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يف عام 1988م، كنت يف رحلة اإىل اأمريكا، وتلقيت ات�ساًل 
نائب  ال�س�يلم  عبدالرحمن  الــدكــتــ�ر  مــعــايل  اأخـــي  مــن 
اأنه يرغب  اإدارة اجلمعية حالياً. وذكر يل  رئي�س جمل�س 
اأر�سح  اأن  العم�مية-  اجلمعية  اأع�ساء  من  -كع�س�  مني 
وفهمت  اجلــديــد،  اجلمعية  اإدارة  ملجل�س  كرئي�س  نف�سي 
بع�س  من  ال�قت  ذلــك  يف  تعاين  كانت  اجلمعية  اأن  منه 
الأم�ر املالية، واأن جمل�س الإدارة قد ُحل، كما خرج معايل 
الدكت�ر غازي الق�سيبي - يرحمه اهلل- اإىل مهمة خارج 
فاعتذرت،  ل؛  تدخُّ اإىل  حتتاج  اجلمعية  اإن  وقــال  اململكة، 
اإىل  الــفــ�ــســاء،  رحــلــة  بعد  من�سغاًل  كنت  اأنــنــي  خ�س��ساً 
حقيقة  جانب  اإىل  هــذا  اجل�ية.  الق�ات  يف  عملي  جانب 
عندي  وكانت   ، اإيلَّ بالن�سبة  اأ�سا�سية  تكن  مل  الق�سية  اأن 
ق�سايا اأخرى اأعمل عليها. وبعدها باأقل من �ساعة ات�سل 
بي ال�الد امللك �سلمان -حفظه اهلل- وقال يل اإن اجلمعية 
تن�ساأ اجلمعية،  واإنــه عمل حتى  للجميع،  بالن�سبة  مهمة 
تنظيمها،  يعيد  حتى  الأبــعــاد؛  بكل  يدعمها  �س�ف  واإنـــه 
ومميزة  ناجحة  خريية  م�ؤ�س�سة  اهلل-  -مب�سيئة  وت�سبح 

مثلما كان م�ؤماًل لها اإن �ساء اهلل.

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

صاحب السمو امللكي األمري 
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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اســتقبل صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 
بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن عبدالعزيــز أميــر 
ــارة،  ــي اإلم ــه ف ــة، بمكتب ــازان بالنياب ــة ج منطق
األطفــال  لمركــز  المكلــف  المديــر  مؤخــراً، 
ــد  ــن محم ــي ب ــازان عل ــة ج ــن بمنطق المعوقي
ومنســوبات  منســوبي  مــن  وعــدداً  معتبــي، 
ــة  ــة بالنياب ــر المنطق ــمو أمي ــوه س ــز. ون المرك
فــي مســتهل اللقــاء بمــا تحظــى بــه هــذه الفئــة 
الغاليــة مــن رعايــة واهتمــام مــن قبــل حكومــة 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود وســمو ولــي عهــده األمين 
-حفظهمــا هللا- والســعي لــكل مــا يســهم في 
ــن  ــد ب ــر محم ــد األمي ــع. وأك ــم بالمجتم دمجه
عبدالعزيــز حــرص ومتابعــة صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز 
ــكل  ــخصياً، ل ــموه ش ــازان وس ــة ج ــر منطق أمي
مــا يهــم هــذه الفئــة الغاليــة مــن أبنــاء منطقــة 
ــل  ــل المتواص ــة والعم ــاً المتابع ــازان، مثمن ج
ــلطان  ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــن صاح م
ــس  ــس مجل ــز رئي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ب

أمير جازان بالنيابة يستقبل
المدير المكلف لمركز الجمعية بالمنطقة

إدارة جمعيــة األطفــال المعوقيــن؛ لتقديــم كل 
مــا يخــدم المعوقيــن بمنطقــة جــازان وغيرهــا 
ــر  ــه عب ــن جانب ــز. م ــا العزي ــق وطنن ــن مناط م
ــن  ــازان ع ــن بج ــال المعوقي ــز األطف ــر مرك مدي
ســعادته بلقــاء ســمو أميــر منطقــة جــازان 
بالنيابــة ومــا اســتمع لــه وزمــاؤه منســوبو 

المركــز مــن التوجيهــات والدعــم والتشــجيع 
ــائا هللا  ــز، س ــط المرك ــكل مناش ــل ل المتواص
تعالــى أن يمــد الجميــع بعونــه وتوفيقــه لتقديــم 
أفضــل الخدمــات لألطفــال المعوقيــن وكل 
ــم  ــرهم ومجتمعه ــى أس ــم وعل ــود عليه ــا يع م

ــدة. ــع والفائ بالنف

احتشــد عــدد مــن ممثلــي الشــركات والمؤسســات مــن جهــة، 
ــاً مــن جهــة  والراغبــون فــي العمــل مــن ذوي اإلعاقــة ذكــوراً وإناث
ــن بمنطقــة عســير،  ــة األطفــال المعوقي أخــرى، بمقــر مركــز جمعي

ــراً.  ــم مؤخ ــذي أقي ــادس ال ــف الس ــى التوظي ــي ملتق ف
وأجريــت خــال الملتقــى المقابــات الشــخصية مــع المتقدميــن 
ــود  ــن العق ــدد م ــر لع ــع المباش ــم التوقي ــد ت ــف، وق ــب التوظي لطل
ــداد  ــات بإع ــركات والمؤسس ــم الش ــا وعدته ــم، كم ــة له الوظيفي
ــم  ــاء بخبراته ــم، واالرتق ــل قدراته ــة لصق ــة وتطويري دورات تدريبي
ــة  ــذه التجرب ــز ه ــى تمي ــركات عل ــو الش ــع مندوب ــة. وأجم الوظيفي
ــر فــرص عمــل لــذوي اإلعاقــة؛ كونهــا تســهل  وجدواهــا فــي توفي
فــرص االلتقــاء بهــم مباشــرة، ومعرفــة إمكانيــة ماءمتهــم لألعمــال 
التــي سيشــغلونها، فيمــا أشــاد الكثيــر مــن ذوي اإلعاقــة بالملتقــى، 
واصفيــن إيــاه بالخطــوة المباركــة التــي تمنحهــم المزيــد مــن 

ــة.  ــة وآمن ــاة كريم ــم حي ــن له ــع، وتؤم ــي المجتم ــاج ف االندم

نجاح الفت لملتقى التوظيف السادس بمركز عسير
مــن جهتــه، قــال مديــر مركــز الجمعيــة بعســير عبــدهللا المحســني: 
ــي  ــات الت ــركات والمؤسس ــى كل الش ــل إل ــكر الجزي ــدم بالش »أتق
اســتجابت لدعوتنــا فــي هــذا الملتقــى، وأجــرت مقابــات مــع إخواننــا 
وأخواتنــا مــن ذوي اإلعاقــة بهــدف توظيفهــم لديهــم فــي وظائــف 

مناســبة لهــم«.
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نظــم مركــز الملــك عبــدهللا لرعايــة األطفــال المعوقيــن بجــدة، تحــت 
رعايــة ســمو األميــرة دعــاء بنــت محمــد عــزت حــرم األميــر محمــد بــن 
عبــدهللا بــن تركــي بــن عبدالعزيــز، فعاليــات يــوم األم الــذي يتزامــن 
مــع يــوم الســعادة العالمــي، والــذي يقــام هــذا العــام تحــت شــعار 

)أمــي ســعادتي(.
ــال  ــيدات األعم ــال وس ــن رج ــر م ــدد كبي ــة ع ــي الفعالي ــارك ف وش
وأمهــات  التواصــل  وســائل  ومشــاهير  والفنانيــن  والمفكريــن 
األطفــال بالمركــز، الشــركات، وقــدم أطفــال المركــز لوحــة بعنــوان 

)أمــي وردة(.
ــتاذة  ــن األس ــي مقدمته ــز، وف ــات المرك ــض أمه ــم بع ــم تكري ــا ت كم
فريــدة فارســي رئيســة مجلــس إدارة مــدارس الحمــراء؛ لمــا بذلتــه 

مــن مجهــودات فــي تربيــة أبنائهــا.
وفــي نهايــة الحفــل تــم تكريــم الشــركات الراعيــة، وفــي مقدمتهــا 
ــن  ــر م ــورة أكث ــل بص ــت الحف ــي أخرج ــابع الت ــرض الس ــركة الع ش
رائعــة، والتــي تحتفــل بمــرور عشــرين عامــاً علــى تأسيســها، 
ومجموعــة شــركة أطايــب التــي تبرعــت بكامــل ضيافــة الحفــل 
ــى  ــة ملتق ــدان، وأكاديمي ــليمان الحم ــتاذ س ــة األس ــزة برئاس الممي
ــركة  ــن وش ــركة بترومي ــوم وش ــامة النج ــادات ابتس ــاء وعي األصدق

طــارق الشــامي للمحامــاة ومؤسســة أروقــة الجمــال. 
وأعــرب مديــر مركــز الملــك عبــدهللا لرعايــة المعوقيــن الدكتــور 
زهيــر ميمنــي عــن شــكره وتقديــره لرعايــة األميــرة دعــاء بنــت محمــد 

ــي. ــوم األم العالم ــة ي الحتفالي
 

مركز الملك عبدالله 
يحتفل بيومي األم 

والسعادة برعاية األميرة 
دعاء بنت محمد

ــاف  ــد العس ــن محم ــدر ب ــتاذ ب ــرس األس ــة ال ــل محافظ ــتقبل وكي اس
أطفــال المركــز بالمحافظــة واطلــع علــى الخدمــات المقدمــة لألطفــال. 
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التــي قــام بهــا مديــر المركــز األســتاذ ســليمان 

ــؤولين. ــال والمس ــن األطف ــدد م ــة ع ــف برفق الني
 وأكــد العســاف علــى أهميــة التعــاون بيــن المحافظــة والمركــز لتواصــل 

النجاحــات التــي حققهــا مركــز الــرس منــذ إنشــائه. 
2018م والخدمــات  لعــام  الســنوي  التقريــر  العســاف علــى  واطلــع 
ــره  ــكره وتقدي ــن ش ــر ع ــال، وعب ــة لألطف ــة المقدم ــة والتعليمي التأهيلي
ــزة مــع األطفــال،  ــى جهودهــم المتمي لمنســوبي ومنســوبات المركــز عل
ــي  ــن الطب ــى الصعيدي ــات عل ــن النجاح ــر م ــق الكثي ــرت تحقي ــي أثم والت

والتعليمــي.

وكيل محافظة الرس 
يستقبل أطفال المركز 

ويطلع على تطوير خدماته



بالجمعيــة  والتأهيــل  الرعايــة  لجنــة  باركــت 
علــى شــهادة  الريــاض  مركــز  علــى حصــول 
ــن  ــور محســن ب ــزو 9001(. وأوضــح الدكت )األي
ــال  ــة -خ ــس اللجن ــي رئي ــارس الحازم ــي ف عل
ــر  ــرة بمق ــة عش ــدورة الحادي ــاع الـــ27 لل االجتم
ــة  ــراف بمثاب ــذا االعت ــاض- أن ه ــة بالري الجمعي
ــى  ــد مــن النجاحــات والحصــول عل ــة لمزي البداي
الشــهادات العالميــة، وقــال: »نحــن بدأنــا منــذ 
ــكارف  ــهادة ال ــى ش ــول عل ــداد للحص ــرة اإلع فت
ــة  ــات الدولي ــم الجه ــدى أه ــي إح ــة، وه العالمي
التــي تضــع معاييــر الرعايــة الصحيــة والعاجيــة 

ــة«. ــة خاص ــة بصف والتأهيلي
الرعايــة  »لجنــة  أن  الحازمــي  الدكتــور  وذكــر 
ناقشــت إعــداد تقريــر يرفــع إلــى مجلــس اإلدارة 
ــا تــم إنجــازه خــال الــدورة المنصرمــة، ومــن  عمَّ
أهمهــا اإلعــداد لحلقــة نقــاش تســتعرض وتقيّم 
مســيرة الجمعيــة وأداءهــا الخدمــي خــال الفترة 
ــد  ــي ق ــن الحازم ــور محس ــة. وكان الدكت الماضي

لجنة الرعاية تنهي اإلعداد لبرنامج الخدمة المسائية 
وتبارك حصول الرياض على شهادة )األيزو 9001(

ــذي  ــتأهيل ال ــة والـ ــة الرعاي ــرأس اجتمــاع لجن ت
ضــم: الدكتــور زايــد بــن صالــح الزايــد، والدكتــورة 
ماجــدة بنــت عبدالحميــد بيســار، واألميــن العــام 
للجمعيــة األســتاذ عــوض بــن عبــدهللا الغامــدي، 

والدكتــور بشــير البشــير.

ــن  ــاء م ــم االنته ــه ت ــي أن ــور الحازم ــّن الدكت وبي
ــرة  ــال الفت ــة خ ــم الخدم ــج تقدي ــداد لبرنام اإلع
ــن؛  ــن القادري ــر للراغبي ــة األج ــائية مدفوع المس
للتخفيــف مــن قوائــم االنتظــار فــي مواعيــد 

ــي. ــل الطب التأهي

نظــم مركــز الجمعيــة فــي الجــوف رحلــة ترفيهيــة وتعليمية لمنســوبيه 
ــة،  ــازون بالمنطق ــة األم ــة واح ــى محمي ــن إل ــال المعوقي ــن األطف م
تعــرف خالهــا األطفــال علــى أنــواع الطيــور، وأســمائها، وذلــك تحــت 

إشــراف مســؤوالت المركــز.
ــره  ــكره وتقدي ــن ش ــراج ع ــدهللا الف ــتاذ عب ــز األس ــر المرك ــرب مدي وأع
كبيــرة،  بحفــاوة  األطفــال  الســتقبالهم  المحميــة؛  ألصحــاب 
األطفــال  لقيــام  الفرصــة  أتاحــت  التــي  الازمــة  وبالتجهيــزات 
ــف أركان  ــي مختل ــة ف ــات بجول ــرفات والمربي ــن المش ــم م ومرافقيه

المحميــة.
وقــال الفــراج إن المركــز يحــرص علــى مــدار العــام علــى تنظيــم الكثيــر 
ــارات  ــات والزي ــام بالرح ــة بالقي ــطة الخارجي ــات واألنش ــن الفعالي م
المختلفــة، بهــدف اســتكمال برامــج التعليــم والتأهيــل داخــل المركــز 
 مــن جهــة، وتنميــة مــدارك وقــدرات األطفــال الذهنيــة من جهــة أخرى.

رحلة ترفيهية ألطفال الجوف 
في محمية واحة األمازون
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فــي إطــار البرامــج الترفيهيــة والتعليميــة التــي يتبناهــا مركز 
الجمعيــة بمكــة المكرمــة، اســتضافت دار عــرض )فوكــس( 
بجــدة 12 طفــاً وطفلــة مــن طــاب المركــز يرافقهــم عــدد 
ــة  ــاً كرتوني ــال عروض ــاهد األطف ــث ش ــرفات، حي ــن المش م

مناســبة لفئاتهــم العمريــة وقدراتهــم اإلدراكيــة.
ــة  ــر ُدور العــرض بالمنطقــة الغربي واســتقبل األطفــال مدي
األســتاذ يزيــد بايزيــد، ومديــر دار عــرض جــدة األســتاذ 
مــازن الجــاري وعــدد مــن منســوبيها، وقامــوا بجولــة فــي 

ــام. ــرض األف ــة ع ــى طريق ــا عل ــوا خاله ــات، اطلع القاع
وفــي القاعــة المخصصــة لعــروض األطفــال شــاهد أطفــال 
ــن  ــم م ــاركة أقرانه ــة، بمش ــام الكرتوني ــد األف ــز أح المرك

ــينما. ــن رواد الس ــال م األطف

جــدَّدت الجمعيــة والشــركة الســعودية لحلــول 
ــث  ــام الثال ــكو(، للع ــرية )سماس ــوى البش الق
ــي تتضمــن  ــة التعــاون الت ــي، اتفاقي ــى التوال عل
مبــادرة )راحــة الخيــر( لتخصيــص جــزء مــن 
ريــع مبيعــات الشــركة فــي شــهر رمضــان 
المبــارك لدعــم خدمــات الجمعيــة وبرامجهــا 

ــة.  الخيري
وجــاءت مراســم التوقيــع علــى هامــش ملتقــى 
رواد االســتقدام الــذي أقيــم فــي مركــز معــارض 

الريــاض مؤخــراً.
ووقــع االتفاقيــة نيابــة عــن الجمعيــة مديــر 
الوطنيــة  والبرامــج  الماليــة  المــوارد  تنميــة 
األســتاذ ســليمان المنصــور، فيمــا مثــل شــركة 
سماســكو نائــب الرئيــس التنفيــذي المهنــدس 

ــر. ــدهللا العم عب
ــة  ــة ضمــن برامــج الجمعي ــي هــذه االتفاقي وتأت
ــا  ــن خاله ــي م ــة، والت ــوارد المالي ــة الم لتنمي

توقيع اتفاقية )راحة الخير( بين الجمعية 
و)سماسكو( خالل شهر رمضان المبارك

خدماتهــا  تقديــم  فــي  االســتمرار  تســتطيع 
والتأهيليــة  والعاجيــة  والطبيــة  التعليميــة 
المتخصصــة لألطفــال المعوقيــن، وكذلــك فتــح 

المجــال أمــام الجميــع فــي هــذا الشــهر الكريــم 
ــة  ليشــاركوا بمــا يســتطيعون فــي هــذه الحمل

ــإذن هللا. ــة ب المبارك
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دار عرض )فوكس(

بجدة تستضيف أطفال 

مركز مكة المكرمة



أشــادت وكيــل وزارة التعليــم لشــؤون التعليــم 
المــوازي الدكتــورة هيــا بنــت عبدالعزيــز العــواد 
باإلمكانــات المتوافــرة فــي جمعيــة األطفــال 
المعوقيــن، وبمــا حققتــه مراكزهــا علــى صعيــد 
فــي  اإلعاقــة  ذوي  الطــاب  ودمــج  تأهيــل 

ــام. ــم الع ــدارس التعلي م
وأكــدت العــواد خــال زيارتهــا لمقــر مركــز 
المعوقيــن  األطفــال  لرعايــة  فهــد  الملــك 
ــم  ــن وزارة التعلي ــل بي ــة العم ــاض، أهمي بالري
وجمعيــة األطفــال المعوقيــن في مجــال تطوير 
الخدمــات التعليميــة والتربويــة المقدمــة لهــذه 

ــة. ــة الغالي الفئ
ــون  ــارة؛ ك ــذه الزي ــعدت به ــد س ــت: »لق وقال
الفكــرة التــي كانــت فــي مخيلتــي عــن الجمعيــة 
محــدودة جــداً، والزيــارة أســهمت فــي التعــرف 
ــة  ــة المقدم ــج المتنوع ــات والبرام ــى الخدم عل
ــام  ــي كل األقس ــة ف ــز الجمعي ــل مراك ــن قب م

ــة«. ــة والطبي التعليمي
وأضافــت: »لقــد كانــت فرصــة لكــي أدرك 
مــدى أهميــة التكامــل بيــن وزارة التعليــم 

د. هيا العواد: نسعى إلى عالقة تكاملية مع الجمعية 
الجوانــب  مــن  الكثيــر  فــي  والجمعيــة 
المهمــة؛ لكــي نصــل إلــى الهــدف المنشــود، 
ــذا  ــي ه ــن ف ــا الموجودي ــة أطفالن ــو خدم وه
الصــرح الكبيــر بصفــة خاصــة، واألطفــال 
ذوي اإلعاقــة بوجــه عــام. ومــن ضمــن تلــك 

ــوف  ــر لصف ــل المبك ــج التدخ ــب برنام الجوان
قســم روضــة األطفــال ودون ذلــك. وهنــاك 
مجــاالت كثيــرة قابلــة ألن تكــون تكامليــة 
األطفــال  وجمعيــة  التعليــم  وزارة  بيــن 

المعوقيــن«.

ــة  ــة بالمدين ــة طيب ــاب بجامع ــؤون الط ــادة ش ــع عم ــاون م بالتع
لرعايــة  عبدالعزيــز  بــن  األميــر ســلطان  مركــز  أقــام  المنــورة 
األطفــال المعوقيــن، مؤخــراً، حفــاً ترفيهيــاً شــارك فيــه العشــرات 
التمريــض  نــادي  مــن  فريــق  بحضــور  المركــز،  أطفــال  مــن 
بالجامعــة، وطــاب وطالبــات مدرســة العقيــق العالميــة )القســم 

الباكســتاني(.
ويأتــي هــذا االحتفــال ضمــن أنشــطة برنامــج الدمــج الــذي تتبنــاه 
ــات  ــن فئ ــل بي ــور تواص ــاء جس ــتهدف بن ــة، ويس ــز الجمعي مراك
للتعريــف  المراكــز؛  منســوبي  واألطفــال  المختلفــة  المجتمــع 

ــم. ــراز قدراته ــال، وإب ــع األطف ــل م ــة التعام بكيفي
ــن االحتفــال أركانــاً ترفيهيــة وتثقيفيــة ونشــاطات وألعابــاً  وتضمَّ

رســوم  فيلــم  وعــرض  الوجــه  علــى  كالرســم  ومســابقات 
ــال  ــى األطف ــور عل ــات الفط ــع وجب ــم توزي ــا ت ــة، كم متحرك

ــة  ــن البهج ــر م ــت الكثي ــة أضف ــخصية كرتوني ــود ش بوج
ــال. ــواء االحتف ــى أج عل

مركز المدينة المنورة ينظم نشاطًا ترفيهيًا بمشاركة نادي 
التمريض وطالب المدارس العالمية
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قــام رئيــس مجلــس إدارة شــركة ميــاه آبــار 
بتســليم  الرضيمــان  عــواد  األســتاذ  حائــل 
مديــر مركــز الملــك ســلمان لرعايــة األطفــال 
المعوقيــن بمنطقــة حائــل األســتاذ عبــدهللا بــن 
عبدالرحمــن العجــان شــيكاً يمثــل ريــع الشــهور 
الثاثــة األولــى مــن فتــرة اتفاقيــة الشــراكة بيــن 
المركــز والشــركة، والتــي تتضمــن تخصيــص 
جــزء مــن ريــع مبيعــات الشــركة فــي كل مناطــق 
وبرامجــه  المركــز  خدمــات  لدعــم  المملكــة 

الخيريــة.
مؤخــراً  أقيــم  الــذي  الحفــل  حضــر  وقــد 
بالمركــز، عــدد مــن رجــال األعمــال بالمنطقــة، 
ــور  ــاء أم ــة وأولي ــة العمومي ــاء الجمعي وأعض

األطفــال.
ــكر  ــر الش ــن واف ــان ع ــرب العج ــه أع ــن جهت م

مركز الملك سلمان بحائل يتسلم ريع 3 شهور من 
اتفاقية شركة مياه آبار لدعم خدماته وبرامجه الخيرية

ــاه  ــركة مي ــس إدارة ش ــادرة مجل ــان لمب واالمتن
آبــار لمســاندة ودعــم مركــز الملــك ســلمان 
يمثــل صــورة  ذلــك  أن  إلــى  بحائــل، مشــيراً 

ــة  ــات التجاري ــي المؤسس ــور وع ــن ص ــة م رائع
ــي  ــة بدورهــا فــي خدمــة المجتمــع المحل الوطني

ــاه. ــل قضاي ــي ح ــاركة ف والمش

=قــام أطفــال مركــز الجمعيــة فــي جنــوب الريــاض بزيــارة 
ــى مقــر مجلــس الشــورى، التقــوا خالهــا بعضــوات  خاصــة إل
المجلــس الائــي رحبــن بهــم، وصاحبنهــم فــي جولــة للتعريــف 
بــدور المجلــس تخللهــا التقــاط الصــور التذكاريــة وتوزيــع 
ــاء  ــعادتهن بلق ــن س ــس ع ــوات المجل ــت عض ــا. وأعرب الهداي
أطفــال الجمعيــة وقضــاء بعــض الوقــت معهــم، والتعــرف مــن 
مرافقاتهــم علــى طبيعــة عمــل مركز جمعيــة األطفــال المعوقين 
العضــوات  وأكــدت  خدمــات.  مــن  يقدمــه  ومــا  بالريــاض 
ــه  ــن بوج ــات المعوقي ــة واحتياج ــالة الجمعي ــاندتهن لرس مس
عــام والمســاهمة فــي دعــم قضاياهــم المجتمعيــة فــي أروقــة 
المجلــس، معربــات عــن شــكرهن للمســؤولين فــي الجمعيــة، 
ــن  ــلطان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــم صاح ــي مقدمته وف

ــس اإلدارة.  ــس مجل ــز رئي ــن عبدالعزي ــلمان ب س

أطفال مركز الجمعية 
بجنوب الرياض يزورون 

مجلس الشورى

89



ــة األطفــال  اســتضاف مركــز الملــك فهــد لرعاي
لثقافــة  حملــة  أول  بالريــاض  المعوقيــن 
االدخــار )ادخــارك أمــان( التــي أطلقهــا المركــز 
الســعودي للمســؤولية االجتماعيــة، برعايــة بنك 
اإلمــارات دبــي، وشــركة الكهربــاء، والتــي جــرت 
ــي  ــديري ف ــي الس ــر ترك ــة األمي ــا بقاع فعالياته
المركــز، وبحضــور الكثيــر مــن ممثلــي الــوزارات 
والشــركات  والبنــوك  الحكوميــة،  والجهــات 
ــد  ــك فه ــز المل ــر مرك ــال مدي ــة. وق ذات العاق
لرعايــة األطفــال المعوقيــن بالريــاض األســتاذ 
ــي اســتضافة المركــز لهــذه  ــد: »تأت ــد الفهي خال
ــز  ــع المرك ــر م ــاون المثم ــداداً للتع ــة امت الحمل
الســعودي للمســؤولية االجتماعيــة، فــي تنظيــم 
ــادة  ــدف زي ــة، به ــات الخيري ــن الفعالي ــر م الكثي
لــدى  االجتماعيــة  بالقضايــا  الوعــي 

