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مع �لعدد
»�خلط�ة �ل�سغرية«

لالأطفال 

�لر�س .. 
�ملحطة �لتا�سعة للجمعية





�أرفع  �أن  ي�رشفني  جميعاً  با�سمكم 
�إلى  و�لتقدير  �ل�سكر  �آيات  �أ�سمى 
�ل�رشيفني  �حلييرمييني  خيييادم  مييقييام 
�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز و�سمو 
�لنائب  و�سمو  �لأمييني  �لعهد  ويل 
�ململكة  حييكييوميية  و�إلييييى  �ليييثييياين، 
وموؤ�س�سات  و�لهيئات  و�لييوز�ر�ت 
�لإعيييام،  وو�سائل  �لييعييام  �لقطاع 
ولأ�ييسييحيياب �مليييبيييادر�ت ميين �أهييل 
�خلري �لذين نعول عليهم كثري�ً يف 

مو��سلة م�سرية �جلمعية.
�أ�سجل تقديري و�متناين  �أن   و�أود 
�لإد�رة،  جمل�س  �أعيي�ييسيياء  لييلييزميياء 
ولل�سفوة من �ملتطوعني يف جلان 
�لأمييانيية  يف  وللعاملني  �جلمعية، 
�لعامة و�ملر�كز، �لذين كانو� د�ئماً 

عند ح�سن �لظن".
و�هلل ويل �لتوفيق.

�سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز 
�آل �سعود

من كلمة �سموه للجمعية �لعمومية
ت�سدرت �لتقرير �ل�سنوي 
للجمعية
للعام �ملايل �ملن�رشم
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الخطوة
العدد الثاين واخلم�سون ـ جمادي الآخرة 1430 هـ ـ يونيو 2009 م

تقرير . .

ب�إطالق  املعوقني  الأطف�ل  جمعية  احتفلت 
ا�سم خ�دم احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز على مركزه� بجدة؛ تقديرًا وعرف�ن�ً 
مل� يوليه – حفظه اهلل – من دعم وم�س�ندة للجمعية 

وم�رشوع�ته� ولق�سية الإع�قة بوجه ع�م..
اأقيم مبقر املركز يوم 4  الذي  و�سهد احلفل 
حتت  2009/3/31م،  املوافق  /1430/4هـــ 

رع�ية �س�حب ال�سمو امللكي الأمري خ�لد الفي�سل 
اأمري منطقة مكة املكرمة، ح�سور �س�حب ال�سمو 
عبدالعزيز  بن  م�جد  بن  م�سعل  الأمري  امللكي 
مكة  منطقة  اأمري  �سمو  عن  ن�ئب�ً  جدة،  حم�فظ 
امللكي  ال�سمو  �س�حب  احلفل  وح�رش  املكرمة، 
الأمري �سلط�ن بن �سلم�ن بن عبدالعزيز رئي�س 

جمل�س اإدارة اجلمعية. 

تقديرًا وعرف�ن�ً للرع�ية الكرمية للمعوقني

الحتف�ل ب�إطالق ا�سم خ�دم احلرمني ال�رشيفني
امللك عبدالـله بن عبدالعزيز على مركز اجلمعية بجدة
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بقبول  ت�رشفت  �جلمعية قد  هذ� وكانت 
��سمه  �إطيياق  �ل�رشيفني  �حلرمني  خييادم 
بجدة،  �جلمعية  مركز  على  ي  �هلل  حفظه  ي 
حيث كان جمل�س �إد�رة �جلمعية، برئا�سة 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان بن 
�سلمان بن عبد�لعزيز، قد رفع �إلى �ملقام 
�ل�سامي �لكرمي بذلك بعد �أن �أجمع جمل�س 

�لذي  �لرفيع  �ل�رشف  هييذ�  على  �لإد�رة 
�ستحظى به �جلمعية ومركزها بجدة.

ويف هيييذ� �لإطييييار جييياء �لحييتييفييال �لييذي 
جدة  يف  �ملييركييز  مبقر  �جلمعية  �أقامته 
بهذه �ملنا�سبة �لطيبة، �عرت�فاً وتقدير�ً 
لييرعيياييية خييييادم �حليييرميييني �ليي�ييرشيييفييني 
�لكرمية للجمعية منذ كان ولياً للعهد.. 

ي  �هلل  حفظه  ي  رعييايييتييه  ذلييك  يف  ويييذكيير 
حفل �فتتاح مركز �مللك عبد�هلل لرعاية 
�لثاثاء  يوم  بجدة  �ملعوقني  �لأطفال 
�سبتمرب   14 �ملو�فق  1420/6/4هييي 
�جلمعية  مييير�كيييز  �أكييييرب  وهيييو   1999
�مللك  رعيياييية  وكييانييت  �ملتخ�س�سة. 
لهتمام  تاأكيد�ً  �لفتتاح  حلفل  عبد�هلل 
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الخطوة
العدد الثاين واخلم�سون ـ جمادي الآخرة 1430 هـ ـ يونيو 2009 م

اجلمعية  دعم  يف  عبداهلل  للملك  ح�فل  ر�سيد 
ورع�ية ق�سية الإع�قة واملعوقني

الأمري خ�لد الفي�سل ينيب الأمري م�سعل بن م�جد يف 
رع�ية املن��سبة وي�سيد بجهود اجلمعية 

ما  كل  يف  �ل�سعودي  بالإن�سان  �لدولة 
من �ساأنه حتقيق �لتنمية �لجتماعية من 
خال �لدعم �لكبري و�لرعاية �ملتو��سلة 
وم�ساريع  �لتطوعي  �لعمل  ملوؤ�س�سات 
�مليينييتيي�ييرشة يف خمتلف  و�لييتييكييافييل  �ليييرب 
يلقاه  ملييا  و�مييتييد�د�ً  �ململكة،  مناطق 

من  خييا�ييسيية  ب�سفة  �ملييعييوقييني  قييطيياع 
على  م�ستمرة  وميييوؤ�زرة  �ساملة  رعاية 

�مل�ستويني �لر�سمي و�ل�سعبي.
�فتتاح  ليلة  يف  �أّنيييه  بالذكر  و�جلييدييير 
�مللك  بح�سور  �جلمعية  ت�رشفت  �ملركز 
ي،  �هلل  حفظه  ي  عبد�لعزيز  بيين  عييبييد�هلل 

�ملعوقني  �لأطييفييال  على  �أفييا�ييس  وقييد 
�لذين كانو� يف ��ستقباله يف كل جنبات 
�ملركز، ب�سمة �ل�سعادة و�لأمل، وتلقاهم 
�عتادهما  �لييلييذييين  و�لييبيي�ييرش  بالب�سا�سة 
�جلميع منه ي حفظه �هلل ي. ويف تلك �لليلة 
�ملباركة كان قد �حت�سد فيها نخبة من 
للم�ساركة  ت�سابقو�  �لذين  �خلييري  �أهييل 
�لتكافل  للبنات  لبنة جديدة  �إ�سافة  يف 

�لجتماعي يف �ململكة.
وقد حر�س �مللك عبد�هلل يف تلك �لليلة 
�ملركز  �أق�سام  كل  تفقد  على  �لطيبة 
و�لتقى بالأطفال يف �لف�سول �لدر��سية 
و��ستمع �إلى �رشح حول �خلدمات �ملقدمة 
ي�ستطيعو�  حتى  تاأهيلهم؛  وطرق  لهم 
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املركز حظى برع�ية خ�دم احلرمني ال�رشيفني 
ــدة مــن دعمه  ــ�درات ع ــب لإفــتــتــ�حــه، ونـــ�ل م

الكرمي

�أد�ء دورهم يف بناء م�ستقبل بادهم.
ي  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  �إّن خريية 
�لعقيدة  جذور  عمق  عميقة  ي  �هلل  حفظه 
�لإ�سامية �لر��سخة يف نفو�س �أبناء �لأمة 
م�ستغرباً  يكن  مل  ولييهييذ�  �ل�سعودية؛ 
�ملجل�س  رئا�سة  ي  �هلل  ي حفظه  يتولى  �أن 
ورئا�سة  �ملييعييوقييني،  ليي�ييسييوؤون  �لأعييلييى 
عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  موؤ�س�سة 
ورئا�سة  �لتنموي،  لاإ�سكان  لو�لديه 
مييوؤ�ييسيي�ييسيية �ملييلييك عييبييد�لييعييزيييز ورجييالييه 
لييرعيياييية �مليييوهيييوبيييني.. وكييلييهييا مييهييام 
لفئات  نبيلة  ر�سائل  تت�سمن  �إن�سانية 
و�مليييوؤ�زرة؛  �لدعم  �إلييى  �حلاجة  �سديدة 
ز�ليييييت، جمعية  وميييا  حييظيييييت،  وليييهيييذ� 
من  فائقة  برعاية  �ملعوقني  �لأطييفييال 
حفظه  ي  عبد�لعزيز  بيين  عييبييد�هلل  �ملييلييك 
�لتي  �خلا�سة  للعناية  �مييتييد�د�ً  ي؛  �هلل 
هذه  يف  �ملو�طنني  فئات  لكل  يوليها 
يعد  �لإطييييار  هييذ�  ويف  �لطيبة..  �لييبيياد 
قبول »ملك �لإن�سانية« جلائزة �جلمعية 
ي  لرعايته  �مييتييد�د�ً  �لإن�سانية  للخدمة 
وذلييك  للجمعية،  وت�رشيفاً  ي  �هلل  حفظه 
�هلل  حفظه  ي  �حلافل  ر�سيده  على  عطفاً 
ي يف دعم �جلمعية ورعاية ق�سية �لإعاقة 
ي حفظه  �إ�سد�ره  و�ملعوقني، ومن ذلك 
�هلل ي �لكثري من �لأو�مر �ل�سامية �لكرمية 
�لعيني  �لييدعييم  تييقييدمي  �أثييمييرت  �لييتييي 
و�ملادي و�ملعنوي للجمعية وم�رشوعاتها 
ولق�سية �لإعاقة و�ملعوقني ب�سكل عام. 
ومبادر�ته �ل�سخ�سية �لكرمية ي حفظه �هلل 
ي بتقدمي �لدعم �ملادي ملر�كز �جلمعية 
مل�رشوع  وتبنيه  �خلدمية،  وم�رشوعاتها 
عبد�لعزيز  بن  عبد�ملجيد  �لأمييري  وقف 
�لأكرب  بالن�سيب  ودعمه  �ملكرمة  مبكة 
من قيمة �لوقف، وتف�سله برعاية حفل 
ومو�فقته  بجدة  �جلمعية  مركز  �فتتاح 
�إطاق ��سمه على �ملركز،  �لكرمية على 
جلامعات  �لكرمية  توجيهاته  و�إ�ييسييد�ر 
يف  �جلمعية  م�سعى  لتع�سيد  �ململكة 

توطني �لوظائف �لتخ�س�سية �لتاأهيلية 
وم�ساندته  عاملياً،  نييدرة  تعاين  �لتي 
�لنظام  م�رشوع  ل�سدور  ودعمه  �لكرمية 
�ململكة  يف  �ملعوقني  لرعاية  �لوطني 

�لعربية �ل�سعودية.
مقامه  ودعيييم  �هييتييمييام  م�ستوى  وعييلييى 
ولحتياجات  �لإعيياقيية  لق�سية  �لييكييرمي 
�ملعوقني، وجت�سيده ي حفظه �هلل ي �لقدوة 
يف ذلك؛ فمن بع�س �سو�هد ذلك �سدور 
�لإعانة  مب�ساعفة  �لكرمي  �ل�سامي  �لأمر 
�ل�سنوية �حلكومية �ملقدمة للم�سمولني 
�ملعوقني  ومنح  �لجتماعي،  بال�سمان 
�لأولوية يف قرو�س بنوك �لت�سليف ويف 
من  ن�سبة  وتخ�سي�س  �لأر��ييسييي،  منح 
للمعوقني،  �خلييريي  �لإ�سكان  وحييد�ت 

�ليييكيييرميييية على  و�ييييسييييدور �مليييو�فيييقييية 
يعادل  مبييا  �ملييعييوق  توظيف  �حت�ساب 
تطبيق  عند  �سعوديني  �أربعة  توظيف 
ي  �لييكييرمي  وتوجيهه  �ليي�ييسييعييودة،  ن�سبة 
ي باإن�ساء م�ست�سفى تخ�س�سي  حفظه �هلل 
ت�سخي�سية  مرجعية  ليكون  لاأطفال؛ 
وعاجية ت�سهم ي مب�سيئة �هلل ي يف تفادي 
�لكثري من حالت �لإعاقة ودعم �لفح�س 
بت�سهيل  �لييكييرمي  و�لييتييوجيييييه  �ملييبييكيير، 
قييبييول �ملييعييوقييني يف �جلييامييعييات. ويف 
�ملنعقدة  �ملوقر  �لييوزر�ء  جمل�س  جل�سة 
بييتيياريييخ 1429/5/21هيييييييي �ملييو�فييق 
�لتفاقية  �إقر�ر  مت  م،   2008/5/26
�لدولية حلقوق �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة 

وبروتوكولها �لختياري.
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اأمني عام اجلمعية
عو�ض بن عبـد اللـه الغامـدي

ت :4543913 )01(  ــ ف : 4543521  )01(
 www.dca.org.sa  املوقع على الإنرتنت

Info@dca.org.sa 

جملة دورية ت�صدرها

العدد الثاين واخلم�صون
جمادي الآخرة 1430 هـ ـ يونيو 2009 م

الخطوة
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يف هذا العدد

96 طفال �صاركوا يف الدورة 13
جدة احتفلت باحلفظة يف م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان

الو�صوا�ض القهري 
ي�سيب الكبار.. ولكن هل يهدد ال�سغار؟

114
64
44

برعاية الأمري �صطام بن عبد العزيز 
تتويج برناجمي »الدمج« و»افعل خرياً« والبطلني ال�سنقيطي واحلمدان بجوائز اجلمعية



مركز امللك فهد بن عبد العزيز بالرياض
ص.ب8557 الرياض 11492

ت:4543917)01( ـ ف:4543521)01(
info@dca.org.sa

مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
 بجدة

ص.ب13213 جدة21493
ت:6224080)02( ـ ف:6224070)02(

Jeddah@dca.org.sa
مركز األمير سلطان بن عبد العزيز 

باملدينة املنورة
ص.ب7187 املدينة املنورة

ت:8424599)04( ـ ف:8424699)04(
Maddinah@dca.org.sa

مركز األمير سلمان بن عبد العزيز بحائل

ص ب 6762 حائل
ت:5669555)06( ـ  ف:5343917)06(

مركز مكة املكرمة
ص.ب13456 مكة املكرمة

ت:5270090)02( ـ ف:5270091)02(
Makkah@dca.org.sa

مركز اجلوف
ص.ب1199 سكاكا اجلوف

ت6251357)04( ـ ف:6251468 )04(
Jof@dca.org.sa

مكتب عسير 
ص ب 4213 ابها 61491

ت : 2317040)07( ـ ف : 2317041)07(
asir@dca.org.sa

هيئة التحرير
عبــــــــد اللـه املـح�صـني

حممد علي �صعيد ـ املدينة املنورة
�صالف حجازي ـ مكة املكرمة

غادة ال�صاعر ـ جـدة
جواهر الدو�رسي ـ اجلوف

امل�شرف العام:

الدكتور ها�صم بن عبده ها�صم
رئيــــ�س التحرير:

�صليمان بن  اأحمد املن�صور
نائب رئي�س  التحــرير:

ح�صــن حممـــد فــــــــــــــراج
مدير التحــرير:

منت�صــــــــــــر جابــــــــــــــــــر
املدير الفني:

م �صعـــــــــــــــد ال�صــــــداوي

املراســــــالت 
بـاسم رئيس التحرير 

اململكة العربية السعودية
 ص ب 8557 الرياض 11492

هاتف :
4543913)01( ـ 4543917)01( 

ـ فاكس :
)01(4562750 

البريد اإللكتروني :
moc.oohay@awtahK_la 

رقم اإليداع :
51/1831 في 5141/21/3هـ

 ردمد :
BSSN1234 ـ 1319ـ

طبع مبطابع
�سركة املدينة املنورة

 للطباعة والن�سر
جدة ــ تليفون : 0606936 ــ فاك�س : 3001936

رئي�س جمل�س الإدارة
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

�صلطـــان بـن �صلــمــان بـن عبدالعزيـز

اأمانة الريا�ض  تر�سم الفرح على حميا املعوقني.. وتهديهم اأول 106
مركز ترفيهي 

كيف يتعرف الدماغ على الوجوه؟98

قالها لـ »اخلطوة« بعد اإعالنها يف املوؤمتر الدويل الـ723
ًً عمار بوق�ض: اأنا �سعودي .. اإذن ل�ست معاقا

ك�سف ح�ساب العام الأول56
 ملجل�ض الإدارة التا�سع اأمام اجلمعية العمومية

9

املراكز
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خرب و�صورة

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأع��رب 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  �سلطان 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية عن �سكره 
ال�رشيفني  احلرمني  خل��ادم  وتقديره 
امللك عبدال�له بن عبدالعزيز و�ساحب 
بن  �سلطان  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان, ملا 
واهتمام  دعم  من  اململكة  حكومة  توليه 

ورعاية لفئة املعوقني. 
املوافقة  �سدور  مبنا�سبة  ذل��ك  ج��اء 
ال�����س��ام��ي��ة ع��ل��ى امل�������رشوع ال��وط��ن��ي 

للتعامل مع الأطفال ذوي ا�سطرابات 
فرط احلركة وت�شتت االنتباه. 

اإن  �سلمان:  بن  �سلطان  الأم��ري  وقال 
�سدور هذه املوافقة ال�سامية يج�سد 
ال�رشيفني  احل��رم��ني  خ��ادم  يوليه  م��ا 
امل��ل��ك ع��ب��دال�����ل��ه ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز � 
حفظه ال�له � من رعاية واهتمام لفئة 
وهو  ك��اف��ة,  امل��ج��الت  يف  املعوقني 
على  لهم  حكومتنا  تقدمه  ما  يعك�س 
ال��دوام من دعم وم��وؤازرة, كما ميثل 
يف  املعوقني  رع��اي��ة  لنظام  تفعيالً 

اململكة. 

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  و�سف 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية رئي�س جمل�س اأمناء 
الإع��اق��ة,  لأب��ح��اث  �سلمان  الأم��ري  مركز 
الن�سمام  على  ال��وزراء  جمل�س  موافقة 

واململكة تن�صم لالتفاقية 
الدولية حلقوق ذوي الإعاقة

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود – النائب 
ووزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين 
الداخلية وفداً من اجلمعية لتهنئة �سموه 

بالثقة امللكية الكرمية .
عام  اأم��ني  برئا�سة  الوفد  اأع�ساء  ورف��ع 
اجلمعية الأ�ستاذ عو�س عبداهلل الغامدي 
مقام  اإل��ى  والتربيكات  التهاين  اأ�سمى 
العلي  داع���ني   , ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  �سمو 
مهام  من  له  اأوك��ل  فيما  �سموه  يوفق  اأن  القدير 

وم�سئوليات جديدة هو اأهل لها مب�سيئة الل�ه .
ونقل اأع�ساء الوفد الذي �سم عدداً من 
وذويهم  اجلمعية  واأطفال  امل�سئولني 

تهنئة كافة من�سوبي اجلمعية وتقديرهم 
كرمي  دع��م  م��ن  �سموه  ب��ه  يتف�سل  مل��ا 
ورعاية دائمة لأن�سطة اجلمعية وبراجمها 
خم�سة  م��ن  اأك���ر  قبل  تاأ�سي�سها  منذ 

وع�رشين عاماً .
ت�رشيح  يف  اجلمعية  ع���ام  اأم���ني  واأك����د 
امللكي  ال�سمو  اأن �ساحب  �سحفي على 
الأمري نايف بن عبدالعزيز �ساحب اأيادي 
ِّفت هذه  �رشرُ وقد   , اجلمعية  بي�ساء على 
�سموه  بان�سمام  اخل��ريي��ة  املوؤ�س�سة 
الأمر   , العمومية  جمعيتها  ع�سوية  اإلى 
الذي نعده جت�سيداً مل�سداقية اجلمعية 

ومكانتها يف املجتمع .

�صمو النائب الثاين ي�صتقبل وفدًا من اجلمعية

ذوي  حلقوق  ال��دول��ي��ة  التفاقية  اإل��ى 
املتحدة  الأم��م  اأق��رت يف  التي  الإع��اق��ة 
�ّسد واقع تعاطي  عام 2006م باأنها »جترُ
وحر�سها  الإع��اق��ة,  ق�سية  مع  اململكة 
لفئة  ممكنة  رعاية  اأف�سل  توفري  على 
�سلطان  الأمري  �سمو  ورفع  املعوقني... 
مقام  اإل��ى  وتقديره  �سكره  �سلمان  بن 
جمل�س الوزراء املوقر ملبادرته الكرمية 
بالتوقيع على التفاقية, وقال يف ت�رشيح 

اململكة  »اإن  املنا�سبة:  بهذه  �سحفي 
العربية ال�سعودية كانت �سباقة يف اإقرار 
1421ه���  ع��ام  املعوقني  رعاية  نظام 
وهو ما يعده املهتمون بق�سية الإعاقة 
يف  حتققت  التي  التاريخية  النقلة  وراء 
وتعليم  وع��الج  وتاأهيل  رعاية  جم��الت 
جديد  واق��ع  و�سياغة  املعوقني,  وتوظيف 
وخدمة  التنمية  م�سرية  يف  الإ�سهام  لهم  يتيح  لهم 

اأنف�سهم وجمتمعهم ب�سكل غري م�سبوق«.

خادم احلرمني ال�رشيفني 

�سمو النائب الثاين

م�رشوع وطني للتعامل مع اأطفال 
ا�شطرابات فرط احلركة وت�شتت االنتباه
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الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
اأمري  عبدالعزيز,  بن  بندر  بن  في�سل 
منطقة الق�سيم حتتفل اجلمعية بو�سع 
مبحافظة  اجلمعية  ملركز  الأ�سا�س  حجر 
ال��ر���س وذل���ك ي���وم 7 ج��م��ادى الأخ���ره 
2009م.  مايو  امل��واف��ق31  1430ه��� 
الأعمال  رج��ل  نفقة  على  ي�سيد  وال��ذي 

خالد بن عمر البلطان.
ال�سمو  ل�ساحب  �سحفي  ت�رشيح  ويف 
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  امللكي 
عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.. 
�سمو  لرعاية  وامتنانه  �سكره  عن  اأعرب 
املنا�سبة  لهذه  الق�سيم  منطقة  اأم��ري 
اهتمام  يعك�س  ذل��ك  اأن  اإل���ى  م�����س��رياً 
العمل  ودع��م��ه��ا مل��وؤ���س�����س��ات  ال��دول��ة 
اخلريي, وحر�سها على تطوير اأداء تلك 

االأمري متعب بن عبدالـله �شّلم االأمري �شلطان بن �شلمان �شيك 
التربع بريع مزاد اإ�شطبل اأبناء خادم احلرمني ال�رشيفني للجمعية 

رف���ع ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س 
اآي��ات  اأ���س��م��ى  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
ال�سكر والتقدير اإلى مقام خادم احلرمني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفني 
لتف�سله � حفظه اهلل � بالتوجيه بتخ�سي�س 
ريع مزاد اإقامة اإ�سطبل اأبنائه � رعاه اهلل � 

دعماً جلمعية الأطفال املعوقني.
يف  �سلمان  ب��ن  �سلطان  الأم���ري  وق���ال 
عن  بالإنابة  ي�رشفني,  �سحفي:  ت�رشيح 
اأم��ور  واأول���ي���اء  اجلمعية  من�سوبي  ك��ل 
الأط���ف���ال امل�����س��م��ول��ني ب��خ��دم��ات��ه��ا يف 
الكثري من مناطق اململكة, اأن اأرفع اإلى 
ال�رشيفني  احلرمني  خادم  �سيدي  مقام 
 � ي��ول��ي��ه  مل��ا  وال��ع��رف��ان  ال�سكر  واف���ر 

دائمة  � من دعم كرمي ورعاية  اهلل  اأي��ده 
املبادرة  ذلك  ومن  وبراجمها,  للجمعية 
مزاد  ريع  لتخ�سي�س  بها  تف�سل  التي 
اخليل ل�سالح اجلمعية. كما ي�سعدين اأن 
�سيدي  لأبناء  وامتناين  تقديري  اأ�سجل 
خادم احلرمني ال�رشيفني على تفاعلهم 

الكرمي والدائم مع اجلمعية.
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وك���ان 
ال��ف��ري��ق رك���ن م��ت��ع��ب ب��ن ع��ب��داهلل بن 
عبدالعزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني 
قام  قد  الع�سكرية  لل�سوؤون  امل�ساعد 
�سلطان  الأم��ري  �سمو  بت�سليم  م��وؤخ��راً, 
اإقامة  بن �سلمان �سيكاً ميثل ريع مزاد 
اإ�سطبل اأبناء امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ريعه  تخ�سي�س  ومت  اجلياد,  من  لعدد 

يف  املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية  ل�سالح 
م�ساندة  من  اجلمعية  به  ما حتظى  اإطار 
دائ��م��ة ودع����م ك���رمي م��ن اأب���ن���اء خ��ادم 

احلرمني ال�رشيفني.

اأمري الق�شيم يرعى و�شع حجر االأ�شا�س والبلطان تربع بكامل التكاليف
اإن�شاء مركز اجلمعية التا�شع يف الر�س

خدماتها  مظلة  وتو�سيع  املوؤ�س�سات 
الأج��ه��زة  ج��ه��ود  ج��ان��ب  اإل����ى  لت�سهم 
م�ستوى  اأف�����س��ل  ت��وف��ري  يف  احلكومية 

معي�سة للمواطن.
�سلمان  بن  �سلطان  الأمري  �سمو  واأ�ساد 
مببادرة ع�سو �رشف اجلمعية الأ�ستاذ خالد 
للجمعية يف  مركز  اإن�ساء  بتبني  البلطان 
حمافظة الر�س قائالً.." اإن هذه املبادرة 
جمعية  ب��ه  حتظى  م��ا  جت�سد  ال��ك��رمي��ة 
الأطفال املعوقني من تفاعل وم�ساندة 
من املجتمع بكل اأطيافه وبخا�سة رجال 
�رشكاء يف م�سرية  نعدهم  الذين  الأعمال 
اجلمعية على مدى خم�سة وع�رشين عاماً, 
والذين كان ول يزال لهم دوراً حمورياً 
وو�سولها  اجلمعية  خدمات  تو�سيع  يف 
اإلى العديد من مناطق اململكة, وكذلك 
رعاية  يف  املجانية  براجمها  ا�ستمرارية 
اآلف  ثالثة  من  اأك��ر  وتعليم  وتاأهيل 

طفل �سنوياً.

الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز

الأمري متعب بن عبد اهلل ي�سلم رئي�س جمل�س الإدارة �سيك التربع

)تفا�سيل بالداخل(
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امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
الأمري عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز 
اأمري منطقة املدينة املنورة نظم مركز 
لرعاية  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأم��ري 

املنورة  باملدينة  املعوقني  الأط��ف��ال 
ومل��دة  م��وؤخ��را  مو�سعة  ثقافية  ن���دوة 
لذوي  ال�رشعية  "احلدود  بعنوان  يومني 

الإعاقات " .

نظمها مركز االأمري �شلطان لرعاية االأطفال املعوقني باملدينة املنورة
االأمري عبدالعزيز بن ماجد رعى ندوة "عن احلدود ال�رشعية لذوي االإعاقات"
اأم���ني ع���ام اجلمعية  اأع����رب  ه���ذا وق���د 
عن   : الغامدي  عبداهلل  عو�س  الأ�ستاذ 
�سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز 
لتف�سله  املنورة  املدينة  منطقة  اأم��ري 
ذلك   اإن  وق���ال   , ال��ن��دوة  ه��ذه  برعاية 
خادم  حكومة  توليه  الذي  الدعم  يج�ّسد 
العهد  ويل  و�سمو  ال�رشيفني  احلرمني 
و�سمو النائب الثاين للجمعية وبراجمها , 
واأتطّلع مب�سيئة اهلل اأن ت�سهم هذه الندوة 
وت�سهيل  املعوقني  حقوق  تر�سيخ  يف 
يف  م�ساركتهم  وتعزيز  حياتهم  ظروف 
م�سرية التنمية , وال�سكر مو�سول لنخبة 
�ساركوا  الذين  واملتخ�س�سني  العلماء 

يف حماور الندوة".
الأمري  مركز  عام  مدير  قال  جهته  ومن 
الأطفال  لرعاية  عبدالعزيز  بن  �سلطان 
الأ�ستاذ  امل��ن��ورة  باملدينة  املعوقني 
عدة  ال��ن��دوة  تناولت   " كماخي..  ط��الل 
ال�رشعي والقانوين  : املحور  حماور منها 
اإلى  اإ�سافة   , من فقه وعقيدة وتف�سري 
القانونية  الإج���راءات  ا�ستقراء  حماولة 
حيال هذه الق�سية من جهات الخت�سا�س 
واملحور الجتماعي , و�سيناق�س الأبعاد 
اأن  ال��رك��ي��ز ع��ل��ى  , م���ع  الج��ت��م��اع��ي��ة 
النحراف واجلرمية لي�ست اأ�سالً يف ذوي 
ت�سمنت   كما   .. واأ�ساف   .. الإعاقات". 
اأ�رشية واإعالمية وتربوية ونف�سية  حماور 
ثقافية  برامج  فعالياتها  و�سي�ساحب 
ولقاءات مب�ساركة نخبة من املخت�سني 
و�سمت اللجنة العلمية الأ�ستاذ الدكتور 
علي الزهراين – اأ�ستاذ الربية الإ�سالمية 
جمال  وال��دك��ت��ور  الإ�سالمية  باجلامعة 
امل�ساعد,  النف�س  علم  اأ�ستاذ  القا�سم 
والدكتورة لينا بنت عمر �سديق اأ�ستاذ 
الربية اخلا�سة امل�ساعد بجامعة طيبة , 
والدكتور تركي ال�سكران اأ�ستاذ الدعوة 

امل�ساعد باجلامعة الإ�سالمية.

القناة الريا�شية ال�شعودية  اأنتجت فيلماً عن جائزة اجلمعية

ال�سمو  ���س��اح��ب  اأ����س���اد 
�سلطان  الأم���ري  امللكي 
بن �سلمان بن عبدالعزيز 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اجل���م���ع���ي���ة ب���ت���ف���اع���ل 
الإع�����الم ال�����س��ع��ودي مع 
اخل��ريي  العمل  ق�سايا 
م��وؤك��داً   , والج��ت��م��اع��ي 
الإعالم ك�رشيك  على دور 
الوعي  تنمية  يف  رئي�سي 

جمتمعية  ث��ق��اف��ة  وت��ر���س��ي��خ  ال��ع��ام 
م�ساندة مل�رشوعات العمل اخلريي .

وتقديره  �سكره  ع��ن  �سموه  واأع���رب 
ال�سعودية  الريا�سية  القناة  ملبادرة 
جائزة  ع��ن  تلفزيوين  فيلم  ب��اإن��ت��اج 
واك��ب   , املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية 
قبول خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 
للخدمة  لفرعها  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

الإن�سانية يف دورتها ال�ساد�سة .
يف  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  وق��ال 
ر�سالة بعث بها ملعايل وزير الثقافة 
بن حمي  عبدالعزيز  الدكتور  والإعالم 
الفيلم  على  "اطلعت   ... الدين خوجة 
القناة  عرب  بثه  مت  ال��ذي  الت�سجيلي 
تبنت  وال���ذي  ال�سعودية  الريا�سية 
ليواكب  اإن��ت��اج��ه  الريا�سية  ال��ق��ن��اة 
م��ن��ا���س��ب��ة ح�����س��ول خ����ادم احل��رم��ني 
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
على جائزة جمعية الأطفال املعوقني 

ل��ل��خ��دم��ة الإن�����س��ان��ي��ة , 
وي�����س��ع��دين ب��الأ���س��ال��ة 
عن  وبالإنابة  نف�سي  عن 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
مل��ع��ال��ي��ك��م  اأع������رب  اأن 
القناة  يف  وللم�سئولني 
ال��ري��ا���س��ي��ة وب��خ��ا���س��ة 
ع�سام  ع���ادل  الأ���س��ت��اذ 
ال�سكر  واف��ر  عن  الدين 
املبادرة  لتلك  والتقدير 
متميزاً  اإعالمياً  تفاعالً  تعك�س  والتي 
ومع   , ناحية  من  اجلمعية  ر�سالة  مع 
من  اخل��ريي  والعمل  الإع��اق��ة  ق�سية 

ناحية اأخرى" .
ال�سعودية  الريا�سية  القناة  وكانت 
واقع  ي��روي  ت�سجيلياً  فيلماً  اأنتجت 

املعوقني يف اململكة .
لهم  حتقق  وم��ا  ال�سعودية  العربية 
الرعاية  برنامج  يف  نوعية  نقلة  م��ن 
والتاأهيل والعالج والتعليم واخلدمات 
حققوه  وما   , والجتماعية  الريا�سية 

من اجنازات يف العديد من املجالت.
وا�ستعر�س الفيلم دور اجلمعية على 
مدى )25( عاماً يف الت�سدي لق�سية 
وِّج بقبول خادم  الإعاقة , الأمر الذي ترُ
بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
عبدالعزيز جلائزتها للخدمة الإن�سانية 
تقديراً منه حفظه اهلل جلهود اجلمعية 

واإجنازاتها يف خدمة املواطن .  

خرب و�صورة

عادل ع�سام الدين
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اأع��ل��ن وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة  و الإع����الم  
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز خ��وج��ة فى 
لدعم  اآلية  عن  �سحفية  ت�رشيحات 
اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ف��ئ��ات 
الدكتور  وقال  اإعالميا.  لإن�سافهم 
لدعم  م�ستعدة  ال���وزارة  اإن  خوجة: 
ف��رط  جمعية  وم��ن��ه��ا  ال��ف��ئ��ة،  ه���ذه 
مو�سحا  النتباه,  وت�ستت  احلركة 
ب��ف��رط  امل�����ش��اب��ن  االأط����ف����ال  اأن 
احلركة وت�ستت النتباه تكمن فيهم 
زائ��دان عن احلدود.  عبقرية وذك��اء 
من  البداية  يف  لهم  لالنتباه  ودع��ا 
خالل الت�سخي�س احلقيقي. واأ�ساف 
هنالك  اأن  والإع���الم  الثقافة  وزي��ر 

هذه  يف  م���روا  العلماء  م��ن  الكثري 
امل��رح��ل��ة, ول��ك��ن م��ع »ل��ط��ف اهلل« 
بالبنان.  لهم  ي�سار  علماء  اأ�سبحوا 
الإب��داع كما جنده يف  اأن  اإلى  ولفت 
ال�سعراء  من  لع�رشات  متنوعة  اأمثلة 
عن  تعبري  هو  والعلماء,  والفنانني 
واأن ما  اأمل,  اإلى  الأمل حينما يتحول 
من  ي�ستحق  الأطفال  ه��وؤلء  يف  نراه 
اأ�رشهم ومن املجتمع العناية الكاملة 
حتى يتجاوزوا املعاناة. و�سدد على 
اأن  الذي يجب  احليوي  الدور  اأهمية 
املختلفة  الإع��الم  اأجهزة  به  تنه�س 
ملتابعة مثل هذه الن�ساطات, ودعم 

هذه الفئات.

يف  اأهلية  وموؤ�س�سة  �رشكة   14 �ساركت 
نظمته  ال��ذي  ال���47  التوظيف  ملتقى 
يف  فهد  امللك  مركز  يف  موؤخرا  اجلمعية 
اإلكريك  الريا�س برعاية �رشكة �سنايدر 
املعوقني  من  الع�رشات  بح�سور  موؤخراً, 
الراغبني يف احل�سول على فر�سة عمل. 

بني  مقابالت  عقد  امللتقى  خ��الل  ومت 
ممثلي ال�رشكات واملوؤ�س�سات واأ�سحاب 
ل��ل��ت��ع��رف على  ال��ت��وظ��ي��ف  ط��ل��ب��ات 
موؤهالتهم وخرباتهم وقدراتهم واختيار 

ما ينا�سبهم من فر�س عمل. 
واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  قائمة  و�سمت 
التقنية  مركز  امللتقى:  يف  امل�ساركة 
جوهرة  موؤ�س�سة  واملقاولت,  للهند�سة 
وجواهر, �رشكة الو�سام العربي القاب�سة, 
�رشكة اآل �سعيدان للعقارات, �رشكة م�سنع 
ال�رشق  املحدودة, م�سنع  للمياه  املنهل 
�رشكة  ال��دوائ��ي��ة,  لل�سناعات  الأو���س��ط 
وامل��ق��اولت,  للهند�سة  اأدوار  مراعي, 
�رشكة ع�سري, مطابع النا�رش العربي, �رشكة 
البعيز,  خالد  ال�سعودية, جمموعة  وقود 
�رشكة املعر�س العاملي لالأثاث احلديث, 

وزير االإعالم يتعهد بدعم ذوي االحتـياجات اخلا�شـة

14 �رشكة وموؤ�ش�شة ت�شارك يف ملتقى توظيف املعوقني الـ 47
وجمموعة اأبو غزالة. 

اجلمعية جنحت من خالل هذه  اأن  يذكر 
التجربة التي تطبق منذ اأكر من عامني 
 300 لنحو  التوظيف  فر�س  اإتاحة  يف 
املوؤ�س�سات  من  عدد  يف  ومعوقة  معوق 
وال�رشكات مب�ساركة اأكر من 140 جهة 
وموؤ�س�سة خا�سة يف ملتقيات التوظيف, 

الأمري  اأن  اإل��ى  نف�سه  الوقت  يف  م�سرياً 
اإدارة  �سلطان بن �سلمان رئي�س جمل�س 
اهتماماً  الربنامج  ه��ذا  ي��ويل  اجلمعية 
خا�ساً, ويوؤكد على دور الغرف التجارية 
اإتاحة  يف  املعنية  واجلهات  وال�رشكات 
منطقة  اأب��ن��اء  م��ن  للمعوقني  الفر�سة 

الريا�س للتوظيف.

وزير الإعالم  

لقطة من اأحد ملتقيات توظيف املعوقني باجلمعية
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وتنمية  لالت�سال  العليا  اللجنة  ناق�ست 
متكاملة  خطة  و�سع  باجلمعية  امل��وارد 
املرحلة  يف  اجل��م��ع��ي��ة  م����وارد  لتنمية 
امل��ق��ب��ل��ة؛ وذل����ك ل��دع��م امل��ي��زان��ي��ات 
م�رشوعات  الت�سغيلية ملراكزها ومتويل 
�رشح  الإن�����س��اء.  حت��ت  اجلمعية  اأوق����اف 

بذلك رئي�س اللجنة وع�سو جمل�س اإدارة 
اجلمعية الأ�ستاذ بندر بن عثمان ال�سالح 
الذي قال: »اإن اللجنة ا�ستعر�ست خالل 
اجتماعها الأخري مبقر مركز امللك فهد 
بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني 
بالريا�س امليزانية الت�سغيلية ال�سنوية 

هناأ اأمني عام اجلمعية عو�س عبدال�له 
جمل�س  يف  الأربعة  الأع�ساء  الغامدي 
بالثقة  حظوا  ال��ذي��ن  اجلمعية  اإدارة 
جمل�س  يف  اأع�ساء  باختيارهم  امللكية 

ال�سورى. 
جميع  ع��ن  ب��الإن��اب��ة  الغامدي  واأع���رب 
من�سوبي اجلمعية عن اعتزازه باأن ي�سم 
جمل�س ال�سورى اأربعة اأع�ساء من جمل�س 
يج�سد  ال���ذي  الأم���ر  اجلمعية؛  اإدارة 
كثرياً من املوؤ�رشات, يف مقدمتها جناح 
اأع�ساء اجلمعية العمومية للجمعية يف 

اأبناء الوطن لع�سوية  اختيار نخبة من 
اأربعة  وجود  اأن  اإلى  اإ�سافة  املجل�س, 
الإع��اق��ة  ه���مَّ  يحملون  مم��ن  اأع�����س��اء 
ل��ه��ذه  ���س��ف��راء  مب��ث��اب��ة  �سيجعلهم 
الق�سية حتت قبة املجل�س لي�ساركوا 
ذات  والأنظمة  ال��ق��رارات  �سياغة  يف 
تطلعات  للمجل�س  وينقلوا  العالقة, 
بوجه  العمل اخلريي  موؤ�س�سات  واآمال 

عام واملعوقني بوجه خا�س. 
بالدعاء  للجمعية  العام  الأمني  وتوّجه 
جتديد  مت  الذين  لالأع�ساء  بالتوفيق 

الثقة امللكية بهم كاأع�ساء يف جمل�س 
عبدالرحمن  الدكتور  وه��م:  ال�سورى 
املهند�س  ال�سويلم,  عبدالعزيز  بن 
ع��ب��دامل��ح�����س��ن ب���ن حم��م��د ال���زك���ري, 
احلازمي,  علي  بن  حم�سن  والدكتور 
اإلى جانب اأ�سامة بن علي ماجد قباين 
الذي مت اختياره لع�سوية املجل�س يف 

دورته اجلديدة.
العمومية  اجلمعية  اأن  بالذكر  جدير 
جمل�س  يف  ع�سواً   47 ت�سم  للجمعية 

ال�سورى.

يف خطوة تعد الأولى من نوعها يف ال�سعودية ويف الوطن العربي, قامت اللجنة 
ال�ست�سارية لالإر�ساد ال�سياحي التابعة للهيئة العامة لل�سياحة والآثار, بالتعاون 
مع نادي ال�سم والبكم بجدة, بتدريب املر�سدين ال�سعوديني على لغة الإ�سارة يف 
حماولة لدمج هذه الفئة »ذوي الحتياجات« مع املجتمع. وقال املهند�س طارق 
�سحفية  ت�رشيحات  فى  ال�سياحي  لالإر�ساد  ال�ست�سارية  اللجنة  رئي�س  خليفة, 
»قمنا بالتن�سيق مع نادي ال�سم والبكم بتدريب املر�سدين ال�سياحيني البالغ 
واملتعاونني  املتدربني  اإلى  اإ�سافة  لهم,  م�رشحاً  �سياحياً  مر�سداً   72 عددهم 
الرحالت  ال�سياحيات يف  املر�سدات  بدور  يقمن  الالتي  ال�سعوديات  كالفتيات 

والزيارات اخلا�سة بالن�ساء, �سواء كان من داخل ال�سعودية اأو من خارجها«. 

4 اأع�شاء من جمل�س االإدارة يف ال�شورى

خطة لتنمية موارد اجلمعية لدعم ميزانية مراكزها وم�رشوعاتها الوقفية

»ال�شياحة« تدرب 72 مر�شدًا على »لغة االإ�شارة« الإر�شاد ال�شياح ال�شم والبكم

للمراكز, وحث مديري املراكز وم�سوؤويل 
تنمية املوارد على تن�سيط برامج تنمية 
امل���وارد وات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون, وب��ذل 
برامج  متويل  م�سادر  لزيادة  اجلهود 

واأن�سطة اجلمعية .
الت�سال وتنمية املوارد  اأن جلنة  يذكر 
من:  كالً  ع�سويتها  يف  ت�سم  باجلمعية 
ال��دك��ت��ور ه��ا���س��م ع��ب��ده ه��ا���س��م ع�سو 
اللجنة  ورئي�س  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
الإع���الم���ي���ة, ورئ��ي�����س جل��ن��ة الت�����س��ال 
خالد  والأ�ستاذ  بجدة,  امل��وارد  وتنمية 
بن  ط��ارق  والأ���س��ت��اذ  ال�سيف,  علي  بن 
عبدالكرمي  والدكتور  الغايل,  مف�سي 
عو�س  والأ�ستاذ  املطبقاين,  �سالح  بن 
عبداهلل  والأ�ستاذ  الغامدي,  عبداهلل  بن 
طالل  واملهند�س  ال��دخ��ي��ل,  حممد  ب��ن 
بن  �سعد  والأ���س��ت��اذ  كماخي,  علي  ب��ن 
حممد الع�سيوي, والأ�ستاذ زياد بن حمد 
الدين  وال��دك��ت��ورة جن��الء فخر  اجل��ري��د, 

ر�سا, والأ�ستاذة �سلوى املحمدي.

خرب و�صورة

د. احلازميقباينم. الذكريد. ال�سويلم
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مقال
ــة لـــذوي  ــي ــح ــروي ــة ال ــط ــش ــ� االأن

االحتياجات اخلا�شة

اإمكاناتهم,  تطوير  اإلى  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  الرويحية  الأن�سطة  تهدف    
حيث ت�ساعدهم على التكيف والتاأقلم مع ال�سعوبات التي يعانون منها , وتوجيه 
اهتماماتهم اإلى اأن�سطة وفعاليات تنا�سب قدراتهم بالإ�سافة اإلى ذلك ت�سغل وقت 
الفراغ لديهم وبالتايل حتد من الإح�سا�س بالعجز اأو عدم الثقة بالنف�س والكتئاب 
وامل�ساعر ال�سلبية الأخرى لديهم والتي قد توؤثر ب�سكل �سلبي على تطور قدراتهم 

اأو تعيق عملية ال�سفاء اأو التح�سن لديهم . 
من  الكثري  وي�ستخدم  بالأن�سطة  املعالج  غالباً  الأن�سطة  تلك  مقدم  على  ويطلق    
الو�سائل والتقنيات لتح�سني النواحي العاطفية واجل�سدية والجتماعية عند هوؤلء 
الأولى  بالدرجة  توجه  ترفيهية  بن�ساطات  لديهم  الفراغ  وقت  ,وي�ستغل  الأف��راد 
للتاأهيل اأو تطوير اأداء قدراتهم ,وذلك لتح�سني الوظائف احلياتية وللتخفيف اأو 

للحد من تاأثري الإعاقة لديهم . 
بالعالج  واملتخ�س�س  الرويحية  بالأن�سطة  املتخ�س�س  بني  يخلط  من  وهناك    
على  امل�ساب  الفرد  ي�ساعد  الرويحية  بالأن�سطة  املتخ�س�س  اإن  حيث  الطبيعي 
ن�شاطات  يف  لالنخراط  اأ�شا�شية  تعترب  لديه  معينة  لقدرات  فقدانه  على  التاأقلم 

ريا�سية اأو اجتماعية اأو فنية . 
لذوي  الرويحية  الأن�سطة  فوائد  توؤكد على  التي  الدرا�سات  من  العديد    وهناك 
بل  النف�سية فقط  النواحي  الفوائد على  تلك  ل تقت�رش  اخلا�سة حيث  الحتياجات 
والتوا�سل  اجل�سم  ووظائف  احلركية  املهارات  لت�سمل  ذلك  من  اأبعد  اإلى  متتد 
على  القدرة  اإلى  بالإ�سافة  واملعرفية  الإدراكية  واملهارات  والقدرات  الجتماعي 

اأخذ القرار . 

منر عبيد املطريي- طالب درا�سات عليا
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يف كلمة خلل افتت�ح امل�ؤمتر الث�لث للإع�قة والت�أهيل 

ويل العهد:
الإع�قة متثل ه�ج�س�ً

اإن�س�ني�ً واقت�س�دي�ً فلن�اجهه�
16الخطوة

تغطية . .
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دع� �س�حب ال�سم� امللكي الأمري �سلط�ن بن عبد العزيز ويل العهد ن�ئب رئي�س جمل�س ال�زراء 
ي�ؤكد  و�سدق  واإمي�ن  بطم�ح  امل�ستقبل  ال�ست�رشاف  الع�م،  واملفت�س  والطريان  الدف�ع  وزير 
"حر�سن� " جميع� على امل�اجهة اجلدية لق�سية الإع�قة وا�ستثم�ر وم�اكبة اأحدث م� مت ابتك�ره يف 
جم�ل الرع�ية والت�أهيل للمع�قني. وق�ل �سم� ويل العهد خم�طب� امل�ؤمتر الذي افتتحه ب�لإن�بة 
عنه �س�حب ال�سم� امللكي الأمري �سط�م بن عبد العزيز اأمري منطقة الري��س ب�لإن�بة ،خلل الفرتة 
امللك  ق�عة  امل��سي يف  م�ر�س 2009م   26 - امل�افقة  22  الأول 1430هـــ  ربيع  مــن28-25 
لتكن  الفر�سة  بهذه  ب�لهتم�م  "اأو�سيكم   ، اإنرتك�نتنت�ل  الري��س  فندق  للم�ؤمترات يف  في�سل 
مداولت امل�ؤمتر وت��سي�ته عند م�ست�ى احلدث، ف�لع�مل الي�م مير مبرحلة ا�ستثن�ئية يف جم�ل 
العل�م والتقنية التي هي�أت فر�س الت�ا�سل والتك�مل بني �سع�ب الأر�س، وهذه الفر�سة متنحن� 
اإمك�نية اكت�س�ف�ت علمية ت�س�عد املع�قني على جت�وز اإع�قتهم". وق�ل "اإن م� ي�سعدن� اأن 
اأعم�ل امل�ؤمتر هذا التجمع العلمي اخلري، واأن نراه ي�سع لبنة جديدة يف  ي�س�رك يف 
واقت�س�دي�ً  اإن�س�ني�ً  التي متثل ه�ج�س�ً  الق�سية احلي�ية  للإع�قة.. هذه  الت�سدي  جدار 

واجتم�عي�ً للع�مل اأجمع".

الكلمة  خللال  العهد  ويل  �سمو  ونللقللل 
�سلطان  الأمللر  عنه  نيابة  األقاها  التي 
بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س 
رئي�س  املعوقني  الأطفال  اإدارة جمعية 
جمل�س اإدارة جمعية ومركز الأمر �سلمان 
خادم  الإعاقة، متنيات وحتيات  لأبحاث 
املوؤمتر  ل�سيوف  ال�رشيفني  احلللرمللني 
الدويل الثالث لاإعاقة والتاأهيل. وقال 
اأعمال  يف  ي�سارك  اأن  ي�سعدنا  ما  "اإن 
واأن  العلمي اخلر،  التجمع  املوؤمتر هذا 
نراه ي�سع لبنة جديدة يف جدار الت�سدي 
التي  احليوية  الق�سية  هللذه  لاإعاقة.. 
متللثللل هللاجلل�للسللاً اإنلل�للسللانلليللاً واقللتلل�للسللاديللاً 

اأن  واأو�للسللح  اأجمع".  للعامل  واجتماعياً 
اململكة العربية ال�سعودية �سهدت خال 
مراكز  اإن�ساء  تزايد  الأخرين  العقدين 
التاأهيل والتعليم والأبحاث املتخ�س�سة 
يف جمال الإعاقة، م�سرا اإلى اأن اململكة 
تنبهت اإلى اأهمية البحث العلمي كن�شاط 
تاأهيلية  مللن خللدمللات  يللقللدم  ملللواز ملللا 
قال  اخلتام  وفى  للمعوقني.  وتعليمية 
والأخلللوات  لللاإخللوة  "اأمتنى  العهد  ويل 
ولكم  الإقللامللة،  طيب  اململكة  �سيوف 
الو�سول  يف  بالتوفيق  الدعوات  جميعاً 
اإليه من تو�سيات عملية  اإلى ما نتطلع 
اأر�للس  على  اهلل  مب�سيئة  اأثللرهللا  نلم�س 

الواقع ويف اأقرب وقت". 
هذا وكانت وقائع حفل افتتاح املوؤمتر 

الذي تنظمه موؤ�س�سة �سلطان بن عبد 
ومركز  اخلللريللة  �سعود  اآل  العزيز 

الإعللاقللة  لأبللحللاث  �سلمان  الأملللر 
املعوقني  الأطللفللال  وجمعية 

بالتعاون مع مدينة امللك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية، قد 
الأمللر  فللور و�سول  بللداأت 
اإلى  العزيز  �سطام بن عبد 
مقر انعقاد املوؤمتر، حيث 
راأ�س م�ستقبليه  كان على 
الأمر �سلطان بن �سلمان 
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بللن عللبللد الللعللزيللز امللل�للرشف الللعللام على 
واأ�شحاب  الأم��راء  من  ولفيف  املوؤمتر، 
الدولة  يف  امل�سوؤولني  وكبار  الف�سيلة 
، حلليللث قلللام اأمللللر مللنللطللقللة الللريللا�للس 
بافتتاح  الفعاليات  بداية  يف  بالإنابة 
واطلع  للموؤمتر،  امل�ساحب  املعر�س 
التي  املعر�س  اأجنحة  على  جولته  خال 
تت�سمن اأحدث الكتب واملراجع العلمية 
املتخ�س�سة، والأجهزة الطبية املتطورة 
الإع��اق��ة. من جهته،  يف خمتلف جم��الت 

ال�سويلم  الرحمن  عبد  الدكتور  رحللب 
رئي�س اللجنة املنظمة للموؤمتر يف كلمته، 
وال�سيوف،  وامل�ساركني  احلفل  براعي 
مو�سحا اأن املوؤمتر واجهة تر�سم �سورة 
بني  املجتمع  اأطياف  كل  بني  التاحم 
لإبللراز  وموؤ�س�ساتها  الللدولللة  قطاعات 
اجلهود امل�سرتكة التي تقدمها اململكة 
يف  املعوقني  ولكل  املعوقني  لأبنائها 
العامل، فقد �شاركت اإلى جانب موؤ�ش�شة 
�سعود  اآل  الللعللزيللز  عللبللد  بللن  �للسلللللطللان 

امل�ؤمتر ي�سع لبنة جديدة يف جدار الت�سدي للإع�قة
ملا  مواز  كن�شاط  العلمي  بالبحث  اململكة  اهتمام 

يقدم من خدم�ت ت�أهيلية وتعليمية للمع�قني
اململكة �سهدت خلل العقدين الأخريين تزايد 
والأبــحــ�ث  والتعليم  الت�أهيل  مراكز  اإن�س�ء 

املتخ�س�سة يف جم�ل الإع�قة

لأبحاث  �سلمان  الأمللر  مركز  اخلللريللة، 
املعوقني،  الأطللفللال  وجمعية  الإعللاقللة، 
وعدد من اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات 
اأعمال  يف  ت�سارك  كما  املدين،  املجتمع 
باأكرث من  وفللود من 30 دولللة  املوؤمتر 
180 ورقة علمية، واأكرث من 22 ور�سة 
اأفا�سل  اأ�للسللاتللذة  فيها  يلل�للسللارك  عمل 
العربية  الللدول  ومن  اململكة  داخل  من 
واأ�سار  املتحدة.  والللوليللات  والأوربلليللة 
حماور  مع  تت�سق  البحوث  جميع  اأن  اإلى 
البحث  اأهمية  والتي تركز على  املوؤمتر 
عملية  دفلللع  يف  والللدرا�للسللات  العلمي 
واملعوقني،  الإعللاقللة  جمللال  يف  العطاء 
وقد �شملت املحاور اأربعة جوانب: الأول 
وحقوق  والأخللاقلليللات  الت�رشيعات  عللن 
اجلانب  عن  الثاين  واملحور  املعاقني، 
واملحور  املعوقني،  ودمللج  الجتماعي 
الللثللالللث عللن امللل�للسللتللجللدات يف املللجللال 
وتقنية  اجلينات  بحوث  خا�سة  الطبي 
اآفللاق  وهللي  اجلذعية  اخلايا  ا�ستعمال 
الأطباء  جت��ارب  اإل��ى  �شن�شتمع  جديدة 
عنها، واآخر حمور عن التعليم والتدريب 
مدار�س  يف  املعوقني  ودمج  والتاأهيل 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سطام بن عبد العزيز يفتتح املوؤمتر نيابة عن ويل العهد
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التعليم العام .. ويركز املوؤمتر على لغة 
الإ�سارة واإمكانية تطويرها.

عن  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  واأع����رب 
ولكل  للموؤمتر،  الداعمني  لكل  �سكره 
املللوؤ�للسلل�للسللات والللللللوزارات امللل�للسللاركللة، 
بذلوا  من  واإلى كل  الإعامية،  والأجهزة 
ذلك  عقب  للموؤمتر.  لاإعداد  جهودهم 
األقاها  التي  املعوقني  كلمة  األقيت 
خياط  ف��وؤاد  بن  م��ازن  الدكتور  من  كل 
وعمار  الدم  و�رشطان  اأمرا�س  ا�ست�ساري 
بن  مللازن  الدكتور  وبللداأ  بوق�س.  هيثم 
اأن  على  بالتاأكيد  كلمته،  خياط  ف��وؤاد 
الإعللاقللة مللن اأهلللم املللو�للسللوعللات التي 
حيث  والعلماء،  الباحثني  اهتمام  تثر 
اأحد  باملعوقني متثل  العناية  اأن  اأكدوا 
موؤ�رشات ح�شارة الأمم. وقال خياط الذي 
ال�سورى،  جمل�س  يف  ع�سوا  اأخرا  اختر 
وطبيب  الفئة  هذه  من  فرد  "ب�سفتي 
اأن  اأريلللد  فاأنني  الق�سية  بهذه  مهتم 
الآخللر  الوجه  لكم  واأبلللرز  اإ�سافة  اأكللون 
اأتوقعه  ما  اأيديكم  بني  واأ�سع  لاإعاقة، 
اأطمح  ومللا  وموؤ�س�سات  كللاأفللراد  منكم 
مازن  الدكتور  واختتم  اآمال".  من  اإليه 
ينف�سوا  لأن  املعوقني  دعا  باأن  كلمته 
عنهم غبار ال�شعف والك�شل واأل يجعلوا 

�سماعة الف�سل ظروفهم ال�سعبة".
كما األقى عمار هيثم كلمة اأخرى بالنيابة 
على  هلل  بال�سكر  بللداأهللا  املعوقني  عللن 
�شكره  ع��ن  اأع���رب  كما  الإ���ش��ام،  نعمة 
لنتمائه لهذا الوطن الغايل الذي يويل 
ذوى الحتياجات اخلا�سة اهتماما كبرا 
وولى  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  بقيادة 
عهده الأمني اأعاده اهلل اإلينا �شاملا غامنا. 
اإذن  اأنا �سعودي   : واختتم كلمته بقوله 

اأنا ل�شت معوقا.
فلليللمللا األلللقلللى مللعللايل وزيللللر اللل�للسللوؤون 
اأحمد  بن  يو�شف  الأ�شتاذ  الجتماعية 
العثيمني كلمة اجلهات املنظمة للموؤمتر 
وقال فيها "ي�رشفني بالإنابة عن اجلهات 
املنظمة للموؤمتر الدويل الثالث لاإعاقة 
البداية ب�سيوف  اأرحب يف  اأن  والتاأهيل 
من  املتميزة  النخبة  هللذه   ، اململكة 
وممثلي  واملتخ�س�سات  املتخ�س�سني 
من  عدد  يف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

احت�سان  اأن  اإلللى  م�سرا  العامل"،  دول 
نوعه  من  الثالث  املوؤمتر  لهذا  اململكة 
توليه حكومة خادم احلرمني  ما  يعك�س 
ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
ودعم  اهتمام  من  الأمللني  عهده  وويل 
كرمية  حياة  ولتوفر  الإعللاقللة  لق�سية 

للمعوقني.
واأو�سح " العثيمني " اأن منظومة اخلدمات 
والرعاية املقدمة للمعوقني يف اململكة 
العقود  خللال  ملمو�سة  نقلة  �سهدت 
اأدوار  تناغمت  حيث  الأخ���رة،  الثاثة 
واخلرية  والأهلية  احلكومية  املللراكللز 
والتعليم  التاأهيل  مللن  مظلة  لتقدم 
والعاج والرعاية الجتماعية والتوظيف 
وُتوجت  املعوقني.  من  الآلف  لع�رشات 
تلك اجلهود اأخرا ب�سدور توجيه خادم 
احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد 
ت�رشف  التي  الإعانات  مب�ساعفة  العزيز 
املعوق  توظيف  واحت�شاب  للمعوقني، 
مقابل توظيف اأربعة من غر املعوقني 

يف نظام ال�سعودة. 
الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  معايل  واأ�سار 
املللدين  املجتمع  مللوؤ�للسلل�للسللات  اأن  اإللللى 
يف املللملللللكللة مللن جللهللات ومللوؤ�للسلل�للسللات 

رعللايللة  يف  رائللللد  بللللدور  ت�سهم  خللريللة 
املللعللوقللني، وملللا هلللذا امللللوؤمتلللر الللذي 
�سور  اإحدى  اإل  اليوم  بافتتاحه  نحتفي 
هذا الدور املتنامي الذي تزكيه الدولة 
جميع  اأن  معاليه  واأكد  وتدعمه.  وترعاه 
املهتمني بق�سية الإعاقة يف ال�سعودية 
نتائج  اإلى  يتطلعون  العربية  واملنطقة 
من  خاله  �سيطرح  ومللا  املللوؤمتللر،  هللذا 
ت�سهم  وم�ساريع  واأبحاث  وبرامج  اأفكار 
يف  احللللراك  مللن  املللزيللد  اهلل يف  مب�سيئة 
رعاية  وبرامج  الإعاقة  بق�سية  الهتمام 
من  وواجباتهم.  وحقوقهم  املعوقني 
الأمر �سطام بن عبد  اأخللرى، �سلم  جهة 

العزيز الرعاة الداعمني للموؤمتر دروع 
التكرمي وهم: املجموعة ال�سعودية 

موؤ�س�سة  والت�سويق،  لللاأبللحللاث 
اخلرية،  الإبللراهلليللم  اإبللراهلليللم 

�رشكة الت�سالت ال�سعودية، 
العربية  اجلوية  واخلطوط 
الراجحي،  وم�رشف  ال�سعودية، 
وراديو وتلفزيون ال�رشق الأو�سط 
الهولندية،  وال�سفارة   ،MBC
والبنك الأهلي التجاري، والبنك 

الإ�سامي للتنمية.

ح�شور مميز للمعوقني مبختلف فئاتهما باملوؤمتر
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 200 جل�سة علمية و160 متحدث�ً ع�ملي�ً �س�رك�ا

يف فع�لي�ت امل�ؤمتر الدويل الث�لث للإع�قة والت�أهيل
ح�ل  العلمية  املح�ور  من  العديد  والت�أهيل  للإع�قة  الث�لث  الدويل  امل�ؤمتر  فع�لي�ت  ن�ق�ست 
خمتلف جم�لت الإع�قة ، التي �س�همت يف اإثراء النق��س ح�ل ق�س�ي� الإع�قة واملع�قني ، من 
ك�فة اجل�انب .كم� ات�ح امل�ؤمتر الفر�سة لبي�ن الرع�ية الكرمية للمع�قني فى اململكة ، وذلك م� 
اأكده �س�حب ال�سم� امللكي الأمري في�سل بن �سلط�ن بن عبد العزيز اأمني ع�م م�ؤ�س�سة �سلط�ن بن 
عبد العزيز اآل �سع�د اخلريية ، بق�ل �سم�ه : اأن امل�ؤمتر الدويل الث�لث للإع�قة والت�أهيل ي�أتي 
يف ظل الرع�ية التي حتظى به� ق�سية الإع�قة واملع�قني يف اململكة من لدن خ�دم احلرمني 
ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سم� ويل عهده الأمني، وم�اكب�ً لت�جه الدولة نح� العن�ية 

برفع م�ست�ي�ت البح�ث العلمية وتطبيق�ته� يف كل امل�ؤ�س�س�ت العلمية والتعليمية يف اململكة. 

