�س���لمه عن اجلمعية الأ�س���تاذ عبداهلل الربيعة، وذلك 
يف املقر الرئي�س���ي لل�س���ركة بالريا�س. وان�سمت كذلك 
ال�س���ركة ال�سناعية لل�سكب )�سعودي كا�ست( لل�سركاء 
يف رعاية برنامج ر�س���ومات واإبداع���ات الأطفال، ومثل 
ال�س���ركة مدير اإدارة امل���وارد الب�س���رية عبدالعزيز بن 
�س���عيد الزهراين.  كما وقعت اجلمعية و�س���ركة ال�سرق 
الأو�س���ط للكابالت املتخ�س�سة )م�سك( مذكرة تعاون 
تت�س���من اإ�س���هام ال�س���ركة يف رعاية برنامج ر�س���ومات 
واإبداعات الأطفال من من�س���وبي مراكز اجلمعية. وقد 
مثل �سركة )م�سك( يف توقيع املذكرة الأ�ستاذ اأمين بن 

اإبراهيم امل�سري الرئي�س التنفيذي.
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إحدى ابداعات األطفال املعاق�، حيث حصلت 

عىل الصورة األك� مبيعاً خالل العام. 
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إحدى ابداعات األطفال املعاق�، حيث حصلت 

عىل الصورة األك� مبيعاً خالل العام. 
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افتت��ح اأمني العا�سمة املقّد�س��ة املهند�س حممد بن عبداهلل 

القويح�س، موؤخرًا، معر�س )�سعودية ٩( الذي نظمه مركز 

جمعي��ة الأطف��ال املعوقني يف مك��ة املكرمة، خ��ال الفرتة 

م��ن 24 -25 رج��ب 143٩ه��، بح�س��ور عدد كبري م��ن اأبناء 

املنطقة، وذلك يف قاعة بدر التخ�س�سي يف مكة املكرمة.

تقرير   

أمين العاصمة المقدسة يفتتح معرض 
سعودية ٩ويشيد بجهود الجمعية

واأ�ش���اد املهند�ص حمم���د القويح�ص بجه���ود اجلمعية 
يف العناي���ة بالأطف���ال املعوق���ن وبالرعاي���ة الكرمي���ة 
الت���ي حتظ���ى بها م���ن ولة الأم���ر -حفظه���م اهلل –، 
منوهًا ب���دور �شاحب ال�شمو امللك���ي الأمري �شلطان بن 
�شلمان بن عبدالعزيز رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية يف 

الت�شدي لق�شية الإعاقة يف املجتمع.
وع����رّ معايل اأمن العا�شمة املقد�شة يف كلمته باحلفل 
عن فخر واعتزاز كل مواطن باأبنائنا من ذوي الهمم، 
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م�ش���ريًا اإل���ى اأن اأمان���ة العا�شم���ة اأطلق���ت الكث���ري من 
املب���ادرات الإن�شانية ل�شال���ح ذوي الإعاقة، مع�ًا عن 
�شك���ره وتقديره لكل ما تقوم ب���ه اجلمعية ومركزها يف 

مكة املكرمة من خدمات متخ�ش�شة للأطفال املعوقن.
وقام اأمن العا�شمة املقد�شة بافتتاح املعر�ص مب�شاركة 
العميد الدكتور با�شم بدران مدير اإدارة مرور العا�شمة 
املقد�ش���ة، واملهند�ص رائد بن عبداهلل �شمرقندي مدير 
ع���ام الإدارة العام���ة لل�شلمة واخلدم���ات الجتماعية 
باأمانة العا�شمة املقد�ش���ة، والأ�شتاذ با�شم عبدالرزاق 
وع���ظ الدين ع�شو جمل�ص اإدارة غرف���ة مكة، وم�شاعد 
اأم���ن ع���ام اجلمعية ل�ش���وؤون امل�شاري���ع املهند�ص اأحمد 
العيريي، ثم ق���ام املهند�ص القويح�ص بجولة يف اأركان 

