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األمير سلمان
يعلن
الرياض أول
مدينة 
» صديقة للمعوقين «

األمير نواف بن فيصل :
اإلعاقة عبء على المعوق والمجتمع
برنامج جرب الكرسي .. خطوة نحو 
الوصول الشامل

إجتماع العمومية 24 يناقش 
مسؤوليات وتحديات الجمعية
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شخصيات وتقارير

رعى توقيع االتفاقية.. 
ودشن الوصول الشامل

األمير سلمان يعلن
الرياض أول مدينة سعودية 

»صديقة للمعوقين«

الباحة تحتفي بالمركز العاشر 
للجمعية

أمير المنطقة يرعى الحفل ويتبرع 
بمليون ريال لدعم الوقف الخيري

 
مسابقة األمير سلطان بن 

سلمان لحفظ القرآن الكريم 
لألطفال المعوقين..

14 عامًا من النجاح و 1500 فازوا 
بخيرها

لست وحدك..
من أبرز برامج الجمعية

لخدمة المعوقين وأسرهم
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الخطوة األولى

72 76115
التمياطالسويلميماني

وجه صاحب السمو الملكي األمير سلطان 
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام 

شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس 

مجلس إدارة الجمعية نظير ما تقدمه 
الجمعية من خدمات لهذه الفئة الغالية من 

المجتمع.. وكان هذا الشكر الكريم بمثابة 
تشريف لكل المعوقين ومنسوبي الجمعية 

، حيث قال سمو ولي العهد األمين في 
خطاب وجهه لألمير سلطان بن سلمان بن 

عبدالعزيز ) نشكر سموكم على جهودكم 
المتميزة والمثمرة ، ونتمنى لكم ولجميع 

أعضاء ومنسوبي الجمعية دوام التوفيق(.
وكان سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية 

قد رفع لسمو ولي العهد نسخة من 
العدد الخاص الذي أصدرته الجمعية من 
مجلة ) الخطوة ( بمناسبة عودة سموه 

إلى أرض الوطن والذي تضمن رصدا بالكلمة 
والصورة لدعم سمو ولي العهد للجمعية 

ومشروعاتها على مدى خمسة وعشرين 
عاما ومشاعر أولياء أمور األطفال المعوقين 

بهذه المناسبة. 
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نائب رئي�س  التحــرير:
ح�ســن حممـــد فــــــــــــــراج

مدير التحــرير:
منت�ســــــــــــر جابــــــــــــــــــر

املدير الفني:
م/�سعـــــــــــــــد ال�ســــــداوي

املرا�شــــــالت بـا�شم رئي�س التحرير 
اململكة العربية ال�شعودية

 �س ب 8557 الريا�س 11492
هاتف :

4543913)01( ـ 4543917)01( 
ـ فاك�س : 4562750)01(

الربيد الإلكرتوين :
Khatwa@dca.org.sa 

رقم الإيداع :
51/1831 يف 1415/3/21هـ

 ردمد :
BSSN1234 ـ 1319ـ

مجلة دورية تصدرها
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�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
�شلطـــان بـن �شلــمــان بـن عبدالعزيـز
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حجر أساس مركزالباحة

مسابقة حفظ القرآن

36
43

الندوة الدولية74
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اأك��دت هيئ��ة حقوق الإن�ش��ان ال�ش��عودية اهتمام حكوم��ة خادم احلرمني ال�ش��ريفني بحق��وق املعوق وتوفري 
ال�شبل كافة لراحته، مو�شحة اأن الإعاقة حالة اإن�شانية حتتاج اإلى دعم وم�شاندة من �شرائح املجتمع كافة، 
كما اأكدت ا�ش��تعدادها التام لتقدمي كل ما ت�ش��تطيع يف �ش��بيل خدمتهم. و�ش��ددت الهيئة، يف تقرير اأ�شدرته 
مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية ال�61، لن�شر الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، على �شرورة تقدمي جميع اخلدمات 

للمعوقني وم�شاعدتهم، مركزة على اأن للمعوق واجبات وحقوق كفلتها اأنظمة الدولة - حفظها اهلل .

حقوق

بمناسبة السنة الـ 61 لنشر اإلعالن العالمي 
»حقوق اإلنسان«: الملك عبد اهلل أرسى دعائم 

حقوق المعوقين وعزز إعاناتهم
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 ودعـــت الهيئة جميع الفئات اإلـــى امل�ساهمة يف توفري 
والإح�سا�ـــس  للمعوقـــن  اأ�سكالـــه  مبختلـــف  الدعـــم 
بق�ساياهـــم دائمـــًا، خا�سة اأن املعـــوق يتمتع بقدرات 
وطاقات يجب العتماد عليها، كي يكون ع�سوًا منتجًا 
يف املجتمـــع. ونوهـــت الهيئـــة بجهـــود حكومـــة خادم 
احلرمن ال�سريفن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف 
دعـــم ورعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة، مو�سحة اأن 
حكومة خادم احلرمن ال�سريفن اهتمت ب�سكل كبري 
بق�سايـــا ذوي الحتياجات اخلا�ســـة، واإر�ساء دعائم 
حمايـــة حقوقهم وتعزيز بنـــد الإعانـــات املخ�س�سة 
للأ�سخا�ـــس املعوقـــن امل�سجلن لـــدى وزارة ال�سوؤون 
الجتماعية يف اإحدى �سور وملمح مملكة الإن�سانية، 
ومـــا توليه الدولـــة من رعايـــة ودعم لفئـــات املجتمع 
املختلفـــة ويف مقدمتها املعوقن. واأبرز التقرير جهود 
اململكة يف رعاية املعوقن وذوي الحتياجات اخلا�سة 
بعـــد �ســـدور نظام رعايـــة املعوقن مبوجـــب املر�سوم 
1421/9/23هــــ،  وتاريـــخ  )م/37(  رقـــم  امللكـــي 
باملوافقة علـــى قرار جمل�س الـــوزراء بالرقم )224( 
وتاريـــخ 1421/9/14هــــ اخلا�ـــس باإقـــرار النظـــام 
تتويجـــُا جلميـــع اجلهـــود الرائـــدة يف جمـــال رعايـــة 
املعوقـــن وتاأهيلهـــم. و�سجـــل التقريـــر للمملكـــة اأنها 
ا�ستطاعـــت يف عهد خادم احلرمـــن ال�سريفن امللك 
عبـــد اهلل بـــن عبـــد العزيـــز التخطيـــط والإ�ســـراف 
واملتابعـــة جلميع ما يقدم للمعوقـــن من خدمات من 
قبـــل وزارة ال�سوؤون الجتماعية بهـــدف متكينهم من 
التوافق مع متطلبـــات بيئتهم الطبيعية والجتماعية، 
وكذلـــك تنميـــة قدراتهـــم للعتمـــاد علـــى اأنف�سهـــم 

وجعلهم اأع�ساًء منتجن يف املجتمع ما اأمكن ذلك.
واأكد التقرير التابع لهيئة حقوق الإن�سان جناح اململكة 
يف توفـــري اخلدمات التاأهيليـــة والجتماعية املتكاملة 
جلميـــع فئات املعوقـــن �سواء كانـــت اإعاقاتهم ذهنية 
اأو ح�سيـــة اأو حركية على اختلف درجاتها ب�سيطة اأو 
متو�سطـــة اأو �سديدة، وتتفاوت هذه اخلدمات بتفاوت 
اأنواع الإعاقات ودرجة �سدتها ما بن اإيوائية وتاأهيلية 
علجيـــة اأو مهنيـــة، وذلك وفقـــا لأحـــدث الأ�ساليب 
املعا�سرة، مع اإقرار اإعانـــة مادية �سنوية تتنا�سب مع 
درج���ة �لإعاقة ملن ل تنطب���ق عليهم �شروط �لإيو�ء �أو 
مـــن يتعذر اإيواوؤهم اأو اأولئـــك الذين ترغب الأ�سر يف 
رعايتهـــم. واأثنى التقرير علـــى اأن اململكة ا�ستطاعت 
اأن تهيئ لذوي الحتياجات اخلا�سة واملعوقن مراكز 
لتاأهيلهم مهنيا، وحتويلهم اإلى اأفراد منتجن قادرين 
علـــى التفاعـــل مع اإخوانهـــم من بقية اأفـــراد املجتمع 
وذلـــك بتدريبهـــم علـــى اأي مهنـــة منا�سبـــة. واأ�ســـاد 
التقريـــر ب�سيا�ســـة اململكـــة الهادفة اإلـــى تي�سري �سبل 
رعايـــة املعوقن وت�سغيلهم وال�ستفـــادة منهم طاقات 

وظيفيـــة منتجة، وتوجيـــه املعوق املتخـــرج يف مراكز 
التاأهيـــل املهنـــي نحو العمل الذي يتفـــق مع ما ح�سل 
عليه من تدريب، وما يتوافر لديه من قدرات، اإ�سافة 
اإلـــى احتياجـــات �سوق العمـــل يف البيئة التـــي �سيعمل 
فيها املعوق، وال�سعي اإلى اإيجاد فر�س العمل املنا�سبة 
للمعـــوق املوؤهل قدر الإمكان مبا يتواءم مع تخ�س�سه 
املهنـــي وطبيعـــة اإعاقته عـــن طريق اإحـــدى القنوات 
التاليـــة: العمـــل يف امل�سالـــح احلكوميـــة، ويتم ذلك 
بالتن�سيـــق مع وزارة اخلدمة املدنية وفروعها القائمة 
يف خمتلـــف مناطـــق اململكة، وتويل الـــوزارة اهتمامًا 
خا�سًا برت�سيـــح املعوق للعمل املنا�سب له بعد تخرجه 
يف حدود الوظائف املتاحة. واأملح التقرير اإلى اعتماد 
اململكـــة �سيا�ســـة الت�سغيل عـــن طريق تنفيـــذ م�سروع 
فـــردي وهـــذا الأ�سلوب قائـــم حاليا، وتتجـــه الوزارة 
اإلـــى التو�سع يف تنفيذه، حيث يتيح نظـــام التاأهيل يف 
اململكـــة اإمكانية تنفيذ م�سروع فـــردي تاأهيلي مبعونة 
تقـــدم ملـــن يتـــم تاأهيله مـــن املعوقـــن وتنطبـــق عليه 
�ل�ش���روط. وحر�ش���ت �ململكة عل���ى �أن يتمتع �ملعوقني 
وذوو الحتياجـــات اخلا�ســـة مبميـــزات فريـــدة منها 
منحهـــم بطاقـــات تخفي�ـــس اأجـــور ال�سفـــر تتيح لهم 
احل�سول على تخفي�س يف الأجور بن�سبة 50 يف املائة 
للمعوق ومرافقه على و�سائل النقل احلكومية املختلفة 
الربية والبحرية واجلوية، توفري الأجهزة التعوي�سية 
واملعينات ال�سمعيـــة والب�سرية، وتوفري اأنواع الرعاية 

كافة مبا يف ذلك 
العـــلج والأدوية 
ور�سد  جمانـــًا. 
اأبـــرز  التقريـــر 
قدمتـــه  مـــا 
لفئـــة  اململكـــة 

املعوقـــن، خ�سو�سًا الأطفـــال، فقد حر�ست 
على تاأ�سي�س جمعية الأطفال املعوقن برئا�سة الأمري 
�سلطـــان بن �سلمـــان بن عبـــد العزيـــز رئي�س جمل�س 
اإدارة جمعيـــة الأطفال املعوقـــن ، تقدم لهم اخلدمة 
التاأهيليـــة والتعليميـــة والعلجيـــة املميـــزة. اأما فيما 
يتعلق بالإعانات املالية والعينية،فاإنه من امل�ستح�سن، 
بح�سب اخلـــرباء الجتماعيـــن والرتبويـــن، اأن تتم 
رعايـــة املعوق داخـــل اأ�سرته الطبيعية التـــي تهيئ له 
احل�سانـــة واجلو الأ�سري الطبيعـــي اإذا توافرت لديه 
مقومـــات الرعاية ال�سليمة. و�سعيًا اإلى توفري الرعاية 
املنا�سبـــة لهـــوؤلء املعوقن لدى اأ�سرهـــم فقد ر�سدت 
اململكـــة اإعانـــات ماليـــة ت�ســـرف لأوليـــاء اأمورهـــم 
وفقـــًا ملعايري معينة. واأبانت هيئـــة حقوق الإن�سان يف 
تقريرها، اأن عديدا من اجلمعيات يف اململكة حتظى 
بدعم الدولة وت�سجيعها ورعايتها لتمكينها من تقدمي 
خدماتهـــا التـــي ت�ســـري جنبـــًا اإلى جنب مـــع خدمات 
الدولـــة وتعمل حتت اإ�سرافهـــا ورعايتها ودعمها، من 

اأجل توفري العي�س الكرمي للمعوق.

مفوضة األمم 

المتحدة لحقوق 

اإلنسان أكدت على 

عناية المملكة 

بحقوق المعوقين
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ا�ستقبـــل �ساحـــب ال�سمو امللكـــي الأمـــري �سلطان بن 
�سلمان بن عبـــد العزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة مركـــز الأمري �سلمـــان لأبحاث 
الإعاقـــة معـــايل مفو�ســـة الأمـــم املتحـــدة ال�ساميـــة 
حلقوق الإن�ســـان نافانيثم بيلي والوفـــد املرافق لها 
وذلـــك خـــلل زيارتها موؤخـــرا للجمعيـــة ، التي تاأتى 
يف اإطـــار زيارتها والوفد املرافق لهـــا للمملكة ، حيث 
و�سفـــت معاليهـــا اخلدمـــات التي تقدمهـــا اجلمعية 
باأنـــه اإدراك غري عـــادى حلقوق الإن�ســـان وللأطفال 
املعوقن ، واأبدت معاليهـــا خلل زيارتها ملركز امللك 
فهد لرعاية الأطفال املعوقن بالريا�س ، تقديرها ملا 
اطلعت عليـــه من برامج واأن�سطـــة يف خمتلف اأق�سام 

ووحدات اجلمعية.
وا�ستمعـــت مفو�سة الأمـــم املتحـــدة ال�سامية حلقوق 
الإن�ســـان والوفـــد املرافق لهـــا اإلى �ســـرح مو�سع حول 

برامـــج واأن�سطـــة اجلمعيـــة التـــي ت�ستهـــدف توفـــري 
الرعايـــة ال�ساملـــة للأطفال املعوقـــن، كما مت تقدمي 
�ســـرح متكامل حول ر�سالــــة مركز الأمري �سلمــــان لأبحاث 
الإعاقــــة بالإ�سافــــة اإلــــى خمتلــــف الربامــــج البحثيــــة التي 

يتبناها. 
ثـــم قامـــت ال�سيـــدة نافانيثـــم بيـــلي ووفـــد الأمـــم 
املتحدة بجولة يف خمتلف الأق�سام الطبية والتعليمية 
والتاأهيليـــة باجلمعيـــة ، واطلعـــت علـــى اخلدمـــات 
املتخ�س�ســـة التي تقدمهـــا اجلمعية جمانا يف جمال 
علج وتعليم وتاأهيل من�سوبيها من الأطفال املعوقن.
وفـــى ختـــام الزيـــارة اأعربت معـــايل مفو�ســـة الأمم 
املتحـــدة ال�ساميـــة حلقـــوق الإن�ســـان نافانيثم بيلي 
والوفد املرافق لها عن اإعجابها وتقديرها ملا تقدمها 
اجلمعيـــة من خدمـــات متخ�س�سة يف جمـــال رعاية 
الأطفـــال املعوقـــن ، م�سيـــدة بجهود الأمـــري �سلطان 

بن �سلمان بـــن عبد العزيز يف رعايـــة ق�سية الإعاقة 
واملعوقـــن علـــى م�ستـــوى اململكـــة، وذلك مـــن خلل 

اجلمعية ومركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة .
جديـــر بالذكـــر اأن ال�سيـــدة نافانيثـــم بيـــلي قد مت 
تعينهـــا مفو�ســـة الأمـــم املتحـــدة ال�ساميـــة حلقـــوق 
الإن�ســـان يف عـــام 2008 م. وهى من جنـــوب اأفريقيا 
وتعترب اأول امراأة تبـــداأ ممار�سة القانون يف مقاطعة 
ناتال من منزلها عام 1967م. وعملت كمحام للدفاع 
عـــن ن�سطـــاء مناه�ســـة الف�سل العن�ســـري ، وف�سح 
التعذيـــب، وامل�ساعـــدة يف اإن�ساء احلقـــوق الأ�سا�سية 

لل�سجناء يف جزيرة روبن.
كمـــا يذكـــر اأنهـــا عملت كقا�سيـــة يف املحكمـــة العليا 
بجنـــوب اأفريقيا ، ومت اختيارهـــا قا�سية يف املحكمة 
املحكمـــة  يف  واأي�ســـا  لروانـــدا،  الدوليـــة  اجلنائيـــة 

اجلنائية الدولية يف لهاي.

أستقبلها سمو رئيس مجلس اإلدارة
مفوضة األمم المتحدة: خدمات الجمعية إدراك غير عادى 

لحقوق اإلنسان
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�سلم �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعية الأطفال 
املعوقن، وبح�سور معايل وزير العدل الدكتور حممد 
بن عبدالكرمي العي�سي م�ساء الأحد 2 جمادى الآخرة 
1431هـ املوافـــق 16 مايـــو 2010م. جوائز الفائزين 
يف الـــدورة الرابعة ع�سرة مل�سابقـــة الأمري �سلطان بن 
�سلمـــان حلفظ القـــراآن الكـــرمي للأطفـــال املعوقن، 
والتـــي و�سل اإلى مناف�ساتها النهائية 88 طفًل وطفلة 
مـــن كافة مناطـــق اململكة ومن عدد مـــن دول اخلليج 
العربيـــة. واأقيـــم احلفـــل مبقـــر اجلمعيـــة بالريا�س 
بح�ســـور اأع�ســـاء جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة وعدد من 

امل�سوؤولن ورجال الأعمال.
كمـــا اأقيـــم برعايـــة �ساحبـــة ال�سمـــو امللكـــي الأمرية 
ابت�سام بنت يزيد بن عبداهلل بن عبدالرحمن، احلفل 
اخلتامـــي الن�سائـــي للـــدورة الرابعة ع�ســـر للم�سابقة 
)بنات(. وذلك م�ساء يوم الثلثاء 4 جمادى الآخرة.
ويف كلمتـــه للح�ســـور اأعـــرب �ساحـــب ال�سمـــو امللكي 
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز عن �سعادته 

وجائزة الشارقة للقرآن والحديث تشيد برعاية 
األمير سلطان بن سلمان لمسابقة حفظ القرآن 

الكريم لألطفال المعوقين

عرب م�ش��وؤولو جائزة ال�ش��ارقة للقراآن واحلديث لالأ�ش��رة ع��ن تقديرهم جلهود 
�ش��احب ال�ش��مو الأمري �ش��لطان بن �ش��لمان ب��ن عبدالعزي��ز رئي�س جمل���س اإدارة 
اجلمعي��ة ،ومبادرت��ه يف تبن��ي ودعم م�ش��ابقة حف��ظ القراآن الك��رمي لالأطفال 
املعوقني. وو�ش��فت مديرة جائزة ال�ش��ارقة تلك املبادرة باأنها »جهود مباركة يف 
خدمة كتاب اهلل«. واأ�شادت مديرة اجلائزة  اأمل اأحمد �شالح يف خطاب اإلى اأمني 
عام م�ش��ابقة الأمري �ش��لطان بن �ش��لمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني 
عبدالعزيز ال�ش��بيهني، فيه بفكرة امل�شابقة وبدور �شمو الأمري �شلطان بن �شلمان 
يف جناحها واإ�شتمراريتها ،معربة عن اعتزاز اإدارة جائزة ال�شارقة بامل�شاركة يف 
الدورة ال�14 للم�ش��ابقة يف اإطار خطط تو�ش��يع دائرة امل�شابقة ،وال�شعي لإثراء 
املناف�ش��ة ب��ني الأطفال املعوق��ني يف دول اخلليج العربي، وخدم��ة كتاب اهلل من 

خالل هذه ال�شريحة.