بن  �سلطان  موؤ�س�سة  عام  اأمني  واأو�سح 
عبد العزيز اآل �سعود اخلرية اأن الرعاية 
الكرمية للموؤمتر من لدن الأمر �سلطان 
نائب رئي�س  العهد  العزيز ويل  بن عبد 
والطران  الدفاع  وزير  الللوزراء،  جمل�س 
واملللفللتلل�للس اللللعلللام الللرئلليلل�للس الأعلللللى 
اآل  العزيز  عبد  بللن  �سلطان  ملوؤ�س�سة 
�سعود اخلرية، الرئي�س الفخري ملركز 
تعك�س  الإعاقة،  لأبحاث  �سلمان  الأمللر 
املرحلة  هللذه  يف  الدولة  اهتمام  اأي�ساً 
مع  التعامل  يف  نوعية  نقلة  بللاإحللداث 

التقنيات امل�شتجدة يف خمتلف جمالت 
للمعوقني،  والتاأهيل  والتعليم  العاج 
دعم  يف  �سي�ساهم  ذلك  اأّن  اإلللى  م�سراً 
للمعوقني  املقدمة  اخلللدمللات  تطوير 
ثقافة  تفعيل  ويف  جهة  من  اململكة  يف 
الللبللحللث الللعلللللمللي يف جملللالت الللوقللايللة 
الغالية  الفئة  لهذه  والتاأهيل  والرعاية 

من جهة اأخرى..
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد العزيز ال�سويلم نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة جمعية الأطفال املعوقني، رئي�س 

املوؤمتر  "اإّن  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة 
يركز يف حماوره على املجالت ال�سحية، 
والرتبوية والجتماعية والنف�سية، وجمال 
املعوقني،  وتوظيف  وتاأهيل  تدريب 
وجمال  والإعللامللي،  التثقيفي  واملجال 
الت�رشيعات، وحقوق املعوقني، موؤكدا اأّن 
والفعاليات  الأن�سطة  من  العديد  هناك 
العمل  ور�للس  منها  للموؤمتر  امل�ساحبة 
ومعر�س  امل�ستديرة،  الدائرة  ولقاءات 
للللللكللتللب املللتللخلل�للسلل�للسللة، والأجللللهللللزة 
اإلى  ال�سلة،  ذات  احلديثة  والتقنيات 

تغطية . .
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الجتماعية  الن�ساطات  من  عللدد  جانب 
و�رشاكات  اتفاقيات  واإبرام  وال�سياحية، 
واإقليمياً  حملياً  والتن�سيق  للتعاون، 
اللجنة  رئي�س  م�ستعر�سا  وعاملياً". 
املنظمة فعاليات املوؤمتر التي امتدت 
على مدى اأربعة اأيام ناق�شت العديد من 
املحاور العلمية والتعليمية والت�رشيعية 
اليوم  الإعاقة، ففي  يف خمتلف جمالت 
الللتلل�للرشيللعللات،  امللللوؤمتلللر  تللنللاول  الأول 
وذلللك  العلمي،  والبحث  الأخللاقلليللات، 
اإلللقللاء الللعللديللد مللن البحوث  مللن خللال 

الحتياجات  ذوو  ومنها  العمل،  واأوراق 
جدل  الإن�سان،  حقوق  وق�سية  اخلا�سة، 
خال  العربية  اجلللزيللرة  يف  دار  فقهي 
ال��ق��رن ال��ع��ا���رش ال��ه��ج��ري، حممد غ��ايل، 
املعوقني،  حلقوق  الدولية  والتفاقية 
العربي، ونظرة تاريخية وعاملية  العقد 
جوزيف  واملعوقني،  ال�شم  حقوق  عن 
مللللورري والللبللحللث الللعلللللمللي والللرتبللوي 
العربي... الللعللامل  يف  الإعللاقللة  جمللال  يف 
م�سكات وحلول )خالد عبد الرحمن ح�سن 
املجتمعي  التعامل  واأخاقيات  ع��رب(، 

�سوء  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  مع 
ذوي  الأ�للسللخللا�للس  حللقللوق  اتفاقية 

الختياري  والربوتوكول  الإعاقة 
)حملل�للسللن بلللن علللللي فللار�للس 

ال�رشعية  واحلدود  احلازمي(، 
الإعللاقللات  بلللذوي  اخلا�سة 
اجتماعية،  �رشعية،  درا�سة 
عبد  بن  (تركي  تاأ�سيلية 
ال�سكران(،  حمود  بن  اهلل 
العلمية  الأبحاث  وق�سور 
و�سبل  الإعاقة  جمالت  يف 

بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خللادم  اإ�ستقبل 
موؤخرا  اليمامة  بق�رش  امللكي  الللديللوان  يف  عبدالعزيز 
هيئة  رئي�س  اململكة  عللام  مفتي  �سماحة  ،وبح�سور 
ال�سيخ  والإفتاء  العلمية  البحوث  واإدارة  العلماء  كبار 
الف�شيلة  واأ�شحاب  ال�شيخ  اآل  عبداهلل  بن  عبدالعزيز 
العلماء وامل�شايخ الربوفي�شور الفرن�شي �رشيف داردينيز 
باري�س  بجامعة  النف�سية  الأمرا�س  طب  يف  املتخ�س�س 
ديكارت الذي اأ�سهر اإ�سامه اأثناء انعقاد املوؤمتر الدويل 
الثالث للتاأهيل والإعاقة ، والذي كان احد مدعويه ، من 
ذلك  واعترب   ، املوؤمتر  �سهدها  التي  املهمة  الأحللداث 
من ايجابيات عقد هذا  املوؤمتر الدويل ، ورعاية الدولة 
�سورة من �سور املعامل احل�سارية والإن�سانية لل " مملكة 

الإن�سانية".
ويف بداية ال�شتقبال اأن�شت اجلميع اإلى تاوة اآيات من 
.ثم ت�رشف اجلميع  الكرمي مع �رشحها وتف�سرها  القراآن 

بال�سام على خادم احلرمني ال�رشيفني .
عقب ذلك األقى الربوفي�شور الفرن�شي �رشيف داردينيز 
احلرمني  خلادم  وتقديره  �شكره  عن  فيها  اأعرب  كلمة 
اأن ميتع  اهلل عز وجل  ال�رشيفني على ا�ستقباله له داعياً 
 امللك املفدى و�سمو ويل عهده الأمني بال�سحة والعافية .
وتقديره  �شكره  عن  الفرن�شي  الربوفي�شور  اأعرب  كما 
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمللر  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 
عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار رئي�س 
الأطفال املعوقني على دعوته له  اإدارة جمعية  جمل�س 
للم�ساركة يف املوؤمتر الدويل الثالث لاإعاقة والتاأهيل 
الذي عقد بالريا�س موؤخراً م�شراً اإلى اأن هذه الدعوة كانت 
العربية  فر�سة جيدة لرى ويعاي�س احلياة يف اململكة 

ا�ستقبله خ�دم احلرمني ال�رشيفني
اإ�سلم ع�مل فرن�سي خلل انعق�د  امل�ؤمتر 

ال�سعودية ويتفتح راأيه حول عظمة الإ�سام وتعامل النا�س 
والت�شامن  التكافل  يكون  وكيف  ب�شماحة  بينهم  فيما 
الإ�سام دين  باعتناق  قللراره  يف  اأ�سهم  مما   الجتماعي 
واأفاد اأنه منذ عدة �سنوات متكن بف�سل من اهلل تعالى 
طالبة  طريق  عن  عليه  ويتعرف  الإ�للسللام  يعاي�س  اأن 
اخل��ارج  يف  ال�شعوديني  الطلبة  م��ن  وع���دد  �شعودية 
وتقديره  �سكره  عللن  معرباً  اأكلللرث  عليه  يتعرف  واأن 
نظرته  ليغر  �للسللاعللدوه  الللذيللن  الأ�للسللخللا�للس  جلميع 
. احلياة  هللذه  يف  وعمله  تفكره  وطريقة  العامل   اإلللى 
نهاية كلمته جدد �سكره وتقديره خلادم احلرمني  ويف 
الفر�سة له  اإتاحة هذه  ال�رشيفني وجلميع احل�سور على 

وال�ستماع اإليه .
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تغطية . .

ال�سهاري(،  اأحمد  �رشف  بها(  النهو�س 
والتعليم  الللرتبلليللة  مهنة  واأخللاقلليللات 
بنت  )ن��دى  اخلا�شة  الحتياجات  ل��ذوي 
�سالح حممد الرميح( والإعاقات وحقوق 
اإلى  احلاجة  و  الواقع  والتطور:  الإن�سان 
الد�شتور  م�شودة  �شياغة  اأثناء  التدخل 
ذابا(،  راجنو  بهاندري  )كليكا  نيبال  يف 
ِوفرق البحوث التمكينية يف جمال رعاية 
حممد(،  عبا�س  جابر  )حممد  املعوقني 
الإ�سارة  وم�ستخدمي  احلديثة  اجلينات 
يف جمتمع ال�شم: حتدي النموذج الطبي 
)تريزا بانكمر برك(، وناقل الأ�س�س 
يف  الللرتبللويللة  واملللمللار�للسللات  املعرفية 
الثقافات  عرب  اخلا�سة  الرتبية  جمللال 
اإجنليزي   – عربي  من��وذج   : املختلفة 
)ن�شال كاظمي، طريف باخد�س، اأ�شماء 
العطية، بتول خليفة و كايتون كيلر(، 
اأبحاث  دعم  يف  املجتمعية  وامل�ساركة 
اهلل  عبد  اإبراهيم  )خليل  الكبار  اإعللاقللة 
التعليم  يف  البحث  وطرق  ال�سعادات(، 

اخلا�س )خالد بن عبد العزيز احلمد(. 
يف  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شمنت  ك��م��ا 
ق�سر  متويل  حول  بحوثاً  الثاين  اليوم 
النف�سي  التاأهيل  مللن  اأنللواعللا  امللللدى، 
لاأ�سخا�س  والجتماعي  والقت�سادي 
اأحللمللد(،  عندليب  )للباحث  املعوقني 

الدعم  وحللدة  تاأ�سي�س  يف  والتحديات 
الذين  ال��ط��اب  مل�شاعدة  الأك��ادمي��ي 
يعانون من �سعوبات التعلم يف اململكة 
العربية ال�سعودية )اأحمد بكر(، وتطوير 
النهارية  الللرعللايللة  مللراكللز  تقييم  اأداة 
الريا�س،  الحتياجات اخلا�سة يف  لذوي 
والتحرك  البيئة  على  التعرف  ومهارات 
الآمن للمكفوفني( اأنور ح�سني ن�سار(، 
ونحو مواقع ويب عربية قابلة للو�سول 
اإلى ذوي الحتياجات اخلا�شة )هند بنت 
الو�سول  و�سهولة  اخلليفة(،  �سلمان 
للتاأهيل  كطريقة  املائية  البيئة  يف 
اآيل  متحرك  وكر�سي  جولنتا)،  )بللودين 
الإعللاقللة(  �للسللديللدي  لاأ�سخا�س  ذكللي 
ال�سلفان(،  خللالللد  بللوديللهللر  اإيلللاربلللي 
اأجنل�س،  لو�س  يف  با�ستقالية  والعي�س 
درو�س يف تاأ�سي�س نظام معلومات بيئي 
توي  (اآللللن  للمعوقني  خ�سي�سا  بني 
فيكتور بينيدا )وم�ستوى تقدير الذات 
عند املعوقني العاملني وغر العاملني 
الإمللارات، )روحي مروح واأحمد  يف دولة 
عبدات(، ومنوذج مقرتح ملوقع اإلكرتوين 
اأحمد  )�سافيناز  الب�رشية  الإعاقة  لذوي 
�سالح(،  خللري  بهاء  واإبراهيم  كمال، 
والتعليم عن بعد ودوره يف تعليم ذوي 
اإبراهيم  )حممد  اخلا�سة  الحتياجات 

�شلطان  الأمر  جممع  وجتربة  الزكري(، 
الفردية  اخلللطللة  تطبيق  يف  للتاأهيل 
الدماغي  ال�شلل  ذوي  من  الأطفال  لأ�رش 
اإب��راه��ي��م  ب��ن  اإ�شماعيل  بنت  )ه��ي��ل��دا 
الوالدية  الأ�ساليب  وفعالية  �سجيني(، 
حركياً  املللعللوق  لللدى  اللللذات  تقدير  يف 
ودور  مزغي�س(،  م�شعود  عي�شى  )�شمية 
املعوقني  دمللج  يف  الريا�سية  الرتبية 
بتح�سني  وعاقتها  املجتمع  يف  حركياً 
م�ستوى الإيجابية لديهم )ن�سوى حممود 
اأحمد نافع، واآمال حممد يو�شف(، ومدخل 
ذو  من��وذج  امل��ع��وق��ني:  لت�شغيل  نظم 
ح�سا�سية ثقافية لذوي الإعاقة اجل�سدية 
وا�ستخدام  دوتللو(،  األللو  كوندو  )مللادان 
لتمكني  امللل�للسللاعللدة  الللتللكللنللولللوجلليللا 
الإدراكلليللة،  الإعللاقللات  ذوي  الأ�سخا�س 
التعليمية، الب�رشية، والتوا�سلية )حممد 
نحو  الأم��ور  اأولياء  واجتاهات  يو�شف(، 
اململكة  املللعللوقللني يف  تللاأهلليللل  بللرامللج 
بخ�س(،  طه  )اأمللرة  ال�سعودية  العربية 
وال�شغوط النف�شية املزمنة لدى اأولياء 
الدين  )عللاء  املعوقني  الأطللفللال  اأمللور 
واجتاهات  حممد(،  اأي��وب  احلميد  عبد 
ال�ست�سارات  نحو  املعوقني  الاعبني 
)عبدي  الريا�سي  املجال  يف  النف�سية 
احلللكلليللم رزق عللبللد احلللكلليللم(، وجلللودة 
يف  املجتمع  تنظيم  طللريللقللة  ممللار�للسللة 
موؤ�س�سات رعاية املعوقني )وفاء جال 
يو�شف  الكرمي  عبد  رم��اح  ال�شيد  اأحمد 
لتخفيف  اإر���ش��ادي  وبرنامج  درة(،  اأب��و 
ال�����ش��غ��وط ع��ن اأول���ي���اء اأم����ور ال��ط��اب 
عبد  نا�رش  بدر  التعلم(  �سعوبات  ذوي 
مقرتح  برنامج  وتاأثر  الللرباك(  الرحمن 
للتمرينات املتنوعة على ال�سلوك )ناهد 
علي حممد حتحوت، واإلهام عبد العظيم 
البيئة  فاعلية  م��دى  وتقييم  ف���رج(، 
املبنية على اأ�سا�س اخلدمات التاأهيلية 
ملر�شى ال�شلل الدماغي يف منطقة غزة 
الواقعية  وتعلم  غ���امن(،  حممد  )ن��ا���رش 
يف  ا�ستك�سافية  درا�للسللة  الأطللفللال:  يف 
حممد  ويون�س  �سامة،  )مللري  فرن�سا 
حممد  اهلل  وبعث  �رشيف،  وعلي  ال�شيد، 
�سامة، واأماين اإ�سماعيل(، واأثر ممار�سة 
على  املتحرك  بالكر�سي  الطائرة  كرة 

جانب من احل�سور
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نق��س علمي ح�ل تدريب وت�أهيل وت�ظيف املع�قني
للمع�قني  والإعلمي  التثقيفي  املج�ل  بحث 

والإع�قة

والف�سيولوجية  البدنية  القدرات  بع�س 
الحللتلليللاجللات اخلللا�للسللة )حممد  لللللذوي 
ح�شني اأحمد جويد، ونا�رش حممد غامن(، 
الللربامللج  يف  اجللللودة  �سبط  وملللوؤ�لللرشات 
ومدى  التوحديني،  لاأطفال  الرتبوية 
تطبيقها على مراكز التوحد يف اململكة 
عبدين  بن  )نايف  ال�شعودية  العربية 
مقارنة:  ودرا�للسللة  اللللللزارع(،  اإبللراهلليللم 
باملهارات  وعاقتها  النف�سية  الوحدة 
العقلي،  التخلف  ذوي  لدى  الجتماعية 
التوحد )اأحمد فتحي علي، وماجدة ح�سني 
ال�سباحة  برنامج لتعلم  حممود(، وتاأثر 
التفاعات  على  والعزل  الدمج  بنظامي 
الجتماعية وقلق النف�سال لدى الأطفال 
للتعلم  الللقللابلللللني  ذهللنلليللا  املللعللوقللني 
وبرنامج  �سو�سة(،  طاهر  حممد  )نادية 
الجتماعية  اخلدمة  منظور  من  مقرتح 
ب�رشيا،  املعوقني  حياة  نوعية  لتح�سني 
وفاعلية  ال�رشبيني  كامل  حممد  حممد 
اأ�رشي و برنامج  اإر�سادي  كل من برنامج 
حدة  تخفيف  يف  الجتماعية  للمهارات 
اللل�للسلللللوك الإنلل�للسللحللابللي للللدى الأطللفللال 
للتعلم  القابلني  عقليا  املتخلفني 
و�سعيد  خليفة،  اأحللمللد  ال�سيد  )وللليللد 
كمال عبد احلميد(، وقع تاأثر املنظور 
بالأمرا�س  امل�سابني  لاأ�سخا�س  العام 
النف�سية على دجمهم اجتماعيا )ج�سنت 
اأكلللللور(، الللدمللج الجللتللمللاعللي لللاأطللفللال 
البو�سنة  يف  وعللائللاتللهللم  املللعللوقللني 
والهر�سك و بلغاريا )ماجدة بي�رشفيك(، 
الفل�شطينيني  املعوقني  واجت��اه��ات 
التعبر عن  الإعام يف  نحو دور و�سائل 
ح�شني  احلميد  عبد  )طلعت  ق�شاياهم 
الإعام يف خدمة  عي�سى(، ودور و�سائل 
ال�ستار  عبد  الللعللزيللز  )عللبللد  املللعللوقللني 

ترك�ستاين(
هناك  كانت  امل��وؤمت��ر  اأي��ام  ثالث  وف��ى 

امللل�للسللابللني بللاعللتللال علل�للسللبللي )تللامللر 
وجيهان  ال�سادي،  و�سفاء  اأبوال�سعد، 
التعزيز  اللطيف(، وفاعلية برنامج  عبد 
حت�سني  يف  ال�ستجابة  وتكلفة  الرمزي 
الزائد  م�شتوى النتباه وخف�س الن�شاط 
�سعوبات  ذوي  الأطفال  من  عينة  لدى 
مدينة  يف  البتدائية  املرحلة  يف  التعلم 
جدة )عمر فواز عبد العزيز(، والأمرا�س 
املللعللوقللني:  عللنللد  بال�سمنة  املللرتللبللطللة 
ل��ارت��ق��اء  ت��روي��ح��ي��ة  جتريبية  درا���ش��ة 
بال�سحة  املرتبطة  البدنية  باللياقة 
عبد  حللمللاد  بللن ح�سن  )�للسللجللاع  لللديللهللم 
بن  خالد  اجلللواد  عبد  عارف  بن  الرحمن 
الذاكرة  والفروق يف  حمدان امل�سعود(، 
بني  اللفظية"  وغر  "اللفظية  العاملة 
وا�سطرابات  التعلم  �سعوبات  ذوى 

النتباه والعاديني من تاميذ املرحلة 
البللتللدائلليللة يف املللديللنللة املللنللورة 

)�سافيناز اأحمد كمال اإبراهيم(، 
م�ست�سفى  يف  درا�سة  ونتائج 

الللعللربلليللة  امللللملللللللكلللة  يف 
الت�سوهات  اللل�للسللعللوديللة: 
اخللللللقلليللة الأ�للسللا�للسلليللة.. 
ت�سخي�سها ما قبل الولدة، 
مدى انت�سارها، وتبعاتها( 

بهاء الدين�سلوت(.

العديد من البحوث واأوراق العمل ومنها 
نق�س النتباه وفرط احلركة و ت�شخي�س 
بالن�شاط  امل�شحوب  النتباه  ا�شطراب 
الأطفال املوهوبني )حممد  الزائد لدى 
و�سحة  والتغذية  علي(،  حممد  النوبي 
الللفللم والأ�للسللنللان وجلللودة احللليللاة لفئة 
اخلا�سة  الحللتلليللاجللات  ذوي  الأطلللفلللال 
)�للسلللللطللان عللبللد الللعللزيللز امللللبلللارك(، 
الولدة: كيف ومتى  والتوحد و حديثي 
ال�شباغ(،  )م��ي��ادة  الأع��را���س  نكت�شف 
التكاملي بني مقدمي اخلدمات  والدور 
اأبو  )عامر  التاأمني  و�رشكات  التاأهيلية 
الأطفال  بني  للفروق  ودرا�سة  عامر(، 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون الأمن������اط ال��ف��رع��ي��ة 
ل���ش��ط��راب ال��ن�����ش��اط احل��رك��ي ال��زائ��د 
على  الأداء  يف  النتباه  بق�سور  املرتبط 
)خالد  الأطفال  لذكاء  وك�سلر  مقيا�س 
ال�سيد حممد زيادة(، وتقييم �سعوبات 
التغذية وعاجها ال�سلوكي لدى الأطفال 

متابعة واإهتمام من امل�ساركني املعوقني
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�سهد اإقباالً وا�سعاً من جمهور احلا�رضين 

املعر�ض امل�ساحب لفعاليات 
املوؤمتر يتحول اإلى اأروقة 

للنقا�ض بني املعوقني
من خمتلف دول العامل 

جاء املعر�ض امل�ساحب لفعاليات  املوؤمتر  حدثاً كبريًا ، حيث 
�سم العديد من االأجنحة واالأركان وذلك مب�ساركة ابرز املوؤ�س�سات 
اخلريية، والعلمية والتعليمية . وقد �سهد املعر�ض  اإقباالً وا�سعاً 
من اخلرباء واملخت�سني واملهتمني يف خمتلف جماالت االإعاقة ، 
�سواء من امل�ساركني يف املوؤمتر اأو ال�سيوف  الذين حر�سوا على 
متابعة املعرو�سات من اأجهزة وو�سائل واأ�ساليب علمية وتعليمية 

حديثة .
ولهذا ..ميكن القول اإن اأروقة املعر�ض كانت مواكبة للجل�سات 
العلمية وور�ض العمل  التي عقدت خالل اأيام املوؤمتر ، حيث 
على  الفعاليات  يف  امل�ساركني  املعوقني  من  الكثري  حر�ض  
، واإجراء احلوارات والنقا�سات  باأقرانهم  يف املعر�ض  االلتقاء 

حول خمتلف ق�سايا االإعاقة واملعوقني .
اأجنحة  اأبرز  وكان جناح جمعية االأطفال املعوقني باملعر�ض من 
واأمام   ، املعر�ض  جمهور  من  كبريًا  اإقباالً  �سهد  حيث  املعر�ض 
اإدارة اجلمعية على توفري الكثري من املطبوعات  ذلك حر�ست 
التوعوية املتنوعة، باالإ�سافة اإلى الكتيبات التي تعك�ض م�ستوى 
اخلدمات التي تقدمها اجلمعية عرب منظومة مراكزها املنت�رضة 

يف خمتلف مناطق اململكة .

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن 
عبد العزيز يفتتح املعر�ض

تغطية . .



2525



26الخطوة العدد الثاين واخلم�سون ـ جمادي الآخرة 1430 هـ ـ يونيو 2009 م

ال��ذي  وطن"  جمعية   " ك��ت��اب  وك����ان 
احتفالتها  اإط��ار  يف  اجلمعية  اأ�سدرته 
عاما  وع�����ري��ن  خم�سة  م���رور  مبنا�سبة 
م�سرية  يوثق  وال���ذي   ، اإن�سائها  على 
�سيوف  من  اإقبال  �سهد  قد   . اجلمعية 
قرب  ع��ن  والتعرف  لقتنائه  امل��وؤمت��ر 
 ، الكبرية  املوؤ�س�سة  هذا  اجن��ازات  على 
والتي اأ�سبحت من اكرب موؤ�س�سات عالج 
وتعليم وتاأهيل الأطفال املعوقني على 

املحلى والقليمى والدويل . 
وحول ذلك اأو�سح الأ�ستاذ عو�ض بن عبد 
اهلل الغامدى اأمني عام اجلمعية مدى حر�ض 
العري�سة  جتربتها  عر�ض  على  اجلمعية 
امل��وؤمت��رات  خ��الل  اجلمهور  كافة  على  
وامل��ن��ا���س��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ، 
واإت��اح��ت��ه��ا مل��ن ي��ري��د ال���س��ت��ف��ادة من 
الت�سدي  جم��ال  يف  الوا�سعة  خرباتها 

لق�سية الإعاقة وقاية وعالجا .
اهتمام   اإل���ى   ال��غ��ام��دى  واأ���س��ار عو�ض 
�سلطان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�ض جمل�ض 
التوعوى  اجلانب  على  اجلمعية  اإدارة 
اأهدافها   اأه��م  احد  باعتباره   ، للجمعية 

الإع��اق��ة  وخم��اط��ر  مب�سببات  للتوعية 
واأي�سا كيفية الوقاية منها . 

اأم��ني عام اجلمعية  اأخ��رى قال  من جهة 
اأن معر�ض  اجلمعية ت�سمن اأي�سا مناذج 
التي  والتعوي�سية  امل�ساندة  لالأجهزة 
تقوم اجلمعية بت�سنيعها داخل الور�ض 
احتياجات  لتلبية   ، ب��امل��راك��ز  الطبية 

 ، امل��ع��وق��ني  الأط��ف��ال  م��ن  من�سوبيها 
يتم  الأجهزة   هذه  من  الكثري  اأن  حيث 
جتهيزها يف اإطار برامج العالج والتاأهيل 

املقدمة لالأطفال .
جدير بالذكر اأن  موؤ�س�سة �سلطان بن عبد 
كربى  من  اأي�سا  كانت  اخلريية  العزيز 
املعر�ض  يف  �ساركت  التي  املوؤ�س�سات 
بجناح  وذل���ك   ، ل��ل��م��وؤمت��ر  امل�����س��اح��ب 
متميز . وفى هذا الإطار اأو�سح الدكتور 
عام  مدير  الق�سبي،  اهلل  عبد  بن  ماجد 
موؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز اخلريية 
، اأن املوؤمتر حقق بف�سل من اهلل تعالى 
الفعاليات  �سهدت  حيث  كبريا  جناحا 
اجلهات  من  عديد  من  متميزا  ح�سورا 
والإقليمية  ال�سعودية  واملوؤ�س�سات 
والدولية ذات العالقة اإ�سافة اإلى كثري 
املهتمني  واملتخ�س�سني  اخل��رباء  من 
مبختلف ق�سايا الإعاقة عالجيا وتعليميا 

وتاأهيليا. 
املوؤمتر  فعاليات  اإن  الق�سبي  وق��ال 
واأوراق  البحوث  م��ن  ع��دي��دا  ت�سمنت 
من  نخبة  قّدمها  التي  احلديثة  العمل 
اخلرباء امل�ساركني يف اجلل�سات وور�ض 
العمل. وقد متت مناق�سة وعر�ض اأحدث 
الدرا�سات العلمية النظرية والتطبيقية 
اأن��ه قد  اإل��ى  الإعاقة، م�سريا  يف جم��الت 

جناح اجلمعية يف املوؤمتر

اأطفال اجلمعية يف اإ�ستقبال احل�سور
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من  وف��ود  املوؤمتر  اأع��م��ال،  يف  �ساركت 
باأكرث من 180 ورقة علمية،  30 دولة 
واأكرث من 22 ور�سة عمل وبح�سور نخبة 
واملهتمني  واملتخ�س�سني  اخلرباء  من 
بق�سايا الإعاقة من داخل اململكة ومن 
الدول العربية والأوروبية ومن الوليات 

املتحدة الأمريكية. 
العزيز بن  الدكتور عبد  من جانبه، قال 
العام يف  املدير  علي املقو�سي م�ساعد 
موؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز اخلريية 
لل�سوؤون الثقافية والإعالمية، اإن املوؤمتر 
عبد  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  نظمته  ال��ذي 
العزيز اآل �سعود اخلريية، ومركز الأمري 
�سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال 
امللك  مدينة  مع  بالتعاون  املعوقني 
يعك�ض  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد 
باإحداث  الدولة يف هذه املرحلة  اهتمام 
التقنيات  مع  التعامل  يف  نوعية  نقلة 
العالج  جم��الت  خمتلف  يف  امل�ستجدة 
م�سرياً  للمعوقني،  والتاأهيل  والتعليم 
وتطوير  دعم  يف  �سي�سهم  ذلك  اأّن  اإلى 
اخلدمات املقدمة للمعوقني يف اململكة 
من جهة، ويف تفعيل ثقافة البحث العلمي 
يف جمالت الوقاية والرعاية والتاأهيل لهذه 

الفئة الغالية من جهة اأخرى. 
يعد  امل��وؤمت��ر  اأن  املقو�سي  واأو���س��ح 

املنظومة ويواكب اأحدث ما مت ابتكاره 
يف جمال الرعاية والتاأهيل للمعوقني يف 
التي  البحوث  جميع  اأن  م�سيفا  العامل، 
مع  تت�سق  امل��وؤمت��ر  جل�سات  ناق�ستها 
حماوره الرئي�سة التي ركزت على اأهمية 
البحث العلمي والدرا�سات يف دفع عملية 
واملعاقني.  الإع��اق��ة  جم��ال  يف  العطاء 
الأول:  جوانب:  اأربعة  املحاور  و�سملت 
ال��ت�����ري��ع��ات والأخ���الق���ي���ات وح��ق��وق 
الجتماعي  اجلانب  الثاين:  املعوقني. 
امل�ستجدات  الثالث:  املعوقني.  ودمج 
يف املجال الطبي خا�سة بحوث اجلينات 

اجلذعية  اخل��الي��ا  ا�ستعمال  وتقنية 
من  طرحها  مت  جديدة  اآف��اق  وه��ي 

ق��ب��ل الأط���ب���اء واخل�����رباء. اأخ���رياً 
والتاأهيل  والتدريب  التعليم 

ودمج املعوقني يف مدار�ض 
اأن  ك��م��ا  ال���ع���ام،  التعليم 
�سهدت  املوؤمتر  فعاليات 
م�ستجدة  علمية  عرو�سا 
حول لغة الإ�سارة واإمكانية 

تطويرها.

امتدادا للموؤمترين الدوليني ال�سابقني 
احت�سنتهما  اللذين  والتاأهيل  للرعاية 
اململكة العربية ال�سعودية، اللذين اأثمرا 
نقلة علمية خدمية تنظيمية يف الت�سدي 
ال�سلبية  الآثار  وحتجيم  الإعاقة  لق�سية 
الإط���ار  ه��ذا  ويف  اململكة.  يف  ل��الإع��اق��ة 
تلك  لي�ستكمل  الثالث  املوؤمتر  ياأتي 

اإحدى املعوقات امل�ساركات يف املعر�ض

اإقبال على مطبوعات املوؤمتر
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30 جل�سة وح�سور فاعل والن�ساء االأكرث

حقوق املعوقني
واالتفاقية الدولية للمعوقني

تغطية . .

الثالث  امل��وؤمت��ر  فعاليات  انطلقت  االأول  ال��ي��وم  مطلع  م��ع 
القاعة  االفتتاحية يف  اجلل�سة  ب��داأت  حيث   ، والتاأهيل  لالإعاقة 
الرئي�سية والتي اأدارها الدكتور عبد الرحمن ال�سويلم ع�سو جمل�ض 
ال�سورى، وحتدث فيها الدكتور حممد غايل عن حقوق املعوقني يف 
االإ�سالم يف الورقة االأولى، فيما كانت الورقة الثانية عن االتفاقية 
الدولية للمعوقني والتي قدمها الدكتور ماركو جوكانن، ثم بداأت 

املناق�سات التي دارت حول مو�سوعات اأوراق العمل املقدمة..

اإحدى الفعاليات املهمة باملوؤمتر
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تلت  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��ل�����س��ات  ويف 
الدكتور  ت��راأ���ض  الفتتاحية،  اجلل�سة 
هيئة  رئي�ض  العيبان  حممد  ب��ن  بندر 
والتي  الأول��ى  اجلل�سة  الإن�سان  حقوق 
حيث  عمل،  ورق���ات  خم�ض  فيها  ق��دم 
اأخالقيات  بعنوان  الأولى  الورقة  كانت 
ذوي  الأ�سخا�ض  مع  املجتمعي  التعامل 
الإع����اق����ة يف ����س���وء ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق 
والربتوكول  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�ض 
الدكتور  الأ�ستاذ  وقدمها  الختياري 
حتدث  حيث  احلازمي،  علي  بن  حم�سن 
عن القانون اخلا�ض عن حقوق الأ�سخا�ض 
التعليمية  والل��ت��زام��ات  الإع��اق��ة  ذوي 
واحلقوق  ال�سحية  والرعاية  والأمنية 
ه��ذه  واأن  والج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�سيا�سية 
وحماية  تعزيز  اإل��ى   تهدف  التفاقية 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض  متتع  وكفالة 
يف  ا�ستعر�ض  كما  الفئة،  لهذه  متتعا 
الورقة دور اململكة يف رعاية املعوقني، 
واأنها تتم�سى مع ال�ريعة الإ�سالمية واأن 
اململكة وافقت على التفاقية الدولية 

والربتوكول امللحق بها.
فيما جاءت الورقة الثانية التي قدمتها 
اإدارة  مديرة  الرميح  �سالح  بنت  ن��دى 
الرتبية اخلا�سة يف الإدارة العامة لتعليم 
البنات يف منطقة الريا�ض، وتهدف هذه 
اأخالقيات  اأهم  ا�ستعرا�ض  اإلى  الورقة 
الحتياجات  ذوي  وتعليم  تربية  مهنة 
اخلا�سة نظرا لالأهمية الكربى التي اأ�سبح 
اأخالقيات املهنة يف  يحظى بها مفهوم 
الرتكيز  مرحلة  وجتاوز  الرتبوي  املجال 
املعلومات  على  املعلمني  تاأهيل  يف 
فح�سب  العملية  امل��ه��ارات  و  النظرية 
وتدري�سها  الأخالقيات  بناء  مرحلة  اإلى 
العملي  الواقع  يف املناهج وقيا�سها يف 
للقيا�ض  العلمية  الأ�ساليب  طريق  عن 
واملالحظة. وتت�سح اأهمية الورقة يف قلة 
الدرا�سات العربية التي تناولت مفهوم 
ذوي  وتعليم  تربية  مهنة  اأخ��الق��ي��ات 
املا�سة  واحلاجة  اخلا�سة،  الحتياجات 
يف  للعاملني  اأخ��الق��ي  م��ي��ث��اق  لإق����رار 

االأوراق  اأولى   .. االإ�سالم  املعوقني يف  حقوق 
العلمية  يف املوؤمتر

اأخالقيات التعامل املجتمعي مع االأ�سخا�ض ذوي 
االإعاقة..من اأبرز البحوث

حلقوق املعوقني  اخلا�ض  القانون  مناق�سة 
وااللتزامات التعليمية واالأمنية

تربية وتعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة 
اخلدمات  هذه  يف  الكبري  للتو�سع  نظرا 
وتناولت  الع�ر.  هذا  يف  لهم  املقدمة 
الورقة مفهوم اأخالقيات املهنة ون�ساأته 
مهنة  لكل  اأخ��الق��ي��ات  و���س��ع  واأه��م��ي��ة 
وا�ستعرا�ض مناذج من اأخالقيات املهنة 
لدى الدول املتقدمة، واملحاولت التي 
جرت يف اململكة وبع�ض الدول العربية 
اإل���ى اإق����رار م��واث��ي��ق لأخ��الق��ي��ات مهنة 
واإيجابيات  و�سلبيات  والتعليم  الرتبية 
اإلى  ال��ورق��ة  وخل�ست  املواثيق.  ه��ذه 
اقرتاح اأهم املحاور التي ت�ساعد يف بناء 
ميثاق اأخالقي ملهنة تربية وتعليم ذوي 
الحتياجات اخلا�سة اعتمادا على نتائج 
العربية  العلمية  والبحوث  الدرا�سات 
والأ�ساليب  الو�سائل  واإيراد  والأجنبية، 
لتطبيق هذه الأخالقيات عمليا وقيا�سها 

يف الواقع الرتبوي.
وجاءت الورقة الثالثة التي حملت عنوان 
الإ�سارة  وم�ستخدمي  احلديثة  "اجلينات 
يف جمتمع ال�سم: حتد للنموذج الطبي" 
للدكتور ترييزا بالنكمري بريك، واحتوت 
املعلومات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى  ال��ورق��ة 
العلمية التي مت�ض ذوي الإعاقة ال�سمعية، 
يواجهونها،  التي  لل�سعوبات  متطرقة 
يف  م�ساعدتهم  املمكن  احللول  مقدمة 
ويف  تعرت�سهم.  التي  العقبات  جت��اوز 
كانت  "امل�ستديرة"  الأخ���رى  القاعدة 

والتي  الرثية  اجلل�سات  من  عدد  هناك 
قدمت  حيث  "احلقوق"،  عنوان  حملت 
بذوي  اخلا�سة  ال�رعية  احل��دود  ورق��ة 
واجتماعية   – �رعية  )درا�سة  الإعاقات  
بن  ت��رك��ي  ل��ل��دك��ت��ور   - تاأ�سيلية   –
عن  ال��ورق��ة  حتدثت  ال�سكران،  حمود 
م��ي��زة الإ����س���الم يف الأح���ك���ام، وم��راع��اة 
التي  ال�رعية  احلدود  تنفيذ  الأحوال يف 
اختالفه  على  املجتمع  ل�سيانة  �رحت 
دون  احل����دود  ت��ل��ك  تنفيذ  كيفية  يف 
الأ���س��ب��اب،  �سبب من  اإ�سقاطها لأي 
بحث  ملخ�ض  الباحث عر�ض  ومت��ن��ى 
احلدود ال�رعية اخلا�سة بذوي الإعاقات 
واجل�سمية  والب�رية  العقلية وال�سمعية 
تطبيق  عليهم، واأثر  تطبيقها  وكيفية 
ت��ل��ك احل�����دود يف امل���ع���وق وامل��ج��ت��م��ع 
اجتماعيا ونف�سيا. وكانت الورقة الثانية 
ال�����س��ع��ودي  الفخري القانون  خل��ال��د 

واقع  الورقة  وا�ستعر�ست  والإعاقة، 
فيما  والقانون،  ال�سعودي  املعوق 

بعنوان  الثالثة  ال��ورق��ة  ج���اءت 
املتميز  التعليم  ه��و  احل��ل��م 

جي   � مي�سون  لإيجا  لل�سم 
الرابعة  ال��ورق��ة  اأم��ا  اإي��ن��ز، 
بعنوان الإعاقات وحقوق 
الواقع  والتطور  الإن�سان 
اأثناء  التدخل  اإلى  واحلاجة 
الد�ستور  م�سودة  �سياغة 



30الخطوة العدد الثاين واخلم�سون ـ جمادي الآخرة 1430 هـ ـ يونيو 2009 م

 – ن��دري  بها  كليا  للدكتور  بالنيبال 
ذابا. وكانت ورقة متميزة نقلت  راجتو 
الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  دولية   جتربة 
الورقة اخلام�سة حتدث  ك��ان��ت  فيما 
املحيمد عن حقوق  اإبراهيم  اأحمد  فيها 
ال�سعودية، وقد  الأنظمة  يف  املعوقني 
�سهدت الورقة الكثري من املداخالت من 
املعوقني واأولياء اأمورهم واملخت�سني.

هذا وتزامنت مع  اجلل�سة الثانية اجلل�سة 
برئا�سة  القاعات   اإح���دى  يف  الثالثة 
ال�سويل،  اإب��راه��ي��م  ب��ن  حممد  الدكتور 

عرب  الرحمن  عبد  خالد  فيها  وحت��دث 
الإعاقة  يف  العلمي يف جمال  البحث  عن 
العامل العربي، ويف الورقة الثانية حتدث 
الدكتور �رف اأحمد ال�سهاري عن ق�سور 
الأبحاث العلمية يف جمال الإعاقة وو�سبل 
الثالثة كانت  الورقة  اأما  بها،  النهو�ض 
يف  التمكنية  البحوث  ف��رق  ت�ستعر�ض 
جابر  امل��ع��وق��ني  ملحمد  رع��اي��ة  جم��ال 
عبا�ض. فيما كانت الورقة الرابعة "ناقل 
الأ�س�ض املعرفية واملمار�سات الرتبوية 
يف جمال الرتبية اخلا�سة عرب الثقافات 

لكل  اإجنليزي"  عربي  منوذج  املختلفة 
باخد�ض،  طريف  كاظمي،  ن�سال  م��ن: 
وكاليتون  خليفة،  بتول  العطية،  اأ�سماء 
كيلر. وجاءت الورقة اخلام�سة  امل�ساركة 
املجتمعية  يف دعم اأبحاث اإعاقة الكبار. 
ظهرا بداأت  الثانية  ال�ساعة  ويف  ه��ذا 
اجلل�سات امل�سائية وكانت اجلل�سة الأولى 
برئا�سة  الدكتور نا�ر بن علي املو�سى  
العديد  و�سهدت  الأخالقيات،  عن  وهي 
الورقة  عر�ست  العمل، حيث  اأوراق  من 
اأولويات البحث الرتبوي  الأولى بعنوان 
يف جمال املناهج وطرق التدري�ض لذوي 
حممد  ل�سفاء  اخلا�سة   الح��ت��ي��اج��ات 
وهدى ل�سني، حيث اأكدت "اأنه اإذا كان 
البحث الرتبوي ميثل عدداً من الأن�سطة 
فهمنا  ح�سن  اإل��ى  جمموعها  يف  ت���وؤدي 
يف  فعالً  القائمة  الرتبوية  للم�سكالت 
موؤ�س�سات التعليم، وتف�سي اإلى نتائج 
املمار�سات  بتح�سني  ال�سلة  وثيقة 
كل  يعمد  اأن  ينبغي  فاإنه  ؛  التعليمية 
بلد عربي اإلى و�سع خطة طويلة املدى 
هذه  وتتطلب  ف��ي��ه،  ال��رتب��وي  للبحث 
على  علمية  بطريقة  ال��ت��ع��رف  اخل��ط��ة 
م�سكالت التعليم التي حتتاج اإلى بحث 
وتطوير، وتقدير مدى اأهمية كل م�سكلة 
وهذا  حدتها،  ودرج��ة  حجمها  حيث  من 
نظام  يف  م�سكلة  كل  تو�سع  اأن  يعني 
اأولويات يبداأ فيها بالأهم وما هو اأكرث 
اإحلاحا ، ويليه ما هو مهم و اأقل اإحلاحا". 
البحث احلايل - املقدم كورقة  و�سعى 
فهم  اإل��ى   - الباحثتني  قبل  من  بحث 
التعليمية  للم�سكالت  املختلفة  الأبعاد 
للبحث الرتبوي يف جمال املناهج وطرق 
الحتياجات  ل��ذوي  املقدمة  التدري�ض 
املنا�سبة  احل��ل��ول  واق���رتاح   ، اخلا�سة 
احلايل  البحث  فحاول  امل�سكالت،  لهذه 
ما  هما:  حمددين  �سوؤالني  عن  الإج��اب��ة 
بعملية  املعنيون  يرى  التي  امل�سكالت 
الرتبية والتعليم اأن تتجه اإليها البحوث 
ال��رتب��وي��ة يف جم���ال امل��ن��اه��ج وط���رق 
؟  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  التدري�ض 
اإيل يعطيها املعنيون  الأهمية  ما درجة 

مناق�سة حماية وترويج حقوق املعوقني .. ودور 
هيئات الفر�ض املت�ساوية 

اأخالقيات مهنة تربية وتعليم  اأهم  ا�ستعرا�ض 
ذوي االحتياجات اخلا�سة
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يف  االإ���س��ارة  وم�ستخدمو  احلديثة  اجلينات 
جمتمع ال�سم.. بحث دويل

الرتبوي  للبحث  �ساملة  اإ�سرتاتيجية  ط��رح 
لذوي  التدري�ض  وط��رق  املناهج  جم��ال  يف 

االحتياجات اخلا�سة يف اململكة

بعملية الرتبية والتعليم لكل م�سكلة من 
امل�سكالت التي يرون اأن تكون مو�سوعا 
للبحث الرتبوي يف جمال املناهج وطرق 
اخلا�سة؟  الحتياجات  ل��ذوي  التدري�ض 
الإجابة  يف  البحث  نتائج  على  وتاأ�سي�ساً 
ع��ن ال�����س��وؤال��ني ال�����س��اب��ق��ني اق��رتح��ت 
مرنة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  الباحثتان 
للبحث الرتبوي يف جمال املناهج وطرق 
اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  التدري�ض 
الريا�ض.  منطقة  وبخا�سة  اململكة  يف 
روؤي��ة  بعنوان  كانت  الثانية  وال��ورق��ة 
)بنات(  اخلا�سة  للرتبية  العامة  الإدارة 
يف تفعيل البحث العلمي لدرا�سة الواقع 
ال�سالح   لوفاء  امل�ستقبل  وا�ست�راف 
ال��رتب��ي��ة  اإدارة  يف  ع��م��ل��ه��ا  خ���الل  م���ن 
يف  ا�ستعر�ست روؤية  )بنات(  اخلا�سة 
الإدارة  وجتربة  البحث  تفعيل  مو�سوع 
العامة للرتبية اخلا�سة يف هذا اجلانب. 
والورقة الثالثة طرق التعليم يف البحث 
العزيز  عبد  بن  خالد  للدكتور  اخلا�ض 
احلمد، وكانت ورقة علمية تهتم بطرق 
الرابعة  بحث منوذج  التعليم. والورقة  
ملجتمع   الجتماعية  للبيئة  تفاعلي 
للدكتور  النامية   ال��ب��ل��دان  يف  ال�سم  

الورقة  وج���اءت  دراز،  حممد  للدكتور 
الرابعة حماية وترويج حقوق املعوقني 
املت�ساوية  ال��ف��ر���ض  ه��ي��ئ��ات  دور   :
دومنكا  ل��دك��ت��ور  امل���دين  امل��ج��ت��م��ع  و 
املوؤمتر   ق��اع��ات  �سهدت  كما  خ���دي. 
عالقة   جم���ال  يف  علمية  ور����ض  خم�ض 
الإن�����س��ان!  حقوق  الأولى: "نعم  كانت 
املعوقني  حلقوق  الدولية  التفاقية  
والتثقيف  املتحدة   ل��الأم��م  ال��ت��اب��ع��ة 
الثانية  ال��ور���س��ة  فيما  واملراقبة"، 
حلقوق الإن�سان  الأ�سا�سية  "العوامل 
ماركو  ال�سم" للدكتور  لالأ�سخا�ض 
"حقوق  الثالثة  الور�سة  اأم��ا  جوكنني، 
اأجاويد  للدكتور  الهند"  يف  املعوقني 
"ور�سة  الرابعة  الور�سة  فيما  اب��ي��دي، 
وحقوق  القيادة  مهارات  بناء  عن  عمل 
لفيكتور  �سغار ال�سن"  امل��ع��وق��ني 
الأخ��رية  اأم��ا  ك��وك،  فالدميري   – بينيدا 
جافيد  للدكتور  عمل"  "ور�سة  فكانت 

اإبيدي. و�سهدت جل�سات اليوم الأيام 
العن�ر  م��ن  خا�سة  لفتا  ح�سورا 

من  ���س��واء  وب��ك��ث��اف��ة،  الن�سائي 
خارجها،  من  اأو  اململكة  داخل 

وت���ف���اع���ل احل�������س���ور م��ع 
الأوراق املطروح، من خالل 
امل�����س��ارك��ة وامل���داخ���الت 
م���ا جعل  وال���ت�������س���اوؤلت، 
اجل��ل�����س��ات اأك�����رث اإث�����راء 

باملعلومات للح�سور

اإميي ويل�سون. ويف الوقت نف�سه كانت 
احلقوق،  امل�سائية عن  الثانية  اجلل�سة 
للخربة  نقال  الأول����ى  ال��ورق��ة   وك��ان��ت 
الهولندية من جم�سمات تتلقى الرعاية 
اإلى الأفراد ذوي حقوق التفاقية الدولية 
حلقوق املعوقني يف اإطار تاريخي. فيما 
حقوق  وت��روي��ج  حماية  الثانية  ال��ورق��ة 
املعوقني على م�ستوى اإقليمي : درو�ض 
هرنيت  م��اري��ان  للدكتور  اأوروب����ا  م��ن 
الثالثة  ال��ورق��ة  اأم���ا  خ��ي��زن،  �سيمون 
دور  حقوق:  وترويج  حماية  عن  فكانت 
احلكومة الوطنية و املوظفني املدنيني 
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يف جل�شة برئا�شة وزير ال�ش�ؤون االجتماعية 

ت��شيات بت�ظيف املع�قات..
ومقرتح مل�شاعدة املع�قني مل�ا�شلة درا�شتهم اجلامعية

تراأ�س معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية االأ�شتاذ 
االفتتاحية  اجلل�شات  اإحدى  العثيمني  ي��شف 
بامل�ؤمتر ، ب�رقة عمل بعن�ان » التعليم لدمج 
مدى  وعائالتهم  النم�  اإعاقات  ذوي  االأطفال 
احلياة «قدمت من ليليانا مي�، فيما طرح وليم 
كرينن ورقة عمل متح�رت عن الت�ظيف ما بني 
كانت  فيما  والنتائج،  واالأ�شاليب  الت�قعات 
وكان  اجلفايل  مها  من  مقدمة  الثالثة  ال�رقة 
عن�انها ت�شاوؤالً عري�شاً "ملاذا يجب على املجتمع 
م�شاندة حياة االأ�شخا�س ذوي االإعاقة؟". وقدمت 

اأ�شتاذ م�شاعد  اإلهام ح�شني اجلفري  الدكت�رة 
متعاون يف كلية دار احلكمة االأهلية يف جدة، 
فاعلية برنامج تنمية  ورقة عمل حملت عن�ان " 
مهارات العمل اال�شتقاليل والتكيف االجتماعي 
يف  الفكرية"،  الرتبية  ف�ش�ل  تلميذات  لدى 
اجلل�شة االأولى ال�شباحية التي راأ�شها الدكت�ر 
عبد ال�احد احلميد نائب وزير العمل، حيث هدفت 
الدرا�شة املقدمة اإلى التعرف على فاعلية تنمية 
مهارات العمل اال�شتقاليل والتكيف االجتماعي 

لدى تلميذات ف�ش�ل الرتبية الفكرية.

تغطية . .

الدرا�سة  عينة  اأن  اجلفري  واأو�سحت 
ال�سف  من  تلميذة   )20( من  تكونت 
الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  الب��ت��دائ��ي,  الثالث 
الرتبية  مدار�س  من  الب�سيطة  العقلية 
ت��دري�����س كل  م��ك��ة, ومت  ال��ف��ك��ري��ة يف 
منها, كما مت اإجراء اختبار قبلي وبعدي 
برنامج  مب�ساعدة  النتائج  حتليل  ومت 

 Wilcox اختبار  وا�ستخدام   ,SPSS
ال��دك��ت��ورة  واأك����د  وي��ل��ك��وك�����س��ون.   on
اأن  ال�سباحية,  اجلل�سة  خ��ال  األ��ه��ام 
الأثر  الدرا�سة تتحدد يف حتديد  م�سكلة 
التجريبي: )للربنامج املقرتح يف العلوم 
لتدري�س املهارات احلياتية لدى تاميذ 
معاهد وف�سول الرتبية الفكرية يف مكة 

املكرمة( وتهدف الدرا�سة اإلى التعرف 
العمل  ملهارات  احل��ايل  امل�ستوى  على 
تلميذات  م��ن  عينة  ل��دى  ال�ستقايل 
وف�سول الرتبية الفكرية, التعرف على 
تدر�سها  التي  العلوم  م��ق��ررات  واق��ع 
الفكرية  الرتبية  ف�سول  يف  التلميذات 
القوة وال�ضعف فيها، والتعرف  ونقاط 
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لتنمية  م��ق��رتح  ب��رن��ام��ج  فاعلية  على 
والتكيف  ال�ستقايل  العمل  م��ه��ارات 
الج��ت��م��اع��ي ل���دى ت��ل��م��ي��ذات م��دار���س 
ال��رتب��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة, وت��ه��دف ال��درا���س��ة 
اإعداد برنامج  اإلى  اإلى الو�سول  احلالية 
واملحتوى  الأه���داف  حيث  من  تدريبي 
بهدف  التعليمية  والو�سائل  والتنظيم 
ال�ستقايل  العمل  م��ه��ارات  اإك�سابهم 

والتكيف الجتماعي.
ال��درا���س��ة  اأه��م��ي��ة  اأن  اإل���ى  اأ���س��ار  فيما 
يلي:  ما  بتحديد  ال�ستفادة  يف  تكمن 
العمل  مبهارات  قائمة  الدرا�سة  قدمت 
ذوي  للتلميذات  ال��ازم��ة  ال�ستقايل 
الدرا�سة  وقدمت  اخلا�سة,  الحتياجات 
م�ساعدة  يف  ي�سهم  اأن  ميكن  برناجماً 
التعليمية لهذه  العملية  القائمني علي 
الحتياجات  ذوي  التلميذات  من  الفئة 
مقيا�ساً  الدرا�سة  قدمت  كما  اخلا�سة, 
على  تعديله  بعد  الجتماعي  للتكيف 

البيئة ال�سعودية.
اأو����س���ى روح����ي م����روح اأح���م���د ع��ب��دات 
اإخ�سائي نف�سي تربوي يف وزارة ال�سوؤون 
الجتماعية يف الإم��ارات, من خال ورقة 
العمل التي قدمها اأم�س, بالرتكيز على 
املعوقني  الأ�سخا�س  ت�سغيل  خدمات 
واجتماعي  نف�سي  م���ردود  م��ن  لها  مل��ا 
املجتمع  توعية  املعوق,  ال�سخ�س  على 
والأ�رسة من اأجل توظيف املراأة املعوقة, 
وفتح باب التوظيف لاإعاقات ال�سمعية 
الإع��اق��ة  على  الرتكيز  دون  والذهنية 
اجلل�سة,  خ��ال  عبدات  واأك��د  الب�رسية. 
على  التعرف  اإل��ى  هدفت  الدرا�سة  اأن 

لالإعاقات  الت�ظيف  باب  فتح  ينا�شد  باحث 
االإعاقة  على  الرتكيز  دون  والذهنية  ال�شمعية 

الب�رصية
يف  ال�شم  الطالب  تعليم  احتياجات  مناق�شة 

املرحلة اجلامعية

نوع  امل�ستجيب,  )ن��وع  ملتغريات  تبعاً 
على  قامت  وال��ت��ي  والعمل(  الإع��اق��ة, 
مت  وقد  الدرا�سة.  فر�سيات  اأ�سا�سها 
الباحث,  قبل  م��ن  ال��درا���س��ة  اأداة  بناء 
الذات  تقدير  مقيا�س  عن  عبارة  وهي 
���س��دق  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  تقنينه  مت 

لفقرات  العام  والتحليل  املحكمني 
الت�سبعات  وا�ستخراج  املقيا�س 

ثبات  من  التحقق  ومت  ال��دال��ة, 
معامل  با�ستخراج  املقيا�س 

ث��ب��ات الت�����س��اق ال��داخ��ل��ي 
كرونباخ(  )األفا  للفقرات 
 )0.78( ب���ل���غ  ال�������ذي 
نتائج  اإل����ى  ول��ل��و���س��ول 
ا���س��ت��خ��راج  ال��درا���س��ة مت 
احل�سابية  املتو�سطات 

الأ�سخا�س  عند  ال��ذات  تقدير  م�ستوى 
العاملني  وغ��ري  العاملني  امل��ع��وق��ني 
على  تطبيقها  بعد  ال�سارقة,  اإم��ارة  يف 
معوقا  �سخ�سا  مكونة من )113(  عينة 
وذلك  الإم���ارات,  يف  ال�سارقة  اإم��ارة  يف 
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والن�سب املئوية ل�ستجابات الأ�سخا�س 
وفح�س  امل��ق��ي��ا���س,  ع��ل��ى  امل��ع��وق��ني 
الفر�سيات ال�سفرية با�ستخدام حتليل 
 )2×2×2( الت�سميم  ذي  ال��ت��ب��اي��ن 
فروق  توجد  اأنه  النتائج  اأظهرت  حيث 
الأ�سخا�س  ا�ستجابات  يف  اإح�سائياً  دالة 
الذات  تقدير  مقيا�س  على  املعوقني 
ت��ب��ع��اً مل��ت��غ��ريات الإع���اق���ة وال��ع��م��ل, 
والأ�سخا�س  احلركية  الإعاقة  ول�سالح 
فروق  هناك  تظهر  مل  فيما  العاملني, 
اأي�ساً  وتبني  اجلن�س,  متغري  اإلى  ترجع 
اأن هناك اآثارا لرتفاع الثنائية والثاثة 
على  العينة  اأف����راد  ا���س��ت��ج��اب��ات  ع��ل��ى 
مقيا�س تقدير الذات, وفروقاً اأي�ساً يف 

ويف  املقيا�س.  اأبعاد  على  ا�ستجابتهم 
اأحمد  الدكتور  قدمها  م�سرتكة  ورق��ة 
من  عثمان  احلميد  عبد  والدكتور  نبوي 
جامعة امللك عبد العزيز يف جدة, كانت 
بعنوان "احتياجات تعليم الطاب ال�سم 
يف املرحلة اجلامعية كما تدركها بع�س 
ا�ستطاعية  درا�سة   - املعنية"  الفئات 
يف   – ال�ساملة  اجل��ودة  معايري  �سوء  يف 
القاعة  يف  ال�سباحية  الثانية  اجلل�سة 
الدكتور عبد  راأ�سها  والتي  امل�ستديرة, 
�سعود,  امللك  جامعة  مدير  العثمان  اهلل 
الدرا�سة  طرح فيها 13 ت�ساوؤل حاولت 
الأ�سئلة كما يلي:  الإجابة عنها, وجاءت 
توافرها  الواجب  اجلودة  معايري  ما   1-

االأطفال  لدمج  التعليم  ح�ل  مهمة  عمل  ورقة 
ذوي اإعاقات النم� وعائالتهم 

العمل  مهارات  تنمية  برنامج  فاعلية  مناق�شة 
اال�شتقاليل والتكيف االجتماعي لدى تلميذات 

ف�ش�ل الرتبية الفكرية

يتحقق  حتى  ال�سم  الطاب  تعليم  يف 
 2- الفعال؟  و  املتميز  التعليم  لهم 
بتعليم  املعنية  الفئات  تختلف  ه��ل 
اإدراك  يف  بينها  فيما  ال�سم  ال��ط��اب 
اجل��ام��ع��ي،  بالتعليم  قبولهم  ����روط 
واأين ذلك من معايري اجلودة؟ -3 هل 
تختلف الفئات املعنية بتعليم الطاب 
التجهيزات  اإدراك  ال�سم فيما بينها يف 
ذلك  واأي��ن  لتعليمهم,  الازمة  املادية 
تختلف  ه��ل   4- اجل���ودة؟  معايري  م��ن 
ال�سم  الطاب  بتعليم  املعنية  الفئات 
التخ�س�سات  اإدراك  يف  بينها  فيما 
ال�سم,  الطاب  تنا�سب  اأنها  ترى  التي 
واأين ذلك من معايري اجلودة؟ -5 هل 
تختلف الفئات املعنية بتعليم الطاب 
و  املناهج  اإدراك  يف  بينها  فيما  ال�سم 
التي يتلقاها الطاب ال�سم,  املقررات 
واأين ذلك من معايري اجلودة.؟ -6 هل 
تختلف الفئات املعنية بتعليم الطاب 
الو�سائل  اإدراك  يف  بينها  فيما  ال�سم 
الطاب  تعليم  يف  املعينة  التعليمية 
اجلودة؟  معايري  من  ذلك  واأي��ن  ال�سم, 
-7 هل تختلف الفئات املعنية بتعليم 
اإدراك  يف  بينها  فيما  ال�سم  ال��ط��اب 
الفعالة  التدري�س  وا�سرتاتيجيات  طرق 
ذلك  واأي���ن  ال�سم,  ال��ط��اب  تعليم  يف 
تختلف  ه��ل   8- اجل���ودة؟  معايري  م��ن 
ال�سم  الطاب  بتعليم  املعنية  الفئات 
التقومي  اأ�ساليب  اإدراك  يف  بينها  فيما 
الفعالة, واأين ذلك من معايري اجلودة؟ 
-9 هل تختلف الفئات املعنية بتعليم 
اإدراك  يف  بينها  فيما  ال�سم  ال��ط��اب 
�سفات معلم ال�سم املتميز, واأين ذلك 
تختلف  هل   10- اجل��ودة؟  معايري  من 
ال�سم  الطاب  بتعليم  املعنية  الفئات 
اخلدمات  نوعية  اإدراك  يف  بينها  فيما 
لل�سم,  تقدميها  ال��واج��ب  امل�����س��ان��دة 
اجل���ودة؟ -11  معايري  ذل��ك من  واأي��ن 
بتعليم  املعنية  الفئات  تختلف  ه��ل 
اإدراك  يف  بينها  فيما  ال�سم  ال��ط��اب 
للكليات  املتميزة  الإدارة  خ�سائ�س 
من  ذل���ك  واأي����ن  ب��ه��ا,  يتعلمون  ال��ت��ي 
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تختلف  ه��ل   12- اجل�����ودة؟  م��ع��اي��ري 
ال�سم  الطاب  بتعليم  املعنية  الفئات 
اجلامعي  الطالب  تاأهيل  يف  بينها  فيما 
الأ�سم,  الطالب  مع  للتعامل  ال��ع��ادي 
واأين ذلك من معايري اجلودة؟ -13 هل 
تختلف الفئات املعنية بتعليم الطاب 
خ�سائ�س  اإدراك  يف  بينها  فيما  ال�سم 
و���س��ف��ات ال��ط��ال��ب الأ����س���م؟ وت��ط��رق 
هيئة  ع�سو  الزكري  اإبراهيم  الدكتور 
الإم��ام  جامعة  الرتبية  ق�سم  التدري�س 
وم�ست�سار  الإ�سامية  �سعود  بن  حممد 
اأداء  جودة  تقومي  ل�سوؤون  طال  الأم��ري 
اململكة,  املفتوحة  العربية  اجلامعة 
ال�سباحية  اجلل�سة  يف  طرحها  ورق��ة  يف 
"التعليم  بعنوان  كانت  والتي  الثانية, 
العايل عن بعد ودوره يف تعليم الطلبة 
ذوي الإعاقات اخلا�سة: مقومات النجاح 
الفاعلية", وجاء  ومنوذج مقرتح لتنمية 
�سمعية  امل��ت��ن��وع��ة,  الإع��اق��ة  اأن  فيها 
وب�رسية وج�سمية وعقلية وغريها, حتول 
كثرياً من الطلبة عن موا�سلة درا�ساتهم 
التدري�س  مناخ  اأن  ب�سبب  اجلامعية؛ 
والتعلُّم لي�س مهيئاً ملثل هوؤلء الطلبة, 
وهذا هو حال كثري من موؤ�س�سات التعليم 
التقليدية  املوؤ�س�سات  وخا�سًة  العايل, 
�سواء كانت جامعات بحثية اأو تدري�سية. 
وعلى الرغم من هذه الو�سعية ال�سائدة 
يكون  قد  بعد  عن  التعليم  منط  اأن  اإل 
اأكرث لتلبية احتياجات هذا النوع  مهيئاً 
تقنيات  ا�ستخدام  ب�سبب  الطلبة  م��ن 
من  اأكرث  تنا�سب  قد  ومتنوعة  متعددة 
ذوي  الطلبة  ل��دى  الإع��اق��ات  م��ن  ن��وع 
الورقة  و�ساقت  اخلا�سة.  الحتياجات 
امل�ستخدمة  التقنيات  اأمثلة  من  ع��ددا 
التفاعلي  الكتاب  بعد,  عن  التعليم  يف 
تفاعلية  بطريقة  امل�سمم  امل��ط��ب��وع 
ال�سمعية  والتقنيات  ع��ال��ي��ة,  عقلية 
والتقنيات الب�رسية والتقنيات ال�سمعية 
واملوؤثرات  املرئية  واملوؤثرات  الب�رسية 
الب�رسية,  ال�سمعية  واملوؤثرات  ال�سمعية 
و  وامل��ع��ل��وم��ات...  احل��ا���س��وب  وتقنية 
وغريها.  امل��رئ��ي...  الت�سال  تقنيات 

التقنيات  ا�ستخدام  يف  التنوع  وه��ذا 
عن  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يوؤهل 
ذوي  الطلبة  متطلبات  تلبية  من  بعد 
الحتياجات اخلا�سة. وبالتايل يوفر لهم 
اجلامعية  درا�ساتهم  موا�سلة  اإمكانية 
م��ه��ارات  اكت�ساب  على  وم�ساعدتهم 
على  قادرين  جتعلهم  وعلمية  حياتية 
يف  والإ�ضهام  العمل  �ضوق  يف  النخراط 
اإعاقاتهم  متجاوزين  الوطنية  التنمية 
احل��ا���س��ل��ة. وح��ت��ى ت��ن��ج��ح م��وؤ���س�����س��ات 
التعليم العايل عن بعد يف توفري برامج 
درا�سية جامعية لذوي الإعاقات اخلا�سة, 
فاإن الأمر يتطلب اإعداد منوذج تعليمي 
وخمرجاته  وعملياته  مدخاته  له  معني 
املحددة. من اأهم مدخات هذا الربنامج 
يف  الطلبة  ل��ه��وؤلء  امل��ه��اري  ال��ت��اأه��ي��ل 
العام(  )التعليم  ما قبل اجلامعة  مرحلة 
الذي يجب اأن يوفر لهم مهارات الكتابة 
للدرا�سة  تكفي  التي  الكافية  والقراءة 
مناق�سة  اإل��ى  الورقة  تهدف  اجلامعية. 
التعليم  موؤ�س�سات  ن  متكِّ التي  ال�سبل 
الطلبة  م�ساعدة  م��ن  بعد  ع��ن  ال��ع��ايل 
موا�سلة  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

التي  واملقومات  اجلامعية,  درا�ساتهم 
تدري�س  يف  املوؤ�س�سات  هذه  متتلكها 
كما  اخلا�سة.  الإع��اق��ات  ذوي  الطلبة 
لنجاح  ع��ل��م��ي��اً  ت��ق��رتح من���وذج���اً  اأن��ه��ا 
بعد  العايل عن  التعليم  فاعلية  وزيادة 
هذا  الطلبة.  من  الفئة  ه��ذه  تعليم  يف 
وعمليات  وا�سحة  مدخات  له  النموذج 
اأهداف  اإلى خمرجات ذات  توؤدي  مقننة 
بع�س  ال��ورق��ة  و�ست�ستعر�س  حم��ددة. 
الأمثلة لبع�س اجلامعات املفتوحة التي 
للطلبة  جامعية  اأكادميية  برامج  تقدم 
الورقة  وجاءت  اخلا�سة.  الإعاقات  ذوي 
التي قدمت من قبل ثاثة دكاترة هم: 

�سجاع حماد, عبد الرحمن عبد اجلواد, 
جامعة  م��ن  م�����س��ع��ود,  اآل  وخ��ال��د 

"الأمرا�س  بعنوان  كانت  طيبة, 
عند  ب��ال�����س��م��ن��ة  امل��رت��ب��ط��ة 

جتريبية  درا�سة  املعاقني: 
باللياقة  لارتقاء  ترويحية 
بال�سحة  املرتبطة  البدنية 
فيها  اأكد  والتي  لديهم". 
ال��ي��وم,  امل��ج��ت��م��ع��ات  اأن 
ب�����س��ك��ل ع����ام وامل��ج��ت��م��ع 
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وج���ه ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س 
جمل�س  رئي�س  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
اإدارة جمعية ومركز الأمري �سلمان لأبحاث 
املوؤمتر  على  العام  وامل�����رسف  الإع��اق��ة 
والأفراد امل�ساركني يف  باإهداء اجلهات 
فعاليات املوؤمتر الدويل الثالث لاإعاقة 
والتاأهيل جملدات مرجع تطوير الربامج 
واملناهج الرتبوية والتعليمية لاأطفال 
اجلمعية  اأ���س��درت��ه  وال���ذي  املعوقني, 
العربي  اخلليج  برنامج  من  بدعم  موؤخرا 
لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية " 

الأجفند" . 
كما وجه الأمري �سلطان بن �سلمان الأمانة 
العامة يف اجلمعية بتوزيع جملدات اأدلة 
املناهج جمانا على املوؤ�س�سات واملراكز 

العامة  والتاأهيلية  والرتبوية  التعليمية 
تعميم  ب��ه��دف  اململكة  يف  واخل��ا���س��ة 
الفائدة من هذا امل�رسوع العلمي الوطني 
تطوير  يف  ي�سهم  ال��ذي  امل�سبوق  غري 
ملرحلة  التعليمية  وال��ربام��ج  املناهج 
املدر�سة  قبل  م��ا  والتعليم  الطفولة 
واملرحلة البتدائية للتاميذ املتخلفني 

عقليا. 
وبهذه املنا�سبة رفع الأمري �سلطان بن 
طال  لاأمري  وتقديره  �سكره  �سلمان 
اخلليج  برنامج  رئي�س  العزيز  عبد  بن 
املتحدة  الأم��م  منظمات  لدعم  العربي 
الإمنائية "اأجفند" لرعايته لهذا امل�رسوع 
وحر�سه على عقد اتفاقية بني اجلمعية 
اأن  .موؤكدا  امل�رسوع  لتمويل  والربنامج 
عناية �سموه الكرمي بامل�رسوع اأ�سهم يف 

ا�ستكماله بامل�ستوى الذي يليق بتاريخ 
العربي  اخلليج  برنامج  وب��دور  اجلمعية 
واملنظمات  املوؤ�س�سات  دعم  يف  البارز 

الأهلية باملنطقة . 
اأمني  الغامدى  اهلل  عبد  بن  وقال عو�س 
تطوير  برنامج  م�رسوع  اإن  اجلمعية,  عام 
والتعليمية  الرتبوية  واملناهج  الربامج 
للمعوقني �سي�سهم يف اإحداث نقلة نوعية 
املعوقني,  الأط��ف��ال  وتربية  تعليم  يف 
وذلك من خال ما مت التو�سل اإليه من 
و�سائل واأ�ساليب جديدة ومبتكرة كانت 
وتربية  تعليم  يف  قبل  من  معروفة  غري 

الأطفال املعوقني. 
بعد  ح��ر���س��ت  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  واأو����س���ح 
على  الوطني  امل�����رسوع  ه��ذا  ا�ستكمال 
مت�سمنة   , جملدات  اأربعة  يف  اإ���س��داره 

ال�سعودي على نحو خا�س, تعاين اأمرا�سا 
كثرية مثل اأمرا�س القلب وداء ال�سكري 
وغ���ريه���ا م���ن الأم����را�����س ال��ت��ي ج���اءت 
كنتيجة طبيعية لزيادة الوزن اأو ال�سمنة 
نحو  وع��ل��ى  الأط��ف��ال  عند  وخ�سو�سا 
اأخ�س, وبدرجة احتمال كبرية, املعوقني 
)ذوي الحتياجات اخلا�سة( منهم. فلقد 
اأ�سدرت منظمة ال�سحة العاملية تقريرا 
ال�سعودي  املجتمع  ن�سف  اأن  م��ف��اده 
ال��وزن  يف  زي��ادة  يعانون  اأو  معر�سون 
ذوي  فئات  حتديد  مت  وقد  ال�سمنة,  اأو 
الحتياجات اخلا�سة لحتمالية تعر�سهم 
لقلة  رمب��ا  وذل���ك  ال�سمنة,  ب��اأم��را���س 
ممار�سة  با  الطويل  واملكوث  احلركة 

باملقارنة  وذل���ك  احل��رك��ي��ة,  لاأن�سطة 
الحتياجات  ذوي  غري  من  اأقرانهم  مع 
اخلا�سة. فعلى �سبيل املثال قد يحتاج 
بيده  ياأخذ  مب�رس  �سخ�س  اإل��ى  الكفيف 
مكان  اإلى  والتوجه  املنزل  من  للخروج 
يف  الأق���دام  على  م�سيا  للتنزه  منا�سب 
حني اأن مثل ذلك الن�ضاط البدين مل يكن 
اأن يقوم به الكفيف يف حالة عدم توفري 
فاإن  ذلك  اإل��ى  اإ�سافة  املب�رس,  الرفيق 
التمارين  ممار�سة  عدم  اأو  احلركة  قلة 
ال�سيئ,  الغذائي  النظام  مع  الريا�سية 
والذي قد ي�سرتك فيه كل من املعاقني 
وغ��ري امل��ع��وق��ني, ق��د ي��ك��ون لها دور 
لهذا  ال�سمنة.  اأو  ال��وزن  زي��ادة  يف  مهم 

ت�سع  حتى  الدرا�سة  هذه  جاءت  ال�سبب 
يف  واملهمة  العلمية  التو�سيات  بع�س 
لدى  البدنية  اللياقة  م�ستوى  تطوير 
من  وذل��ك  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
خال النتائج التحليلية التي �سيتو�سل 
ب�سكل  الدرا�سة  تعتمد  الباحثون.  لها 
ري��ا���س��ي  ب��رن��ام��ج  تطبيق  ع��ل��ى  ك��ب��ري 
ترويحي واإر�سادي نحو التغذية ال�سليمة 
املعاهد  ط��اب  بع�س  م��ن  عينة  على 
لتطبيق  امل��ق��رتح  امل��وع��د  اخل��ا���س��ة. 
اإلى  1429/12/16ه����  من  الربنامج 

1430/6/20ه� .
يف مركز اللياقة البدنية يف جامعة طيبة 
الدكتورة  واأو�ست  املنورة.  املدينة  يف 

من بني اإجنازات اجلمعية لتط�ير تعليم املع�قني

اإهداء مرجع تط�ير برامج تعليم االأطفال 
املع�قني للم�شاركني يف امل�ؤمتر
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فرج  اإل��ه��ام  وال��دك��ت��ورة  حتحوت  ناهد 
جامعة  يف  الريا�سية  الرتبية  كلية  من 
ا�ستخدام  ب�����رسورة  م�رس,  يف  ال��زق��ازي��ق 
له  مل��ا  للتمرينات  امل��ق��رتح  ال��ربن��ام��ج 
املعوقني,  من  الفئة  لهذه  اأهمية  من 
اإلى  التعرف  اإل��ى  البحث  يهدف  حيث 
با�ستخدام  امل��ق��رتح  ال��ربن��ام��ج  ت��اأث��ري 
اأدوات(   � )ح��رة  املتنوعة  التمرينات 
والن�ضاط  الن�����ض��ح��اب��ي  ال�����ض��ل��وك  ع��ل��ى 
الجتماعية  امل��ه��ارات  وتنمية  ال��زائ��د 
قيد البحث لاأطفال املعوقني ذهنيا ) 
القابلني للتعلم ( ا�ستخدمت الباحثتان 
املنهج التجريبي با�ستخدام جمموعتني 
قوام  �سابطة  والأخرى  جتريبة  اإحداهما 

كل جمموعة ) 15 ( طفا مرحلة �سنية 
مقيا�س  ا�ستخدام  مت   )  12  :  9  ( من 
الن�ضاط  ومقيا�س  الن�ضحابي  ال�ضلوك 
املهارات  اإلى حتديد  بالإ�سافة  الزائد, 
تنميتها  مي��ك��ن  ال���ت���ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
با�ستخدام الربنامج املقرتح على العينة 
تاأثري  اإل��ى  النتائج  وت�سري   , التجريبية 
الربنامج املقرتح با�ستخدام التمرينات 
املتنوعة ) حرة � اأدوات ( على املتغريات 
 � الن�سحابي  ال�سلوك   ( البحث  قيد 
الجتماعية  املهارات   � الزائد  الن�ضاط 
التجربية  املجموعة  تفوقت  حيث   )
القيا�سات  يف  ال�سابطة  املجموعة  علي 
البعدية لهذه املتغريات. و�سهد اليوم 

ال��ث��اين مل��وؤمت��ر الإع���اق���ة ت��ق��دمي نحو 
الأ�ساليب  يف  تنوعت  عمل  ورق��ة   44
اإيجاد  الهدف, وهو حماولة  واتفقت يف 
طرق و�سبل ميكن معها مواجهة ق�سية 

من  معها,  التعامل  وكيفية  الإع��اق��ة 
وع��ر���س  للم�سكات  ط���رح  خ���ال 

ل��ل��ح��ل��ول امل��ن��ا���س��ب��ة, وت���راأ����س 
اجل��ل�����س��ات ع���دد م��ن الأم����راء 

امل�سوؤولني.  وكبار  والوزراء 
و�����س����ه����دت اجل���ل�������س���ات 
وتفاعا  متميزا  ح�����س��ورا 
من  ط��رح  ملا  احل�سور  من 
فندق  وك��ان  عمل,  اأوراق 
اأ�سبه  الإن��رتك��ون��ت��ن��ن��ت��ال 

الأول  املجلد  جاء  وقد  اأجزاء  اأربعة 
املرجعي  "املنهج  ع��ن��وان  حت��ت 
قبل  ما  والتعليم  الطفولة  ملرحلة 

املدر�سة لاأطفال املتخلفني عقلياً. 
بينما جاء املجلد الثاين يف ثاثة اأجزاء 
حتت عنوان "املنهج املرجعي للمرحلة 
البتدائية للتاميذ املتخلفني عقليا" 

وت�سمن اجلزء الأول الرتبية الإ�سامية 
الثاين  واجل��زء  الجتماعية,  وامل��ه��ارات 
الثالث  اجلزء  اأما  والعلوم,  الريا�سيات 
والقراءة  اللغة  مهارات  حول  جاء  فقد 

والكتابة واملهارات الرتويحية. 
واأ�سار اأمني عام اجلمعية اإلى اأن اجلمعية 
رئي�س  توجيهات  تفعيل  على  �ستعمل 
وزارت��ي  م��ع  بالتعاون  الإدارة  جمل�س 
ال��ع��ايل  والتعليم  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
بتوزيع هذه املراجع العلمية املهمة يف 
عقليا  املتخلفني  الأطفال  تعليم  طرق 
وذل���ك ع��ل��ى ك��ل امل���دار����س وامل��راك��ز 
العاقة  ذات  والتاأهيلية  التعليمية 
والكليات  اجلامعات  اإل��ى  بالإ�سافة   ,

واأق�سام الرتبية اخلا�سة. 

اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
ف���ري���ق���ا م����ن خ����رباء 
الرتبية اخلا�سة برئا�سة 

بن  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
حممد الوابلي, وع�سوية 
اأحمد  بن  زيدان  الدكتور 
ال�������رسط���اوى, وال��دك��ت��ور 

طار�س بن م�سلم ال�سمرى, 
بن  العزيز  عبد  والدكتور 
قاموا  اجل��ب��ار  العبد  حممد 
بالتعاون مع  املرجع  باإعداد 

املعوقني  الأطفال  اجلمعية 
التي تبنت هذا امل�رسوع.

بخلية نحل, من كثافة املوجودين 
فيه خال فعاليات املوؤمتر .
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"نق�س  اخ����رى,  جل�سة  ناق�ست  فيما 
الدكتور  وق��دم  احلركة"  ف��رط  النتباه 
اأ�ستاذ م�ساعد  النوبي حممد علي  حممد 
الرتبية اخلا�سة جامعة ال�رسق الأو�سط يف 
الأدرن, بورقة عمل عنونها ب� " ت�سخي�س 
بالن�ضاط  امل�ضحوب  النتباه  ا�ضطراب 
املوهوبني",  الأط���ف���ال  ل���دى  ال��زائ��د 
والذي اأو�سح اأن البيانات توؤكد احتكار 
يف   80 من  يقرب  ما  املتحدة  الوليات 
املائة من براءات الخرتاع �سنوياً, بينما 
يف  العربية  ال���دول  اإ�سهامات  اأن  جن��د 

باحث: "اأدي�ش�ن" 
و"اآين�شتاين" 

و"اأب�  و"روزفلت " 
العالء املعري" 

مع�ق�ن ناجح�ن

ال�راثية  باالأمرا�س  االأطفال امل�شابني  االإعاقة يف  ال�قاية من 
واال�شتقالبية يف اململكة"، وبـ "البحث عن اجلينات يف العامل 
اململكة،  يف  ال�شبغية  ال�راثية  ال�شبكية  و"اعتالالت  العربي"، 

ال��شع الراهن واالجتاهات امل�شتقبلية".
كانت عناوين الأوراق عمل وبح�ث متت مناق�شتها من خالل امل�ؤمتر.

تغطية . .

اأن هناك  ذلك الأمر متوا�سعة جداً. كما 
املوهوبني  م��ن  لعديد  اأ���س��م��اء  بع�س 
اأدي�سون  مثل:  احل�سية  الإعاقات  ذوي 
لديه  كان  الكهربائي  امل�سباح  خمرتع 
�سعوبات يف التعلم, واآين�ستاين الذي مل 
طور  ذلك  ومع  الإعدادية  املرحلة  يجتز 
روزفلت  وفرانكلني  الن�سبية,  النظرية 
وكان  الأ�سبق  املتحدة  الوليات  رئي�س 
كيلر  وهيلني  الأط��ف��ال,  ب�سلل  م�ساباً 
ثاث  كانت حتمل  التي  املعجزة  املراأة 
اإعاقات هي ال�سمم والبكم وكف الب�رس, 
وح�سلت على �سهادة الدكتوراه, ولوي�س 
طريقة  اخرتع  الذي  وهو  كفيف,  برايل 
كان  وم��ارك��وين,  للمكفوفني,  ب��راي��ل 
لديه اإ�سابة يف العني خمرتع الا�سلكي, 
اأما املوهوبون من املعوقني يف الإ�سام 
فمنهم ب�سار بن برد كفيف وقد زينت 
واأب��و  بقائد,  العربي  الأدب  اأ���س��ع��اره 
العاء املعّري كفيف اأي�ساً وله موؤلفات 

عديدة اأثرت الفكر والثقافة العربية. 
زيادة  ال�سيد  خالد  الدكتور  قدم  فيما 
من كلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود, 
ورقة عمل بعنوان "درا�سة للفروق بني 
الأطفال الذين يعانون الأمناط الفرعية 
ل���ض��ط��راب ال��ن�����ض��اط احل��رك��ي ال��زائ��د 
على  الأداء  يف  النتباه  بق�سور  املرتبط 
مقيا�س وك�سلر لذكاء الأطفال", والذي 
اأ�سار اإلى اأن الدرا�سة �سعت اإلى درا�سة 
ال��ف��روق ب��ني الأط��ف��ال ذوى الأمن���اط 

احلركي  الن�ضاط  ل�ضطراب  الفرعية 
الزائد املرتبط بق�سور النتباه ) النمط 
الفرعي  النمط   – الانتباهي  الفرعي 
امل��رك��ب(  ال��ف��رع��ي  النمط   – احل��رك��ي 
والأطفال الأ�سوياء يف الأداء على مقيا�س 

وك�سلر لذكاء الأطفال. 
�سعبان  الدين  ع�سام  الدكتور  اأو�سى 
اإي��ه��اب ع��ب��د املنعم  ع��ل��ي وال��دك��ت��ور 
– املكا  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  م��ن  حم��م��ود 
– جامعة ح�رسموت للعلوم والتكنولوجيا 
يف اليمن, باإدراج بطارية الذكاء احلركي 
امل�ستخل�سة  امل��ع��ي��اري��ة  واجل������داول 
ذوى  لاأطفال  احلركي  الذكاء  لتقييم 
الحتياجات اخلا�سة )القابلون للتعليم( 
احلركية  ال��ق��ي��ا���س��ات  ب��رن��ام��ج  �سمن 
والذكاء يف املدار�س الفكرية, من خال 
اأثناء اجلل�سات حيث  ورقة عمل طرحت 
اأن  على  املعريف  النمو  درا�سات  اأك��دت 
اأ�سل الذكاء الإن�ساين يكمن فيما يقوم 
حركية  ح�سية  اأن�سطة  م��ن  الطفل  ب��ه 
املبكرة مبا يعني �رسورة  املرحلة  خال 
ا�ستثارة وتطوير حوا�سه اخلم�س, اإ�سافة 
احلركية.  الأن�سطة  ممار�سة  �رسورة  اإلى 
الطفل تتم عرب  واأن عملية تنمية ذكاء 
مراحل حياته املختلفة, واإن كانت اأكرث 
اأثًرا وتركيًزا يف الطفولة املبكرة. وعملية 
التحكم الذاتي يف الت�رسف تتم من خال 
قدرة الفرد على �سبط تاأدية حركاته بنف�سه 

مبا يائم ظروف التنفيذ الآنية.



39

د. جناء اأحمد ال�سويل

املجالت  من  ال�سعودية هي  املعوقني يف  رعاية  ميادين  اإن 
التي �سهدت تطورا �رسيعا و�سجلت قفزات وا�سحة �سواء على 
امل�ستوى املحلي اأو العربي وذلك ب�سبب اجلهود الكبرية التي 
يبذلها الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز - حفظه اهلل 
داخل  الفئة  بهذه  العناية  ا�سرتاتيجيات  تطوير  اأجل  من   –

جمتمعنا بل والتوعية مبكانتها اأي�سا على م�ستوى العامل. 
اإن املوؤمتر الدويل الثالث لاإعاقة والتاأهيل الذي �سريعاه - 
مب�سيئة اهلل - الأمري �سلطان بن عبد العزيز – حفظه اهلل – ويل 
والطريان  الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد, 
عبد  بن  �سلطان  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�س  العام,  واملفت�س 
العزيز اآل �سعود اخلريية, الذي حتت�سنه الريا�س خال الفرتة 

من 22 اإلى 26 اآذار )مار�س( 2009م. 
ويراأ�سه الأمري �سلطان بن �سلمان – حفظه اهلل - وتتكاتف على 
اخلريية,  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  تنظيمه 
الأط��ف��ال  وجمعية  الإع��اق��ة,  لأب��ح��اث  �سلمان  الأم���ري  وم��رك��ز 
املعوقني وذلك بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون الجتماعية, وزارة 
ال�سحة, وزارة التعليم العايل, وزارة الرتبية والتعليم, مدينة 
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية, والغرفة التجارية ال�سناعية 

على  حيا  مثال  الريا�س  يف 
اإلى  امل�ستمر  اململكة  �سعي 
الإعاقة  مو�سوع  طرح  اأهمية 
من  ال���دويل  امل�ستوى  على 
تو�سيع  اإل���ى  ال�سعي  اأج���ل 
ومثل  الفكرية  امل��درك��ات 
جتعل  العملية  اخلطوة  هذه 
اأن ه��ذا  اجل��م��ي��ع ي���درك ك��م 
نقف  اأن  منا  ي�ستحق  العمل 
من  لكل  تقدير  وقفة  اأمامه 
اإن  ب��ل  فيه  ي�سهم  اأن  اأراد 
ا�سرتاك هذه اجلهات املهمة 
املختلفة تعطي اإ�سارة اإلى اأن 
هذا املوؤمتر يتناول مو�سوع 
هي:  حماور  عدة  من  الإعاقة 

املحور ال�سحي, املحور الرتبوي, املحور الجتماعي والنف�سي, 
حمور تدريب وتاأهيل وتوظيف املعوقني, واملحور التثقيفي 
والإعامي وهي يف الواقع جوانب ت�سلط ال�سوء على الإعاقة من 
زواياها املختلفة ونحن يف الواقع يف اأم�س احلاجة اإلى التطرق 
معرفية  اإلى معاجلة  والتو�سل  ومناق�ستها  املحاور  تلك  اإلى 
املعطيات  خالها  من  اجلميع  ي��درك  اأن  ي�ستطيع  �سمنية 
وهذا  املجتمع  املعوق عن�رسا فعال يف  التي جتعل  املنطقية 
على عك�س ما هو حا�سل الآن, حيث تعمد الكثري من الأ�رس على 
وحتديدا  العامل  م�ستوى  على  حتى  اأو  العربي  العامل  م�ستوى 
الأخرى للمعوق  القدرات  الذين ل يدركون قيمة  اأولئك  عند 
الأمر الذي يجعل املجتمعات عموما ت�سيء بالفعل التعامل مع 
اأب�سط حقوقهم من الحرتام  فئة املعوقني وبالتايل �سلبهم 
اأن  املمكن  من  دور  اأي  وتعطيل  ال��ذات  بتقدير  وال�سعور 
التعامل  يف  اأحيانا  الإن�سانية  انعدام  ي�سل  قد  بل  به  يقوموا 
اأماكن  احتجازهم يف  اإلى  الآباء  بع�س  الفئة من قبل  تلك  مع 
اإميان املحيطني وقناعاتهم باأن ل  مغلقة وذلك انطاقا من 
فائدة منهم ومن تلك النظرة اخلاطئة وتلك الأفكار ال�سيئة 
فاإن املجتمعات �ستفقد طاقات ب�رسية من املمكن اأن ت�ستثمر 
فيما ميكن ا�ستثماره يف التعاون من اأجل التطوير والعطاء لذا 
فاإن املوؤمتر الثالث لاإعاقة والتاأهيل يركز على جمموعة مهمة 
اأبرزها  من  ولعل  النقاط  من 
املعوقني  توظيف  مو�سوع 
الفر�سة كغريهم  واإعطائهم 
ال��ع��م��ل  اإخ������راج ك���وام���ن  يف 
اأننا  اأعتقد  والإبداع لديهم, 

مثل  اإل��ى  كبرية  حاجة  يف 
ذلك الوعي ومثل تلك 

الن���ط���اق���ات ال��ت��ي 
ت���رع���ى الإع����اق����ة 

وبالتايل ت�سيف 
اإلى دور  املزيد 
فيما  امل��م��ل��ك��ة 
ي���خ�������س ه����ذا 
اجلانب احليوي 

املهم .

مقال
امل�ؤمتر الدويل الثالث لالإعاقة والتاأهيل 

ودوره الفاعل يف الت�عية
+*
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رفع امل�شاركون اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 
خلادم احلرمني ال�رشيفني للعناية الكرمية بالعلم والعلماء يف اململكة

تو�شيات بالت�شخي�ض املبكر للأمرا�ض امل�شببة للإعاقة.. 
وت�شجيع اأبحاث "اخلليا اجلذعية"

يف  فاعلية  الو�شائل  اأكرث  لأنه  الإعاقة  جمال  يف  العلمي  البحث  اأهمية 
الت�شدي للإعاقة.

�رشورة التو�شع يف برامج الدمج الرتبوي ل�شتيعاب جميع الأطفال ذوي 
الحتياجات الرتبوية اخلا�شة.

من  امل�شتمدة  والتاأهيلية  والعلجية  الت�شخي�شية  الو�شائل  ا�شتخدام 
نتائج البحث العلمي.

التو�شع يف برامج الت�شخي�ض والتدخل املبكر للأمرا�ض امل�شببة للإعاقة
دعم املراكز البحثية والوحدات الأكادميية املتخ�ش�شة يف جمال الإعاقة

توظيف املعوقني يف القطاعات احلكومية والأهلية واإيجاد بيئات العمل 
املنا�شبة لهم.

اإجراء درا�شة وطنية م�شحية �شاملة تكون ل�شتكمال الدرا�شات ال�شابقة يف 
جمال الإعاقة باململكة.

الرتقاء مب�شتوى حياة املعوقني من خلل: 
- برنامج متويل اأبحاث الإعاقة بدعم من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية.
-  برنامج الو�شول ال�شامل.

- برنامج املنح للدرا�شات العليا.
-  برنامج امل�شح الوطني لل�شحة النف�شية.

- اإن�شاء �شجل وطني �شامل للإعاقة.

تو�شيات
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للإعاقة  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  اأو�شى 
والتاأهيل ، القطاعات ال�شحية ب�رشورة ا�شتخدام الو�شائل 
الرباهني  على  املبنية  والتاأهيلية  والعلجية  الت�شخي�شية 
برامج  يف  والتو�شع  العلمي،  البحث  نتائج  من  امل�شتمدة 

الت�شخي�ض والتدخل املبكر للأمرا�ض امل�شببة للإعاقة.

امل���ؤمت��ر  امل�����ش��ارك���ن يف  اأو���ش��ى  كما 
الكرمي  ال�شامي  امل��ق��ام  اإل���ى  ب��ال��رف��ع 
الأع��ل��ى  املجل�س  ت�شكيل  يف  بالنظر 
ب��غ��ر���س تفعيل  امل��ع���ق��ن،  ل�����ش���ؤون 
اململكة  يف  امل��ع���ق��ن  رع��اي��ة  ن��ظ��ام 
الكرمي  ال�شامي  الأم��ر  مب�جب  ال�شادر 
رقم م/37 وتاريخ 1421/9/23ه�، 
لتفعيل  وتكثيفها  اجل��ه���د  وت�حيد 
الإعاقة  الأ�شخا�س ذوي  اتفاقية حق�ق 
ال�شادرة عن الأمم املتحدة �شنة 2007، 
والعقد العربي حلق�ق ذوي الحتياجات 
التي  الأنظمة والل�ائح  اخلا�شة، وو�شع 

الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�شخا�س  عمل  حتكم 
ومتكنهم من ال�شتمرارية يف اأعمالهم.

امل�ؤمتر،  يف  والعلماء  اخل��راء  واأو�شى 
الإعاقة  العلمي يف جمال  البحث  باأهمية 
يف  فاعلية  ال������ش��ائ��ل  اأك���ر  ب��اع��ت��ب��اره 
منها  بال�قاية  �ش�اء  للإعاقة  الت�شدي 
وق�عها،  عند  اآث��اره��ا  من  التخفيف  اأو 
نتائجه  ت���ظ��ي��ف  ������رورة  م����ؤك���دي���ن 
مب��ا ي��ك��ف��ل الرت���ق���اء مب�����ش��ت���ى حياة 
دعم  واأهمية  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�س 
الأكادميية  وال�حدات  البحثية،  املراكز 
املتخ�ش�شة يف جمال الإعاقة بالإمكانات 

العلمي  ال��ب��ح��ث  مب�����ش��ت���ى  للنه��س 
اإل��ى ���رورة  اإ�شافة  الإع��اق��ة،  يف جم��ال 

ت�شجيع الأبحاث والدرا�شات يف جمال 
ا�شتخدام اخلليا اجلذعية مبا ي�شهم 

ال�شحية  الأو���ش��اع  حت�شن  يف 
للأ�شخا�س ذوي الإعاقة وفق 

ال�ش�ابط ال�رعية والعلمية 
واإدراج مفه�م  والأخلقية، 
جم��ال  يف  العلمي  ال��ب��ح��ث 
البح�ث  مناهج  يف  الإعاقة 
ال�������ش���ح���ي���ة وال���ط���ب���ي���ة، 
والتعليمية،  وال��رب���ي��ة 

اأو�شى اخلراء والعلماء يف امل�ؤمتر باأهمية البحث العلمي
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والنف�شية والجتماعية والتاأهيلية �شمن 
اخلطط الدرا�شية يف م�ؤ�ش�شات التعليم 
والطالبات  ال��ط��لب  لتعريف  ال��ع��ايل 
مب�شتجداته،  وتزويدهم  باأ�شا�شياته، 

وتع�يدهم على اأخلقياته.
واأو�شى اخلراء امل�شارك�ن يف امل�ؤمتر، 
ب�������رورة ال��ت������ش��ع يف ب���رام���ج ال��دم��ج 
الأط��ف��ال  جميع  ل�شتيعاب  ال��رب���ي 
مع  اخلا�شة  الرب�ية  الحتياجات  ذوي 
ال�شامل  التعليم  نح�  التدريجي  التح�ل 
لتحقيق اأهداف التعليم للجميع، واإن�شاء 
مركز وطني للقيا�س والت�شخي�س، يتم 
العمل فيه وفق �ش�ابط ومعايري علمية 

معتمدة، والعمل على تط�ير مناهج ذوي 
يلبي  مبا  اخلا�شة  الرب�ية  الحتياجات 
احتياجات امليدان الرب�ي وين�شجم مع 

الت�جهات العاملية.
و���ش��م��ت ت������ش��ي��ات امل����ؤمت���ر ����رورة 
واأهمية دعم املراكز البحثية، وال�حدات 
الأكادميية املتخ�ش�شة يف جمال الإعاقة 
، م��ع ال��ت��ح���ل ال��ت��دري��ج��ي ن��ح��� ب��رام��ج 
املقدمة  وامل��ه��ن��ي  التقني  ال��ت��دري��ب 
برامج  والت��شع يف  العادين،  لأقرانهم 
خلل  من  واملنزلية  النهارية  الرعاية 
القطاعن احلك�مي واخلا�س، والت��شع 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  ت�ظيف  يف 

واإيجاد  والأهلية  احلك�مية  القطاعات 
بيئات العمل املنا�شبة لهم.

ون���ه��ت ت������ش��ي��ات امل����ؤمت���ر ال���دويل 
مركز  ب��دور  والتاأهيل  للإعاقة  الثالث 
وحثت  الإع��اق��ة،  لأبحاث  �شلمان  الأم��ري 
القطاعات  م��ن  ب��دع��م  ي��ق���م  اأن  على 
املعنية  واخل��ريي��ة  والأهلية  احلك�مية 
م�شحية  وطنية  درا�شة  باإجراء  بالإعاقة 
�شاملة تك�ن مكملة ومتممة للدرا�شات 
اململكة،  يف  الإعاقة  جمال  يف  ال�شابقة 
احلايل  ال���اق��ع  ت�شخي�س  اإل��ى  وتهدف 
حجمها،  حيث  من  اململكة،  يف  للإعاقة 
ملتغرياتها  وف��ق��اً  ان��ت�����ش��اره��ا  وم���دى 
واخلدمات  ال��رام��ج  الرئي�شة.وتق�مي 
للأ�شخا�س  املقدمة  والأهلية  احلك�مية 
ذوي الإعاقة تق�مياً ي�شتند اإلى معايري 
تط�يري  من���ذج  عاملية.وتبني  علمية 
يرتكز على نتائج الدرا�شات امليدانية، 
العاملية  الت�جهات  اأحدث  مع  وين�شجم 
يف جمال الإعاقة. وطالب امل�شارك�ن يف 
م�ؤمتر الإعلم بت�حيد اجله�د وتكثيفها 
يف جمال ت�عية النا�شئة من ذوي الإعاقة 



43

يف  وواجباتهم  بحق�قهم  مبكرة  �شن  يف 
التي  بال��شائل  وتعريفهم  املجتمع، 
متكنهم من احل�ش�ل على هذه احلق�ق 
اأق�شام  وح��ث  ال���اج��ب��ات،  تلك  واأداء 
العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  الإع���لم 
وامل�ؤ�ش�شات الإعلمية على اإقامة دورات 
الإعاقة، واعتبارها �رطاً  اإعلم  يف جمال 
اأف��راد  وت�عية  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  للعمل 
وت�فري  ال�����ش��م،  مبتطلبات  املجتمع 
املخت�شن بلغة الإ�شارة يف املراكز ذات 
امل�شارك�ن  كما طالب  بال�شم.  العلقة 
ب�رورة اإن�شاء هيئة ذات �شفة اعتبارية 
الأداء  تط�ير  الأ�شا�شية  مهمتها  تك�ن 
يف جم����الت الإع���اق���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وف��ق 
والتط�ير،  التخطيط  التالية:  املحاور 
التق�مي  وامل��ع��اي��ري،  ال�ش�ابط  و�شع 
واجل�����دة، اع��ت��م��اد اخل��ط��ط وال��رام��ج، 
ت���ف��ري الإح�������ش���اءات وامل��ع��ل���م��ات، 
خا�شة  للمع�قن  البيئية  الت�شهيلت 
التط�عي  العمل  روح  تنمية  احل��ج،  يف 
يف جمال خدمات املع�قن يف املجتمع 
ال�ش�ابط  و���ش��ع  ث��ق��اف��ت��ه،  وت��اأ���ش��ي��ل 

الإ�شارة  لغة  لتط�ير  اللزمة  واملعايري 
لتدريب  عمل  ور����س  تنظيم  لل�شم، 
مرجمي لغة الإ�شارة للرفع من كفايتهم 
املهنية، اإ�راك الأ�شخا�س ذوي الإعاقة 
اخلا�شة  اجلمعيات  اإدارات  جمال�س  يف 
امل�ؤمترات  يف  م�شاركاتهم  دع��م  بهم، 
العلمية  الفعاليات  وكافة  وال��ن��دوات 
مركز  يق�م  اأن  والجتماعية،  والثقافية 
الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة بالتن�شيق 
مع اجلهات ذات العلقة بت�شكيل فريق 
وو�شع  الت��شيات،  هذه  لتفعيل  عمل 
من  تنفيذها.  ملتابعة  اللزمة  الآليات 
امل�ؤمتر  يف  امل�شارك�ن  رف��ع  جهتهم، 
خلادم  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى 
احلرمن ال�ريفن امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز للعناية الكرمية بالعلم والعلماء 
يف اململكة، وللحفاوة الكرمية التي حظي 
م�ؤكدين  امل���ؤمت��ر،  يف  امل�شارك�ن  بها 
امتنانهم  وع��ظ��ي��م  ت��ق��دي��ره��م،  واف����ر 
هذا  لحت�شانها  و�شعباً  قيادة  للمملكة 
اجله�د  يج�شد  ما  وه�  املهم،  امل�ؤمتر 
�شبيل  يف  اململكة  تبذلها  التي  اخلرية 

واخلدمات  الرامج  ون���ع  بكم  الرتقاء 
كما  الإعاقة  ذوي  للأ�شخا�س  املقدمة 
اأعرب امل�شارك�ن عن تقديرهم للرعاية 
الكرمية من لدن الأمري �شلطان بن عبد 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  العزيز 
ال�زراء وزير الدفاع والطريان واملفت�س 
العام لفعاليات امل�ؤمتر، وللأمري �شلمان 
الريا�س  منطقة  اأم��ري  العزيز  عبد  ب��ن 
امل�ؤ�ش�س والرئي�س الأعلى ملركز الأمري 
�شطام  والأمري  الإعاقة،  لأبحاث  �شلمان 
الريا�س  منطقة  اأم��ري  العزيز  عبد  ب��ن 
بالإنابة، راعي افتتاح فعاليات امل�ؤمتر 
مركز  جه�د  امل�شارك�ن  وثمن  بالإنابة. 
تبني  يف  الإعاقة  لأبحاث  �شلمان  الأم��ري 
اإيجاد  اإلى  تهدف  ا�شراتيجية  �راكات 
يف  والدرا�شات  الأبحاث  لتط�ير  برامج 
حياة  مب�شت�ى  والرتقاء  الإعاقة،  جمال 
برنامج  مثل:  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 
مدينة  من  بدعم  الإعاقة  اأبحاث  مت�يل 
والتقنية،  للعل�م  العزيز  عبد  امللك 
وبرنامج  ال�شامل،  ال��ش�ل  وبرنامج 
املنح للدرا�شات العليا، وبرنامج امل�شح 
ال�طني لل�شحة النف�شية، واإن�شاء �شجل 
وت�شمنت  ل���لإع���اق���ة.  ���ش��ام��ل  وط��ن��ي 
امل�شاركن  تاأكيد  امل�ؤمتر  ت��شيات 
على اأهمية ا�شتكمال تفعيل الت��شيات 
الت��شيات  مقدمتها  ويف  ال�شابقة 
العهد  ويل  ت���ج��ي��ه  ت�شمنها  ال��ت��ي 
ال�شادرة برقم 1177/7/64 وتاريخ 

1429/3/16ه�، وكذلك الت��شي�ات 
الدويل  امل�ؤمت�ر  عن  متخ�شت  التي 

جمعي�ة  ن��ظ��م��ت�����ه  ال����ذي  الأول 
الأطف�ال املع��قن، وامل�ؤمتر 

نظمته  الذي  الثاين  الدويل 
الأمري �شلمان  اجلمعية ومركز 
ي�شمن  مبا  الإع��اق��ة،  لأبحاث 
واخل��دم��ات  ال��رام��ج  تط�ير 
امل��ق��دم��ة ل��لأ���ش��خ��ا���س ذوي 

الإعاقة يف اململكة.
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تقرير . .

احتفلت اجلمعية بتتويج �رشكائها يف امل�سرية مبنحهم جائزتها وذلك يف حفل برعاية كرمية 
من �ساحب ال�سمو امللكى الأمري �سطام بن عبد العزيز اأمري منطقة الريا�ض بالإنابة يوم ال�سبت 16 
ربيع الآخر 1430هـ - 12 اإبريل 2009م ،لت�سليم وثائق جائزتها يف دورتها ال�ساد�سة يف قاعة 
الأمري تركي ال�سديري مبركز اجلمعية بالريا�ض بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن 
�سلمان بن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد 

بن فهد بن عبدالعزيز رئي�ض جلنة اجلائزة واأع�ساء جمل�ض اإدارة اجلمعية وجلنة اجلائزة.

برعاية الأمري �سطام بن عبد العزيز 
تتويج برناجمي »الدمج« و»افعل خريًا«

والبطلني ال�سنقيطي واحلمدان بجوائز اجلمعية
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واإذا كانت اجلمعية ت�رشفت بقبول خادم 
احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد 
للخدمة  جائزتها  اهلل-  حفظه   – العزيز 
وذلك  ال�ساد�سة،  دورتها  يف  الإن�سانية 
اهلل  حفظه  ـ  احلافل  ر�سيده  على  عطفاً 
ـ يف دعم اجلمعية ورعاية ق�سية الإعاقة 
تقديرها  توا�سل  فاإنها   ، واملعوقني 
وبراجمها  خلدماتها  الداعمة  للجهات 
اإلى  بالإ�سافة  املختلفة،  واأن�سطتها 
ــى  ..وف املتميزين  املــعــوقــني  تــكــرمي 
ــار جــاء هــذا احلفل والــذي بداأ  هــذا الإط
اجلمعية،  جائزة  حــول  توثيقي  بفيلم 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  األقى  ثم 
بن عبدالعزيز  تركي بن حممد بن فهد 
فيها  اأكــد  كلمة  اجلــائــزة  جلنة  رئي�س 
اهدافها  وتتباين  تتعدد  اجلــوائــز  ان 
لها،  املانحة  واجلــهــات  وا�سرتاطاتها 
اهميتها  ت�ستمد  ما  اجلوائز  من  فهناك 
من مكانة اجلهة املانحة للجائزة، ومنها 
ما ت�ستمد اأهميتها من القيمة املعنوية 
ما  اجلــوائــز  ومــن  للجائزة،  املــاديــة  اأو 
وم�ستويات  فئات  من  اأهميتها  ت�ستمد 
اجلوائز  من  وهناك  باجلائزة،  الفائزين 
اأكرث  اأو  واحــد  من  اهميتها  ت�ستمد  ما 
مما �سبق، واحياناً جتتمع كلها يف بع�س 

اجلوائز. 
ما  جمعت  قد  اجلمعية  »جــائــزة  ــال:  وق
اجلمعية  ويكفي  املزايا،  هذه  كل  بني 
واأع�ساءها ومن�سوبيها وجميع القائمني 
جائزتها  ان  ــراً  فــخ يكفيهم  عليها، 
هذه  يف  اقرتنت  قد  الإن�سانية  للخدمة 
احلرمني  خــادم  �سيدي  مبقام  الـــدورة 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفني 
واإن  ورعاه.  اهلل  حفظه  الن�سانية(  (ملك 
ذاتــه  حــد  هــو يف  العظيم  الــ�ــرشف  هـــذا 
من  اجلائزة  منحوا هذه  من  لكل  تكرمي 

قبل وملن �ستمنح لهم م�ستقبالً. 
واأ�ـــســـاف الأمــــري تــركــي بــن حمــمــد بن 
الطفال  جمعية  اأن  عبدالعزيز  بن  فهد 
املعوقني مبا ت�سكله من ريادة وعراقة يف 

خدماتها كجمعية وطن د�سنت ربع قرن 
من الرعاية والتاأهيل املجاين لالطفال ا 
ملعوقني، لتج�سد يف معا�سدتها، الذراع 
ت�سديها  يف  الدولة  ملوؤ�س�سات  الأميــن 
لالإعاقة وقاية وتاأهيالً وعالجاً، اإن جمعية 
اإلى حيز الوجود  كهذه اجلمعية اخرجت 
�سلمان  الأمــــري  كــمــركــز  بحثياً  ــركــزاً  م
لأبحاث الإعاقة الذي يعد الآن واحداً من 
اأهم املركز البحثية يف هذا املجال عربياً 
التي  جائزتها  تكون  اأن  يحق  ودولــيــاً، 
بهذا  عاماً  ع�رشون  اإن�سائها  على  م�سى 

التميز وهذه العراقة. 
عــقــب ذلـــك الــقــى امـــني عـــام اجلــائــزة 
املقو�سي  علي  بن  عبدالعزيز  الدكتور 

بيان اجلائزة، والتي فاز بها يف جمالت 
والربامج  للم�ساريع  الإن�سانية  اخلدمة 
والتعليم،  الــرتبــيــة  وزارة  املــتــمــيــزة 
بها  وفــاز  للموؤ�س�سات  اخلــريي  والعمل 
التميز  وجائزة  الوطني،  العربي  البنك 
للمعوقني وقد فاز بها منا�سفة كل من 
ال�سنقيطي،  ا�سامة  القوى  العاب  بطل 

وال�سباح عبدالرحمن احلمدان. 
الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  قــام  ثم 
وثائق  بت�سليم  عبدالعزيز  بن  �سطام 
كما  للفائزين،  اجلــوائــز  وقيمة  الفوز 
كرم �سموه الحتاد ال�سعودي لريا�سات 
اثنني  لفوز  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
�سلم  كما  اجلمعية،  بجائزة  لعبيه  من 

�سمو اأمري الريا�س بالإنابة ي�ستمع لق�سيدة �سعرية من اأحد اأطفال اجلمعية
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الأمري �سطام ي�سلم الفائزين وثائق جائزة اجلمعية
اخلدمة  بجائزة  والتعليم تفوز  الرتبية  وزارة 
الإن�سانية لدعمها يف دمج 800 معوق ومعوقة 

يف 200 مدر�سة للبنني والبنات 

العي�سى  حمــمــد  بــن  عي�سى  الأ�ــســتــاذ 
الرئي�س  املنتدب  الإدارة  جمل�س  ع�سو 
التنفيذي ملجموعة �سامبا املالية درعاً 
رعايتها  مبنا�سبة  للمجموعة  تكرميياً 

الدورة ال�ساد�سة للجائزة. 
عبدالعزيز  بن  �سطام  الأمــري  ت�سلم  ثم 
بن  �سلطان  ــري  الأم من  تكرميياً  ــاً  درع
رعاية  مبنا�سبة  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
�سمو اأمري منطقة الريا�س بالإنابة حفل 

اجلائزة. 
جلنة  اع�ساء  تــ�ــرشف  احلــفــل  خــتــام  ويف 
جائزة اجلمعية بال�سالم على �سمو راعي 
املنا�صبة، ثم مت التقاط �صورة تذكارية 

مبنا�سبة احلفل. 
وتعترب جائزة اجلمعية من ابرز اجلوائز 

يف  واأهدافها  توجهاتها  لتفرد  املحلية 
تقدير وتكرمي اجلهات والأفراد الذين 
اجلمعية  ر�سالة  م�ساندة  يف  ي�ساهمون 
املتميزين  املعوقني  تكرمي  واأي�سا 
اأقــرانــهــم  ت�سجيع   وبــهــدف  جــهــة  مــن 
والعمل  بهم  القــتــداء  على  املعوقني 
على جتاوز الآثار ال�سلبية لإعاقتهم من 
جهة اأخرى.وهذا العام فاز البنك العربي 
للعمل  الإن�سانية  اخلــدمــة  يف  الوطني 
اخلريي للموؤ�س�سات وذلك لتبنيه فكرة 
الذي    " ً خريا  اأفعل   " الرائد  الربنامج 
الــبــنــك ريــــالً حل�ساب  يــدفــع مبــوجــبــه 
تتم  اآيل  �سحب  عملية  كل  عن  اجلمعية 
من نقاط �رصاف البنك العربي مبختلف 
الذي  الربنامج  وهو  اململكة.  مناطق  

حتى   1993م  عــام  منذ  البنك  يطبقه 
تاريخه .  

والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة  فـــازت  كــمــا 
الإن�سانية  للخدمة  اجلمعية  بــجــائــزة 
وذلــك  املتميزة  والــربامــج  للم�ساريع 
الربنامج  الدمج،لأهمية هذا  برنامج  عن 
الرتبوي  الدمج  بيئة  ما توفره  يف �سوء 
من اإيجابيات ت�ساعد على زيادة التقبل 
الــعــام  التعليم  ــس  ــدار� مب الجــتــمــاعــي 
لالأطفال املعوقني من قبل اأقرانهم غري 
املعوقني،وملا يتيحه لهم برنامج الدمج 
من  العادية  الف�سول  يف    والــدرا�ــســة 
�سلوك  وتقليد  ملحاكاة  مواتية  فر�سة 
يعزِّز  الــذي  ،الأمـــر  العاديني  الأطــفــال 
الجتماعي  والتفاعل  التوا�سل  اآليات 
اإلـــى جــانــب دور الــربنــامــج يف  مــعــهــم. 
حت�سني اجتاهات الأطفال غري املعوقني 
حت�سني  ويف  املعوقني  اأقــرانــهــم  نحو 
نحو  اأي�ساً  املعوقني  الأطفال  اجتاهات 
الربنامج  وهو  املعوقني.  غري  اأقرانهم 
الذي طبقته اجلمعية وبنجاح  منذ قرابة 
خالقة  و�رشاكة  بتكاملية  اأعــوام  ثمانية 
يف  ممثلة   ، والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
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بالوزارة  العامة للرتبية اخلا�سة  الأمانة 
دمج  الفرتة   هذه  خالل  اأف�سى  حيث   ،
من  اأكرث  وطالبة يف  حوايل 800 طالب 
مبناطق  والبنات  للبنني  مدر�سة   200
مراكز اجلمعية يف كل من مكة املكرمة ، 
املدينة املنورة، الريا�س ، جدة  اجلوف 

وحائل.
حتفيز وت�سجيع

للمعوقني  التميز  جلــائــزة  وبالن�سبة 
البطل  اجلائزة  تقا�سم  فقد  العام  هذا 
ال�سباح ال�سعودي عبد الرحمن  بن ح�سن 
ال�سعودي  الــوثــاب  والــبــطــل  احلــمــدان 
اأ�سامة بن �سادق ال�سنقيطي ملا حققاه 
البطل  متكن  حيث  عاملية  بطولت  من 
ال�سباح  عبد الرحمن بن ح�سن احلمدان 
الذهبية  امليدالية  على  ح�سوله  مــن 
وحتقيقه املركز الأول يف بطولتي �سباق 
األ 25 مرت �سدر و50 مرت حرة يف زمن 
01،12،69 و 02،47،76 على التوايل 
ال�سيفية  لالألعاب  العامل  بطولة  يف   ،
للعام  بال�سني  �سنغهاي  يف  املقامة 
الت�سنيف.  يف  رقمه  حمطما   ، 2007م 
املنظمة  الــلــجــنــة  قــبــل  مــن  ــاره  ــي واخــت
�سمن  املثايل  الالعب  للقب  للبطولة 
�سبعة  بني  من  ريا�سيني  ع�رشة  اأف�سل 

اآلف م�سارك يف هذه البطولة.
وقـــد و�ــســف الــبــطــل عــبــد الــرحــمــن انــه 
املاء، لتحقيق اجنازاً غري م�سبوق  قاهر 
يف  ف�سيتني  ميداليتني  على  بح�سوله 
ال�سباحة يف اأولبياد دبي مناف�ساً للعديد 
ويف  اأفريقيا.  و�سمال  اآ�سيا  اأبطال  من 
اأول م�ساركة له يف اوملبياد خا�س حقق 
ثم  ذهبيتني  ميداليتني  عبدالرحمن 
الإعــاقــة  يف  اململكة  بطولة  يف  �ــســارك 

احلركية وحقق امليدالية الذهبية. 
والبطل العربي ال�سغري عبد الرحمن ابن 
الأربعة ع�رش ربيعاً هو اأحد اأبناء اجلمعية، 
حيث األتحق عبدالرحمن باجلمعية عندما 
���ص��ن��ت��ن، وق���د مت عالجه  ع��م��ره  ك���ان 

على  العتماد  ا�ستطاع  حتى  وتاأهيله 
ق�ساها  �ــســنــوات  ـــع  اأرب وخـــالل  نف�سه، 
تنمية  مت  اجلمعية  يف  "عبدالرحمن" 
من  الكثري  خــالل  من  وطاقاته  قدراته 
ميوله  ظهرت  وقد  والربامج،  الأن�سطة 
الأطفال  م�سابح  خــالل  من  ال�سباحة  يف 
للماء  ع�سقه  اأظــهــرت  والــتــي  الطبية 
وللريا�سات املرتبطة بها، وظهور ذلك 
من  اأكرث  للريا�سة  ا�ستجابته  خالل  من 

اهتمامه بالألعاب الإلكرتونية وغريها. 
�سادق  بن  اأ�سامة  الواثب   الكابنت  اأما 

اختياره ملا حققه  ال�صنقيطي  فقد مت 
وفد  �سمن  م�ساركته  اأثــنــاء  ــاز  اجن مــن 
القوى  األــعــاب  مناف�سات  يف  اململكة 
�سبه  الألــعــاب  دورة  الأثــقــال يف  ــع  ورف
اخلا�سة  الحتياجات  لــذوي  الأوملبية  
ــان  8رمــ�ــس يف  ــ�ــســني  ال يف  املـــقـــامـــة 
2008م  �سبتمرب   9 املوافق  1429هـ 
يف  الذهبية  امليدالية  على  وح�سوله 
عاملي  لرقم  وحتقيقه  الثالثي  الوثب 
الرقم  حمطماً  م   15.37 هــو  جــديــد 

العاملي ال�سابق البالغ 15.30م .

الأمري تركي بن حممد بن فهد يكرم �سمو راعي احلفل

الأمري �سطام يكرم جمموعة �سامبا

ويكرم الإحتاد ال�سعودي لريا�سة ذوي الإحتياجات اخلا�سة
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اجلدير بالذكر اأن  جائزة اجلمعية متنح 
ال�ساد�سة  دورتــهــا  مــن  بــدايــة  �سنويا 
كما  �سنوات  ثالث  كل  من  بدل  احلالية 
اإن  .حيث  ال�سابقة  دوراتــهــا  يف  كانت 
جائزة  وهما  فرعني  يف  متنح  اجلــائــزة 
اإن  ت�صرتط  وال��ت��ي  الإن�صانية  اخل��دم��ة 
يكون املر�سح اأو املر�سحة من الداعمني 
الأ�سا�سيني للجمعية )مادياً اأو معنوياً(.
اأخــرى.  خريية  م�ساهمات  له  تكون  واإن 
واإن يكون قد مّول منفرداً اأو بال�سرتاك 
م�رشوعاً  اأو  برناجماً  رئي�سي  م�سارك  مع 
اأو م�ساريع اجلمعية. وتتكون  من برامج 
هذه اجلائزة من ثالث فروع وهى جائزة 
للموؤ�س�سات  اخلــريي  ،والعمل  لالأفراد 
املتميزة.  والربامج  امل�ساريع  ،وجائزة 
التميز  جــائــزة  الــثــاين فهي  الــفــرع  اأمــا 
ذوي  لالأ�سخا�س  ومتــنــح  للمعوقني، 
حتل  مل  الــذيــن  اجلن�سني  مــن  الإعــاقــة 
وتاأكيد  متيزهم  دون  عوقهم  ظــروف 
اأن  ،وت�رصط  اأنف�صهم  على  اعتماديتهم 
اأو لأم �سعودية  يكون املر�سح �سعودياً 
اجلمعية  بجائزة  اخلا�سة  الالئحة  ح�سب 
،واإن يكون له م�ساهمات يف خدمة ق�سية 

الإعاقة واملعوقني.
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأن  يــذكــر  كما 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 
كان  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان 
ا�ستحداث جائزة خا�سة  تبنى فكرة  قد 
املتميزة  بــالأعــمــال  لــالإ�ــســادة  ت�سعى 
الأطفال  الرائدة يف رعاية  وامل�ساهمات 
الدعم  اإبراز  اإلى  تهدف  كما  املعّوقني، 
املعنوي واملادي الذي تتلقاه اجلمعية 
من  ملزيد  وا�ستقطاباً  حتتذي،  كقدوة 
الدعم املعنوي لأهداف اجلمعية اخلريية 
وقد  والإن�سانية.  الوطنية  ون�ساطاتها 
العمل  وزارة  مــن  اجلــائــزة  هــذه  اأقـــرت 
1412هــــ  عــام  الجتماعية  وال�سئون 
لتمنح يف فرعني رئي�سيني هما: اخلدمة 

الإن�سانية والبحث العلمي·
�سمو  برئا�سة  اجلائزة  جلنة  اأقــرت  كما 

جائزة  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الــتــمــيــز لــلــمــعــّوقــني كــفــرع ثــالــث من 
ملن  اجلائزة  وخ�س�ست  اجلائزة،  فروع 
من  جمال  يف  ومتيز  اإعاقته  على  تغّلب 
فرداً  بها  الفائز  و�سيح�سل  املجالت، 
كان اأو جمموعة على وثيقة منح اجلائزة 
ومكافاأة مالية مقدارها مائة األف ريال، 
اإلى جانب اإ�سافة ا�سم الفائز اإلى لوحة 
)ثالث  ــدة  واح ــدورة  ل باجلمعية  ال�رشف 

�سنوات(.
 جائزة اخلدمة الإن�سانية

بالأعمال  الإ�ــســادة  اإلــى  اجلائزة  تهدف 

والن�ساطات اخلريية والإن�سانية واجلهود 
وامل�ساهمات املتميزة املتعلقة برعاية 
العربية  باململكة  املعّوقني  الأطــفــال 
الدعم  اإبــراز  اإلى  تهدف  كما  ال�سعودية 
جمعية  تتلقاه  الذي  واملــادي  املعنوي 
لتتمكن من حتقيق  الأطفال املعّوقني 
اأو تطوير  بــنــاء  ــك  ذل اأهــدافــهــا مبــا يف 
وم�رشوعاتها  فروعها  اأحــد  اأو  اجلمعية 

اخلريية·
ـــزة عـــبـــارة عـــن اعـــــرتاف علني  واجلـــائ
التي  الـــبـــارزة  لل�سخ�سيات  وتــكــرمي 
يف  الإن�سانية  اخلدمة  جمال  يف  اأ�سهمت 

وكيل وزارة الرتبية والتعليم يت�سلم جائزة برنامج الدمج

ال�سيخ عبد اللطيف اجلرب يت�سلم جائزة البنك العربي الوطني
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وتتكون  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ا�سم  حتمل  اجلــائــزة  منح  وثيقة  مــن: 
اجلمعية و�سعارها و�سعار اجلائزة وا�سم 
املنح،  مـــربرات  وتت�سمن  بها  الفائز 
خا�س  حفل  يف  للفائز  الوثيقة  ومتنح 
الفائز  ا�سم  وو�سع  الغر�س  لهذا  يقام 
مقر  يف  بذلك  اخلا�سة  ال�رشف  لوحة  يف 
الفرعية·  ومراكزها  الرئي�سي  اجلمعية 
دورة  كل  واحدة يف  مرة  اجلائزة  ومتنح 
من دورات اجلائزة )كل ثالث �سنوات( 
الغر�س·ويتم  لهذا  يقام  احتفال  يف 
الـــرت�ـــســـيـــح لـــلـــجـــائـــزة مــــن كــــل مـــن: 

املوؤ�س�سات والهيئات واملراكز العاملة 
باهتمامات  العالقة  ذات  اململكة  يف 
العمومية  اجلمعية  واأع�ساء  اجلمعية، 
باجلمعية  اجلائزة  للجمعية·وتختار جلنة 
الفائز باجلائزة لهذه الدورة بعد درا�سة 
وافية لكافة الرت�سيحات التي ترد اإليها 
ومن  والأهــلــيــة  احلكومية  اجلــهــات  مــن 

اأع�ساء اجلمعية العمومية باجلمعية·
الأربــع  دوراتها  يف  اجلائزة  منحت  وقد 
ال�سمو  �ــســاحــب  مـــن  لــكــل  املــا�ــســيــة 
امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود- ولى العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء ووزير الدفاع والطريان واملفت�س 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  العام- 
اأمري  �سعود-  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
منطقة الريا�س- ومعايل الدكتور غازي 

بن عبدالرحمن الق�سيبي.
جائزة التميز للمعوقني

خ�س�ست ملن تغلب على اإعاقته ومتيز 
الفائز  ويح�سل  املجالت،  من  يف جمال 
وثيقة  اأو جمموعة، على  كان  فردا  بها، 
قدرها  مالية  ومــكــافــاأة  اجلــائــزة  منح 
اإ�سافة  جانب  اإلــى  ريــال  األــف  خم�سون 
باجلمعية  ال�رشف  لوحة  الفائز على  ا�سم 
قد  �سنوات".وكان  "ثالث  واحدة  لدورة 
عبد  بن  على  بن  نا�رش  الدكتور  بها  فاز 
اهلل املو�سى – امل�رشف العام على الرتبية 
اخلا�صة .وذلك للمرة الأولى بعد اأن مت 
اجلائزة يف  اجلديد من  الفرع  اإقرار هذا 

دورتها الرابعة.
كما يذكر اأّن جلنة جائزة جمعية الأطفال 
برئا�سة  اجلديد  ت�سكيلها  املعوقني يف 
الأمري تركي بن  ال�سمو امللكي  �ساحب 
اآل �سعود  حممد بن فهد بن عبدالعزيز 
، ت�سم يف ع�سويتها معايل الدكتور عبد 
اهلل بن عبد العزيز الربيعة وزير ال�سحة، 
حممد  بن  عبدالعزيز  متقاعد  والفريق 
�سابقاً،  اجلوية  الــقــوات  قائد  هنيدي 
الق�سبي  عثمان  بن  قا�سم  والدكتور 
مب�ست�سفى  التنفيذي  الــعــام  املــ�ــرشف 
الأ�ستاذ  و   ، التخ�س�س  في�سل  امللك 
م�ست�سار  املقرين  �سليمان  بن  عبداهلل 
على  العام  وامل�رشف  التجارية  الغرفة 
و  الــتــجــاريــة،  بالغرفة  املجتمع  خــدمــة 
العي�سى  حمــمــد  بــن  عي�سى  ــاذ  ــت الأ�ــس
الرئي�س  املنتدب  الإدارة  جمل�س  ع�سو 
والدكتور  �سامبا،  ملجموعة  التنفيذي 
الأول  النائب  الغامدي  عطية  بن  �سعد 
والدكتور  جميل،  عبداللطيف  ل�رشكة 
عام  مدير  م�ساعد  املقو�سي  عبدالعزيز 
العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأمري  موؤ�س�سة 

اخلريية لالإعالم اأمني عام اجلائزة.

ال�سباح عبد الرحمن احلمدان يت�سلم جائزة التميز للمعوقني 

الوثاب اأ�سامه ال�سنقيطي يت�سلم جائزة التميز للمعوقني 
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برعاية الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز 

اجلمعية حتتفل بو�صع حجر اأ�صا�س
مركزها التا�صع . . يف الر�س

م�رشوع . .
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حتتفل اجلمعية بو�صع حجر اأ�صا�س مركزها التا�صع و الذي يقام 
مبحافظة الر�س حتت رعاية �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل 
بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�صيم وبح�صور �صاحب ال�صمو 
امللكي الأمري �صلطان بن �صلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلمعية، وم�صاركة اأ�صحاب ال�صمو الأمراء واأ�صحاب الف�صيلة 
الق�صيم  مبنطقة  العامة  وال�صخ�صيات  امل�صوؤولني  وكبار  العلماء 

واأع�صاء جمل�س اإدارة اجلمعية.

بالر�س  اجلديد  اجلمعية  مركز  وي��اأت��ى 
يف  اجلمعية  ا�سرتاتيجيات  لأبرز  تفعيال 
امتداد مظلة خدماتها اإلى املناطق التي  
حتتاج اإلها، وفقاً لآلية علمية ،ومنهجية 
وتنتهي  ميدانية  ب��درا���س��ة  ت��ب��داأ  عمل 
والوقف  املركز  اإن�ساء  مقومات  بتوفري 
اخلريي املواكب له، وياأتي مركز رعاية 
الأطفال املعوقني يف حمافظة الر�س يف 

اإطار هذا التوجه. 

مبادرة م�صكورة
بها  حتظى  التي  الكبرية  للثقة  ونظرا 
ال��دول��ة  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  م��ن  اجلمعية 
واأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ف��ق��د ب�����ادر رج��ل 
البلطان  عمر  بن  خالد  ال�سيخ  الأعمال 
– ع�سو �رشف اجلمعية بتبني اإقامة مركز 
الر�س يقدم خدمات  للجمعية مبحافظة 
املعوقني  لالأطفال   املتكاملة  الرعاية 
كما   ، الق�سيم  ومنطقة  باملحافظة 

الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز 
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للم�ساهمة  الكرمي  ا�ستعداده  اأعرب عن 
تخ�س�س  خ��ريي  وق��ف  م�رشوع  اإقامة  يف 
املركز  ت�سغيل  نفقات  لدعم  اإيراداته 

وما يقدمه من خدمات جمانية.
بهذا  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رحب  وقد 
التوجه الإن�ساين اخلريي م�سيداً مببادرة 
ال�سيخ  خالد بن عمر البلطان يف م�ساندة 
اإلى  خدماتها  لإي�سال  اجلمعية  جهود 
ما  قبول  ومت  حتتاجها،  التي  املناطق 
ووقفه  للم�رشوع  خالد  ال�سيخ  خ�س�سه 
على  ري���ال  15م��ل��ي��ون  مببلغ  اخل���ريي 
الوقف  م�رشوع  طرح  اجلمعية  تتولى  اأن 
ل�ستكمال خم�س�ساته املالية يف منا�سبة 
املركز  م�����رشوع  تنفيذ  وم��ب��ا���رشة  اأخ���رى 
وتوفري مقومات جتهيزه وت�سغيله وفق 
منهج ت�سغيل مراكز اجلمعية املختلفة .
مبحافظة  املعوقني  جمعية  بادرت  كما 
اإجن��از  يف  بامل�ساهمة  م�سكورة  ال��ر���س 
ف��ك��رة   امل�����رشوع ع��ر ت��وف��ري م�ساحة 
لإن�ساء املركز واملرافق  الالزمة  الأر�س 
اهلل  مب�سيئة  ي�سمن  ومب��ا   ، له  التابعة 
وامل�ستقبلية  الآن��ي��ة  احتياجاته  تلبية 
مب�ساحة وقدرها نحو 13 األف مرت مربع. 
امل��ب��ادرات  تلك  ملنظومة  وا�ستكمالً 
اخلريية الكرمية تف�سل املهند�س علي 

– ع�سو �رشف اجلمعية  الزيد  بن عثمان 
ورئي�س  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  وع�سو 
جلنة امل�ساريع باجلمعية ، رئي�س مكتب 
بتقدمي  الهند�سية  لال�ست�سارات  الزيد 
ترعاً  للمركز  املعمارية  الت�سميمات 

دعماً للم�رشوع وللجمعية. 
مكونات امل�رشوع 

الر�س  مبحافظة  امل��رك��ز  مبنى  ي��ق��ام 

 5000 م�ساحة  على  الق�سيم  مبنطقة 
م��رت م��رب��ع ع��ب��ارة ع��ن ج��زء م��ن الأر����س 
املترع بها من اجلمعية اخلريية لرعاية 
للجمعية  ال��ر���س  مبحافظة  املعوقني 
حوايل  املركز  مباين  م�سطحات  وتبلغ 

2000 مرت مربع.
ويتكون املركز من ثالثة اأق�سام رئي�سية 
التابعة  والوحدات  الإدارات  من  وع��دد 

وقف  م�رشوع  لإن�ساء  اجلمعية  ت�سعى 
اإ�سم  حت��ت  ال��ر���س  مبحافظة  خ��ريي 
هذا  ا�ستثمار  بهدف  الر�س".  "واحة 
ودائ��م  ثابت  دخ��ل  كم�سدر  الوقف 
تغطية  دع���م  يف  اإي����رادات����ه  ت�����س��ب 
نفقات ت�سغيل مركز رعاية الأطفال 

املعوقني بالر�س .
تكاليف  ت���رتاوح  اأن  املتوقع  وم��ن 
م�رشوع الوقف اخلريي " واحة الر�س" 
ري��ال.ي��ذك��ر  مليون  و20   15 ب��ني 
اإح���داث  على  حر�ست  اجلمعية  اأن 
تنمية  برامج  يف  جديدة  نوعية  نقلة 
مواردها كموؤ�س�سة خريية تتطلع اإلى 
م�ساندة ما تقدمه من خدمات جمانية 
من  الغالية  الفئة  لهذه  متخ�س�سة 
اإن�ساء  اإ�سرتاتيجية  فتبنت   ، الأبناء 
التي  اأوق��اف �رشعية خريية يف املدن 
توجد بها مراكز وهى الريا�س ومكة 
امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة وج��دة 
واجل����وف وح��ائ��ل وع�����س��ري..واأخ��ريا 
متويل  م�سادر  اإيجاد  بهدف  الر�س. 
ثابتة ودائمة للخدمات التي تقدمها 
عوائد  خ��الل  م��ن   ، اجلمعية  م��راك��ز 

بن�سب  �ست�ساهم  التي  الأوقاف  هذه 
الت�سغيلية  امليزانيات  يف  متفاوتة 
تذبذب  ظل  فى   ، للمراكز  ال�سنوية 
اإي������رادات اجل��م��ع��ي��ة م��ن ال��ت��رع��ات 
لدعم  الرئي�سي  امل�سدر  تعد  التي 
التو�سع  ملواكبة  واأي�سا   ، خدماتها 
والتطويرية  اخلدمية  امل�رشوعات  يف 
ب��امل��راك��ز  املتخ�س�سة  ل��ل��خ��دم��ات 
من  ع��دد  اأك���ر  ل�ستيعاب  وذل���ك   ،
الأطفال املعوقني الذين على قوائم 
الن��ت��ظ��ار ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات 

املراكز.
فتوى �رشعية 

   وا�ستناداً اإلى فتوى ف�سيلة املفتي 
ال�سعودية  العربية  للمملكة  العام 
واإدارة  العلماء  كبار  هيئة  ورئي�س 
ال�سيخ  والإف��ت��اء  العلمية  البحوث 
ال�سيخ  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  عبدالعزيز 
خريي  وقف  اإن�ساء  يف  امل�ساركة  باأن 
 ، ج��اري��ة  ���س��دق��ة  اجلمعية  ل�سالح 
وال��ر حيث  اأع��م��ال اخل��ري  وعمل من 
الأطفال  رعاية  على  ريعه  �سينفق 

املعوقني. 

وقف "واحة الر�س" 
لتمويل نفقات ت�صغيل املركز

خالد بن عمر البلطان 
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موزعة على النحو التايل، بالإ�سافة اإلى 
ق�سم اخلدمات امل�ساندة:

-1 الق�صم الطبي:
 وي�����س��م ال����س���ت���ق���ب���ال، ال���ع���ي���ادات 
الجتماعية، عيادة  ال�ست�سارية، اخلدمة 
العالج الطبيعي، عيادة العالج الوظيفي، 
عيادة عالج عيوب النطق وعلل الكالم، 

امل�سبح الطبي.