واأجنحة املعر�ص.
م���ن جانب���ه رح���ب املهند�ص اأحم���د العي���ريي ب�شيوف 
املعر����ص، وبرعاية مع���ايل اأمن العا�شم���ة افتتاح هذا 
احل���دث ال�شنوي ال���ذي حتر�ص علي���ه اجلمعية حل�شد 
الدع���م خلدماته���ا املجاني���ة املقدم���ة ملن�شوبيه���ا م���ن 
الأطفال املعوق���ن، مع�ًا عن �شك���ره وتقديره لكل َمن 
�شارك���وا يف فعالي���ات املعر�ص من اجله���ات احلكومية 

و�شركات القطاع اخلا�ص.
ه���ذا، وقد ق���ام اأطفال مركز اجلمعي���ة يف مكة بتقدمي 
فقرة بعنوان »اأ�شماء اهلل احل�شنى«، تلها عر�ص لوحة 
من تنفيذ طفلة باملركز حتت عنوان »�شلمان بعيونهم«. 
ن احلف���ل م�شاركات اأخرى من اأطفال املركز  كما ت�شمَّ
بلوحات وطنية وفنية؛ تعبريًا عن انتمائهم اإلى الوطن الغايل.

ه���ذا، وق���د وا�ش���ل معر����ص )�شعودي���ة 9( فعاليات���ه 
الن�شائي���ة، بح�ش���ور الأ�شتاذة �ش���لف حممد حجازي 
مدي���رة مركز مكة املكرمة، ومب�شاركة الدكتورة جنلء 
فخ���ر الدي���ن ر�ش���ا، وع���دد م���ن ع�ش���وات ومن�شوبات 
اجلمعي���ة و�شيدات املجتمع والأعم���ال يف مكة املكرمة. 
مت الدكت���ورة �شعاد عبدالوهاب خلي���ل ا�شت�شارية  وقدرّ
اجللدي���ة والتجمي���ل حما�ش���رة عن مر����ص »اجلرب«، 
وذك���رت اأ�شبابه، وط���رق الوقاية والع���لج منه، واأنهت 
فقرتها بت�شحي���ح بع�ص املعلوم���ات اخلاطئة املنت�شرة 

بن اأفراد املجتمع عن املر�ص.
م���ن جهته���ا، حا�ش���رت املدربة عبري عب���داهلل عن فن 
قي���ادة ال�شي���ارات، مو�شح���ة مراح���ل احل�ش���ول على 
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ن�صرت مواقع التوا�صل االجتماعي موؤخرًا مقطع فيديو 
لقط مي�ص���ي بقدمني خلفيتني ا�صطناعيتني، وذلك بعد 
����ض حلادث قطار فقد في���ه قائمتيه اخللفيتني.  اأن تعرَّ
وكانت حياته يف خطر، لكن اأحد اجلراحني البيطريني 
يف بلغاريا قرر التدخل -على طريقته اخلا�ص���ة- لزرع 

اأطراف ا�صطناعية للقط من التيتانيوم. 
وقال اجل���راح البيطري عقب العملي���ة اإن القط احتاج 
اإلى �ص���تة اأ�صابيع؛ كي تتح�صن �ص���حته قبل بدء اختبار 
اأطراف���ه اجلدي���دة، وي�ص���تخدمها حاليًا بكف���اءة، وقد 
ف على اأهميتها؛ فاأخذ يهتم بنظافتها، م�صريًا اإلى  تعرَّ

اأن هناك الكثري من القطط على الئحة االنتظار.

زراعة أطراف 
اصطناعية 

للقطط

بف�ص���ل تطبيق )كن عيني( على الهاتف الذكي؛ 
اأ�ص���بح يف اإمكان املكفوفني االت�ص���ال باأ�صخا�ض 
مب�ص���رين تطوعوا مل�ص���اعدة املكفوفني يف تي�صري 

حياتهم اليومية .
وتداولت مواقع التوا�ص���ل االجتماعي ت�صريحات 
للربيطاني���ة املكفوف���ة اآن هان�ص���ن تق���ول: »من���ذ 
ا�ص���تخدامي للتطبي���ق اجلدي���د اأ�ص���بحت اأك���ر 
ميكنن���ي  اإذ  مث���ًا؛  اأطب���خ  عندم���ا  ا�ص���تقالية 
االت�ص���ال ب�ص���خ�ض وال�ص���وؤال ع���ن معلومات يف 
اإعداد بع�ض الوجبات اأو عن درجة حرارة اجلو«.

