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اإدارة اجلمعية، �سهد  العام من الدورة املف�سلية ملجل�س  هذا 
خط�ات متميزة على �سعيد م�سارات �ستة تبنتها اجلمعية؛ 
ج بــهــا جتربتها الــريــة عــلــى مـــدى اأكـــر مــن ثالثني  لــتــتــ�ِّ
عاماً، و�سملت تلك امل�سارات: الت��سع، واجل�دة، وال�سراكات، 

والتم�يل، والت�عية، واحل�كمة.
خــادم  �سيدي  حك�مة  ورعــايــة  بــدعــم  ثــم  اهلل  مــن  وبت�فيق 
احلـــرمـــني الــ�ــســريــفــني، وتـــفـــاعـــل ومـــ�ـــســـانـــدة اأهـــــل اخلـــر، 
اأ�س�اط  قطع  من  متكنا  ال�طنية؛  وامل�ؤ�س�سات  وال�سركات، 
ا�ستكملنا  بالت��سع؛ حيث  امل�سارات كافًة، بدءاً  ملم��سة على 
مظلة املراكز يف ع�سر مناطق ومدن، ون�ستعد خالل ال�سه�ر 
كما  جــازان.  ع�سر يف منطقة  احلــادي  املركز  املقبلة لفتتاح 
اأعــداد  �سعيد  على  قيا�سية  نتائج  حتقيق  يف  املــراكــز  جنحت 
اأعداد امل�ستفيدين  الأطفال املخدومني، وكذلك على �سعيد 
النماذج  مــن  الكثر  بـــربوز  واحتفينا  الــدمــج،  بــرنــامــج  مــن 
وحققت  وذهــنــيــة،  حركية  مــهــارات  اكت�سبت  الــتــي  املتف�قة 

نب�غاً لفتاً يف م�سرة التعليم العام.

�ساحب ال�سم� امللكي
 الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
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رئي�س جمل�س الإدارة

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلطـــان بـن �سلــمــان بـن عبدالعزيـز

اأع�ساء جمل�س الإدارة للدورة العا�سرة

معايل الدكت�ر/ عبدالرحمن عبدالعزيز ال�س�يلم
الــــــزايــــــد بـــــــن عـــــلـــــي  ــ�ر / زايــــــــــــد  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ الـ
املـــهـــنـــد�ـــس / عـــثـــمـــان بـــــن حـــمـــد الـــفـــار�ـــس
الــدكــتــ�ر / حمــمــد بــن عــبــدالــرحــمــن املهيزع
ــعـــر ــ�يـ ــسـ ــ�ـ الأ�ــــــســــــتــــــاذ / حــــمــــد بــــــن عــــلــــي الـ
الــزكــري حمــمــد  بــن  عبداملح�سن  املــهــنــد�ــس/ 
الـــدكـــتـــ�رة /  مـــاجـــدة عــبــداحلــمــيــد بــيــ�ــســار
ــد ــ ــزيـ ــ ــان الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــس /عــــــلــــــي بـــــــن عـ ــ ــد�ـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ املـ
الــدكــتــ�ر/ حم�سن بــن علي فــار�ــس احلــازمــي
ــد اأخـــ�ـــســـر ــمـ ــنـــت حمـ ــ�رة/ فــــ�زيــــة بـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
ــتــــ�ر / طـــــالل بــــن �ــســلــيــمــان احلـــربـــي الــــدكــ
ــ�د ــامــ ــعــ ــد الــ ــمــ الأ�ـــــســـــتـــــاذ /حـــــامـــــد بـــــن حمــ
ــد قــبــاين ــاجـ ــامــــة بــــن عـــلـــي مـ ــ ــس ــاذ /اأ�ــ ــتــ ــ ــس الأ�ــ
ــن حـــمـــد الـــتـــ�يـــجـــري الــــدكــــتــــ�ر/  �ـــســـالـــح بــ
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األمير سلطان: الشكر والتقدير لخادم الحرمين راعي 
مسيرة الجمعية وداعمها األول

اســتقبل معالــي وزيــر الحــج والعمــرة الدكتــور 
ــال  ــراً، أطف ــن، مؤخ ــر بنت ــن طاه ــح ب ــد صال محم
مركــز الجمعيــة فــي مكــة المكرمــة، وذلــك بمكتــب 
ــدد  ــور ع ــة، وبحض ــة المقدس ــي العاصم ــه ف معالي

ــز. ــوبات المرك ــوبي ومنس ــن منس م
صالــح  محمــد  الدكتــور  الوزيــر  معالــي  ورحــب 
بحضــور الطفلــة إرادة الحارثــي )الصــف الثانــي 
االبتدائــي( والطفــل إبراهيــم حلوانــي )الصــف األول 
ــدرات  ــن ذوي الق ــز م ــال المرك ــن أطف ــي( م ابتدائ
الفائقــة، معربــاً عــن شــكره وتقديــره لهــذه الزيــارة، 
وللجهــود التــي تبذلهــا الجمعيــة فــي ظــل الرعايــة 

ــيدة. ــادة الرش ــن القي ــة م الكريم

وزير الحج يستقبل أطفال مركز مكة المكرمة

رفــع صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان 
ــن  ــة ع ــز، باإلناب ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــن س ب
مجلــس إدارة الجمعيــة وكافــة منســوبيها 
والمســتفيدين مــن خدماتهــا الشــكر والتقديــر 
ــلمان  ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي لخ
ــه هللا -،  ــعود - حفظ ــز آل س ــد العزي ــن عب ب
األول. وداعمهــا  الجمعيــة  مســيرة  راعــي 

ــس  ــى مقايي ــة ألعل ــق الجمعي ــداً أن تحقي مؤك
الحوكمــة والتزامهــا بأرقــى المعاييــر المهنيــة 
ــم الجهــات اإلشــرافية يعــزز ثقــة  وفقــاً لتقيي
المؤسســة  هــذه  فــي  والمجتمــع  الدولــة 
الخيريــة الرائــدة، ويؤكــد مكانتهــا ودورهــا 
الوطنــي كمســاند لجهــود الدولــة فــي التصدي 

ــة”. ــة »اإلعاق ــي قضي ــة ه ــة محوري لقضي

ــاء  ــوم الثالث ــه ي ــالل ترؤس ــموه خ ــرب س وأع
أكتوبــر   9 الموافــق  1440هـــ  محــرم   29
2018م. االجتمــاع الثانــي والثالثيــن للجمعيــة 
بمقرهــا  عقــد  الــذي  للجمعيــة  العموميــة 
فــي الريــاض عــن اعتــزازه بتفاعــل أعضــاء 
الجمعيــة العموميــة وحرصهــم علــى إثــراء 

مســيرتها.
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األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  تســلّم 
ــس  ــز رئي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــلطان ب س
مجلــس إدارة الجمعيــة، مؤخــراً، شــيكاً بمبلــغ 
حصــة  يمثــل  ريــال،  مليــون   3.063.133
الجمعيــة مــن ريــع برنامــج )دع الباقــي لهــم( 

2017م. لعــام 

وقــام بتســليم الشــيك الرئيــس التنفيــذي 
أنيــس  المهنــدس  صافــوال  لمجموعــة 
أحمــد مؤمنــة والرئيــس التنفيــذي لشــركة 
بنــده للتجزئــة الدكتــور بنــدر حمــوه، وذلــك 
ــك  ــز المل ــر مرك ــم بمق ــاص أقي ــل خ ــي حف ف
عبــدهللا لرعايــة األطفــال المعوقيــن فــي جــدة. 

ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــف صاح ــد وص وق
ــن ســلمان تواصــل نجــاح برنامــج  ســلطان ب
ــنوات  ــر س ــن عش ــر م ــم( ألكث ــي له )دع الباق
بأنــه »تتويــج لمصداقيــة الشــركة والجمعيــة، 
وتأكيــد لقدرتهمــا علــى بنــاء تعــاون فاعــل 

لخدمــة المجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه«.

 يواصل دعمه

فــي حفــل متميــز دشــن النــادي األهلــي أطقــم الالعبيــن 
مركــز  فــي   2019-2018 الرياضــي  للموســم  الجديــدة 
ــط  ــدة، وس ــن بج ــال المعوقي ــة األطف ــدهللا لرعاي ــك عب المل
حفــاوة كبيــرة مــن مســؤولي وأطفــال المركــز لهــذه البــادرة 
ــادي  ــر ن ــان جماهي ــت استحس ــي الق ــزة الت ــانية المتمي اإلنس
ــر المركــز  قلعــة الكــؤوس. وقــال الدكتــور زهيــر ميمنــي مدي
ــز  ــي المرك ــادي األهل ــص الن ــذي خ ــر ال ــدث الكبي ــذا الح إن ه
بــه ليــس بمســتغرب علــى مســؤولي نــادي قلعــة الكــؤوس؛ 

فهــو امتــداد للكثيــر مــن مبــادرات األهلــي لجمعيــة 
األطفــال المعوقيــن، معربــاً عــن شــكره 

وتقديــره لســعادة نائــب رئيــس النــادي 
األســتاذ عبــدهللا بترجــي، وعضــو 

مجلــس اإلدارة األســتاذ عبــدهللا 
المركــز  ورئيــس  حّمــاد، 

اإلعالمــي ســالم األحمــدي، 
العــام  األميــن  ونائــب 
فــاروق الســليماني، وعــدد 
اإلعالمييــن،  مــن  كبيــر 
ــادي. ــوم الن ــور نج وبحض

النادي األهلي يدشن أطقمه 
الجديدة في مركز جدة

الدكتورة تماضر الرماح تشيد بما 
حققه مركز الملك سلمان بحائل

ــر العمــل  ــب وزي ــت يوســف الرمــاح نائ ــورة تماضــر بن ــي الدكت قامــت معال
والتنميــة االجتماعيــة مؤخــراً بزيــارة لمركــز الملــك ســلمان لرعايــة األطفــال 
ــئولين  ــن المس ــدداً م ــم ع ــد يض ــى رأس وف ــل عل ــة حائ ــن بمنطق المعوقي

ــر المركــز األســتاذ عبــدهللا العجــالن. ــوزارة، وكان فــي اســتقبالهم مدي بال
واطلعــت الدكتــورة الرمــاح والوفــد المرافــق لهــا علــى الخدمــات التعليميــة 
ــي يقدمهــا المركــز ألطفــال المنطقــة، وحضــرت  ــة الت ــة والتأهيلي والعالجي

جانبــاً مــن إحــدى الحصــص اليوميــة التــي تقــدم فــي القســم التعليمــي.
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ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــى صاح رع
ــز  ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزي
الجمعيــة،  إدارة  مجلــس  رئيــس 
التعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  مراســم 
بيــن الجمعيــة والبنــك األول، بحضــور 
رئيــس مجلس إدارة البنــك المهندس 
مبــارك بــن عبــدهللا الخفــرة، ورئيــس 
األســتاذة  والحوكمــة  االلتــزام 
الســديري،  محمــد  بنــت  مهــا 
اجتمــاع  هامــش  علــى  وذلــك 
العموميــة للجمعيــة  الجمعيــة 
االتفاقيــة  وتتضمــن  الـــ32.  
برنامــج  بدعــم  البنــك  مبــادرة 
ــون  ــغ ملي ــي بمبل ــح الداخل المن
ــدة  ــال لم ــف ري ــين أل وخمس
كل  البنــك  تبنــى  إذ  عــام؛ 
تكاليــف الخدمــات التربويــة 
طالبــاً  لـــ15  والتعليميــة 
مركــز  منســوبي  مــن 

بالريــاض. الجمعيــة 

البنك األول يدعم برنامج 
المنح الداخلي

والتنميــة  العمــل  ووزارة  الدولــي  البنــك  مــن  وفــد  زار 
ــك  ــج بالبن ــر البرام ــم مدي ــراً، وض ــة مؤخ ــة الجمعي االجتماعي
التنميــة  برنامــج  ومديــرة  ديماركــو،  جوســتافو  الدولــي 
البشــرية ماريــا الورا، ومســؤول أول الحمايــة االجتماعيــة 

بالبنــك نهلــة زيتــون.
ــدهللا  ــن عب ــوض ب ــتاذ ع ــة األس ــام الجمعي ــن ع ــرب أمي وأع
الغامــدي عــن شــكره وتقديــره ألعضــاء وفــدي البنــك الدولــي 
ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة لزيــارة مقــر األمانــة 
العامــة ومركــز الملــك فهــد بالريــاض، والحــرص علــى االطالع 
علــى دور الجمعيــة الرائــد فــي منطقة الشــرق األوســط لتأمين 

ــن، ــال المعوقي ــن األطف ــوبيها م ــة لمنس ــة المتكامل الرعاي

وفد من البنك الدولي
ووزارة العمل يزور مركز الرياض

أســتقبل أطفــال مركــز الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز لرعايــة 
ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــل صاح ــن بحائ ــال المعوقي األطف
فيصــل بــن فهــد بــن مقــرن بــن عبدالعزيــز نائــب أميــر منطقة 
ــتقبال  ــي اس ــز، وكان ف ــه للمرك ــالل زيارت ــراً خ ــل مؤخ حائ
ــر  ــالن ومدي ــدهللا العج ــز عب ــر المرك ــه مدي ــدى وصول ــموه ل س

ــم الشــبرمي.  ــد دحي مــرور منطقــة حائــل العقي
وتفقــد ســموه برنامــج العمــل والخدمــات المقدمة فــي وحدات 

ــة  ــارات التعليمي ــن المه ــب م ــى جان ــّع عل ــز، واطل المرك
لألطفــال داخــل  الفصــول الدراســية، واســتمع الــى 

شــرح مــن القائمــات علــى القســم التعليمــي وقــدم 
هدايــا لألطفــال، ثــم شــاهد عرضــا تعليميــا وســجل كلمــة 

ــم. ــي للمعل ــوم العالم ــبة الي ــز بمناس ــة المرك ــي لوح ف

نائب أمير منطقة حائل 
يزور مركز الملك سلمان 
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ــز  ــري مراك ــة مدي ــع كاف ــع جم ــاء موس ــراً لق ــد مؤخ ُعق
الجمعيــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة مــع األميــن 
العــام األســتاذ عــوض بــن عبــدهللا الغامــدي ومســاعديه 
وعــدد مــن رؤســاء األقســام، وذلــك فــي مقــر الجمعيــة 
جــرت  التــي  واآلراء  التوصيــات  لمتابعــة  بالريــاض؛ 
مناقشــاتها فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة، مــع بحــث 
عــدد مــن الموضوعــات، وتــدارس خطــط المراكــز خــالل 

ــل. ــام المقب الع
وأكــد األميــن العــام لمديــري المراكــز أن الفتــرة المقبلــة 
تتطلــب مضاعفــة الجهــود، والعمــل علــى طــرح برامــج 
ــة  ــه الجمعي ــى ب ــا تحظ ــع م ــب م ــرة تتواك ــكار مبتك وأف
مــن ثقــة قطاعــات وأفــراد المجتمــع، ومــع طموحاتهــا 
ــة  ــة الجمعي ــداد مظل ــات وامت ــي الخدم ــع ف ــى التوس إل

ــى كل مناطــق المملكــة. إل

التحديات والبرامج الجديدة 
على طاولة مديري المراكز

ــز  ــرم مرك ــزة ك ــانية متمي ــة إنس ــي لفت ف
الملــك فهــد لرعايــة األطفــال المعوقيــن 
ــوبي إدارة  ــن منس ــدداً م ــاض ع ــي الري ف
وقــام  بالمركــز،  المســاندة  الخدمــات 
مديــر المركــز األســتاذ خالــد بــن ســليمان 
الفهيــد بتســليم المكرميــن جوائزهــم؛ 
تقديــراً لجهودهــم علــى مدار العــام، وذلك 
ــكل  ــه المركــز لالحتفــاء ب فــي حفــل أقام

ــاء. ــال والنس ــن الرج ــي اإلدارة م موظف
وأعــرب األســتاذ خالــد الفهيــد، فــي كلمته 
ــود  ــره لجه ــكره وتقدي ــن ش ــل، ع بالحف
منســوبي إدارة الخدمــات المســاندة مــن 
ــة  ــي تهيئ ــم ف ــاء، ودوره ــال والنس الرج
مختلــف  علــى  للعمــل  مناســبة  بيئــة 
المســتويات، موضحــاً أن مركــز الملــك 
فهــد ينتهــج سياســة جديــدة لتكريــم كل 
منســوبي إدارات المركــز األكفــاء، بهــدف 
تشــجيع جميــع الموظفيــن علــى االجتهــاد 

ــل. ــاءة العم ــع كف ورف

مركز الملك فهد يكّرم موظفي الخدمات المساندة
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ــات  ــن مؤسس ــرات م ــون العش ــابقة يمثل ــابقاً ومتس ــد 96 متس يحتش

المملكــة  مناطــق  فــي  والمــدارس  الخيريــة  والجمعيــات  الرعايــة 

المختلفــة وعــدد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ للمشــاركة فــي 

ــر ســلطان بــن  ــزة األمي ــة والعشــرين مــن جائ ــدورة الثالث منافســات ال

ــن. ــال المعوقي ــم لألطف ــرآن الكري ــظ الق ــلمان لحف س

وأعلنــت األمانــة العامــة للجائــزة أنــه تــم اســتقبال 155 طلبــاً 

ــى 96  ــول عل ــروط القب ــت ش ــدورة، وانطبق ــذه ال ــي ه ــاركة ف للمش

ــات. ــن البن ــن، و44 م ــن البني ــم 52 م ــط، منه ــالً فق طف

ووجهــت األمانــة العامــة تحيــة شــكر وتقديــر إلــى الخطــوط 

الجويــة الســعودية؛ لمبادرتهــا الكريمــة بتوفيــر تذاكــر ســفر 

للمشــاركين، ومرافقيهــم، مــن أماكــن إقامتهــم إلــى مقــر 

ــة والعــودة.  ــة النهائي المرحل

ــاً لمســابقة البنيــن، كذلــك يقــام حفــل  وســيقام حفــالً ختامي

للبنــات قريبــاً  بمقــر مركــز جمعيــة األطفــال المعوقيــن بالرياض. 

96 متنافسًا في الدورة الـ23 من جائزة األمير سلطان 
بن سلمان لحفظ القرآن الكريم

السفير تركستاني والشيخ الكلباني
على رأس وفد زار مركز الباحة
ــة  ــفير المملك ــم س ــداً ض ــة وف ــة الباح ــة بمنطق ــز الجمعي ــتقبل مرك  اس
العربيــة الســعودية الســابق لــدى اليابــان الدكتــور عبدالعزيــز تركســتاني، 
ــاض،  ــن بالري ــع المحيس ــام جام ــب وإم ــي خطي ــادل الكلبان ــيخ ع والش
ونائــب الرئيــس التنفيــذي بمؤسســة األميــرة العنــود الخيريــة المهنــدس 
الجمعيــة  عضــو  والقانونــي  الشــرعي  والمستشــار  العمــاري،  ناصــر 
الســعودية للطــب النفســي األســتاذ علــي بــن عائــض القرنــي، حيــث اطلــع 
ــال  ــن األطف ــوبيه م ــز لمنس ــا المرك ــي يقدمه ــات الت ــى الخدم ــد عل الوف

ــن. المعوقي
وقــام مديــر مركــز الجمعيــة األســتاذ نعيــم بــن علــي الكلــي بمرافقــة الوفــد 
ــة  ــة والتأهيلي ــة والتعليمي ــدات العالجي ــام والوح ــى األقس ــة عل ــي جول ف
ــي  ــة الت ــة المتخصص ــدم للرعاي ــتوى المتق ــى المس ــرف عل ــز، للتع بالمرك

ــن.  ــال المعوقي ــز، لألطف ــا المرك يوفره
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برعاية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب 
السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، تم افتتاح 
مركز الجمعية الجديد في المنطقة، وذلك يوم األحد 16 ربيع اآلخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 

2018م، بحضور لفيف من األمراء والعلماء والشخصيات العامة وشيوخ المنطقة ووجهائها.

األمير محمد بن ناصر واألمير سلطان بن سلمان يدشنان خدماته

جازان.. الماسة الـ11 في عقد الجمعية

ــلطان  ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــوَّه صاح ون
صاحــب  بتبنــي  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان  بــن 
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ناصــر بــن 
المشــروع  لفكــرة  المنطقــة  أميــر  عبدالعزيــز 
ــر األرض  ــن توفي ــدءاً م ــه ب ــاندة كل خطوات ومس
المناســبة وصــوالً إلــى تذليــل أي صعــاب تواجــه 

اإلنجــاز.
وأوضــح األميــر ســلطان بــن ســلمان أن »شــروع 
الجمعيــة فــي إنشــاء مركــز جديــد لهــا فــي 
منطقــة جــازان، وهــو الوليــد الحــادي عشــر 
ــاً  ــد تتويج ــة، يع ــة الجمعي ــى عائل ــم إل ــذي ينض ال

جديــداً لهــذه المؤسســة الخيريــة، ليــس لكونــه 
فقــط صفحــة مضافــة فــي ســجل مراكزهــا، 
لكنــه يمثــل نموذجــاً متفــرداً للعمــل المبادراتــي 
مــن مؤسســاتنا االقتصاديــة العمالقــة، وصــورة 
االجتماعيــة  المســؤولية  برامــج  مــن  متميــزة 
ــي  ــتدامة ف ــة المس ــق التنمي ــى تحقي ــة إل الهادف
ــك المؤسســات.  ــي تعمــل فيهــا تل المناطــق الت
وكان التفاعــل مثاليــاً مــن عــدد مــن الشــركات«.
واختتــم األميــر ســلطان بــن ســلمان كلمتــه فــي 
كتيــب المركــز بمناســبة افتتاحــه قائــاًل: »إن 
المركــز يضــاف إلــى صــروح الرعايــة المتخصصــة 

ــي  ــام، ف ــه ع ــة بوج ــي المملك ــة، وف ــي المنطق ف
ــا  ــي يرعاه ــة الت ــة المتكامل ــيرة التنمي ــل مس ظ
ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
وليحتضــن  هللا-،  –حفظــه  عبدالعزيــز  بــن 
ــج  ــم برام ــدم له ــاً، ويق ــال يومي ــرات األطف عش
خدمــات عالجيــة وتعليميــة وتأهيليــة مجانيــة 
ــة  ــهم بفاعلي ــور، ويس ــاء األم ــارات ألولي واستش
ــل  ــرق التعام ــة وط ــباب اإلعاق ــة أس ــي مواجه ف
ــز  ــذا المرك ــغيل ه ــى أن »تش ــار إل ــا«. وأش معه
االســتثماري  الخيــري  الوقــف  ومشــروع 
ــل  ــم وتفاع ــم دع ــيحظيان بكري ــه س ــاند ل المس
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ــى  ــا؛ حت ــة فيه ــات العامل ــركات والمؤسس ــة والش ــاء المنطق أبن
يســتطيع أن يــؤدى رســالته كاملــة«.

200 طفل و20 مليونًا
ومــن جانبــه أوضــح األميــن العــام للجمعيــة األســتاذ عــوض بــن 
عبــدهللا الغامــدي أنــه »بالتنســيق بيــن إمــارة منطقــة جــازان 
ــن  ــدد م ــن ع ــة م ــادرة كريم ــن، وبمب ــال المعوقي ــة األطف وجمعي
الشــركات الوطنيــة والمصانــع بمنطقــة جــازان؛ شــرعت الجمعيــة 
فــي إقامــة مركــز لرعايــة األطفــال المعوقيــن فــي المنطقــة يقــام 
علــى مســاحة عشــرة آالف متــر مربــع، وتبلــغ طاقتــه االســتيعابية 
ــاً، ووصلــت تكلفتــه اإلنشــائية والتجهيزيــة إلــى  200 طفــل يومي
ــروع  ــة مش ــب إلقام ــع مناس ــب موق ــى جان ــال، إل ــون ري 22 ملي
اســتثماري خيــري لدعــم المركــز يقــام علــى مســاحة 15 ألــف متــر 

ــع«. مرب
ــن  ــة م ــم نخب ــز يض ــدي: »إن المرك ــوض الغام ــتاذ ع ــال األس وق
ــات  ــت توجيه ــد كان ــة، وق ــاء المنطق ــن أبن ــة م ــاءات الوطني الكف
بــن  ســلمان  بــن  ســلطان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
عبدالعزيــز رئيــس مجلــس اإلدارة أن يكــون ألبنــاء منطقــة جــازان 
ــذي  ــل ال ــق العم ــن فري ــف ضم ــي التوظي ــة ف ــا األولوي ــا حوله وم
ســيتولى إدارة وتشــغيل المركــز فــي مختلــف المجــاالت التعليميــة، 

ــة«. ــة، والمالي ــة، واإلداري والعالجي
ــروع  ــن المش ــة م ــة الثاني ــة أن المرحل ــام الجمعي ــن ع ــد أمي وأك
تشــييد قاعــة متعــددة األغــراض تســتثمر إيراداتهــا لدعــم نفقــات 
تشــغيل المركــز ، الــى جانــب إقامــة مســجد األميــرة ســلطانة بنــت 
تركــي بــن أحمــد الســديري ) تبنــاه وتبــرع بتكلفتــه صاحــب الســمو 

الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز (.

خدمات المركز
يتضمــن المركــز علــى العديــد مــن األقســام والوحــدات المتخصصة 
وهــي: الوحــدات اإلداريــة التــي يخصــص أحــد أدوار المبنــى الرئيس 
للجهــاز اإلداري للمركــز، ويضــم الوحــدات اإلداريــة والماليــة، 

والعالقــات العامــة وتنميــة المــوارد، وقاعــة االجتماعــات.
ســكن الفريــق الطبــي: يقــام ســكن خــاص للموظفــات المختصات 
ممــن تــم اســتقطابهن مــن خــارج جــازان، ويضــم ثمانــي وحــدات 
ــي  ــل التأهيل ــق العم ــة فري ــك إلقام ــة، وذل ــزة ومؤثث ــكنية مجه س
ــر  الــذي يضــم متخصصــات تتطلــب ظــروف التعاقــد معهــن توفي

الســكن لهــن داخــل مبنــى المركــز.