قطاعــات وأفــراد المجتمــع«. 
ــز  ــد أن مرك ــد الفهي وأك
ــاض  ــة بالري الجمعي

مركز الجمعية بالرياض يطلق حملة )ادخارك أمان( 
برعاية بنك اإلمارات دبي، وشركة الكهرباء

ــة  ــة نوعي ــة نقل ــذه المرحل ــال ه ــهد خ يش
فــي مجــال الفعاليــات التدريبيــة والتوعويــة، 
ويتعــاون فــي ذلــك مــع الكثيــر مــن المراكــز 
برنامــج  إطــار  فــي  وذلــك  المتخصصــة، 

متكامــل للمركــز لتعزيــز جســور التعــاون 
ــة والخاصــة  ــف الجهــات الحكومي مــع مختل
مــدار  علــى  وبرامجــه  خدماتــه  لمســاندة 

ــام. الع

نظــم مركــز الملــك فهــد لرعايــة األطفــال المعوقيــن رحلــة ترفيهيــة تثقيفيــة إلــى إســطبل العريــن للخيــل 
العربيــة األصيلــة، شــارك فيهــا العشــرات مــن أطفــال المركــز برفقــة اختصاصيــات القســمين الطبــي 
والتأهيلــي، وذلــك ضمــن أنشــطة برامــج الدمــج التــي تهــدف إلــى دمــج األطفــال بالمجتمــع، وتنميــة مهاراتهم، 
ــال ذوي  ــي لألطف ــل الطب ــرق التأهي ــدى ط ــد إح ــي تع ــل الت ــوب الخي ــة رك ــهم، وتجرب ــم بأنفس ــز ثقته وتعزي
اإلعاقــة. وقــام مدربــو اإلســطبل بتدريــب األطفــال علــى ركــوب الخيــل، وســط متابعــة االختصاصيــات، 
وتفاعــل الجميــع مــع األطفــال وســط احتفاليــة مميــزة باألجــواء المختلفــة التــي عاشــها األطفــال 
مــع الجيــاد العربيــة، وبعــد ذلــك تــم تعريــف وفــد الجمعيــة بأنــواع الخيــل العربيــة، واإلنجــازات 

التــي حققهــا المركــز فــي البطــوالت المحليــة والدوليــة. 
كمــا زار أطفــال مركــز الباحــة بزيــارة لمربــط العقيــق للخيــول العربيــة األصيلــة، وذلــك ضمــن 
ــت  ــز.  وتضمن ــي بالمرك ــي والتعليم ــمان الطب ــا القس ــي يتبناه ــل الت ــج والتأهي ــج الدم برام
ــي تســاعد الطفــل  ــواع الخيــول وممارســة رياضــة الركــوب الت ــارة تعريــف األطفــال بأن الزي
علــى تجــاوز حواجــز الخــوف، وتشــجعه علــى االندمــاج. وقــام األطفــال بتجربــة ركــوب الخيــل 
ــق  ــط العقي ــام مرب ــي أقس ــم ف ــل تجوله ــن، قب ــع الحاضري ــن جمي ــي م ــل إيجاب ــط تفاع وس
ــي تعيشــها  ــاد، وأهــم المحطــات الت ــة معايشــة الجي ــذي قــدم مســيّروه شــرحاً عــن كيفي ال
ــاً.  ــه يومي ــذي تتناول ــة األكل ال ــا، ونوعي ــتخدمة لعاجه ــة المس ــرق الطبي ــا، والط ــذ والدته من

أطفال الجمعية يمارسون رياضة
ركوب الخيل للتأهيل والترفيه

رة
صو

 و
بر

خ

10
العدد 104 رجب 1440ه - أبريل 2019م



األطفــال  لرعايــة  عبــدهللا  الملــك  مركــز  نظــم 
المعوقيــن بجــدة، بالتعــاون مــع مــدارس الحمــراء 
األهليــة، مؤخــراً )دورة الحمــراء الرياضيــة األولــى(، 
ــع  ــراء م ــدارس الحم ــن م ــة م ــاركة 45 طفل بمش
ذويهــن والمعلمــات، برئاســة األســتاذة فريــدة 
فارســي المديــر العــام للمــدارس، إلــى جانــب 
مشــاركة 20 طفــاً وطفلــة مــن منســوبي المركــز 

ــز. ــن بالمرك ــم والعاملي ــع ذويه م
فريــدة  الســيدة  قدمــت  الحفــل  ختــام  وفــي 
ــم  ــر عبدالرحي ــور زهي ــدورة للدكت ــي كأس ال فارس
ميمنــي مديــر المركــز الــذي قــدم بــدوره لمــدارس 
ــاً  ــع أطفــال المركــز، معرب الحمــراء درعــاً مــن صن
ــدارس  ــوبي م ــع منس ــره لجمي ــكره وتقدي ــن ش ع
ــذه  ــذ ه ــم بتنفي ــى مبادرته ــة عل ــراء العالمي الحم
الفعاليــة التــي كان لهــا األثــر الطيــب فــي نفــوس 

األطفــال.

مركز الجمعية بجدة يستضيف دورة مدارس الحمراء الرياضية 

1011



والتزامــاً بالمحــور األول فــي اســتراتيجية 
الجمعيــة، والمتمثــل فــي إيصــال خدمــات 
تحتــاج  التــي  المناطــق  إلــى  الجمعيــة 
ــة؛  ــة علمي ــات ميداني ــاً لدراس ــا وفق إليه
ــه  ــة دورت ــي بداي ــس اإلدارة ف ــن مجل أعل
المنصرمــة مواصلــة العمــل علــى إيصــال 

خدمــات الجمعيــة إلــى المناطــق والمــدن 
المجلــس  إليهــا. ونجــح  التــي تحتــاج 
نتائــج  الرؤيــة عبــر  تلــك  فــي تحقيــق 
ــن 60 %  ــر م ــل أكث ــبة تمث ــية بنس قياس
ــاً،  ــال 25 عام ــة خ ــه الجمعي ــا حققت مم

ــك:  ــمل ذل وش

 تبني مشروع مركز جازان 
شــهدت األيــام األولــى مــن تولــي مجلــس 
اإلدارة مهــام دورتــه الحاديــة عشــرة ميــاد 
فكــرة إنشــاء مركــز الجمعيــة بمنطقــة جــازان. 
وفــي يــوم الخميــس 27/ 1435/4هـــ الموافق 

ــاس. ــر األس ــع حج ــم وض 2014/2/27م ت

على مدى خمس سنوات واجهت الجمعية، خالل الدورة الحادية عشرة لمجلس اإلدارة، العديد 
من  الكثير  وتحقيق  تجاوزها  من   - اهلل  بفضل   - تمكنت  حتى  والصعوبات  التحديات  من 
االرتقاء  بهدف  ورأسية  أفقية  توسعات  ومحور، في مقدمتها  أكثر من مسار  على  اإلنجازات 

والتطوير بالخدمات التي تقدمها عبر مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

مدتها خمس سنوات من التحديات والصعوبات

الدورة الحادية عشرة لمجلس اإلدارة..    وإنجازات وطنية وخدمية رائدة
ير

ار
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 افتتاح المركز وتشغيله
وفــي 24 ربيــع اآلخــر 1440هـــ، الموافــق 
صاحــب  دشــن  2018م  ديســمبر   31
بــن  محمــد  األميــر  الملكــي  الســمو 
منطقــة  أميــر  عبدالعزيــز  بــن  ناصــر 
جــازان، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
الــذي  جــازان  منطقــة  مركــز  خدمــات 
يعــد الحــادي عشــر فــي سلســلة فــروع 
 20 نحــو  تكلفتــه  وبلغــت  الجمعيــة، 
ــرداً  ــاً متف ــل نموذج ــال، ويمث ــون ري ملي
مؤسســاتنا  مــن  المبادراتــي  للعمــل 

العماقــة. االقتصاديــة 

استكمال مشروع مركز الباحة 
فــي  اإلدارة  مجلــس  لجهــود  اســتكماالً 
دورتــه العاشــرة؛ التــزم المجلــس فــي 
مركــز  إنجــاز  بســرعة  الجديــدة  دورتــه 
الجمعيــة بمنطقــة الباحــة، والــذي جــاء 
ــي  ــيخ عل ــن الش ــة م ــم كريم ــادرة دع بمب

بــن إبراهيــم المجدوعــي وأبنائــه.

 افتتاح المركز وتشغيله
وفــي 23 المحــرم 1435هـــ رعــى صاحــب 
بــن  مشــاري  األميــر  الملكــي  الســمو 
منطقــة  أميــر  عبدالعزيــز  بــن  ســعود 
ــمو  ــب الس ــور صاح ــابقاً، بحض ــة س الباح

ــن  ــن ســلمان ب ــر ســلطان ب الملكــي األمي
ــل  ــس اإلدارة حف ــس مجل ــز رئي عبدالعزي
ــن  ــز األول م ــد المرك ــز. ويع ــاح المرك افتت
افتتاحــه  ومنــذ  المنطقــة،  فــي  نوعــه 

316 طفــاً وطفلــًة. احتضــن 

إنشاء قاعة متعددة األغراض 
بمركز الباحة 

فــي إطــار نهــج الجمعيــة لتوفيــر مصــادر 
دخــل دائمــة تســهم فــي دعــم نفقــات 
تشــغيل كل مركــز مــن مراكزهــا تبنــى 
الحاديــة  الــدورة  بدايــة  مــع  المجلــس 
عشــرة إنشــاء قاعــة متعــددة األغــراض 

مدتها خمس سنوات من التحديات والصعوبات

الدورة الحادية عشرة لمجلس اإلدارة..    وإنجازات وطنية وخدمية رائدة
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ــم  ــز لتنظي ــة تُجه ــز الباح ــوار مرك ــى ج إل
الحضــور  ذات  والفعاليــات  المناســبات 
ــل  ــاح لاســتثمار مــن قب ــري، وتت الجماهي

الراغبــة. الجهــات 

بدء األعمال اإلنشائية في المشروع 
 تبنــى الشــيخ محمــد بــن ســعيد الغيانــي 
تكاليــف  العموميــة  الجمعيــة  عضــو 
ــغ  ــي تبل ــة، والت ــائية للقاع ــال اإلنش األعم
أعمــال  ســندت 

ُ
وأ ريــال،  ألــف   850

اإلنشــاء إلــى إحــدى المؤسســات الوطنيــة 
التــي بــدأت أعمــال اإلنشــاء.

استكمال إنشاءات مركز الرس
أخــذ المجلــس علــى عاتقــه فــي دورتــه الحادية 
الجمعيــة  مركــز  مشــروع  إنجــاز  عشــرة 
بمحافظــة الــرس رغــم كل التحديــات التــي 

واجهــت تمويــل تكاليــف اإلنشــاء. 

  افتتاح المركز وتشغيله
ــل  ــق 8 أبري ــي 1436/6/19هـــ، المواف ف
2015م، رعــى صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيز 
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة األطفــال 
الملكــي  الســمو  وصاحــب  المعوقيــن 

األميــر فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن 
ــل  ــم حف ــة القصي ــر منطق ــز أمي عبدالعزي
افتتــاح المركــز الــذي بلغــت تكلفتــه أكثــر 
مــن عشــرة ماييــن ريــال. ومنــذ افتتاحــه 
قــدم المركــز خدماته لـــ274 طفــاً وطفلًة.

تبني إنشاء قاعة 
مركز حائل والمسجد 

قاعــة  بإنشــاء  اإلدارة  مجلــس  ــه  وجَّ
للمناســبات تابعــة لمركــز الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز لرعايــة األطفــال المعوقين 
ــروع  ــاز مش ــك إنج ــل، وكذل ــة حائ بمنطق
مســجد المركــز الــذي تفضــل خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بتبنــي إنشــائه علــى نفقتــه الخاصــة؛ 
ــذي  ــي ال ــاء الح ــات أبن ــًة الحتياج تلبي

يضــم المركــز.
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تم اإلنجاز واالفتتاح
 فــي 31 /2017/3م احتفلــت الجمعيــة، 
ــي  ــمو الملك ــب الس ــة صاح ــت رعاي تح
عبدالمحســن  بــن  ســعود  األميــر 
بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة حائــل 
ــبات،  ــة المناس ــاح قاع ــابق، بافتت الس
ومســجد مركــز الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز لرعايــة األطفــال المعوقيــن 

بحائــل. 

استكمال إنشاءات مركز عسير 
ــة عشــرة  ــدورة الحادي ســبق انطاقــة ال
التشــغيل  بــدء  مباشــرة  للمجلــس 
ــة بمنطقــة  ــي فــي مركــز الجمعي التجريب
المجلــس  تســلم  ومــع  عســير، 
اســتكمال  علــى  عمــل  مســؤوليته 
تجهيــزات المركــز، وحشــد فريــق العمل 
بــكل تخصصاتــه لتحقيــق االســتفادة 

منــه. القصــوى 

  انطالقة عمل المركز
 تصاعــدت بشــكل كبيــر أعــداد األطفــال 
خــال  المركــز  مــن  المســتفيدين 
ومنــذ  الماضيــة  الخمــس  الســنوات 
افتتاحــه؛ لتصــل إلــى 817 طفــاً. وتفوق 
ــى  ــزة عل ــج ممي ــق نتائ المركــز فــي تحقي
وتجــاوز  النجــاح،  قصــص  صعيــد 
لظــروف  األطفــال  مــن  العشــرات 

إعاقاتهــم.
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األمير سلطان بن سلمان
يفتح )خزينة أسرار 30 عامًا(:

هــذه قصة انضمامي
للجمعية.. وهذا 
مفتاح تفوقها
كشف صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس 
مجلس إدارة جمعية األطفال المعوقين، عن الكثير من أسرار تاريخ الجمعية، 
والتحديات التي واجهتها على مدى قرابة أربعة عقود. وأوضح سموه في حوار 
شامل أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان وال يزال 
ف  وراء إنشاء واستمرار الجمعية منذ يومها األول، مشيرًا إلى أنه شخصيًا تشرَّ
بعضوية الجمعية ومجلس اإلدارة بتوجيه خاص من خادم الحرمين الشريفين 

-أيده اهلل-. 
وقال األمير سلطان بن سلمان في حوار تاريخي عن مسيرة الجمعية بمناسبة 
انتهاء أعمال الدورة الحادية عشرة لمجلس إدارتها: »إن قصة إنشاء الجمعية 
هي في الحقيقة توثيق لمواجهة قضية اإلعاقة، وتأريخ لمسيرة رعاية المعوقين 
بالجمعية قبل  التحاقه  أنه منذ  إلى  السعودية«، مشيرًا  العربية  المملكة  في 
د أهدافًا رئيسية لتطوير هذه المؤسسة الخيرية بصورة  أكثر من 30 عامًا حدَّ
ه كل وقته وجهده وفكره إلنجاز ما يخدم الناس بما يليق بمكانة  جذرية، ووجَّ

المملكة في هذا المجال.
وتناول األمير سلطان بن سلمان الكثير من المحاور التي تبلور األفكار الخالقة، 
واحتاللها  للجمعية  البارز  الدور  تحقيق  وراء  كانت  التي  المتميزة  والجهود 

مكانتها الرائدة، وذلك بمشاركة نخبة من الكفاءات الوطنية المشرفة.
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التــي  المرحلــة  األميــر.. مالبســات  ســمو 
توليتــم فيهــا رئاســة مجلــس إدارة الجمعية 
ــي  ــرة الت جــزء ال يتجــزأ مــن التطــورات الكبي
جــرت علــى مســيرتها منــذ ذلــك الوقــت 

ــك؟ ــي ذل ــول ف ــاذا تق ــى اآلن.. م حت
= الــذي عرفتــه فــي ذلــك الوقــت أن الدكتــور 
ــل  ــو رج ــه هللا-، وه ــي -رحم ــازي القصيب غ
نبيــل، تقــدَّم باقتــراح لتأســيس الجمعيــة 
لســيدي الوالــد الملك ســلمان -يحفظه هللا-، 
والــذي شــارك فــي هــذه الرحلــة منــذ بدايتهــا، 
حينمــا كان الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز –

ولذلــك؛  المســؤولية.  يتولــى  هللا-  رحمــه 
للــه-  -والحمــد  نشــأت  الجمعيــة  فــإن 
ــى  ــاد.. وعل ــكل األبع ــاً وب ــة أدبي ــي مدعوم وه
ــي  ــن معال ــاب م ــي خط ــه جاءن ــر أن ــا أتذك م
ــل  ــي، أعتقــد فــي أوائ ــور غــازي القصيب الدكت
الثمانينيــات يدعونــي إلــى عضويــة الجمعيــة، 
واشــتركت كعضــو. ولــم تكــن حقيقــة قضيــة 
ــي أتابعهــا بشــكل  ــا الت اإلعاقــة مــن القضاي
ــة آالف  ــة خمس ــع عضوي ــت أدف ــق، وكن دقي
ــف  ــة أل ــت العضوي ــنة، وكان ــي الس ــال ف ري
ريــال فــي الســنة، ولكــن أيضــا الجمعيــة لــم 
ــا  ــيء يجعلن ــاء أي ش ــا كأعض ــل لن ــن ترس تك
مهتميــن بمتابعتهــا –لألســف- 
فــي ذلــك الوقــت؛ ولذلــك كان 
فــي مقدمــة األولويــات لــديَّ 
برئاســة  تشــرفي  بعــد 
الجمعيــة  إدارة  مجلــس 
الدائــم  التواصــل  هــو 
الجمعيــة  أعضــاء  مــع 

العموميــة.

ســمو األميــر.. بعــد عودتكــم مــن رحلــة 
ــي  ــرى ف ــرة أخ ــم م ــهيرة حلقت ــاء الش الفض
فضــاءات كثيــرة، مــن أبرزهــا مجــال قضيــة 
تصفــون  كيــف  والمعوقيــن..  اإلعاقــة 

التحليــق الجديــد؟
= فــي عــام 1988م، كنــت فــي رحلــة إلــى 
ــي  ــي معال ــن أخ ــاالً م ــت اتص ــكا، وتلقي أمري
الدكتــور عبدالرحمــن الســويلم نائــب رئيــس 
مجلــس إدارة الجمعيــة حاليــاً. وذكــر لــي أنــه 
ــة  ــاء الجمعي ــن أعض ــو م ــي -كعض ــب من يرغ
كرئيــس  نفســي  أرشــح  أن  العموميــة- 
لمجلــس إدارة الجمعيــة الجديــد، وفهمــت 
منــه أن الجمعيــة كانــت تعانــي فــي ذلــك 
وأن  الماليــة،  األمــور  بعــض  مــن  الوقــت 
كمــا   ، انحــلَّ أو  ُحــل  قــد  اإلدارة  مجلــس 
خــرج معالــي الدكتــور غــازي القصيبــي –

يرحمــه هللا- إلــى مهمــة خــارج المملكــة، 
ــل؛  تدخُّ إلــى  تحتــاج  الجمعيــة  إن  وقــال 
كنــت منشــغالً  أننــي  فاعتــذرت، خصوصــاً 
ــي  ــي ف ــب عمل ــى جان ــاء، إل ــة الفض ــد رحل بع
ــة  ــب حقيق ــى جان ــذا إل ــة. ه ــوات الجوي الق
 ، أن القضيــة لــم تكــن أساســية بالنســبة إلــيَّ
ــا.  ــل عليه ــرى أعم ــا أخ ــدي قضاي ــت عن وكان
وبعدهــا بأقــل مــن ســاعة اتصــل بــي الوالــد 
الملــك ســلمان –حفظــه هللا- وقــال لــي 
ــه  ــع، وإن ــة مهمــة بالنســبة للجمي إن الجمعي
عمــل مــع الدكتــور غــازي القصيبــي ومجموعة 
ــوف  ــه س ــة، وإن ــأ الجمعي ــى تنش ــرى حت أخ
يدعمهــا بــكل األبعــاد؛ حتــى يعيــد تنظيمهــا، 
وتصبــح -بمشــيئة هللا- مؤسســة خيريــة 
ناجحــة ومميزة مثلمــا كان مؤمالً لها إن شــاء 
هللا . فــي ذلــك الوقــت كانــت الجمعيــة عبــارة 
عــن مركــز واحــد فــي الريــاض فقــط. وطبعــاً 
مــن دون أن أســأل قلــت: نعــم.. وأبشــر.. 
وحاضــر. وفعــالً قدمــت اســمي للترشــيح 
ــار  ــرفت باختي ــد، وتش ــس اإلدارة الجدي لمجل
أعضــاء الجمعيــة العموميــة، وكذلــك أعضــاء 
مجلــس اإلدارة الجديــد كرئيــس مجلــس 
بالطائــرة  عائــد  وأنــا  وأتذكــر  اإلدارة.. 
ــدي فرصــة،  ــت عن ــت أقودهــا، كان وكن
ومعــي طبعــاً مســاعد طيــار يعــد هــو 
الكابتــن اآلخــر، أن أســلمه الطائرة، 
ألن  األفــكار؛  ألكتــب  وأجلــس 
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قضيــة اإلعاقــة والمعوقيــن بشــكل عــام لــم 
تكــن تمثــل أولويــة فــي اهتماماتــي؛ فقــررت 
أن أضــع -كأي مهمــة أبــدأ فيهــا مــن الصفر- 
ــوع،  ــم بالموض ــي أهت ــية تجعلن ــاً رئيس أهداف
ــان أن  ــتطيع اإلنس ــدف يس ــه ه ــون ل وأن يك
يدفــع ثمنــه مــن عمــره ومــن وقتــه وصحتــه؛ 
حتــى يكــون هنــاك شــيء منجــز ينفــع النــاس. 

ــاس. ــو األس ــذا ه ــة ه حقيق

ــر.. مــا أهــم المحــاور الرئيســية  ســمو األمي
هــذه  خــالل  ذهنــك  فــي  تبلــورت  التــي 
الرحلــة وكانــت بالفعــل أســاس الكثيــر مــن 

مبــادرات الجمعيــة وبرامجهــا؟
ــأن أي  ــخصية ب ــي الش ــن قناعت ــاً م = انطالق
إنســان يعمــل فــي المجــال الخيــري خاصــة، 
ــهرة  ــخصي أو الش ــد الش ــن المج ــث ع ال يبح
ــو  ــك ه ــذي يدفع ــيء ال ــل الش ــور، ب أو الظه
ــدة  ــت ع ــاس؛ فكتب ــدم الن ــذي يخ ــاز ال اإلنج
ــى  ــب أن تتبن ــة يج ــا أن الجمعي ــاط، أواله نق
قضيتهــا  فقــط  وليــس  اإلعاقــة  قضيــة 
كجمعيــة صغيــرة؛ فــكان ذلــك أحــد المحــاور 
اإلدارة؛  مجلــس  أقرهــا  التــي  الرئيســية 
التعريــف  مــن  تنطلــق  الجمعيــة  أن  فــي 
باإلعاقــة، وكيــف نمنــع حدوثهــا بأمــر هللا 
ــع  ــل المجتم ــف نجع ــى، وكي ــبحانه وتعال س
وكيــف  وقضيتهــم،  للمعوقيــن  متقبــالً 
نجعلهــم مندمجيــن فــي المجتمــع يســهمون 
أن  يعنــي  وال  طبيعيــة..  حيــاة  ويعيشــون 
تكــون عنــدك إعاقــة أن تُعاقــب وتعيــش 
ــة،  ــدورة المجتمعي خــارج المجتمــع وخــارج ال
يتمتــع بكافــة  وأال تكــون شــخصاً ســعيداً 
والــزواج  والوظيفــة  كالتعليــم  الحقــوق 

واألســرة.
ــة  ــة، ومحاول ــباب اإلعاق ــة أس ــاً مواجه وثاني

أن  كتبتــه  عندمــا  وأتذكــر  منهــا.  الوقايــة 
المنزليــة،  الحــوادث  عــن  بالتوعيــة  يكــون 
األمــور  وكل  اآلمنــة،  بالســياقة  والتوعيــة 
ــة  ــي مجموع ــة ف ــا الجمعي ــاً تبنته ــي الحق الت
مبــادرات مثــل التوعيــة بمخاطــر حــوادث 
الســيارات فــي مبــادرة )هللا يعطيــك خيرهــا( 

ــال.  ــبيل المث ــى س عل
بالبحــث  االهتمــام  كان  األهــداف  وثالــث 
ــن  ــي م ــداً يعان ــل أن بل ــه ال يُعق ــي؛ ألن العلم
فيــه  تتوافــر  وال  الشــكل،  بهــذا  اإلعاقــة 

برامــج ممنهجــة عــن طريــق العــالج والبحــث 
فــي  المعوقيــن  حيــاة  وتحســين  العلمــي 
الوســائط والوســائل.. إلــى آخــره، وأال نعتنــي 
ال  كان  فعــالً  والمملكــة  الموضــوع،  بهــذا 
ــل؛  ــا ق ــك إال م ــى بذل ــز تُعن ــا مراك ــد فيه توج
فــكان أحــد األســباب التــي قدمــت فيهــا فكــرة 
إنشــاء مركــز متخصــص ألبحــاث اإلعاقــة الذي 
ــاث  ــلمان ألبح ــك س ــز المل ــاً مرك ــح الحق أصب
قبــل  اإلعاقــة  مواجهــة  بهــدف  اإلعاقــة، 
حتــى أن تحــدث، مثــل برامــج التدخــل المبكــر 

الملك سلمان لم 
يتبنَّ فقط فكرة 
الجمعية بل أعاد 

إليها الحياة

1819



والفحــوص الطبيــة وغيــر ذلــك، وكل البرامــج 
ــلمان  ــك س ــز المل ــا مرك ــي تبناه ــرة الت الكبي
النظــام  ضمنهــا  ومــن  اإلعاقــة،  ألبحــاث 
الوصــول  وبرنامــج  للمعوقيــن،  الوطنــي 
الشــامل، والبرامــج البحثيــة الممتــازة مــع 

الجامعــات العالميــة، وغيــر ذلــك.