وتطبي���ق )كن عين���ي( ابتك���ره دمنارك���ي يعاين 
بدوره من �صعف الب�صر. وي�صم االآن ثاثة ع�صر 
متطوعًا حول الع���امل، وميكن حتميله جمانًا على 

نظام الت�صغيل )اآي اأو اأ�ض(.

تطبيق )كن عيني( 
لمساعدة المكفوفين في حياتهم اليومية
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حلظات موؤثرة عا�ص���تها اأم الر�صيعة �صاريل كيان التي 
ُولدت �صماء يف �صهر اأغ�صط�ض املن�صرم، حني جهزتها 
بجهاز ال�صمع، وراأت ردة فعلها؛ ل�صماعها �صوتها للمرة 

االأولى يف حياتها.
والدة الر�ص���يعة �ص���ورت هذه اللحظ���ات التي تداولتها 
مواق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي وتفاع���ل معه���ا رواده���ا 
ب�ص���كل كبري، وبلغ عدد امل�صاهدات 15 مليونًا على موقع 

في�صبوك خال وقت قيا�صي.
وي�ص���ور �ص���ريط الفيديو ردة فعل �ص���اريل وهي ت�ص���مع 
�ص���وت اأمه���ا للم���رة االأول���ى من���ذ والدتها، و�ص���حكت 

الر�صيعة وتفاعلت ب�صكل موؤثر مع ال�صوت.
كري�ص���تي والدة الر�ص���يعة تاأثرت جدًا بهذه اللحظات، 

وبدا ذلك وا�صحًا من طريقة حديثها مع ابنتها.
وُول���دت �ص���اريل �ص���ماء عل���ى الرغ���م م���ن اأن والدتها 
ووالدها يف �ص���حة جيدة، وال يعانيان من اأي م�صكات. 
وبحث الوالدان عن عاج يجعل الطفلة ت�ص���تعيد حا�صة 
ال�ص���مع، قبل اأن يتم اعتماد جهاز ال�ص���مع الذي ي�صمح 

لها ب�صماع االأ�صوات.

فيديو مؤثر 
اء  لرضيعة صّمَ
تسمع صوت 
أمها للمرة 

األولى

   

فكرت كثريًا يف عنوان هذا العمود مبجلة )اخلطوة(، وت�صاءلت: هل اأ�صميه نب�ض العيادة اأم نب�ض االإعاقة؟.. 
وهو عبارة عن مواقف مرت بي اأثناء عملي، �صواء يف العيادة اأو يف جمعية االأطفال املعوقني، حني كنت اأقابل 
ن ابتلوا باالإعاقة اأو ب�صيء من ذلك. و�صتكون على حلقات، ويف كل حلقة �صنتناول ق�صة اأو  اأطيافًا خمتلفة ممَّ
موقفًا مع بع�ض الر�صائل التي اأبثها من خال ذلك املوقف. وقد تعهدت اأن اأغريرِّ االأ�صماء وبع�ض التفا�صيل؛ 
حر�صًا على خ�صو�صية َمن يتناولهم املوقف.. واأرجو اأن ال اأكون ممًا، واأن ت�صتمتعوا بالقراءة، وت�صتفيدوا 