تكلفة التشغيل السنوية
تصــل تكلفــة التشــغيل الســنوية للمركــز إلــى نحــو 
أربعــة مالييــن ريــال تُخصــص لبرامــج الرعايــة المجانية 
الشــاملة لنحــو 200 طفــل يتــرددون علــى المركــز 

ــاً. يومي

إعادة التأهيل المجتمعي

الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي
مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان

ــق  ــي تُطب ــة، والت مــن المناهــج الناجحــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي التنمي
فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم، إعــادة التأهيــل المجتمعــي؛ فهــي جــزء مــن اســتراتيجية 
التنميــة المجتمعيــة التــي تتوخــى الحــد مــن العجــز، وتحقيــق تكافــؤ الفرص، وإشــراك 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع.
وإعــادة التأهيــل المجتمعــي اســتراتيجية مرنــة ديناميكيــة قابلــة للتكيــف مــع مختلــف 
ــي  ــية ف ــم السياس ــات والنُظ ــة والثقاف ــس الطبيعي ــة والتضاري ــروف االقتصادي الظ

أرجــاء العالــم قاطبــة.
وهــي تضــم ســبل الحصــول علــى العنايــة الصحيــة والتعليــم وســبل العيــش 
والمشــاركة المجتمعيــة واالندمــاج فــي المجتمــع؛ ذلــك أن إعــادة التأهيــل المجتمعــي 

ــة.  ــادرات اإلنمائي ــة والمب ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــل بي ــة وص ــر حلق توف
ــن  ــة م ــود المبذول ــر الجه ــالل تضاف ــن خ ــي م ــل المجتمع ــادة التأهي ــذ إع ــم تنفي ويت
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم ومنظماتهــم ومجتمعاتهــم والمنظمــات الحكوميــة 

وغيــر الحكوميــة ذات الصلــة العاملــة فــي قطــاع التنميــة.
اإلنمائيــة  المبــادرات  شــمول  كفالــة  علــى  المجتمعــي  التأهيــل  إعــادة  وتعمــل 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وهــي تُعتبــر باطــراد عنصــراً أساســياً مــن عناصــر التنميــة 
ــخاص  ــن األش ــى تمكي ــي عل ــل المجتمع ــالل العم ــن خ ــل م ــي تعم ــة. وه المجتمعي
ذوي اإلعاقــة، ســواء كانــوا أفــراداً أو جماعــات، مــن بلــوغ حقوقهــم وتعزيــز االحتــرام 
ــاح لهــم نفــس مــا لســائر أفــراد  لكرامتهــم التــي ُفطــروا عليهــا، وعلــى كفالــة أن تُت

ــرص. ــوق والف ــن الحق ــع م المجتم
وفــي هــذا العــام يمكــن استكشــاف أفــكار وخيــارات جديدة بشــأن كيفيــة اتخــاذ إعادة 
التأهيــل المجتمعــي وســيلة لتطبيــق اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــا 
فــي ذلــك األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، والتشــريعات الوطنيــة المماثلــة، وإبــراز األهمية 
الحاســمة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإشــراكهم وإســهامهم فــي تنميــة 
مجتمعاتهــم والدولــة، ممثلــًة فــي القطاعــات الحكوميــة، ومــن ضمنهــا الصحــة، تولــي 
ــث  ــاً بدورهــم وقدراتهــم؛ حي ــراً لألشــخاص ذوي االعاقــة؛ إيمان ــاً خاصــاً وكبي اهتمام
ــية  ــر األساس ــد المعايي ــة أح ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــات بحق ــام المجتمع إن اهتم
ــات  ــة الخدم ــر كاف ــالل توفي ــن خ ــك م ــة، وذل ــاري للدول ــتوى الحض ــاس المس لقي
التأهيليــة والتدريبيــة والتعليميــة لمختلــف فئــات اإلعاقــة؛ لتتمكــن مــن االندمــاج فــي 
المجتمــع، وفــي إطــار ترجمــة ذلــك االهتمــام ضمــن منظومــة المســؤولية االجتماعيــة 

ــة واألهليــة والخاصــة. بيــن المؤسســات الحكومي
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أصحاب المبادرات في دعم المركز
المعوقيــن  األطفــال  رعايــة  مركــز  حظــي 
ــاندة  ــرة بمس ــذ أن كان فك ــازان من ــة ج بمنطق
ــم:  ــي مقدمته ــراد، ف ــات واألف ــن الجه ــدد م ع
إمــارة منطقــة جــازان، وأمانــة وبلديــة جــازان، 
وجامعــة جــازان، والغرفــة التجاريــة الصناعيــة 
ــوس  ــي ملم ــد تطوع ــب جه ــى جان ــازان، إل بج
مــن عضــو مجلــس اإلدارة رئيــس لجنــة الرعاية 
ــي  ــارس الحازم ــي ف ــن عل ــن ب ــور محس الدكت
والمهنــدس علــي بــن عثمــان الزيــد عضــو 
ــا  ــاريع كم ــة المش ــس لجن ــس اإلدارة رئي مجل
ــاته  ــن ومؤسس ــاء الوط ــن أبن ــدد م ــابق ع تس
إلــى توفيــر التمويــل الــالزم للمركــز، وفيمــا يلــي 

قائمــة بالمســاهمين:
•  شركة صلب ستيل.

• شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(.

• البنك األهلي التجاري.
• شركة الشقيق للمياه والكهرباء.

• مجموعة سامبا المالية.
• شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت.

• شركة التصنيع الوطنية.
• الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم.

بــن  القابضــة )األســتاذ فهــد  • شــركة فــال 
العــذل(. محمــد 

• مكتب الزيد لالستشارات الهندسية.

كيف تدعم خدمات المركز؟
علــى  المعوقيــن  األطفــال  جمعيــة  تعتمــد 
نفقــات  لتمويــل  رئيــس  كمصــدر  التبرعــات 

المجانيــة. وخدماتهــا  مراكزهــا  تشــغيل 
نقلــة  إحــداث  إلــى  الجمعيــة  وتســعى 
ــوارد  ــة الم ــج تنمي ــي برنام ــدة ف ــة جدي نوعي

ــا  ــاندة م ــى مس ــع إل ــة تتطل ــة خيري كمؤسس
متخصصــة  مجانيــة  خدمــات  مــن  تقدمــه 
لهــذه الفئــة الغاليــة مــن األبنــاء؛ فتبنــت 
إنشــاء مشــروع خيــري اســتثماري بهــدف 
إيجــاد مصــادر تمويــل ثابتــة ودائمــة تســهم 
فــي دعــم نفقــات تشــغيل المركــز، والتــي 
تصــل إلــى نحــو أربعــة مالييــن ريــال ســنوياً. 
وقــد اســتندت الجمعيــة فــي ذلــك إلــى فتــوى 
العربيــة  للمملكــة  العــام  المفتــي  فضيلــة 
العلمــاء  كبــار  هيئــة  ورئيــس  الســعودية 
الشــيخ  واإلفتــاء  العلميــة  البحــوث  وإدارة 
بــأن  الشــيخ،  آل  عبــدهللا  بــن  عبدالعزيــز 
المشــاركة فــي إنشــاء مشــروع خيــري لصالح 
الجمعيــة صدقــة جاريــة، وعمــل مــن أعمــال 
الخيــر والبــر؛ حيــث ســينفق ريعــه علــى رعايــة 

المعوقيــن. األطفــال 
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البرامج العالجية:
العالجيـــة  الخدمـــات  تبـــدأ 

بقســـم االســـتقبال ، ومـــن ثـــم 

يحـــال الطفـــل إلـــى العيـــادات 

االستشـــارية إلجـــراء الفحـــص 

ـــل  ـــن قب ـــخيص م ـــام والتش الع

فريـــق التقييـــم ، وبعـــد تقييـــم 

وضـــع  يتـــم  الطفـــل  حالـــة 

ـــة  ـــكل حال ـــي ل ـــج التأهيل البرنام

علـــى حـــدة ، وتتكامـــل جهـــود 

ـــذ  ـــي تنفي ـــدات ف ـــن الوح ـــدد م ع

ـــي : ـــل ه ـــالج والتأهي ـــج الع برام

البرامج  التعليمية:
التراكميــة  خبرتهــا  رصيــد  الجمعيــة   تســتثمر 

ــال  ــي مج ــاً ف ــن 30 عام ــر م ــى أكث ــد إل ــذي يمت وال

لتكــون  وتأهيلهــم  المعوقيــن  األطفــال  تعليــم 

مراكزهــا بمثابــة قاعــدة علميــة وطنيــة لتطويــر 

برامــج الرعايــة المقدمــة لهــذه الفئــة ، حيــث تطبــق 

أرقــى  لمواكبــة  الجمعيــة إســتراتيجية متكاملــة 

البرامــج المنفــذة فــي هــذا الصــدد ، وبمــا يتناســب 

ــة  ــة المحيط ــال والبيئ ــات األطف ــة إعاق ــع طبيع م

، حيــث يتلقــى الطفــل برنامجــا تربويــا تعليميــا 

داخــل القســم التعليمــي بالمركــز والــذى تضــم 

ــة: ــل تعليمي ــالث مراح ث

عيادة األسنان 

العالج الوظيفيالعالج الطبيعي

وحدة الخدمة 

االجتماعية

وحدات الورش واألنشطة وحدة اإلقامة اليومية  

التدريبية والخدمات المساندة 

وحدة العالج النفسي

وحدة العالج 

بالماء 

عيادات عالج عيوب النطق

وعلل الكالم

ــلبيات الخدمات ــاوز س ــن لتج ــال المعوقي ــل األطف ــة )تأهي فــي إطــار رســالة الجمعي

اإلعاقــة، ومســاعدة المجتمــع فــي التصــدي ألســبابها والتعامــل اإليجابــي 

معهــا(؛ يقــدم المركــز منظومــة مــن برامــج الرعايــة والعــالج والتعليــم والتأهيل 

والتدريــب والتوعيــة المجانيــة، إلــى جانــب الخدمــات االجتماعيــة واالستشــارية 

ــم. ــن وذويه ــال المعوقي لألطف

    األنشطة المساندة

) القرآن الكريم  – معمل الحاسب اآللي – الوحدة الفنية-

 غرفة المصادر(.

123

مرحلة الطفولة 

المبكرة
مرحلة االبتدائي

مرحلة التمهيدي



أكد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على اهتمام 
وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين بجمعية األطفال المعوقين، 
ودعم هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، مشيرًا سموه إلى أن مركز الجمعية الحادي عشر 
في المنطقة سيساهم في رفع المعاناة عن األطفال، وتقديم الحلول الكفيلة بالتصدي لقضية 
اإلعاقة وتوفير احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.  وقال األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في 
حوار خاص مع مجلة )الخطوة(، بمناسبة افتتاح مركز الجمعية الجديد في المنطقة، إن الجمعية 
في حاجة إلى تقديم المساهمات لها من قبل رجال األعمال والمستثمرين في األعمال الخيرية؛ 

وذلك لتمكينها من الوصول إلى جميع المستفيدين من خدماتها.

األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لـ »الخطوة«:

المركز نموذج مشّرف.. ومعلم بارز للمنطقة

جمعيــة  حظيــت  األميــر..  ســمو   

األطفــال المعوقيــن برعايــة كريمــة 

ــريفين  ــن الش ــادم الحرمي ــدن خ ــن ل م

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظه 

هللا- منــذ أن كانــت فكــرة حتــى صــارت 

أحــد الصــروح الخيريــة فــي المملكــة.. 

ــك؟ ــن ذل ــون ع ــاذا تقول فم

ــى  ــام عل ــاة والس ــه، والص ــد لل -  الحم

الجميــع  علــى  يخفــى  ال  هللا..  رســول 

ــادم  ــيدي خ ــة س ــة حكوم ــام وعناي اهتم

الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده 

األميــن بجمعيــة األطفــال المعوقيــن، 

ــوب  ــى قل ــة عل ــة الغالي ــذه الفئ ــم ه ودع

الجميــع، وذلــك مــن خــال إنشــاء مبــاٍن 

ومقــارّ لألطفــال المعوقيــن فــي مختلــف 

أفضــل  لتقديــم  المملكــة؛  مناطــق 

ــات  ــن ذوي االحتياج ــا م ــات ألبنائن الخدم

متواصــل،  بدعــم  وذلــك  الخاصــة، 

وار
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وتجهيــزات علــى مســتوى عــاٍل، وتأهيــل 

متطــور.

 ســمو األميــر.. مــع تدشــين الجمعيــة 

ــف  ــازان.. كي ــي ج ــد ف ــا الجدي لمركزه

ألهالــي  المركــز  هــذا  أهميــة  تــرون 

ــة  ــدي لقضي ــي التص ــة ودوره ف المنطق

اإلعاقــة؟

األطفــال  جمعيــة  مركــز  يعــد    -

ــاً  ــازان نموذج ــة ج ــن بمنطق المعوقي

مشــرفاً ومميــزاً ومعلمــاً بــارزاً يســخر 

للعنايــة  وإمكاناتــه  خدماتــه  كل 

باألطفــال ذوي اإلعاقــة، واإلســهام في 

ــم  ــر احتياجاته ــم، وتوفي ــع معاناته رف

كل  وتقديــم  وســهولة،  يســر  بــكل 

الحلــول للتصــدي لقضيــة اإلعاقــة.

 ســمو األميــر.. مــا تقييم ســموكم لما 

ــن..  ــة األطفــال المعوقي ــه جمعي حققت

ومــاذا تتوقعــون منهــا؟

-  حققــت جمعيــة األطفــال المعوقيــن 

ــي  ــارزة ف ــات ب ــرفة وخدم ــازات مش إنج

خطــط  وفــق  المملكــة  مناطــق  كل 

الواقــع،  أرض  علــى  تُترجــم  طموحــة 

ــة  ــي خدم ــتقبل ف ــي المس ــهم ف وستس

اإلعاقــة  ذوي  مــن  شــريحة  أكبــر 

علــى  وذويهــم  أســرهم  ومســاعدة 

ــم.  ــل عاجه ــاً لمراح ــم وفق ــة به العناي

ونتوقــع أن تواصــل الجمعيــة اهتمامهــا 

ودعمهــا لألطفــال المعوقيــن، والســعي 

إلــى تحقيــق أهدافهــا.

توقعــات  تشــير  األميــر..  ســمو   

الجمعيــة إلــى أن تكاليــف التشــغيل 

الســنوية لمركــز منطقــة جــازان تصــل 

ريــال..  مالييــن  خمســة  نحــو  إلــى 

ولضمــان اســتمرارية خدماتهــا تتطلــع 

الجمعيــة إلــى مســاهمات الميســورين 

الخيــري  مكــة(  )خيــر  مشــروع  فــي 

االســتثماري.. مــا كلمــة ســموكم بهــذا 

الخصــوص؟

األطفــال  جمعيــة  أن  شــك  ال    -

تقديــم  إلــى  حاجــة  فــي  المعوقيــن 

جميــع  قبــل  مــن  لهــا  المســاهمات 

فــي  والمســتثمرين  األعمــال  رجــال 

األعمــال الخيريــة؛ وذلــك لتمكينهــا مــن 

ــع المســتفيدين مــن  ــى جمي الوصــول إل

خدماتهــا.. ونهيــب بالجميــع المســاهمة 

ــيكون  ــذي س ــف ال ــذا الوق ــم ه ــي دع ف

ــتمرار  ــز اس ــداً لتعزي ــيئة هللا- راف -بمش

لمســتفيديها. الجمعيــة  عطــاء 

أن  البعــض  يــرى  األميــر..  ســمو   

ثقافــة العمــل التطوعــي فــي بالدنــا 

مركز رعاية
األطفال المعوقين
بمنطقة جازان
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ســائلين هللا أن ينفــع بــه أبناءنــا مــن 

ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمنطقــة، 

وهللا ولــي التوفيــق.

مــا زالــت تحبــو.. كيــف يمكــن ترســيخ 

هــذه الثقافــة فــي المجتمــع؟

-  تُعــد ثقافــة العمــل التطوعــي من أهم 

األعمــال اإلنســانية فــي المجتمــع، وال 

ســيما التطــوع؛ لخدمــة ذوي االحتياجــات 

الخاصــة. ونــرى ترســيخ ثقافــة التطــوع 

ــطة  ــج واألنش ــة البرام ــق إقام ــن طري ع

والفعاليــات فــي المجتمــع؛ للتعريــف 

التطوعــي ودوره فــي خدمــة  بالعمــل 

والمحتاجيــن؛  والمعوقيــن  المرضــى 

وذلــك مــن منطلــق التعــاون والتكاتــف، 

كمــا حــث ديننــا اإلســامي الحنيــف علــى 

مســاعدة اآلخريــن، ودعــم كل ما تســعى 

ــة  ــة واالجتماعي ــات الخيري ــه الجمعي إلي

ــات المجتمــع. ــع فئ ــدى جمي ل

ــي  ــم ألهال ــا كلمتك ــر.. م ــمو األمي  س

منطقــة جــازان، وللجهــات المعنيــة 

بالتفاعــل مــع رســالة  فيمــا يتعلــق 

المعوقيــن  األطفــال  رعايــة  مركــز 

المنطقــة؟ فــي  الجديــد 

-  نؤكــد للجميــع أن رســالة مركــز رعايــة 

ــد بالمنطقــة  ــن الجدي األطفــال المعوقي

رســالة ســامية تهــدف إلــى خدمــة فئــة 

ــكل  ــاركة ب ــع المش ــى الجمي ــة، وعل غالي

فعاليــة، ونشــدد علــى ضــرورة تعزيــز 

كل  عبــر  وإيصالهــا  المركــز،  رســالة 

بــروح  والعمــل  الحكوميــة،  الجهــات 

الفريــق الواحــد.

إضافتهــا  تــودون  أخيــرة  كلمــة    

جمعيــة  مركــز  افتتــاح  بمناســبة 

ــازان. ــة ج ــن بمنطق ــال المعوقي األطف

الجهــود  نثمــن  المناســبة  بهــذه    -

ــم  ــيدة -حفظه ــادة الرش ــة للقي المبارك

هللا- فــي العنايــة بهــذه الفئــة الغاليــة، 

كمــا نقــدم خالــص الشــكر للقائميــن 

علــى جمعيــة األطفــال المعوقيــن، وعلى 

رأســهم صاحــب الســمو الملكــي األميــر 

ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 

رئيــس مجلــس اإلدارة؛ إلنجازهــم 

مشــروع مركــز جمعيــة األطفال 

ــازان،  ــة ج ــن بمنطق المعوقي
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بقلم د. محسن بن علي فارس الحازمي
*عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة   الرعاية  بجمعية األطفال المعوقين

ــرراً  ــبب ض ــية تس ــة أو نفس ــة أو عقلي ــة بدني ــا إصاب ــة بأنه ــرف اإلعاق تع
ــي أو كليهمــا، ولهــا درجــات مختلفــة فقــد  ــي أو البدن لنمــو الطفــل العقل
ــق  ــة تعي ــون واضح ــد تك ــريعة وق ــرة الس ــى النظ ــى عل ــيرة تخف ــون يس تك
اإلنســان عــن ممارســة نشــاطه أو تحــد مــن تفكيــره أو نطقــه ممــا يجعلــه 

ــة.  ــه اليومي ــره فــي ممارســة حيات يعتمــد علــى غي
ويعــرف المعــوق بأنــه ذلــك الفــرد المصــاب بقصــور كلــي أو جزئــي بشــكل 
مســتقر فــي قدراتــه الجســمية أو الحســية أو العقليــة أو التواصليــة 
ــة  ــة تلبي ــن إمكاني ــل م ــذي يقل ــدى ال ــى الم ــية إل ــة أو النفس أو األكاديمي

ــن.  ــر المعوقي ــن غي ــه م ــروف أمثال ــي ظ ــة ف ــه العادي متطلبات
ــن  ــي س ــة إال ف ــح اإلعاق ــا ال تتض ــوالدة وربم ــذ ال ــة من ــر اإلعاق ــد تظه وق

ــك.  ــد ذل ــة أو بع المدرس
ويقــدر عــدد المعوقيــن فــي العالــم بحوالــي 650 مليــون شــخص حســب 
ــكانه(  ــداد س ــن تع ــي %10 م ــة )أي حوال ــة العالمي ــة الصح ــر منظم تقاري
ــة  ــدالت األمي ــاع مع ــراً الرتف ــة نظ ــدول النامي ــي ال ــبة ف ــذه النس ــد ه وتزي
ــات  ــير إحصائي ــة، وتش ــة والتغذي ــة العام ــتوى الصح ــي مس ــر وتدن والفق
منظمــة اليونســكو إلــى أنــه »ال توجــد إحصائيــات وقواعــد أوعيــة معلومــات 
ــم إال أن نســبة اســتيعاب المعوقيــن فــي  ــدان العال موثقــة فــي معظــم بل
المؤسســات الخاصــة فــي معظــم بلــدان العالــم )فيمــا عــدا أمريــكا 
ــا( ال تتجــاوز %5 مــن العــدد اإلجمالــي للمعوقيــن فــي  وبعــض دول أوروب

ــدان.  ــك البل تل
ــج  ــر النتائ ــدودة وتعتب ــات مح ــراء دراس ــم إج ــعودي ت ــع الس ــي المجتم وف
الصــادرة »مشــروع البحــث الوطنــي لدراســة اإلعاقــة لــدى األطفــال 
بالمملكــة الــذي تــم إجــراؤه فــي الفتــرة مــن 1417هـــ علــى 1420هـــ مصدراً 
للمعلومــات الموثقــة لتحديــد حجــم مشــكلة اإلعاقــة لــدى األطفــال علــى 
المســتوى الوطنــي، ومــن معطياتــه أنــه يمكــن مــن إنشــاء ســجل وطنــي 
ــبيل  ــي س ــة ف ــوات المالئم ــاذ الخط ــم اتخ ــن ث ــن ، وم ــال المعوقي لألطف
ــن  ــن م ــاة المعوقي ــهيل حي ــة، وتس ــن جه ــة م ــدوث اإلعاق ــن ح ــد م الح

ــرى.  ــة أخ جه
وتقســم اإلعاقــات حســب نــوع اإلصابــة بطــرق متعــددة ومنهــا التقســيم 
التالــي: اإلعاقــة العقليــة،  اضطرابــات التواصــل )الــكالم واللغــة(، اإلعاقــة 
الســمعية، اإلعاقــة البصريــة، اإلعاقــة الحركيــة، اإلعاقــة بالصــرع، صعوبات 
التعلــم، االضطرابــات الســلوكية واالنفعاليــة، اإلعاقــة مــن األمــراض 

ــدة المســببات، اإلعاقــة مــن اعتــالالت أخــرى.  المزمنــة والوراثيــة وعدي
ــورت  ــدت وتط ــة وج ــرة اإلعاق ــة ظاه ــن:  ولمواجه ــة المعوقي ــبل رعاي س
وســائل وأســاليب رعايــة المعوقيــن منــذ بدايــة القــرن الثامــن عشــر حتــى 
الوقــت الحاضــر فــي مؤسســات حكوميــة وأهليــة وخيريــة ، ففــي القــرن 
ــن،  ــة المعوقي ــة لرعاي ــات خاص ــاء مؤسس ــي إنش ــرع ف ــر ش ــع عش التاس
بــدءاً بالصــم ثــم بالمكفوفيــن ثــم المتخلفيــن عقليــاً بعــد ذلــك، حيــث يتــم 

ــة مــن األفــراد.  تعليمهــم وتأهيلهــم فــي فصــول تحــوي أعــداداً قليل
والعنايــة واالهتمــام اللــذان توليهمــا المؤسســات مــن جهــة، والجمعيــات 
الخيريــة مــن جهــة أخــرى، فــي المملكــة العربيــة الســعودية خاصــة والبالد 

اإلســالمية عامــة، دليــل علــى يقظــة الــروح اإلنســانية المنبثقــة مــن تراثنــا 
اإلســالمي وتعاليمنــا الدينيــة التــي تحــث كل مســلم أن يعيــن أخاه المســلم 
وقــد قــال الرســول صلــى هللا عليــه وســلم : »ال يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب 

ألخيــه مــا يحــب لنفســه« رواه البخــاري ومســلم. 
كمــا أن رعايــة المعــوق واجــب وطنــي تمليــه روح التكاتــف والتعــاون 

والتــواد والتراحــم بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد. 
ــي  ــاعدة ف ــن للمس ــال المعوقي ــة األطف ــأت جمعي ــار نش ــذا اإلط ــي ه وف
تخفيــف عــبء اإلعاقــة عــن الفــرد واألســرة حيــث تقــوم بــدور رائــد فــي هــذا 
المجــال مــن خــالل أحــد عشــر مركــزاً فــي مختلــف أنحــاء المملكــة حيــث 
تقــوم برعايــة وتأهيــل األطفــال المعوقيــن القادريــن علــى االســتفادة مــن 

برامجهــا تعليميــاً وطبيــاً. 
 وقــد شــرفت بمعايشــة تجربــة الجمعيــة المتفــردة منــذ البدايــات ، 
ــادة  ــة األطفــال المعوقيــن« نجحــت فــي قي وأســتطيع القــول  إن »جمعي
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــة واألش ــة اإلعاق ــي لقضي ــدي المجتمع ــيرة التص مس
بوعــي وديناميكيــة واســتمرارية، وفــي إطــار منهجيــة علميــة ورؤيــة 
متكاملــة تســتهدف توطيــن برامجهــا فــي كافــة المناطــق التــي تحتاجهــا .

واليــوم تحتفــي الجمعيــة بإضافــة صــرح جديــد لمنظومــة خدماتهــا 
بتدشــين مركزهــا فــي منطقــة جــازان الغاليــة، هــذا المركــز الــذي يمثــل 
نموذجــاً وقــدوة تحتــذى صبــت فيــه الجمعيــة خالصــة تجربتهــا وخبرتهــا 
ــاع  ــي والقط ــاع الصناع ــآت القط ــي منش ــي وع ــل ف ــا يتمث ــة كم الطويل
الخــاص بنهــج المســئولية االجتماعيــة، حيــث بــادر صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر فيصــل بــن تركــي بــن عبــد العزيــز ، بحشــد مســاندة عــدد 
مــن الشــركات العاملــة فــي المنطقــة لفكــرة المشــروع ، وكان التفاعــل 

ــاً . مثالي
وفــي إطــار الدعــم واالهتمــام اللذيــن توليهمــا الدولــة لمؤسســات العمــل 
الخيــري  كانــت إمــارة منطقــة جــازان بتوجيــه كريــم مــن صاحــب الســمو 
ــب  ــه صاح ــمو نائب ــز وس ــد العزي ــن عب ــر ب ــن ناص ــد ب ــر محم ــي األمي الملك
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن عبــد العزيــز بــن محمــد ،  مباركــة 

ــاً .  ــات واقع ــى ب ــرة حت ــذ أن كان فك ــروع من للمش
ومــن جانبهــا ســعت الجمعيــة بتوجيــه كريــم مــن صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز رئيــس مجلــس اإلدارة لكــي 
يكــون المركــز إضافــة نوعيــة مميــزة لبرامــج الرعايــة والخدمــة المتخصصــة 
فــي  جــازان عبــر توفيــر فريــق عمــل مــن أصحــاب الكفــاءات والخبــرات مــن 
ــه   ــي وحدات ــات ف ــزات واإلمكان ــدث التجهي ــم أح ــة  ، وأن يض ــاء المنطق أبن

العالجيــة والتعليميــة والتأهيليــة.
ــن  ــم م ــروع بدع ــة المش ــر بمتابع ــس اإلدارة الموق ــف مجل ــرفت بتكلي وش

ــة. ــي الجمعي ــام وموظف ــن الع األمي
ــغيله  ــات تش ــز ، ونفق ــذا المرك ــي أن ه ــيئة هللا ف ــة بمش ــى ثق ــي عل وإنن
ــة  ــه الثاني ــك مرحلت ــال ، وكذل ــن ري ــى أربعــة ماليي ــي تصــل ال الســنوية الت
ــل  ــم وتفاع ــم دع ــيحظى بكري ــراض س ــددة األغ ــة متع ــي القاع ــة ف المتمثل

ــا . ــة فيه ــات العامل ــركات والمؤسس ــة والش ــاء المنطق أبن

مركز جازان .. قدوة تحتذى
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رفع أعضاء مجلس إدارة الجمعية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز؛ للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجمعية من المقام السامي الكريم على 

مدى أكثر من خمسة وثالثين عامًا.
إن  جازان،  منطقة  في  للجمعية  عشر  الحادي  المركز  افتتاح  بمناسبة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وقال 
العناية الفائقة لقضايا اإلعاقة والمعوقين من لدن الحكومة الرشيدة كانت سببًا رئيسيًا في تمكن 
الجمعية من تحقيق اإلنجازات على مستوى مد مظلة خدماتها إلى مختلف مناطق المملكة، وذلك 

بفضل من اهلل تعالى ثم برعاية الدولة ودعم أهل الخير أبناء هذا الوطن الكريم.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بصاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز 
أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب 
أمير المنطقة؛ لشمول مركز جازان بالرعاية الكاملة منذ أن كان فكرة تبناها مجلس إدارة الجمعية، 
وصار  تنفيذه،  تم  حتى  عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن  سلطان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 

إضافة حضارية وإنسانية في المنطقة.