ــز  ــاء المراك ــدف إنش ــل ه ــر.. ه ــمو األمي س
كان واضحــاً منــذ بدايــة عالقتكــم بالجمعية؟

ثالثــة  بنــاء  هــو  األساســي  هدفــي  كان   =
ــاء  ــادة بن ــز؛ أوالً إع ــاء المراك ــل بن ــياء، قب أش
ــا.  ــة بخدماته ــاء الثق ــة، وبن ــمعة الجمعي س
تلــك الثقــة التــي تحظــى بهــا الجمعيــة اآلن، 
وهــي نتيجــة جهــد كبيــر وجماعــي اســتهدف 
إلــى  أدت  والتــي  المصداقيــة،  اكتســاب 
ــة  ــاء قــدرات الجمعي ــي، وهــو بن الهــدف التال
الماليــة؛ حتــى تســتطيع االســتمرار. ومنــذ 
ــوم  ــل رس ــألة تحصي ــتبعدنا مس ــة اس البداي
مقابــل مــا تقدمــه الجمعيــة مــن خدمــات 
كمصــدر للدخــل؛ ألننــي مقتنــع بــأن الشــخص 
ــق  ــالً مره ــو أص ــوق ه ــل مع ــه طف ــذي لدي ال
ــك  ــا بال ــوق، فم ــة المع ــة وخدم ــذه اإلعاق به
والجمعيــة  اإلضافيــة.  بالرســوم  بإرهاقــه 
اســتمرت حقيقــة فــي بنــاء مواردهــا الماليــة 
أن  بهــدف  الخيريــة،  الوقفيــة  وبرامجهــا 
ــاً يتعــدى 60  يغطــي مردودهــا مســتوى عالي

ــغيل. ــة التش ــن ميزاني ــة م ــي المئ و70 ف
مــن جهــة أخــرى قامــت الجمعيــة ببنــاء 
1988م؛  عــام  منــذ  شــراكات  منظومــة 
ــراكات  ــة ش ــاء مجموع ــى بن ــعينا إل ــث س حي
مجتمعيــة مــع المؤسســات الوطنيــة التجارية 
المعروفــة حتــى تكــون هنــاك مداخيــل ثابتــة 

لتمويــل خدمــات الجمعيــة. 

حاليــاً  الجمعيــة  صــارت  األميــر..  ســمو 
فــي  اإلعاقــة  لقضيــة  رئيســياً  مرجعــاً 
اإلعاقــة  قضيــة  تُذكــر  وال  المملكــة، 
والمعوقيــن إال وذكــرت الجمعيــة.. كيــف 

ذلــك؟ تحقــق 
ــب أن  ــه يج ــة أن ــذ البداي ــي من ــت نظرت = كان
تكــون جمعيــة للوطــن وليســت منغلقــة علــى 
ــات  ــدة ال تنافــس جمعي ــة رائ نفســها. جمعي

الجمعيــات  وتفيــد  تســتفيد  بــل  أخــرى، 
ــم  ــة يعل ــيرة الجمعي ــع لمس ــرى. والمتتب األخ
ــة  ــات الخيري ــن المؤسس ــر م ــاك الكثي أن هن
الجديــدة التــي ُولــدت مــن رحــم الجمعيــة 
أو كانــت الجمعيــة مرجعــاً لهــا، ونظمــت 
حتــى  المســاعدة؛  لهــا  وقدمــت  أمورهــا، 
صــارت الجمعيــة مرجعيــة لمؤسســات الدولة 
ذات العالقــة فــي مجــال اإلعاقــة، مثــل وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة اآلن، وقبلهــا 
لذلــك  االجتماعيــة؛  الشــؤون  وزارة  كانــت 
ــات أتذكــر فــي  عندمــا عــدت وصــارت االنتخاب
أول اجتمــاع لمجلــس اإلدارة، وكانــت انتخــاب 
رئيــس المجلــس ونائــب الرئيــس، وحينــذاك 
كان المهنــدس محمــود طيبــة -يرحمه هللا–، 
وهــو رجــل قديــر بــكل مقاييــس الكلمــة، 
وضــم المجلــس نخبــة مميــزة، وأتذكــر أنــه مع 
تشــكيل أول مجلــس إدارة للجمعيــة -وهــي 
ــب  ــا- طل ــث عنه ــبق الحدي ــم يس ــة ل معلوم
ــت  ــي، وقل ــة مقابلت ــؤون االجتماعي ــر الش وزي
ــب  ــه يرغ ــال إن ــب؛ فق ــي المكت ــي ف ــه: نلتق ل
فــي زيارتــي بالبيــت وأعطانــي قائمــة بأعضــاء 

مجلــس اإلدارة، وقــال إن هنــاك أحــد األعضاء 
مــن المجلــس الســابق عليــه مالحظــات، 
ــه  ــكاك معــه أو خالفــه؛ وإن ربمــا لوجــود احت
ــس إدارة؛  ــو مجل ــون عض ــول أن يك ــر مقب غي
فــكان جوابــي أن هــذا الشــخص انتُخــب، 
وأن اســألوه هــو وال تســألوني أنــا. ولكــن إذا 
صــدر قــرار باســتبعاده فأنــا أيضــاً سأســتقيل 
طريقتــي  هــذه  ألن  اإلدارة؛  مجلــس  مــن 
فــي العمــل؛ أعطونــي فرصــة ألعمــل مــع 
لكــم -إن شــاء  الشــخص، وأضمــن  هــذا 
ــم  ــذا ينتظ ــس اإلدارة ه ــى- أن مجل هللا تعال
قبــل،  مــن  تروهــا  لــم  مختلفــة  بطريقــة 
ــالً،  ــاً عام ــاً، ومجلس ــه متناغم ــون عمل وأن يك
وليــس شــرفياً، وأن الخالفــات واالنشــقاقات 
ســيرتي  كل  فــي  وأنــا  أبــداً..  تحــدث  لــن 
ــدي،  ــن وال ــا م ــي تعلمته ــه- الت ــد لل -والحم
وتعلمتهــا مــن األعمــام، هللا يرحــم الــذي 
ــؤولياتهم  ــرون مس ــم يدي ــم، أنه ــي منه توف
ــا  ــة، وفيه ــة جماعي ــة وتوافقي ــة تعاوني بصف
ذاك  أن  يبــدو  ولكــن  للمجموعــة.  احتــرام 
ــل  ــه يفض ــال إن ــا دار، وق ــم بم ــخص عل الش

مراكز الجمعية محطات إنسانية أكثر 
منها مؤسسية

وار
ح

20
العدد 104 رجب 1440ه - أبريل 2019م



أن ينســحب مــن المجلــس بطواعيــة، مؤكــداً 
اســتعداده للدعــم بمــا يحتــاج إليــه المجلــس. 
ــا  ــو م ــه، وه ــع إلي ــيء يرج ــذا الش ــاً ه وطبع
حصــل، واســتُبدل بعضــو آخــر، وذلــك الوقــت 
لــم يكــن فيــه أخــوات عضــوات فــي مجلــس 
ــا  ــي تبنته ــة الت ــادرة المهم ــي المب اإلدارة، وه
الجمعيــة فيمــا بعــد، حيــث كانــت مــن أولــى 
المؤسســات التــي قدمــت المــرأة الســعودية 
هــذه  فــي  بــارز  بــدور  لتقــوم  ودفعتهــا 
ــى  ــس اإلدارة عل ــرص مجل ــث ح ــة؛ حي القضي
ــات  ــي انتخاب ــرأة ف ــيح الم ــرة ترش ــرح فك ط
علــى  الحصــول  علــى  وأصــرَّ  الجمعيــة، 
موافقــة الجهــات المشــرفة علــى ذلــك، حتــى 

دخولهــا مجلــس اإلدارة. 

ســمو األميــر.. إن عضويــة مجلــس إدارة 
ــة  ــة االجتماعي ــد للوجاه ــم تع ــات ل الجمعي
ــود  ــى جه ــاج إل ــرة تحت ــؤولية كبي ــل مس ب

ــك؟ ــي ذل ــم ف ــا رأيك ــة.. م ــر عادي غي
ــل  ــيته -بفض ــذي أرس ــدأ ال ــو المب ــذا ه = ه
هللا تعالــى- منــذ أول اجتمــاع لمجلــس إدارة 
الجمعيــة؛ حيــث قلــت لإلخــوان األعضــاء: 
ــى-  ــبحانه وتعال ــكر هللا -س ــوم نش ــن الي نح
ثــم نشــكر أعضــاء الجمعيــة العموميــة الذيــن 
ــا فضــل فــي  ــه ليــس لن ــى أن ــا؛ بمعن انتخبون
ــة  ــة متفضل ــل الجمعي ــة، ب ــدم الجمعي أن نخ
علينــا بــأن أعطتنــا فرصــة أن ننتمــي إلــى هــذا 
العمــل الخيــري المميــز. نحــن ال نحتــاج إلــى 
ــل  ــخاص تعم ــى أش ــاج إل ــل نحت ــماء، ب أس
ــم  ــو االس ــة ه ــم الجمعي ــالص. اس ــكل إخ ب
الــذي يظهــر، وليــس أســماء األشــخاص؛ 
ــود  ــر بوج ــدة تذخ ــات ع ــاك مؤسس ــه هن ألن
ال  ولكــن  معروفــة،  وشــخصيات  أســماء 
تجدهــا مؤسســات موثوقــة وتعانــي مــن 
أزمــات ومشــكالت؛ ففهــم الجميــع أننــا ال 
بــدَّ أن نشــتغل ألن الجمعيــة كان وضعهــا 
واحــد  مركــز  لهــا  وكان  متدنيــاً،  المالــي 
فــي الريــاض، وبعــد ذلــك بدأنــا نشــوف 
والتــي  تُتخــذ،  أن  يجــب  التــي  القــرارات 
كان أحدهــا أن الجمعيــة يجــب أن تتوســع 
بعــد ســن  األطفــال  نســتوعب  أي  رأســاً؛ 
ــن  ــي المرحلتي ــم ف ــن ه ــدم م ــنة، ونخ 12 س
المتوســطة والثانويــة. ودرســنا الموضــوع، 

ــرح،  ــك المقت ــض ذل ــماً برف ــراراً حاس وكان ق
ــرار  ــه كان ق ــط، ولكن ــراري فق ــن ق ــم يك ول
مجلــس اإلدارة؛ بأننــا ال نريــد أن نتشــتت فــي 
االختصــاص لرعايــة األطفــال، وأن االعمــار 
آخــر، ومشــاكلها  اختصــاص  لهــا  الثانيــة 
ــة  ــون جمعي ــا أن نك ــرى؛ فقررن ــاكل أخ مش
ــة، ونتوســع فــي أنحــاء المملكــة. واآلن  وطني
عندنــا أحــد عشــر فرعــاً أو أحــد عشــر مركــزاً، 

ــد. ــه الحم ولل

ســمو األميــر.. كان ضعف أو انعــدام الموارد 
الماليــة للجمعيــة فــي بدايــة التحاقكــم بهــا 

يمثــل تحديــاً.. كيــف واجهتــم ذلــك؟
اجتمــاع  أول  فــي  طلبنــا  أننــا  أتذكــر   =
استشــارية  شــركة  مــن  اإلدارة  لمجلــس 
االقتصاديــة  التكلفــة  تــدرس  أن  عالميــة 

ــت  ــال، وكان ــن األطف ــة م ــذه الفئ ــة ه لخدم
الشــركة؛  إليهــا  توصلــت  التــي  النتيجــة 
إلــى أن  التــي نســعى  بالخدمــات  قياســاً 
ــتمرت  ــو اس ــة ل ــاً، أن الجمعي ــا مجان نقدمه
مقابــل  دون  مــن  الخدمــة  تقديــم  فــي 
ســتغلق بعــد ثــالث ســنوات. ولكــن كان لــي 
رأي آخــر، وهــو أن هــؤالء ال يعرفــون طبيعــة 
ــة  ــون طبيع ــعودي، وال يعرف ــع الس المجتم
المواطــن الســعودي. وأنــا قلــت: خــالل 
ــة ألن  ــا فرص ــالث أمامن ــنوات الث ــذه الس ه
ر هــذه الجمعيــة، ونشــوف إمــا نفلــس  نطــوِّ
وإمــا نســتمر؛ فبدأنــا برنامــج المبــادرات 
الجديــدة. وال بــدَّ أن أشــير هنــا إلــى أنــه مــن 
أوائــل الدعــم الــذي جاءنــا.. عندمــا ذكــر لــي 
الوالــد –حفظــه هللا- وكنــا نلتقــي معــه 
علــى الغــداء كل يــوم، أن »هنــاك جمعيــة مــا 

خططت لمستقبل الجمعية فوق 
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المبــادرات مــع البنــك العربــي الوطنــي، والتــي 
أطلقنــا عليهــا )افعــل خيــراً(، ثــم توالــت 
ــي  ــادرة )دع الباق ــل مب ــراكات مث ــج الش برام
ــادرة  ــده، ومب ــركة بن ــع ش ــاون م ــم( بالتع له
)المجموعــة الســعودية لألبحــاث والتســويق( 
ــي ال  ــة، والت ــة للجمعي بدعــم الرســالة اإلعالمي
تــزال تتواصــل علــى مــدى أكثــر مــن عشــرين 
عامــاً، ومبــادرة )عطــاء الطــالب( التــي شــملت 
ــو  ــا نح ــارك فيه ــدارس، وش ــن الم ــات م المئ
70 ألــف معلــم وطالــب، وحققــت أرقامــاً غيــر 
مســبوقة. وكذلــك برنامــج )جــرِّب الكرســي(، 
ــك  ــة )هللا يعطي ــة التوعوي ــادرة الوطني والمب
خيرهــا(. ولكــن كانــت أهــم أهدافــي فــي 
تنميــة مــوارد الجمعيــة هــي إدارة مــا تمتلكــه 
ــتثمارية.  ــة اس ــارات بطريق ــن أراٍض أو عق م
ــى  ــع عل ــرض بي ــا ع ــا جاءن ــه عندم ــر أن وأتذك
األراضــي التــي فــي مكــة المكرمــة، بخمســمائة 
ريــال للمتــر، ومســاحتها نحــو 80 ألــف متــر 
تقريبــاً؛ أي بقيمــة إجماليــة تبلــغ نحــو 40 
ــى  ــاج إل ــت تحت ــة كان ــال. والجمعي ــون ري ملي
أمــوال بصــورة حرجــة. ولكنــي كنــت كرئيــس 
إدارة ومجموعــة اإلخــوة األعضــاء  مجلــس 
األرض.  بيــع  بعــدم  مقتنعيــن 
كنــت  أننــي  ورغــم 
وقتهــا بــال مــورد فقــد 
طرحــت علــى أعضــاء 
مجلــس المجلــس، 
مســجل  وذلــك 
محاضــر  فــي 
 ، لمجلــس ا

ــن  ــاء الذي ــن األعض ــن م ــى اثني ــر إل ــا أنظ وأن
أعــرف أن لديهــم فلوســاً بأننــا نشــترى هــذه 
األرض إذا أصــر المجلــس علــى بيعهــا، وعلــى 
ــع  ــم البي ــة، وإذا أردت ــم الجمعي ــى باس أن تبق
ــي أن  ــع من ــان موق ــذا ضم ــت فه ــي أي وق ف
ــه  ــد لل ــوم، والحم ــغ الي ــس مبل ــتريها بنف نش
لــم تبــع؛ ألن اليــوم أقيمــت عليهــا أبــراج 
تســاوى قيمتهــا أضعــاف هــذا المبلــغ. وأتذكر 
عندمــا اشــترينا أرض جــدة التــي يوجــد عليهــا 
ــر  ــف مت ــت 80 أل ــاً، كان ــة حالي ــز الجمعي مرك
ــي  ــامة قبان ــتاذ أس ــي األس ــاً، وكان زميل تقريب
–جــزاه هللا خيــراً- كان المشــرف المالــي، 
األشــخاص  مــن  حقيقــة  وهــو  يــزال،  وال 
الذيــن بنــوا الســمعة الماليــة لهــذه الجمعيــة 
أعلــى  الجمعيــة  تنــال  واليــوم  المميــزة، 
درجــات التقييــم والمصداقيــة فــي الحوكمــة، 
ــفافية  ــة والش ــر الرقاب ــى معايي ــق أرق وتطبي
المحاســب  وقالــه  معلــن  وهــذا  الماليــة، 
القانونــي أمــام الجمعيــة العموميــة للجمعيــة، 
ــراه؛  ــيء لي ــلمناه كل ش ــاه وس ــذي أحضرن وال
ــة  ــا مصداقي ــون عنده ــدَّ أن تك ــة ال ب فالجمعي
ــد  ــل؛ فق ــيء حص ــس الش ــم نف ــة. المه عالي
كانــت األرض معروضــة للبيــع بســعر 590 
أنــا  المجلــس  أمــام  كذلــك  وقلــت  ريــاالً، 
وبعــض األعضــاء نشــتريها، وهــذا توقيــع، 
ــال وال  ــل أعم ــو رج ــه، وه ــامة علي ــع أس ووق
يــدري مــا يوقــع عليــه، ولكــن قلــت لــه: وقــع 
اآلن.. وقلــت إذا أردتــم البيــع بالمبلــغ هــذا 
ــوم األرض  ــرة. الي ــم بك ــتريها منك ــن نش فنح
تســاوى مالييــن -والحمــد للــه-. واآلن هنــاك 
عمــل جــاد للتوســع فــي مشــروع وقفــي كبيــر 
ــورة  ــة المن ــي المدين ــيء ف ــس الش ــداً.. ونف ج
بالخيــر  يجــزاه  هللا  الجمعيــة،  وقــف  فــي 
ــدس  ــت المهن ــك الوق ــي ذل ــة ف ــن المدين أمي
عبدالعزيــز الحصيــن، فقــد كانــت الدولــة تبيــع 
بعــض األراضــي وتدخلنــا معهــم، واللجنــة التي 
عندهــم باعتلنــا األرض وتــم بنــاء مشــروع 
ــرعة  ــره بس ــم تأجي ــري ت ــتثماري خي اس
ومداخيلــه ثالثــة أضعــاف تأجيــر أي 
ــاك  عقــار فــي أي مــكان آخــر.. وهن
جمعيــات فيهــا قــرارات حاســمة 

وتصــدر بشــكل جماعــي.

توقفــت بعــد فتــرة قصيــرة مــن التأســيس، 
مــن  رصيــداً  وتمتلــك  األعضــاء  وانفــض 
وأمــالكاً«،  أرضــاً  تضــم  التــي  التبرعــات 
ــد  ــن الوال ــوا م ــة طلب ــك الجمعي ــاء تل وأعض
ــة  ــن ثق ــه م ــى ب ــا يحظ ــه هللا-؛ لم –حفظ
فــي العمــل الخيــري، أن يتولــى توجيــه تلــك 
ــات  ــن المؤسس ــرى م ــن ي ــى َم ــات إل التبرع
الخيريــة المســتحقة. وقــال: إذا تــودون 
الحصــول علــى هــذه المــوارد باعتبــار أن 
جمعيتكــم فقيــرة ومواردهــا قليلــة جــداً؛ 
قلــت:  وفعــالً  المــوارد.  هــذه  فتأخــذون 
ــي  ــا األراض ــن ضمنه ــاعات.. وم ــرك الس أب
التــي تشــيد عليهــا الجمعيــة حاليــاً مشــروع 
)خيــر مكــة االســتثماري( فــي مكــة المكرمــة 
ــة؛  ــاف الجمعي ــا أوق ــرى عليه ــع أخ ومواق

ــداً. ــة ج ــة مهم ــا بداي ــبة لن ــت بالنس فكان

ــة  ــذه البداي ــب ه ــل صاح ــر.. ه ــمو األمي س
ــة  ــرى للتنمي ــاور أخ ــادرات أو مح ــة مب القوي

ــة؟ ــتدامة الجمعي ــان اس ــة وضم المالي
وضعــت  فقــد  قبــل؛  مــن  ذكــرت  كمــا   =
ــدور  ــية ل ــاور رئيس ــكاراً ومح ــة أف ــذ البداي من

الجمعيــة فــي المســتقبل، والتــي كانت 
ومبــادرات  لبرامــج  أساســاً 

تنميــة المــوارد مــن جهــة، 
والتثقيــف  والتوعيــة 
أخــرى.  جهــة  مــن 
هــذه  أولــى  وكانــت 

وار
ح
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األميــر.. مــا قصــة إنشــاء مركــز   ســمو 
ومــا  اإلعاقــة؟  ألبحــاث  ســلمان  الملــك 

؟ هميتــه أ
ــس اإلدارة األول  ــرارات مجل ــن ق ــن ضم = م
أننــي عرضــت ورقــة وتقبلهــا مجلــس اإلدارة 
ــه بدراســة إنشــاء مركــز األبحــاث،  ثــم وجَّ
الحازمــي،  محســن  الدكتــور  واســتقطبنا 
فــي  وبدأنــا  حقيقــة،  قديــر  رجــل  وهــو 
ــف مــن  الدراســات. وأخــذت الدراســة -بتكلي
المجلــس-، وذهبــت إلــى الملــك ســلمان 
ــاض  ــة الري ــر منطق ــه هللا-، وكان أمي -حفظ
ــوع  ــه موض ــت علي ــت، وعرض ــك الوق ــي ذل ف
نواجــه  إننــا  لــه  وقلــت  األبحــاث،  مركــز 
اإلعاقــة بــكل أبعادهــا، ولكــن البعــد العلمــي 
ــك. وكان  ــر ذل ــي.. وغي ــد أساس ــي بع والعالج
معــي خطــاب للملــك فهــد -رحمــه هللا- مــع 
اقتــراح بــأن يتفضــل الوالــد بتقديمــه للملــك 
فهــد الــذي كان أحــد أبــرز الداعميــن للجمعية 
ــد –حفظــه هللا-  -هللا يرحمــه-، ولكــن الوال
قــال نصــاً: »ليــش مــا أنــا أدعمكــم« ثــم 
نعطــي للملــك فهــد شــيئاً ناضجــاً؛ يعنــي 
ــا  ــتوى م ــون بمس ــز ويك ــج المرك ــا ينض بعدم
ــراً،  ــون خي ــك يك ــد ذل ــد، بع ــك فه ــدم للمل يُق
ــة  ــذه بداي ــال. ه ــن ري ــة ماليي ــا خمس وأعطان
مركــز اإلعاقــة. وبدأنــا نعمــل بثــالث منــح 

ــر  ــم األمي ــة، بدع ــة بحثي ــا بدراس ــة؛ بدأن بحثي
ســلطان بــن عبدالعزيــز -هللا يرحمــه- وهــو 
رجــل الخيــر، مــن خــالل مؤسســة األميــر 
ــا فــي كل  ــدأ معن ــة، والــذي ب ســلطان الخيري
ــذي  ــي ال ــث الوطن ــوع البح ــى موض ــيء، عل ش
أعــده الدكتــور محســن الحازمــي، وبحــث مــع 
ــة،  ــوم والتقني ــز للعل ــك عبدالعزي ــة المل مدين
ــودة  ــوده الع ــن األخ ع ــرع م ــر بتب ــث آخ وبح
ــت  ــة. وكان ــرة محترم ــن أس ــه- م -هللا يرحم
ثالثــة أبحــاث رئيســية، والمركــز بــدأ يتوســع، 
ــير،  ــدأت تس ــة ب ــال ضخم ــاك أعم ــت هن وكان
ولكــن ال يوجــد تمويــل؛ فتكلمــت مــع الملــك 
ســلمان -هللا يســلمه-؛ فقــال: أنــا أعطيكــم 
ــم  ــدي، وأتكل ــن عن ــرى م ــن أخ ــة ماليي خمس
ــدم  ــد ق ــك فه ــالً المل ــد. وفع ــك فه ــع المل م

ــر. ــا أتذك ــى م ــال، عل ــن ري ــرة ماليي ــا عش لن

ــم  ــالق اس ــى إط ــبة إل ــر.. وبالنس ــمو األمي س
 الملك ســلمان علــى المركز.. كيــف كان ذلك؟
= عندمــا تبــرع الملــك ســلمان إلنشــاء المركز، 
ــي  ــوة ف ــة، رأى اإلخ ــذ البداي ــه من وأواله رعايت
المركــز  يُســمَّى  بــأن  التشــرُّف  المجلــس 
باســمه -حفظــه هللا-. وقلــت لهــم: ربمــا ال 
ــدس  ــوان المهن ــض اإلخ ــوع بع ــل؛ فتط يقب
عبدالرحمــن  والدكتــور  طيبــة  محمــود 

الســويلم، ويبــدو لــي أن األســتاذ عبدالرحمــن 
الســدحان كان معهمــا، وهــو رجــل نبيــل 
وقديــر بــكل معنــى الكلمــة، والــذي صــار فيما 
بعــد أميــن عــام مجلــس الــوزراء، وهــو مــن 
ــم.  ــت منه ــن تعلم ــين الذي ــاس المؤسس الن
وأقنعــوه –ســلمه هللا- بــأن اســمه ســيعزز 
الثقــة بالمركــز ودوره. وهــذا فعــالً أفادنــا فــي 
المســتقبل.. وفعــالً قــال: إذا كان فــي ذلــك 
زكاة الجــاه وزكاة التواجــد فــي المجتمــع فأنــا 
ــي  ــول ف ــت أق ــا.. وكن ــالً تحركن ــل. وفع أقب
يــوم مــن األيــام مــن المســتحيل أن المركــز 
ــث  ــيط، وببح ــغ بس ــة أو بمبل ــتمر بإعان سيس
ممــول وكــذا.. فلــن نســوي شــيئاً وســيكون 
شــيئاً صوريــاً.. وجئــت اليــوم التالــي، وقدمــت 
ــز  ــأن المرك ــة ب ــس إدارة الجمعي ــرة لمجل فك
يجــب أن يتوســع، ونحتــاج إلــى أن يكــون 
فيــه مؤسســون يتولــون دعمــه، فــي حــدود 
عشــرين مؤسســاً، واليــوم وصلــوا فــوق 
المئــة وعشــرة.. ومــا كنــت أتوقــع إقبــال 
النــاس علــى دعــم البحــث العلمــي علــى 
ــي  ــتراتيجي، وف ــدى أو اس ــد الم ــتوى بعي مس
النــاس  أشــياء  كلهــا  كانــت  الوقــت  ذاك 
ــاك مــن  تضحــك عليهــا، لكننــي آمنــت أن هن
الخيريــن والوضــع االقتصــادي فــي المملكــة 
ــازاً؛ لذلــك وافقــت الجمعيــة، وهــذا  كان ممت
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ــأن ينفصــل  ــراح ب ــى وجــود اقت أدى الحقــاً إل
جمعيــة  لهــا  مســتقلة  كجمعيــة  المركــز 
عموميــة. وأيضــاً بالنســبة إلــى اســم الملــك 
الجهــات  كل  مــن  ومؤسســيه  ســلمان، 
ــل أن  ــاص، وال يعق ــاع الخ ــة والقط الحكومي
ــة  ــه جمعي ــة، ول ــة الجمعي ــت مظل ــل تح يظ
عموميــة منفصلــة.. وهــذا ما حــدث أن المركز 
اســتقل بذاتــه. ومــن جهتــي شــرعت فــي 
ــون  ــم يقوم ــال وه ــال األعم ــى رج ــة عل جول
بترتيــب لقــاءات فــي بيوتهــم لمجموعــات 
مــن رجــال األعمــال فــي المنطقــة الشــرقية 
ــرة  ــت فك ــى تحقق ــق؛ حت ــدة وكل المناط وج

