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ما اأ�س��عد اأيام )دنا(، التي تعي�س��ها يف اأروقة مركز امللك �س��لمان بحائل.. هذه الطفلة املعروفة 
ب�ساحب��ة اأرق ابت�سام��ة، واألطف وج��ه ب�سو�ش، واأجمل �سخ�سية مبا حباه��ا اهلل تعالى بقبول 
ل��دى اجلميع؛ فعيناه��ا ال�سغريتان تبعثان على التفاوؤل والأمل يف احلياة، ولي�ش لكل َمن يعاين 

من مر�ش من الأمرا�ش.
وقب��ل اأن تخط��و )دن��ا �سايع مو�سى التميم��ي – 8 �سن��وات( اأولى خطواتها نح��و املركز.. كانت 
تع��اين م��ن ا�ست�سق��اء بالراأ���ش وتاأخ��ر منو متو�س��ط.. وم��ن اأول يوم له��ا باملركز ب��داأت تتلقى 
برناجمه��ا العالج��ي بجل�سات للعالج الطبيعي والوظيفي، اإ�ساف��ة اإلى جل�سات متوا�سلة للنطق 
ل احلروف والكلمات اإلى رموز و�سور ت�ساعد الطفل على التعرف  وتعلم لغة بل�ش، وهي لغة حتوِّ
عل��ى معانيها ودللتها؛ ومن ثم التدريب على نطقها. وبالتزامن مع برناجمها العالجي التحقت 
دنا بالق�سم التعليمي عام 1435ه��، وهي حاليًا يف مرحلة التمهيدي، وتتمتع مب�ستوى ذكاء 64 

يف املئة.
دن��ا جتاوزت اإعاقتها باإرادة البت�سامة، وحب احلياة؛ فهي موهوبة يف الر�سم، وفى و�سع اللون 

على اللون؛ للتعبري عن اأفكارها واأحالمها وطموحاتها يف احلياة.

دنا.. وروعة االبتسام
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باعتبار اأن اجلمعية واحدة من موؤ�س�سات املجتمع وتتاأثر مبا يتاأثر به 

فاإن تذبذب اإيراداتها من التربعات و�سعها يف اختبارات �سعبة ملواجهة 

حتديات هذه املرحلة.. اأول هذه الختبارات اأنها حتاول ان حتافظ 

على ال�ستمرارية يف تقدمي اخلدمات املتخ�س�سة املجانية التي 

توفرها ملن�سوبيها من الأطفال املعوقني دون اأن تتاأثر هذه اخلدمات 

اأو م�ستواها . الختبار الثاين املحافظة على الثقة الغالية التي 

يوليها املجتمع للجمعية لدورها الوقائي والعالجي يف ت�سديها لق�سية 

الإعاقة وحتديات  متويل هذه اخلدمات. 

تواجه اجلمعية حتديات جمة على �سعيد تاأمني املوارد املالية لتمويل 

خدماتها لكل طفل ي�سعى لال�ستفادة من هذه اخلدمات يف خمتلف 

مناطق اململكة.. وذلك يف ظل تراجع الإيرادات من التربعات والهبات 

التي كانت، ول تزال، اأحد اأهم م�سادر متويل امليزانيات الت�سغيلية 

ملراكز اجلمعية الع�سرة بالإ�سافة اإلى توجيه ن�سبة كبرية من اإيرادات 

اجلمعية ال�سنوية لإن�ساء مراكز جديدة يف �سرق الريا�ش ومنطقة 

جازان نظرا حلاجة هذه املناطق خلدمات اجلمعية املتخ�س�سة 

واملجانية لالأطفال املعوقني.

الخطوة األولى
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الجمعية تقّر خطة لترشيد اإلنفاق ال تتعارض مع تجويد الخدمات والتوسع   
تستعد لالحتفال بمرور 30 سنة عقب موسم الحج   

برئا�ســـة �ساحـــب �ل�سمـــو �مللكـــي �لأمـــر �سلطـــان بن 
�سلمـــان بـــن عبد�لعزيز عقـــد جمل�ـــض �إد�رة �جلمعية، 
موؤخـــرً�، �جتماعه �لعا�ســـر لدورته �حلالية مبقر مركز 
�مللـــك �سلمان بن عبد�لعزيز لرعايـــة �لأطفال �ملعوقني 
يف حائـــل، وذلك بالتز�من مـــع �لحتفال بختام �لدورة 
�حلاديـــة و�لع�سرين جلائزة �لأمـــر �سلطان بن �سلمان 
حلفظ �لقر�آن �لكـــرمي لالأطفال �ملعوقني و�فتتاح قاعة 

�ملنا�سبات باملركز.
و�أو�سح �لأ�ستـــاذ عو�ض �لغامدي �لأمني �لعام للجمعية 
�أن �ملجل�ـــض �طلـــع علـــى تقريـــر حـــول �ســـر �لأعمـــال 
و�ل�ستثماريـــة  �خلدميـــة  �مل�سروعـــات  يف  �لإن�سائيـــة 
�جلـــاري تتنفيذهـــا، كما ناق�ـــض خطة تر�سيـــد �لإنفاق 
�ملرفوعـــة مـــن �للجنـــة �لتنفيذيـــة مبـــا ل يتعار�ض مع 
م�سعـــى جتويـــد بر�مـــج �لرعايـــة، و�لتو�ســـع يف �أعد�د 
�لأطفـــال �ملقبولني، وتطبيق برنامـــج �لرعاية �مل�سائية 

يف بع�ض �ملر�كز لتلبية �حتياجات بع�ض �لأ�سر.

وذكـــر �لأمني �لعـــام �أنـــه “يف �سوء متطلبـــات �ملرحلة 
وتطويـــر �أعمال �جلمعية وتعزيـــز ح�سورها �ملجتمعي؛ 
ـــه �ملجل�ض ببـــدء �لإعد�د ملنا�سبـــة �حتفال �جلمعية  وجَّ
مبـــرور 30 �سنة على �إن�سائهـــا، مب�ساركة جميع �أع�ساء 
�ل�ســـرف �لذيـــن كان لهـــم دور بـــارز على مـــدى تاريخ 
�جلمعيـــة، علـــى �أن يقام �حلفل بعـــد مو�سم �حلج هذ� 
�لعـــام -مب�سيئة �هلل-. و�أو�سى �ملجل�ض يف هذ� �ل�سدد 
بالعمـــل على توثيـــق تاريخ �جلمعية مـــن خالل ت�سجيل 

�سهاد�ت �ملعا�سرين ملر�حلها �ملختلفة”. 
و�أ�ساف �لغامدي: “و�فق �ملجل�ض على �لدعوة �إلى عقد 
�جتمـــاع �جلمعية �لعموميـــة �حلـــادي و�لثالثني م�ساء 
�لثالثـــاء 6 �سعبان 1438هـ �ملو�فق 2 مايو 2017م. كما 
وجـــه �ملجل�ض باإن�ســـاء برنامج خا�ض لتعزيـــز �لتو��سل 
وبنـــاء عالقة �سر�كة د�ئمة مع جميع �لد�عمني لر�سالة 
�جلمعية وم�سروعاتها، �أفـــر�دً�  وموؤ�س�سات. ومن جهة 
�أخـــرى در�ض �ملجل�ـــض �قرت�حًا باأن يتـــم تنظيم جائزة 

�لأمـــر �سلطـــان بـــن �سلمـــان حلفـــظ �لقـــر�آن �لكرمي 
لالأطفال �ملعوقني على م�ستوى �لوطن �لعربي، وت�سكيل 
فريـــق متخ�س�ـــض لتحويـــل جملـــة “�خلطـــوة” �لتـــي 
ت�سدرهـــا �جلمعية �إلى جملة تفاعلية من خالل بر�مج 
�لتو��سل �لجتماعي”. و��ستطـــرد �لأمني �لعام قائاًل: 
�لقوى  بتطوير  �ل�سلة  ذ�ت  بالقـــر�ر�ت  يتعلق  “وفيما 
�لعاملة باجلمعية، وتطبيق �ملعيارية �ملنا�سبة للمو�ءمة 
بني عدد �لأطفال �ملخدومـــني وعدد �لعاملني �لقائمني 
على خدمتهم؛ فقد �أقّر �ملجل�ض تو�سية باأن تكون �أعد�د 
�ساغلـــي �لوظائـــف غر �لتاأهيلية ل يتعـــدى 30 يف �ملئة 
من �إجمايل عدد موظفي وموظفات �لتاأهيل”. و�ختتم 
�لغامدي ت�سريحه بالقـــول: “�أقّر �ملجل�ض �إطالق ��سم 
�ل�سيـــخ ر�سيد بـــن نا�سر �آل ليلى، علـــى �لقاعة متعددة 
�لأغر��ض مبركـــز �مللك �سلمان بحائـــل؛ وذلك تقديرً� 
للدعـــم �لكرمي �لـــذي تلقاه م�سروع �لقاعـــة من معايل 

�لدكتور نا�سر بن �إبر�هيم �لر�سيد”.
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األمير سلطان بن سلمان يرعى توقيع اتفاقيات تعاون مع كبرى جامعات ومستشفيات عسير   
ه تحية تقدير للجهات المتفاعلة خالل زيارته للمنطقة     وّجَ

ز�ر �ساحـــب �ل�سمو �مللكي �لأمر �سلطان بـــن �سلمان بن عبد�لعزيز، رئي�ض جمل�ض 
�إد�رة �جلمعيـــة، مركـــز �جلمعية بع�سر موؤخـــرً�. وكان يف ��ستقبال �سموه عدد من 

�مل�سوؤولني يف �ملنطقة و�أع�ساء �سرف �جلمعية ومن�سوبي �ملركز.
وقام �سمـــوه بجولة �سملت �لأق�سام �لعالجية و�لتاأهيليـــة و�لتعليمية، �لتقى خاللها 
بالأطفـــال وذويهـــم، و��ستمع �إلـــى �سرح حول �أهـــم خمرجات �ملركز خـــالل �لعام 
�جلـــاري. كما رعى �سموه توقيـــع �تفاقيات تعاون لدعم �ملركـــز مع كل من: جامعة 
�مللـــك خالد و�جلمعية �ل�سعوديـــة للفنون �لت�سكيلية ومركز ريـــادة �لإبد�ع للتدريب 
)�ملـــدرب �لعربـــي(، و�مل�ست�سفى �ل�سعـــودي �لأملاين بع�سر، وعيـــاد�ت بريق هم�ض 

لالأ�سنان.
وت�سمنت تلك �لتفاقيات �لكثر من �لبنود �لتي تهدف �إلى م�ساندة ر�سالة �ملركز، 

وما يقدمه من بر�مج رعاية جمانية متخ�س�سة للع�سر�ت من �لأطفال �ملعوقني يوميًا.
هـــذ�، و�أعرب �سمو �لأمـــر �سلطان بن �سلمـــان عن تقديره و�متنانـــه ملا يحظى به 
مركـــز �جلمعية مبنطقة ع�سر من رعاية من �ساحـــب �ل�سمو �مللكي �لأمر في�سل 
ه �سموه حتية �سكر �إلى �جلهات  بن خالد بن عبد�لعزيز �أمر منطقة ع�سر. كما وجَّ
�لتي بادرت �إلى �إبر�م �تفاقيات تعاون مع �ملركز مل�ساندة بر�جمه �خلرية، م�سرً� 
�إلى �أن ذلك �لتفاعل يج�سد �لثقة �لتي حتظى بها �جلمعية ومر�كزها لدى �ملن�ساآت 
�لوطنيـــة مـــن جهة، ومـــن جهة �أخرى هـــو تاأكيد علـــى وعي تلك �جلهـــات بدورها 

�لتنموي وم�ساركتها يف �مل�سوؤولية �لجتماعية.
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)تداول( تدعم 
برنامج “رسومات 

وإبداعات األطفال”

�أ�ســـاد �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمـــر �سلطان بن �سلمان 
بن عبد�لعزيز رئي�ض جمل�ـــض �إد�رة �جلمعية، مببادرة 
رجـــل �لأعمـــال �ملهند�ـــض �سعـــود بـــن ماجـــد �لدوي�ض 
بالتـــرع بقيمـــة �أكـــر مـــن 20 بدلـــة ف�سائيـــة ل�سالح 
ل  �أطفال �جلمعية، منوهًا بدور �لقطاع �خلا�ض يف حتمُّ

م�سوؤولياته �لجتماعية جتاه �لأعمال �خلرية.
وقـــال �لأمر �سلطان بن �سلمان، �إن �جلمعية تعول على 
قطاع رجال �لأعمال يف ح�سد �لدعمني �ملعنوي و�ملادي 
خلدمات �جلمعية، وذلـــك يف ظل �لرعاية �لتي يحظى 
بهـــا هذ� �لقطاع من �لدولة؛ باعتبـــاره ر�فدً� مهمًا من 
رو�فد �لتنمية �ل�ساملة يف �ململكة، م�سيدً� بدور �لقطاع 
�خلا�ض و�أهل �خلر يف م�ساندة �جلمعية وم�سروعاتها 

وبر�جمها منذ تاأ�سي�سها قبل ثالثني عامًا.
ومـــن جانبـــه �أعـــرب رجـــل �لأعمـــال �ملهند�ـــض �سعود 
�لدوي�ض عن �سكره وتقديره لكل م�سوؤويل �جلمعية، ويف 
مقدمتهـــم �لأمر �سلطـــان بن �سلمان؛ ملـــا يبذلونه من 
جهـــود متميزة و�إن�سانية خلدمة هـــذه �لفئة �لغالية من 
�لأبناء، م�سرً� �إلى �أنه من �ملتابعني و�ملطلعني على دور 
�جلمعية يف رعايـــة �لأطفال ذوي �لإعاقة منذ �سنو�ت، 

وهو دور ر�ئد يدعو �إلى �لفخر و�لعتز�ز.

ثمنـــت �جلمعيـــة �لدعم �لـــذي قدمتـــه �سركـــة �ل�سوق 
�ملاليـــة �ل�سعودية )تد�ول( لرعايـــة برنامج “ر�سومات 
و�إبد�عات �لأطفال”، بعد �أن قام وفد �ل�سركة، برئا�سة 
�ملديـــر �لتنفيذي �ملهند�ض خالد بن عبد�هلل �حل�سان، 
موؤخـــرً�، بزيـــارة مركـــز �مللك فهـــد لرعايـــة �لأطفال 
�ملعوقني، وتوقيع �تفاقية مع �أمني عام �جلمعية �لأ�ستاذ 

عو�ض بن عبد�هلل �لغامدي.
وقـــام وفد �سركة تد�ول �لذي �سم مدير �إد�رة �لت�سويق 

و�ملبيعـــات حممـــد �لرميـــح، ومديـــر �إد�رة �ل�ستد�مة 
هنـــادي �آل �ل�سيخ، بجولة يف مر�فـــق �جلمعية، �طلعو� 
خاللهـــا علـــى �خلدمـــات �لتـــي تقدمهـــا �جلمعيـــة يف 
�لق�سمـــني �لطبـــي و�لتعليمـــي، كما ��ستمعـــو� �إلى �سرح 
مف�سل عـــن �لطرق �ملتبعة للعنايـــة بالأطفال بدءً� من 
��ستقبالهـــم باجلمعيـــة وحتـــى تخرجهم مـــن �لف�سول 

�لدر��سية. 
و�أثنـــى �ملهند�ـــض خالـــد �حل�ســـان على �جلهـــود �لتي 

تبذلها �جلمعية، موؤكدً� �أن ما �ساهده د�خل مقر مركز 
�مللك فهد يعد مفخرة لكل �أبناء �لوطن، وقال: “جمعية 
�لأطفـــال �ملعوقني تقوم مبهام �ساميـــة، وتتبنى �أهد�فًا 
نبيلـــة يف جمال رعايـــة �لأطفـــال �ملعوقـــني وتاأهيلهم، 
وتوعيـــة �ملجتمع بتد�عيات ق�سيـــة �لإعاقة”، و�أ�ساف: 
ر�سومات  برنامج  �مل�ساركة  علـــى  تد�ول  “نحر�ض يف 
و�إبد�عـــات �لأطفـــال؛ من �أجل دعم هـــذه �لفئة �لغالية 

على قلوب �جلميع”.

الدويش يتبرع بقيمة أكثر من 20 بدلة فضائية



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

7 98
رجب 1438 هـ  ـ  �أبريل 2017م

   

اتفاقية تعاون مع جامعة حائل بتأسيس مرحلة 
جديدة لصالح مركز الملك سلمان

برعاية �أمر منطقة حائل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمر 
�سعـــود بن عبد�ملح�سن، و بح�ســـور رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
�جلمعيـــة �ساحـــب �ل�سمـــو �مللكـــي �لأمر �سلطـــان بن 
�سلمـــان، �سهد �حلفل �خلتامي جلائـــزة �لأمر �سلطان 
بن �سلمـــان حلفظ �لقـــر�آن �لكرمي لالأطفـــال �ملعوقني 
توقيـــع �تفاقيـــة �لتعـــاون بني مركـــز �مللـــك �سلمان بن 

عبد�لعزيز لرعاية �لأطفال �ملعوقني، وجامعة حائل.
وقـــع �لتفاقيـــة �ساحب �ل�سمـــو �مللكي �لأمـــر �سلطان 
بـــن �سلمـــان، ومعايل مديـــر �جلامعـــة �لدكتـــور خليل 
�لر�هيـــم، وتهـــدف مل�ساهمة �جلمعيـــة يف دعم جمال 
�لتدريب و�أن�سطة �لبحث �لعلمي باجلامعة ودعم مو�رد 
�جلمعيـــة، من خـــالل برنامج )�أجـــر كل �سهر( لتوفر 

�خلدمات �ملجانية �لتي تقدمها للم�ستفيدين.
يذكـــر �أن جامعـــة حائل تعتر �سريـــك رئي�سي للجمعية 
وذلـــك منذ �ن�ساء مركز �مللـــك �سلمان لرعاية �لأطفال 
�ملعوقني بحائل، حيـــث كان، ول ز�ل، ملن�سوبي �جلامعة 
مبادر�ت متميزة جتاه �ملركز من خالل برنامج �أجر كل �سهر.

ت�سلمـــت �جلمعيـــة ترعًا ماليًا مقدمًا من �سركة )�أت�ـــض �أ�ض بي �سي �لعربية 
�ل�سعوديـــة( يف �إطـــار دعم �ل�سركـــة للجمعيات �خلرية �لتـــي توفر �لرعاية 
�لعالجيـــة و�لتعليميـــة و�لتاأهيليـــة لالأطفال �ملعوقـــني، �إ�سافة �إلـــى م�ساندة 
�أ�سرهـــم يف �لتعاي�ض مـــع �لإعاقة وحتجيم �آثارهـــا، وتوعية �ملجتمع 

بق�سية �لإعاقة لتكوين مو�قف �إيجابية يف �لتعامل معها.
وياأتـــي هذ� �لترع يف �إطــــــار حر�ض )�أت�ض �أ�ض بي �ســـي �لعربية �ل�سعودية( 
و�سعيهـــا �ملتو��ســــــل لأد�ء م�سوؤوليتهـــا يف خدمـــة �ملجتمـــع؛ �إميانـــًا باأهمية 
�لعمـــل �لجتماعـــي ودوره يف تنميـــة �لأفر�د من خالل توفـــر �لدعم �لكايف 
و�لفّعال لبناء �أ�س�ض �لتكافل �لجتماعي و�إبر�ز دور �لقطاع �خلا�ض يف تنمية 
�ملجتمع. ومن جانبه �أثنى �أمني عام جمعية �لأطفال �ملعوقني �لأ�ستاذ عو�ض 
بـــن عبـــد�هلل �لغامدي على �لر�مـــج �لفاعلة و�ملتعددة �لتـــي تقدمها �سركة 
)�أت�ـــض �أ�ض بي �سي( يف جمال �مل�سوؤولية �لجتماعية، م�سرً� �إلى �أن �ل�سركة 
تعـــد �سريكًا ��سرت�تيجيًا للجمعيـــة ولق�سية م�ساندة �لإعاقـــة بوجه عام من 

خالل �تفاقيات طويلة �ملدى �أثمرت بر�مج متعددة لدعم �جلمعية.

مبادرة متميزة من »أتش أس 
بي سي« لألطفال المعوقين
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األمير سلطان بن سلمان يتسلم ريع مبادرة البنك األهلي »ال لطباعة اإليصال«   

“كل  وقـــال:  �ملعوقـــني..  �لأطفـــال  جمعيـــة  م�سانـــدة 
مبـــادر�ت �لبنك �لأهلـــي ر�ئدة، وهو بنـــك يعمل بقلب 

ولي�ض بخز�نة فقط”. 
ـــه �سمـــوه �سكـــره للقائمني علـــى �لبنـــك. وقد قام  ووجَّ
من�ســـور �مليمـــان رئي�ض جمل�ـــض �إد�رة �لبنـــك بت�سليم 
�ل�سيـــك بح�ســـور عـــدد مـــن �مل�سوؤولـــني يف �جلمعيـــة 
و�لبنك، م�سيًد� بتفاعل �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �لبنك مع 
بر�مـــج �لعمل �خلري بوجه عام، وقال: “�ملوؤ�س�سات ل 
ا  تكـــون خـــّرة �إل �إذ� كان �لذين يعملـــون فيها هم �أي�سً
خريـــن”. م�سًر� �إلى �أن �لبنـــك �لأهلي موؤ�س�سة مالية 
وطنيـــة، لهـــا جـــذور يف �ستى �أنحـــاء �ململكـــة، وح�سور 

م�ستمر، خا�سة يف �مل�سوؤولية �لجتماعية. 
و�سدد �لأمر �سلطان على �أن وعي �ملو�طنني و�ملقيمني، 
خا�سة من عمالء �ملوؤ�س�سات �لتجارية و�ملالية �لوطنية، 
وتفهمهـــم لأهميـــة وجدوى بر�مج �لعمـــل �خلري �لتي 
تتطلـــب تفاعاًل جمتمعيًّا، ميثـــل �سمانة جناح ملثل تلك 
�ملبـــادر�ت وحتقيـــق �أهد�فهـــا.. وقال: “هـــذه �ملبادرة 
من �ساأنها �ملحافظة علـــى �لبيئة، وكذلك حتويل ريعها 
للعمل �خلري؛ لذلك هذ� �لبلد هو بلد �ملبادر�ت -وهلل 

�حلمد-، و�لبنك �لأهلي يف �ملقدمة بالن�سبة لهذ� �لتميز”.

يف �إطـــار �ل�سر�كـــة �ل�سرت�تيجية �خلريـــة بني جمعية 
�لأطفال �ملعوقني و�لبنك �لأهلـــي ت�سلَّم �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمر �سلطان بن �سلمان بن عبد �لعزيز، رئي�ض 
جمل�ـــض �إد�رة �جلمعية، �سيـــًكا مببلغ مليون ريال، ميثل 
عو�ئد مبـــادرة �لبنك “ل لطباعـــة �لإي�سال” بالترع 

بقيمـــة مـــا مت توفـــره نتيجـــة عـــدم طباعـــة �إي�سالت 
معامالت �أجهزة �ل�سر�ف �لآلية ملدة عام. 

وعدَّ �سمـــو �لأمر �سلطـــان بن �سلمان �ملبـــادرة �إ�سافة 
مبتكـــرة لريـــادة �لبنـــك �لأهلـــي علـــى �سعيـــد بر�مج 
�لبنـــك يف  لـــدور  �مل�سوؤوليـــة �لجتماعيـــة، وتر�سيًخـــا 
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�أطلقـــت �جلمعيـــة موؤخـــرً�، دليـــل برنامـــج »ت�سهيـــل« 
يف ن�سختـــه �خلام�ســـة، و�لـــذي �سهد تكـــرمي نخبة من 
�ل�ســـركاء من �ملوؤ�س�ســـات �لوطنية و�ملن�ســـاآت �لتجارية 
ورجـــال �لأعمـــال �أ�سحاب �ملبـــادر�ت �ملتميزة يف دعم 
وم�ساندة �أن�سطتها؛ �إذ قام ع�سو جمل�ض �إد�رة �جلمعية 
ورئي�ـــض جلنة تنمية �ملو�رد �ملاليـــة �ملهند�ض عثمان بن 
حمـــد �لفار�ـــض، ير�فقه �أمني عـــام �جلمعيـــة �لأ�ستاذ 
عو�ض بن عبـــد�هلل �لغامدي، بتكرمي �لرعاة �لد�عمني 

للرنامج. 
و�ساهـــد �حل�ســـور يف بد�ية �حلفل فيلمـــًا يوثق م�سرة 
�لنجـــاح �ملتو��ســـل للجمعيـــة، قبـــل �أن يلقـــي �ملهند�ض 
عثمـــان �لفار�ض كلمة �أكد خاللهـــا �أن »جمعية �لأطفال 
�ملعوقـــني تعـــول كثرً� على مبـــادر�ت �لقطـــاع �خلا�ض 
و�أهـــل �خلـــر يف ��ستمر�ريـــة خدماتهـــا وبر�جمها يف 
رعايـــة �لآلف من �لأطفـــال �ملعوقني، خ�سو�سًا يف ظل 
�لتو�سعـــني �لأفقي و�لر�أ�ســـي يف م�سروعاتها وتو�سعاتها 

الجمعية تكرم رعاة دليل برنامج »تسهيل« 

�خلدميـــة؛ �لأمـــر �لـــذي ي�ساعـــف مـــن م�سوؤولياتهـــا 
وميز�نيتهـــا يف ظـــل تذبـــذب �إير�د�تها مـــن �لترعات 
و�أي�سًا زيـــادة تكاليف خدماتهـــا �ملتخ�س�سة يف عالج 

وتعليم وتاأهيل �لأطفال �ملعوقني«.
 و�أ�ساف: »�إذ� كنا �ليوم نحتفي ب�سركاء نعتز بتفاعلهم 
�لكـــرمي، فاإننـــا نتطلـــع -مب�سيئـــة �هلل- �إلـــى �أن يحقق 
برنامـــج ت�سهيل يف �ملرحلة �ملقبلـــة �لأهد�ف �مل�سرتكة؛ 
للم�ساهمـــة باإيجابيـــة مـــع �جلمعية يف تنميـــة مو�ردها 
ودعم خدماتها �ملجانية، وم�ساندتها يف مو�جهة ق�سية 

�لإعاقة«. ويف نهاية �حلفل مت تكرمي �لرعاة، وهم: 
�لرعاية �ملا�سيـــة: �ل�سركة �لعربية للعـــود، �سركه هناد 
للتجـــارة و�لأعمـــال �ل�سناعيـــة و�ملقـــاولت، ��ستوديو 
�أ�ســـو�ء للت�سويـــر �لن�سائـــي، �سركـــة �لدخيـــل للعـــود، 
موؤ�س�ســـة نخبـــة �لعود للتجارة، �سركة جلـــام للريا�سة، 
�سركة �لركـــن �ل�سوي�سري، جمموعة �لقفـــاري، �سركة 
هاي بوينـــت، �سركة �ل�ســـر�ع �لغذ�ئية تورتـــا �آند مور، 
�سركة م�سكاتي لالإنارة و�لكهرباء، �سركة �أ�سو�ر �لبالد 

للتجارة.
�لرعاية �لذهبيـــة: �سركه د�ين �لتجاريـــة، �سركة ركن 
�لق�سيم للتجـــارة و�ملقاولت، جمموعة �لطيار لل�سفر، 
مطعم �ستيك هاو�ض، �سركة �سيتي دبليو لالأثاث، �سركة 
�لت�سويق و�لتجارة �ملتحدة »يومارك �سبورت«، موؤ�س�سة 
�جلديعي لالأقم�سة، �سركة جمـــرة �لتجارية �ملحدودة 
»با�سكـــن روبنـــز«، نظـــار�ت �ل�سلمـــان، مدينـــة �ستـــار 
�سيتـــي �لرتفيهية. �لرعاية �لف�سيـــة: فندق �لفي�سلية، 
لتاأجـــر  دبلومـــات  لال�ستثمـــار،  �لعبيـــكان  جمموعـــة 
�ل�سيار�ت، موؤ�س�سة �أمتار للتمور، �سركة �لوفاق لتاأجر

لتوسيع دائرة المساهمين



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

1098
رجب 1438 هـ  ـ  �أبريل 2017م

الجمعية تتسلم ريع برنامج “وااو” الخيري من بنك االستثمار   

ت�سلـــم �أمني عـــام �جلمعية �لأ�ستاذ عو�ـــض بن عبد�هلل 
“و��و”  نق���اط  برنام���ج  عوائ���د  موؤخ���رًا،  الغام���دي، 
�خلري –برنامج �لـــولء للعمالء- �لذي يتبناه �لبنك 
�ل�سعـــودي لال�ستثمـــار ل�سالـــح �جلمعيـــة، و�لتي بلغت 
18.898 مليـــون نقطة، وذلك يف �إطـــار �تفاقية تعاون 

بني �جلمعية و�لبنك.
و�أثنى �لأمني �لعام للجمعية على فكرة �لرنامج، وعلى 
مبادرة �لبنـــك لتفعيـــل �تفاقية �لتعاون مـــع �جلمعية، 
م�ســـرً� �إلـــى �أن ذلـــك يوؤكـــد وعـــي �ملوؤ�س�ســـات �ملالية 
و�لقت�ساديـــة �لوطنية بدورها جتـــاه �ملجتمع، وجمال 

�مل�سوؤولية �لجتماعية، م�سرً� �إلى �أن �لبنك يعد �سريكًا 
��سرت�تيجيـــًا للجمعية ولق�سية م�سانـــدة �لإعاقة بوجه 

عام من خالل �تفاقيات طويلة �ملدى.
ـــه �لغامـــدي �سكـــره وتقديـــره �إلـــى جمل�ـــض �إد�رة  ووجَّ
�لبنك �ل�سعودي لال�ستثمـــار وعمالئه على ما يقدمونه 
مـــن تعاون وم�سانـــدة مميزين للجمعيـــة، معترً� ذلك 
�أمنوذجًا لتكامل �جلهود و�لتعاون بني �ملوؤ�س�سات �ملالية 
و�لقت�ساديـــة �لوطنية مـــن ناحيـــة، وموؤ�س�سات �لعمل 

�خلري من ناحية �أخرى.
من جانبه، �أكد عبد�لرحمن �آل جلوي م�سوؤول �لرنامج 
بالبنـــك، �أن جنـــاح ومنـــو �ل�سر�كـــة �ل�سرت�تيجية بني 
�لبنك �ل�سعـــودي لال�ستثمار و�جلمعيـــة يج�سد�ن روؤية 
�لإد�رة يف �ملوؤ�س�ستـــني و�لتز�مهمـــا بامل�ساركـــة �لفاعلة 
يف �لتنمية �ملجتمعية، م�سيدً� مب�ساهمات عمالء �لبنك 
يف �لكثـــر مـــن �للفتـــات �لإن�سانيـــة من خـــالل تقدمي 
�لدعم و�لترعـــات للجمعيات �خلريـــة و�لت�سابق نحو 
خدمة �ملجتمع، ر��سمـــني بذلك �أبهى �سورة ملعاين 

�لعطاء.

