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منذ انطالقتها عام 1417هـ  ا�ستطاعت جائزة الأمري �سلطان 
بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املع�قني حتفيز 
الإقــبــال على  والــبــنــات على  البنني  مــن  النا�سئة  مــن  املــئــات 
تالوته  واإجــــادة  حفظه  على  وت�سجيعهم  الــكــرمي،  الــقــراآن 
يف  الطالب  لدى  احلفظ  م�ست�ى  وارتفع  معانيه،  ومعرفة 
فروع اجلائزة، وحت�سن الأداء يف قراءات كثري من امل�ساركني 
الأمــري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  برعاية  ثــم  اهلل،  مــن  بف�سل 
معن�ياً  للجائزة  الداعم  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان 
اجلــائــزة  هــذه  بــاإنــ�ــســاء  بـــادر  انطالقتها، حيث  منذ  ومــاديــاً 
ومت�يلها ابتغاء ما عند اهلل من الث�اب، ولالإ�سهام يف رعاية 

تلك الفئة.
و�سل عدد املتناف�سني واملتناف�سات يف الدورة )23( اإىل اأكرث 
من )96( طفاًل وطفلة، منهم متناف�س�ن من دول: الإمارات 
مراكز  مــن  ملم��س  بتفاعل  ــدورة  الــ وحتــظــى  والــبــحــريــن. 
الرعاية  وم�ؤ�س�سات  اخلريية،  واجلمعيات  القراآن،  حتفيظ 
اجلائزة  هــذه  مل�سرية  تت�يجاً  ميثل  الــذي  الأمــر  والتاأهيل؛ 
الــربــ�يــة  ر�سالتها  اإيــ�ــســال  يف  جنــاحــهــا  ويج�سد  املــتــفــردة، 
املجتمعني  مــن  عري�س  قــطــاع  اإىل  والتاأهيلية  والــتــ�عــ�يــة 

ال�سع�دي واخلليجي.
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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 بن سلمان يتسلم َرْيع العام الثاني
من مبادرة البنك األهلي  »تبّرع بكلمة ال«

ــر ســلطان  أكــد صاحــب الســمو الملكــي األمي
بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ، رئيــس مجلــس 
إدارة جمعيــة األطفــال المعوقيــن علــى أن دور 
ــة  ــة والصناعي ــة والمالي ــات التجاري المؤسس
فــي مســيرة التنميــة الســعودية تجــاوز المحور 
ــة  ــمل تنمي ــب تش ــاق أرح ــى آف ــادي ال االقتص
المجتمــع ، وتلبيــة احتياجاتــه االجتماعيــة جنبــاً 

الــى جنــب مــع جهــود الدولــة.
ــلمه  ــدى تس ــلطان ل ــر س ــمو األمي ــال س  وق
لشــيك بمبلــغ مليــون ومائــة ألــف ريــال دعمــاً 
لجمعيــة األطفــال المعوقيــن تمثــل عوائــد 
األهلــي  البنــك  مبــادرة  مــن  الثانــي  العــام 
التجــاري بعنــوان  »تبــّرع بكلمــة ال« وذلــك 
ــدم  ــة ع ــره نتيج ــم توفي ــا ت ــة م ــّرع بقيم بالتب
ــراف  ــزة الص ــات أجه ــاالت معام ــة إيص طباع
اآلليــة لمــدة عــام كامــل- قــال .. » نعتــز فــي 
كبريــات  مــع  الدائمــة  بشــراكتنا  الجمعيــة 
المؤسســات الوطنيــة ، وفــي مقدمتهــا البنــك 
ــادرة  ــذه المب ــى ه ــذي تبن ــاري ال ــي التج األهل
المســئولية  برامــج  صعيــد  علــى  المتميــزة 
ــل  ــاً لتكام ــك انموذج ــراً ذل ــة » معتب االجتماعي
الجهــود والتعــاون بيــن المؤسســات الماليــة 
واالقتصاديــة الوطنيــة مــن ناحية ومؤسســات 

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــري م ــل الخي العم
ــد  ــي يع ــك األهل ــى »أن البن ــموه عل ــدد س وش
ولقضيــة  للجمعيــة  اســتراتيجياً  شــريكاً 
ال   « وقــال  عــام،  بوجــه  اإلعاقــة  مســاندة 
ننســى مســاهماته الفاعلــة فــي مركــز جــازان 
الــذي ســيتم افتتاحــه األســبوع المقبــل«.

ــان لرئيــس  ــر وامتن ــة تقدي ووجــه ســموه تحي
مجلــس إدارة البنــك األســتاذ ســعيد الغامــدي 
الــذي قــام بتســليم الشــيك بحضــور عــدد مــن 
ــيداً  ــك  ، مش ــة والبن ــي الجمعي ــئولين ف المس
مــع  البنــك  إدارة  مجلــس  أعضــاء  بتفاعــل 

ــام . ــه ع ــري بوج ــل الخي ــج العم برام
وأكــد األميــر ســلطان علــى أن وعــى المواطنين 
والمقيميــن ، خاصــة مــن عمــاء المؤسســات 
وتفهمهــم   ، الوطنيــة  والماليــة  التجاريــة 
ألهميــة وجــدوى برامــج العمــل الخيــري التــي 
تتطلــب تفاعــاً مجتمعيــاً يمثــل ضمانــة نجــاح 

ــق أهدافهــا » ــادرات وتحقي ــك المب ــل تل لمث
ــك  ــس إدارة البن ــس مجل ــر رئي ــه عبّ ــن جهت م
األهلــي عــن اعتــزاز كافــة منســوبي البنــك 
األطفــال  جمعيــة  مــع  القائمــة  بالشــراكة 
بتقديــم  البنــك  التــزام  مؤكــداً  المعوقيــن، 
بشــكل  المجتمــع  ألفــراد  والدعــم  الرعايــة 

عــام وفئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة بشــكل 
ــع  ــة الوطــن بجمي ــه بتنمي خــاص، اهتمامــاً من
ــن  ــال المعوقي ــة األطف ــاً لجمعي ــه، مثّمن فئات
مقدمتهــم  وفــي  المخلصيــن،  ومنســوبيها 
ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان الــدور 
ومــا  اإلعاقــة،  قضيــة  تبنــي  فــي  الكبيــر 
ــال  ــة آلالف األطف ــات مجاني ــن خدم ــه م تقدم

المعوقيــن.
يعــي  األهلــي  البنــك  أن  الغامــدي  وأوضــح 
مســؤوليته الوطنيــة تجــاه مجتمعــه مــن خال 
مشــاركاته وإســهاماته المتعــددة فــي مختلف 
الفعاليــات التــي مــن شــأنها دعــم جهــود 
المجــاالت،  شــتى  فــي  االجتماعيــة  التنميــة 
مشــيراً إلــى أن برامــج األهلــي للمســؤولية 
المجتمعيــة »أهالينــا« تأتــي متماشــية مــع 
جهــود التنميــة االقتصاديــة ورؤيــة الســعودية 
2030 مــن خــال إســتراتيجية متكاملــة تركــز 
علــى تمكيــن ثــاث فئــات ُمهمــة فــي مجتمعنــا 
وهــي المــرأة، والشــباب، والطفــل، باإلضافــة 
لبرنامــج األهلــي للعمــل التطوعــي عبــر برامــج 
طاقــات  منهــم  تجعــل  األهــداف  ُمحــّددة 
اقتصادنــا  فــي  فاعلــة  وتنمويــة  إيجابيــة 
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تســلم مركــز الجمعيــة بالريــاض عشــرة أجهــزة 
البديــل  لوحيــة، وتطبيــق )ليفوكــس( للتواصــل 
لألطفــال غيــر الناطقيــن أو األطفــال الذيــن لديهــم 
صعوبــة فــي النطــق، وذلــك تبرعــاً مــن األســتاذ علــي 
بــن محمــد الغامــدي.  وتطبيــق )ليفوكــس( مــن 
التطبيقــات المعتمــدة مــن قبــل األمــم المتحــدة 
للتربيــة  اإلســامية  والمنظمــة  »اليونيســيف« 
والخــاص  »االيسيســكو«  والثقافــة  والعلــوم 
ومطبــق  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  باألطفــال 
فــي أكثــر مــن 12 دولــة وفــي مقدمتهــا أمريــكا 
ســتة  حصــد  أن  وســبق  واألرجنتيــن،  والبرازيــل 
جوائــز عالميــة منهــا جائــزة أفضــل تطبيــق فــي 

عــام2015م. العالــم 
وقــد قامــت شــركة ليفوكــس بتدريــب 4 اخصائيــات 
علــى التطبيــق مــن منســوبات القســم الطبــي بمركــز 
الملــك فهــد بالريــاض، أضافــة الــى معلمتيــن مــن 
القســم التعليمــي، وذلــك فــي دورة مكثفــة اســتمرت 
بعــض  تدريــب  يتــم  أن  قبــل  أســبوعين،  لنحــو 
األطفــال علــى التطبيــق الــذي وجــد قبــوالً كبيــراً 
ــزة، فهــو يعــد  ــه الممي لســهولة اســتخدامه وفائدت
أول تطبيــق تواصــل ذكــي يســتخدم التكنولوجيــا 
ــل  ــي التواص ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــاعدة األش لمس
والتعليــم، وأول تطبيــق بديــل يدعــم اللغــة العربيــة 

ــة. ــة متنوع ــى 25 لغ ــة ال باإلضاف

مركز الرياض يتسلم
10 أجهزة لوحية 

وتطبيق »ليفوكس«

زار محافــظ الــرس األســتاذ بــدر بــن محمــد العســاف مؤخــراً مقــر مركــز الجمعيــة 
بالمحافظــة، حيــث قــام بجولــة علــى أقســام المركــز اســتمع خالهــا الــى شــرح 

مــن مديــر المركــز ســليمان النيــف حــول الخدمــات التأهيليــة والتعليميــة المقدمــة 
لألطفــال فــي مراكــز جمعيــة األطفــال المعوقيــن، والمراحــل التعليميــة والتأهيليــة 

التــي يقضيهــا الطفــل خــال فتــرة التحاقــه بالمركــز. 
وثمــن محافــظ الــرس االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه جمعيــة األطفــال المعوقيــن لقضيــة 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة المتخصص ــج الرعاي ــة برام ــر منظوم ــة، ولتطوي اإلعاق
ــات  ــى ب ــع، حت ــدى الجمي ــر ل ــوم اخ ــة مفه ــة اإلعاق ــى قضي ــام اعط ــذا االهتم ــى ان ه ــدداً عل مش

ــة تجاوزهــا. ــة بمفهــوم اإلعاقــة وكيفي ــى دراي ــرون عل الكثي

محافظ الرس يزور مركز 
الجمعية ويثني على خدماته

شــارك مركــز الجمعيــة بالجــوف فــي المهرجــان الدولــي الـــ 12 للزيتــون بالمنطقــة بركــن 
ــي. ــي والطب ــتويين التعليم ــى المس ــز عل ــات المرك ــي بخدم ــي تعريف اعام

ــي  ــج الت ــن النتائ ــل ع ــرح كام ــم ش ــم تقدي ــث ت ــز، حي ــن المرك ــان برك ــل زوار المهرج وتفاع
ــة  ــي يســعى مســيري الجمعي ــذ افتتاحــه فــي عــام 1416، واالهــداف الت حققهــا المركــز من
لتحقيقهــا فــي المســتقبل، خصوصــاً مــع التوســع الكبيــر الــذي تشــهده الجمعيــة في إنشــاء 
مراكــز جديــدة فــي مختلــف مناطــق المملكــة والتــي كان اخرهــا افتتــاح مركــز جــازان مطلــع 

ينايــر الجــاري.
مــن جانــب اخــر، قــام ممثل الشــؤون الحكوميــة بالمنطقة الوســطى لشــركة ارامكو االســتاذ 

ــع خالهــا  ــة بالجــوف، اطل ــارة مقــر الجمعي ــز ســعيد الشــهري بزي ــات المرك ــى خدم عل
لألطفــال، وأشــاد الشــهري بمــا 

حديثــة  وســائل  مــن  يقــدم 
لألطفــال لارتقــاء بتحصيلهــم 

ــي. العلم

مركز الجوف يشارك في مهرجان الزيتون الدولي
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زار أميــن منطقــة عســير الدكتــور وليــد الحميــدي مركــز الجمعيــة فــي 
عســير، مؤخــراً، وكان فــي اســتقباله أطفــال ومنســوبو وأعضــاء لجنــة 

أصدقــاء الجمعيــة.
واســتهل أميــن المنطقــة زيارتــه بالتفاعــل مــع برنامــج )جــرب 
الكرســي( ثــم قــام بجولــة فــي الفصــول التعليميــة والعيــادات الطبيــة 
المقدمــة  المســتجدة  والبرامــج  الخدمــات  علــى  واطلــع  بالمركــز، 

لألطفــال المعوقيــن. 
ــره بمــا يوفــره المركــز  ــه وتقدي ــدي إعجاب ــد الحمي ــور ولي ــدى الدكت وأب
ــة مــن األطفــال، واصفــاً  ــة الغالي مــن خدمــات متخصصــة لهــذه الفئ
ــن  ــه م ــا يقدم ــة بم ــي المنطق ــز ف ــل المراك ــن أفض ــه م ــز بأن المرك
ــات  ــة العقب ــل كاف ــد بتذلي ــة، ووع ــن ذوي اإلعاق ــال م ــات لألطف خدم

ــز. ــة والمرك ــن األمان ــاون بي ــل التع لتفعي
وأعــرب مديــر المركــز األســتاذ عبــدهللا المحســني عــن شــكره وتقديــره 
الهتمــام أميــن المنطقــة بزيــارة المركــز ورعايتــه لبرامجــه وأنشــطته، 

مشــيراً إلــى أن اللقــاء شــهد بحــث ســبل التعــاون مــع أمانــة المنطقة، 
والــذي ضــم عــدداً مــن مهندســي األمانــة.

أمين عسير يزور مركز الجمعية.. ويجّرب الكرسي

ماريــوت  فنــادق  مجموعــة  مــن  وفــد  قــام 
ــاض  ــك فهــد بالري ــارة لمقــر المل ــة بزي العالمي
، حيــث كان فــي اســتقبالهم األميــن العــام 
للجمعيــة األســتاذ عــوض بــن عبــدهللا الغامدي، 
، فــي حيــن تقــدم المديــر االقليمــي لفنــادق 
احمــد  والبحريــن  الســعودية  فــي  ماريــوت 
ــادق  ــال لفن ــس االعم ــؤول مجل ــن، ومس حزي
اســام  األســتاذ  الســعودية  فــي  ماريــوت 
فرغلــي الوفــد الزائــر، الــذي ضــم مــدراء العمــوم 

لفنــادق الماريــوت فــي الســعودية.