-2 الق�صم التعليمي:
امل��ب��ك��رة،  ال��ط��ف��ول��ة  وح����دات  ت�سمل   
ال��ت��م��ه��ي��دي، الب���ت���دائ���ي، ال��ف�����س��ول 
العيادة  الأن�سطة،  ف�سول  التعليمية، 

النف�سية.
-3 اإدارة املركز: 

املبنى  م��ن  الأول  ال����دور  تخ�سي�س 
على  ي�سهل  بحيث  لالإدارة  مقراً  ليكون 

مراجعتهم  الأم���ور  واأول��ي��اء  املراجعني 
العمل  فريق  يتمكن  وكي  با�ستقاللية، 
متطلبات  ك��ل  ت��ق��دمي  م��ن  ب������الإدارة 
وال��ت��وع��وي  وامل����ايل  الإداري  ال��دع��م 
مع  تتداخل  ل  ب�سورة  املنا�سط  واإدارة 
ول  اليومي  العمل  وتبعات  متطلبات 
يتفق  ل  مناخاً  توفر  تقاطعات  ت�سبب 
الذي  التاأهيلي  العمل  وروح  جوهر  مع 

جلنة  ت�سكيل  مت  ذل��ك  على  وب��ن��اء    
اجلانب  على  ت�رشف  اجلمعية  اأوق���اف 
ال�رشعي بالكامل لالأوقاف وت�سم نخبة 
العلماء  الف�سيلة  اأ�سحاب  متميزة من 
بن  ���س��ال��ح  ال�سيخ  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���س��ة 
عبدالعزيز اآل ال�سيخ - وزير ال�سوؤون 
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد 
وع�سوية �سمو الأمري بندر بن �سلمان 
احلرمني  خ��ادم  م�ست�سار   - حممد  بن 
بن  �سالح  ال�سيخ  ومعايل  ال�رشيفني. 
العام  الرئي�س  احل�سني  عبدالرحمن 
وامل�سجد  احل���رام  امل�سجد  ل�����س��وؤون 
�سليمان  بن  عبداهلل  وال�سيخ  النبوي. 
العلماء  كبار  هيئة  ع�سو   - املنيع  
بن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل   .
جمل�س  ع�سو   – ال�سويلم  عبدالعزيز 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�سورى 
الدكتور  ال�سيخ  .وم��ع��ايل  اجلمعية 
م�ساعد   – علي  اآل  �سعود  بن  �سالح 
وف�سيلة   . ال�����س��ورى  جمل�س  رئي�س 
ال�سعدون–  حممد  ب��ن  زي���اد  ال�سيخ 
.ومعايل  رئي�س حماكم منطقة اجلوف 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  املهند�س 

املدينة  منطقة  اأم���ني   – احل�����س��ني 
املنورة .واملحامي عبدالرحمن بن عمر 
ن�سيف – �ساحب مكتب حماماة مبكة 
بن  عبداملح�سن  .واملهند�س  املكرمة 
ال�سورى  جمل�س  ع�سو  الزكري  حممد 

وع�سو جمل�س الإدارة. 
اأوقاف اأجنزتها اجلمعية 

هذا وجنحت اجلمعية يف اجناز العديد 
التي  اخلريية  الأوق��اف  م�رشوعات  من 
نفقات  ت��غ��ط��ي��ة  يف  ح��ال��ي��ا  ت�����س��اه��م 
واح��ة  وه���ي  وق��ف  امل��راك��ز  ت�سغيل 
بن  فهد  امللك  مركز  ل�سالح  النظيم 
عبد ال��ع��زي��ز ب��ال��ري��ا���س. وق��ف واح��ة 
فهد  امللك  مركز  ل�سالح  امل�سيف 
بن عبد العزيز بالريا�س. وقف الأمري 
اخل��ريي  عبدالعزيز  ب��ن  عبداملجيد 
امللك  مركز  ل�سالح  املكرمة  مبكة 
ومركز  بجدة  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
مكة املكرمة. وقف واحة طيبة ل�سالح 
العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأم��ري  مركز 
باملدينة والأمانة العامة . وقف ال�سيخ 
عبدالرحمن بن اإبراهيم الرتكي ل�سالح 
العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأم��ري  مركز 

حممد  ال�سيخ  وقف  املنورة.  باملدينة 
اجلمعية  ملركز  �سرييف  حمزة  �سالح 
مبكة املكرمة. وقف اأم القرى ل�سالح 
وقف  املكرمة.  مبكة  اجلمعية  مركز 
العزيزية ل�سالح مركزي اجلوف  واحة 

وحائل .
 اأوقاف للم�صاهمة 

من  ع��دد  ب��ط��رح  اجلمعية  ت��ق��وم  كما 
للم�ساهمة  اخلريية  الأوق��اف  م�ساريع 
يف اإن�����س��ائ��ه��ا م���ن ق��ب��ل اأه����ل اخل��ري 
واملو�رشين ورجال الأعمال ومنها وقف 
واحة الريا�س ل�سالح مركز امللك فهد 
بن عبد العزيز بالريا�س. ووقف واحة 
بن  �سلمان  الأمري  مركز  ل�سالح  حائل 
عبد العزيز بحائل .ووقف واحة اجلوف 
باجلوف.ووقف  اجلمعية  مركز  ل�سالح 
ل�سالح  بالريا�س  الفرعية  امل��راك��ز 
الريا�س  مبدينة  الفرعية  امل��راك��ز 
مركز  ل�سالح  ع�سري  واح���ة  .ووق����ف 
واحة  .ووق��ف  ع�سري  مبنطقة  اجلمعية 
مبنطقة  اجلمعية  مركز  ل�سالح  الباحة 
ل�سالح  ال��ر���س  واح��ة  .ووق���ف  الباحة 

مركز اجلمعية بالر�س. 
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م�صاٍع لإن�صاء م�رشوع وقف خريي مبحافظة الر�س ل�صالح 
املركز اجلديد 

الأوق��اف  اإن�صاء  يف  اجلمعية  اإ�صرتاتيجية  ا�صتمرار 
اخلريية كم�صدر دخل ثابت للمراكز

املركز..و20  ت�صغيل  نفقات  �صنوياً  ريال  ماليني   3
مليون ريال تكاليف اإن�صاء الوقف

يعتمد على العن�رش الن�سائي. 
الوحدات التابعة

ال��رع��اي��ة  ل��وح��دة  م��ق��را  امل��رك��ز  ي�سم 
ال��ن��ه��اري��ة وي�����س��ت��وع��ب ع�����رشة اأط��ف��ال 
اإل��ى  ال��واح��دة  امل���رة  يف  اجلن�سني  م��ن 
التعليم  يف  التكميلية  اخلدمات  جانب 
الطفلة   / للطفل  ال��الزم��ة  وال��ت��اأه��ي��ل 

خدمته  ع��ل��ى  ي��ق��وم  م��ن  اأو  ول��وال��دت��ه 
ولكن  اإيوائياً  باأن املركز ل يعتر  علماً 
املعوق  الطفل  وتاأهيل  اخلدمة  ظروف 
وتدريب الأمهات وحاجة الأ�رشة للتدريب 
اخل��دم��ات  تكثيف  تتطلب  والتعليم 
اليومية لبع�س احلالت يف برنامج خا�س 

بالعناية اليومية التكميلية.

وح��دات   4 ي�سم  املوظفات  �سكن  اأم��ا 
�سكنية خ�س�ست للموظفات ملن �سيتم 
غري  من  باملركز  للعمل  ا�ستقطابهن 

املقيمات مبحافظة الر�س.
كما مت تخ�سي�س مقر لوحدة العالقات 
الن�سائية وتعتر هذه  العامة والأن�سطة 
اأن�سطة  وتبني  للتوا�سل  نافذة  الوحدة 
للمركز  واإداري��ة حتقق  توعوية  خمتلفة 
ال��ف��اع��ل��ة يف ك��ل م��ا يحقق  امل�����س��ارك��ة 
اجتماعية  وم�ساركة  ح�����س��وراً  للمركز 

فاعلة.
وتتو�سط املبنى الرئي�سي قاعة متعددة 
الأغرا�س مب�ساحة تبلغ حوايل 100 مرت 
الأن�سطة  اإقامة  يف  منها  ي�ستفاد  مربع 

املتعددة.
اخلدمات  ق�سم  على   املركز  وي�ستمل 
امل�ساندة ويتولى متابعة اأعمال ال�سيانة 
والأم���ن  واحل��رك��ة  وال��زراع��ة  والنظافة 
والإمكانية  القدرة  يحقق  مبا  باملركز 

ملواجهة متطلبات الت�سغيل.
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مقال

ماذا لو كتب معوق فكرياً مذكراته؟

حممد بداح النوفل
    ال�ساعة: ٦.00 �س 

اإنه ال�سباح! اأعرف ذلك ولو مل اأنظر اإلى قر�س ال�ساعة 
الذي ينظرون اإليه جميعاً.. ال�سباح، ولن اأفتح عيني 
يحملون  املدر�سة  اإل��ى  ما�سني  اأخ��وت��ي  اأرى  لئالً 
الغد  )الغد(  ا�سمها  جميلة  لوحة  م�سكلني  حقائبهم 

الذي ل اأملكه لأنه لي�س ثمة من يعنى بحا�رشي. 
ال�ساعة:٩.00 �س 

اأعني  ل  فاأنا  )تناديني(  اأقول  وحني  اأمي،  تناديني 
اإيل..  موجه  الكالم  اأن  اأعلم  اأن  يكفي  حرفياً،  ذلك 
لأنني  لأم���ي  بالن�سبة  ا���س��م  ب��ال  اأن��ن��ي  لي�سايقني 
)املعتوه( بالن�سبة لأخوتي )فما و�سعت الأ�سماء اإل 

ل�سنع عالقات يرف�سون يف هذا البيت اإقامتها(. 
ال�ساعة: 12.00م 

بطبق  �ساأجل�س  اأنني  واأعلم  الغداء  وقت  اأن��ه  اأعلم 
ع�سوائية  يد  يف  يل  لحيلة  الغرفة.  زاوي��ة  يف  منفرد 
ولكن  اأك��ون  من  يف  اأخ��ري  ومل  توقيت،  بال  وللعاب 
لباأ�س يكفي اأن اأكون قريباً من دفء الأحاديث التي 

لن اأ�ستطيع اأن اقولها يوماً. 
ال�ساعة: 3.00م 

اجلميع يرتدون ل�ستقبال ال�سيوف مالب�سهم امللونة 
كاأيامهم، اأما اأنا فلن اأ�ستطيع اأن اأدخل يدي يف كمي 
ول اأن اأغلق اأزراري ولو ا�ستطعت فلن اأ�سبح مثلهم 
ولو اأ�سبحت فلرمبا ي�سمح يل بالدخول دون زجر اأو 

نظرات حمرقة. 
ال�ساعة: ٦.00م 

ال�سيوف يغادرون بعد �ساعات ق�سيتها بلف خيط 
حول يدي، جهد يراه غريي عبثاً واأراه و�سيلة هروب 
من اإحباطاتي املرتاكمة. ميرون على فال يرونني اإل 
�سيئاً من الأ�سياء فاأهمهم بال معني، وانك�س راأ�سي 
اأرى  اأن  اأري���د  ل  الأر����س،  يالم�س  يكاد  حتى  خجالً 
ال�سفقة،  األفته:  التي لتخرج تعبرياتها عما  الوجوه 
الزدراء، اخلوف، والأق�سى من كل هذا مظهر اخلزي 

على وجه اأمي كاأنها تعتذر ل�سيوفها اأنها اأجنبتني. 
اأن  اأحدهم: هذا املعوق فكرياً؟ يقوله حماولً  اأ�سمع 
يخفف من وقع امل�سمى غري عامل اأن امل�سكلة لي�ست 
الذي  املعنوي  بالثقل  اإمنا  معينة،  حروف  بائتالف 

يك�سبه املجتمع للكلمة بعد ا�ستخدامها ل قبلها. 
ال�ساعة: ٩.00م 

اأقف اأمام املراآة العمالقة.. قزماً ليحاول اأن يبدو غري 
واأ�سغط  تقزماً،  فاأزداد  اآراءهم يف  اأ�ستعر�س  ذلك.. 
اأود  الداخلي،  اأ�سمت �سجيجي  اأن  اأدين حماولً  على 
اإلى  التي تزحف  نظراتهم  اأخ�ساها:  ولكني  اأ�رشخ  لو 
هذه  عمق  ويف  ف�ساداً.  فيها  فتعثو  روح��ي  جماهل 
العتمة ين�ساب خيط ف�سي يف �سورة �سوؤال م�سو�س 
يثري الرثاء: هل اأنا حقاً كما يظنون؟ اإل اأنه �رشعان ما 

يلقى حتفه اأمام اآرائهم املتواترة. 
ال�ساعة:12.00�س 

اأ�ستطيع،  ول  املمكنة  الأو�ساع  كل  يف  النوم  اأحاول 
�سوت اأبي يجثم على �سدري كالكابو�س معرياً اأمي 
من  احلرمان  اأبكي  واأنا  الأ�سحاء،  اإجناب  يف  بالف�سل 
�سخرية  دون  �أمار�سه  �لذي  �لوحيد  �لن�ساط  �لنوم، 

اأحدهم اأو رمبا دون اأن اأ�سمع �سخريته. 
ال�ساعة: 3.00�س 

اأقف على باب املنزل مواجهاً احلياة بابت�سامة بات�ساع 
التائهة،  الزجاجية  النظرة  بثقة، ل تلك  انظر  الأمل، 
بوجوه  حويل  يلتف  الكل  ازدراء،  بال  واأُحيى  واأحيي 
ويقول:  اأحدهم  ي��دي،  على  ي�سد  ب��الح��رتام؛  مليئة 
دونت ما حدث  وال�سداد ياخالد. هل حقاً  بالتوفيق 
ال�ساعة الثالثة؟!، ل اأعتقد ذلك فال اأحد يدون اأحالمه 

يف دفاتر املذكرات. 

 كلية الرتبية - جامعة امللك �سعود
الريا�س 

+*

+*
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دعوة اأكرث من األفي ع�ضو حل�ضورها هذا العام

اجلمعية العمومية 
تر�ضد الإجنازات وتر�ضم 

اإ�ضرتاتيجية مواجهة 
حتديات املرحلة املقبلة 

العمومية . .

تعقد اجلمعية الجتماع الثالث والع�رشين للجمعية 
العمومية يوم الثالثاء 16 جمادى الآخرة 1430هـ.املوافق 9 

يونيو2009م.مبقر اجلمعية يف الريا�ض، والذي ي�ضهد نقا�ضات 
مو�ضعة حول الإجنازات التي حققتها اجلمعية خالل العام الأول 
من دورة جمل�ض اإلدارة التا�ضعة ، والتي تعترب بداية مرحلة 
جديدة من التو�ضع والتطوير يف م�ضرية اجلمعية وا�ضتكمالً 

لدورها البارز يف الت�ضدي لق�ضية الإعاقة كجمعية وطن. 
ويعترب اجتماع اجلمعية العمومية هذا العام ذا اأهمية خا�ضة 
نظرًا حلجم التحديات الكبرية التي تواجه اجلمعية يف ظل 

تنامي ثقة املجتمع يف خدماتها ، وال�ضتمرار يف التو�ضع يف 
م�رشوعاتها ومد مظلة خدماتها اإلى خمتلف مناطق اململكة على 
الرغم من تراجع اإيرادات اجلمعية من التربعات ،التي متثل 

اأحد اأهم م�ضادر التمويل لنفقات ت�ضغيل املراكز..

الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ويقدم 
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية يف اجتماع اجلمعية 
تقريراً  والع�رشين  الييثييالييث  العمومية 
موجزاً عن ما مت اإجنازه يف اجلمعية خالل 

العام املايل املن�رشم 1429/1428هي 
الأول  الييعييام  وهييو  2008م.،  املييوافييق 
الإدارة،  ملجل�س  التا�سعة  اليييدورة  يف 
والتحديات التي واجهتها . حيث يوؤكد 
اجلمعية  اأن  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سمو 

ومنها  اأهيييييداف  عيييدة  لتحقيق  �سعت 
ا�ستكمال مظلة خدمات اجلمعية، واإجناز 
ميي�ييرشوعييات املييراكييز الييتييي مت اإقييرارهييا 
املناطق  احتياجات  اأولييويييات  بح�سب 
واملييدن.وحتييقيييييق اأكيير قييدر ميين النمو 
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م�رشوعات  واإجنــاز  اجلمعية  خدمات  مظلة  ا�ضتكمال 
املراكز ح�ضب احتياجات املناطق واملدن

ت�ضغيل  ملوازنة  املايل  النمو  من  قدر  اأكرب  حتقيق 
مراكز اجلمعية ل�ضمان ا�ضتمرارية خدماتها املجانية

اجلمعية  مراكز  ت�سغيل  ملوازنة  املايل 
املجانية.  خدماتها  ا�ستمرارية  ل�سمان 
يف  للجمعية  الييوطيينييي  الييييدور  وتييعييزيييز 
»تييدريييبييييياً،  الإعييياقييية  ق�سية  مييواجييهيية 
ت�رشيعياً،  توظيفياً،  خدمياً،  تييوعييوييياً، 

وقائياً«.
وي�سر الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبد 
العزيز اإلى جناح اجلمعية يف حتقيق تلك 
الأهداف العام املا�سي من خالل تنفيذ 
الكثر من الرامج والأن�سطة وامل�رشوعات 
اجلديدة  املراكز  م�رشوعات  اأول  ومنها 
حيث  القائمة  املراكز  خدمات  وتو�سيع 
احتفلت اجلمعية برعاية �ساحب ال�سمو 
عبدالعزيز  بيين  �سلمان  الأمييير  امللكي 
اأمر منطقة الريا�س بو�سع حجر الأ�سا�س 
امل�رشوع  وهييو  الييريييا�ييس،  جنوب  ملركز 
الأول يف ا�سرتاتيجية اإن�ساء مراكز فرعية 
ال�سكانية  الكثافة  ذات  املدن  اأنحاء  يف 
لإيجاد روافد خدمية متقدمة قريبة من 

الأ�رش.
امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعيياييية  وحتييت 
عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأميير 
اآل �سعود اأمر منطقة الق�سيم احتفلت 

ملركز  الأ�ييسييا�ييس  حجر  بو�سع  اجلمعية 
املييعييوقيين مبحافظة  الأطييفييال  رعيياييية 
الر�س، وهو اإحدى ثمار التفاعل الإيجابي 
من اأهل اخلر مع ر�سالة اجلمعية، حيث 
�رشف  ع�سو  الأعمال  رجل  امل�رشوع  تبنى 
اجلمعية الأ�ستاذ خالد بن عمر البلطان، 
ودعييم  اإن�سائه  تكاليف  بتحمل  وبيييادر 

الوقف اخلري للمركز .
كيييميييا متييكيينييت اجلييمييعييييية ميييين جتيييياوز 
مركز  م�رشوع  واجهت  التي  ال�سعوبات 
رعاية الأطفال املعوقن يف ع�سر بعد 
نتيجة  امل�رشوع  اأر�ييس  تخ�سي�س  اإلغاء 
التحديثات التي جتريها اأمانة املنطقة، 
ومت تاأمن اأر�س بديلة للم�رشوع وتعديل 

الت�سميمات املعمارية مبا يتنا�سب مع 
طبيعة الأر�س اجلديدة وم�ساحتها.

مركز  يف  العمل  فريق  ا�ستكمال  ومييع 
الأمر �سلمان لرعاية الأطفال املعوقن 
الأطييفييال  اأعييييداد  م�ساعفة  مت  بحائل 
امل�ستفيدين من املركز وتعزيز براجمه 
اخلييدمييييية والييتييوعييوييية والييتييوا�ييسييل مع 

اجلهات املعنية.
الوطني  الييدور  تعزيز  الى  بالن�سبة  اما 
الإعيياقيية  ق�سية  مييواجييهيية  يف  للجمعية 
ان  الدارة   جمل�س  رئي�س  �سمو  يوؤكد 
احلرمن  خييادم  بقبول  ِّفت  �رشرُ اجلمعية 
ي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفن 
الإن�سانية  للخدمة  جلائزتها  ي  اهلل  حفظه 
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نعده  الذي  الأميير  ال�رشفية؛  وع�سويتها 
تتويجاً مل�سرة هذه املوؤ�س�سة اخلرية 
على مدى اأكرث من ثالثة عقود، وتاأكيداً 
ملا حتظى به ق�سية الإعاقة من اهتمام 

ودعم ورعاية من قبل الدولة.
كييمييا نييّظييمييت اجلييمييعييييية بييالييتييعيياون مع 
موؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
لأبحاث  �سلمان  الأميير  ومركز  اخلرية 
لالإعاقة  الثالث  الدويل  املوؤمتر  الإعاقة 
والتاأهيل الذي حظي برعاية كرمية من 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلطان بن 
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الدفاع والطران واملفت�س 
العام ي حفظه اهلل ي، ونتج من هذا املوؤمتر 
التي  احليوية  التو�سيات  من  منظومة 

بداأنا العمل على تفعيلها. 
ومبييوافييقيية كييرمييية ميين خيييادم احلرمن 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفن 
الكرمي  ا�سمه  باإطالق  اجلمعية  احتفلت 
ي حفظه اهلل ي على مركزها بجدة؛ تقديراً 
وعرفاناً ملا يوليه ي رعاه اهلل ي من م�ساندة 

تعزيز الدور الوطني للجمعية يف مواجهة ق�ضية الإعاقة 
يف جمالت التدريب والتوعية والتوظيف والت�رشيع

للجمعية وبراجمها.
هذا ونظمت اجلمعية للعام الثالث ع�رش 
الأمر �سلطان بن  التوايل م�سابقة  على 
لالأطفال  الكرمي  القراآن  حلفظ  �سلمان 
املييعييوقيين، واحييتيي�ييسيين مييركييز املييلييك 
فعاليات  بجدة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
�ساحب  من  كرمية  برعاية  الييدورة  تلك 
ال�سمو امللكي الأمر خالد الفي�سل اأمر 
�ساحب  وبح�سور  املكرمة،  مكة  منطقة 
ال�سمو امللكي الأمر م�سعل بن ماجد بن 

عبدالعزيز حمافظ جدة.
الرائد  برناجمها  اجلمعية  وا�سلت  كما 
تنظيم  عييير  امليييعيييوقييين«  »تييوظيييييف 
التي  التوظيف  ملتقيات  من  الع�رشات 
ال�رشكات  من  ملمو�ساً  تفاعالً  �سهدت 
الفر�س  اإتيياحيية  لتثمر  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات؛ 

على  للح�سول  املعوقن  من  للمئات 
الذي  الأميير  قدراتهم؛  تنا�سب  وظائف 
لهذه  والييعييالج  التاأهيل  جييهييود  يييتييوج 
الفئة، واأ�س�ست بهذا اجلهد فكرة واآلية 

جديدة لتوظيف املعوقن.
هييييذا و اأ�ييييسييييدرت اجلييمييعييييية »مييرجييع 
ذوي  لييالأطييفييال  التعليم  مناهج  دليل 
الحييتييييياجييات اخلييا�ييسيية« بييالييتييعيياون مع 
لدعم  العربي  اخلليج  برنامج  »اأجفند« 
وهو  الإمنائية،  املتحدة  الأمم  منظمات 
اأول مرجع من نوعه يرُعد دليالً للعاملن 

يف جمال الرتبية اخلا�سة.
و�ساركت اجلمعية يف الكثر من الأن�سطة 
والندوات وامللتقيات العلمية واخلرية 
اخلييرات  تييبييادل  بييهييدف  املتخ�س�سة 

وتكامل اجلهود.
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�ساحب  رعاية  حتت  اجلمعية  واحتفلت 
اليي�ييسييمييو املييلييكييي الأمييييير �ييسييطييام بن 
الريا�س  منطقة  اأمر  نائب  عبدالعزيز 
ال�ساد�سة  دورتها  يف  جوائزها  بت�سليم 
واخلييدميية  للمعوقن  التمّيز  فيييروع  يف 

الإن�سانية للموؤ�س�سات والرامج.
كما تبّنت اجلمعية منظومة من الرامج 
والأن�سطة التوعوية والثقافية والإعالمية 
املتخ�س�سة  ال�رشكات  اإحييدى  ومبا�رشة 
اإمكانية  ودرا�سة  اجلمعية  هيكلة  اإعادة 

اإعادة �سياغة ا�سرتاتيجيتها العملية.
الفني  اجلمعية  اأداء  تقييم  واإعييييادة 
التعليم  »بييرامييج  متخ�س�سة  فييرق  ميين 

والتاأهيل«.
واأخرا نفذت اجلمعية عدداً من الزيارات 
وتطوير  لتدريب  املتخ�س�سة  العلمية 

اأدائها العلمي.
اجلمعية  ميييييوارد  تييعييزيييز  جميييال  وفيييى 
املالية وحتقيق اأكر قدر من الإيرادات 
املييالييييية، ييي�ييسيير الميييير �ييسييلييطييان بن 
اأمام  كلمته  يف  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
يف  انييه  الييى  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
ت�سغيل  موازنة  يف  املطرد  التزايد  ظل 
املراكز وتذبذب الترعات �سعى جمل�س 
لتنمية  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  اإلى  الإدارة 
املوارد �سملت اإجناز وقف »واحة طيبة« 
وتوقيع  وافتتاحه  امليينييورة  باملدينة 
ي مب�سيئة  ا�ستثماره، بحيث ي�سهم  عقد 
مركز  ت�سغيل  نييفييقييات  دعيييم  يف  ي  اهلل 
باملدينة  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمر 
اجلمعية  ومراكز  خا�سة  ب�سفة  املنورة 
الن�سب  قواعد  وفق  امل�ساركة  الأخييرى 

املحا�سبية يف امل�رشوع.
حممد  ال�سيخ  وقيييف  تييد�ييسيين  مت  كييمييا 
�ييسييالييح حييمييزة �ييسييريف وتييوقيييييع عقد 
لدعم  دخييلييه  و�سيخ�س�س  ا�ستثماره 
املكرمة.  مكة  مييركييز  ت�سغيل  نفقات 
مو�سحا �سموه انه يف �سوء ما اأو�ست به 
جلنة ال�ستثمار وتاأييد جلنة الوقف مت 
�رشاء ثالثة اأوقاف خرية عو�ساً عن وقف 

واحة الأعمال بالريا�س، وهي عبارة عن 
ثالثة اأ�سواق قائمة ل�سل�سلة متاجر بنده 
تاأجر  واإعييادة  �سافول،  ملجموعة  تابعة 
تلك الأ�سواق ملدة خم�سة ع�رش عاماً على 
ثابت  مل�سدر  اإ�سافة  ت�سكل  ال�رشكة 
للدخل؛ لت�سهم اإيراداتها يف دعم موازنة 
اجلمعية  د�سنت  كما  املراكز.  ت�سغيل 
»دع  برنامج  »�سافول«  مع  بالتعاون 
خري  ترع  برنامج  وهو  لهم«،  الباقي 
اجلمعية  بر�سالة  الو�سول  ي�ستهدف 
دعم  يف  للم�ساركة  خمتلفة  فئات  اإلييى 
مببادرات  اجلمعية  وحظيت  اجلمعية. 
على  بالدميومة  ات�سمت  متميزة  دعييم 
اإ�سطبل  مييبييادرة  ومنها  �سنوات،  مييدى 
اأبناء خادم احلرمن ال�رشيفن، ومبادرة 
»افعل  وبرنامج  اأم جي«،  موؤ�س�سة »بي 
العربي  الييبيينييك  مييع  بييالييتييعيياون  خييييراً« 

الوطني.

امللكى  ال�سمو  �ساحب  رفع  اخلتام  ويف 
المر �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز 
با�سم اع�ساء اجلمعية العمومية واع�ساء 
ال�سكر  اآيييات  اأ�سمى  باجلمعية  ال�رشف 
اإليييى مييقييام خيييادم احلرمن  والييتييقييدييير 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفن 
النائب  و�سمو ويل العهد الأمن و�سمو 
الثاين، واإلى حكومة اململكة والوزارات 
العام  القطاع  وموؤ�س�سات  والهيئات 
املبادرات  ولأ�سحاب  الإعالم،  وو�سائل 
من اأهل اخلر الذين نعول عليهم كثراً 

يف موا�سلة م�سرة اجلمعية.
 كما اعرب رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية 
عن تقدير وامتنان �سموه للزمالء اأع�ساء 
جمل�س الإدارة، ولل�سفوة من املتطوعن 
الأمانة  يف جلان اجلمعية، وللعاملن يف 
العامة واملراكز، الذين كانوا دائماً عند 

ح�سن الظن.
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ويف هييذا الإطيييار..فييياإن ر�ييسييد الييفييروق 
اجلمعية  منجزات  ت�ساعد  يف  الوا�سحة 
يوؤكد  لعام  عام  من  بالأرقام  وخدماتها 
تفعيل  يف  وطن"  جمعية   " م�سداقية 
ر�سالتها وحتويلها اإلى م�رشوعات تقدم 

املجالت  خمتلف  فى  متقدمة  خدمات 
الييعييالجييييية والييتييعييليييييمييييية والييتيياأهيييييلييييية 
املعوقن  الأطيييفيييال  ميين  ملن�سوبيها 
فييى كييل املييراكييز الييتييى تييزيييد كييل عام 
الأكييرث  تعتر  منطقة  يف  جديدا  مركزا 

احتياجا خلدمات اجلمعية املجانية بن 
املثال  �سبيل  ..وعلى  اململكة  مناطق 
تد�سن  مت  املن�رشم  الييعييام  فييى  فييانييه 
حجر  بو�سع  الأحييييياء  مييراكييز  ميي�ييرشوعييات 
اإلى  الريا�س،  جنوب  ملركز  الأ�سا�س 

موؤ�رشات دالة على النجاح خالل عام
الأرقام والإح�ضائيات
تعك�ض حجم اإجنازات 
اجلمعية وم�ضداقيتها 

اإذا كانت اجلمعية توجت م�ضداقيتها وثقلها 
بقبول  اخلريي والجتماعي على مدى 25 عاماً 
بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خــادم 
عبدالعزيز جلائزتها للخدمة الإن�ضانية يف دورة 
ـ  اهلل  حفظه  ـ  منه  تقديرًا  ال�ضاد�ضة؛  اجلائزة 
لق�ضية  الت�ضدي  يف  وجهودها  اجلمعية  لدور 
الإعاقة ..فاإن ذلك يعود اإلى م�ضداقية الأرقام 
اجلمعية  اإجنــازات  تر�ضد  التي  والإح�ضائيات 

 . احلقيقة  لغة  الأرقــام  باعتبار  عام  بعد  عاماً 
اخلريية  املوؤ�ض�ضات  اأبرز  من  اجلمعية  وتعترب 
التي تلتزم بتطبيق اإ�ضرتاتيجيتها واأهدافها 
منجزاتها ممثلة  تاأتي  ولهذا   .. علمية  مبنهجية 
يف وقائع متحققة بالفعل ، ويف خدمات قائمة 
املعوقني  الأطفال  من  الآلف  منها  ي�ضتفيد 
مناطق  املنت�رشة يف خمتلف  مراكزها  كل  يف 

اململكة.

العمومية . .
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قبول خادم احلرمني ال�رشيفني للجائزة والع�ضوية ال�رشفية ..تقدير لدور وثقل اجلمعية
عدد الأطفال املخدومني يرتفع اإلى 3077 طفال وطفلة بزيادة %20 عن 

العام قبل املا�ضي
اإجنازات عام م�ضى : 

- تد�ضني م�رشوع مراكز الأحياء بو�ضع حجر اأ�ضا�ض مركز جنوب الريا�ض
- و�ضع حجر اأ�ضا�ض م�رشوع مركز اجلمعية اجلديد مبحافظة الر�ض 

- اكتمال وقف »واحة طيبة« باملدينة املنورة وبدء اإ�ضتثماره
- تد�ضني وقف ال�ضيخ حممد �ضالح حمزة �ضرييف 

- �رشاء ثالثة اأوقاف خريية بالريا�ض وا�ضتثمارها لدعم نفقات الت�ضغيل 
اجلمعية  مركز  ا�سا�س  جانب و�سع حجر 
 ، بالق�سيم  الر�س  حمافظة  فى  اجلديد 
لبدء  التح�ضري  يف  اأ�ضواط  قطع  مت  كما 
يف  اجلمعية  ملراكز  التنفيذية  الأعمال 
من  اإقييراره  مت  ملا  وفقاً  والباحة  ع�سر 
�سياغة جديدة ملتطلبات مراكز اجلمعية 

بفئاتها الثالث »اأ، ب، ج«.
املوؤ�رش احلقيقى

ان  تزايد اأعداد الأطفال املخدومن يف 
مراكز اجلمعية يعتر هو املوؤ�رش احلقيقى 
للنجاح الذى حتققه اجلمعية من عام لعام 
، وهى تعك�س اي�سا تزايد ثقة املجتمع 
الت�سدى  فييى  ودورهييييا  اجلمعية  فييى 
فقد  الطييار  هذا  وفى  العاقة.  لق�سية 
الطفال املخدومن فى  و�سل عددهم 
العام املا�سي اإلى 3077 طفالً وطفلة 
الييرعيياييية  خييدمييات  ميين  منظومة  تييلييقييوا 
وتاأهيليا  وتعليميا  عالجيا  املتكاملة 
املخدومن  الطييفييال  عييدد  كييان  .بينما 
طفال   2662 املا�سى  قبل  العام  فى 
بنحو 415  بزيادة تقدر  وطفلة. وذلك 
بالن�سبة  كبر  عييدد  وهييو  وطفلة  طفال 

للطفل  ال�ساملة  الييرعيياييية  تكلفة  الييى 
والتى ترتاوح مابن 40 و50 الف ريال 
�سنويا ، وذلك فى الوقت التى ترتاجع 
الترعات  ميين  اجلمعية  ايييييرادات  فيه 
نفقات  لتمويل  الوحيد  امل�سدر  وهى 
تتو�سع  ذلييك  ورغييم   ، املييراكييز  ت�سغيل 
ومد  جديدة  مراكز  ان�ساء  فى  اجلمعية 
التى  للمناطق  املجانية  خدماتها  مظلة 
حتتاج اليها ، حيث ل ت�ستطيع اجلمعية 
فى ظل تزايد ثقة املجتمع فى خدماتها 
عن  تتخلى  ان  وطيين  جمعية  باعتبارها 
دورها فى توفر اف�سل م�ستوى متقدم 
والتعليمية  الييعييالجييييية  اخلييدمييات  ميين 
فى  املييعييوقيين  لييالطييفييال  والتاهيلية 

خمتلف مناطق اململكة. 
اعداد  الدالة على تزايد  ومن املوؤ�رشات 
تزايد  الطفال املخدومن عن كل عام 
اجلمعية  تقدمها  التى  اخلييدمييات  حجم 
لييهييوؤلء الطييفييال حيييييث ا�ييسييتييفيياد هييذا 
مراكز  فى  وطفلة  طفال   2531 العام 
باملراكز،  العيادات  بخدمات  اجلمعية 
جل�سات  ميين  وطفلة  طفال  و62866 

العالج  فى  و33326  الطبيعى،  العالج 
النطق ا�ستفاد  الوظيفى، وفى وحدات 
عيييييادات  وفييى  وطييفييليية،  طفال   5931
اما   .1905 ا�ستفادة  مت  فقد  ال�سنان 
فى املدر�سة واخلدمات التعليمية فان 
جمموع ما مت ال�ستفادة منها 94359 
النف�سية  العيادات  وفى  وطفلة،  طفال 
فقد ا�ستفاد 1021 طفال وطفلة، وفى 
وفى   ،5123 ا�ستفاد  الطبية  الور�سة 
امل�ساكن  فى  اما   ،221 العظام  عيادة 
مدار  على  خدماتها  من  ا�ستفاد  فقد 
فقد  اجلمعية  مراكز  جميع  وفييى  العام 
بلغوا نحو 29476 طفال وطفلة، واأخرا 
فان اجمالى من ا�ستفادوا من اخلدمات 

الجتماعية نحو 7333 طفال وطفلة.
اأعييداد  م�ساعفة  متت  الطييار  هذا  وفى 
برنامج  ميين  امل�ستفيدين  الأطيييفيييال 
وذلك  العام  التعليم  مدار�س  يف  الدمج 
بعد تكثيف وا�ستكمال برنامج التاأهيل 
امل�سبق، وو�سل عدد الطالب والطالبات 
املا�سي  العام  الرنامج  �سملهم  الذين 
اإلى 129 طالباً وطالبة.بينما كان عدد 
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العام  فى  دجمهم  مت  الذين  الطييفييال 
يف  وطفلة  طييفييالً   104 املييا�ييسييى  قبل 

جميع مراكز اجلمعية.
تنمية متوا�ضلة

اما فى جمال تنمية املوارد فقد متكنت 
بف�سل  املن�رشم  العام  خييالل  اجلمعية 
اإجناز وقف »واحة طيبة«  اهلل تعالى من 
وتوقيع  وافتتاحه  امليينييورة  باملدينة 
ي مب�سيئة  ا�ستثماره، بحيث ي�سهم  عقد 
مركز  ت�سغيل  نييفييقييات  دعيييم  يف  ي  اهلل 
باملدينة  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمر 
اجلمعية  ومراكز  خا�سة  ب�سفة  املنورة 
الن�سب  قواعد  وفق  امل�ساركة  الأخييرى 

املحا�سبية يف امل�رشوع.
حممد  ال�سيخ  وقيييف  تييد�ييسيين  مت  كييمييا 
�ييسييالييح حييمييزة �ييسييريف وتييوقيييييع عقد 
لدعم  دخييلييه  و�سيخ�س�س  ا�ستثماره 
نفقات ت�سغيل مركز مكة املكرمة. كما 
عن  اأوقيياف خرية عو�ساً  مت �رشاء ثالثة 
وهى   ، بالريا�س  الأعييمييال  واحيية  وقييف 
ل�سل�سلة  قائمة  اأ�سواق  ثالثة  عن  عبارة 
�سافول،  ملجموعة  تابعة  بنده  متاجر 
واإعادة تاأجر تلك الأ�سواق ملدة خم�سة 
اإ�سافة  ت�سكل  ال�رشكة  على  عاماً  ع�رش 
مل�سدر ثابت للدخل؛ لت�سهم اإيراداتها 
املييراكييز حيث  مييوازنيية ت�سغيل  يف دعييم 
ريييال  مييليييييون   6.3 للجمعية  تييوؤميين 
�سنوياً، اإلى جانب النمو الراأ�سمايل لهذه 

تاأجر  عقد  اإبيييرام  مت  كذلك  املييواقييع. 
مع  املنورة  باملدينة  طيبة  واحة  لوقف 
اإحدى كرى �رشكات اخلدمات الفندقية 
ريييال. مليون   16 قييدره  �سنوي  مببلغ 

اجناز غري م�ضبوق
توظيف  بييرنييامييج  اليييى  بيياليينيي�ييسييبيية  اميييا 
الرنامج  هييذا  جناحات  فييان  املعوقن 
تت�ساعف من عام الى عام ب�سورة تدعو 
الذى  الرنامج  بهذا  اجلمعية  لعييتييزاز 
براجمها  منظومة  اجلمعية  به  ت�ستكمل 
اخلدمية للمعوقن حيث كانت اجلمعية 
العام قبل املا�سى نحو  قد عقدت فى 
39 ملتقى توظيف وجنحت خاللها من 
توظيف حوالى 110 موظف . بينما فى 
العام املن�رشم قد و�سل عدد ملتقيات 
 47 الييى  تنظيمها  مت  التى  التوظيف 
ملتقى كما مت توظيف مايزيد عن 200 
الرنامج  يحظي  حيث  ومعوقة  معوق 
احلكومية  اجلهات  من  الكثر  بتفاعل 
مهرجان  بتنظيم  ذلك  وتّوج   ، والأهلية 
تييكييرميييي حييا�ييسييد لييهييذه املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
ال�سمو  �ساحب  رعيياييية  حتييت  الوطنية 
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأميير  امللكي 

عبدالعزيز رئي�س جمل�س الإدارة.
كما برنامج الع�سوية خالل عام 2008م 
تقدماً ملحوظاً �سواء على م�ستوى زيادة 
�سعيد  على  اأو  العاملن  الأع�ساء  عدد 

عائدات ر�سوم الع�سوية. 

الأع�ساء  عدد  يف  الزيادة  ن�سبة  وكانت 
عليه  كانت  مبا  مقارنة   57% العاملن 
عائدات  زادت  وكذلك  املا�سي،  العام 
ر�سوم الع�سوية بن�سبة %20 عما كانت 

عليه العام ال�سابق. 
ال�رشفية فان  الع�سوية  الى  بالن�سبة  اما 
احلرمن  خييادم  بقبول  �رشفت  اجلمعية 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفن 
العمومية؛  باجلمعية  ال�رشفية  للع�سوية 
هذه  ودور  مكانة  يج�ّسد  اليييذي  الأمييير 
ويوؤكد  املجتمع  يف  اخلرية  املوؤ�س�سة 
»الع�سوية  الرائد  الرنامج  هذا  جناح 
ال�رشفية« الذي حظي منذ تد�سينه العام 
قبل املا�سي باإ�سادة وتقدير من قطاع 
اأ�سهموا على  عري�س من ال�رشكاء الذين 
اجلمعية  م�سرة  دعييم  يف  �سنوات  مييدى 
يف  الرنامج  وجنييح  اأهدافها.  وحتقيق 
عامه الثاين يف اأن يوؤ�سل لعالقة خا�سة 
الداعمن،  وكبار  اجلمعية  بن  ومميزة 
من موؤ�س�سات و�رشكات واأفراد، واأ�سهم 
النخب  من  بكثر  اجلمعية  تع�سيد  يف 
الجتماعية ويف اإثراء خرات اجلمعية من 
النخبة يف ع�سوية  خالل م�ساهمات تلك 
وخالل  العاملة.  واللجان  الإدارة  جمل�س 
يف  ال�رشف  اأع�ساء  و�سل  املن�رشم  العام 
الأفييراد،  من  الثانية52ع�سوا  دورتها 
ال�رشف  اأع�ساء  اإلى  بال�سافة  و3 جهات 
الأولييييى وعييددهييم 79 من  يف دورتييهييا 
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الفراد و23 جهة وموؤ�س�سة.
امل�ضابقة من جناح لنجاح

وبالن�سبة الى م�سابقة الأمر �سلطان بن 
لالأطفال  الكرمي  القراآن  حلفظ  �سلمان 
مدينة  احت�سنتها  والييتييى  املييعييوقيين 
امللك  مركز  التحديد  وجه  وعلى  جييدة، 
الأطفال  لرعاية  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
ع�رشة  الثالثة  دورتييهييا  فى  املعوقن، 
�ساحب  رعيياييية  حتييت  اأقيمت  والييتييي   ،
ال�سمو امللكي الأمر خالد الفي�سل اأمر 
�ساحب  وبح�سور  املكرمة،  مكة  منطقة 
ماجد  بن  م�سعل  الأميير  امللكي  ال�سمو 
وف�سيلة  جييدة  حمافظ  عبدالعزيز  بيين 
اإمام وخطيب  اآل طالب  الدكتور �سالح 

امل�سجد احلرام.
للم�سابقة  الن�سائي  احلفل  اأقيم  فيما 
حتت رعاية �ساحبة ال�سمو الأمرة العنود 
بنت عبداهلل بن حممد بن عبدالرحمن اآل 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  حييرم  �سعود، 
مكة  منطقة  اأمر  الفي�سل  خالد  الأميير 
الأمرة لطيفة  �سمو  وبح�سور  املكرمة، 

بنت ثنيان بن حممد اآل �سعود.
امل�سابقة  تلك  �سارك يف فعاليات  وقد 
ومت�سابقات  مت�سابقن   110 نييحييو 
من  الكثر  ميين  جهة   80 نحو  ميثلون 
من  اأطفال  جانب  اإلى  اململكة،  مناطق 
بيادة  البحرين.  ومملكة  ال�سارقة  اإمارة 
حيث  املا�سى  قبل  العام  عن  وا�سحة 
�سارك فيها 100 طفالً وطفلة مب�ساركة 
60 جهة وموؤ�س�سة خرية وتعليمية مما 
يوؤكد ا�ستمرار جناح امل�سابقة وريادتها 
املتميز  بنجاحها  وذلك  اأهدافها  و�سمو 
ثالثة  امتدت  التي  دوراتها  مدى  على 

ع�رش عاماً متوا�سلة.
التدريب والتطوير

اأ�سبحت  الرتاكمية،  مع ر�سيد اخلرات 
اأكييادمييييييات  مبيينييزليية  اجلمعية  مييراكييز 
يف  العاملن  مهارات  وتطوير  لتدريب 
والييدار�ييسيين  والباحثن  املييراكييز  تلك 
الإعيياقيية..وتييّوجييت  بق�سية  واملهتمن 
اجلمعية جناحها يف هذا امل�سمار باعتماد 
الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية 

نييدوات،  لعقد  موؤهلة  كجهة  اجلمعية 
حما�رشات، ور�س عمل ب�ساعات معتمدة 
الإدارة  معهد  اعتمد  كما  الهيئة.  من 
العامة اجلمعية كجهة لها حق التدريب 
وكذلك  املعهد،  دورات  يف  ملوظفيها 
عقد دورات تدريبية داخل اجلمعية مع 
حيث  الييرامييج.  نوعية  اقييرتاح  اإمكانية 
كثفت الأمانة العامة من برامج التدريب 
وتطوير املهارات ملن�سوبي اجلمعية، اإلى 
جانب تاأهيل الدار�سن واملتخ�س�سن 
يف جميييال رعيياييية املييعييوقيين، ويف هييذا 
تدريبياً  برناجماً   54 تنفيذ  مت  الإطييار 
من  اأكرث  منها  ا�ستفاد  وخارجياً  داخلياً 
 22 تنظيم  مقابل  فى  �سخ�س.   700
العام  فى  عمل  وور�ييس  ونييدوة  برناجما 
اإلى تدريب 46  اإ�سافة   . قبل املا�سى 
طالبة من طالبات اأق�سام العالج الطبيعي 
والرتبية اخلا�سة والدرا�سات الجتماعية 
بجامعة امللك �سعود. كما ا�ستقبل مركز 
من  طالبة   149 بالريا�س  فهد  امللك 
الأق�سام املتخ�س�سة يف جامعة  طالبات 
امللك �سعود يف زيارات ميدانية لالطالع 
على ما يقدمه املركز من برامج تعليمية 
درا�سات  وتطبيق  واجتماعية  وتاأهيلية 

علمية.
للتثقيف  برناجماً   21 تطبيق  مت  كما 
 171 منه  ا�ستفادت  الأ�يييرشي  والييدعييم 
مييين اأمييييهييييات الأطييييفييييال املييعييوقيين. 
وتيي�ييسييميينييت تييلييك اليييراميييج حمييا�ييرشات 
التعامل  كيفية  عن  واإر�سادية  توعوية 
وطرق  اللغوي،  والتحفيز  الطفل،  مع 
واأهمية  اليي�ييسييالميية،  وقييواعييد  الييتييدريييب 
امل�ساعدة  والأجييهييزة  املبكر،  التدخل 

وتعديل ال�سلوك.
من�سوبي  تدريب  برامج  وت�سمنت  هذا 
اجلمعية �سبعة برامج متخ�س�سة عالجية 
وتاأهيلية ا�ستفاد منها 428 اخت�سا�سية 
وممر�سة وم�ساعدة، اإلى جانب التن�سيق 
لدورات تدريبية بالتعاون مع موؤ�س�سات 
ومراكز تدريب خارجية ا�ستفاد منها 63 

موظفاً وموظفة.
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96 طفال �شاركوا يف الدورة 13

جدة احتفلت باحلفظة يف م�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان امل�شابقة . .

كعادتها.. كانت جدة غري!! ولكن هذه املرة 
بتميزها يف الحتفاء بحفظة كتاب اهلل الكرمي 
الفائزين يف الدورة الثالثة ع�رشة من م�شابقة 
الأمري �شلطان بن �شلمان حلفظ القران الكرمي 

لالأطفال املعوقني.
حيث احت�شن مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
لرعاية الأطفال املعوقني فعاليات تلك الدورة 
من  كبريين،  وم�شاركة  باهتمام  حظيت  التي 

قطاعات عديدة،
اأما حفلها اخلتامي فكان ليلة ول اأطيب ت�شابق 
مقدمتهم  وفى  امل�شوؤولني  من  العديد  فيها 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري م�شعل بن ماجد بن 
عبدالعزيز حمافظ جدة، والعلماء وفى مقدمتهم 
امل�شجد  وخطيب  اإمام  طالب  اآل  �شالح  ال�شيخ 
ذوى  م��ع  والح��ت��ف��ال  احل�شور  على  احل���رام، 

الأطفال املعوقني.
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بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأميير  واأو�سح 
يف  تاأتي  امل�سابقة  هذه  اأن  عبدالعزيز 
امل�سلم  ال�سعودي  املجتمع  متيز  اإطييار 
اإلى ريادة  والهتمام بكتاب اهلل، م�سراً 
والدمج  التاأهيل  برامج  كاأحد  امل�سابقة 
على  وت�سجيعهم  املعوقني،  للأطفال 
اإثييبييات قييدراتييهييم واخلييييروج ميين دائييرة 

العزلة.
اإلييى  طالب  اآل  �سالح  ال�سيخ  واأ�ييسييار 
بني  التناف�س  اأظييهييرت  امل�سابقة  اأن 
من  غرهم  عن  متيزوا  الذين  الأطفال 
اهلل  لكتاب  حفظهم  يف  الأ�سحاء  بع�س 

الكرمي.
ع�رشة  الثالثة  الييدورة  فعاليات  وكانت 
�سلمان  بيين  �سلطان  الأمييير  مل�سابقة 
حلفظ القراآن الكرمي للأطفال املعوقني 
قد بداأت باآيات من الذكر احلكيم لأحد 

الأطفال امل�ساركني يف امل�سابقة. 
ال�سمو  �ساحب  امل�سابقة  راعييى  واأكييد 
�سلمان  بيين  �ييسييلييطييان  الأميييير  املييلييكييي 
اأن  باحلفل،  كلمته  يف  عبدالعزيز  بيين 
املجتمع  متيز  اإطييار  يف  تاأتي  امل�سابقة 
ال�سعودي امل�سلم والهتمام بكتاب اهلل، 
م�سراً اإلى ريادة امل�سابقة كاأحد برامج 
املعوقني  للأطفال  والييدمييج  التاأهيل 
قييدراتييهييم  اإثيييبيييات  عييلييى  وت�سجيعهم 

واخلروج من دائرة العزلة.
واأعرب �سموه عن �سعادته واعتزازه مبا 
ع�رشة  ثلث  مدى  على  امل�سابقة  حققته 
انطلقتها عام 1417هي وما  دورة منذ 
الأمييور  اأولياء  من  تفاعل  من  به  حتظى 
الأطييفييال  بييرعيياييية  املعنية  واجلييهييات 

املعوقني من داخل اململكة وخارجها.
من جهته اأ�ساد ف�سيلة ال�سيخ الدكتور 
امل�سجد  وخطيب  اإمام  طالب  اآل  �سالح 
اجلمعية  بييجييهييود  كييلييمييتييه  يف  احليييييرام 
يف  �سلمان  بن  �سلطان  الأمر  ومببادرة 

تبني امل�سابقة.
الأ�ستاذ  احلفل  بداية  يف  تل  قد  وكييان 
عبدالعزيز ال�سبيهني اأمني عام امل�سابقة 
بيان الدورة الثالثة ع�رشة قائلً: احلمد هلل 

احل�سور  هذا  الفئة  لهذه  قي�س  الييذي 
تفي�س  الييذي  الكرمي  واجلمع  املهيب 
والأخييوة  والإن�سانية  الرحمة  جنباته  يف 

والعناية الأبوية املتدفقة.
اأعلنها  اأهداف هذه امل�سابقة، كما  ومن 
�سمو موؤ�س�سها، ربط هذه الفئة بكتاب 
وين�رش  الييعييقيييييدة  ليحيي  الييكييرمي  اهلل 
قال  نفو�سها  يف  وال�سكينة  الطماأنية 
تعالى: )وننزل من القراآن ما هو �سفاء 
جل  املولى  ويقول  للموؤمنني(،  ورحمة 
القلوب(.  تطمئن  اهلل  بذكر  )األ  وعييل: 
بجمع  عام  كل  يف  نحظى  اهلل  بحمد  واإننا 
كرمي من حفظة القراآن الكرمي من �ستى 
التعاون  جمل�س  ودول  اململكة  مناطق 
اخلليجي، وقد بلغ عدد امل�سرتكني هذا 
النحو  على  موزعني  مت�سابقاً  العام 96 

التايل:
يف فرع املعوقني ج�سدياً 13 منهم �ست 

بنات. ويف فرع املعوقني اإعاقة ج�سدية 
علوية �سديدة مع �سعوبات النطق 10 
املعوقني  فييرع  ويف  بنات.  اأربييع  منهم 
ثلثة  فقط  عقلياً  اأو  وج�سدياً  عقلياً 

منهم ثلث وع�رشون بنتاً.
من  الكرمية  املييبييادرة  هييذه  بثت  وقييد 
احلما�س  روح  وممولها  موؤ�س�سها  �سمو 
والتناف�س على اخلر والإقبال على حفظ 
واملراكز  الأ�ييرش  لييدى  الكرمي  اهلل  كتاب 
اأمييام  اهلل  بحمد  فاأ�سبحنا  املتخ�س�سة 
املر�سحني  معدل  يف  ين�سب  ل  معني 

لها يف كل عام.
كييمييا اأقيييييمييت خيييلل اأييييييام امليي�ييسييابييقيية 
حما�رشتان عن مهارات التعامل مع ذوي 
الرتبية  �سوء  يف  اخلا�سة  الحتياجات 
فيما  والر�سا  ال�سرب  وعيين  الإ�سلمية 
العامة  التوعية  يف  للإ�سهام  اهلل  ق�سمه 

بهذا املو�سوع.
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الأمري �شلطان بن �شلمان: امل�شابقة رائدة فى 
تاأهيل ودمج الأطفال املعوقني باملجتمع

عن  متيزوا  الأطفال  طالب:  اآل  �شالح  ال�شيخ 
ال�له  لكتاب  حفظهم  يف  الأ�شحاء  من  غريهم 

الكرمي

اإدخال ال�رشور على نفو�س  رحمه اهلل ي يف 
امل�ساركني يف م�سابقة امللك عبدالعزيز 

الدولية.
والثناء  بال�سكر  توجه  كلمته  ختام  ويف 
العامة  الأمانة  امل�ساركني يف  اإلى جميع 
واملحا�رشين  التحكيم  جلنة  واأعيي�ييسيياء 
يف  العاملني  و�سائر  التنفيذية  واللجان 
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لرعاية 

الأطفال املعوقني بجدة.
الفائزون يف امل�شابقة

الفرع : املعوقون ج�شدياً فقط
امل�شتوى الثاين:

حفظ خم�سة اأجزاء مع التلوة والتجويد
مدار�س  ي  بل�رشف  عمر  �سامل  عامر  الأول: 

املدر�سة الأهلية بالريا�س 
الفرع : املعوقون ج�سدياً فقط

امل�ستوى الثالث: حفظ خم�سة اأجزاء مع 
التلوة والتجويد

النعيمي  الأول: عبدالرحمن �سامي جابر 
ي جمعية حتفيظ القراآن الكرمي مبنطقة 

املدينة املنورة
النفيعي  مفرح  عائ�س  عبداليله  الثاين: 
القراآن  لتحفيظ  نافع  الإمييام  مدر�سة  ي 

الكرمي بالطائف

�ساحب الف�سيلة اإمام امل�سجد احلرام.. 
اإن ح�سوركم يبث يف النفو�س م�ساعر 
اخلييطييوة  هيييذه  عييلييى  بال�سكر  تيينييطييق 
مييا خطومت  عييلييى  خييييراً  اهلل  فييجييزاكييم 

وقطعتم من م�سافات.
بن  �سلطان  الأميييير  ال�سمو  �ييسيياحييب 
على  يجزيك  اأن  اهلل  ا�ييسيياأل  �سلمان.. 
فلول  وحريراً  جنة  و�سربت  قدمت  ما 
واإن�سانيتك  ابت�سامتك  ثم  اهلل  ف�سل 
يف هيييوؤلء الأطييفييال وهيييذه الييتييلوات 
يف  كالنب�س  اأفييواهييهييم  عييلييى  جييياءت 
قلوبهم ولول ذلك ملا نفعتهم نافعة 
وال�سرب  للج�سم  النمو  حت�سيل  يف 

للطبيعة وال�ستقرار للعاطفة والهدوء 
للنف�س وال�سعة للعقل.

م�سعل  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
حفلنا  عقد  وا�سطة  واأنييت  ماجد..  بن 
والييعييرفييان  ال�سكر  ر�ييسييول  واأنيييا  هييذا 
والميييتييينيييان عييين جييميييييع امليي�ييسيياركييني 
واملنظمني وقد راأيتني فيما اأتعاطى 
عن  كاملخرب  ح�سورك  على  الثناء  من 
�سوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي 
لنا  وم�ساركتكم  ناظر،  على  يخفى  ل 
يف  ال�رشور  اأدخلت  التي  الفرحة  هييذه 
نفو�س امل�ساركني وال�سيء من معدنه 
ي  والدكم  �سابهتم  فقد  ي�ستعرب؛  ل 

الأمر �سلطان بن �سلمان والأمر م�سعل بن ماجد وال�سيخ �سالح اآل طالب والأ�ستاذ عبد العزيز ال�سبيهني يف احلفل اخلتامي
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الفرع : املعوقون ج�سدياً فقط
امليي�ييسييتييوى الييثييالييث: حييفييظ جييزءييين مع 

التلوة والتجويد
ي  العبا�سي  حممد  ح�سان  حممد  الأول: 
امل�سلولني  الأطييفييال  رعيياييية  موؤ�س�سة 

بالريا�س
الثاين: فار�س عبيد علي احلارثي ي مركز 

امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�س
ي  اخلييزمي  �سالح  حممد  ع�سان  الثالث: 
جمعية حتفيظ القراآن الكرمي بالبكرية

اإعاقة ج�سدية علوية  : املعوقون  الفرع 
�سديدة مع �سعوبات النطق

امل�شتوى الثالث:
حفظ حزب مع التلوة والتجويد

الأول: عبدالإله حممود مرزوق ال�سمري ي 
مركز الأمر �سلمان بن عبدالعزيز بحائل

ج�شدية  اإعاقة  املعوقون   : الفرع 
علوية �شديدة مع �شعوبات النطق

امل�شتوى الثالث:
حفظ حزب مع التلوة والتجويد

الأول: حممد عبدالليه عاي�س ال�سفياين ي 
موؤ�س�سة رعاية امل�سلولني بالطائف

عبدالرحيم  خالد  عبدالرحيم  الييثيياين: 
ي ميييركيييز امليييليييك عيييبيييداهلل بن  �ييسييديييق 

عبدالعزيز بجدة
الثالث: م�ساري نواف حمدان ال�سليماين ي مركز 

جمعية الأطفال املعوقني مبكة املكرمة
الفرع : املعوقون عقلياً وج�شدياً اأو 

عقلياً فقط
امل�شتوى الأول:

حفظ جزء عم مع التلوة والتجويد
مركز  ي  البارقي  حممد  علي  زاهر  الأول: 

جدة للتوحد بجدة
الثاين: بدر �سهل جازي العتيبي ي مركز 

الريا�س التخ�س�سي بالريا�س
اأو  وج�سدياً  عقلياً  املعوقون   : الفرع 

عقلياً فقط
امل�شتوى الثاين:

حفظ ع�رشين �سورة من جزء عم مع التلوة 
والتجويد

الأول: �سامل عبيد حممد املدحاين ي مدينة 

ال�سارقة للخدمات الإن�سانية
ي  بخ�س  حممد  عبدالرحمن  حممد  الثاين: 

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
الثالث: عبداهلل حممد عبدالرحمن باطويل 
ي مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة

الفرع : املعوقون عقلياً وج�شدياً اأو 
عقلياً فقط

امل�شتوى الثالث:

التلوة  مع  عم  جزء  من  �سور  ع�رش  حفظ 
والتجويد

ي  القرين  علي  �سعد  عبداخلالق  الأول: 
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة

ي  ماطري  حممد  اإبراهيم  حممد  الثاين: 
معهد الرتبية الفكرية بجدة

الثاين مكرراً: خالد علي حممد احلدادي ي 
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة.
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يحفظون القراآن  . . ويحفظهم
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التي ترتكها  التجربة  تاأثري  البع�ض فقط قد يدركون عمق 
وينطق  يتحرك  معوق  طفل  وذاك���رة  نف�ض  يف  اأي���ام  ثالثة 
ويتنف�ض ب�شعوبة، ورغم ذلك يحر�ض على امل�شاركة يف فعاليات 
م�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان حلفظ القران الكرمي لالأطفال 
املعوقني.. حيث ي�شعر خاللها بفرحة الفوز و�شعادة التميز و�رشور 
اأكرث من 1400 طفل وطفلة  بالنف�ض.. فماذا يكون حال  الثقة 
التعليمية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  ع�رشات  مثلوا  املعوقني  من 
يف  وتناف�شوا  �شاركوا  وخارجها،  اململكة  داخل  من  والإن�شانية 
خري القراآن الكرمي يف كنف هذه امل�شابقة الرائدة واملتفردة، 
على مدى ثالثة ع�رش عاما هي عمر امل�شابقة منذ انطالقها عام 

1417ه�؟! 
اأنها  ناحية  من  امل�سابقة  اأهمية  ورغييم 
علجياً  اأ�سلوباً  الكرمي  بالقراآن  ت�ستنر 
يذخر  مبييا  وذليييك  وتييربييوييياً،  وتعليمياً 
الرتبية  اإليها  تهدف  التي  بالف�سائل 
املواطن  اإعييداد  يف  وال�سليمة  القومية 
وحميطه  بيئته  مع  املتفاعل  ال�سالح 
تواكب  لأنها  واأي�ساً  واأمته،  وجمتمعه 
هييذه  جتييياه  اجلمعية  ور�ييسيياليية  اأهييييداف 
الفئة الغالية من الأطفال، اإل اأن ح�سور 
وب�سحبة  وذويهم  اأقرانهم  مع  الأطفال 
اأولياء اأمورهم لفعاليات امل�سابقة على 
�سيء  والبنات  للبنني  اأيييام  ثلثة  مدى 
الإح�سا�س  ميكن  ل  وم�ساعر  متاماً،  اآخر 
املعوقني  �سوى  اأهميتها  يقدر  اأو  بها 

اأنف�سهم.
�سارك يف هذه الدورة 69 طفلً وطفلة 

من املعوقني من داخل اململكة وخارجها 
حيث كانت قد ر�سحت اأكرث من 80 جهة 
من�سوبيها  وخرية  تعليمية  وموؤ�س�سة 
امل�سابقة،  فييعيياليييييات  يف  للم�ساركة 
اإ�سافة اإلى م�ساركة الأفراد، حيث يقوم 
اأولياء اأمور الأطفال املعوقني بالتقدم 
للم�ساركة لأطفالهم يف فروع امل�سابقة 
املششنششا�ششسششبششة لإعششاقششتششهششم وتششبششعششاً لشش�ششروط 

امل�سابقة.
و�سهد مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
هيييذا اليييعيييام هيييذا اليينييبييع اليي�ييسييايف من 
من  وطفلة  طفلً  لي96  وال�رشور  البهجة 
اأمورهم  اأولياء  اإلى  اإ�سافة  املعوقني، 
خلل م�ساركتهم يف فعاليات امل�سابقة، 
مرافقيهم  مع  الأطفال  ياأتي  حيث كان 
املركز  اإلى  بالفندق  اإقامتهم  مقار  من 

ما تاأثري 3 اأيام يف نف�ض وذاكرة طفل معوق 
يتحرك وينطق ويتنف�ض ب�شعوبة؟!

الأطفال امل�شاركون يعي�شون جتربة متفردة من الإندماج 
واملناف�شة والتعارف والتوا�شل
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فعاليات امل�شابقة هذا العام �شهدت حما�رشات 
وال�شرب  املعوقني  مع  التعامل  مهارات  عن 

والر�شا يف �شوء الرتبية الإ�شالمية

لييتييلوة اآييييات ميين الييقييراآن الييكييرمي على 
بح�سب  وذلييك  امل�سابقة،  حتكيم  جلنة 
مت�سابق،  كل  فيه  امل�سارك  امل�ستوى 
م�ستوى  تقييم  يتم  ذلييك  على  وبيينيياء 

احلفظ. 
لييقيياءات  اأن  اإل  اأهييمييييية كييل هييذا  ورغيييم 
والييتييعييارف  ببع�س  بع�سهم  الأطييفييال 

تعترب  معاً  �سداقات  وتكوين  بينهم 
امل�سابقة  اأيام  خلل  يحدث  ما  اأبرز  من 
هوؤلء  بدمج  اأهدافها  اأحد  يتحقق  التي 
�سعورهم  وعييدم  اأقرانهم  مع  الأطييفييال 
بالعزلة يف املجتمع، ومن ناحية اأخرى يتم 
خلل اأيام امل�سابقة تعارف اأولياء الأمور 
العلقات  بع�سهم على بع�س، وتوثيق 

عن  والييتييعييرف  بينهم  فيما  الإن�سانية 
قرب على اإعاقات اأبنائهم، وال�ستفادة 
ميين جتييارب وخيييربات اأولييييياء الأميييور يف 
اأبنائهم، ثم احلر�س على  علج وتعليم 
فعاليات  انتهاء  بعد  حتى  التوا�سل 

امل�سابقة.
�سلطان  الأميير  �سمو  توجيهات  اأن  كما 
بييين �ييسييلييمييان بييين عييبييدالييعييزيييز ي راعيييي 
امل�سابقة ي بتطوير امل�سابقة ل�ستيعاب 
جمل�س  دول  ميين  املييعييوقييني  الأطييفييال 
للم�سابقة  اأعطت  قد  اخلليجي  التعاون 
الكثر  حتر�س  لذلك  اإقليمياً؛  عمقاً 
ميين اجلييهييات واملييراكييز يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي على تر�سيح عدد من 
من�سوبيها من الأطفال ذوي الحتياجات 
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الفعاليات؛  يف  امل�ساركة  على  اخلا�سة 
ممييا و�ييسييع ميين دائييييرة ال�ييسييتييفييادة من 
يف  م�ساهمتها  اإلييى  اإ�سافة  امل�سابقة، 
بني  الأخوية  العلقات  وتوثيق  تعزيز 

املراكز واجلمعيات اخلرية الإقليمية.
عييدد كبر من  اأجييمييع  الإطييييار  ويف هييذا 
على  املتميزة  وال�سخ�سيات  العلماء 
اأهمية امل�سابقة واأهدافها الإن�سانية يف 
ت�سجيع هوؤلء الأطفال على حفظ القراآن 
الكرمي وتن�سئتهم على الأخلق واملبادئ 
الإ�سلمية التي ت�سهم يف تعزيز ثقتهم 
باأنف�سهم ودجمهم يف املجتمع، موؤكدين 
ترتكها  التي  العميقة  الييتيياأثييرات  اأن 
ثلثة اأيام يف نف�س وذاكرة طفل معوق 
يتحرك وينطق ويتنف�س ب�سعوبة قد ل 

ي�سعر بها الكثر من النا�س مثلما �سعر 
من  وطفلة  طفل   1400 من  اأكييرث  بها 
خر  يف  وتناف�سوا  �ساركوا  املعوقني 
امل�سابقة  هذه  كنف  يف  الكرمي  القراآن 
اثنتي  امتداد  على  واملتفردة،  الرائدة 
فكانت  امل�سابقة؛  عمر  هي  �سنة  ع�رشة 
و�سعادة  خمتلفة،  عندهم  الفوز  فرحة 
بالنف�س  الثقة  و�يييرشور  نيييادرة  التميز 

متفرداً.
الثالثة  الييدورة  فعاليات  �سهدت  كما 
اأيام  خلل  عدة  برامج  العام  هذا  ع�رشة 
امل�سابقة؛ حيث مت اإقامة حما�رشات حول 
الحتياجات  ذوي  مع  التعامل  مهارات 
اخلا�سة يف �سوء الرتبية الإ�سلمية، وعن 
ال�سرب والر�سا فيما ق�سمه اهلل للإ�سهام 

ال�سمو  �ساحب  حييرم  رعاية  حتت 
امللكي الأمر خالد الفي�سل اأمر 
منطقة مكة املكرمة �ساحبة ال�سمو 
بن  عييبييداهلل  بنت  العنود  الأميييرة 
�سعود،  اآل  عبدالرحمن  بن  حممد 
وبح�سور �سمو الأمرة لطيفة بنت 
اآل �سعود رئي�سة  ثنيان بن حممد 
اجلمعية  مبركز  الن�سائية  اللجنة 
بجدة، احت�سن مركز امللك عبداهلل 
الأطييفييال  لرعاية  عبدالعزيز  بيين 
اخلتامي  احلفل  بجدة  املعوقني 
ع�رشة  الثالثة  لييلييدورة  الن�سائي 
مل�سابقة الأمر �سلطان بن �سلمان 
للأطفال  الييكييرمي  الييقييراآن  حلفظ 

املعوقني.
ومت خلل احلفل تكرمي الفائزات 

الييثييلثيية  امليي�ييسييابييقيية  فيييييروع  يف 
وميي�ييسييتييوييياتييهييا، حيييييث �ييسييارك يف 
 35 نحو  الييييدورة  هييذه  فعاليات 
طفلة ميثلون كل مناطق اململكة. 
ح�رشته  الييييذي  احلييفييل  وتيي�ييسييميين 
ال�سمو  �ساحبات  ميين  الييكييثييرات 
و�ييسيييييدات الأعيييميييال وعيي�ييسييوات 
بجمعية  الييعييمييومييييية  اجلييمييعييييية 
الأطفال املعوقني، فعاليات عدة، 
من  لنماذج  احلا�رشات  وا�ستمعت 
امل�سابقة،  يف  امل�ساركات  تلوات 
عن  ت�سجيلياً  فيلماً  و�ييسيياهييدن 
من  يقدمه  ومييا  املييركييز  اأن�سطة 
خدمات رعاية متكاملة للمئات من 
الأطفال املعوقني، وبعد ذلك مت 

توزيع اجلوائز على الفائزات.