ــين. ــس المؤسس ــكيل مجل تش

الملــك  مركــز  لــدور  امتــداداً  األميــر..  ســمو 
البحــث العلمــي تبنــت  ســلمان فــي مجــال 
اإلدارة  لمجلــس  دورة  أول  مــع  الجمعيــة 
برئاســتكم موضــوع تنظيــم المؤتمــرات الدوليــة 

لإلعاقــة.. فهــل توضــح لنــا ذلــك؟
= هــذا حقيقــي.. شــهدت أول دورة لمجلــس 
اإلدارة بعــد أن توليــت المســؤولية فــي الجمعيــة 
والتأهيــل  لإلعاقــة  دولــي  علمــي  مؤتمــر  أول 
برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد 
-هللا يرحمــه- وافتتحــه باإلنابــة خــادم الحرميــن 
ــم  ــه هللا- ث ــلمان -حفظ ــك س ــريفين المل الش
ــم  ــة ث ــا الجمعي ــي تبنته ــرات الت ــت المؤتم توال
ــة  ــاث اإلعاق ــلمان ألبح ــك س ــز المل ــا مرك تبناه
المؤتمــر  مؤخــراً  ُعقــد  حتــى  الجمعيــة،  مــع 
الدولــي الخامــس لإلعاقــة والتأهيــل برعايــة 
ــريفين، وكان  ــن الش ــادم الحرمي ــن خ ــة م كريم
مؤتمــراً عالميــاً بمشــاركة خمســة آالف عالــم 
ومفكــر وباحــث مــن كل أنحــاء العالــم، وكان لــه 
ــرات  ــذه المؤتم ــران. وه ــي كبي ــي وبحث ــل علم ثق
خرجــت مــن رحــم هــذه الجمعيــة. وكذلــك مركــز 
ــه  ــه مبادرات ــة ل ــاث اإلعاق ــلمان ألبح ــك س المل
عاليــة الجــودة مثــل النظــام الوطنــي للمعوقيــن 
الوصــول  نظــام  خــرج  أساســه  علــى  الــذي 
الشــامل وخرجــت الكثيــر مــن األنظمــة ثــم هيئــة 
ــلمان،  ــك س ــر المل ــدرت بأم ــي ص ــن الت المعوقي
ــاث  ــلمان ألبح ــك س ــز المل ــاً مرك ــا أساس وتبناه

ــة. اإلعاق
ــن  ــر م ــة الكثي ــهدت الجمعي ــر.. ش ــمو األمي س

النقــالت النوعيــة علــى مــدى أكثــر مــن 25 عامــاً 
ــود أن  ــس اإلدارة.. ن ــة مجل ــم رئاس ــذ توليك من

نلقــي الضــوء عليهــا؟
= أحــد المســارات التــي تبنيتهــا منــذ توليــت أول 
وزيــادة  العضويــة،  تنميــة  إدارة هــو  مجلــس 
ــى  ــد عل ــا يزي ــى م ــل إل ــى وص ــاء حت ــدد األعض ع
ألفــي عضــو حاليــاً. وكذلــك توثيــق العالقــات 
ــادات  ــن القي ــة م ــة والنخب ــات الدول ــع مؤسس م
ــع  ــد المواق ــيء أن نج ــن.. وكان أول ش والخيري
وأن  المراكــز،  عليهــا  نبنــي  التــي  المناســبة 
ــع  ــد ونقن ــز، وأن نج ــذه المراك ــل له ــد التموي نج
المتبرعيــن. وأتذكــر قصــة فــي ذلــك -علــى ســبيل 
ــألنا  ــة س ــق المملك ــدى مناط ــي إح ــال- فف المث
َمــن النــاس فــي المنطقــة الذيــن عندهــم خيــر؟ 
المنطقــة،  أكثرهــم يســكنون خــارج  فوجدنــا 
وقمنــا بمخاطبــة عــدد منهــم، وتوقعنــا مــن 
ــة، أن  ــاء المملك ــى أغني ــن أغن ــد م ــم، ويُع أحده
يبــادر بإنشــاء المركــز، بعشــرة أو 15 مليونــاً، 
ويقــول: أنــا أتبنــى المركــز كامــالً حتــى مــع إنشــاء 
ــع  ــة م ــة المكرم ــي مك ــل ف ــا حص ــف مثلم الوق
األخ عبدالرحمــن فقيــه -جــزاه هللا خيــراً-، وفــي 
الباحــة مــع األخ علــي المجدوعــي، وفــي المبادرات 
األخــرى مــع الشــيخ صالــح الصيرفــي، واألســتاذ 
عبدالعزيــز الشــويعر بتبرعاتــه الكبيــرة باألراضــي 
مؤسســة  مثــل  ومؤسســات  الريــاض،  فــي 
األميــر  تبــرع  وقــد  الخيريــة،  فيصــل  الملــك 
ــة.  ــح الجمعي ــأرض لصال ــز ب ــن عبدالعزي أحمــد ب
وهنــاك أفــراد تبرعــوا فــي عســير وغيرهــا. هــذه 
نخبــة مــن الشــخصيات والمؤسســات الذيــن 
هللا  -جزاهــم  كثــر  وهــم  للجمعيــة،  تبرعــوا 
ــل  ــن الرج ــي م ــاب جاءن ــت بخط ــراً-. وُفوجئ خي
ــز  ــاء مرك ــة لبن ــال للجمعي ــف ري ــة أل ــرع بمئ بتب
ــاه  ــي أغن ــه الت ــي منطقت ــن ف ــال المعوقي لألطف
هللا -ســبحانه وتعالــي- منهــا؛ فأخــذت الشــيك 
ووضعتــه فــي ظــرف وأرســلته إليــه مــع شــخص 

ــد  ــه ألح ــدق ب ــغ يتص ــذا المبل ــه: ه ــول ل وأن يق
المحتاجيــن، ونحــن ال نحتــاج إليــك.. وبعدهــا 
بشــهر جــاء شــخص وتبــرع بــكل المشــروع 

ــروع.  ــف المش ــاء وق وبإنش
ومــن المســارات المهمــة أيضــاً مــا حظيــت 
ــن  ــاندة م ــل ومس ــة وتفاع ــن ثق ــة م ــه الجمعي ب
ــق؛  ــارات المناط ــا إم ــة، ومنه ــات الحكومي الجه
مــن هللا  بفضــل  توســعت  الجمعيــة  فاليــوم 
ــراً.  ــم هللا خي ــق جزاه ــراء المناط ــاون أم ــم بتع ث
ــة  ــي كل منطق ــم؛ فف ــى دوره ــن أن ننس وال يمك
دائمــاً  كان  فيهــا  مركــزاً  الجمعيــة  أنشــأت 
ــز  ــث إن مراك ــة؛ حي ــر المنطق ــة أمي ــي المقدم ف
الجمعيــة تحظــى باهتمــام أمــراء المناطــق، ولهــا 

ــة. ــي كل منطق ــة ف مكان
ــز،  ــج التحفي ــور برام ــاً مح ــارات أيض ــن المس وم
اإلنســانية  للخدمــة  الجمعيــة  جائــزة  ومنهــا 
ــخصيات  ــا ش ــل عليه ــأن حص ــرفت ب ــي تش الت
رائــدة مثــل الملــك عبــدهللا والملــك ســلمان 
واألميــر ســلطان واألميــر نايــف والدكتــور غــازي 

القصيبــي. 
ــا  ــا وطريقته ــة مبادراته ــزال للجمعي وكان وال ي
الريــادة  ولهــا  الماليــة،  واألمــور  اإلدارة  فــي 
ــط  ــت خط ــا واجه ــه عندم ــر أن ــك. وأتذك ــي ذل ف
ــدم  ــكلة ع ــدة مش ــز جدي ــاء مراك ــع وإنش التوس
ــاالت  ــي مج ــة ف ــرية متخصص ــوادر بش ــر ك تواف
متكامــالً  برنامجــاً  بدأنــا  والتأهيــل،  الرعايــة 
وتدريــب  لتأهيــل  الســعودية  الجامعــات  مــع 
ــك  ــة، وكذل ــي الجمعي ــات ف ــن والخريج الخريجي
بدأنــا برامــج شــراكة مــع المستشــفيات فــي 
إجــراء  يتــم  حيــث  والعســكري  التخصصــي 

لألطفــال.  جراحــات 
ومــن بيــن المســارات الرائــدة أيضــاً برنامــج 
ــيد  ــد الرش ــور محم ــع الدكت ــدأ م ــذي ب ــج ال الدم
أهــم  مــن  وأصبــح  واســتمر  يرحمــه-،  –هللا 
برامــج الجمعيــة، واليــوم أبنــاء الجمعيــة وبناتهــا 
تجدهــم موظفيــن فــي كل مــكان، وحصلــوا علــى 

أعلــى المؤهــالت والشــهادات الدراســية. 
الكريــم  القــرآن  جائــزة حفــظ  أيضــاً  وهنــاك 
احتفلنــا  العــام  وهــذا  المعوقيــن،  لألطفــال 
ــن هللا  ــل م ــذا فض ــزة، وه ــدورة الـــ23 للجائ بال
تعالــى. وقــد توســعنا فــي الجائــزة لتشــمل 
أطفــال الــدول الخليجيــة، وإن شــاء هللا نتوســع 
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ــزة  ــم جائ ــتقبل ث ــي المس ــرى ف ــق أخ ــي مناط ف
الخدمــة اإلنســانية وجائــزة التميــز.

ســمو األميــر.. بالطبــع هنــاك مواقــف إنســانية 
وتجــارب شــخصية مررتــم بهــا خــالل تلــك 
هــل  بالجمعيــة،  مســؤوليتكم  مــن  الفتــرة 

نســتطيع إلقــاء الضــوء عليهــا؟
أود أن أشــير هنــا إلــى قصــة تصميــم شــعار 
إذ  طريفــة؛  قصــة  فهــي  الجديــد؛  الجمعيــة 
ــفيات  ــد المستش ــعار أح ــت بش عجب

ُ
ــد أ ــت ق كن

ــم  ــام بتصمي ــذي ق ــن ال ــا ع ــكا، وبحثن ــي أمري ف
الشــعار، وبالفعــل تــم التواصــل معــه، واســمه 
)نيــك ســاي(، وتــم تكليفــه بتصميــم شــعار 
الجمعيــة، وهــو شــعار متميــز، وقــد حصــل 
علــى جوائــز، وأصبــح معروفــاً؛ فهــو يحمــل 
القديــم  الشــعار  كان  فقــد  عــدة؛  مضاميــن 
تقليديــاً عبــارة عــن طفــل جالــس علــى الكرســي 
رســالة  تبنينــا  ونحــن  خضــراء.  خلفيــة  مــع 
مضمونهــا أن اإلعاقــة ليســت نهايــة الدنيــا، 
وأن ال شــيء يقــف حائــالً أمــام طمــوح الطفــل 
وتجــاوزه لســلبيات اإلعاقــة وخدمــة نفســه 
ــارة شــفقة  ومجتمعــه. ونحــن ال نبحــث عــن إث
المجتمــع؛ ألن َمــن يحــزن يتصــدق عليــك، ولكــن 
ــك  ــاركك ويدفع ــتقبل يش ــاءل بالمس ــذي يتف ال
ــن  ــارة ع ــعار عب ــرج الش ــه؛ فخ ــام مع ــى األم إل
شــخص واقــف يمثــل المجتمــع يســاند الطفــل 
أيضــاً  الشــعار  وألــوان  الواقــف..  المعــوق 

ــة. ــوان مبهج أل
قصــة  أيضــاً  تُنســى  ال  التــي  المواقــف  ومــن 
ــال  ــة األطف ــلمان لرعاي ــك س ــز المل ــاء مرك إنش
ــاً  ــت جالس ــي كن ــر أنن ــل. وأذك ــن بحائ المعوقي
وكان  بالبيــت،  للوالــد  خــاص  إفطــار  فــي 
وقتهــا الوالــد -ســلمه هللا- أميــراً للريــاض، 
ــدَّر هللا  ــد ق ــة«؛ فق ــة مطي ــون »الني ــا يقول وكم
-ســبحانه وتعالــى- أن أفتــح موضــوع زيــارة 
ــا  ــه هللا-: إنن ــد -حفظ ــت للوال ــل، وقل ــى حائ إل
نســتهدف إنشــاء مركــز لألطفــال المعوقيــن في 
ــل العمــر إن شــرعنا  ــا طوي ــل، ونســتأذنك ي حائ
ــا إن شــاء هللا. وكان  فــي إنشــائه أال تقصــر معن
ــس،  ــي المجل ــراً ف ــيد حاض ــر الرش ــور ناص الدكت
وهــو بالطبــع يقــدر الملــك ســلمان وعالقــة عمــر؛ 
، وســأل: كــم تبلــغ تكلفــة المركــز؟  فالتفــت إلــيَّ
فقلــت نحــو 13 مليــون ريــال؛ فقــال: أنــا أتبــرع 

بهــا، ولكــن بشــرط إطــالق اســم الملــك ســلمان 
ــلمان،  ــك س ــراض المل ــم اعت ــز. ورغ ــى المرك عل
ولكــن الحقيقــة أن الدكتــور ناصــر الرشــيد أصــرّ 

ــاء. ــم اإلنش ــك. وت ــى ذل عل
ــالل  ــر ط ــمو األمي ــع س ــاً م ــف أيض ــاك موق وهن
ــة  ــى مؤسس ــلنا إل ــد أرس ــا ق ــه هللا-، وكن -رحم
)أجفنــد(؛ للتعــاون معهــم فــي مجــال التعليــم؛ 
لتطويــر مناهــج تعليــم األطفــال المعوقيــن، 
ــال.  ــدر بنحــو ثالثــة مالييــن ري وقدمــوا دعمــاً يُق
وأتذكــر فــي ذلــك أنــه عندمــا تبــرع األميــر طــالل 
)أجفنــد(  أن  مالحظــة  جــاءت  هللا-  -رحمــه 
مخصصــة لخــارج المملكــة، ولكــن األميــر طــالل 

ــرع. ــى التب ــا عل ــه هللا- وحصلن ــل -رحم تدخ
وال أنســى أيضــاً موقفــاً لســمو األميــر أحمــد بــن 
ســلمان -رحمــه هللا-؛ فقــد كان مــن أوائــل 
مجــال  فــي  الجمعيــة  لدعــم  نهضــوا  الذيــن 
اإلعــالم، عبــر المجموعــة الســعودية لألبحــاث 
ــزال  ــة تعــاون ال ت والتســويق؛ مــن خــالل اتفاقي

ــرة.  ــة كبي ــتمرة بفاعلي ــى اآلن مس إل
وأتذكــر أيضــاً أنــه فــي مرحلــة مــن المراحــل كان 
لــدى الجمعيــة نحــو أربعــة مالييــن ريــال. وكان 

اإلخــوة فــي مجلــس اإلدارة يفكــرون فــي طريقــة 
الســتثمار هــذا المبلــغ بحــرص شــديد؛ فتواصلــت 
ــت  ــى، واجتمع ــن موس ــز ب ــيخ عبدالعزي ــع الش م
ــغ  ــد أن نســتثمر هــذا المبل ــه: نري ــت ل معــه، وقل
فــي العقــار، ولكــن اإلخــوان فــي مجلــس اإلدارة 
ــه هللا- ــال –رحم ــع؛ فق ــى أال يضي ــون عل حريص

بعــد  وبالفعــل  عنــدي«،  المبلــغ  »اعتبــروا   :
شــهرين ونصــف أرســل شــيكاً بـــ16 مليــون 
ــا  ــة«، وكله ــة مهم ــد أن »الني ــذا يؤك ــال. وه ري
أو  مؤسســية  منهــا  أكثــر  إنســانية  قصــص 

ــة.  إداري
)جــرِّب  برنامــج  فكــرة  طرحنــا  عندمــا  ومثــالً 
الكرســي( أتذكــر أن النــاس كانــت مندهشــة 
أحــد  فــي  أطلقنــاه  وعندمــا  البرنامــج،  مــن 
المراكــز التجاريــة بالريــاض وحضــره نخبــة مــن 
الــوزراء والقيــادات، وتوالــى تطبيقــه فــي كل 
ــت  ــراء، كان ــن األم ــخصية م ــة ش ــق برعاي المناط
ــي هــو  ــورة نظــام وطن ــة لبل ــة البداي ــك التجرب تل
ــك  ــاه المل ــذي تبن ــامل ال ــول الش ــروع الوص مش
أميــراً  كان  عندمــا  يحفظــه-  –هللا  ســلمان 

للريــاض.
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ــرة  ــه األخي ــي دورت ــة ف ــس إدارة الجمعي ــعى مجل س
وتكامــل  بمبادراتهــا،  الدولــة  ثقــة  تعزيــز  إلــى 
الجهــود مــع الجهــات المعنيــة، وكذلــك تنشــيط 
برنامــج العضويــة، واســتنهاض همــم أبنــاء الوطــن 

فــي مســاندة رســالتها.
 وقــد شــهدت الــدورة الحاديــة عشــرة لمجلــس 
ــدد  ــدور ع ــة بص ــادرات الجمعي ــج مب اإلدارة تتوي
مــن األنظمــة واللوائــح مــن مقــام مجلــس 
الــوزراء، ومــن ذلــك اإلعــان عــن تأســيس 
اإلعاقــة(  ذوي  األشــخاص  رعايــة  )هيئــة 
مؤتمــرات  لتوصيــات  تفعيــاً  جــاءت  التــي 
التــي  الكرســي(  )جــرِّب  ومبــادرة  الجمعيــة،، 
الشــامل(؛  الوصــول  أثمــرت صــدور )نظــام 
ومــن ثــم توالــي اإلعــان عــن المناطــق والمــدن 
ــازان،  ــة ج ــا منطق ــن، وآخره ــة المعوقي صديق
ــت  ــي توج ــا( الت ــك خيره ــادرة )هللا يعطي ــم مب ث
ــان  ــددة لضم ــح المش ــن اللوائ ــدد م ــدور ع بص
الســامة علــى الطــرق؛ ممــا كان لــه أكبــر األثــر 
المروريــة.  الحــوادث  خســائر  تقليــص  فــي 

ــي  ــا- تبن ــر مراكزه ــة -عب ــت الجمعي ــا واصل كم
تنظيــم  عبــر  المعوقيــن(  )توظيــف  برنامــج 
ــركات  ــن الش ــرات م ــاركة العش ــات بمش ملتقي
ــخاص  ــات األش ــة، ومئ ــن جه ــات م والمؤسس
ــف  ــرص التوظي ــن ف ــن ع ــة الباحثي ذوي اإلعاق
مــن جهــة أخــرى. وقــد أســهم البرنامــج الــذي 
ــن  ــات م ــر المئ ــي توفي ــاب( ف ــك س ــاه )بن يرع

فــرص العمــل ســنوياً.

•نقلة نوعية 
–دورة  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  خــال 
قاعــدة  شــهدت  المنصرمــة-  اإلدارة  مجلــس 
العضويــة تناميــاً ملحوظــاً كنتــاج لتطبيــق برنامــج 
تواصــل مــع قطاعــات نوعيــة عبــر آليــات متعــددة، 
الجماهيريــة.  والفعاليــات  األنشــطة  وتكثيــف 
وتعكــس األرقــام التاليــة حجــم النمــو فــي قاعــدة 

العضويــة:

الجمعية وصناعة القرار
ملحمة من العمل الدؤوب ومنجزاته خالل خمس سنوات

20142018
 3220 5940

عضوًاعضوًا
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التكامل مع الجهات 
التزامــاً بمســؤوليات الجمعيــة ومكانتهــا 
العمــل  صعيــد  علــى  رائــدة  كمؤسســة 
الخيــري الوطنــي المؤسســي؛ ارتــأى مجلس 
اإلدارة تعزيــز مبــادرات التوعيــة مــن ناحيــة، 
وحشــد المســاندة المجتمعيــة للقضيــة مــن 
جهــة أخــرى، ومواصلــة اإلســهام فــي رســم 
ــي  ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــد لألش ــع جدي واق

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
ــر  ــج غي ــن البرام ــر م ــة الكثي ــت الجمعي وتبن
المســبوقة، وبــادرت الــوزارات ذات العاقــة، 
وخصوصــاً العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 
وكذلــك  والتعليــم،  والصحــة،  والداخليــة، 
تلــك  مــع  بالتفاعــل  المناطــق،  إمــارات 
ذلــك  ومــن  أهدافهــا،  ودعــم  البرامــج 
ــذوي  ــه ل ــي األول للترفي ــان الوطن )المهرج
لإلعاقــة(،  العالمــي  و)اليــوم  اإلعاقــة(، 
ــة(،  ــواق )منتج ــدرات(، وأس ــان )ق ومهرج
ذوي  لمســتلزمات  الدولــي  و)المعــرض 
لإلعاقــة  الدولــي  و)المؤتمــر  اإلعاقــة(، 
والتأهيــل(، ومعــرض )ســعودية(، وبرنامــج 
الطبــي  )التأميــن  للتأميــن  التعاونيــة 
ألطفــال مركــز المدينــة(، إلــى جانــب تعزيــز 
متخصــص  تدريــب  كمركــز  الجمعيــة  دور 
مجــاالت  فــي  والدارســين  للعامليــن 

التأهيــل.

استراتيجية التواصل 
عبــر  حضورهــا  مــن  الجمعيــة  وعــززت 
كل المنصــات، ومنهــا وســائل التواصــل 
ــدت  ــة. وعم ــبكة العنقودي ــي، والش االجتماع
بثــوب  اإللكترونــي  موقعهــا  تطويــر  إلــى 
فــي  مســبوق  غيــر  بتنــاٍم  حظــي  جديــد 
أعــداد المتفاعليــن. كمــا ضاعفــت الجمعيــة 
والتعريفيــة  التوعويــة  إصداراتهــا  مــن 
والمصــورة  المطبوعــة  والتثقيفيــة 
واإللكترونيــة؛ تعزيــزاً لدورهــا فــي التصــدي 
لقضيــة اإلعاقــة وتنميــة الوعــي العــام بهــا.

ــن  ــزة م ــي أول جائ ــة بتبن ــردت الجمعي وتف
ــال ذوي  ــة لألطف ــألم المثالي ــح ل ــا تمن نوعه
ــة  ــرز التجــارب الناجحــة والواعي اإلعاقــة، تب
فــي تعامــل األســر مــع اإلعاقــة وتحجيــم 

ســلبياتها. وقــد بــادرت شــركة المراعــي إلــى 
ــا. ــل تكاليفه ــزة، وتحمُّ ــك الجائ ــة تل رعاي

بتبنــي  تفردهــا  الجمعيــة  واصلــت  كمــا 
جائــزة األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ 
المعوقيــن  لألطفــال  الكريــم  القــرآن 
كبرنامــج تربــوي رائــد علــى مســتوى العالــم 
العربــي، حظــي بتفاعــل المئــات مــن األســر 
واألطفــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  ودول 
لمجلــس  المنصرمــة  الــدورة  وشــهدت 

اإلدارة تنظيــم أربــع دورات مــن الجائــزة فــي 

مناطــق: عســير، وحائــل، والمدينــة المنــورة، 

والريــاض.