أعضاء مجلس إدارة الجمعية.. عن مركز جازان:

إضافة حضارية لخدمات المعوقين في المملكة
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مجلــس  رئيــس  نائــب  وبيّــن 
الدكتــور  معالــي  الجمعيــة  إدارة 
عبدالرحمــن بــن عبدالعزيز الســويلم 
أن مراكــز الجمعيــة ال يقتصــر دورهــا 
ــة  ــا المتخصص ــم خدماته ــى تقدي عل
الغاليــة  الفئــة  لهــذه  والمجانيــة 
ــعاع  ــز لإلش ــة مرك ــون بمثاب ــل تك ب
مــن خــال  الحضــاري واإلنســاني 
واألنشــطة  البرامــج  مــن  الكثيــر 
ــة  ــة وكيفي ــر اإلعاق ــة بمخاط للتوعي

التواصــل  علــى  وبالعمــل  تجنبهــا، 
مــع مختلــف المؤسســات والقطاعــات العامــة والخاصــة وكذلــك األفــراد 
وحشــد الدعــم المعنــوي لقضيــة اإلعاقــة، ومســاندة قضايــا المعوقيــن، 
وأن المركــز الجديــد فــي جــازان ســيقدم خدمــات متميــزة ألبنــاء المنطقــة 
ــي  ــادة الوع ــي زي ــاهم ف ــا سيس ــم، كم ــن وغيره ــال المعوقي ــن األطف م
بهــذه القضيــة الحيويــة، وبكيفيــة تجنــب مخاطرهــا والحــد مــن تأثيراتهــا 
ـد الدولــة خســائر  الســلبية؛ إذ مــن المعــروف أن قضيــة اإلعاقــة تكبِـّ
ــة واإلنســانية  ــى تأثيراتهــا االجتماعي ــرة، هــذا باإلضافــة إل ــة كبي اقتصادي

ــط. ــن فق ــى المعوقي ــس عل ــع ولي ــراد المجتم ــع أف ــى جمي عل

وأشــار األســتاذ أســامة بــن علــي 
ماجــد قبانــي عضــو مجلــس إدارة 
مركــز  افتتــاح  أن  إلــى  الجمعيــة 
ــي  ــتثمار ف ــو اس ــة ه ــد للجمعي جدي
ــا  ــد أعماله ــى رصي ــاف إل ــر يض الخي
اإلنســانية التــي بدأتـــها منــذ أكثر من 
ــة،  ــق المملك ــي كل مناط ــاً ف 35 عام
بــه الجمعيــة مــن  وأن مــا تقــوم 
أعمــال خيريــة وإنســانية جعلهــا 
واحــدة مــن مراكــز الخيــر الكبيــرة 

ــذى  ــاً يُحت ــة، ونموذج ــا الغالي ــي بادن ف
ــل  ــة للتكاف ــم النبيل ــيخ القي ــي ترس ــا ف ــري؛ لدوره ــل الخي ــي العم ــه ف ب

المنبثقــة مــن القيــم اإلســامية. 
وأوضــح األســتاذ أســامة قبانــي أن عنايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
محمــد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة جــازان، وصاحــب الســمو 
ــب  ــز نائ ــن عبدالعزي ــد ب ــن محم ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب ــر محم ــي األمي الملك
أميــر المنطقــة، للمركــز الجديــد للجمعيــة بجــازان تعكــس مــدى اهتمــام 
ــى  ــن عل ــال المعوقي ــة، واألطف ــة عام ــة بصف ــة اإلعاق ــؤولين بقضي المس
وجــه الخصــوص، معربــاً عــن تطلعــه إلــى كل أبنــاء المنطقــة للتواصــل 
مــع المركــز الجديــد ودعمــه علــى كل المســتويات؛ حتــى يتمكــن مــن أداء 
ــن  ــة م ــة الغالي ــذه الفئ ــل ه ــم وتأهي ــاج وتعلي ــي ع ــانية ف ــه اإلنس مهمت

ــة. ــة اإلعاق ــة قضي ــوي لمواجه ــى دوره التوع ــة إل ــاء، باإلضاف األبن

ــان  ــن عثم ــي ب ــدس عل ــال المهن وق
الزيــد عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة: 
»يتشــرف مكتــب الزيــد لاستشــارات 
تلبيــة  فــي  باســتمراره  الهندســية 
التصميميــة  الجمعيــة  احتياجــات 
المجــال  فــي  واالستشــارية 
الهندســي إلنشــاء مراكزهــا؛ حيــث 
للجمعيــة  جديــد  مركــز  افتتــاح  إن 
ــة  ــة اإلعاق ــهود لقضي ــوم مش ــو ي ه
وإضافــة واقعيــة لخدمــات المعوقين 

ــذي  ــر ال ــة. وهــذا الخي ــدة فــي مســيرة الجمعي فــي المملكــة، وخطــوة جدي
يزيــد وينتشــر فــي بادنــا وفــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين -حفظــه 
ــه هللا-  ــهاماته –حفظ ــك ألن إس ــة؛ ذل ــذه األم ــاء ه ــاس بن ــو أس هللا– ه
متواصلــة وعطــاءه المتواتــر، وســجل العطــف الكريــم علــى كل مؤسســات 
ــة خاصــة، هــو ســجل حافــل  ــا عامــة، والجمعي ــري فــي بادن العمــل الخي
بالمكرمــات القيمــة«.  ويشــير الزيــد إلــى أنــه ُروعــي فــي تصميــم وتنفيــذ 
ــه  ــة فــي المنطقــة، وأن ــة ومعماري مركــز جــازان أن يكــون إضافــة حضاري
ــا  ــم عليه ــي أقي ــاحة األرض الت ــل لمس ــتغال األمث ــى االس ــرص عل ــم الح ت
ــدات  ــام ووح ــى أقس ــول إل ــن الوص ــن م ــن المعوقي ــث يمّك ــز بحي المرك

ــر.  ــهولة ويس ــز بس المرك

ــن  ــدس عبدالمحس ــح المهن وأوض
عضــو  الزكــري  محمــد  بــن 
ــة أن »مركــز  مجلــس إدارة الجمعي
يضــاف  جــازان  فــي  الجمعيــة 
ــة  ــجل الجمعي ــى س ــر إل ــكل فخ ب
ــة  ــال رعاي ــي مج ــاض ف ــع البي ناص
مشــيراً  المعوقيــن«،  األطفــال 
أكثــر  المركــز  »خدمــات  أن  إلــى 
ــكان  ــى أو م ــرد مبن ــن مج ــر م بكثي
ــه  ــن، ولكن ــات للمعوقي ــدم خدم يق

ــكل  ــوة ب ــاً؛ أس ــاً وتعليمي ــاً وعلمي ــاً خدمي ــاء هللا صرح ــيكون إن ش س
ــة  ــات الجمعي ــث إن خدم ــق، حي ــف المناط ــي مختل ــة ف ــز الجمعي مراك
ــبة  ــة مناس ــر بيئ ــل توف ــة، ب ــات المجاني ــم الخدم ــى تقدي ــر عل ال تقتص

المجتمــع«. لكافــة قطاعــات وأفــراد  اإلعاقــة  للتصــدي لقضيــة 
ــة  ــات الدول ــداد لخدم ــو امت ــازان ه ــز ج ــاح مرك ــري: »إن افتت ــال الزك وق
للمعوقيــن، ســواء مــن خــال وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وغيرهــا 
مــن القطاعــات الحكوميــة أو مــن خــال الجمعيــات الخيريــة، ومــن أبرزها 
ــم أفضــل مســتوى  ــت مــن تقدي ــي تمكن ــن الت ــة األطفــال المعوقي جمعي
مــن الخدمــات المجانيــة المتخصصــة لألطفــال المعوقيــن فــي مختلــف 
مناطــق المملكــة، بمســاندة كريمــة مــن الدولــة وأهــل الخيــر أبنــاء هــذا 

البلــد الطيــب«.
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الدكتــور  قــال  جهتــه  ومــن 
فــارس  علــي  بــن  محســن 
إدارة  مجلــس  عضــو  الحازمــي 
الجمعيــة: »إن مركــز جــازان منجــز 
ــاف  ــة، ويض ــي المنطق ــاري ف حض
إلــى خدمــات الدولــة للمعوقيــن 
فــي كل مــدن وقــرى المنطقــة. 
والحقيقــة أن المركــز منــذ أن كان 
فكــرة حتــى تحقــق هــذا الحلــم 
بعنايــة  حظــي  المنطقــة  ألبنــاء 

فائقــة مــن رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة صاحــب الســمو الملكــي 
ــب  ــي صاح ــز، وكان لتبن ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــلطان ب ــر س األمي
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة 
جــازان مشــروع المركــز، وتذليــل كل العقبــات التــي واجهــت تنفيــذه 
األثــر البالــغ فــي إنشــاء هــذا الصــرح الحضــاري. وال شــك أن مســاندة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن 
عبدالعزيــز نائــب أميــر منطقــة جــازان، ســاهمت فــي اكتمــال المركــز؛ 

ــة«. ــذه الدول ــة ه ــاً لخيري ــار نموذج ــى ص حت

مــن جهتهــا، أكــدت الدكتــورة فوزيــة 
بنــت محمــد أخضــر عضــو مجلــس 
جــازان  »مركــز  أن  الجمعيــة  إدارة 
ــي  ــي التعاط ــة ف ــة نوعي ــيحدث نقل س
بمختلــف  اإلعاقــة  قضيــة  مــع 
أبعادهــا اإلنســانية واالجتماعيــة فــي 
ــباب  ــة بأس ــك التوعي ــة، وكذل المنطق
ــا«،  ــة مواجهته ــة وكيفي ــذه القضي ه
مؤكــدة أن »أبــرز مــا يميــز أهــداف 
هــو  المعوقيــن  األطفــال  جمعيــة 

وامتــداد  األهــداف،  فــي  الشــمولية 
خدماتهــا الخيريــة لــكل مناطــق المملكــة، واالهتمــام بقضية اإلعاقــة وقايًة 
وعاجــاً، والحــرص علــى تقديــم خدماتهــا التوعويــة لــكل أفــراد المجتمــع«.

وأشــار الدكتــور زايــد الزايــد عضــو 
مجلــس إدارة الجمعيــة إلــى أن 
»افتتــاح مركــز جديــد فــي جــازان 
ــة  ــات الخيري ــداً للتوجه ــد تأكي يع
لخــادم الحرميــن الشــريفين –

حفظــه هللا-، وتتويجــاً لمبــادرات 
رعايــة  فــي  الســامي  المقــام 
الجمعيــة منــذ أن كانــت فكــرة 
ــرى  ــن كب ــدة م ــارت واح ــى ص حت
الخيــري.  العمــل  مؤسســات 

ومركــز جــازان ســيكون -بــإذن هللا تعالــى- إضافــة للخدمــات التــي 
تقدمهــا الدولــة فــي المنطقــة، خصوصــاً أن خدمــات الجمعيــة 
ــة  ــة نوعي ــت نقل ــا أحدث ــي كل مراكزه ــا ف ــي توفره ــة الت المتخصص
ــة  ــة المقدم ــة والتأهيلي ــة والتعليمي ــات الطبي ــتوى الخدم ــي مس ف
ــد: »إن المركــز  للمعوقيــن فــي كل مناطــق المملكــة«. وقــال الزاي
متعــددة  وأنشــطة  وبرامــج  متطــورة  طبيــة  خدمــات  ســيقدم 
ومتنوعــة للفئــات المســتهدفة مــن األطفــال المعوقيــن، مــن خال 
الكثيــر مــن الكفــاءات المتخصصــة فــي مختلــف مجــاالت اإلعاقــة«. 

بــن  حامــد  األســتاذ  وأعــرب 
ــس  ــو مجل ــود عض ــد العام محم
شــكره  عــن  الجمعيــة  إدارة 
الســمو  لصاحــب  وتقديــره 
بــن  محمــد  األميــر  الملكــي 
أميــر  عبدالعزيــز  بــن  ناصــر 
وصاحــب  جــازان،  منطقــة 
الســمو الملكــي األميــر محمــد 
ــن  ــد ب ــن محم ــز ب ــن عبدالعزي ب
ــة  ــر منطق ــب أمي ــز نائ عبدالعزي
ــة  ــن عناي ــاه م ــا أولي ــازان؛ لم ج

ــة ســموهما  ــك يعكــس مــدى عناي فائقــة للمركــز، مؤكــداً أن ذل
والحــرص  بالمنطقــة،  األطفــال  مــن  الغاليــة  الفئــة  بهــذه 
ــة  ــات المتخصص ــن الخدم ــا م ــتوى له ــل مس ــم أفض ــى تقدي عل
ــي  ــد ف ــا الجدي ــر مركزه ــة عب ــا الجمعي ــي توفره ــة الت والمجاني
جــازان، والــذى ســيضم الكثيــر مــن الكفــاءات المتميــزة فــي 

اإلعاقــة. مجــال  تخصصــات  مختلــف 

قــال  أخــرى  جهــة  ومــن 
المهنــدس عثمــان بــن حمــد 
الفــارس عضــو مجلــس إدارة 
الجمعيــة: »إن كل مؤسســات 
بادنــا  فــي  الخيــري  العمــل 
وجمعيــة  عامــة،  بصفــة 
األطفــال المعوقيــن علــى وجــه 
برعايــة  تحظــى  الخصــوص، 
المقــام  لــدن  مــن  كريمــة 
وهكــذا  الكريــم،  الســامي 

تتمكــن -بفضــل مــن هللا- مــن أن 
تقــوم بمســؤولياتها تجــاه منســوبيها مــن األطفــال المعوقيــن، 
ــذه  ــداداً له ــس إال امت ــازان لي ــي ج ــد ف ــة الجدي ــز الجمعي ومرك
ــة تقــوم بدورهــا فــي خدمــة  ــث إن الجمعي ــة الكريمــة حي الرعاي
قضايــا اإلعاقــة مــن خــال عنايــة الدولــة بمختلــف فئــات 

لمعوقيــن«. ا
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ويعبــر الفــارس عــن شــكره وتقديــره لــكل مــن ســاهم فــي إنشــاء 
ــك  ــداً أن ذل ــاً، مؤك ــاً أو مادي ــاً معنوي ــواء كان دعم ــز، س ــذا المرك ه

ــد. ــن الواح ــاء الوط ــى أبن ــتغرب عل ــس بمس لي

بــن  محمــد  الدكتــور  وقــال 
عضــو  المهيــزع  عبدالرحمــن 
»ال  الجمعيــة:  إدارة  مجلــس 
جديــد  مركــز  إقامــة  أن  شــك 
فــي منطقــة جــازان تعــد قيمــة 
المعوقيــن  لخدمــات  مضافــة 
ــن  ــة. وم ــق المملك ــي كل مناط ف
المؤكــد أن هــذا المركــز الجديــد 
ســيكون صرحــاً خدميــاً متميــزاً، 
ألبنــاء  ملحــة  احتياجــات  ويلبــى 

هــذه المنطقــة، ولهــذا نســأل هللا 
العظيــم أن يســاهم هــذا المركــز الجديــد فــي جــازان فــي التخفيــف 
مــن معانــاة العشــرات مــن أســر األطفــال المعوقيــن، وأن يســاهم 
فــي الحــد مــن اآلثــار الســلبية لإلعاقــة علــى هــذه الفئــة الغاليــة مــن 

األبنــاء«. 
نذكــر،  أن  بــدَّ  قائــاً: »وال  المهيــزع  الدكتــور محمــد  ويســتكمل 
ونحــن بصــدد يــوم مشــرق جديــد مــن أيــام الجمعيــة، أن حكومتنــا 
ــات والقطاعــات  ــر مــن وزاراتهــا والهيئ ــة فــي الكثي الرشــيدة، ممثل
ذات العاقــة، قامــت بــدور بــارز فــي مســاندة الجمعيــة فــي مختلــف 
برامجهــا وأنشــطتها، حيــث إن الدولــة تعتبــر هــي الداعــم الرئيســي 
للجمعيــة، وقــد كان لذلــك أثــر بالــغ فــي حجــم النجاحــات التــي 
ــن،  ــال المعوقي ــل األطف ــن أج ــرة م ــيرتها الخي ــال مس ــا خ حققته

ــاً«. ــًة وعاج ــة وقاي ــة اإلعاق ــل قضي ــن أج وم

ــي  ــن عل ــد ب ــتاذ حم ــد األس وأك
الشــويعر عضــو مجلــس إدارة 
جــازان  مركــز  أن  الجمعيــة: 
وخيريــة  إنســانية  إضافــة 
ــث  ــة؛ حي ــي المنطق ــة ف وعلمي
ــيقدمها  ــي س ــات الت إن الخدم
علــى أعلــى مســتوى متخصــص 
وتعليــم  عــاج  مجــاالت  فــي 
وتأهيــل األطفــال المعوقيــن، 
ــى خدمــات  وتشــتمل أيضــاً عل

ــأن  ــا ب ــة، منوه ــة وتوعوي وقائي
ــات  ــف مؤسس ــع مختل ــل م ــى التواص ــرص عل ــة تح الجمعي

الدولــة بمــا يخــدم رســالتها اإلنســانية.
بقيــادة صاحــب  الجمعيــة تشــهد  الشــويعر: »إن  وقــال 
الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 

نقلــة نوعيــة فــي مســتوى خدماتهــا، كمــا تــزداد ثقــة المجتمع 
بهــذه الخدمــات، وهــي مســؤولية كبيــرة نســأل هللا تعالــى أن 
يعيننــا جميعــاً علــى أدائهــا مرضــاةً لوجهــه الكريــم، وخدمــًة 

ــة«. ــق المملك ــي كل مناط ــن ف ــع المواطني لجمي

ماجــدة  الدكتــورة  وقالــت 
عضــو  بيســار  عبدالحميــد 
مجلــس إدارة الجمعيــة: »إن 
الجمعيــة ســتظل -بــإذن هللا- 
ــل  ــي العم ــدة ف ــة فري مؤسس
الخيــري واإلنســاني؛ بفضــل 
مــن هللا ثــم برعايــة الدولــة 
افتتــاح  وإن  الخيــر،  وأهــل 
فــي  للجمعيــة  جديــد  مركــز 
جــازان يجســد اهتمــام الدولــة 

ــن«،  ــة والمعوقي ــة اإلعاق بقضي
ــذر  ــة ن ــذه المؤسس ــى ه ــي إل ــن ينتم ــى أن »كل َم ــيرة ال مش

نفســه لخدمــة الخيــر«.
ــا  ــا: »إن مملكتن ــا بقوله ــدة كامه ــورة ماج ــت الدكت واختتم
الحبيبــة ومجتمعنــا الكريــم وقيادتــه الحكيمــة الرشــيدة ُجبلت 
وُطبعــت علــى الخيــر، وتجســدت إنســانيتها وخيريتهــا بتاحم 

قــوي بيــن شــعبها وقيادتهــا.
الحرميــن  خــادم  رعايــة  فــي  واضحــاً  ذلــك  تجلــى  كمــا   
الشــريفين الكريمــة لألعمــال اإلنســانية والخيريــة؛ ليجســد 
ــن  ــزة م ــا العزي ــتحقته بادن ــا اس ــال م ــادق وفع ــكل ص بش

ــم«.  ــن األم ــرة بي ــة كبي مكان

ــح  ــور صال ــال الدكت ــه ق ــن جانب م
عضــو  التويجــري  حمــد  بــن 
»إن  الجمعيــة:  إدارة  مجلــس 
ــي  ــن ه ــال المعوقي ــة األطف خدم
فــي الحقيقــة رســالة إنســانية 
انطاقــاً  ووطنيــة؛  وإســامية 
ــي  ــف ف ــا الحني ــادئ دينن ــن مب م
واســتناداً  والتكافــل،  التعاضــد 
إلــى قواعــد بنــاء هــذا الوطــن 
الغالــي فــي التعــاون والرحمــة 

ــر  ــي القدي ــه. نســأل العل ــن أبنائ بي
الشــريفين«.  الحرميــن  أن يحفــظ وطننــا تحــت قيــادة خــادم 
ــي  ــة ف ــد للجمعي ــز جدي ــاح مرك ــري أن »افتت ــور التويج ــد الدكت وأك
منطقــة جــازان يعــزز مكانــة الجمعيــة ودورهــا البــارز فــي المجتمــع، 
ــاه  ــة تج ــاء المنطق ــن أبن ــتركة بي ــؤولية المش ــدأ المس ــي مب ويرس
المنطقــة  أبنــاء  أناشــد  وإننــي  ومســتقبلهم.  األطفــال  هــؤالء 
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المشــاركة فــي دعــم المركــز؛ حتــى يتمكــن -بفضــل مــن هللا 
ــتهدفة«.  ــات المس ــه للفئ ــم خدمات ــن تقدي ــى- م تعال

إدارة  مجلــس  عضــو  الحربــي  ســليمان  بــن  طــال  الدكتــور  وقــال 
الجمعيــة: »إن الجمعيــة تخطــو خطــوات ثابتــة وهــي تحقــق اإلنجــاز تلــو 
اإلنجــاز، وإن كل مركــز تنشــئه الجمعيــة يرســخ هــذا الــدور البــارز الــذي 

ــة«.  ــة اإلعاق ــدي لقضي ــي التص ــه ف ــوم ب تق

وأضــاف الدكتــور الحربــي قائــاً: 
ــي  ــيرتها ف ــة مس ــل الجمعي »تواص
خدمــة مختلــف مناطــق المملكــة 
بافتتــاح مركــز جــازان الــذى يجســد 
ــادة صاحــب  ــة -بقي حــرص الجمعي
األميــر ســلطان  الملكــي  الســمو 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ونخبــة 
ــاء  ــن أعض ــاء الوط ــن أبن ــزة م متمي
مجلــس اإلدارة- علــى مــدِّ مظلــة 
مناطــق  مختلــف  إلــى  خدماتهــا 

طفــل  كل  الســتفادة  المملكــة؛ 
المتميــزة  والتأهيليــة  والتعليميــة  العاجيــة  مــن خدماتهــا  معــوق 

والمتخصصــة«.

وصــرح أميــن عــام الجمعيــة األســتاذ 
ــأن  ــدي ب ــدهللا الغام ــن عب ــوض ب ع
»مركــز الجمعيــة الجديــد فــي جــازان 
ــج  ــن برام ــاملة م ــات ش ــدم خدم يق
الرعايــة والعــاج والتعليــم والتأهيــل 
جانــب  إلــى  والتوعيــة،  والتدريــب 
الخدمــات االجتماعيــة واالستشــارية 
مشــيراً  المعوقيــن«،  لألطفــال 
برامــج  تنفــذ  »الوحــدات  أن  إلــى 
فــي  وتتمثــل  والتأهيــل  العــاج 

ــي،  ــاج الوظيف ــي، والع ــاج الطبيع الع
وعيــادة األســنان، وعيــادات عــاج عيــوب النطــق، وعلــل الــكام، ووحــدة 
الخدمــة االجتماعيــة، ووحــدة ســكن األطفــال، وورشــة الجبائــر واألجهــزة 

المســاعدة، والمســبح الطبــي«.
ــرة  ــاحة عش ــى مس ــم عل ــز أقي ــة، أن »المرك ــام الجمعي ــن ع ــح أمي  وأوض
آالف متــر مربــع، وتبلــغ طاقتــه االســتيعابية 200 طفــل يوميــاً، ووصلــت 
ــب  ــع مناس ــب موق ــى جان ــال، إل ــون ري ــى 20 ملي ــائية إل ــه اإلنش تكلفت
ــاحة  ــى مس ــام عل ــز يق ــم المرك ــري لدع ــتثماري خي ــروع اس ــة مش إلقام
ــه  ــدم خدمات ــز يق ــى أن »المرك ــدي إل ــت الغام ــع«. ولف ــر مرب ــف مت 15 أل

ــن. ــال المعوقي ــرة لألطف المباش
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ــه  ــن قادت ــم بي ــور التاح ــاً لص ــاالً حقيقي ــون مث ــعودي أن يك ــا الس ــى مجتمعن ــداً عل ــتغرب أب ال يُس

وأفــراده فــي عملهــم معــاً؛ مــن أجــل البــذل والعطــاء وتبنــي األفــكار التــي تخــدم شــرائح المجتمــع 

ــا  ــاً أو كليهم ــاً أو خيري ــواء كان تنموي ــروع، س ــيرة أي مش ــي مس ــا ف ــي احتياجاته ــة، وتلب المختلف

معــاً. ولعلــي هنــا أستشــهد بجمعيــة مــن أفضــل الجمعيــات، ليــس علــى مســتوى المملكــة فقــط 

ــى أصبحــت صرحــاً شــامخاً  ــذ بدايتهــا كفكــرة والداعــم األساســي إلنشــائها؛ حت ــم، من ــل والعال ب

ــن  ــاد خــادم الحرمي ــه ملــك هــذه الب ــر مــن 35 عامــاً. إن ــل أكث ــار قب فــي العمــل المؤسســي الجب

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه هللا- عندمــا كان أميــراً للريــاض، وتبنيــه لفكــرة 

أن تكــون هنــاك دور للمعوقيــن تعمــل علــى خدمتهــم، وتلبــي احتياجاتهــم، ووضعــه حجــر األســاس 

ألول مركــز لألطفــال المعوقيــن فــي جنــوب الريــاض؛ بفضــل مــا لقيتــه الجمعيــة مــن دعــم آنــذاك 

مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز -رحمــه هللا-.

هــذه المســيرة الوطنيــة فــي تأســيس العمــل الخيــري وتبنيــه منــذ أن كان فكــرة حتــى وصــل إلــى 

مــا وصــل إليــه اآلن، ترســخ مفهــوم اإليمــان بتلبيــة احتياجــات شــريحة معينــة مــن المجتمــع تملــك 

هممــاً عاليــة جــداً، ولهــا الحــق فــي ممارســة دورهــا المجتمعــي فــي بنــاء ونمــاء هــذا الوطــن بــكل 

اقتــدار، والعمــل علــى توفيــر كل مــا تحتــاج إليــه مــن جوانــب عاجيــة وتعليميــة وتأهيليــة، وهــو 

بالفعــل مــا قامــت بــه جمعيــة األطفــال المعوقيــن؛ لتصبــح نموذجــاً يُحتــذى بــه فــي العديــد مــن 

المراكــز التأهيليــة العالميــة.

ولعــل مــن المناســب هنــا إبــراز مــا تقــوم بــه الجمعيــة مــن اعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجيات فاعلــة 

ــق  ــة تلي ــة وثقافي ــة ووظيفي ــاة اجتماعي ــى حي ــم إل ــة، وتهيئته ــم العالي ــاب الهم ــز دور أصح لتعزي

بهــم، باإلضافــة إلــى تبنيهــا ترســيخ مفهــوم المســاواة بيــن اإلنســان المعــوق واإلنســان العــادي 

مــن حيــث الحقــوق والواجبــات لــدى المجتمــع. 

ــن  ــلمان ب ــن س ــلطان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــه صاح ــوم ب ــذي يق ــم ال ــدور العظي إن ال

عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة األطفــال المعوقيــن، فــي دعــم الجمعيــة يعــد مصــدر فخــر 

لــكل مواطــن؛ لمــا وصلــت إليــه مــن إنجــازات تلبــي احتياجــات شــريحة مهمــة فــي وطننــا الغالــي. 

وال ننســى حرصــه الدائــم علــى إســهام الجمعيــة فــي توعيــة المجتمــع بقضيــة اإلعاقــة والتعامــل 

معهــا علــى اعتبارهــا قضيــة مجتمــع وليســت قضيــة فئــة معينــة منــه. 

أخيــراً، كل األمنيــات أن تواصــل هــذه الجمعيــة العطــاء والبــذل فــي ظــل مــا تجــده مــن دعــم مــن 

حكومتنــا الرشــيدة وقادتهــا العظــام؛ مــن أجــل خدمــة المجتمــع، ســائاً هللا -ســبحانه وتعالــى- 

التوفيــق لجميــع القائميــن عليهــا، وأن يجعــل مــا يقدمونــه فــي ميــزان حســناتهم.