مب�شاركة 35 طفلة معوقة

حرم اأمري مكة املكرمة رعت احلفل 
الن�شائي للم�شابقة

يف التوعية العامة بهذا املو�سوع. وكان 
يف  الأهمية  بالغ  اأثيير  املحا�رشات  لهذه 

نفو�س الأطفال واأولياء اأمورهم. 
اأّن فكرة امل�سابقة جاءت مببادرة  يذكر 
اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سمو  من 
وقد خ�س�س �سموه الكرمي على نفقته 
تكاليف  كيييل  لييدعييم  وقيييفييياً  اخلييا�ييسيية 
اجلوائز  قيمة  ذلييك  يف  مبييا  امل�سابقة، 
من  والييفييائييزات  للفائزين  متنح  التي 
الأطيييفيييال املييعييوقييني؛ ولييهييذا حتر�س 
على  تنظيمها  على  امليي�ييرشفيية  الييلييجييان 
خلل  امل�سابقة  حققته  الييذي  النجاح 
امل�سابقة  اإّن  حيث  املا�سية،  دوراتها 
ملمو�س  وتقدير  مميز  بتفاعل  حتظى 
ت�سجيع  يف  النبيلة  الإن�سانية  لأهدافها 
هذه الفئة الغالية من املعوقني ج�سدياً 
وتييدّبيير  اهلل  كييتيياب  حفظ  على  وعقلياً 
من  غرهم  ملواكبة  وتاأهيلهم  معانيه، 
حفظة كتاب اهلل الكرمي، وربط النا�سئة 
ربهم  وكييتيياب  بدينهم  املعوقني  ميين 
يف  ي�سهم  ممييا  امليي�ييسييلييم؛  وجمتمعهم 

دجمهم يف املجتمع. 
امل�سابقة  اأّن جلنة حتكيم  اأي�ساً  ويذكر 
للبنني والبنات تتكون من متخ�س�سني 
ميين جييامييعيية الإميييييام حمييمييد بيين �سعود 
الإ�سلمية وجامعة امللك �سعود وجامعة 
امللك عبدالعزيز وجمعية حتفيظ القراآن 
الأ�ستاذ  الكرمي باملدينة املنورة وهم: 
احلمي�سي  دخيييييل  حمييمييد  بيين  عييثييمييان 
وعلومه  الكرمي  القراآن  بق�سم  املحا�رش 
بكلية اأ�سول الدين ي جامعة المام حممد 
بن �سعود الإ�سلمية، والأ�ستاذ اأحمد بن 
بكلية  املحا�رش  احلري�سي  حيان  علي 
اأ�سول الدين ي جامعة امللك عبدالعزيز، 
اجلابري  بييدر  بنت  ابت�سام  والدكتورة 
ي جامعة  الأ�ستاذة بكلية الرتبية للبنات 
املييلييك عييبييدالييعييزيييز بييجييدة والأ�ييسييتيياذة 
املطريف  حممد  بيين  حييامييد  بنت  عييفيياف 
وكيلة املدار�س الأهلية لتحفيظ القراآن 
الكرمي  القراآن  حتفيظ  جمعية  ي  الكرمي 

مبنطقة املدينة املنورة.
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حوار . .

���ش��اب ي��ب��ل��غ من 
عاماً..   24 العمر 
منوذج م�رشف يقتدي به الأ�شحاء قبل املعوقني 
يف قوة الإرادة واملثابرة على حتقيق اأحالمه 
الإعاقة؛ فقد ولد عمار  وطموحاته رغم ق�شوة 
باإعاقة حركية �شديدة، ولكنها مل تكن عائقاً 
فا�شتطاع  احلياة   يف  اأهدافه  حتقيق  اأم��ام 

حتى  التعليمية  م�شريته  وا�شتكمل  ال�شمود 
خا�ض  كما  بامتياز.  البكالوريو�ض  على  ح�شل 
ريا�شي  كناقد  جدارته  واأثبت  العمل  جمال 
متميز يف �شحيفة املدينة، وا�شتطاع اأن يحفظ 
كتاب اهلل الكرمي كامالً. وللتعرف اأكرث على هذه 
ال�شخ�شية املتميزة حر�شت جملة »اخلطوة« على 

اإجراء هذا احلوار معه:

قالها ل� »اخلطوة« بعد اإعالنها 
يف املوؤمتر الدويل ال�3

عمار بوق�ض: 
اأنا �شعودي

 .. اإذن ل�شت معاقاًً

»عمار هيثم بوق�ض«
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• هل ميكن لقارئ جملة »اخلطوة« 
ون��وع  طبيعة  ع��ل��ى  ي��ت��ع��رف  اأن 

اإعاقتك؟ 
= اإعاقتي كانت منذ الوالدة ب�سبب خلل 
يف االأع�ساب اأدى اإلى عدم القدرة على 
حتريك معظم اأجزاء اجل�سم ما عدا العني 

والل�سان.
• كيف كان �شعورك نحو هذه الإعاقة، 

وكيف تعاملت معها؟
= ولدت ون�ساأت يف اأ�رسة متعلمة ومثقفة 
وهذا كان له دور كبري نف�سياً يف تقبل 
وقدره  اهلل  بق�ساء  موؤمناً  وكنت  االإعاقة 
االإعاقة  مع  اأتعامل  اأن  ا�ستطعت  حيث 

ومع نف�سي كاأين اإن�سان طبيعي.
• كيف كانت ردة فعل املجتمع مع 

حالتك؟ 
يف  مرحلة  حياتي  يف  مرحلتني  ع�ست   =
اأن  واأكيد  اململكة،  يف  ومرحلة  اأمريكا 
نظرة املجتمع تتغري من جمتمع اإلى اآخر، 
كانت  اأمريكا  يف  املجتمع  نظرة  وطبعاً 
نظرة متطورة ومتفهمة وكانوا يحاولون 
م�ساعدتي دائماً، وملا اأتيت اإلى اململكة 
هناك  كانت  �سنة  ع�رسة  اأرب��ع  نحو  قبل 
االإعاقة،  النظرات املتحجرة جتاه  بع�ض 
ول��ك��ن م��ع م���رور ال��وق��ت ب���داأت تتغري 
تتغري  اأن  اإل��ى  نطمح  ونحن  وتتح�سن، 

هذه النظرة اإلى ال�سخ�ض املعوق.
اأن��ك ع�شت ودر���ش��ت يف  ذك��رت   •
اأمريكا.. هل لك اأن تتكلم عن هذه 

املرحلة؟
= در�ست يف اأمريكا ع�رس �سنوات تخللتها 
ثالث ال�سنوات االأولى والثانية والثالثة 
اململكة  اإل��ى  رجعت  بعدها  االبتدائية 
رف�ست  التعليم  مدار�ض  باأن  وفوجئت 
دجمي فيها كطالب منتظم، وبعد جهود 
واأكملت  منت�سب  كطالب  دخلت  ع��دة 
االبتدائي  الرابع  ال�سف  من  درا�ستي 
اإلى املرحلة الثانوية حتى ح�سلت على 
يف   97 بن�سبة  بامتياز  الثانوية  �سهادة 

املئة.
• ما دور والدك ووالدتك يف رحلة 

عالجك ثم تاأهيلك؟ 
والوالدة لهما دور كبري  الوالد  = طبعاً 
يدعماين  كانا  تاأهيلي وعالجي حيث  يف 
ول�ست  طبيعي  اإن�سان  باأين  وي�سعراين 

اإلى جانبي  وي�سانداين كما وقفا  معوقاً 
و�سجعاين على االإجناز والتفوق.

• من الذي يقوم بخدمتك يف املنزل 
والهتمام بك؟

 � الل�ه  حفظهما   � وال��وال��دة  ال��وال��د   =
اإ�سافة اإلى اأ�سقائي وجميع اأفراد االأ�رسة 

الذين مل يق�رسوا معي.
درا�شتك  اإكمال  ا�شتطعت  كيف   •
رغم الإعاقة؟ وَمن كان وراء تقدمي 

الدعم وامل�شاعدة لك؟

باأين  �سعرت  ما  عمري  نف�سي  عن  اأنا   =
دائماً  العك�ض  على  بل  معوق  �سخ�ض 
اأ���س��ع��ر ب����اأين ���س��خ�����ض ط��ب��ي��ع��ي ج���داً، 
ال�سلبية  امل�ساعر  جت��اوزت  لل�ه  واحلمد 
واأكمل  اأه���دايف  اأح��ق��ق  اأن  وا�ستطعت 
فقد  الدعم  اإلى  بالن�سبة  اأما  درا�ستي. 
والنف�سي  املعنوي  الدعم  اأتلقى  كنت 
واأ�سدقائي  عائلتي  اأف���راد  جميع  م��ن 

وكل من حويل.
• من كان يو�شلك اإلى اجلامعة �شابقاً 
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الدولة قدمت كل الت�شهيالت للمعوقني.. وعلى 
املجتمع جتنب النظرات املتحجرة لهم

الأمري �شطام تكفل م�شكورًا با�شتكمال درا�شتي 
العليا يف اأمريكا

تقبلت الإعاقة مب�شاندة اأ�رشتي املتعلمة..
ال�شخ�شية  وم�شاويرك  عملك  واإل��ى 

حالياً؟ 
= ي��وج��د ل���دي ���س��ائ��ق خ��ا���ض ي��ق��وم 

باإي�سايل اإلى اأي مكان.
معك،  الآخرين  تعامل  كان  كيف   •
اأو  املنزل  يف  اأ�شقائك  من  �شواء 

املعلمني اأو الزمالء؟
واأخواتي،  اإخواين  اأكرب  اأنا  باملنا�سبة   =
الكبري  اأين  ومبا  وبنتان،  ول��دان  بعدي 
فقد كنت اأتعامل معهم بطريقة عادية 
ب��دوره��م ك��ان��وا متفهمني  ج���داً، وه��م 
معي.  ويتجاوبون  ويحرتمونني  حلالتي 
التعليمي  اجل��ان��ب  اإل���ى  بالن�سبة  اأم���ا 
اأكملت  ال��ث��ان��وي��ة  م��ن  انتهائي  فبعد 
درا�ستي اجلامعية ودخلت ق�سم االإعالم 
وال�سحافة وواجهت �سعوبة يف معار�سة 
حيث  التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  بع�ض 
اإع��اق��ت��ي،  ب�سبب  ق��درات��ي  يف  �سككوا 
ولكن احلمد هلل وبف�سل من اهلل ثم بثقتي 
بنف�سي وبقدراتي جتاوزت هذه املرحلة 
املركز  على  وح�سلت  بامتياز  وتخرجت 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  جامعة  على  االأول 
رد  اأكرب  الكلية، وهذا كان  واالأول على 

على َمن �سكك يف قدراتي.
• كيف ا�شتطعت تقدمي الختبارات.. 

هل من �شخ�ض كان ي�شاعدك؟
= ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��الخ��ت��ب��ارات ك��ان��ت اإم���ا 
واإما  اختبارات مو�سوعية »�سح وخطاأ« 
اأ�ستعني  كالهما  ويف  مقالية،  اختبارات 

ب�سخ�ض يكتب ما اأمليه عليه.
التي  املف�شلة  ه��واي��ات��ك  م��ا   •

متار�شها عادًة؟
والبلوت، كما  ال�سطرجن  لعبة  اأمار�ض   =

القدم  ك��رة  مباريات  متابعي  م��ن  اأين 
عادًة  واأذهب  ريا�سي،  اأين كاتب  بحكم 
وعالقتي  اجلمهور  واأواج��ه  امللعب  اإلى 
االأن��دي��ة  اإل���ى  اأذه���ب  كما  ج��ي��دة،  بهم 

الريا�سية.
م�شجعي  م��ن  اأن���ك  ع��ن��ك  ن��ع��رف   •
النادي الأهلي فهل اأنت متحيز يف 

كتاباتك؟
ال�سحفية  الكتابة  الأن  ال؛  بالطبع   =
تتطلب امل�سداقية والواقعية؛ وبالتايل 
ال ميكن اأن اأفر�ض ميويل على اجلمهور، 

وهذا اأ�سلوبي يف الكتابة.
معوق  لكل  تقول  اأن  تريد  ماذا   •
ثم  التعليم  على  ال��ق��درة  ل��دي��ه 

حتى  معوق  كل  تن�شح  ومَب  العمل؟ 
يتجاوز الآثار ال�شلبية لإعاقته؟

= يف البداية اأحب اأن اأتكلم عن نف�سي؛ 
فاأنا بعد اأن تخرجت يف اجلامعة ح�سلت 
على فر�سة عمل، واالآن اأعمل لدى جريدة 
ريا�سياً،  �سحفياً  كاتباً  واأعمل  املدينة 
ون�سيحتي لكل معوق لديه القدرة على 
التعلم ثم العمل اأال يرتدد بل بالعك�ض 
هذا حقه الطبيعي يف احلياة، واأمتنى اأن 
يوا�سل درا�سته ويدخل املجال العملي، 
وطبعاً ال بد من جتاهل مو�سوع االإعاقة 
واأال يجعل منها عائقاً يعوقه عن حتقيق 

اأهدافه.
الأطفال  اأمور  لأولياء  تقول  ماذا   •
لتجاوز  تن�شحهم  ومباذا  املعوقني 
اأن  معرفة  عند  الأول����ى  ال�شدمة 
اأبناءهم معوقون؟ وكيف يتجاوزون 

الأحا�شي�ض ال�شلبية؟
اهلل  بق�ساء  باالإميان  اأن�سحهم  بدايًة   =
وق���دره؛ ف��االإع��اق��ة ه��ي اب��ت��الء م��ن اهلل � 
�سبحانه وتعالى � �سواء للمعوق نف�سه اأو 
الأ�رسته؛ فاأمتنى اأن يكون لديهم الر�ساء 
وال�سرب  اهلل وقدره  لق�ساء  واال�ست�سالم 
واحت�ساب االأجر والثواب لعل اهلل �سبحانه 
ينفعهم بال�سخ�ض املعوق، وبدالً من اأن 

يكون عالة عليهم ي�سبح نعمة.

مدير مركز اجلمعية بجدة ي�ستقبل بوق�ض
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اأياد بي�ساء يف خدمة هذه الفئة وغريها. 
الدولة  دور  عن  تكلمنا  مهما  وب�رساحة 
جميع  وف��رت  فقد  حقها  نعطيها  فلن 
الت�سهيالت الكبرية على م�ستوى احلياة 
واملراكز  واملنتزهات  كاملرافق  العامة 
التجارية ومواقف ال�سيارات ويف التعليم، 
كما قدمت الدعم املادي واملعنوي وناأمل 

من اهلل اأن يوفقها ملا فيه اخلري.
• ما مقرتحاتك اأو روؤيتك حلاجات 

وخدمات املعوقني يف اململكة؟
اجتماعات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  اأق���رتح   =
تبادل  فيها  يتم  باملعوقني  خا�سة 
االأف���ك���ار واالق���رتاح���ات واالح��ت��ي��اج��ات 
اإي�سالها  ذلك  بعد  ويتم  بهم  اخلا�سة 
بدورهم  يقومون  الذين  للم�سوؤولني 

بالتفاعل مع هذه الفئة.
افتتاح  يف  م��وؤث��رة  كلمة  قلت   •
لالإعاقة  الثالث  ال���دويل  امل��وؤمت��ر 
»اأنا  بقولك:  اختتمتها  والتاأهيل 
معوقاً«.. هل  ل�شت  اأنا  اإذًا  �شعودي 
ميكن اأن تف�رش لنا ذلك، وما راأيك 
واأهمية  خا�شة،  ب�شفة  املوؤمتر  يف 
عقد املوؤمترات حول ق�شايا الإعاقة 

واملعوقني ب�شفة عامة؟
اأتوقع  مل  الكلمة  ه��ذه  اإل��ى  بالن�سبة   =
لكني  الكبري،  ال�سدى  ه��ذا  حتقق  اأن 
اململكة  حر�ض  من  اأن��ه  بها  اأعني  كنت 

ب��اأين  �سعرت  باملعوقني  واهتمامها 
اإن�ساناً  كنت  ول��و  ف��ع��الً،  معوقاً  ل�ست 
الذي  االهتمام  طبيعياً ملا حظيت بهذا 
راأيي  اإلى  وبالن�سبة  حالياً.  عليه  اأح�سل 
جداً  مثمراً  موؤمتراً  املوؤمتر فقد كان  يف 
وناجحاً، وقد ا�ستفدت منه �سخ�سياً من 
وباخلرباء  باملعوقني  احتكاكي  خ��الل 
دولة  اأربعني  نحو  من  االإعاقة  جمال  يف 
اإي��ج��اب��ي��اً الكت�ساب  وال���ذي ك��ان ع��ام��الً 
املزيد من اخلربة، واأنا �سخ�سياً اأرى اأن 
ويجب  جداً  مهمة  املوؤمترات  هذه  مثل 
الإي�سال  فر�سة  الأنها  دوري���اً؛  عقدها 
جميع  اإل��ى  املعوقني  واآراء  مقرتحات 

�رسائح املجتمع.
• كلمة اأخرية تود اإ�شافتها؟

= اأ�سكر بالدي على حر�سها واهتمامها 
االأطفال  اأ�سكر جمعية  الفئة، كما  بهذه 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  يف  ممثلة  امل��ع��وق��ني، 
االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإدارت��ه��ا 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، على 
لهم،  ودع��م��ه��ا  باملعوقني  اهتمامها 
على  �سلطان  االأم���ري  بال�سكر  واأخ�����ض 
اإ�سدار  بت�سهيل  وتكفله  معي  وقفاته 
ت�رسيح الزواج.. جعل اهلل ذلك يف موازين 
ح�سناته، واأخرياً اأمتنى اأن اأكون منوذجاً 
يف  اأو  االإعاقة  عامل  يف  �سواء  به،  ُيحتذى 

عامل االأ�سحاء.

• هل ميكن اأن ت�شف لنا يف كلمات 
جعلت  وكيف  الإع��اق��ة،  مع  رحلتك 
اآخ��ر:  مبعنى  للتفوق،  حافزًا  منها 
ومل  الإع��اق��ة  على  انت�رشت  كيف 
باأن تنت�رش عليك وعلى  لها  ت�شمح 

اأحالمك؟
ومل  تام  بتجاهل  االإعاقة  مع  تعاملت   =
اأ�سعر اأبداً باأين �سخ�ض معوق؛ وبالتايل 
اأن  وا�ستطعت  االإع��اق��ة  ح��اج��ز  ك�����رست 
ومل  ثانوياً،  اأم��راً  منها  واأجعل  اأهم�سها 
حتقيق  وب��ني  بيني  ع��ائ��ق��اً  اأب����داً  تكن 

اأهدايف.
• ما طموحاتك واأحالمك امل�شتقبلية 
»ال��زواج  ال�شخ�شي  امل�شتوى  على 
امل�شتوى  وعلى  اأ����رشة«  وتكوين 

التعليمي والدرا�شي؟
اأود  ف��اأن��ا  ال��درا���س��ة  اإل���ى  بالن�سبة   =
الواليات  يف  العليا  ال��درا���س��ات  تكملة 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة واحل�����س��ول على 
وقد  وال��دك��ت��وراه،  املاج�ستري  درجتي 
االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تكفل 
اأمري منطقة  �سطام بن عبدالعزيز نائب 
املو�سوع.  هذا  يف  مب�ساعدتي  الريا�ض 
اإلى مو�سوع الزواج فهناك  اأما بالن�سبة 
اململكة  يف  تقيم  �سعودية  غري  �سابة 
يف  �سعوبة  اأواج��ه  لكني  اإليها،  تقدمت 

ا�ستخراج ت�رسيح الزواج باأجنبية.
الأطفال  جمعية  دور  ت��رى  كيف   •
والتعليم  ال��ع��الج  يف  امل��ع��وق��ني 

والتاأهيل؟
جلمعية  زي���ارة  بعمل  قمت  ب�رساحة   =
الريا�ض ويف  املعوقني مبركز  االأطفال 
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة، 
وفوجئت بامل�ستوى العايل من اخلدمات 
ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة م��ن تعليم 
اجتماعية.  خدمات  ومن  وعالج  وتاأهيل 
وقد  اجلمعية  عليه  ت�سكر  دور  حقيقة 
لالإعاقة  العاملي  اليوم  بح�سور  ت�رسفت 
االأم��رية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  برعاية 
التي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بنت  علياء 
خدمة  يف  وك��ب��ري  رائ���د  دور  ل��ه��ا  ك���ان 
يف  جبارة  جهوداً  تبذل  كما  املعوقني، 
عليها  مب�ستغرب  لي�ض  وهذا  خدمتهم، 
االأم��رية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  وعلى 
عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز، فلهما 

بوق�ض مع اأطفال اجلمعية يف زيارته ملركز اجلمعية بجدة
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اجلمعية ت�سلمت مفاتيحه

الأمري م�سعل بن ماجد د�سن وقف ال�سيخ �سالح �سرييف

تقرير . .

بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 
بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلمعية، �سهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
م�سعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة 
اأقامه  الذي  الوقف اخلريي  تد�سني  حفل 

دعماً  �سرييف  حمزة  �سالح  حممد  ال�سيخ 
ملركز اجلمعية مبكة املكرمة، حيث ت�ّسلم 
�سمو رئي�س جمل�س الإدارة مفتاح الوقف، 
�سالح  حممد  ال�سيخ  اأبناء  ت�سليم  مت  كما 

�سرييف وثيقة ت�سمية الوقف.
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واح��د  ���ص��ريف  �صالح  ح��م��زة  وال�صيخ   
م��ن اأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن ال��ع��ام��ر باخلر 
اأن  مب�صتغرب  فلي�س  ولهذا  وال��رخ��اء، 
وحماة  اخلرين،  كبار  من  الأبناء  يكون 
باإذن  الباقيات  الطيبات  الأعمال  ورعاة 
وال�صيخ  والآخ���رة.  الدنيا  يف  تعالى  اهلل 
للجمعية  الداعمني  اأكرب  من  ال�صرفى 
باإن�صاء  قام  فقد  وبراجمها؛  وخدماتها 
مبكة  الن�صيم  ب��ح��ي  اخل����ري  ال��وق��ف 
مكة  يف  اجلمعية  مركز  ل�صالح  املكرمة 
قيمة  ري��ال  مليون   12 ح��وايل  بتكلفة 
الوقف  اأقيم  حيث  الإن�صاءات  تكاليف 
يف  واأ�صهم  للجمعية،  ملك  اأر���س  على 
جدة  يف  اجلمعية  مركز  وجتهيز  اإن�صاء 
مبليون ريال، ي�صاف اإلى ذلك اإ�صهامه 
يف اإن�صاء وجتهيز مركز اجلمعية يف مكة 
ري��ال،  ماليني  اأرب��ع��ة  بتكلفة  املكرمة 
ل�صالح  الإ�صهامات  من  الكثر  وغرها 

موؤ�ص�صات ومن�صاآت اأخرى.
معه  ح��واراً  اأج��رت  وكانت )اخلطوة( قد 
 25 مب���رور  اجلمعية  اح��ت��ف��ال  اإط���ار  يف 
اإن�صاء  اأن  اأكد فيه  عاماً على تاأ�صي�صها، 
الأوقاف اخلرية ي�صهم يف دعم امليزانية 
اأج��ل  م��ن  اجلمعية  مل��راك��ز  الت�صغيلية 
ثابتاً  دخالً  توؤمن  التي  اخلرية  الأعمال 
ملراكز اجلمعية واأجراً م�صتمراً � باإذن اهلل 
تعالى � لأ�صحابها، م�صراً اإلى اأن تاريخنا 
الإ�صالمي حافل بالأمثلة وال�صواهد على 
التفاعل القوي يف هذا امل�صمار، مو�صحاً 
اأن ال�له اأنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنه 
، واأن ولة الأمر مل ياألوا جهداً يف مّد يد 
اأبناء  تخدم  التي  املبادرات  لكل  العون 
عاتق  على  يقع  لذلك  ال��غ��ايل؛  الوطن 
ودعم  اإقامة  اإل��ى  املبادرة  خمل�س  كل 
امل�رشوعات ومعاونة الأطفال املعوقني 

ال�صيخ �صالح �صريف

�صورة حديثة لوقف ال�صيخ �صالح �صريف

ملا فيه خرا الدنيا والآخرة على ال�صواء.
الدولة  ب��دور  اأ�صاد يف ذل��ك احل��وار  وق��د 
رعاية املعوقني قائالً: ل يخفى على  يف 
اجلميع ما قامت به حكومة خادم احلرمني 
و�صن  للم�رشوعات  دع��م  م��ن  ال�رشيفني 
املعوقني  بالأطفال  اخلا�صة  للت�رشيعات 
رعاها   � الدولة  حر�س  منطلق  من  وذلك 
الت�صهيالت  جميع  ت��ق��دمي  على   � ال�له 
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ال�سيخ حمزة �سالح �سرييف: 
ولة الأمر ل ياألون جهدًا يف تقدمي يد العون 

وامل�ساعدة للمعوقني
اإن�ساء الأوقاف اخلريية للإ�سهام يف دعم املراكز 

يوؤمن دخلً للجمعية واأجرًا م�ستمرًا لأ�سحابها

وتذليل ال�صعوبات اأمام القائمني على 
خر  اجلمعية  وه��ذه  املعوقني،  رعاية 

�صاهد على ذلك.
كيف ومتى ؟

ال�صيخ  وق��ف  م�رشوع  حكاية  اأن  يذكر   
حم��م��د ���ص��ال��ح ح��م��زة ���ص��ريف ب����داأت 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ���ص��م��و  ب��ت��ل��ق��ى 

اجلمعية يف 1419/9/17ه��� املوافق 
1999/1/3م ر�صالة من ال�صيخ حممد 
�صالح �صريف يبلغ �صموه قراره باإن�صاء 
اجلمعية  ل�صالح  وقفية  عمائر  خم�س 
ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ري��ع��ه��ا ل��ل�����رشف على 
اجلمعية  مركز  وم�����رشوف��ات  متطلبات 
ال�صيخ  طلب  على  وبناء  املكرمة،  مبكة 

ب��ق��راره  الإدارة  جمل�س  واف���ق  �صالح 
رقم 422/99/3 يف 1422/9/9ه� 
على  2001/11/24م  امل���واف���ق 
تخ�صي�س خم�س قطع من اأر�س اجلمعية 
مبكة  العزيزية  بحي  الن�صيم  مبخطط 
اإجمالية  مب�صاحة  واأرق��ام��ه��ا  املكرمة 
ال��واح��دة  القطعة  )م�صاحة  3000م2 
وقد   . الوقف  عليها  ليقيم  600م2( 
احتفلت اجلمعية يف 1422/9/25ه��� 
وجمع  عبداملجيد  الأم��ر  �صمو  برعاية 
من الوجهاء والأعيان بو�صع حجر الأ�صا�س 
جلنة  وكانت  هذا  �صالح.  ال�صيخ  لوقف 
الوقف  اأج��ازت هذا  اأوق��اف اجلمعية قد 
نفقات  لدعم  ك��ام��الً  ريعه  املخ�ص�س 
املكرمة؛  مبكة  اجلمعية  مركز  ت�صغيل 
وبذلك يكون ال�صيخ حممد �صالح حمزة 

�صريف � جزاه اهلل خراً � قد اأوفى مبا وعد به.
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د. حممد اآل عبا�س

�صتنطلق  العهد  ويل  العزيز  عبد  بن  �صلطان  الأم��ر  برعاية 
الذي  والتاأهيل  لالإعاقة  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات 
�صتحت�صنه الريا�س خالل الفرتة من 22 اإلى 26 اآذار )مار�س( 
الإعاقة  لأبحاث  �صلمان  الأمر  بتنظيم جمعية  وذلك   ،2009
اآل �صعود اخلرية  وم�صاركة موؤ�ص�صة �صلطان بن عبد العزيز 
وجمعية الأطفال املعوقني. قد ل ي�صعفني التخ�ص�س كثرا 
للم�صاركة يف حماور املوؤمتر لذا فاإن هذا املقال يعد م�صاركة 
ب�صيطة يف هذه التظاهرة املهمة جدا. الإعاقة ق�صية اإن�صانية 
فئة  اأو  فكرية  مدر�صة  اأو  �صيا�صة  اأو  بدين  حم�صورة  لي�صت 
اجتماعية اأو علمية. ق�صية الإعاقة لي�صت ترفا فكريا ولي�صت 

مو�صوعا للنخبة بل هي هم اجتماعي كبر وخطر. 
اأتذكر اأول انطباعاتي عن املجتمع الربيطاين مع اأول م�صاهداتي 
له حيث ظهر يل اعتقاد م�صحك اأن ن�صف املجتمع الربيطاين 
هم من املعوقني. ل عجب يف مثل هذا الت�صور اإذا علمت اأنك 
ورده��ات  اجلامعة  اأروق��ة  يف  مكان،  كل  يف  املعوقني  �صرتى 
العمل حتى اخلطرة  ومناطق  واملكاتب  الأ�صواق  الكليات يف 
للمعوق  جتهيزات  اأرى  كنت  �صيارات(.  �صيانة  )ور�س  منها 
يف جميع املحال تقريبا حتى القدمية منها. كان هناك تعامل 
كعمال  اإليهم  ينظر  حيث  املجتمع،  من  الفئة  هذه  مع  جدي 
منتجني لهم حقوق وعليهم التزامات جتاه جمتمعاتهم. عندما 
عدت اإلى اأر�س الوطن مل اأر املعوقني فبداأت اأت�صاءل هل عدد 
املعوقني لدينا حمدود جدا لدرجة اأننا ل ن�صتطيع اأن نلم�س 
اأن لدينا خلال فكريا خطرا جتاههم.  اأم  وجودهم من حولنا؟ 
الطالب،  من  الآلف  ع�رشات  ت�صم  جامعة  يف  ت��راه  معوقا  كم 
وحتى اإن وجدوا فا�صاألهم عن معاناتهم للو�صول اإلى قاعات 
الدر�س واإذا جتراأت فا�صاألهم كيف مت قبولهم ويف اأي تخ�ص�س 
ول تعجب من الإجابات. كم معوقا نراه يف الأ�صواق؟ واإذا كنت 
تبحث عن اأ�صعب الأ�صئلة فا�صاأل اأين املعوقات منهم؟ واإذا 
كنت تريد التحدي ف�صوف اأ�صاألك عزيزي القارئ اإذا لديك اأم 
اأو اأخت اأو ابنه معوقة فهل �صتاأخذها اإلى ال�صوق لتقوم هي 
باختيار ما ترغبه؟ هل �صتاأخذها للتنزه هنا اأو هناك؟ لالإجابة 
موؤمترا دوليا يعد بهذا اخل�صو�س  فاإن  الت�صاوؤلت  عن هذه 
هو فعل ح�صاري بكل ما يف هذه الكلمة من معنى وامل�صاركة 

يف هذا املوؤمتر �صواء باحل�صور اأو الدعم اأو حتى جمرد مقالة 
تعد واجبا وطنيا لبد منه. 

على  وق��ادر  املجتمع  يف  فعال  عن�رش  اأن��ه  املعوق  اأثبت  لقد 
العطاء بجد وجهد ل يقل باأي حال عن نظره. والتجارب التي 
تظهر لنا بني الفينة والأخرى توؤكد هذه النطباعات. وبرغم 
املجتمع  يف  البطالة  ملوؤ�رشات  جدا  وا�صعة  متابعة  هناك  اأن 
دون  تبقى  املعوقني  فئة  البطالة يف  الأ�صئلة عن حجم  فاإن 
اإجابة؟ اإن املعلومات، جمرد املعلومات، عن هذه الفئة لدينا 
حمدودة جدا وم�صادرها حمدودة اأي�صا وما ذلك اإل لقلة دعم 
البحث العلمي املوجه لهذه الفئة. هذه الندرة الن�صبية للعمل 
الأكادميي والبحثي يف جمال الإعاقة جعل املجتمع يعي�س يف 
اأن  �صابق  مقال  يف  كتبت  وفهمها.  الإعاقة  تعريف  اإ�صكالية 
املعوق هو معوق الفكر فقط، معوق النظرة العميقة لالأ�صياء. 
اإن اأخطر الإعاقات التي علينا مواجهتها هي البيئة املعوقة. 
بيئة تف�صل يف فهم معنى التعوق لذلك تعوق كل ما هو منتج 
املواهب  تدعم  اأنها  زورا  تدعي  بيئة  مفهومة.  غر  بدعاوى 
بينما تف�صل يف تعريف املوهوب لذلك تتجاهله عندما يكون 
ماأ�صورا يف قيود اجل�صد. اإن خطر البيئة التي تف�صل يف تعريف 
املعوق ل ميكن و�صفه لأنها بيئة ل ترى من يدمر منجزات 
الوطن واأمنه ويت�صكع يف الطرقات معوقا. لذا فنحن يف حاجة 
اإلى مواجهة اإرهاب البيئة املعيقة لكل ما هو فكر نر وموهبة 
حقيقية حتت مربرات ي�صعب علينا فهما وحمرمة جمادلتها، 
اأحيانا  الدين  با�صم  تتدثر  قبلية  عادات  اإلى  ت�صتند  مربرات 

وبا�صم قيم املجتمع وعاداته اأحيانا اأخرى. 
يغفل  مل  فاإنه  الإعاقة  ق�صايا  �صيناق�س  املوؤمتر  كان  واإذا 
املحور الثاين وهو التاأهيل. ومرة اأخرى فاإنني اأعتقد اأن البيئة 
التي يعي�س فيها املعوق حتتاج اأي�صا اإلى تاأهيل. قد يكون 
لو�صعه  متقبل  فهو  نف�صيا  الأق��ل  على  فعال  موؤهال  املعوق 
اأن املجتمع الذي  اإل  وهذا هو حال معظم من ابتلي بالإعاقة 
مناق�صة  فاإن  لذلك  التاأهيل،  اإلى  يفتقد  الذي  هو  معه  يحيا 
هذه  مع  ليتعامل  املجتمع  تاأهيل  تتنا�صى  األ  يجب  التاأهيل 
يكون  لن  الأمر  هذا  لكن  منه.  يتجزاأ  ل  جزءا  تعد  التي  الفئة 
هو  لي�س  بل  موؤمترات  عدة  حتى  اأو  واحد  موؤمتر  على  موكال 
جهد  ولكنه  قوالبه  يف  املاأ�صور  املقنن  العلمي  البحث  جهد 
كل قلم وكل منرب وكل خطبة جمعة هو جمهود كل املجتمع 

لتطوير وتاأهيل ذاته ليتح�رش كما اأمر ديننا احلنيف.

مقال
ر�سالة مع التحية اإلى املوؤمتر الدويل 

الثالث للإعاقة والتاأهيل
+*
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برعاية الأمرية لطيفة بنت فهد بن عبدالعزيز

القرية الرتاثية
»جنادرية م�صغرة« يف اجلمعية

تراث..

الأمييرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  رعييت 
لطيفة بنت فهد بن عبدالعزيز رئي�س 
جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة العنود اخلريية ، 
حفل افتتاح مهرجان القرية الرتاثية 
ال�صاد�س الذي نظمته اجلمعية وذلك 

مبقر مركز امللك فهد بالريا�س.
وت�صمن املهرجان الذي اأقيم يف مركز 

امللك فهد لرعاية الأطفال املعوقني 
الفعاليات  من  كثريًا  الريا�س،  يف 
ُيعد  حيث  والثقافية  الت�صويقية 
مبثابة »جنادرية م�صغرة« �صارك فيها 
اأركييان  واأقيمت  املناطق  من  كثري 
تراثية عك�صت موروث وثقافة وتقاليد 

وعادات تلك املناطق. 
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واأق���ي���م ع��ل��ى ه��ام�����ش امل��ه��رج��ان ع��دة 
ثقافية  ون����دوات  وحم��ا���رات  اأن�شطة 
اجلهات  م��ن  ع��دد  مب�شاركة  وت��وع��وي��ة 
ال�ركات  عر�شت  كما  واملوؤ�ش�شات، 
وامل�شانع منتجاتها من الأزياء الرتاثية 
اليدوية  واملنتجات  والهدايا  والتحف 
والعطور ال�رقية يف اأجنحة خا�شة داخل 

م�شاحة املهرجان واخليمة الرتاثية.
بنت فهد  لطيفة  الأمرية  �شمو  واأعربت 
باحلفل  األقتها  كلمة  يف  عبدالعزيز  بن 
املنا�شبة  ه��ذه  بح�شور  �شعادتها  عن 
ا�شم  يحمل  ال���ذي  امل��رك��ز  يف  الطيبة 
اهلل  يرحمه   � عبدالعزيز  بن  فهد  امللك 
حققتها  ال��ت��ي  ب���الإجن���ازات  م�شيدة   ،�
اجلمعية يف جمال عالج وتعليم وتاأهيل 
والتي تعد منوذجاً  الأطفال املعوقني، 
حتظى  التي  الكرمية  للرعاية  مثالياً 
الغالية  بالدنا  يف  املعوقني  فئات  بها 
بقيادة  ال��ر���ش��ي��دة  حكومتنا  قبل  م��ن 
عبداهلل  امللك  ال�ريفني  احلرمني  خادم 
الأمني  عهده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز  بن 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن 

عبدالعزيز  � حفظهما اهلل �.
فهد  بنت  لطيفة  الأم���رية  واأو���ش��ح��ت 
على  اجلمعية متكنت  اأن  عبدالعزيز  بن 
اأن  من  عاماً  وع�رين  خم�شة  نحو  م��دى 
�شعيد  على  اأهدافها  من  الكثري  حتقق 
من  بف�شل  الإع��اق��ة  لق�شية  الت�شدي 
اهلل ث��م ب��دع��م ال��دول��ة وت��رع��ات اأه��ل 
الذي يتج�شد  ال�شادق  اخلري وتفاعلهم 
اآثاره يف �شتة  اليوم واقعاً م�رفاً نلم�ش 

مراكز اأ�ش�شتها اجلمعية يف كل من مكة 
والريا�ش  امل��ن��ورة  واملدينة  املكرمة 

وجدة واجلوف وحائل.
واأ�شافت �شمو الأمرية قائلة: »ميكنني 
القول اإن هذه املوؤ�ش�شة اخلريية تعول 
كثرياً على م�شاندة الأفراد واملوؤ�ش�شات 
يف هذا البلد الطيب«، كما دعت �شموها 
الأخوات اإلى الن�شمام لع�شوية اجلمعية 

بهدف دعمها مادياً ومعنوياً.
ويف ختام كلمتها اأعربت �شاحبة ال�شمو 
بن  فهد  بنت  لطيفة  الأم���رية  امللكي 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ن ���ش��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا 
�شلطان  الأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 
بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�ش جمل�ش 
اإدارة اجلمعية لعناية �شموه بهذه الفئة 

الغالية.
الذكر  من  باآيات  ب��داأ  قد  احلفل  وك��ان 

اأطفال اجلمعية  اأحد  احلكيم من تالوة 
ث��م رح��ب��ت الأ���ش��ت��اذة ع��ات��ك��ة حممد 
املوارد  تنمية  وحدة  رئي�شة  الغ�شن 
والأن�شطة الن�شائية يف كلمة اجلمعية 
بن  بنت فهد  لطيفة  الأمرية  ب�شمو 

لرعايتها  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
ب�شيوف  رحبت  كما  للمهرجان، 

مثل  اأن  اإل��ى  م�شرية  احل��ف��ل، 
وال��رام��ج  الأن�شطة  ه��ذه 

اجلمعية  حتر�ش  التي 
تعك�ش  تنظيمها  على 
ال��ت�����ش��دي  يف  دوره������ا 

وقايًة  الإع��اق��ة  لق�شية 
وعالجاً منذ اأكرث من خم�شة 

اأركان تراثية عك�صت موروث وثقافة وتقاليد وعادات 
كل مناطق اململكة

اأن�صطة وحما�رضات وندوات ثقافية وتوعوية
عر�س اأوبريت �صقور اجلزيرة قدمه اأطفال املرحلة البتدائية

 � اجلمعية  تتمكن  حيث  عاماً،  وع�رين 
بالدعم  ثم  القدير  العلي  من  بف�شل 
اأهل  وم�شاندة  الدولة  من  حم��دود  ال��ال 
� من تقدمي  الكرمي  البلد  اخلري يف هذا 
الكاملة  والرعاية  املتخ�ش�شة  اخلدمات 
املجانية للمئات من الأطفال املعوقني 
خمتلف  يف  وذلك  من�شوبيها  من  �شنوياً 
الأق�شام والوحدات العالجية والتعليمية 
والتاأهيلية باجلمعية ومن خالل خمتلف 

مراكزها املنت�رة يف اأرجاء اململكة.
امل��وارد  تنمية  وح��دة  رئي�شة  ونا�شدت 
با�شم  كلمتها  يف  الن�شائية  والأن�شطة 
اجلميع  وذوي��ه��م،  املعوقني  الأط��ف��ال 
واأهدافها  اجلمعية  ر�شالة  مع  التوا�شل 
ح�شد  يف  وامل�شاهمة  النبيلة،  الإن�شانية 
خلدماتها  وامل�����ادي  امل��ع��ن��ى  ال��دع��م 
املقبلة  املرحلة  يف  خ�شو�شاً  املجانية، 
التي تواجه فيها اجلمعية حتدياً يتمثل 
الترعات  م��ن  اإي��رادات��ه��ا  ت��ذب��ذب  يف 
نفقاتها  لتمويل  الرئي�شي  امل�شدر 
ري��ال  مليون   67 م��ن  اأك��رث  تبلغ  التي 
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ثالثة  من  اأكرث  لرعاية  تخ�ش�ش  �شنوياً 
اآلف طفل �شنوياً.

ح�ره  ال���ذي  احل��ف��ل  �شهد  ذل��ك  عقب 
الأم���ريات  ال�شمو  �شاحبات  م��ن  لفيف 
اجلمعية  وع�شوات  املجتمع  و�شيدات 
اجلمعية  ح��ول  فيلم  عر�ش  العمومية، 
خمتلف  يف  املتخ�ش�شة  وخ��دم��ات��ه��ا 
من�شوبي  من  الأطفال  قدم  ثم  مراكزها 
اجلمعية يف مرحلتي الطفولة والتمهيدي 

فقرة فنية با�شم »مملكتنا احلبيبة«.
وت��خ��ل��ل ذل����ك الإع�������الن ع���ن اأ���ش��م��اء 
عر�ش  ثم  اجلمعية  ل�شالح  املترعات 
اأطفال  قدمه  اجلزيرة  �شقور  اأوب��ري��ت 
درع  البتدائية. كما مت تقدمي  املرحلة 
تف�شلت  ث��م  احل��ف��ل  ل��راع��ي��ة  تكرميي 
�شموها بتقدمي دروع و�شهادات ال�شكر 
احلفل  ختام  ويف  امل�شاركة.  للجهات 
بن  فهد  بنت  لطيفة  الأم����رية  ق��ام��ت 
عبدالعزيز بجولة يف املعر�ش امل�شاحب 
الرئي�شية  بالقاعة  واملقام  للمنا�شبة 
اأرك��ان  على  خاللها  اطلعت  ب��امل��رك��ز، 

قامت  كما  ال��رتاث��ي��ة،  القرية  واأج��ن��ح��ة 
�شموها بزيارة جناح املغفور له �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن فهد بن 

عبدالعزيز اآل �شعود � يرحمه اهلل �.
ال��ق��ري��ة  م��ه��رج��ان  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
مهرجان  م��ن  م�شغر  من���وذج  ال��رتاث��ي��ة 
الكثري  فيه عر�ش  يتم  اجلنادرية حيث 
وال�شناعات  والتقاليد  ال��ع��ادات  م��ن 
احلرفية التقليدية وذلك من خالل خيام 
املالمح  تعك�ش  خا�شة  ديكورات  ذات 
البيئية ملناطق اململكة وتراثها املحلي 
واإ�شافة  منطقة،  لكل  املميز  الأ�شيل 
اإلى ذلك يت�شمن املهرجان الكثري من 
الأن�شطة والفعاليات الثقافية والفنية، 
حيث يقام معر�ش متكامل ي�شتمل على 
واأركان للكثري من املعرو�شات.  اأجنحة 
ثقافية  اأن�شطة  املهرجان  ي�شاحب  كما 
يف  توعوية  وحما�رات  �شعرية  وندوات 

جمالت خمتلفة. 
ه���ذا وي�����ش��م��ل امل��ه��رج��ان ال��ك��ث��ري من 
والذهب واملجوهرات  للمالب�ش  الأركان 

والإك�����ش�����ش��وارات وال��ت��ح��ف وال��ه��داي��ا 
والتجميل،  العطور  واأدوات  والأنتيكات 
اإ�شافة اإلى امل�شابقات الرتفيهية، كما 
بالأطفال  خا�شة  م�شاحة  تخ�شي�ش  مت 
مب�شاركة  واأل��ع��اب  م��اله  على  ت�شتمل 
التلوين،  م�شابقات  وبع�ش  مهرجني 
لالأطفال  وع�شائر  وجبات  تقدمي  ومت 
يف الكثري من الأركان التي ت�شتمل على 

الرتفيه واملطاعم.
املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية  اأن  ي��ذك��ر 
الأن�شطة  من  الكثري  اإقامة  على  حتر�ش 
والفعاليات التي تاأتي يف اإطار براجمها 
التي  ال�شاملة  ب��اخل��دم��ات  للتعريف 
ت��وف��ره��ا جم��ان��اً ل��الأط��ف��ال امل��ع��وق��ني، 
وذلك عر مراكزها املنت�رة يف خمتلف 
ومكة  ال��ري��ا���ش،  يف  اململكة  م��ن��اط��ق 
امل��ك��رم��ة، وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة، وج��دة، 
اجلمعية  تقدم  حيث  وحائل،  واجل��وف، 
الرعاية  الأبناء  من  الغالية  الفئة  لهذه 
على  والتاأهيلية  والتعليمية  العالجية 

اأف�شل م�شتوى علمي متخ�ش�ش
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بقلم اإبراهيم حممد بن نا�ر ال�شويلم 

اإن الهتمام بخدمات الرتبية اخلا�شة يجب اأن يكون اهتمام كلي وعلى جميع اأنواع اخلدمات ، 
حيث من الفهم اخلاطئ تقدمي خدمة واإهمال اأخرى ظناً بان خدمات الرتبية منف�شلة مع العلم 
اأنها متداخلة ومتكاملة فيما بينها ، وان النظر اإلى واقع  كيفية فتح برنامج حكومي لدمج ذوي 
اأمر لي�ش بال�شعب املعقد واإمنا  اأيا كانت يف ف�شول خا�شة ملحقه باملدر�شة العادية  الإعاًقة 
على العك�ش وذلك من خالل خطه تقوم على ح�ر عدد الطالب امل�شتفيدين وتوزيعهم جغرافياً 
اإن وجد   ( النف�شي  الأخ�شائي   الإدارة واملعلمني ومن �شمنهم  على املدار�ش ومن ثم توجيه 
اإن �شح  موؤ�ش�شة متهالكة  مع  التعاقد  واأخريا  والتعليمية  الرتبوية  بالعملية  البدء  اإلى   ) طبعا ً
اإر�شال امل�رفني للتاأكد من  التعبري للقيام بنقل الطالب من والى املدر�شة مع التاأكيد على 

جناح اخلطة ال�شابقة .
وان متعنت النظر عزيزي القارئ فيما مت ذكره بع�ش النظر عن �شالحية اخلطة من عدمها وعن 
اأن غالبية اخلدمات  ، فاإنك جتد  التوا�شل  اأخ�شائي ا�شطرابات  توفر خدمات مل تذكر كخدمه 
اأنه مت تقدميها ( كخدمات  اأو م�شانده هي خدمات �شعيفة ) يف حال  اأ�شا�شيه  املقدمة �شواء 
ال�شحة املدر�شية التي يف الغالب ل توجد على ار�ش الواقع بل جتدها بارزة يف اأوراق الكتب 
بالغه يف  اأهميه  لها  والتنقل  النقل  فاإن خدمات  املثال ولي�ش احل�ر  ، وعلى �شبيل  والأبحاث 
جناح برامج الرتبية اخلا�شة من خالل تواجد �ركات متخ�ش�شة يف نقل طالب الرتبية اخلا�شة 
واإعاقاتهم  الطالب  احتياجات  مع  تتالءم  ال�شناعة  حديثه  حافالت  متتلك  بحيث  املدر�شة  اإلى 
اإ�شافة اإلى وجود فريق عمل مكون من م�رفني و �شائقني ومرافقني موؤهلني لهذه املهنة ،  
بعك�ش مانقا�شيه يوميا ًمن �ركات متخ�ش�شة لي�ش يف الرتبية اخلا�شة واإمنا البع�ش منها يف 
خدمات اأخرى كخدمات ) احلج والعمرة ( والتي متتلك حافالت قدميه وغري مكيفه بعماله ل تعي 

التعامل مع هذه الفئة الغالية على  قلوبنا .
اإن معاناة النقل والتنقل لطالب الرتبية اخلا�شة تتكرر عام بعد عام ومن �ركه اإلى �ركه اأخرى 
دون النظر ولو بعني واحدة اإلى احتياجات هوؤلء املعاقني من خالل ال�شتفادة من التجارب التي 
عمل  فريق  باإر�شال  وذلك  املوجودة  الإمكانيات  ح�شب  وحماكاتها  وتقنينها  اخلارج  يف  تقدم 
اإلى احد الدول املتقدمة للك�شف عن احدث التقنيات التي تهتم بنقل ذوي الإعاقة مبختلف 
اإعاقاتهم  ، فمتى �شتزول هذه املعاناة وي�شبح ذهاب طالب الرتبية اخلا�شة وعودتهم عبارة 

عن نزهة وخطوة ت�شاندهم و ت�شجعهم على القيام والذهاب اإلى املدر�شة منذ ال�شباح الباكر .

طالب درا�شات عليا بق�شم الرتبية اخلا�شة 
– جامعة امللك �شعود - الريا�ش

مقال

» معاناة نقل وتنقل الطالب املعاقني ؟؟ «

+*

+*
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ال�شيخ عبد اللطيف اجلرب رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني
يف حوار خا�س لـ »الخطوة«:

الأفكار اخلالّقة وراء جناح اجلمعية 

حوار . .

تتفرد جائزة اجلمعية للخدمات الإن�شانية بتوجهاتها واأهدافها 
فهي مبثابة تقدير وتكرمي اجلهات والأفراد الذين ي�شاهمون يف 
م�شاندة ق�شية الإعاقة واملعوقني من جهة ،ودعم ر�شالة اجلمعية 
بجائزة  الوطني  العربي  البنك  فاز  العام  اأخرى...وهذا  جهة  من 
اجلمعية يف جمال اخلدمة الإن�شانية للعمل اخلريي للموؤ�ش�شات، 
الذي يدفع  افعل خرياً "   وذلك لتبنيه فكرة الربنامج الرائد " 
اآيل  �شحب  عملية  كل  عن  اجلمعية  حل�شاب  ريالً  البنك  مبوجبه 
تتم من نقاط �رصاف البنك العربي مبختلف مناطق  اململكة. وهو 

الربنامج الذي يطبقه البنك منذ عام 1993م حتى  تاريخه. 

وف��ى ح���وار خ��ا���ص ل���  " اخل��ط��وة " مع 
اجل��ر  ح��م��د  ب��ن  اللطيف  ع��ب��د  ال�شيخ 
العربي  ال��ب��ن��ك  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
باجلائزة،  البنك  فوز  مبنا�شبة  الوطني، 
التي  اجلمعية  بجائزة  البنك  اعتزاز  اأكد 
الريادي  للدور  خا�شاً  تقديراً  تعك�ص 
للبنك يف العمل الإن�شاين واخلريي واأداء 
اأن  اإلى  م�شريا   ، الجتماعية  امل�شوؤولية 
البنك  تبناه  الذي  خرياً«  »افعل  برنامج 
منذ اأكرث من �شتة ع�رش عاما يعد منوذجاً 
اإيجابياً لكيفية تفعيل دور املوؤ�ش�شات 
الجتماعي ..وتفا�شيل اأخرى �شمها هذا 

احلوار..
جمعية  مبادرة  تقولون يف  مــاذا   •
البنك  مينح  املــعــوقــني  ــال  ــف الأط
العام  الوطني جائزتها هذا  العربي 
اخلريي  للعمل  الإن�شانية  للخدمة 

للموؤ�ش�شات يف دورتها ال�شاد�شة ؟
العربي  البنك  مبنح  اجلمعية  مبادرة   =

للخدمة  ال��ع��ام  ه��ذا  جائزتها  الوطني 
اإذ  بها  نعتز  ���ش��ه��ادة  ه��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
العربي  للبنك  ال��ري��ادي  ال��دور  تعك�ص 
واخل��ريي  الإن�����ش��اين  العمل  يف  الوطني 
جتاه  الجتماعية  امل�شوؤولية  يف  ودوره 
اأخرى  املجتمع هذا من جهة ، ومن جهة 
اجلمعية  نظرة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تعك�ص 
جتاه العمل الإن�شاين وعالقتها بالقطاع 
الأكر  الداعم  باعتباره  الوطني  اخلا�ص 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات وامل��ن��ظ��م��ات اخل��ريي��ة 

والإن�شانية غري احلكومية 
الذي  يعترب برنامج "افعل خريا"   •
ل�شاح  الوطني  العربي  البنك  تبناه 

اجلمعية احد الربامج الرائدة التي 
تعك�س تفاعل القطاعات القت�شادية 
اليجابي مع ق�شايا املجتمع الإن�شانية 

... ما راأيكم يف ذلك ؟
= برنامج »افعل خرياً« الذي تبناه البنك 
العربي الوطني  منذ اأكرث من �شتة ع�رش 
عاما يعد منوذجاً اإيجابياً لكيفية تفعيل 
دور املوؤ�ش�شات الجتماعي جتاه املجتمع 
�شنويا  البنك مبوجبه ترعاً  حيث يقدم 

ل�شالح جمعية الأطفال املعوقني .
اأهمية لإظهار اجلوانب  هل ترون   •
خريا"  "افعل  لربنامج  الإيجابية 
على  القائمني  وعي  لزيادة  اإعالميا 
القت�شادية  وال�رشكات  املوؤ�ش�شات 
امل�شئولية  لتفعيل  الــوطــنــيــة 
الجتماعية لديها ، وخا�شة يف ظل 
تزايد احتياجات اجلمعيات اخلرية 

للم�شاندة لتو�شع خدماتها ؟
العمل  ا�شتثمار  اإل��ى  نهدف  ل  نحن   =
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امل�شوؤولية الجتماعية تنمية ولي�شت �شدقة من ال�رشكات
الأمري �شلطان بن �شلمان قاد اجلمعية من العمل بالتربعات 

اإلى ال�رشاكة الإ�شرتاتيجية مع القطاع اخلا�س

يحقق  مل  ما  اإعالمياً  والإن�شاين  اخلريي 
ن�����رش وغ��ر���ص مفاهيم  اأه���م ه��و  ه��دف��اً 
امل�شوؤولية الجتماعية ، ويف هذا ال�شياق 
اأود اأن اأو�شح اأن هنالك فرق كبري بني 
مفهوم ال�شدقة وامل�شوؤولية الجتماعية 
نحن  الجتماعية  للم�شوؤولية  فبالن�شبة   ،
مفهوم  �شمن  ي��اأت��ي  ذل��ك  اأن  نعتقد 

ال�رشاكة يف التنمية ودعم املجتمع .
حتقيق  يف  ــيــة  ــع اجلــم ــت  جنــح  •
اإجنازات عديدة بف�شل من الـله ثم 
القت�شادي  والقطاع  الدولة  بدعم 
الوطني، منها عالج وتعليم وتاأهيل 
اأكرث من ثالثة اآلف طفل  وطفلة من 
املعوقني ، بالإ�شافة اإلى متكنها من 
دمج اأكرث من األف طفل يف مدار�س 
التعليم العام ... فماذا تقولون يف 
هذا النجاح خا�شة وان البنك العربي 
من  النجاح  هذا  يف  �رشيك  يعترب 
الذي   " خــريا  "افعل  برنامج  خــالل 

يتبناه منذ عام 1993م ؟ 
املعوقني  الأط���ف���ال  جمعية  جن���اح   =
املوؤ�ش�شات  لنجاح  ع��امل��ي  م��ث��ال  ه��و 
من  ال�شتفادة  اأن  واأعتقد  الإن�شانية 
ح��دود  يتجاوز  العظيمة  التجربة  ه��ذه 
وبتقديري  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
اأن الف�شل يعود بعد اهلل �شبحانه وتعالى 
ودع��م  ال��ر���ش��ي��دة  حكومتنا  دع���م  اإل���ى 
ورجال  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  ال�رشكات 
ول�له احلمد كرث.  الأعمال اخلريين وهم 
لكن الأهم هو الأفكار اخلالّقة واجلهود 
�شاحب  عليها  اأه��ن��يء  التي  العظيمة 
ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان 
،رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية فهو الذي 
الطويلة  هذه  ال�شنوات  قاد خالل هذه 
اجلمعية اإلى النجاح واإلى مفهوم التحول 
باجلمعية من جمرد جمعية خريية تعمل 
تعمل  متقدمة  جمعية  اإل��ى  بالترعات 

مب��ف��ه��وم ال�����رشاك��ة ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة مع 
قدمت  برامج  لتمويل  اخلا�ص  القطاع 
من  لأك��رث  والتاأهيل  والتعليم  العالج 

ثالثة اآلف طفل وطفلة .
• ما هو تف�شريك لعدم وعي الكثري 
بالدور الجتماعي للموؤ�ش�شات اخلا�شة 
الإعمال  رجال  من  العديد  واكتفاء 
اخلريية  املنا�شبات  يف  بالتربع 
املوؤ�ش�شات  مع  حقيقي  تفاعل  دون 

الإن�شانية ؟
= ل اأعتقد اأن الأمر يعود اإلى قلة وعي 
فبالدنا   ، الأعمال  رجال  مبادرة  عدم  اأو 
وهلل احلمد تزخر مبحبي عمل اخلري وهم 
املوؤ�ش�شات  مع  للتفاعل  ا�شتعداد  على 
الإن�شانية ، لكن علينا اأن نتذكر اأن رجال 
اأعمال  رجال  لي�شبحوا  كانوا  ما  الأعمال 
اأ�شحاب  يكونوا  لو مل  ثروات  واأ�شحاب 
وا�شتثماري  وم��ايل  ا�شراتيجي  تفكري 
املوؤ�ش�شات  ت�شتطع  مل  ف��اإذا   ، �شليم 
وم�شاريعها  نف�شها  ت�شويق  الإن�شانية 
فاإن  ومقنعة  مدرو�شة  برامج  بتقدمي 
تبديد  يف  اأهمية  ي��رى  ل  الأع��م��ال  رج��ل 
جمدية  غري  م�شاريع  يف  �شتذهب  مبالغ 
عمله  ثمرة  ي��رى  اأن  يريد  ل  منا  فمن   ،
م�رشوع  اأو  اإن�شان  جناح  يف  م�شاهمته   اأو 
الإن�شانية  املوؤ�ش�شات  قادة  على  اإن  ؟ 
ال�شليم  والتخطيط  بالروؤية  يتمتعوا  اأن 
اأفكارهم  اأو  براجمهم  ت�شويق  ثم  ومن 

ب�شكل عقالين ولي�ص عاطفي .
• هل ترى اأن العالقة بني املتربعني 
من رجال الأعمال واأهل اخلري عامة 
اخلريية  واملوؤ�ش�شات  واجلمعيات 
يف حاجة اإلى اإعادة تقييم وتنظيم 
حتى ميكن تعاظم الفائدة من هذه 
العالقة ل�شالح الفئات امل�شتهدفة ؟
بني  العالقة  تنظيم  ج��داً  املهم  من   =
وال�رشكات  الأعمال  املترعني من رجال 

وامل��وؤ���ش�����ش��ات م��ن ج��ه��ة واجل��م��ع��ي��ات  
فال�رشكات   ، اأخ���رى  جهة  م��ن  اخل��ريي��ة 
اأم��ام  م�شوؤولة  منها  امل�شاهمة  خا�شة 
جم��ال�����ص اإدارت���ه���ا وم�����ش��اه��م��ي��ه��ا  عن 
الإنفاق  ذل��ك  يف  مبا  حم��ددة  ميزانيات 
على  اأن  واأرى  اخلريية  امل�شاريع  على 

اجلمعيات اأخذ ذلك يف العتبار. 
• كيف ترى دور الدولة يف م�شاندة 
ومــاذا  واملعوقني  الإعــاقــة  ق�شية 
الأهلي يف  القطاع  اأن يفعل  ميكن 

هذا املجال ؟
من  الكثري  ،تقدم  اهلل  اأيدها  الدولة   =
واملعوقني  الإع��اق��ة  جم��الت  يف  الدعم 
على م�شتوى الأبحاث وامل�شتوى الطبي 
والعلمي، والقطاع الأهلي اأ�شهم ب�شكل 
ال��دول��ة يف دع��م هذا  اإل���ى ج��ان��ب  كبري 
وا�شعاً  جم��الً  هنالك  اأن  واأرى  املجال، 
والأكادميية  العلمية  املوؤ�ش�شات  لدى 
لتقوم  احل��دي��ث��ة  اجل��ام��ع��ات  خ��ا���ش��ة 
بدورها يف دعم اأبحاث الإعاقة وم�شاعدة 

املعوقني .
• كلمة اأخرية تودون اإ�شافتها ؟

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  اجلزيل  ال�شكر   =
على  والقائمني  �شلمان  بن  �شلطان  الأم��ري 

اجلمعية واأمنياتي بدوام النجاح اإن �شاء اهلل .

�شمو الأمري �شطام ي�شلم اجلر اجلائزة
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تبنت �رشكة االت�ساالت ال�سعودية برناجماً لدعم اجلمعية من 
خالل ر�سائل الهاتف النّقال لكل م�سرتكي ال�رشكة.

وممّيز  جديد  تفاعل  باأنها  امل��ب��ادرة  ه��ذه  �سموه  وو���س��ف 
برامج  مع  التفاعل  يف  الرائدة  الوطنية  ال�رشكات  اإح��دى  من 
اإلى اأن احلملة  امل�سوؤولية االجتماعية والعمل اخلريي، م�سرياً 

بر�سالة  التعريف  ت�ستهدف 
املعوقني  االأط��ف��ال  جمعية 
اخلريي  ودوره��ا  وخدماتها 
ال��ت�����س��دي  يف  واالإن�������س���اين 
ورع��اي��ة  االإع���اق���ة  لق�سية 
هذا  املعوقني.  من  االآالف 
اإل����ى ج��ان��ب ح�����س��د ال��دع��م 
والتفاعل مع جهود اجلمعية 
مبا ميكنها من اال�ستمرار يف 
خدماتها وتطوير ما تقدمه.

بن  �سلطان  االأم���ري  واأع���رب 
وتقديره  �سكره  عن  �سلمان 
الدوي�ش  �سعود  للمهند�ش 
�رشكة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

االت�ساالت ال�سعودية والأع�ساء جمل�ش االإدارة على م�ساندتهم 
الدائمة للجمعية وم�رشوعاتها.

 SMS النقال  الهاتف  ر�سائل  برنامج  اأهمية  �سموه  واأك��د 
من  عري�ش  قطاع  مع  التوا�سل  يف  حديثة  و�سيلة  باعتبارها 
املجتمع بكل فئاته واأعماره وهو ما ُيعد اإ�سافة غري م�سبوقة 
اجلمعية  بجهود  التعريف  يف 

واحلث على دعمها.
بن  �سلطان  االأم���ري  واأ���س��ار 
اجلمعية  اأن  اإل���ى  �سلمان 
هذه  مثل  على  كثرياً  تعول 
املوؤ�س�سات  من  املبادرات 
الوطنية يف حتقيق اأهدافها 
اخل���ريي���ة، م���وؤك���داً اأه��م��ي��ة 
اجلانب التوعوي يف الر�سالة 
بنف�ش قدر اأهمية ا�ستقطاب 
ال���دع���م امل�����ادي خل��دم��ات 
اجلمعية الأكرث من ثالثة اآالف 
نحو  اإل��ى  ت�سل  مب��وازن��ة  طفل 

50 مليون ريال �سنوياً.

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأمري  عبدالعزيز  بن  ماجد  بن  عبدالعزيز 
يف  مكتبه  يف  امل��ن��ورة  املدينة  منطقة 
االإمارة موؤخراً اأطفال مركز االأمري �سلطان 

بن عبدالعزيز لرعاية االأطفال املعوقني 
يف املدينة املنورة. 