ــر مــن لقــاءات  ــة الكثي كمــا ابتكــرت الجمعي

التواصــل المباشــر الثقافيــة والترفيهيــة 

نــدوات،  تضمنــت  والتــي  والعلميــة، 

وأمســيات  عمــل،  وورش  ومحاضــرات، 

حواريــة بمشــاركة نخــب مــن المتخصصيــن 

متعــددة. قطاعــات  فــي 

الموقع اإللكتروني

تويتر

انستجرام

يوتيوب

فيس بوك

سناب شات

6,596,000

42,500

6,516

 910

63,013

8924 مشتركًا

مشترك
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 الصورة الذهنية 
الجمعيــة،  أداء  لتقييــم  مســعى  فــي 
االتصــال  دوائــر  بــآراء  واالســتنارة 
خــال  مســيرتها  حــول  بهــا  المباشــر 
أكثــر مــن ثاثيــن عامــاً، ومــدى تنامــي 
وتنــوع االحتياجــات إلــى تطويــر برامجهــا، 

ــه  ــد وجَّ ــات؛ فق ــك االحتياج ــات تل وأولوي
مجلــس اإلدارة بإجــراء دراســة ميدانيــة 
عــن  الذهنيــة  الصــورة  علــى  للتعــرف 
الجمعيــة لــدى فئــات عــدة فــي مقدمتهــا: 
أســر المســتفيدين مــن الخدمــة، وأعضــاء 
واإلعاميــون،  العموميــة،  الجمعيــة 

التأهيــل. مجــال  فــي  والمتخصصــون 
حجــم  الدراســات  تلــك  نتائــج  ــدت  وجسَّ
الــدور الرائــد الــذي تقــوم بــه الجمعيــة علــى 
صعيــدي التأهيــل والتوعيــة، وثقــة قطاعــات 
ــتمرارية  ــى اس ــم إل ــا، وتطلعه ــدة بأدائه ع

ــا. ــز مبادراته وتعزي
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تحديًا  الجمعية  مراكز  تقدمها  التي  المجانية  الرعاية  برامج  استمرارية وتطوير  يمثل ضمان 
في  المتزايد  االرتفاع  ظل  في  خصوصًا  اإلدارة،  مجلس  عمل  استراتيجية  في  أولوية  يحتل 
ميزانية تشغيل المراكز، إضافة إلى تكاليف إنشاء المشروعات الجديدة إليصال الخدمة إلى 
المناطق التي تحتاج إليها. وفي هذا اإلطار نجح مجلس اإلدارة خالل الدورة األخيرة في تبنى 

عدد من المشروعات التي تستهدف توفير مصادر دخل دائمة وثابتة للجمعية

أوقاف الجمعية والمشروعات االستثمارية.. 
واستراتيجية استدامة الخدمات

اإلنشــائية للمشــروع، والتــي تشــمل بــرج 
وبــرج  عبدالعزيــز،  بــن  األميــر ســلطان 
ــاع  ــز، بارتف ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س المل

17 طابقــاً، وميزانيــن.
ويقــام المشــروع علــى مســاحة 5799 

مشروع )خير مكة( 
مــن المقــرر -بمشــيئة هللا- االحتفــال 
بافتتــاح المرحلــة األولــى مــن مشــروع 
)خيــر مكــة( خــال شــهر يوليــو المقبــل، 
ــال  ــن األعم ــو 80% م ــاز نح ــم إنج ــد ت وق

وشــهدت الــدورة األخيــرة لمجلــس اإلدارة 
ــتراتيجية  ــل اس ــي تفعي ــاً ف ــوالً تاريخي تح
االســتدامة مــن خــال االنطــاق فــي تنفيــذ 
االســتثمارية  المشــروعات  مــن  الكثيــر 

ــا: ــة، منه ــة الضخم والوقفي
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متــراً مربعــاً بحــي النســيم – طريــق الهــدا 
بمكــة المكرمــة، وتبلــغ التكلفــة اإلجماليــة 
ــون  ــو 180 ملي ــه نح ــى من ــة األول للمرحل

ــال. ري

مشروع عمالء بندة 
تتواصــل األعمــال اإلنشــائية في مشــروع 
ــذي  ــري ال ــتثماري الخي ــدة االس ــاء بن عم
مــن  الثانيــة  المرحلــة  ضمــن  يقــام 
ــيم  ــط النس ــة( بمخط ــر مك ــروع )خي مش
مكــة  بمنطقــة   - الطائــف  طريــق   -

المكرمــة. 
ومــن المقــرر اكتمــال اإلنجــاز فــي شــهر 
أبريــل 2021م، وتبلــغ تكلفــة إنشــائه نحو 
70 مليــون ريــال، ويقــام علــى مســاحة 
تصــل إلــى 2500 متــر مربــع، وهــو عبــارة 
ــاع  ــاري بارتف ــي تج ــى إداري مكتب ــن مبن ع
17 طابقــاً، وميزانيــن، وثاثــة أدوار مواقف 

للســيارات.

مشروع عمالء موبايلي 
بافتتــاح  لاحتفــال  الجمعيــة  تســتعد 
المشــروع خــال شــهر يونيــو المقبــل 
ــة  ــن أربع ــارة ع ــو عب ــيئة هللا-، وه -بمش
مبــاٍن ســكنية، يتكــون كل منهــا مــن ثاثــة 
طوابــق متكــررة، ومواقــف، وملحــق. وقــد 
ــاحة 1960م،  ــى مس ــة عل ــت مجتمع أقيم
مشــروع  مــن  الثانيــة  المرحلــة  ضمــن 

ــة(. ــر مك )خي

وقف جائزة األمير سلطان بن 
سلمان 

مــن المقــرر -بمشــيئة هللا- االنتهــاء مــن 
األعمــال اإلنشــائية فــي الوقــف خــال 
اآلن  وتتواصــل  2020م،  أبريــل  شــهر 
ــرة متســارعة فــي المبنــى  اإلنشــاءات بوتي
ــو  ــراً، وه ــاحة 2030 مت ــى مس ــام عل المق
ــى ســكني تجــاري بارتفــاع  ــارة عــن مبن عب
أرضــي  ودور  متكــررة،  طوابــق  أربعــة 

وميزانيــن وملحــق.
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األطفال الذين تمت خدمتهم 

في األقسام الطبية

األطفال الذين تم 

تسجيلهم خالل العام

األطفال الذين 

تعلموا المشي

األطفال الذين تعلموا الكتابة 

باستخدام الحاسب اآللي

األطفال الذين تعلموا االعتماد 

على أنفسهم في األكل

األطفال الذين تعلموا ارتداء 

مالبسهم بأنفسهم

األطفال الذين تعلموا 

الكالم بشكل جيد

األطفال الذين تعلموا الكتابة

2656

92

268

640

158

144

272

199

حصاد عام
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األطفال الذين تحسنت 

حالتهم بشكل كبير

األطفال المسجلون 

في المدرسة
عيادة العظام المشتركة مع 
مستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومستشفيات الباحة

أطفال الدمج والتدخل 

المبكر الخارجي

الخدمات االجتماعية

جلسات المخدومين 

في ورشة الجبائر

المستفيدين من برامج 

التدريب في الداخل والخارج

األطفال الذين تمت خدمتهم 

في األقسام التعليمية

251

475

4264

159 97

15415306 1280

2018م
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المرشحين لعضوية 

مجلس اإلدارة

الدورة

7

15

23

1

16

8

24

31

األسم: صاحب السمو الملكى األمير

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

الوظيفة الحالية : رئيس مجلس إدارة الهيئة 

السعودية للفضاء )مرتبة وزير(

جهة العمل :  الهيئة السعودية للفضاء 

تاريخ االشتراك :  1408/08/09 هـ

األسم: حامد بن محمد عثمان العامود

الوظيفة الحالية : متقاعد

جهة العمل :  متقاعد عن العمل بعد خدمة 

33 سنة في الخطوط السعودية 

تاريخ االشتراك :  1408/09/25 هـ

األسم: الدكتور المهندس طالل بن سليمان 

خلف الحربي

الوظيفة الحالية : مستشار إعالمي

جهة العمل :  خاص 

تاريخ االشتراك :  1433/04/13 هـ

األسم: المهندس على بن عثمان  الزيد

الوظيفة الحالية : الرئيس العام لمكتب الزيد 

لالستشارات الهندسية

جهة العمل :  مكتب الزيد لالستشارات 

الهندسية 

تاريخ االشتراك :  1416/05/29 هـ

األسم: فهد بن سعود بن عبدالله العرفج

الوظيفة الحالية : رجل أعمال

جهة العمل :  مجموعة مؤسسات الثروة 

للخدمات الطبية 

تاريخ االشتراك :  1419/09/17هـ

األسم: معالي الدكتور عبدالرحمن بن 

عبدالعزيز السويلم

الوظيفة الحالية : متقاعد

جهة العمل :   

تاريخ االشتراك :  1402/10/20 هـ

األسم: محمد بن عبدالرحمن محمد البرجس

الوظيفة الحالية : رجل أعمال

جهة العمل :   

تاريخ االشتراك :  1428/06/19 هـ

األسم: حمد بن علي عمر الشويعر

الوظيفة الحالية : رئيس مجموعة حمد 

الشويعر لالستثمار والتطوير العقاري

جهة العمل :  مجموعة حمد الشويعر 

لالستثمار والتطوير العقاري 

تاريخ االشتراك :  1426/04/29 هـ
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األسم: الدكتور أحمد بن حسن عبدالقادر متولي

الوظيفة الحالية : طبيب – أستاذ – 

المدير اإلقليمي لشركة ديافيرم

جهة العمل :  شركة ديافيرم 

تاريخ االشتراك :  1408/08/03 هـ

األسم: الدكتور فهد بن عبده حمود بشيري

الوظيفة الحالية : أستاذ مشارك واستشاري 

مخ وأعصاب أطفال

جهة العمل :  جامعة الملك سعود 

تاريخ االشتراك :  1437/07/12هـ

األسم: الدكتورة فوزية بنت محمد حسن أخضر

الوظيفة الحالية : متقاعدة

جهة العمل :   

تاريخ االشتراك :  1412/10/15هـ

األسم: محمد بن عبد الله سعد الناصر

الوظيفة الحالية : طبيب استشاري جهاز هضمي

جهة العمل :  مدينة الملك عبدالعزيز الطبية 

تاريخ االشتراك :  1435/02/02هـ

األسم: مزنة بنت سليمان خليفة الرويلي

الوظيفة الحالية : مثقفة صحية ورئيس 

قسم التثقيف

جهة العمل :  الشؤون الصحية / التوعية 

الصحية 

تاريخ االشتراك :  1433/01/19هـ

األسم: معالي المهندس/ عبدالرحمن بن 

عبدالمحسن الفضلي

الوظيفة الحالية : وزير البيئة والمياه والزراعة

جهة العمل :   وزارة البيئة والمياه والزراعة

تاريخ االشتراك :  1438/01/09هـ

األسم: عبدالله بن علي المجدوعي

الوظيفة الحالية : رئيس مجموعة المجدوعي

جهة العمل :   مجموعة المجدوعي

تاريخ االشتراك :  عضو شرف

األسم: الدكتور زايد بن صالح العلي الزايد

الوظيفة الحالية : رئيس قسم جراحة العظام 

ورئيس المجلس العلمي لجراحة العظام بالمملكة

جهة العمل :  مستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز األبحاث 

تاريخ االشتراك :  1430/05/16 هـ

األسم: حنان بنت هارون آدم الهوساوي

الوظيفة الحالية : ممرضة

جهة العمل :  وزارة الصحة 

تاريخ االشتراك :  1434/05/20 هـ

األسم: صاحبة السمو الملكي األميرة

 فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز

الوظيفة الحالية : ناشطة اجتماعية السعودية 

جهة العمل :  مؤسسة الفهدة 

تاريخ االشتراك :  1437/7/12هـ
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األسم: الدكتورة ماجدة بنت عبدالحميد  بيسار

الوظيفة الحالية : استشاري طب المعوقين 

والطب السلوكي

جهة العمل : الشؤون الصحية بالحرس الوطني

تاريخ االشتراك :  1431/04/11هـ

األسم: مانع بن حسن سعيد آل عمير

الوظيفة الحالية : مهندس استشاري

جهة العمل : شركة االتصاالت السعودية

تاريخ االشتراك :  1438/04/18هـ

األسم: مسعر بن محمد شايع المسعر

الوظيفة الحالية : مدير عام تقنية المعلومات

جهة العمل :  الهيئة السعودية للفضاء 

تاريخ االشتراك :  1437/07/12هـ

األسم: الدكتورة نجالء بنت فخر الدين علي رضا

الوظيفة الحالية : مديرة متقاعدة

جهة العمل :   

تاريخ االشتراك :  1420/12/16هـ

األسم: عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن العقيل

الوظيفة الحالية : متقاعد

جهة العمل :   باحث وكاتب ومؤلف

تاريخ االشتراك :  1437/09/15هـ

األسم: عبدالله بن فهد بن عبدالله العجالن

الوظيفة الحالية : رجل أعمال

جهة العمل :   شركة العجالن جلوبل

تاريخ االشتراك :  1437/09/15هـ

األسم: سلمان بن بندر  السديري

الوظيفة الحالية : مدير شركة ايتاد العربية التجارية

جهة العمل :  شركة ايتاد العربية التجارية 

تاريخ االشتراك :  1432/07/04 هـ

األسم: سارة عبدالله حمدان الحمدان

الوظيفة الحالية : أخصائية تربية خاصة

جهة العمل :  مركز براعم التحدي بالجوف 

تاريخ االشتراك :  1438/02/14هـ

األسم: أسامة بن على ماجد قبانى

الوظيفة الحالية : رجل أعمال

جهة العمل :   

تاريخ االشتراك :  1403/06/09 هـ

األسم: بندر بن عثمان بن ناصر الصالح

الوظيفة الحالية : مدير أعمال مجموعة 

الصوالح للمقاوالت اإلنشائية

جهة العمل : مجموعة الصوالح للمقاوالت اإلنشائية

تاريخ االشتراك :  1417/08/15 هـ



6

2122

1314

2930

3637

األسم: األستاذ الدكتور محسن بن علي فارس الحازمي

الوظيفة الحالية : متقاعد

جهة العمل : 

تاريخ االشتراك :  1412/10/23 هـ

األسم: الدكتور محمد بن عبدالرحمن فوزان المهيزع

الوظيفة الحالية : استشاري طب أعصاب اطفال

جهة العمل : مستشفى الملك فيصل التخصصي

تاريخ االشتراك :  1432/02/27 هـ

األسم: نوف بنت محمد بن منير بن داغر

الوظيفة الحالية : رسامة وباحثة في التاريخ 

والحضارات واآلثار

جهة العمل :   

تاريخ االشتراك :  1436/09/15هـ

األسم: هاشم بن أحمد البدرشيني

الوظيفة الحالية : رجل أعمال

جهة العمل :   

تاريخ االشتراك :  1436/09/11هـ

األسم: المهندس عبدالمحسن بن محمد 

عبدالكريم الزكرى

الوظيفة الحالية : رئيس مجموعة الزكري

جهة العمل :   مجموعة الزكري

تاريخ االشتراك :  1414/08/21 هـ

األسم: عثمان بن حمد  الفارس

الوظيفة الحالية : الرئيس التنفيذي

جهة العمل :   مؤسسة الفارس لالتصاالت 

وتقنية المعلومات

تاريخ االشتراك :  1434/05/08 هـ

األسم: الدكتور صالح بن حمد ناصر التويجري

الوظيفة الحالية : متقاعد

جهة العمل :   

تاريخ االشتراك :  1412/10/08 هـ

األسم: سلمان بن فهد حمد المالك

الوظيفة الحالية : مدير عام شركة ركاء القابضة

جهة العمل :  شركة ركاء القابضة 

تاريخ االشتراك :  1419/11/26هـ

األسم: جمعان بن حسن محمد الزهراني

الوظيفة الحالية : رجل أعمال

جهة العمل : 

تاريخ االشتراك :  1418/09/30هـ

ً * القائمة مرتبة هجائيا



تحقيق أعلى المعدالت في عدد
األطفال المقبولين بالمراكز

إحصائية مقارنة ألعداد األطفال المقبولين بمراكز الجمعية

 عام 2018   عام 2014  

عدد المخدومين

برنامج الدمج 

برنامج البدلة الفضائية 

برامج التدريب   

برنامج التدخل المبكر 

األطفال الذين تحسنت 
حالتهم بشكل ملموس

2570

133

160

110

116

105

4878

 700

225

211

162

230

ــن  ــال المحتاجي ــار األطف ــم انتظ إن قوائ
تقدمهــا  التــي  المجانيــة  للخدمــات 
واحــدة  مراكزهــا،  كل  فــي  الجمعيــة، 
ــا المهمــة التــي علــى جــدول  مــن القضاي
مجلــس إدارة الجمعيــة علــى مــدار العــام، 
ــه المجلــس األمانــة  وفــي هــذا اإلطــار وجَّ
العامــة بالعمــل علــى اســتيعاب جميــع 
والمحتاجيــن  المتطلعيــن  األطفــال 
إلــى الخدمــة مــن الفئــة المســتهدفة، 

مراكــز  فــي  االنتظــار  قوائــم  وإنهــاء 
الجمعيــة. وشــهدت الســنوات األخيــرة 
أرقامــاً غيــر مســبوقة، ســواء علــى صعيــد 
ــات  ــج جلس ــن، وبرام ــال المخدومي األطف
تحســنت  الذيــن  أو  والتأهيــل  العــاج 
وكذلــك  ملمــوس،  بشــكل  حاالتهــم 
الذيــن اســتفادوا مــن برامــج الدمــج فــي 
اكتمــال  بعــد  العــام  التعليــم  مــدارس 

التأهيــل.  برامــج 
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أســاليب  تعــددت  اإلطــار  هــذا  وفــي 
ووســائل تطويــر األداء مــن خــال عــدة 
محــاور كان مــن أبرزهــا تطبيــق مواصفات 

)األيــزو(..  علــى  والحصــول  )كارف( 
معاييــر  أرقــى  تطبيــق  إلــى  وســعياً 
تتولــى  الرعايــة؛  برامــج  فــي  الجــودة 
لجنــة متخصصــة تســاندها إدارة تنفيذيــة 
ــة؛  التنســيق مــع مؤسســة )كارف( الدولي
للحصــول علــى شــهادة الجــودة العالميــة 

المتخصصــة  الرعايــة  خدمــات  فــي 
التــي تقدمهــا المراكــز. كمــا أعيــد بنــاء 
والتنفيذيــة،  اإلداريــة  الجمعيــة  هيكلــة 
ــن  ــن والمخدومي ــداد العاملي ــة أع ومواءم
بالمراكــز فــي خطــوة للتطويــر والترشــيد، 
واســتكمال فــرق العمــل فــي كل المراكــز 
األعــداد  احتياجــات  لتلبيــة  الجديــدة 

إلــى الخدمــة.  المتطلعــة 
ــك  ــز المل ــوق مرك ــه تف ــد ذات ــى الصعي وعل

فهــد )مركــز الجمعيــة بالريــاض( كأول 
شــهادة  علــى  الحصــول  فــي  مراكزهــا 
الخــاص   2015 إصــدار   )9001 )األيــزو 
إدارة  لنظــام  الدوليــة  بالمواصفــات 

الجــودة.

معايير الحوكمة
فــي  الجمعيــة  نجحــت  تأسيســها  منــذ 
بنــاء قاعــدة عريضــة مــن ثقــة الدولــة 

التزم مجلس اإلدارة بالعمل على تطبيق أرقى معايير الجودة في برامج الرعاية المقدمة في 
هي  الرعاية  برامج  أن  باعتبار  المعنية،  الجهات  كل  مع  ذلك  في  والتعاون  الجمعية،  مراكز 
بمثابة التربة الخصبة والمحيط المالئم للتعامل مع إعاقة األطفال والعمل على تقليل آثارها 

السلبية على حياتهم.

برامج الرعاية.. تطرح ثمارها
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ــك  ــت تل ــه، وظل ــكل قطاعات ــع ب والمجتم
ألهــداف  اســتراتيجياً  ظهيــراً  القاعــدة 
وخــال  لنجاحاتهــا.  وداعمــاً  الجمعيــة 
عمــل  اإلدارة  لمجلــس  األخيــرة  الــدورة 
لتطبيــق  إرشــادي  دليــل  صياغــة  علــى 
ــي  ــة ف ــفافية والحوكم ــر الش ــى معايي أعل

واإلداري. المالــي  األداء 

أعلى تقييم حكومي 
الجهــات  إشــادة  الجمعيــة  وحــازت   
المراجعــة  والمحاســبية  القانونيــة 
لميزانياتهــا العموميــة والمشــرفة علــى 
أدائهــا؛ وذلــك لتطبيقهــا أعلــى معاييــر 
الحوكمــة والشــفافية فــي كل أعمالهــا 
اإلداريــة والماليــة واســتثماراتها الخيريــة. 
تقديــر  للجمعيــة  المالــي  األداء  وحظــي 
نالــت  كمــا  القانونييــن،  المحاســبين 
ــتوى  ــي بمس ــهادة أداء قانون ــة ش الجمعي
رائــد فــي قيــاس الجمعيــات الخيريــة.

تطوير العمل اإلداري 
تطبيــق  علــى  اإلدارة  مجلــس  حــرص 
فــي  اإللكترونيــة  المعامــات  سياســة 
تســهياً  ومراكزهــا؛  الجمعيــة  أعمــال 
خدماتهــا،  مــن  المســتفيدين  لجمهــور 

والمهنــي. اإلداري  األداء  ولتطويــر 

برنامج المعامالت اإللكترونية
برامــج  إعــادة طــرح كل  الجمعيــة فــي   نجحــت 
الرعايــة التعليميــة والتأهيليــة واالجتماعيــة التــي 
تقدمهــا عبــر منصــات إلكترونيــة ســهلة التواصــل، 
كمــا قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بتحديــث مواقع 
واســتثمار  وإصداراتهــا،  وأنشــطتها  الجمعيــة 
مواقــع  علــى  الدخــول  فــي  الجــوال  تطبيقــات 
الجمعيــة لتواكــب التحــول الرقمــي والحوكمــة. 

التدريب المتخصص
ــخ  ــة مصنعــاً لتفري باتــت مراكــز الجمعي

فــي  المؤهلــة  الوطنيــة  الكفــاءات 

وتعليــم  وتأهيــل  رعايــة  مجــاالت 

الهيئــة  مــع  وبالتعــاون  المعوقيــن. 

الصحيــة؛  للتخصصــات  الســعودية 

تبنــت الجمعيــة العشــرات مــن الــدورات 

تخصصــات  فــي  المعتمــدة  التدريبيــة 

متعــددة )عاجيــة، وتعليميــة، وتأهيليــة، 

وتربويــة، وإعاميــة، وإداريــة، وعاقــات 

عامــة، وأمومــة وطفولــة( اســتفاد منها 

الكثيــر مــن الجامعــات والمستشــفيات 

ومراكــز التأهيــل، إضافــة إلــى منســوبي 

مراكــز الجمعيــة.
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اتفاقيات طويلة المدى..

وخدمات مستمرة!

التــي  االتفاقيــات،  هــذه  أبــرز  وكانــت 
تجــاوز عمــر بعضهــا عمرهــا أكثــر مــن 
عشــرين عامــاً، حيــث حرصــت العديــد مــن 
ــى  ــركات عل ــات والش ــات والمؤسس الجه
االســتمرار فــي تجديــد اتفاقيــات التعــاون 
مــع الجمعيــة فــي ظــل الثقــة التامــة 
هــذه  ومــن  الرائــد.  بدورهــا 

الجهــات:

اتفاقية المجموعة 
السعودية 

ــاون  ــة التع ــد اتفاقي ــم تجدي ت
مــع المجموعــة الســعودية 
والتســويق  لألبحــاث 
ســنوات  خمــس  لمــدة 
جديــدة اعتبــاراً مــن عــام 
2018م؛ امتــداداً للشــراكة 
التــي  االســتراتيجية 
 20 نحــو  قبــل  انطلقــت 

عامــاً.