األمير سلطان بن سلمان سلم جوائز الدورة الرابعة عشرة لمسابقة 
حفظ القرآن لألطفال المعوقين

وزير العدل : المسابقة  قيمة إسالمية مضافة ومتجددة في 
وطن العطاء والنماء

واعتـــزازه با�ستمراريـــة امل�سابقة للعـــام الرابع ع�سر، 
ومبـــا تلقاه من تفاعل من اأوليـــاء الأمور والعاملن يف 

مراكز الرعاية والتاأهيل، م�سريًا اإلى اأنها متثل اإحدى 
ال�ســـور املتميزة لربامـــج الرعايـــة والتاأهيل والدمج 
للمعوقن يف اململكة، وكذلك جت�سيد ملا تتبناه اململكة 
مـــن جهـــود خلدمة كتـــاب اهلل وت�سجيـــع النا�سئة من 
املعوقن علي حفظ القراآن الكرمي وتدبر معانيه. من 
جهته قـــال معايل وزير العدل يف كلمـــة األقاها خلل 
احلفـــل. اإن رعاية �سموه لهذه اجلائـــزة تكرمي لذوي 
القدرات اخلا�سة وقال الآن الختيار الذي راأى �سموه 
اأن يطلـــق علـــى املعوقـــن )ذوي القـــدرات اخلا�سة( 
تعبري يف حمله وقال اأن هذه الفئة عزيزة على اجلميع 
وهـــي جزء وحلمه مـــن وطننا العزيـــز ل ميكن بحال 
مـــن الأحـــوال اأن نتقاع�س عن دعمهـــا ول اأن ن�ستغني 
عـــن عطائهـــا واأن �سحذ اللهـــم لهذه الفئـــة وتربيتها 
علـــى مائدة القراآن الكرمي خـــري عظيم، وهناأ معاليه 
اجلميـــع علـــى توفيق اهلل عـــز وجل علـــى رعاية هذه 
القيمـــة الإ�سلمية امل�سافة واملتجـــددة دومًا يف وطن 
العطاء والنماء والإطلع بامل�سوؤوليات ال�سرعية، كما 
هنـــاأ املت�سابقـــن اأن اأكرمهم اهلل عز وجـــل وهياأ لهم 
�ساحب ال�سمو امللكـــي الأمري �سلطان بن �سلمان لهذا 
العمـــل اخلـــريي الذي يعترب جـــزءًا من جهـــوده التي 

ت�سجل وتكتب له.
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جائزة للخدمة اإلنسانية 
تشمل اإلفراد 
والمؤسسات 
والمشروعات 

برئا�ســـة �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري �سلطان بن 
�سلمان بن عبد العزيـــز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
عقـــدت جلنة جائـــزة اجلمعيـــة اجتماعهـــا الأول يف 

دورتها ال�سابعة موؤخرا مبقر اجلمعية بالريا�س.
ويف ت�سريـــح �سحفي للدكتور عبد الرحمن بن حمود 
العنـــاد اأمن عـــام  اجلائزة وع�سو اللجنـــة اأو�سح اأن 
اللجنـــة اطلعت علـــي التعديلت املقرتحـــة يف لئحة 
اجلائـــزة، وبرنامج العمل واجلـــدول الزمني لفرعي 
جائـــزة اخلدمة الإن�سانية والتميـــز للمعوقن، م�سريًا 
اإيل اأن اللجنـــة اأقـــرت اإقامـــة حفـــل ت�سليـــم اجلائزة 
يف �سهـــر رم�ســـان املبارك القادم مب�سيئـــة اهلل ، كما 

وافقت علي التعديلت املقرتحة وخطة العمل.
واأ�ســـاف الدكتـــور العناد » كمـــا اأعربـــت اللجنة عن 
�سكرهـــا وتقديرهـــا ملبـــادرة بنـــك �سامبـــا برعايـــة 
اجلائـــزة وحتمـــل تكاليفها ، موؤكـــدة اإن ذلك ي�ساف 
ل�سجـــل مبـــادرات البنـــك ك�سريـــك فاعـــل يف برامج 

اجلمعية وم�سروعاتها علي مدي �سنوات ».
وذكـــر ع�سو اللجنة واأمن عـــام اجلائزة » اأن النخبة 
املتميـــزة التي ت�سمها اللجنـــة برئا�سة �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية ورئي�س الهيئة العامة لل�سياحة 
والآثـــار، وع�سوية معايل الدكتور عبد العزيز بن عبد 
اهلل اخلويطـــر وزيـــر الدولـــة ع�سو جمل�ـــس الوزراء، 
ومعايل الأ�ستـــاذ عبد اهلل بن عبد الرحمن احل�سن 
وزير امليـــاه والكهرباء، ومعايل الأ�ستاذ عبد الرحمن 
بـــن حممـــد ال�سدحان اأمـــن عـــام جمل�س الـــوزراء، 
ومعايل الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر اأمن عام 
جمعية اإن�سان، والأ�ستاذ عي�سي العي�سي ع�سو جمل�س 
الإدارة املنتـــدب الرئي�س التنفيـــذي ملجموعة �سامبا، 
والدكتـــور توفيـــق بن فوزان الربيعـــة مدير عام املدن 
ال�سناعيـــة ومناطـــق التقنيـــة – تلـــك النخبة تعك�س 
اأهميـــة اجلائـــزة، واأهدافها وم�سداقيتهـــا، وحر�س 
جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــن علـــي ا�ستمراريـــة جناح 
اجلائـــزة عطفًا علـــي ر�سيدها الرثي مـــن احل�سور، 
خا�ســـة بعد ت�سرفها بقبول خادم احلرمن ال�سريفن 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لها يف دورتها الأخرية»

اأناب �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمـــري �سلطان بن 
�سلمان بـــن عبد العزيـــز، رئي�س جمل�ـــس اإدارة 
اجلمعية ، م�ست�ساره اخلا�س عبد اهلل بن حممد 
اآل ال�سيخ ع�سو �سرف اجلمعية، حل�سور احلفل 
اخلتامـــي لت�سليـــم جائـــزة ال�سيخ فهـــد الأحمد 
الدولية للعمل اخلريي، والذي اأقيم يف الكويت. 
وخلل احلفل ت�سلم ال�سيخ اأحمد الفهد ال�سباح 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء لل�سوؤون القت�سادية 
وزيـــر الدولة ل�سوؤون التنمية وزير الدولة ل�سوؤون 
الإ�ســـكان يف الكويـــت، من عبـــد اهلل بن حممد 
اآل ال�سيـــخ ن�سخة من كتاب »جمعية وطن« الذي 
يوثق م�سرية جمعية الأطفال املعوقن على مدى 
25 عامًا، ونقل له حتيات وتقدير الأمري �سلطان 
بن �سلمان، ومتنياته بـــدوام تاألق جائزة ال�سيخ 
فهد الأحمد الدوليـــة للعمل اخلريي عطفًا على 
ما حققته من بروز وح�سور يف الفرتة املا�سية.

بالكويـــت  الرايـــة  بقاعـــة  اأقيـــم  احلفـــل  وكان 
وح�ســـره عدد مـــن الوزراء وقـــد توزعت جائزة 

التفوق للموؤ�س�سات اخلريية على ثلث
 جهات حيث فازت باملركز الأول موؤ�س�سة ال�سيخ 
عيد اآل ثاين اخلريية مـــن قطر بجائزة قيمتها 

الإ�سلميـــة  اخلرييـــة  والهيئـــة  دولر،   25000
العاملية يف الكويت باملركز الثاين بجائزة قيمتها 
20000 دولر، والأمانـــة العامـــة للأوقـــاف من 
الكويت باملركز الثالث وكذلك جمعية املحافظة 
على القراآن الكرمي من اململكة الأردنية باملركز 
 الثالـــث مكـــرر بجائـــزة قيمتهـــا 15000 دولر. 
- جائـــزة الإبـــداع العلمـــي: فـــازت بهـــا د.ندى 
يو�ســـف الدعيج من الكويت باملركز الأول بقيمة 
»النظـــام  بعنـــوان  م�ساركـــة  عـــن  دولر   8000
القانـــوين للعمـــل التطوعـــي«، واأ�سمـــاء خمي�س 
ال�سعيـــدي بجائزة الق�ســـة الق�سرية »ال�سرة« 
من الكويت بقيمـــة 6000 دولر، وجائزة ال�سعر 
بقيمـــة 4000 دولر فـــاز بهـــا د.اأ�ســـرف ال�سيد 
�ســـامل مـــن جمهوريـــة م�ســـر العربيـــة بعنوان 

»مناجاة يتيم«.
- جائــــزة امل�سروع اخلريي املميــــز: فاز باملركز الأول 
اجلمعيــــة الكويتية لأولياء اأمــــور املعاقن من الكويت 
بجائــــزة قيمتهــــا 7000 دولر، الثــــاين زيــــاد حممــــد 
هوا�ــــس مــــن اململكة الأردنيــــة بجائــــزة قيمتها 6000 
دولر، والفائز الثالث م�ست�سفى الأمل للطب النف�سي 

من جمهورية اليمن قيمتها 5000 دولر.

عبد اهلل آل الشيخ يسلم نائب رئيس 
الوزراء الكويتي 

نسخة من »جمعية وطن«
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و�ســـف �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري �سلطـــان بن 
�سلمان بن عبد العزيـــز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
التو�سيتـــن اللتـــن اأقرهمـــا جمل�س ال�ســـورى موؤخرا 
بزيـــادة الدعـــم ال�سنـــوي املقـــدم مـــن وزارة ال�سئون 
الجتماعيـــة اإيل اجلمعيـــات اخلرييـــة ، وقيام وزارة 
ال�سئـــون الجتماعية بو�سع خطـــة للتو�سع يف الرعاية 
النهاريـــة وال�سحيـــة املنزلية تتنا�سب مـــع متطلبات 
رعايـــة وتاأهيل املعوقـــن – و�سفهما باأنهما » معاي�سة 
وتفاعـــل متميـــز مـــن مقام جمل�ـــس ال�ســـورى مع دور 
موؤ�س�ســـات العمل اخلريي بوجه عام ، ومع احتياجات 

وهموم فئة املعوقن بوجه خا�س ».
واأعـــرب �سمـــو الأمـــري �سلطان بن �سلمـــان يف خطاب 
بعـــث بـــه اإيل معـــايل رئي�س جمل�ـــس ال�ســـورى ال�سيخ 
الدكتـــور عبـــد اهلل بن حممـــد اآل ال�سيخ عـــن تقديره 

األمير سلطان بن سلمان لرئيس مجلس الشورى :
التوصية بزيادة الدعم للجمعيات الخيرية والتوسع في 
رعاية المعوقين يمثالن تفاعاًل متميزًا مع احتياجات فئة 

مهمة من المجتمع

الجمعية تدعو رجال األعمال 
للمساهمة في إنشاء وقف خيري

 لمركزها الجديد بالباحة 
اأ�ســـاد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبـــد العزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
مببادر رجل الأعمال حممد اآل �سقر بالتربع ل�سالح م�سروع الوقف اخلريي ملركز اجلمعية اجلديد 
مبنطقـــة الباحة.معربا �سموه عن �سكره وتقدير لهذه املبادرة التي تعك�س مدى تفاعل اأهل اخلري يف 

بلدنا الغالية مع الأعمال اخلريية.
وقـــال رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعيـــة اأن قطاع رجال الأعمال �ساحب مبـــادرات متميزة وم�ساهمات 
فعالة جتاه اجلمعية ، ولهذا تعول اجلمعية كثريا على هذا القطاع خلل املرحلة القادمة، وذلك يف 

ظل تو�سع خدمات اجلمعية باإن�ساء مراكز جديدة يف خمتلف مناطق اململكة.
هـــذا وكانـــت اجلمعية احتفلت موؤخـــرا برعاية �ساحـــب ال�سمو امللكـــي الأمري حممد بـــن �سعود بن 
عبدالعزيـــز اأمري منطقة الباحة بو�سع حجـــر الأ�سا�س ملركز اجلمعية اجلديد بالباحة، حيث اأكدت 
الدرا�ســـات امليدانية مدى حاجة املنطقة ملركز لرعايـــة الأطفال املعوقن،يقدم اخلدمات العلجية 

والتعليمية والتاأهيلية جمانا لهذه الفئة الغالية باملنطقة.
كما يذكر اأن اأ�سرة ال�سيخ علي بن اإبراهيم املجدوعي تبنت اإقامة م�سروع مركز اجلمعية يف الباحة، 
علـــى نفقتها وذلك بالتربع بقيمة تكاليف اإن�ساء املركز اجلديد بالباحة ، حيث من املنتظر اأن يقدم 

خدماته املجانية املتخ�س�سة للمئات من الأطفال املعوقن من اأبناء املنطقة.

وعرفانه بالإنابة عـــن جمل�س اإدارة اجلمعية والآلف 
مـــن امل�سمولن بخدماتها، واملعنيـــن بالعمل اخلريي 
يف اململكـــة ملعاليـــه ولأع�ســـاء املجل�ـــس علـــي تبنيهم 

اخلرييـــة  اجلمعيـــات  اإن  اإيل  م�ســـريًا  التو�سيتـــن، 
يف اململكـــة باتـــت تواجـــه حتديـــًا �سعبـــًا يف م�سعاها 
ملوا�سلة براجمها اخلريية وخدماتها املجانية يف ظل 
حمدوديـــة اإمكاناتها املاليـــة وتذبـــذب اإيراداتها من 

التربعات.
واأ�سرهـــم  املعوقـــن  مـــن  الآلف  اإن   « وقـــال �سمـــوه 
يتطلعـــون اإيل تفعيـــل تو�سيـــة التو�ســـع يف الرعايـــة 
مـــع  تتنا�ســـب  التـــي  املنزليـــة  وال�سحيـــة  النهاريـــة 
متطلباتهم ، وهو الأمر الذي ت�سعي اجلمعية لتنفيذه 
�سمن براجمهـــا املتخ�س�سة والتي باتـــت متثل عبئًا 

ماليًا فوق قدراتها.«
وعلـــي نف�س ال�سعيـــد ثمن �سمو رئي�ـــس جمل�س اإدارة 
اجلمعيـــة مبـــادرة ع�ســـو جمل�ـــس ال�ســـورى الأ�ستاذ 
اأ�سامـــة بن علـــي ماجد قبـــاين بطرح تو�سيـــة زيادة 
دعـــم اجلمعيـــات اخلرييـــة وحر�ســـه علـــى م�ساندة 
الطـــرح بجملـــة مـــن احليثيات املهمـــة ، م�ســـريًا اإلى 
اأهميـــة ان�سهار اأع�ســـاء املجل�ـــس يف ق�سايا املجتمع 

باعتبارهم ج�سر توا�سل بن املواطن ومتخذ القرار
وجدير بالذكر اأن جمل�س اإدارة اجلمعية دعا املجل�س 
التن�سيقـــي للجمعيات اخلرييـــة اإيل تبني طلبًا لوزارة 
ال�سئون الجتماعية لزيـــادة الدعم املقدم للجمعيات 
التي تقدم خدمات جمانية وتتبني برامج وم�سروعات 
علـــي م�ستوي الوطن وتواجه م�ساعب التمويل يف ظل 

التزايد املتنامي يف ميزانياتها .

الأ�ستاذ اأ�سامة بن علي ماجد قباين ال�سيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد اآل ال�سيخ
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بتوجيـــه من �ساحب ال�سمو امللكـــي الأمري الفريق اأول 
ركـــن متعب بن عبد اهلل بن عبـــد العزيز نائب رئي�س 
احلر�ـــس الوطني لل�سئون التنفيذية  قام الأ�ستاذ عبد 
املح�ســـن املعمر امل�سرف علي م�سابقة خادم احلرمن 
ال�سريفـــن حلفظ القـــراآن الكرمي وال�سنـــة باحلر�س 
الوطنـــي بت�سليـــم جوائـــز ماليـــة تقديريـــة للأطفال 
املتفوقن يف م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ 

القراآن الكرمي للأطفال املعوقن.
ويف ت�سريـــح �سحفـــي للأ�ستـــاذ بنـــدر بـــن عثمـــان 
ال�سالـــح ع�ســـو جمل�ـــس الإدارة ورئي�ـــس جلنة تنمية 
املـــوارد باجلمعيـــة ، رفـــع بالإنابة عن جمل�ـــس اإدارة 
اجلمعيـــة  اأ�سمـــي اآيات ال�سكـــر والتقدير اإيل �ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري متعب بـــن عبد اهلل بـــن عبد 
العزيـــز وايل كافـــة القائمـــن علـــي م�سابقـــة خـــادم 
احلرمـــن ال�سريفن حلفظ القراآن الكـــرمي ملبادرته 
بتكـــرمي الأطفـــال املعوقن حافظي القـــراآن الكرمي ، 
م�سريًا اإيل اأن ذلك يج�سد عدة دلئل يف مقدمتها ما 

يحظـــي به حفظه القراآن من دعم ورعاية من حكومة 
اململكـــة يف الداخل واخلارج يف اإطـــار اهتمام مملكة 

الإن�سانية بن�سر كتاب اهلل .
واأ�ســـاف ال�سالـــح« كما تعك�ـــس هذه املبـــادرة تكامل 
جهـــود موؤ�س�ســـات الدولـــة واحلر�ـــس امل�ســـرتك علي 
حتقي���ق �لنتائ���ج �لق�ش���وى لأي برنام���ج �أو ن�ش���اط ، 
وتوؤكد يف نف�ـــس الوقت تفرد م�سابقـــة الأمري �سلطان 
بن �سلمـــان حلفظ القراآن الكـــرمي للأطفال املعوقن 
وجناحهـــا يف ا�ستقطـــاب التفاعل مـــن اجلميع ل�سمو 

ر�سالتها ، واأهدافها الرتبوية والإن�سانية.
مـــن جهته قال الأ�ستاذ عبد املح�ســـن املعمر امل�سرف 
علـــي م�سابقـــة خـــادم احلرمـــن ال�سريفـــن حلفـــظ 
القراآن الكرمي وال�سنة باحلر�س الوطني » اإن احلر�س 
الوطنـــي بقيـــادة خـــادم احلرمـــن ال�سريفـــن يقوم 
بـــدور ح�ســـاري يف جمالت عديـــدة منهـــا الثقايف ، 
ومـــن اأبرزها مهرجـــان اجلنادريـــة ، وم�سابقة خادم 
احلرمـــن ال�سريفن حلفـــظ القراآن الكـــرمي وال�سنة 

باحلر�س الوطني احد الأوجـــه النرية لهذا املهرجان 
الـــدويل ، ولن م�سابقـــة خـــادم احلرمـــن ال�سريفن 
ثمـــرة طيبة مـــن ثمـــار العناية بكتـــاب اهلل، حر�ست 
هـــذا العام بتوجيـــه من �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري 
الفريـــق اأول ركن متعب بن عبـــد اهلل بن عبد العزيز 
نائـــب رئي�س احلر�س الوطني لل�سئـــون التنفيذية على 
تكـــرمي الأطفال املعوقن املتميزيـــن يف حفظ القران 
الكـــرمي .م�سيدا بجهود �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلطان بن �سلمان يف رعاية وتبنى هذه امل�سابقة املتميزة 

للأطفال املعوقن وذلك ت�سجيعًا لهم وموؤازرة لأ�سرهم.
هذا وقـــد اأعرب اأوليـــاء اأمور الأطفـــال املكرمن عن 
�سعادتهـــم واعتزازهم مبا حظي به اأبنائهم من كرمي 
ت�سجيع من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبد 
اهلل بن عبـــد العزيز والقائمن علي امل�سابقة الرائدة 
» م�سابقـــة خادم احلرمن ال�سريفـــن حلفظ القراآن 
الكـــرمي« واأكدوا املردود اليجابـــي لتلك املبادرة على 

الأطفال وذويهم.