اإلى  االأمري عبدالعزيز بن ماجد  وا�ستمع 
�رشح واف عن اأن�سطة اجلمعية يف املدينة 

االت�ساالت ال�سعودية تتبنى برناجماً لدعم اجلمعية

اأمري املدينة يطلع على اأن�سطة »االأطفال املعوقني«
املنورة والربامج املفعلة خلدمة االأطفال 

املعوقني يف املنطقة. 
واأثنى اأمري منطقة املدينة املنورة على 
دور اجلمعية يف خدمة هذه الفئة الغالية 
م�ساعفة  اأهمية  م��وؤك��داً  جميعاً،  علينا 
اجل���ه���ود وال��ع��م��ل ال�������دوؤوب ل��ت��ق��دمي 
اخلدمات التاأهيلية والعالجية والتعليمية 
كافة لهم و�سوالً اإلى تطلعات القيادة. 

املدينة  اأم���ري  ق��دم  ال��ل��ق��اء  نهاية  ويف 
بهم،  اخلا�سة  الهدايا  بع�ش  لالأطفال 
متمنياً لهم ال�سفاء العاجل، ثم التقطت 
املنا�سبة.  بهذه  معه  التذكارية  ال�سور 
مزيد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  اال�ستقبال  وح�����رش 
املدينة  منطقة  اإم���ارة  وكيل  اخل��ط��اف 

املنورة املكلف.



10 % من قيمة 
جوائز »اإ�سطبل 

نور« يف �سباقات 
اجلنادرية

ل�سالح اجلمعية

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ�ساد 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان 
رئي�ش جمل�ش اإدارة اجلمعية مببادرة 
اأحمد ع�سريي مالك  االأ�ستاذ في�سل 
املئة  يف  ب�10  بالتربع  نور  اإ�سطبل 
عليها  يح�سل  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز  م��ن 
امللك  ميدان  �سباقات  يف  االإ�سطبل 
للمو�سمني  باجلنادرية  عبدالعزيز 

احلايل واملقبل ل�سالح اجلمعية.

اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  �سمو  واأع���رب 
املبادرة  لهذه  تقديره  عن  اجلمعية 
االإي��ج��اب��ي  ال��ت��ف��اع��ل  تعك�ش  ال��ت��ي 
االإع���اق���ة م���ن خمتلف  م���ع ق�����س��ي��ة 
ال�سعور  وتنامي  املجتمع،  اأف���راد 
هذه  جتاه  االجتماعية  بامل�سوؤولية 
الفئة الغالية علينا من االأبناء الذين 
حتت�سنهم مراكز اجلمعية يف خمتلف 

مناطق اململكة.
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وقعت اجلمعية اتفاقية تعاون مع م�سنع 
يف  اجلمعية  مقر  يف  وذلك  اللوؤلوؤة  مياه 
الريا�ش، بح�سور عو�ش عبداهلل الغامدى 
االأمني العام للجمعية وم�ساري بن فهد 
مياه  مل�سنع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ه��اج��ري 
اجلمعية  م�سوؤويل  من  وع��دد  ال��ل��وؤل��وؤة، 

وم�سنع املياه. 
تدفع  اأن  التعاون  اتفاقية  وت�سمنت 
ال�رشكة 20 هللة من قيمة بيع كل عبوة 
ماء من احلجم املنزيل »ا�سرتاك الربكة«، 
اإ�سافة اإلى 150 األف ريال �سنوياً، ويوجه 
ريع االتفاقية ل�سالح اخلدمات املجانية 
اجلمعية  تقدمها  ال��ت��ي  املتخ�س�سة 
من  املعوقني  االأطفال  من  ملن�سوبيها 
ومكة  الريا�ش  يف  ال�ستة  مراكزها  خالل 
امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة وامل���ن���ورة وج��دة 
االتفاقية  هذه  وتاأتي  وحائل.  واجل��وف 
اجلمعية  تتبناها  التي  للربامج  امتداداً 
واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  م��ن  الكثري  م��ع 

وال�رشكات الوطنية الكربى. 

عبداهلل  امللك  مركز  ملقر  بزيارة  املالكي  فايز  ال�سعودي  الفنان  قام 
االأطفال  بني  عدة  �ساعات  وق�سى  بجدة،  املعوقني  االأطفال  لرعاية 

يبادلهم االأحاديث الودية وال�سور التذكارية والهدايا.
اطلع خاللها على  املركز  اأق�سام  بجولة يف  املالكي  فايز  الفنان  وقام 

اخلدمات التعليمية.
واأعرب املالكي عن �سعادته باإتاحة الفر�سة له لالطالع على برامج جمعية 
االأطفال املعوقني على �سعيد التاأهيل والرعاية والعالج والتعليم، وما 

حتقق من جناح متمّيز للمئات من احلاالت يف مراكز اجلمعية.

زار مركز امللك عبداهلل بجدة
فايز املالكي يق�سي �ساعات بني االأطفال

توقيع اتفاقية تعاون بني 
اجلمعية وم�سنع مياه اللوؤلوؤة
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للتوعية مبخاطر الإعاقة والتعريف بخدماتها 

اإعالم اجلمعية يعزز عالقاتها 
باملجتمع 

وميد ج�صور التوا�صل مع قطاعات 
الدولة والأفراد

تقرير . .

م�صاندة  وحيوي يف  حموري  بدور  اجلمعية  الإعللالم يف  يقوم 
 ، الإعاقة  بق�صايا  والتعريفية  التوعوية  واأن�صطتها  براجمها 
يف  وخططها  اجلمعية  اإ�صرتاتيجية  تنفيذ  يف  الإعللالم  وي�صهم 
خمتلف املجالت وعلى كل امل�صتويات . ويف هذا الإطار واكب 
الأداء الإعالمى خالل عام م�صى زخم م�رشوعات اجلمعية وبراجمها 
وخططها التو�صعية كما قامت اأن�صطة العالقات العامة بدور ملمو�س 
يف ذلك، عرب اأداء مهني يهدف اإلى التعريف بر�صالة اجلمعية، 

ودعم جهودها اخلريية.
 وقد �ساهم الإعالم باجلمعية خالل هذه 
تعزيز  يف  م�سريتها  يف  املهمة  املرحلة 
عالقات اجلمعية بقطاعات الدولة كافة 
من ناحية، وباأفراد املجتمع على خمتلف 
فئاتهم و�رشائحهم من ناحية اأخرى. كما 
هذا  خالل  للجمعية  الإعالمى  الأداء  كان 
التوا�سل  ج�سور  مد  على  حري�سا  العام 
من  خ��دم��ات��ه��ا  ومتلقي  اجلمعية  ب��ن 
الأطفال املعوقن واأ�رشهم، حيث تعمل 
ب�سفة  مطبوعاتها  خ��الل  من  اجلمعية 
وج��ه  ع��ل��ى  اخلطوة"   " وجم��ل��ة   ، ع��ام��ة 
الأطفال  اأن�سطة  اإب��راز  على  اخل�سو�ص 
املختلفة  املنا�سبات  يف  وم�ساركاتهم 
اجلمعية  تنظمها  التي  الفعاليات  وفى 

�سواء داخل املراكز اأو خارجها مما ي�ساعد 
ذلك يف دجمهم باملجتمع وتعزيز ثقتهم 
بنف�سهم .حيث تقوم " اخلطوة " باإبراز 
اأن�سطة وبرامج اجلمعية على مدار العام 
ومن خاللها اأي�سا توؤدي اجلمعية دورها 
الإعاقة  مبخاطر  والتوعوى  التعريفي 
ومب�سبباتها وكيفية جتنبها ، بالإ�سافة 
وو�سائل  اأ�ساليب  تطورات  مواكبة  اإلى 
يف  احلديثة  والتاأهيل  والتعليم  العالج 

خمتلف جمالت الإعاقة.
توثيقيا  كتابا  اخلطوة"   " تعترب  كما 

وت�سجيليا ملختلف اأن�سطة اجلمعية. 
عالقات عامة

والعالقات  الإع��الم��ي  ل���الأداء  وامل��ت��اب��ع 
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على  قرب  عن  يتعرف  للجمعية  العامة 
هذا  على  الفعالة  اجلمعية  م�ساهمات 
يف  املثال  �سبيل  على  ومنها  امل�ستوى 
جمال العالقات حيث �ساركت يف تنظيم 
واإع����داد ل��ق��اء ال��ت��وا���س��ل م��ع ع��دد من 
تكرمي  وحفل  وال�رشكات،  املوؤ�س�سات 
القرية  الإعالمية، ومهرجان  املوؤ�س�سات 
العمومية  اجلمعية  واجتماع  الرتاثية، 
ملجل�ص  التا�سعة  ال���دورة  وانتخابات 
من  ن�سخة  اآلف  ع�رشة  توزيع  الإدارة،و 

جمعية  كتاب 

الإلكرتونية  املكتبة  ، ويف جتهيز  وطن 
الأل��وان«  »ب��راءة  مهرجان  ويف  لل�سور. 
مع  بالتعاون  الأعياد  ومهرجان  التا�سع 
الجتماع  ويف   ، الريا�ص  منطقة  اأم��ان��ة 
غري  واملوؤ�س�سات  للجمعيات  الت�ساوري 
العاملي  باليوم  ،والحتفال  احلكومية 
للمعوق ،والحتفال باأ�سبوع ال�سم العربي 
،وامل�ساركة  اخلليجي  املعوق  واأ�سبوع 
للموؤ�س�سات  الأول  الت�ساوري  اللقاء  يف 
املعوقن،ويف  بخدمة  املعنية 
امل��ه��رج��ان ال��وط��ن��ي ل��ل��رتاث 
 .»23« باجلنادرية  والثقافة 
توقيع  منا�سبة  تنظيم  وفى 
�سافول.  م��ع  ال�����رشاك��ة  عقد 
م��ل��ت��ق��ى  يف  وامل�������س���ارك���ة 
الجتماعية،ويف  امل�سوؤولية 
اخلريية  الأ�سواق  من  عدد 
للجمعية. خ��ا���ص  بجناح 
»�سيف  م��ه��رج��ان  ويف 
تنظيم  ويف  اأرام���ك���و«. 
ك���وادر  ت��دري��ب  دورة 
قيادية من املعوقن.
والح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم 
ال����ع����امل����ي حل���ق���وق 
تنظيم  ال��ط��ف��ل.ويف 
الأ���س��ا���ص  حجر  و���س��ع  حفل 
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كل  متثل  لوفود  الللزيللارات  ع�رشات  تنظيم 
القطاعات

و2000  وتوعوياً  تعريفياً  كتيباً   12 اإ�صدار 
ون�رش  وطللن«  »جمعية  كتاب  من  دي«  »�صي 

275 مادة اإعالمية

مل��رك��ز ج��ن��وب ال��ري��ا���ص وت��ك��رمي كبار 
الدورة  اإعداد  يف  وامل�ساركة  الداعمن. 
ال�13 مل�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان 
حلفظ القراآن الكرمي.وتنظيم 31 زيارة 
وجامعات. وموؤ�س�سات  �رشكات  لوفود 
اجلمعية  جوائز  ت�سليم  حفل  وتنظيم 
الع�سوات  ال�ساد�سة.وملتقى  لدورتها 
وطالبات  طالب  تخريج  اخلام�ص.وحفل 
مركز الريا�ص.وامل�ساركة يف اإعداد حملة 
اإعداد  اجلمعية.ويف  اأوقاف  لدعم   SMS
�سهر  خ��الل  للجمعية  الإعالنية  احلملة 

رم�سان 1429ه�.
»جّرب  برنامج  تنظيم  اإلى  بالإ�سافة 
الكر�سي« يف كل من: م�ست�سفى دله، 
مهرجان  الطبية،  فهد  امللك  مدينة 
الدفاع  ب���وزارة  والتعليم  الثقافة 
وم���دار����ص ال��ري��ا���ص، وم�����س��ارك��ة 
من  ال��ك��ث��ري  يف  اجلمعية  اأط��ف��ال 
والفعاليات  الوطنية  املنا�سبات 
م�سوؤويل  وم�ساركة  اخل��ارج��ي��ة، 
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واكب زخم م�رشوعاتها وكثافة براجمها وخططها 
التو�صعية 

الإعاقة  من  للوقاية  مثلى  و�صيلة  املطبوعات 
والتعريف بخدمات اجلمعية

اإع���داد واإ���س��دار 12  اإل��ى ذل��ك  ي�ساف 
كتيباً تعريفياً وتوعوياً. والقيام بتطوير 
وتوقيع   " اخل��ط��وة   " جم��ل��ة  وت��ب��وي��ب 
اتفاقيات رعاية اإعالنية.واإعداد واإ�سدار 
خم�سة اأعداد من جملة "اخلطوة " وعدد 
ون�رش  اإع��داد  كما مت  اجلائزة.  عن  خا�ص 
275 مادة اإعالمية »ما بن خرب وت�رشيح 
امللف  وتوثيق  ومقال«.  وحوار  وتقرير 
الإعالمي ال�سحفي ور�سد اأكرث من األف 
خرب مت ن�رشه يف جميع الو�سائل. واإ�سدار 
ن�رشة خا�سة مبنا�سبة و�سع حجر الأ�سا�ص 
الريا�ص. واإ�سدار 2000  ملركز جنوب 
وطن«  »جمعية  كتاب  من  دي«  »�سي 
باللغة العربية، وترجمة وطباعة الكتاب باللغة 
الجنليزية، هذا وقد مت البدء يف اإعداد درا�سة 

بحثية لتقييم الأداء الإعالمي للجمعية.

الإدارة يف ح�سور الكثري من املنا�سبات 
وامل����وؤمت����رات وور������ص ال��ع��م��ل ودع���م 
وم�ساندة الإدارات واملراكز يف اجلمعية 

ب�سورة يومية.
الإعالم و الن�رش 

فاإنه يف ظل  والن�رش  الإعالم  اإما يف جمال 
نفذتها  التي  والربامج  الأن�سطة  تعدد 
اجلمعية خالل العام املن�رشم فقد �سهد 
م�سبوق،  غري  تكثيفاً  الإع��الم��ي  الأداء 

املثال  �سبيل  وعلى 
ح��م��ل��ة  اإع��������داد  مت 
اإع���الم���ي���ة اإع��الن��ي��ة 
رم�سان  �سهر  خالل 
متحورت  1429ه���� 
حول خدمات اجلمعية 
واإجنازاتها، و�سملت 
و�سائل  م��ن  الكثري 
الإع����الم.واإ�����س����دار 
خا�ص  اإعالمي  ملف 
حجر  و�سع  ملنا�سبة 

الريا�ص.وكتاب  جنوب  ملركز  الأ�سا�ص 
الإجنليزية.واإ�سدار  باللغة  وطن  جمعية 
حول   وخا�سة  متكاملة  اعالمية  ملفات 
منا�سبة الدورة الثالثة ع�رشة من م�سابقة 
الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن 
الكرمي لالأطفال املعوقن.و كتيب عن 

ال�ساد�سة. دورتها  يف  اجلمعية  جائزة 
واأخر عن مركز اجلمعية بالر�ص، كما مت 
م�سرية  عن  توثيقي  فيديو  فيلم  اإنتاج 
فيلمن  تاأ�سي�سها.واإنتاج  منذ  اجلمعية 
اجلمعية.ومت  ج��ائ��زة  ع��ن  ت�سجيلين 
الأعداد للكثري من الربامج التلفزيونية 

واللقاءات عن منا�سبات اجلمعية.
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اللقاء الت�شاوري 
الثاين للجمعيات 

اخلريية ي�ؤكد 
�شعي الدولة لدمج 

املع�قني يف 
املجتمع

الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  بح�ش�ر 
�شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�س 
جمل�س  رئي�س  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
لأبحاث  �شلمان  الأم���ري  مركز  اإدارة 
عبدالعزيز  بن  جل�ي  والأم��ري  الإعاقة 
بن م�شاعد نائب اأمري املنطقة ال�رشقية 
العثيمني  اأحمد  بن  ي��شف  والدكت�ر 
م�ؤخرًا  الجتماعية،مت  ال�ش�ؤون  وزير 
الثاين  ال��ت�����ش��اوري  اللقاء  افتتاح 
املعنية  واجلهات  اخلريية  للجمعيات 
جمعية  تنظمه  الذي  املع�قني  بخدمة 
�شيهات اخلريية للخدمات الجتماعية 

وذلك يف فندق �شريات�ن الدمام .

تغطية . .

اأك����د الأم�����ر ج��ل��وي ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
اللقاء  ال�رشقية،اأن  املنطقة  اأمر  نائب 
اخلرية  للجمعيات  الثاين  الت�شاوري 
اجلمعيات  عمل  معوقات  يبحث  ال��ذي 
اخل��ري��ة واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة واإي��ج��اد 
احتياجات  وك��ذل��ك  املنا�شبة  احل��ل��ول 
ودور  والتاأهيلية  التدريبية  اجلمعيات 
ياأتي  الإع��اق��ة  ق�شية  دع��م  يف  الإع���ام 
املعوقني،  حياة  �شبل حت�شني  اأجل  من 
ودجمهم يف احلياة الجتماعية، لي�شبحوا 
التنمية.  عنا�رش فاعلة ومنتجة يف عملية 
العزيز يف  الأمر جلوي بن عبد  واأو�شح 

الأم��ر  عن  نيابة  األقاها،  التي  الكلمة 
ال�رشقية،  املنطقة  اأم��ر  فهد  بن  حممد 
خال اللقاء الت�شاوري الثاين للجمعيات 
الذي تنظمه جمعية  الدمام،  اخلرية يف 
الإعاقة،  لأبحاث  �شلمان  الأم��ر  ومركز 
الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  مع  بالتعاون 
الجتماعية،  للخدمات  �شيهات  وجمعية 
خطوة  يعترب  املوا�شيع  ه��ذه  بحث  اأن 
اخلربات  تبادل  نحو  الطريق  يف  ناجحة 
اجلمعيات  ب��ني  وامل��ن��اف��ع  وال��ت��ج��ارب 
والأهلي،  احلكومي  والقطاعني  اخلرية 
وذل����ك مت�����ش��ي��ا م���ع ت��وج��ي��ه��ات خ���ادم 

بن  اهلل  عبد  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
عبد العزيز، وويل العهد الأمر �شلطان 
الإعاقة  ق�شية  دعم  يف  العزيز،  عبد  بن 
لإيجاد حياة كرمية، وتوفر بيئة مائمة 
للمعاقني، ،حيث ياأتي هذا اللقاء ليوؤكد 
ه��ذا اله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة م��ن احلكومة 
الر�شيدة. وقال الأمر جلوي: "ل نن�شى 
ال����دور ال��رائ��د ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الأم���ر 
الفئة  هذه  دعم  يف  �شلمان  بن  �شلطان 
بهم  واله��ت��م��ام  قلوبنا،  على  الغالية 
تواجه  التي  العقبات  جميع  وت�شهيل 
وم�شاعدتهم  واأ�رشهم  املعاقني  اأبناءنا 
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اخلريية  اجلمعيات  عمل  مع�قات  بحث  اللقاء 
واإيجاد احلل�ل املنا�شبة

�شارك يف اللقاء اأكرث من 100 ع�ش� ميثل�ن 
اأكرث من 25 جمعية خريية من خمتلف مناطق 

ال�شع�دية

روح  جت�شد  والتي  اخلر،  وحمبي  املال 
التكافل والرتاحم يف املجتمع ال�شعودي، 
م�شرا اإلى اأن اهتمام ال�شعودية بق�شية 
الإع��اق��ة و�شل درج��ات وم��راح��ل كبرة 
ب�شهادة  العامل  دول  من  كثرا  جت��اري 
هذا  يف  الدولية  املنظمات  م��ن  عديد 
املجال. واأبان الأمر �شلطان بن �شلمان 
اأن العمل اخلري يف جمال الإعاقة ات�شع 
وامتد يف طول الباد وعر�شها، وبالتايل 
امل�شتفيدين،  قطاعات  معه  ات�شعت 
جيدة  فر�شة  ي��وف��ر  اللقاء  اأن  منوها 
جمال  يف  امل�����ش��وؤول��ني  ب��ني  للتوا�شل 
التكاملي  ال��دور  يعك�س  ومبا   ، الإعاقة 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني الأه��ل��ي واحل��ك��وم��ي، 
اآفاق  عن  يبحث  اللقاء  هذا  اأن  مو�شحا 
جديدة للخدمات املقدمة وتنمية موارد 
واأدوارها  يتنا�شب  اجلهات اخلرية مبا 
املنعقدة  وال��ط��م��وح��ات  امل�شتقبلية 
عليها. ولفت الأمر �شلطان اإلى اأن اللقاء 
يهدف اإلى تبادل اخلربات والتعرف على 
القدرات واخلدمات والحتياجات وو�شع 

على الندماج الكامل يف املجتمع"، معربا 
�شلمان  بن  �شلطان  لاأمر  �شكره  عن 
يف  اللقاء  ه��ذا  لتنظيم  توجيهه  على 
من  اللقاء.  وح�شوره  ال�رشقية،  املنطقة 
�شلمان  بن  �شلطان  الأمر  طماأن  جهته 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ومركز الأمر 
الكلمة  الإعاقة يف بداية  �شلمان لأبحاث 
األقاها، احل�شور على �شحة الأمر  التي 
�شلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب 
ال��دف��اع  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 

على  واأنها  العام،  واملفت�س  والطران 
للم�شاركة  اجلميع  داعيا  ي��رام،  ما  خر 
وح�شور املوؤمتر الدويل الثالث لأبحاث 
الإعاقة الذي يرعاه ويل العهد يف مدينة 

الريا�س.
وثمن الأمر �شلطان بن �شلمان ما تلقاه 
والدعم  الرعاية  من  اخلرية  اجلمعيات 
خ��ادم  بقيادة  ال��دول��ة  تقدمها  ال��ذي��ن 
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
رجال  ودع��م  عهده،  وويل  العزيز،  عبد 

الأمر �شلطان بن �شلمان يتو�شط نائب اأمر املنطقة ال�رشقية ووزير ال�شوؤن الإجتماعية
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اجلمعيات،  بني  متكامل  تن�شيقي  اإطار 
بذل مزيد من اجلهد  اإلى  اجلميع  داعيا 
واحت�شاب الأجر والثواب من وراء العمل 
يف امليدان اخلري عند اهلل. وقال الأمر 

�شلطان يف كلمته "اأ�شكر الأمر حممد بن 
فهد اأمر املنطقة ال�رشقية على موافقته 
ل�شت�شافة املنطقة لهذا اللقاء، واأ�شكر 
اأمر  نائب  العزيز  عبد  بن  جلوي  الأمر 

اللقاء  ح�شوره  على  ال�رشقية  املنطقة 
العثيمني  يو�شف  الدكتور  اأ�شكر  ،كما 
جهوده  على  الجتماعية  ال�شوؤون  وزير 
القائمني  واأ�شكر  اللقاء،  يف  وم�شاركته 
القطاعات  وجميع  اجلمعيات  هذه  على 
الأخ�����رى ع��ل��ى ت��ف��اع��ل��ه��م وح�����ش��وره��م 
بن  �شلطان  الأم����ر  واأ����ش���ار  اللقاء". 
اأن  اإلى  �شلمان يف ت�رشيحه لل�شحافيني 
للو�شول  حمددة  ق�شايا  يناق�س  اللقاء 
تنفيذها،  يتم  حم��ددة  تو�شيات  اإل��ى 
للمعاقني  الأع��ل��ى  "املجل�س  وق����ال: 
الذي �شدر بقرار �شمن النظام الوطني 
التن�شيقي  واملجل�س  املعاقني،  لرعاية 
للجمعيات اخلرية، يخدم العمل الر�شمي 
املوؤ�ش�شات واجلمعيات  والتن�شيق بني 
اأن  الإعاقة، مو�شحا  اخلرية املعنية يف 
عن  �شت�شدر  التي  التو�شيات  بني  من 
برنامج  بتطبيق  تتعلق  تو�شية  اللقاء 
الو�شول ال�شامل من قبل اأمانة املنطقة 
امل��واق��ع  جميع  تهيئة  وه��و  ال�رشقية، 
املواقع  وتوفر  املعاقني  ل�شتقبال 
بن  �شلطان  الأم��ر  وذكر  بهم.  اخلا�شة 
لأبحاث  �شلمان  الأمر  مركز  اأن  �شلمان 
اأكرث  ع�شويته  يف  ي�شم  ال��ذي  الإعاقة، 
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املوؤ�ش�شني،  الأع�����ش��اء  م��ن   110 م��ن 
املتعلقة  الأب���ح���اث  م��ن  بكثر  يعنى 
الثالث  املوؤمتر  اأن هناك  كما  بالإعاقة، 
رعاية  حتت  يقام  الذي  الإعاقة  لأبحاث 
الأمر �شلطان بن عبد العزيز ويل العهد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
اأن  مبينا  ال��ع��ام،  واملفت�س  وال��ط��ران 
املركز يتعاون يف اأربع درا�شات رئي�شة 
بالإعاقة  تتعلق  ودقيقة  متخ�ش�شة 
ي��ج��ري��ه��ا امل��رك��ز م��ع مدينة  احل��رك��ي��ة 
والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك 
التخ�ش�شي،  في�شل  امللك  وم�شت�شفى 
باخلايا  تتعلق  العاملية،  واجلامعات 
اجل��ذع��ي��ة، كما وق��ع امل��رك��ز ع���ددا من 
مثل  متويلية  ج��ه��ات  م��ع  الت��ف��اق��ي��ات 
اجلامعات  من  الت�شليف، وجمموعة  بنك 
العاملية. واأملح الأمر �شلطان اإلى قرار 
الذي  اأوباما،  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�س 
�شدر اأخرا بال�شماح باإجراء اأبحاث ب�شكل 

اجلمعيات  احتياجات  ال��ل��ق��اء:  حم���اور  اأه���م 
التدريبية والتاأهيلية ومع�قات عمل اجلمعيات 
اخلريية واإيجاد احلل�ل املنا�شبة واأهمية دور 

الإعالم يف دعم ق�شية الإعاقة

نفى الدكتور يو�شف بن اأحمد العثيمني 
وزير ال�شوؤون الجتماعية اأن يكون هناك 
حالة اإعاقة واحدة على قائمة النتظار يف 
احل�شول على الإعانات املقدمة من قبل 
احلرمني  خادم  اأن  اإلى  م�شرا  ال��وزارة، 
ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
وج���ه ق��ب��ل ع���دة اأ���ش��ه��ر ب��رف��ع الإع��ان��ة 
املقدمة للمعوقني مبا ن�شبته 100 يف 
الأ�رش عن  اأجل متكني  املائة، وذلك من 

تلبية احتياجات املعوق ولوازمه. 
اللقاء  خ��ال  العثيمني  الدكتور  وق��ال 

وزير ال�ش�ؤون الجتماعية:
ل ت�جد حالة اإعاقة 
واحدة على قائمة 

انتظار الإعانة

الثاين للجمعيات اخلرية يف  الت�شاوري 
الأطفال  جمعية  تنظمه  ال��ذي  ال��دم��ام، 
الأمر �شلمان لأبحاث  املعوقني ومركز 
ال�شوؤون  وزارة  مع  بالتعاون  الإع��اق��ة، 
للخدمات  �شيهات  وجمعية  الجتماعية، 
ال�����ش��وؤون  وزارة  "اإن  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
معوق  األ���ف   100 ت��رع��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة 
جميعهم يتمتعون بكامل الإعانات التي 
م�شتوى  على  لهم  احل��ك��وم��ة  تقدمها 
خادم  ق��رار  اأن  اإل��ى  م�شراً  ال�شعودية، 
احلرمني ال�رشيفني برفع اإعانة املعاقني 
يف  كثرا  �شي�شهم  املائة  يف   100 اإلى 

التخفيف من معاناتهم. 
اجلديد  التوجه  اأن  العثيمني  واأ���ش��اف 
املهتمة  اجلمعيات  متكني  هو  للوزارة 
بق�شايا املعوقني من تقدمي اخلدمات 
لهم بعد اأن تقدم الوزارة الدعم املايل 
ل  اأنه  موؤكدا  اجلمعيات،  لهذه  والفني 
يوجد ما مينع تر�شح املعاقني لع�شوية 
بهم،  اخلا�شة  اجلمعيات  اإدارة  جمل�س 

معوقني  يرو�شحوا  مل  مل��اذا  مت�شائا 
اإدارات اجلمعيات  ميثلونهم يف جمال�س 

التي تقدم اخلدمات للمعاقني؟". 
فر�س  �شعوبة  اإل��ى  العثيمني  وتطرق 
قرارات معينه على اجلمعيات من حيث 
غ��ره،  اأو  الإدارة  جمل�س  يف  التمثيل 
هذه  اإن�شاء  من  الهدف  ينايف  ذلك  لأن 
موؤ�ش�شات  م��ن  تعد  ال��ت��ي  اجلمعيات 
امل��ج��ت��م��ع امل����دين، م��ن��وه��ا مب��ا اأول��ت��ه 
عامة  اخلري  للعمل  اهتمام  من  الدولة 
وج��م��ع��ي��ات امل��ع��وق��ني خ��ا���ش��ة، حيث 
والفنية،  املادية  الإعانات  لهم  قدمت 
التاأهيل  مراكز  اإن�شاء  يف  تو�شعت  كما 
ومراكز  الجتماعي  والتاأهيل  ال�شامل 
الرعاية النهارية للمعوقني من اجلن�شني 
يف خمتلف مناطق ال�شعودية،وجتهيزها 
اإلى  املنا�شبة،اإ�شافة  الأجهزة  باأحدث 
تطوير برامج التاأهيل املهني مبا يتفق 
مع احتياجاتهم وظروفهم،ومبا يهيئهم 

حلياة كرمية م�شتقرة.

اخلايا  من  ال�شتفادة  جم��ال  يف  وا�شع 
اإن ه��ذه ال��درا���ش��ات  اجل��ذع��ي��ة، وق���ال 
خ�شو�شا  الأهمية  من  كبر  ق��در  على 
الأ�شخا�س  م�شاعدة  يف  اجلذعية  اخلايا 
ذاته  ال�شياق  ويف  بال�شلل.  امل�شابني 
وزير  العثيمني  يو�شف  الدكتور  اأك��د 
اأولت  الدولة  اأن  الجتماعية،  ال�شوؤون 
العمل اخلري عامة وجمعيات املعوقني 
على  و�شاعدت  اهتمامها،  جل  خا�شة 
يف  املنت�رشة  اخلرية  اجلمعيات  اإن�شاء 

مناطق ال�شعودية، وقدمت لها الإعانات 
املعوقني  اأول��ت  كما  والفنية،  املادية 
خا�شة،  عناية  اإعاقاتهم  اختاف  على 
التاأهيل  م��راك��ز  اإن�����ش��اء  يف  وتو�شعت 
ومراكز  الجتماعي،  والتاأهيل  ال�شامل، 
الرعاية النهارية للمعوقني من اجلن�شني 
يف خمتلف مناطق ال�شعودية، وجتهيزها 
اإلى  اإ�شافة  املنا�شبة،  الأجهزة  باأحدث 
تطوير برامج التاأهيل املهني مبا يتفق 
مع احتياجاتهم وظروفهم، ومبا يهيئهم 
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حلياة كرمية م�شتقرة، كما اأ�شدر خادم 
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
عبد العزيز قبل عدة اأ�شهر برفع الإعانة 
املقدمة للمعوقني مبا ن�شبته 100 يف 
تلبية  من  الأ�رش  متكني  اأجل  من  املائة، 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ع��وق ول���وازم���ه. وخ��ال 
قال  اللقاء  عقب  لل�شحافيني  حديثه 

اإنه ل يوجد ما مينع  العثيمني  الدكتور 
اإدارة  تر�شح املعاقني لع�شوية جمل�س 
ملاذا  مت�شائا  بهم،  اخلا�شة  اجلمعيات 
مل ير�شحوا معوقني ميثلونهم يف جمال�س 
اخلدمات  التي تقدم  اجلمعيات  اإدارات 
للمعاقني؟ وتطرق العثيمني اإلى �شعوبة 
فر�س قرارات معينة على اجلمعيات من 

الأمري جل�ي بن عبد العزيز :
بني  والتجارب  اخلربات  تبادل  يف  ي�شاهم  اللقاء 

اجلمعيات اخلريية والقطاعني احلك�مي والأهلي
الدكت�ر ي��شف :

مع�ق  األف   100 ترعى  الجتماعية  ال�ش�ؤون  وزارة 
يتمتع�ن بكامل الإعانات التي تقدمها احلك�مة

حيث التمثيل يف جمل�س الإدارة اأو غره، 
هذه  اإن�شاء  من  الهدف  ينايف  ذلك  لأن 
موؤ�ش�شات  من  تعترب  التي  اجلمعيات 
العثيمني:  وق����ال  امل����دين.  امل��ج��ت��م��ع 
ترعى  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  "اإن 
يتمتعون  جميعهم  م��ع��وق  األ���ف   100
احلكومة  تقدمها  التي  الإعانات  بكامل 
م�شرا  ال�شعودية،  م�شتوى  على  لهم 
ال�رشيفني  احلرمني  خ��ادم  ق��رار  اأن  اإل��ى 
ب��رف��ع اإع��ان��ة امل��ع��اق��ني اإل���ى 100 يف 
املائة �شي�شهم كثرا من التخفيف من 
حالة  هناك  يكون  اأن  نافيا  معاناتهم، 
يف  النتظار  قائمة  على  واح���دة  اإع��اق��ة 
احل�شول على الإعانات املقدمة من قبل 
التوجه  اأن  العثيمني  واأ�شاف  ال��وزارة. 
اجلمعيات  متكني  هو  ل��ل��وزارة  اجلديد 
تقدمي  من  املعوقني  بق�شايا  املهتمة 
ال���وزارة  تقدم  اأن  بعد  لهم  اخل��دم��ات 
اجلمعيات.  لهذه  والفني  املايل  الدعم 
وزن��ة  طلعت  الدكتور  اأب���ان  جهته  م��ن 
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مدير اخلدمات الطبية يف وزارة ال�شوؤون 
ت�شليم  ت��اأخ��ر  ق�شايا  اأن  الجتماعية، 
واحلركية  والب�رشية  ال�شمعية  الأجهزة 
اأ�شبوعني،  خ��ال  �شتنتهي  للمعوقني 
حيث تقوم الوزارة برتتيبات جديدة يف 
اإن�شاء م�شتودعات  هذا اجلانب تت�شمن 
عيادة  بها  ومرفق  ال�شمعية  لاأجهزة 
اإ�شافة  امل��ع��اق،  ح��ال��ة  لتقييم  طبية 
والأ����رشة  للكرا�شي  اآخ��ر  م�شتودع  اإل��ى 
اإليها  يحتاج  التي  الأجهزة  من  وغرها 
اجلهات  اأمام  اأن  وزنة  واأو�شح  املعاق. 
احلكومية ال�شحية واملهنية والقانونية 
مدة  ال����وزارات،  وخمتلف  والريا�شية 
�شتة اأ�شهر لتغير اأنظمتها مبا ينا�شب 
لها  ان�شمت  التي  الدولية  التفاقية 
ال�����ش��ع��ودي��ة، وت��ع��ري��ف امل��ع��اق �شمن 
ذوي  "بال�شخ�س  واأنظمتها  اأدبياتها 
الإعاقة"، م�شرا اإلى اأن كثرا من حالت 
الإع��اق��ة امل��وج��ودة يف امل��راك��ز ميكنها 
املنزل،  يف  الأ���رشي��ة  الرعاية  تتلقى  اأن 

م�شاألة  يف  اإعانة  اإلى  حتتاج  الأ�رش  اأن  اإل 
املعاق،  رع��اي��ة  كيفية  على  التدريب 
التعاي�س  كيفية  على  املعاق  وتدريب 
يف  التفاوت  اأن  اإل��ى  لفتا  اإعاقته،  مع 
على  يكون  واأخ���رى  جمعية  بني  الدعم 
اأ�شا�س الربامج التي تقدمها اجلمعيات 
اإلى  ي�شار  الربامج.  هذه  فاعلية  ومدى 
للجمعيات  الثاين  الت�شاوري  اللقاء  اأن 
اخلرية �شارك فيه اأكرث من 100 ع�شو 
اأكرث من 25 جمعية خرية من  ميثلون 
جانب  اإل��ى  ال�شعودية،  مناطق  خمتلف 
بخدمات  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دي��د 
امل��ع��وق��ني، ب��ه��دف ت��وث��ي��ق ال��ع��اق��ة 
املعنية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  بني 
اأو�شاعها  ودرا�شة  املعوقني،  بخدمات 
واملعوقات التي تعرت�س عملها، واإيجاد 
احللول املنا�شبة لها، وتن�شيق ما تقدمه 
من خدمات يف جمال الإعاقة، حيث بداأت 
عدد  مبناق�شة  ال��ل��ق��اء  جل�شات  اأول���ى 
احتياجات  ت�شمنت  التي  امل��ح��اور  من 

اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة، 
الحتياجات  القائمة،  التدريبية  الربامج 
امل�شتقبلية لتطوير الربامج التدريبية، 
والتدريب على  ناجحة،  تدريبية  جتارب 
الثانية  اجلل�شة  وناق�شت  العمل  راأ���س 
معوقات عمل اجلمعيات اخلرية واإيجاد 
اجلمعيات  جت��ارب  املنا�شبة،  احل��ل��ول 
دور  ال�شعوبات،  تذليل  يف  امل�شتفادة 
تذليل  يف  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د  التكافل 
امل���ع���وق���ات. وال������دور امل��ط��ل��وب من 
القطاعني احلكومي واخلا�س يف تذليل 
املعوقات،اأما اجلل�شة الثالثة واخلتامية 
ق�شية  دع��م  يف  الإع���ام  دور  فناق�شت 
الإعاقة، وعي املعوقني بق�شيتهم، دور 
ما يتعلق باملعوقني  الإعام يف متابعة 
املعوقني  نظرة  جمتمعاتهم،  وتوعية 
تناوله  يتم  وم��ا  الإع���ام  و�شائل  جت��اه 
وال�شحافة  الإعام  دور  وتفعيل  عنهم، 
يخدم  اأك���رب  دور  ل��ت��ويل  املتخ�ش�شة 

املعوقني.
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على  التعرف  يف  ثللاث  مبراحل  الدماغ 
الكلية  علماء  من  فريق  ويقول  الوجوه. 
اجلامعية بجامعة لندن اإن الدماغ يتعرف 
اأوالً اإلى ق�سمات الوجه. ويف املرحلة الثانية يقرر اإن 
كان يعرف الوجه اأو ال يعرفه. واإذا كان الوجه ماألوفاً 
فاإن الدماغ يف املرحلة الثالثة ي�سع ا�سماً له. ويقول 
الباحثون يف هذه الدرا�سة اإن البحث ميكن اأن ي�ساعد 
االأ�سخا�ص  وهم  اخلبل،  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�ص 
الوجوه.  اإلللى  التعرف  على  القدرة  يفقدون  الذين 
ويقول الباحثون اإنه عن طريق درا�سة كيف ن�ستجيب 
لعملية مزج �سورتني عن طريق الكمبيوتر ل�سورتني 
ملارغريت ثات�رش ومارلني مونرو ميكن اأن نفهم عملية 

التعرف اإلى الوجوه. 

مير

معرفة..

98 الخطوة

ووجد الباحثون اأن الدماغ يحاول حتديد 
كانت  واإن  حتى  للوجه،  معينة  هوية 
م��ن �صورتني  م��زي��ج��اً  ت��ب��دو  ال�����ص��ورة 
فيها  يبدو  التي  فال�صورة  ل�صخ�صني؛ 
م��ارل��ني مونرو  م��ن وج��ه  امل��ئ��ة  60 يف 
ثات�رش  مارغريت  وجه  من  املئة  يف  و40 
�صورة  اأن���ه  على  ال��دم��اغ  اإل��ي��ه  يتعرف 
�صورة  ولكن  م��ون��رو.  مل��ارل��ني  قدمية 
40 يف املئة منها ملارلني مونرو و60 
�صورة  تبدو  ثات�رش  ملارغريت  املئة  يف 

"اأكرث جاذبية" ملارغريت ثات�رش. 

كيف يتعرف الدماغ
على الوجوه؟
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من  عدد  على  ممزوجة  �صورة  وعر�صت 
املتطوعني يف الدرا�صة، ووجد الباحثون 
ح�صا�س  ال��دم��اغ  م��ن  اخللفي  اجل��زء  اأن 
ب�صكل خا�س لأي تغري يف �صمات الوجه 
اأن  الباحثون  وج��د  كما  التجاعيد.  مثل 
ال��دم��اغ م�صوؤول عن  م��ن  الأمي���ن  اجل��زء 
التو�صل اإلى تقييم اأكرث عمومية للوجه 
لوجوه  ���ص��ور  م��ن  ل��دي��ه  مب��ا  ومقارنته 
اأم��ا  اأخ���رى خم��زون��ة يف ال��ذاك��رة.  كثرية 

فيعتقد  ال�صدغية  الأمامية  املنطقة 
واأنها  النا�س  عن  احلقائق  تختزن  اأنها 
تقوم بدور كبري يف عملية التعرف على 
ال��وج��وه. وك��ان ه��ذا اجل��زء اأك��رث حيوية 
عندما كان املتطوعون يعرفون الوجوه 

امل�صهورة جيداً. 
اإذا تعطلت مرحلة  اإنه  الباحثون  ويقول 
ال��ث��اث - كما يحدث يف  امل��راح��ل  م��ن 
ف��اإن   - ال��ذاك��رة  فقد  اأ���ص��ك��ال  بع�س 
ال�صخ�س املعني ميكن اأن يفقد القدرة 

اأن  على التمييز بني الوجوه. ويوؤكدون 
باإمكاننا  اأن  يعني  اجلديد  الكت�صاف 
يف  كما  ما،  عطب  يحدث  عندما  التدخل 
مل�صاعدة  التدخل  ميكن  كما  الن�صيان. 
ي�صمى  مما  يعانون  الذين  الأ�صخا�س 
عمى الوجوه، وهي حالة نادرة ل يتمكن 
وجوه  على  التعرف  من  ال�صخ�س  فيها 

زوجته اأو حتى وجهه هو يف املراآة.
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ال�سباح البطل عبدالرحمن احلمدان
قاهر الإعاقة:

حوار . .

الخطوة
العدد -51- حمرم 1430هـ - يناير 2009م

قاهر  باأنه  ُو�سف  عبدالرحمن 
احلقيقة  يف  ولكنه  امل���اء، 
ُولد  اأنه  من  الرغم  فعلى  الإعاقة؛  قاهر 
الفقري،  العمود  يف  بان�سقاق  م�ساباً 
وواج��ه منذ ولدت��ه م�ساكل ل ح�رص لها 
ثم حتدب  الدماغ  يف  ال�ست�سقاء  مثل 
يف العمود الفقري و�سلل ثم اأجرى عدة 
والعمود  ال��راأ���س  يف  جراحية  عمليات 
اأعرا�س  الفقري، وعانى هو ووالداه من 
غرفته  تطلب حتويل  عدة؛ مما  مر�سية 
بغرفة  ت��ك��ون  م��ا  اأ�سبه  اإل���ى  باملنزل 
لكن  ع��دوى.  اأي  من  لوقايته  عمليات؛ 
الأطفال  اأولى خطواته داخل جمعية  مع 
الوقت  ذلك  يف  عمره  وكان  املعوقني 
عالجه  مت  حيث  اأحواله  تبدلت  عامني، 
العتماد  ا�ستطاع  حتى  وت��اأه��ي��ل��ه؛ 

ق�ساها  �سنوات  اأربع  وخالل  نف�سه،  على 
تنمية  مت  اجلمعية  يف  »عبدالرحمن« 
من  الكثري  خالل  من  وطاقاته  قدراته 
الأن�سطة والربامج، وقد ظهرت ميوله يف 
ال�سباحة من خالل م�سابح الأطفال الطبية 
وللريا�سات  للماء  ع�سقه  اأظهرت  التي 
املرتبطة به، ومنذ ذلك الوقت اكت�سف 
»عبدالرحمن« موهبته فى ال�سباحة التي 
حقق من خاللها اإجنازات حملية واإقليمية 
اأن  ج��دارة  عن  ا�ستحق  ولهذا  ودولية؛ 
العام يف  جائزتها هذا  متنحه اجلمعية 
ذلك،  وحول  للمعوقني..  التميز  جمال 
التى  »عبدالرحمن«  رحلة  اإل��ى  اإ�سافة 
عمره،  �سنوات  هي  عاماً   12 نحو  متتد 
بن  »ح�سن  وال��ده  مع  احل��وار  هذا  كان 

احلمدان«..

البطل 
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م��اذا تقول عن م��ب��ادرة اجلمعية   •
التميز  جائزة  »عبدالرحمن«  مبنح 

للمعوقني هذا العام؟ 
عدة  م��ب��ادرات  لها  اجلمعية  حقيقة   =
وهي ل ترتدد يف تكرمي الأبطال، �سواء 
فهى  خارجها؛  من  اأو  اجلمعية  اأبناء  من 
�ساحبة ف�سل كبري و»عبدالرحمن« ابن 
اأبناءهما  اجلمعية، والأم والأب يكافئان 

اإذا اجتهدوا، واجلمعية كذلك. 
لنا جتربتك  اأن تروي  هل ميكن   •
اكت�ساف  منذ  الإعاقة  مع  ال�سخ�سية 
ب��ه��ا وكيف  ع��ب��دال��رح��م��ن  اإ���س��اب��ة 
ت�رصفت وماذا تقول لأولياء الأمور 

يف ذلك؟
= هي ق�سة، ولي�ست جتربة، فيها كثري 
من الأحداث.. اأوقات كنا نبكي واأوقات 
كنا نفرح ولكن كنا نعمل ونبذل كل جهد 
لرفع م�ستوى عبدالرحمن دون كلل، وكنا 
العطاء  على  قادر  املعوق  باأن  موؤمنني 
اإذا توافرت له البيئة اجليدة، واجلمعية 
كانت بيئة جيدة تعلم عبدالرحمن منها 
الكثري  منها  تعلمت  كذلك  واأنا  الكثري 
ولقد كتبت تفا�سيل ق�سة عبدالرحمن 
منذ ولد حتى و�سل بطولة العامل وهي 

وهي  ين�رشها،  نا�رش  عن  واأب��ح��ث  جاهزة 
ق�سة حقيقية ولي�ست خيالً، فهي ق�سة 
التاريخ،  ويخلدها  الأج��ي��ال  تتوارثها 
ون�سيحتي لكل ويل اأمر طفل معوق اأن 
ابنه؛ فالدوله تقدم كل جهد  يعمل مع 

والأ�رشة ماذا تقدم؟ هذا هو ال�سوؤال.
• ما نوع اإعاقة عبدالرحمن وكم عمره 
بها يف  التي مر  الآن وما املراحل 

العالج والتعليم والتاأهيل؟
»حركي  الإعاقة  م��زدوج  عبدالرحمن   =
 12 وعمره  تعلم،  و�سعوبات  وذهني« 

�سنة،
امل�ست�سفى  يف  عبدالرحمن  ول��د  وق��د 
العمود  يف  بان�سقاق  م�ساباً  الع�سكري 
الفقري، وبعد اإجراء عدة عمليات جراحية 

وتركيب  الفقري  والعمود  ال��راأ���س  يف 
�سل�سلة  يف  عبدالرحمن  دخ��ل  الأن��ب��وب 
من املواعيد، وكنت اأنا واأم عبدالرحمن 
الإع��اق��ة،  ع��ن  �سيئاً  ن��ع��رف  ل  حينها 
اهلل  ي�رش  الأول، حتى  وعبدالرحمن طفلنا 
املعوقني،  الأط��ف��ال  جمعية  دخ��ول  لنا 
تاأهيل  من  يتغري؛  �سيء  كل  بداأ  ومنها 
وعالج طبيعي ومعاجلة؛ فعبدالرحمن يف 
التمهيدي،  يف  ويتعلم  اجلمعية  م�سبح 
نقلت  املوا�سالت  توافر  عدم  وب�سبب 
الأط��ف��ال  موؤ�س�سة  اإل���ى  ع��ب��دال��رح��م��ن 

امل�سلولني ليتابع تعليمه هناك.
• متى وكيف اكت�سفت اأن عبدالرحمن 
فعلت  وم��اذا  ال�سباحة،  يف  موهوب 

لتنمية هذه املوهبة؟
= كان عبدالرحمن يحكي يل اأنه نزل مع 
اجلمعية  م�سابح  اإل��ى  املعالج  الطبيب 
عندما  التجربة  بهذه  �سعيداً  كان  واأن��ه 
هذه  اأك��م��ل  اأن  فاأحببت  �سغرياً؛  ك��ان 
مدار�س  اإلى  الأ�رشة  مع  فاأخذته  الفرحة؛ 
اأخ��ي��ه  م��ع  ل��الأ���س��وي��اء  ال�سباحة  تعليم 
يجل�س  وك��ان  والأ���رشة،  يو�سف  الأ�سغر 
باأن  واأح�س�ست  ويراقب،  كر�سيه  على 
اإلى حو�س ال�سباحة؛  له رغبة يف النزول 
ليلعب مع الأطفال، ولكنه كان متخوفاً 
مع  املو�سوع  هذا  ناق�ست  حينها  ج��داً. 
بعدما  ينزل  اأن  فتقبل  امل�سبح؛  مدير 
بداأت  الوقت  ذلك  ومنذ  بذلك،  اقتنع 
ي�سبح طفل م�سلول وبطيء  اأفكر كيف 
اأعطيها له؟  ال�ستجابة للتعليمات التي 
واأ���س��األ  اأق���راأ  اأن  عاتقي  على  ف��اأخ��ذت 

اأول مرت   ق�سة »عبدالرحمن« منذ تعلم �سباحة 
حتى و�سل اإلى 2000 مرت

والده يتطلع اإ�سدار كتاب لتوعية اأولياء اأمور 
الأطفال املعوقني
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اجلمعية متنح البطل جائزة التميز للمعوقني.. 
لتحقيق     ولكن  فقط  اأبنائها  من  لأن��ه  لي�س 

اإجنازات دولية 
ملاذا بكى والده يف الأح�ساء؟

يف ال�ستجابة للمعلمة، ومن ال�سعب جداً 
اأن تثري انتباهه اإل ب�سيء مبا�رش و�رشيح، 
يدر�سها،  التي  امل��واد  كمية  عن  ف�سالً 
وهي نف�س املواد التي يدر�سها الطفل 
العادي ونف�س املعلومات، وهذا �سعب. 
الطفل العادي يريد اأن يلعب ويدر�س، 
اإل���ى ظ��روف  يحتاج  امل��ع��وق  وال��ط��ف��ل 
خا�سة وو�سع �سحي خمتلف، اإ�سافة اإلى 
اأدوات اأو و�سائل اللعب اخلا�سة به، كما 
الطفل  التعليم تختلف عن  اأ�ساليب  اأن 

العادي، وحتقيق ذلك كان �سعباً!
• عبدالرحمن من اأبناء جمعية الأطفال 
باجلمعية  التحق  فكيف  املعوقني.. 
ال�سلبية  الآث����ار  جت���اوزت  وك��ي��ف 
الربامج  ا�ستكمل  اأن  بعد  لإعاقته 

وه��ي  ك��ب��رية،  �سعوبة  ه��ن��اك  وك��ان��ت 
اأن  كما  ب��رب��و،  م�ساب  عبدالرحمن  اأن 
�رشبات  هو  ال�سباحة  لتعليم  در�س  اأول 
الأرجل ثم الطفو، وكل هذا غري متوافر 
ع��ن��د ع��ب��دال��رح��م��ن. ك��ان��ت ه��ن��اك اآلف 
الأ�سئلة التي بحثت لها عن اإجابة، وبعد 
التجربة  هذه  اأخو�س  اأن  قررت  القراءة 
امل�سبح  اإلى  اأح�رش  وكنت  اأولً،  بنف�سي 
ثم  نف�سي  على  التمرين  واأعمل  مبكراً 
اأطبقه على عبدالرحمن وقررت اأن اأقيد 
قدمي كي ل اأحركهما يف امل�سبح واأحاول 
ال�سباحة من دون قدمني كامل�سلولني، 
الفكرة،  جنحت  كثرية  حم��اولت  وبعد 
وكنت �سعيداً؛ فبداأت اأدرب عبدالرحمن 
اأولً  مبهرة..  النتائج  وكانت  ذلك،  على 
اأنفا�سه  يكتم  اأن  عبدالرحمن  ا�ستطاع 
حتت املاء، وبعد �سهر كامل بداأ الطفو 
اأ�سهر  ثالثة  من  اأك��ر  وبعد  امل��اء،  على 
فقط،  واح����داً  م���رتاً  عبدالرحمن  �سبح 
وبعد عام ا�ستطاع عبدالرحمن اأن ي�سل 
اإلى  ي�سل  واأحياناً  املرتين،  قرابة  اإلى 
فيها  انت�رش  معركة  كانت  اأمتار.  خم�سة 
ع��ب��دال��رح��م��ن واحل��م��د هلل. وق���د ق��ررت 
ال�سباحة  يف  متقدمة  ب��دورة  األتحق  اأن 
ال��رون��زي��ة  ال�����س��ه��ادة  ع��ل��ى  وح�سلت 
لالأ�سوياء،  ال�سباحة  لتعليم  ال��دول��ي��ة 
يف  الأ���س��رتايل  املحا�رش  م��ع  وتناق�ست 
املحا�رش  واأعطاين  عبدالرحمن  مو�سوع 
على  طبقتها  ج����داً  ق��ي��م��ة  م��ع��ل��وم��ات 

عبدالرحمن واحلمد لل�ه.
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م���رح���ل���ة  اأي  يف   •

ال�سعوبات  وما  الآن..  »عبدالرحمن« 
التي واجهها اأثناء التعليم؟

= عبدالرحمن يف ال�سنة الرابعة البتدائية 
م���ع الأ����س���وي���اء. ع��ب��دال��رح��م��ن ي��ع��اين 
»�سعوبات التعليم«؛ اأي البطء ال�سديد 
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والتاأهيلية  والتعليمية  العالجية 
داخل اأروقة اجلمعية؟ 

الل�ه يوؤتيه من ي�ساء من  = ذلك ف�سل 
باأنه  حمظوظاً  كان  وعبدالرحمن  عباده، 
بداأ من اجلمعية وهي �رشح �سامخ يفتخر 
به عبدالرحمن مدى احلياة؛ فهي مكان 
املعوق،  فيه  يتاأ�س�س  ال��ذي  الغر�س 

وهذا كل �سيء.
• ما دور اجلمعية يف تنمية قدرات 

عبدالرحمن الريا�سية؟
= احلقيقة اأن عيادات التاأهيل املوجودة 
داخل اجلمعية لها الف�سل � بعد اهلل � يف 
اخت�سا�سية  كانت  فقد  قدراته؛  تنمية 
نحو  عبدالرحمن  تقود  الطبيعي  العالج 
احل��ي��اة وت�����س��اع��ده يف ت��ق��وي��ة اأط��راف��ه 

العلوية، وكان هذا من اأهم اأ�سباب جناح 
عبدالرحمن. 

• هل تتذكر اأول بطولة ح�سل عليها 
عبدالرحمن يف ال�سباحة.. وكيف كان 

�سعوره؟ 
 2005 ع��ام  الأح�ساء  يف  كانت  نعم   =
قال  امل�سبح  عبدالرحمن  دخل  وحينما 
يف  املخت�س  ال��رج��ل  وه���و  امل��ن��ق��ذ  يل 
ابنك  انك حت�رش  لالإنقاذ: »جيد  امل�سبح 
يتناف�سون«،  وهم  ال�سباحني  لي�ساهد 
فقلت له هو من املتناف�سني؛ فاأ�سيب 
اأ�سغر  عبدالرحمن  كان  فقد  بالده�سة؛ 
امل�سبح،  يف  اجلميع  اإعجاب  واأثار  �سباح 
قلوب  يقتل  �سديد  ببطء  ي�سبح  وك��ان 
احلا�رشين ويقولون متى ي�سل؟! كالذي 

مفجع  �شيء  �أو  ط��ائ��رة  �شقوط  ينتظر 
�سيح�سل، وحينما و�سل اإلى خط النهاية 
والت�سجيع،  بالت�سفيق  امل�سبح  انفجر 
ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل ك��ان ه��ن��اك خ��ر يف 
ت�سهد  الأح�ساء  عنوان:  حتت  ال�سحف 
ميالد معجزة �سعودية.. لقد بكيت عند 
و�سول عبدالرحمن خط النهاية وبكيت 

بعدما قراأت هذا اخلر.
• ما اأبرز البطولت التي ح�سل عليها 

عبدالرحمن؟
عام  الثاين  املركز  عبدالرحمن  حقق   =
اجلمعية«،  »وك��رم��ت��ه  دب��ي  يف   2006
يف   2007 ع��ام  الأول  امل��رك��ز  وح��ق��ق 
عام  الأول  امل��رك��ز  حقق  كما  ال�سني. 
ال�رشق  بطولة  يف  ظبي  اأب��و  يف   2008
بجائزة  »وفاز  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

اجلمعية«.
ما  ابنك..  مع  جتربتك  خ��الل  من   •
الذي يحتاج اإليه الريا�سي املعوق، 

خ�سو�ساً عندما يكون طفالً؟
جمعية  مثل  متكامل  مكان  باخت�سار   =
اأ�رشته  تتولى  ث��م  املعوقني  الأط��ف��ال 

متابعته.
• ما الذي راأيته حتقق يف اخلارج 
الريا�سيني  امل��ع��وق��ني  ل��الأط��ف��ال 
وتتمنى اأن تراه يتحقق للريا�سيني 

ال�سعوديني يف مرحلة الطفولة؟
القائد  ر�سحت  اهلل  بف�سل  هلل  احلمد   =
الأو���س��ط  ال�����رشق  منطقة  لأ���رش  العاملي 
الرت�سيح  ه��ذا  وج��اء  اإفريقيا،  و�سمال 
اخلا�س  لالأوملبياد  الدويل  الرئي�س  من 
وكلفني  عبدالوهاب،  اأمي��ن  املهند�س 

بتطوير املنطقة وتطبيق برامج:
الأ�رش وهي �سبكة تقوم  -1 �سبكة دعم 

بتوعية الأ�رش ودجمهم. 
-2 برنامج الريا�سيني من �سغار ال�سن 
وهو برنامج م�سابقات ريا�سية لالأطفال 

املعوقني من �سغار ال�سن.
لتطبيقها  مكان  اأف�سل  اأن  واحلقيقة 
واأرج��و  املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية  هو 
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بدعم  العاجل، وهذا  القريب  اأراه يف  اأن 
ال�سمو  الأطفال املعوقني �ساحب  والد 
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  امللكي 

عبدالعزيز.
• م����اذا ت��ع��م��ل وم���ن ه��م اأ���س��ق��اء 
جتاهه  م�ساعرهم  وم��ا  عبدالرحمن 

البحار؛  يف  املفتوحة  امل��ي��اه  �سباقات 
ذلك. وطموحي  على  قادر  فعبدالرحمن 
اأن يوا�سل درا�سته وتدريبه يف اأ�سرتاليا 
ملثل  خ�سبة  اأمكنة  لأنها  بريطانيا؛  اأو 
هذه احلالت ثم يعود اإلى وطنه مدرب 
بناء  يف  وي�����س��ارك  للمعوقني  �سباحة 
يكون  اأن  واأمت��ن��ى  ال�سعودية،  وط��ن��ه 
الأبطال  مثل  ر�سمي  راع  لعبدالرحمن 
العامليني اأمثال مايكل فيلب�س ولعبي 
بطل  فعبدالرحمن  ال�سعودي؛  املنتخب 
اأن  على  قادر  وهو  العامل،  حرك  عاملي 

يفعل الكثري؛ فلَم ل؟!
�سعوبات  عبدالرحمن  واجهت  هل   •
البداية  يف  الريا�سة  ممار�سة  يف 

وكيف متكن من التخل�س منها؟
= ن��ع��م ال��ك��ث��ري، م��ن��ه��ا ع����دم ت��واف��ر 
للمعوقني  ال�سباحة  لتعليم  اأكادمييات 
وقلة اخلرة يف هذا املجال وعدم توافر 

من�ساأة ريا�سية للمعوقني.
اليومي،  عبدالرحمن  برنامج  ما   •
وخ�سو�ساً اأيام التدريب لال�ستعداد 

لبطولة دولية؟
= تق�سد ال�ستعداد للمعركة.. اإذا كان 
فالبيت  بطولة؛  على  مقبالً  عبدالرحمن 
كله يكون يف حالة ا�ستنفار؛ فالأكل يف 
املوعد املحدد، والنوم الكايف، وتق�سيم 
من  تبداأ  تدريبية  ح�س�س  اإلى  الأ�سبوع 
يف  م��رت   800 اإل��ى  وتنتهي  م��رت   500
وال�سدر، ويوم اخلمي�س  احلرة  ال�سباحة 
ت�سل  التدريب  ف�ساعات  التحدي؛  يوم 
اإلى خم�س �ساعات يقطع فيها عبدالرحمن 
تقليل  نبداأ  البطولة  وقبل  2000 مرت، 
اجل�سم  لنعطي  التدريب  �ساعات  عدد 
فرتات راحة جيدة؛ ليحتفظ بطاقته اإلى 
اأعلى م�ستوى يف يوم البطولة مع اختبار 

ال�رشعات.
التي  املواقف  اأب��رز  تتذكر  هل   •
واج��ه��ه��ا، واأ���س��ع��ب م��وق��ف واأط���رف 

موقف؟ 
كان  اأ�سعبها  ولكن  املواقف كثرية،   =
يف ال�سني؛ فعندما و�سلنا ال�سني كان 

واأخريًا  حققها  التي  البطولت  بعد 
ح�سوله على جائزة اجلمعية؟

بيانات »مرمج«  قواعد  اأعمل مطور   =
وم����درب ���س��ب��اح��ة م��ت��ط��وع��اً و»ال��ق��ائ��د 
الأو�سط  ال�رشق  ملنطقة  للالأ�رش  العاملي 
عبدالرحمن  اأ�سقاء  اإفريقيا«.  و�سمال 
جداً  فرحان  وهما  وع�سام،  يو�سف  هم: 

باجلائزة.
الأطفال  اأمور  اأولياء  بع�س  ي�سعر   •
يكت�سف  عند  بال�سدمة  املعوقني 
فماذا  ب��الإع��اق��ة..  اأطفالهم  اإ�سابة 
باأطفالهم  للعناية  ل��ه��م  ت��ق��ول 
الآث���ار  جت���اوز  على  وم�ساعدتهم 

ال�سلبية لإعاقتهم؟ 
لنا..  خري  وهو  �سيئاً  نكره  اأن  ع�سى   =
وهو  املنطقة  لأ���رش  كقائد  واجبي  ه��ذا 
توعية الأ�رش، واأقول لالأ�رش واأولياء الأمور 
بالأطفال املعوقني كي  الهتمام  يجب 

ي�سبحوا اأع�ساء نافعني يف املجتمع.
ل�»عبدالرحمن«  تتمنى  م���اذا   •
واأحالمه يف  م�ستقبالً، وما طموحاته 
هذه  لتحقيق  يتطلب  وماذا  ذلك، 

الأحالم باإذن الل�ه؟
يف  عبدالرحمن  ي�����س��ارك  اأن  اأمت��ن��ى   =
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يذكر اأن »عبدالرحمن« ح�سل على امليدالية الذهبية 
ال�25 مرتاً  الأول يف بطولتي �سباق  لتحقيقه املركز 
 01.12.69 زمن  يف  حرة  �سباحة  مرتاً  و50  �سدراً 
ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  و02.47.76 
لالألعاب ال�سيفية املقامة يف �سنغهاي بال�سني عام 
من  اختري  كما  الت�سنيف.  يف  رقمه  حمطماً  2007م، 
اللجنة املنظمة للبطولة للقب الالعب املثايل �سمن 
اأف�سل ع�رشة ريا�سيني من بني �سبعة اآلف م�سارك يف 
هذه البطولة. كما اأن البطل »عبدالرحمن« و�سف باأنه 
قاهر املاء؛ لتحقيقه اإجنازاً غري م�سبوق بح�سوله على 
دبي  اأوملبياد  يف  ال�سباحة  يف  ف�سيتني  ميداليتني 

مناف�ساً للكثري من اأبطال اآ�سيا و�سمال اإفريقيا. 

حقق  اخل��ا���س  الأمل��ب��ي��اد  يف  ل��ه  م�����س��ارك��ة  اأول  ويف 
عبدالرحمن ميداليتني ذهبيتني ثم �سارك يف بطولة 
اململكة يف الإعاقة احلركية وحقق امليدالية الذهبية. 
الأربعة ع�رش  ابن  ال�سغري عبدالرحمن  العربي  والبطل 
باجلمعية  التحق  فقد  اجلمعية؛  اأبناء  اأحد  هو  ربيعاً 
حتى  وتاأهيله،  عالجه  ومت  �سنتني،  عمره  كان  عندما 
�سنوات  اأرب��ع  وخ��الل  نف�سه.  على  العتماد  ا�ستطاع 
قدراته  تنمية  مت  اجلمعية  يف  »عبدالرحمن«  ق�ساها 
وطاقاته من خالل الكثري من الأن�سطة والرامج، وقد 
الأطفال  م�سابح  خالل  من  ال�سباحة  يف  ميوله  ظهرت 
وللريا�سات  للماء  ع�سقه  اأظ��ه��رت  ال��ت��ي  الطبية 

املرتبطة بها.