شراكة سابك 
وقعــت الجمعيــة وشــركة 
تعــاون  اتفاقيــة  ســابك 
الشــركة  رعايــة  تتضمــن 

بدور  المجتمع،  أفراد  وكذلك  والخاص،  العام  بجناحيها  الدولة  قطاعات  ثقة  ظل  في 
الجمعية، ومع تنامي الثقة بخدماتها، كان التحدي األكبر أمام مجلس اإلدارة في الحفاظ 
على هذه المكانة، وتلك الثقة الغالية بضمان استمرار خدمات الجمعية بنفس الكفاءة، 
وفي ذلك نجح المجلس خالل الدورة األخيرة في تبني عدد من الشراكات التي تستهدف 

توفير مصادر دخل دائمة وثابتة للجمعية، ومنها: اتفاقيات التعاون طويلة المدى.
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لبرامــج تعليــم وتأهيــل عشــرين طفــاً مــن 
أصحــاب الظــروف الخاصــة مــن أبنــاء مركــز 
بالريــاض )مركــز الملــك فهــد(، بتكلفــة 
ــنوياً،  ــب س ــكل طال ــال ل ــف ري ــغ 70 أل تبل
ــة  ــنوات بتكلف ــس س ــروع خم ــد المش وامت
ــال. ــن ري ــبعة مايي ــى س ــل إل ــة تص إجمالي

بندة و)دع الباقي لهم(
تمثــل اتفاقيــة )دع الباقــي لهــم( التــي 
تتبناهــا شــركة العزيزيــة بنــدة لصالــح 
لبرامــج  مثاليــاً  نموذجــاً  الجمعيــة 
المســؤولية االجتماعيــة مــن الشــركات 
بتخصيــص  توجــت  والتــي  الوطنيــة، 
اســتثماري  مشــروع  إلنشــاء  عوائدهــا 
خيــري باســم عمــاء بنــدة توجــه إيراداتــه 
ــة. ــز الجمعي ــغيل مراك ــات تش ــم نفق لدع

 البنك األهلي و)ال لطباعة 
اإليصال(

فــي إطــار الشــراكة بيــن الجمعيــة والبنــك 
نحــو  امتــدت  التــي  التجــاري  األهلــي 
االحتفــال  يتــم ســنوياً  عشــرين ســنة؛ 
بمبــادرة البنــك بالتبــرع بقيمــة مــا تــم 
إيصــاالت  طباعــة  عــدم  نتيجــة  توفيــره 
معامــات الصرافــات اآلليــة لمــدة عــام، 
لصالــح الجمعيــة، وذلــك ضمــن مبــادرة )ال 

اإليصــال(. لطباعــة 

بنك ساب وبرنامج توظيف 
المعوقين

جــدَّد البنــك الســعودي البريطانــي )ســاب( 
اتفاقيــة رعايتــه الحصريــة لبرنامــج توظيــف 
المعوقيــن الــذي تتبنــاه مراكــز الجمعيــة 
بمشــاركة العشــرات مــن شــركات القطــاع 
ــة  ــات متوالي ــق نجاح ــذي حق ــاص، وال الخ

ــى مــدى نحــو ســت ســنوات. عل

 مجموعة سامبا و)جائزة 
الخدمة اإلنسانية(

تتبنــى مجموعــة ســامبا الماليــة رعايــة 
للخدمــة  الجمعيــة  جائــزة  برنامــج 
وذلــك  للمعوقيــن،  والتميــز  اإلنســانية 

المــدى. طويلــة  اتفاقيــة  ضمــن 

شركة المراعي و)جائزة األم 
المثالية(

تتبنــى الشــركة رعايــة وتمويــل جائــزة 
المثاليــة لألطفــال ذوي  لــألم  الجمعيــة 
اإلعاقــة، وتــم إطاقهــا فــي مركــز الجمعية 
األولــى،  للمــرة  2018م  عــام  بالريــاض 
مراكــز  بقيــة  فــي  ســنوياً  وســتتواصل 
ــة. ــدن المختلف ــق والم ــة بالمناط الجمعي

 البنك األول و)برنامج المنح 
الداخلي(

أبــرم البنــك األول اتفاقيــة تعــاون مــع 
الجمعيــة تتضمــن تبنــي البنــك لبرنامــج 

ــنوياً. ــاً س ــة لـــ15 طف ــح الداخلي المن

بنك الرياض و)الصدقة 
اإللكترونية(

أهــم  إحــدى  الريــاض  بنــك  يعــد 
ــة  ــة للجمعي ــة الداعم ــات المالي المؤسس
ــج  ــا برنام ــج، ومنه ــن البرام ــدد م ــر ع عب
)الصدقــة اإللكترونيــة(، وبرنامــج )أجــر 

شــهر(. كل 
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برنامج )تسهيل( 
تقديــم خصومــات ألعضــاء  يتضمــن  وهــو 
ولداعمــي الجمعيــة مــن خــال بطاقــة تمنــح 
مشــتركيها خصمــاً مميــزاً فــي أكثــر مــن 100 
شــركة ومتجــر، وتشــارك فيــه العشــرات مــن 
الشــركات واألســواق التجاريــة، حيــث يتمتــع 
ــروض  ــات وع ــا وبخصوم ــاركون بمزاي المش
الكثيــر مــن المتاجــر والمحــات الشــهيرة 
الكبــرى علــى مســتوى فــروع المملكــة والتــي 
تبلــغ نحــو 7300 فــرع، وقــد تجــاوز عــدد 
ــترك،  ــج 5 آالف مش ــي البرنام ــتركين ف المش
ويوجــه ريــع نســبة مــن رســوم البطاقــة 
المجانيــة،  وخدماتهــا  الجمعيــة  لصالــح 

ــى دعــم خدمــات العــاج  وتهــدف البطاقــة إل
لرعايــة  بالجمعيــة  والتأهيــل  والتعليــم 
المشــاركة  ويتــم   ، المعوقيــن  األطفــال 
بطاقــة  شــراء  خــال  مــن  البرنامــج  فــي 
يقتصــر  وال  الجمعيــة،  مــن  تســهيل«   «
ــو  ــى العض ــهيل« عل ــة » تس ــتخدام بطاق اس
فــي البرنامــج فقــط بــل لجميــع أفــراد األســرة 
البطاقــة  توفــر  حيــث  كامــل،  عــام  لمــدة 

ــزة. ــرة وجي ــي فت ــا ف ــاف قيمته أضع

 برنامج )مبادرتي( 
وهــو مــن البرامــج الرائــدة ويســتهدف رعايــة 
ــة  ــات الطبي ــدات الخدم ــام ووح ــاملة ألقس ش

ــن  ــال المعوقي ــدم لألطف ــي تق ــة الت والتعليمي
المتبــرع  بيــن  شــراكة  بمثابــة  وتكــون 
)مؤسســات أو أفــراد( وبيــن الجمعيــة فــي 
تأهيــل المعــوق طبيــاً وفكريــاً ودعــم قضيتــه، 
ــث  ــرته حي ــن أس ــة ع ــاء المالي ــف األعب وتخفي
ــاً. ويســتهدف  يتلقــى الرعايــة والتأهيــل مجان
توثيــق التعــاون بيــن الجمعيــة والمنشــأة مــن 
خــال شــراكة إنســانية لخدمــة المعــوق، أمــاً 
فــي األجــر والثــواب مــن هللا تعالــى، فقــد قــال 
ــوى( ..  ــر والتق ــى الب ــوا عل ــبحانه ) وتعاون س
اآليــة. وإبــراز الــدور اإليجابــي لمنشــآت القطاع 
الخــاص والميســورين تجــاه قضايــا المجتمع، 
ــن  ــة م ــئولية االجتماعي ــة المس ــيخ ثقاف وترس

ريادة الجمعية ال تتوقف على مستوى خدماتها، ورسالتها، ودورها الحيوي ولكن تمتد إلى 
الدعم  حشد  تستهدف  التي  الجماهيرية  والفعاليات  واألنشطة  البرامج  من  الكثير  ابتكار 

المادي لخدماتها المجانية.
 وقد شهدت خالل الدورة األخيرة لمجلس إدارة الجمعية العديد من البرامج المتميزة والتي 
كان روادها يعدون باآلالف وعكست مقدار مكانة الجمعية في المجتمع بصفة عامة ومنها 
برنامج )الدعم العيني( الذي يتيح للجهات المعنية تبني توفير االحتياجات العينية لتجهيز 

وتأثيث وإنشاء وحدات وأقسام الخدمة بالمراكز، وغيره من برامج أخرى ومنها

برامج رائدة وفعاليات مبتكرة
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ــليط  ــري. وتس ــاني والخي ــل اإلنس ــال العم خ
ــي  ــة ف ــة المالي ــات الجمعي ــى التزام ــوء عل الض
ظــل اســتمرارها لدعــم هــذه الفئــة وخدمتهــم 
دائــم  مالــي  مــورد  وإيجــاد  عاليــة.  بجــودة 
ــال  ــة األطف ــات جمعي ــة نفق ــتمر لتغطي ومس
ــئولياتها  ــام بمس ــغيلية للقي ــن التش المعوقي
الفرصــة  وإتاحــة  المعوقيــن.  تجــاه خدمــة 
للجمعيــة فــي توفيــر وتوجيــه بعــض األمــوال 
ــة  ــق المملك ــي مناط ــدة ف ــز جدي ــاء مراك إلنش
لخدمــة األطفــال المعوقيــن فــي تلــك المراكــز.

رسومات وإبداعات األطفال
 مــن البرامــج المبتكــرة التــي تبنتهــا الجمعيــة، 
للتعريــف  مبتكــرة  نافــذة  بمثابــة  وهــو 
ــح  ــاة تتي ــن، وقن ــال المعوقي ــات األطف بإبداع
للمنشــآت التجاريــة ورجــال األعمــال مســاندة 
علــى  ونشــرها  اإلبداعــات  تلــك  وتشــجيع 
ــج  ــذا البرنام ــة ه ــذ انطاق ــاق، ومن ــع نط أوس
أتاحــت الجمعيــة للراغبيــن مــن الشــركات 
عديــدة  نمــاذج  واألفــراد  والمؤسســات 
ومختلفــة مــن رســومات أطفــال الجمعيــة 
تتميــز بحجمهــا المناســب وخياراتهــا الجميلــة 
ــد  ــي العدي ــتخدامها ف ــة اس ــددة وإمكاني المتع
ــت  ــا أتاح ــام كم ــوال الع ــبات ط ــن المناس م
إمكانيــة  والمؤسســات  لألفــراد  الجمعيــة 
وعبــارات  واألســماء  الشــعارات  طباعــة 

التهنئــة المختــارة علــى هــذه البطاقــات.
متميــزاً  نجاحــاً  البطاقــات  وحققــت 
الجمعيــة  برســالة  التعريــف  فــي  ســواء 

أو تعزيــز ثقــة األطفــال بأنفســهم ورفــع 
معنوياتهــم بتأكيــد قدراتهــم علــى اإلنتــاج 
ــي  ــات ف ــك البطاق ــي تل ــك تأت ــداع، كذل واإلب
ــا  ــعى إليه ــي تس ــارة الت ــود الجب ــار الجه إط
ــم  ــدر دع ــر مص ــة لتوفي ــي محاول ــة ف الجمعي
جديــد وثابــت يســهم فــي مســاندة مشــاريع 
وخدمــات الجمعيــة الــى جانــب أن مثــل هــذه 
األنشــطة تهــدف إلــى رفــع الــروح المعنويــة 

لهــذه الفئــة الغاليــة مــن األبنــاء وأشــعارهم 
ــداع  ــاء واإلب ــى العط ــم عل ــم وقدرته بقيمته
فــي  إيحائــي  بشــكل  انعكــس  مــا  وهــو 
تفعيــل برامــج دمجهــم فــي المجتمــع، وذلــك 
ــن  ــس بي ــن التناف ــو م ــق ج ــال خل ــن خ م
األطفــال وإعطائهــم الثقــة بالنفــس بأنهــم 
إلــى  االلتفــات  ويتــم  المجتمــع  مــن  جــزء 

إبداعاتهــم واالحتفــاء بهــا.
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األمير سلطان: الخير الذي تعيشه بالدنا     يبقى بالتمسك بالدين الحنيف
رئيس  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  سلطان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  م  كرَّ
مجلس إدارة الجمعية يوم األحد 5 جمادى اآلخرة 1440هـ الموافق 10 فبراير 2019م، 
لألطفال  الكريم  القرآن  لحفظ  األولى من فروع جائزة سموه  بالمراتب  الفائزين 
المعوقين في دورتها الثالثة والعشرين. وحضر حفل التكريم معالي الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، والكثير من أصحاب الفضيلة 
والمعالي وأولياء أمور األطفال المشاركين في المنافسة من مناطق المملكة 

المختلفة، ومن عدد من دول مجلس التعاون الخليجي .
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األمير سلطان: الخير الذي تعيشه بالدنا     يبقى بالتمسك بالدين الحنيف
وأعــرب ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان 

الجائــزة  تنظيــم  بتواصــل  اعتــزازه  عــن 

قرابــة ربــع قــرن، وبمــا تحظــى بــه مــن 

والجمعيــات  األمــور  أوليــاء  مــن  تفاعــل 

والمؤسســات المعنيــة برعايــة األطفــال 

المعوقيــن، مشــيراً إلــى أن تزايــد أعــداد 

مســتوى  وارتفــاع  ســنوياً  المتنافســين 

ــول  ــي وص ــاح ف ــدان النج ــن يجس الحافظي

الرســالة اإلنســانية والتربويــة واالجتماعيــة 

لهــذه الجائــزة التــي تعــد امتــداداً لمــا يحظــى 

بــه كتــاب هللا الكريــم مــن اهتمــام مــن 

المملكــة العربيــة الســعودية بقيــادة خــادم 

ــن  ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش الحرمي

عبدالعزيــز.

األطفــال  إلــى  التهنئــة  ســموه  ــه  ووجَّ

ــوف  ــاً بالضي ــن، مرحب ــاركين والفائزي المش

مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومــن 

ــره  ــن تقدي ــرب ع ــا أع ــن، كم ــة البحري مملك

لتفاعــل أســر األطفــال، وخصوصــاً األمهات 

ــن جهــداً فائقــاً مــع أطفالهــن،  ــي يبذل الالئ

فــي  دورهــن  يقــدر  »الجميــع  أن  مؤكــداً 

ــة«. ــم النبيل ــل القي تأصي

كلمتــه خــالل حفــل  فــي  وقــال ســموه 

جائــزة  فــي  الليلــة  »نســعد  التكريــم: 

ــن  ــي وط ــرآن ف ــة الق ــم حفظ ــرآن بتكري الق

القــرآن. وهــذه المناســبة تعــد فخــراً لجميــع 

القائميــن علــى الجائــزة، ولــي شــخصياً؛ 

فقــد تفضــل هللا -ســبحانه وتعالــى- علينــا 

الوطــن  فهــذا  المكرمــة؛  بهــذه  جميعــاً 

وأبنــاؤه اجتمعــوا علــى كلمــة هللا، وعلــى 

4647

في ختام الدورة الـ23 لجائزة األمير سلطـــــــــــــــــــــــــــــــان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم



قــول ال إلــه إال هللا، وعلــى القيــم اإلســالمية 

النبيلــة، وهــو عقــد يربــط أبنــاء هــذه الدولــة 

المباركــة تحــت مظلــة الديــن الحنيــف«.

ــه  ــذي تعيش ــر ال ــموه: »إن الخي ــاف س وأض

بالدنــا ال يســتمر إال باســتمرار الســبب الــذي 

ــذا  ــزام به ــو االلت ــر، وه ــذا الخي ــى ه أدى إل

الديــن الحنيــف، وعــدم التنــازل عــن أي مــن 

تلــك الثوابــت التــي قامــت عليهــا هــذه األمــة 

المباركــة«.

ــام  ــى »االهتم ــه إل ــي كلمت ــموه ف ــا س ودع

بالنــشء فــي ظــل التحديــات الجســام التــي 

يوجهونهــا«، مشــيراً إلــى أن »التحصيــن 

الديــن  إلــى  واالنتمــاء  النبيلــة،  بالقيــم 

والمعاملــة  القــرآن،  وحفــظ  الحنيــف، 

الحســنة، واالنفتــاح بضميــر حــي ســيتيح 

بنــاء  فــي  المشــاركة  القادمــة  لألجيــال 

صالــح«. مجتمــع 

وامتنانــه  تقديــره  عــن  ســموه  وأعــرب 

لتفضــل معالــي الشــيخ صالــح الفــوزان 

ظــروف  رغــم  المناســبة  هــذه  بحضــور 

ــه  ــريف فضيلت ــى أن تش ــيراً إل ــفره، مش س

للمناســبة يعــد تتويجــاً للجائــزة ومــا حظيــت 

بــه مــن تفاعــل كريــم ورعايــة مــن أصحــاب 

ــا  ــدى دوراته ــى م ــة عل ــماحة والفضيل الس

الســابقة .

مــن جهتــه أكــد فضيلــة الشــيخ صالــح 

بــن فــوزان الفــوزان عضــو هيئــة كبــار 

العلمــاء أن »اإلعاقــة ال تمنــع مــن العمــل 

خــالل  فضيلتــه  مبينــاً  الصالــح«، 

توجيــه  مــن  الغاليــة  الفئــة  هــذه  علــى 

ســليم وتعليــم مســتقيم ورعايتهــا الرعايــة 

ــل  ــذا العم ــك أن ه ــال: »ال ش ــة، وق الطيب

القائمــة  بالجهــود  ثــم  هللا  فضــل  مــن 

عليــه، ونســأل هللا أن يزيــد الجميــع مــن 

فضلــه وإحســانه، وأن يكلــل تلــك الجهــود 

بالتوفيــق واإلعانــة مــن أجــل إعانتهــم علــى 

ــذه  ــم. وه ــم ودنياه ــور دينه ــف بأم التعري

الفئــة -وللــه الحمــد- إذا ســلم العقــل 

تكــون بقيــة اإلصابــات بســيطة، وإخوانهــم 

أبدانهــم  فــي  الســالمة  ذوو  األصحــاء 

وعقولهــم يقدمــون لهــم الرعايــة والخدمــة، 

وهكــذا هــو المجتمــع المســلم -كمــا وصفه 

رســول هللا صلــى هللا عليــه 

»المؤمــن  وســلم-: 

مــن  للمؤ

ــلطان  ــر س ــزة األمي ــل جائ ــي حف ــه ف كلمت

بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز لحفــظ القــرآن 

الكريــم لألطفــال المعوقيــن، أن »هذه الفئة 

أحــوج مــا تكــون إلــى تعليمهــا مــا ينفعهــا 

تعليــم  ســيما  وال  ودنياهــا،  دينهــا  مــن 

ــلف  ــج الس ــى منه ــليمة عل ــدة الس العقي

ــل  ــة مث ــكام العملي ــح واألح الصال

والــزكاة  والصــوم  الصــالة 

مــا  ثــم  والعمــرة  والحــج 

ــادة  ــن الزي ــه م ــر ب يتيس

ــم«. ــي العل ف

وقــدم الشــيخ الفــوزان 

ه  شــكر

ئميــن  للقا

الشيخ صالح الفوزان: 

أبناء هذه الفئة أحوج 

ما يكونون إلى 

التعليم والتأهيل
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كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضــه بعضــاً«، 

توادهــم  فــي  المؤمنيــن  »مثــل  وقولــه: 

وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا 

اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد 

بالســهر والحمــى«. والمســلمون يتعاونون 

علــى البــر والتقــوى والصــالح واإلصــالح، 

وعلــى مــا فيــه خيــر الديــن والدنيــا، وتحصــل 

ــا هللا  ــون رض ــة، وينال ــة الطيب ــك النتيج بذل

ــه هللا  ــا كتب ــى م ــون عل ــم يحصل ــبحانه، ث س

لهــم مــن الكرامــة والخيــر بســبب مــا قامــوا 

ــا  ــوج م ــي أح ــي ه ــة الت ــذه الفئ ــو ه ــه نح ب

التعليــم والتوجيــه؛ ليلحقــوا  إلــى  تكــون 

األصحــاء«. بإخوانهــم 

وعمــل  مباركــة  جهــود  »هــذه  وأضــاف: 

والتقــوى،  البــر  علــى  وتعــاون  صالــح 

وتوجيــه ســليم؛ فللــه الحمــد والشــكر علــى 

مــا تحقــق مــن إنجــازات فــي هــذه الجائــزة، 

الجميــع بواســع  ونســأل هللا أن يشــمل 

تثمــر  وأن  وإحســانه،  وفضلــه  رحمتــه 

جهــود القائميــن علــى جمعيــة األطفــال 

وطيــب،  خيــر  مجــال  وهــو  المعوقيــن، 

ــة،  ــرة الطيب ــذه الثم ــر ه ــأل هللا أن يثم ونس

عمــالً،  أحســن  مــن  أجــر  يضيــع  ال  وهللا 

ــداد«. ــق والس ــع التوفي ــأل هللا للجمي ونس

األســتاذ  للجائــزة  العــام  األميــن  وكان 

ــن عبدالرحمــن الســبيهين قــد  ــز ب عبدالعزي

أعلــن أســماء الفائزيــن فــي فــروع هــذه 

ــاركين  ــدد المش ــى أن ع ــيراً إل ــدورة، مش ال

 100 نحــو  إلــى  وصــل  والمشــاركات 

طفــل يمثلــون العشــرات مــن المــدارس 

المملكــة،  مناطــق  كل  مــن  والجمعيــات 

ومــن مملكــة البحريــن، ودولــة اإلمــارات 

ــره  ــكره وتقدي ــع ش ــدة .ورف ــة المتح العربي

إلــى صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلطان 

ــة  بــن ســلمان؛ لمــا يوليــه مــن دعــم ورعاي

للجائــزة، ولحــرص ســموه علــى توســيع 

نجاحاتهــا. وتواصــل  دائرتهــا، 

ــن  ــاذج م ــى نم ــور إل ــتمع الحض ــذا، واس ه

تــالوات األطفــال المشــاركين الذيــن أثــاروا 

ــم  ــك ت ــد ذل ــع، وبع ــجيع الجمي ــاب وتش إعج

تقديــم عــرض مرئــي عــن فعاليــات الجائــزة 

ســمو  قــدم  ثــم  المصاحبــة،  واألنشــطة 

ــد أن  ــن، بع ــا للفائزي ــزة الهداي ــي الجائ راع

ســلَّم شــهادات تقديــر للجهــات المتفاعلــة 

مــع هــذه الــدورة، وفــي مقدمتهــا الخطــوط 

ومجموعــة  الســعودية،  العربيــة  الجويــة 

ــد. ــوات المج ــبكة قن ــر، وش الحكي

4849



أثنــى الطــالب المشــاركون مــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي فــي الــدورة الـــ23 لجائــزة 
األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن 
التطــور  علــى  المعوقيــن،  لألطفــال  الكريــم 
الكبيــر الــذي تشــهده الجائــزة علــى كل األصعــدة، 
األوســاط  فــي  الجائــزة  ســمعة  أن  مؤكديــن 
محفــزاً  أمــراً  أصبحــت  والعربيــة  الخليجيــة 
للجميــع للمشــاركة والتنافــس وتشــجيع األبنــاء 
والبنــات علــى حفــظ القــرآن الكريــم، وإذكاء روح 
ــزز  ــذي يع ــر ال ــم؛ األم ــريفة بينه ــة الش المنافس
عالقــة الطفــل بكتــاب ربــه الكريــم، ويشــجع 
الناشــئة علــى حفــظ القــرآن الكريــم وتالوتــه 

وتدبــره. 
وقالــت والــدة الطالــب اإلماراتــي يوســف ســعيد 
النقبــي مــن مركــز رأس الخيمــة لرعايــة وتأهيــل 
أصحــاب الهمــم، والــذي نــال المركــز الثانــي فــي 
الفــرع الثالــث )المعوقــون عقليــاً وجســدياً أو 
ــخة  ــذه النس ــي ه ــاركة ف ــط(: »المش ــاً فق عقلي
دافــع كبيــر للطالــب مــن أجــل الحفــظ ومواصلــة 
ــي  ــم. وابن ــي القــرآن الكري ــر معان ــز فــي تدب التمي

يوســف منــذ أن كان عمــره خمــس ســنوات وهــو 
يحفــظ القــرآن فــي مركــز أنــس بــن مالــك الــذي 

يتبــع أوقــاف اإلمــارات«.
 وأضافــت: »هــذه هــي المشــاركة الخارجيــة 
أن  بعــد  اإلمــارات،  خــارج  ليوســف  األولــى 
ــك  ــال ش ــاً. وب ــابقات داخلي ــدة مس ــي ع ــارك ف ش
ــن  ــر م ــزاً أكب ــي حاف ــت ابن ــاركة أعط ــذه المش ه
ــذ أن  ــاً من ــر كان واضح ــذا األم ــظ، وه ــل الحف أج
ــف  ــر يوس ــاض؛ إذ أظه ــى الري ــفرنا إل ــم بس عل
اهتمامــاً كبيــراً بالمنافســة مــن أجــل الحصــول 

ــزة«. ــى الجائ عل
وقدمــت والــدة يوســف النقبــي شــكرها لصاحــب 
الجائــزة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، مشــيدةً بمــا يقدمــه 
ســموه مــن جهــد لهــذه الفئــة الغاليــة علــى 
قلوبنــا جميعــاً، بعــد أن أولــى اهتمامــاً كبيــراً 
ــكل  ــم بش ــرآن الكري ــابقة الق ــال، وبمس باألطف
ــت: »المســابقة هــي حلقــة وصــل  خــاص، وقال
ــة  ــل خيري ــم، ودلي ــرآن الكري ــئة والق ــن الناش بي
لهــذه البــالد المباركــة التــي عمــل والة أمرهــا 

وســلم-:  عليــه  هللا  -صلــى  الرســول  بقــول 
ــدة أن  ــه«، مؤك ــرآن وعلم ــم الق ــن تعلَّ ــم َم خيرك
»المســابقة القرآنيــة ميــدان للتنافــس الشــريف 
فــي حفــظ أعظــم كتــاب، وتجّســد عنايــة القيــادة 

ــه«. ــرآن وأهل ــيدة بالق الرش
زيــاد  الطالــب  والــدة  وصفــت  جانبهــا،  مــن 
ــة  ــة الطلب ــز رعاي ــن مرك ــن م ــال الدي ــر جم ناص
الموهوبيــن بالبحريــن، والــذي نــال المركــز األول 
للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي فئــة )المعوقــون 
عقليــاً وجســدياً أو عقليــاً فقــط( هــذه المســابقة 
رســالة  تتبنــى  كونهــا  بـ«العريقــة؛  القرآنيــة 
ــاب  ــى كت ــال عل ــى اإلقب ــجيع عل ــا التش مضمونه
هللا تعالــى، وتالوتــه وحفظــه وتجويــده، خصوصــاً 
أنهــا تنطلــق وفــق قيــم العدالــة والشــفافية 

والمهنيــة والصــدق«.
ــت  ــابقة قال ــي المس ــاد ف ــاركة زي ــول مش وح
ــز  ــي المرك ــام الماض ــق الع ــاد حق ــه: »زي والدت
ابنــي  الحمــد  وللــه  المســابقة،  فــي  األول 
ــر  ــال الكثي ــبق أن ن ــالً، وس ــرآن كام ــظ الق يحف

ــة  ــوزه نهاي ــا ف ــي كان آخره ــز الت ــن الجوائ م

الطلبة الخليجيون
يثنون على الجائزة وأهميتها لألطفال

ير
ار

تق
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الواعــدة  النجــم  بجائــزة  الماضــي  الشــهر 
بــن علــي آل  الشــيخ عيســى  المقدمــة مــن 
ــة  ــز عالي ــي مرك ــاً ف ــدرس حالي ــو ي ــة، وه خليف

المبكــر«.  للتدخــل 
ــي خــال  ــاع النقب ــر األســتاذ من ــه، اعتب مــن جانب
ــذي  ــادي ال ــعيد الب ــن س ــن ب ــل عبدالرحم الطف
20 ســورة  فــي حفــظ  الثالــث  المركــز  نــال 
التيــن  )مــن ســورة  عــّم  مــن جــزء  متصلــة 
ــي  ــزة ف ــة الجائ ــاس(، أن أهمي ــورة الن ــى س إل
مــن  يتحفــزون  جعلتهــم  العربــي  الوطــن 
ــة  ــروف المحيط ــم كل الظ ــاركة رغ ــل المش أج

عبدالرحمــن.  بالطفــل 
وبيــن النقبــي أن عبدالرحمــن الــذي يــدرس فــي 
ــتفاد  ــانية اس ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش مدين
مــن  النســخة  بهــذه  مشــاركته  مــن  الكثيــر 
لحفــظ  بــن ســلمان  األميــر ســلطان  جائــزة 
يجعلنــا  إيجابــي  أمــر  وقــال: »هــذا  القــرآن، 
متحفزيــن أكثــر للمشــاركة فــي األعــوام المقبلة. 
وإقامــة المســابقة فــي عاصمــة المملكــة تعطــي 
المســابقة وهجــاً خاصــاً؛ كــون هــذه البــالد 
قامــت علــى كتــاب هللا، وتســعى دائمــاً وأبــداً 
ــى نفــع اإلســالم والمســلمين فــي كل مــكان،  إل
ــوف  ــة وقط ــار يانع ــت بثم ــابقة آت ــذه المس وه
دانيــة علــى الشــباب المســلمين الذيــن كرســوا 
ــي  ــم ف ــرآن الكري ــظ الق ــم لحف ــم ووقته جهده
المــدارس وحلقــات التحفيــظ. وأرجــو هللا العلــي 
القديــر أن يكتــب التوفيــق والســداد والنجــاح 
للقائميــن علــى هــذه الجائــزة، وأن يجزيهــم خيــر 