بتوجيه من األمير متعب بن عبد اهلل بن عبد العزيز 
تكريم أطفال الجمعية الفائزين في مسابقة 

خادم الحرمين الشريفين
 لحفظ القرآن الكريم
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مجموعة الفوزان تنشئ مركز  خدمة 
المعوقين بالزلفي بتكلفة 30 مليون

 
اأكـــد �ساحـــب ال�سمو امللكـــي الأمري �سلطان بـــن �سلمان بن عبـــد العزيز، رئي�ـــس جمل�س اإدارة 
اجلمعيـــة، اأن مبادرات التـــربع من قبل رجال الأعمال يف اململكة هـــي مبادرات خرية والوطن 
واملواطـــن ي�ستحقانها، موؤكـــدًا اأن رجال الأعمال لي�سوا بغرباء علـــى الوطن، حيث قاموا ببناء 
موؤ�س�ساتهـــم واأعمالهم يف ظل الأمـــن والأمان الذي تنعم به هذه البلد، يف حن اأن منتجاتهم 

تباع على املواطنن وهم يتفاعلون ويردون الآن بع�سا من اجلميل لهذا الوطن املعطاء،
 واأكـــد الأمـــري �سلطان خـــلل ح�سوره ورعايته توقيـــع عقد اإن�ساء مركز خدمـــة ذوي القدرات 
اخلا�سة يف مدينة الزلفي، والتي جرت مرا�سم توقيعه يف حمافظة اخلرب موؤخرا، اأن ما يقوم 
بـــه رجـــال الأعمال هو واجب وطني ، وياأتي لفتح املجال وت�سجيـــع الآخرين لنتهاج نهج �سركة 
الفـــوزان القاب�سة،داعيـــا رجال الأعمال اإلـــى اأن ينهجوا نهج رجال الأعمـــال الآخرين الذين 

يدعمون الوطن مببادرة م�سابهة ملبادرة جمموعة الفوزان والتي تعود بالفائدة على اجلميع.
وكانـــت جمموعة الفوزان القاب�سة قـــد اأعلنت اإن�ساء مركز خدمـــة ذوي القدرات اخلا�سة يف 
مدينـــة الزلفي و�سط اململكة بتكلفة جتـــاوزت 30 مليون ريال، ومت توقيع عقد الت�سليم للمقاول 
يف اخلـــرب بح�ســـور الأمري �سلطان بن �سلمان بـــن عبد العزيز رئي�س جمل�ـــس اإدارة اجلمعية ، 

والدكتور يو�سف العثيمن وزير ال�سوؤون الجتماعية.

التن�سيقـــي  املجل�ـــس  ت�سكيـــل  علـــى  املوافقـــة   متـــت 
للجمعيات اخلريية املعنية بخدمات املعوقن برئا�سة 
�ساحـــب ال�سمـــو امللكي الأمري �سلطان بـــن �سلمان بن 
عبـــد العزيـــز رئي�س جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة ورئي�س 
جمل�ـــس اإدارة مركـــز الأمري �سلمان لأبحـــاث الإعاقة 
وع�سوية روؤ�ســـاء جمال�س اإدارات اجلمعيات اخلريية 

املعنية بخدمات املعوقن. 
وبهـــذه املنا�سبـــة اأو�ســـح �سيـــف اهلل البلـــوي الأمن 
العام ملركـــز الأمري �سلمان لأبحـــاث الإعاقة والأمن 
العـــام للمجل�ـــس التن�سيقي، اأن ت�سكيـــل املجل�س بهذه 
النخبـــة يعد نقلـــة نوعية لعمـــل اجلمعيـــات اخلريية 
العاملـــة يف هذا املجـــال ودعمًا مل�سريتهـــا الإن�سانية، 
كمـــا اأنـــه �سي�سهـــم يف دفع م�سرية العمـــل اخلريي يف 
جمال الإعاقة وفق الروؤية التي تتبناها حكومة خادم 
احلرمـــن ال�سريفن و�سمو ويل عهـــده الأمن ، و�سمو 

النائب الثاين حفظهم اهلل. 
واأكد اأن املجل�س يهـــدف اإلى تن�سيق جهود اجلمعيات 

اخلرييـــة املعنية بخدمـــات املعوقن وتقـــدمي امل�سورة 
التـــي ت�سهـــم يف تطويـــر الأداء للجمعيـــات وتعزيـــز 

علقات ال�سراكة الفاعلة فيما بينها. 

وبـــن البلوي اأن الجتمـــاع الأول للمجل�ـــس التن�سيقي 
الـــذي عقد برئا�سة �سمـــو الأمري �سلطـــان بن �سلمان 
موؤخـــرا قـــد ناق�س العديـــد من املوا�سيـــع املدرجة يف 
جـــدول الأعمال واتخـــذ ب�ساأنها عددًا مـــن القرارات 
والتو�سيـــات مـــن اأهمها املوافقة علـــى لئحة املجل�س 
التن�سيقـــي املكونـــة مـــن )13( مـــادة واعتمـــاده من 
وزارة ال�ســـوؤون الجتماعيـــة، وقد ت�سمنـــت اللئحة 
العديد من الأهداف التي ي�سعى املجل�س اإلى حتقيقها 
كالتن�سيـــق بن اجلمعيات اخلريية لتقليل الزدواجية 
يف اخلدمات التي تقدمها مبـــا يخدم ق�سية املعوقن 
والإعاقـــة، وتن�سيـــق اأعمالها حمليًا خلدمـــة الق�سايا 
ذات الهتمامـــات الوطنيـــة امل�سرتكـــة ومبـــا يحقـــق 
التكامـــل بالأدوار والعمل علـــى تطوير خطط وبرامج 
اجلمعيـــات وتذليـــل ال�سعوبـــات واملعوقـــات التي قد 
تواجه اجلمعيات وتوؤثر على حتقيق اأهدافها وتنظيم 
لقـــاءات �سنويـــة دوريـــة للجمعيـــات لتبـــادل الأفكار 
واخلربات وتطوير العمل واإعداد قواعد معلومات عن 
خدمـــات املعوقن واأعدادهـــم وت�سنيفاتهم بالتعاون 
مـــع مركز الأمـــري �سلمان لأبحـــاث الإعاقة وحتديثها 

�سنويًا. 
كمـــا وافق املجل�ـــس على فتح املجال اأمـــام اجلمعيات 
للم�ساركـــة يف تنفيـــذ برنامج الو�ســـول ال�سامل الذي 
يتبناه مركز الأمـــري �سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون 
مـــع عـــدد مـــن اجلهـــات املخت�ســـة كمـــا اأقـــر اإتاحة 
الفر�سة اأمام اجلمعيات لعر�س جتاربها الناجحة يف 
جمال خدمات الأ�سخا�ـــس ذوي الإعاقة يف اللقاءات 

الت�ساورية القادمة.

تشكيل مجلس تنسيقي للجمعيات الخيرية
المعنية بخدمات المعوقين
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برئا�ســـة �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري �سلطان بن 
�سلمان بن عبد العزيـــز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
عقد موؤخـــرا اجتماع م�سرتك للجنة التنفيذية وجلنة 
ال�ستثمـــار باجلمعيـــة لدرا�ســـة اإقامة م�ســـروع وقف 
خريي يف مكة املكرمـــة يف اإطار م�سعى تغطية نفقات 

ت�سغيل مراكز اجلمعية وخدماتها املجانية .
ويف ت�سريح �سحفـــي لأمن عام اجلمعية عو�س عبد 
اهلل الغامـــدى اأو�سح اأن الجتمـــاع اإطلع على التقرير 

والدرا�ســـة  املقدمتـــن  مـــن جلنـــة ال�ستثمـــار واحد 
بيوت اخلـــربة الهند�ســـة ال�ستثمارية حـــول امل�سروع 
،والذي ت�سمـــن تو�سية بالنطـــلق يف تنفيذ م�سروع 
وقـــف يطلـــق عليه وقـــف »�سلطان اخلري« علـــي اأر�س 
متلكها اجلمعية مبكة املكرمة ، تقديرًا للدعم الكرمي 
الـــذي يوليه �ساحب ال�سمو امللكـــي الأمري �سلطان بن 
عبد العزيز ويل العهـــد ، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الدفـــاع والطريان واملفت�س العـــام للجمعية منذ 

أقرتهما اللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار 
الجمعية تشرع في إنشاء وقف 

»سلطان الخير« .. ومشروع استثماري 
متكامل في مكة المكرمة

إشادة بمساندة نورة الفايز
برامج دمج الطالبات المعوقات في 

التعليم العام

اأ�ســـاد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
، بتفاعـــل الأ�ستاذة نورة بنت عبـــد اهلل الفايز نائب وزير الرتبية والتعليم لتعليم البنات مع برامج 

دمج الطالبات املعوقات يف مدار�س ومعاهد التعليم العام واخلا�س. 
وعـــرب الأمري �سلطـــان بن �سلمان يف ر�سالـــة بعث بها اإلـــى » الفايز« ، عن �ســـروره وجميع من�سوبي 
اجلمعيـــة مـــن اأع�ســـاء جمل�ـــس الإدارة والعاملـــن واأ�سر امل�ستفيديـــن من خدمـــات اجلمعية، بعد 
�ســـدور تعميـــم نائب وزير الرتبيـــة والتعليم لتعليم البنـــات اإلى عموم مديري الرتبيـــة والتعليم يف 
املحافظات،واملناطق بخ�سو�س التعليمات والإجراءات التي يجب اتخاذها يف �سبيل دمج املعوقن 
حركيـــًا يف مدار�س ومعاهد التعليم العام واخلا�س، واأ�ســـاف اأن هذا التجاوب والتفاعل مع هموم 
واآمـــال املعوقـــات حركيًا �سيلقى بظلله الإيجابية واآثاره احل�سنة على تلك الفئة واأ�سرها، ما يعجل 

وي�سهل عملية دجمهم يف املجتمع. 
واأعرب الأمري �سلطان بن �سلمان يف ختام ر�سالته عن �سكره الأ�ستاذة نورة الفايز ملا تف�سلت به من 

اهتمام يعك�س اإميانها باأهمية الدمج واحتياجات املعوقات، متمنيًا لها دوام التوفيق. 
يذكـــر اأن اجلمعية تويل ق�سية دمج الطـــلب والطالبات املعوقن يف املدار�س العامة واخلا�سة جل 
اهتمامهـــا، وتتبنى برناجمًا متكامًل يف هذا الإطار من خلل التعاون مع اإدارات التعليم والرتبية 

اخلا�سة.

تاأ�سي�سهـــا قبـــل خم�سة وع�سرين عامـــًا ،كما ت�سمنت 
التو�سيـــة تخ�سي�ـــس باقـــي م�ساحة الأر�ـــس لإن�ساء 
م�ســـروع » واحـــة تكافـــل » وعلـــي اأن ي�ســـم جممعن 
�سكنيـــن جتاريـــن ، واأن يتـــاح للم�ساهمـــن من اأهل 

اخلري امل�ساركة يف امل�سروع .
وقـــال اأمـــن عام اجلمعيـــة » كما مت خـــلل الجتماع 
الإطـــلع علـــى لئحـــة الأوقـــاف اخلرييـــة باجلمعية 
والتـــي مت اإعدادها باإ�سراف جلنـــة الأوقاف، واأو�سي 
املجتمعون بالرفع ملجل�ـــس الإدارة لإقرارها ، معربن 
عـــن تقديرهم للجهـــد املتميز الـــذي يبذلـــه اأع�ساء 
جلنـــة الأوقاف برئا�سة معـــايل ال�سيخ �سالح بن عبد 
العزيـــز اآل ال�سيخ وزير ال�سئـــون الإ�سلمية والأوقاف 

والدعوة والإر�ساد .
واأ�سار الغامدي اإلى اأن الجتماع ناق�س القوائم املالية 
للجمعية للعـــام املايل املن�سرم ، ومت اإقرارها متهيدًا 
لعر�سهـــا علـــى اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميـــة القادم 

مب�سيئة اهلل ، 
واختتم الغامدى ت�سريحه م�سريًا اإيل اأنه مع ت�ساعد 
ميزانية اجلمعية والتي و�سلت اإلى نحو 91 مليون ريال 
ت�سمل نفقات ت�سغيل املراكز ال�ست القائمة ، وتكاليف 
الإن�ســـاء يف م�سروعـــات املراكز الأربعـــة اجلديدة يف 
كل مـــن الر�س ، والباحة ، وع�ســـري، وجنوب الريا�س 
، اأولـــت اللجنـــة التنفيذية وجلنـــة ال�ستثمـــار اأولوية 
خا�سة لربامج تنمية مـــوارد اجلمعية مبا يتواكب مع 
خطط تطوير اخلدمـــة ، حيث ت�سهد مراكز اجلمعية 
نقلـــة نوعيـــة علـــي �سعيد كـــم وكيف برامـــج الرعاية 

املقدمة لنحو 3300 طفل وطفلة �سنويًا .

عو�س الغامدي اأمن عام اجلمعية



الخطوة 56
15جمادي الآخر 1431 هـ ـ يونيو 2010 م الوصول الشامل

الوصول الشامل
الوصول الشامل

الوصول الشامل
الوصول الشامل

الوصول الشامل

ملف

الوصول
الشامل

األمير سلمان 
يعلن الرياض أول 
مدينة سعودية 

»صديقة 
للمعوقين«

برنامج الوصول 
الشامل 

.. يؤسس 
لبيئة صديقة 

للمعوقين

عدد من 
المسؤولين 

يثمنون 
إهتمام الدولة 

بالمعوقين
الخطوة 56
15جمادي الآخر 1431 هـ ـ يونيو 2010 م



الوصول الشامل ملف

الخطوة 56
جمادي الآخر 1431 هـ ـ يونيو 2010 م 16

اأعلن �س��احب ال�س��م� امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل �س��ع�د اأمري منطقة الريا�س م�ؤ�س�س مركز 

الأمري �س��لمان لأبحاث الإعاقة اأن الريا�س اأول مدينة �س��ديقة للمع�قني على م�ست�ى اململكة والعامل 

العربي، وذلك بعد اإقراره مبادرة ال��س�ل ال�سامل التي ط�رها مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة. 

يف خط���ة رائ��دة جت�س��د التزام حك�م��ة خادم احلرم��ني ال�س��ريفني ، بخدمة ودعم الأ�س��خا�س ذوي 

الإعاقة.

رعى توقيع 11 إتفاقية .. ودشن الموقع اإللكتروني للبرنامج
األمير سلمان يعلن

الرياض أول مدينة سعودية »صديقة للمعوقين«
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الإن�شانيـــة مللك هـــذه البالد لهو �شـــرف كبري لبالدنا 
وم�شوؤوليـــة عظيمـــة«، داعيـــا اجلميـــع اإلـــى التعـــاون 
والدعـــم لهذه املراكز ورعايـــة الأعمال اخلريية، كما 

هو جار حاليًا يف جميع الأعمال اخلريية.
واطلـــع الأمري �شلمان علـــى ال�شعوبات التـــي يعانيها 

املعوقـــون خـــالل ا�شتخدامهـــم الكرا�شـــي املتحركـــة 
وال�شبـــل الكفيلة بت�شهيل تنقلهم بكل ي�شر �شواء كانوا 
يف اأماكـــن عملهم اأو يف الأماكن العامة. بعد ذلك بداأ 

احلفل املعد بهذه املنا�شبة.
وت�شلـــم الأمري �شلمان بن عبـــد العزيز موؤ�ش�س املركز 

و�شهد الأمري �شلمان بن عبد العزيز توقيع  11اتفاقية 
مـــع عـــدة جهـــات حكوميـــة لتفعيـــل برنامـــج �شهولة 
الو�شول ال�شامل، كما وقع على دليل معايري الربنامج 
التـــي اأعدهـــا املركـــز ليكـــون د�شتـــورا علميـــا عامليا 
ومرجعـــا رئي�شـــا خلدمة اجلميـــع عمومـــا وللمعوقني 
خ�شو�شـــا، اإ�شافـــة اإلـــى تد�شينه املوقـــع الإلكرتوين 
اخلا�س بالربنامج لتفعيل هـــذا الإعالن الذي ينفذه 
املركز بدعم مـــن وزارة النقل يف قفزة نوعية مل�شرية 
التطويـــر احل�شري والعمراين التـــي تعي�شها اململكة، 
وذلك تاأكيدًا على مراعاة ا�شتيعاب املعوقني يف اأوجه 
احليـــاة العامـــة وم�شاندتهم يف جميـــع املجالت لكي 

يتمكنوا من ممار�شة حياتهم وحتقيق طموحاتهم.
واأكـــد �شمـــو اأمري منطقـــة الريا�س اأن هـــذه اململكة » 
مملكـــة الإن�شانية« ترعـــى بني احلني والآخـــر اأعمال 
اخلري والربكة م�شيفا »وي�شـــرين يف منا�شبة اجتماع 
مركـــز الأمري �شلمان لأبحـــاث الإعاقة لإقرار مبادرة 
برنامـــج الو�شـــول ال�شامـــل اأن اأعلن مدينـــة الريا�س 
عا�شمـــة الإن�شانيـــة كاأول مدينـــة ت�شتقطـــب برنامج 
الو�شـــول ال�شامل للمعوقني ذوي القـــدرات اخلا�شة، 
واأدعـــو اجلهـــات احلكوميـــة والأهليـــة كافـــة لتقدمي 

امل�شاندة يف حتقيق الهدف النبيل«.
وقال الأمري �شلمـــان يف مقر اإمارة منطقة الريا�س:» 
اإن ا�شـــم مملكـــة الإن�شانيـــة لهذه البـــالد وا�شم ملك 

األمير سلمان :

اإن ا�شـــم مملكة الإن�شانيـــة لهذه البالد 

وا�شـــم ملك الإن�شانيـــة مللك هذه البالد 

لهـــو �شـــرف كبـــري لبالدنـــا وم�شوؤوليـــة 

عظيمة«
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قبل توقيع التفاقيات جائزة الرئي�س اجلزائري عبد 
العزيـــز بوتفليقة للـــرواد العرب لتمكـــني الأ�شخا�س 
ذوي الإعاقة التي فاز بها املركز لعام 2009م من بني 
13 دولـــة ونالها لقـــاء الإجنازات البـــارزة واملهمة يف 
جمال اأبحاث الإعاقة وخدمة املعوقني التي قدمها له 
الأمري �شلطان بن �شلمـــان رئي�س جمل�س اإدارة مركز 

الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة.
ومثـــل اجلهـــات املوقعـــة لربنامـــج �شهولـــة الو�شـــول 
ال�شامل مـــع مركز الأمـــري �شلمان لأبحـــاث الإعاقة، 
كل مـــن: �شاحـــب ال�شمو امللكـــي الأمـــري من�شور بن 
متعب بن عبد العزيز وزير ال�شوؤون البلدية والقروية، 
الدكتور حممد بن عبـــد الكرمي العي�شى وزير العدل، 
الدكتور توفيق بن عبد العزيز ال�شديري وكيل الوزارة 
ل�شوؤون امل�شاجـــد والدعوة والإر�شاد، الدكتور �شليمان 
اأبـــا اخليـــل مديـــر جامعـــة الإمـــام حممد بـــن �شعود 
الإ�شالميـــة، الدكتور عبد اهلل العثمـــان مدير جامعة 
امللـــك �شعود، الدكتـــور قا�شم الق�شبـــي م�شرف عام 
م�شت�شفـــى امللك في�شـــل التخ�ش�شـــي، الدكتور عبد 
اهلل الر�شيـــد نائـــب رئي�ـــس مدينة امللك عبـــد العزيز 
للعلـــوم والتقنيـــة يف دعـــم البحـــث العلمـــي، الدكتور 
ه�شام ناظرة مديـــر ال�شوؤون ال�شحية يف الريا�س يف 
وزارة ال�شحة وعبد الرحمن اجلري�شي رئي�س جمل�س 
اإدارة الغرفة التجارية ال�شناعية يف الريا�س، ثم وقع 
املهند�س عبد اهلل الطا�شـــان مدير مطار امللك خالد 
الـــدويل، عبـــد الرحمن اجل�شا�ـــس املديـــر التنفيذي 

لقطاع ال�شياحة يف الهيئة العامة لل�شياحة والآثار.
ح�شـــر احلفل كل مـــن: �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري 

�شطام بـــن عبد العزيز نائب اأمـــري منطقة الريا�س، 
و�شاحـــب ال�شمو امللكـــي الأمري الدكتـــور من�شور بن 
متعب بن عبد العزيز وزير ال�شوؤون البلدية والقروية، 
و�شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري عبد العزيز بن �شلمان 
بن عبد العزيز م�شاعد وزير البرتول والرثوة املعدنية 
ل�شوؤون البرتول، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد 
بـــن �شلمان بن عبـــد العزيز امل�شت�شـــار اخلا�س لأمري 
منطقـــة الريا�س، �شاحب ال�شمو الأمري الدكتور عبد 
العزيـــز بن عيـــاف اأمني منطقـــة الريا�ـــس، ومعايل 
الدكتـــور حممد العي�شي وزير العدل، ومعايل الدكتور 
جبـــارة ال�شري�شري وزيـــر النقل، ومعـــايل الدكتور 

يو�شف العثيمني وزير ال�شوؤون الجتماعية.
مـــن جهته، اأكد �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري �شلطان 
بـــن �شلمان رئي�س جمل�ـــس اإدارة مركز الأمري �شلمان 
لأبحـــاث الإعاقة اأن جميع موؤ�ش�شات الدولة لن تعطي 
تراخي�ـــس لأي من�شـــاأة، اإل اإذا كانـــت يف املقام الأول 
�شديقـــة للمعوقني، م�شريا اإلـــى اأن الربنامج مل�شلحة 
املواطنـــني وياأتـــي يف مقدمتهـــم فئـــة املعوقـــني بعـــد 
اإعالن الأمري من�شور بن متعب وزير ال�شوؤون البلدية 

والقروية اأن امل�شروع �شمن كود البناء ال�شعودي.
واأ�شار الأمري �شلطان بن �شلمان يف املوؤمتر ال�شحايف 
عقب توقيـــع اتفاقيـــات ومذكرات التفاهـــم لربنامج 
الو�شـــول ال�شامل اإلى اأن الريا�ـــس �شتكون اأول مدينة 
�شديقـــة للمعوقـــني، لفتـــا اإلى عـــدم الر�شـــا عن اأن 
الدول الأخرى تبـــداأ باإتاحة جميع مرافقها للمعوقني 

دون املبادرة من اململكة.
واأ�شاف:»اإن من �شمن التفاقيات التي وقعت اتفاقية 

• أمير منطقة الرياض يتسلم جائزة الرئيس 	
الجزائري للرواد العرب لتمكين األشخاص 

ذوي اإلعاقة التي فاز بها مركز األمير 
سلمان ألبحاث اإلعاقة لعام 2009م

• األمير سلطان بن سلمان: البرنامج 	
لمصلحة المواطنين وفى مقدمتهم 

المعوقين
• وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت 	

المشروع ضمن كود البناء السعودي 

مـــع الغرفـــة التجاريـــة والتـــي �شتعمل مـــع املوؤ�ش�شات 
القائمة من اأ�شواق واأماكن عامة حتى امل�شاكن العامة 
من �شقـــق مفرو�شـــة اأن يكون للمعوقني طـــرق متاحة 
لهم، مبديا اأ�شفه علـــى وجود مرافق وم�شاريع لي�شت 
مهيـــاأة للمعوقني، معتربا اأن ذلـــك يعد خلال وا�شحا، 
متمنيـــا من اجلميـــع الن�شمـــام واملبـــادرة للربنامج 
وتهيئـــة مرافقهـــا بتكاليف قليلـــة حتى ي�شهـــل لذوي 
القدرات اخلا�شة ال�شتفادة من تلك املرافق، لي�شهل 

لهم احلركة.
ولفـــت رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة مركـــز الأمـــري �شلمـــان 
لالأبحاث والإعاقـــة اإلى اأن عدم توقيـــع اتفاقيات مع 
عـــدد من الـــوزارات واجلهات احلكوميـــة كان ب�شبب 
عـــدم ا�شتعدادها لتوقيـــع التفاقية وحتتاج اإلى بع�س 
الوقـــت، بحيـــث اإن بع�شها لديها من�شـــاآت كبرية مثل 
وزارة الرتبيـــة والتعليـــم، م�شـــددا علـــى حر�س وزير 
الرتبيـــة والتعليـــم على امل�شـــروع، من اأجـــل املن�شاآت 
اجلديدة وتكيف احلالية، م�شريا اإلى اأن اجلهات التي 

مل توقع �شتبادر بالتوقيع حال جاهزية اتفاقياتها.
واأبـــان الأمـــري �شلطـــان بـــن �شلمـــان اأن الكر�شـــي مت 
جتريبـــه يف 150موقعا مـــن وزارات وجمل�س ال�شورى 
وموؤ�ش�شات جتارية، وذلك لتجربته من قبل امل�شوؤولني 

واملواطنني ملعرفة ال�شعوبات التي تواجه املعوقني.
وقـــال:»اإن رعايـــة الأمـــري �شلمـــان توقيـــع اتفاقيـــات 
الو�شـــول ال�شامـــل مع عدد مـــن اجلهـــات احلكومية 
متثـــل نقطة حتـــول جديدة لالأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقة 
يف اململكـــة م�شـــريًا �شموه اإلـــى التـــزام حكومة خادم 
احلرمـــني ال�شريفـــني امللك عبد اهلل بـــن عبد العزيز 
بتقـــدمي الدعـــم الـــالزم لالأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقـــة 

لي�شبحوا اأفرادًا منتجني يف جمتمعهم.
واأو�شـــح الأمـــري �شلطان بـــن �شلمـــان اأن الربنامج ل 
ي�شتهـــدف املعوقـــني فقـــط بل �شيتيـــح تطويـــر البيئة 
املحيطـــة بجميـــع اأفـــراد املجتمـــع وذلك مـــن خالل 
الو�شول اإلى الأماكن العامة واخلا�شة كمراكز الت�شوق 
واملن�شـــاآت التجاريـــة ومواقـــف ال�شيـــارات واملدار�س 

وامل�شاجد واملنازل اإلى غري ذلك من املرافق.
وبـــني الأمري �شلطـــان بن �شلمـــان اأن الربنامـــج ياأتي 
تفعياًل لر�شالة املركز بتقدمي علم ينفع النا�س، الذي 
انطلقت فكرته منذ اأربعـــة اأعوام مببادرة من الأمري 
�شلمـــان بن عبد العزيز، وّكثـــف املركز جهوده ملتابعة 
املبـــادرة واإمنائهـــا حتـــى متكن مـــن تطويـــر برنامج 
متخ�ش�س ُيعّنـــى بتلبية احتياجات املجتمع ال�شعودي 
يف جمال التنقـــل والندماج يف املجتمـــع عرب اعتماد 
معايري عامـــة تلتزم بهـــا جميع املن�شـــاآت يف اململكة، 
اإعـــدادًا لنقلـــة ح�شارية ونوعيـــة يف تنظيم حقوق كل 
فئـــات املعوقـــني وكبار ال�شـــن، والتي تاأتـــي يف مقدمة 

اهتمامات حكومة خادم احلرمني ال�شريفني.
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الرياض أول مدينة 
صديقة للمعوقين

قبـــل عـــام تقريبًا كتبت مقال حتت عنوان )مواقف املعوقـــني .. من يحميها؟( تناولت فيه و�شعًا �شاهدته يف موقفني خ�ش�شتهما اأحد 
امل�شت�شفيـــات اخلا�شـــة للمعوقني بجانب بوابة الطوارئ، ورغم و�شع عالمات ت�شري اإلى اأن املوقفني خم�ش�شان للمعوقني اإل اأنه كانت 
هناك جتاوزات اأرغمت اإدارة امل�شت�شفى على اإغالق املوقفني ب�شل�شلة ملنع الوقوف فيهما ، وكان اقرتاحي اأن تفر�س غرامات م�شاعفة 

على من ي�شتخدم مواقف املعوقني حتى نتخل�س من بع�س من ل يحرتمون نظامًا اأو حقًا لالآخرين اإل بالقوة. 
ورغـــم اأن مالحظتـــي كانـــت حول ق�شية معينـــة ويف مكان حمدد داخل م�شت�شفـــى، اإل اأن اأمانة منطقة الريا�ـــس - كعادتها - تفاعلت 
م�شكورة فاأو�شحت ما تقوم به من دور اإيجابي يف جمال توفري بيئة عمرانية منا�شبة جلميع الفئات وخا�شة ذوي الحتياجات اخلا�شة، 
ومثـــال ذلك ><برنامـــج تاأهيل وتطوير �شـــوارع املدينة<< والذي يهدف 
اإلى ت�شهيل الو�شول وامل�شي وو�شع اأولوية احلركة للم�شاة مع توفري املواقف 
املنا�شبـــة وفق ال�شوابط واملعايري التي تاأخـــذ يف العتبار ذوي الحتياجات 

اخلا�شة. 
هـــذه املقدمة اأردت منهـــا اأن اأقول اإن رعاية اجلوانـــب الإن�شانية، ومنها ما 
يتعلـــق بحفظ حقوق فئة غالية من املجتمـــع وت�شهيل حركتهم، اأمر مل يغفل 
عنـــه امل�شوؤولون، بـــل كان حمل عناية ومتابعة من اجلهـــات املعنية. وحينما 
نـــرى �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمـــري �شلمان بـــن عبد العزيـــز اأمري منطقة 
الريا�ـــس وموؤ�ش�س مركـــز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقـــة يعلن اأن الريا�س 
اأول مدينـــة �شديقـــة للمعوق على م�شتوى اململكة، وذلـــك بعد اإقرار مبادرة 
الو�شـــول ال�شامل التي طورها مركز الأمري �شلمـــان لأبحاث الإعاقة تاأكيدًا 
على مراعاة ا�شتيعاب املعوقني يف اأوجه احلياة العامة وم�شاندتهم يف جميع 
املجـــالت لكي يتمكنوا من ممار�شة حياتهم ب�شورة طبيعية، ندرك اأن هذه 
اخلطـــوة لي�شـــت من باب الأمنيـــات ومل تكن مرجتلة، بـــل �شبقتها خطوات 
عديـــدة متثلت بدرا�شـــات وت�شريعات وتنظيمـــات هدفها الو�شـــل اإلى هذه 
املرحلـــة وما �شيتبعها من مراحـــل، على الرغم من وجود كثري من املعوقات 
مـــن بينها ات�شاع مدينة الريا�س وكثافة عدد �شكانها، وما ت�شهده �شوارعها 
مـــن ازدحـــام �شديد. اإن م�شاهـــدة �شمو اأمري منطقة الريا�ـــس و�شمو نائبه 
الأمـــري �شطـــام بن عبد العزيـــز وغريهما من امل�شوؤولني وهم يقومون بتجربة جزء من معاناة املعـــوق اأثناء تنقله على كر�شي متحرك، 
تبني اأن الهدف الذي ي�شعى امل�شوؤولون للو�شول اإليه هدف �شام ومهم وينبع من توجه ترعاه الدولة وت�شدد عليه، وهذا التوجه يجب اأن 
يتبعه تفاعل �شعبي �شواء من قطاع الأعمال الذين يجب عليهم اأن يوفروا كل ما يحتاج اإليه املعوق لت�شهيل حركته، اأو من الأفراد الذين 

يجب عليهم اأن ي�شت�شعروا م�شوؤوليتهم جتاه فئة غالية من اأبناء البلد مل متنعها الإعاقة من اأن تكون فئة منتجة. 
واإذا ما حتقق ذلك �شرنى الريا�س وغريها من مدن اململكة �شديقة للمعوقني وغريهم، بحكم اأن هذا الربنامج موجه لأفراد املجتمع 
كافـــة، وهـــذا ما اأكد عليه �شمو الأمـــري �شلطان بن �شلمان رئي�س جمل�ـــس اإدارة مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقـــة حينما اأو�شح اأن 
توقيـــع اتفاقيـــات الو�شول ال�شامل »ل ت�شتهدف املعوقني فقط، بل �شتتيح تطوير البيئة املحيطة بجميع اأفراد املجتمع، وذلك من خالل 
الو�شـــول اإلى الأماكن العامـــة واخلا�شة كمراكز الت�شوق واملن�شاآت التجارية ومواقف ال�شيـــارات واملدار�س وامل�شاجد واملنازل اإلى غري 

ذلك من املرافق«.

�صالح حممد اجلا�رس
كاتب �شحفي
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كمـــا يهـــدف الربنامـــج اإلـــى �شـــرح فوائـــد وتطبيـــق 
الت�شميـــم ال�شامـــل يف البيئة املدنية، حيـــث العوائق 
النظامية واملاديـــة وال�شلكية واملعماريـــة واملعلوماتية 
والتوا�شليـــة والتقنية داخل املجتمـــع؛ ما يعيق اأفراده 
مبختلـــف فئاتهـــم وقدراتهم عـــن التفاعـــل يف جميع 

الأن�شطـــة؛ اإذ ل يعـــد تطبيق الت�شميـــم ال�شامل اأمرًا 
مكلفـــًا اأو �شعبًا؛ كونه مفيـــدًا، ويعد يف �شالح التطور 
الوطنـــي للمجتمع املحلـــي ككل. ويت�شمن الأ�شخا�س 
الذين ل ت�شتطيع مفا�شـــل اأيديهم الإم�شاك مبقب�س 
البـــاب، والذيـــن ل ي�شتطيعون �شعـــود ال�شالمل نظرًا 

اإلـــى حالـــة قلبهـــم غـــري ال�شحيـــة، والذيـــن يعانون 
البدانـــة املفرطـــة التـــي متنعهـــم من ال�شتفـــادة من 
خدمـــات املوا�شـــالت اأو ركـــوب الطائـــرات، والذين 
ترتبـــط اإعاقاتهم املوؤقتة بالتواء الكاحل اأو الك�شور اأو 
حـــوادث ال�شيارات وحالت احلمـــل ال�شعبة، اإ�شافة 

ج��اءت فكرة برنامج ال��س���ل ال�س��امل للمع�قني، انطالقًا م��ن الهتمام الكبري من 

حك�مة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بهذه الفئة، وت�فري 

الرعاية ال�س��حية والطبية املتكاملة للم�اطنني، اإ�س��افة اإلى ك�ن ق�سية الإعاقة 

من اأهم ما ت�ليه جل اهتمامها؛ انطالقًا من مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية التي ت�ؤكد 

حق���ق الإن�س��ان عام��ة، وذوي الإعاق��ات خا�س��ة، وانطالق��ًا من ذل��ك اأطلق مركز 

الأم��ري �س��لمان لأبحاث الإعاقة برنامج »ال��س���ل ال�س��امل« للمع�قني؛ ا�سرت�س��ادًا 

بربنام��ج »جرب الكر�س��ي« ال��ذي تتبن��اه جمعية الأطف��ال املع�قني به��دف تهيئة 

بيئ��ة مالئم��ة حلركة املع�ق��ني يف خمتلف الأماك��ن واملرافق واملن�س��اآت كالإدارات 

احلك�مي��ة واملدار���س واجلامع��ات وامل�ست�س��فيات وامل�س��اجد واملط��ارات واملجمعات 

التجارية وو�س��ائل النقل وامل�ا�سالت؛ مما يي�سر للمع�قني ال��س�ل اإلى كل املرافق 

العامة واخلا�سة، وممار�سة حياتهم الطبيعية دون اأي قي�د اأو عراقيل.

بمبادرة من مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة
برنامج الوصول الشامل..