�ساعات  ب�سبب  ج��داً  متعباً  عبدالرحمن 
والبول  الربو  واأزمات  الطويلة  الطريان 
اأنه  فاعتقدت  املثانة؛  داخل  املرت�سب 
احلمد  ولكن  امل�ساركة،  ي�ستطيع  لن 
الإجناز  وحقق  و�سارك  ذلك  جتاوز  لل�ه 
الكبري له. اأما اأطرف موقف فهو عادات 
حتت  الطويل  الختفاء  يف  عبدالرحمن 

املاء.
• كيف ترى رعاية الدولة للمعوقني 
ب�سفة عامة، وللريا�سيني منهم ب�سفة 

خا�سة؟ 
= ممتازة جداً ب�سفة عامة، ويف الريا�سة 
خطت خطوات جبارة، وما نحتاج اإليه هو 
الأبطال  لرعاية  اخلا�س  القطاع  دخول 

فعبدالرحمن  ج��داً؛  مهم  وه��ذا  مبا�رشة، 
كان  ول��و  العامل  م�ستوى  على  معروف 
هناك راع ل�ستفاد عبدالرحمن وا�ستفاد 

الراعي اأي�ساً. 
ل�سان  على  ر�سالة  اأو  اأخرية  كلمة   •
من  ولأق��ران��ه  للجمعية  عبدالرحمن 
الأطفال املعوقني ولأولياء الأمور.. 
يف رعاية الدولة للمعوقني.. ثم حلم 

خا�س يتمنى اأن يحققه باإذن الل�ه.
= اأنا من اجلمعية واإلى اجلمعية، واأحب 
الذين  اجلمعية  من  الأطفال  اأ�سدقائي 
�سيئاً  اأق��دم  اأن  واأمت��ن��ى  معي،  در���س��وا 
وحلمى  الكر،  ويف  ال�سغر  يف  للجمعية 
لأنني  الإجنليزية؛  اللغة  تعلم  اخلا�س 
اهلل  ب��اإذن   � دولية  بطولت  �ساأ�سارك يف 
�؛ لذلك ل بد من تعلم اللغة للتعامل مع 
اخلارج، وهي متطلبات للممثل الريا�سي 
الريا�سيني كي  العاملي من املعوقني 
�سوؤون  عن  التحدث  يف  اململكة  ميثل 
وطباعة  الريا�سة  جم��ال  يف  املعوقني 
ق�سة  وهي  وال��دي  كتبها  التي  ق�ستي 
اجلمعية،  برعاية  للكبار  وق�سة  لالأطفال 
واأن اأعمل فيلماً كرتونياً يحكي جتربتي يف 

اجلمعية حتى و�سويل اإلى بطولة العامل.
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تقرير . .
رفعوا �سكرهم لأمري الريا�ض و�سمو نائبه

اأمانة الريا�ض  تر�سم الفرح على حميا املعوقني.. وتهديهم 
اأول مركز ترفيهي على م�ستوى اململكة

ترفيهي  مركز  �أول  تد�شني  يكن  ومل 
لذوي �الحتياجات �خلا�شة يف حي �ملروة 
�شاحة  و�فتتاح  �لريا�ض،  غربي  جنوب 
�لبلدية منا�شبات عادية الأمني �لريا�ض 
عندما �رت�شمت على حمياه فرحة كبرية، 
وكاأن ل�شان حاله يقول: "فئة غالية، لن 
�لتطويرية،  م�شاريعنا  �شمن  نن�شاها 
ن�شب  و�شعناهم  وبناتنا،  �أبناءنا  هم 
�ملركز  يعد  �إذ  قلوبنا"،  ويف  �أعيننا 

لي�ض  نوعه  م��ن  مركز  �أول  �لرتفيهي 
على  بل  فح�شب  �لريا�ض  م�شتوى  على 
تد�شني  ياأتي  وهنا  �ململكة،  م�شتوى 
�أم��ان��ة منطقة  �إط���ار ح��ر���ض  �مل��رك��ز يف 
�ملقدمة  خدماتها  تطوير  على  �لريا�ض 
للمو�طن و�ملقيم بجميع �رش�ئح وفئات 
�الحتياجات  ذوي  من  وخا�شة  �ملجتمع 
�إقامة  �إلى  �خلا�شة. حيث ت�شعى �الأمانة 
�الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  ترفيهية  م��ر�ك��ز 

�لعياف  �الأمري  حركية".  "�إعاقة  �خلا�شة 
�ملركز  تد�شني  حفل  يف  جولته  خ��ال 
زو�ي��ا  من  ز�وي��ة  كل  عند  كثري�  توقف 
كان  يتحدث،  مما  �أكرث  ي�شتمع  �ملركز، 
يجريها  �شكر  ع��ب��ار�ت  �الإع��اق��ة  ل���ذوي 
�شلمان  �لريا�ض  الأم��ري  �لريا�ض  �أم��ني 
عبد  بن  �شطام  ونائبه  �لعزيز  عبد  بن 
على  ي��ت��وق��ف  مل  ف��امل��رك��ز  �ل���ع���زي���ز، 
يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �لريا�شية  �الأن�����ش��ط��ة 

الريا�ض  لهم يف  مركز  اأول  افتتاح  منا�سبة  اخلا�سة  الحتياجات  ذوو  ين�سى  لن 
واململكة،الذي د�سنه الأمري الدكتور عبد العزيز بن عياف اأمني مدينة الريا�ض 
موؤخرا. وبدا لفتاً م�سهد ذوي الحتياجات اخلا�سة وهم خمتلطون يف مكان واحد 
مع اأ�سخا�ض اأ�سوياء، وهو ما اأثار املوجودين يف املنا�سبة، يف وقت اأ�سبحت روزنامة 
املنا�سبات تزدحم مب�ساريع اأمانة منطقة الريا�ض ومنا�سباتها يف جميع اأيام ال�سنة، 
واأ�سحت م�سدر فرح واإعجاب ل�ساكني الريا�ض وزائريها، اإذ اإن "الأمانة" اجلهة التي 

علقت اجلر�ض، عندما اأن�ساأت م�ساريع اجتماعية وريا�سية ل�سكان العا�سمة.

�أمني منطقة �لريا�ض يفتتح �ملركز
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تنمية ذوي �الحتياجات �خلا�شة ج�شدياً 
�لن�شاطات  مبمار�شة  وتفاعلياً  وذهنياً 
مركز  د�خ���ل  و�لرتفيهية  �لريا�شية 
فح�شب،  وظروفهم  ملتطلباتهم  مائم 
�ملوقع  �أن يكون  �إلى  ذلك  و�إمنا جتاوز 
ذوي  بني  و�لتو��شل  لالتقاء  منا�شباً 
يعني  ما  باأقر�نهم  �خلا�شة  �الحتياجات 
مع  و�النعز�ل،  بالوحدة  �الإح�شا�ض  �إز�لة 
�الأ�رش �خلا�شة  �لعبء عن كاهل  تخفيف 
بتوفري  �خل��ا���ش��ة  �الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي 
وي�رش،  ب�شهولة  �ملرتاد  بق�شدها  �أماكن 
�لثقافية  �لنو�حي  �إل��ى  جت���اوزه  و�إمن���ا 
م�شادرها  توفري  مت  حيث  و�ملعرفية، 
فعاليات  و�إقامة  و�إن��رتن��ت،  مكتبة  من 
�أم��ني  وق���ال  ل��ه��م.  وترفيهية  ثقافية 
�لريا�ض يف ت�رشيحات �شحفية عن �أن ما 
هذ�  �إن�شاء  مثل  �لريا�ض  �أمانة  به  تقوم 
يدخل  ال  �مل�شاريع  من  وغ��ريه  �ملركز 
�شمن �أعمال �الأمانة، و�أنه من �خت�شا�ض 
�أجاب �الأمري �لعياف  �أخرى، حيث  جهات 
�ملجتمع"،  �رش�ئح  جميع  تخدم  "�الأمانة 
م�شاريع  �أحد  �لبلدية  �ل�شاحات  �أن  الفتاً 
�الأمانة، وهي تخدم جميع عنا�رش �الأ�رشة، 
وبالتايل فاإن ذوي �الحتياجات �خلا�شة 
نهتم  فنحن  وعليه  �الأ����رشة،  �أف���ر�د  �أح��د 
ما  وت��وف��ري  تقدمي  �إل��ى  ون�شعى  بهم، 
مع  وربطهم  خدمات  من  �إليه  يحتاجون 
�إلى ت�رشيف بتوقيع  �أ�شري  �ملجتمع، وهنا 
بن  �شلطان  �الأم���ري  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
الأبحاث  �شلمان  �الأم��ري  مركز  يف  �شلمان 
�الإعاقة، �لتي تهدف �إلى تطوير �لتعاون 
بني �أمانة �لريا�ض ومركز �الأمري �شلمان 
الأب���ح���اث �الإع���اق���ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ذوي 
�الحتياجات �خلا�شة، مثل هذ� �ملركز، �أو 
تاأهيل مباين �الأمانة و�إد�ر�تها وبلدياتها 
من م�شاعد ودور�ت مياه وغريها لذوي 
�شننتقل  وعليه  �خلا�شة،  �الحتياجات 
�خلا�ض  �لقطاع  م��و�ق��ع  م��ع  بالتدريج 
�الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  �مل��و�ق��ع  لتهيئة 
�إل��ى  �لعياف  �الأم���ري  ولفت  �خلا�شة". 
�هتمام �الأمانة بهذه �لفئة حيث مت �إيجاد 
�لعامة  �الإد�رة  تتبع  بهم  خا�شة  وح��دة 

�لريا�ض،  �أمانة  يف  �الجتماعية  للخدمات 
تهتم بكل ما يخ�ض �حتياجات ومطالب 
م��ن حيث  �خل��ا���ش��ة  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
�ملو�قع  يف  حركتهم  وت�شهيل  تهيئة 
�لتابعة الأمانة �لريا�ض �أو دور�ت �ملياه 
�مل�شاة  مم��ر�ت  وعند  �الأحياء  يف  �لعامة 
�أن �ملركز  و�حل��د�ئ��ق و�الأ���ش��و�ق. وع��ن 
ولي�ض  �حلركية،  �الإع��اق��ة  ذوي  يخ�ض 
خمتلف �الإعاقات، ذكر �أمني �لريا�ض �أن 
مثل  وتنفيذ  دعم  يف  ما�شية  "�الأمانة" 
هذه �ملر�كز، و�الأمر يعتمد على �لتعاون 
ذ�ت  �ملخت�شة  �جلهات  مع  و�لتفاهم 
�العتماد�ت  تو�فر  �إلى  �إ�شافة  �لعاقة 
�ملالية لتنفيذ مثل هذه �ملر�كز خلدمة 
�خلا�شة،  �الحتياجات  ذوي  �رش�ئح  جميع 
و�شيكون �ملركز �لرتفيهي �الأول لذوي 
�الحتياجات �خلا�شة يف حي �ملروة نو�ة 
�لبلديات  جميع  على  تعميمه  نحو  �أولى 
�لفرعية، لي�شبح لدينا 15 مركز�، حيث 
موزعة  مو�قع  خم�شة  �لبد�ية  �شتكون 
و�لو�شط  و�ل�رشق  و�جلنوب  �ل�شمال  يف 
و�لغرب، م�شري�ً �إلى وجود در��شة لفتح 

�ملركز للن�شاء بحيث تخ�ش�ض لهم �أيام 
�لوحدة  �شتقوم  حيث  و�أي��ام،  وللرجال 
�إد�رة  بالتن�شيق مع  �الأمانة  �لن�شائية يف 
لت�شغيل  �لفرعية  و�لبلدية  �حل��د�ئ��ق 
للن�شاء.  يومني  �أو  ي��وم  مل��دة  �مل��رك��ز 
�الأولى من نوعها يف  وتعد هذه �ملر�كز 
�ململكة، حيث ت�شعى �أمانة �لريا�ض �إلى 
تعميم �ملر�كز يف خمتلف �أنحاء �لعا�شمة 
�ملقبلة،  �ل�شنو�ت  غ�شون  يف  وذل���ك 
و�ملخططات  �لت�شاميم  �إعد�د  حيث مت 
�ملنا�شبة الإن�شاء هذه �ملر�كز �لتي متتاز 
�لثقافية  �خل��دم��ات  م��ن  عديد  بتوفري 
و�لرتفيهية  و�لريا�شية  و�الجتماعية 
ينا�شب  مبا  �خلا�شة  �الحتياجات  لذوي 
�إجناز  مت  وقد  و�حتياجاتهم.  قدر�تهم 
جنوب  �مل���روة  بحي  �ل��ن��م��وذج  �مل��رك��ز 
مدينة �لريا�ض. ويقع �ملركز �لرتفيهي 
بحي  �خلا�شة  �الحتياجات  ل��ذوي  �الأول 
�آل  �شارع  على  �لريا�ض  جنوب  �مل��روة 
�إ�شماعيل و�شارع د�ر �لق�شاء. حيث تبلغ 
 14.453 للموقع  �الإجمالية  �مل�شاحة 
مرت� مربعا وتبلغ م�شاحة �ملركز 4664 

لقطة من حديقة �ملجمعة
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�ملركز على �شالة  مربعا ويحتوي  مرت� 
 136 مب�شاحة  �لريا�شية  للتمارين 
متموج  ج�رش  على  ت�شتمل  مربعا  م��رت� 
مزدوج للتدريب على �ل�شعود و�لنزول 
�جلزء  لتدريب  �لدو�ئر  جمباز  وجهازي 
على  �لتدريب  مع  �جل�شم  من  �لعلوي 
�الن�شجام �لع�شلي و�لع�شبي كما يحتوي 
�ملركز على جهاز لرفع �الأثقال و�أجهزة 
بويل  م��رور  و��شطو�نات  ج��د�ري  جمباز 
ركن  على  �ملركز  يحتوي  كما  �ثيلني 
وركن  وبوفية  �ملكتبة  وركن  �الإنرتنت 
وم�شلى  �جللو�ض  ومنطقة  �ل��ت��ع��ارف 
وي��ح��ت��وي �مل��رك��ز �أي�����ش��ا ع��ل��ى ملعب 
�ل�شلة مب�شاحة 370 مرتا ويحاط  لكرة 
مادة  من  م�شنع  خارجي  ب�شور  �ملركز 
PVC ليعطي �شكل جمايل وخ�شو�شية 
بارتفاع 1.25 مرت� وبطول 270 مرت� 
م��و�ق��ف��ا خم�ش�شة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا 
 23 ع��دد  �خلا�شة  �الحتياجات  ل��ذوي 
مب�شاحة  ل��ل��خ��دم��ات  وم��ب��ن��ى  م��وق��ف 
ذوي  مر�كز  وحتتوي  مرت�مربعا.   447
على  ع��ام  ب�شكل  �خلا�شة  �الحتياجات 
عدد من �لعنا�رش مثل �شالة �ال�شتقبال 
وبوفية  �الإنرتنت  وركن  �ملكتبة  وركن 
�جل��ل��و���ض.  ومنطقة  �ل��ت��ع��ارف  ورك���ن 
ل��ذوي  خا�شة  مياه  ودور�ت  وم�شلى 
�لتحكم  وغ��رف��ة  �خلا�شة  �الحتياجات 
ملمار�شة  مغلقة  و���ش��ال��ة  �مل���رك���زي 
لذوي  و�لرتفيهية  �لريا�شية  �لتمارين 
�ل�شالة  وحتتوي  �خلا�شة  �الحتياجات 

على )�جل�رش �ملتموج �ملزدوج: �لتدريب 
�ملتعة  �أجل  من  و�لنزول  �ل�شعود  على 
�لدو�ئر  وجهاز  و�لثقة  �جل��ر�أة  وتبادل 
من  �لعلوي  �لق�شم  ت��دري��ب  �لعلوية: 
�الن�شجام  على  �ل��ت��دري��ب  م��ع  �جل�شم 
من  م���زدوج  وه��و  و�لع�شبي  �لع�شلي 
�أجل متعة �لتناف�ض وجهاز رفع �الأثقال: 
لتقوية  حديدية  �أوز�ن  عن  عبارة  وهو 
�ليدين و�ل�شدر و�الأكتاف جهاز �لدر�جة 
�إلى  �للياقة و�لتحمل  �أجل  �ليدوية: من 
د�شن  كما  �لع�شلي(.  �لتدريب  جانب 
حي  يف  �لبلدية  �شاحة  �لريا�ض  �أم��ني 
�ل�شاحة  �ف��ت��ت��اح  ي��اأت��ي  حيث  �مل����روة، 
�شاحة   100 �ف��ت��ت��اح  م�����رشوع  ���ش��م��ن 
�الأعو�م  خال  �لريا�ض  مدينة  يف  بلدية 
 26 �الآن  حتى  منها  �فتتح  �ل��ث��اث��ة، 
�شاحة وجار �لعمل على �فتتاح مزيد من 
مدينة  �أنحاء  جميع  يف  �لبلدية  �شاحات 
�لريا�ض وتبلغ �مل�شاحة �لكلية لل�شاحة 
�ل�شاحة  وحتتوي  مربعا  مرت�   14،452
على ملعب كرة �لقدم مب�شاحة 1،250 
مب�شاحة  �ل�شلة  كرة  وملعب  مربعا  مرت� 
420 مرت� مربعا وملعب كرة �شلة لذوي 
370م2  مب�شاحة  �خلا�شة  �الحتياجات 
�ل�شاحة على م�شمار ملمار�شة  وحتتوي 
وتبلغ   1،054 مب�شاحة  �جلري  ريا�شة 
�لريا�شية مع  �لكلية للماعب  �مل�شاحة 
�مل�شمار 5074 مرت� مربعا، كما حتتوي 
�ل�شاحة على ممر للم�شاة مب�شاحة 5697 
م2 وماعب خم�ش�شة لاأطفال وحتتوي 

مب�شاحة  خ�رش�ء  م�شطحات  على  �ل�شاحة 
عددها  لل�شيار�ت  ومو�قفا  993م2 
خم�ش�شة  موقف   23 منها  موقفا   66
لذوي �الحتياجات �خلا�شة وحتتوي على 
وعدد  �لتجميلية  �الإنارة  �أعمدة  من  عدد 
خلدمات  ومبان  �خلر�شانية  �ملقاعد  من 
�ل�شاحة ودور�ت مياه خم�ش�شة للرجال 
و�أخرى للن�شاء. وحتتوي �شاحات �لبلدية 
ريا�شة  ملمار�شة  ممر  على  عام  ب�شكل 
متارين  ملمار�شة  وم�شمار  �مل�����ش��ي، 
�الإحماء �لريا�شية و�ل�شكيت و�ل�شكوتر، 
ملمار�شة  �الأغ���ر�����ض  م��ت��ع��دد  وم��ل��ع��ب 
�ل��ق��دم و�ل���ي���د، وملعب  ري��ا���ش��ة ك���رة 
متعدد �الأغر��ض ملمار�شة ريا�شة �لكرة 
ملعب  �إلى  باالإ�شافة  و�ل�شلة،  �لطائرة 
لاأطفال �ل�شغار، و�أماكن مهياأة جللو�ض 
كبار �ل�شن و�ل�شباب، وم�شطحات خ�رش�ء 
و�لنباتات  باالأ�شجار  من�شق  عام  ومظهر 
و�لزهور وكذلك مبنى خلدمات �ل�شاحة.

�الأمري �شلطان بن �شلمان:
�شور  �إحدى  �لرتفيهي  �ملعوقني  مركز 

�لرعاية �ملتكاملة �لتي يحظون بها
بن  �شلمان  ب��ن  �شلطان  �الأم���ري  و�شف 
عبد �لعزيز رئي�ض جمل�ض �إد�رة �جلمعية 
ل��ذوي  ت��رف��ي��ه��ي  م��رك��ز  �أول  �ف��ت��ت��اح 
باأنه"  �لريا�ض  يف  �خلا�شة  �الحتياجات 
�لتي  �ملتكاملة  �لرعاية  �شور  �إح���دى 
مملكة  يف  �مل��ع��وق��ني  فئة  بها  حتظى 

�الإن�شانية". 
وقال مبنا�شبة �فتتاح �ملركز:"ي�شعدين 
وي�رشفني باالإنابة عن �ملهتمني بق�شية 
�أمور  �أولياء  من  �الآالف  وكذلك  �الإعاقة 
جمعية  بخدمات  �مل�شمولني  �الأط��ف��ال 
مقام  �إلى  �أرف��ع  �أن  �ملعوقني  �الأطفال 
�الأمري �شلمان بن عبد �لعزيز �أمري منطقة 
و�لتقدير  �ل�شكر  �آيات  �أ�شمى  �لريا�ض 
ي�شاف  �ل��ذي  �جلديد  �الإجن��از  هذ�  على 
و�خلدمية  �حل�شارية  �ل�رشوح  ملنظومة 
�ل��ع��ا���ش��م��ة، و�الأم����ري �ل��دك��ت��ور عبد  يف 
�لريا�ض  منطقة  �أمني  عياف  بن  �لعزيز 
يف  �الأم��ان��ة  ري��ادة  على  �لتهنئة  خال�ض 
�حل�شارية  �مل�شاريع  ه��ذه  مثل  تبني 
يف  �خلدمات  وتكامل  رقي  جت�شد  �لتي 
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عا�شمة �ململكة". 
�أن  �شلمان  ب��ن  �شلطان  �الأم���ري  و�أك���د 
باملعوقني  �خلا�شة  �لرتفيهية  �ملر�كز 
تعد �أحد �أهم تطلعات هذه �لفئة �لغالية 
�لتي ت�شمنتها تو�شيات �ملوؤمتر �لدويل 
�لثاين لاإعاقة و�لتاأهيل كو�شيلة حيوية 
و�إت��اح��ة  �ملجتمع  يف  �مل��ع��وق��ني  ل��دم��ج 
قدر�تهم  ع��ن  للتعبري  لهم  �لفر�شة 
وتنمية مهار�تهم و�أي�شاً للتو��شل فيما 

بينهم. 
و�أ�شار رئي�ض جمل�ض �إد�رة �جلمعية �إلى 
يف  �لر�ئدة  �لتجربة  هذه  تعميم  �أهمية 
باقي مناطق �ملدن تلبية حلاجة متز�يدة 
وتتويجاً  �ملجتمع،  �لفئة من  الأبناء هذه 
تاأهيلية  رع��اي��ة  م��ن  ب��ه  ي��ح��ظ��ون  مل��ا 

وتعليمية و�جتماعية. 
�ملر�كز  ه��ذه  �أن  حديثه  ختام  يف  و�أك��د 
مبا ت�شمه من خدمات ثقافية وريا�شية 
وترفيهية تتنا�شب مع قدر�ت �ملعوقني 

لق�شاء  متميزة  قناة  و�شيلة  �شتكون 
�الأ�رش  �لوقت وتخفيف �لعبء عن كاهل 
هذه  �أبناء  وثقافة  وعي  لتنمية  و�أي�شاً 

�لفئة �لغالية.
.. وحديقة خا�شة للمعوقني باملجمعة 

تنفيذ  �ملجمعة  حمافظة  بلدية  ب��د�أت 
�الحتياجات  "ذوي  ل�  مفتوحة  حديقة 
�خلا�شة" تقع بالقرب من موقع �لتاأهيل 
تفعيل  ب��ه��دف  �ملحافظة  يف  �ل�شامل 
مع  �خل��ا���ش��ة  �الح��ت��ي��اج��ات  دم���ج ذوي 
يجمع  جديد  باأ�شلوب  �ملدينة  جمتمع 
و�لتحكم  �ال�شتخد�م  خ�شو�شية  ب��ني 
مع  �ل��دم��ج  �أ���ش��ل��وب  وك��ذل��ك  بوظائفه 
�لعامة  �حلياتية  �الأن�شطة  ��شتخد�مات 

على م�شتوى �ملوقع. 
�حلمد�ن  نا�رش  بن  ب��در  �ملهند�ض  ق��ال 
رئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة حم��اف��ظ��ة �مل��ج��م��ع��ة �إن 
تاأتي  �خلا�شة  �الحتياجات  ذوي  حديقة 
جتاه  بالبلدية  امل��ن��وط  ال���دور  �ضمن 

حيث  جميعا  حكومتنا  على  غالية  فئة 
ل��ذوي  �حل��دي��ق��ة  تخ�شي�ض  ف��ك��رة  �إن 
من  ر�شالة  ه��ي  �خلا�شة  �الح��ت��ي��اج��ات 
�لفئة  هذه  �أن  �إلى  ترمي  �ملدينة  �إد�رة 
من حقها �أن متار�ض �أن�شطتها �حلياتية 
يف قالب مفتوح وعام كجزء ال يتجز�أ من 
�لعامة  �ملجتمع وال تختلف عن �ملر�فق 
�شوى  �الأ�شكال  من  �شكل  ب��اأي  �الأخ��رى 
�أهمية  من  �ملكان  �أهمية  �كت�شب  �أن��ه 

�مل�شتخدم، 
�أ�شلوب  �أن �حلديقة ال تختلف يف  وذكر 
يف  �إال  �الأخ���رى  �حل��د�ئ��ق  عن  ت�شميمها 
�مل��د�خ��ل  ح��ي��ث  م��ن  ب�شيطة  ج��و�ن��ب 
��شتكمالها  �شيتم  و�ل��ت��ي  و�مل��خ��ارج 
مفتوح  ريا�شي  ملعب  وت�شمل  قريباً 
ميكن ممار�شة جميع �الأن�شطة �لريا�شية 
خ�رش�ء  م�شطحات  على  وكذلك  بد�خله 
�لتي  �ملر�فق  وبع�ض  حركية  و�أل��ع��اب 

�شيتم �إ�شافتها �إلى �ملوقع.
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عاملياً . .  ال�سمنة باتت "وباًء" 
ربع �سكان العامل بدناء

اأفادت درا�شة حديثة حول البدانة بانت�شار 
واأن  العامل،  اأرج��اء  الظاهرة يف معظم  هذه 
يعانونها.  اأ�شبحوا  العامل  �شكان  ربع  نحو 

بال�شلوك  تتعلق  اأ�شبابا  هناك  اإن  وقالت: 
الغذائي واأخرى تتعلق بنمط احلياة. 

األف   168 �شملت  التي  الدرا�شة  وذكرت 

يف  الأب��ح��اث  ملجل�س  تقرير  ذك��ر 
اأكادميية العلوم الوطنية الأمربكية 
امل�شبب  ل��ل��دخ��ان  ال��ت��ع��ر���س  اأن 
الأوزون  وكذلك  الهواء،  يف  العالق 
)وه��و  الأر����س  �شطح  م��ن  القريب 
طبقات  يف  املوجود  الأوزون  لي�س 
اجلو العليا(، يرتبط ب�شكل ل لب�س 

فيه بحوادث املوت املبكر.
وقال املجل�س الأمريكي يف تقريره 
ن�شبة  تقليل  اإن  موؤخرا،  ن�رش  ال��ذي 
اجلو  يف  العاملني  ه��ذي��ن  م��ن  ك��ل 
اإ�شايف  كعامل  يحت�شب  اأن  يجب 
مكافحة  حمالت  كفاءة  تقييم  لدى 

التلوث الهادفة اإلى حت�شني �شحة 
املجل�س  نتائج  وتاأتي  املواطنني. 
املكون من 13 عاملا يف الأكادميية 
ت��اأك��ي��دات  لتناق�س  الأم��ري��ك��ي��ة 
بعدم  الأمريكية  احلكومة  م�شوؤويل 
التلوث  ب��ني  م��وؤك��دة  �شلة  وج��ود 
املجل�س  وا�شتنتج  املبكر.  واملوت 
الدرا�شات  من  جملة  مراجعته  بعد 
ق�شري  ال��ت��ع��ر���س  اأن  ال�����ش��ح��ي��ة، 
املدى لالأوزون املوجود يف الهواء، 
اإلى  اأق�شاه  اأي على مدى ي�شل يف 
يف  الأك��ر  على  ي�شاهم  �شاعة،   24

املوت املبكر.

�شخ�س يف اأنحاء العامل، اأن البدانة تنت�رش يف 
جميع مناطق العامل با�شتثناء �رشق اآ�شيا. 

على  ال��ع��امل  بقية  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  وت�شع 
التي  املتحدة  الوليات  مع  امل�شاواة  قدم 
م�شكلة  اأ�شواأ  لديه  ال��ذي  البلد  اعتربتها 

لزيادة الوزن. 
وت�شري التقديرات ايل اأن ثلثي الأمريكيني 
يعانون زيادة يف الوزن واأن ثلث هوؤلء من 

البدناء. 
الوطني  باملعهد  البحوث  مديرة  وتقول 
فيليجيف،  يف  ال�شحة  لأبحاث  الفرن�شي 
نتائج  "اإن  الدرا�شة:  على  اأ�رشفت  والتي 
هذه الدرا�شة تو�شح اأن زيادة وزن اجل�شم 
باتت وباء حيث اإن ما بني ن�شف اإلى ثلثي 
الدرا�شة كانوا  الذين �شملتهم  الأ�شخا�س 

يعانون زيادة يف الوزن اأو من البدناء". 
ال��وزن  يف  زي��ادة  يعانون  الذين  اأن  يذكر 
باأمرا�س  لالإ�شابة  اأكرب  بدرجة  معر�شون 

القلب وال�شكري وبع�س اأنواع ال�رشطان.

�سحة وعافية

تلوث الهواء يوؤدي اإلى املوت املبكر
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العادات  اأن  حديثة  علمية  درا�شة  وجدت 
تبداأ  الغذائي  النظام  يف  املتبعة  ال�شيئة 
يف وقت مبكر للغاية من مرحلة الطفولة؛ 
حيث تت�شاعف معدلت تناول �شغار ال�شن 
اإلى 30 يف املئة فوق  لل�شعرات احلرارية 
الدرا�شة  وك�شفت  الطبيعية.  امل��ع��دلت 
يتناولها  ال��ت��ي  احل��راري��ة  ال�����ش��ع��رات  اأن 
اثنني  اإلى  الواحد  العام  �شن  يف  الأطفال 
يحتاج  التي  احل��راري��ة  ال�شعرات  تتعدى 
اإلى   950 من  اليوم  خ��الل  اجل�شم  اإليها 
1220 �شعرة حرارية اأي بتجاوز قدره 30 
اأ�شهر  يف املئة. فيما جتاوز الر�شع من 7 
اإلى 11 �شهرا ال�شعرات احلرارية املحتاجة 

خالل اليوم بن�شبة 20 يف املئة.

ووج����دت ال��درا���ش��ة ال��ت��ي ج���رى اخ��ت��ي��ار 
عام  ع�شوائية  ب�شورة  فيها  امل�شاركني 
2002 وعرب مقابالت هاتفية تركزت على 
اأطفال  الأمور على ما تناوله  اأولياء  �شوؤال 
تراوحت اأعمارهم بني 4 اأ�شهر وعامني من 
وجبات خالل ذلك اليوم، اأن ثلث الأطفال 
الفاكهة  يتناولوا  مل  العامني  �شن  حتت 
اأن  وتبني  وجباتهم.  �شمن  اخل�رشاوات  اأو 
 15 ب��ني  بالبحث  امل�شمولني  الأط��ف��ال 
�شهرا اإلى ما فوق الذين تناولوا خ�رشاوات 
البطاط�س  "�رشائح  كانت  وجباتهم،  �شمن 
املقلية" fries هي الأكر �شيوعاً. وتناول 
9 يف املئة من اأطفال اأعمارهم من 9 اإلى 
مرة  املقلية  البطاط�س  �رشائح  �شهرا   11

ال��ي��وم. وبلغت  الأق���ل خ��الل  واح���دة على 
معدلت تناول ال�رشائح املقلية خالل اليوم 
ما ن�شبته 20 يف املئة بني الذين تراوحت 

اأعمارهم بني 19 �شهرا وعامني. 
تناول  ن�شبة  اأن  اإل��ى  الدرا�شة  واأ���ش��ارت 
 9 �شن  الأطفال بني  اللحوم بني جمموعة 
فيما  املئة،  يف   25 بلغت  �شهرا   11 اإل��ى 
ما  اإل��ى  ال�شكريات  تناول  ن�شبة  ارتفعت 
يفوق 60 املئة بني اأطفال العام الواحد، 
وانخف�شت بني حمبي املاأكولت اخلفيفة 
امل��ئ��ة.  يف   16 اإل����ى   snacks امل���احل���ة 
وارتفعت ن�شب تناول ال�شكريات والأمالح 
بالرتتيب اإلى 70 يف املئة و27 يف املئة 

عند بلوغ العام ون�شف العام.

ترتك  ق��د  الأ���ش��ن��ان  ت�شو�س  م�شكلة  اإن 
ج�شم  اأع�شاء  على  م�شتقبلية  �شحية  اآث��اراً 
الأطفال ولي�س فقط على الأ�شنان اللبنية. 
وه��ي م��ا ت���رتاوح ب��ني تلف يف الأ���ش��ن��ان 
منها  اللبنية  حمل  �شتحل  التي  الدائمة 
والقلب  الكلى  مثل  اأع�����ش��اء  ت��اأث��ر  وب��ني 
يف  امليكروبية  اللتهابات  جراء  وغريهما 
طرقات  يف  بالأ�شنان  املحيطة  الأن�شجة 

اللثة لديهم. 
العناية  اأن  املتخ�ش�شون  اأك���د  ول��ه��ذا 
املرحلة  يف  تبداأ  اأن  يجب  الطفل  باأ�شنان 
يكون  اأن  منذ  اأي  الطفل،  لولدة  ال�شابقة 
جنيناً. وذلك باأن تهتم الأم احلامل بنظافة 
مرحلة  يف  خا�س  ب�شكل  واأ�شنانها  فمها 

نف�شه.  احلمل 
وال���������ش����ب����ب 
وج�������ود  اأن 
م���ي���ك���روب���ات 
ت����ت���������ش����ب����ب 
ب���ت�������ش���و����س 
اأو  الأ����ش���ن���ان 
ال����ت����ه����اب����ات 

اللثة لدى الأم احلامل يرفع من احتمالت 
انتقالها اإلى املولود اجلديد. وما اأن ُيولد 
يف  ي��ب��داآ  اأن  ال��وال��دي��ن  على  ف��اإن  الطفل 
قبل  حتى  الطفل  فم  نظافة  على  احلفاظ 

بدء ظهور الأ�شنان اللبنية لديه. 
ت�شو�س  ح��ول  حديثة  درا���ش��ة  اأك��دت  كما 

اأ�شنان الأطفال ال�شغار اأن ت�شو�س الأ�شنان 
اإلى  يفتقرون  الذين  الأطفال  عند  اأعلى 
وحتديدا  �شحية.  غذائية  وع���ادات  نظام 
لدى  اأع��ل��ى  الأ���ش��ن��ان  ت�شو�س  اإن  ق��ال��ت 
الذين ل يتناولون بانتظام وجبة  الأطفال 
كميات  يتناولون  ل  ال��ذي��ن  اأو  الإف��ط��ار، 

كافية من اخل�شار والفاكهة يومياً.

العناية باأ�سنان الأطفال 
تبداأ من مرحلة احلمل

العادات الغذائية ال�سيئة تبداأ منذ الطفولة
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حياتهم معنا

نظمت اجلمعية »ملتقى اأهداف اخلري« مب�شاركة البنك العربي 
الوطني ـ فرع التحلية ـ ق�شم ال�شيدات، وذلك خالل الفرتة من 
10-12 �شفر 1429هـ املوافقة 17-19 فرباير 2008م.
ودعت اجلمعية عدداً من �شاحبات ال�شمو الأمريات و�شيدات 
الأعمال حل�شور امللتقى بهدف ح�شد الدعم املعنوي واملادي 
يف  املعوقني  الأطــفــال  من  ملن�شوبيها  املجانية  للخدمات 

خمتلف مراكزها املنت�رشة يف مناطق اململكة.
العود  �رشكات  كربيات  امللتقى  يف  ي�شارك  اأخــرى  جهة  من 
والعطور واملجوهرات ومنها ال�رشكة العربية للعود وجموهرات 

حنان وجموهرات تورمالني، اإ�شافة اإلى جموهرات �شجى.
ويف اإطار دعم وم�شاندة اجلمعية �شيتم تخ�شي�ص 15 يف املئة 

�شيتربع  كما  اجلمعية،  ل�شالح  امللتقى  خالل  املبيعات  من 
البنك العربي الوطني مببلغ مقطوع ل�شالح اجلمعية عند فتح 
عدد من احل�شابات خالل فرتة امللتقى، هذا ومت �شحب يومي 
العطور  اأو  املجوهرات  من  ثمينة  قطعة  على  امللتقى  خالل 

امل�شهورة.
على  حتر�ص  املعوقني  الأطــفــال  جمعية  اأن  بالذكر  جدير 
مع  بامل�شاركة  وامللتقيات  املعار�ص  مــن  الكثري  تنظيم 
اأكرب املوؤ�ش�شات وال�رشكات الوطنية بهدف التعريف بق�شية 
اإلى  بالإ�شافة  منها،  الوقاية  وكيفية  وخماطرها  الإعــاقــة 
بالريا�ص، مكة  التي تقدمها يف مراكزها  التعريف بخدماتها 

املكرمة، املدينة املنورة، جدة، اجلوف واأخرياً حائل.

اأقام مركز امللك فهد بالريا�ص موؤخرا 
العالج  دورة  ختام  مبنا�شبة  احتفال 
بالبدلة الف�شائية ، والتي �شارك فيها 
حيث   . املعوقني  الأطفال  من  عدد 
نظم ق�شم اخلدمة الجتماعية باملركز 
ا�شتكملوا  الذين  لالأطفال  احتفال 
اأمهات  الدورة وذلك بح�شور  برنامج 
وامل�رشفات  والأخ�شائيات  الأطفال 

على الدورة .
بالبدلة  ــعــالج  ال بــرنــامــج  اأن  يــذكــر 
العالج  بــرامــج  اأهـــم  احــد  الف�شائية 
اجلمعية  تطبقه  الـــذي  الــتــاأهــيــلــى 
من  وتــعــتــرب   ، مــراكــزهــا  خمتلف  يف 
املوؤ�ش�شات الرائدة يف تطبيقه  على 
يف  والأولـــى  الأو�ــشــط  ال�رشق  م�شتوى 

اململكة.

املوارد  وتنمية  جلنة  الت�شال  عقدت 
اجتماعا  اجلــــوف  يف  اجلــمــعــيــة  مبــركــز 
برئا�شة طارق مف�شي مرزوق وع�شوية 
ــدان و زيــاد  ــزي قــايــد الــرا�ــشــد وزيـــد ال
اجلريد وح�شني احلري�ص ونا�رش النحا�ص 
والقرتاحات  من  العديد  الجتماع  وناق�ص   ،

والأن�شطة لتنمية موارد املركز .  
يذكر اأن اللجنة الن�شائية للجنة الت�شال 
ــت قـــد عــقــدت  ــان وتــنــمــيــة املــــــوارد ك
اجتماعها الأول بح�شور ع�شوات اللجنة 
،واأمــل  املناع  ،و�شباح  املطريي  جنــالء 

ال�شبيب ولطيفة الدغي�شم .   

تخريج دفعة من برنامج البدلة الف�ضائية

بدعم من البنك العربي الوطني
اجلمعية تنظم »ملتقى اأهداف اخلري«

 اجتماع جلنة االت�ضال وتنمية 
املوارد مبركز اجلمعية باجلوف
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نظم  مركز الأمري �شلطان بن عبد العزيز 
باملدينة  املعوقني   الأطــفــال  لرعاية 
ــاري  ـــي الــقــامــو�ــص الإ�ــش ــورة دورت املــن
لل�شم  املــوحــد  والــثــاين  الأول  العربي 
والبكم وذلك يوم ال�شبت 10 ربيع اأول 
1430هـ يف قاعة الأمري في�شل بن فهد 

باملركز. 
به  يتميز  ما  �شمن  الــدورة  هذِه  وتاأتي 
العزيز  عبد  بــن  �شلطان  الأمـــري  مــركــز 
باملدينة املنورة من اهتمام كبري يف كل 
من  واملعاقني  الإعاقة  يخدم ق�شية  ما 

برامج واأن�شطة علمية . 
الإ�شارة  لغة  تعليم  باأهمية  منا  واإمياناً 
اخــتــالف  عــلــى  املجتمع  فــئــات  جلميع 
�ــرشائــحــهــم ومـــراكـــزهـــم وا�ــشــتــ�ــشــعــاراً 
الفئة  هذه  مع  املجتمع  تفاعل  باأهمية 
مركز  نــظــم   . عزلتهم  لــعــدم  الــغــالــيــة 
باملدينة  العزيز  عبد  بن  �شلطان  الأمري 
املنورة لل�شنة الثالثة على التوايل هذه 
بالتعاون   وذلك   .... التدريبية  الدورات 
مع اخلبري يف لغة الإ�شارة الأ�شتاذ خالد 
الأمل  معهد  وكيل  الذكري  �شليمان  بن 
باملدينة املنورة ومرتجم خطبة اجلمعة 
الإ�شارة  بلغة  ال�رشيف  النبوي  بامل�شجد 
لتحقيق  الـــــدورات  هـــذِه  تنفيذ  عــلــى 

العديد من الأهداف .
الــدورة هو  املعتمد يف هذه  اإَن املنهج 
القامو�ص الإ�شاري العربي الأول املوحد 
لل�شم والبكم وقد كان عدد امل�شجلني 
ومتدربة  متدرب   77 الأولــى  ال�شنة  يف 
اإلى  العدد  و�شل  الثانية  ال�شنة  يف  اأما 

عدد  و�شل  وقــد  ومتدربة  متدرب   91
هذا  اإعــداد  حتى  العام  لهذا  امل�شجلني 

التقرير 110 متدرب ومتدربة .  
        ويف هذا العام اأ�شيفت دورة ثانية 
حتت م�شمى القامو�ص الإ�شاري العربي 

الثاين املوحد لل�شم والبكم .
والثاين  الأول  القامو�ص  بني  الفرق  اإن 

هو اأن القامو�ص الأول يحتوي على :- 
ــة الــهــجــاء الإ�ــشــبــعــي  ــجــدي اأب  -

للحروف العربية والإجنليزية .
اأبجدية الأرقام العربية .  -

تــركــيــب اجلـــمـــل الإ�ــــشــــارة   -
الب�شيطة .

التدريب على ا�شتخدام اللغة   -
الإ�شارة يف مواقف الت�شال . 

اأما القامو�ص الثاين فهو اأكرث تخ�ش�شاُ 
يف التدريب على امل�شطلحات من الألف 

اإلى الياء 
الأن�شطة  اأب���رز  م��ن  الن�شاط  ه��ذا  ويعد 
التي تتعدد اأهدافه فمن ناحية اإعالمية 
ذوي  خدمة  يف  اجلمعية  دور  يربز  فاأنه 
الحتياجات اخلا�شة واأ�رشهم واملهتمني 
والجتماعية  العلمية  الناحية  مــن  ــا  اأم

فهناك عدد من الأهداف وهي :- 
ــم  ــ�ــش ــــب مــعــلــمــي ال ــــدري ت  )1
ــخــدام  ــت واملــهــتــمــني بــهــم عــلــى ا�ــش
العربي  الإ�شاري  القامو�ص  م�شطلحات 

لل�شم .
املهارة  الدار�ص  يكت�شب  اأن   )2

يف التخاطب مع ال�شم.
تــذلــيــل الــ�ــشــعــوبــات الــتــي   )3

دورة القامو�س االإ�ضاري لل�ضنة 
الثالثة على التوايل

مبركز االأمري �ضلطان بن عبد العزيز 
باملدينة املنورة

يواجهها املتعاملني مع ال�شم 
الإ�ــشــارة  لغة  وتنمية  تطوير   )4
ال�شم  مــع  واملــتــعــامــلــني  للمعلمني 
املعلومة �شحيحة  اإي�شال  ليتمكنوا من 

وباأي�رش الطرق لل�شم .
وجمتمعه  الأ�شم  اأ�رشة  تفاعل   )5

معه ون�شله من عزلته وانطوائه .
حتقيق مبداأ امل�شاواة والعدالة   )6
بالتثقيف  املجتمع  اأفراد  كافة  باأحقية 

والتعليم .
اإثراء لغة ال�شم وتنمية الرثوة   )7

اللغوية واللفظية والإ�شارة لديهم .
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الو�صوا�س القهري ي�صيب الكبار..
ولكن هل يهدد ال�صغار؟

من اأنواعه جنون ال�رسقة والنظافة واحلرائق
يظهر املر�س يف هيئة اأفكار اأو اندفاعات اأو خماوف 

الو�صاو�س توؤدي اإلى م�صكالت اجتماعية واآالم نف�صية وعقلية

�صيكولوجية الطفل
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ما الو�صوا�س القهري؟
�أفعال  �أو  �أف��ك��ار  هيئة  علي  يكون  قد 
�أمثلة هذه  �أو �الثنني معاً. ومن  متكررة 
و�جلر�ثيم  بالتلوث  يتعلق  ما  �الأفكار 
�أ�صبحتا  يديه  �أن  �لطفل  يفكر  حيث 
مل�صه  مب��ج��رد  ومت�صختني  م��ل��وث��ت��ني 
�إلى  باحلاجة  تتعلق  و�أف��ك��ار  للأ�صياء، 
يف  �لتماثل  �أو  �لدقة  �أو  معني  ترتيب 
باالأمور  تتعلق  و�أفكار  كثرية،  جماالت 
�لدين،  �إل��ى  ت�صيء  �لتي  مثل  �لدينية 
يوؤذي  �أن  مثل  ب��االإي��ذ�ء  تتعلق  و�أفكار 
فكرة  �لطفل  لدى  يوجد  وقد  �الآخرين. 
�لنوع.  �أف��ك��ار م��ن ه��ذ�  �أو ع��دة  و�ح���دة 
متكررة  �أفعال  على  �أخرى  �أمثلة  وهناك 
بها  ح��ت��ى يخفف  �ل��ط��ف��ل؛  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
�ملتكرر  �لغ�صل  منها  و�ل�صك،  �لقلق 
و�أي�����ص��اً  �مل��ت��ك��رر،  ��صتحمام  �أو  لليد 
غ�صيل �الأ�صنان ومت�صيط �ل�صعر و�أفعال 
لها علقة بالتاأكد مثل �لتاأكد من قفل 

لها  و�أف��ع��ال  �ل��و�ج��ب  �أو عمل  �الأب���و�ب 
�لتاأكد  مثل  �خلطر  عن  باالبتعاد  علقة 

�أن جميع �ل�صكاكني يف مكان بعيد.
عند  �مل��ر���ض  ه��ذ�  ت�صخي�ض  ويعتمد 
�الأط���ف���ال ع��ل��ى درج���ة ���ص��دت��ه، و�مل���دة 
قد  �مل��ر���ض  وه��ذ�  ل��لأع��ر����ض.  �لزمنية 
كثرية،  نف�صية  الأمر��ض  م�صاحباً  يكون 
قد  �للذ�ن  و�لقلق  �الكتئاب  �أهمها  من 
�أي�صاً  �لو�صو��ض،  يليان  �أو  ي�صبقان 
��صطر�بات  و�أم��ر����ض  �لتوحد  �أم��ر����ض 

�الأكل.
 دور االأهل يف العالج 

به  وعلمهم  للمر�ض  �الأه���ل  م  تفهُّ �إن 
مهم جد�ً، ويجعل �الأمور �أ�صهل و�أف�صل 
�أو �الأمهات  �الآب��اء  �الأ���رة؛ فكثري من  يف 
يعتقد �أن هذه �الأفعال يقوم بها �لطفل 
�الأه��ل  طلب  مب��ج��رد  و�أن���ه  ق�صد،  ع��ن 
هذه  تكر�ر  عن  يتوقف  �أن  �لطفل  من 
يتوقف  �أن  عليه  �صهلً  يكون  �الأفعال 

االإح�صائيات اأن ن�صف امل�صابني مبر�س الو�صوا�س 
القهري يعانون منه منذ ال�صغر، واأن هذا املر�س 
موجود عند االأطفال دون علم اأهلهم.. وكذلك وجد اأن %25 من هوؤالء 
العامل  اإذًا  املر�س؛  بنف�س  م�صابون  اأمهات  اأو  اآب��اء  لهم  االأطفال 
الوراثي مهم. ولهذا املر�س اأ�صباب، منها عوامل بيولوجية وكيميائية، 
اأن حدوث املر�س يكون ب�صبب خلل يف مادة  االأبحاث  اأثبتت  حيث 
ال�رسيتونني يف املخ، ولزيادة ن�شاط واندفاع الدم يف بع�ض الأماكن 

يف املخ مثل الف�ض الأمامي، ومنها اأ�شباب وراثية. 

اأثبتت

89
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فور�ً، و�لبع�ض يظن �أنه عناد من �لطفل؛ 
و�ل�رب  �لقوة  �أ�صلوب  ي�صتخدم  ل��ذ� 
توتر�ً  �أكرث  �ملوقف  وي�صبح  و�ل�ر�خ.. 
ملعاناة  �الأهل  وتفهم  �صلبيًة.  و�لنتيجة 
فالطفل  �لعلج؛  �أ�صا�صيات  من  �لطفل 
نف�صه يريد �أن يتخل�ض من هذ� �ملر�ض، 
ولكنه ال ي�صتطيع؛ الأن توقفه عن فعل 
وت��وت��ر�ً  قلقاً  ل��ه  ي�صبب  �الأع��م��ال  تلك 
�لنف�صي  �لطبيب  زيارة  �أن  �صديد�ً. كما 
�مل�صكلة.  هذه  من  �لتخل�ض  يف  ت�صاعد 
منها  خمتلفة،  ع��لج��ي��ة  �صبل  وه��ن��اك 

�لعلج �ل�صلوكي و�لعلج باالأدوية.
�صالح  �أحمد  فاطمة  �لدكتورة  تو�صح 
�لنف�صي  �ل��ط��ب  ����ص��ت�����ص��اري��ة  ك��ع��ك��ي 
مب�����ص��ت�����ص��ف��ى �مل���ل���ك ف��ه��د ب���ج���دة يف 
�الإ�صابة  ن�صبة  �أن  �صحفية،  ت�ريحات 
بالو�صو��ض �لقهري نحو %2.5، وترتفع 
يف �لذكور بن�صبة %25 يف �صن �لطفولة 
)قبل �صن 15 �صنة( ثم يت�صاوى �لذكور 
و�الإن�����اث ب��ع��د ذل���ك. وي��ظ��ه��ر �مل��ر���ض 
من  وي�صتمر  �صنة،  و40   20 �صن  بني 
�لذهاب  قبل  �صنو�ت  �إلى خم�ض  �صهور 
معظم  �إن  حيث  �لنف�صي،  �لطبيب  �إل��ى 
�لطبيب  ��صت�صارة  يعتربون  �ملر�صى 

دليل �صعف منهم. 
�أهم �الأ�صباب �لتي توؤدي للإ�صابة  ومن 

بالو�صو��ض �لقهري: 
� �لور�ثة؛ فنحو %30 من �أقارب �ملري�ض 
�أن  يكون لديهم نف�ض �ال�صطر�ب، كما 
وحيدة  �لتو�ئم  يف  �ال���ص��ط��ر�ب  ظهور 
�لبوي�صة.  ثنائية  من  �أعلى  �لبوي�صة 

�لعامل  مع  �ل��ور�ث��ي  �لعامل  ويتد�خل 
�مل�صابة  مثلً  �لو�لدة  فتاأثري  �لبيئي؛ 
بالو�صو�صة يف ت�رفاتها �صينعك�ض على 
�صخ�صية �أطفالها، �صو�ء ور�ثيا �أو بيئيا. 
ب��وؤرة  ك��وج��ود  �لف�صيولوجي  �لعامل   �
كهربائية ن�صطة يف حلاء �ملخ، وعلقته 
ت�صمى  �ل��ت��ي  �ل��ع�����ص��ب��ي��ة  ب��ال��ن��اق��لت 
�صريوتونني؛ لذ� تعمل �الأدوية �مل�صادة 
من  �لتقليل  على  �لقهري  للو�صو��ض 

ناقل �ل�صريوتونني هذ�. 
�ل�صخ�صية  �أي  �ل�صخ�صية؛  طبيعة   �
بال�صلبة  تت�صف  �لتي  �لو�صو��صية 
�لتكيف  و���ص��ع��وب��ة  �مل���رون���ة  وع����دم 

و�لتاأقلم للظو�هر �ملختلفة. 
�لو�صو��صية ال  �ل�صخ�صية  �أن  وقد تبني 
�إال بعد 20 � 25 �صنة من حاالت  تظهر 

�لو�صو��ض �لقهري. 
فالو�صو��ض  �الجتماعية؛  �مل�صكلت   �
�أو  �ل�صديد  بالقلق  علقة  له  �لقهري 

�الكتئاب. 
� �الأعر��ض �ل�ريرية و�الأفكار �لو�صو��صية 
طقو�ض  �صورة  يف  �لقهرية  و�الأف��ع��ال 

حركية. 
� فكرة خا�صة �أو �صورة ملنظر ما، جميل 
مخ  على  ت��رد  معينة  جمل  �أو  كريه،  �أو 

�ملري�ض فت�صيطر عليه. 
� �ندفاعات جتعل �ملري�ض ي�صعر برغبة 
جاحمة الأن يقوم باأعمال ال ير�صى عنها، 
�لرغبة  هذه  ولكن  مقاومتها.  ويحاول 
وع��ادة  وب��ق��وة،  ب��اإحل��اح  عليه  ت�صيطر 
�أو  عدو�نية  �الندفاعات  هذه  تكون  ما 

بالرغبة  �ملري�ض  ي�صعر  �إذ  �نتحارية؛ 
من  �إخوته  �أو  �ل�صارع  �مل��ارة يف  رمي  يف 
�أو �إلقاء نف�صه من �الأدو�ر �لعليا  �ل�رفة 

�أو �لقطار �أو �الأتوبي�ض. 
� �جرت�ر �الأفكار Rumination فتنتاب 
�ملري�َض �أفكاٌر و�أ�صئلةٌ ال ميكن �الإجابة 
دون  من  منها  �لتخل�ض  ويحاول  عنها، 
�هلل  "خلقنا  �لتقليدي:  كال�صوؤ�ل  جدوى، 
،�إذ� َمْن َخلَقََ �هلل؟". وطاملا �صاألنا �أنف�صنا 
ه��ذ� �ل�����ص��وؤ�ل، ث��م ط��ردن��اه م��ن ذهننا. 
�أو  �ل�صوؤ�ل  يرد على هذ�  �ملري�ض  لكن 
منوت؟  ومل��اذ�  نعي�ض  مل��اذ�  يت�صاءل: 
�ل�صوؤ�ل،  هذ�  �صوى  تفكريه  يحتل  ولن 
ذهني  ن�شاط  باأي  القيام  ي�شتطيع  ولن 

�آخر
�لتي   phobia �ل��ق��ه��ري��ة  �مل��خ��اوف   �
ترتبط باالأفكار �أو �ل�صور ثم �الندفاعات 
�ملخاوف  فتكون  �حلركية،  و�لطقو�ض 
�لقهري  �ملوقف  من  للهروب  و�صيلة 

�لذي ت�صببه �الأفكار �الأخرى.
نتيجة   Rituals �حلركية  �لطقو�ض   �
للقيام  �مل�����ص��ي��ط��رة  �خل��ا���ص��ة  �ل��رغ��ب��ة 
�الأمثلة  �أ�صهر  وم��ن  معقدة،  بحركات 
غ�صل  �أو  �مل���ر�ت  مئات  �الأي���دي  غ�صل 
�جل�صم بعد عمليات �لتبول �أو �لتربز �أو 

�أثناء فرتة �لطمث.
من  �حلمام  مر�صى ميكثون يف  � هناك   
ثلث �إلى خم�ض �صاعات متو��صلة الإنهاء 
هذه  تنتهي  وبالطبع  �الغت�صال،  عملية 

�لعملية باإنهاك �صديد و�صياع �لوقت. 
در��صة مر�صية 

يحتاج مري�س الو�صوا�س القهري اإلى عالج نف�صي
الو�صوا�س القهري له عالقة بالقلق ال�صديد اأو االكتئاب

تغيري مكان العمل وال�صكن.. من و�صائل العالج
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نتائج  كعكي  فاطمة  �ل��دك��ت��ورة  ت�رد 
در��صة قامت باإجر�ئها على جمموعة من 
�ملر�صى عددهم 300 مري�ض من ذوي 
ن�صبة  �أن  ووج��دت  �لقهري،  �لو�صو��ض 
 ،41% �ملخاوف   ،43% �الأفكار  �ج��رت�ر 
 ،37% �لطقو�ض   ،40% �الن��دف��اع��ات 
هناك  �أن  وُوِجد   .43% و�ل�صور  �الأفكار 
�أنو�عا �أخرى من �لو�صو��ض �لقهري مثل: 
1 � جنون �ل�رقة Kleptomania حيث 
ت�صد �ملري�َض رغبةٌ ملحة و�ندفاع قهري 

نحو �رقة �أ�صياء لي�ض لها قيمة. 
� جنون �حلر�ئق؛ حيث يندفع مهدد�   2
نف�صه  ي�صلم  ث��م  �حل���ر�ئ���ق،  ب��اإ���ص��ع��ال 
�لنار  �أ�صعل  َمْن  باأنه  ويعرتف  لل�رطة، 

قهر� وقد حاول مقاومته. 
3 � جنون �ل�ر�ب Dipsomania حيث 
بطريقة  �خلمر  �رب  يف  �ملري�ض  يغرق 

قهرية تعك�ض �الإدمان. 
 Nymphomania �جلن�ض  جنون   �  4
حيث �لرغبة �مللحة �أو �لفكرة �مل�صيطرة 
للعملية �جلن�صية و�الندفاع نحو �إ�صباعها 
وي�صاب  مكان،  �أي  ويف  �صخ�ض،  �أي  مع 

بعد ذلك بالندم و�حلزن. 
وقد �أو�صت هذه �لدر��صة باالآتي: 

� ع��ل��ى �مل��ري�����ض �ل�����ص��رب و�ل���ت���اأين يف 
��صتمر�ره على �لعلج. 

� �أال يتنقل �ملري�ض من طبيب �إلى �آخر. 
� �لدعاء و�ال�صتغفار قبل كل �صيء. 

�لعلج و�لوقاية 
�ملر�صى  ن�صف  �أو  ثلث  نحو  يتح�صن 
�أثبتت  وقد  �صنو�ت.  خم�ض  غ�صون  يف 
بع�ض �لدر��صات �أن 1 � %12 من حاالت 
مر�ض  �إل��ى  تتحول  �لقهري  �لو�صو��ض 
يف  �لعلماء  ويختلف  بالف�صام،  �صبيه 
تف�صري مدى هذ� �لتحول. ويعتقد �أن�صل 
من  �لناجت  �ل��ذه��ان  �أن   1990 ع��ام  يف 
عن  �أ�صا�صا  يختلف  �لقهري  �لو�صو��ض 
�لف�صام، ويحتمل �أن يكون نوعا م�صتقل 

م�������ن �ل������ذه������ان 
ل������ه م�������ص���ب���ب���ات���ه 
وم�صريه  �لبيئية 
ي����خ����ت����ل����ف ع���ن 
وي�صمى  �لف�صام، 
ب����ال����و�����ص����و������ض 
�ل�����ذه�����اين، ل��ك��ن 
�ملري�ض  �صخ�صية 
متما�صكة.  تكون 

وي�صمل �لعلج:
� �لعلج �لنف�صي: 

مري�ض  يحتاج   � �أ 
�ل�����و������ص�����و�������ض 
علج  �إل��ى  �لقهري 
ن���ف�������ص���ي، وذل����ك 
تف�صري  طريق  عن 
�الأع��ر����ض  طبيعة 
وت���������ص����ج����ي����ع����ه 
وط���م���اأن���ت���ه ب����اأن 
عن  بعيدة  حالته 
و�لتقليل  �جلنون 

من خوفه على ملكاته �لعقلية. 
ب � حماولة �لك�صف عن �لعو�مل �لدفينة 

�لتي �أدت �إلى هذه �الأعر��ض. 
يحتاج  و�الج��ت��م��اع��ي:  �لبيئي  �ل��ع��لج   �
�ملري�ض �أحيانا �إلى تغيري مكان �لعمل 
ع���ن م�صدر  ي��ب��ت��ع��د  ح��ت��ى  و�ل�����ص��ك��ن؛ 
�لو�صاو�ض، خ�صو�صا �إذ� كانت له علقة 
�لتلوث  �أو  �الأم��ر����ض  هذه  من  باخلوف 

بامليكروبات. 
� �لعلج �لكيماوي: تعني �أحيانا �لعقاقري 
و�الأدوي��ة  و�الكتئاب  للقلق  �مل�صادة 
و�الكتئاب  �لتوتر  �ختفاء  يف  �مل�صاعدة 
يجعل  مم��ا  ل��ل��و���ص��او���ض؛  �مل�صاحبني 
يف  ر�غبا  مقاومته  على  ق��ادر�  �ملري�ض 
�الجتماعي، ومنها  ن�صاطه  �ال�صتمر�ر يف 

�لربوز�ك. 
يفيد  ال  كان  و�إن  �لكهربائي:  �لعلج   �

و�الأفكار  �ل�صديدة  �الكتئاب  حاالت  يف 
�ل�صود�وية. 

علج  يف  �الأول  هو  �ل�صلوكي:  �لعلج   �
�لو�صو��ض �لقهري، وخ�صو�صا يف حاالت 
وذلك  �لقهرية،  و�لطقو�ض  �مل��خ��اوف 
�أو �لتعر�ض �ملبا�ر  بالتح�صني �لبطيء 

ثم �المتناع. 
�حلاالت  يف  ي�صتعمل  �جلر�حي:  �لعلج   �
�ل�صلوكي  �لعلج  يفيد  ال  �لتي  �ملزمنة 

�أو �لدو�ئي معها. 
و�لثقة  �لذ�ت  ورفع  �لتدعيمي  �لعلج   �
بالنف�ض: كرثة �ال�صتغفار و�لدعاء و�تباع 
�ل�صليمة،  و�لطبية  �لعلمية  �الأ�صاليب 

�إ�صافة �إلى طلب م�صورة �لعلماء.

ال  باأعمال  للقيام  جاحمة  برغبة  ي�صعر  املري�س 
ير�صى عنها، ويحاول مقاومتها. ولكن هذه الرغبة 
ت�صيطر عليه باإحلاح وبقوة ،وعادة ما تكون هذه 

االندفاعات عدوانية اأو انتحارية . 
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عامل بال �إعاقة . .

 يجري علماء �أمريكيون جتارب على 
��ستعادة  للمعوقني  تتيح  �أجهزة 
�أن  وياأملون  �أطر�فهم  يف  �حلركة 
يوؤدي ذلك �إلى حت�سني نوعية حياة 
على  �عتماد�ً  �أكثثر  وجعلهم  هثثوؤالء 

�أنف�سهم. 
�جلمعية  يف  مهند�سون  و��ستعان 
�لوطنية �الأمريكية للعلوم ببيانات 
�أجل  من  �الأع�ساء  وظائف  علم  عن 
�سنع �الأجهزة وم�ساعدة �ملعوقني، 
�أولئك �مل�سابني بك�سور  خ�سو�ساً 
�جللطة  �أو  �لثثفثثقثثري  �لثثعثثمثثود  يف 
�أذرعهم  ��ستخد�م  على  �لدماغية، 

و�أرجلهم. 
وقثثثثال مثث�ثثسثثاعثثد �لثثروفثثيثث�ثثسثثور يف 
للتكنولوجيا  رو�ثثسثث�ثثسثثر  مثثعثثهثثد 
�لتي  �ملعلومات  �إن  بر�ون:  �إدو�رد 
ح�سلنا عليها �ست�ساعد �مل�سممني 
�أجهزة  تطوير  على  و�ملهند�سني 
ملثثعثثاجلثثة خمتلف  تثثعثثقثثيثثد�ً  �أكثثثثر 
�لتي  وتلك  �لع�سلية  �الإ�ثثسثثابثثات 
وميكن  �لعظمي.  �لهيكل  ت�سيب 
�أجل  من  �الأجهزة  بهذه  �ال�ستعانة 
ت�سببها  �لتي  �الأ�ثثر�ر  على  �لتغلب 
�لثثتثث�ثثسثثوهثثات ولثثتثثحثث�ثثسثثني قثثثدرة 
و�لتخفيف  �حلركة  على  �مل�سابني 

من �لعو�ر�ض �ملر�سية .

�أجهزة مل�ساعدة 
�ملعوقني

على ��ستعادة 
�حلركة يف �أطر�فهم

طر�ز  من  �سغرية  طائرة  ب�سالم  هبطت 
"�سيزنا" �أ�سيب طيارها بالعمى ب�سكل 
�رتفاع  على  يحلق  كثثان  عندما  مفاجئ 
تابعة  طثثائثثرة  مب�ساعدة  مثثثر�ً   4572

ل�سالح �جلو �مللكي �لريطانية. 
�أونيل )65 عاماً( قد �نطلق  وكان جيم 
من  �ملقعدين  ذ�ت  �ل�سغرية  بطائرته 
مطار  بثثاجتثثاه  ��سكتلند�  مثثطثثار�ت  �أحثثد 
بلدة كول�س�سر �لقريبة من لندن، لكنه 
�أ�سيب بجلطة دماغية �أدت �إلى �إ�سابته 

بالعمى وهو يف �جلو. 
تابعة  ع�سكرية  طثثائثثرة  ��ستدعاء  ومت 
ل�سالح �جلو �مللكي للم�ساعدة يف توجيه 
الطائرة للهبوط ب�سالم؛ فقامت الطائرة 
�لطائرة  قثثرب  بثثالثثطثثري�ن  �لع�سكرية 
�ملثثنثثكثثوبثثة، وقثثامثثت بثثتثثوجثثيثثه �لثثطثثيثثار 
�لال�سلكي  �الت�سال  بو��سطة  �مل�ساب 

نحو �إحدى �لقو�عد �جلوية �لقريبة. 
طري�ن  خثثرة  لديه  �لثثذي  �لطيار  وكثثان 
تتجاوز 18 عاماً قد و�جه هذه �مل�سكلة 
جوية؛  قاعدة  فوق  حتليقه  �أثناء  موؤخر�ً 
مما ��سطره �إلى توجيه ند�ء ��ستغاثة عر 

�لر�ديو. 
و�رح قائد �لعمليات يف قاعدة لينتون 
�لطائرة  �ثثسثثاعثثدت  �لثثتثثي  �جلثثويثثة  �أووز 
تطري  كانت  الطائرة  باأن  الهبوط  على 

فوق قاعدة ليمينج �جلوية عندما الحظ 
�أجهزة  روؤيثثة  على  قادر  غري  �أنه  �لطيار 
ذلك  �أن  معتقد�ً  �لطائرة،  يف  �لتوجيه 
ناجم عن �سوء �ل�سم�ض؛ مما ��سطره �إلى 

توجيه ند�ء ��ستغاثة. 
ليمينج  قاعدة  يف  �مل�سوؤولون  و�أعثثلثثم 
و�سع  عن  �جلوية  �أووز  لينتون  قاعدة 
�لثثطثثائثثرة؛ فثثاتثث�ثثسثثل �ملثث�ثثسثثوؤولثثون يف 
يرغب  باأنه  فاأخرهم  بالطيار  �لقاعدة 
�ال�ستمر�ر يف �لتحليق، لكن �مل�سوؤولني 
�لطائرة  �أن  الحظو�  �جلوية  �حلركة  عن 
توجيه  فثثحثثاولثثو�  وتنعطف  تنخف�ض 
�ساتون  فول  مطار  يف  للهبوط  الطيار 
ي�ستطع  مل  لكنه  يثثثورك،  مثثن  �لثثقثثريثثب 
الهبوط بالطائرة؛ فتولت املهمة قاعدة 

لينتون �أووز �جلوية. 
و�أ�ساف قائد �لعمليات يف قاعدة لينتون 
�ملهبط  روؤيثثة  �لطيار  ي�ستطع  مل  �أووز: 
�ال�سطر�ب؛  عليه  والحظنا  �لقاعدة  يف 

فقررنا �إر�سال طائرة لنجدته. 
وقام مدرب �لطري�ن بول جري�رد بقيادة 
طائرة من طر�ز توكانو على بعد 50 مر�ً 
�إر�ساده  �أجل  من  �ملنكوبة  �لطائرة  من 
�سوتياً �إلى �ملهبط. وكان جري�رد يوجه 
�لطيار لالجتاه �إلى �ليمني و�إلى �لي�سار 

واتخاذ الإجراءات التي ت�سبق الهبوط. 