ــزاء«. الج

لقــد ســرني مــا رأيــت فــي هــذا االجتمــاع الطيــب المبــارك مــن حضــور أصحــاب الســمو وأصحاب 
ــة،  ــاب اإلعاق ــن أصح ــارك م ــشء المب ــذا الن ــى ه ــن عل ــة والقائمي ــاب الفضيل ــي وأصح المعال
ــل  ــوه العم ــع، ويتل ــم الناف ــزود بالعل ــن الت ــر- م ــل والفك ــلم العق ــع -إذا س ــة ال تمن واإلعاق
ــة  ــذه الجمعي ــى ه ــن عل ــه القائمي ــم بتوجي ــى- ث ــبحانه وتعال ــق هللا -س ــذا بتوفي ــح، وه الصال
المباركــة، ولهــم عنــد هللا -إن شــاء هللا- جزيــل األجــر والثــواب؛ ألن هــذه الفئــة مــن النــاس 
أحــوج مــا تكــون إلــى تعليمهــا مــا ينفعهــا فــي دينهــا ودنياهــا، وال ســيما تعليمهــم العقيــدة 
الســليمة علــى منهــج الســلف الصالــح ثــم تعليمهــم األحــكام العمليــة؛ أحــكام الصــالة والــزكاة 
والصيــام والحــج والعمــرة؛ هــذه أركان اإلســالم، ثــم مــا يفتــح هللا بــه مــن الزيــادة فــي العلــم. 
ــليم  ــه س ــن توجي ــة م ــذه الفئ ــة ه ــى رعاي ــن عل ــكر القائمي ــم نش ــال- ث ــل وع ــكر هللا -ج ونش
ــم  ــة، وال شــك أن هــذا بفضــل هللا -جــل وعــال- ث ــة طيب ــة ورعاي ــم مســتقيم ومــن عناي وتعلي
بفضــل الجهــة القائمــة علــى هــذا العمــل المبــارك. ونســأل هللا -جــل وعــال- أن يزيــد الجميــع 
مــن فضلــه وإحســانه، وأن يمدهــم بالتوفيــق واإلعانــة علــى مــا توجهــوا نحــوه أو وجهــوا نحــوه 
مــن أمــور دينهــم ودنياهــم.. وهــذه الفئــة -والحمــد للــه- إذا ســلم العقــل فبقيــة اإلصابــات 
ــة  ــليمة قابل ــول س ــه- عق ــد لل ــل -والحم ــل، والعق ــة العق ــى إصاب ــبة إل ــة بالنس ــون خفيف تك
للخيــر والتوجيــه مــن أســاتذة كــرام يحتســبون األجــر عنــد هللا -عــز وجــل-، وتلحــق هــذه الفئــة 
بإخوانهــم مــن ذوي الســالمة فــي أبدانهــم وعقولهــم. وهكــذا المجتمــع اإلســالمي كمــا وصفــه 
الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم- »المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــاً«، و »مثــل 
المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو 

تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«. 
ــالح،  ــالح واإلص ــى الص ــاون عل ــوى، ويتع ــر والتق ــى الب ــاون عل ــلمين يتع ــع المس ــذا مجتم هك
ــة، وهــي  ــك النتيجــة الطيب ــا واآلخــرة، ويحصــل بذل ــن والدني ــر الدي ــه خي ــا في ــى م ويتعــاون عل
رضــا هللا -ســبحانه وتعالــى-، ثــم أيضــاً يحصلــون -بعــد رضــا هللا- علــى مــا أعــد هللا لهــم مــن 
الكرامــة والخيــر بســبب مــا قامــوا بــه نحــو هــذه الفئــة التــي هــي أحــوج مــا تكــون إلــى التعليــم 

ــه.  ــر والحمــد لل ــه لتلحــق بإخوانهــا األصحــاء وال يفوتهــا شــيء مــن الخي والتوجي
هــذا جهــد مبــارك، وهــذا عمــل صالــح، وهــذا تعــاون علــى البــر والتقــوى، وهــذا توجيــه ســليم؛ 
فللــه الحمــد والشــكر علــى مــا وفــق وأنعــم، ونســأله -ســبحانه وتعالــى- أن يشــمل الجميــع 
ــالم-  ــالة والس ــه الص ــول علي ــه الرس ــا وصف ــذا -كم ــانه، وه ــه وإحس ــه وفضل ــع رحمت بواس
»مثــل المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه 
ــود  ــم بجه ــل هللا ث ــل بفض ــذا حاص ــى«.  وه ــهر والحم ــد بالس ــائر الجس ــه س ــى ل ــو تداع عض
هــؤالء القائميــن علــى هــذا المجــال الخيــرّ الطيــب، ونســأل هللا أن يثمــر هــذه الثمــرة المباركــة 
المرجــوة منــه؛ إنــه قريــب مجيــب، وهللا -جــل وعــال- ال يضيــع أجــر َمــن أحســن عمــالً.  هــذا، 
ونســأل هللا للجميــع التوفيــق واإلعانــة والســداد والبركــة فــي القــول والعمــل، وصلــى هللا علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن.

* كلمة معالي عضو هيئة كبار العلماء  في الحفل الختامي للجائزة
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ــرة  ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــت صاحب رع
عبدالعزيــز  بــن  بنــت ســلمان  حصــة 
الــدورة  فــي  الفائــزات  تكريــم  حفــل 
األميــر  لجائــزة  والعشــرين  الثالثــة 
ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
لألطفــال  الكريــم  القــرآن  لحفــظ 
المعوقيــن، والــذي أقيــم بمركــز جمعيــة 
 6 االثنيــن  يــوم  المعوقيــن  األطفــال 
ــق 11  ــرة 1440هـــ المواف ــادى اآلخ جم

2019م. فبرايــر 
وشــهد الحفــل حضــوراً مكثفــاً مــن 
والفتيــات  الجمعيــة  أطفــال  أمهــات 
ــي  ــدورة، والالئ المشــاركات فــي هــذه ال
يمثلــن الكثيــر مــن مناطــق المملكــة 

التعــاون  مجلــس  دول  مــن  وعــدداً 
. الخليجــي 

بنــت  حصــة  األميــرة  ســمو  وأعربــت 
ــز عــن ســعادتها  ــن عبدالعزي ســلمان ب
هــذه  فــي  بالمشــاركة  واعتزازهــا 
ــموها  ــت س ــة، ووصف ــبة الطيب المناس
ــا  ــم بأنه ــرآن الكري ــظ الق ــزة تحفي جائ
تميــزت فــي مضمونهــا وتنظيمهــا حتــى 
يومنــا هــذا الــذي يمثــل احتفــاالً بعامهــا 
ــموها:  ــت س ــرين، وقال ــث والعش الثال
»لقــد كانــت منــذ نشــأتها فــي عــام 
١٤١٧هـــ، وال تــزال، تحظــى برعايــة كريمة 
ودعــم متواصــل مــن لــدن مــوالي خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 

بــن عبدالعزيــز -يحفظــه هللا ويرعاه-«.
ــا  ــة ألقته ــي كلم ــموها ف ــت س وأضاف
األمســية  »هــذه  الحضــور:  علــى 
المباركــة تفيــض نــوراً وهدايــًة تمــأل 
النفــس البشــرية بالســكينة والســالم، 
ــة  ــذه النخب ــن ه ــون بي ــرفني أن أك ويش
القائمــات  األخــوات  مــن  المتميــزة 
بناتــي  اإلعــداد والتنظيــم، ومــع  علــى 
الثالثــة  الــدورة  فــي  المتســابقات 
ســلطان  األميــر  لجائــزة  والعشــرين 
بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم 
والقــدرات  الهمــم  ذوي  لألطفــال 

الخاصــة.«
وقالــت ســموها: »إننــا نحمــد هللا أن 

لدى رعايتها جائزة األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن لألطفال المعوقين

األميرة حصة بنت سلمان:
أهنئ وأفتخر بإنجاز وتميز أطفالنا ذوي الهمم
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بالدنــا المباركــة قامــت علــى الكتــاب 
والســنة، وحملــت علــى عاتقهــا وعاتــق 
هللا  كتــاب  خدمــة  وبناتهــا  أبنائهــا 
ورصــدت  وتعليمــاً،  وطباعــًة  نشــراً 
التنافــس  أبــواب  وفتحــت  الجوائــز، 
ــده  ــه وتجوي ــى حفظ ــاً عل ــاً وعالمي محلي
جــل  اليــوم  نــرى  ونحــن  وتفســيره. 
علــى  والعامــة  المدنيــة  المؤسســات 
أرض بالدنــا تســاهم فــي مواصلــة هــذا 
الجمعيــة  هــذه  بينهــا  ومــن  النهــج، 
الرائــدة التــي تبنــت مســابقة ســنوية 
ــى  ــة إل ــم، باإلضاف ــرآن الكري ــظ الق لحف
ــي«. ــا الرئيس ــددة لدوره ــه المتع األوج
»إن  قائلــة:  ســموها  واســتطردت 
المســابقة  فــي  المشــاركين  عــدد 
ــة  ــة وثماني ــن وثالثمائ ــى ألفي ــل إل وص
األمــر  مشــاركاً؛   )2348( وأربعيــن 
ــى  ــّي أن أحمــد هللا تعال ــب عل ــذي يُوِج ال
ــال  ــؤالء األطف ــال ه ــرص وإقب ــى ح عل
وحفظــاً  تــالوةً  الكريــم  القــرآن  علــى 
وتفســيراً؛ فــكل منــا نحــن البشــر لديــه 
ــن  ــه، ولك ــي حيات ــدي ف ــن التح ــيء م ش

ــر  ــن تني ــن رب العالمي ــرآن م ــة الق هدي
ــئ  ــك أهن ــق؛ لذل ــا الطري ــهل علين وتس
وأفتخــر بهــؤالء األطفــال مــن بناتنــا 
وأبنائنــا ذوي الهمــم علــى تنافســهم 
ــمى  ــن أس ــد م ــال يع ــي مج ــم ف وتميزه
ــى  ــلم إل ــه المس ــرب ب ــا يتق ــل م وأفض
ــه؛ إذ ال شــيء أشــرف وال أعظــم مــن  رب
أن تكــون قريبــاً مــن كالم هللا -جــل 

وعــال- الــذي نــزل بــه الــروح األميــن على 
معلماتهــم  وأهنــئ  الكريــم.  رســولنا 
ومعلميهــم وأمهاتهــم وآباءهــم علــى 
هــذا اإلنجــاز والتميّــز، وأســأل هللا أن 
ــا مــن أن يصبحــوا  ــا وأبناءن يمكــن بناتن
ســفراء لوســطية اإلســالم وســماحته«.

ودعــت ســموها المولــى -جلــت قدرتــه- 
المســابقة  هــذه  أعمــال  يكتــب  أن 
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ــمو  ــب الس ــنات صاح ــزان حس ــي مي ف
الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة 
جمعيــة األطفــال المعوقيــن الــذي تبنــى 
فكــرة إنشــائها وتكفــل بهــا، وأيضــا 
ــة  ــوبي جمعي ــنات منس ــزان حس ــي مي ف
األطفــال المعوقيــن وأعضــاء األمانــة 
ــي  ــاهم ف ــن س ــزة وكل َم ــة للجائ العام

اإلعــداد والتنظيــم لهــذه المســابقة .
أمهــات  دور  علــى  ســموها  وأثنــت 
وحرصهــن  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال 
مثــل  فــي  األطفــال  مشــاركة  علــى 
التفاعليــة  التربويــة  األنشــطة  هــذه 
ــع،  ــم بالمجتم ــي دمجه ــهم ف ــي تس الت
كمــا وجهــت تحيــة تقديــر للمعلمــات 
األطفــال  تحفيــظ  علــى  والمشــرفات 
وتأهيلهــم، ســواء فــي جمعيــة األطفــال 
ــات  ــن المؤسس ــا م ــن أو غيره المعوقي

. العالقــة  ذات 
وفــي الختــام توجهــت ســموها بالدعــاء 
ــى  ــم عل ــر »أن يدي ــي القدي ــى هللا العل إل
بالدنــا أمنهــا وازدهارهــا بقيــادة حكومة 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  مــوالي 

ــن«.  ــده األمي ــي عه وول
وكان الحفــل قــد بــدأ بتــالوة إحــدى 
الفائــزات آليــات مــن الذكــر الحكيــم، 
ــن  ــاً ع ــاً مرئي ــور عرض ــاهد الحض ــم ش ث
فعاليــات الجائــزة واألنشــطة المصاحبة 

لهــا ثــم ألقــت عضــوة مجلــس إدارة 
ــورة  ــن الدكت ــال المعوقي ــة األطف جمعي
فيهــا  وجهــت  كلمــة  بيســار  ماجــدة 
»رســالة شــكر إلــى األطفــال الذيــن 
ــا  ــى وجوهن ــل عل ــامة أم ــموا ابتس رس
ــاب هللا  ــظ كت ــى حف ــهم عل ــر تنافس عب
الكريــم«، وقالــت: »أقــول لهــم: شــكراً 
لكــم؛ ألنكــم أتحتــم الفرصــة لنــا؛ للتعلــم 

منكــم مجــدداً«. 
ــات  ــوات الكريم ــى األخ ــت: »وإل وأضاف

أمهــات هــؤالء األطفــال وشــريكاتنا فــي 
المســيرة أقــول لهــن: هنيئــاً لكــنَّ لقــد 
جمعتــنَّ الحســنيات؛ الصبــر والوعــي 
. أمــا معلمــات  واإليجابيــة.. شــكراً لكــنَّ
ومعلمــو هــؤالء األطفــال فأقــول لهــم: 
إنكــم تصنعــون األمــل، وتســهمون فــي 
بنــاء اإلنســان؛ فتحيــة تقديــر وعرفــان«.
ــى  ــكر إل ــدة الش ــورة ماج ــت الدكت ورفع
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز راعــي هــذه 
 23 منــذ  فكرتهــا  ومتبنــي  المســابقة 
هــت التحيــة إلــى جمعيــة  عامــاً، كمــا وجَّ
ــذه  ــت ه ــي تبن ــن الت ــال المعوقي األطف
بهــذا  ونظمتهــا  الفريــدة  المســابقة 

ــز. التمي
ــت  ــوبيها رفع ــة ومنس ــم الجمعي وباس
الدكتــورة ماجــدة أســمى آيــات االمتنــان 
الحفــل  راعيــة  ســمو  إلــى  والتقديــر 
ــة الســمو الملكــي األميــرة حصــة  صاحب
بنــت ســلمان بــن عبدالعزيــز، داعيــًة هللا 
ــراً. ــموها خي ــب س ــر أن يثي ــي القدي العل
األميــرة  ســمو  قامــت  ذلــك  عقــب 
ــات  ــليم الفتي ــلمان بتس ــت س ــة بن حص
ــان  ــاً لبي ــن وفق ــز، وه ــزات الجوائ الفائ

العامــة: األمانــة 

ير
ار

تق

54
العدد 104 رجب 1440ه - إبريل 2019م



الفرع األول

الفرع الثالث

المعوقات جسديًا فقط

المعوقات عقليًا وجسديًا أو عقليًا فقط

المستوى الثاني:
حفظ عشرة أجزاء متصلة

األولى: سارة عبدالله محمد عبدالرحيم حسن 
نادي دبي ألصحاب الهمم

المستوى الثالث:
حفظ خمسة أجزاء متصلة

األولى: وردة عبدالله محمد عبدالرحيم حسن 
نادي دبي ألصحاب الهمم

المستوى الثالث:
حفظ 20 سورة متصلة من جزء عّم 

)من سورة التين إلى سورة الناس(

األولى: شوق إسماعيل إبراهيم محمد هتان 
 مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لألطفال 

المعوقين بجدة

الثانية: غال رياض محمد سعيد البشري 
مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لألطفال 

المعوقين بجدة

الثالثة: رغد محمد فهد العلواني 
مركز جمعية األطفال المعوقين بجنوب الرياض

المستوى الرابع:
حفظ جزء واحد متصل

األولى: أريام سالم محمد الحارثي 
مركز جمعية األطفال المعوقين بجنوب الرياض

الثانية: فرح سالم جميعان الشمري 
االبتدائية الـ51 للبنات بحفر الباطن

الثالثة: تالين بندر حسن بخش 
مركز الملك فهد لألطفال المعوقين بالرياض
الثالثة مكررة: سديم فوزي خميس الشمري
مركز الملك سلمان لألطفال المعوقين بحائل

المستوى الرابع:
حفظ 10 سور متصلة من جزء عّم 

)من سورة الفيل إلى سورة الناس(
األولى: آمنة أمين مسعد المريسي
مركز رعاية الطلبة الموهوبين بالبحرين

الثانية: ريوف محمد حسن علي عسيري 
مركز جمعية األطفال المعوقين بعسير

الثالثة: خلود عليان محمد الخضير 
مركز الملك فهد بن عبدالعزيز لألطفال 

المعوقين بالرياض

الثالثة مكررة: ليان محمد سعد المطيري
االبتدائية األولى بالعاقول

وفــي ختــام الحفــل قدمــت إحــدى الطفــالت المشــاركات هديــة تذكاريــة لســمو راعيــة الحفــل باإلنابــة 
عــن الجمعيــة واألمانــة العامــة للجائــزة.
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الرياض تكرم أبناءها
كــرم مركــز الجمعيــة بالريــاض األطفــال 
أقامــه  حفــل  فــي  بالجائــزة  الفائزيــن 
القســم التعليمــي بالمركــز بحضــور عــدد من 
والمشــرفات،  والمعلمــات  المســؤولين، 
وهمــا  الفائزتيــن،  الطفلتيــن  وأمهــات 
ــان  ــود علي ــش، وخل ــن بخ ــدر حس ــن بن تالي

ــز  ــى المرك ــا عل ــر؛ لحصولهم ــد الخضي محم
الثالــث مــن مســتويات الجائــزة.

بــن  خالــد  األســتاذ  المركــز  مديــر  وهنــأ 
الفائزتيــن  الطفلتيــن  الفهيــد  ســليمان 
وقــدم لهمــا الهدايــا، وعبــر عــن شــكره 
والمشــرفات  للمعلمــات  وتقديــره 
واألمهــات؛ لجهودهــن فــي تنميــة مهــارات 

أطفــال المركــز فــي حفــظ القــرآن الكريــم، 
ــات  ــي فعالي ــاركة ف ــى المش ــن عل وتحفيزه

الجائــزة.
ــات  ــن المعلم ــدداً م ــد ع ــرم الفهي ــذا، وك ه
وأمهــات األطفــال وفريــق العمــل بالمركــز 
فــي القســم التعليمــي؛ تقديــراً لدورهــن 
الكريــم،  القــرآن  بفصــول  العنايــة  فــي 

بهجة وتكريم أطفال الجمعية الفائزين 
بجائزة القرآن الكريم

الجمعية بفوز  التأهيل؛ احتفلت مراكز  ابتهاجًا بتفوق أطفالها، وبنجاح برامج 
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لحفظ  لجائزة  الـ23  الدورة  أبنائها في 
القرآن الكريم لألطفال المعوقين؛ إذ تمكن 12 طفاًل وطفلة من أبناء الجمعية 
من تبوؤ المراكز األولى في مستويات الجائزة المتعددة؛ ولذلك حرصت المراكز 
حفظ  لمواصلة  لهم  وتحفيزًا  لجهودهم،  تقديرًا  األطفال؛  هؤالء  تكريم  على 

كتاب اهلل العظيم.
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واالهتمــام بتنشــئة األطفــال علــى المبــادئ 
اإلســالمية الصحيحــة.

جدة تحتفل بأطفالها
ــد  ــل محم ــم الطف ــدة بتكري ــز ج ــل مرك احتف
ــز  ــز بالمرك ــهري الفائ ــين الش ــدهللا حس عب
ــماعيل  ــوق إس ــة ش ــرراً، والطفل ــث مك الثال
إبراهيــم محمــد هتان الفائــزة بالمركــز األول، 
والطفلــة غــال ريــاض محمــد ســعيد البشــري 
بحضــور  وذلــك  الثانــي،  بالمركــز  الفائــزة 
المشــرفات والمعلمــات وأمهــات األطفــال.  
ــي  ــر ميمن ــور زهي ــز الدكت ــر المرك ــام مدي وق
فــي  الكبيــرة  جهودهــن  علــى  بتكريمهــن 
تحفيــز األطفــال علــى حفــظ القــرآن الكريــم. 
كمــا كــرم عشــرة أطفــال آخريــن مــن أبنــاء 
المركــز أجــادوا حفــظ آيــات هللا البينــات، 
معربــاً عــن تقديــره للــدور المتميــز الــذي 
قامــت بــه المعلمــات وأمهــات األطفــال؛ 
ــاركة  ــى المش ــز عل ــاء المرك ــجيعهن أبن لتش

ــا. ــوق فيه ــزة والتف ــات الجائ ــي فعالي ف

حائل تفخر بطفلتها
لرعايــة  ســلمان  الملــك  مركــز  احتفــل 
حائــل  بمنطقــة  المعوقيــن  األطفــال 
فــوزي  بنــت  ســديم  الطالبــة  بحصــول 
الشــمري علــى المركــز الثالــث بفعاليــات 
ــدد  ــره ع ــل حض ــي حف ــا ف ــزة، وكرَّمه الجائ
مــن رجــال األعمــال بالمنطقــة، ومســؤولي 

واألمهــات. المركــز  ومســؤوالت 
وبــادر عــدد مــن رجــال األعمــال إلــى تكريــم 
الطفلــة ســديم بالهدايــا، وهــم: األســتاذ 
حمــود بــن حمــاد التميمــي، واألســتاذ خالــد 
ــي  ــتاذ راض ــر، واألس ــن المطي ــن عبدالرحم ب
بــن ســنيد الشــمري، واألســتاذ ســعود بــن 
خاتــم الســويدي، إضافــة إلــى هدايــا خاصــة 
ــال  ــة، ومح ــل اإللكتروني ــة حائ ــن صحيف م
حــال ســواريه، وكوفــي رول آيــس، ومطاعــم 
ريــف برجــر، ومطعــم مرســاي، وصالــون 

ــة  ــراً للطالب ــزاً وتقدي ــك تحفي ــر؛ وذل آي الين
ســديم التــي احتفلــت مــع أقرانهــا بهــذا 

ــج. ــل بهي ــي حف ــاز ف اإلنج
وهنــأ مديــر المركــز األســتاذ عبــدهللا بــن 
ــى  ــديم عل ــة س ــالن الطفل ــن العج عبدالرحم
تفوقهــا المتميــز، مؤكــداً حــرص المركــز 
ــالوة  ــظ وت ــى حف ــه عل ــجيع أطفال ــى تش عل
األنشــطة  خــالل  مــن  الكريــم  القــرآن 
شــكره  العجــالن  وقــّدم  ينظمهــا،  التــي 
وتقديــره لرجــال األعمــال والمبادريــن علــى 
ــوق  ــال بتف ــاركتهم االحتف ــم ومش حضوره

الطالبــة ســديم.