من الفكرة. وال اأ�صتغني عن اآرائكم ومقرتحاتكم.
اأن تقنع والدتي واأخي االأكرب  اأريدك  اأم �صعد عرب الهاتف ت�صت�صريين وتقول:  كلمتني  الق�صة الأولى : 
باأن يوافقا على طلب الطاق من زوجي اأبي �صعد.. فما ق�صة اأم �صعد؟ هي امراأة متعلمة، ولديها وظيفة 
ال�صفات  من  مر�صًا  وُيعد  قاتل،  مبر�ض  اأ�صيب  مبولود  ُرزقت  وقد  العمر،  مقتبل  يف  تزال  وال  حمرتمة، 
املتنحية؛ اأي اأن املر�ض انتقل من خال االأم واالأب، وت�صل ن�صبة تكراره اإلى نحو 25 يف املئة يف كل حمل. 
وبعد اأن عانت اأم �صعد وزوجها مع طفلهما الذي توفاه اهلل بعد والدته ب�صنة ق�صى جلها يف امل�صت�صفى، ثم 
بعد  بداية احلمل،  باإ�صقاطه  يف  قاموا  وبالتايل  اإ�صابته؛  وات�صحت  بعد ذلك، ومت فح�ض اجلنني  حملت 

ا�صتفتاء اللجنة ال�صرعية. 
اأمامها  التي  املاأ�صاة؛ فما اخليارات  تتكرر  �صعد؛ حتى ال  اأبي  الزوجية مع  ت�صتمر يف حياتها  اأال  راأت  وقد 

واأمام اأبي �صعد؟
اخليار الأول : القيام بالتلقيح خارج الرحم اأو ما ُي�صمى طفل االأنابيب. وهذا، اإ�صافًة اإلى وقت االنتظار 
الطويل حتى ياأتي عليها الدور الذي قد ي�صل اإلى �صنة واأكر، فاإن ن�صبة النجاح يف كل حماولة ت�صل اإلى 40 

يف املئة تقريبًا، مع احتمال حمل بالتوائم.
اخليار الثاين : اأن يفعلوا مثلما فعلوا يف اجلنني الثاين بتحليل امل�سيمة يف بداية احلمل واإ�سقاط اجلنني اإذا كان 

م�صابًا باملر�ض.
اخليار الثالث : اأال تفعل �صيئًا، واأن يقعوا حتت االحتمال باأن حتمل جنينًا، وت�صتمر يف احلمل، �صواء كان م�صابًا 

اأو ب�صحة جيدة.
اأال ت�صتمر يف هذه املعاناة طوال  اأنها راأت  اإال  باأبي �صعد كانت جيدة، وهو بدوره يحبها،  اأن عاقتها  ومع 
م، ت�صعد معه، كاأبي �صعد، لي�ض  حياتها مع هذا اخلوف يف كل حمل. فقلت لها: “اإن العثور على زوج متفهرِّ
اأو زوج يقلب  بتلك ال�صهولة؛ فاأرجو اأال تنتقلي من قلق احلمل بجنني م�صاب اإلى املعاناة مع زوج مري�ض 

حياتك اإلى جحيم. كما اأنك بعد الطاق �صت�صبحني مطلقة، وهذه “و�صمة” اأخرى تعرفني نتائجها”. 
وعندها قالت: “لقد فكرت كثريًا، واأعلم نتائج هذا القرار. كما اأن منطقتنا ال حتمل هذا العار الذي حتمله 
املطلقة يف اأماكن اأخرى، خ�صو�صًا عندما تكون متعلمة وموظفة وذات دخل؛ فا تقلق من هذه الناحية. 

ولكن امل�صكلة يف اإقناع اأمي واأخي بقراري؛ لذلك اأريد منك امل�صاعدة”.
اأما اأنا فقد وقفت حائرًا يف ظل كل هذه املعطيات واملعاناة؛ فهل يا ترى قرار اأم �صعد �صائب اأم اأن هناك 

حًا اآخر لدى بع�صكم؟ وذلك ما اأنتظره منكم.. ولكم ال�صكر.
almuhaizea@gmail.com

بقلم:

د. حممد عبدالرحمن املهيزع

ا�صت�صاري اأع�صاب اأطفال ، ع�صو جمل�ض 
االإدارة بجمعية االأطفال املعوقني

نبض العيادة أم نبض اإلعاقة؟

أقابل أطيافًا 
ن  مختلفة مّمَ

ابتلوا باإلعاقة

مقال
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يزور الجمعية العديد من الشخصيات العامة 
والبارزة.. ويسعدنا أن يكتبوا انطباعاتهم حول 