واطلــع أعضــاء الوفــد علــى الخدمــات المقدمــة 
مــن قبــل الجمعيــة لألطفــال، وذلــك خــال 
والتعليميــة،  الطبيــة  األقســام  فــي  جولــة 
معربيــن عــن اعجابهــم وتقديرهــم لمــا توفــره 
تقنيــة  وتجهيــزات  إمكانــات  مــن  الجمعيــة 
حديثــة، ومــا يتميــز بــه فريــق العمــل مــن 
احترافيــة وإخــاص.     مــن جانبــه، أكــد األميــن 
عــام للجمعيــة األســتاذ عــوض بــن عبــدهللا 
ــة  ــد ثق ــارات تجس ــذه الزي ــل ه ــدي ان مث الغام
ــج  ــس نض ــة، ويعك ــي دور الجمعي ــع ف المجتم

القطــاع الخــاص وحرصه علــى أداء مســؤولياته 
االجتماعيــة والمشــاركة الفاعلــة فــي تلبيــة 
»الجمعيــة  وقــال:  المجتمــع،  احتياجــات 
تعتــز بشــراكاتها مــع كبريــات المؤسســات 
ــراً  ــل دعمــاً كبي ــات يمث ــذي ب ــة، االمــر ال الوطني
مراكــزه  فــي  لألطفــال  المقدمــة  للخدمــات 
العشــرة المنتشــرة فــي انحــاء المملكــة، وهــذا 
ــالتها  ــي أداء رس ــتمرار ف ــن االس ــا م ــا مكنه م
ــات  ــى احتياج ــا يلب ــا بم ــي خدماته ــع ف والتوس

العديــد مــن مناطــق المملكــة«.

وفد من »ماريوت العالمية« يزور مركز الجمعية بالرياض
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فــي إطــار التطويــر المتواصــل لمجــاالت الرعايــة العاجيــة 
والتأهيليــة فــي مراكــز الجمعيــة، شــارك األســتاذ الدكتــور 
ــد استشــاري العظــام، ورئيــس قســم العظــام  ــد الزاي زاي
فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي، عضــو مجلــس 
ــي  ــي ف ــم الطب ــا القس ــة أقامه ــي فعالي ــة ف إدارة الجمعي
مركــز الملــك فهــد بالريــاض، احتفــاالً ببــدء اســتقبال 
ــت  ــن اتيح ــن الذي ــال المعوقي ــن األطف ــدة م ــاالت جدي ح
ــة  ــادات العاجي ــة العي ــن متابع ــتفادة م ــة االس ــم فرص له
التــي يتبناهــا الدكتــور زايــد، وذلــك بالتزامــن مــع انطاقــة 
ــة  ــة العاجي ــال الرعاي ــي مج ــز ف ــهدها المرك ــدة يش جدي

ــة. والتأهيلي
وتقديــره  شــكره  عــن  الزايــد  زايــد  الدكتــور  وأعــرب 
لمنســوبي األقســام والوحــدات الطبيــة بمركــز الملــك فهــد 
فــي الريــاض، علــى مــا يبذلونــه مــن جهــود لتوفيــر خدمــة 
عاجيــة متخصصــة لألطفــال المعوقيــن مــن أبنــاء المركــز. 
تواصــل مســاندته لجميــع األقســام التأهيليــة  مؤكــداً 

ــة. ــز الجمعي ــع مراك ــي جمي ــة ف والعاجي

انطالقة جديدة للرعاية العالجية والتأهيلية بمركز الملك فهد

ومنتجعــات  فنــادق  مجموعــة  انضمــت 
ــى  ــعودية ال ــة الس ــة العربي ــوم بالمملك ميليني
نخبــة الفنــادق الداعمــة للبرنامــج الخيــري 
ومــا  الجمعيــة  » لصالــح  إقامــة وعطــاء   «
تقدمــه مــن منظومــة خدمــات مجانيــة لــألالف 
ــق  ــة مناط ــي كاف ــن ف ــال المعوقي ــن األطف م

المملكــة .
وشــهد فنــدق كوبثــورن بالريــاض – أحــد 

ــة  ــع اتفاقي ــراً توقي ــة - مؤخ ــروع المجموع ف
تعــاون إلطــاق فعاليــات البرنامــج الــذي دعــوة 
ــاب  ــرع لحس ــا للتب ــزالء فنادقه ــة لن المجموع
ــل  ــى األق ــاالت عل ــة ري ــغ خمس ــة بمبل الجمعي
ــع  ــص ري ــى أن يخص ــة عل ــف اإلقام ــى تكالي عل
البرنامــج لتمويــل برامــج الرعايــة العاجيــة 
والتأهيليــة المســاندة التــي تقدمهــا مراكــز 

ــة  ــق المملك ــن مناط ــدد م ــي ع ــة ف الجمعي

االتفاقيــة،  توقيــع  فــي  الجمعيــة  ومثــل 
مديــر مركــز الملــك فهــد لرعايــة األطفــال 
المعوقيــن بالريــاض األســتاذ خالــد الفهيــد، 
ومنتجعــات  فنــادق  مجموعــة  مثــل  فيمــا 
ــام  ــر ع ــام مدي ــن س ــتاذ أيم ــوم األس ميليني
ــن  ــتاذ حس ــور األس ــاض، وبحض ــدق الري فن
المركــز اإلعامــي  بــن محمــد فــراج مديــر 

بالجمعيــة.

فنادق ومنتجعات »ميلينيوم«  شريكًا في دعم برنامج »إقامة وعطاء«
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ملتقى التربية الخاصة يكرم مركز الجمعية بجازان
كــرًم ملتقــى التربيــة الخاصــة األول فــي صبيــا مركــز الجمعيــة بجــازان 
كشــريك رســمي للملتقــى الــذي ناقــش عــدة أوراق عمــل قدمهــا عــدد 

ــة الخاصــة،  مــن األكاديمييــن والمتخصصيــن فــي مجــال التربي
وأقيــم الملتقــى برعايــة محافــظ صبيــا األســتاذ منصــور الــداود وتضمــن 
ســتة أوراق عمــل، األولــى بعنــوان »برامــج التربيــة الخاصــة وفــق 
ــم الشــامل،«  ــة بعنــوان » نمــوذج التعل ــة 2030،« والورقــة الثاني رؤي
ــة  ــامل »مدرس ــج الش ــة الدم ــوان » مدرس ــت بعن ــة وكان ــة الثالث الورق
المســتقبل« رؤى وتطلعــات، الورقــة الرابعــة وحملــت عنــوان » الدمــج 
ــت  ــة حمل ــة الخامس ــات،« الورق ــول آراء وطموح ــع والمأم ــن الواق بي
بتعليــم  للبنــات  الخاصــة  التربيــة  لبرامــج  األداء  عنــوان »شــمولية 
ــادرة  ــة مب ــارب علمي ــة تج ــى بورق ــات الملتق ــت جلس ــران،« واختم نج

ــم«. ــم وتعل ــو تعلي »تكن
الجديــر بالذكــر ان مركــز جــازان تــم افتتاحــه فــي 31 ديســمبر الماضــي، 
ويســتوعب نحــو 200 طفــل وطفلــة، وبلغــت تكلفتــه االنشــائية نحــو 

17 مليــون ريــال، ويعــد المركــز هــو المركــز الـــ11 فــي سلســلة مراكــز 
ــي  ــن ف ــد مركزي ــث يوج ــة، حي ــاء المملك ــي انح ــرة ف ــة المنتش الجمعي
ــورة  ــة المن الريــاض ومركــز فــي كاً مــن مكــة المكرمــة وجــدة والمدين

وعســير والباحــة والــرس والجــوف وحائــل.     

فــي إطــار تطويــر وتحديــث الرعايــة التعليميــة 
العامــة  األمانــة  اقامــت  الجمعيــة،  فــي 
للجمعيــة مؤخــراً، ورشــة عمــل بعنــوان »رؤيــة 
األطفــال  وتأهيــل  تعليــم  فــي  مســتقبلية 
المعوقيــن«، وذلــك فــي قســم التدريــب بمركــز 
مديــرات  بالريــاض، وبحضــور  الملــك فهــد 
ومســؤوالت األقســام التعليميــة فــي الجمعيــة.

ــا  ــي قدمه ــل الت ــة العم ــة ورق ــت الورش ناقش
األســتاذ ســليمان النيــف مديــر مركــز الجمعيــة 

فــي الــرس، حــول تعليــم وتأهيــل أطفــال 
الجمعيــة وفــق األســاليب واالتجاهــات العلمية 
الحديثــة، وســبل دمجهــم مــن خــال البدائــل 
غرفــة  أهمهــا  ومــن  المختلفــة،  التربويــة 
ــط  ــوي والنم ــل الترب ــد البدي ــي تع ــادر الت المص
المناســب لتدريــس األطفــال المعوقيــن وفــق 

ــة. ــات الحديث االتجاه
وأكــد النيــف أن تقديــم الخدمــات التعليميــة 
مــن خــال غرفــة المصــادر قــد يتيــح الفرصــة 

ــوا  ــم يلتحق ــن ل ــة الذي ــز الجمعي ــال مراك ألطف
بالمــدارس ألســباب مختلفــة، الكتســاب بعــض 
الازمــة  واالجتماعيــة  األكاديميــة  المهــارات 

ــع. ــع المجتم ــم م الندماجه
ومــن جانبهــا قالــت مديــرة التعليــم والتطويــر 
ــر  ــا دردي ــتاذة مه ــة األس ــي الجمعي ــوي ف الترب
دليــل  بإعــداد  أوصــت  العمــل  ورشــة  أن 
ــرات االقســام  لغرفــة المصــادر بمشــاركة مدي

التعليميــة.

ورشة عمل تناقش »الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم بالمراكز« 
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وقعــت الجمعيــة و« شــركة ســامرف » اتفاقيــة 
تعــاون تتضمــن دراســة آليات اســهام الشــركة 
وبرامجهــا  الجمعيــة  رســالة  مســاندة  فــي 
الخيريــة فــي خطــوة تعــد تدشــيناً لشــراكة 

ــن.  ــن الطرفي ــة بي خيري
ــن  ــة األمي ــع االتفاقي ــي توقي ــة ف ــل الجمعي ومث
ــدي  ــد هللا الغام ــن عب ــوض ب ــتاذ ع ــام األس الع
ــاح  ــتاذ ص ــامرف األس ــركة س ــب ش ــن جان وم
الديــن بــن حامــد درديــر رئيــس الشــركة وكبيــر 
اإلدارييــن التنفيذييــن، وذلــك بحضــور عــدد مــن 

ــن. ــن الطرفي ــؤولين م المس
وقدمــت الشــركة تبرعــاً بقيمــة 150 ألــف ريــال 
ــح  ــركة لصال ــوبي الش ــن منس ــادرة م ــل مب يمث
ــة وانشــطتها، وأشــاد األســتاذ عــوض  الجمعي
ــاندة  ــامرف بمس ــركة س ــام ش ــدي باهتم الغام
الجمعيــة وبرامجهــا لتوفيــر خدمــات متخصصة 
ومجانيــة لألطفــال المعوقيــن فــي مختلــف 
ــاً  مراكزهــا المنتشــرة بمناطــق المملكــة. معرب

الشــركة،  لمســؤولي  وتقديــره  شــكره  عــن 
وحرصهــم علــى مســاندة االعمــال الخيريــة 

ــة. ــة اإلعاق ــع قضي ــي م ــل اإليجاب والتفاع
ــام  ــى األقس ــاع عل ــركة باالط ــد الش ــام وف وق

ــات  ــد، والخدم ــك فه ــز المل ــا مرك ــي يظمه الت
وتعليــم،  تأهيــل  مــن  لألطفــال  المقدمــة 
ــوم  ــذ الي ــل من ــا الطف ــر به ــي يم ــل الت والمراح

للمركــز. لوصولــه  األول 

الــرس  بمحافظــة  الجمعيــة  مركــز  نظــم 
مؤخــراً زيــارة إلــى مصنــع تمــور المملكــة 
بالقصيــم، ضمــن األنشــطة الاصفيــة وبرامــج 
عرضــاً  الزيــارة  وتضمنــت  األطفــال.  دمــج 
تعريفيــاً للمزرعــة والمصنــع، وبرنامــج تدريبــي 
ــتخدامها  ــم اس ــي يت ــى اآلالت الت ــال عل لألطف

للمنتــج قبــل نزولــه لألســواق، والتعريــف 
ــام  ــي أقس ــة ف ــن جول ــور، وضم ــواع التم بأن
المصنــع شــاهد االطفــال اآلليــة التــي تتــم 
خالهــا عمليــة تعبئــة التمــور، إلــى جانــب 
ــام  ــي خت ــا، وف ــا وتخزينه ــا وتغليفه صناعته
بتوزيــع  المصنــع  مســؤولي  قــام  الزيــارة 

الهدايــا علــى األطفــال. وكان أطفــال المركــز 
قــد قامــوا أيضــا بزيــارة إلــى أســواق التميمــي 
جولــة  علــى  الزيــارة  واشــتملت  بالــرس، 
تعريفيــة علــى اقســام الســوق، وفــي الختــام 
تــم التقــاط الصــور التذكاريــة وتوزيــع الهدايــا 

ــال. ــى األطف عل

اتفاقية تعاون مع شركة سامرف لمساندة خدمات الجمعية 

أطفال مركز الرس يزورن مصنع تمور المملكة
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اســتضاف مركــز الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز لرعايــة 
الفنانــة  معــرض  جــدة  بمحافظــة  المعوقيــن  األطفــال 
مــن  كبيــر  حضــور  وســط  منيــاوي،  إيمــان  التشــكيلية 
الشــخصيات الثقافيــة والفنيــة. وضــم المعــرض العديــد من 
اللوحــات المتميــزة للفنانــة التــي عبــرت عــن ســعادتها بــأن 
ــة  ــي يقدمهــا المركــز لهــذه الفئ تســاهم فــي الخدمــات الت
ــح  ــرض لصال ــع المع ــن ري ــزء م ــرع بج ــا بالتب ــة علين الغالي
ــور  ــدى الحض ــز  وأب ــا المرك ــي يوفره ــزة الت ــة المتمي الرعاي
ــواز  ــتاذ ف ــام األس ــات، وق ــم بالمعروض ــم واعتزازه اعجابه
باشــراحيل بتقديــم درع تكريمــاً للفنانــة أيمــان منيــاوي على 
ــاركة،  ــات المش ــن الجه ــدد م ــم ع ــم تكري ــا ت ــا، كم جهوده
ــدة  ــراس ووال ــل ف ــدة الطف ــن وال ــكل م ــة ل ــا خاص وهداي

ــل. ــاح الحف ــي نج ــاركة ف ــا للمش ــة ريم الطفل

مركز الملك عبدالله بجدة يستضيف معرض التشكيلية ايمان منياوي

وقعــت الجمعيــة والشــركة الشــرقية الغربيــة 
)هايبــر ماركــت – نســتو( اتفاقيــة تعــاون 
الشــركة  فــروع  تنضــم بموجبهــا سلســلة 
ــك  ــم »، وذل ــي له ــج » دع الباق ــي برنام لداعم
ببواقــي  الشــركة  عمــاء  تبــرع  خــال  مــن 
ــه  ــا تقدم ــح م ــترياتهم لصال ــن مش ــل م الهل
ــة  ــة مجاني ــج رعاي ــن برام ــة م ــز الجمعي مراك
ــد  ــي العدي ــن ف ــال المعوقي ــن األطف ــألالف م ل

ــة. ــق المملك ــن مناط م
 ومثــل الجمعيــة فــي توقيــع االتفاقيــة األميــن 
العــام األســتاذ عــوض بــن عبــدهللا الغامــدي، 
فيمــا مثــل شــركة »نســتو« المديــر العــام 
بحضــور  عبــدهللا.  كونهــي  نوفــل  األســتاذ 
األســتاذ ســليمان المنصــور مديــر إدارة تنميــة 