مـــت م�سابقـــة �لقـــر�آن �لكـــرمي و�حلديـــث �ل�سريف  كرَّ
ل�سبـــاب دول جمل�ـــض �لتعاون لدول �خلليـــج �لعربية يف 
�لعا�سمـــة �لعمانيـــة م�سقـــط، جائـــزة �لأمـــر �سلطان 
بـــن �سلمان حلفظ �لقـــر�آن �لكرمي لالأطفـــال �ملعوقني؛ 
تقديرً� لدورهـــا �لفريد وم�سرتهـــا �لطويلة يف �لعناية 
بحفـــظ �لأطفال �ملعوقني للقـــر�آن �لكرمي، وذلك خالل 
دورة �مل�سابقة �لثامنـــة و�لع�سرين. و�سلم معايل �ل�سيخ 
عبد�مللك بن عبد�هلل �خلليلـــي وزير �لعدل �لُعماين يف 
�حلفل �خلتامي للم�سابقة بقاعة �ملحا�سر�ت يف جامع 
�ل�سلطان قابو�ض �لأكر، موؤخرً�، درع �لتكرمي لالأ�ستاذ 
وليد �ملطـــري م�ساعد �أمني عام جائزة �لأمر �سلطان 

بن �سلمان حلفظ �لقر�آن �لكرمي لالأطفال �ملعوقني.
وقال وليد �ملطـــري: »�إن �لأمانة �لعامة جلائزة �لأمر 
�سلطـــان بن �سلمـــان حلفظ �لقـــر�آن �لكـــرمي لالأطفال 
�ملعوقـــني كانت حري�سة على تلبيـــة دعوة رئي�ض �للجنة 
�ملنظمـــة مل�سابقـــة �لقـــر�آن �لكـــرمي و�حلديـــث �لنبوي 
�لت�سفيـــات  �لتعـــاون وح�ســـور  ل�سبـــاب دول جمل�ـــض 
�لنهائية و�حلفل �خلتامـــي يف مدينة م�سقط �لعمانية؛ 
ملا لهـــذه �مل�سابقـــة من مكانـــة مرموقة بـــني م�سابقات 
حفـــظ �لقر�آن �لكـــرمي«، م�سرً� �إلـــى �أن جائزة �لأمر 
�سلطـــان بن �سلمـــان حلفظ �لقـــر�آن �لكـــرمي لالأطفال 
�ملعوقني حتظى بتقدير كبر لدى �جلهات ذ�ت �لعالقة 

تكريم » جائزةحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين« في مسقط
يف دولة عمان.

و�أو�ســـح �ملطري �أنـــه عقد �جتماعًا مـــع رئي�ض �للجنة 
�ملنظمة �لأ�ستـــاذ حممد بن �ساعد �ملنـــوري مدير عام 
�لتخطيط و�مل�ساريع بوز�رة �ل�سوؤون �لريا�سية، و�لتقى 

�لدكتـــور عبد�هلل بن �ســـامل �لهنائي �لأ�ستـــاذ �مل�ساعد 
بجامعـــة �ل�سلطان قابو�ـــض ورئي�ض �جلمعيـــة �لعمانية 
للعناية بالقر�آن �لكرمي؛ ملد ج�سور �لتعاون بني �جلائزة 

و�جلمعية.
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يرتاأ���س �ساح��ب ال�سم��و امللكي الأم��ر �سلطان بن �سلم��ان بن عبدالعزي��ز رئي�س جمل���س الإدارة، اجتم��اع اجلمعية 

العمومي��ة احل��ادي والثالثني م�ساء الثالثاء 6 �سعبان 1438ه� املوافق 2مايو 2017م، والذي ُيعقد يف خ�سم تالقي 

ع��دة م�س��ارات للجمعية ت�س��كل توجهها الع��ام يف املرحلة املقبلة، وهي امل�س��ارات التي اأقرها جمل���س الإدارة خالل 

الدورة احلالية )1436-1436ه�(، وتبواأت قمة اأولويات الأمانة العامة للجمعية خالل العام املايل 2016م، ومن 

اأبرزه��ا تعزيز اإي�سال برام��ج اخلدمات وجتويد الأداء، وتنمية املوارد املالي��ة، وحتقيق التمويل الذاتي، وتر�سيخ 

الوعي املجتمعي جتاه الإعاقة، وال�سفافية املالية واحلوكمة الإدارية.

ترسخ مرحلة جديدة تتضمن 4 مسارات

العمومية

تجويد األداء

التمويل الذاتي

الشفافية المالية

تعزيز الوعي العام
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وت�س���ر لغ���ة �الأرق���ام �إلى حتقي���ق مع���دالت قيا�سية يف 
�أع���د�د �الأطفال �لذي���ن ��ستفادو� من بر�م���ج �لرعاية 
�لعالجية و�لتاأهيلية و�لتعليمية و�لرتبوية و�الجتماعية 
�لتي تقدمه���ا مر�كز �جلمعية، خ�سو�سًا بعد ��ستكمال 
�لتجهي���ز�ت وف���رق �لعم���ل باملر�ك���ز �جلدي���دة يف كل 
م���ن �لر�س و�جلوف و�لباح���ة، وتطبي���ق �أنظمة متابعة 
وحتفي���ز الأ�سر �الأطفال لتج���اوز �ل�سعوبات �لتي حتول 
دون �اللت���ز�م مبو�عيد �لعياد�ت و�ملد�ر�س؛ �الأمر �لذي 
�أ�سهم يف �حت�سان �الأق�سام �لتعليمية باملر�كز الأكرث من 
1700 طف���ل وطفل���ة الأول مرة يف تاري���خ �جلمعية. كما 
تو��سل ب�س���كل �إيجابي برنامج دم���ج �لطالب خريجي 
�جلمعية يف مد�ر�س �لتعليم �لعام؛ لي�سل عدد �الأطفال 
�لذي���ن �سملهم �لدمج خالل �لعام �ملن�سرم 161 طالبًا 
وطالبة، وحقق برنامج �لتدخل �ملبكر رقمًا غر م�سبوق 

ببلوغ عدد �مل�ستفيدين منه 180 طفاًل.
وم���ع ��ستحد�ث �لتجهي���ز�ت �لتقنية لوح���د�ت �لعالج 
�لطبيع���ي و�لع���الج �لوظيف���ي يف ع���دد م���ن �ملر�ك���ز، 
و�ال�ستعان���ة بو�سائ���ل م�ساع���دة تعد �الأولى م���ن نوعها 
د�خ���ل �ململكة �لعربية �ل�سعودية �سهدت �ملر�كز حتقيق 
نقل���ة نوعية يف �إك�ساب �لع�س���ر�ت من �الأطفال مهار�ت 
حركي���ة وعقلية جديدة. هذ� �إل���ى جانب تكثيف �أعد�د 

ونوعية جل�سات �لتاأهيل ب�سكل قيا�سي. 
كم���ا تو��سل �جلمعية م�سعاه���ا للح�سول على �عرت�ف 

العام الـ30 في تاريخ الجمعية جاء 
حافاًل ومميزًا بعطاء يواكب قيمة 

هذا الصرح

موؤ�س�سة “كارف �لعاملية للتاأهيل”، �إلى جانب حر�سها 
عل���ى رفع كف���اءة وتطوير خ���ر�ت من�سوبيه���ا، وزيادة 
ن�سب���ة �لتدريب �لتي حددها نظام �لعمل مبا ال يقل عن 

12 يف �ملئة من موظفيها �ل�سعوديني. 
وحتر����س �جلمعي���ة يف ظل ح�سول مركزه���ا �لرئي�سي 
بالريا�س على ترخي�س �لهيئة �ل�سعودية للتخ�س�سات 
�ل�سحي���ة؛ ليك���ون مركزه���ا للتدري���ب �لفن���ي حا�سنة 
لتاأهيل �لكو�در �ملتخ�س�سة يف �لتخ�س�سات �لتاأهيلية، 
مب���ا ي�ساعد على توطني وظائ���ف �لتاأهيل يف مر�كزها، 
ويرف���د هذ� �لقطاع بهذه �خلر�ت �لتي ال يز�ل �لطلب 
عليه���ا متز�ي���دً� يف ظل فت���ح �لرتخي�س ملر�ك���ز تاأهيل 

�أهلية و�لندرة يف هذه �لتخ�س�سات.
والإعط���اء �الأولوية خلدمات �لرعاي���ة و�لتاأهيل يف �أد�ء 
�ملر�ك���ز؛ باعتباره���ا �ملح���ور �لرئي����س يف ��سرت�تيجية 
�جلمعي���ة؛ تدر����س �الأمان���ة م���ع فري���ق �لعم���ل و�للجنة 
املخت�شة واملركز اال�شت�ش���اري ق�شر الن�شاط يف بع�ض 

مر�كزه���ا عل���ى خدمة �الأطف���ال، وت�سنيفه���ا كمر�كز 
خدمة.

يف  �الأم���ور  �أولي���اء  م���ن  �لع�س���ر�ت  لرغب���ات  وتلبي���ًة 
�ال�ستف���ادة م���ن �إمكان���ات مر�ك���ز �جلمعي���ة وخر�ت 
ف���رق �لتاأهيل فيه���ا، بدي���اًل خلدمات �ملر�ك���ز �الأهلية 
ذ�ت �لتكلف���ة �لعالي���ة؛ �أقرت جلن���ة �لرعاية باجلمعية 
برناجم���ًا للرعاي���ة �لتاأهيلية �مل�سائية ن���ال تاأييد وز�رة 
�لتنمية �الجتماعية يتيح لالأطفال �لذين تنطبق عليهم 
ال�شروط احل�شول عل���ى جل�شات تاأهيل م�شائية مكثفة 

يف مقابل تكلفة رمزية.
حتقيق التمويل الذاتي 

تو��س���ل �جلمعية بنجاح خطته���ا �ال�سرت�تيجية لتوفر 
م�س���ادر متوي���ل ثابتة عر حم���اور ع���دة، يف مقدمتها 
�مل�سروع���ات �خلري���ة �ال�ستثماري���ة. وميث���ل م�س���روع 
�إلى جانب  �مل�سار،  �لز�وية يف هذ�  “خر مكة” حجر 
م�سروع���ات ��ستثمارية يف �ملناطق �لتي حتت�سن مر�كز 
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�جلمعية.
 �أم���ا �ملح���ور �لث���اين يف ه���ذ� �ل�س���دد فه���و �تفاقيات 
�ل�سر�ك���ة طويل���ة �مل���دى م���ع �ل�س���ركات و�ملوؤ�س�س���ات 
�لوطنية، ويف مقدمتها: �سرك���ة �الت�ساالت �ل�سعودية، 
و�سركة موبايل���ي، و�سركة بندة، و�ملجموع���ة �ل�سعودية 
لالأبح���اث و�لت�سوي���ق، و�سرك���ة �ل�سناع���ات �الأ�سا�سية 
»�ساب���ك«، و�لبن���وك �ل�سعودي���ة كافة، م���ن خالل طرح 
بر�م���ج متوي���ل ودع���م وت���رع ذ�ت �سبغ���ات خمتلف���ة 
تت���الءم مع كل �لفئات مثل بر�م���ج: �أجر كل �سهر، ودع 
�لباق���ي لهم، و�ل�سدقة �الإلكرتوني���ة، ور�سائل �لهاتف، 
ومبادرت���ي، و�البتعاث �لد�خلي، و�فعل خ���رً�، و�ساعة 

خدمة، وبطاقات �إبد�عات �الأطفال.
وتكتمل �ملنظومة بتبن���ي �سل�سلة من �الأن�سطة و�لر�مج 
و�لفعالي���ات ذ�ت �ل�سبغة �ال�ستثمارية �لتجارية حل�سد 
�لدعم مليز�نية ت�سغي���ل �ملر�كز، يو�كبها تعزيز برنامج 

�لع�سوية باجلمعية �لعمومية كاأحد م�سادر �لدخل.
وي�س���ار �إل���ى �أن �مليز�ني���ة �لتقديري���ة للجمعي���ة و�سلت 
خالل �لع���ام �ملايل 2016-2017 �إلى رق���م قيا�سي بلغ 
191 ملي���ون ريال تت�سمن نفقات ت�سغيل �ملر�كز وتكلفة 

�إن�ساء �مل�سروعات �خلدمية و�ال�ستثمارية �جلديدة.
ال�سفافية املالية 

وحتقيق���ًا لتطلع���ات جمل����س �الإد�رة ج���اٍر �لعم���ل على 
تطوي���ر �آليات ولو�ئ���ح ونظم �لعم���ل و�إجر�ء�ته و�إعادة 
هيكلة �جلمعية ومر�كزها يف م�سعى لرفع كفاءة قو�ها 
�لعامل���ة وتعظيم خمرج���ات �لعم���ل؛ �إذ مت �لتعاقد مع 
�أحد بيوت �خلرة �لتي قطعت �سوطًا ملمو�سًا يف �إعد�د 

�أدلة �لعمل.
ويف ظل توجهات جهة �الإ�سر�ف �ملمثلة يف وز�رة �لعمل 
و�لتنمي���ة �الجتماعي���ة للنهو����س باجلمعي���ات �خلرية 
لت�سب���ح ذ�ت طبيع���ة تنموي���ة، تو��س���ل �جلمعي���ة بناء 
قدر�تها و��ستثمار �إمكاناتها و�أ�سولها لتعظيم م�ساهمة 
عائد�ته���ا يف نفق���ات ت�سغي���ل مر�كزه���ا ون�س���ر مظلة 

خدماتها وتطويرها. 
 ويف ه���ذ� �الجت���اه �سعت �جلمعية ل���دى جهة �الإ�سر�ف 
لتح�س���ل عل���ى ت�سنيف “جمعي���ة نفع ع���ام”، ولتكون 
بذلك �أول جمعية تطلب هذ� �لت�سنيف �لذي �سيعطيها 
�أحقي���ة �لتعاقد م���ع �أي جهة حكومي���ة �أو خا�سة الإد�رة 
موؤ�س�س���ة تابع���ة له���ا �أو تنفي���ذ بع����س م�سروعاته���ا �أو 

بر�جمها �أو خدماتها �لتي تدخل �سمن �خت�سا�سها.
وبا�ستكماله���ا �لت�سني���ف �ملعي���اري لوظائفه���ا، و�إقر�ر 
�ل�سل���م �لوظيفي و�سل���م �لرو�تب وقو�عده���ا �لتكميلية 
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�ملنظم���ة للعم���ل و�لعامل���ني؛ ��ستطاع���ت �جلمعي���ة �أن 
حتق���ق �لر�سا �لوظيفي و�لعد�لة بني موظفيها يف �سوء 
موؤهالته���م ووظائفهم وخر�تهم وخدماتهم باجلمعية 

وطبيعة �أعمالهم وم�سوؤولياتهم.
تر�سيخ الوعي املجتمعي 

عززت �جلمعية دورها �لوطني �لر�ئد كقاطرة لر�مج 
�لتوعية، وح�سد �مل�ساندة �ملجتمعية �سد ق�سية �الإعاقة 
بقدرته���ا على �بت���كار مبادر�ت حظي���ت بتفاعل مميز 
من قاعدة عري�سة من �ملجتمع، وم�ساندة ملمو�سة من 
�جله���ات �حلكومية �ملعني���ة ومن�س���اآت �لقطاع �خلا�س 

�ملهتمة بر�مج �مل�سوؤولية �الجتماعية.
وجت�س���د �لتفاع���ل �ملجتمعي مع ر�سال���ة �جلمعية ب�سكل 
غر م�سب���وق عر و�سائل �لتو��س���ل �الإلكرتوين ومو�قع 
�جلمعية على �ل�سبك���ة �ملعلوماتية، و�لتي �سهدت خالل 
�لع���ام �ملن�سرم طرح���ًا مبتكرً�. كم���ا �ساعفت مر�كز 
�جلمعية من ن�ساطها �الإعالمي و�لتوعوي عر عدد من 

�الإ�سد�ر�ت و�الأعمال �ل�سحفية، 
ويف مقدم���ة مب���ادر�ت �لتوعية و�لتثقي���ف ترز مبادرة 
�أحدثت حر�كًا ملمو�سًا  “�هلل يعطيك خرها”، و�لتي 
كنتيج���ة لتوف���ر مقوم���ات ع���دة، يف مقدمته���ا مباركة 

15 92
رم�سان 1437 ه� �  يونيو 2016م

�لقي���ادة، ممثلة يف تد�سني خ���ادم �حلرمني �ل�سريفني 
�ملل���ك �سلمان بن عبد�لعزيز -حفظه �هلل- النطالقتها 

على �مل�ستوى �لوطني.
وبانق�س���اء �ملرحلة �الأولى من �ملب���ادرة ن�ستطيع �لقول 
�إنه���ا توجت بو�س���ع �لق�سية على مائ���دة متخذ �لقر�ر؛ 
ف�س���درت �لكثر من �الإج���ر�ء�ت و�لقو�نني �لتي تغلظ 
عقوب���ة �ملخالف���ات �ملروري���ة و�ال�ستهت���ار يف �لقي���ادة، 
بالتو�زي مع تكثيف بر�مج �لتوعية وتنوع و�سائلها ب�سكل 
مبتكر؛ �الأم���ر �لذي �ساهم يف تر�ج���ع �أرقام �حلو�دث 
�ملروري���ة ب�سكل ملمو����س؛ وبالت���ايل �نخفا�س معدالت 
دت  �الإعاقة و�الإ�سابات و�لوفيات، بعد توفيق �هلل. وجدَّ
�ملبادرة �آلياتها بال�سعي للو�سول �إلى نطاق مهم وحيوي 
ورئي�س���ي يف �ملجتمع، وهو قط���اع �الأ�سرة، كما تو��سلت 
ب �لكر�س���ي”، و”ملتقيات توظيف  بنجاح بر�مج “جرِّ
�ملعوق���ني”، و”�لي���وم �لعامل���ي لالإعاق���ة”، و”معر����س 

�الأ�سر �ملنتجة لذوي �الإعاقة”، ومعار�س �لر�سومات.
وعل���ى ذلك �مل�س���ار �أي�سًا ت�سابقت مر�ك���ز �جلمعية يف 
تنظي���م �لكث���ر من �لن���دو�ت و�ملحا�س���ر�ت و�الأن�سطة 
�لعلمي���ة و�لثقافي���ة مب�سارك���ة نخبة م���ن �ملتخ�س�سني 
يف جم���االت عدة؛ الإلقاء �ل�سوء عل���ى جو�نب �ستى من 
�لق�سي���ة، �سو�ء ما يتعلق منه���ا بحقوق �ملعوق �أو و�سائل 
جتن���ب �الإ�سابة باالإعاق���ة، �أو كيفية �لتعام���ل معها، �أو 

�البتكار�ت من �الأجهزة وبر�مج �لرعاية و�لوقاية و�لتاأهيل.
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الدكتور عبدالرحمن السويلم :

الجمعية تواجه تحديات وصعوبات
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• �أواله��ا 	 �لت��ي  �لفائق��ة  �الأبوي��ة  �لعناي��ة 
خ��ادم �حلرم��ني �ل�سريفني �ملل��ك �سلمان بن 
عبد�لعزي��ز للمعوق��ني.. كان��ت وال ت��ز�ل 
�خلريي��ة  �الأعم��ال  ل��كل  ت��ذى  تحُ ق��دوة 
و�الإن�ساني��ة يف �ململك��ة.. كيف ت��رون ذلك 
ومعاليك��م و�ح��د م��ن �أب��رز �ل�سخ�سيات يف 

م�سرية �لعمل �خلريي باململكة؟
= اإن رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز -حفظه اللهـ للمعوقني هي اأحدى اجلوانب 
العديـــدة يف �سخ�سية �سلمان القائد؛ فدوره ـ اأعزه اهلل 
ـ  يف دعم العمل اخلـــريي واملوؤ�س�سات اخلريية وجهوده 
يف الإغاثـــة الدولية من اجلوانب امل�سرقة يف �سخ�سيته 
ـ وفقـــه اهلل ـ وقـــد جت�سد ذلـــك يف تروؤ�ســـه للعديد من 

برامج الإغاثة للدول املنكوبة.
واحلقيقـــة اأن كل َمـــن تعامـــل مـــع امللـــك �سلمـــان بـــن 
تلـــك اخل�ســـال واملواهـــب  عبدالعزيـــز يعـــرف عنـــه 
القياديـــة والإداريـــة، لكن اجلانـــب الأكـــر اإ�سراقًا يف 
�سخ�سيتـــه واأخالقـــه يتمثـــل يف اهتمامـــه باجلانبـــني 

الإن�ســـاين والجتماعي كا�ستقبالـــه املواطنني يف مكتبه 
ومنزله، وال�سماع منهم، وتفقده املر�سى وزياراته لهم 
يف امل�ست�سفيـــات، وح�سور املنا�سبات الجتماعية، وفك 
الرقـــاب، وم�ساعـــدة الغارمني، وغريها مـــن ال�سواهد 

على هذا الهتمام.
وقـــد ت�سرفت مبعاي�سة هذه املواقف وهـــو يتابع ويراأ�س 
اأكـــر من )25( موؤ�س�سة داخل اململكة و)15( برناجمًا 
اإغاثيـــًا خـــارج اململكة.. اإن امللك �سلمـــان ـحفظه اهلل- 
�سجل حافل باملبـــادرات، وتاريخ عريق من الإ�سهامات 
اخلرييـــة والإن�سانيـــة، وهذا لي�س بغريب علـــى َمن ن�ساأ 
على املبـــادئ الإ�سالمية، وتربى قياديـــًا واأخالقيًا على 

يد املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل ـ.

• لتاأ�سي���س 	 �الأول��ى  �الأي��ام  معالي��ك  �سه��دَت 
وع�س��ت  �ملعوق��ني..  �الأطف��ال  جمعي��ة 
خ��ادم  �أواله��ا  �لت��ي  �لكرمي��ة  �لرعاي��ة 
�حلرم��ني للجمعي��ة حت��ى �س��ارت �لو�جهة 
ورعاي��ة  �الإعاق��ة  لق�سي��ة  �حل�ساري��ة 
�ملعوق��ني يف �ململك��ة.. م��اذ� تتذك��ر ح��ول 

ذلك؟
= تبنى امللك �سلمـــان جمعية الأطفال املعوقني منذ اأن 
كانت فكرة، بداأت عند معايل الدكتور غازي الق�سيبي 
-يرحمـــه اهلل- عام 1402هـ، لكن امللك �سلمان تبناها 
و�سجعه عليها وتابع ن�ساطهـــا ودعمها من ماله وجاهه 
ووقتـــه. ولعـــل اأكـــر منحة قدمهـــا امللـــك للجمعية هي 

قال معايل الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز ال�سويلم نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
اأن كل َمن تعامل مع امللك �سلمان بن عبدالعزيز يعرف عنه الكثري من اخل�سال واملواهب 
القيادية والإدارية، لكن اجلانب الأكرث اإ�رشاقاً يف �سخ�سيته واأخالقه يتمثل يف اهتمامه 
باجلانبني الإن�ساين والجتماعي كا�ستقباله املواطنني يف مكتبه ومنزله، وال�سماع منهم، 
وفك  الجتماعية،  املنا�سبات  وح�سور  امل�ست�سفيات،  لهم يف  وزياراته  املر�سى  وتفقده 

الرقاب، وم�ساعدة الغارمني، وغريها من ال�سواهد على هذا الهتمام.
اجلمعية  اجتماع  مبنا�سبة  »اخلطوة«  مع  خا�س  حوار  ال�سويلم يف  الدكتور  معايل  واأكد 
العمومية احلادي والثالثني على اأن اجلمعية تواجه بالفعل الكثري من التحديات وال�سعاب 
لأ�سباب كثرية، منها ما هو مادي يف ظل املتغريات القت�سادية التي يعاين منها العامل 
عامة  ب�سفة  الإعاقة  ق�سية  جتاه  اجلمعية  م�سوؤوليات  بت�ساعف  خا�س  هو  ما  ومنها  كله، 
والأطفال املعوقني ب�سفة خا�سة، وحر�سها على املحافظة على جودة اخلدمات التي توفرها 

جماناً ملن�سوبيها يف كل مراكزها مبناطق اململكة.
وحماور وق�سايا عديدة اثارها معايل الدكتور عبد الرحمن ال�سويلم يف هذا احلوار املهم.

حو�ر : منت�سر جابر 

منذ  الجمعية  تبنى  سلمان  الملك   
وتابع  عليها  وشجع  فكرة  كانت  أن 

نشاطها ودعمها من ماله ووقته
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اإقناعـــه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
بقبول دعوتنا لـــه لالن�سمام اإلى جمل�س الإدارة ليحلق 

باجلمعية يف اآفاق اأو�سع.
وبالفعـــل كان خـــريًا؛ حيـــث انطلـــق الأمـــري �سلطـــان 
باملعوقـــني كق�سيـــة اإن�سانيـــة ووطنيـــة، اأقمنـــا اأربعـــة 
موؤمتـــرات عامليـــة، وتابـــع امللـــك تو�سياتهـــا، ولعل من 
اأهمهـــا: النظام الوطنـــي للمعوقـــني، والفح�س املبكر 
لالأمرا�ـــس عند حديثي الـــولدة للك�سف عن الأمرا�س 
الوراثية، وتعميم فكرة الو�ســـول ال�سامل )املنزلقات( 
يف املباين وغريها؛ ممـــا انعك�س على خدمات املعوقني 
يف اململكة. وامتدت فروع اجلمعية لت�سمل ع�سرة مراكز 
يف اأرجـــاء اململكة.. ودعمه- حفظه اهلل- لفكرة اإن�ساء 
مركـــز البحوث والدرا�سات عن الإعاقة واملعوقني، وهو 
اأول مركـــز علمي بحثي يف جمـــالت الإعاقة ومتطلبات 
املعاقـــني، وقد ترع خادم احلرمـــني ال�سريفني بع�سرة 
ماليني ريـــال كبداية لنطـــالق املركز؛ فقـــدر اأع�ساء 
جمل�س الإدارة هذا املوقف وقرروا ت�سمية املركز با�سم 

امللك �سلمان.
• وق��د ��ستم��رت �لرعاية �ل�سامي��ة �لكرمية 	

على مدى ثالثني عامًا..