الزيارة.. وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

أتمنى قراءة نشرة أخبار 
األطفال المعوقين.. يومًا
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برتح���اب وحف���اوة ا�ستقبل اأطفال مرك���ز امللك �سلمان 
لرعاي���ة الأطف���ال املعوق���ن مبنطقة حائ���ل، الإعالمي 
حم���ود الفايز مقدم برامج ومذي���ع لن�سرة اأخبار اأم بي 
�س���ي  MBC  وبقدر ك���رم ال�ستقبال اأ�سعده اأن يزور 
املرك���ز ويعي����ش حلظ���ات ول اأروع يف حيات���ه م���ع هذه 

الفئة الغالية من الأبناء.
وكان م���ا �ساه���ده حم���ود الفايز يف جولت���ه التي �سملت 
والإداري���ة  والطبي���ة  والتاأهيلي���ة  التعليمي���ة  الأق�س���ام 
باملرك���ز، م�سدر بهجة واطمئنان عل���ى م�ستقبل هوؤلء 
الأطفال. وقد ق���دم مدير املركز الأ�ست���اذ عبداهلل بن 
عبدالرحم���ن العجالن �سرحًا مف�س���اًل عن اخلدمات 
املتخ�س�سة واملتط���ورة من حيث الأ�سالي���ب والو�سائل 

احلديثة يف عالج وتعليم وتاأهيل الأطفال املعوقن.
وع���ر الإعالمي حم���ود الفاي���ز يف نهاي���ة الزيارة عن 
�س���روره واإعجاب���ه مبا �ساه���ده يف املركز م���ن خدمات 
واإمكانات وجتهيزات متطورة، باإدارة كوادر متخ�س�سة 
يف جم���ال تعليم وتاأهيل وع���الج الأطفال املعوقن. كما 
اأثن���ى على جه���ود القائمن على املرك���ز، وعلى جمعية 
الأطف���ال املعوقن بوج���ه ع���ام، ويف مقدمتهم �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلطان ب���ن �سلمان رئي�ش جمل�ش 
الإدارة؛ نظ���ري ما توف���ره اجلمعية مبختل���ف مراكزها 
املنت�س���رة يف اأنحاء اململكة من اأعم���ال جليلة وخدمات 
اإن�ساني���ة ملمو�سة ومثمرة اأ�سهمت يف الدعم والهتمام 
والعناي���ة بهذه الفئة الغالية. ومتنى يف ختام زيارته اأن 
ياأت���ي يوم ويق���راأ فيه ن�سرة اأخبار ع���ن جناحات هوؤلء 

الأطفال يف احلياة.

   

كثرية هي الوجوه التي نطالعها على مّر حياتنا، ولكن قليل هم من ينحتون مالحمهم يف ذاكرتنا، يجروننا 
على ا�ستح�سار �سورهم، والتوقف طوياًل اأمام �سريط مواقفهم، نتزود ونتعلم ون�سعد وننبهر.

 - الأولى  للوهلة  يبدو  العمر،  مقتبل  نحو  “ يخطو  “ جاري  يدعى  �سبي  التقيت  عامًا  ع�سرين  نحو  قبل 
ومبقايي�ش من يرون اأنف�سهم اأ�سحاء – يبدو معاقًا ذهنيًا وبدنيًا، ول غ�سا�سة يف تو�سيف” معاق “ - كما 
علمني جاري فيما بعد -، التقيت به مببادرة منه وهو يتلقى تاأهياًل يف مركز الأطفال املعوقن، دار بيننا 