س لبيئة صديقة للمعوقين يؤسِّ
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اإلى املعوقني.
ومن جهـــة اأخرى يعتـــرب برنامج »الو�شـــول ال�شامل« 
خطـــوة مهمة على طريق تفعيـــل نظام رعاية املعوقني 
الـــذي تبنـــى فكرتـــه الأمـــري �شلطـــان بن �شلمـــان بن 
عبدالعزيـــز، وكان اأحد اأبرز تو�شيات املوؤمتر الدويل 
الأول جلمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني التـــي �شاركـــت يف 
اإعـــداده بالتعـــاون مع مركـــز الأمري �شلمـــان لأبحاث 
الإعاقـــة وموؤ�ش�شـــة الأمـــري �شلطـــان بـــن عبدالعزيز 
اخلرييـــة وعدد كبري من اخلـــرباء واملخت�شني، حتى 
�شـــدر به مر�شـــوم ملكـــي يف 1421/9/23هــــ، حيث 
تن�س مـــواده على �شمان حقـــوق املعوقني وواجباتهم 
وحتقيـــق امل�شاركـــة الكاملـــة يف التنميـــة علـــى قـــدم 
امل�شاواة مع الآخرين والعي�س بكرامة وال�شتفادة من 

قدراتهم واندماجهم الكامل يف معرتك احلياة.
ولهـــذا مل يكـــن مـــن امل�شتغـــرب �شعـــي مركـــز الأمري 
�شلمـــان لأبحاث الإعاقة اإلى حتويل مواد هذا النظام 
اإلـــى واقع ملمو�س، من خالل مبـــادرة اإطالق برنامج 
�شهولة الو�شول ال�شامل الذي يهدف اإلى اإعداد الأطر 
العلمية واإقرار املعايـــري الت�شميمية للمن�شاآت العامة 
واملرافق والطـــرق وو�شائل النقل واملوا�شالت، وو�شع 
الأ�ش�س لبيئة مالئمة خالية من العوائق وفقًا للمعايري 
الدولية، وذلك بال�شتعانة بعدد من املنظمات الدولية 

وعدد من ال�شت�شاريني يف هذا املجال.
ومما يدعو للتفاوؤل حر�س عدد من اجلهات احلكومية 
واهتمامها بدعـــم هذا الربنامج احليـــوي وامل�شاركة 
الفاعلـــة يف اإجناحـــه، وانطالقـــًا مـــن م�شوؤولياتهـــا 
الجتماعيـــة جتـــاه هـــذه الفئـــات، وجت�شـــد ذلك يف 
اتفاقيات التعاون التي اأبرمها املركز مع كل من وزارة 
النقـــل واأمانة منطقة الريا�ـــس، وال�شعي احلثيث اإلى 

الوصول الشامل

وتطبيـــق  فوائـــد  �شـــرح  اإلـــى  يهـــدف 

الت�شميـــم ال�شامل يف البيئـــة املدنية، 

واملاديـــة  النظاميـــة  العوائـــق  حيـــث 

واملعلوماتيـــة  واملعماريـــة  وال�شلوكيـــة 

والتوا�شلية والتقنية داخل املجتمع

اإبرام اتفاقيات مماثلة للغر�س ذاته مع وزارة ال�شوؤون 
البلديـــة والقروية وهيئـــة ال�شياحة واأمانـــات مناطق 
اململكة. ويف خطـــوة ريادية غري م�شبوقة يبذل املركز 
حاليًا جهـــودًا من اأجـــل جعل مدينـــة الريا�س خالية 
من العوائق وخلـــق بيئة جمتمعية �شديقة ت�شتطيع اأن 
ت�شتقطب اجلميع من ذوي الإعاقة وغريهم. وبالنظر 
اإلى اخل�شو�شية التي تتمتع بها مكة املكرمة واملدينة 
املنورة وامل�شاعر املقد�شة، وباعتبارها ت�شتقبل اأعدادًا 
كبرية من احلجـــاج واملعتمرين والزوار القادمني من 
داخل اململكـــة وخارجها؛ فقد عقد املركز �شل�شلة من 
الجتماعـــات مع هيئـــة تطوير مكة املكرمـــة واملدينة 
املنـــورة وامل�شاعر املقد�شة اأ�شفرت عـــن تكوين فريق 
عمـــل للقيام بعمـــل ر�شـــد حقيقي ملعرفـــة امل�شكالت 
والعوائـــق واجلوانـــب ال�شلبيـــة التي تواجـــه احلجاج 
واملعتمريـــن والـــزوار من ذوي الحتياجـــات اخلا�شة 

وكبـــار ال�شـــن، خ�شو�شـــًا يف جمال النقـــل والإ�شكان 
واأداء الن�شـــك وتقدمي ت�شـــور متكامل جلعل امل�شاعر 
املقد�شـــة منوذجًا للو�شول ال�شامل الذي يتيح للجميع 
فر�شة اأداء منا�شكهم بكل ي�شر و�شهولة واأمن واأمان، 
وذلك و�شوًل جلعـــل اململكة منوذجًا للو�شول ال�شامل 

على م�شتوى اململكة.
اإن �شهولـــة الو�شـــول ال�شامل تعنـــي بب�شاطة ت�شميم 
منتجات ومبان وم�شاحات خارجية ميكن ا�شتخدامها 
من قبل جميع الأ�شخا�س اإلى اأق�شى حد ممكن، كما 
اأن هذا الأمر يت�شمن ت�شميم تقنية ومعلومات وبيئة 
توا�شل بجانب تقدمي الربامج واخلدمات والأن�شطة، 
ويتمثل املبـــداأ الأ�شا�شي ل�شهولـــة الو�شول ال�شامل يف 
مفهـــوم الت�شميم ال�شامل؛ اأي تكامـــل �شمات �شهولة 
الو�شول داخل البيئـــة الإن�شائية باملجتمع »ال�شناعي 
الجتماعـــي احلكومـــي« يف مرحلـــة التخطيـــط مـــع 
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• »الوصول الشامل«.. انتصار لإلعاقة ضدَّ 	
عوائق المجتمع

• البرنامج يسهم في تفعيل النظام 	
الوطني لرعاية المعوقين

• يعمل على تحديث المرافق في المنشآت 	
الحالية ووضع معايير لإلنشاءات الجديدة

الهتمـــام بجميـــع امل�شتفيديـــن ب�شـــرف النظر عن 
اإعاقاتهـــم البدنية ولي�س جمرد فكرة ميكن اأن تخطر 
علـــى البال يف وقـــت لحق اأو كتحديث لفكـــرة ما. اإن 
الت�شميمات املعتمدة على افرتا�س »عدم وجود �شوق« 
غالبا ما ت�شبح تنبوؤًا حمققًا؛ حيث اأ�شبح الأ�شخا�س 
ذوو الإعاقـــة غري قادرين على الو�شـــول اإلى الأماكن 
العامـــة وامل�شاجـــد والدوائـــر احلكوميـــة وغريها من 

عنا�شر البيئة املدنية، ويت�شـــح اأن مواقف ال�شيارات 
واملمـــرات واملداخـــل وامل�شاعد والهواتـــف و�شنابري 
�شـــرب امليـــاه والأبـــواب ودورات امليـــاه واملطابخ غري 
امل�شممـــة علـــى النحو ال�شحيح ل تاأخـــذ يف ح�شابها 
الأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقـــة بل من املمكـــن اأن تعيقهم 
وتعر�س حياتهـــم للخطر؛ حيث يوفر الت�شميم الذي 
يتيـــح �شهولـــة الو�شـــول املرونة مل�شتخدميـــه، ومن ثم 

يزيـــد اأو يدعـــم ال�شوق، ومـــن املمكـــن اأن يح�شن من 
هام�س الربح اخلا�س للعميل.

العوائق ال�شلوكية
لأن �شهولـــة الو�شـــول لي�شـــت حمل اهتمـــام جمموعة 
معينـــة مـــن املجتمع، بل تعـــد مطلبًا اأ�شا�شيـــًا للتطور 
بالن�شبـــة اإلـــى اجلميـــع ب�شـــرف النظـــر عـــن الفئة 
العمرية؛ فاإنهـــا تنطبق على احلرية املكت�شبة ل�شهولة 
الو�شـــول اإلـــى اأحـــد املرافـــق اأو املن�شـــاآت يف البالد؛ 
لكـــي ي�شبح ال�شخ�س ع�شوًا فاعـــاًل يف املجتمع. ويف 
ظـــل العوائـــق املوجودة يف هـــذه املن�شاآت فقـــد اأ�شبح 
من ال�شـــروري ت�شمـــني �شهولة الو�شـــول ال�شامل يف 
ت�شميمـــات املباين واخلدمـــات اجلديدة، وكذلك يف 
البني التحتية املوجودة يف البيئة. ومتثلت العوائق يف: 
العوائـــق املعمارية الناجتة من ت�شميم املبنى اأو �شكل 
الغـــرف اأو حجم املداخل اأو عر�ـــس الأروقة والأبواب 
والنوافـــذ وامل�شاعد والأثاث ومعـــدات دورات املياه، 
عوائـــق معلوماتيـــة اأو توا�شليـــة؛ حيـــث مـــن ال�شعب 
علـــى الأ�شخا�ـــس اأن يقومـــوا با�شتقبـــال اأو اإر�شـــال 
املعلومات، مَلن يعانون اإعاقـــات ب�شرية، بحيث يكون 
غـــري قادر علـــى قراءة املـــواد املطبوعـــة اأو الالفتات 
اأو حتديـــد العالمـــات وم�شاهدة املخاطـــر املحتملة، 
اإ�شافة اإلى العوائق ال�شلوكيـــة التي تهتم بالأ�شخا�س 
الذيـــن يفتقدون كيفية التوا�شل مـــع الأ�شخا�س ذوي 
الإعاقـــات، اأو مـــن جانب الأ�شخا�ـــس الذين مييزون 
يف التعامـــل بني الأفـــراد، ول يحرتمـــون احتياجهم، 
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• د. سلطان السديري: األبحاث أثبتت أن 10 	
بالمائة من 30 ألف مدرسة في المملكة 

مجهزة بخاصية سهولة الوصول 
• العمل على تدريب مهندسي المعمار 	

والمراقبين على تطبيقات سهولة 
الوصول الشامل

وعوائق تقنية ت�شـــري اإلى الأجهزة الإلكرتونية كجهاز 
اأو  النقالـــة  كالهواتـــف  والتقنيـــة  الآيل،  احلا�شـــب 
التقنيـــات امل�شاعدة غري املالئمة اأو غـــري امل�شاعدة. 
وتاأتـــي بعدهـــا العوائـــق النظاميـــة التـــي تنتـــج مـــن 
�شيا�شات جهـــات العمل وممار�شاتهـــا وبروتوكولتها 
يف حالـــة تقيدهـــا يف التعامـــل مـــع الأ�شخا�ـــس ذوي 
الإعاقـــة. يف املقابـــل ل ينظـــر امل�شممـــون ومقدمـــو 
اخلدمـــات ومـــالك ال�شـــركات اإلـــى الأ�شخا�س ذوي 
الإعاقـــة باعتبارهـــم اأفـــرادًا من العائلـــة اأو موظفني 
اأو زبائـــن اأو عمـــالء اأو نـــزلء وم�شتاأجرين، بحيث ل 
ي�شغلون اأنف�شهم بتوفري موا�شفات خا�شة ل يعتقدون 
اأنها غري جذابة يف متطلبات الت�شميم ملن�شاآتهم. اإن 
هـــذا النق�س امللحوظ يف ال�شوق مـــن املمكن اأن ينتج 
فقط مـــن �شوء الفهـــم املتعلق بتزايد اأفـــراد املجتمع 
مـــن ذوي الإعاقـــة، وهـــم الذين ميكـــن اأن ي�شتفيدوا 
مـــن طرق الت�شميم الأكرث انتباهـــًا وتفكريًا بهم. اإن 
عددًا كبريًا من املباين التي مت اإن�شاوؤها على نحو غري 
منا�شـــب لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة قـــد نتج من بع�س 
الأفـــكار اخلاطئـــة ال�شائعـــة، متثلت يف: عـــدم خروج 
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة كثريًا، عدم رغبة الأ�شخا�س 
ذوي الإعاقـــة يف العمل اأو عدم احتياجهم اإليه، عدم 
امتـــالك الأ�شخا�س ذوي الإعاقـــة لعائالت؛ ومن ثم 
ت�شبـــح الوحدات ال�شكنيـــة املحتوية علـــى غرفة نوم 
كافيـــة، واحتياج الأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقة يف ال�شكن 
معًا، واأل يكون الأ�شخا�ـــس املعوقون اأغنياء اأو لديهم 

�شلمان لأبحاث الإعاقة يف البيئة الإن�شائية والعمليات 
اخلا�شـــة بها، �شيمكـــن القطاعات العامـــة واخلا�شة 
من م�شاعدة الأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقة على امل�شاركة 
يف التنميـــة الوطنية، اإ�شافة اإلـــى و�شعها يف العتبار 

املتطلبات الدينية واملتطلبات الثقافية املحلية.
واأ�شهم الربنامج يف جعل املركز ياأخذ خطوات وا�شعة 
وناجحـــة لتفعيل الأبحـــاث وال�شتفادة مـــن نتائجها، 
و�شمـــن جهـــود املركز وخربتـــه كمركـــز متخ�ش�س 
ومرجـــع يف اأبحـــاث الإعاقة تبـــنّي ب�شـــكل ملمو�س اأن 
�شناعـــة القرار وتوفـــري اخلدمات ل ميكـــن اأن يكونا 
مبجهـــود فردي؛ فـــال بد من تعـــاون وتكاتف اجلهات 

كافة مع املركز يف هذا ال�شاأن.
وت�شري احلقائق العلمية اإلى اإمكانية ظهور اأنواع اأخرى 
من الإعاقـــات التي �شتكون لها م�شبباتها الناجتة من 
تطور النمـــو ال�شكان؛ الأمر الذي جعـــل املركز يوطد 
العزم يف �شنواته املقبلة على موا�شلة الن�شاطات التي 
تتنا�شـــب مع حجـــم التزايد الالحمـــدود، حيث يعمل 
املركـــز على اجتاهات م�شتقبليـــة تت�شمن العمل على 
الأبحاث لتخفيف معاناة املعوقني وحت�شني ظروفهم. 
ويـــدرك املركز، بحكم متيـــزه البحثـــي، اأهمية طرح 

اكتفـــاء ذاتـــي؛ وبالتـــايل ل يعتربون جـــزءًا مهمًا من 
ال�شوق ال�شتهالكية. اإن التطبيق العملي ملعايري �شهولة 
الو�شول ال�شامل التي مت و�شعها من قبل مركز الأمري 
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مبـــادرات �شراكة مع الأفـــراد والقطاعـــات اخلا�شة 
والعامة، بهدف تفعيل دورهم يف دعم البحث العلمي 
من خـــالل �شراكـــة ا�شرتاتيجية جتتمـــع فيها مبادئ 
التكافـــل والتعاون والرتاحم التي يحـــث عليها الدين 

الإ�شالمي، وتلتقي عليها امل�شلحة العامة.
بيئة �شديقة للمعوقني

مـــن جهته اأكـــد الدكتـــور �شلطـــان ال�شديـــري املدير 
التنفيـــذي ملركـــز الأمـــري �شلمـــان لأبحـــاث الإعاقة، 
اأن برنامـــج الو�شـــول ال�شامـــل املتكامـــل للمعوقـــني، 
يهـــدف اإلى احلد من العوائـــق املوجودة يف البيئة من 
حولنا؛ لت�شبـــح �شديقة جلميع فئـــات املجتمع بغ�س 
النظر عن قدراتهـــم الفردية، م�شريًا اإلى اأن دعمهم 
جمال�ـــس املناطق يف اأنحاء اململكة كافة، وعلى راأ�شها 
منطقة الريا�س، من خالل دورهـــا الأ�شا�شي لتفعيل 
برنامـــج �شهولة الو�شول ال�شامـــل ب�شكل متكامل، ويف 
جميع املباين واملن�شاآت واملرافق ال�شعودية. واأ�شاف: 
نتطلـــع اإلى ت�شافر جهـــود القطاعني العام واخلا�س؛ 
مـــن اأجل التوعيـــة والتعريـــف بهذا الربنامـــج، ورفع 
الكفـــاءة املحلية، من خالل تدريب مهند�شي املعمار، 
واملراقبـــني، وجميـــع الأفراد واملوؤ�ش�شـــات املعنيني يف 
خمتلف مناطق اململكة على تطبيقات �شهولة الو�شول 
ال�شامـــل، ومن اأجل اخلروج باأف�شـــل النتائج املرجوة 
من تطبيق نظام الو�شول ال�شامل. ويف املقابل اإعالن 
الأمري �شلطان بن �شلمـــان رئي�س جمل�س اإدارة مركز 
الأمري �شلمان لأبحـــاث الإعاقة، توقيع عقد مع وزارة 
النقـــل؛ لتبنـــي معايـــري الو�شـــول ال�شامـــل يف و�شائل 
النقل العام واخلا�س، واأنه مت النتهاء من الدرا�شات 
بالتعاون مع كربى املوؤ�ش�شات العلمية يف العامل والعمل 
باتفاقية مع وزارة ال�شـــوؤون البلدية والقروية؛ ليخرج 
كود البناء ال�شعودي متوافقًا مع احتياجات املعوقني؛ 
اإذ اإن وزارة النقـــل بداأت تنفـــذ الآن برنامج الو�شول 

ال�شامل عرب جميع املواقع التي لها عالقة بها.
واأ�شـــاف قائـــاًل: اإن املدار�ـــس تعد اأهـــم املرافق التي 
تتطلب توفـــري خا�شية �شهولة الو�شـــول للجميع؛ فقد 
اأثبتـــت الأبحـــاث اأن مـــن بـــني كل 30 األـــف مدر�شـــة 
يف اململكـــة، هنـــاك 10 يف املئـــة منهـــا جمهـــزة بهذه 
اخلا�شيـــة، ولكنهـــا تفتقـــر اإلـــى ممـــرات الكرا�شـــي 
املتحركـــة، وخ�شائ�ـــس اأمان مهمة تتمثـــل يف اأ�شوار 

ال�شالمل والإ�شاءة املالئمة. 
ويف الأخـــري يعـــد برنامـــج �شهولـــة الو�شـــول ال�شامل 
جـــزءًا من ا�شرتاتيجية مركـــز الأمري �شلمان لأبحاث 

الإعاقـــة التـــي تاأخـــذ بعـــني العتبار خريطـــة البالد 
الدميوغرافيـــة، مبـــا يف ذلـــك الإح�شـــاءات املهمة، 
مثـــل حقيقـــة اأن 65 يف املئة مـــن �شـــكان اململكة تقل 
اأعمارهـــم عـــن 25 عامًا، وهـــذا يقودنا اإلـــى حقيقة 
اأخـــرى مفادها اأنـــه خالل 35 عامًا مـــن الآن �شيكون 
لدينـــا احتياج بن�شبـــة 100 يف املئة لربامج اجتماعية 
مثـــل هـــذا الربنامج، حيـــث اإن مركز الأمـــري �شلمان 
لأبحـــاث الإعاقـــة تاأ�ش�س ليكون مركـــزًا للتميز بروؤية 
تطمح اإلـــى مكافحة الإعاقة وحت�شـــني حياة املعوقني 
مـــن خالل البحـــث العلمي، وهو حري�ـــس على توفري 
بيئـــة عمل تت�شـــم بال�شفافيـــة واملهنيـــة وامل�شداقية، 
وتقـــدم الرعايـــة الإن�شانية من خـــالل برامج تهدف 
اإلى تعزيـــز التمكني وتطوير الـــذات. وعند النظر يف 
البيئـــة التـــي يعي�س فيها املعوقون ومـــا ي�شاهدونه من 
تو�شع عمراين وتطوير مت�شارع ت�شهده البنية التحتية 
يف اململكة، فاإن مبادرة اإبراز برنامج الو�شول ال�شامل 

التي تخت�س باملعوقني، ويقدمها مركز الأمري �شلمان 
لأبحـــاث الإعاقـــة، اأتـــت كخطـــوة متقدمـــة ملراجعة 
النظـــم املحليـــة والعامليـــة اخلا�شة ب�شهولـــة الو�شول 
ال�شامـــل، بحيث تو�شع الأطر الالزمة من اأجل تبنيها 
يف اململكة، وجعـــل التنقل �شهاًل ومي�شـــرًا بني مرافق 

ومن�شاآت البالد للجميع.
ومن املاأمول اأن يوؤدي تطبيق برنامج الو�شول ال�شامل 
اإلـــى تخطي املعوقـــني، واأفـــراد املجتمع ب�شـــكل عام، 
التحديـــات التـــي تواجههـــم يف التنقـــل بـــني املن�شاآت 
داخـــل اململكة؛ حيث يطمـــح الربنامج اإلـــى اأن يعالج 
احلاجة اإلـــى حتديث املرافـــق يف املن�شـــاآت احلالية، 
وو�شـــع معايـــري حمـــددة يتـــم اعتمادهـــا يف م�شاريع 
الإن�شـــاءات اجلديـــدة، وذلـــك بهدف ت�شهيـــل عملية 
التنقـــل يف مراكـــز الت�شـــوق، واملن�شـــاآت التجاريـــة، 
ومواقف ال�شيارات، واملدار�ـــس، وامل�شاجد، واملنازل، 

اإلى غري ذلك من املرافق العامة واخلا�شة.
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اأكرث ما مييز �س��احب ال�س��م� امللكي الأمري �س��لمان بن عبدالعزيز اأم��ري منطقة الريا�س 
�سع�ره بالآخرين وت�ا�سله الكبري مع كافة اأطياف املجتمع ال�سع�دي ، اإن اأمرينا املحب�ب 
متف��رد يف ت�ا�س��له مع الآخري��ن ، جتده يخرج من زيارة مري�س ، ذاهبا مل�س��اركة اإحدى 
الأ�سر يف عزاء، ويف الطريق يهاتف من مل ي�ستطع اأن يح�سر اإليه، غري من ي�ستقبلهم يف 