= بالفعل، مل يتوقف عطاء امللك بل ا�ستمر نهرًا متدفقًا 
باخلـــري واملتابعـــة طيلـــة الثالثـــني عامًا، وقـــد ي�سعب 
املـــرور علـــى كل ا�سهامـــات امللـــك �سلمان ولكـــن يكفي 
القـــول اأنهـ حفظه اهلل-، ورغم كل �سواغله وم�سوؤولياته 
اجل�سام كان يحر�س على متابعة كل تطورات اجلمعية. 
و كان لهـــا الأثر بعد اهلل فيما حققتـــه .. هذا هو امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز، به نفخر ونفاخر.. ولن ن�ستطيع 
اإبراز مواقفه وعطاءاته، لكن ندعو اهلل اأن يبارك له يف 
عمـــره، واأن ميده بعونه وتوفيقـــه، واأن يحقق على يديه 

اآمال الأمة يف العزة والن�سر.
• تعقد �جلمعي��ة �جتماع �جلمعية �لعمومية 	

م��ن  �لكث��ري  و�س��ط  و�لثالث��ني  �حل��ادي 
�لتحدي��ات، وكذل��ك ت�ساع��ف �مل�سوؤولي��ات 

على �جلمعية.. فكيف ترون ذلك؟
= حقيقـــة اأن اجلمعيـــة تواجـــه بالفعـــل الكثـــري مـــن 
التحديـــات وال�سعـــاب لأ�سبـــاب كثـــرية، منهـــا ما هو 
مادي يف ظـــل املتغريات القت�ساديـــة التي يعاين منها 
العامل كلـــه وكذلك اململكة باعتبارهـــا واحدة من اأبرز 
الدول الفاعلـــة على م�ستوى القت�ســـاد العاملي. ومنها 
مـــا هـــو خا�ـــس بت�ساعـــف م�سوؤوليـــات اجلمعيـــة جتاه 

ق�سيـــة الإعاقة ب�سفة عامـــة والأطفال املعوقني ب�سفة 
خا�سة، وحر�سهـــا على املحافظة على جودة اخلدمات 
التـــي توفرها جمانًا ملن�سوبيها يف كل مراكزها مبناطق 
اململكة، وذلك يف ظل الثقة الغالية التي حتظى بها من 
كل قطاعـــات الدولـــة والأفراد واملوؤ�س�ســـات وال�سركات 
اخلا�سة؛ ولهذا تتبنـــى ا�سرتاتيجية لإن�ساء م�سروعات 
ا�ستثماريـــة وقفيـــة خرييـــة لتاأمني مـــوارد دخـــل ثابتة 
ت�ساهـــم يف دعـــم امليزانيـــات الت�سغيليـــة للمراكز. ويف 
�سهـــر رم�سان املبارك عام 1436هـــــ ت�سرفت اجلمعية 
برعايـــة خادم احلرمـــني ال�سريفني يف ق�ســـر ال�سالم 
بجدة، لو�سع حجـــر الأ�سا�س مل�سروع »خري مكة« املقدر 
بـ450 مليـــون ريال، وقد اأ�سهم من مالـــه لهذا الوقف، 
وت�سابـــق الكثري مـــن رجال الأعمـــال واملوؤ�س�سات لدعم 
هـــذا امل�سروع اخلـــريي، وقد �ســـرع املقـــاول يف اأعمال 
الإن�ساء لرجي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز -يرحمه 
اهلل- وامللك �سلمان بن عبدالعزيز-اأيده اهلل- بارتفاع 
19 طابقـــًا لكل برج، كما متت دعـــوة املقاولني ملناف�سة 
تر�سيـــة اإن�ساء مبنى عمالء �سركـــة الت�سالت، ومبنى 
عمـــالء �سركـــة العزيزية بندة، ومبنـــى جائزة حتفيظ 
القـــراآن الكـــرمي لالأطفـــال املعوقني، وهنـــاك اإ�سراف 
كامـــل مـــن جلنـــة متخ�س�ســـة باجلمعيـــة هـــي جلنة 
امل�ساريـــع تتابع �ســـري الأعمال وا�ستمـــرار الإجناز وفق 

الرنامج الزمني املقرر لذلك.
اأمـــا مـــن حيث اخلدمـــة التـــي تقدمها اجلمعيـــة فاإنها 
اأي�ســـًا تعمل علـــى تطويرها وفقًا للمعايـــري الدولية؛ اإذ 
مت النتهـــاء من اإجناز تطوير اأدلة العمل التخ�س�سية، 
وهـــي املعايري التـــي متاثل ما هـــو معمول بـــه عامليًا يف 
قطاعـــات الرعايـــة والتاأهيـــل، ومـــا يلبـــي ويتوافق مع 
متطلبـــات الهيئـــة الدوليـــة لعتمـــاد مرافـــق التاأهيـــل 

)كارف(.
•  �أمل يو�كب ذلك خطط لرت�سيد �الإنفاق مع 	

ع��دم �مل�سا�س مب�ستوى �خلدمة �لتي تقدمها 
�جلمعية ملن�سوبيها من �الأطفال �ملعوقني؟

= هناك بالفعل خطة لرت�سيد الإنفاق للجنة التنفيذية 
التـــي اأتراأ�سها مبا ل يتعار�س مـــع م�سعى جتويد برامج 
املقبولـــني،  الأطفـــال  اأعـــداد  يف  والتو�ســـع  الرعايـــة، 
وتطبيـــق برنامـــج الرعايـــة امل�سائيـــة ببع�ـــس املراكـــز 
لتلبية احتياجـــات بع�س الأ�سر. كما تبنى جمل�س اإدارة 
اجلمعية، موؤخرًا، برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلطـــان بن �سلمـــان، القـــرارات ذات ال�سلـــة بتطوير 
القـــوى العاملة باجلمعيـــة، وتطبيق املعياريـــة املنا�سبة 
للمواءمة بني عدد الأطفـــال املخدومني وعدد العاملني 

خدماتها  تطوير  على  تعمل  الجمعية   
قطاعات  في  الدولية  للمعايير  وفقًا 

الرعاية والتأهيل
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القائمني علـــى خدمتهم، وقد اأقّر املجل�ـــس تو�سية باأل 
تتعـــدى اأعـــداد �ساغلي الوظائف غـــري التاأهيلية 30 يف 

املئة من اإجمايل عدد موظفي وموظفات التاأهيل.
• ماذ� ميث��ل فوز �ساحب �ل�سم��و �مللكي �الأمري 	

�سلط��ان بن �سلم��ان بن عبد�لعزي��ز بجائزة 
�لد�عم��ة  �خلليجي��ة  �لع��ام  �سخ�سي��ة 
م��ن  �الإعاق��ة  �الإن�س��اين يف جم��ال  للعم��ل 
مملك��ة �لبحري��ن لع��ام 2016م.. بالن�سبة 

للجمعية؟
= الختيـــار يعك�ـــس تقدير املجتمع الـــدويل واخلليجي 
خا�ســـة للجهود التي بذلها ويبذلها �سمو الأمري �سلطان 

بن �سلمان.
 واحلقيقـــة اأن كل املهتمـــني بالعمـــل اخلـــريي وق�سيـــة 
الإعاقـــة واملعوقـــني يف اململكـــة يدركـــون حجـــم النقلة 
التـــي اأحدثتهـــا جهـــود الأمري �سلطـــان بـــن �سلمان يف 
هـــذا ال�سدد، �سواء على م�ستـــوى الرعاية املتخ�س�سة 
املتوفـــرة لهذه الفئـــة اأو على م�ستـــوى الت�سدي العلمي 
لأ�سبـــاب الإعاقـــة وحتجيـــم �سلبياتها اأو علـــى م�ستوى 
توفري مظلة من الت�سريعات ال�سامنة حلقوق املعوقني؛ 

حيث اأ�س�ـــس ملرحلة جديدة، لي�ـــس يف م�سرية اجلمعية 
فقـــط، بل يف م�سرية ق�سية الإعاقة واخلدمات املقدمة 
للمعوقـــني يف جميـــع القطاعات يف اململكـــة؛ ولهذا فاإن 
هـــذه اجلائـــزة هي تتويـــج مل�ســـرية متميزة مـــن العمل 

الإن�ساين النبيل على هذه الأر�س الطيبة املباركة.
• �لقط��اع �خلا���س يف �ململك��ة من �أه��م رو�فد 	

�لتنمي��ة، ويحظى برعاية �لدولة.. فكيف 
ترى دوره يف جماالت �لعمل �خلريي؟

= من املوؤكد اأن دور القطاع اخلا�س يف جمالت العمل 
اخلـــريي دور بـــارز، وقـــد كان هذا القطـــاع، ول يزال، 
�ساحـــب اأيـــاٍد بي�ســـاء على الأعمـــال اخلرييـــة، وهذه 
حقيقـــة نابعة مـــن خريية هـــذا املجتمع الطيـــب الذي 
ينطلـــق من مبادئه ومعتقداتـــه الدينية التي حتث على 
التكافـــل وعمل اخلري؛ فاإنني اأوؤكـــد اأن القطاع اخلا�س 
كان وراء الكثري من الإجنازات التي حتققها اجلمعية، 
ويعتر هذا القطـــاع ورجاله اخلريين �سركاء حقيقيني 
مـــع جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني يف كل مـــا حققتـــه من 

اجنازات.
• �أ�س��ارت �لكث��ري م��ن �لدر��س��ات �إل��ى �رتفاع 	

�أرب��اح �ل�س��ركات كلم��ا �ساهم��ت يف جماالت 
�لعم��ل �خل��ريي.. فاإل��ى �أي مدى تع��دُّ هذه 

�لعالقة �سحيحة؟
= هـــذه حقيقـــة قالهـــا ر�سولنـــا حممـــد ـ عليـــه اأف�سل 
ال�ســـالة والت�سليـــم ـ حيـــث قـــال: » ما نق�ـــس مال من 
�سدقـــة بل تزده« لأن اهلل يبـــارك فيما يعطي ملن يعطي 

وي�سعر بامل�سوؤولية الجتماعية.
واحلقيقة اأن ريادة اململكة يف الأعمال اخلريية هي نهج 
هذه الدولة، ومنذ توحيد هذه الأر�س املباركة واملوؤ�س�س 
امللك عبدالعزيزـ ريحمه اهلل- ومن بعده اأبناوؤه الررة، 
علـــى هـــذا النهج الـــذي اأ�سبحت بـــه دولتنـــا رائدة يف 
العمـــل الإن�ساين، لي�س حمليًا واإقليميًا فقط، ولكن على 
امل�ستوى الدويل.. ول �سك اأن هذه البنية الأ�سا�سية من 
اخلري والأمـــن وال�ستقرار انعك�ست على كل املوؤ�س�سات 
وال�ســـركات احلكومية واخلا�ســـة، و�ساهمت يف حتقيق 

رواج كبري لها، ولكل القت�ساد ال�سعودي.
• كلمة �أخرية تود �إ�سافتها؟	

= حقيقة اأود اأن اأرفع اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان اإلى 
خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
-حفظـــه اهلل- الـــذي مل يـــاأُل جهـــدًا يف رعايـــة هـــذه 
اجلمعية بهدف العناية بالأطفـــال املعوقني وبكل فئات 
املعوقني؛ فكان ول يزال ـاأعزه اهلل- �ساحب روؤية ثاقبة 
مب�ساندته لق�سية الإعاقة منذ �سنوات حتى �سارت من 
اأولويات الدولة. واأعر عـــن �سكري وتقديري ل�ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز؛ 
لـــدوره الرائد يف اإحداث هذا التحول يف ق�سية الإعاقة 
وجعلهـــا ق�سية املجتمـــع باأ�سره ولي�ست جمـــرد م�سكلة 
اأفـــراد يعانـــون مـــن الإ�سابـــة بالإعاقة. وي�سعـــدين اأن 
اأ�سكـــر كل الإخـــوة الزمالء يف جمل�ـــس اإدارة اجلمعية، 
وهم مـــن النخبة املتميزة والكفـــاءات الوطنية البارزة 
يف وطننـــا الغـــايل، الذين قاموا بجهـــود كبرية وجبارة 
خالل �سنوات طويلـــة؛ حتى متكنا -بف�سل اهلل تعالى- 
من جعل هـــذه اجلمعية ذات تاأثري حمدود يف حميطها 
بالعا�سمـــة الريا�ـــس اإلـــى موؤ�س�ســـة لها ع�ســـرة مراكز 
منت�ســـرة يف خمتلف مناطق اململكـــة. ي�ساف اإلى ذلك 
دورهـــا احليـــوي يف الت�ســـدي لق�سيـــة الإعاقـــة وقايًة 
وعالجًا؛ حتى اأ�سحت واجهة ح�سارية واإن�سانية للعمل 
اخلـــريي يف اململكـــة. وال�سكـــر للذين اأ�سهمـــوا معنا يف 
جمال�ـــس الإدارة واأثروا عطاء اجلمعية ولكل الداعمني 
لهـــا بالفكـــر واجلهـــد واملـــال واملوؤ�س�ســـات احلكوميـــة 
والأهلية التي اآمنت بر�سالة اجلمعية واأ�سهمت يف عطائها. 
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يف كل ع���ام، يتعر����ص املالي���ن م���ن الأ�شخا�ص خلطر 
انت�ش���ار الته���اب ال�شحاي���ا يف 26 دولة، وال���ذي يعرف 
با�شم »ح���زام التهاب ال�شحايا«، ولك���ن يبدو اأن لقاحًا 

بداأ يب�شر باخلري يف هذا الإقليم باأفريقيا.
 »Neisseria meningitides« بكتريي���ا   =
م�شوؤول���ة عن اإ�شابة املالين �شنوي���ًا بالتهاب ال�شحايا، 

ما هو 
»حزام التهاب 

السحايا«؟

�ش���رف  ب���ن  نبي���ل  الدكت���ور  اأك���د 
املالك���ي، اأ�شت���اذ الرتبي���ة اخلا�شة 
امل�شاعد، بق�ش���م الرتبية اخلا�شة، 
يف جامع���ة املل���ك �شع���ود ، �شرورة 
معرف���ة وتقييم احتياجات التطوير 
املهن���ي ملقدم���ي خدم���ات التدخل 
املبك���ر ملرحل���ة م���ا قب���ل املدر�ش���ة 
لالأطف���ال ذوي الإعاق���ة املتو�شطة 
العربي���ة  اململك���ة  يف  وال�شدي���دة 

ال�شعودية.
واأ�ش���اف اأن بحث���ه العلم���ي ال���ذي 

ح�ش���ل مبوجب���ه عل���ى درج���ة الدكت���وراه اعتم���د 
لتحقيق هدفها على املنهج الو�شفي غري التجريبي 
لأداة ال�شتبي���ان. كما ا�شتمل���ت عينة الدرا�شة على 
)92( م���ن مقدم���ي خدم���ات التدخ���ل املبك���ر يف 
Di s )عدة مراك���ز جلمعي���ة الأطفال املعوق���ن 

 ،)abled Children Association
هي: الريا�ص، مك���ة املكرمة، جدة، املدينة املنورة، 
اجل���وف، حائل. وق���د ا�شتخدم الباح���ث الإح�شاء 
الدميوغرافي���ة  اخل�شائ����ص  لتحلي���ل  الو�شف���ي 
للم�شاركن، وحتديد ا�شتجاباتهم نحو اخل�شائ�ص 
التطوي���ر  برام���ج  ومعاي���ري  واأه���داف  الأ�شا�شي���ة 
املهن���ي يف جمعي���ة الأطفال املعوق���ن، وكذلك نحو 
كفاياتهم التدري�شية لتدري����ص مهارات )التوا�شل، 
املعرفية،  ال�شلوك،  اإدارة  الجتماعية/النفعالي���ة، 

بال���ذات( لالأطفال  العناية 
املتو�شط���ة  الإعاق���ات  ذوي 

وال�شديدة.  
وق���ال الدكت���ور املالك���ي اإن 
اإل���ى  تو�شل���ت  الدرا�ش���ة 
اأن  اأهمه���ا:  نتائ���ج،  ع���دة 
الأ�شا�شي���ة،  اخل�شائ����ص 
برامج  ومعايري  والأهداف، 
التطوي���ر املهن���ي يف جمعية 
الأطفال املعوقن التي توفر 
ملقدم���ي خدم���ات التدخ���ل 
املبكر املعارف واملهارات والقدرات كانت يف م�شتوى 
عاٍل من اجل���ودة. واأ�ش���ارت النتائج اأي�ش���ا اإلى اأن 
الكفايات التدري�شية ملقدمي خدمات التدخل املبكر 
كان���ت يف م�شتوى ع���اٍل، ما عدا تدري����ص »مهارات 
العناي���ة بالذات« كانت يف م�شت���وى متو�شط. كذلك 
كان هن���اك اختالٌف كب���رٌي ب���ن ا�شتجاباتهم حول 
الكفايات التدري�شية وعدد ال�شاعات التي يق�شونها 
يف برامج التطوير املهني عند م�شتوى 0.05 فاأقل، 
فمقدمو خدمات التدخل املبكر الذين ق�شوا خم�ص 
�شاع���ات اأو اأك���ر يف التطوي���ر املهني خ���الل العام 
املا�شي لديهم متو�شط���ات عالية وتاأثري اإيجابي يف 
تدري�ص املهارات اخلم�ص )التوا�شل، الجتماعية/
العناي���ة  املعرفي���ة،  ال�شل���وك،  اإدارة  النفعالي���ة، 

بالذات(.

رسالة دكتوراه حول تطوير خدمات التدخل المبكر

ورغ���م اأن �شت���ة اأن���واع م���ن البكتريي���ا تت�شب���ب يف هذا 
 Strain« املر����ص، اإل اأن اأحدها الذي يع���رف با�شم
A« هو الطاغي، خ�شو�شًا فيما يعرف باإقليم »حزام 

ال�شحايا« يف اأفريقيا.
=  الته���اب ال�شحاي���ا هو مر�ص يوؤث���ر يف بطانة الدماغ 
واحلب���ل ال�شوك���ي ويت�شبب يف م���وت 10s5 يف املئة من 
امل�شابن ب���ه، حتى لو مت ت�شخي�شه مبّك���رًا، واأعرا�ص 
املر����ص تت�شم���ن ت�شل���ب الرقب���ة والطف���ح اجلل���دي 

واحلمى واحل�شا�شية جتاه ال�شوء.
=  املر�ص اأ�شاب 250 األف �شخ�ص وت�شبب يف وفاة 25 
األ���ف اآخرين عند انت�شاره ب�شكل وا�شع عام 1996. �شتة 
 Cو Bو A« ،اأنواع من البكتريي���ا تت�شبب بهذا املر�ص
وW وX وY« ويف ح���ن ينت�شر ن���وع »A« يف اأفريقيا، 
اإل اأن »B وC وY« اأك���ر �شيوع���ًا يف اأوروب���ا واأمري���كا 
ال�شمالي���ة، والت���ي تتوف���ر فيه���ا اللقاح���ات اجلاهزة. 
=  الي���وم، وبف�ش���ل لقاح جديد، �شهدت ه���ذه الأعداد 
انخفا�ش���ًا ملحوظًا، مع توثيق اأقل من 8500 حالة بدءًا 
من مار�ص ع���ام 2016، وتظهر ال�ش���ورة حملة تطعيم 

يف النيجر.
با�ش���م  املع���روف  اجلدي���د  اللق���اح  تطوي���ر  ب���داأ   =
كج���زء   2001 ع���ام  من���ذ   »MenAfriVac«
 »MVP« م���ن »م�شروع لق���اح الته���اب ال�شحاي���ا« اأو
اخت�شارًا، ومنذ عام 2010 مت منحه لأ�شخا�ص ترتاوح 
اأعماره���م بن 1 و29 عام���ًا يف 16 دولة تقع يف منطقة 

»حزام التهاب ال�شحايا« التي يطغى فيها املر�ص.
= الأطفال من دون عمر اخلام�شة يكونون اأكر عر�شًة 
لالإ�شاب���ة باملر�ص، ورغم هذا النخفا�ص الأخري اإل اأن 
اخلرباء يحذرون من ت�شلل املر�ص جمددًا يف حال عدم 

تلقي هذا اللقاح.
=  ياأتي املر�ص م���ن خم�شة اأنواع اأخرى من البكترييا؛ 
اإذ �شهدت نيجرييا والنيجر ارتفاعًا يف عدد الأ�شخا�ص 
الذين اأ�شيبوا بالتهاب ال�شحايا من ت�شنيف »C« منذ 

عام 2013، وينت�شر املر�ص يف الف�شول اجلافة، 
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عن  جي���دًا  كتابًا  تق���راأ  ب���اأن  �شحّيًا  نف�ش���ك  ���ْف  • ثقِّ
ال�شحِة العام���ة، والأمرا�ص ال�شائعة، وو�شائل العالج، 
���ة املوؤلِّف، واقتدار  ���د من م�شداقية الكتاب، واأهليَّ وتاأكَّ

املرتجم، اإذا كان الكتاب مرتَجمًا.
اأمَلَّت  �ص حالًة  ُت�شخِّ ل  يعني:  نف�شك؛  تكْن طبيب  • ل 
���ْف لنف�ش���ك عالجًا ِبن���اًء عل���ى ن�شيحة  ب���ك، ول ت�شِ
�شدي���ق، اأو جتِربة قريب، اأو حتى عل���ى جتِربة �شابقة، 
ول اأعن���ي sبالطبعs �شداعًا عار�ش���ًا، اأو زكامًا خفيفًا 

ُتغني فيه م�شورُة ال�شيديل عن زيارة الطبيب.
sكغريهم  فالأطباء  جيدًا؛  �شًا  متخ�شِّ طبيبًا  • اخرَتْ 
من النا�صs فيهم املمت���ازون، وفيهم اجليِّدون، وفيهم 
���د:  دوَن ذل���ك.. وم���ن معاي���ري اختي���ار الطبي���ب اجليِّ
ب  اجلامعة الت���ي دَر�ص فيه���ا، وامل�شت�شفي���ات التي تدرَّ
تها، وثن���اء زمالئه  وعِم���ل فيها، وم���دة ِخربت���ه، ونوعيَّ

الأطباء عليه.
وُي�شغي لك   وقتًا كافيًا،  • ابَح���ْث عن طبيب يعطيك 
فكثرٌي م���ن الأطباء امل�شهورين يزدح���م عليهم النا�ُص، 
وخ���رٌي من طبيب كب���ري م�شهور طبي���ٌب معقول يعطيك 

من وقِته واهتمامه ما حتتاج اإليه.
وُيخِطئون؛  ي�شيبون  )ب�ش���ر(،  الأطباَء  اأن  َتْن����صَ  • ل 
ف���ال ُت�شِق���ْط طبيبًا اإذا اأخط���اأ خطاأً طبيعّي���ًا ؛ ذلك اأن 
الأخط���اَء نوعان؛ نوع مم���ا يحُدث ع���ادة، ونوع مما ل 

ُي�شَمُح به، وُتعاِقب الأنظمُة مرتِكَبه.
بون. والأطباء sكذلكs ميَر�شون،ويحَزنون، ويغ�شَ

ْع منه  ِت���ه، ول تتوقَّ  ف���ال ترَفِع الطبيَب فوق ح���دود ب�شريَّ
)الكرامات( يف معاجلِته.

م���ن مر����صٍ خط���ري، وحتتاج  ال�شك���وى  كان���ِت  • اإذا 
sمث���اًلs اإلى عمليٍة �شعبة، فالأف�ش���ل اأن ُي�شت�شاَر اأكُر 
ل اأن يكوَن كل واحد منهم من خلفيٍة  م���ن طبيب، ويف�شَّ
ثقافية خمتلفة؛ اإذا كان الأوُل قد دَر�ص يف اأملانيا sعلى 
جًا يف فرن�شا، واإذا  �شبي���ل املثالs، فليكِن الث���اين متخرِّ
ج يف بريطاني���ا، فليك���ِن الآَخُر من  كان اأحدهم���ا تخ���رَّ

يجي اأمريكا اأو كندا، وهكذا. خرِّ
تتع���اَلْ على طبيبك؛  ولكن ل  ���ك،  • اق���َراأْ عن مر�شِ
فقراءُت���ك عن املر����ص من م�شدٍر موث���وق ُتِعينك على 
ُح�شن التعامل معه، ولك���ن ل تظنَّ اأنك اأ�شبحَت بذلك 

طبيبًا، ومبق���دوِرك اأن ت�شتغنَي عن الطبيب الذي اأنَفق 
�شن���وات طويلة من عم���ِره يف الدرا�شة، ومترُّ به كل يوم 
ح���الٌت َمَر�شية خمتلفة، ولديه م���ن الِعلم واخِلربة ما 

له للت�شخي�ص والعالج. يوؤهِّ
اأوقاٍت  بال���ك يف  تخُط���ُر يف  الت���ي  الأ�شئل���َة  • اكُت���ِب 
متفرق���ة حت���ى ل تن�شاه���ا، وُخ���ِذ الورقَة مع���ك عندما 
ْج من �شوؤال���ه عن كلِّ  تذه���ُب لزي���ارة طبيب، ول تتح���رَّ
م���ا تري���ُد معرفَته. • اأنت حمتاج اإل���ى الطبيِب يف اأمور 
م له  �شحِت���ك، وهو حمتاٌج اإليك يف جم���ال عملك، فقدِّ
s كلَّ م�شاعدة ممِكنة، واْق�ِص له كلَّ حاجة  sباإخال����صٍ
تق���ِدر عليها، ي�شع���ر لك بالمتنان، ويب���ُذل لك املزيد، 

�شوة، اإمنا من باب التعاون. وهذا لي�ص من باب الرِّ
ُت  َمِر�شْ ال�ش���الم: {َواإَِذا  اإبراهيم عليه  ���ْر قوَل  • تذكَّ
قية  َفُه���َو َي�ْشِفِن} )ال�شعراء(، فال َتْن����صَ الدعاَء، والرُّ
فع  ة؛ ففيهما اخلرُي الكبري والنَّ امل�شروعة بالكتاب وال�شنَّ
العميم � باإذن اهلل � ، واهلل ي�شفينا جميعًا من الأمرا�ص 
الُع�شوي���ة والنف�شية، واملادية واملعنوي���ة، �شفاًء ل يغادُر 

�شقمًا.

نصائح
 لتصبح مريضًا ذكيًا!

اأف���ادت درا�شة طبية دمناركية ب���اأن »ال�شمنة قد ل 
تكون اأم���رًا غري �شحي كما كانت من���ذ 40 عامًا«. 
ووج���دت الدرا�ش���ة اأن »ن�شب���ة الوفي���ات املبك���رة 
الي���وم لدى اأ�شحاب ال���وزن الزائ���د »املعتدل« اأقل 
م���ن اأولئك الذي���ن يتمتعون ب���وزن طبيع���ي اأو اأقل 
من ال���وزن الطبيعي اأو الذين يعان���ون من ال�شمنة 

املفرطة.
 JAMA دوري���ة  يف  الدرا�ش���ة  ه���ذه  ون�ش���رت 
العلمي���ة؛ حيث عم���ل العلماء على درا�ش���ة بيانات 
لآلف الأ�شخا����ص، ودر�شت طولهم ووزنهم ون�شبة 
الوفيات بينهم خالل ثالث مراحل منذ عام 1970 

وعلق طبيب بريط���اين على ذلك بقوله: »هذا ل 
يعني اأن الوزن الزائد وال�شمنة اأمر �شحي«. 