ــة.  ــوارد بالجمعي الم

ــام  ــن الع ــح األمي ــي أوض ــح صحف ــي تصري وف
ــج  ــه برنام ــي ب ــذي حظ ــز ال ــل الممي أن التفاع
»دع الباقــي لهــم« فــي العديــد مــن الشــركات 
ــى الثقــة  ــداً عل ــة، يعــد تأكي واألســواق التجاري
ــيرتها  ــوال مس ــة ط ــبتها الجمعي ــي اكتس الت
ــيراً  ــود، مش ــة عق ــن ثاث ــر م ــدت ألكث ــي امت الت
ــاندة  ــى مس ــراً عل ــول كثي ــة تع ــى أن الجمعي ال

ــة. ــئات التجاري ــة المنش ــع، وبخاص المجتم
إدارة  مجلــس  بحــرص  الغامــدي  وأشــاد 
ــا  ــن فيه ــة والعاملي ــرقية الغربي ــركة الش ش

علــى االنضمــام الــى برنامــج »دع الباقــي لهــم« 
وإنجــاح أهدافــه خاصــة علــى صعيــد التعريــف 
برســالة الجمعيــة وبدورهــا اإلنســاني. مشــددا 
علــى »البرنامــج يمثــل نموذجــاً لمــا يمكــن 
ــة فــي مجــال  ــه المنشــآت التجاري أن تقــوم ب

ــة،  ــؤولية االجتماعي المس
بأنهــا  )نســتو(  شــركة  الغامــدي  ووصــف 
شــريكاً  أصبحــت  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب 
اســتراتيجيا للجمعيــة ولقضيــة اإلعاقــة بوجــه 

ــام . ع

الجمعية والشركة 
الشرقية الغربية 
»نستو« يوقعان 

اتفاقية »دع 
الباقي لهم«
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مــن الفقــرات الترفيهيــة، وتبادلــوا الهدايــا 
التذكاريــة. الصــور  والتقــاط 

ســاف  األســتاذة  المركــز  مديــرة  وقالــت 
محمــد ســعيد حجــازي إن المركــز يرحــب 

بهــذه الزيــارات للتعريــف بخدماتــه، والتوعيــة 
خصوصــاً  وأســبابها،  اإلعاقــة  بمخاطــر 
وطالبــات  طــاب  مــن  الصغيــر  للنــشء 

المــدارس.

االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  فــرع  عــام  مديــر  زار 
ــز  ــر مرك ــاد ومدي ــد العي ــح محم ــتاذ فري ــل األس ــة حائ بمنطق
التنميــة االجتماعيــة بحائــل فهــد الثنيــان، جنــاح مركــز الملــك 
ســلمان لرعايــة األطفــال المعوقيــن، ضمــن الفعاليــات 

المصاحبــة لرالــي حائــل نيســان الدولــي 2018م.
 وقــام العيــاد بتجربــة برنامــج )جــرِّب الكرســي( الــذي يجســد 
ــاد  ــة، وأش ــم اليومي ــي حياته ــن ف ــاة المعوقي ــي معان ويحاك
بالجهــود التــي يبذلهــا مركــز الملــك ســلمان فــي تقديــم 

ــة  ــة الغالي ــذه الفئ ــة له ــة المتخصص ــة المجاني الرعاي
ــز  ــن مراك ــة م ــن منظوم ــال، ضم ــن األطف م

الجمعيــة فــي مختلــف مناطــق المملكة، 
وبرعايــة ومتابعــة مســتمرة مــن 

ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس صاح
ســلطان بــن ســلمان رئيــس 

مجلــس اإلدارة، مؤكــداً أن 
النجاحــات التــي حققتهــا 
وخصوصــاً  الجمعيــة، 
ســلمان،  الملــك  مركــز 
ــى نجــاح  ــل عل تعطــي دالئ
ــة،  ــيّري الجمعي ــة مس رؤي

ــد  ــق المزي ــة تحقي ومواصل
ــات. ــن النجاح م

جناح الجمعية في رالي حائل يحظى 
بزيارة كبار مسؤولي المنطقة

أناشيد وهدايا في حفل بداية نصف 
العام الدراسي بجنوب الرياض

ــة الفصــل  ــوب الريــاض حفــاً بمناســبة بداي ــة فــي جن أقــام مركــز الجمعي
الدراســي الثانــي، برعايــة كريمــة مــن مؤسســة أوقاف الموســى )مســاعي(، 

ــن اســتعراضات وأناشــيد وفقــرات ترفيهيــة متنوعــة. تضمَّ
وتقديــره  شــكره  عــن  التميــاط  نايــف  األســتاذ  المركــز  مديــر  وأعــرب 
لمؤسســة أوقــاف الموســى )مســاعي( علــى رعايــة الحفــل، منوهــاً بحــرص 
المســؤولين فــي المؤسســة علــى المشــاركة بإيجابيــة لمســاندة أنشــطة 

ــام. ــدار الع ــى م ــبات عل ــف المناس ــي مختل ــز ف ــج المرك وبرام

أطفال مركز مكة 
المكرمة يستقبلون 
طالب مدرسة ذي 

البجادين المتوسطة
بمكــة  الجمعيــة  مركــز  أطفــال  اســتقبل 
المكرمــة 21 طالبــاً مــن مدرســة ذي البجاديــن 
مــن  عــدد  يرافقهــم  للبنيــن،  المتوســطة 

بالمدرســة. والمشــرفين  المعلميــن 
واســتمع الطــاب مــن مســؤوالت المركــز إلــى 
ــة  ــة والتعليمي ــات العاجي ــول الخدم ــرح ح ش

ــي يقدمهــا لألطفــال.  ــة الت والتأهيلي
البجاديــن  ذي  مدرســة  طــاب  وشــارك 
ــر  ــي الكثي ــز ف ــال المرك ــع أطف ــطة م المتوس
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»إن الله يرفع بهذا الكتاب   أقوامًا ويضع به آخرين«
المعوقين ليست  لألطفال  الكريم  القرآن  لحفظ  األمير سلطان بن سلمان  جائزة 
للتنشئة  متكامل  برنامج  ولكنها  الكريم،  الكتاب  حفظ  في  مسابقة  مجرد 

السليمة، والتربية الصحيحة، والتحفيز على التحدي وتجاوز الصعاب.
ومن  المملكة،  مناطق  كل  من  األطفال  يواصل  والعشرين  الثالثة  دورتها  وفي 
أمورهم  أولياء  أو  األطفال  من  سواء  الحماسة،  بنفس  إقبالهم  الخليجية،  الدول 
أو القائمين عليها. ولقد باتت الجائزة »جائزة« تتشوق إليها القلوب، وتتطهر بها 
يرعاه  القرآن على من  أن تدوم نعمة  القدير  العلي  إلى  األنفس، والجميع يتضرع 

ويعلمه ويحفظه.
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»إن الله يرفع بهذا الكتاب   أقوامًا ويضع به آخرين«
وتشــهد هــذا العــام العاصمــة الريــاض 

ــة والعشــرين التــي  ــدورة الثالث ــات ال فعالي

تقــام فعالياتهــا فــي مقــر الجمعيــة، حيــث 

الســمو  الجائــزة صاحــب  راعــي  يحتفــي 

ــن  ــلمان ب ــن س ــلطان ب ــر س ــي األمي الملك

عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، 

وبحضــور معالــي الشــيخ صالــح بــن فوزان 

الفــوزان عضــو اللجنــة الدائمــة لإلفتــاء 

باألطفــال  العلمــاء،  كبــار  وعضــو هيئــة 

الموافــق  1440/6/5هـــ  يــوم  الفائزيــن 

م.  2019/2/10

ســلمان  بــن  ســلطان  األميــر  وجائــزة   

لألطفــال  الكريــم  القــرآن  لحفــظ 

المعوقيــن تفــوق آثارهــا اإليجابيــة فــي 

نفــوس كل األطفــال الذيــن يشــاركون فــي 

فعالياتهــا علــى مــدى ثاثــة أيــام، كل عــاج 

تعليمــي وتأهيلــي ونفســي؛ لمــا تتركــه مــن 

تأثيــرات عميقــة فــي نفــوس وذاكــرة هــؤالء 

األطفــال المشــاركين، خصوصــاً أن معظــم 

ــيمة  ــات جس ــن إعاق ــون م ــال يعان األطف

يصــل بعضهــا إلــى حــد الصعوبــة فــي 

ــك  ــم ذل ــة. ورغ ــق والحرك ــس، والنط التنف

يقاومــون إعاقاتهــم وتنطلــق أصواتهــم 

ــم.  ــرآن الكري ــات الق بآي
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األرقام تتكلم 
تعكــس الــدالالت الرقميــة منــذ انطــاق 

الجائــزة إلــى اآلن، الــدور الــذي لعبتــه هــذه 

ــاة  ــي حي ــا ف ــي مجاله ــردة ف ــزة المتف الجائ

كل المشــاركين فيهــا؛ ففــي الــدورة األولــى 

طفــاً   64 فيهــا  شــارك  1417هـــ  عــام 

ــارك  ــة فش ــدورة الثاني ــي ال ــا ف ــة، أم وطفل

98 طفــاً وطفلــة، وفــي الــدورة الثالثــة 

ــدورة  ــي ال ــة، وف ــاً وطفل ــارك 115 طف ش

وبالــدورة  وطفلــة،  طفــاً   130 الرابعــة 

وفــي  وطفلــة،  طفــاً   114 الخامســة 

وطفلــة،  طفــاً   134 السادســة  الــدورة 

وبالــدورة الســابعة 164 طفــاً وطفلــة، 

ــاً  ــارك 132 طف ــة ش ــدورة الثامن ــال ال وخ

ــس  ــعة تناف ــدورة التاس ــي ال ــة، وف وطفل

عــدد  بلــغ  بينمــا  وطفلــة.  طفــاً   180

 115 العاشــرة  الــدورة  فــي  المشــاركين 

ــرة  ــة عش ــدورة الحادي ــة، وبال ــاً وطفل طف

92 طفــاً وطفلــة، وفــي الــدورة الثانيــة 

وبالــدورة  وطفلــة،  طفــل   102 عشــرة 

ــي  ــة، وف ــاً وطفل ــرة 119 طف ــة عش الثالث

ــة،  ــاً وطفل ــرة 87 طف ــة عش ــدورة الرابع ال

ــاً  ــرة 92 طف ــة عش ــدورة الخامس ــي ال وف

ــرة  ــة عش ــدورة السادس ــي ال ــة. وف وطفل

ــدورة  ــي ال ــة، وف ــاً وطفل ــس 76 طف تناف

ــي  ــة، وف ــاً وطفل ــرة 72 طف ــابعة عش الس

ــة،  ــاً وطفل ــرة 65 طف ــة عش ــدورة الثامن ال

طفــاً   91 عشــرة  التاســعة  وبالــدورة 

ــارك  ــرين ش ــدورة العش ــي ال ــة، وف وطفل

103 طفــل وطفلــة، وفــي الــدورة الحاديــة 

وطفلــة،  طفــاً   86 شــارك  والعشــرين 

وفــي الثانيــة والعشــرين 77 طفــاً وطفلــة، 

ــارك 96  ــرين ش ــة والعش ــدورة الثالث وبال

طفــاً   2348 بإجمالــي  وطفلــة،  طفــاً 

وطفلــة.

التعاون الخليجي 
وفــي تطــور ملمــوس للجائــزة يشــارك 

ــن  ــن م ــال المعوقي ــن األطف ــر م ــدد كبي ع

الخليجــي، حيــث  التعــاون  دول مجلــس 

ترســل الكثيــر مــن الجهــات والمؤسســات 

التعليميــة والخيرية منســوبيها للمشــاركة 

إلــى  باإلضافــة  الجائــزة،  فعاليــات  فــي 

مشــاركة األفــراد حيــث يقــوم أوليــاء أمــور 

األطفــال المعوقيــن بالتقــدم لمشــاركة 

أطفالهــم فــي فــروع الجائــزة المناســبة 

ــزة. ــروط الجائ ــاً لش ــم وتبع إلعاقاته

مشاركة عشرات الجهات 
والمؤسسات التعليمية 
والخيرية من المملكة 

والدول الخليجية 
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أهداف الجائزة

شروط القبول

معلومات عامة

تشجيع الناشئة من المعوقين 
جسديًا وعقليًا على حفظ كتاب 

الله، وتدبر معانيه. 

تأهيل األطفال المعوقين 
لمواكبة غيرهم من حفظة 

كتاب الله الكريم. 

ربط الناشئة من المعوقين 
بدينهم، وكتاب ربهم، 
ومجتمعهم المسلم

- أن يكون المتسابق سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون 
الخليجي، أو مقيمًا بالمملكة العربية السعودية. 

- أن يكون المتسابق من ذوي اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو كلتيهما معًا، على أن 
تتولى لجنة طبية معتمدة تقرير ذلك. 

- أن يرافق االستبانة تقرير طبي حديث يثبت اإلعاقة مع استبانة الترشيح.
- أال يزيد عمر المتسابق على خمسة عشر عامًا وقت انعقاد الجائزة. 

- أي استبانة غير مكتملة تستبعد من المنافسة.
- ال ُتعتمد نسخة االستبانة في التقديم إال بعد وصول األصل.

- ال تعتبر تعبئة االستبانة قبواًل في الجائزة ما لم توافق اللجنة الفنية عليها.

- يتم تزويد المتسابق ومرافقه بتذكرتي سفر داخلية بالطائرة ذهابًا وإيابًا على درجة الضيافة من منطقة إقامته إلى المدينة 
التي ستقام فيها الجائزة. 

- يتم ترتيب السكن واإلعاشة والرعاية الطبية والتنقالت للمتسابق مع مرافقه من خارج المدينة التي ستقام فيها الجائزة. 
- يحق لَمن شارك في الجائزة، ولم يفز، المشاركة مرة أخرى في الدوارات التالية في نفس المستوى. 

- ال يحق لَمن شارك وفاز في نفس المستوى المشاركة مرة أخرى إال في مستوى أعلى.
- ُيستبعد عن المشاركة في األعوام المقبلة كل َمن تم قبوله، وأصدرت له تذاكر، ولم يحضر.
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1
دورة

شهدت المدن الكبرى في المملكة فعاليات
23 دورة من جائزة األمير سلطان بن سلمان 

لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين

ــاً لتوجيهــات  وقــد جــاء هــذا التطــور تفعي

ــن  ــلطان ب ــر س ــمو األمي ــزة س ــي الجائ راع

ــز الــذي يتكفــل مــن  ســلمان بــن عبدالعزي

مالــه الخــاص بكافــة تكاليــف الجائــزة، بمــا 

ــة  ــات إقام ــز، ونفق ــة الجوائ ــك قيم ــي ذل ف

ــن  ــن م ــاركين والمرافقي ــاالت المش وانتق

داخــل المملكــة ومــن خارجهــا، وال ســيما 

مشــاركة األطفــال المعوقيــن مــن دول 

ــى  ــد أعط ــي، وق ــاون الخليج ــس التع مجل

هــذا التوجــه للجائــزة عمقــاً إقليميــاً؛ إذ 

تحــرص الكثيــر مــن الجهــات والمراكــز 

بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 

ترشــيح عــدد مــن منســوبيها مــن األطفــال 

للمشــاركة  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 

فــي الفعاليــات؛ ممــا وســع مــن دائــرة 

ــى  ــة إل ــزة ، باإلضاف ــن الجائ ــتفادة م االس

مســاهمتها فــي تعزيــز العاقــات األخويــة 

الخيريــة  والجمعيــات  المراكــز  بيــن 

اإلقليميــة.