مكتبه ب�سكل ي�مي، ومن ي�ستقبلهم يف جمل�سه ويف بيته.
رج��ل خ��ري يكاد يك���ن ل�ح��ده جمعية خريية م�س��تقلة ملا يق���م به من اأعم��ال خريية 
لدعم العمل اخلريي يف ال�س��ع�دية وه� من رواد ن�سر ثقافة العمل التط�عي اخلريي يف 
املجتمع ال�سع�دي ، قبل اأيام ن�سرت و�سائل الإعالم �س�رة لالأمري �سلمان وه� يجل�س على 
كر�سي للمعاقني يف لفتة اإن�سانية كبرية جدا ، هكذا عرفناه ، مت�ا�سع اأمام اأعمال اخلري 
ودفع عجلة الرب، يتمتع اأمرينا الإن�س��ان بثقة كبرية واحرتام وا�س��ع بني جميع رجالت 
الأعمال لذلك جتدهم يح�س��رون بح�س�ره ويت�س��ابق�ن يف كل عمل خريي يك�ن الأمري 
�س��لمان راعي��ا له ، لأن��ه من رجالت اخلري الذين نذروا اأنف�س��هم لدع��م كل عمل خري ذا 

ر�سالة اإن�سانية تخ�س اأبناء ال�طن.
عندم��ا يجل���س �س��لمان بن عبدالعزي��ز متط�عا على كر�س��ي املعاقني فهي ر�س��الة لفتة 
لنظر كل م�اطن للتفكري يف ماذا قدمه لهذه ال�س��ريحة الغالية علينا ، م�س��هد يخت�س��ر 
اآلف الكلمات وامل�ؤمترات لي�س��ل ب�س��رعة الربق لكل بيت �سع�دي ، الت�ا�سع اجلم الذي 
تعامل به اأمرينا الإن�س��ان اأمام كامريات الإع��الم لتلبية فكرة جمعية الأطفال املع�قني 
الرائدة كان ت�ا�سع الأب اأمام اأبناءه ملعرفته التامة مبا يتمتع به من قب�ل وم�سداقية 
بني جميع اأجيال ال�س��عب ال�س��ع�دي ، الكل يثق باإن�س��انية �س��لمان بن عبدالعزيز، ، فه� 
رائد الأب�اب املفت�حة ، وه� الرجل الذي نذر وقته وجدول اأعماله ل�س��عبه وم�اطنيه 
، عندما يظهر �سلمان بن عبدالعزيز يف مثل هذه ال�س�رة الإن�سانية فهي دللة وا�سحة 
عل��ى ان��ه ل ميكن اأن يت�انى يف كل عمل اإن�س��اين ي�س��ب يف م�س��اعدة الإن�س��ان /امل�اطن 

وبالذات عندما يك�ن من ذوي الحتياجات اخلا�سة.
�س���رة �س��تظل ل�س��ن�ات ط�يلة يف اأذهان �س��عبه وحمبيه بل و�س��تك�ن حمفزة لالأجيال 
التي اتخذته قدوة لها يف اأن تلبي نداء اخلري والإح�سا�س بالآخر،باخت�سار، كان اأمرينا 
واأب�نا �س��لمان بن عبدالعزيز يف اأبهى واأرقى �س���ره الإن�س��انية وه� يت�ا�س��ع بكل وقار 
ليجل�س على كر�س��ي من كرا�س��ي ذوي الحتياجات اخلا�س��ة ، هلل درك من قامة �ساهقة 

اأينما ح�سرت حت�سر معك بركة اخلري واأج�اء الطماأنينة .

سلمان..اإلنسانية القصوى

�صيغة ال�صمري

مقال

shammriyah76@hotmail.com
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• يهدف البرنامج إلى التعريف بمعاناة المعوقين	
•  “ جرب الكرسي” حقق نجاحًا كبيرًا في مجلس 	

الشورى والوزارات والمؤسسات اإلعالمية 
• تفاعل غير مسبوق مع البرنامج في الجامعات 	

والمدارس في كل مناطق المملكة

توج �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز اأمري منطقة الريا�ض الربنامج 
التوعوي الرائد »جرب الكر�سي« بامل�ساركة يف تفعيل الربنامج خالل حفل توقيع 11 
اتفاقية مع عدة جهات حكومية لتفعيل برنامج الو�سول ال�سامل والذي اأقيم موؤخرا 
يف اأمانة الريا�ض برعاية �س��موه الكرمي، حيث بادر �س��موه ،كقدوة حتتذي بتجربة 
الكر�س��ي املتحرك ، مما دفع كل امل�س��اركني يف احلفل من الوزراء وكبار امل�س��وؤولني اإلى 
جتربة الكر�س��ي املتحرك ، حيث اأقيم م�سمار ي�سم بع�ض املمرات والأر�سفة ومناذج 
من ال�سوارع ومداخل املرافق العامة، وقد عرب امل�ساركون تلك املعوقات بهدف معاي�سة 
املعان��اة اليومية للمع��وق، والتوعية باأهمية توفري الت�س��هيالت املكاني��ة مبا يتيح له 

اأداء اأموره احلياتية بي�سر ودون العتماد على الآخرين.

تبنته الجمعية..نحو الوصول الشامل

جرب الكرسّي..
برنامج رائد في توعية المجتمع 

بحقوق ومعاناة المعوقين

يذك���ر اأن جمعي���ة الأطف���ال املعوقني تبن���ت برنامج » 
جرب الكر�س���ي » الذي يهدف اإل���ى التعريف مبعاناة 
املعوقني من خالل جتربة كر�سي الإعاقة ، حيث انطلق 
الربنام���ج  بتوجيه���ات �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري 
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلمعية يف مرحلته الأولى خالل رم�سان 1426ه� يف 

كل املدن الت���ي حتت�سن مراكز اجلمعي���ة )الريا�س، 
مكة املكرمة، املدينة املن���ورة، جدة، اجلوف، حائل( 
ومب�سارك���ة عدد كبري من اجلهات واملوؤ�س�سات العامة 
واخلا�سة ، كما �سارك يف الفعاليات نخبة من الوزراء 
وامل�سوؤولني وجنوم املجتمع يف الأدب والريا�سة والفن 
، ث���م انطل���ق الربنام���ج يف مراح���ل اأخ���رى مبختلف 

مناط���ق اململكة ، بتفاع���ل ايجابي غ���ري م�سبوق، من 
خمتلف القطاعات وكبار امل�سوؤولني والأفراد حيث يتم 
دع���وة عدد كبري من امل�سئول���ني وال�سخ�سيات العامة  
للم�سارك���ة يف فعالي���ات الربنام���ج ، مم���ا �ساه���م يف 
تر�سيخ ق�سية الإعاقة يف اأذه���ان الأ�سحاء والتفاعل 
اليجابي م���ع اأهمية تذليل العقبات اأم���ام هذه الفئة 
من املجتم���ع واإتاحة الفر�سة له���ا للتعاي�س، وخلدمة 
اأنف�سها والآخرين.كما يه���دف الربنامج اإلى التوعية 
باأ�سب���اب الإعاقة، وطرق التعامل م���ع املعوق، وكيفية 
دجم���ه يف املجتمع قد حظي الربنام���ج بتفاعل مميز 
ب���ني كافة موؤ�س�سات واأفراد املجتم���ع ، وذلك امتدادا 
ملا حتظى به جمعي���ة الأطفال املعوقني من ثقة كبرية 
يف املجتم���ع ، تقديرا لدورها الب���ارز يف تقدمي اأف�سل 
م�ست���وى من اخلدمات املتخ�س�سة يف جمالت عالج 
وتعليم وتاأهي���ل الأطفال املعوقني من خالل مراكزها 
ال�ستة يف الريا�س ومكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة 
واجل���وف وحائ���ل، ي�ساف اإل���ى ذلك دوره���ا املتميز 
يف الت�س���دي لق�سي���ة الإعاق���ة وقاي���ة وعالجا خالل 
م�سريته���ا الإن�ساني���ة النبيلة التي متت���د لنحو خم�سة 
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وع�سرين عاما. 
وف���ى ه���ذا الإطار ياأت���ي  برنامج » جرب 

الكر�سي«  باعتباره واحدة من ابرز الربامج 
اجلمعي���ة  تتبناه���ا  الت���ي  التوعوي���ة  والأن�سط���ة 

والت���ي ته���دف اإل���ى التعري���ف بق�سية الإعاق���ة بوجه 
عام وباأن�سط���ة جمعية الأطف���ال املعوقني واخلدمات 
اخلريي���ة التي تقدمها يف العديد م���ن مناطق اململكة 
العربي���ة ال�سعودية عل���ى وجه اخل�سو����س و ذلك يف 
اإط���ار ما حتظى ب���ه اجلمعية من دع���م وم�ساندة من 
الدول���ة الأم���ر ال���ذي كان وراء حتقي���ق العدي���د م���ن 

الإجنازات على مدى ال�سنوات املا�سية..
هذا وقد كان التفاعل املتميز الذي يحظى به برنامج 
» ج���رب الكر�سي » وال���ذي اأطلقته اجلمعي���ة ، دافعا 
ل�ستمرار جن���اح فعاليات خمتل���ف مراحل الربنامج 
م���ن 150 فاعلي���ة يف خمتل���ف  اأك���ر  بلغ���ت  والت���ي 
القطاع���ات واملوؤ�س�سات ، ومن اأبرزها اإقامة فعاليات 
الربنام���ج يف جمل�س ال�سورى، والهيئة العليا لل�سياحة 
، ومدين���ة املل���ك عبد العزي���ز للعل���وم والتقنية ، وكل 
اجلامع���ات وموؤ�س�سة اجلزيرة لل�سحاف���ة والطباعة 
والن�سر وعدد كبري من املدار�س يف كل مناطق اململكة 

تقريبا. 
وحول برنامج “ جرب الكر�سي “ قال الأ�ستاذ عو�س 
ب���ن عب���د اهلل الغامدي  اأم���ني عام اجلمعي���ة اأننا يف 
اجلمعية ن�سع���ى دومًا للتوا�سل م���ع كل فئات املجتمع 
وا�ستقط���اب الأع�ساء الذين نعدهم قاطرة اإجنازات 
اجلمعية وتوا�س���ل ر�سالتها اخلريية، ونفخر باأن هذه 
املوؤ�س�سة ا�ستطاعت ح�سد نحو ثالثة اآلف ع�سو على 
م���دى تاريخها الذي امتد عقدي���ن اأ�سهمت يف رعاية 

وتاأهيل الآلف من الأطفال املعوقني. 
واأو�س���ح الغام���دي اأن اجلمعية ت�سع���ى اإلى مزيد من 

م  الهتما
فيما يتعلق بالبنية 

العمرانية لتوفري البنية املنا�سبة 
للمعوق���ني م�س���ريًا اإل���ى اأن هناك 

ما يق���ارب 700 طال���ب وطالبة من 
املعوق���ني يدر�س���ون يف مدار�س التعليم 

العام. مو�سحا اأّن اجلمعية تنفذ 
العديد من فعاليات برنامج 

الكر�س���ي”  ج���رب   “
اإط���ار  يف  وذل���ك 
الت���ي  املهرجان���ات 
تقيمه���ا اجلمعية يف 
التي  واملناطق  املدن 

لها  مراكز  حتت�س���ن 
مكة  الريا����س،  وه���ي 

املنورة،  املدينة  املكرمة، 
جدة، اجلوف، وحائل، وذلك 

بهدف تعمي���م الفائ���دة وم�ساركة 
اأك���رب قطاع ممكن م���ن اجلمه���ور يف فعاليات 

الربنام���ج والتع���رف عل���ى اأهدافه. وق���د ا�ستقبلت 
العدي���د م���ن ال���وزارات و املوؤ�س�س���ات احلكومية 
فعالي���ات  واملدار����س  واجلامع���ات  وال�س���ركات 
الربنام���ج  ورحبوا بفكرت���ه الرائ���دة التي تاأتي 
يف اإط���ار متيز اأن�سطة جمعي���ة الأطفال املعوقني 

ودورها الريادي يف الت�سدي لق�سية الإعاقة . 
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خالل رعايته حفل تكريم أعضاء شرف الجمعية
األمير سلمان:

الجمعية تجسد إحدى صور التكافل 
والتراحم التي تميز بلدنا وشعبنا
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واأع���رب الأم���ر �شلم���ان ب���ن عبدالعزيز ع���ن �شكره 
وتقدي���ره مل���ا يولي���ه اأع�ش���اء �ش���رف اجلمعي���ة لهذه 
املوؤ�ش�ش���ة اخلري���ة من دع���م واهتم���ام ولغرها من 

م�شروعات العمل اخلري. 
ودعا �شموه يف كلمته اأع�شاء �شرف اجلمعية من رجال 
الأعمال واملقتدرين اإلى دعم اأن�شطة وبرامج اجلمعية 
وقال �شم���وه: اأجدها فر�شة لدعوتك���م مل�شاندة توجه 
اجلمعي���ة لإقام���ة اأوقاف خري���ة، ويف مقدمتها وقف 
�شلطان اخلر الذي �شرعت اجلمعية يف اإقامته مبكة 
املكرم���ة احتفاًء بعودة �شم���و ويل العهد �شاملًا معافى، 
بحمد اهلل، واأي�شًا برنام���ج اأوقاف واحة تكافل الذي 
�شتقيم���ه اجلمعية مبك���ة املكرمة، حي���ث �شتخ�ش�ص 
اإي���رادات تلك الأوق���اف لدعم نفق���ات ت�شغيل مراكز 
اجلمعي���ة وما تقدمه من خدمات جمانية. ونوه �شموه 
بجهود جمعية الأطف���ال املعوقني يف الت�شدي لق�شية 
الإعاق���ة، و�شعيها لإي�شال خدماته���ا اإلى العديد من 

مناطق اململكة. 
م�شي���دًا  اجلمعي���ة،  �ش���رف  اأع�ش���اء  �شم���وه  وهن���اأ 
مببادراتهم مل�شان���دة م�شروعات اجلمعية وبراجمها، 
موؤك���دًا اأن ذلك ميث���ل �شورة من �ش���ور التكافل التي 

يتميز بها اأبناء اململكة. 
واأ�ش���اف �شموه: اأود يف ه���ذه املنا�شبة اأن اأحيي جهود 
القائم���ني عل���ى اجلمعي���ة والعامل���ني فيه���ا، واأي�ش���ًا 
امل�شاندي���ن لرباجمه���ا وم�شروعاتها م���ن اأهل اخلر 
وال�شركات واملوؤ�ش�شات الوطنية، واأنتم يف مقدمتهم، 

قال �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض، خالل 

حف��ل تك��رمي اأع�س��اء �س��رف اجلمعية يف دورت��ه الثاني��ة، والذي اأقيم م�س��اء يوم 

الأح��د 21 ربيع الأول 1431ه� املوافق 7 مار�ض 2010م، يف فندق الإنرتكونتننتال 

يف الريا�ض: »ي�سعدين اأن اأكون معكم الليلة نحتفي باإحدى �سور التكافل والرتاحم 

الت��ي متيز بلدنا و�س��عبنا؛ انطالقًا من تعالي��م ديننا احلنيف، وموروثنا الإن�س��اين 

واحل�س��اري العري��ق. اإن هذا اللقاء الطيب يج�س��د تفاعل فئ��ات املجتمع كافة مع 

العمل اخلريي، ويعك�ض يف الوقت ذاته الدور املتميز الذي تقوم به موؤ�س�سات العمل 

اخلريي يف اململكة، اإلى جانب جهود الدولة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز، وويل العهد الأمني والنائب الثاين حفظهم اهلل«. 

على م���ا حققته هذه املوؤ�ش�ش���ة اخلرية من جناح يف 
الت�ش���دي لق�شي���ة الإعاق���ة وتوف���ر رعاي���ة متكاملة 
ل����آلف من الأطفال املعوق���ني يف العديد من مناطق 

اململكة.
م���ن جانب���ه، ق���ال �شماح���ة ال�شي���خ عبدالعزي���ز بن 
عب���داهلل اآل ال�شي���خ مفتي ع���ام اململك���ة ع�شو �شرف 
اجلمعي���ة يف كلمة األقاها نيابة ع���ن اأع�شاء ال�شرف: 
اإن املجتم���ع امل�شل���م جمتمع مرتاح���م متعاطف يحن 

بع�ش���ه على بع�ص، ويرح���م بع�شه بع�ش���ًا؛ قال �شلى 
اهلل عليه و�شلم: »مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم 
وتعاطفه���م كمث���ل اجل�ش���د الواح���د اإذا ا�شتك���ى منه 
ع�ش���و تداعى ل���ه �شائر اجل�ش���د بال�شه���ر واحلمى«، 
م�ش���رًا اإل���ى اأن الرحم���ة �شفة من �شف���ات اهلل؛ قال 
تعال���ى: »ورحمتي و�شعت كل �شيء«، »وربك الغفور ذو 
الرحمة«، وجعل بني امل�شلمني ارتباطًا قويًا؛ فاملوؤمنون 
رحماء بينهم. واأكد املفتي اأن دعم هذه اجلمعية اأمر 
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�شرعي مطلوب؛ ملا فيه من ترابط وتعاون وتراحم بني 
امل�شلمني، داعيًا اهلل اأن يجعلها يف ميزان ح�شنات من 
اقرتح اإن�شاءها، وكل من اهتم بها وقام عليها، وقدم 
�شكره لأم���ر منطقة الريا�ص على جه���وده املتوا�شلة 

يف العمل اخلري.
وكان احلفل قد بداأ بت����وة اآيات من الذكر احلكيم، 
ث���م األق���ى ال�ش���اب عب���داهلل العق���� اأح���د خريج���ي 
اجلمعية كلمة اأعرب فيها عن اعتزازه بالنتماء يومًا 
اإلى اجلمعية، موؤك���دًا اأنه تعلم بني اأروقة اجلمعية اأن 

د حوا�شه،  املع���وق احلقيقي هو من عطل عقل���ه، وجمَّ
واأمات م�شاعره. 