مكة تحتفي بالثالثة 
األطفــال  المكرمــة  مكــة  مركــز  كــرَّم 
الفائزيــن فــي منافســات الــدورة الـــ23 مــن 
ــتاذة  ــز األس ــرة المرك ــور مدي ــزة، بحض الجائ
ســالف حجــازي، ومديــرة القســم التعليمــي، 
ومنســوبي األقســام، وأمهــات األطفــال.
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وقــد تفــوق ثالثــة أطفــال مــن المركــز وهــم: 
ــز األســمري )المركــز  ــد فائ ــز خال الطفــل فائ
المســتوى  مــن  الثالــث  الفــرع  فــي  األول 
حســن  أحمــد  محمــد  والطفــل  الثالــث(، 
الزهرانــي )المركــز األول فــي الفــرع الرابــع 
جنــى  والطفلــة  الثالــث(،  المســتوى  مــن 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــاركت بفاعلي ــي ش ــي الت الحرب

المنافســة. 
ــرة المركــز األســتاذة ســالف  وأوضحــت مدي
ــل  ــاركات تعم ــذه المش ــل ه ــازي أن مث حج
ــزه  ــل، وتحف ــدى الطف ــة ل ــز الثق ــى تعزي عل
ــرص  ــدة ح ــوق، مؤك ــة والتف ــى المنافس عل
ــى حفــظ  ــى تشــجيع األطفــال عل المركــز عل

ــام. ــدار الع ــى م ــم عل ــرآن الكري ــات الق آي

جنوب الرياض يكرم المتفوقين
كــرَّم مركــز جنــوب الريــاض الطفلــة أريــام 
األولــى  الفائــزة  الحارثــي  محمــد  ســالم 
ــع،  ــتوى الراب ــن المس ــرع األول م ــي الف ف

العلوانــي  فهــد  محمــد  رغــد  والطفلــة 
الفائــزة الثالثــة فــي الفــرع الثالــث مــن 
مســؤوالت  بحضــور  الثالــث،  المســتوي 
القســم التعليمــي ومنســوبات األقســام 

األطفــال. وأمهــات 
نايــف  األســتاذ  المركــز  مديــر  وأعــرب 
التميــاط عــن شــكره وتقديــره لــكل الجهــود 
التــي بُذلــت لتفــوق أطفــال المركــز فــي 
أبنــاء  أن  موضحــاً  الجائــزة.  منافســات 
المركــز دائمــاً يحققــون المراكــز األولــى فــي 

الجائــزة. دورات  مختلــف 

الباحة تبتهج بطفلها 
ابتهــج منســوبو مركــز الجمعيــة بالباحــة 
ــدي  ــد الغام ــد أحم ــد خال ــل أحم ــوز الطف بف
مــن  الثانــي  الفــرع  فــي  الثانــي  بالمركــز 
المســتوى الرابــع؛ وذلــك تقديــراً لتفوقــه 

فــي منافســات الجائــزة. 
ــى،  ــم الكل ــتاذ نعي ــز األس ــر المرك ــأ مدي وهن

علــى  لحرصهــا  وأســرته؛  أحمــد  الطفــل 
دور  أن  موضحــاً  المنــزل،  فــي  متابعتــه 
التعليميــة  البرامــج  يســتكمل  األســرة 
ــال  ــا األطف ــل عليه ــي يحص ــة الت والتأهيلي

المركــز.  فــي 

عسير تفرح بطفلتها
ــي  ــة ف ــز الجمعي ــة مرك ــراح أروق ــألت األف م
عســير بفــوز الطفلــة ريــوف محمــد حســن 
ــرع  ــن الف ــي م ــز الثان ــيري، بالمرك ــي عس عل
الثالــث فــي المســتوى الرابــع، وســط حفاوة 
كل منســوبي المركــز، وخصوصــاً القســمين 
المركــز  مديــر  وعبــر  والطبــي.  التعليمــي 
األســتاذ عبــدهللا المحســني عــن امتنانــه 
ــر،  ــات واألس ــن المعلم ــر بي ــاون المثم للتع
ــة  ــة الغالي ــذه الفئ ــاعدة ه ــم لمس وتكاتفه
علــى قلوبنــا. وهنــأ الطفلــة ريــوف، وقــال: 
التعليــم  لبرامــج  فــوز  هــو  فوزهــا  »إن 

والتأهيــل بالمركــز«.
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الفرع الثاني

الفرع الثالث

المعوقون إعاقة جسدية علوية 
شديدة مع صعوبات النطق

المعوقون عقليًا وجسديًا
أو عقليًا فقط

المستوى الرابع: حفظ حزب واحد
الثاني: أحمد خالد أحمد الغامدي 

مركز جمعية األطفال المعوقين بالباحة

المستوى الثالث:
حفظ 20 سورة متصلة من جزء عّم 

)من سورة التين إلى سورة الناس(
األول: فائز خالد فائز األسمري

مركز جمعية األطفال المعوقين بمكة المكرمة

الثالث مكررًا: محمد عبدالله حسين الشهري
مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لألطفال 

المعوقين بجدة

المستوى الرابع:
حفظ 10 سور متصلة من جزء عّم 

)من سورة الفيل إلى سورة الناس(
األول: محمد أحمد حسن الزهراني

 مركز جمعية األطفال المعوقين بمكة المكرمة
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الجمعيــة  مركــز  مديــر  بذلــك  صــرح 
بالريــاض األســتاذ خالــد بــن ســليمان 
ــبة  ــذه المناس ــاً: به ــاف قائ ــد، وأض الفهي

ــى  ــر إل ــات الشــكر والتقدي أرفــع أســمى آي
ــلطان  ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس صاح
رئيــس  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  بــن 

مجلــس إدارة الجمعيــة، علــى دعــم ســموه 
ورعايتــه  للمركــز،  المســتمر  الكريــم 
الشــخصية لمســتوي خدماتــه لمــا يمثلــه 
ــموه،  ــدى س ــة ل ــة خاص ــن مكان ــز م المرك
حيــث كان أول مراكــز الجمعيــة عندمــا 
ــر  ــل أكث ــس اإلدارة، قب ــة مجل ــى رئاس تول
مــن ثاثيــن عامــاً، وقد صــار للجمعيــة االن 
ــق  ــف مناط ــي مختل ــزاً ف ــر مرك ــد عش أح

المملكــة، تدعــو للفخــر واالعتــزاز.
وقــال الفهيــد، يشــرفني أن أهــدي ســمو 
شــهادة  ســلمان  بــن  ســلطان  األميــر 
)آيــزو 9001( التــي حصــل عليهــا المركــز 
فــي مســتوى الجــودة وإدارة العمليــات، 
والتــي تعــد ثمــرة جهــود كبيــرة تمكنــا 
ــام  ــال الع ــا خ ــن تحقيقه ــل هللا م بفض

ألول مرة على مستوى مراكز جمعية األطفال المعوقين بالمملكة

حصول مركز الملك فهد بالرياض على شهادة 
اآليزو )9001( في الجودة وإدارة العمليات

حصل مركز جمعية األطفال المعوقين في الرياض، مؤخرًا على شهادة )آيزو 9001( في مجاالت 
معدالت  أعلى  واإلدارية  الخدمية  المركز  ووحدات  أقسام  وحققت  العمليات،  وإدارة  الجودة 
ومعايير مراقبة الجودة التي تعكس االرتقاء المستمر في أداء وكفاءة العمل، والقدرة على 

تحديث آلية األعمال، واإلسهام في توفير بيئة مناسبة للتطوير والتنافس.
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الماضــي بتوجيهــات أميــن عــام الجمعيــة 
األســتاذ عــوض بــن عبــد هللا الغامــدي، 
ــع مشــكوراً باســتمرار مســتوى  ــذي يتاب ال
جهــداً  يألــو  ولــم  بالمركــز،  الخدمــات 
فــي العنايــة الدقيقــة لمختلــف خططــه 
وأعمالــه، والمســاعدة بخبراتــه العلميــة 

والعمليــة الكبيــرة فــي التطويــر والتحديث.
وتقديــره  شــكره  عــن  الفهيــد  وأعــرب 
لــكل منســوبي مركــز الجمعيــة بالريــاض، 
ــكل  ــة، ب ــر عادي ــوداً غي ــوا جه ــن بذل الذي
الشــهادة،  علــى  للحصــول  المقاييــس 
وامكانياتهــم  كفاءتهــم  تعكــس  والتــي 
أن  يفخــر  المركــز  أن  مؤكــداً  الكبيــرة. 
يضــم هــذه النخبــة المتميــزة مــن الخبــرات 
التــي حرصــت علــى رفــع مســتوى خدماتــه 
العاجيــة والتعليمية والتأهيليــة واإلدارية، 
بمنهجيــة علميــة، وكان لذلــك انعكاســاً 
كفــاءة  علــى  كبيــراً 
المقدمــة  الخدمــة 

لألطفــال المعوقيــن بأعلــى مســتوى مــن 
ــاليب  ــائل واألس ــدث الوس ــودة، وبأح الج

المتطــورة.
هــو   )9001 )آيــزو  أن  بالذكــر  جديــر 
نظــام إلدارة الجــودة فــي المؤسســات، 
الجــودة  إدارة  معاييــر  أكثــر  مــن  ويعــد 
ــن  ــن م ــذي يمك ــم، وال ــي العال ــاراً ف انتش
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــاء بالخدم ــه االرتق خال
أنــه  كمــا  المســتويات.  ألعلــى  الجهــة 
يســاعد علــى تطويــر آليــة أداء األعمــال 
ــس  ــى التناف ــاالت، وعل ــف المج ــي مختل ف
بأعلــى المســتويات، ويوفــر النظــام القدرة 
ــة،  ــاء بفاعلي ــات العم ــة احتياج ــى تلبي عل
ــات  ــت والنفق ــر الوق ــى توفي ــاعد عل ويس
والمــوارد، ويؤمــن أداء العمليــات بأخطــاء 
أقــل وأربــاح أكثــر، ويحفــز الموظفيــن 
أكثــر  بطريقــة  بالعمــل  االندمــاج  علــى 

فاعليــة. 
كمــا يذكــر أن الحصــول علــى شــهادة 
االعتمــاد )آيــزو 9001( يؤهــل باالعتــراف 
ــة  ــات العالمي ــل المؤسس ــن قب ــي م الدول
معاييــر  لمطابقــة  وذلــك  العاقــة،  ذات 
االعتمــاد  هــذا  أن  كمــا  الجــودة،  إدارة 
ســيؤكد مــدى التــزام الجهــة بالمتطلبــات 
مكانتهــا  مــن  وســيعزز  المعتمــدة 
التنافســية وكذلــك ســيتيح أمامهــا فــرص 

والتطــور. التوســع 
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وفــي مركــز الملــك فهــد لرعايــة األطفــال 
ــور،  ــاء األم ــاء األول ألولي ــد اللق ــن عق المعوقي
صبــاح األحــد 19 جمــادى اآلخــرة والــذي شــهد 
حضــور حشــد مــن آبــاء وأمهــات األطفــال 
منســوبي المركــز الذيــن يتلقــون برامجهــم 
العالجيــة والتعليميــة والتأهيليــة واالجتماعيــة 

ــج. ــدارس الدم ــز أو م ــدات المرك ــي وح ف
وأكــد مديــر مركــز الملــك فهــد األســتاذ خالــد 
المشــاركة  أهميــة  الفهيــد  ســليمان  بــن 

العمليــة  فــي  األمــور  ألوليــاء  اإليجابيــة 
كافــة؛  التأهيــل  برامــج  وفــي  التعليميــة 
كونهــا ســتثمر الكثيــر مــن اإليجابيــات لتجاوز 
ــيراً  ــا، مش ــم آثاره ــة وتحجي ــلبيات اإلعاق س
إلــى أن تفاعــل األبويــن وبقيــة أفــراد األســرة 
ــة،  ــة التأهيلي ــي العملي ــة ف ــر الزاوي ــد حج يع

وفــي برنامــج الدمــج خصوصــاً. 
أهدافهمــا  والمركــز  األمــر  »ولــي  وقــال: 
الوصــول  يرغبــان  فالطرفــان  متشــابهة؛ 

ــم وعــالج  ــر تعلي ــى هــدف واحــد، وهــو توفي إل
ــر  ــي األم ــدث ول ــا يتح ــاء. وعندم ــل لألبن أفض
أفضــل  عــن  يبحثــان  فهمــا  المعلــم  إلــى 
ــة  ــاء ومعرف ــم األبن ــة تعلي ــي طريق ــبل ف الس
أجــل  مــن  لمســاعدتهم  الجديــدة  الطــرق 
والــكل  أفضــل،  تعليــم  علــى  الحصــول 
ــعد  ــن نس ــاء. ونح ــذا اللق ــن ه ــتفيد م سيس
ــا  ــل تالفيه ــن أج ــات م ــة المالحظ ــي كاف بتلق
فــي المســتقبل واالســتفادة مــن اإليجابيــات، 
كذلــك تعريــف أوليــاء األمــور بمــا يحتــاج إليــه 
أبناؤهــم فــي البيــت؛ للمســاعدة فــي رفــع 
وتطويــر مســتواهم الدراســي، وعالجهــم وفــق 
ــيتبعه  ــاء س ــذا اللق ــليم. وه ــي س ــوم طب مفه
المســتقبل،  فــي  اللقــاءات  مــن  الكثيــر 
وســتكون اجتماعــات فصليــة مســتمرة بــإذن 

هللا«.
وافتتــح اللقــاء بآيــات مــن القــرآن الكريــم 

أثنوا على اللقاءات التي تجمعهم وطالبوا بتكرارها

أولياء أمور األطفال في المراكز 
يشيدون بتطور الخدمات التأهيلية

األطفال  أمور  أولياء  الجمعية  مراكز  من  عدد  استضاف 
العمل  وفريق  األسر  بين  التواصل  تعزيز  بهدف  المخدومين 
التعاون  إلى بناء جسور من  لما فيه مصلحة األطفال، إضافة 
واألمهات  اآلباء  بين  والخبرات  الرأي  وتبادل  الجهود  وتكامل 
والمتخصصين، واإلسهام في دعم العملية التعليمية داخل 
االتجاهات  تعميق  إلى  إضافة  الطبية،  واألقسام  الفصول 

السلوكية والقيم األخالقية في نفوس األطفال. 
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أن  قبــل  الخضيــر  خلــود  الطالبــة  ألقتهــا 
يتــم عــرض مرئــي عــن الخدمــات المقدمــة 
ــى  ــرد عل ــك ال ــب ذل ــة، أعق ــل الجمعي ــن قب م
ــور،  ــاء األم ــن أولي ــة م ــارات المقدم االستفس
حيــث أوضــح األســتاذ خالــد الفهيــد أن المركــز 
يتبنــى تنظيمــاً جديــداً يســتهدف وجــود اآلبــاء 
الجلســات  أثنــاء  األطفــال  مــع  واألمهــات 

العالجيــة.
ــي  ــم التعليم ــرة القس ــدت مدي ــا أك ــن جانبه م
ــة األم  ــة عالق ــدان أهمي ــورة الحمي ــتاذة ن األس
واألب مــع الجمعيــة؛ مــن أجــل تقويــم العمــل 
والوصــول إلــى الهــدف الــذي ينشــده الجميــع، 
يجنيهــا  التــي  المكتســبات  علــى  والحفــاظ 
الطفــل أو الطفلــة أثنــاء وجــوده فــي المركــز.
خــالل  ســيقوم  المركــز  أن  وأوضحــت 
األســبوع المقبــل بتســليم األطفــال بطاقــات 
خاصــة  خصومــات  تقــدم  التــي  )تســهيل( 
ــات. ــة االحتياج ــي كاف ــن ف ــال المعوقي لألطف
ــى القاعــة  ــاء األمــور إل وانتقــل بعــد ذلــك أولي
ــع مســؤولي  الرئيســية للمركــز، والتقــوا بجمي
األقســام الذيــن قدمــوا كل الملفــات الخاصــة 
والطبيــة  التعليميــة  والمراحــل  باألطفــال، 
التــي يمــرون بهــا منــذ اليــوم األول لوصولهــم 

إلــى المركــز.
مــن جانبــه، أشــاد ياســر ناصــر العمــران والــد 
ــابع  ــه الس ــي عام ــذي يقض ــدهللا ال ــل عب الطف
فــي مركــز الملــك فهــد، بالتطــور الكبيــر الــذي 
ــاً  ــدة، مبين ــى كل األصع ــة عل ــهده الجمعي تش
أن نجلــه اســتفاد مــن الخدمــات المجانيــة 
المقدمــة مــن قبــل الجمعيــة، و«مــن أبــرز 

ــالج  ــية، والع ــد النفس ــات الفوائ ــك اإليجابي تل
المحطــات  أهــم  »مــن  وقــال:  الطبيعــي«، 
ــي  ــة الت ــة الجراحي ــي العملي ــي ه ــاة ابن ــي حي ف
خضــع لهــا فــي مستشــفى الملــك فيصــل 
الدكتــور  مــع  التنســيق  بعــد  التخصصــي، 
ــكر  ــل الش ــه بجزي ــدم ل ــذي أتق ــد ال ــد الزاي زاي
ــال  ــع أطف ــع جمي ــة م ــاهمته الفاعل ــى مس عل
عمليــة  عبــدهللا  أجــرى  حيــث  الجمعيــة؛ 
ــه وضعــه  ــار، والحمــد لل ــة األوت ــة إلطال جراحي
الصحــي بــات أفضــل بكثيــر مــن الســابق، 

وأصبــح يخــدم نفســه بنفســه«. 
وأثنــى العمــران علــى فكــرة اللقــاء، واصفــاً إياه 
باالجتمــاع المثمــر مــن أجــل تطويــر مســتوى 

بمســؤولي  »االلتقــاء  وأضــاف:  األطفــال، 
ــٌر  ــة صــدر أم ــا برحاب المركــز واســتماعهم إلين
ــر  ــي تطوي ــهم ف ــور، ويس ــاء األم ــز ألولي محف

ــلبيات«. ــي الس ــل، وتالف العم
وفــي نهايــة اللقــاء تــم تكريــم عــدد مــن أوليــاء 
ــة  ــاركون بفاعلي ــن يش ــن الذي ــور المميزي األم

فــي البرامــج التــي تُنفــذ داخــل المركــز.

أول لقاء في جازان
ــة  ــز الجمعي ــام مرك ــد أق ــس الصعي ــى نف وعل
فــي منطقــة جــازان اللقــاء األول ألوليــاء أمــور 
اللقــاء  وُعقــد  المركــز،  منســوبي  األطفــال 
ــوراً  ــهد حض ــز، وش ــية للمرك ــة الرئيس بالقاع
مميــزاً مــن أهالــي األطفــال الذيــن طالبــوا 
باســتمرارية هــذا اللقــاء؛ مــن أجــل تعزيــز 
ــه  ــا في ــزل؛ لم ــة والمن ــن الجمعي ــل بي التواص
مــا  كل  فــي  والتنســيق  األطفــال  مصلحــة 

يمكــن أن يحقــق األهــداف المشــتركة.
ــن اللقــاء عرضــاً شــامالً عــن المركــز  وتضمَّ
تلقــي  جانــب  إلــى  أقســامه،  وخدمــات 
مــا  كل  عــن  األهالــي  مــن  االستفســارات 
يختــص ببرامــج التأهيــل فــي القســمين الطبي 
والتعليمــي. وفــي ختــام اللقــاء قــام أوليــاء 
األمــور بجولــة للتعــرف علــى أقســام ووحــدات 
المركــز ومرافقــه، ومــا يضمــه مــن تجهيــزات 

األطفــال.  لمســاعدة  وإمكانــات 
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 تقرير: بندر الماضي
 سجلت بعثة المنتخب السعودي ألولمبياد الخاص نجاحًا باهرًا في دورة األلعاب العالمية 2019 
التي احتضنتها دولة االمارات العربية المتحدة منتصف مارس الماضي، حيث جاءت المشاركة 
السعودية في هذه النسخة من االولمبياد أكثر ابهارًا وتميزًا بعد بحصول ابطال االخضر على 
40 ميدالية متنوعة في المنافسات، التي شهدت مشاركة أكثر من 7,500 رياضي يمثلون 192 

دولة للمنافسة.

استقبال حافل لألبطال بعد النجاح الباهر في االمارات

ميدالية تؤكد تميز اخضر االولمبياد 
الخاص في دورة األلعاب العالمية 40
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 وحظيــت البعثــة باســتقبال مميــز بعــد 

تقــدم  حيــث  الوطــن،  ألرض  عودتهــا 

رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة صاحب 

ــن  ــز ب ــر عبدالعزي ــي األمي ــمو الملك الس

االبطــال  مســتقبلي  الفيصــل  تركــي 

فــي مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي 

بجــدة، وفــي مطــار الملــك خالــد الدولــي 

ــة الســمو  ــاض اســتقبلتهم صاحب بالري

الملكــي األميــرة ريمــا بنــت بنــدر بــن 

ســلطان وكيــل الهيئــة العامــة للرياضة 

االتحــاد  رئيــس  والتطويــر  للتخطيــط 

الســعودي لألولمبيــاد الخــاص، وفــي 

الدولــي بالدمــام  الملــك فهــد  مطــار 

ــل  ــل وكي ــن قب ــة م ــتقبال البعث ــم اس ت

الهيئــة للشــؤون الرياضــة عبدالرحمــن 

. الســحيباني 

ســبع  الســعودية  الفــرق  وحققــت   

فضيــة،  وميداليــة  ذهبيــة،  ميداليــات 

ــاب  ــي ألع ــة ف ــات برونزي ــاث ميدالي وث

القــوى، فيمــا حقــق فريــق كــرة الســلة 

ــة  ــة الذهبي ــيدات الميدالي ــد للس الموح

البطولــة دون خســارة،  بلقــب  وتــوج 

الموحــد  الســلة  كــرة  فريــق  وحقــق 

الفضيــة. الميداليــة  للرجــال 

ــة  ــات ذهبي ــاث ميدالي ــق ث ــال الفري  ون

وثــاث ميداليــات فضيــة وأربــع ميداليات 

البوتشــي،  منافســات  فــي  برونزيــة 

باإلضافــة إلــى ميداليــة فضيــة وميداليــة 

ــق  ــغ، وحقــق الفري ــة فــي البولين برونزي

ثــاث ميداليــات ذهبيــة، وميداليــة فضية 

ــال،  ــع األثق ــي رف ــة ف ــة برونزي وميدالي

التزلــج، ونــال  وميداليــة ذهبيــة فــي 

وثــاث  وفضيــة  ذهبيتــان  الفريــق 

برونزيــات فــي الســباحة، باإلضافــة إلــى 

ذهبيــة وفضيــة فــي تنــس الطاولــة، 

وبرونزيــة فــي الترايثلــون.

14 ميدالية في ملتقى الشارقة

المنتخــب  واصــل  أخــرى  جهــة  مــن 

الســعودي أللعــاب القــوى لــذوي اإلعاقة 

االســتحقاقات  فــي  الافــت  حضــوره 

ــر  ــة عندمــا نجــح فــي حصــد الكثي الدولي

ــاركته  ــام مش ــي خت ــات ف ــن الميدالي م

التاســع  الدولــي  الشــارقة  بملتقــى 

ــة  ــادي الثق ــار ن ــى مضم ــم عل ــذي أقي ال

للمعوقيــن بإمــارة الشــارقة، بمشــاركة 

265 العبــاً والعبــة يمثلــون 28 دولــة، 

ونــال العبــو األخضــر 14 ميداليــة، منهــا 

ــت  ــات، وس ــع فضي ــات، وأرب ــع ذهبي أرب

برونزيــات. 

ــن  ــعودي الميداليتي ــر الس ــال األخض ون

الذهبيتيــن األولــى والثانيــة عــن طريــق 

علــي النخلــي فــي منافســات 100 متــر، 
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و200 متــر، والثالثــة جــاء بهــا هانــي 

ــرص،  ــي الق ــات رم ــي منافس ــي ف النخل

ــي  ــي الحارث ــق راض ــن طري ــة ع والرابع

ــرص. ــي الق ــات رم ــي منافس ف

وجــاءت الفضيــة األولــى عــن طريــق 

رمــي  منافســات  فــي  النخلــي  هانــي 

الرمــح، والثانيــة حصدهــا فهــد الجنيدل 

والرابعــة  متــر،   100 منافســات  فــي 

ــي  ــة، وعل ــي فــي دفــع الجل ــي النخل لهان

النخلــي نــال الفضيــة الرابعــة فــي 400 

ــر. مت

ــق  ــن طري ــاءت ع ــى ج ــة األول والبرونزي

ــان،  ــي الصولج ــي رم ــي ف ــي الحارث راض

ــر،  ــي 100 مت ــي ف ــن القرش وعبدالرحم

البرونزيــة  نــال  الزهرانــي  وســلطان 

الثالثــة فــي منافســات رمــي الجلــة، 

البرونزيــة  حصــد  عــداوي  وأحمــد 

ــة  ــة والسادس ــال الخامس ــة، ون الرابع

عبدالرحمــن القرشــي فــي منافســات 

متــر. متــر و400   200

مــن جهتــه أشــاد رئيــس اتحــاد ألعــاب 

ــة الســعودية  ــة البارالمبي القــوى باللجن

بالمســتويات  الشــيخ  آل  عبدالرحيــم 

بهــا  ظهــر  التــي  المشــرفة 

الســعودي  المنتخــب  العبــو 

فــي هــذا المحفــل الدولــي، 

مثنيــاً علــى الجهــود التــي بذلهــا أعضــاء 

ــبيل  ــي س ــي ف ــن اإلداري والفن الجهازي

ــي  ــة الت ــذه البطول ــب له ــداد المنتخ إع

الحمــد-  -وللــه  جهودهــم  توجــت 

مقدمــاً  المشــرفة،  النتائــج  بهــذه 

شــكره لصاحــب الســمو الملكــي األميــر 

ــس  ــل رئي ــي الفيص ــن ترك ــز ب عبدالعزي

ــة العامــة للرياضــة  مجلــس إدارة الهيئ

ــات  ــم للمنتخب ــن دع ــه م ــا يقدم ــى م عل

الســعودية عامــة واالحتياجــات الخاصــة 

بشــكل خــاص؛ مــن أجــل رفــع علــم 

المملكــة فــي جميــع المحافــل الدوليــة، 

اللجنــة  إلدارة  شــكره  قــدم  كمــا 

الدعــم  علــى  الســعودية  البارالمبيــة 

والتشــجيع لهــؤالء األبطــال.

فهــد  الاعــب  وصــف  جانبــه،  مــن 

ملتقــى  فــي  المشــاركة  الجنيــدل 

قــوة  أن  مؤكــداً  بالمهمــة،  الشــارقة 

االرتقــاء  فــي  أســهمت  المنافســة 
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وقــال:  للبطولــة،  العــام  بالمســتوى 

هــذه  مــن  كبيــر  بشــكل  »اســتفدنا 

المشــاركة باالحتــكاك والخبــرة. وأنــا 

شــخصياً دخلــت فــي تنافــس قــوي فــي 

ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــباق 100م، وعل س

ــة  ــة الفضي ــب الميدالي ــي كس ــت ف نجح

بســيط«.  بفــارق 
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مركز الجمعية بمكة المكرمة يحتفل بيومي 
البيئة والصحة العالميين

ــة  ــة بمكــة المكرمــة احتفــاالً بمناســبة يومــي البيئ نظــم مركــز الجمعي
ــر عــام الحدائــق والتشــجير  والصحــة العالمييــن بحضــور مســاعد مدي
بأمانــة العاصمــة المقدســة األســتاذ تركــي الزامــل، وأطفــال القســم 
ــف  ــك لتعري ــة؛ وذل ــاً وطفل ــم 56 طف ــاوز عدده ــن تج ــي الذي التعليم
ــا،  ــام به ــا واالهتم ــة عليه ــة المحافظ ــة وكيفي ــة البيئ ــال بقيم األطف

ــتقبله. ــه ومس ــان وحيات ــة اإلنس ــى صح ــك عل ــدوى ذل وج
ــة  ــع كلي ــاون م ــز بالتعـ ــل المرك ــا احتف كم
القـــــرى  التمريــــض بجامعـــة أم 
للصحــة،  العالمــي  باليــوم 
الكليــة  طالبــات  بحضــور 
عضــوات  مــن  وعــدد 
التدريــس  هيئــة 
وأطفــال  بالجامعــة 

واالمهــات. المركــز 
 وبهــذه المناســبة أكــدت مديرة 
ســعيد  محمــد  ســاف  المركــز 
الفعاليــات  هــذه  مثــل  أن  حجــازي 
البيئــي  الوعــي  تعميــق  علــى  تعمــل 
وربــط  األطفــال،  نفــوس  فــي  والصحــي 
البرامــج التعليميــة المقدمــة لهــم بمحيطهــم 

 . مجتمعهــم و

بحضور مساعد مدير الحدائق والتشجير وكلية التمريض 
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