جديــر بالذكــر أن جائــزة األميــر ســلطان بــن 

ــال  ــم لألطف ــرآن الكري ــظ الق ــلمان لحف س

بيــن  مرموقــة  مكانــة  تتبــوأ  المعوقيــن 

المســابقات المحليــة والدوليــة؛ نظــراً إلــى 

نبــل أهــداف الجائــزة ومســاعيها الحميــدة 

ــاء  ــن األبن ــة م ــة الغالي ــذه الفئ ــئة ه لتنش

علــى أخــاق القــرآن الكريــم؛ ولهــذا تحظــى 

ــة  ــن نخب ــر م ــكل تقدي ــا ب ــزة وراعيه الجائ

ــث  ــة؛ حي ــخصياته العام ــن وش ــذا الوط ه

ــخصيات  ــذه الش ــن ه ــر م ــدد كبي ــع ع أجم

ــى،  ــزة فــي دورتهــا األول ــذ انطــاق الجائ من

الهــدف  فــي  وتفردهــا  ريادتهــا  علــى 

والرســالة.

الجائزة تربي النشء 
من األطفال على 

آداب اإلسالم 
الصحيحة
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تنقسم الجائزة إلى ثالثة فروع، بحسب نوع إعاقة الطفل أو الطفلة، وإلى أربعة 
مستويات خاصة بما يجب حفظه من آيات القرآن الكريم. وذلك على النحو التالي:

الفروع والمستويات

المستوى األول:
الحفظ من سورة الجن إلى 
سورة الناس.

المستوى الثاني:
حفظ جزء عّم كاماًل.

المستوى الثالث:
حفظ 20 سورة متصلة
من جزء عّم. 

المستوى الرابع:
حفظ 10 سور متصلة
من جزء عّم. 

المستوى األول:
حفظ ثالثة أجزاء متصلة.

المستوى الثاني:
حفظ جزأين متصلين.

المستوى الثالث:
حفظ جزء واحد متصل. 

المستوى الرابع:
حفظ حزب واحد. 

الفرع األول:
المعوقون جسديًا فقط

الفرع الثالث: 
المعوقون 

عقليًا وجسديًا 
أو عقليًا فقط

           الفرع الثاني:
     المعوقون إعاقة

    جسدية علوية 
   شديدة مع

صعوبات
النطق

المستوى األول:
حفظ خمسة عشر جزءًا متصاًل.

المستوى الثاني:
حفظ عشرة أجزاء متصلة.

المستوى الثالث:
حفظ خمسة أجزاء متصلة.

المستوى الرابع:
حفظ جزء واحد متصل.

1617



ال توجد جائزة في العالم ترعي 
األطفال المعوقين مثل هذه الجائزة 

رئيس لجنة تحكيم البنين لـ »الخطوة«:

الدكتور علي بن محمد بن علي عطيف، من علمائنا 
لمكتب  والمدير  االفاضل،  التعليم  رجال  ومن  الكبار، 
التربية والتعليم، بمحافظة صامطة، ورئيس مجلس 
بأحد  الكريم،  القرآن  لتحفيظ  الخيرية  الجمعية  إدارة 
المسارحة بمنطقة جازان ورئيس مجلس إدارة مكتب 
المسارحة،  بأحد  الجاليات،  ودعوة  التعاوني  الدعوة 
لتحفيظ  الخيرية  الجمعيات  من  العديد  وعضو 
القرآن الكريم.. وغير ذلك من مهام إسالمية وعلمية 

واجتماعية. 
سلطان  االمير  لجائزة  البنين  تحكيم  لجنة  ويترأس 
المعوقين،  الكريم لألطفال  القرآن  بن سلمان لحفظ 
والخبرات  التجارب  من  الكثير  ولديه  سنوات،  منذ 
التي  األبناء،  من  الغالية  الفئة  هذه  مع  التعامل  في 

يوضحها في هذا الحوار   

 الــى أي مــدي تعكــس الجائــزة اهتمــام الدولــة 
بحفظــة كتــاب هللا ؟

- تعكــس الجائــزة  اهتمــام المملكــة العربيــة 
الســعودية  بحفظــة  القــرآن الكريــم  عمومــا 
لتشــجيع  المختلفــة  الجوائــز  نظمــت  حيــث 
الحفظــة والحافظــات علــى اختــاف المســتويات  
ــوزارة  ــوزارات  ك ــق وال ــات والمناط ــي المحافظ ف
وزارة  و  اإلســامية   الشــؤون  ووزارة  التعليــم 
الدفــاع  ووزارة الداخليــة  وغيرهــا  ، وعلــى مســتوى 
القرآنيــة  والمســابقات   بــل   ، عمومــا  الدولــة 
علــى المســتوى الدولــي  ، كل ذلــك مــن عنايــة 
هــذه البــاد بحفظــة كتــاب هللا الكريــم ، فــإذا 
ــلمان   ــن س ــلطان ب ــر س ــزة األمي ــى جائ ــا إل نظرن
لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن علــى 

مســتوى دول الخليــج العربــي  رأينــا تميــزا وتفــردا 
ال  حيــث  والتخصــص  واالهتمــام  الجائــزة  فــي 
توجــد جائــزة فــي الدنيــا علــى حســب علمــي  تعنــى 
بهــذه الفئــة الغاليــة علــى وجــه الخصــوص كهــذه 
الجائــزة المباركــة . وهــو قــدم صــدق لهــذه الدولــة 

المباركــة وفقهــا هللا . 
 ماهــي أبــرز مالمــح حــرص األطفــال علــى 

والفــوز؟ االجــادة 
- نعــم هنــاك مامــح عديــدة  لحــرص الطــاب  
علــى اإلجــادة  والفــوز  رغــم مــا يعانونــه  مــن 

ــي :  ــا يل ــك م ــن ذل ــة ... م إعاق
- حــرص المتســابقين علــى الحضــور فــي زمنهــم 
ــادرا مــا يتأخــر متســابق عــن  حســب الجــدول ون

موعــده المحــدد مــن قبــل اللجنــة التنظيميــة . 

ــوة  ــظ نش ــاز إذ تاح ــابقين باإلنج ــرح المتس - ف
اإلنجــاز والفــوز تعلــو محياهــم عنــد نهايــة جلســة 

االســتماع الخاصــة بــكل واحــد منهــم . 
- حــرص المتســابقين علــى اإلعــادات تــداركا لمــا 

قــد يقــع مــن خطــأ .
- كثــرة التكــرار للمحفــوظ وناتجــه الظاهــر وهــو 

اإلجابــة علــى األســئلة بــكل اقتــدار. 
اســتيعاب  محاولــة  فــي  الشــديد  التركيــز   -
الســورة  بيــن  الروابــط  واســتحضار  الســؤال 
وبداياتهــا  ورغــم وجــود المشــتتات الكثيــرة أمــام 
ــة إال  ــط الذهني ــتحضار الرواب ــي اس ــة ف ــذه الفئ ه
ــرار كان وال  ــرة التك ــادة وكث ــى اإلج ــرص عل أن الح

ــوز .  ــادة والف ــي اإلج ــما  ف ــا حاس ــزال عام ي
- وال تغيــب عــن أذهاننــا صــور تلــك المشــاعر 
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والتعابيــر العفويــة  فــي كل مســابقة  عنــد اإلجادة 
أو تلــك التــي تعبــر عــن األســف عنــد التعثر . 

  كيف تري أهمية المشاركة الخليجية؟
- كثيــرا مــا تعــزز الجوائــز  المختلفــة العاقــة بيــن 
األشــقاء  مــن خــال المنافســة  فكيــف إذا كانــت  
ــت  ــف إذا كان ــل  فكي ــز وج ــاب هللا ع ــة بكت متعلق
جائــزة متفــردة لهــذه الفئــة الغاليــة  والســيما 
المملكــة  الحرميــن  بــاد  مــن  تنطلــق  وهــي 
ــر  ــم األمي ــي باس ــف وه ــعودية  فكي ــة الس العربي
ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود  
ــات  ــز العاق ــي تعزي ــرا ف ــا كبي ــا ثق ــك أن له الش
ــرآن  ــدة الق ــى مائ ــع عل ــع الجمي ــة إذ يجتم األخوي
ــذه  ــذ ه ــم ، وتأخ ــر الحكي ــاب اآلي  والذك ــي رح وف
العاقــة منحنــى مبــاركا إذا كان فــي هللا ومــن 
ــاها  ــة  وتغش ــاحتها البرك ــزل بس ــل هللا إذ تن أج

ــة .  ــا المائك ــكينة  وتحفه الس
لتطويــر فعاليــات  لديــك مقترحــات     هــل 

الجائــزة؟
- هنــاك مقترحــات قــد يســتفيد منهــا المنظمــون 

للجائــزة فــي تطويــر فعاليــات الجائــزة  منهــا : 
- عقــد دورات علــى هامــش المســابقة للراغبيــن 
مــن الحاضريــن الجائــزة فــي مهــارات النطــق 
االحتياجــات  لــذوي  الكريــم  القــرآن  تحفيــظ 

الخاصــة . 
الــدورات  العنايــة بمــن ســبق اختبــاره فــي   -
الســابقة  وتكريــم مــن اســتمر منهــم فــي الحفظ. 
ــزة  ــدول المشــاركة  فــي الجائ ــرة ال - توســيع دائ

ــامية. ــة واإلس ــدول العربي ــمل ال لتش
ــة  - عقــد شــراكة مــع القنــوات الرســمية واإلذاعي
لنقــل  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 

 . وإشــهارها  المســابقة 
  مراكــز الجمعيــة تشــارك بعــدد كبيــر مــن 
األطفــال فــي الجائــزة، وذلــك انعكاســاً الهتمــام 
الجمعيــة بفصــول القــرآن الكريــم.. فهــل لذلــك 

ــر، وهــل لديــك مقترحــات حــول ذلــك؟ تأثي
فــي  الكريــم  القــرآن  فصــول  تأثيــر  يظهــر   -
مركــز الجمعيــة مــن خــال مشــاركة األطفــال 
ــلمان ، وأرى  ــن س ــلطان ب ــر س ــزة األمي ــي جائ ف
ــه  ــزة مهمت ــروع الجائ ــاص ف ــل خ ــاء فص أن إنش
فــي  المشــاركين  للطــاب  النهائــي  اإلعــداد 
الجائــزة ســيؤدي إلــى زيــادة التميــز واإلبــداع فــي 

مشــاركات المراكــز فــي الجائــزة. 

ــون  ــال المعوق ــه األطف ــع في ــنوياً يجتم ــماً س ــزة موس ــذه الجائ ــر ه تعتب

مــن شــتى مناطــق المملكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ ليتنافســوا 

فــي حفــظ القــرآن الكريــم؛ تحقيقــاً ألهــداف ســامية وغايــات نبيلــة، لعــل 

ــم،  ــاب هللا الكري ــى حفــظ كت ــن عل مــن أهمهــا تشــجيع األطفــال المعوقي

وتأصيــل العقيــدة الصافيــة فــي نفــوس تلــك الناشــئة، وربطهــم بكتــاب 

ــر هللا،  ــم لذك ــرح صدوره ــكينًة؛ فتنش ــًة وس ــزدادوا طمأنين ــم؛ لي هللا الكري

إضافــة إلــى دمجهــم مــع أقرانهــم.

إن هــذه الجائــزة كانــت حلمــاً تطــور إلــى فكــرة طرحــت للمدارســة فمبــادرة 

ــن  ــر ســلطان ب ــدن صاحــب الســمو الملكــي األمي شــخصية كريمــة مــن ل

ســلمان بــن عبدالعزيــز ثــم أصبحــت مشــروعاً وعمــالً بــل مناســبة ســنوية. 

ــح  ــب؛ لتصب ــل الطي ــذا العم ــى ه ــر إل ــمو األمي ــه س ــق هللا بفضل ــد وف لق

أول مســابقة فــي العالــم اإلســالمي تقــام لتلــك الفئــة مــن األطفــال 

والناشــئة؛ فحــازت قصــب الســبق، وأصبحــت مثــاالً يُحتــذى بــه لــدى ســائر 

المجتمعــات. وهــا هــي الجائــزة تحتفــل بعامهــا الثالــث والعشــرين؛ حيــث 

ــع لديهــا  تطــورت خــالل هــذه الســنوات إلــى مــا هــو أفضــل بحكــم مــا تجمَّ

ــر  ــابق، ومعايي ــروع التس ــا، وف ــي نظامه ــة ف ــة عميق ــرات وتجرب ــن خب م

ــر لهــا التعــاون البنـّـاء  التحكيــم، وطرائــق االســتضافة والتعليــم. كمــا تيسَّ

ــة  ــر وحفظ ــع واألس ــراد المجتم ــائر أف ــم وس ــة العل ــايخ وطلب ــن المش م

ــى  ــالوة عل ــار، ع ــل واليس ــاب وذوي الفض ّ ــائر الكُت ــم وس ــاب هللا الكري كت

ــاطها. ــي نش ــهام ف ــون اإلس ــن يرغب ــة الذي ــس إدارة الجمعي ــاء مجل أعض

ــر وأعــان علــى إقامــة هــذا المنشــط المبــارك فــي  فالحمــد للــه علــى مــا يسَّ

كل عــام، والــذي مــا كان ليتحقــق لــه النجــاح وســعة االنتشــار والرغبــة فــي 

ــن  ــود المخلصي ــم جه ــه ث ــل هللا وتوفيق ــوال فض ــس ل ــاركة والتناف المش

مــن أعضــاء األمانــة والعامليــن فيهــا وفــي الجمعيــة وســائر الراغبيــن فــي 

الخيــر. 

فللــه الحمــد أوالً وآخــراً، وصلــى هللا وبــارك علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

. جمعين أ
* األمين العام للجائزة

ليتنافسوا في حفظ

القرآن الكريم
عبدالعزيز السبيهين  *
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األمير  الجائزة  راعي  ه  وجَّ أن  منذ 
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  سلطان 
من  أطفاالً  الجائزة  رعاية  تشمل  بأن 
القيم  إعالء  بهدف  الخليجية  الدول 
اإلسالمية واإلنسانية التي تجمع أبناء 
الدين الواحد، واألرض الواحدة، واألخوة 
تشهد  الذي  والخليج  المترابطة، 
بين  جامعًا  كان  تاريخ  على  مياهه 
دورة،  كل  وفي  عام،  وكل  شعوبه.. 
تشهد الجائزة مشاركات متميزة من 
التعليمية  والجمعيات  المؤسسات 
في  المعوقين  لألطفال  والتأهيلية 

دول مجلس التعاون الخليجي.