جمعية الهمم العالية..
ممارسات اجتماعية تعزز نماء الوطن



أكد المسؤولون واألهالي في جازان أن مبادرة الجمعية بإنشاء مركزها الجديد في المنطقة 
تأتي امتدادًا لدورها الرائد في رعاية األطفال المعوقين على مدى أكثر من خمسة وثالثين 
الذين هم  األبناء  الغالية من  الفئة  المركز سيقدم خدمات متخصصة لهذه  عامًا، وأن هذا 
في أشد الحاجة إليها. وأوضحوا أن برامج وخدمات الجمعية تستكمل ما تقدمه الدولة من 
األطفال،  هؤالء  رعاية  في  تساهم  للمنطقة  وإنسانية  حضارية  إضافة  المركز  وأن  خدمات، 
عالجيًا وتعليميًا وتأهيليًا؛ مما يتيح لهم الفرصة الستكمال حياتهم ومراحلهم التعليمية 

والدمج في المجتمع، والمشاركة في بناء مستقبل وطننا الغالي.

المسؤولون واألهالي عن مركز جازان..

واجهة حضارية وإنسانية تضاف 
إلى معالم المنطقة

الشيخ أحمد بشير محمد معافا
قاضي تمييز سابقًا وأحد أعيان المنطقة البارزين

ــاء  ــة ألبن ــي احتياجــات ضروري ــرة، ويلب ــة كبي  »هــذا المركــز ذو أهمي
ــدم  ــن ع ــت ع ــي نتج ــة الت ــاالت اإلعاق ــرة ح ــى كث ــراً إل ــة؛ نظ المنطق
إلمــام األزواج قديمــاً بفحــص الــزواج المبكــر، والــذي قــد يــؤدي -ال 
ســمح هللا- إلــى إعاقــة األطفــال. والمركــز جــزء مكمــل للمجتمــع، 
ويقــدم خدمــات العــاج والتأهيــل لهــذه الفئــة الغاليــة علينــا جميعــاً، 
والذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى التعليــم والتأهيــل والعــاج«.

ويؤكــد الشــيخ أحمــد معافــا أن »حــرص الجمعيــة علــى نشــر 
ــة فــي كل مناطــق المملكــة هــو جهــد يشــكرون  خدماتهــا المجاني
ــاح  ــى افتت ــكرها عل ــع، ونش ــذا المجتم ــل له ــزء مكم ــي ج ــه، وه علي
مركزهــا الجديــد فــي منطقــة جــازان؛ حيــث إن األطفــال المعوقيــن 
بالمنطقــة فــي حاجــة ماســة إلــى مركــز متخصــص يقــدم لهــم 

ــي«. ــم المجان ــة والتعلي الرعاي
عليــه  هللا  -صلــى  هللا  »رســول  أن  معافــا  الشــيخ  ويوضــح 
ــى  ــه -صل ــي قول ــة. وف ــن صدق ــال م ــص م ــا نق ــال: م ــلم- ق وس
ــر  ــك أن األج ــرة. وال ش ــق تم ــو بش ــوا ول ــلم-: تصدق ــه وس هللا علي

ــذه  ــرف ه ــى ص ــة عل ــرص الجمعي ــرى ح ــة، ون ــي الصدق ــم ف عظي
الصدقــات والتبرعــات فــي مكانهــا الصحيــح، مــن إنشــاء مراكــز فــي 
ــى  ــن عل ــن القائمي ــب العاملي ــرف روات ــة وص ــاء المملك ــع أنح جمي
ــال  ــال األعم ــو رج ــن، وأدع ــال المعوقي ــام باألطف ــة واالهتم الرعاي
والميســورين والشــركات إلــى التبــرع بمــا تجــود بــه أنفســهم 
لهــذه الجمعيــة المميــزة والمهمــة علــى مســتوى المجتمــع، وأدعــو 
بــاب  مــن  ودعمهــا  للجمعيــة،  التبــرع  إلــى  الكبيــرة  الشــركات 
المســؤولية االجتماعيــة؛ إذ إننــا فــي حاجــة إلــى تكاتــف المجتمــع«.

ويختتــم الشــيخ أحمــد معافــا كامــه بتقديــم الشــكر والتقديــر لــوالة 
ــه هللا- ــريفين -حفظ ــن الش ــادم الحرمي ــهم خ ــى رأس ــر، وعل األم

ــن  ــال المعوقي ــة األطف ــس جمعي ــده هللا-، ورئي ــده -أي ــي عه ، وول
ــة  ــر منطق ــمو أمي ــه هللا-، وس ــلمان -حفظ ــن س ــلطان ب ــر س األمي
جــازان -حفظــه هللا-، وســمو نائــب أميــر المنطقــة -حفظــه هللا-، 
علــى دعمهــم الامحــدود لهــذه الجمعيــة المتميــزة وحرصهــم علــى 

ــازان. ــة ج ــد بمنطق ــز الجدي ــاح المرك افتت
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مركز رعاية
األطفال المعوقين
بمنطقة جازان

الشيخ علي خليل أبو دية

الشيخ إبراهيم حسن الذروي 
شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع

شيخ شمل محافظة ضمد 

ــة،  ــي المنطق ــة ف ــات المتخصص ــة للخدم ــة حقيقي ــيكون إضاف ــروع س ــذا المش إن ه
ــة، ووزارة  ــة االجتماعي ــل والتنمي ــال وزارة العم ــن خ ــة م ــه الدول ــا تقدم ــداداً لم وامت
الصحــة، وغيرهمــا مــن قطاعــات الدولــة والجمعيــات األهليــة، مشــيراً إلــى أن أهالــي 
المنطقــة، وأســر األطفــال المعوقيــن كانــوا فــي انتظــار االنتهــاء مــن مشــروع جمعيــة 
األطفــال المعوقيــن واســتكمال وانتهــاء تجهيزاتــه حتــى يمكــن االســتفادة مــن 
ــن  ــة م ــذه الفئ ــل ه ــادة تأهي ــة إلع ــة وضروري ــات مهم ــي خدم ــه، وه ــه وبرامج خدمات

ــة. ــة والتعليمي ــن العاجي ــن الناحيتي ــا م أطفالن
ويؤكــد الشــيخ علــي خليــل أبــو ديــة أن الجمعيــة مــن المؤسســات اإلنســانية البــارزة 
فــي بادنــا، وتقــوم بــدور حيــوي لرعايــة األطفــال المعوقيــن، وتحظــى بســمعة ممتــازة، 
وعملهــا منظــم ورائــع ومجانــي فــي كل مــدن المملكــة التــي تحتــاج إلــى خدماتهــا، وهــو 
جهــد يشــكرون عليــه، وبدعــم حكومتنــا الرشــيدة، يفتتحــون اآلن مشــروع مركــز جــازان 
لينضــم إلــى الكثيــر مــن المراكــز التــي تقــدم خدماتهــا لألطفــال، وحــرص الجمعيــة علــى 

امتــداد خدماتهــا المجانيــة هــو بالفعــل قمــة التفانــي فــي إتقــان العمــل. 

إلــى  الحاجــة  أشــد  فــي  كانــت  المنطقــة  إن 
ــة  ــه إضاف ــص، وإن افتتاح ــز المتخص ــذا المرك ه
حقيقيــة لمنظومــة الخدمــات التــي تقــدم ألبنــاء 
ــد  ــر الجه ــي توفي ــاهم ف ــه يس ــث إن ــة، حي المنطق
والمــال علــى أصحــاب االحتياجــات الخاصــة، كمــا 

يقــدم خدمــة كبيــرة لمنطقــة جــازان.
ويعتبــر الشــيخ إبراهيــم الــذروي أن حــرص  الجمعيــة علــى مــد 
ــاً  ــس واجب ــة يعك ــة كاف ــق المملك ــمل مناط ــا لتش ــة خدماته مظل
ــيقدم  ــز س ــذا المرك ــاء؛ فـ«ه ــر والثن ــه التقدي ــتحق علي ــاً، تس وطني

ــاء«. ــن األبن ــة م ــة غالي ــة لفئ ــة مهم ــة مجتمعي خدم
ــة  ــات الحكومي ــع القطاع ــدر بجمي ــه يج ــذروي أن ــيخ ال ــرى الش وي
والخاصــة، وكذلــك األفــراد، التعــاون مــع الجمعيــة ومســاعدتها فــي 
ــاج  ــي تحت ــة الت ــات الخيري ــر الجمعي ــا أكث ــر، وأنه ــا الكبي أداء دوره

إلــى الدعــم والمســاندة؛ ألنهــا تقــدم الخدمــات المتخصصــة مجانــاً، 
شــاملة العــاج والتعليــم والتأهيــل؛ وأضــاف: »لذلــك أناشــد أبنــاء 
ــر وخدمــة  ــون الخي المنطقــة مــن الميســورين وغيرهــم ممــن يحب
مجتمعهــم دعــم هــذه الجمعيــة المباركــة ومــد يــد العــون إليهــا«.
ــود  ــذروي: »إن  وج ــم ال ــيخ إبراهي ــول الش ــه يق ــام كام ــي خت وف
ــة  ــة جليل ــة وخدم ــة نوعي ــد إضاف ــازان يع ــة ج ــي منطق ــة  ف الجمعي
ــر، وال  ــرف وأج ــم ش ــاً أن خدمته ــاء، خصوص ــن األبن ــة م ــة غالي لفئ
ــا  ــس إدارته ــس مجل ــر لرئي ــكر والتقدي ــم الش ــوى تقدي ــعنا س يس
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان، وســمو 
ــر -حفظهــم هللا- علــى بذلهــم  ــر المنطقــة، وســمو نائــب األمي أمي
وعطائهــم، وخدمــة أهالــي جــازان، والشــكر والتقديــر ألعضــاء 
مجلــس إدارة الجمعيــة وكل منســوبيها علــى مــا يبذلونــه مــن 

ــال«. ــؤالء األطف ــة ه ــود لخدم جه
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الدكتور علي بن حسين المدير
مساعد المدير العام للخدمات العالجية بصحة جازان

ــاج  ــص لع ــد ومتخص ــز جدي ــاح مرك ــداً افتت ــم ج ــن المه م
المنطقــة،  فــي  المعوقيــن  األطفــال  وتأهيــل  وتعليــم 
مــع قلــة االهتمــام بمثــل هــذه الفئــة وقلــة اإلمكانــات 
ــى  ــاً إل ــر احتياج ــة األكث ــرون الفئ ــم يعتب ــم؛ فه ــة له المتاح
الخدمــات اإلنســانية والتأهيليــة، متمنيــاً اســتمرار الخدمــات 
ــة  ــة الغالي ــذه الفئ ــة له ــن الجمعي ــة م ــة المجاني المتخصص
علــى قلوبنــا، حيــث ال تخلــو منطقــة وال مدينــة منهــم، 
ــب  ــن قري ــم بي ــع؛ فه ــن المجتم ــزأ م ــزءاً ال يتج ــون ج ويظل
وصديــق، ورغــم الجهــود المبذولــة لهــم فهــم يظلــون فــي 
حاجــة ماســة إلــى تقديــم خدمــات متخصصــة تنتشــلهم مــن 

ــة«. ــز والحاج ــة العج بوتق
ــة  ــة بصح ــات العاجي ــام للخدم ــر الع ــاعد المدي ــل مس ويأم
جــازان »تعزيــز دور أبنــاء المنطقــة مــن الميســورين، وكذلك 

الشــركات، فــي مســاندة خدمــات المركــز الجديــد للجمعيــة، 
ــم دور ال  ــة؛ فله ــؤولية االجتماعي ــوات المس ــال قن ــن خ م
يجــب تناســيه تجــاه أفــراد المجتمــع، خصوصــاً َمــن هــم فــي 
ــزء  ــم ج ــاعدات، ودوره ــذه المس ــل ه ــى مث ــة إل ــة ماس حاج
مــن التنميــة والمشــاركة المجتمعيــة التــي توجــه إلــى خدمــة 
مجتمعهــم، وهــي مــن أعمــال الخيــر والبــر التــي نســأل هللا 

أن يجزيهــم عليهــا خيــر الجــزاء«.
وفــي ختــام كامــه يقــول الدكتــور علــي بــن حســين المديــر: 
المجتمــع  علــى  غاليــة  فئــة  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  »إن 
لألســرة  وتحديــات  مصاعــب  إلــى  تتحــول  وصعوباتهــم 
بأكملهــا، ووجــود مثــل هــذا المركــز ذو أهميــة كبيــرة لهــم 
ــن  ــداً م ــى أن أرى مزي ــه، وأتمن ــع بأكمل ــرهم وللمجتم وألس

ــرة«.  ــدة الكبي ــز ذات الفائ ــذه المراك ه
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مركز رعاية
األطفال المعوقين
بمنطقة جازان

األستاذ عمر بن حسين غالب 
المشرف على فرع وزارة اإلعالم بمنطقة جازان

ــا نحتفــل  إن االحتفــال بافتتــاح مركــز الجمعيــة الجديــد فــي جــازان مــن المناســبات المباركــة؛ حيــث إنن
ــد  ــة. وق ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــة م ــاء المنطق ــة ألبن ــات جليل ــدم خدم ــر يق ــرح كبي ــوم بص ــذا الي ه
استشــعرت أهميتــه جمعيــة األطفــال المعوقيــن؛ مــن أجــل هــذه الفئــة الغاليــة مــن األبنــاء، حيــث ســيُعنى 
المركــز برعايــة وتعليــم وتأهيــل المحتاجيــن إلــى هــذه الخدمــة، وهــو أيضــاً نتيجــة لحــرص القائميــن علــى 
ــن  ــتحق م ــة تس ــي، ولفئ ــا الغال ــاء وطنن ــي أرج ــة ف ــريحة ممكن ــر ش ــا ألكب ــم خدماته ــى تقدي ــة عل الجمعي
الجميــع االهتمــام والتقديــر، فجــزى هللا القائميــن علــى هــذا اإلنجــاز خيــر الجــزاء وبــارك فــي جهودهــم«.

ويهيــب األســتاذ عمــر بــن حســين غالــب، بالميســورين ورجــال األعمــال فــي المنطقــة 
مســاندة الجمعيــة »مــن أجــل الرقــي بخدماتهــا وتحســين جودتهــا وتنوعهــا عــن طريــق 
الدعــم بالتبرعــات الماليــة وبــكل مــا يســاهم فــي أداء رســالتها العظيمــة التــي تقدمهــا 
لشــريحة غاليــة علــى الجميــع. كمــا أتمنــى للجمعيــة المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار فــي 
عهــد الخيــر بقيــادة حكومــة ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األميــن 
-حفظهمــا هللا-، وأدام علينــا العلــي القديــر نعمــة األمــن واألمــان والرخــاء فــي وطننــا 

الغالــي«.

م. أحمد بن محمد القنفذي
مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية

 االجتماعية بمنطقة جازان

-ســبحانه  هللا  نحمــد 
وتعالــى- علــى جميــع 
النعــم التــي أنعــم بهــا علينــا 
فــي هــذا الوطــن المعطــاء الــذي 
المجتمــع،  فئــات  لجميــع  خدماتــه  يمــد 
ونــرى اليــوم هــذا المشــروع المهــم والحيــوي الــذي 
ــزء  ــم ج ــذي ه ــن ال ــال المعوقي ــه لألطف ــدم خدمات يق
ال يتجــزأ مــن هــذا المجتمــع، والذيــن يحتاجــون إلــى 
ــة  ــا التعليمي ــدة، منه ــب ع ــن جوان ــام م ــة واالهتم الرعاي
والجســدية والنفســية. وحيــث إن منطقــة جــازان منطقــة 
ــل  ــى مث ــة إل ــة ماس ــي حاج ــي ف ــة؛ فه ــكانية عالي ــة س ذات كثاف
ــة  ــة االجتماعي ــة التنمي ــع عجل ــي دف ــاهم ف ــي تس ــز الت ــذه المراك ه
ــن  ــة المحتاجي ــاء المنطق ــن أبن ــبء ع ــح الع ــي تزي ــة، والت بالمنطق
ــي  ــاورة ف ــق المج ــى المناط ــاب إل ــن الذه ــات م ــذه الخدم ــى ه إل
مملكتنــا الحبيبــة، وحيــث إن الجمعيــة لهــا تاريــخ مميــز فــي خدمــة 
األطفــال المعوقيــن، والتــي تتكامــل مــع بقيــة الخدمــات التــي 

تقدمهــا وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بالمملكــة وتتكامــل مــع 
ــع  ــي تنتشــر بجمي خدمــات مراكــز التأهيــل الشــامل للمعوقيــن الت
ــن-  ــع المؤمني ــرى تنف ــاب أن الذك ــن ب ــر -م ــة. ونذك ــاء المملك أنح
بقــول الهــادي البشــير -صلــى هللا عليــه وســلم-: »مــا نقــص 
مــال مــن صدقــة«. وأدعــو الميســورين ورجــال األعمــال مــن أبنــاء 
ــي  ــتمر ف ــي تس ــزة؛ لك ــة الممي ــذه الجمعي ــرع له ــى التب ــة إل المنطق
ــه. ونهيــب  ــة، كاً بحســب قدرت ــزة والمجاني تقديــم خدماتهــا الممي
ــم  ــم الدع ــة وتقدي ــج الجمعي ــي برام ــركات تبن ــات والش بالمؤسس
ــب  ــي أغل ــده ف ــذي نفتق ــة، وال ــؤولية االجتماعي ــل دور المس وتفعي
الشــركات إال مــا رحــم ربــي. وختامــاً نشــكر والة أمرنــا، وعلــى 
ــده  ــي عه ــه هللا-، وول ــريفين -حفظ ــن الش ــادم الحرمي ــهم خ رأس
-أيــده هللا-، ورئيــس جمعيــة األطفــال المعوقيــن األميــر ســلطان 
بــن ســلمان -حفظــه هللا-، وســمو أميــر منطقــة جــازان -حفظــه 
ــم  ــى دعمه ــه هللا-، عل ــة -حفظ ــر المنطق ــب أمي ــمو نائ هللا-، وس
الامحــدود لهــذه الجمعيــة المتميــزة، وحرصهــم علــى افتتــاح هــذا 

ــازان. ــة ج ــد بمنطق ــز الجدي المرك
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ــة. فــي األعمــال وفــي الشــفافية المالي
ــى دور  ــلطان عل ــر س ــمو األمي ــى س وأثن
العنصــر النســائي فــي الجمعيــة مــن 
ــة  ــن قيم ــي يمثل ــوات الالت ــالل العض خ
ــالل  ــن خ ــس اإلدارة أو م ــة لمجل مضاف
اللجــان  فــي  المتطوعــة  الكفــاءات 
المختلفــة، مؤكــداً أن مــا تحصــل عليــه 
المــرأة فــي المملكــة هــو اســتحقاق 

ــد.  ــن أح ــة م ــس من ولي
الجمعيــة  اجتمــاع  شــهد  وقــد  هــذا، 
ــن  ــق م ــا تحق ــتعراضاً لم ــة اس العمومي
إنجــازات فــي الجمعيــة ومراكزهــا خــالل 
ومســيرة  المنصــرم،  المالــي  العــام 
الجديــدة،  مشــروعاتها  فــي  العمــل 
ومقترحــات األعضــاء لتجــاوز الصعوبات 

ــة  ــز راعــي مســيرة الجمعي ــن عبدالعزي ب
األول«. وداعمهــا 

ــى أن  ــلطان إل ــر س ــمو األمي ــار س وأش
االســتثماري  مكــة«  »خيــر  مشــروع 
الخيــري الــذي تنفــذه الجمعيــة فــي مكــة 
المكرمــة يمثــل نقلــة نوعيــة فــي تاريــخ 
ــان  ــتراتيجيتها لضم ــي اس ــة وف الجمعي
اســتدامة خدماتهــا وبرامجهــا المجانيــة 
ــن  ــر م ــي الكثي ــال ف ــن األطف ــآالف م ل

ــة. ــق المملك مناط
وأعــرب ســموه عــن اعتــزازه بتفاعــل 
ــم  ــة وحرصه ــة العمومي ــاء الجمعي أعض
ــى أن  ــيراً إل ــيرتها، مش ــراء مس ــى إث عل
الــذي  بأدائهــا  ثقتهــم  يجســد  ذلــك 
ــودة  ــياً وج ــاً ورأس ــعاً أفقي ــهد توس يش

ــاع  ــه لالجتم ــالل ترؤس ــموه خ ــر س ذك
الثانــي والثالثيــن للجمعيــة العموميــة 
الــذي  المعوقيــن  األطفــال  لجمعيــة 
أن  بالريــاض  مركزهــا  بمقــر  ُعقــد 
الفتــرة  خــالل  ســتحتفي  »الجمعيــة 
مركزهــا  بافتتــاح  المقبلــة  القريبــة 
الحــادي عشــر فــي منطقــة جــازان. كمــا 
ستشــهد نقلــة فــي التأهيل وســتواصل 
ــا  ــال خدماته ــعية إليص ــا التوس خططه

إلــى المناطــق التــي تحتــاج إليهــا«.
ورفــع ســموه، باإلنابــة عــن مجلــس 
منســوبيها  وجميــع  الجمعيــة  إدارة 
ــمى  ــا، أس ــن خدماته ــتفيدين م والمس
خــادم  مقــام  إلــى  الشــكر  آيــات 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 

خالل ترؤسه للجمعية العمومية الـ 32

األمير سلطان بن سلمان:
الفترة المقبلة ستشهد نقلة في التأهيل

صــرح صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة بــأن 
»تحقيــق الجمعيــة ألعلــى مقاييــس 
الحوكمــة والتزامهــا بأرقــى المعاييــر 
الجهــات  لتقييــم  وفقــً  المهنيــة؛ 
الدولــة  ثقــة  يعــزز  اإلشــراقية، 
والمجتمــع بهــذه المؤسســة الخيرية 
ودورهــا  مكانتهــا  ويؤكــد  الرائــدة، 
الدولــة  لجهــود  الوطنــي كمســاند 
فــي التصــدي لقضيــة محوريــة هــي 

اإلعاقــة«. قضيــة 
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التــي تواجههــا.
ــدد  ــم ع ــاع تكري ــالل االجتم ــم خ ــا ت كم
مــن األعضــاء بمناســبة مــرور 20 عامــاً 
وتكريــم  للجمعيــة،  انضمامهــم  علــى 
اإلدارة  مســؤولي  مــن  عــدد  وتوديــع 
التنفيذيــة الذيــن انتهــت فتــرة عملهــم، 
فيمــا ألقــى الشــاب نايــف العصيمــي 

ــة  ــة كلم ــي الجمعي ــد خريج أح
رحــب فيهــا بأعضــاء الجمعيــة العمومية 
قائــالً: »اليــوم تتوجنــي الجمعيــة مجــدداً 
تعيــد  وكأنهــا  كرمهــا،  مــن  بفيــض 
شــحن طاقتــي لتجــاوز مصاعــب الحيــاة 
مــن  العشــرات  أعــرف  وتحدياتهــا. 
يتحينــون  المركــز  خريجــي  أصدقائــي 

ــس  ــكان، لي ــذا الم ــارة ه ــة لزي أي فرص
ــل أيضــاً ألنهــم  ــاً، ب فقــط وفــاءً وعرفان
ــة  ــانية مثالي ــة إنس ــة بيئ ــرون الجمعي ي
ــم، وكل  ــاً بقضيته ــاً وإيمان ــض وعي تفي
مــن  مزيــد  إلــى  يدفعهــم  فيهــا  مــا 

التحــدي والنجــاح«. 
الدكتــور  معالــي  قــال  جهتــه  مــن 
عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الســويلم 
»إن  اإلدارة:  مجلــس  رئيــس  نائــب 
ُولــدت عمالقــة بدعــم مــن  الجمعيــة 
قيــادة المملكــة وبتفاعــل أهــل الخيــر«، 
المؤسســة  هــذه  تميــز  إلــى  مشــيراً 
ــن  ــاً م ــن عام ــدى ثالثي ــى م ــة عل الخيري
ــة، وتبنيهــا  خــالل اســتراتيجيتها العلمي
لقضيــة اإلعاقــة علــى مســتوى الوطــن.

وأشــار معاليــه إلــى أن الجمعيــة تفخــر 
الوطنيــة،  الكفــاءات  مــن  بكوادرهــا 
ــواء  ــة، س ــر أداء راقي ــا بمعايي وبالتزامه
أو  الماليــة  الشــفافية  علــى مســتوى 
علــى مســتوى التوســع فــي الخدمــة 
ــد  ــى صعي ــزة عل ــج ممي ــا لبرام أو تبنيه

الدمــج أو التدريــب أو التوعيــة. 
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6 مسارات لتعزيز ريادة الجمعية

 »خير مكة«.. ضمان لالستدامة 
والتمويــل،  والشــراكات،  والجــودة،  التوســع، 

والتوعيــة، والحوكمــة«.