طائرة يقودها 
طيار كفيف 
تهبط ب�سالم
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عقار جديد ملر�ض ت�سلب �لأن�سجة �ملتعدد
قال باحثون �إنهم جنحو� يف تطوير عقار ي�ستخدم �أ�سالً يف عالج �رطان �لدم 
�ملتعدد  �الأن�سجة  بت�سلب  يعرف  مر�ض  ال�ستخد�مه يف عالج  )�للوكيميا(؛ 
�أثناء �ملر�حل �الأولى من �ملر�ض. ويبدو �أن عقار �أملتوزوماب يوقف تطور 

�ملر�ض يف �مل�سابني باملر�حل �الأولى منه. 
وت�سري �لدر��سة �ل�سادرة عن جامعة كامردج و�ملن�سورة يف �ملجلة �لطبية 
)نيو �إجنالند جورنال( �إلى �أن �لعقار قد ي�ساعد يف عالج �الأ�ر�ر �لتي حدثت 
ومت  �لباحثون.  يحذر  كما  قوية،  جانبية  �آثثثار�ً  للعقار  �أن  غري  تناوله،  قبل 
)مونوكلونال  با�سم  تعرف  جمموعة  من  وهو  �أملتوزوماب،  عقار  ت�سنيع 
�أنتيدوت( يف كامردج يف �أو�خر �ل�سبعينيات، وكثري�ً ما ��ستخدم ملعاجلة 
�للوكيميا، وذلك بالق�ساء على �خلاليا �لبي�ساء �ل�رطانية يف جهاز �ملناعة. 
ووجدت �لدر��سة �لتي �أجريت على 334 مري�ساً بت�سلب �الأن�سجة �ملتعدد 
�ملر�ض  نوبات  قل�ض  قد  �لعقار  �أن  �الآن،  حتى  عالج  له  يكت�سف  مل  �لذي 

بزيادة ن�سبتها 74% .

�أطر�ف �سناعية قادرة 
على �لإح�سا�ض و�حلركة

قثثد ميهد �الكثثتثث�ثثسثثاف �ملثثدهثث�ثثض �لثثذي 
تو�سلت �إليه �الأمريكية كلوديا ميت�سل 
�لطريق لت�سميم �أطر�ف �سناعية تتمتع 
باالإح�سا�ض و�حلركة؛ فقد قام �جلر�حون 
عند تركيب �لذر�ع �ل�سناعي �لذي يبلغ 
�سعره مليوين دوالر، على ج�سم كلوديا 
�الأع�ساب  طريق  عن  مبخها  بتو�سيله 
تتمكن  حثثتثثى  كثثتثثفثثهثثا؛  يف  �لطبيعية 
�لتفكري.  طريق  عثثن  فيه  �لتحكم  مثثن 
و�ملده�ض �أنها �الآن �أ�سبحت قادرة على 

�الإح�سا�ض بوجود ذر�عها �ملبتور. 
يف  تعمل  كانت  �لتي  كلوديا  وفقدت 
حثثادث  يف  ذر�عثثهثثا  �الأمريكية  �لبحرية 
�لنارية  در�جثثتثثهثثا  تثثقثثود  كثثانثثت  عندما 
�لطبيعية  ذر�عها  والأن   2004 عام  يف 
وبالتايل  تقريباً،  �لكتف  من  برت  قد 
�أع�ساب  ��ستغالل  على  �لقدرة  فقدت 
�لتحكم يف �الأطر�ف �ل�سناعية �لتقليدية 

جديدة  جر�حية  تقنية  با�ستخد�م  �أنه  �إال 
�أعيدت زر�عة �أع�ساب كتفها يف �ل�سدر 

بعيد�ً عن �ملنطقة �ملتاأثرة. 
حتريك  يف  كلوديا  ترغب  عندما  و�الآن 
�إ�ثثسثثار�ت  ير�سل  عقلها  فثثثاإن  ذر�عثثهثثا 

�إر�سالها  من  بدالً  �سدرها  ع�سالت  �إلى 
�لدكتور  ويثثقثثول  �لعاجز.  كتفها  �إلثثى 
�الأمريكي  �لطبيب  وهو  كويكني،  تود 
باإعادة  قمنا  �لتقنية:  هذه  �بتكر  �لذي 
نب�سات  �إر�سال  ويتم  �أع�سابها.  توزيع 
�إلثثى  �سدرها  ع�سالت  مثثن  �إلكرونية 
طرفها �ل�سناعي، حيث يف�ر �لكمبيوتر 
�إلى  وحتويلها  �لنب�سات  فيه  �ملوجود 
حركات ينفذها �لذر�ع؛ وبذلك �أ�سبحت 
كلوديا ميت�سيل قادرة على ثني ر�سغها 
يف  �لتفكري  مبجرد  �أ�سابعها  وحتريك 
كلوديا  وتثثقثثول  �حلثثركثثات.  تلك  �أد�ء 
معرة عن �سعادتها بهذه �لتقنية: لقد 
و�سلت �إلى �ملرحلة �لتي ميكنني فيها 
هنالك  وجدتها!  وجدتها!  عبارة:  ترديد 
�أ�ستطيع  �ليومية  �ملهام  من  كبري  عدد 
�أي  يعتقد  قثثد  بينما  �الآن  بها  �لقيام 

�سخ�ض �أنني غري قادرة على �أد�ئها. 
وحثثثثدث هثثثذ� �لثثتثثحثثول �لثثكثثبثثري يف عثثام 
2006 عندما كانت كلوديا يف �حلمام، 
يف  �ل�ساخن  �ملثثاء  بحر�رة  �سعرت  حيث 
كفها �ملبتور، عندما �سال على �سدرها. 

و�كت�سفت �أنها ت�ستطيع �الإح�سا�ض.
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�إعاقنت . .

معوق بالباحة يتو��صل مع �أ�رسته 
عرب �الت�صال �ملرئي

اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  من  الزهراين  ا�صتغل حممد �صالح 
واأ�صدقائه  اأقاربه  مع  للتوا�صل  لالت�صاالت  احلديثة  التقنية 
عرب خدمة اجليل الثالث »االت�صال املرئي«، واأ�صاف اأن هذه 
نعمة كبرية من اهلل ـ عز وجل ـ اأن ي�رس هذه اخلدمة للتوا�صل مع 

االأهل واالأقارب واالأ�صدقاء، وهي فر�صة اأن يطمئن االإن�صان 
دخول  قبل  اأنه  اإلى  واأ�صار  مبا�رسة.  وي�صاهده  يحب  من  على 
هذه اخلدمة كان يتوا�صل عرب الر�صائل؛ اإذ اإنه يجيد القراءة 
االأ�صخا�ص  التوا�صل عربها مع  والكتابة وال يزال م�صتمراً يف 
الذين ال تعمل لديهم خدمة االت�صال املرئي، منا�صداً �رسكات 
االت�صاالت وموبايلي وزين ت�صغيلها يف كل اأبراجها باململكة 
اأقاربهم  مع  اخلا�صة  الظروف  اأ�صحاب  يتوا�صل  اأن  اأجل  من 

وهم باأم�ص احلاجة اإلى ذلك عك�ص االإن�صان الطبيعي.

م�صاكل �ملعوقني
مع �الإنرتنت

ال يواجه املعوقون عقبات يعجزون عن اجتيازها يف حياتهم 
�صبكة  على  للم�صاكل  يتعر�صوا  اأن  ميكن  بــل  فح�صب 
اأي�صاً. ويرجع ال�صبب الرئي�صي يف هذه امل�صاكل  االإنرتنت 
�صبكة  على  املواقع  وت�صميم  الربجمة  اأ�صاليب  �صوء  اإلى 

املعلومات الدولية، غري اأن االإنرتنت ت�صتطيع حت�صني 
وكانت  كبري.  ب�صكل  املعوقني  حياة 
اإحدى املوؤ�ص�صات يف اأملانيا قد اأطلقت 
للجميع«  »االإنــرتنــت  بعنوان  مــبــادرة 
بهدف م�صاندة املعوقني للتوا�صل مع 
عوائق؛ حيث  دون  العنكبوتية  ال�صبكة 
ا�صتخدام  ي�صتطيعون  ال  املعوقني  اإن 
م�صممة  املواقع  تكون  عندما  االإنرتنت 
املعلومات  بتظليل  ي�صمح  ال  ب�صكل 
الف�صل  يتم  اأن  يجب  اإذ  فيها؛  املدرجة 
مع  املــوقــع  يف  واملــحــتــوى  ال�صكل  بــني 
�رسورة اإدراج ن�صو�ص مكتوبة على ال�صور 
الت�صفح.  قائمة  يف  املوجودة  والر�صوم 
الناطقة  للربامج  ميكن  الطريقة  وبهذه 
املكتوبة  الن�صو�ص  قـــراءة  تتولى  التي 
تتيح  اأن  تظليلها  مبجرد  ال�صا�صة  على 

للمكفوفني ا�صتخدام االإنرتنت.

�الإن��رتن��ت  على  خا�صة  �صفحات 
الأ�صحاب �الحتياجات �خلا�صة

ت�صاعد  التي  الــربامــج  تطوير  على  كبرية  �ــرسكــات  تعمل 
ب�صهولة؛  العنكبوتية  ال�صبكة  مع  التعامل  على  املعوقني 
يف  بالغة  �صعوبة  الب�رس  و�صعاف  املكفوفون  يواجه  فمثالً 
ا�صتخدام االإنرتنت، ويف هذا جنحت بع�ص �رسكات الكمبيوتر 
من  متكنهم  و�ــصــائــل  اإيـــجـــاد  يف 
�صهل،  ب�صكل  تقنياته  ا�صتخدام 
منها برامج خا�صة لقراءة حمتويات 
ال�صا�صة اأو لوحة مفاتيح ميكنهم 
من خاللها اإدخال الن�صو�ص التي 
يرغبون طباعتها اأو حفظها دون 
الربامج  م�صممو  ويبحث  عناء. 
اإيجاد حلول عملية للمكفوفني 
ــقــدمي نــ�ــصــو�ــص قــ�ــصــرية  ــت ب
والر�صوم  لل�صور  بديلة  تكون 
مع  ال�صفحة  على  املــوجــودة 
مراعاة تكبري الكتابة ل�صعاف 
الب�رس. اأما بالن�صبة اإلى ال�صم 
فيمكن  الــ�ــصــمــع  ــعــاف  و�ــص
م�صاعدتهم من خالل مقاطع 
فيديو تعتمد يف �رسحها لغة 

احلركات اخلا�صة بال�صم.
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نادي �ل�صم بالريا�ض
موقع تعريفي بنادي �ل�صم مبنطقة �لريا�ض

http://www.iisesa1.com/
clubdeaf

جمعية �الأطفال �ملعوقني 
www.dca.org.sa

تعترب جمعية االأطفال املعوقني اأبرز اجلمعيات اخلريية التي 
تعنى باالأطفال املعوقني من �صن امليالد حتى الثانية ع�رسة؛ حيث 

تقدم جماناً اأحدث و�صائل واأ�صاليب العالج والتعليم والتاأهيل، 
وت�صاعد من�صوبيها من االأطفال على االندماج يف املجتمع. 

اأهم املحاور: من اأهم ما يقدمه املوقع اأخبار واأن�صطة اجلمعية 
اإلى جانب �صاحة احلوار باملوقع وهو خم�ص�ص للمناق�صات 

املفتوحة واالأ�صئلة وتقدمي الن�صيحة الأولياء االأمور والذين 
يواجهون �صعوبات يف التعامل مع اأبنائهم املعوقني.

ت�صميم �ملو�قع 
www.webable.com

يقدم املوقع كيفية ت�صميم املواقع على االإنرتنت؛ لكي 
يتمكن االأفراد الذين يعانون من م�صكالت يف الروؤية من الدخول 

اإليها واال�صتفادة منها. 
ويقدم املوقع اقرتاحات للت�صميم من خالل الكثري من الربامج 

املختلفة مثل:Flash، Macromedia، Acrobat هذا اإ�صافة اإلى 
اإمكانية االت�صال باملوقع عن طريق الربيد االإلكرتوين واال�صتف�صار 

عن ال�صعوبات التي تواجه م�صممي املواقع بهذه الطريقة. 

�صعوبات �لتعلم
موقع باللغة �الإجنليزية

http://www.ldonline.org/
ld _ indepth/assessment/

assessment.html
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اأ�شامة ال�شنقيطي 
احلائز على جائزة 
اجلمعية

وثب على 
الإعاقة.. ورفع 
راية اململكة

تقرير . .

الكابنت الواثب »اأ�شامة بن �شادق ال�شنقيطي« 
ا�شتحق عن جدارة اأن يفوز بجائزة اجلمعية يف 
دورتها ال�شاد�شة يف جمال التميز للمعوقني؛ 
لنه متكن ـ بف�شل اهلل ـ من اأن يفوز على الإعاقة 
اإلى دافع  اأن تفوز عليه وتهزمه؛ فحولها  قبل 
لتحقيق ذاته وحتقيق اإجناز لوطنه يف املحافل 
الريا�شية الدولية، حيث �شارك �شمن وفد اململكة 

يف  الأثقال  ورفع  القوى  األعاب  مناف�شات  يف 
دورة الألعاب �شبه الأوملبية لذوي الحتياجات 
اخلا�شة التي اأقيمت يف ال�شني يف 8 رم�شان 
1429هـ املوافق 9 �شبتمرب 2008م وح�شل على 
وحقق  الثالثي  الوثب  يف  الذهبية  امليدالية 
الرقم  رقماً عاملياً جديدًا هو 15.37م حمطماً 

العاملي ال�شابق البالغ 15.30م.
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بـ»�أ�سامة«  »�خلــطــوة«  حتتفى  ولهذ� 
من  �جلمعية  جائزة  ملنحه  �حلــو�ر؛  بهذ� 
جهة  من  �إعاقته  على  والنت�ساره  جهة، 
تعك�س  حكايته  �أن  �ملوؤكد  فمن  �أخرى.. 
من  �لكثري  �أمامه  ز�ل  ما  �إن�سان  م�سرية 
م�سرية  ال�ستكمال  و�لطموحات  �الآمــال 
تتويجه  �هلل  بــاإذن  �سيتم  �سعودي  بطل 
على من�سات �لريا�سة �لدولية لتحقيق 

�ملزيد من ذهب �مليد�ليات.
جمعية  مــبــادرة  عــن  تقول  مــاذا   •
جائزة  مبنحك  املعوقني  الأطــفــال 

التميز للمعوقني هذا العام؟ 
�لقائمني  وجــمــيــع  �جلمعية  �أ�ــســكــر   =
بن  �سلطان  �الأمري  ر�أ�سهم  وعلى  عليها 
�جلائزة ف�ستكون دعماً  �أما عن  �سلمان. 
من  �ملــزيــد  حتقيق  يف  لال�ستمر�ر  يل 

�لبطوالت.
لنا جتربتك  اأن تروى  هل ميكن   •
الوعي  منذ  الإعــاقــة  مع  ال�شخ�شية 
بها حتى الآن وما نوع اإعاقتك وما 

املراحل العالجية التي مررت بها؟
عن  عبارة  وهــي  ب�رصية  �الإعــاقــة  نــوع   =
�إلى  �إ�سافة  �الإب�سار  يف  �سديد  �سعف 
معه  ي�سعب  ممــا  �لــعــني؛  يف  ــر�ف  ــح �ن
�ملرتين  تتجاوز  ال  م�سافة  �إلــى  �لنظر 
ت�سنيفي  مت  ولــذلــك  �لــنــظــارة؛  دون 

�سمن درجة �لبي تو.
• هل اأكملت تعليمك واإلى اأي درجة 
التي  ال�شعوبات  ومــا  فيه  و�شلت 

واجهتك اأثناء التعليم؟
ـ  �حلــمــد  وهلل  ـ  تعليمي  �أكملت  نعم   =
�لرتبية  يف  بكالوريو�س  على  وح�سلت 

اأمتنى اأن اأ�رشف بلقاء خادم احلرمني ال�رشيفني واإهدائه 
اأول ميدالية ذهبية حتققها اململكة يف الأوملبياد

ملنحي  �شلمان..  بن  �شلطان  ــر  والأم اجلمعية  اأ�شكر 
اجلائزة و�شتكون دعماً لتحقيق املزيد من البطولت

طيبة  جامعة  من  و�ل�سحية  �لريا�سية 
�أي  �أو�جــــــه  ومل  �ملــــنــــورة،  بــاملــديــنــة 

�سعوبات، وهلل �حلمد.
ح�شلت  وكيف  الآن  تعمل  ــاذا  م  •
عليه  ح�شلت  وهل  العمل،  هذا  على 

ب�شهولة؟ 
= ال �أعمل.

• هل اأنت متزوج.. ؟
= ال..

الأطفال  اأمور  اأولياء  بع�ض  ي�شعر   •
اكت�شاف  عند  بال�شدمة  املعوقني 
فماذا  بــالإعــاقــة..  اأطفالهم  اإ�شابة 
باأطفالهم  للعناية  لــهــم  تــقــول 
الآثـــار  جتـــاوز  على  وم�شاعدتهم 

ال�شلبية لإعاقتهم؟
= �أوالً �أن يحمد �هلل على كل حال، ويعرف 
ـ، وقد  بــاإذن �هلل  ـ  �أن كل معوق هو خري 

يفعل ما عجز عنه �الأ�سحاء من �لب�رص.
مع  بدايتك  على  اإطــالعــنــا  ــود  ن  •
�شاعدك  ومن  كانت  كيف  الريا�شة 

يف ال�شتمرار فيها؟
= �أريد �أن �أخربك باأمر مهم �أال وهو �أين 
بد�أت مع �الأ�سوياء ممار�سة �للعبة، وملا 
�ملدربني  �أحد  مني  طلب  ب�رصي  �سعف 
»عــبــد�لــرحــمــن �جلــهــنــي« يف �ملــديــنــة 
�لغالية.  �لــفــئــة  هـــذه  �إلـــى  �النــ�ــســمــام 
�أمـــا َمــن �ــســاعــدين يف �ال�ــســتــمــر�ر فهو 
�لكابنت »�سامي �لزريل« من دولة تون�س 

�ل�سقيقة.
واجهتك يف  التي  ال�شعوبات  ما   •

ممار�شة الريا�شة يف البداية؟
= ال توجد �سعوبات يف �لبد�ية، وحالياً ال 

�أرى �أن م�سكلة �لنظر كبرية.
ح�شلت  بطولة  اأول  تتذكر  هــل   •
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عليها، وكيف كان �شعورك، و�شعور 
اأ�رشتك؟

= نعم، هي �لبطولة �لعربية يف تون�س، 
�أما عن �سعوري فهو �سعور ال يو�سف. 

الريا�شي  اإليه  يحتاج  الــذي  ما   •
وكيف  جتربتك،  خالل  من  املعوق 

ميكن حتقيق هذه الحتياجات؟
فهو  فقط؛  جيد  تدريب  �إلــى  يحتاج   =

كائن حي مثله مثل �الأ�سوياء.
حققتها  التي  البطولت  اأبــرز  ما   •
�شعورك  لنا  ت�شف  اأن  ميكن  وهــل 
واأيــن  دولية  بطولة  اأول  بتحقيق 
الإجنــاز  ومــا  بطولة  اآخــر  ومــا  كانت 

الذي حققته فيها؟
بطولة  هي  �لدولية  �لبطوالت  �أولــى   =
�لعامل يف هولند� حيث حققت �مليد�لية 
�لــذهــبــيــة يف لــعــبــة �لـــوثـــب �لــثــالثــي، 
�لوثب  لعبة  يف  �لربونزية  و�مليد�لية 
�لوثب  ذهبية  فهي  �الأبــرز  �أما  �لطويل. 
يف  �لف�سية  وكذلك  بكني  يف  �لثالثي 

�لوثب �لطويل.
اأيام  خ�شو�شاً  يومك،  برنامج  ما   •
لبطولة  لــال�ــشــتــعــداد  ــب  ــدري ــت ال

دولية؟
ـــاإذ� كنت يف  = بــرنــامــج عـــادي جـــد�ً؛ ف
مــعــ�ــســكــر لــلــتــحــ�ــســري لــبــطــولــة تــكــون 
�الأيــام  يف  �أمــا  وم�ساًء.  �سباحاً  �لتمارين 

�لعادية فيكون �لتمرين م�ساًء فقط.
املــواقــف يف  ـــرز  اأب تتذكر  هــل   •
م�شرتك كريا�شي وما اأ�شعب موقف 

واأطرف موقف؟
= �أطرف �ملو�قف �لتي قد �أكون �عتدت 
�لزجاجية؛  باالأبو�ب  �الرتطام  هو  عليها 
ب�سبب  �إليها  �لتنبه  عليَّ  ي�سعب  �إذ 

�لنظر، وغالباً ما تنال مني.
• ما اأحالمك وطموحاتك يف املرحلة 
الريا�شي  امل�شتويني  على  املقبلة 

وال�شخ�شي؟
�مليد�لية  بتحقيق  حتققت  هلل  �حلمد   =
بكني،  �أوملبياد  يف  و�لف�سية  �لذهبية 
�أما �ل�سخ�سي  هذ� يف �ملجال �لريا�سي. 

بلقاء  �أت�رصف  �أن  قلبي  كل  من  فاأمتنى 
موالي خادم �حلرمني �ل�رصيفني و�إهد�ئه 
�لذهبية  �ملــيــد�لــيــة  هــذه  ـ  �هلل  رعـــاه  ـ 
يف  ذهبية  ميد�لية  �أول  وهي  �سخ�سياً، 

تاريخ �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
• كيف ترى رعاية الدولة للمعوقني 

ب�شفة عامة، وللريا�شيني منهم ب�شفة 
خا�شة؟

ولكن  جمروحة  �سهادتي  تكون  قد   =
�لنتائج �لتي حتققت يف جميع �لريا�سات 
جتيب عن �سوؤ�لك. �أما �لدولة فب�سماتها 
و��ــســحــة عــلــى كــل �ملــعــوقــني، �آخــرهــا 
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اأقول لأولياء الأمور: كل معوق هو خر من عند اللـه
وحتقيق  الريا�شة  مبمار�شة  املعوقني  اأن�شح 

ذاتهم والنت�شار لوطنهم

�حلرمني  خــادم  بها  �أمــر  �لتي  �لــزيــادة 
يف   100 بن�سبة  للمعوقني  �ل�رصيفن 

�ملئة.
ما  اخلارجية  رحــالتــك  خــالل  مــن   •
حتقق  قد  ومل�شته  �شاهدته  الــذي 
اخلارج  يف  املعوقني  للريا�شيني 
للريا�شيني  يتحقق  اأن  وتتمنى 

ال�شعوديني؟
�ملعوقني  قــلــة  هــو  نعانيه  مــا  كــل   =
�أولياء  قيام  عدم  و�ل�سبب  �لريا�سيني 
�إلى  �ملعوقني  �أطفالهم  باإدخال  �الأمور 

�الأندية �لريا�سية �خلا�سة بهم.
• اإذا عدنا اإلى البدايات.. هل ت�شف 

معوق،  �شخ�ض  باأنك  اإح�شا�شك  لنا 
واأنك ل�شت مثل الآخرين، وخ�شو�شاً 

يف ال�شنوات الأولى من عمرك؟
= مل �أ�سعر بهذ� �الإح�سا�س الأين �سبق �أن 
قلت لك كنت �سوياً ال �أ�سكو من �سيء، 
حتى بعد �سعف �لنظر مل �أ�سعر بذلك بل 
وللعلم  طبيعي،  ب�سكل  حياتي  �أمار�س 
فاإن �لنظرة و�ل�سعور �لذي تتحدث عنه 
�لغربية  �لبلد�ن  يف  �أما  �ملجتمع،  �سببه 

فاإن �ملعوق ال ي�سعر باأنه معوق �أبد�ً.
 • كيف ترى دور اجلمعية يف رعاية 
الأطفال املعوقني عالجياً وتعليمياً 
خدماتها  مظلة  وامتداد  وتاأهيلياً، 

مناطق  خمتلف  لت�شمل  املجانية 
اململكة؟

عدد  يزيد  �أن  و�أمتــنــى  ــد�ً،  ج ممتازة   =
�جلــمــعــيــات �خلــا�ــســة بــاالحــتــيــاجــات 

�خلا�سة.
ــى �ــشــرتــك  ــل ــــود الطــــــالع ع • ن

الذاتية؟
�أحمد  عــودة  م�سعود  �أ�سامة  �ال�ــســم:   =
�ل�سنقيطي، خريج جامعة طيبة باملدينة 
ريا�سية  تربية  »بكالوريو�س  �ملنورة 
يف  �سابق  العب  متزوج،  غري  و�سحية«، 
و�ألعب  �لقوى،  الألعاب  �ململكة  منتخب 
حالياً مع نادي �الأن�سار باملدينة �ملنورة، 
كما �ألعب �سمن منتخب �ململكة الألعاب 
�لقوى لذوي �الحتياجات �خلا�سة. حققت 
�أول ميد�لة ذهبية يف تاريخ �ململكة يف 
�لرقم  وحطمت   2008 بكني  �أوملبياد 
كما  ـــي،  و�الأوملـــب �لــعــاملــي  �لقيا�سي 
و�لكثري  �لطويل  �لوثب  ف�سية  حققت 
من �مليد�ليات على م�ستوى �ململكة يف 

بطوالت �الأ�سوياء.
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اخلطوة الريا�ضية..

الأميير  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ييضيياد 
�ضلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئي�س 
الحتيياد  رئي�س  ال�ضباب  لرعاية  العام 
الحتياجات  ذوي  لريا�ضة  ال�ضعودي 
اخلييا�ييضيية والييلييجيينيية �ييضييبييه الأوملييبييييية 
منح  يف  اجلمعية  مبييبييادرة  ال�ضعودية 
جائزتها يف جمال التميز للمعوقني هذا 
احلييمييدان،  عبدالرحمن  لل�ضباح  الييعييام، 
وبطل األعاب القوى اأ�ضامة ال�ضنقيطي؛ 

دولييييية  اإجنيييييازات  لتحقيقهما  وذليييك 
يف  ذهبية  ميداليات  على  وح�ضولهما 

امل�ضابقات الأوملبية اخلا�ضة.
بن  فييهييد  بيين  �ضلطان  الأميييير  واأعييييرب 
�ضاحب  جلهود  تقديره  عن  عبدالعزيز 
ال�ضمو امللكي الأمر �ضلطان بن �ضلمان 
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
الأطفال املعوقني يف رعاية املعوقني، 
م�ضيداً بهذه البادرة الطيبة بتخ�ضي�س 

الأمري �شلطان بن فهد ي�شيد مببادرة جمعية 
الأطفال املعوقني ملنح جائزة التميز

لبطلي ال�شباحة واألعاب القوى الدوليني

فهد  ال�ضعودي  الأوملييبييي  البطل  حقق 
اجليينيييييدل املييركييز الييثيياين وامليييييدالييييية 
كرا�ضي  مرت   200 �ضباق  يف  الف�ضية 
ثانية   )27،71( وقييدرة  بزمن  متحركة 
الدولية  فييواع  بطولة  مناف�ضات  �ضمن 
لأليييعييياب الييقييوى الييتييي اأقيييييمييت خييال 
– 30/ 2/ 1430هييي،  الفرتة من 25 
بدولة  دبي  مدينة  يف  ال�رشطة  اأ�ضتاذ  يف 
مب�ضاركة  املتحدة  العربية  الأمييييارات 

وباهتمام  للمعوقني  التميز  جييائييزة 
الريا�ضيني  لإجنيييازات  �ضموه  ومتابعة 

من ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

ف�شية فزاع الدولية للجنيدل .. وال�شارة الدولية للمغي�شيب
)26( دولة عربية واأجنبية.. وراأ�س بعثة 
جمل�س  ع�ضو  للبطولة  اململكة  منتخب 
ذوي  لريا�ضة  ال�ضعودي  الحتيياد  اإدارة 
عبدلله  بن  علي  اخلا�ضة  الحتياجات 
طالع  الاعبني  البعثة   و�ضمت  املنيع 
اليامي، اإبراهيم الزين، اأ�ضعد �رشاحيلي، 
فهد  الفيفي،  عبداهلل   ) ذهنية  )اإعاقة 
املكينة،  مهدي  قوته،  ،ب�ضام  اجلنيدل 
على اآل مانع) اإعاقة حركية( هاين النخلي 
، وليد عز الدين، ) �ضلل دماغي(ورافق 
البعثة جهاز فني مكون من �ضامي الزريل 
امل�ضلماين  ونبيل  ذهنية  اإعاقة  مييدرب 
ال�ضهري  و�ضالح  حركية  اإعاقة  مييدرب 
املغي�ضب  وبندر  دماغي  �ضلل  مييدرب 
اأخ�ضائي  الذيب  و�ضالح  اإعاقة  م�رشف 
عاج طبيعي والوفد الإداري املكون من 
وفهد  الرهود  وعبداهلل  الغريبي  م�ضاعد 
ال�ضويع واملوفد الإعامي ثامر الأحمدي 
هذه  يف  الدولية  القوانني  تطبيق  ومت 
البطولة واخلا�ضة بالحتاد الدويل �ضبة 

الأوملبي.

ومن جهه اأخرى ح�ضل احلكم ال�ضعودي 
املغي�ضيب  اإبراهيم  بن  بندر  الييدويل 
حتيكم  يف  اليييدولييييييية  الييي�يييضيييارة  عييلييى 
الحتياجات  ذوي  ريييا�ييضيية  مناف�ضات 
الدولية  للدورة  ح�ضوره  عقب  اخلا�ضة 
الفرتة  خال  بدبي  اأقيمت  التي   )ipc(
ميين 17-1430/3/20هيييييييييي وبييهييذه 
�ضعادة  عن  املغي�ضيب  غرب  املنا�ضبة 
حظي  الييذي  ال�ضتحقاق  بهذه  واعتزاه 
بييه يف جميييال الييتييحييكيييييم والييييذي ييياأتييي 
ثم  وتييعييالييى  �ضبحانه  اهلل  ميين  بتوفيق 
جميع  به  يحظى  الذي  والهتمام  للدعم 
احلكام ال�ضعوديني ويف خمتلف الألعاب 
�ضلطان  الأميييير  ال�ضمو  �ييضيياحييب   ميين 
العام  الرئي�س  عبدالعزيز  بن  فهد  بن 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  ال�ضباب  لرعاية 
ال�ضمو  �ضاحب  نائبه  و�ضمو  ال�ضعودية 
امللكي الأمر نواف بن في�ضل بن فهد 
.. متمنياً اأن ي�ضهم هو وزماوؤه يف رفعه 
خ�ضو�ضاً  ال�ضعودية  الريا�ضة  �ييضيياأن 

ريا�ضة ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

الأمر �ضلطان بن فهد
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هناأ �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر �ضلطان 
بن �ضلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلمعية يف برقية بعثها ل�ضاحب 
ال�ضمو امللكي الأمر �ضلطان بن فهد بن 
عبدالعزيز الرئي�س العام لرعاية ال�ضباب 
ذوي  لريا�ضة  ال�ضعودي  الحتاد  رئي�س 
ال�ضعودية  واللجنة  اخلا�ضة  الحتياجات 
الأوملبية مبنا�ضبة ح�ضول منتخب  �ضبه 
اململكة لذوي الحتياجات اخلا�ضة على 
)6( ميداليات )4 ذهبيات وف�ضيتني( 
دورة  اجلليد يف  على  التزلج  ريا�ضة  يف 
الألعاب الأوملبية ال�ضتوية التي اأقيمت 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.
يبذلها  الييتييي  بيياجلييهييود  �ييضييمييوه  ونيييوه 
�ضبيل  يف  فهد  بن  �ضلطان  الأمر  �ضمو 
ذوي  ريا�ضة  مناف�ضات  وتييطييور  رقييي 
ال�ضعيدين  على  اخلا�ضة  الحتياجات 
لها  حتقق  والييتييي  واخلييارجييي  املحلي 

منتخب اململكة يحرز 6 ميدليات يف الألعاب الأوملبية ال�شتوية

العديد من الجنازات امل�رشفة.
يف  العام  الرئي�س  �ضمو  عرب  جانبه  ومن 
برقية جوابية عن �ضكره وتقديره ل�ضمو 
اأبداه  الأمر �ضلطان بن �ضلمان على ما 
ما حققه منتخب  من م�ضاعر طيبة جتاه 

من  اخلا�ضة  الحتياجات  لذوي  اململكة 
ما  �ضموه  الييدورة.. مقدراً  تلك  اإجناز يف 
�ضلمان  بن  �ضلطان  الأميير  �ضمو  يبذله 
من جهود يف �ضبيل دعم وتفعيل برامج 

واأن�ضطة ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

ومن  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ت�ضهد 
ومدنها  وحمافظاتها  مناطقها  خييال 
كربى  ح�ضارية  نوعية  نقلة  وقييراهييا 
احلديثة  الريا�ضية  املن�ضاآت  خال  من 
ت�ضاميم  اأحييييدث  وفيييق  �ييضيييييدت  الييتييي 
الريا�ضية  املن�ضاآت  جمال  يف  العاملية 

�ضبحانه  اهلل  ميين  ف�ضل  جييياءت  واليييييت 
يجده  الييذي  الكبر  بالدعم  ثم  وتعالى 
اململكة  يف  والريا�ضة  ال�ضباب  قطاع 
ال�رشيفني  احلييرمييني  خييادم  حكومة  ميين 
النائب  و�ضمو  الأمني  عهده  و�ضمو ويل 
هذه  اأتاحت  حيث  اهلل  –حفظهم  الثاين 

املن�شاآت العمالقة يف خدمة ريا�شة ذوي الحتياجات اخلا�شة
املنا�ضب  املناخ  الريا�ضية  املن�ضاآت 
اإقامة املناف�ضات والتدريبات الريا�ضية 
اململكة  الأنييدييية  مبنتخبات  اخلييا�ييضيية 
ريا�ضة  من�ضوبي  م�ضاركة  جانب  اإلييى 
لا�ضتفادة  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي 
مع  جنب  اإلييى  جنباً  املن�ضاآت  تلك  من 
اإقامة  الأ�ضوياء يف  الريا�ضيني  اإخوانهم 

مناف�ضاتهم الريا�ضية.
وجاءت اخلطة اخلم�ضية الأولى للرئا�ضة 
العامة لرعاية ال�ضباب1390 – 1395 
هي 1970 – 1975م ، منطلقاً لتكثيف 
اجلييهييود والعييتيينيياء  بييرعيياييية الأنييظييميية 
والجتماعية  والييثييقييافييييية  الييريييا�ييضييييية 
عدد  تنفيذ  خالها  مت  حيث  والفنية 
العتناء  مع  واملن�ضاآت  الجنيييازات  من 
اأمياناً  الريا�ضية  والأندية  بالحتادات 

مببداأ اأن )ال�ضباب هم عماد الوطن(.
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ا�ضتقبل لعب الهال واملنتخب الوطني 
»اأحييمييد الييفييريييدي« وفيييداً ميين اأطييفييال 
من�ضوبي مركز امللك فهد بن عبدالعزيز 
بالريا�س،  املعوقني  الأطفال  لرعاية 
العملية  جنييياح  عييلييى  لتهنئته  وذليييك 
اجلييراحييييية الييتييي اأجيييراهيييا »الييفييريييدي« 
والن�رش  الهال  مباراة  يف  اإ�ضابته  بعد 

الأخرة.
بالإنابة  احليياذور«،  الطفل »فهد  وقّدم 
عن كل الأطفال املعوقني من من�ضوبي 

الإعاقة ومربمج  الدويل يف  اخلبر  عرب 
ال�ضعودي  بالحتاد  والبيانات  القواعد 
اخلا�ضة  الحييتييييياجييات  ذوي  لريا�ضة 
احلمدان  عبدالرحمن  ح�ضن  ال�ضعودي 
الرئي�س  بثقة  واعييتييزازه  �ضعادته  عن 
الدويل  اخلا�س  لاأوملبياد  الإقليمي 
الييذي  عييبييدالييوهيياب  اأميييين  املهند�س 

ر�يييييضيييييييييييحيييييه 
مبيييينيييي�ييييضييييب 
امليييييتيييييحيييييدث 
لأ�ييرش  الر�ضمي 
ال�رشق  منطقة 
الأو�يييييييييضيييييييييط 
و�ييييييضييييييمييييييال 
اأفيييييرييييييقيييييييييييا 
لييياأومليييبييييييياد 

اخلا�س.
للمكانة  الرت�ضيح  هذا  احلمدان  واأرجع 
كافة  ليييدى  املييمييلييكيية  حتتلها  الييتييي 
�ضعوب العامل وملا تولية حكومة خادم 
بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
الأمييني  عهده  ويل  و�ضمو  عبدالعزيز 
و�ضمو النائب الثاين من رعاية واهتمام 
وت�ضجيع لأ�ضحاب 
الحتياجات  ذوي 
اخليييييا�يييييضييييية ميين 
املعاقني واأ�رشهم 
والتي  يف اململكة 
اأن يطلق  ت�ضتحق 
عليها لقب مملكة 
الإن�ضانية من خال 

هذه الأعمال اخلرة.. 

احلمدان املتحدث الر�شمي الدويل لأ�رس منطقة 
ال�رسق الأو�شط و�شمال اأفريقيا لالوملبياد اخلا�ص

 الأطفال املعوقون 
يهنئون »الفريدي« 

على جناح اجلراحة

مع  الييدويل  لاعب  ورد  باقة  اجلمعية، 
ال�ضحة؛  ودوام  بال�ضفاء  له  التمنيات 
اأف�ضل  يف  امليياعييب  اإليييى  يييعييود  حييتييى 

م�ضتوى.

اأكيييد اليياعييب اليييدويل تيياأثييره  ميين جانبه 
ال�ضديد بهذه اللفتة الكرمية من اإخوانه 
زيارة  اأن  اإلييى  م�ضراً  اجلمعية،  اأطفال 
اأثر  الأطفال له يف امل�ضت�ضفى كان لها 
وت�ضجيعه  املعنوية  روحييه  رفع  يف  بالغ 
على موا�ضلة العاج والعودة ب�رشعة اإلى 
�ضانده  من  لكل  اجلميل  ورد  املاعب 
خال هذه الفرتة ب�ضفة عامة والأطفال 

املعوقني على وجه اخل�ضو�س.
الفريدي«  »اأحمد  نّوه  املنا�ضبة  وبهذه 
�ضاحب  يبذلها  التي  الكبرة  باجلهود 
ال�ضمو امللكي الأمر �ضلطان بن �ضلمان 
اإدارة  جمل�س  رئييييي�ييس  عييبييدالييعييزيييز  بيين 
املعوقني  الأطييفييال  رعاية  يف  اجلمعية 
وحيير�ييس �ييضييمييوه الييكييرمي عييلييى تقدمي 
املتخ�ض�ضة  املجانية  اخلدمات  اأف�ضل 
لاأطفال املعوقني، �ضواء على م�ضتوى 

العاج اأو التعليم.
املجتمع  اأفييراد  كل  »الفريدي«  ونا�ضد 
التوا�ضل مع خدمات اجلمعية واأهدافها 
ور�ضالتها الإن�ضانية يف الت�ضدي لق�ضية 
الإعاقة وقايًة وعاجاً على مدى اأكرث من 
ما  اأن  اإلى  م�ضراً  عاماً،  وع�رشين  خم�ضة 
تقدمه اجلمعية من خدمات لهذه الفئة 
الغالية من الأبناء يحتاج اإلى الدعم؛ حتى 
تتمكن من م�ضاعدة هوؤلء الأطفال على 
واإعادة  لإعاقتهم  ال�ضلبية  الآثار  جتاوز 

دجمهم يف املجتمع.
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اإن اهلل مع ال�صابرين

واحتترام  بف�ضله،  اعتتتراف  هلل  ال�ضكتتر 
لتتكتترمتته، واإجتتتتتال لتتنتتعتتمتته، وثتتنتتاء على 
ظهور  واإن  بجميله،  واعتتتراف  عطائه، 
اأثر النعمة، وجاء لطيف املّنة، وو�ضوح 
واملحبة  عليه،  بالثناء  املتف�ضل  ف�ضل 
يحب،  فيما  اأعتتطتتى  متتا  وا�ضتعمال  لتته، 
والنقياد لأمره، والر�ضى بحكمه. معرفة 
م�ضدر النعمة �ضكر، والثناء عليها �ضكر، 
وم�ضاهدة  �ضكر،  الطاعة  يف  وتوجيهها 
املنعم  حرمات  وحفظ  �ضكر،  بها  املّنة 
�ضكر،  مبحبته  القلب  وامتتتتتاء  �ضكر، 
والت�ضبيح  �ضكر،  بذكره  الل�ضان  ولهج 

بحمده �ضكر.
ال�صرب على البالء

مرة  ت�ضعني  من  اأكرث  ال�ضرب  ذكر  ورد 
الكرمي  القراآن  يف  خمتلفة  مواطن  ويف 
حيث  متترة   102 ال�ضرب  كلمة  وذكتترت 

قال تعالى:

ال�صكر للـه

قال تعالى :
 ِ ِبَغيرْ تتَرُهتتمرْ  اأَجرْ اِبرُوَن  ال�ضَّ ى  ُيَوفَّ ا  َ "اإِنَّ
نبيه  اهلل  اأمتتر  وقتتد   .10 الزمر  ِح�َضاٍب" 
رِبرْ  بال�ضرب وب�رشه وب�رش ال�ضابرين :" َفا�ضرْ
وقد   ،49 هود  ُمتَِّقنَي"  ِللرْ َعاِقَبَة  الرْ اإِنَّ 
بالعبادات حيث  ال�ضرب  تعالى  اهلل  قرن 
ِبال�ّضرِب  "َوا�ضَتِعينُوا   : بال�ضاة  قرنه 

َوال�ّضاة" البقرة45
يف  ال�ضابرين  اأن  وتعايل  �ضبحانه  وقال 
الآية  الأنفال  معيته حيث جاء يف �ضورة 

46: " وا�ضربوا اإن اهلل مع ال�ضابرين".
عليه  اهلل  �ضلي  حمتتمتتد  التتنتتبتتي  قتتتال   -
و�ضلم: ما اأعطي اأحد عطاء خيا واأو�ضع 

من ال�ضرب

ِذيَن اآَمنُوارْ ُكلُوارْ  َها الَّ » َيا اأَيُّ
تتَنتتاُكتتمرْ  تتَبتتاِت َمتتا َرَزقرْ ِمتتن َطتتيِّ
اُه  اإِيَّ ُكنُتمرْ  اإِن   ِ هلِلّ ُكرُوارْ  َوا�ضرْ
]البقرة:   ...  » تتبُتتُدوَن  َتتتعرْ

.]172
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الق�صاء والقدر
الإميان بالق�ضاء والقدر ركن من اأركان 
الإميتتتان، واأ�تتضتتل من اأ�تتضتتول التتديتتن، ل 
ي�ضح الإميان اإل به؛ ولهذا قال - تعالى 
ِبَقَدٍر  َناُه  َخَلقرْ ٍء  �َضيرْ ُكلَّ  ا  اإِنَّ كتابه:  - يف 
ٍء  وقال - تعالى- اأي�ضا: َوَخَلَق ُكلَّ �َضيرْ

ِديًرا .  َرُه َتقرْ َفَقدَّ
-حتتتديتتتث  التت�تتضتتحتتيتتح  احلتتتتديتتتتث  ويف 
اهلل  -�ضلى  النبي  �ضاأل  ملا  جربائيل- 
عليه و�ضلم-عن الإميان: قال: الإميان: 
اأن توؤمن باهلل، ومائكته، وكتبه ور�ضله، 
والتتيتتوم الآختتتر، وتتتوؤمتتن بتتالتتقتتدر: خيه 
وقدره  اهلل  بق�ضاء  يوؤمن  مل  فمن  و�رشه. 

فلي�س مبوؤمن. 

الطاعة واملتابعة
من معاين الولء: الطاعة واملتابعة، قال 
َ َول ُتِطِع  ِق اهللَّ َها النَِّبيُّ اتَّ اهلل عز وجل: َيا اأَيُّ
َماً  َُناِفِقنَي اإِنَّ اهللَ َكاَن َعِليرْ َكاِفِريَن َواملرْ الرْ
]الأحزاب:1[، وقال عز وجل: َول  َماً  َحِكيرْ
ُهمرْ اآِثًما اأَورْ َكُفوًرا ]الإن�ضان:24[.  ُتِطعرْ ِمنرْ
 والولء الواجب يف ذلك هو اأن تطيع اهلل 
ور�ضوله واأويل الأمر من املوؤمنني، وهم 
النا�س  يقودون  الذين  والأمتتراء  العلماء 
َها  اأَيُّ َيا  وجتتل:  عز  قال  كما  اهلل،  بكتاب 
َ َواأَِطيُعوا الرَّ�ُضوَل  ِذيَن اآَمنُوا اأَِطيُعوا اهللَّ الَّ
يِف  تتُتتتمرْ  َتتتَنتتاَزعرْ َفتتتاإِنرْ  ُكمرْ  ِمنرْ تتتِر  الأَمرْ يِل  َواأُورْ
اإِنرْ ُكنُتمرْ  َوالرَّ�ُضوِل   ِ اإَِلى اهللَّ وُه  ٍء َفرُدُّ �َضيرْ
ِم الآِخِر ]الن�ضاء:59[.  َيورْ ِ َوالرْ ُتوؤرِْمنُوَن ِباهللَّ
واملتابعة: هي اأن نتبع ما اأنزل اهلل اإلينا، 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  �ضنة  نتبع 
وخلفائه الرا�ضدين، ونتبع ما عليه جماعة 
املوؤمنني، ول نتبع �ضبيل الكافرين؛ لأن 
ِد  اهلل يقول: َوَمنرْ ُي�َضاِقِق الرَّ�ُضوَل ِمنرْ َبعرْ

�َضِبيِل   َ َغتتيرْ ِبعرْ  َوَيتَّ ُهَدى  الرْ َلتتهُ   َ َتَبنيَّ َما 
َجَهنََّم  ِلِه  َوُن�ضرْ َتَولَّى  َما  ِه  ُنَولِّ ُوؤرِْمِننَي  املرْ

َو�َضاَءترْ َم�ِضًيا ]الن�ضاء:115[. 

الرب
 "28" الرحيم  الرب  هو  اإنه  تعالى:  قال 
)�ضورة الطور( هو العطوف على عباده 
بلطفه. الذي من على ال�ضائلني بح�ضن 
جزائه،  بجميل  العابدين  وعلى  عطائه، 
وهتتتو التتتتذي متتنتته كتتل متتتربة واإحتت�تتضتتان. 
التترب،  فتتاعتتل  معناه:  التتبتتاء  بفتح  والتتترب 
لكل  جامعة  كلمة  وهتتي  الإح�ضان،  اأي: 
�ضفات اخلي، وهو من اأ�ضماء اهلل تعالى. 
يرى  كما  الت�ضاع  هو  "الرب"  اللغة  ويف 
املف�رشون واللغويون اأن الرب هو ال�ضلة 
واخلي والت�ضاع يف الإح�ضان وال�ضدقة، 
الكثي  التتترب  معنى  يتتكتتون  اأن  ويتتجتتوز 
الطاعة، وجمعه اأبرار، ومن املجاز )فان 

يرب ربه( اأي: يطيعه.
ويف هذا يكون الرب ا�ضماً جامعاً للطاعات 
ا�ضماً  اأو  اهلل،  اإيل  املقربة  اخلي  واأعمال 
فعل  ولتتكتتل  اخلتت�تتضتتال،  لر�ضي  جتتامتتعتتاً 
عبادته  هي  �ضبحانه  اهلل  وطاعة  مر�ضي. 

تتتعتتالتتى، وبتتر التتوالتتديتتن، والتتتتتو�تتضتتع يف 
اأقتتدام  حتت  فاجلنة  اإليهما،  الإح�ضان 
الرب  عنه  ي�ضدر  متتن  والتتبتتار  الأمتتهتتات. 
تعالى:  قتتال  بتتتررة،  وجمعه  والتتطتتاعتتة، 
 "16" بتتررٍة  كتتراٍم   "15" �ضفرٍة  باأيدي 
)�ضورة عب�س( .واأولى بالإن�ضان اأن يكون 
م�ضتغاً باأعمال الرب، وا�ضتباق اخليات، 
واأن ل ي�ضمر ال�رش، ول يوؤذي اأحداً، فاإن 
الرب، هو الذي ل يوؤذي. ولذا قيل: "الرب 

�ضيء هني، وجه طلق، وكام لني".
قال:  ت  عنهما  اهلل  ر�ضي  ت  عمر  ابن  وعن 
�ضمعت ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
يقول: "الرب ل يبلي، والذنب ل ين�ضى، 
والديان ل ينام ت كما تزرع حت�ضد ت وكما 

تدين تدان"
ور�ضاء الرب يف ر�ضاء الوالدين، فا اأقل 
اإليهما،  الإح�ضان  و�ضدة  بهما،  الرب  من 

وبالقول الكرمي، والدعاء لهما.
و�تتضتتبتتحتتان ربتتتي احلتتنتتان املتتنتتان التتذي 
فيهم  بتتعتتث  اإذ  املتتوؤمتتنتتني:  عتتلتتى  متتن 
اآياته  عليهم  يتلو  اأنف�ضهم  من  ر�ضولً 
 .. واحلكمة  الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم 
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طرائف وت�سايل

الخطوة

 ـ 

جميع  يف  وا�شطبها  اأدنـــاه  املــوجــودة  الكلمات  عــن  ابــحــث 
االجتاهات امل�شتقيمة واملائلة قطرياً لتح�شل بعد ذلك علي 
مركز  )اأحــدث  وهي  ال�رس(  )كلمة  ت�شكل  متبقية  حــروف  عدة 

للجمعية الذي مت و�شع حجر اأ�شا�شه (.
ـ   ـ اإجنــازات  ـ اأهم  ـ الدمج ـ من  ـ برنامج   يعترب 
اجلمعيعة ـ حيث ـ يعمل ـ على ـ توثيق ـ العالقة  
ـ  لها  ـ  اإعاقة  ـ  ـ كل  ـ واملعوق  املجتمع  ـ  ـ بني 

تاأهيل ـ خا�ص.

ابحث عن كلمة ال�رس

يــ�ــشــل  الــ�ــشــمــ�ــص  �ـــشـــوء  اأن   -
دقـــائـــق  ٨ يف  االأر�ـــــــــــص   اإلــــــــى 
ــان  ك بـــونـــابـــرت  ــون  ــي ــل ــاب ن اأن   -
االألغاز حل  يف  فراغه  وقــت   يق�شي 
على  �ــشــورة  و�ــشــع  مــن  اأول  اأن   -
 الــعــمــلــة هــو االإ�ــشــكــنــدر املــقــدوين 
اأن امل�شوار الذي يقطعه الدم يف   -
 جمراه كل يوم يبلغ ١٦٨ مليون ميل
يف  يــــخــــفــــق  الـــــقـــــلـــــب  اأن   -
خــفــقــة  ١٠٣ مــــن  اأكــــــر   الــــيــــوم 
اإخرتعوا  الذين  هم  ال�شينيون  اأن  ـ 

اإلى  ذلــك  بعد  ونقلوها   ، البو�شلة 
البحارة العرب ، الذين كانوا يجوبون 
قام  وقــد  االأطل�شي  املحيط  �شمال 
بعد  البو�شلة  بجلب  البندوقية  اأهل 
امل�رسق بالد  اإلى  التجارية   اأ�شفارهم 
ـ اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�ص 
احلوت فوق جمجمته ي�شل اإرتفاعها 

اأحيانا اإلى ٩ اأمتار.
اأكـــرب  هـــو  االأزرق  احلـــــوت  اأن   -
 حــــيــــوان عـــلـــى الــــكــــرة االأر�ـــشـــيـــة 
ت�شتطيع  الـــزرقـــاء  احلــيــتــان  اأن  ـ 

على  غنائها  بــوا�ــشــطــة  الــتــخــاطــب 
م�شافة٨٥٠ كم.

ـ اأن العامل الريا�شي )اإ�شحاق نيوتن( 
يف  وهو  املتوالتةالعددية  ابتكر  قد 

ال�شف الثالث االإبتدائي.
-  اأن وزن الفيل ي�شل اإلى ٥ اأطنان 
ومع ذلك ت�شل �رسعته اإلى ٤٠ كم / 

ال�شاعة 
اأن  ميكن  املــيــاه  اأن  تعرف  هــل    -
ت�شتخدم كاأداة قطع و تكون اأف�شل 

من اأي �شالح حاد.

علم
 ت

هل
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عن جريدة الريا�ص ــ للفنان : عبد ال�شالم الهليل.
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الأفقي:
والــذكــوات  الــهــبــات  ـ   ١
اخلــــا�ــــشــــة مبـــ�ـــشـــاعـــدة 

املعوقني.
2 ـ ح�شب ـ �شنف.

الهامة  العنا�رس  اأحــد  ـ   ٣
م�شكلة  ت�شبب  املباين  يف 
للمعوقني ـ قليل الوجود.
ـ  مــتــ�ــشــابــهــان  ـ  اأود  ـ   ٤

نرتاب.
٥ـ �شقيق الوالد ـ نوؤنبه. 

الهامة  امل�شاريع  من  ـ   ٦
ــد عــلــيــهــا  ــم ــت ــع الـــتـــي ت
ـ  براجمها  لدعم  اجلمعية 

للنداء.
7 ـ ت�شتن�شق ـ قط ـ كح.

الت�شويب  لعبة  ـ  فرار  ٨ـ 
)معكو�شة(.

٩ ـ اأحب ـ مت�شابهان.
على  قادرين  الغري  ـ   ١٠
الــعــاديــة.  االأعـــمـــال  اأداء 
اأو  بــدين  عــار�ــص  ب�شبب 

ذهني خارج عن اإرادتهم.

الراأ�سي:
١ ـ اإعانات .

ـ  ـ ما يوجد حتت اجللد   2
�شد )خري(.

٣ ـ ريق ـ نقود.
٤ ـ تر�شد ـ عا�شفة بحرية 

ـ طيور ليلية.
٥ ـ موؤنث )معوق( ـ اإترك.

اأو  جمل  جمموعة  ـ  دق  ٦ـ 
فقرة.

ـ  وزنــه  قل  ـ  م�شاعدة  ـ   7
يرن.

ــتــطــاعــة  االإ�ــش عــــدم  ـ   ٨
الأداء فعل معني ـ مري�ص 

نف�شي عدواين.
٩ـ  جهاز اإ�شتقبال ف�شائي 

ـ ي�شيع وي�شود.
١٠ـ  اأحدث مراكز اجلمعية 

مت و�شع حجر اأ�شا�شة.

شرح اللعبة
يحتوي كل مربع من املربعات التسعة على على األرقام من 
1ـ9 شريطة عدم استعمال الرقم مرتني وكذلك األسطر 
األفقية والعمودية التي يجب أن تظهر فيها األرقام من 
1ـ9 وتقوم اللعبة على ترتيب األرقام ضمن جدول بقواعد 

معينة.
بحيث يتم وضع أرقام من 1ـ9 في جميع اخلانات املكونة 
والذي  )9ضرب9(  خانة   81 على  يحتوي  والذي  للجدول 
بدوره يقسم على 9 مناطق )3ضرب3( حتتوي كل منها على 

9 مربعات.

�سودوكوالكلمات املتقاطعة

احللول

كلمة ال�رس هي : مركز الر�س
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الربيد

يا اأهل اخلطوة؟
اأ�سجل �سكري وتقديري لكل م�سئويل اجلمعية وجملة "اخلطوة" على ما 
لهذه  والت�سدي  املعوقني,  الأطفال  اأجل  من  من جهود كبرية  تبذلونه 
اأر�سلت لكم من فرتة  اأكرث من خم�سة وع�رشين عاماً. ولقد  الق�سية منذ 
ت�سلني  ل  ولكن  باإر�سالها..  وتكرمتم  "اخلطوة"  جملة  على  للح�سول 
وجه  على  "اخلطوة"  جملة  وتعترب  ب�سهولة,  اأجدها  ل  وللأ�سف  بانتظام, 
والتعريفية  التوعوية  املتميزة  املتخ�س�سة  املطبوعات  من  اخل�سو�ص 

باأ�سباب الإعاقة وخماطرها فل تبخلوا علينا بها.
الطائف على املطريي – 

اخلطوة: 
_ ت�سلك " اخلطوة" قريبا على عنوانك ون�سكر لك كلماتك الرقيقة

ال�صغار والكبار
تقدم جمعية للأطفال املعوقني خدمات 
العلجية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  متميزة 
والتعليمية والتاأهيلية.. اإلّ اأنني فوجئت 
من  الكبار  باملعوقني  اجلمعية  بعناية 
مما   , املعوقني  توظيف  برنامج  خ��لل 
ق�سية  حقيقة  ت��واج��ه  اجلمعية  يجعل 
ما  واأن  جوانبها,  خمتلف  م��ن  الإع��اق��ة 
املعوقني  للأطفال  اجلمعية  به  تقوم 
خريية  موؤ�س�سة  يجعلها  منهم  وللكبار 

وطنية من الدرجة الأولى.
الريا�ض يا�رس ربيع – 

اخلطوة:
- يف ظ��ل دع���م ال���دول���ة واأه����ل اخل��ري 
�ستوا�سل  وغريهم  الأع��م��ال  رج��ال  من 

اجلمعية باذن اهلل ر�سالتها .

الأوقاف اخلريية 
اأثبتت �سنة الوقف اخلريي اأنها مباركة و�ساحلة لكل الع�سور وحر�ص  اجلمعية 
على اإن�ساء اأوقاف خريية ,يوؤكد على عدم انف�سالنا عن مبادئ واأخلق اإ�سلمنا 
وبني �سئون حياتنا اليومية, فالأوقاف �سنة حميدة مباركة, وكانت على مدى 
والجتماعية  الإن�سانية  واملراكز  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  يف  �سنداً  الإ�سلم  تاريخ 
وال�سحية والتعليمية مثل املدار�ص وامل�ست�سفيات وامل�ساجد ودور رعاية 
العجزة وامل�سنني وكافة اأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة, وكون جمعية الأطفال 
املعوقني حتر�ص على اإحياء هذه ال�سنة.. فاإّن ذلك يوؤكد اأّن تاريخنا مو�سول 

واإمياننا را�سخ يف بلدنا الكرمية.
على الدو�رسى  - الدمام

اخلطوة:
_ ن�سكر توا�سلك با�ستمرار مع " اخلطوة " و�سيكون العدد الأخري لديك يف 

اقرب فر�سة



135

طرق الكرا�صي املتحركة
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري 
واخلا�سة بالإ�سافة اإلى بع�ص الطرقات 
للمعوقني  مهياأة  غ��ري  لزال���ت  العامة 
بالكرا�سي  ي��ت��ح��رك��ون  ال��ذي��ن  ���س��واء 
احلركة  و�سائل  من  غريها  اأو  املتحركة 
الأخ��رى.. ولقد مت اإجن��از الكثري يف هذا 
يحتاج  الأم���ر  ولكن  حقيقة  املو�سوع 
اأي�سا اإلى املزيد وخ�سو�ساً اأّن حكومتنا 

حفظهم   – اأمورنا  وولة  الر�سيدة 
رعاية  يف  جهداً  ي��األ��ون  ل   – ال�له 
اخلا�سة,  الح��ت��ي��اج��ات  اأ���س��ح��اب 
اإزال��ة  اإل��ى  نحتاج  ن��زال  ل  ولكننا 
املباين  تهيئة  تنفيذ  معوقات 

والطرق ب�رشعة؟؟
حمود الغامدى

املدينة املنورة

اخلطوة:
اخل���دم���ات  اأّن  ���س��ك  ل   -
يف  للمعوقني  امل��ت��واف��رة 
وت�ساهي  ت��ف��وق  اململكة 

الدول املتقدمة وقد مت تطوير وتهيئة 
لتي�سري  والطرق  املمرات  من  العديد 
حركة املعوقني, ولكن ل باأ�ص باملزيد.

ال�صكر واجب
واجلامعات   املدار�ص  يف   " الكر�سي  "جرب  برنامج  باإعادة تطبيق  مبادرة اجلمعية 
واملوؤ�س�سات العامة تنطوي على اأّن ر�سالة اجلمعية هادفة وت�سعى ب�سدق حقيقي 
اجلمعية  لتاريخ  متابعتي  خ��لل  وم��ن  اأق��ول  ذل��ك  ويف  الأط��ف��ال,  ه��وؤلء  مل�ساعدة 
ي�ستحق  حقيقياً  وتقدم جهداً  جادة  اإنها  املعوقني:  الأطفال  رعاية  وم�سريتها يف 
اأّن �سكرها واجب لل�ستمرار يف تقدمي اخلدمات املتخ�س�سة  ال�سكر والتقدير بل 

لأبنائنا من الأطفال املعوقني.
مكة املكرمة �صعود اجلا�رس – 

اخلطوة: 
ل �سكر على واجب 

ردود �رسيعة
· عامر احلربي – الريا�ص.

- مركز امللك فهد بالريا�ص هو 
اأول مراكز اجلمعية.

· �سليمان العي�سيوى – الطائف
خدماتها  مظلة  تن�رش  اجلمعية   -

ح�سب احتياجات كل منطقة.
· اأ�سامة الدريعى – مكة املكرمة
- �سوف ت�سلك "اخلطوة" قريبا

· على الفهيد – جنران
ال��ط��ب��ي��ب  م���راج���ع���ة  - �������رشورة 

املخت�ص.
· خالد اليامى – اأبها 

- اجلمعية بداأت يف م�رشوع مركز 
ع�سري. 

· �سعد الرا�سد – الريا�ص
- خ��دم��ات اجل��م��ع��ي��ة ل��لأط��ف��ال 

فقط.
· نا�رش ال�سهلي – الق�سيم

تتوفر  العامة  امل�ست�سفيات   -
بها خدمات التاأهيل.

· فهد �ساكر – املدينة املنورة
على  اخلطوة"   " طباعة  يتم  ل   -

ا�سطوانات.
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يدًا بيد ..
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. . ما مل ي�سبح )�ملعوق( جزء�ً من �إح�سا�س 
مب�سوؤوليته  ق��ن��اع��ت��ه  وم���ن  �مل��ج��ت��م��ع.. 
�سوف  �لق�سور  ف��اإن  نحوه..  �الجتماعية 

ي�ستمر جتاه هذ� �الإن�سان..
. . و�نطالقاً  من هذه �حلقيقة ..

�مل��ع��وق��ن..  �الأط���ف���ال  جمعية  ف���اإن   .  .
جهد..  من  �أوتيت  ما  بكل  وتعمل  عملت 
ثقافة  �إمكانات..لن�رش  ومن تخطيط.. ومن 
�إلى  �ملجتمع  نظرة  تغيري  جديدة..هدفها 
�ملعوق من حالة ت�ستحق �لعطف و�ل�سفقة 
جتاه  بامل�سوؤولية  متعاظم  �إح�سا�س  �إلى 
يتعلم.. و�أن  يعي�س..  �أن  حقه  من  �إن�سان 
و�أن يعمل.. و�أن ي�سارك يف حتقيق �لتنمية 
�ل�ساملة يف وطن �خلري و�لعطاء.. مبا وهبه 
تعوي�سية  وق����در�ت  ط���اق���ات..  م��ن  �هلل 
�لطبيعين  �لب�رش  ل��دى  ما  تفوق  خا�سة 

و�الأ�سحاء..
. . هذه �لثقافة..مل تعد جمرد حلم..و�إمنا 
�جلميع  يدركها  ملمو�سة  حقيقة  �أ�سبحت 
من  تر�سيخها  يف  �جلمعية  جنحت  �أن  بعد 
وعرب  �مل��دى  بعيدة  �إ�سرت�تيجية  خ��الل 
خطط وبر�مج وندو�ت وموؤمتر�ت ومعار�س 

ون�ساطات مو�سعة �أي�ساً..
مما  بكثري  �أك��رب  يظل  �مل��اأم��ول  لكن   .  .
حتقق من جتاوب �لقطاع �الأهلي ب�رشكاته..
وم�سارفه..وجماالت  وموؤ�س�ساته..وبنوكه 

�لعمل �ملختلفة فيه ..

مع هذ� �لتوجه �حل�ساري �ملتميز..
ب�سورة  �لتجاوب  هذ�  ترجمة  وميكن   .  .
منها  كل  تعتمد  �أن  مبجرد  فاعلية  �أك��ر 
�لتقديرية  ميز�نياتها  يف  ث��اب��ت��اً  ب��ن��د�ً 
�ل�سنوية لدعم كل عمل خريي يهدف �إلى 
لهذه  و�لتاأهيل  و�لرعاية  �لعناية  توفري 
حتى  وبناتنا  �أبنائنا  من  �لكرمية  �لفئة 
وي�سهمو�  �الأم���ان  م��ن  باملزيد  ي�سعرو� 
ب�سورة كاملة يف تنمية �لوطن وتطويره..

. . كما �أنه ميكن ترجمة هذ� �مل�ستوى من 
�لوعي �ملتقدم مب�سوؤوليتنا جتاه �الإعاقة 
وت�سابقهم  �خلري  �أهل  بتد�فع  و�ملعوق.. 
�إلى �مل�ساركة �لو�عية يف بر�مج )�لوقف( 
�لتي تطبقها )جمعية �الأطفال �ملعوقن( 
وجت��د �ل��ت��ج��اوب �ل���ذي ن��اأم��ل يف ت��ز�ي��ده 

و�رتفاع مردود�ته..
�ملجتمع  �ن  �لقول  ن�ستطيع  عندها..   .  .
ي�ساهم بفعالية يف تبني ق�سية �الإعاقة..
�ل��ذي  �ل��ع��ون  وغ��ريه��ا  للجمعية  وي��ق��دم 
بالغة  �لوطنية  ر�سالتها  �أد�ء  من  ميكنها 
�ل��ع��زي��زة من  �لفئة  �الأه��م��ي��ة جت��اه ه��ذه 

�أبنائنا..
باإن  نقول  �أن  �أي�ساً  وعندها..ن�ستطيع   .  .
هذه  جت��اه  م�سوؤوليته  يتحمل  جمتمعنا 
بذلك  يج�سد  و�نه  عالية  بكفاءة  �لق�سية 
�إ�سالمي  ح�سارته..وتقدم وعيه.. كمجتمع 

)متكافل(.. و)م�سوؤول(..

بند ثابت يف امليزانية ال�سنوية

 ع�سو جمل�س الإدارة
ورئي�س اللجنة الإعالمية 

باجلمعية

+*

 بقلم:
*+د. ها�سم عبده ها�سم
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