وم���ن جهته���م ق���ال الأطب���اء يف جامع���ة 
كوبنهاغن:  »يف منت�شف ال�شبعينيات، 

كانت ن�شبة الوفيات لدى الأ�شخا�ص 
الذي���ن يتمتع���ون ب���وزن طبيعي 

ه���ي الأدن���ى، بينم���ا كان���ت 
�ش���ن  يف  الوفي���ات  ن�شب���ة 

مبك���رة لدى الأ�شخا�ص الذي���ن يعانون من ال�شمنة 
اأعلى ب����30 يف املئ���ة«. واأ�شاف���وا اأن »اخلطر الذي 
كان يح���دق بالذين يعانون م���ن ال�شمنة يف ال�شابق 

اأ�شحى اليوم تقريبًا غري موجود«.
 : ا ف���و د ر اأ اإل���ى و يع���ود  »ال�شب���ب 

علي���ة  الأنظمة ال�شحية يف فا
الأمرا�ص  معاجل���ة 
تت���اأى جراء  الت���ي 
بال�شمنة،  الإ�شابة 
ارتف���اع  ومنه���ا: 
الكولي�ش���رتول 

و�شغط الدم«.
وقال الربوف�ش���ور بورج نودي�شتغ���ارد امل�شرف على 
هذه الدرا�شة: »يجب األ تف�شر نتائج هذه الدرا�شة 
ب�شورة خاطئة، ويبداأ النا�ص باأكل ما يحلو لهم، اأو 
يب���داأ الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بوزن طبيعي باأكل 

مزيد من الأطعمة لي�شبحوا من زائدي الوزن«.
واأ�ش���اف: »عل���ى الأ�شخا����ص الذي���ن يعان���ون من 
ال�شمن���ة اأن يقلق���وا على و�شعه���م ال�شحي كما يف 
ال�شاب���ق«. وتعقيب���ًا على نتائج ه���ذه الدرا�شة، قال 
الربوفي�ش���ور نافي���د ال�شت���ار من جامع���ة كال�شغو: 
»ه���ذه البيانات مهم���ة، اإل اأنها ل تغ���ري الن�شائح 
الت���ي نعطيها حول م�شار ال�شمن���ة املفرطة وكيفية 
عالجه���ا والوقاية منه���ا. ونتائج ه���ذه الدرا�شة ل 

تعني اأن ال�شمنة حتمي الإن�شان من املوت«.
واأردف: »ال�شمنة املفرطة وزيادة الوزن لهما دللة 
عل���ى الإ�شاب���ة باأمرا����ص خط���رية، مث���ل مر�ص 
ال�شك���ري م���ن النوع الث���اين واأمرا����ص الكبد 
وال�شرط���ان وم�شاكل الن���وم وم�شاعفات 

احلمل وغريها من الأمرا�ص«.

مفاجأة: السمنة أقل إضرارًا بالصحة . !
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ك��رم �شاح��ب ال�شمو امللكي الأمري �شعود ب��ن عبداملح�شن بن عبدالعزيز امل�شت�شار اخلا�ص خل��ادم احلرمني ال�شريفني، 

م�ش��اء ي��وم الثالثاء 29 جمادى الآخ��رة 1438ه� املوافق 28 مار���ص 2017م، الأطفال املعوق��ني الفائزين يف الدورة 

احلادي��ة والع�شري��ن م��ن جائزة الأمري �شلطان بن �شلمان ب��ن عبدالعزيز حلفظ القراآن الك��رمي، وذلك يف مقر مركز 

امللك �شلمان لرعاية الأطفال املعوقني بحائل. 

ليلة التتويج



23 98
رجب 1438 هـ  ـ  �أبريل 2017م

وبح�س���ور �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ر �سلطان بن 
�سلمان ب���ن عبدالعزيز رئي�س جمل����س اإدارة اجلمعية، 
راعي اجلائ���زة، افتت���ح الأمر �سعود ب���ن عبداملح�سن 
ب���ن عبدالعزيز قاع���ة املنا�سبات والحتف���الت مبركز 
اجلمعي���ة، كما �سل���م عددًا م���ن الداعم���ن، يتقدمهم 
مع���ايل الدكت���ور نا�سر ب���ن اإبراهي���م الر�سي���د، وثائق 
ت�سمية و�سكر؛ تقديرًا لدعمه���م للم�سروعات اجلديدة 
امللحق���ة باملرك���ز، ومنه���ا م�سج���د املل���ك �سلم���ان ب���ن 

عبدالعزيز. 
ويف ت�سري���ح �سحف���ي ل�ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمر 
�سعود ب���ن عبداملح�سن اأكد اأن للجائ���زة مردودًا كبرًا 
عل���ى الأطف���ال؛ فه���ي متنحه���م الثق���ة والق���درة على 
التعاي����س والندم���اج، م�س���رًا اإل���ى اأن الأم���ر �سلطان 
بن �سلم���ان �ساحب جهود مق���درة يف الهتمام بق�سية 

الإعاقة ورعاية املعوقن.
وذك���ر �سمو اأمر منطقة حائل ال�سابق اأن قيادة اململكة 
تويل جميع الفئات عنايتها ودعمها؛ الأمر الذي يتج�سد 

من خالل ما نراه من منظومة خدمات متطورة.
ودعا الأمر �سعود بن عبداملح�سن املجتمع اإلى م�ساندة 
جه���ود رعاية املعوقن وجمعية الأطفال املعوقن ب�سفة 
خا�س���ة، م�سرًا اإلى اأن هوؤلء الأطفال لهم علينا حقوق 

كثرة.
و�سه���د احلفل تك���رمي 17 طفاًل ف���ازوا باملراتب الأولى 
يف ه���ذه الدورة بعد مراحل عدة م���ن الت�سفيات تقدم 
اإليها نحو 170 طفاًل ميثلون كل مناطق اململكة العربية 

ال�سعودية وعددًا من دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وم���ن جانبه اأو�س���ح الأمر �سلط���ان بن �سلم���ان اأن ما 
حتق���ق للمعوق���ن وق�سية الإعاق���ة يف اململك���ة هو نتاج 
اهتم���ام الدولة ودعمها، م�سرًا اإلى اأن خادم احلرمن 
ال�سريف���ن املل���ك �سلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز من���ح هذه 
الق�سي���ة زخم���ًا خا�س���ًا على م���دى 30 عام���ًا متثل يف 
م�سارات ع���دة، يف مقدمتها جمعي���ة الأطفال املعوقن 
ومركز اأبحاث الإعاقة؛ الأمر الذي توّج ب�سدور الكثر 
من الأنظمة والت�سريع���ات لت�سهيل حياة املعوقن، ومن 

األمير سلطان: الملك سلمان 
أولى قضية اإلعاقة اهتمامًا مميزًا 

على مدى 30 عامًا

ذلك نظام الو�سول ال�سامل.
واأكد �سموه اأن الإجنازات التي حققتها جمعية الأطفال 
املعوق���ن، �س���واء عل���ى �سعي���د الآلف الذي���ن جتاوزوا 
ظ���روف اإعاقتهم وباتوا عنا�سر منتج���ة تخدم اأنف�سها 
وجمتمعه���ا اأو على �سعيد مب���ادرات التوعية التي تقود 
املجتمع للت�س���دي لف�سية الإعاق���ة واأ�سبابها، هو نتاج 
تكام���ل جه���ود اجلمي���ع وتفاع���ل مميز م���ن احلكومة 
واملن�س���اآت التجاري���ة الوطنية واأهل اخل���ر واإ�سهامات 
نخبة من اأ�سحاب اخلربات املتطوعن يف جمل�س اإدارة 

اجلمعية وجلانها.
واأ�س���اد �سم���وه مبا حظيت ب���ه م�سروع���ات مركز امللك 
�سلم���ان لرعاي���ة الأطف���ال املعوقن من دع���م من �سمو 
الأمر �سعود ب���ن عبداملح�سن واأهل اخلر، م�سرًا اإلى 
اأن �سم���و الأمر �سعود يعد �سري���كًا داعمًا للجمعية منذ 
اأكرث من ع�سرين عامًا؛ حيث كان له دور بارز يف اإن�ساء 

مركز اجلمعية بجدة.
ه���ذا، وكان احلف���ل قد ب���داأ باآيات م���ن الذكر احلكيم 
تالها اأح���د الأطف���ال امل�ساركن يف اجلائ���زة ثم األقى 
ف�سيلة ال�سيخ اإبراهي���م الأخ�سر �سيخ القراء بامل�سجد 
النب���وي ال�سريف كلمة اأثنى فيها عل���ى فكرة اجلائزة، 
واأك���د اأهمية الق���راآن يف تن�سئ���ة الأطف���ال وت�سجيعهم 
على جت���اوز حمنتهم وال�سرب عل���ى البتالء ثم ا�ستمع 
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احل�س���ور اإل���ى تالوة من اأح���د الأطف���ال اأعقبتها كلمة 
لأم���ن عام اجلائ���زة عبدالعزي���ز ال�سبيه���ن اأكد فيها 
اأن تف�سل �سمو اأم���ر منطقة حائل برعاية هذه الدورة 
وتكرمي هوؤلء الأطفال يج�سد الهتمام والدعم اللذين 
توليهم���ا اململكة العربية ال�سعودية جلهود الدعوة ون�سر 

وحفظ كتاب اهلل الكرمي.
وذك���ر ال�سبيهن اأن “ال���دورة احلادي���ة والع�سرين من 
اجلائ���زة متيزت بح�س���ور غر م�سب���وق؛ اإذ �سارك يف 
ت�سفياته���ا نح���و 170 طفاًل وطفلة، و�س���ل اإلى املرحلة 
النهائي���ة منه���م 86 طف���اًل، ومل�س���ت جل���ان التحكي���م 
للبنن والبنات ارتف���اع م�ستوى احلفظ، وتطور قدرات 
امل�سارك���ن يف الدورات ال�سابقة؛ الأمر الذي دفعنا اإلى 

زيادة امل�ستويات”. 
واأثن���ى اأم���ن عام اجلائزة عل���ى ما يولي���ه �سمو الأمر 
�سلط���ان ب���ن �سلم���ان م���ن دع���م للجائزة؛ حي���ث تبنى 
�سموه فك���رة اجلائزة من���ذ انطالقتها، ووف���ر التمويل 
ال�سخ�سي له���ا، بل وتبنى اإن�ساء وق���ف خا�س لالإنفاق 

على م�سروفاتها م�ستقباًل.
عقب ذلك قام �سمو اأمر منطقة حائل ال�سابق بت�سليم 
الفائزي���ن يف م�ستوي���ات وفروع هذه ال���دورة جوائزهم 
ث���م مت الحتفاء بتك���رمي نخبة من اأ�سح���اب املبادرات 
املتمي���زة يف دعم مركز امللك �سلم���ان لرعاية الأطفال 
املعوقن بحائ���ل، والذين كان له���م اإ�سهامات بارزة يف 

م�ساندة م�سروعات هذا املركز، وهم: 

17 فائزًا وفائزة بجائزة األمير سلطان بن 
لألطفال  الكريم  القرآن  لحفظ  سلمان 

المعوقين 

 معايل الدكت���ور نا�سر بن اإبراهيم الر�سيد �ساحب 	•
مبادرة الإ�سهام يف اإن�ساء اإحدى القاعات؛ ا�ستكماًل 
لتبني���ه اإقامة مرك���ز امللك �سلم���ان لرعاية الأطفال 

املعوقن على نفقته ال�سخ�سية.
 مكت���ب الزي���د لال�ست�س���ارات الهند�سي���ة؛ اإذ ب���ادر 	•

بالإ�س���راف على تنفيذ القاعة وم�سجد امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز تربعًا.

 املهند����س خالد بن عبدالرحم���ن عثمان الذي بادر 	•
باإعداد الت�سميم���ات املعمارية مل�سجد امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز تربعًا.
املعوق���ن؛ 	• الأطف���ال  بجمعي���ة  الهند�سي���ة  الإدارة   

جلهودها يف اإجناز م�سروعي امل�سجد والقاعة.
لل��دورة  الداعم��ني  الرع��اة  تك��رمي  مت  ث��م 

احلادية والع�شرين من اجلائزة، وهم: 
جامعة حائل. 	•
اخلطوط اجلوية ال�سعودية. 	•
موؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلرية.	•
قناة نايالت	•

الأمر �سعود بن عبداملح�سن بن عبدالعزيز و الأمر �سلطان بن �سلمان يفتتحان م�سجد مركز امللك �سلمان	•
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امل�شتوى الأول:
 احلفظ من �سورة اجلن اإلى �سورة النا�س.

الأول: عبدالعزيز مطرود عبداهلل املطرودي   مركز 
جمعية الأطفال املعوقن جنوب الريا�س

الث���اين: معاذ �سالح عاي�س الر�سي���دي مركز امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقن بحائل

امل�شتوى الثاين: 
حفظ جزء عّم كاماًل.

الأول: ع���زام عب���داهلل اإبراهي���م العم���اري    مركز 
جمعية الأطفال املعوقن بالر�س

الثاين: جهاد ب�سام حممد الهذيلي مركز امللك فهد 

بن عبدالعزيز لالأطفال املعوقن بالريا�س
الثال���ث: اأحم���د جمع���ه حمم���د �سال���ح مدر�سة ابن 

ماجة البتدائية بحائل
امل�شتوى الثالث: 

حف���ظ 20 �سورة مت�سلة من جزء ع���ّم. )من �سورة 
التن اإلى �سورة النا�س(.

الأول: اأحم���د عبداهلل عب���ده حنتول مرك���ز جمعية 
الأطفال املعوقن جنوب الريا�س

الث���اين: عبدالعزيز خال���د حمم���د ال�سويقي مركز 
الأمر نا�سربن عبدالعزيز للتوحد بالريا�س

الثال���ث: �سايف طريثيث معي����س الر�سيدي اجلمعية 

اخلرية لرعاية املعاقن بحائل

امل�شتوى الرابع:
حف���ظ 10 �سور مت�سل���ة من جزء ع���ّم. )من �سورة 

الفيل اإلى �سورة النا�س(.
الأول: �سع���د حمم���د عب���داهلل ال�سه���ري       الإدارة 

العامة للتعليم بالنما�س
الث���اين: راكان مفرح طوير����س الدغماين    مدر�سة 

الرعاية املتكاملة للرتبية اخلا�سة باجلوف
الثال���ث: عبدالرحمن يحيى اأحم���د ع�سري   مركز 

امللك فهد بن عبدالعزيز لالأطفال املعوقن بالريا�س

الفائزون

الفرع األول:
المعوقون جسديًا فقط.

الفرع الثالث: 
المعوقون عقليًا وجسديًا أو عقليًا فقط.

امل�شتوى الأول:
 حفظ خم�سة ع�سر جزء مت�ساًل.

الأول: يو�سف حممد ب�سر اأحمد جمعية حتفيظ القراآن الكرمي مبنطقة املدينة املنورة
امل�شتوى الثاين:

 حفظ ع�سرة اأجزاء مت�سلة.
الأول: عمر خمي�س حامد هندي  جمعية خركم لتحفيظ القراآن الكرمي مبحافظة جدة

امل�شتوى الرابع: 
حفظ جزء واحد مت�سل.

الأول: عبدالرحمن خالد اإبراهيم عبداهلل علي    مركز جمعية الأطفال املعوقن بع�سر
الثاين: عبدالوهاب �سفوان حممد عولقي مركز جمعية الأطفال املعوقن مبكة املكرمة

الثالث: حممد ف�سل ف�سل اإلهي خان جمعية حتفيظ القراآن الكرمي مبنطقة املدينة املنورة

الفرع الثاني:
علوية  جسدية  إعاقة  المعوقون 

شديدة مع صعوبات النطق

امل�شتوى الأول: 
حفظ 3 اأجزاء مت�سلة.

الأول: اأ�سامة حممد عبدالرحمن املبارك 
جمعي���ة حتفيظ الق���راآن الكرمي باملنطقة 

ال�سرقية
امل�ستوى الثالث: حفظ جزء واحد مت�سل.
الأول: في�س���ل حمم���د عب���داهلل العجمي 
مدر�س���ة ابن خل���دون البتدائي���ة الأهلية 

بالريا�س



الجائزة

و�سف��ت �ساحب��ة ال�سمو الأمرية هالة بنت عبداهلل اآل ال�سيخ، حرم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن عبداملح�سن 

ب��ن عبدالعزيز اأم��ري منطقة حائل  � و�سفت جائزة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي للأطفال املعوقني 

باأنه��ا »جت�س��د روح املثاب��رة والتح��دي م��ن اأطفالنا الذين عانق��ت عزميتهم عن��ان ال�سماء؛ ف�سرف��وا جهدهم حلفظ 

القراآن الكرمي كاأحد مظاهر اإ�سرارهم على اإثبات قدراتهم وح�سن ا�ستغلل طاقاتهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى 

وطننا الغايل«.

األميرة هالة آل الشيخ :

الجائزة تجسد روح المثابرة



وقال���ت �سموه���ا يف كلمته���ا خ���ال حف���ل تك���رمي 
م���ن  والع�سري���ن  احلادي���ة  ال���دورة  يف  الفائ���زات 

اجلائزة، والذي اأقيم موؤخرًا يف حائل: 

»ه���ذه اجلائ���زة متثل رافدًا مهمًا من رواف���د دعم فئة من الأطفال لها قدره���ا يف قلوب اجلميع. كما 
اأنه���ا دليل اأكيد على اللحمة القوية التي جتمعنا وفق قيم ديننا احلنيف وتقاليد جمتمعنا القائم على 

املودة والرتاحم«.

واأك���دت الأم���رة هال���ة عل���ى مكان���ة واأهمي���ة 
اجلائزة قائلة: 

»وملا لهذه اجلائزة من مكانة وقيمة؛ فاإننا جند -وهلل احلمد- زيادة مطردة يف اأعداد امل�ساركني 
وامل�س���اركات كل ع���ام من���ذ ن�ساأتها عام 1417ه����، بل وات�س���اع رقعتها اجلغرافي���ة لت�سمل اململكة 
العربي���ة ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليج���ي، كما اأن وجود هذا العدد املميز من امل�ساركني 
وامل�س���اركات يف الت�سفيات النهائية هو اأو�سح دلي���ل واأعظم برهان على اأثر هذه اجلائزة وثقلها 

على ال�سعيدين املحلي والإقليمي«.

و�س���ددت �سموه���ا عل���ى دور اأه���ل اخل���ر يف هذا 
ال�سدد قائلة:

»وم���ا كان لهذه الطاقات اأن تخرج اإلى النور اإل بجه���ود املخل�سني من اأبناء هذا الوطن الذين يبذلون 
جهده���م وماله���م، ويولون هذه الفئ���ة الغالية م���ن اأبنائنا وبناتنا م���ن متحدي الإعاق���ة واأمثالهم جل 
اهتمامه���م وعنايته���م. ول ي�سعن���ا يف هذا املق���ام اإل اأن نتق���دم بال�سكر اجلزيل لراع���ي وموؤ�س�س هذه 
اجلائ���زة �ساحب ال�سم���و امللكي الأمر �سلطان ب���ن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل����س اإدارة جمعية 
الأطف���ال املعوقني ورئي�س جمل�س اأمناء مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة، على جهوده يف خدمة هذه 
الفئ���ة، والتي تكللت بفوزه -حفظه اهلل- بجائزة �سخ�سية العام اخلليجية الداعمة للعمل الإن�ساين يف 

جمال الإعاقة لعام 2016م؛ تقديرًا لدوره البارز يف دعم الأعمال الإن�سانية وت�سجيعها«.

واأ�س���ادت مببادرة مع���ايل الدكتور نا�سر ب���ن اإبراهيم 
الر�سي���د يف دع���م اجلمعية، موؤك���دًة اأنه »�س���رب اأروع 

الأمثلة يف الوفاء والبذل والعطاء«.
هت �سموه���ا ال�سكر اإلى جمي���ع القائمني على هذه  ووجَّ
اجلائزة واللجنة املنظمة؛ »ملا راأيناه من ح�سن تنظيم، 
وحر����س على اإظهار هذه النم���اذج امللهمة من اأطفالنا 
متح���دي الإعاق���ة وللجمعي���ات اخلري���ة وموؤ�س�س���ات 
التاأهي���ل واملدار�س الت���ي �ساهم���ت يف ا�ستثمار طاقات 
ه���وؤلء الأطف���ال وقدم���ت له���م الدعم والربام���ج التي 
ت�ساه���م يف اندماجه���م باملجتم���ع، وتظه���ر مواهبه���م 

وت�سقل مهاراتهم«. 
واختتمت بتوجيه كلمة لاأطفال الفائزين:

 »اأنت���م ت�سنع���ون باإ�سرارك���م وعزميتك���م 
منوذجًا للنج���اح، ومثاًل ل���اإرادة ال�سلبة 
الت���ي ل تك�سرها املعوق���ات ول يحب�سها عن 
حتقي���ق طموحاتها املعوق���ات؛ فهنيئًا لكم، 
وتقبل اهلل منكم، وبارك فيكم، ودمتم على 

درب النجاح �سائرين«.
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 جائزة األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن 
دليل أكيد على اللحمة القوية التي تجمعنا 

وفق قيم ديننا الحنيف وتقاليد مجتمعنا

وكان مرك���ز امللك �سلمان لرعاي���ة الأطفال املعوقني يف 
حائ���ل قد احت�سن موؤخ���رًا، احلف���ل الن�سائي اخلتامي 
لل���دورة احلادية والع�سرين من جائ���زة الأمر �سلطان 
ب���ن �سلمان حلف���ظ القراآن الكرمي لاأطف���ال املعوقني، 
بح�س���ور لفيف من املهتمات بالعمل اخلري يف منطقة 
حائ���ل، وع�سوات اجلمعية العمومي���ة جلمعية الأطفال 
املعوق���ني والإعامي���ات. وا�ستمع���ت احلا�س���رات اإلى 
مناذج من ق���راءات الطالبات امل�ساركات، كما �ساهدن 
فيلم���ًا ت�سجيليًا عن م�سرة اجلائزة، وعقب ذلك األقت 
�سمو الأم���رة هالة اآل ال�سيخ راعي���ة احلفل كلمة بهذه 
املنا�سبة، ثم اأجريت مرا�سم ت�سليم اجلوائز للفائزات 
م���ن ب���ني 32 فت���اة ميثل���ن الكثر م���ن مناط���ق اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة، اإ�ساف���ة اإل���ى ثاث فتي���ات ميثلن 

مملكة البحرين ال�سقيقة. 
من جانبها قالت الأ�ستاذة مها اأبو حيمد ع�سوة اللجنة 
التح�سري���ة يف كلمته���ا خال احلف���ل: »اإن امل�ساركات 
يقدم���ن لن���ا در�س���ًا متف���ردًا يف الر�سا، 

واملثابرة، وحب احلياة، والقدرة على جتاوز ال�سعاب«. 
وذك���رت اأن »جائ���زة الأمر �سلطان ب���ن �سلمان حلفظ 
الق���راآن الكرمي لاأطفال املعوقني متثل مبادرة متفردة 
انطلقت عام 1417ه�، كربنامج تاأهيلي ميكن اأن ي�سهم 
يف اكت�س���اف ق���درات ه���وؤلء الأطف���ال وتنميته���ا؛ فقد 
تبنت جمعية الأطفال املعوق���ني ذلك الربنامج الرائد، 
واأوكلت –كعادتها– التخطيط له لنخبة من اأهل العلم 
والتخ�س����س اأ�سهم���وا بجهدهم التطوع���ي يف �سياغة 
لئحت���ه واآليات تنفي���ذه؛ الأمر الذي اأ�سه���م يف تر�سيخ 

قاعدة �سلبة ل�ستمراره وجناحه وتو�سعه«.
واأ�سافت: »واليوم ونحن نحتفي بهذه املحطة يف م�سرة 
اجلائ���زة، نتوجه اإل���ى اهلل -�سبحانه وتعال���ى- بالثناء 
واحلم���د مل���ا وفقنا اإليه م���ن خدمة كتاب���ه الكرمي، كما 
يحق لنا اأن نعتز بذلك القدر من التفاعل مع امل�سابقة، 
�سواء من اأمراء املناطق، اأو اأ�سحاب الف�سيلة العلماء، 
اأو املعلم���ات والأمه���ات يف كل مناط���ق اململكة ويف عدد 
م���ن دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي، وقب���ل ذلك كله 
ياأت���ي تفاعل الأطفال مع فكرة اجلائزة وحر�سهم على 
التناف����س �سنوي���ًا مبثابة تتويج جله���د كل َمن اأ�سهم يف 
ه���ذا الربنام���ج، ون�ست�سع���ر ثماره مع حم���اولت هوؤلء 
الأطف���ال التغل���ب عل���ى ظ���روف اإعاقاته���م م�ستعينني 

بكلمات اهلل التامات«.
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الفائزات

الفرع
الفرعاألول

الثاني

الفرع
الثالث

الفائزة الأولى
فاطمة هاين عبداهلل 

املن�سوري

املعوقون اإعاقة ج�سدية 
علوية �سديدة مع �سعوبات 

النطق

الفائزة الأولى
�سارة هاين 

عبدالرحيم مياين

الفائزة الثانية
ريفان �سالح اأحمد 

الزهراين

الفائزة الثانية
 رميا حامت اأحمد 

علي ربيع

المستوى الثاني
 حفظ جزء عم كامل

المستوى الثالث
حفظ 20 �سورة مت�سلة من 

جزء عم

المستوى الرابع
حفظ 10 �سور مت�سلة 

من جزء عم

املعوقون عقليًا وج�سديًا 
اأو عقليًا فقط

الفائزة الأولى 
ليال خالد 

الفائزة الثانية عبداحلفيظ 
حنان ح�سن 
حممد اليامي

الفائزة الثالثة
 �سارة فهد حممد 

املح�سن 

الفائزة الأولى
 رغد حممد فهد 

العلواين

الفائزة الثانية
 اأروى طلحة فايز 

بخ�ش

الفائزة الثالثة
 دعاء اإبراهيم 

�سعد املغام�سي

الفائزة الأولى
ليان عبدالرحمن 
عبداهلل الغامدي

الإعاقة اجل�سدية
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سر القرآن
رئيس لجنة تحكيم الجائزة

يكشف أسباب ارتفاع مستوى المشاركين
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ورأى الدكت���ور علي بن حمم���د عطيف رئي�س جلنة 
التحكي���م، اأن اجلائزة »مبادرة فري���دة ُتعنى ب�شريحة 
ممي���زة م���ن املجتمع، وال يوج���د لها مثي���ل يف العامل«، 
م�ش���رًا اإلى اأن »اأكرث ما مييز ه���ذه احلائزة مراعاتها 
مل�شتوي���ات اإعاقات االأطفال وقدراته���م، بحيث يجدون 
فيها جم���ااًل للمناف�شة والت�شابق عل���ى حفظ كتاب اهلل 

الكرمي«.
احلادي���ة  »ال���دورة  اأن  عطي���ف  الدكت���ور  وذك���ر 
والع�شري���ن من اجلائزة متي���زت بح�شور غر م�شبوق، 
وبارتفاع م�شت���وى احلفظ، وتطور قدرات امل�شاركني يف 
ال���دورات ال�شابق���ة«، موؤكدًا اأن »اجلمي���ع يعد فائزًا مع 
الق���راآن، �شواء امل�ش���ارك اأو ويل االأمر اأو املعلم اأو جلنة 

التحكيم اأو امل�شتمع«.
وأش���ار اإل���ى اأن جمعية االأطف���ال املعوق���ني تبذل 
جه���ودًا م�شني���ة حل�ش���د االأطف���ال، والإجن���اح اجلائزة 
وحتقي���ق اأهدافها ال�شامي���ة؛ كونها تتويج���ًا للكثر من 

برامج التاأهيل والعالج والتعليم.
وردًا على �شوؤال حول م�شتوى امل�شاركني يف هذه الدورة؛ 
ق���ال الدكتور عطيف: »هن���اك حت�شن نوعي ملحوظ يف 

ق���درات امل�شاركني هذا العام والع���ام املا�شي، وحما�س 
ملمو����س، �شواء من اأولياء االأمور اأو االأطفال اأو املعلمني 

واملعلمات، وهي جهود مقدرة«.
وح���ول البع���د النف�ش���ي وامل���ردود املعن���وي الذي 
يجني���ه االأطفال م���ن امل�شارك���ة يف مثل ه���ذه املحافل، 
ق���ال رئي�س اللجنة: »القراآن �شف���اء للنف�س، ويكفينا اأن 
الطف���ل املعوق يهتم بالقراآن ويح���اول حفظه بعيدًا عن 
�ملخرج���ات، ويكفيه �الرتب���اط بالق���ر�آن، خ�صو�صًا �أن 
نط���ق بع�س االأطفال حلروف ب�شيط���ة وكلمات ق�شرة 
مث���ل اأبي واأمي ميثل حتديًا، فما بالنا باآيات من القراآن 
الك���رمي الذي ينطلق فيه مبجرد اأن يبداأ التالوة، وهذا 

هو �شر القراآن و�شر عظمته، وحفظه يف ال�شدور«.
وعن م�شاعر االآب���اء واالأمهات ودورهم يقول رئي�س 
جلنة �لتحكي���م: »نر�قب �عتز�ز و�صع���ادة وفخر �الآباء 
باأبنائه���م امل�شارك���ني يف الفعالي���ات، وحر�شه���م على 
توفر الظروف املواتية والفر�شة الكاملة لالأطفال، وما 
يتمتع���ون به من �شرب ومثابرة ووعي. واأ�شتطيع التاأكيد 
اأن م���ا و�شل اإليه هوؤالء االأطفال من مراحل ملمو�شة يف 
�لتاأهيل وجتاوز ظ���روف �الإعاقة ما كان له �أن يتم دون 

اأجمع اأع�ساء جلنة حتكيم الدورة احلادية والع�رشين من جائزة الأمري �سلطان بن �سلمان 
اإقداماً  �سهدت  الدورة  مناف�سات هذه  اأن  على  للأطفال املعوقني،  الكرمي  القراآن  حلفظ 
وتاألقاً واأريحية ملحوظة من الأطفال امل�ساركني؛ الأمر الذي يعك�س الرتفاع املتوايل يف 
م�ستوى امل�ساركة؛ عطفاً على عوامل عدة، يف مقدمتها ت�سجيع الآباء والأمهات، واجلهد 

الفائق من املعلمني واملعلمات.