افتتاح المركز الجديد
المعوقيــن  األطفــال  جمعيــة  ــه  توجُّ وعــن 
ــاج  ــي تحت ــق الت ــى المناط ــا إل ــال خدماته إليص
إلــى أعضــاء  المرفــوع  التقريــر  إليهــا، يشــير 
جمعيتهــا العموميــة إلــى »أنــه بعــد اكتمــال 
تشــغيل عشــرة مراكــز للجمعيــة فــي الكثيــر 

العمــل  فــي  يُحتــذى  أنموذجــاً  صــار  إدارتهــا 
اإلنســاني؛ وفقــاً لتقييــم الجهــات اإلشــرافية 

المعنيــة«.
وذكــر ســموه أنــه »بدعــم ورعايــة حكومــة خــادم 
ــل  ــاندة أه ــل ومس ــريفين، وتفاع ــن الش الحرمي
الوطنيــة؛  والمؤسســات  والشــركات،  الخيــر، 
ــة  ــواط ملموس ــع أش ــن قط ــة م ــت الجمعي تمكن
علــى صعيــد المســارات الســتة التــي تبناهــا 
مجلــس إدارتهــا فــي دورتهــا األخيــرة، وهــي: 

فــي صــورة ُمثلــى لما وصلــت إليــه مســيرة العمل 
ــن  ــعودية م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــري ف الخي
تطــور، تبــرز جمعيــة األطفــال المعوقيــن كعالمــة 
مضيئــة تفــرَّدت علــى مــدى ثالثيــن عامــاً برؤيتهــا، 

ومبادراتهــا، وإنجازاتهــا. 
ــي  ــمو الملك ــب الس ــرى صاح ــدد ي ــذا الص ــي ه ف
ــز  ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــن س ــلطان ب ــر س األمي
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة أنهــا »باتــت 
مرجعــاً للعمــل الخيــري فــي بالدنــا، وأن أســلوب 
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ــا  ــة طاقاته ــة بكاف ــدن المملك ــق وم ــن مناط م
حاليــاً  الجمعيــة  تحتفــل  والفنيــة،  البشــرية 
بافتتــاح المركــز الحــادي عشــر فــي منطقــة 
جــازان، والــذي أقيــم علــى مســاحة تقــدر بعشــرة 
ــل  ــو 200 طف ــتوعب نح ــع، ويس ــر مرب آالف مت
ــا  ــا فيه ــائية، بم ــه اإلنش ــغ تكلفت ــة، وتبل وطفل
ــى  ــة إل ــال، إضاف ــون ري ــو 20 ملي ــالل، نح اإلح
ــى  ــل إل ــي تص ــث الت ــزات والتأثي ــة التجهي تكلف

نحــو مليونــي ريــال«.
فــي  الجمعيــة  شــرعت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
منطقــة  فــي  جديــد  مركــز  إنشــاء  إجــراءات 
الحــدود الشــمالية، إلــى جانــب دراســة مبــادرات 
ــدة  ــز جدي ــاء مراك ــر لبن ــل الخي ــن أه ــا م تلقته
فــي بعــض المــدن علــى نفقتهــم الخاصــة، فيمــا 
تتولــى الجمعيــة جوانــب التجهيــز والتشــغيل 
ــر  ــة؛ األم ــرية المتخصص ــدرات البش ــر الق وتوفي
الــذي يمثــل تحديــاً كبيــراً للجمعية والمســؤولين 
ــغيل،  ــات التش ــد نفق ــع تزاي ــاً م ــا، خصوص فيه
ــدم  ــت تق ــي وق ــدة، ف ــز الجدي ــات المراك والتزام

ــاً. ــا مجان ــة خدماته ــة كاف ــه الجمعي في

االستدامة
ــكت  ــات؛ أوش ــك الخدم ــتمرارية تل ــان اس ولضم
الجمعيــة علــى إنجــاز مشــروع اســتثماري خيــري 
تاريخــي علــى مســافة دقائــق مــن الحــرم المكــي 
الشــريف، وتحديــداً فــي حــي النســيم بمكــة 
)االســتدامة(  نهــج  يتبلــور  وفيــه  المكرمــة، 
بشــكل واقعــي علــى صعيــد العمــل الخيــري 
ــعودية؛  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف المؤسس
ــو 50  ــى نح ــاحته إل ــل مس ــع تص ــول موق إذ تح
ألــف متــر مربــع إلــى ورشــة عمــل عمالقــة تضــم 
االســتثمار  صعيــد  علــى  نموذجيــاً  مشــروعاً 
الخيــري واألوقــاف، وأطلــق عليــه مشــروع )خيــر 
منظومــة  اســتدامة  تأميــن  مكــة( مســتهدفاً 

والتأهيــل  الرعايــة  برامــج 
التــي  المجانيــة 

مراكــز  تقدمهــا 
ــرة  ــة المنتش الجمعي

مــن  الكثيــر  فــي 
مناطــق ومــدن المملكــة، 

وتحتضــن نحــو أربعــة آالف 

طفــل وطفلــة ســنوياً.
ــن  ــادم الحرمي ــن خ ــم م ــة ودع ــة ورعاي وبمبارك
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز –
ــاً  ــروع متضمن ــذا المش ــق ه ــه هللا– انطل حفظ
ــا  ــيتم افتتاحه ــه س ــى من ــل: األول ــس مراح خم
ــن  ــم برجي ــيئة هللا-، وتض ــل -بمش ــام المقب الع
الســمو  صاحــب  اســم  بحمــل  األول  شــُرف 
الملكــي األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز –يرحمــه 
الحرميــن  خــادم  اســم  يحمــل  واآلخــر  هللا–، 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز –
يحفظــه هللا–، وهمــا برجــان فندقيــان تجاريــان 
بمواصفــات أربعــة نجــوم، وبارتفــاع 17 طابقــاً، 
إلــى جانــب طابقيــن ميزانيــن، ويقامــان علــى 
مســاحة مشــتركة قدرهــا 5700 متــر مربــع، 
وتصــل تكلفتهمــا إلــى نحــو 180 مليــون ريــال.
ــق  مــن جهــة أخــرى، نجحــت المراكــز فــي تحقي
علــى  قياســية  نتائــج 
األطفــال  أعــداد  صعيــد 
وكذلــك  المخدوميــن، 

ــج  ــن برنام ــتفيدين م ــداد المس ــد أع ــى صعي عل
ــة  ــع نهاي ــة م ــز الجمعي ــت مراك ــج. واحتفل الدم
مــن  الكثيــر  ببــروز  الفائــت  الدراســي  العــام 
مهــارات  اكتســبت  التــي  المتفوقــة  النمــاذج 
فــي  الفتــاً  نبوغــاً  وحققــت  وذهنيــة،  حركيــة 

العــام. التعليــم  مســيرة 

كارف
تطبيــق  إلــى  وســعياً 
الجــودة  معاييــر  أرقــى 
الرعايــة؛  برامــج  فــي 
شــكلت الجمعيــة لجنــة 

تســاندها  متخصصــة 
تنفيذيــة  إدارة 
ــيق  ــى التنس تتول
مؤسســة  مــع 
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شــهادة  علــى  للحصــول  الدوليــة  )كارف( 
الرعايــة  خدمــات  فــي  العالميــة  الجــودة 
المتخصصــة التــي تقدمهــا المراكــز؛ حيــث 
مســارات  قاطــرة  الرعايــة  برامــج  تمثــل 
الماضيــة  الثــالث  الســنوات  وخــالل  األداء. 
ــج  ــق ببرام ــا يتعل ــاً فيم ــة فتح ــت الجمعي حقق
ــالب  ــاص بالط ــامل الخ ــج الش ــج، والدم الدم
والطالبــات شــديدي اإلعاقــة الحركيــة حتــى 
المرحلــة الجامعيــة، ووصــل عــدد األطفــال 
الذيــن اســتفادوا مــن برنامــج الدمــج فــي 
العــام  خــالل  طفــالً   194 إلــى  المــدارس 
برامــج  شــهدت  كمــا  المنصــرم.  الدراســي 
نقلــة  المبكــرة  والطفولــة  المبكــر  التدخــل 

المســتفيدين.  أعــداد  فــي  نوعيــة 
وعلــى صعيــد الرعايــة العالجيــة التأهيليــة، 
تحديــث  عمليــة  الجمعيــة  مراكــز  شــهدت 
متكاملــة، وحقــق مقيــاس جلســات العــالج 
ــذي  ــر مســبوق؛ األمــر ال ــل ارتفاعــاً غي والتأهي
ــنت  ضاعــف مــن عــدد الحــاالت التــي تحسَّ
ــا  ــالً. كم ــى 223 طف ــل إل ــر؛ ليص ــكل كبي بش
بدأنــا برنامــج الرعايــة المســائية للفئــات التــي 
ــة.  ــول بالجمعي ــروط القب ــا ش ــق عليه ال تنطب
ــن  ــة ع ــة وطني ــذ دراس ــي تنفي ــرعت ف ــا ش كم
الصــورة الذهنيــة للجمعيــة وهويتهــا؛ لتقييــم 
مســيرة العقــود الثالثــة الماضيــة، واالســتنارة 

عالقــات  ودوائــر  الخدمــات  متلقــي  بــآراء 
إعــادة  مــن  االنتهــاء  تــم  كمــا  الجمعيــة. 
هيكلــة الجمعيــة، ومواءمــات أعــداد العامليــن 
ــر  ــوة للتطوي ــي خط ــز ف ــن بالمراك والمخدومي

والترشــيد.
فــي  المجتمعيــة  الثقــة  لرصيــد  واســتثماراً 
ــراكاتها  ــة ش ــددت الجمعي ــة؛ ج أدوار الجمعي
االســتراتيجية مــع الكثيــر مــن المؤسســات 
الحكوميــة واإلعالميــة والجامعــات والمنشــآت 
لضمــان  مبتكــرة  آليــات  لتبنــي  التجاريــة؛ 
بعضهــا  وتطويــر  التعــاون،  اســتمرارية 
عبــر مشــروعات وقفيــة اســتثمارية تمثــل 
مصــادر دخــل ثابتــة تســهم فــي دعــم نفقــات 
ــو  ــل النم ــي ظ ــاً ف ــز، خصوص ــغيل المراك تش
ــت  ــي بلغ ــة الت ــة الجمعي ــي ميزاني ــرد ف المط
ــر مــن 180 مليــون  ــي 2018م أكث العــام المال
ريــال، منهــا نحــو 100 مليــون ريــال نفقــات 

تشــغيل المراكــز.
التوعــوي  دورهــا  مــن  الجمعيــة  وعــززت 
الوطنــي مــن خــالل التوســع فــي المبــادرة 
للتوعيــة  خيرهــا(  يعطيــك  )هللا  الوطنيــة 
بالســياقة اآلمنــة؛ لمواجهــة أحــد أكثر أســباب 
ــادرة )جــرِّب الكرســي(  اإلصابــة باإلعاقــة، ومب
لحشــد المســاندة المجتمعيــة لحقــوق ذوي 
اإلعاقــة. هــذا إلــى جانــب الكثيــر مــن البرامــج 

التــي  واالجتماعيــة  التطوعيــة  واألنشــطة 
ــددة.  ــات متع ــى قطاع ــول إل ــتهدف الوص تس

إدارًة، وكفاءًة
بتطبيــق  المتميــز  أداءهــا  الجمعيــة  وواصلــت 
وذلــك  والشــفافية،  الحوكمــة  معاييــر  أعلــى 
يتــم  الذيــن  الخارجييــن  المدققيــن  بشــهادة 
تعيينهــم مــن قبــل الدولــة لمراجعــة حســاباتها، 
مؤكديــن أنهــا مــن أفضــل الجمعيــات إدارةً، 
فــي  جــاء  وقــد  شــفافيًة.  وأكثرهــا  وكفــاءةً، 
تســتحق  »الجمعيــة  أن  نصــاً  شــهادتهم 
اإلشــادة لتطبيقهــا الشــفافية والوضــوح فــي 
أداء أعمالهــا، وحرصهــا علــى تطبيــق أفضــل 
المحاســبية والماليــة،  السياســات والمعاييــر 
ــي«، وأن  ــع الخارج ــع المراج ــام م ــا الت وتعاونه
والتمويليــة  االســتثمارية  الخطــط  »حســن 
فــي الجمعيــة تعكــس إشــارات إيجابيــة إلــى 
اســتمرار أنشــطتها المباركــة«؛ وهــو »األمــر 
الــذي يمثــل إضافــة لرصيــد هــذه المؤسســة 
ــة  ــة ومكان ــة وثق ــن مصداقي ــدة م ــة الرائ الخيري
ــى التزامهــا  تســتحقها فــي المجتمــع؛ عطفــاً عل
باســتراتيجية عمــل ومعاييــر أداء مهنيــة تطبقهــا 
دومــاً  وخضوعهــا  عقــود،  ثالثــة  مــدى  علــى 
للتقييــم والتطويــر مــن كبريــات المؤسســات 

المعنيــة«. 





نقلة نوعية في تجهيزات وبرامج المراكز

أبرز اإلنجازات:
والتي  والترشيد،  التطوير  خطة  تطبيق   -

تضمنت عدداً من القواعد المهمة بخصوص 

يتوافق  بما  المراكز  وظائف  هيكلة  معالجة 

وتعزيز  الخدمات،  من  المستفيدين  عدد  مع 

التطوير التقني لتخفيض نفقات التشغيل.

- تطبيق مشروع االبتعاث الداخلي لعشرين 

طفالً سنوياً، ولمدة خمس سنوات بالتعاون 

مع شركة سابك.

- الشروع في تطبيق معايير كارف.

على  تشرف  للجودة  خاصة  إدارة  إنشاء   -

تطبيق معايير قياسية لألداء.

بمركز  الحسي  للتكامل  وحدة  إنشاء   -

المدينة المنورة.

إلى  بخدماتها  بالوصول  الجمعية للسعي  إطار نهج  في 
الدورة  اإلدارة خالل  إليها؛ عمل مجلس  تحتاج  التي  المناطق 
من  األفقي  التوسع  األول  رئيسين:  محورين  على  المنصرمة 
خالل إنشاء مركز جديد في منطقة جازان، والذي نحن بصدد 
يستهدف  الذي  الرأسي  التوسع  هو  اآلخر  والمحور  افتتاحه، 
مراكز  وخدمات  برامج  من  المستفيدين  أعداد  مضاعفة 
تتيح  التي  التقنية  التجهيزات  وتطوير  واستكمال  الجمعية، 
تعزيز المخرجات، سواء في األقسام التعليمية أو العالجية أو 

التأهيلية. 
وشهدت مراكز الجمعية خالل العام الماضي نقلة نوعية 
في تحديث الوسائل واألجهزة، من خالل التواصل مع كبريات 
المؤسسات العلمية والصناعية المتخصصة في هذا المجال، 
وبتعاون ودعم كريمين من أهل الخير وشركات وطنية رائدة 

أسهمت في تأمين الكثير من تلك األجهزة.
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تواصل  وأجهزة  تعليمية  وسائل  توفير   -

مساعدة لألطفال شديدي اإلعاقة بمركز مكة 

المكرمة.

العالج  وحدتي  تجهيزات  استحداث   -

المدينة  بمركز  الطبيعي  والعالج  الوظيفي 

المنورة.

بمركز  الحسي  التكامل  وحدة  تطوير   -

الرياض.

الفضائية  بالبدلة  العالج  وحدة  تحديث   -

بمركز الرياض.

- تسليم مركز مكة المكرمة عدداً من أجهزة 

بمبادرة  الجديدة،  الطبيعي  العالج  ومعدات 

من شركة البترجي للمعدات. 

بمركز  األسنان  عيادة  تشغيل  في  البدء   -

األمير سلطان بن عبدالعزيز.

الرس  بمركز  التعليمية  الفصول  تزويد   -

بأجهزة الحاسب اآللي. 

في  الفضائية  بالبدلة  العالج  وحدة  إنشاء   -

مركز جنوب الرياض.

لألطفال  اآللي  الحاسب  غرفة  تجهيز   -

شديدي اإلعاقة بمركز جنوب الرياض. 

- اكتمال تجهيز وحدة العالج الطبيعي بمركز 

جنوب الرياض بدعم من بنك الجزيرة.

- تأمين عدد من األجهزة والمعدات لوحدات 

التأهيل بمركز الباحة. 

المسائية  الرعاية  ببرنامج  العمل  تدشين   -

بمركز الباحة.

متعددة  قاعة  إنشاء  مشروع  في  البدء   -

األغراض بمركز الباحة.

مركز  ألطفال  متحركاً  كرسياً  توفير 40   -

الجوف بدعم من نادي المسؤولية االجتماعية 

بجامعة الملك سعود.

- تطوير فصل الحاسب اآللي في مركز الباحة 

ودعمه باألجهزة المساندة.

- إنجاز حقيبة أنشطة فصل التدخل المبكر 

واالبتدائي )فكري( في مركز الباحة.

الوسائل  وإنتاج  المصادر  غرفة  تفعيل   -

اإلعاقة  شديدي  لألطفال  الخاصة  التعليمية 

بمركز الجوف.

ثمار النجاح
تحديث  في  نوعية  نقلة  الماضي  العام  خالل  الجمعية  مراكز  شهدت 

العلمية  المؤسسات  كبريات  مع  التواصل  خالل  من  واألجهزة،  الوسائل 

والصناعية المتخصصة في هذا المجال، وبتعاون ودعم كريمين من أهل 

الخير وشركات وطنية رائدة أسهمت في تأمين الكثير من تلك األجهزة.

تطبيقابتعاث 20 طفاًل
معايير كارف

إنشاء
إدارة للجودة 

وحدة للتكامل 
الحسي

 لمركز المدينة 

وسائل وأجهزة 
متطورة لمركز 

مكة 

أجهزة حاسب 
آلي لفصول 
مركز الرس 

وحدة العالج بالبدلة 
الفضائية في مركز 

جنوب الرياض

أجهزة ومعدات 
للتأهيل في مركز 

الباحة

 40 كرسيًا متحركًا 
ألطفال مركز الجوف 

CARF
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ــاج  ــول الع ــن دورات ح ــتفيدون م •  )76( يس
ــق  ــض والنط ــي والتمري ــي والوظيف الطبيع

• )26( اخصائيــة تشــارك فــي دورة عــن العــاج 
الطبيعــي والوظيفــي.

• )79( مــن جميــع الفئــات الطبيــة والتعليميــة 
يســتفيدون مــن دورات متخصصــة.

كمــا شــارك منســوبو الجمعيــة فــي دورات 
ــن  ــة م ــبة عالي ــي، بنس ــام الماض ــة الع خارجي
ــن  ــوبيه م ــن منس ــر م ــدد كبي ــور ع ــال حض خ
هــذه  فــي  والمتخصصــات  المتخصصيــن 
ــع  ــل م ــارات التعام ــا دورة مه ــدورات ومنه ال
ذوي  األشــخاص  وحقــوق  المســتفيدين، 
وأعمــال  اإللكترونيــة  والجــداول  اإلعاقــة، 
الفعــال  االتصــال  ومهــارات  الســكرتارية 

واألكاديميــات وأطبــاء االمتيــاز، وطالبــات كليات 
العــاج الطبيعــي والعــاج الوظيفــي والتمريــض 

ــية. ــة والنفس ــة االجتماعي والرعاي

إنجازات ونجاحات:
حققــت الجمعيــة خــال العــام المنصــرم )2017 
م( العديــد مــن اإلنجــازات فــي مجــال التدريــب 

الداخلــي لكوادرهــا البشــرية ومنهــا:
• مشــاركة )40( متدربــة فــي ورش عمــل حــول 

اإلنعــاش الرئــوي.
عــن  دورة  فــي  يشــاركون  متدربــاً   )63(  •
البديلــة. والمســاندة  التواصــل  وســائل 

• اســتفادت )50( أمــاً لألطفــال المعوقيــن مــن 
محاضــرات تأهيليــة وتعريفيــة.

باتــت مراكــز الجمعيــة بمثابة أكاديميــات تدريب، 
ليــس فقط لمنســوبيها مــن الكفاءات البشــرية 
ــي  ــري ف ــل الخي ــاً والعم ــل أيض ــة، ب المتخصص
كل مناطــق المملكــة. وتحظــى برامــج التدريــب 
التــي تقدمهــا وتحتضنهــا الجمعيــة باعتمــاد 
ــوع  ــة. وتتن ــة المعني ــة والعلمي ــات الصحي الجه
ــل  ــى رأس العم ــب عل ــج التدري ــات برام تخصص
التــي توفرهــا الجمعيــة لمنســوبيها لتشــمل 
كل قطاعــات الخدمــة المقدمــة، ومــن ذلــك: 
معاييــر  وتطبيــق  المعلمــات،  تأهيــل  برامــج 
القــدرات  وبنــاء  لاختصاصيــات،  الجــودة 
النســائية فــي القطــاع الخيــري، وتنميــة الموارد 
ــة، وأنشــطة التطــوع، وصناعــة البرامــج،  المالي
إلــى جانــب برامــج تدريــب األمهــات، والباحثــات، 

مراكز الجمعية..
أكاديميات للتدريب والتأهيل
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وإعــداد التقاريــر، شــبكات النطــاق المحلــي 
نظــم  وإدارة  اإلداري  واالبــداع  الاســلكية 
المعلومــات الصحيــة مهــارات التعامــل مــع 
ضغــوط العمــل وغيرهــا. وقــد شــارك منســوبو 
المثــال ال  الملــك فهــد علــى ســبيل  مركــز 
الحصــر وعددهــم )81( متخصصــاً ومتخصصــة، 
ــد مــن الجهــات ذات العاقــة  وذلــك فــي العدي
الجمعيــة  العامــة،  اإلدارة  معهــد  ومنهــا 
األميــر  مدينــة  األطفــال،  لطــب  الســعودية 
ــعودي  ــفى الس ــانية، المستش ــلطان اإلنس س
األلمانــي، مدينــة الملــك فهــد الطبيــة، ومدينــة 
الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة وغيرهــم.

أهم المؤتمرات والدورات 
وورش العمل

المشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي الرابــع للرعاية 
والتأهيــل، وفــي نــدوة عــن )حقــوق التأميــن(. 
ــارات  ــول: مه ــة ح ــة متنوع ــي دورات تدريبي وف
ــداع اإلداري،  ــي، واإلب ــب النفس ــل، والط التعام
ــت،  ــات وإدارة الوق ــن المعلوم ــيات أم وأساس
تنظيــم دورة عــن الشــلل الدماغــي، ونــدوة عــن 
ــل المعلمــات  حمــض الفوليــك، وبرنامــج تأهي
فــي التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة، ورش عمــل 
عــن اضطرابــات الطاقــة الكاميــة، وعــن بنــاء 
القــدرات النســائية فــي القطــاع غيــر الربحــي، 
وعــن  االجتماعيــة،  المشــاريع  صناعــة  عــن 
ــى  ــة األول ــة التدريبي ــات، والورش ــارب األمه تج
فــي الرســم والزخرفــة والكــوالج بمركــز عســير.

ــي  ــاركة ف ــم المش ــد ت ــدورات فق ــبة لل وبالنس
دورة عــن التطــوع، وعــن وســائل وتقنيــات 
التعليــم فــي التربيــة الخاصــة، ودورة عــن لغــة 
ــن  ــي ع ــج تدريب ــون(. وبرنام ــل )ماكنت التواص
ــة، دورة لموظفــات القســم  الســبورة التفاعلي
اإلســعافات  فــي  حائــل  بمركــز  التعليمــي 

األوليــة للحــاالت الطارئــة لألطفــال. 
كمــا تــم تســجيل فريــق مــن مركــز األميــر 
ســلطان بــن عبــد العزيــز لرعايــة األطفــال 
المعوقيــن بالمدينــة المنــورة فــي برنامــج تأثير 

للقيــادات النســائية بالجمعيــات الخيريــة. 
يضــاف الــى ذلــك إعــداد حقيبــة لسلســلة مــن 
ورش العمــل ألمهــات أطفــال التدخــل المبكــر 
والســكن، والعمــل علــى تطبيــق بنــود بيكاســو 

للجــودة فــي مركــز المدينــة المنــورة.

تدريــب وتأهيــل الكفــاءات الوطنيــة مــن أبــرز برامــج ومشــروعات الجمعيــة 
ــط  ــس فق ــب، لي ــات تدري ــة أكاديمي ــا بمثاب ــارت مراكزه ــث ص ــة حي العلمي
ــين  ــك للدارس ــل وكذل ــة، ب ــرية المتخصص ــاءات البش ــن الكف ــوبيها م لمنس
والعامليــن فــي رعايــة وتأهيــل ذوي اإلعاقــة والعمــل الخيــري فــي كل 

ــة: ــاالت التالي ــي المج ــك ف ــة وذل ــق المملك مناط

تنمية الموارد 
المالية

برامج تدريب 
األمهات 
والباحثات

التمريض والرعاية 
االجتماعية 
والنفسية

تدريب وتأهيل 
منسوبي الجمعية 

لرفع كفاءة

أنشطة التطوع

 أكاديميات وأطباء 
االمتياز

صناعة البرامج

طالبات كليات 
العالج الطبيعي 

والعالج الوظيفي 

كوادر متخصصة.. وكفاءات وطنية

حققت الجمعية خالل العام المنصرم )2017 م( العديد من اإلنجازات في 
مجال التدريب الداخلي للكوادر البشرية ومنها:

-  مشاركة )40( متدربة في ورش عمل حول اإلنعاش الرئوي.

-  )63( متدرباً يشاركون في دورة عن وسائل التواصل والمساندة البديلة.

-   )50( أماً استفدن من محاضرات تأهيلية وتعريفية.

-   )76( يستفيدون من دورات حول العاج الطبيعي والوظيفي والتمريض والنطق. 

-  )26( اخصائية تشارك في دورة عن العاج الطبيعي والوظيفي.

-  )79( من جميع الفئات الطبية والتعليمية يستفيدون من دورات متخصصة.
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وخــال الســنوات الثــاث الماضيــة حققــت 

ــج،  ــج الدم ــق ببرام ــا يتعل ــاً فيم ــة فتح الجمعي

والدمــج الشــامل الخــاص بالطــاب والطالبــات 

المرحلــة  حتــى  الحركيــة  اإلعاقــة  شــديدي 

الذيــن  األطفــال  عــدد  ووصــل  الجامعيــة، 

ــدارس  ــي الم ــج ف ــج الدم ــن برنام ــتفادوا م اس

إلــى 194 طفــاً خــال العــام الدراســي المنصــرم. 

كمــا شــهدت برامــج التدخــل المبكــر والطفولــة 

المبكــرة نقلــة نوعيــة فــي أعــداد المســتفيدين. 

وعلــى صعيــد الرعايــة العاجيــة التأهيليــة، 

تحديــث  عمليــة  الجمعيــة  مراكــز  شــهدت 

متكاملــة، وحقــق مقيــاس جلســات العــاج 

ــذي  ــر مســبوق؛ األمــر ال ــل ارتفاعــاً غي والتأهي

ــكل  ــنت بش ــي تحس ــاالت الت ــن الح ــف م ضاع

كبيــر ليصــل إلــى 223 طفــاً، كمــا بــدأ برنامــج 

الرعايــة المســائية للفئــات التــي ال تنطبــق 

ــة. ــول بالجمعي ــروط القب ــا ش عليه

ما تحقق في أعلى معدالت 
اإلنجاز خالل عام:

برامــج رعايــة متنوعــة  • تلقــى 4878 طفــاً 

خــال العــام. 

)بلــس(  األولــى  الدفعــة  طالبــات  قبــول   •

فــي جامعــة الملــك ســعود مــن الطالبــات 

علــى  األولــى  للمــرة  الجمعيــة  خريجــات 

المملكــة. مســتوى 

• تطبيــق المعاييــر المهنيــة الخاصــة بالمملكــة 

علــى معلمــات القســم التعليمــي بالجمعيــة 

وتصنيــف أداء المعلمــات بنــاءً علــى درجاتهــن.

اإلدراكيــة  المهــارات  حقائــب  تجهيــز   •

ــال  ــطة لألطف ــة واألنش ــة واللغوي واالجتماعي

مــن عمــر الميــاد إلــى 12 عامــاً.

طفاًل وطفلة
يبدأون حياة جديدة

4878

تمثل برامج الرعاية قاطرة مسارات 
األداء في مراكز الجمعية، وتتولى 
لجنة الرعاية والتأهيل صياغة 
وإقرار استراتيجية العمل وفق 
منهجية علمية تتلخص رؤيتها 
في الوصول بخدمات الجمعية إلى 
أرقى مستوى ممكن في التأهيل 
العالجي والتربوي والتعليمي 
وفقًا للمعايير العالمية األكثر 
تطورًا.
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العمريــة  المراحــل  بيانــات  إدخــال   •

برنامــج  فــي  واألنشــطة  والمحاضــرات 

. ) ر جســو (

• البــدء بمرحلــة التطبيــق التجريبــي لمنهــج 

الوحــدات التعليميــة لمرحلتــي ريــاض األطفال 

ــة. واالبتدائي

• تطبيــق الدمــج والدمــج الشــامل للطــاب 

والطالبــات شــديدي اإلعاقــة الحركيــة غيــر 

الناطقيــن مســتخدمي لغــة )بلــس( فــي عــدد 

ــدارس. ــن الم م

• تطبيــق التكنولوجيــا المســاعدة فــي التعليــم 

وتدريــب المعلمــات واألطفــال علــى اســتخدام 

األجهــزة الجديــدة.

فــي  الجــودة  مؤشــرات  معاييــر  مراجعــة   •

التأهيــل. وخدمــات  الخاصــة  التربيــة 

للمشــرفين  المهنيــة  المعاييــر  تطبيــق   •

للقيــاس  الوطنــي  المركــز  مــن  التربوييــن 

اإلشــراف  معاييــر  مــع  التربــوي  والتقويــم 

بــوي. التر

• تحديــث تجهيــزات ووســائل العــاج الطبيعــي 

ــي  ــي ف ــل الحس ــج التكام ــي، وبرنام والوظيف

المراكــز.

برنامــج  تطبيــق  صاحيــة  المراكــز  منــح   •

المســائية. الرعايــة 

• تحقيــق ارتفــاع غيــر مســبوق فــي أعــداد 

بعــد  التأهيــل  جلســات  مــن  المســتفيدين 

ــن المراكــز  ــدة للمنافســة بي ــة جدي ــق آلي تطبي

األداء. وتقييــم 

• مضاعفــة برامــج التدريــب علــى رأس العمــل 

مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون  التأهيــل  لفــرق 

الهيئــات ومراكــز التدريــب 

• تكثيــف أنشــطة الدمــج الخارجيــة فــي مراحل 

التدخــل المبكــر، والتمهيــدي، واالبتدائي. 