وقال العق�: لقد ق�شيت عدة �شنوات طالبًا يف مركز 
اجلمعي���ة يف الريا�ص الذي علمت اأخ���رًا اأنه ت�شرف 
بت�شميت���ه مرك���ز امللك فه���د بن عبدالعزي���ز، ق�شيت 
عدة �شنوات مع اأنا����ص اختلفت األ�شنتهم وجن�شياتهم 
ودياناته���م، ولكنه���م اتفق���وا عل���ى اإن�شاني���ة الأ�ش���ل 
وال�شل���وك. مل يك���ن الع����ج والتعلي���م والتاأهيل فقط 
همه���م الأول، ب���ل زرع���وا يف داخلي اأنه َم���ن مل يفكر 

بعقله التفكر ال�شحيح، ومل يعتقد العتقاد ال�شليم، 
وَم���ن مل ينه���ج النه���ج القومي ه���و فقط املع���وق، واأن 
ب�دنا يف حاجة اإلى العق���ول الذكية والأفكار ال�شوية 

والهمم العالية.
واختتم خري���ج اجلمعية كلمته قائً�: ه���ا اأنا اأ�شرف 
بالمتث���ال ب���ني اأياديك���م بع���د اأن اأمتم���ت درا�شت���ي 
اجلامعي���ة، بتوفي���ق اهلل اأوًل، ولكنني ل���ن اأن�شي اأبدًا 
جه���د هوؤلء اجلنود املجهول���ني يف اجلمعية، ول دعم 
اأه���ل اخلر م���ن اأمثالك���م، ول م�شان���دة اأ�شرتي، ول 

مفتي المملكة: 
دعم الجمعية أمر 

شرعي مطلوب 
لما فيه من ترابط

حقق���ت اجلمعية على مدى 26 عام���ًا الكثر من الإجنازات على �شعي���د الت�شدي ل�إعاقة 
كق�شي���ة ب�شكل عام، وعلى م�شت���وى اخلدمات املتخ�ش�شة التي تقدمه���ا لأطفالها املعوقني 
ب�ش���كل خا����ص، وذل���ك بتوفيق من اهلل � عز وج���ل �، ثم بتلك اجله���ود املبذولة من اخلرين 
الذين �شاركوا يف م�شرة العطاء هذه؛ من اأفراد وموؤ�ش�شات وجهات، ومنحوا يف �شبيل ذلك 

كرمي دعمهم وم�شاهماتهم اخلرة. 
والع�شوي���ة ال�شرفي���ة لي�شت منحة من اجلمعي���ة، ولكنها توثيق لعطاء اخلري���ن، واإبراز ملا 
متثل���ه تلك النخبة من قدوة ومثل يحت���ذى؛ فَمن ل ي�شكر النا�ص ل ي�شكر اهلل؛ ولذلك �شعت 
اجلمعية لإقرار برنامج الع�شوية ال�شرفية لتاأ�شيل ع�قة خا�شة ومميزة مع كبار الداعمني 

وهيئات اجلمعية املختلفة كاجلمعية العمومية وجمل�ص الإدارة واللجان املنبثقة عنه.

»العضوية 
الشرفية«.. توثيق 

للعطاء وإبراز 
للقدوة
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األمير سلمان يقبل 

العضوية الشرفية 

بالجمعية

ت�شرفت اجلمعية بقبول �شاحب ال�شمو امللكي الأمر 

�شلمان بن عبدالعزيز الع�شوي���ة ال�شرفية للجمعية، 

حيث كان �شموه الك���رمي قد ا�شتقبل، �شاحب ال�شمو 

امللك���ي الأم���ر �شلط���ان بن �شلم���ان ب���ن عبدالعزيز 

رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية واأع�شاء جمل�ص الإدارة 

يف ق�شر احلكم؛ لت�شليم �شمو اأمر منطقة الريا�ص 

الع�شوي���ة ال�شرفية؛ تقديرًا لدوره يف خدمة املعوقني 

واإ�شهاماته يف جمال الإعاقة.

تع���اون زم�ئ���ي. اإنن���ي باخت�ش���ار اإحدى ثم���ار تربة 
اإن�شانية خ�شبة ا�شمها اململكة العربية ال�شعودية. 

ويف خت���ام احلف���ل �شلم �شاحب ال�شم���و امللكي الأمر 
�شلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اأع�ش���اء �ش���رف اجلمعي���ة 
وثائق الع�شوي���ة و�شهادات التكرمي، كم���ا ت�شلم اأمر 
منطق���ة الريا�ص هدي���ة تذكارية م���ن �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمر �شلطان ب���ن �شلمان رئي�ص جمل�ص اإدارة 
اجلمعي���ة، بعده���ا التقط���ت ال�ش���ور التذكاري���ة م���ع 

اأع�شاء ال�شرف.
ومم���ا يذك���ر اأن برنام���ج الع�شوي���ة ال�شرفي���ة الذي 
احتفلت اجلمعية بالدورة الثانية له يهدف اإلى تع�شيد 
اجلمعي���ة بظه���ر م���ن النخ���ب الجتماعي���ة ميثلون 
ال�ش���ركاء احلادبني عل���ى اأهداف اجلمعي���ة، اإ�شافة 
اإل���ى توطيد و�شائج الع�قات ال�شخ�شية وامل�شوؤوليات 
املهنية ب���ني اأع�شاء ال�شرف من خ�ل اللقاء ال�شنوي 
الذي يعق���د برعاية كرمية لأع�ش���اء ال�شرف كل عام 
مبا يعزز ال�ش�ت احلميمة بني كوكبة من رواد العمل 
اخلري يف مملكة الإن�شانية، واإثراء خربات اجلمعية 
وتق���دمي الراأي وامل�شورة فيما يرون على �شعيد ق�شية 
الإعاق���ة ودم���ج املعوق���ني وت�شهيل حياته���م، يف �شوء 
م�شاهداته���م وات�شالته���م حمليًا ودولي���ًا، وجت�شيد 

الق���دوة جلي���ل ال�شب���اب م���ن اأبن���اء الوط���ن ملحاكاة 
ق�ش����ص جن���اح وم�حم ب���ذل وعطاء جعل���ت العمل 
التطوع���ي والتكافلي يف �شلم الأولوي���ات وامل�شوؤوليات 
الجتماعية والوطنية لهذه الق���دوة، واإتاحة الفر�شة 
لأع�ش���اء ال�شرف الراغبني يف بن���اء ع�قات اإن�شانية 
مع اأطفال اجلمعية وذويه���م مبا يحقق اأعلى درجات 

ال�شعادة والراحة النف�شية لأطراف هذه الع�قة.
أعضاء الشرف المكرمون

أصحاب السمو األمراء:
� �شاح���ب ال�شمو امللكي الأم���ر �شطام بن عبدالعزيز 

اآل �شعود
� �شاح���ب ال�شم���و امللكي الأمر اأحمد ب���ن عبدالعزيز 

اآل �شعود
� �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمر مق���رن بن عبدالعزيز 

اآل �شعود
� �شاح���ب ال�شمو الأمر خالد ب���ن عبداهلل بن حممد 

بن عبدالرحمن اآل �شعود
� �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي الأم���ر ترك���ي الفي�شل بن 

عبدالعزيز اآل �شعود
� �شاحب ال�شمو امللكي الأمر الفريق الأول ركن متعب 

بن عبداهلل عبدالعزيز اآل �شعود 

� �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي الأمر في�شل ب���ن خالد بن 
عبدالعزيز اآل �شعود 

� �شاح���ب ال�شمو امللكي الأم���ر عبدالعزيز بن �شلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شعود

� �شاحب ال�شمو امللكي الأمر عبدالعزيز بن اأحمد بن 
عبدالعزيز اآل �شعود

 � �شاح���ب ال�شمو امللكي الأم���ر عبدالعزيز بن ماجد 
بن عبدالعزيز اآل �شعود

� �شاحب ال�شمو الأمر الدكتور عبدالعزيز بن حممد 
بن عياف اآل مقرن

� �شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ر الدكت���ور في�شل بن 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

� �شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ر �شلطان ب���ن فهد بن 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

� �شاح���ب ال�شم���و امللكي الأمر حممد ب���ن �شلمان بن 
عبدالعزيز اآل �شعود

� �شاحب ال�شمو امللكي الأمر اأحمد بن فهد بن �شلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شعود

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة:
� �شماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد اآل ال�شيخ

� دولة الرئي�ص �شعد بن رفيق احلريري 



الخطوة 56
جمادي الآخر 1431 هـ ـ يونيو 2010 م 32

� معايل ال�شيخ �شالح بن عبدالعزيز اآل ال�شيخ
� معايل الدكتور حممد بن عبده مياين

� معايل الأ�شتاذ عبدالرحمن بن اإبراهيم اأبو حيمد
� معايل الدكتور حمزة بن بهي الدين اخلويل

� معايل املهند�ص عبدالعزيز بن عبدالرحمن احل�شني
� معايل املهند�ص عادل بن حممد فقيه

� ال�شتاذ اأحمد بن عبداهلل اآل ال�شيخ
� املهند�ص اأن�ص بن �شالح �شريف

� الأ�شتاذ اإبراهيم بن حممد بن �شعيدان
� املهند�ص ح�شني بن حم�شن احلارثي

� الأ�شتاذ ح�شني بن بكري قزاز
� الأ�شتاذ خالد بن علي الرتكي

� الأ�شتاذ را�شد بن عبدالعزيز الرا�شد احلميد
� الدكتور زايد بن �شالح الزايد

� الأ�شتاذ �شعيد بن حممد فخري
� الأ�شتاذ �شعيد بن علي غدران الغامدي

� الأ�شتاذ �شامل بن ح�شني اجلفري
� الأ�شتاذ �شالح بن علي الرتكي

� الأ�شتاذ �شبيح بن طاهر امل�شري
� الأ�شتاذ طارق بن عبدالرحمن فقيه 

� عبد العزيز بن عبد اهلل رجب
� عبد العزيز بن قا�شم كانو

� الأ�شتاذ عبداهلل بن حممود اآبار 
� الأ�شتاذ عبداهلل بن اإبراهيم احلر

اأ�س��اد الأمري �س��لطان بن �س��لمان بن عبدالعزيز رئي�ض جمل���ض اإدارة اجلمعية 
بتفاع��ل �س��ركة اأ�س��منت اليمام��ة الدائ��م م��ع م�س��روعات وبرام��ج اجلمعية، 
م�س��ريًا اإلى اأن ذلك يج�س��د وفاء هذه املوؤ�س�سة ال�س��ناعية الوطنية العمالقة 
مب�س��وؤولياتها الجتماعية، وحر�س��ها عل��ى اأداء دورها التنم��وي الجتماعي 

اإلى جانب م�ساهماتها امللمو�سة يف حركة القت�ساد والت�سنيع الوطنية.
واأعرب �س��موه عن تقديره ملبادرة ال�سركة برعاية حفل تكرمي اأع�ساء �سرف 
جمعية الأطفال املعوقني يف دورته الثانية، والذي اأقيم حتت رعاية �س��احب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض، مثمنًا جتاوب 

امل�سوؤولني يف ال�سركة مع ر�سالة اجلمعية.
وق��ال الأم��ري �س��لطان ب��ن �س��لمان يف ت�س��ريح �س��حفي: »اإن �س��ركة اليمام��ة 
ال�سعودية ظلت ول تزال على مدى �سنوات �سريكًا فاعاًل يف خطوات اجلمعية 
لتو�س��يع دائ��رة خدماتها، واإن�س��اء مراك��ز جديدة يف عدد م��ن مناطق اململكة 
ع��رب تق��دمي التربع��ات العيني��ة املق��درة م��ن منتجاته��ا لدع��م اإجن��از تل��ك 
املراكز اخلدمية اخلريية، اإلى جانب حر�س��ها على رعاية منا�س��بات اجلمعية 
وبراجمها التوعوية والتثقيفية، وهو اأمر لي�ض مب�ستغرب من موؤ�س�سة وطنية 

عمالقة بحجم �سركة اليمامة«.
واأ�س��اف �س��موه: »اإن موؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���ض عليها دور حم��وري يف حركة 
البناء والتنمية ال�س��املة التي تعي�سها بالدنا حاليًا، ونتطلع - مب�سيئة اهلل – 
اإلى اأن ن�س��هد مزيدًا من املبادرات على �سعيد خدمة املجتمع مبا يتواكب مع ما 

توفره الدولة من م�ساندة لهذا القطاع«.

أسمنت اليمامة شريكة في 
توسع خدمات الجمعية
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� الأ�شتاذ عبداهلل بن �شعيد ال�شيد
� الأ�شتاذ عبداهلل بن اإبراهيم �شل�شلة

� املهند�ص عبداهلل بن اأحمد بق�شان
� الأ�شتاذ عبداهلل بن علي كانو

� الأ�شتاذ عبدالإله بن حممد �شالح كعكي
� الأ�شتاذ عبدالكرمي بن عبدالعزيز اجلهيمان

� الأ�شتاذ عبدالوهاب بن حممد اآل جمثل
� الأ�شتاذ علي بن حافظ وهبة 

� الأ�شتاذ علي بن اإبراهيم املجدوعي
� الأ�شتاذ علي بن �شليمان ال�شهري

� الأ�شتاذ غرم اهلل بن رداد الزهراين 
� املهند�ص في�شل بن حممد احلارثي 

� الأ�شتاذ ماجد بن اإبراهيم الرباهيم 
� الأ�شتاذ حممد بن عبدالعزيز اجلميح 

� الأ�شتاذ حممد بن اإبراهيم العي�شى 
� الأ�شتاذ حممد بن �شعيد فخري 

� الأ�شتاذ حممد بن عمر بامية 
� الأ�شتاذ حممد بن عبدالكرمي بكر 

� الأ�شتاذ حممد بن عمر قا�شم العي�شائي
� الأ�شتاذ حممد بن نا�شر بن جاراهلل 
� املهند�ص حممد بن عبداهلل ال�شعيل 

� الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل بن عدوان 
� الأ�شتاذ حممد بن عبود العامودي 
� الأ�شتاذ حممد بن علي احلمراين 

� الأ�شتاذ حممود بن حممد �شعيد قا�شم
� الأ�شتاذ مرعي بن عبداهلل بق�شان 

� املهند�ص نا�شر بن حممد املطوع 
� الأ�شتاذ نا�شر بن حممد النابت 

� الأ�شتاذ جنم بن عبداهلل اأباح�شني 
� الأ�شتاذ هيف بن حممد بن عبود القحطاين 

الشركات والمؤسسات:
� �شركة اأ�شمنت اليمامة ال�شعودية

� �شركة الت�شالت ال�شعودية
� �شركة عبداهلل �شعيد بق�شان

� �شركة العزيزية بندة املتحدة
� وقف عبداهلل بن عبدالرحمن الفار�ص
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دع��ا �س��احب ال�س��مو امللكي الأمري �س��لمان 
الريا���ض  اأم��ري منطق��ة  ب��ن عبدالعزي��ز 
لإقام��ة  اجلمعي��ة  توج��ه  م�س��اندة  اإل��ى 
اأوق��اف خريية، يف مقدمتها وقف �س��لطان 
اخل��ري الذي �س��رعت اجلمعي��ة يف اإقامته 
ويل  بع��ودة  احتف��اًء  املكرم��ة؛  مك��ة  يف 
العه��د �س��املًا معاف��ى، بحم��د اهلل، اإ�س��افة 
اإل��ى برنام��ج اأوق��اف واح��ة تكاف��ل الذي 
�س��تقيمه اجلمعية يف مك��ة املكرمة. وقال 
الأمري �س��لمان خالل حفل تكرمي اأع�س��اء 
يف  موؤخ��ًر  اأقي��م  ال��ذي  اجلمعي��ة  �س��رف 
فن��دق الإنرتكونتننتال يف الريا�ض يف دورته 
الثاني��ة: »اإن اجلمعي��ة �ستخ�س���ض اإي��رادات 
تل��ك الأوق��اف لدع��م نفق��ات ت�س��غيل مراكز 

اجلمعية، وما تقدمه من خدمات جمانية«.

الوقف

مجلس اإلدارة يقر 
مشروعين في 
مكة المكرمة

األمير سلمان 
يعلن إقامة 
وقف

»سلطان 
الخير« ويدعو 
إلى دعم 
الجمعية
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ومن جانبه اأك���د �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 
ب���ن �سلمان رئي�س جمل����س اإدارة اجلمعي���ة اأن الروؤية 
امل�ستقبلية للجمعية متوافقة مع روؤية الدولة، واأع�ساء 
ال�س���رف واأع�س���اء اجلمعي���ة العمومي���ة وكل حم���ب 
للخري، م�س���ريًا اإلى اأن اجلمعية ت���رز دور الداعمني 
وتقدم ال�سكر والعرف���ان لهم على ما قدموه من دعم 

�سخي للجمعية.
وق���ال �سم���وه يف ت�سريح���ات �سحفي���ة »اإن م�س���روع 
وق���ف »�سلطان اخلري« يف مك���ة املكرمة م�سروع رائد، 
مبنا�سب���ة ع���ودة ويل العهد، حفظ���ه اهلل، منوهًا باأن 
اجلمعي���ة �ستق���وم بتاأ�سي����س اأوق���اف �سخم���ة مبك���ة 
املكرمة. وو�سف املعوق���ني باأنهم ذوو قدرات خا�سة، 
وق���ال: »اإن له���م قدرات خارق���ة، اإن مل تك���ن خا�سة 
يف اجتي���از ال�سعوب���ات، واملح���ن، وامل�س���اكل والأمل، 

والنظرة الجتماعية املختلفة«.
ه���ذا وكان الأم���ري �سلطان ب���ن �سلمان ق���د اأعلن اأنه 
مبنا�سب���ة عودة �ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان 
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي���ر الدفاع والط���ريان واملفت�س الع���ام �ساملًا معافى 
اإل���ى اأر�س الوطن، قرر جمل����س اإدارة اجلمعية اإقامة 
وق���ف خ���ريي با�سم �سم���وه الك���رمي يف مك���ة املكرمة 
تخ�س����س اإيراداته للم�ساهمة يف دعم نفقات ت�سغيل 

مراكز اجلمعية وخدماتها املجانية. 
وذك���ر �سم���وه اأن اجلمعي���ة خ�س�س���ت قطع���ة اأر�س 
منا�سبة مبكة املكرمة لإقامة ذلك الوقف الذي يحمل 
ا�سم���ًا غاليًا عل���ى اجلميع طاملا كان ل�سم���وه وما زال 
اأياديه البي�ساء على اجلمعية والكثري من م�سروعات 

العمل اخلريي يف اململكة وخارجها. 
وكان جمل����س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني قد عقد 
اجتماعًا يف مقر مرك���ز اجلمعية بالريا�س مت خالله 
الطالع على تقري���ر اأداء مراكز اجلمعية خالل عام 

2009 وم���ا مت حتقيق���ه م���ن اإجن���ازات وم���ا تواجهه 
اجلمعي���ة من �سعوب���ات فيم���ا يتعلق بخط���ط تو�سيع 
دائرة خدماته���ا وامل�سروعات اجلدي���دة واحتياجات 

نفقات الت�سغيل يف ظل ت�ساعد ميزانيتها. 
واأو�سح عو�س عبداهلل الغامدي الأمني العام للجمعية 
اأن املجل����س وافق على امليزانية التقديرية للعام املايل 
املقب���ل 2010م � مب�سيئ���ة اهلل �، والت���ي تبل���غ اأكرث من 
83 مليون ريال، مبا فيه���ا تكاليف الأعمال الإن�سائية 
للم�سروع���ات اجلدي���دة يف كل م���ن: ع�س���ري والر����س 
وجن���وب الريا�س والباح���ة، م�سريًا اإل���ى اأن اجلمعية 
ما�سي���ة � مب�سيئة اهلل � يف تنفيذ خطط تطوير برامج 
الرعاي���ة الت���ي �سه���دت خالل الع���ام املن�س���رم نقلة 
متمي���زة، كمًا وكيفًا؛ اإذ و�سلت اأعداد الأطفال الذين 
احت�سنتهم مراكز اجلمعية اإلى اأكرث من 3300 طفل 

وطفلة.
م���ن جه���ة اأخ���رى عق���دت جلن���ة الأوق���اف اخلريية 
باجلمعية، برئا�سة معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز 
بن حممد اآل ال�سيخ وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 
والدع���وة والإر�س���اد، اجتماعًا موؤخ���رًا مبكتب معاليه 
يف الريا����س، مت خالله اإقرار توج���ه اجلمعية لإن�ساء 
وقف خريي يف مكة املكرمة يطلق عليه »وقف �سلطان 
اخلري«، وذلك مبنا�سبة عودة ويل العهد الأمني �ساملًا 
معافى، كما ناق�ست اللجنة الالئحة اخلا�سة باأوقاف 
اجلمعية، واأب���دت عليها بع����س املالحظات، ووجهت 
باإع���ادة �سياغ���ة بع����س بنوده���ا؛ متهي���دًا لإقرارها؛ 

لتكون مبثابة ا�سرتاتيجية عمل لأوقاف اجلمعية.
واأو�سح عبدالعزيز ب���ن عبدالرحمن ال�سبيهني مقرر 
جلنة الأوقاف اأن الجتماع ت�سمن ا�ستعرا�سًا لتقرير 
ح���ول م�سروع���ات اجلمعي���ة الوقفية حت���ت الإن�ساء، 
وخط���وات الت�سغي���ل وال�ستثم���ار لالأوق���اف الت���ي مت 
اإجنازه���ا يف عدد م���ن مناطق اململكة دعم���ًا مليزانية 

اجلمعي���ة وما تقدمه من خدمات جمانية لالآلف من 
الأطفال املعوقني. 