اأول حماولة للحوار، غلب عليها الرهبة وحماولة الفهم من جانبي، واحلما�ش والبت�سام والود من جانبه.
ظاهريًا يعاين “ جاري “ من اإعاقة ال�سلل الدماغي والتي توؤثر على قدرته احلركية واللغوية، فال ي�ستطيع 
امل�سي متزنًا، اأو ا�ستخدام يديه ب�سهولة، كما ي�سعب عليه التعبري لغويًا ب�سورة مفهومة للعامة، لكن عقليًا 
احلياة،  حب  يف  – امنوذج  ال�سنوات  يل  اأكدت  هكذا   - امنوذج..  �سخ�ش  اأمام  اأنت  واأخالقيًا  و�سلوكيًا 
والإرادة، والرغبة يف اثبات الذات، والقدرة على التحدي، والن�سج الفكري، وقبل ذلك كله التعفف وعزة 

النف�ش.
تخرج “ جاري “ من املركز قبل ع�سرين عامًا، ولكن وفائه ون�سجه دفعاه دومًا للرتدد على املكان لإلقاء 

التحية وجتديد الود مع من يراهم اأ�سحاب ف�سل بعد اهلل �سبحانه وتعايل.
ل يعلم “ جاري” قدر جرعة الر�سا والنبهار وال�سعادة التي متنحها زيارته يل �سخ�سيًا، 

الر�سا وال�سعادة بهذا الفي�ش من نعم املولى جل يف عاله الذي نغفل كثريًا عنها، اأما النبهار فيعود الى اأن 
اإن�سان اختره اهلل بهذا القدر من الإعاقة ال�سديدة يقود �سيارته بنف�سه!!! وعمل يف وظيفتن، ولديه اأ�سرة، 
وزوجة �ساحلة، وحياة م�ستقرة توجها باأبن متفوق يف ال�سنة اخلام�سة ابتدائي “ حممد “ يحفظه اهلل -، 
وتلك الظواهر ل تعدو كونها غالف ملكنون �سخ�سية واعية متتلك روؤية ومواقف واأهداف يفتقدها املالين 

ممن يرون اأنف�سهم اأ�سحاء.
اأدعو اهلل العلي القدير اأن يكون » حممد « حلقة يف م�سل�سل ابهارك يا » جاري «.

بقلم:

ح�سن حممد فراج

مدير املركز الإعالمي 
باجلمعية

»جاري« المبهر

يعاني “ جاري “ من إعاقة 
الشلل الدماغي والتي تؤثر 
على قدرته الحركية واللغوية

مقال

67 رجب 1439 ه�  �  اأبريل 2018م
101

64-65= DAY=1=.indd   67 5/20/18   11:24 AM



رحلة   

68101
رجب 1439 هـ  ـ  �أبريل 2018م

األطفال ينشدون ويتسابقون ويركبون 
الخيل مع » معن برغوث« في مزرعة الوادي
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اجلمعية  لأط��ف��ال  اخلارجية  وال��زي��ارات  ال��رح��ات  اأن�شطة 
دمج  يف  ت�شاهم  التي  والتاأهيلية  الرتفيهية  الربامج  اأهم  من 
وتنمية  ومعارفهم،  معلوماتهم  واإث���راء  باملجتمع،  الأط��ف��ال 
يف  املعوقني  الأطفال  جمعية  مركز  نظم  وموؤخرًا  مداركهم. 
مكة املكرمة رحلة ترفيهية لاأطفال اإلى مزرعة الوادي؛ حيث 
ا�شت�شاف �شاحبها الأ�شتاذ فهد الو�شمي عددًا كبريًا من اأبناء 
الخت�شا�شيات  من  ع��دد  ومرافقة  اإ���ش��راف  حتت  اجلمعية 

وامل�شرفات والأمهات.
�شاهد  حيث  ال��ف��ق��رات،  م��ن  الكثري  على  الرحلة  وا�شتملت 
ركوب  وجربوا  عليها،  تعرفوا  التي  احليوانات  بع�ض  الأطفال 
باإطعام  قاموا  كما  باملزرعة،  املدربني  اإ�شراف  حتت  اخليل 
بع�ض احليوانات، وا�شتمتعوا مع املُهرج الذي �شاحبهم طوال 