مراكــز  فــي  أم(  )تجربــة  برنامــج  تبنــي   •

الجمعيــة؛ لتبــادل الخبــرات، وإبــراز النجاحــات 

كقــدوة.

• احتــال أطفــال مراكــز الجمعيــة للمراتــب 

ــر  ــزة األمي ــن جائ ــدورة الـــ22 م ــي ال ــى ف األول

ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم.

• تفعيــل برنامــج )قصــص النجــاح( الــذي يبــرز 

حــاالت األطفــال الذيــن اســتطاعوا تجــاوز 

تحديــات اإلعاقــة فــي مراكــز الجمعيــة، ووصــل 

عددهــم خــال العــام المنصــرم إلــى 223 طفــاً. 

ــديدي  ــال ش ــة لألطف ــائل تعليمي ــاج وس • إنت

ــة. اإلعاق

ــي  ــج ف ــج الدم ــن برنام ــاً م ــتفاد 194 طف • اس

مــدارس التعليــم العــام بعــد اكتمــال خدمــات 

ــل. التأهي
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تحديثات 
متكاملة
لمراكز 

الجمعية

تطبيق المعايير المهنية 
على معلمات القسم 
التعليمي

تجهيز حقائب المهارات 
اإلدراكية واالجتماعية 
واللغوية

الدمج الشامل للطالب 
والطالبات شديدي 
اإلعاقة الحركية

تكنولوجيا مساعدة في 
تعليم وتدريب المعلمات 
واألطفال على استخدام 
األجهزة الجديدة

مضاعفة برامج التدريب 
لفرق التأهيل

تحديث تجهيزات ووسائل العالج 
الطبيعي والوظيفي، وبرنامج 

التكامل الحسي

تبني برنامج )تجربة أم( في 
مراكز الجمعية

احتالل أطفال المراكز للمراتب األولى 
في الدورة الـ22 من جائزة األمير 

سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم

223 طفاًل أبطال برنامج

)قصص النجاح( 

إنتاج وسائل تعليمية لألطفال 
شديدي اإلعاقة

استفاد 194 طفاًل 
من برنامج الدمج في 
مدارس التعليم العام
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يمثل مسار اإلعالم إحدى أهم أدوات الجمعية لتحقيق رسالتها الخيرية، ولحشد المساندة 
ن  لبرامجها ومشروعاتها الخدمية واالستثمارية، ولتنمية الوعي العام بقضية اإلعاقة. وتضمَّ
ذلك المسار خالل العام المنصرم الكثير من البرامج والفعاليات، منها على صعيد العمل 

اإلعالمي: 

منصات توعية وتثقيف

انطالقة جريئة مع اإلعالم الجديد..
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الحملة اإلعالمية اإلعالنية خالل شهر رمضان
 تــم تنفيــذ حملــة إعاميــة إعانيــة خــال موســم 
شــهر رمضــان ومــا قبلــه اســتهدفت حشــد 
ــر  ــة عب ــز الجمعي ــغيل مراك ــة تش ــم لموازن الدع
رســائل االتصــال الهاتفــي. وتنوعــت قنــوات 
ــاع  ــن قط ــز م ــل ممي ــت بتفاع ــة، وحظي الحمل

ــع. ــن   المجتم ــض م عري

• األخبار والتقارير والتغطيات الصحفية
ــو 650  ــز نح ــة والمراك ــة العام ــدرت األمان  أص
ــام،  ــال الع ــاً خ ــاالً وتصريح ــراً ومق ــراً وتقري خب
ووصــل عــدد مــرات النشــر إلــى أكثــر مــن ألــف 
ــاً  ــا إلكتروني ــم توثيقه ــة، ت ــة منوع ــادة صحفي م

ــاً. وورقي

• اإلعالم اإللكتروني
ــائل  ــر وس ــا عب ــن حضوره ــة م ــززت الجمعي  ع
العنقوديــة،  والشــبكة  االجتماعــي،  التواصــل 
وعمــدت إلــى تطويــر موقعهــا اإللكترونــي بثــوب 

ــن.  ــداد المتفاعلي ــف أع ــي بتضاع ــد حظ جدي
النشــرة  العــام المنصــرم إصــدار   كمــا شــهد 
األســبوعية اإللكترونيــة، وهــي نشــرة إخباريــة 
ــات  ــاطات والفعالي ــم النش ــى أه ــوء عل ــي الض تلق
العامــة  باألمانــة  تقــام  التــي  والمناســبات 
ــس  ــاء مجل ــى أعض ــا عل ــم توزيعه ــز، ويت والمراك
وجميــع  العموميــة،  الجمعيــة  وأعضــاء  اإلدارة 
ــدة  ــع ع ــاون م ــم التع ــا ت ــة، كم ــوبي الجمعي منس
واإلعانــات  األخبــار  لبــث  إلكترونيــة  مواقــع 

المجانيــة.
• المطبوعات والنشر

 80 نحــو  للجمعيــة  اإلعامــي  المركــز  أصــدر   
الســنوي،  التقريــر  شــملت:  متنوعــة  مطبوعــة 
وكتيبــات تعريفيــة للمراكــز، وكتيبــات برامــج تنميــة 
المــوارد، ونشــرات توعويــة، ونشــرات صحفيــة 
تواكــب األحــداث الكبــرى، وكتيبــات لجائــزة األميــر 
ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم، 
الخدمــات،  وبرامــج  الجديــدة،  والمشــروعات 

والمبــادرات.
اإلنتاج الفني 

ــًة للزخــم الكبيــر الــذي عاشــته الجمعيــة   مواكب
ــد  ــى صعي ــرم عل ــام المنص ــال الع ــا خ ومراكزه
ــت  ــد عمل ــادرات؛ فق ــج والمب ــطة والبرام األنش
الفيديــو،  أفــام  مــن  مجموعــة  ابتــكار  علــى 
جرافيــك،  والموشــن  واإلنفوجرافيــك، 
ووصــل  المتنوعــة،  التلفزيونيــة  والمقاطــع 

عددهــا إلــى 28 عمــاً.

موقع الجمعية
 فــي ثــوب جديــد يواكــب حضــور ودور الجمعيــة 
علــى صعيــد العمــل الخيــري واألداء العلمــي 
ــى  ــة عل ــع الجمعي ــر موق ــم تطوي ــص؛ ت المتخص
ــة؛ ليكــون منصــة  شــبكة المعلومــات العنكبوتي
لرســالتها، وجمهورهــا، وبرامجهــا، وجســراً 
المهتميــن بقضيــة اإلعاقــة،  بيــن  للتواصــل 
وتدشــيناً للتحــول الرقمــي فــي كل معامــات 

ــة. ــة اإلداري الجمعي

الفعاليات واألنشطة الثقافية
 علــى مــدى العــام شــهدت مراكــز الجمعيــة 
ــة  ــة والعلمي ــطة الثقافي ــن األنش ــرات م العش
إلــى  تســعى  التــي  والنــدوات  والملتقيــات 
ــف  ــا: التعري ــي مقدمته ــداف ف ــدة أه ــق ع تحقي
بقضيــة اإلعاقــة، وتفعيــل التعاطــي المجتمعــي 
ــة  ــة الفرص ــك إتاح ــاً، وكذل ــًة وعاج ــا وقاي معه
فــي  لاندمــاج  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
المجتمــع وتحقيــق االســتقالية، ومــن جهــة 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــز حق ــرى تعزي أخ
ــطة: ــك األنش ــم تل ــن أه ــد، وم ُع ــى كل الصُّ عل

- معرض سلمان في عيونهم. 
- تكريم الشركات.

- ندوة حمض الفوليك.
- معرض إطاق القدرات بجدة.

- االحتفاالت باليوم العالمي لإلعاقة.

- ندوة اإلعام التطوعي.
- ندوة الشلل الدماغي بالمدينة.

- االحتفاالت باليوم الوطني.
- معرض )سعودي( بمكة المكرمة.

- لقاء التواصل بمركز الرياض.
- حفات التخرُّج.

- ملتقى )المغردون(.
- ملتقيات التوظيف.

- أسبوع المرور.
- لقاءات األمهات.

- تكريم األمهات المثاليات.
- محاضرات أسبوعية.

- أسبوع الشجرة.
- النادي الصيفي.

-  محاضرات دينية. 
-  معرض )وسائل وتقنيات التعليم(.

- ماراثون )هيا نمشي معاً(.
- يوم الدفاع المدني.

- برنامج )تجربة أم(.
- ملتقى جمعيات الرعاية النهارية.

- برنامج المعلمة المثالية.
- برنامج األطفال المميزين.

- برنامج زيارات المدارس.
)التدخــل  التوعويــة  المحاضــرات  برنامــج   -
ــل،  ــاألم الحام ــة ب ــات، العناي ــر، التطعيم المبك

فحــص مــا قبــل الــزواج...(.

االجتماعي، التواصل  وسائل  عبر  حضورها  من  الجمعية   عززت 
اإللكتروني موقعها  تطوير  إلى  وعمدت  العنقودية،   والشبكة 
شهد كما  المتفاعلين.  أعداد  بتضاعف  حظي  جديد   بثوب 
وهي اإللكترونية،  األسبوعية  النشرة  إصدار  المنصرم   العام 
والفعاليات النشاطات  أهم  على  الضوء  تلقي  إخبارية   نشرة 

.والمناسبات التي تقام باألمانة العامة والمراكز

 ارتفاع معدالت
المتابعين على تويتر

 اإلقبال على صفحة
الجمعية بالفيسبوك
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ــة. ــق المملك مناط
ــي  ــاث الداخل ــروع االبتع ــرة مش ــص فك وتتلخ
ــم  ــج تعلي ــابك( لبرام ــركة )س ــة ش ــي رعاي ف
أصحــاب  مــن  طفــاً  عشــرين  وتأهيــل 
ــة  ــز جمعي ــاء مرك ــن أبن ــة م ــروف الخاص الظ
األطفــال المعوقيــن بالريــاض )مركــز الملــك 
فهــد(، بتكلفــة تبلــغ 70 ألــف ريــال لــكل 

ــان. ــاء اإلنس ــال بن ــن خ م
الشــراكة  عاقــة  البرنامــج  هــذا  وتــوّج 
االســتراتيجية بيــن جمعية األطفــال المعوقين 
ــية  ــات األساس ــعودية للصناع ــركة الس والش
)ســابك( علــى مــدى ســنوات، والتــي تجســدت 
ــة  ــروعات الجمعي ــي كل مش ــهام ف ــي اإلس ف
الخدميــة ومراكزهــا المنتشــرة فــي عــدد مــن 

مشروع االبتعاث الداخلي 
بالتعاون مع شركة )سابك(

يمثــل )مشــروع ســابك لابتعــاث الداخلــي 
متفــرداً  نموذجــاً  المعوقيــن(  لألطفــال 
لبرامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي تتبناهــا 
ــي  ــهام ف ــدف اإلس ــة به ــاتنا الوطني مؤسس
تحقيــق التنميــة المســتدامة وخدمــة المجتمع 

الجمعية والمؤسسات الوطنية..
شركاء في التنمية

المنشــآت  كبريــات  مــع  الجمعيــة  أبرمتهــا  التــي  االســتراتيجية  الشــراكات  وتتنــوع  تتعــدد 

االقتصاديــة والماليــة واإلعالميــة والعلميــة والتعليميــة الوطنيــة بهــدف مســاندة مشــروعات 

الجمعيــة وبرامجهــا. وتعــد تلــك الشــراكات قنــاة رئيســة فــي تمويــل خدمــات الجمعيــة وميزانيــة 

تشــغيل مراكزهــا.

اتفاقيات طويلة المدى:
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خمــس  المشــروع  وامتــد  ســنوياً،  طالــب 
ــبعة  ــى س ــل إل ــة تص ــة إجمالي ــنوات بتكلف س

ماييــن ريــال.

مشروع عمالء شركة االتصاالت 
السعودية االستثماري الخيري

تتواصــل األعمــال اإلنشــائية فــي مشــروع 
عمــاء شــركة االتصــاالت االســتثماري الخيــري 
ــة(،  ــر مك ــراج )خي ــن أب ــذه ضم ــاري تنفي الج
ــن  ــركة تتضم ــا الش ــادرة تبنته ــاج مب ــو نت وه
ــال  ــن خ ــة م ــم الجمعي ــا لدع ــوة عمائه دع
رســائل الهاتــف الجــوال، وتــم االتفــاق علــى 
ــاء  ــج إلنش ــك البرنام ــرادات ذل ــص إي أن تُخص
ــن  ــزء م ــى ج ــري عل ــتثماري خي ــروع اس مش

ــة.  ــة المكرم ــة بمك ــي الجمعي أراض
والمبنــى عبــارة عــن بــرج ســكني - تجــاري 
ــف  ــو لمواق ــن وقب ــاً، وميزاني ــاع 17 طابق بارتف
الســيارات بتكلفــة تصــل إلــى 75 مليــون ريــال.

مشروع عمالء بنده
 االستثماري الخيري 

االســتثماري  بنــده  عمــاء  مشــروع  يمثــل 
المســؤولية  لبرامــج  نموذجــاً  الخيــري 
الشــركات  تتبناهــا  التــي  االجتماعيــة 
الســعودية لإلســهام فــي التنميــة المجتمعية. 
وقــد اتفقــت جمعيــة األطفــال المعوقيــن 
وشــركة العزيزيــة بنــده المتحــدة علــى إنشــاء 
مشــروع خيــري اســتثماري تُخصــص إيراداتــه 
لدعــم نفقــات تشــغيل مراكــز الجمعيــة، وتــم 
ــن الجمعيــة قطعــة مــن  االتفــاق علــى أن تُؤمِّ
أراضــي مشــروع )خيــر مكــة(، وتتبنــى أســواق 
العزيــزة بنــده مــن جهتهــا برنامــج )دع الباقــي 
إلــى  متســوقيها  دعــوة  ويتضمــن  لهــم(، 
ــري  ــروع الخي ــاء المش ــي إنش ــاهمة ف المس
ــى  ــا تبق ــم بم ــال تبرعه ــن خ ــتثماري م االس
مــن هلــات أو ريــاالت مــن قيمــة مشــترياتهم 
فــي األســواق، وعلــى أن يطلــق على المشــروع 
)مشــروع عمــاء بنــده االســتثماري الخيــري(.

ومؤسســات  شــركات  الجمعيــة  ودعــت 
المقــاوالت المتخصصــة لتقديــم عطاءاتهــا 
ــذي  ــروع ال ــائية للمش ــال اإلنش ــذ األعم لتنفي
مربعــاً،  متــراً   2466 مســاحة  علــى  يقــام 
ــاري  ــي تج ــرج إداري مكتب ــن ب ــارة ع ــو عب وه

وفقــاً  تصميمــه  وتــم  طابقــاً،   14 بارتفــاع 
اإلنشــائية حيــث يتضمــن  المعاييــر  ألرقــى 
كل التســهيات والتقنيــات المطلوبــة فــي 
الخدمــات  جانــب  إلــى  الذكيــة،  المبانــي 

المســاندة.
مشروع عمالء شركة موبايلي 

االستثماري الخيري
ــاالت  ــاد االتص ــركة اتح ــة وش ــنت الجمعي  دش
ــي  ــاء موبايل ــروع عم ــراً مش ــي( مؤخ )موبايل
خدمــات  لدعــم  الخيــري؛  االســتثماري 
الجمعيــة مــن خــال اتفاقيــة ُوقعــت بحضــور 
ــر ســلطان بــن  صاحــب الســمو الملكــي األمي
ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة 
الجمعيــة، كمــا تــم تخصيــص الرقــم الموحــد 
مشــروع  لبنــاء  دخلــه  يعــود  الــذي   5050
)خيــر مكــة(، حيــث يمكــن لمشــتركي موبايلــي 
إرســال رســالة  مــن خــال  الوقــف  دعــم 
ــاالً  ــغ 12 ري ــى 5050 بمبل ــوي 5 إل ــة تحت نصي

ــهرياً. ش
اتفاقية مع شركة جيديا للتقنية

ــة(  ــا للتقني ــركة )جيدي ــة وش ــت الجمعي  وقع
ســنوات  خمــس  مدتهــا  تعــاون  اتفاقيــة 
تتضمــن تولــي الشــركة تنفيــذ مشــروع دعــم 
خيــري عبــر القنــوات اإللكترونيــة الجديــدة مــن 
ــة. ــي التقني ــص ف ــل متخص ــق عم ــال فري خ

اتفاقية صندوق التنمية الصناعية 
وقعــت الجمعيــة وصنــدوق التنميــة الصناعيــة 
الســعودي اتفاقيــة تعــاون تتضمــن تبنــي 
كل  )أجــر  لبرنامــج  الصنــدوق  منســوبي 
شــهر(، وتُخصيــص إيراداتــه لدعــم برامــج 
ــز  ــوبي مراك ــال منس ــة لألطف ــة المقدم الرعاي

الجمعيــة.
اتفاقية البنك السعودي 

الفرنسي 
الســعودي  والبنــك  الجمعيــة  دشــنت 
ــج  ــق برنام ــاون لتطبي ــة تع ــي اتفاقي الفرنس
)جنــى( عبــر دعــوة عمــاء البنــك إلــى اإلســهام 
فــي مســاندة رســالة الجمعيــة وبرامجهــا 
ــراكة  ــاً لش ــد تتويج ــوة تع ــي خط ــة ف الخيري
ــنوات. ــدت س ــتين امت ــن المؤسس ــة بي خيري

اتفاقية التعاون مع بنك 
االستثمار 

أبــرم البنــك الســعودي لاســتثمار والجمعيــة 
وتتضمــن  عاميــن،  تمتــد  تعــاون  اتفاقيــة 
)برنامــج  نقــاط  بتجييــر  البنــك  التــزام 
ــم  ــاء لدع ــا العم ــرع به ــي يتب ــوالء وااو( الت ال
ــي  ــك ف ــطة البن ــن أنش ــك ضم ــة، وذل الجمعي
وخدمــة  االجتماعيــة  المســؤولية  مجــال 

المجتمــع.
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اتفاقية تعاون مع )كارفور(
وقعــت الجمعيــة والشــركة الســعودية للمتاجــر 
لعبــة  تســويق  اتفاقيــة  )كارفــور(  الشــاملة 
أطفــال لصالــح الجمعيــة. وتهــدف االتفاقيــة 
فــي  لإلســهام  )كارفــور(  عمــاء  دعــوة  إلــى 
ــة. ــا الخيري ــة وبرامجه ــالة الجمعي ــاندة رس مس

اتفاقية الشركة السعودية 
للكهرباء

الســعودية  والشــركة  الجمعيــة  وقعــت   
للكهربــاء اتفاقيــة تعــاون لدعــم وتفعيــل 
طرحتــه  الــذي  الكرســي(  )جــرِّب  برنامــج 
للتوعيــة  أنشــطتها  إطــار  فــي  الجمعيــة 
باحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأهميــة 
توفيــر التســهيات المكانيــة التــي تتيــح لهــم 

بيســر. الحياتيــة  ممارســة شــؤونهم 

اتفاقية )دور الضيافة( 
 أبرمــت الجمعيــة وشــركة دور الضيافــة اتفاقية 
تعــاون لتفعيــل برنامــج )إقامــة وعطــاء( الــذي 
ــى اإلســهام فــي  ــدور إل ــزالء ال يتضمــن دعــوة ن
مســاندة رســالة الجمعيــة وبرامجهــا الخيريــة 

مــن خــال التبــرع بمبلــغ رمــزي. 

 اتفاقية )MBC األمل(
تعــاون  اتفاقيــة  الثانــي  للعــام  تواصلــت 
 MBC وشــبكة  الجمعيــة  بيــن  مشــترك 
والتــي تهــُدف إلــى مواجهــة أســباب اإلعاقــة 
ــراد  ــى األف ــلبية عل ــا الس ــن آثاره ــل م والتقلي
والمجتمــع. كمــا اشــتملت االتفاقيــة علــى 
جمعيــة  لرســالة  اإلعامــي  الدعــم  توفيــر 
التوعويــة. وبرامجهــا  المعّوقيــن  األطفــال 

اتفاقية مؤسسة )عكاظ (
بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس 
الملكــي  الســمو  وصاحــب  الجمعيــة،  إدارة 
األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
ــرف  ــو ش ــة وعض ــؤون الطاق ــة لش ــر الدول وزي
بيــن  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  تــم  الجمعيــة، 
ــر  ــة والنش ــكاظ للصحاف ــة ع ــة ومؤسس الجمعي
تتضمــن توفيــر الدعــم اإلعامــي لجهــود الجمعية 
علــى صعيــدي التوعيــة واالســتثمار الخيــري. 

مشروع االبتعاث الداخلي 
بالتعاون مع شركة )         (

مشروع عمالء شركة االتصاالت 
السعودية  

اتفاقية مع شركة 
جيديا للتقنية

اتفاقية البنك 
السعودي الفرنسي

اتفاقية تعاون مع 
)كارفور(

اتفاقية )              األمل (

اتفاقية صندوق 
التنمية الصناعية

اتفاقية التعاون مع 

اتفاقية الشركة السعودية للكهرباء

اتفاقية 
مؤسسة

مشروع عمالء

االستثماري الخيري

مشروع عمالء شركة
االستثماري الخيري



تبتكر حّفاض جديد مصمم خصيصًا للعناية 
باألطفال الخّدج في المملكة العربية السعودية 

 بــا شــك تعتبــر مرحلــة األمومــة بدايــة حيــاة جديــدة
 كليــاً لجميــع الســيدات إلــى جانــب كونهــا تجربــة رائعة

 بــكل المقاييــس حتــى أّن مشــاعر الحــب والعاطفــة
دخولــه قبــل  بالتكــون  تبــدأ  المرتقــب  طفلنــا   تجــاه 

ــك، ــع ذل ــري. وم ــا األس ــن محيطن ــزءاً م ــح ج ــا ليصب  عالمن
 فعلــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن األطفــال يولــدون بعــد

ــير ــة، تش ــة المعروف ــل الطبيعي ــهور الحم ــال ش  اكتم
 اإلحصــاءات العالميــة إلــى أن حوالــي 10٪ مــن الــوالدات
ــرة ــال فت ــل اكتم ــدث قب ــم تح ــاء العال ــع أنح ــي جمي  ف

 الحمــل االعتياديــة ليطلــق علــى هــؤالء األطفــال الذيــن
ــدر ــث يق ــّدج«، حي ــال الخ ــم »األطف ــل أوانه ــدون قب  يول

 عــدد األطفــال الخــّدج يولــدون حــول العالــم علــى أســاس
 ســنوي بنحــو 15 مليــون طفــًا فضــًا عــن والدة 60 ألــف طفــًا

ــا ــعودية وحده ــة الس ــة العربي ــي المملك ــه ف ــل أوان ــنوياً قب .س
مــن مجموعــة  الخــّدج  األطفــال  رعايــة  تصاحــب  تأكيــد   وبــكل 

 التحديــات واألمــور التــي تتطلــب مــن األمهــات رعايــة أكبــر، حيــث أن
ــي ــات الت ــن المتطلب ــف ع ــي تختل ــة الت ــم الخاص ــم متطلباته ــال له ــؤالء األطف  ه
 يحتاجهــا األطفــال الطبيعيــون، والتــي ينبغــي أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي كل
ــن ــتثناًء ع ــس اس ــب لي ــاض األنس ــار الحّف ــة؛ واختي ــل الرعاي ــن مراح ــة م  مرحل

.قائمــة االحتياجــات التــي يجــب مراعاتهــا
 وبالنظــر إلــى حقيقــة أن الحفاضــات المتوفــرة حاليــاً ال تتناســب بشــكٍل صحيــح
 مــع األطفــال الخــّدج الذيــن يولــدون عــادًة بأحجــام أصغــر مــن أقرانهــم، فغالبــاً
ــا ــل، مم ــم الطف ــع حج ــب م ــه ليتناس ــاض أو طوي ــص الحّف ــى ق ــأ األم إل ــا تلج  م
 قــد يســبب عــدم راحــة ويعيــق نمــو الطفــل بالشــكل المثالــي مــع مــرور الوقــت.
 وإدركاً منهــا لحجــم هــذه المشــكلة وتماشــياً مــع أهدافهــا بتقديــم أفضــل
مــن مجموعــة  بامبــرز  ابتكــرت  األطفــال،  مــن  الفئــة  لهــذه  الرعايــة   ســبل 
 الحّفاضــات المصممــة خصيصــاً لتلبيــة احتياجــات األطفــال الخــّدج لللتبــرع بهــا
ــفيات ــن المستش ــد م ــد العدي ــركة بتزوي ــتقوم الش ــث س ــفيات، حي  للمستش
 فــي جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية بحفاضــات مجانيــة تتناســب مــع
.حجــم األطفــال الخــّدج مــن خــال التبــرع بمليــون حّفــاض خــال العــام المقبــل
 تــم تطويــر حّفــاض بامبــرز الجديــد لألطفــال الخــّدج خصيصــاً لتلبيــة احتياجــات
مــن أحجــام  بثــاث  أصغــر  وهــو  صغيــرة،  بأحجــام  يولــدون  ممــن   األطفــال 
ــل ــن يق ــال الذي ــباً لألطف ــد مناس ــث يع ــوالدة، حي ــي ال ــال حديث ــات األطف  حفاض
ــة ــة حماي ــن مجموع ــزءاً م ــد ج ــاظ الجدي ــكل الحف ــرام. ويش ــن 500 ج ــم ع  وزنه
ــام ــن أحج ــي تتضم ــرز والت ــا بامب ــي طورته ــدة الت ــّدج الجدي ــال الخ  1P2 وP األطف

ــمية ــال الجس ــة األطف ــام وبني ــف أحج ــع مختل ــب م ــث تتناس  .بحي
ــاً ــراً متعب ــة أم ــمية الضعيف ــة الجس ــر ذي البني ــل الصغي ــة الطف ــون رعاي ــا تك  ربم
ــر ــكل أكث ــراكها بش ــر وإش ــي األس ــز وع ــدرك أن تعزي ــرز ت ــا، إال أّن بامب ــد م ــى ح  إل
ــة ــل المهم ــر العوام ــن أكث ــّدج م ــال الخ ــة األطف ــي رعاي ــة ف  فعالي

وضعهــم وتحســن  نموهــم  فــي  تســاعد   التــي 
 الصحــي بشــكل أســرع. وقــد تــّم تصميــم الحفاضــات
ــى ــر عل ــا تؤث ــي ربم ــات الت ــن االضطراب ــد م ــدة للح  الجدي
ــع ــد م ــكل جي ــوم بش ــى الن ــاعدته عل ــي مس ــل وبالتال  الطف

ــزة ــة ممي ــة طبي ــة ورعاي ــة مائم .وضعي
اســتخدام الخــّدج  لألطفــال  الرقيقــة  البشــرة   تتطلــب 
ــرز ــات بامب ــم حّفاض ــم تصمي ــد ت ــًة – وق ــر نعوم ــواد أكث  م
 خصيصــاً مــع مســتويات نعومــة فائقــة فــي البطانــة إلــى
 جانــب أزرار مرنــة وناعمــة لتوفيــر مســتويات أعلــى مــن
ــرتهم ــة ببش ــي العناي ــاعدة ف ــال والمس ــة لألطف  الراح

ــوالدة ــي ال ــزة لحديث ــة المرك ــدة الرعاي ــي وح .(NICU) ف
أيضــاً الخــّدج  لألطفــال  الجديــد  بامبــرز  حّفــاض   ويتميــز 
الرطوبــة  ™Absorb Away Liner بخاصيــة تمتــص   التــي 
ــاض ــح الحف ــل. ويتي ــرة الطف ــن بش ــرى م ــوائل األخ ــل والس  والبل
ــن ــاٍو م ــكل متس ــل بش ــاص البل ــل وامتص ــكل كام ــه بش ــة تثبيت  إمكاني
ــاض ــع الحف ــر وض ــة لتغيي ــة كافي ــات مرون ــر للممرض ــا يوف ــف، مم ــام والخل  األم
 بمــا يتناســب مــع إجــراءات وضــع وإزالــة الخيــوط الطبيــة والتدابيــر األخــرى

.الازمــة
ــرز ــاض بامب ــر حف ــنوات لتطوي ــاث س ــدة ث ــل لم ــل أو مل ــا كل ــرز ب ــت بامب  عمل
Pampers Pالمتعمــق البحــث  عمليــات  مــن  ســاعات   10 مــن  أكثــر  مــع   ،3 
 والتعــاون مــع أكثــر مــن 100 ممرضــة مــن وحــدة الرعايــة المركــزة لحديثــي الــوالدة.
 وكانــت النتيجــة حفــاض مبتكــر يوفــر مرونــة وراحــة كبيــرة ويمكــن تعديلــه
 ليتناســب مــع الخيــوط الطبيــة التــي يســتخدمها األطبــاء إلنقــاذ حيــاة األطفــال
 الخــّدج. وتســاعد حفاضــات بامبــرز الجديــدة علــى الحــد مــن اإلربــاك أثنــاء عمليــة
.تغييرهــا كمــا أنهــا تســاعد علــى النمــو الصحــي والســليم لرجلــي ووركــي الطفــل
 وانطاقــاً مــن كونهــا عامــة تجاريــة رائــدة، حرصــت بامبــرز علــى ابتــكار وتطويــر
 أفضــل المنتجــات لألطفــال الصغــار. وتهــدف مبادرتهــا المجتمعيــة األخيــرة
ــل ــع متكام ــر مجتم ــو توفي ــة نح ــود الرامي ــم الجه ــاهمتها ودع ــز مس ــى تعزي  إل
 مــن الرعايــة والثقــة لألمهــات فــي جميــع أنحــاء المملكــة – للتأكيــد علــى أهميــة
ــذي ــور ال ــى والن ــة األغل ــن والهدي ــز األثم ــكلون الكن ــن يش ــا الذي ــة بأطفالن  الرعاي

ــا ــيء حياتن .يض



بكل الفرح والبهجة شارك أطفال المراكز العشرة في مختلف مناطق 
ذوي  لألشخاص  الترفيهي  الوطني  المهرجان  فعاليات  في  المملكة 
اإلعاقة الذي نظمته الجمعية برعاية وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

وبمشاركة أكثر من 66 جهة ومؤسسة.