حوار- وليد املطريي

دراسة  إلى  النفسيين  األطباء  ندعو 
الكريم  القرآن  لحفظ  اإليجابي  التأثير 

على هؤالء األطفال

انطالقة  في  يتجسد  الكريم  القرآن 
ألسنة األطفال رغم المعاناة

تفاعل ووع���ي االآباء واالأمهات، وق���د الحظنا اأن هناك 
بع����س االأطفال قدم���وا للم�شارك���ة ب�شحب���ة اأ�شقائهم 
و�شقيقاته���م االأكرب، وهم َمن تولوا دور ومهام االأبوين، 
وهذا اأم���ر يعك�س دور االأ�شرة جمتمعًة يف عملية الدمج 
وحتجي���م اآثار االإعاق���ة. كما لفت اأنظ���ار اأع�شاء جلنة 
�لتحكي���م حر����ض بع����ض �الأطف���ال على �لتق���اط �صور 
تذكاري���ة مع اأع�ش���اء اللجنة، وهو ما اعت���ربوه �شاهدًا 
عل���ى توا�شل هوؤالء االأطفال وقدرتهم على االندماج يف 
�ملجتم���ع وثقتهم باأنف�صهم، وجتاوزهم حلو�جز �خلجل 

والرهبة«.
ودعا الدكت���ور عطيف اهلل -�شبحان���ه وتعالى- اأن 
يثيب �الأمري �صلطان بن �صلمان و�لقائمني على �جلائزة 
خرًا على كل ما يقدمونه ال�شتمرار هذا العمل النبيل، 
قائ���ًا: »�أ�صاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن يثيب �لقائمني على 
ه���ذه اجلائزة خ���رًا، واأقول الأولياء االأم���ور: اأح�شنتم، 
ولكم -مب�شيئ���ة اهلل- اأجر عظي���م؛ فالب�شارة موجودة 
يف اآي���ات الذك���ر احلكي���م، ويف �شنة امل�شطف���ى -عليه 
ال�ش���الة وال�شالم-؛ يق���ول اهلل تعالى: »ِكَت���اٌب اأَنَزْلَناُه 
َر اأُوُل���و ااْلأَْلَباِب«،  ���ُروا اآَياِت���ِه َوِلَيَتَذكَّ بَّ َيدَّ اإَِلْيَك ُمَب���اَرٌك لِّ
ويق���ول الر�شول امل�شطفى -علي���ه ال�شالة وال�شالم-: 
»املاهر بالقراآن مع ال�شفرة الكرام الربرة، والذي يقراأ 

القراآن ويتتعتع فيه وهو عليه �شاق له اأجران«.
ويف نهاي���ة احل���وار اق���رح الدكت���ور عطي���ف واأع�شاء 
جلن���ة التحكيم التي �شمت اأي�شًا كاًل من: ال�شيخ �شعود 
�شالمة الهق�س وال�شيخ م�شاري عي�شى املبّلع، اقرحوا 
دع���وة االأطباء النف�شي���ني اإلى درا�شة االآث���ار االإيجابية 
امللحوظ���ة لتعلم االأطفال املعوقني قراءة القراآن الكرمي 
وحفظه، وانعكا�س ذلك على حت�شن حالتهم وقدراتهم 
اللغوي���ة والذهني���ة والنف�شي���ة،، وكذل���ك لق���اء االآب���اء 
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واالأمه���ات والتعرف منهم عن ق���رب على تفا�شيل تلك 
الظاهرة وموؤ�شراتها.

 وح����ول العالق����ة بني جائ����زة االأم����ر �شلطان بن 
�شلمان والتاريخ امل�شرف للمملكة للعناية بحفظة 
القراآن الكرمي قال ال�شيخ عطيف: من كرم العلي 
القدير على بالدنا الغالية هذا النهر املتدفق من 

جون ب����االآالف من �ملد�ر�ض  ����اظ �لذين يتخرَّ �حلفَّ
واجلامعات واجلمعيات اخلرية لتحفيظ القراآن 
الك����رمي يف م����دن اململكة، واإن ذل����ك  جلهد كبر 
لة يف وز�رة  بذلته، وتبذله �لدولة رعاها �هلل متمثِّ
ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوق����اف والدعوة واالإر�شاد 
يف حتفيظ القراآن الكرمي والعناية به ، واأن جائزة 

االأمر �شلطان بن �شلم����ان حلفظ القراآن الكرمي 
م����ن الثمار املباركة لرعاية حفظة القراآن الكرمي 
منذ عه����د املوؤ�ش�س امللك عب����د العزيز – يرحمه 
اهلل- وحتى عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان – حفظ����ه اهلل- حيث متثل هذه اجلائزة 
لاأطف����ال �ملعوق����ني �أطي����ب مر�حل ه����ذ� �لتاريخ 

امل�شرف يف رعاية احلفاظ يف اململكة. 
وال يخف����ى دور �ململك����ة يف �لعناي����ة بكت����اب �هلل 
�لك����رمي م����ن كل �لنو�ح����ي و�جلو�ن����ب، وقد متثل 
ذل����ك يف الكث����ر م����ن املوؤ�ش�شات والهيئ����ات ومن 
�أبرزه����ا جمم����ع �ملل����ك فهد لطباع����ة �مل�صح����ف 
ال�شري����ف باملدين����ة املنورة واأهميت����ه التي تتج�شد 
يف العدي����د م����ن  الربامج العلمي����ة والثقافية التي 
ينظمها وت�شكل م�شارًا نافعًا باالهتمام بالق�شايا 
املرتبطة بطباعة امل�شحف ال�شريف ون�شره ، واأنه 
�أه����م موؤ�ص�صة علمي����ة تدعونا بالفخ����ر و�العتز�ز 
تفتخ����ر بها �ململكة، حيث بلغ����ت جهود �ملجمع يف 
طباعة امل�شحف كل بيت ومدر�شة وم�شجد داخل 
اململك����ة وامتدت اآثاره حت����ى �شملت جميع اأ�شقاع 
املعم����ورة. •وع����ن مقرح����ات تطوي����ر اجلائزة، 
وجعلها جائزة اإقليمية متهيدًا لتكون عاملية تهتم 
ب����كل االأطف����ال املعوق����ني يف الع����امل االإ�شالمي.. 
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يق����ول ال�شي����خ عطيف اأنه م����ن ف�ش����ل اهلل تعالى 
على اأم����ة االإ�شالم هذا الع����دد الكبر من حفظة 
الق����راآن الك����رمي �شواء م����ن املعوق����ني اأو غرهم، 
و�شواء كان����وا اطفااًل اأو �شباب����ًا اأو �شيوخًا وكذلك 
م����ن الن�شاء وذل����ك يحمل جائ����زة االأمر �شلطان 
بن �شلمان م�شوؤوليات كبرة، خا�شة واأن ر�شالتها 
يف املقام االأول تعليمي وعالج����ي وتاأهيلي واأي�شًا 
تربوي، وهو ما يتواف����ق مع متطلبات كل االأطفال 
املعوق����ني يف اأي م����كان بالع����امل، ورغ����م اأن ذلك 
يحم����ل اجلائزة اأعباء كبرة ولك����ن للحقيقة هي 

امتداد لر�شالتها االإ�شالمية واالإن�شانية النبيلة.
اأن ف�ش����ل القراآن  •وق����ال ال�شي����خ على عطي����ف 
الك����رمي عل����ى امل�شلم����ني ال يعلم����ه اإال م����ن حفظه 
وتدار�ش����ه وتعل����م مبادئه، فاإن امل�شل����م ال ي�شتغني 
عن امل�شح����ف ال�شريف؛ فمنه ي�شتم����د عقيدته، 
وبه يعرف عبادته وما ير�شي ربه، وفيه ما يحتاج 
اإلي����ه م����ن التوجيه����ات واالإر�ش����ادات يف االأخالق 
واملعامالت.. ولذلك ج����اء يف و�شف هذا الكتاب 
ْقَوُم  العظي����م: “ اإِنَّ َهَذا اْلُقْراآَن ِيْه����ِدي ِللَِّتي ِهَي اأَ
اِت اأَنَّ َلُهْم  احِلَ ِذيَن َيْعَمُلوَن ال�شَّ ُر امْلُوؤِْمِننَي الَّ َوُيَب�شِّ
اأَْج����ًرا َكِبًرا.” وي�شيف ال�شي����خ عطيف قائاًل اإن 
القراآن العظيم هو الذكر، كما قال اأهل التف�شر، 
فامل�شح����ف ال�شريف هو دليل امل�شلم اإلى مر�شاة 
اهلل تعال����ى وجنات����ه، كما ه����و دليله اإل����ى �شعادته 
يف دني����اه واآخرته، فكيف ميك����ن اأن ي�شتغني عنه. 
و�شدق الر�شول الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم فيما 
رو�ه �لرتم����ذي عن علي ب����ن �أبي طالب ر�صي �هلل 
عن����ه قال: اأم����ا اإين �شمعت ر�ش����ول اهلل �شلى اهلل 
علي����ه و�شلم يقول: )اأال اإنه����ا �شتكون فتنة، فقلت: 
م����ا �ملخرج منها يا ر�ص����ول �هلل؟ قال: كتاب �هلل، 
في����ه نباأ م����ا كان قبلكم، وخرب م����ا بعدكم، وحكم 
م����ا بينكم، وه����و الف�شل لي�س باله����زل، من تركه 
م����ن جب����ار ق�شم����ه اهلل، وم����ن ابتغ����ى الهدى يف 
غره اأ�شله اهلل، وهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر 
�حلكي����م، وهو �ل�ص����ر�ط �مل�صتقيم، ه����و �لذي ال 
تزيغ ب����ه االأهواء، وال تلتب�س به االأل�شنة، وال ي�شبع 
منه �لعلماء، وال يخلق على كرثة �لرد، وال تنق�صي 
عجائب����ه، هو الذي مل تنته اجلن اإذا �شمعته حتى 
�ْشِد  ����ا �َشِمْعَنا ُقْراآًنا َعَجًبا َيْه����ِدي اإَِلى الرُّ قالوا: اإِنَّ
)اجلن: 1-2(، من ق����ال به �شدق، ومن عمل به 
اأجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا اإليه هدي اإلى 

�صر�ط م�صتقيم(.

   

مقال   

حتتف���ظ �لذ�كرة �لتاريخية مبنجز�ت �صخمة للدولة على كاف���ة �الأ�صعدة، وي�صعب ذكرها جمتمعة؛ فالبذل 
واالإنف���اق عل���ى امل�شاري���ع وامل�شاهم���ات الكبرة يف خدم���ة املواطن م���ن االأولوي���ات؛ حيث مت اإن�ش���اء املراكز 
�ملتخ�ص�صة لتوفري �خلدمة �ل�صاملة للطفل بكافة �مل�صتويات، وعلى وجه �خل�صو�ض جمعية �الأطفال �ملعوقني، 
�ش���واء كان���ت عالجي���ة اأو تعليمية اأو تاأهيلي���ة اأو بناًء اجتماعيًا ي�شان���د االأ�شر ويوؤ�ش�س عالق���ة اأكرث مرونة يف 

التعاي�س مع االإعاقة وطرق التعامل معها.
 م���ن هنا يجب �لقيام بدور فعال يف مهمة تثقيف وتوعي���ة �ملجتمع مب�صببات �الإعاقة وطرق �لوقاية، وي�صتفاد 
هنا من توجيهات �صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري �صلطان بن �صلمان يف ن�صر �لرت�بط بني �ملجتمع وبني هذه �لفئة 
�لغالي���ة على قلوبنا، ويتطل���ب �الأمر �لبحث يف كيفية ن�صر مزيد من �لتوعية حول تقبل �ملجتمع لاأطفال ذوي 
االحتياجات اخلا�شة، ون�شر ثقافة التعاي�س والراحم التي هي عبارة عن تاآلف من العواطف االأ�شا�شية التي 

متنح الفرد القدرة على التعاطي مع االآخرين. 
ويبقى �أن تتبنى �ملد�ر�ض مفهوم هذه �لثقافة وتطورها يف قدر�ت �لطالب �لعاطفية، وبناء �لعاقات �الإن�صانية 
الت���ي تنظ���م االأفعال وتوؤث���ر يف االإدراك. كما ن�شر اإلى مب���ادرات البنوك واملوؤ�ش�شات، وندع���و اإلى املزيد من 
ه���ذه ال�شراك���ة االإن�شانية الت���ي ت�شاهم يف التعاون املثم���ر وت�شجع على العمل اخل���ري. ويت�شح مما �شبق اأن 
خا�شية العمل وا�شراتيجية اأهدافه تكمن يف اعتمادها على خطة مبا�شرة توفر الرعاية العالجية والتعليمية 
والتاأهيلية للطفل املعوق. والأجل ذلك؛ اأف�شى هذا امل�شار اإلى م�شاندة االأ�شر يف التعاي�س مع االإعاقة وحتجيم 
اآثارها، وو�شع �شيغ خمتلفة تراوح بني االأ�شلوب املبا�شر وغر املبا�شر، والقيام بدور فاعل يف توعية املجتمع 
بق�شي���ة االإعاق���ة لتكوين مواقف اإيجابي���ة يف التعامل معها مبنطق االإن�شانية والتعاي����س. ال �شك اأن امل�شاهمة 
يف بن���اء قاعدة علمي���ة لربامج رعاية املعوقني -من خالل دعم البح���وث والدرا�شات يف هذا املجال- يحدث 
فرق���ًا يف القيمة واخلدمات، وجمعية االأطفال املعوق���ني منظمة خرية غر حكومية ُتعنى باالأطفال املعوقني، 
وتق���دم الرعاي���ة املتكاملة املجانية لهم بدءًا من امليالد وحتى �ش���ن الثانية ع�شرة، عرب ف�شول تعليمية تغطي 
مرحل���ة الطفولة املبك���رة والتمهيدي واالبتدائي. وت�شع���ى االأطراف املت�شاركة يف ه���ذه امل�شوؤولية اإلى حتقيق 
اأعلى درجات النجاح، وال �شك اأن التاأثر املتبادل ي�شكل بيئة خمتلفة، �شواء يف املركز الطبي اأو ق�شم العالج 
�لطبيع���ي و�لتدري���ب �ملهن���ي �أو عاج عيوب �لنط���ق ورعاية �الأ�صن���ان و�خلدمة �الجتماعي���ة وور�صة �جلبائر 
امل�شاعدة. ويبقى هذا ال�شرح حمل اأهمية كربى لدى االأهايل واأطفالهم، وجنمًا �شاطعًا يف �شماء االإن�شانية.

بقلم:

مها حممد ال�شريف 

مهارات النجاح بطاقة عبور

يجب القيام بدور فعال 
في مهمة تثقيف وتوعية 
المجتمع بمسببات اإلعاقة
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اأطفالنا اأكبادنا مت�شي على الأر�ض .. ت�شعدنا جناحاتهم و نتوق لإ�شعادهم .. ويف رحاب الدورة احلادية والع�شرين 

م��ن جائ��زة الأمري �شلط��ان بن �شلمان حلف��ظ القراآن الك��رمي للأطفال املعوق��ن، والتي �شهدتها مدين��ة حائل، كانت 

فرح��ة الأمهات باأطفاله��ن ل ت�شعها الدنيا. ويف هذا ال�شتطلع لآرائهن نوث��ق م�شاعرهن واأحا�شي�شهن يف حلظات ل 

تتك��رر كث��ريًا يف العمر، وهي حلظات ت�شلم اأطفالهن جائزة الفوز، وهي حقيقة جائزة للنت�شار على الإعاقة؛ لذلك 

كان من املهم ت�شجيل هذه اللحظات.

األمهات يوثقن أجواءالجائزة:

فرحة.. ال تسعها الدنيا
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تقول اأم رميا����س علي الأحمدي، ال�سيدة عالية حممود 
�سلط���ان، ع���ن اأهمي���ة اجلائ���زة وتاأثريه���ا يف الطفل: 
»اإنها اأك���ر من رائعة، وتاأثرياتها اأك���ر من اأية كلمات 
ميك���ن اأن ت�سوغ اآثاره���ا الإيجابي���ة. واإذا اأخذنا فقط 

اجلانب النف�س���ي فاإنه يو�سح مدى الفوائد الكبرية 
التي ترتكها اجلائ���زة يف نف�سية الطفل بدايًة من 
حتفي���زه للم�سارك���ة وجل�سات احلف���ظ، �سواء يف 
ف�سل املرك���ز وكذلك يف املنزل، حتى ياأتي موعد 

امل�سارك���ة يف الفعاليات، ومرورًا بالت�سفيات اأمام 
جل���ان التحكيم.. كل ذلك يرتك اآثارًا اإيجابية كبرية 

يف نف�سي���ة الطفل فقط ملجرد م�ساركته يف الفعاليات.. 
اأم���ا يف حال���ة الف���وز ف���اإن الفرحة تك���ون اأك���ر، ومن 

ال�سعب و�سفها«.
وت�سي���ف اأم رميا�س: »من املهم ت�سجي���ع الأطفال على 
حف���ظ اآي���ات من الذك���ر احلكي���م بتحفيزه���م معنويًا 
وبالهدايا؛ حتى ي�ستمروا يف احلفظ ويف احل�سول على 
اجلوائ���ز؛ فذلك يوؤدي بالطفل اإل���ى حتقيق ذاته وثقته 
بنف�س���ه و�سرعة دجمه باملجتمع؛ وهذا ما يجعل الطفل 
ل يخ�س���ى من تالوة ما حفظ���ه اأمام اجلميع يف احلفل 
اخلتام���ي اأو اأمام جل���ان التحكي���م. اإن فوائد اجلائزة 
ل يع���رف قيمته���ا اإل َم���ن يعي�س كل ه���ذه اللحظات يف 
حي���اة الطفل؛ فهي جتعل من���ه �سخ�سًا عاديًا مثله مثل 

الأ�سوياء«.
لي�شت القيمة يف اجلوائز

وم���ن جهته���ا تق���ول الأم فاطم���ة حم���رز: »اإن الطف���ل 
ل يحت���اج �س���وى الت�سجي���ع؛ ملنح���ه فر�س���ة امل�سارك���ة 
والحتف���ال بنجاحه وبفوزه، ول ي�سع���ر اأنه يختلف عن 

الآخري���ن ب���ل يف كثري من الأحي���ان ي�سعر باأن���ه اأف�سل 
منه���م، وي�ستطي���ع حتقيق م���ا ل ي�ستطيع���ون حتقيقه؛ 
وم���ن اأجل ذلك فاإن اجلائزة ل تتج�سد قيمتها يف قيمة 
جوائزها املادية فقط، ولكن يف قيمتها املعنوية 
وال�ستف���ادة م���ن الدرو�س الت���ي تت�سمنها، 
وجمموعة اللحظ���ات املوؤثرة التي مير بها 

الأطف���ال منذ بداية حفظ الآيات حت���ى ت�سلُّم اجلائزة  
و�سط حفاوة كبرية من كبار ال�سخ�سيات«.

وتق���ول اأم رغد حممد العل���واين: »اإن اجلائزة ممتازة، 
وتاأثريه���ا يف الأطف���ال كب���ري وبعي���د امل���دى، وم�ساركة 
الأطف���ال يف فعالي���ات اجلائ���زة ت�ساه���م يف ت�سجيعهم 
وتعزي���ز ثقته���م باأنف�سه���م. واأرى اأنه���ا فر�س���ة كبرية 
لالأطف���ال للدم���ج الطبيع���ي ب���ن ذويه���م. واجلائ���زة 
م���ن الأن�سطة املفيدة للطف���ل اأو الطفلة ديني���ًا ونف�سيًا 
وتعليمي���ًا وتربويًا؛ لأن حفظ الطفل لآي���ات من القراآن 
الك���رمي ي�ساعده عل���ى تدبر معاني���ه والتحلي بالأخالق 

الإ�سالمية«.
الدرو�ض من اجلائزة

وت���رى اأم غ���ادة غ���ايل في�س���ل العن���زي اأن »اجلائ���زة 
حمف���زة لالأطفال وتاأثرياتها كبرية وغري حمدودة على 
نف�سي���ة كل من ي�س���ارك فيها، واأهم �س���يء يف اجلائزة 
اأنه���ا توؤك���د للطف���ل اأنه ي�ستطي���ع اأن يفع���ل الكثري رغم 
اإعاقت���ه«، م�سرية اإل���ى اأن »اأول در����س ي�ستفيده الطفل 
من درو�س اجلائزة هو ال�سجاعة والقدرة على مواجهة 
النا�س من خالل التالوة �س���واء اأمام جلنة التحكيم او 
عندم���ا يفوز ويق���وم بت�سلم اجلائ���زة بنف�سه من راعي 
اجلائ���زة وال�سي���وف. وثاين الدرو�س م���ن اجلائزة هو 
لق���اء الطفل م���ع اأطفال اآخري���ن مثله؛ ف���ال ي�سعر باأنه 
وحيد اأو متف���رد يف حالته، وهذا ي�ساعده نف�سيًا كثريًا، 
كم���ا اأنه يلتقي مع اأطفال م���ن دول اخلليج، وهذا يو�سع 

مداركه ويو�سع دائرة معارفه«.
ال�شتحقاق بجدارة

وتق���ول اأم ن���ورة علي فرح���ان، ال�سي���دة فاطمة حممد 
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 جائزة األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن 
دليل أكيد على اللحمة القوية التي تجمعنا 

وفق قيم ديننا الحنيف وتقاليد مجتمعنا

فرح���ان: »اإن ه���ذا الت�سابق والتناف�س ب���ن الأطفال يف 
حف���ظ اآي���ات القراآن الك���رمي حافز كبري له���م لتخطي 
الآث���ار ال�سلبية لالإعاقة.. واإن اجلائ���زة يناف�س الطفل 
فيه���ا نف�سه، ولي�س الأطفال الآخرين؛ حتى يثبت للعامل 
اأنه ي�ستطيع الفوز والنت�سار على الإعاقة، واأن ل �سيء 
مينع���ه من حتقي���ق اأحالم���ه وطموحات���ه، واأن ت�سابقه 
يف حف���ظ الق���راآن الكرمي يحف���زه لل�سب���اق يف التعليم 

والنجاح يف حياته ب�سفة عامة«.
وم���ن جهتها ت�سري اأم اأمل في�سل مفرح ال�ساعدي اإلى 
اأن »اجلائ���زة حمفزة لالأطفال ب�س���كل كبري، وتاأثريها 
كبري الآن، ويف امل�ستقب���ل؛ لأنها ترتك ذكرى جميلة يف 
نفو����س الأطفال جتعله���م ل ين�سونها اأب���دًا. واإذا اأردنا 
اأن نتحدث ع���ن اأهم ما تفعله اجلائ���زة بنف�س الطفل؛ 
فالب���د م���ن ذك���ر الإمي���ان بقدرات���ه واإمكانات���ه، واأنه 
ي�ستطي���ع اأن يرز كل قدراته وي�ستغل كل اإمكاناته.. ول 
اأت�س���ور اأن هناك �سيئًا ميك���ن اأن مينع الطفل من فعل 
�سيء يف حياته بعد هذه التجربة الرية وهذا القرتاب 

من القراآن الكرمي وتدبر معانيه«.
تكرمي ومتيز

ه���اين  فاطم���ة  الطفل���ة  وال���دة  وتق���ول 
عب���داهلل املن�س���وري: »جائ���زة �ساح���ب 

ال�سمو امللكي الأم���ري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
قيم���ة كب���رية، وكل َمن ي�س���ارك فيها ي�ستح���ق التكرمي 
والتمي���ز؛ ملا لها من ف�سل -بعد العلي القدير- على كل 
طفل، وه���ذه اجلائزة تعك�س رعاي���ة الأمري �سلطان بن 
�سلمان لالأطفال املعوقن، ون�ساأل اهلل العلي العظيم اأن 

يثيبه خريًا«.
وت�سي���ف والدة الطفلة اأمل �سما�س القر�سي: »املناف�سة 
ال�سريفة ب���ن الأطفال هي ال�سم���ة الرئي�سية للجائزة، 
وهذا يكف���ي لت�سجيع الطفل على التناف����س بن اأقرانه 
عل���ى حف���ظ الق���راآن الك���رمي. كم���ا اأن اجلوائز حتفز 
الأطف���ال على الف���وز وعل���ى زرع الثق���ة باأنف�سهم. كما 
اأن احلر����س على امل�سارك���ة يف اجلائزة يحفز الأطفال 
عل���ى املتابعة يف قراءة الق���راآن الكرمي وحفظ الآيات.. 
وه���ذا كل���ه يفيد الطف���ل عل���ى كل امل�ستوي���ات النف�سية 
والجتماعي���ة، وخ�سو�س���ًا يف تعامل الطف���ل مع اأمثاله 

من الأطفال«.
توثيق العلقات

وتق���ول اأم الطفل���ة اأمل في�س���ل: »ل �س���ك اأن اجلائزة 
تعت���ر اإ�سافة لكل َمن يعمل فيه���ا وتوثق العالقات بن 
التعليمي���ة والإن�ساني���ة واخلريي���ة يف دول  املوؤ�س�س���ات 
جمل����س التع���اون اخلليجي؛ حي���ث اإن م�سارك���ة اأطفال 
اخللي���ج تنمي العالق���ات بن هذه املوؤ�س�س���ات وت�ساعد 
عل���ى التع���اون يف جم���الت اأخ���رى خا�س���ة بالإعاق���ة 
واملعوق���ن مب���ا يفي���د يف النهاي���ة الأطف���ال م���ن ذوي 

الإعاقة، وق�سية الإعاقة ب�سفة عامة«.
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عواصف الغبار
أخطار كبيرة تنتشر في ذرات صغيرة

تعيش منطقة الخليج العربي عاصفة 
ترابية، وهي تحمل مخاطر صحية قد 

تكون كبيرة على األفراد. فما هذه 
األخطار؟ وكيف يمكن الوقاية منها؟

مكونات الغبار

حتدث العوا�سف الرتابية بفعل عدة عوامل، اأهمها ارتفاع �سرعة الرياح ووجود مناطق حتتوي تربة جافة وطرية غري 
متما�سكة مثل الرمال؛ الأمر الذي يوؤدي اإلى رفع هذه اجلزيئات مع الرياح. وتتكون العا�سفة الرتابية من جزيئات 

�سلبة �سغرية احلجم حمملة يف جو العا�سفة.
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كيف يتخطى الغبار خطوط الدفاع عن الرئة؟

األعراض والمضاعفات

األشخاص األكثر تأثرًا بالغبار

ووفقًا لوكالة احلماية البيئية يف الوليات املتحدة، فاإن اجلزيئات التي يكون قطرها ع�سرة ميكرومرتات اأو اأ�سغر 
ت�صتطيع عبور الأنف واحللق والدخول اإلى الرئتني. ومع تخطي خطوط الدفاع اخلا�صة بالرئة والتجمع فيها، فاإنها 

توؤدي اإلى اإحداث اأ�صرار باأن�صجة الرئتني.

ت�صمل الأعرا�ض وامل�صاعفات التي قد توؤدي اإليها عا�صفة الغبار ما ياأتي: ال�صعال، 
ال�صفري اأثناء التنف�ض، �صيالن الأنف، م�صاكل يف العينني نتيجة دخول الغبار اإليهما، 

�صعوبات يف التنف�ض، احل�صا�صية، نوبات الربو. كما اأن تنف�ض الغبار على املدى البعيد 
يوؤدي اإلى حدوث م�صكالت مزمنة يف التنف�ض والرئتني.

الأطفال والر�صع واملراهقون. وامل�صنون. وامل�صابون بالربو. ومر�صى 
القلب. والن�صاء احلوامل. وامل�صابون مب�صكالت يف اجلهاز النف�صي. 