الرحلة وكان م�شدر بهجة و�شعادة لهم.
)ها  باأغنية  امل�شهور  برغوث  معن  الفنان  ا�شت�شافة  مت  كما 
باخلمي�ض( على مدى يوم الرحلة، وذلك من ال�شاعة الثامنة 

�شباحًا حتى الثالثة ع�شرًا.
فعاليات  املزرعة  �شاحب  الو�شمي  فهد  الأ�شتاذ  ح�شر  وقد 
من  الغالية  الفئة  هذه  مب�شاركة  �شعادته  عن  وعرب  الرحلة، 
الأبناء، واأي�شًا ح�شر الرحلة )�شناب مكة ليف( الداعم للمنطقة 

الغربية وفعالياتها.
وقدمت مزرعة الو�شمي م�شكورًة وجبة غداء متميزة لاأطفال 
كل  وكانت  باملزرعة،  اخلا�ض  العمل  طاقم  ب��اإع��داده��ا  ق��ام 

مكوناتها من منتجات املزرعة.
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إن اهلل مع الصابرين

اإن النجاح هو اأن يحقق ما ي�س���بو اإليه يف الدنيا واالخرة، واأن يقوم االن�س���ان بالعمل الذي 
يح�ّسن دنياه واأخرته. والنجاح احلقيقي يف االإ�سالم اأواًل اأن تنجح يف عبادة اهلل ثم بعد ذلك 
اأن تنج���ح يف دني���اك، والنجاح يف الدنيا ل���ن يتحقق اإال بنجاح االإن�س���ان يف عبادة اهلل. قال 
اِر« )�سورة البقرة201.( ْنَيا َح�َسَنًة َويِف ااْلآِخَرِة َح�َسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَنّ َنا اآِتَنا يِف الُدّ تعالى: » َرَبّ

الفوز والنجاح
النج���اح احلقيق���ي االأعلى االأكرب هو اإر�س���اء اهلل 
تعالى والفوز باجلنة، وباملنا�س���بة لفظة النجاح مل 
ت���رد يف كت���اب اهلل تعالى لك���ن وردت األفاظ تغني 
عنه���ا مثل: الف���وز، الفالح، وردت كلم���ة الفوز يف 
اأكرث من ع�س���رين مو�س���عًا كلها مقرتن���ة بالنجاة 
م���ن عذاب االآخرة والظف���ر بنعيمها، كما يف قوله 
َة َفَقْد  نَّ ���اِر َواأُْدِخَل اجْلَ تعال���ى: »َفَمن ُزْحِزَح َعِن النَّ

َفاَز«. )�سورة اآل عمران185(.
خري النجاح

النجاح اإذًا مطلب عظيم وجناح االآخرة بالن�س���بة 

لنا مع�س���ر املوؤمنني واأهل االإ�س���الم قبل اأي جناح 
اآخ���ر، كان النبي �س���لى اهلل عليه و�س���لم يقول يف 
دعائ���ه: )الله���م اإين اأ�س���األك خري امل�س���األة وخري 
الدع���اء وخ���ري النجاح وخري العم���ل وخري الثواب 

وخري احلياة وخري املمات( رواه الطرباين.
يا را�سد يا جنيح

وق���ال الهيثم���ي: رجاله ثقات، كان عليه ال�س���الة 
وال�س���الم يتف���اءل ويعجب���ه اإذا خ���رج حلاج���ة اأن 
ي�سمع: يا را�س���د يا جنيح، وكذلك كل كلمة ح�سنة 

كما جاء يف �سنن الرتمذي.
النجاح والفالح

وردت لفظ���ة الف���الح يف اأكرث من اأربعني مو�س���عًا 
مرتبط���ة باالأعمال ال�س���احلة كاالإمي���ان والتقوى 
والتوب���ة واجله���اد والذك���ر، كقوله تعال���ى: َوْلَتُكن 
ُم���ُروَن ِبامْلَْعُروِف  رْيِ َوَياأْ َلى اْلَ ���ٌة َيْدُعوَن اإِ نُكْم اأُمَّ مِّ
َوَيْنَه���ْوَن َعِن امْلُنَك���ِر َواأُْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن )�س���ورة 
اآل عمران104( وورد انتفاء الفالح عن الكافرين 
���ُه اَل  والظامل���ني كم���ا ج���اء يف ق�س���ة ال�س���حرة: اإِنَّ
امِلُوَن )�س���ورة الق�س����ص37(. » َواَل ُيْفِلُح  ُيْفِلُح الظَّ
���اِحُر َحْي���ُث اأََت���ى )�س���ورة ط�ه69( فه���وؤالء ال  ال�سَّ
ميكن اأن يكونوا من املفلحني وهم ي�س���ركون باهلل 