لهــذه  وتقديرهــم  امتنانهــم  عــن  وأعربــوا 
مــن  الكثيــر  عبــر  وذلــك  الكريمــة،  المبــادرة 
المشــاركات الماضيــة؛ فقــد قالــت الشــيخة 
جميلــة بنــت محمــد القاســمي مديــر عــام مدينــة 
أهميــة  عــن  اإلنســانية،  للخدمــات  الشــارقة 
الجائــزة فــي حــث وتشــجيع األطفــال المعوقيــن 
علــى حفــظ القــرآن الكريــم: »تالحــظ أنــه عندمــا 
تــم إدخــال مــادة التجويــد كخدمــة أساســية 
بمدرســة الوفــاء لتنميــة القــدرات بمؤسســة 
ــغ  ــر بال ــك تأثي ــه كان لذل ــانية أن ــات اإلنس الخدم
فــي المجــال التعليمــي والعالجــي والســلوكي 
معلمــة  تخصيــص  تــم  وقــد  األطفــال.  علــى 
تشــرف علــى تدريــب وتعليــم التجويــد والحفــظ؛ 
بالنفــس،  الثقــة  زيــادة  علــى  ســاعد  ممــا 
ــق  ــظ وخل ــة للحف ــدى الطلب ــة ل ــادة الدافعي وزي
ــن  ــك ع ــة، وذل ــين اللغ ــة، وتحس روح المنافس
طريــق إخفــاء التأتــأة والحــذف واإلبــدال وزيــادة 
تــالوة  بــآداب  وااللتــزام  اللغويــة،  الحصيلــة 

القــرآن الكريــم؛ ممــا انعكــس علــى ســلوكياتهم 
اليوميــة، وتحفيــز الذهــن، وتنشــيط الذاكــرة، 
المشــاركة  عنــد  خصوصــاً  الطالــب،  وتعزيــز 
مجاهــرة  وكذلــك  وتمثيلهــا،  الدولــة  خــارج 
أمــام  بالقــراءة  ذهنيــاً  المعــوق  الشــخص 

الجــرأة«. الجمهــور إلكســابه 

ال تحدها الجغرافيا
وكانــت مملكــة البحريــن مــن الــدول الخليجيــة 
الســباقة إلــى المشــاركة فــي فعاليــات الجائــزة 
حــال دعوتهــا، وفــي ذلــك كان الدكتــور عبــدهللا 
يوســف المطــوع وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم 
فــي مملكــة البحريــن قــد أكــد أن »مشــاركة 
األميــر  جائــزة  فــي  البحريــن  مــن  أطفــال 
ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــلمان لحف ــن س ــلطان ب س
التعــاون  روابــط  توثــق  المعوقيــن  لألطفــال 
ــة  ــالة تربوي ــزة رس ــداً أن »الجائ ــوة«، مؤك واألخ
وإنســانية، وال تحدهــا حــدود جغرافيــة«، مشــيداً 

بحــرص صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان 
مشــاركة  علــى  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن 
ــات  ــي فعالي ــي ف ــاون الخليج ــس التع دول مجل
الجائــزة، وأنهــا دليــل واضــح علــى توّجــه ســموه 
إلــى توطيــد روابــط التعــاون، وبــث روح المحبــة 
ــا أن  ــي، كم ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل بي
هــذا التوّجــه يشــير إلــى أن للجائــزة رســالة 
الســمو  صاحــب  تبناهــا  وإنســانية  تربويــة 
الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان لخدمــة 
األطفــال المعوقيــن واإلشــادة بهــم وإظهــار 
قدراتهــم ودمجهــم فــي المجتمــع مــع إخوانهــم. 
»كمــا أننــا نقــرأ هــذا الجانــب مــن زاويــة قيميــة 
رؤيــة  تعكــس  إنســاني  تربــوي  طابــع  ذات 
ســموه -حفظــه هللا ورعــاه-، وليــس غريبــاً 
ــال دول  ــن أطف ــة م ــم بفئ ــموه أن يهت ــى س عل
ــن أو  ــة المعوقي ــداً فئ ــاون، وتحدي ــس التع مجل

ذوي االحتياجــات الخاصــة«.
وأضــاف: »النقطــة المضيئــة فــي الموضــوع 

مشاركة فاعلة ألطفال دول الخليج العربي: 

جائزة ال تحدها جغرافية
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الســعودية فحســب بــل علــى مســتوى دول 
المنطقــة«.

المعوق َمن ال يخدم وطنه
األســتاذ أحمــد محمــد رفيــع مــدرس التربيــة 

الرياضيــة بمركــز رعايــة وتأهيــل المعوقيــن 
ألحــد  مرافقــاً  جــاء  قــد  كان  والــذي  بدبــي، 
يقــول:  بالجائــزة،  المشــاركين  األطفــال 
مــدى  تعكــس  الجائــزة  هــذه  أّن  »الحقيقــة 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــة المملك ــرص حكوم ح
وســمو  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  بقيــادة 
ولــي عهــده األميــن، علــى الرعايــة المتكاملــة 
ــرة  ــرة القصي ــالل الفت ــن. وخ ــال المعوقي لألطف
التــي قضيتهــا بالمملكــة منــذ حضــوري مرافقــاً 
للطفــل حســن غــالم حاولــت أن أطلــع علــى 
الجمعيــة؛ فوجدتهــا متطــورة جــداً؛  خدمــات 
ــر  ــمو األمي ــة س ــدى عناي ــس م ــذي يعك ــر ال األم
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس 
ــًة  ــة اإلعاقــة وقاي ــة بقضي مجلــس إدارة الجمعي

وعالجــاً«.

ــر  ــل-؛ فاألج ــز وج ــاب هللا -ع ــص بكت ــا تخت أنه
مضاعــف إن شــاء هللا. واقرؤوهــا أيضــاً مــن 
ــه  ــة -بإذن ــة الجاري ــي الصدق ــرى؛ فه ــة أخ زاوي
اســتنَّها  حميــدة  ُســنَّة  تعــدُّ  التــي  تعالــى- 
ــة  ســموه، ليــس علــى مســتوى المملكــة العربي

معلومات حول المشاركة الخليجية

بلغ عدد األطفال المشاركين في 
فعاليات الجائزة من أبناء الخليج العربي 
منذ عام 1424هـ. 34 طفاًل وطفلة.

بلغ عدد األطفال الخليجيين من البنات 
الالتي شاركن في فعاليات الجائزة 14 

طفلة. من البحرين واالمارات

 الدول الخليجية المشاركة في 
فعاليات الجائزة 4 دول وهي 
البحرين واالمارات والكويت وقطر.

الجائزة تتفرد بانها األولى من نوعها في 
العالم اإلسالمي لألطفال المعوقين، التي 

تقام منذ اثنين وعشرين عامًا.

 بلغ عدد األطفال الخليجيين من البنين 
الذين شاركوا في فعاليات الجائزة 20 
طفاًل حتى االن. من البحرين واإلمارات 
والكويت وقطر

تهدف مشاركة أبناء الخليج في فعاليات 
الجائزة الى تعزيز التعاون االخوي بين 
االشقاء، وتعميق جسور التعاون بين 

المؤسسات ذات العالقة في الخليج العربي

بتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن 
عبد العزيز راعي جائزة القرآن الكريم لألطفال المعوقين، وسعت 
أمانة الجائزة المشاركة لتشمل األطفال من دول مجلس التعاون 

الخليجي، وذلك منذ عام 1424هـ. مع بداية الدورة السابعة.
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أكدوا أنها إنجاز إنساني يدعو إلى الفخر

عمل رائد
لجائــزة  العامــة  األمانــة  أعضــاء  قــال 
لحفــظ  ســلمان  بــن  ســلطان  األميــر 
المعوقيــن  لألطفــال  الكريــم  القــرآن 
فــي  اإلعاقــة  بــذوي  االهتمــام  إن 
المملكــة تطــور عبــر ســنوات؛ ليصبــح 
ثقافــة عامــة، وأصبــح فــي مجتمعاتنــا 
العليــا  للقيــم  وتطبيــق  تأســيس 
وإن  الحنيــف،  اإلســامي  ديننــا  فــي 
مبــادرة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
بــن عبدالعزيــز  بــن ســلمان  ســلطان 
ــى إنشــاء وقــف خيــري مبــارك ينفــق  إل
هــذا  مســيرة  دعــم  فــي  ريعــه  مــن 
العمــل الخيــري ُتســهم فــي اســتمرار 

وخيرهــا. نفعهــا 

تمويــل ثابــت للمســابقة مســتقبالً. وتأتــي هــذه 
المبــادرة حرصــاً مــن ســموه علــى اســتمرار 
ــن  ــال المعوقي ــم لألطف ــرآن الكري ــابقة الق مس

ــام«. ــد ع ــاً بع ــا عام وتطوره

أعظم ميدان
ومــن جهتــه قــال الدكتــور إبراهيــم بــن محمــد 
أبــو عبــاة عضــو أمانــة الجائــزة: »مــن نعــم هللا 
علــى العبــد أن يوفقــه إلــى عمــل صالــح، ومــن 

تنشــئتهم علــى األخــالق الحميــدة والمبــادئ 
حفظهــم  جانــب  إلــى  الكريمــة  اإلســالمية 
الــذي  بالمجتمــع  وربطهــم  الكريــم  للقــرآن 
ــي  ــر إيجاب ــه أث ــيكون ل ــا س ــه؛ مم ــون في يعيش
ــض،  ــع بع ــم م ــم بعضه ــم وترابطه ــي حياته ف
ويعــزز ثقتهــم بأنفســهم، ويعطــي ألســرهم 

ــم«. ــل له ــل وأجم ــتقبل أفض ــل بمس األم
وأكــد فضيلتــه أن »مبــادرة صاحــب الســمو 

الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان 
ــف  ــاء وق ــز إلنش ــن عبدالعزي ب

لمســابقة  الكريــم  القــرآن 
ــذي  ــن، وال ــال المعوقي األطف

المكرمــة  مكــة  فــي  ســيقام 
ــدا،  ــف – اله ــق الطائ ــى طري عل

جائــزة  بــه  تحظــى  مــا  تجســد 
ــات  ــن ومؤسس ــال المعوقي األطف

العمــل الخيــري بوجــه عــام، مــن 
ثقــة ومســاندة مــن القيادة الرشــيدة، 

وهــذا الوقــف ســيكون بمثابــة مصــدر 

ــر  ــزة الكثي ــة للجائ ــة العام ــاء األمان ــرز أعض وأب
والروحيــة  الدينيــة  وأهميتهــا  فوائدهــا  مــن 
ــن  ــال المعوقي ــى األطف ــبة إل ــية بالنس والنفس
المشــاركين فــي فعاليــات الجائــزة، وذلــك مــن 
خــالل اســتطالع آرائهــم حــول منافــع الجائــزة.

وقــال فضيلــة الشــيخ الدكتــور عبــدهللا بــن علــي 
بصفــر األميــن العــام للهيئــة العالميــة للكتــاب 
والســنة إمــام وخطيــب مســجد الشــعيبي بجــدة 
وعضــو األمانــة العامــة لجائــزة األميــر ســلطان 
ــال  ــم لألطف ــرآن الكري ــظ الق ــلمان لحف ــن س ب
األطفــال  مشــاركة  أن  شــك  »ال  المعوقيــن: 
ــي  ــهم ف ــابقات يس ــذه المس ــي ه ــن ف المعوقي

الجائزة مبادرة تطبق القيم العليا في ديننا اإلسالمي الحنيف

الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباةفضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن علي بصفر
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توفيــق هللا لصاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز أن ســخره 
لخدمــة فئــة غاليــة علــى نفوســنا جميعــاً، وهــم 
الجنســين،  مــن  الخاصــة  االحتياجــات  ذوو 
وذلــك بتبنــي ســموه جائــزة لحفــظ القــرآن 
الكريــم، وتكفلــه بجميــع جوائزهــا ونفقاتهــا 
ألبنائنــا  وتُخصــص  الخــاص،  حســابه  علــى 
أعظــم  فــي  ليتســابقوا  المعوقيــن؛  وبناتنــا 
ــمى  ــل وأس ــي أروع وأجم ــدان، ويتنافســوا ف مي
مجــال؛ إنــه كتــاب هللا -عــز وجــل-، وهــذا 
ــلطان  ــده س ــل- لعب ــز وج ــق هللا -ع ــن توفي م
ــه  ــارك في ــدده وب ــه هللا وس ــلمان -وفق ــن س ب
ولــه-. ولقــد كان لهــذه المســابقة الرائــدة أكبــر 
األثــر فــي نفــوس أبنائنــا وبناتنــا المتســابقين؛ 
األصحــاء  كإخوانهــم  يتنافســون  فأصبحــوا 
ــر  ــم بالخي ــاد عليه ــا ع ــدان؛ مم ــرف مي ــي أش ف
هــذا  انعكــس  كمــا  والطمأنينــة،  والســعادة 
ــاروا  ــم؛ فص ــاء أموره ــرهم وأولي ــى أس ــر عل األث
ــاركونهم  ــاعدونهم ويش ــم ويس ــون أبناءه يعين

الســعادة«.
»وألن  عبــاة:  أبــو  الدكتــور  فضيلــة  ويضيــف 
ــن  ــلطان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس صاح
ــر أن ينتشــر ويســتمر؛  ــد هــذا الخي ســلمان يري
فقــد بــادر -وفقــه هللا- إلــى إنشــاء وقــف خيري 
مبــارك ينفــق مــن ريعــه فــي دعــم مســيرة هــذا 
العمــل الخيــري وهــذه المســابقة المباركــة؛ 
ليســتمر نفعهــا وخيرهــا. ومــن بــركات هــذا 
المكرمــة  مكــة  فــي  أنــه  الخيــري  الوقــف 
-شــرفها هللا-، ومخصــص لجائــزة تُعنــى بحفظ 
ــن؛  ــا المعوقي ــا وبناتن ــة أبنائن ــاب هللا وبخدم كت
فهــذا مــن أنفــع النفقــات، وفيــه اجتمــع شــرف 
والمســتهدف.  والرســالة  والهــدف  المــكان 

إنمــا تُنصــرون وترزقــون بضعفائكــم.

المبادرة القرآنية
ومــن جانبــه قــال فضيلــة الشــيخ عبدالرحمــن 
ــس  ــب رئي ــزة ونائ ــة الجائ ــو أمان ــول عض الهذل
الكريــم  القــرآن  الخيريــة لتحفيــظ  الجمعيــة 
ــذه  ــت ه س ــذ أن تأسَّ ــون(: »من ــاض )مكن بالري
ــك  ــه المل ــور ل ــد المغف ــى ي ــة عل ــة المبارك الدول
ــذت  ــعود اتخ ــن آل س ــن عبدالرحم ــز ب عبدالعزي
هــذا القــرآن العظيــم دســتوراً لهــا وحتــى وقتنــا 

األستاذ عبدهللا بن محمد آل الشيخ

الشــريفين  الحرميــن  خــادم  عهــد  الحاضــر 
وصاحــب  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي 
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
ــذه  ــي ه ــاً ف ــد مرفق ــكاد تج ــذي ال ت ــاع، وال الدف
الدولــة إال وللمســابقات القرآنيــة حيــز كبيــر فــي 
ــمو  ــب الس ــزة صاح ــم جائ ــن تلك ــطته، وم أنش
الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ 
ــزى  ــن؛ فج ــال المعوقي ــم لألطف ــرآن الكري الق
هللا ســموه خيــراً علــى تبنيــه هــذا المشــروع 

ــه«. ــع ب ــارك، ونف المب

الفئة الغالية
ــول:  ــيخ الهذل ــال الش ــزة ق ــة الجائ ــن أهمي وع
تشــجيع  الجائــزة  أهــداف  أبــرز  مــن  »إن 
األطفــال المعوقيــن علــى حفــظ القــرآن الكريــم 
ــادئ اإلســالمية  ــى األخــالق والمب وتنشــئتهم عل
ــهم،  ــم بأنفس ــز ثقته ــي تعزي ــاهم ف ــي تس الت
ــي  ــل ف ــر الفاع ــه األث ــامي ل ــدف الس ــذا اله وه
وعقليــاً؛  الغاليــة جســدياً  الفئــة  دعــم هــذه 
ــم  ــه يؤهله ــر معاني ــع تدبّ ــاب هللا م ــظ كت فحف
لمواكبــة غيرهــم مــن حفظــة كتــاب هللا الكريــم، 
ــرس  ــل وغ ــم ب ــاب ربه ــم وكت ــم بدينه وربطه
ــع  ــجام م ــو االنس ــم نح ــي فيه ــعور اإليجاب الش
المجتمــع والتالحــم معــه دون إحســاس بالنبــذ 

أو التمييــز«.