والأ�صخا�ض الذين يعملون يف الهواء الطلق؛ لأن طبيعة عملهم جتعلهم 
معر�صني ب�صكل اأكرب للغبار.
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إصابة 9 آالف طفل
 بعيوب خلقية في 10 سنوات 

العلماء اتهموا التلوث 
الكربون و األوزون

أول دليل

قال باحثون اأمريكيون من برنامج مراقبة العيوب اخللقية وكلية 
ال�صحة العامة بلو�ض اأجنلو�ض يف ولية كاليفورنيا، اإن عن�صري 

التلوث اللذين قاموا بقيا�صهما هما اأول اأوك�صيد الكربون 
والأوزون الناجمني عن حركة املرور التي ت�صتهر بها املدينة.

وقالت بيت ريتز، وهي عاملة اأوبئة اأ�صرفت على هذه الدرا�صة، يف بيان اإنه كلما زاد 
تعر�ض الن�صاء لأحد هذين العن�صرين يف ال�صهر الثاين احلا�صم من احلمل زادت 

فر�صة اأن ي�صاب وليدها باأحد العيوب اخللقية اخلطرية يف القلب. واأ�صافت اأن 
احلاجة ل تزال قائمة اإلى اإجراء املزيد من الأبحاث، ولكنها اأكدت اأن هذه النتائج 

متثل اأول دليل مقنع على اأن تلوث الهواء قد يلعب دورًا يف الت�صبب يف العيوب 
اخللقية. واأ�صارت اإلى اأن الدرا�صة اأثبتت اأن الهواء ل يحتوي -على ما يبدو- على 

اأي �صيء ميكن اأن يوؤذي منو الأجنة.
وقارن فريق ريتز بيانات مراقبة تلوث الهواء من وكالة حماية البيئة ببيانات من 

برنامج كاليفورنيا ملراقبة العيوب اخللقية. وتابع الباحثون ت�صعة اآلف طفل ولدوا 
خالل الفرتة من عام 1987م اإلى عام 1993م.

احتماالت

خل�صت الدرا�صة اإلى اأن احتمال ولدة 
احلوامل املعر�صات مل�صتويات اأعلى 
من الأوزون واأول اأوك�صيد الكربون 

ب�صبب قرب م�صاكنهن من طرق 
ال�صيارات ال�صريعة املزدحمة لطفل 

م�صاب بعيوب معينة يف القلب تزيد 
ثالث مرات مقارنة باحلوامل الالئي 

ي�صتن�صقن هواًء نظيفًا.
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•  متابعة اأخبار الن�صرات اجلوية عرب التلفزيون اأو الإذاعة، اأو من خالل موقع الرئا�صة العامة لالأر�صاد وحماية البيئة.	

•  يجب على جميع املواطنني واملقيمني، وخ�صو�صًا مر�صى الربو اأو امل�صابني بالأمرا�ض ال�صدرية، عدم التعر�ض للغبار 	
والأتربة التي متر على مناطق اململكة، والبقاء يف املنازل، وعدم مغادرتها اإل عند ال�صرورة.

•  اأهمية ارتداء الكمام الطبي اأو ا�صتخدام فوطة اأو �صا�ض مبلل باملاء اأثناء هبوب موجات الغبار والأتربة املثارة، اإذا كان 	
الفرد خارج املبنى اأو عند ال�صرورة، مع التنبيه على �صرورة ا�صتبدال تلك الكمامات با�صتمرار، وعدم مغادرة املنزل 

بالن�صبة ملر�صى الربو اأو اجلهاز التنف�صي يف مثل هذه الأجواء اإل لل�صرورة.

•  �صرورة الحتفاظ بكميات احتياطية من الحتياجات الطبية ملر�صى الربو والأمرا�ض ال�صدرية داخل املنزل.	

•  بالن�صبة اإلى َمن يتطلب عملهم العمل بامليدان عليهم التناوب يف العمل من اأجل تخفيف فرتة تعر�ض الفرد للغبار، مع 	
اأهمية ا�صتخدام الكمام الطبي على الفم والأنف حلماية اجلهاز التنف�صي.

•  بالن�صبة لقائدي ال�صيارات ل بد من اإغالق النوافذ، وت�صغيل الإ�صارات التحذيرية للمركبة، مع ترك م�صافات كافية 	
فيما بني املركبات الأخرى وت�صغيل جهاز التكييف اأثناء القيادة على درجة حرارة منا�صبة، اإن دعت احلاجة اإلى ذلك.

•  بالن�صبة اإلى َمن هم داخل املنازل ل بد من التاأكد من اإغالق الأبواب والنوافذ ب�صورة حمكمة واإبقاء اأفراد الأ�صرة 	
داخل املنزل، وعدم مغادرتهم اإل عند ال�صرورة. 

•  اأهمية تنظيف املنازل ب�صكل جيد من اآثار الغبار بعد موجات الغبار والأتربة املثارة، وخ�صو�صًا غرف النوم والأغطية 	
والفر�ض.

•  يجب على املر�صى الذين يعانون من اأمرا�ض يف العيون اأو اأجريت لهم عمليات يف العني حديثة، عدم التعر�ض للغبار 	
قدر الإمكان مع ا�صت�صارة طبيب العيون املخت�ض. 

•  بالن�صبة اإلى كبار ال�صن والأطفال ومر�صى ال�صدر وامل�صابني ب�صيق التنف�ض، ُين�صح بعدم التعر�ض املبا�صر لالأتربة 	
والغبار؛ ملا لها من اأ�صرار على �صحتهم.

10 نصائح للوقاية من مخاطر موجات الغبار واألتربة المثارة

اإن موجات الغبار والأتربة ت�صكل خطرًا يوؤثر يف �صحة الإن�صان، وخ�صو�صًا الذين يعانون 
من مر�ض الربو اأو امل�صابني بالأمرا�ض ال�صدرية. وتن�صط موجات الغبار والأتربة عند تغري 

ف�صول ال�صنة اأو عند وجود تغريات مناخية على اأجواء اململكة؛ لذلك فاإنه عند وجود موؤ�صرات 
حلدوث موجات الغبار والأتربة املثارة يجب اتباع التعليمات التالية:
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“تحدي بطل العالم في الكيك بوكسنق” في جامعة الملك سعود

اأعل���ن �شعود ب���ن عب���داهلل اآل ال�شيخ املدي���ر التنفيذي 
لل�شرك���ة املنظمة لعر�ض “حتدي بطل العامل يف الكيك 
بوك�شنق” ال���ذي اأقيم موؤخرًا يف �شال���ة القبة الهوائية 
بجامعة امللك �شع���ود يف العا�شمة الريا�ض، تخ�شي�ض 

جزء من ري���ع تذاكر الفعالية ل�شال���ح جمعية الأطفال 
املعوقني، م�شريًا اإلى اأن ح�شور هذا العر�ض كان متاحًا 
جمانًا لذوي الحتياجات اخلا�ش���ة، وموؤكدًا اأن عر�ض 
“حتدي بطل العامل يف الكيك بوك�شنق” الذي تنظمه 

�شرك���ة “فايتينق فت اإيفنت”، يع���د اأول حدث ريا�شي 
من نوعه يقام يف ال�شعودي���ة، واأحدث خيارات الرتفيه 
املتاح���ة للجميع على ح���د �شواء. واأو�ش���ح اآل ال�شيخ يف 
موؤمت���ر �شحف���ي ُعقد مبق���ر جمعية الأطف���ال املعوقني 
يف الريا����ض، التفا�شيل املتعلق���ة بعر�ض “حتدي بطل 
العامل يف الكي���ك بوك�شنق”، واأنه �شهد فقرات خمتلفة 
ت�شمن���ت نزالت مفتوح���ة، وعرو�ض الكات���ا، وعرو�شًا 
ترفيهي���ة خا�ش���ة بالأطف���ال، اإ�شافة اإل���ى عر�ض بطل 
الع���رب ال�شعودي �شالح الزعب���ي، وعر�ض اجلت كندو 
للبط���ل ال�شع���ودي عبداملل���ك مر�ش���ي. واأع���رب �شعود 
اآل ال�شي���خ عن �شك���ره وتقديره للهيئ���ة العامة لل�شياحة 
وال���رتاث الوطن���ي والهيئ���ة العامة للرتفي���ه؛ لدعمهما 
هذا احلدث الريا�ش���ي يف اململكة، مو�شحًا اأن احلدث 
���ن اإقام���ة جمموعة م���ن الفعالي���ات اجلماهريية  ت�شمَّ
التفاعلي���ة امل�شاحب���ة، مث���ل م�شابقات لعب���ة ال�شومو، 
واأن الفعالي���ة انتهت باحلدث الأه���م، وهو حتدي بطل 
الع���امل؛ اإذ واجه املغربي �شفي���ان الزريدي، الأوكراين 
ن���دمي بروموفت����ض. وم���ن جانبه اأك���د مدي���ر التوا�شل 
والإعالم بالهيئ���ة العامة للرتفيه عبدالرحمن اخلليفة 
اأن الهيئة انطالًقا م���ن دورها يف تطوير وتنظيم قطاع 
الرتفي���ه يف ال�شعودي���ة، حتر����ض على الرتق���اء بجميع 
عنا�ش���ر الرتفيه ومقوماته واإمكانات���ه، ومراعاة القيم 
واأو�ش���ح  عليه���ا.   واملحافظ���ة  والتقالي���د،  والأخ���الق 
اخلليف���ة اأنه رغم اأن عمر الهيئ���ة مل يكمل العام فاإنها 
ت�شعى اإلى تغطية كل مناطق وحمافظات ومدن اململكة، 
لفت���ًا اإل���ى اأن الإعالم �شريك ا�شرتاتيج���ي مهم للهيئة 

العامة للرتفيه؛ لنقل ال�شعادة والبهجة للنا�ض .

ه جزء من ريع تذاكر العرض لصالح الجمعية  ُيوّجَ

   

فعاليات توعوية في يوم الخدمة االجتماعية بمركز الجوف   
للخدم���ة  العامل���ي  بالي���وم  الحتف���ال  اإط���ار  يف 
الجتماعي���ة الذي يواف���ق 12 من مار����ض كل عام؛ 
نظم مركز اجلمعية باجلوف احتفاًل بهذه املنا�شبة 
التي اأقيمت هذا الع���ام حتت �شعار »تعزيز املجتمع 

وال�شتدامة البيئية«. 
تط���ور اخلدم���ة  ع���ن  الن�ض���اط عر�ض���ًا  وت�ضم���ن 
الجتماعي���ة واأهميته���ا يف مراك���ز ذوي الإعاق���ة، 
و�شه���د الحتف���ال توزي���ع مطوي���ات تعريفي���ة حول 
اخلدم���ة الجتماعي���ة، وكذل���ك بع����ض الأن�شط���ة 

الرتفيهية لأطفال املركز. 
للخدم���ة  العامل���ي  بالي���وم  الحتف���ال  اأن  يذك���ر 
الجتماعي���ة يه���دف اإل���ى التوعي���ة ب���دور اخلدمة 
الجتماعي���ة يف خدم���ة الأف���راد وتخفي���ف املعاناة 
والآلم بني فئات املجتمع عل���ى اأ�ش�ض علمية و�شوًل 
اإلى حياة كرمية لالأف���راد واجلماعات واملجتمعات 
وتنمي���ة العالق���ات الجتماعي���ة وف���ق نظم حترتم 
كرام���ة الإن�ش���ان وحتق���ق اأعل���ى درج���ات العدال���ة 

الجتماعية والقت�شادية.
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األطفال يشاركون في عمليات إطفاء وهمية   
مبنا�شبة  متنوعة  فعاليات  اجلمعية  مراكز  نظمت 
اإدارات  مع  بالتعاون  املدين،  للدفاع  العاملي  اليوم 
اأن�شطة  اإطار  يف  وذلك  باملناطق،  املدين  الدفاع 
والإ�شابات  احلوادث  مبخاطر  التوعوية  اجلمعية 
التي توؤدي اإلى الإعاقة، وللتعريف بخدمات اجلمعية 

املتخ�ش�شة يف رعاية الأطفال املعوقني.
من�شوبو  فيها  �شارك  التي  الحتفالت  وت�شمنت 
مراكز اجلمعية من الأطفال املعوقني جتربة عملية 
يقدمها،  التي  واخلدمات  املدين  الدفاع  اأعمال  عن 
بالإ�شافة  الإنقاذ،  اأو  احلرائق  مبا�شرة  يف  �شواء 
والأعمال  الطارئة  احلالت  باأهمية  التعريف  اإلى 
التي  التوعوية  وامل�شاريع  الإدارات  داخل  الإدارية 
اأرجاء اململكة العربية  يقدمها الدفاع املدين يف كل 

ال�شعودية. 

املدين،  الدفاع  رجال  مبعاونة  الأطفال،  قام  كما 
ب�شعود املركبات اخلا�شة بالدفاع املدين والطالع 
قبل  وذلك  داخلها،  املتوفرة  الإمكانات  على 
امل�شاركة يف عمليات اإطفاء حرائق وهمية، وعمليات 
مب�شاركة  امل�شاكن،  اأحد  داخل  حمتجزين  اإنقاذ 
وقد  املراكز،  يف  الطبيعي  العالج  اخت�شا�شيات 

اأثارت التجربة اإعجاب وحما�ض الأطفال.
تنظيم  على  حتر�ض  اجلمعية  اأن  بالذكر  جدير 
الكثري من الفعاليات والأن�شطة التوعوية والحتفالية 
اإطار  يف  وذلك  والعاملية  الوطنية  باملنا�شبات 
املعوقني  الأطفال  دمج  اإلى  تهدف  التي  براجمها 
ومداركهم  قدراتهم  وتنمية  وتثقيفهم  وتاأهيلهم 
العقلية، وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم من خالل التفاعل 

الإيجابي مع قطاعات واأفراد املجتمع.

زار اأم���ني منطقة الباح���ة املهند�ض حمم���د بن مبارك 
املجل���ي، موؤخرًا، مرك���ز اجلمعية مبنطق���ة الباحة، يف 
لفتة اإن�شانية حانية جت�شد روح املحبة والألفة بني اأفراد 

املجتمع.
والتقى اأمني الباحة مبدير مركز اجلمعية نعيم بن علي 
الكلي، والكادر الإداري والتعليمي للمركز، وبداأ برنامج 
الزيارة بتقدمي الهدايا واحلقيبة املدر�شية املقدمة من 
الأمان���ة لالأطف���ال، والت���ي ر�شمت البت�شام���ة واأدخلت 

ال�شرور على اأنف�شهم.
وا�شتكمل املهند�ض املجلي اجلولة بزيارة للق�شم الطبي 
والعي���ادات الطبي���ة، والطالع على اخلدم���ات الطبية 
والتاأهيلي���ة والعالجي���ة التي تقدم لالأطف���ال املعوقني، 

بالإ�شافة اإلى الأجهزة الطبية املتطورة.
وا�شتم���ع خ���الل جولت���ه باملرك���ز اإلى �ش���رح موجز من 
مدي���ر مركز اجلمعية بالباحة ع���ن الأق�شام والف�شول 
الدرا�شي���ة والأق�ش���ام الطبي���ة باجلمعي���ة، معرب���ًا عن 
مدى فخ���ره واعتزازه بهذه اجلمعية، وعملها ور�شالتها 
النبيلة، والعناي���ة الفائقة التي وجده���ا اأثناء الزيارة، 
مبينًا اأن جمعية الأطفال املعوقني �شاغ روؤيتها ور�شالتها 

أمين الباحة يزور مركز الجمعية ويوزع الحقائب المدرسية   

ومنهجها خ���ادم احلرمني ال�شريف���ني امللك �شلمان بن 
عبدالعزيز منذ ما يزيد على 25 عامًا.

م���ن جهته، عرب مدير مركز اجلمعي���ة بالباحة، ونيابة 

عن اأطفال ومن�شوبي املركز، عن ال�شكر اجلزيل لأمني 
املنطق���ة على ه���ذه اللفت���ة الإن�شانية غ���ري امل�شتغربة، 

مثمنًا الزيارة وتقدمي الهدايا لالأطفال.
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توَّجت �شاحبة ال�شمو امللك���ي الأمرية ب�شمة بنت �شعود 
بن عبدالعزي���ز، ال�شيدة هدى الغامدي )والدة الطفلة 
ملك احلارثي اإحدى من�شوبات مركز امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز لرعاية الأطف���ال املعوقني بجدة(، بجائزة 
الأم املثالي���ة، وذل���ك خ���الل احلف���ل ال���ذي اأقي���م يوم 

1438/6/13ه�� يف فندق هيلتون جدة.
ومتنح هذه اجلائزة لالأمهات الالتي يقدمن دورًا كبريًا 
وممي���زًا جت���اه اأ�شرهن ب�شفة عامة، وتق���دمي الرعاية 

والهتم���ام لأطفاله���ن من ذوي الحتياج���ات اخلا�شة 
ب�شف���ة خا�شة. وق���ام مركز جمعية الأطف���ال املعوقني 
بج���دة برت�شي���ح والدة الطفل���ة ملك احلارث���ي )تعاين 
م���ن �شلل دماغ���ي ت�شلبي ثنائي( لنيل ه���ذه اجلائزة؛ 
مل���ا تبذله من حر�ض ورعاية واهتمام جتاه ابنتها طوال 
خم����ض �شنوات، وهي فرتة تلقي ملك للرعاية التعليمية 

والتاأهيلية داخل املركز. 
واأع���رب الدكتور زهري ميمني مدي���ر املركز عن �شكره 

   

   

األميرة بسمة بنت 
ج سعود تتّوِ

 »أم ملك« بجائزة 
األم المثالية

رشحها مركز الجمعية في جدة

وتقدي���ره ل�شاحب���ة ال�شم���و امللكي الأم���رية ب�شمة بنت 
�شع���ود ب���ن عبدالعزي���ز عل���ى رعايتها للحف���ل ودعمها 
املتوا�شل لهذه ال�شريح���ة الغالية من املجتمع، مو�شحًا 
اأن جمعي���ة الأطف���ال املعوق���ني -م���ن خ���الل مراكزها 
املتع���ددة- حتر����ض عل���ى تق���دمي اخلدم���ات املمي���زة 
والرعاية ال�شاملة له���ذه ال�شريحة الغالية من املجتمع. 
كما تق���وم -ع���رب موظف���ني متخ�ش�ش���ني- بالتوا�شل 
الدائم م���ع اأ�شر الأطفال ومتابع���ة براجمهم التاأهيلية 
املنزلي���ة وتقدمي الإر�شادات الالزم���ة لالأمهات وتذليل 
كل العقب���ات وال�شع���اب الت���ي تواجهه���م يف رعايته���م 
لأبنائهم بال�شورة التي متكنهم من اأن يعي�شوا حياتهم 

اأ�شوة باأقرانهم الأ�شحاء. 
واأ�ش���ار ميمن���ي اإل���ى اأن الربنامج الذي يق���دم لأمهات 
الأطفال يف ال�شكن يعّد اأحد اأهم الربامج التي تقدمها 
اجلمعي���ة؛ اإذ تت���م ا�شت�شافة الطف���ل ووالدته يف ق�شم 
الرعاي���ة النهاري���ة ب�شك���ن الأطف���ال ملدة �شت���ة اأ�شابيع 
لتعليم وتدريب الأم على كيفية الهتمام بطفلها خالل 
حيات���ه اليومي���ة وكيفية العتم���اد على نف�ش���ه ملمار�شة 
حياته مثل النظافة ال�شخ�شية وارتداء املالب�ض والأكل 
وغري ذلك من املهارات اليومية بالإ�شافة اإلى تدريبهن 
على تنفيذ ومتابعة برامج العالج الوظيفي والطبيعي.    

   

يف اإطار �شعي مركز الأمري �شلطان بن عبدالعزيز 
لرعاي���ة الأطفال املعوقني باملدين���ة املنورة لتقدمي 
اأف�شل اخلدم���ات املقدمة لالأطفال املعوقني، عقد 
املركز اتفاقية تعاون م���ع �شركة ريبا�ض للخدمات 
الطبية لتوفري عيادة اأ�شنان متكاملة لدعم الق�شم 
الطبي ل�شتكمال دوره يف تقدمي اخلدمات الطبية 

وال�شحية املقدمة لالأطفال املعوقني.

ب���ن  الأم���ري �شلط���ان  واأك���د مدي���ر ع���ام مرك���ز 
عبدالعزي���ز لرعاي���ة الأطف���ال املعوق���ني باملدينة 
املنورة الأ�شت���اذ هيثم بن م�شلم عثمان، اأن املركز 
يبحث عن موا�شلة التميز الذي حققه يف ال�شنوات 
املا�شية، م�ش���ددًا على اأن عي���ادة الأ�شنان �شتكون 
رافدًا قوي���ًا للق�شم الطبي يف مركز الأمري �شلطان 

بن عبدالعزيز، وتوفري الراحة لأطفال اجلمعية.

إنشاء عيادة أسنان في مركز المدينة
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حتت رعاية الأمرية جواهر بنت عبدامللك اآل ال�شيخ، 
اأق���ام مرك���ز اجلمعي���ة يف مك���ة املكرم���ة، موؤخ���رًا، 
املهرجان اخل���ريي ال�شنوي »�شعودي���ة 8«، على مدى 

ثالث���ة اأيام يف قاعة ب���در التخ�ش�شي مبكة املكرمة، 
بح�ش���ور ع���دد م���ن ع�ش���وات اجلمعي���ة العمومي���ة 

للجمعية ولفيف من �شيدات املجتمع.

   

3 أيام مبهجة  في مهرجان »سعودية 8« بمركز مكة المكرمة

برعاية األميرة جواهر آل الشيخ 

وت�شمن املهرج���ان عر�ض منتج���ات الأُ�شر املنتجة، 
واحل���رف اليدوي���ة، واحلياك���ة والتطري���ز، واإنت���اج 
م���ن  التج���اري  املج���ال  يف  العام���الت  ال�شاب���ات 
م�شممات اأزي���اء وعباءات ومهند�شات ديكور، حيث 
�شارك���ت نخب���ة م���ن �شي���دات الأعم���ال، وال�شركات 
النا�شئ���ة التي تراأ�شها �شي���دات �شعوديات، وبح�شور 
الأمريات وزوج���ات امل�شوؤولني و�شي���دات املجتمع يف 

منطقة مكة املكرمة. 
كم���ا �شاركت عدد م���ن اجلهات التجاري���ة الداعمة 
و�شه���د احلف���ل ح�ش���ورًا  والتعليمي���ة،  والإعالمي���ة 
ممي���زًا لبع�ض ال�شخ�شيات املوؤث���رة يف املجتمع مثل 
الإعالمية فاديا الطوي���ل، والفنانة �شارة الودعاين، 

وم�شممة الأزياء �شريين رفيع.
ويه���دف ه���ذا املهرج���ان اإل���ى التعري���ف باجلمعية 
وخدماته���ا، وتاأم���ني امل���ورد امل���ايل لأطف���ال املركز 
ملوا�شل���ة تق���دمي اخلدم���ة الأف�شل له���م ولأ�شرهم، 
واإب���راز دور امل���راأة ال�شعودي���ة يف املج���ال التج���اري 
وقدرته���ا على تخط���ي ال�شع���اب لتاأ�شي�ض عمل حر، 
وعر����ض من���اذج م�شرفة كانت ق���د �شاركت يف العام 

الأول للمهرجان ثم متكنت من النجاح والتفوق.

ب���ادرت �شرك���ة اأرامك���و ال�شعودي���ة اإل���ى الت���ربع ملركز 
اجلمعي���ة يف منطق���ة ع�ش���ري، بحافل���ة نق���ل حديث���ة، 
م�شمم���ة خ�شي�ش���ًا ل�شتخ���دام الأطف���ال املعوق���ني، 
وذل���ك يف اإطار برامج امل�شوؤولي���ة الجتماعية لل�شركة، 

وامتدادًا للتعاون املتميز مع اجلمعية.
واأع���رب مدي���ر مرك���ز اجلمعي���ة يف ع�ش���ري عب���داهلل 
املح�شني ع���ن �شكره وتقديره مل�شوؤويل ال�شركة الوطنية 
اأرامك���و ال�شعودي���ة؛ حلر�شه���م على توف���ري و�شيلة نقل 
جمهزة واآمن���ة ل�شالح اأطفال املرك���ز، موؤكدًا اأن ذلك 
لي����ض مب�شتغ���رب ع���ن دور ال�شركة الري���ادي يف خدمة 

املجتمع.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن احلافل���ة اجلدي���دة تتمّي���ز مبوا�شفات 
حديث���ة روعي فيه���ا م�شتويات الأم���ن وال�شالمة، حيث 
ت�شتم���ل على تقنيات اإلكرتونية متط���ورة، وت�شم رافعة 
املتحرك���ة،  للكرا�ش���ي  اأم���ان  واأحزم���ة  اأوتوماتيكي���ة، 
ومقاع���د خم�ش�ش���ة للمرافق���ني، والخت�شا�شي���ات، 
بالإ�شاف���ة اإل���ى �شا�ش���ات عر����ض واألع���اب اإلكرتونية، 

وكامريات مراقبة داخلية.

حافلة نقل متطورة من » أرامكو « ألطفال مركز عسير
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احتفل���ت �شركة »اإيكيا« ال�شعودي���ة بنجاح حملتها )هّيا 
نلعب لنغ���ري حياتهم( التي ت�شتهدف الإ�شهام يف ح�شد 
الدع���م لربامج تعليم وتاأهيل الأطف���ال من�شوبي مركز 
امللك عب���داهلل لرعاية الأطفال املعوق���ني بجدة، والتي 
حقق���ت عائ���دًا مالي���ًا بل���غ 350 األ���ف ريال عل���ى مدى 

�شهرين فقط. 
ولقي���ت احلملة الت���ي تقام �شنوي���ًا على م���دى الأعوام 

الثالثة املا�شية �شدًى وا�شعًا وتفاعاًل مميزًا بني الأ�شر 
والأطفال م���ن عمالء ال�شركة، وخالل احلفل اخلتامي 
ق���ام الرئي�ض التنفي���ذي ل�شركة اإيكي���ا باململكة العربية 
ال�شعودي���ة الأ�شت���اذ �شع���ود ال�شليم���ان بت�شلي���م مدي���ر 
مرك���ز امللك عب���داهلل لرعاية الأطف���ال املعوقني بجدة 
الدكتور زهري ميمني �شيك الدعم مببلغ 350 األف ريال 
�شع���ودي، والذي ميث���ل التربع بريالني ع���ن كل لعبة مت 

»إيكيا«
تواصل دعم 

برامج التعليم 
في مركز جدة

اأق���ام مركز اجلمعي���ة الأطفال مبنطق���ة الباحة، 
موؤخ���رًا، امللتقى الن�شائي اخل���ريي »اأنا اأ�شتطيع«؛ 
لدعم ر�شال���ة املرك���ز وخدماته اخلريي���ة، واأقيم 
امللتقى يف فندق �شاف، بح�شور عدد من ع�شوات 
اجلمعية العمومي���ة يف املنطقة، و�شيدات الأعمال 
واملهتمات بالعم���ل التطوعي والأعم���ال الإن�شانية 
وق�شي���ة الإعاق���ة، ومب�شارك���ة اأمه���ات الأطف���ال 
املعوق���ني.  واأعرب مدي���ر مركز الباح���ة الأ�شتاذ 
نعي���م بن علي الكلي عن �شك���ره وتقديره للح�شور 
واملبادرات الن�شائية جت���اه املركز ومل�شوؤويل فندق 
�ش���اف على رعايته���م امللتقى اخل���ريي، موؤكدًا يف 
كلمت���ه التي األقتها بالإنابة مديرة الق�شم التعليمي 
الأ�شت���اذة فاطم���ة اأب���و طال���ب، اأن اجلمعية تعول 
عل���ى دور امل���راأة ال�شعودي���ة يف ح�ش���د الدعم���ني 
اجلمعي���ة  خدم���ات  ل�شال���ح  وامل���ادي  املعن���وي 

العالجية والتعليمي���ة والتاأهيلية.  واأو�شح م�شوؤول 
العالق���ات العامة والإعالم باملرك���ز اأحمد عي�شى 
الزه���راين، اأن امللتق���ى �شهد عر�ش���ًا مرئيًا حول 
املركز وخدماته، وبع�ض حالت الأطفال الذين مت 
�شفاوؤهم -بحمد اهلل-، اإ�شافة اإلى احلالت التي 
جن���ح املركز يف دجمه���ا مبدار�ض التعلي���م العام، 
كما اأقيمت م�شابقات ترفيهية لالأطفال وم�شرحية 
عنوانه���ا »اأحمد واحلل���م«، واأن�ش���ودة بعنوان »من 
اللي يقول احنا ما نقدر« مب�شاركة اأطفال املركز. 
واألق���ت اإح���دى اأمه���ات الأطف���ال الذي���ن يتلقون 
تعليمه���م وعالجه���م باملرك���ز كلم���ة، بالإنابة عن 
اأمه���ات الأطف���ال م���ن من�شوب���ي املرك���ز، اأعربت 
فيها عن �شكره���ا وامتنانها للجه���ود املبذولة من 
م�ش���وؤويل اجلمعي���ة. ويف خت���ام امللتق���ى مت توزيع 

ال�شهادات والدروع والهدايا التذكارية.