فرحة
بحجم

الجمعية تنظم مهرجانًا غير مسبوق في اليوم العالمي لإلعاقة 
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الوطنــي  المهرجــان  فعاليــات  وكانــت 
الترفيهــي األول لألشــخاص ذوي اإلعاقــة قــد 
انطلقــت تحــت شــعار )تمكيــن، شــمولية، 
مســاواة( فــي يــوم 25 ربيــع األول 1440هـــ 
بالريــاض؛  2018م  ديســمبر   3 الموافــق 

تزامنــاً مــع اليــوم العالمــي لإلعاقــة.
ونيابــًة عــن وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية 
المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، 
افتتــح نائــب الوزيــر للعمــل الدكتــور عبــدهللا 
بــن ناصــر أبوثنيــن، بحضــور الكثيــر مــن 
فعاليــات  المشــاركة،  الجهــات  ممثلــي 
المهرجــان مرحبــاً بالحضــور، ومؤكــداً فــي 
القيــادة  اهتمــام  أن  ألقاهــا  التــي  الكلمــة 
امتــداداً  يأتــي  اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص 
لجهودهــا، وتأكيــداً لحرصهــا علــى توفيــر 
منظومــة راقيــة مــن الخدمــات المتكاملــة 
لــذوي اإلعاقــة، وبمــا يكفــل الحيــاة الكريمــة 
لهــذه الفئــة الغاليــة، وحصولهــم علــى فــرص 
ــب  ــل المناس ــم والعم ــي التعلي ــاوية ف متس
ــع. ــاج بالمجتم ــن االندم ــم م ــم، وتمكينه له
ــن نائــب رئيــس مجلــس إدارة  مــن جهتــه، ثمَّ

جمعيــة األطفــال المعوقيــن معالــي الدكتــور 
ــي  ــويلم تبنّ ــز الس ــن عبدالعزي ــن ب عبدالرحم
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة لفكــرة 
الجمعيــة  بهــا  بــادرت  التــي  المهرجــان 
ــات المشــاركة والجهــات  وســاندتها الجمعي

الخاصــة؛ رغبــًة فــي إبــراز نوعيــة جديــدة 
ــن  ــن تكم ــكالت المعوقي ــول لمش ــن الحل م
ــوق،  ــي للمع ــب الترفيه ــام بالجان ــي االهتم ف
المهرجــان  هــذا  هــدف  يحملــه  والــذي 

الوطنــي.

أمير الباحة يرعى حفل المركز

احتفال مركز الجمعية بعسير

4849



مهرجانات المراكز
علــى صعيــد آخــر انطلقــت فعاليــات المهرجــان 
فــي مراكــز الجمعيــة العشــرة دون اســتثناء؛ 
حيــث نظــم مركــز الملــك فهــد لرعايــة األطفــال 
ــوم  ــبة الي ــاالً بمناس ــاض احتف ــن بالري المعوقي

شــرف  عضــو  بحضــور  لإلعاقــة،  العالمــي 
الجمعيــة األســتاذ عبــدهللا بــن محمد آل الشــيخ 

ــي.  ــز المالك ــان فاي والفن
وشــاركت فــي فعاليــات الحفــل الــذي يأتــي 
ضمــن فعاليــات المهرجــان الوطنــي الترفيهــي 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذي تبنتــه الجمعيــة، 
طالبــات جامعــة دار العلــوم ومنســوبو عــدد مــن 
ــب أركان  ــى جان ــة، إل ــز الرعاي ــدارس ومراك الم

ــكيليين. ــن التش الفناني

أركان وأجنحة
وشــرف صاحــب الســمو األميــر ســعود بــن 
عبــدهللا بــن جلــوي مستشــار أميــر منطقــة 
ــال  ــدة، احتف ــة ج ــل محافظ ــة وكي ــة المكرم مك
مركــز الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز لرعايــة 
بمقــر  وذلــك  بجــدة،  المعوقيــن  األطفــال 
المركــز، وبحضــور مديــر عــام فــرع وزارة العمــل 
ــة  ــة المكرم ــة مك ــة بمنطق ــة االجتماعي والتنمي

األســتاذ عبــدهللا بــن أحمــد آل طــاوي.
وتجــول ســموه فــي األركان الخاصــة بالجهــات 
تعــرض  والتــي  الفعاليــات،  فــي  المشــاركة 
الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا لألطفــال ذوي 
ــمل  ــة تش ــة متكامل ــالل منظوم ــن خ ــة م اإلعاق
والتعليمــي  والوظيفــي  الطبيعــي  العــالج 

والتأهيلــي وغيرهــا مــن الخدمــات.
)معــاً(  مركــز  أبنــاء  مــن  مجموعــة  وقدمــت 
لتأهيــل الشــباب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة 
واإلعاقــة الذهنيــة والتوحــد بجــدة فقــرة )لــون 
ــوراً  المزمــار(، كمــا قدمــت فرقــة البحــارة فلكل

أمير حائل يرعى احتفال مركز الجمعية في المنطقة

مركز الرياض يحتفل باليوم العالمي لإلعاقة
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ــال  ــن أطف ــة م ــت مجموع ــا عرض ــعبياً، فيم ش
وأبنــاء أكاديميــة التوحــد بجــدة فقــرة إنشــادية 
ــبة. ــذه المناس ــعرية به ــدة ش ــت قصي ــم ألقي ث

تبرع كريم
ــال  ــة األطف ــلمان لرعاي ــك س ــز المل ــي مرك وف
المعوقيــن بحائــل رعــى صاحــب الســمو الملكي 
األميــر عبدالعزيــز بــن ســعد بــن عبدالعزيــز أميــر 

ــان،  ــز بالمهرج ــال المرك ــل، احتف ــة حائ منطق
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  وبحضــور 
ــز  ــن عبدالعزي ــرن ب ــن مق ــد ب ــن فه ــل ب فيص

ــل. ــة حائ ــر منطق ــب أمي نائ
وقــام أميــر منطقــة حائــل وســمو نائبــه بجولــة 
فــي أجنحــة المعــرض المصاحــب للفعاليــات 
واســتمعا إلــى شــرح مــن مديــر عــام فــرع وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة بمنطقــة حائــل 

ــة  ــوع األجنح ــى تن ــار إل ــذي أش ــاد ال ــح العي فري
المختصــة  الجهــات  مــن  عــدداً  تمثــل  التــي 

بخدمــة ذوي اإلعاقــة. 
ثــم كــرم أميــر منطقــة حائــل شــركاء النجــاح 
إنجــاح  فــي  والمســاهمين  والمتميزيــن 
فعاليــات ذوي اإلعاقــة، ثــم أعلــن عــن تبرعــه 
للمعوقيــن بمبلــغ مئــة ألــف ريــال، كمــا 
أعلــن نائــب أميــر منطقــة حائــل عــن تبرعــه 

احتفال مركز المدينة باليوم العالمي لإلعاقة

مستشار أمير منطقة مكة المكرمة في حفل جدة

أطفال مركز جنوب 
الرياض يحتفلون 

بيومهم العالمي
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بمبلــغ مئــة ألــف ريــال، كمــا تبــرع رجــل 
ــة ألــف  األعمــال عــواد الرضيمــان بمبلــغ مئ

ــال. ري

معارض وعروض
ــور  ــر الدكت ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــى صاح ورع
حســام بــن ســعود بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة 
الباحــة، حفــل مركــز الجمعيــة فــي الباحــة، 

وذلــك فــي قاعــة الحســام، وقــام 
المعــرض  بافتتــاح  ســموه 
للمهرجــان،  المصاحــب 

وتجــول فــي أركان المعــرض الــذي يشــارك 
فيــه الكثيــر مــن الجهــات الحكوميــة والخيريــة، 
وتعــرض مــا تقدمــه مــن خدمــات لــذوي اإلعاقــة، 
كمــا اطلــع ســموه علــى محتويــات المعــرض 
اإلعاقــة،  ذوي  ألعمــال  المخصــص 
ــور  ــن الص ــر م ــن الكثي ــذي تضمَّ وال

واألنشــطة الفنيــة.
حضــر الحفــل معالــي مديــر جامعــة 
الباحــة الدكتــور عبــدهللا بــن يحيــى 
الحســين، ووكيــل إمــارة الباحــة 
الدكتــور عقــاب بــن صقــر اللويحــق، 
أميــر  ســمو  مكتــب  عــام  ومديــر 
المنطقــة أحمــد بــن صالــح الســياري، 

ــة. ــؤولين بالمنطق ــن المس ــدد م وع
تمكين األطفال

مــن جانــب آخــر شــارك مركــز الجمعيــة بالجوف 
بــالزا  مركــز  فــي  المهرجــان  فعاليــات  فــي 
البــراز جهــود الجهــات المقدمــة لخدمــات ذوي 
اإلعاقــة، وتعريــف الــزوار ببرامــج الجمعيــة، 

ــا. ــا لطالبه ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ونوعي
وأقيمــت فــي اليــوم الثانــي مــن المهرجــان 
محاضــرة قدمتهــا األســتاذة شــيماء عبدالحليــم 
بعنــوان )تمكيــن األطفــال ذوي اإلعاقــة وضمان 
محــاور  وارتكــزت  والمســاواة(،  الشــمول 
ذوي  األشــخاص  تمكيــن  علــى  المحاضــرة 

فعاليات متنوعة بمركز مكة في اليوم العالمي لإلعاقة

أطفال الجوف يشاركون
في احتفال المركز بيوم اإلعاقة

أنشطة وفعاليات 
مركز الرس في يوم 

اإلعاقة
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ــج  ــى برام ــق إل ــك المناط ــة تل ــدت حاج أك
ــة  ــة الغالي ــذه الفئ ــة له ــة متخصص رعاي

مــن األطفــال. 
وعقــب جولــة لســمو رئيــس مجلــس 
ــه  ــة فــي مرافــق المركــز وجَّ إدارة الجمعي
ســموه مديــر المركــز والعامليــن فيــه 
بمضاعفــة جهودهــم لتحقيــق مطالــب 

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز علــى مــدى 
ــاً«. ــن عام ــن ثالثي ــر م أكث

بصــدد  الجمعيــة  أن  ســموه  وأعلــن 
وافتتــاح  فروعهــا،  مظلــة  اســتكمال 
مســتوى  علــى  المراكــز  مــن  المزيــد 
المملكــة؛ إليصــال خدماتهــا إلــى مناطــق 
جديــدة؛ عطفــاً علــى دراســات ميدانيــة 

األمير سلطان بن سلمان عقب زيارته لمركز عسير:

الجمعية باتت نموذجًا ُيحتذى به 
على مستوى العالم

أكد صاحب السمو الملكي 
األمير سلطان بن سلمان بن 
عبدالعزيز أن »جمعية األطفال 
المعوقين أصبحت اليوم 
مؤسسة رائدة في تقديم 
منظومة من الخدمات العالجية 
التأهيلية لألطفال المعوقين، 
ونموذجًا يحتذى به على 
مستوى العالم«، مشيرًا إلى أن 
هناك الكثير من المؤسسات 
والمنظمات الدولية المعنية 
بقضية اإلعاقة طالبت التعاون 
واالستفادة من رصيد خبرات 
الجمعية في هذا الصدد.

لمركــز  زيارتــه  وأوضــح ســموه خــالل 
الجمعيــة بمنطقــة عســير مؤخــراً يرافقــه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر تركــي بــن 
طــالل بــن عبدالعزيــز نائــب أميــر منطقــة 
حققتــه  الــذي  »النجــاح  أن  عســير، 
ــى  ــل هللا- إل ــد فض ــود -بع ــة يع الجمعي
دعــم ورعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
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ــى آرائهــم  ــي األطفــال واالســتماع إل أهال
ومقترحاتهــم فــي كل مــا يتعلــق ببرامــج 
التأهيــل، ومشــاركتهم ســير خطــوات 

ــم. ــالج والتعلي الع
وذكــر ســموه أن التطــورات المتالحقــة 
ــة  ــالج وصناع ــل والع ــائل التأهي ــي وس ف
األدويــة واالكتشــافات الطبيــة تشــير إلــى 
أن الســنوات القريبــة المقبلــة تحمــل 
الخيــر لــذوي اإلعاقــة، وتبشــر بالوصــول 
إلــى نتائــج مميــزة علــى صعيــد تجاوزهــم 

ــة. ــروف اإلعاق لظ
بــن  ســلطان  األميــر  ســمو  وأعــرب 
لمــا  وامتنانــه  تقديــره  عــن  ســلمان 
بمنطقــة  الجمعيــة  مركــز  بــه  يحظــى 
عســير مــن رعايــة مــن ِقبَــل صاحــب 

الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن خالــد 
عســير،  منطقــة  أميــر  عبدالعزيــز  بــن 
وســمو نائبــه األميــر تركــي بــن طــالل 
الــذي قــام بزيــارة المركــز مؤخــراً، مثمنــاً 
مرافقــة ســموه فــي هــذه الزيــارة كذلــك، 
كمــا وجــه ســموه تحيــة شــكر إلــى جميــع 
ــه  ــا يقدمون ــى م ــن عل ــاء والداعمي األعض
ــاني،  ــل إنس ــي وعم ــل مجتمع ــن تفاع م
المهــم  التنمــوي  الــدور  إلــى  إضافــة 
فــي  ومشــاركتهم  بــه  يقومــون  الــذي 

االجتماعيــة.  المســؤولية 
وكان ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان 
ــمو  ــه س ــز يرافق ــر المرك ــل مق ــد وص ق
وكان  عســير،  منطقــة  أميــر  نائــب 
مــن  عــدد  ســموهما  اســتقبال  فــي 

وأعضــاء  المنطقــة  فــي  المســؤولين 
المركــز.  ومنســوبي  الجمعيــة  شــرف 
وقــام ســموهما بجولــة شــملت األقســام 
ــا  ــة التقي ــة والتعليمي ــة والتأهيلي العالجي
وفريــق  وذويهــم  باألطفــال  خاللهــا 
العمــل، واســتمعا إلــى شــرح حــول أهــم 
ــة،  ــرة الماضي ــي الفت ــز ف ــات المرك مخرج
ــي  ــتقبلية الت ــج المس ــى البرام ــة إل إضاف
ــات  ــل والخدم ــر العم ــى تطوي ــدف إل ته
المقدمــة لألطفــال ذوي القــدرات الفائقة 
والتأهيليــة  التعليميــة  عــد  الصُّ علــى 
والعالجيــة، والســعي إلى تحقيق سياســة 
وأهــداف الجمعيــة. واختتــم ســموهما 
مــع  جماعيــة  صــورة  بالتقــاط  الزيــارة 

أطفــال المركــز. 

األمير سلطان بن سلمان واألمير تركي بن طالل مع أطفال المركز
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رائعــة  »صــورة  بأنــه  الجمعيــة  تتبنــاه 
تجســد نضــج المجتمــع الســعودي فــي 
التفاعــل مــع قضيــة اإلعاقــة والمعوقين«، 
معربــاً عــن تطلعــه إلــى أن تكــون هــذه 
أكثــر  عالميــة  تواصــل  قنــاة  البطاقــات 
انتشــاراً للتعريــف بقضيــة هــؤالء األطفــال 

وباحتياجاتهــم.
وأشــار إلــى أن الجمعيــة تفخــر بثقــة هــذه 
ــي  ــة الت ــات الوطني ــن المؤسس ــة م النخب
حرصــت علــى بنــاء شــراكة علــى مــدى أكثــر 
ــذا  ــاق ه ــذ إط ــاً من ــر عام ــي عش ــن اثن م

ــي. ــوي التأهيل ــج الترب البرنام
البطاقــات  عــدد  أن  معاليــه  وأوضــح 
ــة هــذا العــام زاد علــى 300 ألــف  المتداول
ــاح  ــل نج ــد تواص ــذي يؤك ــر ال ــة؛ األم بطاق

نائــب  معالــي  ألقاهــا  كلمــة  وفــي 
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الدكتــور 
الســويلم  عبدالعزيــز  بــن  عبدالرحمــن 
ــة  ــز الجمعي ــم بمرك ــذي أقي ــل ال ــي الحف ف
بالريــاض مؤخــراً، أكــد أن »هــذا التفاعــل 
إبداعــات األطفــال  برنامــج  المميــز مــع 
ــب  ــاق أرح ــى آف ــة إل ــه المادي ــاوز قيمت يتج
تشــجيعاً  كونــه  فــي  تتمثــل  وأرقــى 
ورفعــاً  الجمعيــة،  لرســالة  ومســاندةً 
المبدعيــن،  األطفــال  هــؤالء  لمعنويــات 
ــم  ــي جهوده ــرهم ف ــدة أس ــاً معاض وأيض
ــاعدتهم  ــع، ومس ــم بالمجتم ــج أبنائه لدم

اإلعاقــة«. تجــاوز ظــروف  علــى 
برنامــج  الســويلم  الدكتــور  ووصــف 
الــذي  األطفــال(  وإبداعــات  )رســومات 

تكريم 100 مؤسسة دعمت 
برنامج الرسومات

مت الجمعية ممثلي نحو مئة  كرَّ
وزارة وجهة حكومية ومؤسسة 
تجارية وشركة وبنك من كبريات 
المؤسسات السعودية واألجنبية 
العاملة في المملكة؛ تقديرًا 
لدعمهم ولرعايتهم برنامج 
رسومات وإبداعات األطفال 
منسوبي مراكز الجمعية خالل عام 
2018م.
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الفكــرة وحــرص الجميــع علــى مســاندتها، 
ــات  ــن مبيع ــزء م ــص ج ــى تخصي ــاً إل داعي
البطاقــات لتحفيــز األطفــال المبدعيــن.

ــه مديــر مركــز  وعلــى الصعيــد ذاتــه وجَّ
ــن  ــال المعوقي ــة األطف ــد لرعاي ــك فه المل

األســتاذ خالــد الفهيــد تحيــة شــكر وتقديــر 
التــي  والمؤسســات  الشــركات  إلــى 
ســاندت البرنامــج، مؤكــداً أن تواصــل تلــك 
الشــراكة الخيــرة علــى مــدى أكثــر مــن 
ــق  ــج يحق ــد أن البرنام ــنوات يؤك ــر س عش

ــاركة  ــراف المش ــكل األط ــة ل ــة مضاف قيم
المؤسســات  أو  الجمعيــة  ســواء  فيــه، 
ــام  ــا أم ــاً: »إنن ــم، قائ ــال وذويه أو األطف
ــزة تســتحق كل تشــجيع مــن  ــة متمي تجرب

الجميــع«.



أكــد الشــيخ صالــح المغامســي إمــام وخطيــب 
أهميــة  المنــورة،  بالمدينــة  قبــاء  مســجد 
المــردود اإليجابــي للعمــل التطوعــي علــى الفــرد 
وســيلة  التطوعــي  العمــل  وأن  والمجتمــع، 
يســتكمل بهــا الفــرد مــا يقصــر فيــه فــي دينــه 

أو عملــه الدنيــوي.
ــى  ــي )ملتق ــاركته ف ــال مش ــه، خ ــر فضيلت وذك
جمعيــة  نظمتــه  الــذي  التطوعــي(  العمــل 
مقرهــا  فــي  مؤخــراً  المعوقيــن  األطفــال 
بالريــاض بمناســبة اليــوم العالمــي للتطــوع، أن 

»رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- أخبرنــا 
أن أول مــا يُســأل عنــه الفــرد صاتــه، وإذا كان 
فيهــا نقــص، يقــول هللا -عــز وجــل-: انظــروا 

ــوع«. ــدي تط ــل لعب ه
وفــي الملتقــى الــذي شــارك فيــه رجــل األعمــال 
العــام  واألميــن  الزامــل،  نجيــب  األســتاذ 
لمؤسســة األميــرة العنــود الخيريــة الدكتــور 
ــر  ــي ياس ــواره اإلعام ــم، وأدار ح ــف الحزي يوس
إلــى  المغامســي  الشــيخ  أشــار  الحكمــي، 
ــي  ــر ف ــباه والنظائ ــدة األش ــاً لقاع ــه »تطبيق أن

ــأن كل  ــك ب ــى ذل ــاس عل ــن القي ــرع؛ يمك الش
ــرة،  ــا الح ــة أو أعمالن ــي الوظيف ــه ف ــل نؤدي عم
ــيء  ــى ش ــول عل ــا أو الحص ــعر تقصيرن ونستش
إلــى  نفســياً  اإلنســان  يحتــاج  نســتحقه،  ال 
ــوع«،  ــاب للتط ــه ب ــح ل ــود أن يُفت ــارة، وي الكف
األعمــال  مــن  التطوعــي  »العمــل  أن  مبينــاً 
الخيريــة التــي تعــود علــى الوطــن وعلــى الفــرد، 

ــرة«. ــا واآلخ ــي الدني ف
ومــن جانبــه قــال الدكتــور يوســف الحزيــم فــي 
ــوان  ــت عن ــا تح ــارك به ــي ش ــل الت ــة العم ورق

نظمته الجمعية بمشاركة الشيخ المغامسي

ملتقى العمل التطوعي يبحث تفعيل 
المشاركة المجتمعية في تعزيز التنمية
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البدائيــة الصغيــرة قديمــاً لمــا قامــت األمــم 
والحضــارات.

ــن الملتقــى الكثيــر مــن  وعلــى جانــب آخــر تضمَّ
التطوعــي،  الجانــب  فــي  الملهمــة  النمــاذج 
ــعودي(  ــر الس ــال األحم ــة )اله ــا: تجرب ومنه
التــي قدمهــا مديــر عــام اإلدارة العامــة للتطــوع 
بالهــال األحمــر األســتاذ منيــر ناقــرو، وتجربــة 
)وقــف شــباب خيــر أمــة( التــي قدمهــا رئيــس 

مؤسســة وقــف شــباب خيــر أمــة لألعمــال 
بــن  محمــد  عثمــان  المهنــدس  التطوعيــة 

ــم. هاش
هــذا، وكانــت قــد أقيمــت علــى هامــش الملتقــى 
تخطيــط  )منهجيــة  بعنــوان  تدريبيــة  دورة 
قدمهــا  االحترافيــة(  التطوعيــة  المشــاريع 
إنمــاء  صحيفــة  تحريــر  ورئيــس  مؤســس 

المالكــي. محمــد  رائــد  األســتاذ  التنمويــة 

أن  جديــدة(  نظــر  وجهــة  التطــوع..  )أبعــاد 
ــدم  ــن أن يق ــمل م ــر وأش ــوع أكب ــوم التط مفه
ــا،  ــل م ــي عم ــه ف ــده ووقت ــض جه ــرد فائ الف
مبينــاً أن »العمــل التطوعــي يســاهم فــي تعزيــز 
الوحــدة الوطنيــة، وفــي التعبيــر الســلوكي عــن 
حــب الوطــن، وليــس مــن خــال االنفعــال 
أن  المثــال  ســبيل  علــى  موضحــاً  فقــط«، 
»مؤسســة العنــود الخيريــة مــع مركــزي وارف 
وشــدن، قدمــوا أكثــر مــن 4500 ســاعة عمــل 
ــا  ــك تحولن ــي؛ وبذل ــوم الوطن ــي الي ــة ف تطوعي

ــل«. ــى الفع ــن إل ــب الوط ــال بح ــن االنفع م
»التطــوع  أن  الحزيــم  الدكتــور  وأضــاف 
ــة،  ــاركة التنموي ــة للمش ــدى األدوات المهم إح
واالندمــاج بيــن فئــات المجتمــع وطبقاتــه«، 
مشــيراً إلــى أن »مؤسســة العنــود قدمــت 200 
ألــف ســاعة تطوعيــة، ومركــز شــدن يفخــر 
بتقديــم 3700 ســاعة تطوعيــة مــع األطفــال«.
األســتاذ  األعمــال  رجــل  قــال  ومــن جهتــه 
ــد  ــو أح ــي ه ــل التطوع ــل إن العم ــب الزام نجي
العمــل  األمــة، وإذا كان  الجناحيــن النطــاق 
الرســمي أو الحكومــي، جنــاح األمــة فــي التنمية؛ 
ــي«،  ــاح الثان ــو الجن ــي ه ــل التطوع ــإن العم ف
مؤكــداً أن »التطــوع يســاهم فــي تعزيــز لحمــة 

ــد«. ــع الواح ــي المجتم ــن ف الوط
ــر  ــم يتغي ــم ل وأوضــح األســتاذ الزامــل أن العال
إال  ليســوا  المخترعيــن  وأن  بالمتطوعيــن،  إال 
الذيــن  كل  وأن  المتطوعيــن،  مــن  مجموعــة 
شــاركوا فــي بنــاء الحضــارات كانــوا متطوعيــن، 
ولــو لــم يكــن التطــوع موجــوداً فــي المجتمعات 
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احتضن مركز الجمعية 
بالرياض، مؤخرًا، حفل تسليم 
جائزة المراعي لألم المثالية 
لذوي اإلعاقة، في دورتها 
األولى، والتي فازت بها خمس 
أمهات ألطفال من منسوبي 
مركز الجمعية بالرياض.