واأ�س���ار مقرر اللجنة اإلى اأن اللجنة اطلعت على نتائج 
ت�سغي���ل اأوقاف اجلمعي���ة خالل الع���ام املن�سرم، يف 
كل م���ن: مكة املكرم���ة، واملدينة املن���ورة، والريا�س، 
معرب���ة عن تقديرها ملا يطبقه جمل�س اإدارة اجلمعية 
من تنظيم���ات حمكمة ل�ستثمار الأوق���اف ال�ستثمار 
الأف�س���ل ال���ذي يراعي اجلان���ب ال�سرع���ي يف ذلك، 
وتوجي���ه اإي���رادات تلك الأوقاف مب���ا ي�سمن � مب�سيئة 
اهلل � توف���ري م�س���ادر متوي���ل دائم���ة وثابت���ة مليزانية 
اجلمعي���ة التي و�سلت اإل���ى اأكرث م���ن 65 مليون ريال 
الع���ام املن�س���رم، اإل���ى جان���ب تكالي���ف الإن�س���اءات 

للمراكز اجلديدة.
وا�ستم���رارًا لعناي���ة اجلمعية با�سرتاتيجي���ة الأوقاف 
وا�سل���ت جلنة اأوق���اف اجلمعي���ة اجتماعاتها يف مقر 
اجلمعي���ة بالريا����س، وناق�س���ت الالئح���ة التنظيمية 
لالأوق���اف اخلريي���ة للجمعي���ة وامل�سروع���ات الوقفية 
املطروح���ة يف الف���رتة املقبل���ة يف ظ���ل تع���دد مراكز 
اجلمعي���ة اجلدي���دة، وم���ا ي�ستتب���ع ذلك م���ن ارتفاع 

ملحوظ يف نفقات الت�سغيل.
كما اطلعت اللجنة عل���ى تقرير حول اأوقاف اجلمعية 
احلالي���ة، وخطط اإن�س���اء اأوقاف مواكب���ة مل�سروعات 
مراكز اجلمعية اجلدي���دة يف كل من: الباحة والر�س 
وع�س���ري، اإلى جانب مركز جنوب الريا�س، خ�سو�سًا 
يف ظل الرتفاع املطرد يف ميزانية اجلمعية وت�ساعف 

عدد الأطفال امل�سمولني بخدماتها املجانية.
وتدار�س����ت اللجنة اآلية حتويل تكلف����ة الأوقاف اإلى اأ�سهم، 
بحيث ميكن توزيع عوائد تلك الأ�سهم على مراكز اجلمعية 
وفق����ًا لرغبة امل�ساهمني، كما ناق�س����ت اللجنة لئحة توثيق 
اأوقاف اجلمعية مبا يوفر كل ال�سمانات ال�سرعية، ويحقق 

اجلدوى املطلوبة من تلك امل�سروعات.

سلطان بن سلمان: 
وقفا »سلطان الخير« و»واحة تكافل«..

مشروعان رائدان
يضمنان استمرارية خدمات الجمعية
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األمير محمد بن سعود يرعى الحفل 
ويتبرع بمليون ريال لدعم الوقف الخيري

الباحة تحتفي بالمركز 
العاشر للجمعية

تغطية

يفتح نافذة األمل

اأ�س���اد �سمو اأم���ر منطق���ة الباحة يف 

خت���ام كلمت���ه مبا قدم���ه ال�سي���خ علي 

املجدوعي من مب���ادرة كرمية بتحمله 

تكالي���ف بن���اء املرك���ز؛ لي�س���رب اأبلغ 

�س���ور الوفاء والعط���اء واملحب���ة لهذا 
الوطن

األمير سلطان بن سلمان يشيد بجهود الدولة في دعم مختلف المشاريع التنموية 

الشيخ علي المجدوعي: تبرع األسرة بقيمة تكاليف إنشاء المركز إحدى صور التكافل 
والتراحم التي يتميز بها المجتمع السعودي



الخطوة 56
37جمادي الآخر 1431 هـ ـ يونيو 2010 م

وبينّ الأمر حممد بن �سعود بن عبدالعزيز يف كلمته: 
اأن و�س���ع حج���ر الأ�سا����س ملرك���ز الأطف���ال املعوق���ي 
بالباح���ة يعد اإحدى ثم���رات اهتمام �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر �سلطان ب���ن �سلم���ان ب���ن عبدالعزيز 
به���ذا املرفق الإن�ساين النبيل م���ن اأجل توفر احلياة 

الكرمية وال�سعيدة لأبنائنا الأطفال. 
ونوه بربام���ج العمل اخلري يف جمي���ع اأرجاء الوطن 
الذي اأولت���ه القيادة الهتمام والدع���م، مربزًا جهود 
الأم���ر �سلمان بن عبدالعزيز اأم���ر منطقة الريا�س 
يف دع���م امل�ساريع اخلرية يف جمي���ع مناطق اململكة، 
معرب���ًا ع���ن �سك���ره للأمر �سلط���ان بن �سلم���ان على 
العطاءات اخل���رة التي بذلها لإخ���راج هذا امل�سروع 

اإل���ى اأر����س الواق���ع وما قامت ب���ه اأمان���ة املنطقة من 
جهود طيبة يف تهيئة املوقع املنا�سب لإن�ساء املركز. 

واأ�س���اد �سم���و اأم���ر منطقة الباح���ة يف خت���ام كلمته 
مب���ا قدمه ال�سي���خ علي املجدوعي م���ن مبادرة كرمية 
بتحمله تكاليف بناء املركز؛ لي�سرب اأبلغ �سور الوفاء 

والعطاء واملحبة لهذا الوطن.
واألق���ى �سمو رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية كلمة اأعرب 
فيه���ا عن �سك���ره وتقديره ل�سمو اأم���ر منطقة الباحة 
و�سمو وكيل الإمارة عل���ى رعايتهما وح�سورهما حفل 
و�س���ع حجر اأ�سا�س مركز الأطفال املعوقي باملنطقة، 
مثمن���ًا جهودهم���ا يف دع���م جميع الأعم���ال اخلرية 

مبنطقة الباحة خلدمة اأبناء واأهايل املنطقة. 

احتفل��ت اجلمعية، برعاية �س��احب ال�س��مو امللكي الأمري حممد بن �س��عود 
بن عبدالعزيز اأمري منطقة الباحة، وبح�س��ور �س��احب ال�سمو امللكي الأمري 

�س��لطان بن �س��لمان بن عبدالعزيز رئي���س جمل�س اإدارة اجلمعية و�س��احب 
ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن حممد بن �سعود بن عبدالعزيز وكيل 

يوم الأربعاء 17 ربيع الأول 1431ه� املوافق 3 مار�س 2010م. اإمارة منطقة الباحة، بو�سع حجر اأ�سا�س عا�سر مراكزها يف الباحة، وذلك 
واأعلن �سمو اأمري منطقة الباحة يف كلمته يف احلفل الذي اأقيم مبقر املركز 

يف وادي املل��د مبدين��ة الباحة ع��ن تربعه مببلغ مليون ريال ل�س��الح مركز 
اجلمعية اجلديد باملنطقة. 
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واأ�س���اد الأم���ر �سلط���ان بن �سلم���ان ب���ن عبدالعزيز 
بجه���ود الدولة يف دعم خمتلف امل�ساريع التنموية وما 
�سهدته اململكة من نه�سة اقت�سادية كبرة جعلتها يف 
م�ساف ال���دول الكربى، منوهًا مبب���ادرة ال�سيخ علي 
املجدوعي واأبنائه بتحمل تكلفة اإن�ساء وجتهيز املركز، 
داعيًا اأبناء منطقة الباحة للإ�سهام يف امل�سروع الذي 
�سيكون �سرحًا معماريًا خدميًا ي�ساف اإلى ما حتظى 
ب���ه منطقة الباحة من خدم���ات متطورة برعاية �سمو 

اأمر منطقة الباحة و�سمو وكيل الإمارة.

ث���م األق���ى رج���ل الأعم���ال ال�سيخ عل���ي ب���ن اإبراهيم 
املجدوع���ي كلم���ة اأ�ساد فيه���ا باجلهود الت���ي قدمتها 
جمعي���ة الأطف���ال املعوق���ي، برئا�سة �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز الذي 
يعم���ل على تو�سيع عم���ل اجلمعية واإي�س���ال خدماتها 
اإل���ى جميع مناطق اململكة، والذي جن���ده اليوم واقعًا 
ونح���ن ن�سع ملمح املركز العا�س���ر للجمعية مبنطقة 
الباح���ة، مثمنًا اإتاحة الفر�سة ل���ه ولأبنائه للم�ساركة 
يف م�سان���دة ر�سال���ة اجلمعية وتلبية حاج���ة �سرورية 

لأبن���اء املنطقة من خ���لل و�سع حج���ر اأ�سا�س مركز 
جمعية الأطفال املعوقي يف الباحة. 

واأب���رز املجدوع���ي ما حتظى به املنطق���ة من م�ساريع 
يف خمتل���ف املج���الت جعلته���ا ت�ساه���ي ك���ربى مدن 
ومناط���ق اململك���ة التي جاءت بف�س���ل اهلل ثم بالدعم 
الكبر من اأمر منطقة الباحة ووكيل الإمارة، م�سيدًا 
بجهود اإمارة منطقة الباحة واأمانة املنطقة واجلهات 

الداعمة للم�سروع.
ه���ذا وكان الأمر �سلطان بن �سلم���ان بن عبدالعزيز 

• خدمات عالجية وتعليمية وتأهيلية يقدمها المركز 	
الجديد لألطفال المعوقين بالمنطقة

• اإلشادة بجهود الدولة في دعم مختلف المشاريع 	
التنموية وما تشهده من نهضة اقتصادية كبيرة

• التنفيذ خالل 18 شهرًا وتصل تكاليف البناء والتجهيز 	
إلى أكثر من 12 مليون ريا.

األمير محمد بن سعود: 
وضع حجر األساس لمركز األطفال 

المعوقين بالباحة يعد إحدى 
ثمرات اهتمام صاحب السمو 

الملكي األمير سلطان بن سلمان 
بهذا المرفق اإلنساني النبيل 

من أجل توفير الحياة الكريمة 
والسعيدة ألبنائنا المعوقين
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يقام مركز رعاية األطفال المعوقين بالباحة علي 
مساحة عشرة آالف متر مربع وتبلغ طاقته االستيعابية 
أكثر من 150 طفاًل يوميًا ويضم أقسامًا تعليمية وطبية 

وتأهيلية إلى جانب سكن لألطفال وآخر لموظفات 
المركز إضافة إلى األقسام اإلدارية والخدمية

واأع�ساء جمل����س اإدارة اجلمعية ولفي���ف من اأع�ساء 
اجلمعية العمومية للجمعية وكبار امل�سوؤولي باجلمعية 
ومبنطق���ة الباحة يف ا�ستقبال الأمر حممد بن �سعود 
ب���ن عبدالعزيز، حيث قام �سم���وه بو�سع حجر اأ�سا�س 
املرك���ز اجلديد ثم اطلع �سم���وه على املج�سم اخلا�س 
بامل�س���روع الذي تكفل باإن�سائه وجتهيزه رجل الأعمال 
علي بن اإبراهي���م املجدوعي بقيمة اإجمالية بلغت 12 

مليون ريال. 

توقيع عقد تمويل إنشاء 
المركز الجديد

وقع �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلطان بن �سلمان بن 
عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية وال�سيخ علي 
بن اإبراهيم املجدوعي عقد متويل اإن�ساء مركز رعاية 
الأطف���ال املعوق���ي يف منطقة الباح���ة، واأ�سند تنفيذ 
امل�س���روع اإلى اإح���دى �س���ركات الإن�س���اءات الوطنية. 

جانب من الحضور

كب���ار  م�سارك���ة  احلف���ل  �سه���د 

امل�سوؤولي مبنطقة الباحة
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دع���ت اجلمعية رج���ال الأعم���ال واأهل اخل���ر اإلى 
م�ساركته���ا يف اإن�س���اء وق���ف خري ل�سال���ح املركز 
اجلدي���د يف منطق���ة الباح���ة، وذلك يف اإط���ار نهج 
اجلمعي���ة لإن�س���اء اأوق���اف �سرعي���ة خري���ة يف كل 
املناط���ق واملدن الت���ي ت�سم مراكزه���ا، حيث يوجه 
ريعها لدع���م امليزانية الت�سغيلية لهذه املراكز؛ مما 
ي�ساعد يف اإيج���اد م�سادر متويل دائم���ة وم�ستمرة 
للخدمات املجانية التي تقدمها مراكزها ملن�سوبيها 

من الأطفال املعوقي. 
جدي���ر بالذك���ر اأن اجلمعية تعتمد عل���ى التربعات 

كم�س���در رئي�سي لتموي���ل نفقات ت�سغي���ل مراكزها 
وخدماتها املجانية. ويف هذا الإطار �سعت اجلمعية 
اإل���ى اإحداث نقل���ة نوعية جدي���دة يف برنامج تنمية 
امل���وارد كموؤ�س�س���ة خري���ة تتطل���ع اإل���ى م�ساندة ما 
تقدم���ه م���ن خدم���ات جماني���ة متخ�س�س���ة لهذه 
الفئ���ة الغالي���ة م���ن الأبن���اء؛ فتبن���ت ا�سرتاتيجية 
اإن�ساء اأوق���اف �سرعية خرية يف امل���دن التي توجد 
به���ا مراكز، وهي: الريا�س ومك���ة املكرمة واملدينة 
املن���ورة وجدة واجل���وف وحائ���ل وع�س���ر، واأخرًا 
الباحة، بهدف اإيجاد م�س���ادر متويل ثابتة ودائمة 

الجمعية تدعو أهل الخير

للمساهمة في إنشاء مشروع 
الوقف الخيري لمركز الباحة

• أهالي الباحة يتنافسون في خير الصدقة الجارية 	
لمشروع وقف شرعي لمركز الباحة

• رجال األعمال محمد آل صقر وسعد بن زومة يدعمان 	
مشروع الوقف الخيري

• سماحة مفتي المملكة: المشاركة في إنشاء وقف 	
خيري لصالح الجمعية صدقة جارية وعمل من 

أعمال الخير والبر

للخدم���ات التي تقدمه���ا مراكز اجلمعي���ة، وذلك يف 
ظ���ل تذب���ذب اإي���رادات اجلمعية من التربع���ات التي 
تعد امل�سدر الرئي�سي لدعم خدماتها، واأي�سًا ملواكبة 
التو�سع يف امل�سروعات اخلدمية والتطويرية للخدمات 
املتخ�س�س���ة باملراك���ز، وذلك ل�ستيع���اب اأكرب عدد 
م���ن الأطفال املعوقي امل�سجلي عل���ى قوائم النتظار 
لل�ستف���ادة من خدمات املركز، وا�ستن���ادًا اإلى فتوى 
ف�سيلة املفتي العام للمملكة العربية ال�سعودية ورئي�س 
هيئ���ة كبار العلم���اء واإدارة البحوث العلمي���ة والإفتاء 
ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ، باأن امل�ساركة 
يف اإن�ساء وقف خري ل�سالح اجلمعية �سدقة جارية، 
وعم���ل من اأعمال اخلر والرب حيث �سينفق ريعه على 

رعاية الأطفال املعوقي.
وتتطل���ع اجلمعية اإلى اقتداء اأه���ايل الباحة، مببادرة 
اأ�س���رة املجدوع���ي، بالت���ربع لإن�ساء مرك���ز اجلمعية 
اجلدي���د يف الباح���ة، والتوا�سل مع اجلمعي���ة لإن�ساء 
م�س���روع وق���ف خ���ري ملرك���ز الباح���ة به���دف تاأمي 
م�س���در متويل ثاب���ت ودائم للخدم���ات املجانية التي 
يقدمه���ا املرك���ز، م���ن خلل عائ���د الوق���ف اخلري 
الذي �سي�ساهم بن�سبة يف امليزانية الت�سغيلية ال�سنوية 

للمركز.
ويف ه���ذا الإطار اأ�س���اد �ساحب ال�سم���و امللكي الأمر 
�سلط���ان ب���ن �سلم���ان ب���ن عبدالعزيز مبب���ادرة رجل 

املتخ�س�س���ة، وت�ستغ���رق الأعم���ال الإن�سائية نحو 18 
�سه���رًا، وت�سل تكالي���ف البن���اء والتجهي���ز اإلى اأكرث 
من 12 مليون ري���ال تربع بها ال�سيخ علي بن اإبراهيم 
املجدوع���ي واأبناوؤه.ه���ذا واأعرب الأم���ر �سلطان بن 
�سلم���ان عن �سعادت���ه بانطلقة م�س���روع املركز الذي 
يعد العا�سر يف �سل�سل���ة مراكز وم�سروعات اجلمعية، 

م�سرًا اإلى اأن فكرة امل�سروع حظيت بتفاعل مميز من 
اجلمي���ع، خ�سو�سًا من �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر 
حممد بن �سعود بن عبدالعزي���ز اأمر منطقة الباحة 
و�سم���و نائبه �ساحب ال�سمو امللك���ي الأمر في�سل بن 
حممد ب���ن �سعود، واأي�سًا م�ساندة الأجهزة احلكومية 
والأهلي���ة يف منطق���ة الباح���ة. واأ�ساد �سم���وه مببادرة 

ال�سيخ علي بن اإبراهيم املجدوعي لتحمل كل تكاليف 
اإن�س���اء املرك���ز، م�سرًا اإلى اأن ذلك يع���د اإحدى �سور 
التكافل والرتاح���م التي يتميز بها املجتمع ال�سعودي، 
وجت�سي���دًا ملا حتظى به جمعي���ة الأطفال املعوقي من 
ثقة وم�سان���دة من فئات املجتمع املختلفة؛ عطفًا على 
ر�سيده���ا احلاف���ل بالإجن���ازات يف مواجه���ة ق�سي���ة 
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الأعم���ال حممد اآل �سقر بالت���ربع ل�سالح م�سروع 
الوق���ف اخلري ملركز اجلمعية اجلديد يف منطقة 
الباح���ة، معرب���ًا �سموه ع���ن �سكره وتقدي���ره لهذه 
املب���ادرة التي تعك�س م���دى تفاعل اأه���ل اخلر يف 

بلدنا الغالية مع ر�سالة اجلمعية.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية: اإن قطاع رجال 
الأعم���ال �ساحب مب���ادرات متمي���زة وم�ساهمات 
فعالة جت���اه اجلمعية؛ ومن ثم فاإن اجلمعية تتطلع 
يف ظ���ل تو�س���ع خدماته���ا باإن�س���اء مراك���