بيعها خالل احلملة.
واأع���رب �شعود ال�شليمان عن اعت���زازه و�شعادته وجميع 
من�شوبي ال�شرك���ة بتفاعل اجلمهور م���ع ر�شالة احلملة 
للعام الثال���ث على الت���وايل، والإ�شه���ام يف جناحاتها؛ 
اإميان���ًا من���ه باأهمي���ة دع���م الأعم���ال اخلريي���ة، وقال: 
»كج���زء من روؤيتها العاملية )ابت���كار حياة يومية اأف�شل 
للعدي���د م���ن النا�ض( ته���دف اإيكيا ب�ش���كل م�شتمر اإلى 
تاأم���ني ودعم حق���وق الطفل من خالل دم���ج م�شلحته 
يف كل م���ا تق���وم ب���ه. ونح���ن ن�شع���ى -من خ���الل هذه 
احلملة- اإلى توفري التعليم والتطوير، ف�شاًل عن متكني 
الأطف���ال م���ن اللعب عل���ى �شبي���ل التغيري«. م���ن جهته 
ثّم���ن الدكتور زهري ميمني مدي���ر مركز امللك عبداهلل 
لرعاية الأطف���ال املعوقني بجدة، جه���ود اإيكيا يف دعم 
تعليم اأطف���ال اجلمعية، وقال: »ي�شع���دين بكل فخر اأن 
اأعرب ع���ن �شكري وتقديري ل�شركة )ايكيا( وعمالئها 
الأوفي���اء له���ذه احلملة التي انطلقت من���ذ ثالثة اأعوام 
لدع���م برامج تعلي���م وتطوي���ر اأطفال مرك���ز اجلمعية 
بجدة، ونحن نح���ث اجلميع على اأن يحذوا حذو �شركة 
)اإيكي���ا( يف تفعيل مثل ه���ذه الربامج وهذه احلمالت؛ 
حت���ى نوفر احلياة الكرمية مل�شتقبل ه���ذه الفئة الغالية 
م���ن جمتمعنا«. يف خت���ام احلملة مت الإع���الن للعمالء 
م�شاهماتهم ال�شخية وعدد الألعاب التي مت بيعها خالل 
احلملة، وذلك من خالل من�شات التوا�شل الجتماعي 

ل�شركة اإيكيا اململكة العربية ال�شعودية.

ملتقى »أنا أستطيع« بالباحة
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ت���وّج الدكتور �شلمان بن ح�شن املالكي مدير عام جممع 
عي���ادات بري���ق هم����ض لط���ب الأ�شن���ان زيارت���ه ملركز 
اجلمعية بع�شري، بالتربع باإن�ش���اء عيادة اأ�شنان خا�شة 
لأطف���ال املرك���ز يف املجمع توف���ر له���م –باملجان- كل 
م�شتلزم���ات ع���الج الأ�شن���ان، مب���ا يف ذل���ك اجلراحة 

والتجميل. 
وبني الدكتور املالكي اأن »املجمع يعتز ويفتخر مبثل هذا 
العم���ل الإن�شاين«، م�شريًا اإلى اأن الأطفال املعوقني لهم 

حق علينا، وهو اأقل ما نقدمه لهم«.
هذا، وت�شمن���ت الزيارة التي قام به���ا الدكتور املالكي 
تفق���د الأق�ش���ام العالجي���ة والتاأهيلي���ة، والطالع على 
برام���ج الرعاي���ة املقدم���ة، وال�شتماع اإل���ى �شرح حول 
الحتياج���ات الت���ي تتطلبه���ا بع�ض الوح���دات وخا�شة 

عالج الأ�شنان. 
وق���دم مدي���ر مركز ع�ش���ري املكل���ف الأ�شت���اذ عبداهلل 
املح�شن���ي �شك���ره للدكت���ور �شلم���ان املالك���ي عل���ى هذه 
املبادرة غ���ري امل�شتغربة على اأبن���اء املنطقة لدعم هذا 
امل�ش���روع اخل���ريي والإن�ش���اين، والذي يق���دم خدماته 
الطبية والتعليمية والتاأهيلية املجانية لالأطفال املعوقني 

بع�شري.

المالكي يتبرع بعيادة أسنان لمركز عسير   

احتف���ل ن���ادي الكهرباء باملدين���ة املن���ورة باأبناء مركز 
الأمري �شلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني، 
�شم���ن مبادرة �شركة الكهرباء لتفعيل برامج امل�شوؤولية 

الجتماعية وم�شاندة جهود العمل اخلريي املوؤ�ش�شي. 
وت�شمن احلفل عددًا من الفقرات الرتفيهية مب�شاركة 
ال�شخ�شيات الكرتونية وتفاع���ل اأطفال املركز. كما مت 
اإطالق م�شابق���ات ريا�شية واإلقاء اأنا�شيد حما�شية قبل 

اأن يتم توزيع الهدايا على الأطفال.
وق���دم الأ�شت���اذ هيث���م بن م�شل���م عثمان مدي���ر مركز 
الأم���ري �شلطان ب���ن عبدالعزيز، �شك���ره وتقديره ملدير 
جم���ال  املهند����ض  املن���ورة  باملدين���ة  الكهرب���اء  اإدارة 
ط���ه، ورئي�ض نادي الكهرب���اء باملدينة املن���ورة الأ�شتاذ 
عبدالغن���ي ح�شن م�ش���رف، على هذا الحتف���ال باأبناء 
املرك���ز. وبنّي عثمان اأن الحتف���ال كان له الأثر الطيب 
يف نفو����ض اأطف���ال املركز، م�ش���ددًا عل���ى اأن »مثل هذه 
املب���ادرات م���ن موؤ�ش�شاتن���ا الوطنية تع���زز جهود دمج 
الأطف���ال املعوقني يف املجتم���ع، وتتوج برام���ج التاأهيل 
لك�شر حواج���ز الإعاقة، وجتد تفاعاًل ممي���زًا و�شعادة 

غامرة من اأطفال املركز«.

» كهرباء المدينة« تحتفل بأطفال مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز
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�شج���ل فريق نادي اخلط العرب���ي بجامعة امللك خالد، 
اإعجابه���م بق���درات الأطف���ال من�شوبي مرك���ز جمعية 
الأطف���ال املعوق���ني بع�ش���ري الذي���ن �شارك���وا موؤخرًا يف 
ور�ش���ة اخلط العرب���ي التي اأقيمت يف مق���ر املركز على 

مدى يومني. 
و�ش���ارك اأطفال املركز يف كتاب���ة 35 لوحة فنية باخلط 
العرب���ي حملت جم���اًل تعبريية ع���ن النتم���اء اإلى هذا 
الوط���ن الغايل، ومتي���زت بالطاب���ع الطف���ويل، وبهجة 

الألوان.
واأو�ش���ح مدير مركز اجلمعية يف ع�شري املكلف عبداهلل 
املح�شن���ي، اأن الور�ش���ة اأقيمت به���دف تعريف الأطفال 
باأن���واع اخلط العرب���ي، وتنمية قدرته���م على ممار�شة 

الكتابة حتت اإ�شراف اأياٍد متخ�ش�شة يف هذا املجال.
واأعرب املحي�ش���ن عن �شكره جلامعة امللك خالد باأبها، 
ممثلة يف عم���ادة �شوؤون الطالب ونادي اخلط العربي؛ 

أطفال عسير يبدعون 
في الخط العربي

عل���ى م���ا قدموه م���ن تع���اون مثمر خ���الل ه���ذا العمل 
الإن�ش���اين. كما قدم �شكره للدكتور �شيف الدين مر�شي 
رائ���د نادي اخل���ط العرب���ي والأ�شتاذ حمم���د ع�شريي 

وجلميع فريق العمل يف الور�شة؛ حلر�شهم واهتمامهم 
بالأطفال املعوقني يف املنطقة، وتقدمي كل ما لديهم من 

خربات خلدمة هذه الفئة الغالية علينا جميعًا.

ق���ام اأطف���ال مركز املل���ك �شلمان لرعاي���ة الأطفال 
املعوق���ني يف منطقة حائ���ل، موؤخرًا، بزي���ارة ملطار 
حائ���ل الإقليم���ي، وذلك �شم���ن الأن�شط���ة الثقافية 
والرتفيهية التي يتبناها املركز بهدف دمج الأطفال 
باملجتم���ع وتنمي���ة مهاراته���م الجتماعي���ة. وحظي 
الأطفال با�شتقبال مميز من م�شوؤويل املطار الذين 

كان يف مقدمته���م م�شرف عملي���ات املطار الأ�شتاذ 
حمم���د حمد املقب���ل، ورئي�ض ب���رج املراقبة اجلوية 
الأ�شت���اذ عيد مقبل ال�شمري، ورئي�ض وحدة وحماية 

الإطفاء والإنقاذ الأ�شتاذ م�شعل �شعود املطريي.
وا�شته���ّل الأطفال الزي���ارة بتودي���ع امل�شافرين على 
بال���ورود  ال�ضعودي���ة،  اخلط���وط  رح���ات  اإح���دى 

والر�شائ���ل الهادفة، متمنني له���م �شالمة الو�شول، 
و�ش���ط قب���ول وترحي���ب م���ن امل�شافري���ن وتب���ادل 
امل�شاع���ر اجلميلة، والت���ي كان لها الأث���ر الإيجابي 
على الأطفال وكذلك على امل�شافرين، ثم ا�شتكملوا 
اجلولة مبرافقة من�شوبي املطار يف جولة بيم اأق�شام 

املطار.

أطفال مركز الملك 
سلمان يزورون مطار 

حائل
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ن حياتك « مركز الجوف يحتفل بمهرجان » ابتسم ولّوِ

احتفل مركز اجلمعية مبنطقة اجلوف، موؤخرًا، باإقامة 
مهرج���ان ن�ض���اط »الألوان« حت���ت �ضع���ار »ابت�ضم ولون 

حياتك«.
وق���ال مدير مركز جمعي���ة الأطف���ال املعوقني باجلوف 
عب���داهلل الف���راج: »اإن املهرجان ت�شم���ن عرو�شًا فنية 
واأنا�شي���د عن الألوان واأهميتها يف حياتنا، كما مت توزيع 
بع����ض الأركان للفن���ون، وتنظي���م ع���دد م���ن الأن�شطة 
الرتفيهي���ة لالأطف���ال مث���ل: م���زج الأل���وان، والتعريف 
بالأل���وان الأ�شا�شي���ة، و�شط م�شاركة فاعل���ة من اأطفال 
املرك���ز الذي���ن ا�شتطاع���وا ر�ش���م الكثري م���ن اللوحات 

الفنية التي حظيت باإعجاب احل�شور«.
واأ�ش���اد الف���راج بنج���اح فعالي���ات مهرج���ان الأل���وان، 
حت���ت اإ�شراف �شلطانة ال�ش���راري معلمة الرتبية الفنية 
بالق�شم التعليمي، موؤكدًا اأن التفاعل الكبري الذي ظهر 
علي���ه الأطف���ال اأثن���اء الفعاليات وحر�شه���م على تعلم 
طريق���ة م���زج الألوان اأظه���ر الكثري م���ن املواهب التي 
�شيكون لها �شاأن كبري � باإذن اهلل � خالل الفرتة املقبلة.

يف اإطار �شراكات اجلمعية مع كربى ال�شركات الوطنية 
وقع���ت موؤخ���رًا اتفاقي���ة تعاون م���ع ال�شرك���ة ال�شعودية 
للطباعة والتغليف لرعاية برنامج )ر�شومات واإبداعات 
الأطف���ال( مببلغ مائة األف ريال، متثل قيمة مطبوعات 

الربنامج ومطبوعات اأخرى للجمعية.
وق���ال الأ�شت���اذ خالد بن �شليمان الفهي���د م�شاعد اأمني 
عام اجلمعية للعالقات العامة والإعالم وتنمية واملوارد 
املالية اإن ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف �شاحبة 
مب���ادرات متميزة جتاه اجلمعي���ة، و�شاهمت على مدى 
�شن���وات يف دع���م اأن�شطته���ا وبراجمها وذل���ك يف اإطار 
دورها الجتماعي. معرب���ًا عن �شكره وتقديره مل�شوؤويل 
ال�شرك���ة وتفاعله���م الإيجاب���ي م���ع اأه���داف اجلمعي���ة 
ودورها البارز يف رعاية املواهب من الأطفال املعوقني.

واأو�ش���ح الفهي���د اأن اجلمعي���ة حتظى بثق���ة ال�شركات 
القت�شادي���ة الكبرية يف اململكة ملا تقوم به من خدمات 
اإن�شاني���ة، ومل�شريته���ا املمت���دة لأكرث من ثالث���ني عامًا 
يف خدم���ة ق�شي���ة الإعاق���ة واملعوق���ني. مبين���ًا برنامج 
)ر�شوم���ات واإبداع���ات الأطف���ال( واحد م���ن الربامج 
املهمة الت���ي تنفذها اجلمعية على مدار العام يف جميع 
مراكزها بهدف تنمي���ة مواهب الأطفال وت�شجيعهم ملا 
له من تاأثري يف تاأهيل الأطفال وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم 

ودجمهم يف املجتمع.
ومن جانب���ه اأ�شاد الأ�شتاذ و�شام ع�ش���ام باناجه نائب 

اتفاقية تعاون مع الطباعة والتغليف لمساندة برنامج )رسومات وابداعات األطفال(

الرئي����ض التنفيذي لقط���اع الطباعة والن�ش���ر بال�شركة 
ال�شعودي���ة للطباع���ة والتغلي���ف، وممث���ل ال�شرك���ة يف 
مذك���رة التع���اون، ان اجلمعية تعد من اأب���رز موؤ�ش�شات 
العم���ل اخل���ريي يف اململك���ة، واأن ال�شع���ي مل�شاندته���ا 
واج���ب اإن�ش���اين حتر����ض ال�شرك���ة عليه انطالق���ًا من 

حتم���ل م�شوؤولياته���ا الجتماعي���ة. مو�شح���ًا اأن ل���دى 
ال�شرك���ة برامج للم�شوؤولية الجتماعية على مدار العام 
باعتبارها واح���دة من ال�شركات التجاري���ة الفاعلة يف 
املجتمع وت�شعي لبناء �شراكات متميزة مع جهات العمل 

اخلريي. 
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يف اإط���ار حم���الت اجلمعي���ة التوعوية؛ نظم���ت موؤخرًا 
فعالية كبرية لربنامج »ج���رب الكر�شي«، بح�شور عدد 
م���ن ال�شخ�شي���ات العام���ة والإعالمية وف���رق الأطفال 
ال�شتعرا�شية، وذلك لأول مرة يف العثيم مول التجاري 
بالريا�ض. واأعرب م�شاعد اأمني عام اجلمعية للعالقات 
العامة والإعالم وتنمية املوارد املالية الأ�شتاذ خالد بن 
�شليم���ان الفهي���د، عن �شك���ره وتقديره مل�ش���وؤويل مركز 
العثيم مول التجاري يف الريا�ض وم�شاهماتهم املتميزة 
يف ت�شهيل اإقامة الحتفالي���ة، حيث اإن الفعالية �شهدت 
ح�ش���ورًا وا�شعًا م���ن رواد العثي���م مول الذي���ن تفاعلوا 
باإيجابية مع برنامج »جرب الكر�شي«، واأقبل عدد كبري 
منهم على امل�شاركة يف جتربة الكر�شي املتحرك بهدف 

ا�شت�شع���ار معاناة املعوقني يف ظل عدم تهيئة الكثري من 
الطرقات واملمرات واملنزلق���ات يف ال�شوارع وامل�شالح 
احلكومي���ة واخلا�شة. واأ�شار الفهيد اإل���ى اأن عددًا من 
جن���وم برنامج »زد ر�شيدك«، وه���م: بندر العلي وعمر 
امللح���م ورا�شد القحطاين، �شارك���وا يف الفعالية، وكان 
ح�شوره���م متميزًا؛ حي���ث تفاعل معه���م احل�شور من 
اجلمهور؛ مم���ا اأ�شفى على الحتفالي���ة اأهمية كبرية، 
مبين���ًا اأن توا�ش���ل ال�شخ�شيات العام���ة والإعالمية مع 
برام���ج اجلمعية وحر�شهم عل���ى امل�شاركة يف اأن�شطتها 
املختلف���ة يعك�ض م���دى الثق���ة الغالية الت���ي حتظى بها 

اجلمعية من قطاعات واأفراد املجتمع.
يذك���ر اأن الفعالية ت�شمنت مهرجانًا ا�شتعرا�شيًا لذوي 

الإعاقة، ولفرقة الأطفال ال�شتعرا�شية، بالإ�شافة اإلى 
ح�شور متميز من الإعالمية النا�شئة »وله ال�شحيم«.

 كما يذكر اأن برنامج جرب الكر�شي من برامج جمعية 
الأطفال املعوق���ني املهمة، وتهدف من خالله اإلى اإبراز 
معان���اة املعوقني خالل ا�شتخدامهم للكرا�شي املتحركة 
يف حياته���م اليومي���ة، حيث مت ت�شمي���م م�شمار خا�ض 
له���ذه املهم���ة اأوج���دت فيه بع����ض املعوقات الت���ي تعوق 
م�شتخ���دم الكر�ش���ي؛ ليتمك���ن جمرب���وه م���ن معاي�ش���ة 
معان���اة املعوق���ني يف تنقالته���م، وليعمل���وا -من خالل 
م�شوؤولياته���م ومواقعه���م الوظيفي���ة- عل���ى تذليل هذه 
العقبات يف احلياة العامة؛ مما �شيكون له كبري الأثر يف 

م�شاعدة م�شتخدمي الكرا�شي املتحركة من املعوقني.

احتفالية كبيرة لـ)جرب الكرسي( في مركز العثيم مول التجاري بالرياض   

   

بحضور نجوم »زد رصيدك«
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زار وف���د من اأبناء اجلمعية مقر نادي الن�شر، موؤخرًا، 
وكان يف ا�شتقبالهم �شلم���ان القريني اأمني عام النادي 
وطالل النجار مدير عام كرة القدم وحمود الع�شيمي 
مدي���ر املركز الإعالمي، حي���ث رحبوا به���م واأكدوا اأن 
اأبواب النادي مفتوحة اأمامهم يف اأي وقت، واأن النادي 

ي�شعد با�شت�شافتهم؛ اإميانًا منه بدوره جتاه املجتمع.
 بعدها التقى اأبناء اجلمعية بالعبي الفريق الأول لكرة 
القدم واأخذوا معهم �شورًا تذكارية يف الوقت الذي قام 
في���ه الالعبون بتجرب���ة الكر�شي املتح���رك اأحد برامج 

اجلمعية.
ثم ت�شلم اأبناء اجلمعية م���ن الالعبني هدايا تذكارية، 
يف ح���ني ت�شلم �شلمان القريني درع���ًا من اجلمعية، ثم 

ح�شر اجلميع احلفل الذي اأقيم بهذه املنا�شبة.
 ويف خت���ام الزي���ارة ع���رب يا�ش���ر الغام���دي مدير عام 
العالق���ات العام���ة وبن���در املا�ش���ي م�ش���وؤول ال�ش���وؤون 
الإعالمي���ة باجلمعي���ة، ع���ن ال�شك���ر والتقدي���ر لنادي 
الن�ش���ر على ما وجده اأبناء اجلمعية من حفاوة وح�شن 
ا�شتقب���ال، موؤكدين اأن ذل���ك ل ي�شتغرب من كيان كبري 

كالن�شر، متمنني للن�شر التوفيق.

أطفال الجمعية يزورون النصر
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نظمت اجلمعي���ة، موؤخرًا، فعالي���ات الأ�شبوع اخلليجي 
لط���ب الأ�شن���ان، بالتع���اون مع كلي���ة ط���ب الأ�شنان يف 
جامع���ة دار العلوم بالريا����ض، وذلك على مدى يومني، 

ومب�شاركة عدد من اجلمعيات واملدار�ض.
املتنوع���ة  الأركان  م���ن  الكث���ري  الفعالي���ات  ت�شمن���ت 
التوعوية والتعريفية بالعناية ب�شحة الأ�شنان وبالطرق 
ال�شليم���ة للمحافظة على �شحة الف���م والأ�شنان، وذلك 
بح�ش���ور كبري م���ن الأطب���اء والخت�شا�شي���ني يف كلية 
الأ�شنان بجامعة دار العلوم، وعدد من اأطفال اجلمعية 
واأبن���اء مدار�ض الفردو����ض والأمد ل���ذوي الحتياجات 
اخلا�ش���ة، اإلى جان���ب اأهايل الأطفال الذي���ن ا�شتمعوا 
اإلى �شرح مف�شل عن خطورة اإهمال �شحة الفم وكيفية 
الوقاية م���ن الأمرا����ض وت�شو�ض الأ�شن���ان، وخ�شو�شًا 
للطف���ل املع���وق. يذك���ر اأن الفعاليات �شه���دت ح�شورًا 

ب���ارزًا جلمعي���ة اأطباء الأ�شن���ان اخلليجي���ة؛ للم�شاركة 
يف التوعي���ة بالعناي���ة ب�شحة الفم والأ�شن���ان.  واأو�شح 
عميد كلية طب الأ�شن���ان يف جامعة دار العلوم الدكتور 
ه�شام بن �شالح املعلم اأن اجلامعة حتر�ض على القيام 
بدوره���ا التوعوي يف املجتمع، وذل���ك من خالل تنظيم 
الفعاليات ذات العالقة، مطالب���ًا اجلامعات ال�شعودية 
ذوي  لط���ب  متخ�ش�ش���ة  بكالوريو����ض  اأق�ش���ام  بفت���ح 
الحتياج���ات اخلا�شة. واأو�شح اأن اجلامعة �شاعية اإلى 
التو�شع يف جمال طب الأ�شنان، حيث �شيتم اإن�شاء 200 
عيادة لط���ب ال�شن���ان، اإ�شافة اإلى غرفت���ني للعمليات 
امل�شغ���رة، م�شددًا عل���ى اأن ذوي الحتياجات اخلا�شة 

يجدون معاملة خا�شة من قبل الأطباء يف الكلية.
وطال���ب الدكتور ه�ش���ام املعل���م اجلامع���ات ال�شعودية 
بفتح اأق�شام بكالوريو�ض خا�شة لطب ذوي الحتياجات 

اخلا�ش���ة، ومنها اأق�شام خا�شة بط���ب الأ�شنان، موؤكدًا 
اأن ن�شب���ة الت�شو����ض يف اململكة العربي���ة ال�شعودية تفوق 
املعدلت العاملية، رغم التحذيرات واحلمالت التوعوية 
املقدم���ة من قب���ل املخت�شني. ورح���ب الدكت���ور املعلم 
با�شتقب���ال اأبن���اء جمعي���ة الأطفال املعوق���ني للعالج يف 
اجلامعة يف اأي وقت يرغبون فيه زيارة طبيب الأ�شنان.  
من جانبه، اأك���د الدكتور األطاف �شاه الأ�شتاذ امل�شارك 
بكلي���ة الطب يف جامع���ة دار العلوم، اأهمي���ة اإقامة مثل 
هذه الفعاليات من اأجل �شحة الطفل، وقال: »تواجدنا 
الي���وم يف جمعي���ة الأطف���ال املعوقني من اأج���ل تو�شيح 
اأهمي���ة زي���ارة طبي���ب الأ�شن���ان؛ كوننا نعل���م اأن بع�ض 
اأ�ش���ر ذوي الحتياج���ات يخج���ل عندم���ا يق���وم بزيارة 
طبي���ب الأ�شنان وطفله معوق، وه���ذا واقع مل�شناه خالل 

معاي�شتنا للكثري من احلالت«.

الجمعية تحتضن فعاليات األسبوع الخليجي لطب األسنان   
بالتعاون مع كلية طب األسنان في جامعة دار العلوم   
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»التفكير اإلبداعي« و»روح اإلصرار« في عسير

حضور واسع لألطفال واألمهات في احتفال مركز جنوب الرياض بـ » الجنادرية «   
اأق���ام مرك���ز اجلمعية بجن���وب الريا�ض موؤخ���رًا، حفل 
مهرج���ان اجلنادري���ة بعن���وان »ح���ارة زم���ان«، وذلك 
مب�شارك���ة اأك���رث م���ن 150 م���ن الأطف���ال والأمه���ات، 
وبح�ش���ور طالب���ات جامع���ة الإم���ام حممد ب���ن �شعود 
وجامع���ة الأمرية ن���ورة، ورو�ش���ة 21، وذل���ك يف قاعة 

ال�شيخ حممد بن �شحيم احلريري.
ت�شمن املهرجان الكثري من الفقرات املتنوعة والأركان 
الت���ي تعك�ض الرتاث ال�شعبي م���ن احلرف املختلفة مثل 
دكاك���ني وبي���وت وجمال�ض احل���ارات والكتاتيب واإذاعة 
احل���ارة »ال�شتدي���و والإعالم���ي ال�شغ���ري«. وقدم���ت 
طالبات مدار����ض البيارق الأهلية اأن�شودة »يا مية الليلة 
حني يديني«، وعر�ض فيديو لالألعاب ال�شعبية، وم�شهدًا 
متثيليًا عن طالب���ات التدريب يف املا�شي، وقدم اأطفال 
مرك���ز جنوب الريا�ض ن�شيد عا�شفة احلزم، ويف ختام 

احلفل �شارك الأطفال يف اأداء العر�شة ال�شعودية.
وق���ال مدي���ر مركز جن���وب الريا�ض بالإناب���ة نايف بن 
م�ضل���ط التمي���اط، اإن املهرج���ان يه���دف اإل���ى تعريف 
الط���الب بالع���ادات وال���رتاث ال�شعبي الوطن���ي لغر�ض 

القيم الدينية والأخالقية.

زار مدير مركز روح الإ�شرار لتاأهيل ذوي الحتياجات 
اخلا�شة اأحم���د بن اإبراهيم ع�ش���ريي، مركز اجلمعية 
بع�شري، وتباحث مع مدير مركز اجلمعية بع�شري املكلف 
عب���داهلل املح�شني حول ملف اتفاقية التعاون مع املركز 

متهيدًا لو�شع البنود املبدئية لالتفاقية.
واطل���ع الع�شريي عل���ى اخلدمات العالجي���ة والتاأهيلية 
وكذلك الف�شول والو�شائل التعليمية لالأطفال املعوقني 
باملرك���ز، ويف خت���ام اجلول���ة ق���ام الع�ش���ريي بتجرب���ة 
الكر�ش���ي الذي يعد م���ن اأهم برام���ج اجلمعية، والذي 
يهدف اإل���ى جت�شيد بع�ض العقبات التي تواجه املعوقني 
ب�ش���كل عام يف حياتهم اليومية.  من جهة اأخرى ُعقدت 
دورة تدريبية مبق���ر املركز، موؤخرًا، بقي���ادة الأ�شتاذة 
اأ�شماء القحط���اين املدربة املعتمدة مبعه���د زاد البيان 
للتدري���ب حتت عن���وان »التفكري الإبداع���ي«، وتطرقت 
فيه���ا اإلى الكثري من طرق واأ�شالي���ب التفكري الإبداعي 
الت���ي تعد م���ن املمي���زات الواجب توافره���ا يف الكوادر 
الب�شرية لدى اأي من�شاأة وذلك لتطوير العمل والنهو�ض باملن�شاأة. 



جمعيتنا   
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قام املدير العام لقطاع الفنادق يف جمموعة احلكري 
الدكت���ور هيثم ه�شام مراد بزي���ارة ملركز امللك فهد 
بن عبدالعزيز لرعاي���ة الأطفال املعوقني بالريا�ض، 
اطل���ع خالله���ا عل���ى اخلدم���ات املقدم���ة لالأطفال 
على �شعيد التاأهيل والع���الج والتعليم، وا�شتمع اإلى 
�ش���رح موجز من قبل م�شاعد الأمني العام للعالقات 
العام���ة والإع���الم وتنمي���ة امل���وارد املالي���ة خالد بن 

�شليمان الفهيد حول برامج وم�شروعات اجلمعية.
عق���ب ذل���ك مت عقد اجتم���اع لبحث تفعي���ل برنامج 
»اإقام���ة وعطاء« ال���ذي تبنته املجموع���ة ويعود ريعه 
ل�شال���ح اجلمعي���ة، وال���ذي انطل���ق قبل نح���و ثالثة 
اأعوام، حيث �شدد الدكت���ور هيثم على اأهمية تفعيل 
ه���ذه التفاقية يف اأ�شرع وق���ت، موؤكدًا اأن ما �شاهده 
من اإمكانات جعله متحم�ش���ًا للم�شي قدمًا يف اإبراز 
ه���ذه التفاقي���ة م���ن اأج���ل زي���ادة املداخي���ل املالية 
جلمعية املعوقني، م�شددًا على اأن الإمكانات املتوفرة 
يف مرك���ز امللك فهد لرعاي���ة الأطفال املعوقني يفوق 

ما �شاهده يف الكثري من الدول.