في الدورة األولى لجائزة المراعي

الجمعية تكرم
وفــي كلمــة افتتــح بهــا فعاليــات الحفــل أشــاد 
أميــن عــام الجمعيــة األســتاذ عــوض بــن عبدهللا 
ــي  ــي تبن ــي ف ــركة المراع ــادرة ش ــدي بمب الغام
امتــداد  بأنهــا  إياهــا  الجائــزة، واصفــاً  هــذه 
لعطــاء مميــز ومســاندة مــن الشــركة ألنشــطة 

ــة. الجمعي
الجمعيــة  مؤسســي  أن  الغامــدي  وأوضــح 
صاغــوا منطلقــات العمــل التــي تتضمــن أن 
برامــج  فــي  وفاعــل  دائــم  شــريك  األســرة 
ــة  ــذ الوهل ــت من ــة حرص ــل، وأن الجمعي التأهي
وتوعيتهــا  األســرة  دور  تفعيــل  علــى  األولــى 
وتدريبهــا علــى كيفيــة التعامــل مــع اإلعاقــة 

وعالجــاً. وقايــة 
وأضــاف: »وتتويجــاً لذلــك النهــج؛ طــرح الزمــالء 

فــي مركــز الجمعيــة بالريــاض فكــرة إطــالق 
ــاون  ــي التع ــزة ف ــر المتمي ــم األس ــزة لتكري جائ
الفكــرة  وحظيــت  الجمعيــة،  أنشــطة  مــع 
هــذا  المراعــي؛  شــركة  مــن  مميــز  بتفاعــل 
ــة  ــريكاً للجمعي ــده ش ــذي نع ــي ال ــرح الوطن الص
فــي الكثيــر مــن مشــروعاتها«، مشــيراً إلــى أن 
ــر  ــمو األمي ــب الس ــأن صاح ــز ب ــة تعت »الجمعي
ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر رئيــس 
مجلــس الشــركة فــي مقدمــة أعضــاء الشــرف 

بالجمعيــة«.
مــن جانبــه، وصــف مديــر العالقــات العامــة 
ــدي  ــر الغام ــن ناص ــدهللا ب ــي عب ــركة المراع بش
ــث  ــه مبع ــن بأن ــال المعوقي ــة األطف أداء جمعي
ســمات  مــن  بــه  يتميــز  لمــا  الجميــع؛  ثقــة 

أمهات 
مثاليات
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مراكزهــا  فــي  األطفــال  أســر  مــن  المميــزة 
تُحتــذى«. وتكريمهــم كقــدوة 

وتتمثــل أهــداف الجائــزة فــي إبــراز األســر األكثــر 
ــا  ــة وتكريمه ــج الجمعي ــع برام ــالً م ــاً وتفاع وعي
ــاون  ــى التع ــر عل ــز األس ــذى، وتحفي ــدوة تُحت كق
مــع الجمعيــة فــي اســتكمال خطــط الدمــج 
والتأهيــل، وتكريــم األســر التــي تشــارك بفاعلية 
فــي أهــداف وأنشــطة الجمعيــة وتســاهم بــدور 

ــة برســالتها.  فعــال فــي التعريــف والتوعي
ــرة  ــدى األس ــون ل ــزة أن يك ــروط الجائ ــن ش وم
مراكــز  أحــد  إلــى  منتســب  أكثــر  أو  طفــل 
ــاً  ــاً مكثف ــاً تدريبي ــي األم برنامج ــة، وتلق الجمعي

مــع  التعامــل  كيفيــة  عــن  الجمعيــة  داخــل 
الطفــل  بحصــول  األســرة  والتــزام  الطفــل، 
ــة فــي مواعيدهــا، والتعــاون  علــى برامــج الرعاي
مــع فريــق التأهيــل، والتفاعــل مــع أنشــطة 
تأهيــل  برامــج  وفــق  الجمعيــة  ومناســبات 
الطفــل، وحضــور مجلــس األمهــات. وتلقــت 
ــات ترشــيح مــن 56 أســرة،  ــزة طلب ــة الجائ لجن
ــى  ــود إل ــن الصع ــا م ــر منه ــع أس ــت تس تمكن
أمهــات  لتفــوز خمــس  النهائيــة  التصفيــات 
هــن: فضــة العتيبــي وهنــد الشــهري ونــورة 

المطيــري ولمــى إبراهيــم وفاتــن حمــدي.

مؤسســية وخيريــة؛ األمــر الــذي دفــع مســؤولي 
شــركة المراعــي إلــى توثيــق العالقــة معهــا 
ــذا  ــال: »ه ــزة، وق ــذه الجائ ــي ه ــالل تبن ــن خ م
الصــرح الخيــري اإلنســاني جمعيــة األطفــال 
فــي  متفــرداً  نموذجــاً  لنــا  تقــدم  المعوقيــن 
العمــل المؤسســي الــذي حظــي بثقــة وتفاعــل 
كل قطاعــات المجتمــع، واليــوم تجســد شــركة 
المراعــي دورهــا فــي المســؤولية االجتماعيــة 
وهــذا أقــل مــا يقــدم لهــذه الفئــة الغاليــة علــى 

ــع«. ــوب الجمي قل
أمهــات  لخمــس  ســنوياً  الجائــزة  وتُمنــح 
لألطفــال  المتميــزة  لألســر  كممثــالت 
ــاق  ــم االتف ــة، وت ــات الجمعي ــمولين بخدم المش
للجائــزة  األولــى  الــدورة  تُخصــص  أن  علــى 
ــك  ــز المل ــوبي مرك ــن منس ــال م ــات األطف ألمه
فهــد لرعايــة األطفــال المعوقيــن بالريــاض، 
ــيئة هللا-  ــة -بمش ــدورة الثاني ــون ال ــى أن تك عل
بمكــة  الجمعيــة  مركــز  ألمهــات  ُمخصصــة 
ــد  ــتاذ خال ــز األس ــر المرك ــد مدي ــة«.  وأك المكرم
بــن ســليمان الفهيــد أهميــة أن يعمــل الجميــع 
مــن أجــل قضيــة اإلعاقــة، واصفــاً مبادرة شــركة 
المراعــي بالمميــزة، وقــال الفهيــد: »نحــن فــي 
جمعيــة األطفــال المعوقيــن نعتبــر األســرة حجر 
ــل  ــج للطف ــل والدم ــج التأهي ــي برام ــة ف الزاوي
ــا  ــى عاتقه ــة عل ــذت الجمعي ــد أخ ــوق، وق المع
عمليــة  فــي  كشــريك  األســرة  دور  تعظيــم 
التأهيــل، ومــن ثــم حرصنــا علــى إبــراز النمــاذج 
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لتلبيــة احتياجــات المرضــى  المستشــفيات 
بصفــة عامــة، وأصحــاب الفصائــل النــادرة 
مثمنــاً  الخصــوص.  وجــه  علــى  الــدم  مــن 
مبــادرة » نجــم« بإهــداء الجمعيــة ســيارة 
األهــداف  علــى  للتأكيــد  خدماتهــا  لدعــم 

للحملــة. اإلنســانية 
الرئيــس  العقيــل  فهــد  األســتاذ  وأكــد 
التنفيــذي لشــركة نجــم أن الشــركة تعتــز 
ــت  ــد أت ــرق« وق ــرة دم تف ــة »قط ــي حمل بتبن
ــر  ــى أكث ــن إل ــدد المتبرعي ــول ع ــا بوص بثماره
مــن عشــرة آالف متبــرع حتــى اآلن. مشــيراً 

األطفــال المعوقيــن بالريــاض وشــركة نجــم 
لخدمــات التأميــن، مؤخــراً بمقــر الجمعيــة فــي 
الريــاض بوصــول عــدد المتبرعيــن فــي حملــة 
ــرق«  ــرة دم تف ــدم » قط ــرع بال ــركة للتب الش
ــركة  ــادرة ش ــرع، إن مب ــرة آالف متب ــى عش ال
ــدم،  ــرع بال ــة للتب ــوادث بالتوعي ــة بالح مختص
ــة  ــا الدول ــي تقدمه ــات الت ــداد للخدم ــو امت ه
ــركة  ــس إدراك الش ــال، ويعك ــذا المج ــي ه ف
المشــكلة  بأهميــة 
تواجــه  التــي 

بــن  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  أشــاد معالــي 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــويلم، نائ ــز الس عبدالعزي
إدارة جمعيــة األطفــال المعوقيــن، بحملــة 
نجــم  شــركة  تتبناهــا  التــي  بالــدم  التبــرع 
الوطنيــة  والمبــادرة  التأميــن،  لخدمــات 
أن  مؤكــداً  المتبرعيــن.  لتحفيــز  »وتيــن« 
التبــرع بالــدم عمــل إنســاني ووطنــي يســاهم 
فــي انقــاذ حيــاة اآلالف مــن المرضــي ومصابــي 

الحــوادث.
وقــال الســويلم فــي كلمتــه خــال احتفــال 

لرعايــة  فهــد  الملــك  مركــز 

برعاية »نجم« لخدمات التأمين

» قطرة دم تفرق« تكرم المتبرعين بدعم الجمعية 
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ســد  بهــدف  انطلقــت  الحملــة  أن  الــى 
النقــص التــي تعانــي منــه المستشــفيات مــن 
أكيــاس الــدم حيــث تاحــظ بمتابعــة الشــركة 
للحــوادث مــدى حاجــة المرضــى للــدم فــي 

أوقــات حرجــة. 
جمعيــة  فــي  الحفــل  إن  العقيــل  وقــال 
األطفــال المعوقيــن يوثــق نجــاح الحملــة 
وإن واهــداء الجمعيــة ســيارة لدعــم خدماتهــا 
هــو اعــان فــي الوقــت نفســه باســتمرار 
الحملــة، مؤكــداً أن شــركة نجــم ســتقدم ألحــد 
المتبرعيــن ســيارة هديــة عنــد وصــول العــدد 

ــرع. ــف متب ــى )15( أل ال
ومــن جانبــه أوضــح الدكتــور تميــم الغنــام 
الوطنيــة  للمبــادرة  التنفيــذي  الرئيــس 
بالــدم  المتبرعيــن  عــدد  أن  »وتيــن« 
بشــكل تطوعــي فــي المملكــة ال يغطــي 
نصــف االحتيــاج الســنوي مــن أكيــاس 
ــاوز  ــذي يتج ــفيات وال ــي المستش ــدم ف ال
ولذلــك  ســنوياً،  كيــس  مليــون  نصــف 
ــم  ــركة نج ــن ش ــراكة بي ــذه الش ــت ه كان
الصحــة  تدعمهــا وزارة  التــي  و«وتيــن« 
فــي  والعامليــن  المتطوعيــن  لتحفيــز 

بأهميــة  ودعــا  بالــدم.  للتبــرع  المجــال 
التعامــل مــع تطبيــق » وتيــن« االلكترونــي 
بالمتبرعيــن  الــدم  بنــوك  يربــط  والــذي 
احتياجــات  تلبيــة  كثيــراً  يســهل  الــذي 
ــدالً مــن مناشــدات  ــر مــن المرضــي ب الكثي
عــدد مــن المحتاجيــن للــدم عبــر صفحــات 

التواصــل االجتماعــي.   هــذا وقــد تبــادل 
الســويلم  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  معالــي 
ونمــوذج  الــدروع  العقيــل  فهــد  واألســتاذ 
ــال  ــة األطف ــداة لجمعي ــيارة المه ــاح الس مفت
ــه  ــم اختتام ــذي ت ــل ال ــال الحف ــن خ المعوقي
ــبة. ــذه المناس ــة به ــور التذكاري ــاط الص بالتق
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ــن؛ لكــي تظهــر هــذه  األطفــال المعوقي
ــزة. ــورة الممي ــذه الص ــأة به المنش

ــه  ــال زيارت ــاح خ ــفير الصب ــال الس  وق
ــاهدت  ــاض: »ش ــة بالري ــز الجمعي لمرك
فــي هــذا الصــرح الشــامخ مــا يبهــج 
القلــب، وأشــعر بالفخــر بتوفــر هــذه 
اإلمكانــات فــي الجمعيــة فــي وطننــا 
ــداً  ــعودية«، مؤك ــة الس ــة العربي المملك
الســعودية  العربيــة  »المملكــة  أن 

والكويــت بلــد واحــد«.
وأضــاف: »شــاهدت اليــوم الخدمــات 
مــن  نخبــة  قبــل  مــن  المقدمــة 
المتخصصيــن لفئــة غاليــة علــى قلوبنــا 
اإلعاقــة،  األطفــال ذوو  وهــم  جميعــاً 
ــذه  ــى أداء ه ــل عل ــق العم ــكر فري ونش
التــي لهــا عنــد هللا  النبيلــة  الرســالة 

العظيــم«. األجــر 

مــن أجــل االرتقــاء بالخدمــات المقدمــة 
ــن  ــة م ــر منظوم ــة، وتوفي ــذوي اإلعاق ل
الحقــوق والرعايــة لهــم، منوهــاً بالعمل 
الكبيــر الــذي يقــوم بــه مســيرو جمعيــة 

السفير الكويتي:
نفخر بتوفر هذه اإلمكانات في وطننا السعودية

أشــاد ســفير دولــة الكويــت فــي المملكة 
ــن  ــر ب ــيخ ثام ــعودية الش ــة الس العربي
جابــر الصبــاح بالجهــود التــي تبذلهــا 
حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين؛ 
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وكان ســفير دولــة الكويــت قــد قــام 
مؤخــراً بزيــارة لمركــز الملك فهــد لرعاية 
األطفــال المعوقين بالريــاض على رأس 
وفــد يضــم عــدداً مــن الدبلوماســيين 
اســتقبالهم  فــي  وكان  بالســفارة، 
عضــوا مجلــس إدارة الجمعيــة األســتاذ 
واألســتاذ  الشــويعر  علــي  بــن  حمــد 
ــن  ــي، واألمي ــليمان الحرب ــن س ــال ب ط
عبــدهللا  بــن  عــوض  األســتاذ  العــام 
الغامــدي. واطلــع الضيــف ومرافقــوه 
خــال الزيــارة علــى مــا يقــدم لألطفــال 
ــة  ــة تأهيلي ــج رعاي ــن برام ــن م المعوقي
المختلفــة،  والوحــدات  األقســام  فــي 
الدراســية  الحصــص  إحــدى  وتابعــوا 
قبــل أن ينتقلــوا إلــى القســم الطبــي 
ــة  ويشــاهدوا بعــض الجلســات العاجي
التــي تُقــدم ألطفــال المركــز واإلمكانــات 
الطبيــة التــي تــم توفيرهــا مــن أجــل 
تحجيــم آثــار اإلعاقــة علــى األطفــال. 
هدايــا  الصبــاح  ثامــر  الشــيخ  وقــدم 
دّون  الزيــارة  نهايــة  وفــي  لألطفــال، 
ــارات. ــجل الزي ــي س ــة ف ــعادته كلم س
األطفــال  جمعيــة  أن  بالذكــر  جديــر 
ــات  ــى الجه ــن أول ــت م ــن كان المعوقي
ــادرت  ــي ب ــعودية الت ــات الس والمؤسس

المعوقيــن  األطفــال  احتضــان  إلــى 
العراقــي  الغــزو  إبــان  الكويتييــن 
حيــث  الشــقيقة؛  للدولــة  الغاشــم 
وّجــه –حينــذاك- صاحــب الســمو 
بــن  ســلطان  األميــر  الملكــي 
رئيــس  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
ــول  ــة، بقب ــس إدارة الجمعي مجل
المعوقيــن  األطفــال  جميــع 
الكويتييــن بالجمعيــة؛ انطاقــاً 
اإلســامية  المبــادئ  مــن 
واإلنســانية واألخــوة التــي فرضتهــا 
الوقــت.  ذلــك  فــي  الظــروف 
وكان توجيــه األميــر ســلطان بــن 
ــن اســتثناء أبنــاء  ســلمان قــد تضمَّ
األشــقاء مــن دولــة الكويــت مــن شــرط 
فقــط  الســعوديين  األطفــال  قبــول 
بالجمعيــة؛ إذ تــم قبــول األطفــال 
المتعــددة،  اإلعاقــات  ذوي 

ــتفادة  ــم باالس ــمح قدراته ــن تس والذي
مــن خدمــات الجمعيــة، وذلــك مــن ســن 

الميــاد حتــى اثنــي عشــر عامــاً.  
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الطيارين  رابطة  من  وفدًا  بالرياض  المعوقين  األطفال  جمعية  مركز  استقبل 
العالميين الذين يقومون بجولة حول العالم تشمل أربعين دولة للتوعية بقضية 

اإلعاقة، وحشد المساندة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العالم. 

وفد من رابطة الطيارين العالميين زار مركزها بالرياض:

منظومة الجمعية داللة على 
اهتمام الحكومة بقضية اإلعاقة
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أفريقــي  الجنــوب  الطيــار  الوفــد:  وضــم 
فيــرل،  والفرنســي جواليــم  لومبيــرغ،  مايــكل 
والسويســري جوزيــف ريــس ومواطنــه دانيــال 
رامســير. وانطلقــت رحلــة الطياريــن مــن جنيــف 
ــن،  ــة برلي ــة األلماني ــي العاصم ــم ف ــى أن تختت عل

للطياريــن  وســبق  أشــهر.  عشــرة  وتســتمر 
ــاع  ــدة بقط ــركة واح ــي ش ــي ف ــل ف ــة العم األربع
ــام  ــة للقي ــاء رابط ــم إنش ــل أن يت ــران، قب الطي
بمثــل هــذه المبــادرات التــي تخــدم القضايــا 

اإلنســانية.

ــد  ــك فه ــز المل ــام مرك ــي أقس ــة ف ــال جول وخ
فيهــا  رافقهــم  المعوقيــن  األطفــال  لرعايــة 
عبدالعزيــز  بــن  عبدالرحمــن  الدكتــور  معالــي 
الســويلم نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، اطلــَع 
فــي  الرعايــة  برامــج  منظومــة  علــى  الوفــد 
ــاً،  ــن عام ــدى ثاثي ــى م ــا عل ــة، وإنجازاته الجمعي
إلــى شــرح مــن المســؤولين  كمــا اســتمعوا 
عــن برامــج التوعيــة والمبــادرات التــي تبنتهــا 
الجمعيــة لتنميــة الوعــي العــام بقضيــة اإلعاقــة، 
ــي  ــام وطن ــدار نظ ــرت إص ــي أثم ــا الت ومخرجاته
ــة  ــن كاف ــة يتضم ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش لرعاي

حقوقهــم.
ورحــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة 
ــة  ــارة الجمعي ــى زي ــم عل ــاً حرصه ــد، مثمن بالوف
وتلبيــة دعــوة رئيــس مجلــس اإلدارة صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز؛ لاطــاع علــى نمــوذج مــن مؤسســات 
العربيــة  المملكــة  فــي  الخيــري  العمــل 

الســعودية.
ــى المشــاركة بإحــدى  وحــرص أعضــاء الوفــد عل
التعليمــي  القســم  فــي  الدراســية  الحصــص 
جلســات  تفاصيــل  علــى  واالطــاع  بالمركــز، 

العــاج. 
وفــي تصريــح صحفــي عقــب الزيــارة أكــد الطيــار 
مايــكل لومبيــرغ أنــه ســينقل مــا شــاهده لزمائه 
فــي كافــة أنحــاء العالــم، مشــيداً بــاألداء المتميــز 
لجمعيــة األطفــال المعوقيــن، وقــال: »بالتأكيــد 
أنــا ســعيد اليــوم بمــا شــاهدته فــي هــذا الصــرح 
لزمائــي  شــاهدته  مــا  كل  وســأنقل  الكبيــر، 
فــي أوروبــا. أنــا ممتــن للقائميــن علــى هــذه 
الجمعيــة، وســأعمل علــى زيارتهــا مــرةً أخــرى«.

مــن جهتــه وصــف الطيــار الفرنســي جواليــم 
الجمعيــة  عليهــا  تقــوم  التــي  الرؤيــة  فيــرل 
بأنهــا »أمــر رائــع جــداً«، وقــال: »التنظيــم األكثــر 
ــن  ــا متفائلي ــر يجعلن ــة أم ــي الجمعي ــع ف ــن رائ م
مثالــي  لديكــم مشــروع  األطفــال.  بمســتقبل 
ــل  ــي دالئ ــذا يعط ــا، وه ــة وبحوثه ــة اإلعاق لقضي
كبيــرة علــى اهتمــام الحكومــة الســعودية بهــذه 
الفئــة، ومــا شــاهدناه اليــوم يفــوق مــا يُقــدم فــي 
دول متقدمــة أخــرى. نحــن مســرورون بهــذا 
ــر بمــا  ــع، وُســررنا أكث ــر مــن رائ االســتقبال األكث
شــاهدناه مــن تقــدم كبير فــي الخدمــات العاجية 

ــال«. ــا لألطف ــم تقديمه ــي يت ــة الت والتعليمي
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أعــرب ســفير جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة لــدى المملكــة جــو بيونــج ووك عــن 
فخــره واعتــزازه بزيــارة هــذا الصــرح المتميــز جمعيــة األطفــال المعوقيــن، 
معبــراً عــن تشــرفه بالمشــاركة فــي إهــداء مســاهمة متواضعــة لمركــز 
ــر  ــة عب ــة إلكتروني ــزة تعليمي ــن أجه ــارة ع ــاض عب ــد بالري ــك فه المل
ــاوز  ــى تج ــال عل ــاعدة األطف ــي(؛ لمس ــد س ــكو آي أن ــركة )بوس ش

ــم. إعاقته
وأبــدى ســفير كوريــا الجنوبيــة عقــب زيــارة للجمعيــة فــي يــوم 20 
ربيــع األول 1440هـــ الموافــق 28 نوفمبــر 2018م، رافقــه خاللهــا 
ــد ســي( يتقدمهــم نائــب رئيــس  وفــد مــن شــركة )بوســكو آي أن
ــركة  ــرع الش ــام لف ــر الع ــي، والمدي ــود البط ــن حم ــدر ب ــركة ب الش
بالســعودية كانغســيك تشــوي، عــن تقديرهــم للخدمــات التــي 
ــال  ــل األطف ــالج وتأهي ــم وع ــاالت تعلي ــي مج ــة ف ــا الجمعي تقدمه

ــن. المعوقي
ومــن جانبــه أعــرب األميــن العــام للجمعيــة األســتاذ عــوض بــن عبــدهللا 
الغامــدي عــن شــكره وتقديــره لمبــادرة ســعادة ســفير جمهوريــة كوريــا 
ــركة  ــرع ش ــاً تب ــد، مثمن ــك فه ــز المل ــارة مرك ــة، بزي ــدى المملك ــة ل الجنوبي
)بوســكو آي أنــد ســي( بأجهــزة تعليميــة متطــورة؛ لمســاندة البرامــج التعليميــة 

فــي المركــز.
ــام  ــي األقس ــة ف ــكو(، بجول ــركة )بوس ــد ش ــة، ووف ــا الجنوبي ــفير كوري ــام س ــذا، وق ه
التعليميــة والطبيــة والتأهيليــة بالمركــز، اطلــع خاللهــا علــى أحــدث البرامــج والوســائل 
ــن  ــوبيها م ــى منس ــة عل ــلبية لإلعاق ــار الس ــن اآلث ــد م ــة للح ــا الجمعي ــي تطبقه ــورة الت المتط

المعوقيــن. األطفــال 



استقبل مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لرعاية األطفال المعوقين بجدة، مؤخرًا، فريقًا 
من العاملين في شركة إسناد للخدمات األرضية والرعاية الخاصة التي تتولى خدمات ذوي 
االحتياجات الخاصة بمطار الملك عبدالعزيز الجديد، وذلك للتدريب على كيفية التعامل 

مع ذوي االحتياجات الخاصة من األطفال والكبار، وذلك قبل افتتاح المطار.

في مبادرة من مركز الجمعية بجدة:

س على  تدريب العاملين في مطار المؤسِّ
كيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة بمركز جدة

وأوضــح الدكتــور زهيــر ميمنــي مديــر مركــز 
الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز لرعايــة األطفال 
ــن بجــدة، أن قســم العــاج الطبيعــي  المعوقي
بالمركــز قــام بتدريــب العامليــن علــى الطــرق 
واألســاليب الصحيحــة لنقــل ذوي االحتياجــات 
الخاصــة؛ للجلــوس علــى الكراســي المتحركــة 

ــوس  ــل الجل ــن أج ــا م ــن عليه ــال م أو االنتق
علــى مقاعــد أخــرى فــي مرافــق المطــار كافــة. 
وأشــار إلــى أن رئيــس قســم العــاج الطبيعــي 
الرئيــس  ونائبــة  إيزابيــا  االختصاصيــة 
االختصاصيــة غديــر ميــرة تولتــا الشــرحين 
النظــري والعملــي للعامليــن علــى الحركــة 

الصحيحــة، وكيفيــة مســاعدة ذوي االحتياجات 
الخاصــة فــي مختلــف مرافــق المطــار.

بمبــادرة  ميمنــي  زهيــر  الدكتــور  وأشــاد 
ــم  ــناد، وحرصه ــركة إس ــي ش ــؤولين ف المس
علــى تدريــب العامليــن مــن منســوبي الشــركة 
مــع  التعامــل  فــي  الســليمة  الطــرق  علــى 
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ــس  ــي تعك ــار، والت ــي المط ــة ف ــات الخاص ذوي االحتياج
صــورة حضاريــة لهــذا المطــار التاريخــي، مؤكــداً أن هــذه 
المبــادرة امتــداد للتعــاون المســتمر بيــن المركــز وإدارة 

مطــار الملــك عبدالعزيــز لمســاندة ذوي االحتياجــات 
ــة. الخاص

أعــرب  جانبــه  ومــن 
مديــر مشــروع الرعايــة 

بشــركة  الخاصــة 
إســناد للخدمــات األرضية 

والرعايــة الخاصــة األســتاذ 
المحيســني،  عبدالعزيــز 

ــز  ــره لمرك ــكره وتقدي ــن ش ع
لرعايــة  عبــدهللا  الملــك 

األطفــال المعوقيــن؛ لحفاوتــه 
العامليــن  تدريــب  قبــول  فــي 

الدعــم  وتوفيــر  بالشــركة، 
لتأهيــل  المتخصــص  الطبــي 
ــذا  ــى أن ه ــيراً إل ــن، مش العاملي

أساســية  نــواة  يعــد  التدريــب 
المطــار  مشــروع  فــي  للعمــل 

إن  حيــث  هللا-؛  -بمشــيئة  الجديــد 
هــؤالء العامليــن مــن جنســيات مختلفــة 

حــول العالــم، وهنــاك ضــرورة ملحــة لتدريبهــم 
علــى أفضــل الطــرق الكفيلــة بالمحافظــة علــى مرتــادي 
المطــار مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، وعــدم تعرضهــم 

رحاتهــم. وتســهيل  مشــاكل،  ألي 
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بقلــوب مــن ورد تفــوح بعطــر المــودة واإليمان 
ــارة  ــة لزي ــة المكرم ــز مك ــال مرك ــابق أطف تس
ــوم وال  ــي ي ــك ف ــريف، وذل ــي الش ــرم المك الح
أروع.. طــاف األطفــال حــول الكعبة المشــرفة 
كمثــل اليمــام الــذي يرفــرف حولهــا، فــي 
ــث كان  ــة حي ــة وديني ــة وتثقيفي ــة تعليمي رحل
ــن  ــؤون الحرمي ــؤولو ش ــتقبالهم مس ــي اس ف
الذيــن رحبــوا باألطفــال ومرافقيهــم وتنقلــوا 
بهــم بيــن ســاحات الحــرم وشــرحوا لهــم 
آداب دخــول الحــرم والدعــاء وأدوا الطــواف 
ــزم. ــاء زم ــرب م ــاة وش ــق والص ــت العتي بالبي

رحلة إلى الحرم الشريف
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