قضية إنسانية
وفــي الختــام يقــول األســتاذ عبــدهللا بــن 
الجائــزة،  أمانــة  عضــو  الشــيخ  آل  محمــد 

ــال  ــى األطف ــزة عل ــة للجائ ــار اإليجابي ــن اآلث ع
»إن  اآلن:  إلــى  انطالقتهــا  منــذ  وأســرهم 
ــرين  ــة وعش ــدى ثالث ــى م ــت عل ــزة نجح الجائ
عــام  األولــى  دورتهــا  انطالقــة  منــذ  عامــاً 
ــعة  ــز وس ــور ممي ــق حض ــي تحقي 1417هـــ ف
علــى  المنافســين  تعــدد  انتشــار واكبهمــا 
ــن  ــداد المتقدمي ــادة أع ــا، وزي ــاركة فيه المش
ــك ال  ــم. وكذل ــظ لديه ــر الحف ــاع مقادي وارتف
ــه  ــذي لعبت ــدور ال ــام ال ــذا المق ــي ه ــى ف يُنس
ــات  ــك الطاق ــتخراج تل ــي اس ــزة ف ــذه الجائ ه
الكامنــة فــي نفــوس هــؤالء األطفــال وزرع 
الثقــة فيهــم؛ ليخرجــوا أمــام المأل ويتنافســوا 
فــي حفــظ كتــاب هللا الكريــم؛ ممــا أســهم فــي 
دمــج الطفــل المعــوق مــع أقرانــه ومجتمعــه؛ 
ــاً  ــد برنامج ــزة تع ــذه الجائ ــإن ه ــم ف ــن ث وم
تربويــاً تأهيليــاً حقــق رســالته ســواء للطفــل 

أو ألســرته«.
وحــول مبــادرة األميــر ســلطان بــن ســلمان 
إلنشــاء وقــف يســاهم ريعــه فــي دعــم نفقــات 
ــيخ أن  ــدهللا آل الش ــتاذ عب ــرى األس ــزة، ي الجائ
»َمــن عاصــر تولــي صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئاســة  مســؤولية 
ــموه  ــج س ــاً نه ــي تمام ــن يع ــال المعوقي األطف
فــي التعامــل مــع اإلعاقــة كقضيــة إنســانية 
اجتماعيــة اقتصاديــة تتطلــب وعيــاً مجتمعيــاً 
وإيجابيــة فــي التعامــل؛ األمــر الــذي تجســد 
الجمعيــة  تبنتهــا  التــي  المبــادرات  كل  فــي 
وحظيــت بثقــة الدولــة والمجتمــع، وتفاعــل كل 

قطاعاتــه،.

الشيخ عبدالرحمن الهذلول
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أكدت الدكتورة لولوة بنت عبدالكريم بن سعد المفلح رئيسة لجنة التحكيم النسائية 
لجائزة األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين، أن الدولة قدمت 
وشجعت  والجسدية،  والبصرية  السمعية  اإلعاقة  بذوي  المتعلقة  القرآنية  المشروعات 
سبل التواصل بين المختصين وبين تلك الفئة لتقديم الخدمات الالزمة لهم في الكثير 

من المراكز والجمعيات. 

تنافس المتسابقات مؤثر في النفس!
رئيسة لجنة التحكيم النسائية لـ »الخطوة«: 

ــرآن  ــوم الق ــير وعل ــتاذة التفس ــت أس وقال
ــرة  ــة األمي ــس بجامع ــة التدري ــو هيئ وعض
ــك  ــي كذل ــي تتول ــت عبدالرحمــن الت ــورة بن ن
خــادم  مســابقة  تحكيــم  لجنــة  رئاســة 
القــرآن  لحفــظ  الشــريفين  الحرميــن 
الكريــم، ولجنــة تحكيــم مســابقة األميــر 
ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــة لحف ــلمان المحلي س
ــة  ــة مقابل ــده وتفســيره، وعضــو لجن وتجوي
المتقدمــات لتدريــس التــاوة، وعضــو لجنــة 
ــار مقــررات المــواد الشــرعية الخاصــة  اختي

بمعهــد اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــات 
الكريــم  القــرآن  فصــول  كثــرة  أن  بهــا، 
ــث  ــكان حي ــة بم ــن األهمي ــة م ــي الجمعي ف
ــال  ــى اإلقب ــن عل ــال المعوقي ــجع األطف تش
علــى حفــظ القــرآن الكريــم، وهــذا أمــر 

مطلــوب.
  إلــى أي مــدى تعكــس الجائــزة اهتمــام 

ــة بحفظــة كتــاب هللا؟ الدول
أمرنــا  بــوالة  ممثلــة  دولتنــا،  أولــت   =  
-حفظهــم هللا- اهتمامهــا بالقــرآن الكريــم 

وأهلــه، وقدمــت لــذوي االحتياجــات الخاصة 
الكثيــر مــن المشــروعات القرآنيــة المتعلقــة 
والبصريــة  الســمعية  اإلعاقــة  بــذوي 
ســبل  وشــجعت  والفكريــة،  والجســدية 
هــذه  وبيــن  المختصيــن  بيــن  التواصــل 
ــة  ــات الازم ــم الخدم ــة لتقدي ــة الغالي الفئ
لهــم فــي الكثيــر مــن المراكــز والجمعيــات.

  كيف ترين أهمية الجائزة؟
= إن تعليــم القــرآن الكريــم لهــذه الفئــة 
أمــر لــه أهميتــه الكبيــرة؛ إذ يقــوي قدراتهــم 

وار
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ــى  ــدرة عل ــظ والق ــة الحف ــم كملك وملكاته
إخــراج الحــروف، وضبــط النفــس، واحتــرام 
ــزة  ــا أن الجائ ــه. كم ــات إلي كام هللا باإلنص
الخجــل،  المعوقيــن شــبح  عــن  أبعــدت 
فــي  بقيمتهــم  يشــعرون  وجعلتهــم 

المجتمــع.
ــى  ــات عل ــرص الفتي ــح ح ــرز مالم ــا أب   م

ــوز؟ ــادة والف اإلج
= الــذي يبــدو واضحــاً هــو التنافــس البــريء 
بيــن الفتيــات المشــاركات فــي الجائــزة؛ 
فــكل متســابقة تنتظــر دورهــا بشــغف، 
وتبــدو الســعادة علــى وجههــا حيــن تتقــدم 
للتســميع. والــذي يؤثــر فــي النفــس مــا 
نــراه مــن بعــض المتســابقات حيــن تخفــق 
فــي الحفــظ حيــث يظهــر ذلــك عليهــا جليــاً.
 كيــف تريــن أهميــة المشــاركة الخليجية 

فــي تعزيــز العالقــة بين األشــقاء؟
= المشــاركة الخليجيــة فــي المســابقة ممــا 
ــي  ــقاء ف ــا األش ــا وبين ــة بينن ــوي العاق يق
دول الخليــج؛ إذ يشــعر الجميــع بالترابــط 
واألخــوة. هــذا فضــاً عــن شــعور هــؤالء 
لرؤيتهــم  والســرور  بالغبطــة  األطفــال 

ــاورة. ــدول المج ــن ال ــم م إخوانه
 هــل لديــك مقترحــات لتطويــر فعاليــات 

الجائــزة مســتقبالً؟
= مــن األهميــة االســتعداد للجائــزة قبــل 
ــوم  ــن يق ــتطيع م ــى يس ــة؛ حت ــرة طويل فت
ــن  ــن م ــابقة بتمكينه ــن للمس ــى تأهيله عل
ــوى  ــد؛ لتتق ــادئ التجوي ــظ ومب ــان الحف إتق

ــظ.  ــة الحف ــن ملك لديه
 هــل تالحظيــن تأثيــر الجائــزة علــى تنمية 

ــارات الفتيات؟ مه
تأثــر األطفــال  = الــذي يظهــر واضحــاً 
حيــث  مــن  إيجابيــاً  تأثــراً  بالمســابقة 
ــظ  ــرة بالحف ــحذ الذاك ــق وش ــم النط تقوي
والمراجعــة التــي يترتــب عليهــا إتقــان 
للطفــل  الحســنات  وكثــرة  الحفــظ 
المعــوق ولوالديــه ولمعلمــه ولَمــن تكفــل 
بهــذه المســابقة. وحفاظــاً علــى ذلــك؛ 
ينبغــي علــى الوالديــن ومعلمــي التــاوة 
حفظــه  مــا  مراجعــة  علــى  المداومــة 

لتثبيتــه. الطفــل؛ 

ــا ابتليــت بمحنــة البــدِن أو الحــواس تومــض بالصبــِر وتنبــض  ــِب فضائِن نمــاذج ثريــة فــي رَْح
ــن تحــّدت حاجــز العــوِق  ــى منحــة عظيمــة أذهلــت بنماذجهــا حي بالعطــاء أحالــت محنتهــا إل

ــٍة وعــزم وإصــرار. بفاعلي
ــرآن  ــظ الق ــلمان لحف ــن س ــلطان ب ــر س ــزة األمي ــي لجائ ــل الختام ــاء بالحف ــذا المس ــق ه تأل
الكريــم لألطفــال المعوقيــن فــي دورتهــا الـــ23 بمدينــة الريــاض، والــذي كان زاخــراً بنجــوم 
ــك يمنحهــا شــهداً وحفــاوة؛  ــوراً، ومعطــراً بأفــواه تشــرب مــن وحــي الرحمــن، ورب تألقــت ن

ــن. ــن الرحم ــا عي ــالوةً، وتراه ــد وروداً وت فتزي
ــى  ــي تتغن ــدة الت ــزال -بحمــد هللا- أنموذجــاً محفــزاً لتلــك األفئ ــزة وال ت لقــد كانــت هــذه الجائ
ــْرآَن  ــْرنَا الُْق ــْد يَسَّ ــى: }َولََق ــًة قــول هللا تعال ــكل عزيمــة متأمل بالقــرآن رغــم تحــدي اإلعاقــة ب
ــه وســلم-:  ــة لقــول الرســول -صلــى هللا علي ــرٍ{ [القمــر: 32 ]وممتثل دَِّك ــن مُّ ــْل ِم ــِر َفَه ْك لِلذِّ
»الــذي يقــرأ القــرآن وهــو ماهــر بــه مــع الســفرة الكــرام البــررة، والــذي يقــرأ القــرآن ويتتعتــع 

فيــه وهــو عليــه شــاق لــه أجــران« متفــق عليــه. 
إن التنافــس والتســابق فــي مجــال القــرآن الكريــم هــو تنافــس وتســابق فــي أشــرف 
ميــدان, وأعظــم مجــال؛ فهــو مــن أجــل األعمــال، وأرفــع القربــات، وهــو يســهم فــي إعــداد 
جيــل صالــح مســلم متخلــق بأخــالق القــرآن، متــزود بآدابــه، مهتــد بهديــه، وهــذا أقــوى عــدة 

ــتقبل. ــوم والمس ــات الي ــة تحدي ــي مواجه ــلمين ف للمس
إن خيريَّــة هــذه األمــة مطويــة فــي حفــظ كتــاب هللا الكريــم الــذي هــو نــور لألبصــار والبصائــر 
ــٍة  مَّ

ُ
ــي ُكلِّ أ ــُث ِف ــْوَم نَبَْع ــه الكريــم-: }َويَ ــى فــي محكــم كتاب وينبــوع الحكمــة -كمــا قــال تعال

نُفِســِهْم َوِجئْنـَـا بـِـَك َشــِهيًدا َعلـَـى َهــُؤالء َونَزَّلْنـَـا َعلَيـْـَك الِْكتـَـاَب تِبْيَانـًـا لِّــُكلِّ 
َ
ــْن أ َشــِهيًدا َعلَيِْهــم مِّ

َشــْيءٍ َوُهــًدى َورَْحَمــًة َوبُْشــرَى لِلُْمْســلِِميَن{ [ النحــل: 89 ].
ــي؛  ــوق الدراس ــي، والتف ــوغ العلم ــى النب ــم عل ــرآن الكري ــم الق ــر تَعلُّ ــارب أث ــت التج ــد أثبت لق
فبحفظــه توســيٌع للمــدارك العقليــة، والقــدرات الذهنيــة، والفصاحــة اللغويــة والنجــاح 

ــاة. ــي الحي ــق ف والتوفي
طبتــم يــا أهــل القــرآن، وهنيئــاً لَمــن شــارك فــي فعاليــات هــذه الجائــزة ونافــس فيهــا جاعــالً 
لـِـَك َفلْيَتَنَاَفــِس الُْمتَنَاِفُســوَن{ بالفــرح بلقــاء هللا تعالــى  شــعاره قــول هللا عــز وجــل: }َوِفــي َذٰ
–بــإذن هللا وفضلــه-، والفــوز بالرضــوان والنعيــم المقيــم، والقــرب مــن الحبيــب -صلــى هللا 
عليــه وســلم- فعــن عبــدهللا بــن عمــرو -رضــي هللا عنهمــا- قــال: »قــال رســول هللا -صلــى 
 َوارْتـَـِق َورَتِّــْل، َكَمــا ُكنـْـَت تُرَتِّــُل ِفــي الدُّنْيـَـا، 

ْ
هللا عليــه وســلم-: »يَُقــاُل لَِصاِحــِب الُْقــْرآِن: اْقــرَأ

ُؤَهــا«. رواه الترمــذي )2914( وأبــو داود )1464( واللفــظ لــه. َفــإِنَّ َمنِْزلـَـَك ِعنـْـَد آِخــِر آيـَـٍة تَْقرَ
إن فقــدان جــزء مــن الجســم أو الحــواس ليــس نهايــة الحيــاة بــل بدايــة لإلصــرار والتواصــل 

واإلبــداع واإللهــام. ويبقــى هــؤالء وغيرهــم هــم ذاكــرة الوطــن والنــاس..
وكما قال األول:

َة نَْفِسِه *** َفُكلُّ الَِّذي يَلَْقاُه فيها ُمَحبَُّب« »َوَمْن تَُكِن الَعلْياُء ِهمَّ
* مساعد األمين العام للجائزة

ليلة التكريم
وليد المطيري *
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رعى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وصاحب 
السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال 
المعوقين وبحضور صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز 
افتتاح  31 ديسمبر 2018م، حفل  الموافق  اآلخر 1440 هـ  ربيع  أمير منطقة جازان يوم 24  نائب 

المرحلة األولى لمبنى مركز رعاية األطفال المعوقين بمنطقة جازان.