تفعيل برنامج »إقامة وعطاء« بين الجمعية ومجموعة الحكير   

الجمعية تشارك بركن خاص في معرض الكتاب   

�شارك���ت اجلمعية يف معر����ض الريا�ض 
ال���دويل للكتاب الذي اختت���م فعالياته، 
موؤخرًا، بركن خا����ض عر�ض ما تقدمه 
اجلمعية من خدم���ات لتمكني الأطفال 
ذوي الإعاق���ة م���ن جم���اراة نظرائه���م 
وكيفي���ة  املجتم���ع،  داخ���ل  الأ�شح���اء 
الع���ام  التعلي���م  مدار����ض  يف  دجمه���م 
ع���رب برنامج يعد تتويج���ًا ملا تقدمه من 
رعاية متخ�ش�شة لالآلف من الأطفال 

�شنويًا.
كما �شم ركن اجلمعية الكتب واملجالت 
الت���ي ت�شدر يف اإطار التعريف والتوعية 
والوقاي���ة م���ن الإعاق���ة، وو�شائل تقومي 
حال���ة املعوق من���ذ الي���وم الأول لدخوله 

يف الف�ش���ول التعليمي���ة والطبي���ة؛ م���ن 
اأج���ل �شم���ان املحت���وى املق���دم للطفل 
حت���ى يكون يف اأوج جناح���ه؛ متا�شيًا مع 
اأهداف اجلمعية باإط���الع اجلميع على 
كيفية اإعداد الطفل املعوق حتى تخرجه 

من اجلمعية.
يذكر اأن املعر�ض يعد من بني الفعاليات 
املهمة  والأن�شط���ة الجتماعية  الثقافية 
الت���ي حتر�ض اجلمعي���ة عل���ى التواجد 
فيه���ا؛ للتوا�ش���ل مع قط���اع عري�ض من 
اجلمه���ور، ولإي�ش���ال ر�شال���ة اجلمعية 
اخلريي���ة والتوعوية، اإ�شاف���ة اإلى اإبراز 
ما تقدمه جمعية الأطفال املعوقني لهذه 

الفئة الغالية من اأبنائنا الأطفال.
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مهرجان الملك 
عبدالعزيز لإلبل 

يستقبل منسوبات
 الجمعية بحفاوة

يف اإطار حر�ض اجلمعية عل���ى تهيئة بيئة مواتية للعمل 
ملن�شوبيها من املوظفني واملوظفات ،�شواء من املواطنني 
اأو املقيمني، تنظم على مدار العام العديد من الزيارات 
للمواقع واملنا�شبات التاريخي���ة والثقافية وذلك بهدف 
اإتاح���ة الفر�شة له���م للتعرف عن ق���رب على الأحداث 
التاريخي���ة املهم���ة يف م�ش���رية اململكة م���ن جهة، وعلى 
الثقاف���ات ال�شعبي���ة املحلي���ة .. ولهذا نظم���ت اجلمعية 
موؤخرًا زيارة لالأخ�شائيات يف اأق�شام العالج الطبيعي 
والوظيفي اإل���ى مهرجان امللك عبدالعزيز لالإبل، الذي 
اأقيم بال�شياهد اجلنوبية مبحافظة رماح، والذي �شهد 

اإقباًل كبريًا.
 وقد اأبدت الخ�شائي���ات اإعجابهن باأركان املهرجان، 
واأبه���رن مب���ا �شاهدن���ه من جم���ال يف املحت���وى وروعة 
يف التنظي���م وُح�ش���ن ال�شتقبال من املنظم���ني، واأكدن 

ا�شتفادته���ن باملعلومات الوف���رية باملهرجان حول الإبل 
وخا�ش���ة يف معر����ض �شن���ام ال���ذي يحكي تاري���خ الإبل 
وق�ش�شها يف الإ�شالم ومعايري جمالها واأهميتها وعدد 

تواجدها يف العامل. 
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حتتوي اخل�رصاوات والفواكه ال�شتوية ذات اللون الأحمر على الكثري من املواد والعنا�رص 
املهمة ل�شحة الإن�شان؛ اإذ حتتوي مادة الليكوبني امل�شوؤولة عن اإعطائها هذا اللون، على 

الكثري من الفوائد ال�شحية التي حتمي وتقي الإن�شان من اأمرا�ض عدة يف مو�شم ال�شتاء. 
 وتعترب هذه الأطعمة م�شدرًا للكثري من الفيتامينات املهمة جل�شم الإن�شان، خ�شو�شاً فيتامني 

�شي الذي يوجد فيها برتكيز عال، اإ�شافة اإلى املعادن ومركبات الفالفونويد 
التي حتمي اجل�شم من �رصر اجلذور احلرة، كما حتتوي على جمموعة 
كبرية من املواد املغذية التي ت�شاعد على تكوين الدم وتقويته.

وي�شاعد تناول الأطعمة احلمراء ال�شتوية على تقوية وتعزيز املناعة، 
اإ�شافة اإلى اأنها حتمي احلم�ض النووي من التلف التاأك�شدي ال�شار. 

وفيما يلي اأهم الأطعمة احلمراء يف ف�شل ال�شتاء:

تحقيق علمي   

حافظ على صحتك الجسدية و العقلية
بالخضراوات والفواكه 

الحمراء

الفلفل 
األحمر 

م���ن ممي���زات الفلف���ل احل���ار الحار
م���ادة  عل���ى  يحت���وي  اأن���ه 
امل�ض���ادة  »الكاب�ضاي�ض���ن« 
للأك�ضدة، والتي متنحه مذاقه 
تع���زز  امل���ادة  ه���ذه  و  احل���ار. 
الأي����ض وحتف���ز بع�ض  عملي���ة 
املواد الكيماوية يف الدماغ. كما 
اأن زي���ادة الطع���م احل���ار يعني 
احل�ض���ول على كمي���ة اأكرب من 

الكاب�ضاي�ضن.

ي�ضاع���د عل���ى اإف���راز هرم���ون ال�ضعادة 
»الأندروفن« يف اجل�ضم.

ُي�ضاه���م يف حماي���ة الأوعي���ة الدموي���ة؛ 
لحتوائ���ه عل���ى م���ادة »الكاب�ضاي�ض���ن« 

امل�ضادة للأك�ضدة

ي�ضاع���د عل���ى زي���ادة ال�ضع���ور بال�ضبع 
وتثبيط ال�ضعور باجلوع
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الجزر األحمر
يحت���وي على كميات كبرية من فيتامن »اأ« ال�ضروري لتح�ضن 
عملي���ة الروؤي���ة، اإل���ى جان���ب احتوائه عل���ى كمي���ة كبرية من 
الألياف التي ت�ضهل عملية اله�ضم ومتنع الإ�ضابة بالإم�ضاك.

 يحم���ي لون الأ�ضنان من ال�ضف���رار، كما يحمي القولون ويحّفز 
الغ���دد اللعابية على اإنتاج املزيد من اللع���اب؛ مّما مينع جفاف 

الفم، ويق�ضي على الرائحة الكريهة للأنفا�ض.

كما يعترب م�ضدرًا لفيتامينات »ب2، ب6، ب1، ب3« املهمة لإمتام الكثري من العمليات 
احليوي���ة يف اجل�ض���م، كم���ا اأنه م�ض���در مل���ادة الليكوبن املهم���ة جدًا للقل���ب والأوعية 

الدموية؛ حيث تعمل هذه املادة على منع تاأك�ضد الدهون يف الدم، وحتمي القلب.

الطماطم

ُتع���د م�ضدرًا لفيتاميني »�ضي« و«اأ«، اإ�ضافة 
اإلى الألياف والبوتا�ضيوم، ومن فوائدها

مكافح���ة  عل���ى  قدرته���ا 
�ضيخوخة الب�ضرة

ال�ضرط���ان  م���ن  الوقاي���ة 
واأمرا�ض القلب

خف�ض م�ضتوى 
الكولي�ضرتول ال�ضار يف 

اجل�ضم.

 يحت���وي عل���ى فيتام���ن »�ضي« ال���ذي يزيد 
ال�ضت���اء،  مناع���ة اجل�ض���م، خ�ضو�ض���ًا يف 
�ض���د ن���زلت ال���ربد والر�ضح، كم���ا يحتوي 
على فيتامين���ي »ب5« و»اأ«، كما اأنه م�ضدر 
لعدد من املع���ادن ال�ضروري���ة للج�ضم مثل 

البوتا�ضيوم، والكال�ضيوم، واحلديد.
ويعترب الرمان، وخ�ضو�ض���ًا الع�ضري منه، 
غني���ًا بعنا�ضر مهم���ة تعمل عل���ى مهاجمة 
وبالت���ايل  لل�ضرط���ان؛  امل�ضبب���ة  اخللي���ا 
الق�ض���اء عليه���ا نهائي���ًا، كم���ا ي�ضاعد على 
تقليل كولي�ضرتول الدم ال�ضار وزيادة اإنتاج 

النافع منه.

الرمان
يحمي م���ن ع�ضر اله�ضم والإم�ض���اك، وي�ضاعد يف تنقية 
اجل�ض���م من ال�ضم���وم؛ لحتوائه على كمي���ات كبرية من 
الكربي���ت، ويحمي كذلك من ه�ضا�ض���ة العظام لحتوائه 
عل���ى الكال�شيوم.  ويزيد من الن�ش���اط الذهني الحتوائه 
على م���ادة »الإنثو�ضيانن« وفيتامن »�ضي«. كما اأنه غني 
بحم����ض اللبنيك الذي يندر وج���وده يف الطعام، والذي 

يعد مهمًا جدًا للتخل�ض من الآم الع�ضلت.

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

الزيارة.. وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

يوم من عمري   

ألطف الناس
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ت�صتقب���ل اجلمعي���ة الع�ص���رات م���ن ال�صخ�صي���ات والوفود 
م���ن داخل اململكة وم���ن خارجها.. واجلمي���ع يحر�ص على 
التوا�ص���ل مع الأطف���ال خالل الزي���ارة.. والروؤي���ة القريبة 
للمعاين الكامنة يف هذه الزيارات اأنها نوع من التعاطف مع 
هوؤلء الأطفال وم�صاندتهم يف معاناتهم مع الإعاقة، بينما 
الروؤي���ة البعيدة التي تبدو كثريًا يف عيون الزائرين اأنهم يف 
احلقيق���ة هم الذي���ن ي�صتمدون القوة من ه���وؤلء الأطفال. 
وموؤخ���رًا ا�صتقبل���ت اجلمعي���ة وف���دًا ن�صائيًا �ص���م زوجات 
فريق وزارة الدفاع الربيطاني���ة مل�صروع ات�صالت احلر�ص 
الوطني، وهو الفريق الذي يحر�ص اأع�صاوؤه م�صكورين على 

التربع للجمعية بريع املاراثون اخلريي الذي يقام �صنويًا.
واأظهرت الزائرات ارتباطهن ال�صديد بالأطفال، خ�صو�صًا 
اأن اإحداه���ن لديها طفل معوق؛ لذل���ك كانت حري�صة على 
التع���رف عن قرب عل���ى اخلدمات الت���ي تقدمها اجلمعية 
لالأطف���ال املعوقني، واأبدين جميع���ًا اإعجابهن بهذه العناية 
الفائق���ة التي توفرها اجلمعية لهوؤلء الأطفال، وعربن عن 
تقديره���ن لإتاح���ة الفر�صة له���ن لق�صاء يوم م���ع “األطف 

واأجمل خلق اهلل”، بح�صب تعبريهن.



رحلة   
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علموا
أوالدكم..
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من الأ�س�ليب العلجية احلديثة للأطف�ل املعوقني، �سواء من ن�حية الت�أهيل 
اأو الدمج يف املجتمع، تعليمهم ركوب اخليل، واحلر�ص على مم�ر�سة هذه 
والدمج  للت�أهيل  اجلمعية  برامج  اإط���ر  ويف  الأ�سيلة.  العربية  الري��سة 
وذلك  للخيل،  هور�ص  جولدن  مربط  اإل��ى  للأطف�ل  رحلة  موؤخرًا  نظمت 
برفقة امل�سرف�ت واملربي�ت والأمه�ت؛ حيث م�ر�ص الأطف�ل التدريب على 
ركوب اخليل، وا�ستمتعوا بتعلم هذه الري��سة التي، رمب�، بع�سهم مي�ر�سه� 
للمرة الأولى؛ مم� ترك اآث�رًا اإيج�بية لديهم، وعزز ثقتهم ب�أنف�سهم؛ حيث 
والرتفيهية  والتعليمية  الت�أهيلية  الربامج  اأهم  من  الرحلت  هذه  مثل  اإن 
اخليول،  ي�س�هدون  الأط��ف���ل  من  فكثري  عليه�؛  اجلمعية  حتر�ص  التي 
وبع�سهم ير�سمه� اأو ي�س�هده� يف التلفزيون اأو الكمبيوتر. ولكنَّ القرتاب 
منه� وامتط�ءه� والتع�مل معه� مب��سرًة تعترب من التج�رب املهمة يف حي�ة 

الأطف�ل.
وك�نت م�س�عدات وت�سهيلت م�سوؤويل مربط جولدن هور�ص للخيل، وح�سن 
ا�ستقب�لهم للأطف�ل، من العوامل التي �س�همت يف ا�ستمت�عهم واإ�سع�دهم 

بهذه الرحلة، وال�ستف�دة من املعلوم�ت الرثية عن اخليول وجم�له�.



�إعاقنت
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ت�صه���د �صفحة �جلمعية على موقع �لتو��صل �الجتماعي 
توي���ر نقل���ة نوعي���ة م���ن حي���ث �لتفاع���ل �الإيجابي مع 
من�صور�ته���ا �أو م���ن ناحي���ة �لتن���وع يف �الأخب���ار و�ملو�د 
�الإعالمي���ة �ملختلف���ة �لتي تو�ظب عل���ى ن�صرها وتعك�س 
فعالي���ات و�أن�صطة �جلمعية على م���د�ر �الأ�صبوع .. هذ� 
وق���د ن�ص���رت �جلمعية يف �لف���رة �الأخ���رة �لعديد من 

�الخبار و�الآر�ء 

تفاعل مع صفحة 
الجمعية على تويتر

إعاقنت

تفاعل إيجابي مع حملة اوصل سالم

يتز�ي���د تفاعل جمهور حملة )�و�ص���ل �صامل( على 
)توير( �لت���ي كانت قد �أطلقته���ا MBC �الأمل 
و�صركة جن���م؛ لت�صجيع �لقي���ادة �الآمنة و�ل�صالمة 
�ملروري���ة؛ �إذ ب���ادر �ل�صباب �إلى تق���دمي �لن�صائح 
لغره���م م���ن قائدي �ل�صي���ار�ت، ومنه���م َمن قام 

بو�صع �إح�صائية ت�صر �إلى عدد �حلو�دث �ملرورية.
وق���د وجه �ملتابعون للحملة حتذير�تهم �إلى قائدي 
�ل�صيار�ت بن�ص���ر �إح�صاء�ت �حلو�دث �ملرورية يف 
�ململكة، وما تخلفه من �صحايا و�إ�صابات توؤدي �إلى 

�الإعاقة.
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دعا �الإعالم���ي �صالح �لغيد�ن يف )ظالل �خلر( على 
)�صناب �صات �جلمعية(، �ل�صباب من متابعي �ل�صفحة 
�إل���ى �النتب���اه للعالقة بني حز�م �الأم���ان و)�الإيرباك(، 
وذل���ك يف �إطار �حلملة �لوطنية )�هلل يعطيك خرها( 
�لت���ي تتبناه���ا �جلمعي���ة، مبين���ًا �أن معلوم���ات جديدة 
وخطرة حول )حديدة( ح���ز�م �الأمان وما تخفيه من 

خطر على َمن ال ي�صتخدمها بطريقة �صحيحة.
وق���ال �لغيد�ن �إن �الإيرباك ال يخ���رج �أثناء �حلادث �إال 

�إذ� كان �ل�صائ���ق ر�بط���ًا حز�م �الأمان ب�ص���ورة جيدة؛ 
حت���ى ال يت�صب���ب يف قت���ل �ل�صائ���ق و�إ�صابت���ه بعاه���ات، 
مو�صح���ًا �أن �صرع���ة �نطالق �الإيرباك ت�ص���ل �إلى 200 
كيلوم���ر بال�صاعة مث���ل �لر�صا�صة؛ لذل���ك مت ت�صميم 
�ل�صي���ار�ت على �أ�صا�س �نط���الق �الإيرباك فقط عندما 
يكون �ل�صائق و��صعًا حز�م �الأمان حيث تكون �ل�صدمة 

خفيفة.
وح���ذر �لغيد�ن م���ن �إهمال بع�س �ل�صب���اب و�صع ل�صان 

الغيدان على سناب شات الجمعية
يكشف حقيقة تحول )اإليرباك( إلى سالح قاتل

�الأم���ان يف �حلديدة ب�صورة جي���دة؛ الأن بع�صهم يهمل 
ذل���ك؛ حيث �إن �ل�صي���ار�ت م�صممة لتق���ر�أ حالة و�صع 
ح���ز�م �الأمان طاملا �لل�صان يف �حلديدة، وخطورة ذلك 
�أن �الإيرب���اك يخرج بق���وة، ويت�صبب يف قت���ل �ل�صائق ال 

�صمح �هلل. 
وح���ول خطورة ��صتخ���د�م �جل���و�ل �أثناء �لقي���ادة �أكد 
�ملج���ال  ه���ذ�  يف  �الإح�ص���اء�ت  �أن  �لغي���د�ن  �ص���الح 
ماأ�صاوي���ة؛ �إذ �إن وز�رة �لنقل �ل�صعودي���ة تقول �إن %55 
من ح���و�دث �ل�صيار�ت �صببها ��صتخ���د�م �جلو�ل �أثناء 
�لقي���ادة، وبع�س �لدر��صات تقول 90%. وتقول در��صات 
�أخ���رى �إن ��صتقالل �ل�صيارة م���ع �صخ�س خممور يرفع 
�حتم���ال وقوع ح���ادث �إلى �أربع م���ر�ت، بينما �حتمالية 
وقوع حادث مع �صخ�س ي�صتخدم �جلو�ل ت�صل �إلى 22 

مرة. 
ويف خت���ام حديث���ه عر����س �الإعالم���ي �ص���الح �لغيد�ن 
مقطع فيديو يوؤك���د �أن �ل�صخ�س ميكن �أن تنتهي حياته 
خالل ث���الث ثو�ٍن فقط عند ��صتخد�م���ه �جلو�ل �أثناء 

قيادة �ل�صيارة!.
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�أطلق���ت هيئة �خلدمات �ل�صحي���ة �لوطنية �لربيطانية 
م���م خ�صي�صًا مل�صاعدة  روبوت���ًا ب�صريًا بحجم طفل، �صُ
�الأطفال �مل�صابني با�صط���ر�ب طيف �لتوحد؛ للتجربة 

مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للتوعية بالتوحد.
و�بتك���ر �لروب���وت )كا�ص���رب( �لذي مت���ت برجمته على 
�ال�صتجاب���ة للم����س، جمموعة من �لباحث���ني يف جامعة 

هرتفورد�صاير.
و�صيقوم كا�ص���رب باللعب مع �الأطفال �مل�صابني بالتوحد 
با�صتخ���د�م جمموعة م���ن �أجه���زة �ال�صت�صعار �جللدية 
�ملوج���ودة يف �لكث���ر م���ن �أج���ز�ء ج�صم���ه؛ لت�صجي���ع 
�صلوكي���ات مل�صية معينة وتثبيط �الأخ���رى غر �ملالئمة، 

بح�صب �صحيفة “�إندبندنت” �لربيطانية.
و�صيت���م ��صتخد�م كا�صرب يف تعلي���م �الأطفال �مل�صابني 
بالتوحد �لذين تر�وح �أعمارهم ما بني 5 و10 �صنو�ت، 
ومت ت�صخي�س حالتهم حديثًا با�صطر�ب طيف �لتوحد، 

كما �أنه يدعم �لتو��صل �الجتماعي.
ويع���ود �صبب �بت���كار هذ� �لروبوت �إلى م���ا تو�صلت �إليه 
�الأبحاث م���ن �أن �لتدخل �ملبكر يف حاالت �لتوحد يزيد 
من �حتمالية حتقيق نتائج �أف�صل على �ملدى �لطويل مع 

�الأطفال �مل�صابني باملر�س.

يساعد أطفال التوحد على 
التواصل االجتماعي

يزخر موقع توير بال�صفح���ات �لعديدة و�ملتنوعة �لتي 
تتبن���ى �أ�صو�ت �ملعوقني، �ص���و�ء كان �أ�صحابها من ذوي 
�الإعاق���ة �أو من �ملتعاطفني مع ق�صية �الإعاقة و�ملعوقني. 
وتنق�ص���م �ل�صفحات �إل���ى نوع �صلبي ين���دد د�ئمًا بعدم 
ح�ص���ول �ملعوق���ني عل���ى حقوقهم، ون���وع �آخ���ر �إيجابي 
ي�صتب�ص���ر خ���رً� يف �لغد و�مل�صتقبل، ويعط���ي نفحة �أمل 

لكل ذوي �الإعاقة و�أ�صرهم. 
وم���ن هذه �ل�صفحات )�أنا �إيجاب���ي( �لتي ت�صم �لكثر 
من �ملق���والت �ملحفزة و�مل�صجعة، ومنه���ا: »�الإعاقة هي 
�إعاق���ة �لفك���ر، ولي����س �جل�ص���د، ونظر�ت���ك للمعوقني 
حتك���م عليك باأنك ل�صت �إن�صانًا متعلمًا بل �إنك جاهل«، 
وكذلك: »�الإعاقة لي�صت �صعفًا؛ فهناك معوقون لديهم 

مه���ار�ت تفوق مه���ار�ت �الإن�صان �ملتع���ايف، ومهار�تهم 
ر�ئع���ة؛ فال تنظرو� �إلى �أنف�صك���م فقط، بل �نظرو� �إلى 
َمن حولكم وتعجبو�«، و«يجب �أن ندعم �ملعوق باأن لديه 

مه���ار�ت تف���وق �ملتع���ايف. وَم���ن لديه مع���وق ال يجرحه 
�أو يغ�ص���ب من���ه �أو يوبخ���ه؛ الأن���ه ح�ّصا����س؛ فال جترح 

�أحا�صي�صه.. #جمرد_ن�صيحة«.

كاسبر

أنا إيجابي.. 
األفضل
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يف الوقت الذي تبدو فيه التحديات �سياجًا ي�سعب جتاوزه، تربز ريادة اجلمعية على �سعيد العمل 
اخلـــري املوؤ�س�سي، مـــن خالل امتالكها لديناميكيـــة اأداء متفرد يجمع بني مرونـــة و�سرعة قرار 

القطاع اخلا�ص، وحوكمة والتزام و�سفافية قرار املوؤ�س�سات العريقة.
وقبيل ظهور ال�سعوبات التي ت�ساعدت مع بداية العام املن�سرم، خ�سو�سًا على �سعيد املوؤ�سرات 
االقت�ساديـــة وتخوف املعنيـــني من انعكا�ص ذلك على م�سرة العمل اخلري الذي يعتمد يف املقام 
االأول علـــى مبادرات التربع والدعم من رجـــال االأعمال ومن�ساآت القطاع اخلا�ص، قبيل ذلك كان 
جمل�ـــص اإدارة اجلمعيـــة �سباقًا مع بداية دورته احلالية يف تبنـــي ا�سرتاتيجية تت�سمن عدة م�سارات 
تنطلـــق مـــن ر�سيد جتربتهـــا وت�ست�سرف م�ستقبلهـــا، خ�سو�سًا مع و�سول خم�س�ســـات امليزانية للعام املايل اجلـــاري اإلى رقم غر 

م�سبوق؛ اإذ بلغ 191 مليون ريال. و�سملت تلك امل�سارات اأربعة حماور: 
• اإي�سال برامج اخلدمات وجتويد االأداء.	
•  تنمية املوارد املالية وحتقيق التمويل الذاتي.	
• تر�سيخ الوعي املجتمعي جتاه االإعاقة. 	
•  ال�سفافية املالية واحلوكمة االإدارية.	

وفيمـــا يتعلـــق باملحور االأول، ت�سر لغـــة االأرقام اإلى حتقيق معدالت قيا�سيـــة يف اأعداد االأطفال الذين ا�ستفـــادوا من برامج الرعاية 
مبراكز اجلمعية.

كما توا�سل اجلمعية م�سعاها للح�سول على اعرتاف موؤ�س�سة “كارف العاملية للتاأهيل”، اإلى جانب حر�سها على رفع كفاءة وتطوير 
خربات من�سوبيها، وزيادة ن�سبة التدريب التي حددها نظام العمل مبا ال يقل عن 12 يف املئة من موظفيها ال�سعوديني. 

وتلبيـــًة لرغبـــات الع�سرات من اأولياء االأمور يف اال�ستفادة من اإمكانات مراكز اجلمعيـــة وخربات فرق التاأهيل بها، بداًل من خدمات 
املراك���ز الأهلي���ة ذات التكلف���ة العالية؛ مت اإق���رار برنامج للرعاي���ة التاأهيلية امل�شائية يتي���ح للأطفال الذين تنطب���ق عليهم ال�شروط 

احل�شول على جل�شات تاأهيل م�شائية مكثفة مقابل تكلفة رمزية.
وعلـــى م�ســـار تنمية املـــوارد املالية، وا�سلـــت اجلمعية بنجاح خطتهـــا اال�سرتاتيجية لتوفـــر م�سادر متويل ثابتة عـــرب حماور عدة، 
يف مقدمتهـــا: امل�سروعـــات اخلريـــة اال�ستثمارية، وميثـــل م�سروع “خر مكة” حجـــر الزاوية يف هذا امل�سار، اإلـــى جانب م�سروعات 
ا�ستثماريـــة يف املناطـــق التي حتت�ســـن مراكز اجلمعية. اأمـــا املحور الثاين يف هذا ال�ســـدد فهو اتفاقيات ال�سراكـــة طويلة املدى مع 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات الوطنية.  وعلى م�شار ال�شفافية املالية واحلوكمة الإدارية يتوا�شل العمل على تطوير اآليات ولوائح ونظم العمل 
واإجراءاتـــه واإعـــادة هيكلة اجلمعية ومراكزهـــا يف م�سعى لرفع كفاءة قواها العاملة وتعظيم خمرجـــات العمل. كما توا�سل اجلمعية 

بناء قدراتها وا�شتثمار اإمكاناتها واأ�شولها لتعظيم م�شاهمة عائداتها يف نفقات ت�شغيل مراكزها ون�شر مظلة خدماتها وتطويرها. 
 ويف هـــذا االجتـــاه �سعت اجلمعية لـــدى جهة االإ�سراف لتح�سل على ت�سنيـــف “جمعية نفع عام”، ولتكون بذلـــك اأول جمعية تطلب 
هـــذا الت�سنيف الـــذي �سيعطيها اأحقية التعاقد مع اأي جهة حكومية اأو خا�سة الإدارة موؤ�س�سة تابعة لها اأو تنفيذ بع�ص م�سروعاتها اأو 

براجمها اأو خدماتها التي تدخل �سمن اخت�سا�سها.
وع���ززت اجلمعية دورها الوطني الرائد كقاطرة لربامج التوعية، وح�شد امل�شاندة املجتمعية �شد ق�شية الإعاقة بقدرتها على ابتكار 
مبـــادرات حظيت بتفاعـــل مميز من قاعدة عري�سة من املجتمع، وم�ساندة ملمو�سة من اجلهـــات احلكومية املعنية ومن�ساآت القطاع 

اخلا�ص املهتمة بربامج امل�سوؤولية االجتماعية.

يدًا بيد   

التعاطي مع التحديات

 واصلت الجمعية بنجاح خطتها 
االستراتيجية لتوفير مصادر تمويل 
ثابتة عبر محاور عدة، في مقدمتها 

المشروعات الخيرية االستثمارية

بقلم : 
عو�ض عبداهلل الغامدي 

االأمني العام جلمعية االأطفال املعوقني