وي�سرون النا�ص بال�سحر.

النجاح الحقيقي
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�ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن خالد بن 

عبد العزيز اأمري منطقة ع�سري و �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز 

يفتتحان  مركز اجلمعية مبنطقة ع�سري 

يف الثالثاء 1434/6/6 ه� املوافق 2013/4/16 م

من الذاكرة
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رغ���م اأن موروثن���ا الديني واحل�س���اري يعظم »التطوع« كواجب و�س���لوك ف���ردي وجمتمعي، اإال اأن 
الواق���ع يوؤك���د اأننا يف حاجة ما�س���ة اإلى اإع���ادة اإحياء تل���ك الثقافة من خالل ع���دة حماور منها: 

الرتبوي، والتاأهيلي التدريبي، والتنظيمي الت�سريعي.
وال بدَّ من االإ�سراع يف تعزيز ذلك بتعاون وتكامل كافة االأطراف؛ الأن املردود عظيم، �سواء على �سعيد تر�سيخ قيم 
االنتماء والعطاء والتكافل، اأو على �سعيد تخفيف االأعباء املالية على الدولة وموؤ�س�سات العمل االجتماعي، اأو توفري 

القدرات الب�سرية من جهة، واكت�ساب مهارات متنوعة من جهة اأخرى.
واأ�س���تطيع القول من خالل جتربة �سخ�س���ية امت���دت وتنوعت لعقود، اإن 
العم���ل التطوعي ميكن اأن ي�س���هم يف بن���اء الفرد، بداية م���ن تاأكيد الثقة 
واإثبات الذات، ومرورًا برت�س���يخ قيم امل�ساركة، و�سواًل اإلى تعزيز فاعليته 

يف حتمل امل�سوؤولية.
ولن���ا يف جترب���ة جمعية االأطفال املعوقني خري مثال؛ فنحن نعّد هذه املوؤ�س�س���ة الريي���ة الرائدة اإحدى ثمار ثقافة 
التط���وع؛ فقد جت�س���د ب���ني اأروقة مراكزها جه���د املئات بل االآالف م���ن املتطوعني على مدى ثالثني عامًا �س���اركوا 
بخرباتهم واأوقاتهم وفكرهم يف تاأ�س���ي�ص اجلمعية ودعم م�س���روعاتها وبراجمها، ومن ذلك مبادرة »اهلل يعطيك 

خريها«. 
وهن���ا اأجدها فر�س���ة للدع���وة اإلى قيام اجلهات املعني���ة بتوفري البيئة والبني���ة الالزمتني الأداء االأفراد واملن�س���اآت 
للتطوع، واحت�س���ان موؤ�س�س���ات املجتمع املدين للمتطوعني، وتوفري البيئة التحفيزية والتدريبية املنا�س���بة لهم، مع 
�س���رورة اهتمام قنوات الرتبية والتثقيف واالإعالم بالتوعية بن�سر ثقافة التطوع ومبادئها ال�سحيحة والعائد على 

االأفراد واملن�ساآت املوؤدية لها؛ لتعم الفائدة.

يدًا بيد   

التطوع.. ثقافة وسلوك

نعّد هذه المؤسسة 
الخيرية الرائدة إحدى ثمار 

ثقافة التطوع

بقلم : 
الدكت��ور عبدالرحم��ن 
بن عبدالعزيز ال�سويلم 
اإدارة  جمل����ص  رئي����ص  نائ���ب 

جمعية االأطفال املعوقني
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