األمير محمد بن ناصر واألمير سلطان بن سلمان رعيا االفتتاح  

جازان تحتفي بمركز الجمعية

ية
ط

غ
ت
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األمير محمد بن ناصر واألمير سلطان بن سلمان رعيا االفتتاح  

جازان تحتفي بمركز الجمعية

وأزاح ســموه الســتار عــن اللوحــة التذكاريــة 
إيذانــاً بافتتــاح المركــز، الــذي شــهدت أقســامه 
ــاحة 10  ــى مس ــذ عل ــث نف ــموه، حي ــة لس جول
آالف متــر مربــع وبتكلفــة إجماليــة بلغــت 22 
مليــون ريــال، وســيقدم خدماتــه لنحــو 200 

ــهريا. ــل ش طف
ــازان  ــة ج ــر منطق ــمو أمي ــهد س ــك ش ــر ذل إث
توقيــع اتفاقيتــي تعــاون بيــن مركــز رعايــة 
الجمعيــة بجــازان وكل مــن جامعــة جــازان 
الصحيــة  للشــؤون  العامــة  والمديريــة 
ــاالت  ــن المج ــدد م ــب ع ــي التدري ــة، ف بالمنطق
ــي تقــع فــي إطــار عمــل المركــز والجامعــة  الت

جــازان. وصحــة 
وألقــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان 
ــز كلمــة أكــد فيهــا  ــد العزي بــن ســلمان بــن عب
أن افتتــاح مركــز رعايــة األطفــال المعوقيــن 
ــال  ــة األطف ــج جمعي ــداداً لنه ــي امت ــازان يأت بج
ــن  ــد ع ــا يزي ــذ م ــه من ــذي اختطت ــن ال المعوقي
بدعــم  ثــم  هللا،  مــن  بتوفيــق  عقــود،  ثالثــة 
صحــاب 

ً
أ مــن  والخيريــن  الرشــيدة،  القيــادة 

المؤسســات واألفــراد. الشــركات 
تطويــر  فــي  الجمعيــة  ســعي  ســموه  وأكــد 
قدراتهــا  مــن  والرفــع  خدماتهــا،  وتعميــق 
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التنميــة  مســيرة  فــي  الفاعلــة  للمســاهمة 
خــادم  ويرعاهــا  يقودهــا  التــي  والعطــاء 
بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
الــذي   - هللا  أيــده   - ســعود  آل  عبدالعزيــز 
عاصــر تأســيس الجمعيــة منــذ انطالقتهــا عــام 

وعمــالً. قــوالً  ودعمهــا  ورعاهــا  1402هـــ، 
ســيقدم  المركــز  أن  إلــى  ســموه  وأشــار 
خدمــات مجانيــة »طبيــة، تأهيليــة، تربويــة، 
ــة لمحتاجيهــا مــن  ــة، توعوي نفســية، اجتماعي
ــان  ــغ االمتن ــن بال ــا ع ً ــة، معرب ــال المنطق أطف
ــذا  ــورة ه ــي بل ــهم ف ــن أس ــكل م ــر ل والتقدي
المشــروع، وســاند الجمعيــة فــي تحقيقــه، 
ــازان،  ــة ج ــر منطق ــمو أمي ــم س ــي مقدمته وف
وســمو نائبــه والقطاعــات الحكوميــة واألهليــة 
المســاهمة فــي دعــم تكاليــف إنشــاء المركــز 

وتجهيــزه.
وقــال ســموه: إنــه بمقــدار النجــاح الــذي تحقــق 
لنــا جميعــاً فــي تجــاوز تحديــات ومتطلبــات 
مهامــه  لمباشــرة  المركــز  وتجهيــز  إنشــاء 
الحيويــة، فإننــي علــى ثقــة كبيــرة بأننــا قــادرون 
بعــون هللا ثــم بمســاندة الخيريــن فــي المنطقــة 
الســنوية  التشــغيلية  التكاليــف  توفيــر  علــى 
للمركــز وديمومــة عطائــه، مشــيرًا إلــى أنــه 
جــرى تشــييد قاعــة متعــددة األغــراض تســتثمر 
ــى  ــز، إل ــغيل المرك ــات تش ــم نفق ــا لدع إيراداته
جانــب العمــل علــى إنشــاء مســجد األميــرة 

رأس صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة جــازان، 
بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس 
إدارة الجمعيــة، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن 
ــع اآلخــر 1440 هـــ الموافــق 31  ــوم األثنيــن 24 ربي ــر منطقــة جــازان ي ــز نائــب أمي عبدالعزي
ــارة. ــة باإلم ــات الرئيس ــة االجتماع ــة، بقاع ــس إدارة الجمعي ــاع مجل ــمبر 2018 م، اجتم ديس

واســتهل ســمو أميــر منطقــة جــازان االجتمــاع بكلمــة رحــب فيهــا بســمو رئيــس مجلــس 
واألعمــال  اجتماعهــم  فــي  التوفيــق  لهــم  متمنيــاً  المجلــس  وأعضــاء  الجمعيــة،  إدارة 
والخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــة لخدمــة هــذه الفئــة الغاليــة علــى الجميــع مــن أبنــاء وطننــا 

ــز. العزي
مــن جانبــه، أعــرب األميــر ســلطان بــن ســلمان فــي كلمــة لــه خــالل االجتمــاع عــن ســعادته 
ــز  ــروع مرك ــين مش ــتتضمن تدش ــي س ــازان الت ــة ج ــارة منطق ــس اإلدارة بزي ــاء مجل وأعض
رعايــة األطفــال المعوقيــن بمنطقــة جــازان، وعقــد اجتمــاع أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة 
ــي  ــداف الت ــق األه ــة لتحقي ــس اإلدارة كاف ــاء مجل ــه وألعض ــى ل ــن هللا تعال ــون م ــن الع راجي

ــا. ــة لتحقيقه ــعى الجمعي تس
ــس اإلدارة  ــال مجل ــدول أعم ــى ج ــة عل ــات المدرج ــث الموضوع ــاع بح ــالل االجتم ــرى خ وج
واتخــاذ القــرارات المناســبة حيالهــا ومنهــا، اختيــار صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 
بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة جــازان رئيســاً لمجلــس إدارة مركــز رعايــة األطفــال 
المعوقيــن بجــازان، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز بــن محمــد نائــب 
ــد مــن القــرارات ذات  ــب العدي ــى جان ــر منطقــة جــازان عضــواً بمجلــس إدارة المركــز، إل أمي
العالقــة بالميزانيــات ومصــادر التمويــل للجمعيــة ومركــز رعايــة األطفــال المعوقيــن بجــازان، 
إضافــة لجملــة مــن الموضوعــات ذات العالقــة بعمــل الجمعيــة والمراكــز التابعــة لهــا 

ــز. ــا العزي بمختلــف مناطــق وطنن

األمير سلطان بن سلمان دعا سموه لقبول 
رئاسة مجلس شرف المركز 

األمير محمد بن ناصر يرأس اجتماع 
مجلس إدارة الجمعية بجازان
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ســلطانة بنــت تركــي بــن أحمــد الســديري بمقــر 
ــز. المرك

وفــي ختــام كلمتــه عبــر األميــر ســلطان بــن 
للشــركات  وتقديــره  شــكره  عــن  ســلمان 
دعــم  فــي  ســاهمت  التــي  الكبيــرة  الوطنيــة 
وإنجــاز مركــز الجمعيــة الحــادي عشــر فــي 
بمســتغرب  ليــس  ذلــك  أن  مؤكــداً  جــازان. 
عــن المؤسســات التــي االقتصاديــة الوطنيــة 
ــة  ــق الجمعي ــي تحقي ــارز ف ــا دور ب ــي كان له الت
ــك  ــى مســتوى المشــروعات وكذل إنجازاتهــا عل

الخدمــات.
قبائــل  شــمل  شــيخ  أعــرب  جانبــه  ومــن 
الحســيني والنجــوع الشــيخ إبراهيــم بــن حســن 
الــذروي فــي كلمــة األهالــي خــالل الحفــل، عــن 
شــكر الجميــع وســعادتهم بتشــريف ســمو أمير 
منطقــة جــازان، وســمو األميــر ســلطان بــن 
ســلمان وســمو نائــب أميــر المنطقــة، لألهالــي 
ــا  ــكل م ــة ل ــم الدائم ــز ومتابعته ــاح المرك بافتت
التــي ســيقدمها  بتنفيــذه والخدمــات  يتعلــق 

ــة. ــاء المنطق ألبن
ــة  ــر منطق ــمو أمي ــرم س ــل ك ــام الحف ــي خت وف
ــز  ــة للمرك ــة والداعم ــات المتعاون ــازان الجه ج
بهــذه  تذكاريــة  هديــة  ســموه  تســلّم  كمــا 

المناســبة.
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تقديــراً لدعــم المركــز الحــادي عشــر فــي جــازان، 
ــب  ــة صاح ــة برئاس ــس إدارة الجمعي ــق مجل واف
الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان 
ــى إطــالق أســماء عــدد مــن  ــز، عل ــد العزي ــن عب ب
الوطنيــة  والشــركات  البــارزة  الشــخصيات 
ــاز  ــة إلنج ــاندة الجمعي ــي مس ــاهموا ف ــن س الذي
المعوقيــن  األطفــال  لخدمــة  مشــروعها 

بالمنطقــة.
ــد  ــر محم ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــدم صاح ويتق
بــن ناصــر بــن عبــد العزيــز آل ســعود، أميــر 

منطقــة جــازان قائمــة المكرميــن بإطــالق اســم 
ســموه علــى القاعــة الرئيســة بالمركــز، وإطــالق 
اســم صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن 
ــات  ــة االجتماع ــى قاع ــز، عل ــن عبدالعزي ــي ب ترك
للشــركات  وبالنســبة  اإلداري.  بالمبنــى 
المكرميــن الذيــن تــم إطــالق اســمائها علــى 
وحــدات واقســام المركــز فهــم: شــركة أرامكــو، 
علــى مبنــى القســم التعليمــي، شــركة صلــب 
البنــك  الطبــي،  القســم  مبنــى  علــى  اســتيل، 
ــددة  ــرى متع ــة الكب ــى القاع ــاري، عل ــي التج األهل

ــاء  ــاه والكهرب ــقيق للمي ــركة الش ــراض، ش األغ
مبنــى الخدمــات الطبيــة المســاندة، مجموعــة 
اإلداري ،شــركة  المبنــى  الماليــة علــى  ســامبا 
التصنيــع الوطنيــة، علــى جنــاح الطفولــة والتدخل 
ــاوالت،  ــارة والمق ــاعر للتج ــركة الش ــر ، ش المبك
ــة  ــركة الوطني ــاء ، الش ــالج بالم ــة الع ــى صال عل
ــادة األســنان،  ــي أكســيد التيتانيــوم، علــى عي لثان
فهــد محمــد العــذل، علــى فصــل القــرآن الكريــم، 
علــى  الهندســية،  لالستشــارات  الزيــد  مكتــب 

ــي. ــالج الوظيف ــادة الع عي

تقدمهم األمير محمد بن ناصر واألمير فيصل بن تركي 

مجلس إدارة الجمعية يوافق على إطالق أسماء عدد من الشخصيات 
والمؤسسات الوطنية على اقسام ووحدات مركز جازان 

فهد محمد العذلصاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود
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رعت وزارة العمل والتنمية االجتماعية، في مقرِّ الجمعية بالرياض يوم الثالثاء 16 جمادي االخرة 
1440هـ. الموافق 22 فبراير 2019م.الحفل الختامي للمهرجان الوطني الترفيهي لألشخاص ذوي 
اإلعاقة »أهاًل بالغالين«، الذي ُأقيَم  تحت إشراف الوزارة، بمبادرة وتنفيذ من الجمعية، بالتعاون 
وضمان  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  »تمكين  شعار  تحت  اإلعاقة،  ألبحاث  سلمان  الملك  مركز  مع 
التنمية  لقطاع  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  نائب  معالي  بحضور  والمساواة«  الشمول 
الدكتورة تماضر الرماح، ومعالي نائب رئيس جمعية األطفال المعوقين الدكتور عبدالرحمن 
الغامدي، وجمع  المعوقين عوض  العام للجمعية األطفال  السويلم، واألمين  بن عبدالعزيز 

من الجهات المشاركة في فعاليات المهرجان.

أهال بالغاليين

االحتفال بتكريم المشاركين

أهال بالغاليين.. نتائج قياسية وتفاعل مميز

وألقــت معالــي نائــب وزيــر العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة الدكتــورة تماضــر الرمــاح كلمــًة 
أكــدت فيهــا أن اهتمــام القيادة باألشــخاص 
لجهودهــا  امتــداداً  يأتــي  اإلعاقــة  ذوي 
وتأكيــداً علــى حرصهــا فــي توفيــر منظومــة 

لهــم،  المتكاملــة  الخدمــات  مــن  راقيــة 
مبينــًة أن الهــدف مــن زيــادة األنشــطة 
االجتماعيــة ألبنائنــا وبناتنــا ذوي االعاقــة 
ــدةً  ــي، مؤكِّ ــاج المجتمع ــق االندم ــو تحقي ه
دعــم  إلــى  دائمــاً  تســعى  الــوزارة  أن 

المبــادرات المجتمعيــة التــي تســهم فــي 
تحقيــق أهــداف الــوزارة االســتراتيجية وفقــاً 

.2030 المملكــة  لرؤيــة 
ــات  ــم الجمعي ــم تكري ــل ت ــام الحف ــي خت وف
والمراكــز المشــاركة، وُرعــاة المهرجــان، 
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ــة  ــي التغطي ــهموا ف ــن أس ــن الذي واإلعالميي
ــان. ــام المهرج ــة أي ــة طيل اإلعالمي

وعبَّــر معالــي نائــب رئيــس جمعيــة األطفــال 
المعوقيــن، عــن ســعادته باالحتفــاء بإنجــاز 
ــي  ــان الوطن ــن المهرج ــى م ــخة األول النس
الترفيهــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مشــيراً 
ــوي  ــي التوع ــدث االجتماع ــذا الح ــى أن ه إل
تكاُمــل  رائعــة مــن صــور  ــد صــورة  جسَّ
ــاع  ــوزارة والقط ــن ال ــاون بي ــود والتع الجه
المســؤولية  وبرامــج  الخيــري  التنمــوي 

االجتماعيــة.
ــد أميــن عــام جمعيــة األطفــال  مــن جهتــه أكَّ
منــذ  ســعت  الجمعيــة  أن  المعوقيــن، 

ــن  ــة وثالثي ــن ثالث ــر م ــل أكث ــا قب انطالقته
عامــاً إلــى التعامــل مــع اإلعاقــة كقضيــة 
تعنــي  اقتصاديــة  اجتماعيــة  إنســانية 
المجتمــع بأســره، وأضــاف: لقــد ُشــرفنا فــي 
ــان  ــذا المهرج ــه ه ــي ب ــا حظ ــة بم الجمعي

د. تماضــر الرماح: 
القيادة  اهتمام 
باألشخاص ذوي 

اإلعاقة يســاهم في 
توفيــر منظومة راقية 

من الخدمات
المتكاملة

مــن رعايــة ودعــم ومســاندة مــن ِقبـَـل وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ومــن وزارة 
ــك  ــق، وكذل ــارات المناط ــن إم ــة وم الداخلي
مــن تفاعــٍل واٍع مــن 121 جهــة ومؤسســة 
وتحقيــق  فعالياتــه  إثــراء  فــي  شــاركت 
ــذي كان  ــدد ال ــف الع ــث تضاع ــالته، حي رس
ــاح  ــو نج ــة، وه ــي البداي ــة ف ــاً 66 جه تقريب

ــاً. ــا جميع ــر لن كبي
الترفيهــي  الوطنــي  المهرجــان  أن  ْكــر  يذِّ
شــارك  الــذي  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
ــة  ــات الحكومي ــن القطاع ــر م ــدد كبي ــه ع في
فــي  والخيريــة والخاصــة، جــاء إســهاماً 
ــز  ــكِّل تعزي ــي تش ــة 2030 الت ــق رؤي تحقي
ركائزهــا  إحــدى  حيــوي  مجتمــع  وجــود 
ــنمكِّن  ــا س ــى »أنن ــْت عل ــي نصَّ ــالث، الت الث
أبناءنــا مــن ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول 
علــى فــرص عمــل مناســبة، وتعليــم يضَمــن 
اســتقالليتهم واندماجهــم بوصفهــم عناصر 
ــكلِّ  ــة فــي المجتمــع، كمــا ســنُِمدُّهم ب فاعل
التســهيالت واألدوات التــي تســاعدهم علــى 

تحقيــق النجــاح.
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فهد النتيفات من أصحاب الهمم:

صنع من اإلعاقة وصفة للنجاح

  حصلــت علــى الكثيــر مــن الــدورات فــي مجــاالت مختلفــة.. 

كيــف تنظــر إلــى هــذه الــدورات، ومــا مــدى أهميتهــا بالنســبة 

لــك؟

الــدروس  أفضــل  منهــا  اســتمددت  عقليــة  تغذيــة  هــي   =

والتعلــم،  للتعليــم  أساســية  قيمــة  أنهــا  وأرى  والتجــارب، 

ــا اســتفدت بشــكل  والــدورات تصقــل موهبــة أي شــخص، وأن

كبيــر مــن هــذه الــدورات فــي تطويــر قدراتــي وتجــاوز الكثيــر مــن 

ــة. ــد الحادث ــي بع ــت تواجهن ــي كان ــاب الت الصع

  ناشــط فــي مجــال التوعيــة باإلعاقــة.. مــن المقصــود بهــذه 

التوعيــة هــل هــو المعــوق نفســه أم المجتمــع الــذي يعيــش 

؟ فيه

ــاالً،  ــواً فع ــون عض ــب أن يك ــام يج ــكل ع ــة بش = ذو اإلعاق

أن  عليــه  بــل  مجتمعــه،  عــن  وحيــداً  ينــزوي  وأال 

يكــون مؤثــراً ومرشــداً لكــي يتحقــق التأهيــل فــي 

ــر نظــرة المجتمــع وفكــره  ــه، ولكــي تتغي حيات

بالشــراكة  اإلعاقــة  ذوي  مفهــوم  عــن 

العلميــة  الفــرص  وتكافــؤ  االجتماعيــة 

بيــن الطرفيــن.

  كان لــك جهــد فــي إنشــاء أول مركز 

ــخاص  ــع األش ــة م ــج ذوي اإلعاق لدم

مركــز  عبــر  جســدياً  الســليمين 

حوار: بندر الماضي
صناعة النجاح في الحياة مشكلة تقف في وجه كثيٍر من األصحاء، أما أن يأتي النجاح 
غير العادي من معوق إعاقًة أجبرته على الجلوس في أحضان كرسيٍّ متحرك فهذا 
التي  والعبر  الدروس  ونستخلص  األسباب،  لندرس  عنده طوياًل؛  نقف  أن  ينبغي 

يجب أن نعلِّمها ألنفسنا أوالً، ولكل إنسان طبيعي أو من ذوي اإلعاقة ثانيًا.
النتيفات  فهد  لضيفنا  عاديًا  يومًا  2012م  لعام  إبريل  شهر  من   26 يوم  يكن  لم 
الرجل العسكري؛ فقد تحولت حياة فهد الشاب الطموح إلى أحزان، وأصبح مالزمًا 

للكرسي في هذا الحوار يكشف الكثير من خفايا إعاقته.

فهد النتيفات من أصحاب الهمم:

صنع من اإلعاقة وصفة للنجاح
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رياضــي وثقافــي واجتماعي بمحافظــة األفالج.. 

ــى  ــها عل ــة وانعكاس ــذه التجرب ــن ه ــا ع حدثن

ــهم؟ ــن أنفس المعوقي

ــدأ  ــق مب ــز تحقي ــيس المرك ــن تأس ــدف م = اله

التكافــؤ والعدالــة االجتماعيــة، ودائمــاً مــا نحتاج 

ــاً أن ذوي  ــام، خصوص ــكل ع ــة بش ــى الرياض إل

ــة  ــن الحرك ــد م ــى المزي ــة إل ــي حاج ــة ف اإلعاق

ــدي .  ــي الجس ــزون اللياق ــع المخ ــل رف ــن أج م

اإلعاقــة نظــرة  إلــى ذوي  ينظــر  البعــض    

انتقــاص، والبعــض اآلخــر ينظــر إليهــم بعيــن 

الشــفقة.. تــرى علــى َمــن تقــع مســؤولية 

تغييــر تلــك النظــرات؟

ــد  ــر واح ــى عنص ــورة عل ــت محص ــرة ليس = النظ

ــع  ــؤولية تق ــي مس ــل ه ــيطة ب ــة بس أو مجموع

علــى المجتمــع، وتعطــي دالئــل عــن دور التعليــم 

واألســرة. وال بــدَّ مــن نشــر النظــرة الواعيــة 

لفئــة ذوي اإلعاقــة وتحقيــق روح المشــاركة 

فــي شــتى المجــاالت، وهنــاك دور كبيــر مــن 

ذوي اإلعاقــة ومــن األهــل، إذا آمنــوا ورضــوا 

باإلعاقــة؛ إذ ســتجد بعدهــا نظــرة تغيــر إيجابيــة 

ــع. ــن الجمي م

  وهل مررت بمثل هذه المواقف؟

ــا  ــن عندم ــار الس ــد كب ــع أح ــة م ــررت بقص = م

كنــت خارجــاً مــن المســجد بعــد صــاة الجمعــة، 

ــنوات، وأراد  ــبع س ــره س ــي وعم ــي ابن وكان مع

ــرب  ــن ق ــد البائعي ــن أح ــواكاً م ــتري مس أن يش

ــي  ــيَّ وف ــر إل ــل ينظ ــإذا بالرج ــجد ف ــاب المس ب

ــه ليشــتري  ــي: ابتعــد عن ــت البن ــده نقــود، وقل ي

مســواكاً. وفجــأة قــال لــي: »تبــي شــيء؟«؛ 

فتعجبــت مــن الطلــب وشــكرته، وفكــرت: هــل 

أن  أم  حاجــة  صاحــب  بأننــي  يوحــي  شــكلي 

الكرســي هــو الســبب الرئيســي فــي ذلــك؟ 

لذلــك ال بــدَّ أن نعــرف أن ذوي اإلعاقــة مثــل 

يحتــاج  مــا  إلــى  يحتاجــون  المجتمــع  فئــات 

ــامل.  ــول الش ــة الوص ــن ثقاف ــرون م ــه اآلخ إلي

ونظــرة القاصريــن لــن تزيدنــا إال قــوةً وإصــراراً 

ــة. ــدي اإلعاق ــى تح عل

  شــاركت فــي فيلــم )ربمــا أنــت( الــذي فــاز 

ــت  ــل كان ــة.. فه ــذوي اإلعاق ــز األول ل بالمرك

مشــاركتك لمجــرد التوعيــة أم ســنراك فــي 

ــرى؟ ــة أخ أدوار فني

= فــي الســابق شــاهدت أفامــاً وقصصــاً كثيــرة 

عــن ذوي اإلعاقــة، لكــن –لألســف- تلــك األفام 

ــي  ــي ينبغ ــة الت ــب اإليجابي ــس الجوان ــم تعك ل

علــى المجتمــع القيــام بهــا لــذوي اإلعاقــة وســد 

احتياجاتهــم؛ إذ ال بــدَّ لهــم مــن المســاعدة فــي 

كل صغيــرة وكبيــرة. وقــد أردت أن أصــور فيلمــاً 

يحكــي عــن حياتــي اليوميــة الخاصــة بهــدف 

ــة والتثقيــف، التوعي

   ما الذي ولدته فيك اإلعاقة؟

= ولــدت فــيَّ أمــاً وإصــراراً ال ينقطــع، وألهمتنــي 

حــب وفخــر اإلنجــاز، وأن أعــزم علــى تــرك بصمــة 

فــي أي مجــال أشــارك فيــه.

 وكيف تجاوزتها؟

= تجاوزتهــا إيمانــاً وتصديقــاً بقــدر هللا وحكمتــه 

ثــم ثقتــي بذاتــي وبقــرب عائلتــي والداعميــن لــي. 

ــاة،  ــذه الحي ــي ه ــي ف ــدره هللا ل ــا ق ــا راٍض بم أن

وهــذه اإلعاقــة لــن تمنعنــي مــن الوصــول إلــى 

ــل  ــا قب ــت أحمله ــي كن ــي الت ــق طموحات تحقي

ــاالً  ــواً فع ــون عض ــى أن أك ــعى إل ــادث، وأس الح

فــي المجتمــع. 

  ثمــة نقطــة تحــول فــي حيــاة كل منــا.. فمــا 

نقطــة التحــول فــي حياتــك؟

= الكرسي المتحرك.

 شخصية كان لها تأثير في حياتك.. َمن؟ 

= كل شخص ناجح، وله بصمة.

  أهم طموحات فهد النتيفات؟

ــاق  ــى النط ــددة، وعل ــرة ومتع ــات كثي = الطموح

العــام أطمــح إلــى أن تنعــم كل بــاد المســلمين 

بالحــب والســام، وأن يحفــظ بــاد الحرميــن 

والتطويــر  التغييــر  نــرى  وأن  الشــريفين، 

اإليجابــي فــي المجتمــع بشــكل عــام. أمــا علــى 

أصحــاب  أرى  أن  فأتمنــى  الخــاص  النطــاق 

فــي  يتقدمــون  وهــم  المتحــرك  الكرســي 

ــاً  ــاً ودعم ــون عون ــة، وأن نك ــب القيادي المناص

ــة،  ــع كاف ــة المجتم ــل خدم ــن أج ــا م لحكومتن

وأن أحقــق فــي مشــروعي بصمــة إيجابيــة، وأن 

ــي. ــق أهداف ــى تحقي ــل إل أص

   َمن يقف خلف نجاحك؟

= الكثيــرون، وفــي مقدمتهــم أســرتي -حفظهــا 

هــذا  مــن  دعمنــي  َمــن  كل  وأشــكر  هللا-، 

الجانــب.

   لحظاتك األصعب.. َمن يشاركك بها؟

- كل َمن هو أقرب إلى قلبي.

  فــي نهايــة هــذا الحــوار.. مــاذا تحــب أن 

تقــول للقــارئ؟

= يســعدني دائمــاً مــا نقــرؤه عــن ذوي اإلعاقــة، 

ويســعدني أكثــر أن نكتســب ثقافــة أشــمل 

عــن اإلعاقــة وذويهــا؛ لكــي نــرى أن التغييــر 

ــدَّ  ــا، ودائمــاً يقــال: »ُم مــن أهــم أهــداف حياتن

ــر  ــباق أعب ــي الس ــتراني ف ــوة، وس ــف األخ ــي ك ل

الشــوط بقــوة فــي النهايــة«، وأقــول دائمــاً إن 

ــة  ــة بداي ــل نقط ــاء ب ــة انته ــس نقط ــاء لي االبت

ــل. لألفض
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السفير األسترالي وحرمه عقب زيارة مركز الرياض: 

فخر واعتزاز بتوفر هذه اإلمكانات الكبيرة في دولة 
إسالمية مثل المملكة العربية السعودية

المملكــة  لــدى  اســتراليا  دولــة  ســفير  أشــاد 
ــارز  ــدور الب ســعادة األســتاذ رضــوان جــدوت، بال
ــزة  ــم خدمــات ممي ــة فــي تقدي لمســؤولي الجمعي
تجنبهــا.  وكيفيــة  االعاقــة،  لقضيــة  للتصــدي 
ــة  ــز الجمعي ــراً، لمرك ــه، مؤخ ــال زيارت ــال خ وق
ــدوت  ــام ج ــه إله ــيدة حرم ــة الس ــاض برفق بالري
إنــه شــاهد فــي هــذا الصــرح الشــامخ مــا يبهــج 
ــزاز بتوفــر هــذه  القلــب، ومــا يدعــو للفخــر واالعت
اإلمكانــات الكبيــرة فــي الجمعيــة وفــي دولــة 

اســامية مثــل المملكــة العربيــة الســعودية«.
اكــدت زوجــة الســفير الســيدة  مــن جانبهــا، 
فــي  المعوقيــن  األطفــال  أن  جــدوت،  إلهــام 
ــة  ــون بالرعاي ــعودية يحظ ــة الس ــة العربي المملك
ــة.  ــى الجمعي ــن عل ــل القائمي ــن قب ــام م واالهتم
ــام  ــج واألرق ــراً بالنتائ ــعدت كثي ــا س ــدة إنه مؤك
وكذلــك  الطبــي  المجــال  فــي  تحققــت  التــي 
التعليمــي الــذي يعــد امــراً مهمــاً لتكملــة مرحلــة 
ــاطات  ــال النش ــن خ ــال، م ــدى األطف ــي ل التعاف

المقدمــة مــن قبــل نخبــة مــن المتخصصيــن 
ــا جميعــاً وهــم األطفــال  ــى قلوبن ــة عل ــة غالي لفئ
ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي هــذه الجمعيــة 

المميــزة فــي كل خدماتهــا.
وكان الســفير االســترالي وحرمــه قــد قامــا 
صبــاح أمــس الثاثــاء بزيــارة لمركــز الملك فهد 
ــث  ــاض حي ــن بالري ــال المعوقي ــة األطف لرعاي
اطلعــا علــى مــا يقــدم لألطفــال المعوقيــن 
مــن رعايــة فــي القســمين التعليمــي والطبــي، 
ــل أن  ــية، قب ــص الدراس ــدى الحص ــا اح وتابع
ــاهدا  ــذي ش ــي ال ــم الطب ــارة القس ــا بزي يقوم
ــي  ــة الت ــات العاجي ــض الجلس ــه بع ــن خال م
تقــدم ألطفــال المركــز واإلمكانــات الطبيــة 
الهائلــة التــي تــم توفيرهــا مــن اجــل رفــع 

المســتوى الطبــي.
الســفير  ســعادة  قــام  الزيــارة  نهايــة  وفــي 
ــذي  ــة برنامــج الكرســي ال والســيدة حرمــه بتجرب
يحاكــي مــا يعيشــه الشــخص المعــاق فــي حياتــه 
اليوميــة، قبــل يــدون الســفير وعقيلتــه كلمــة فــي 

ــة. ــمية للجمعي ــارات الرس ــجل الزي س

رة
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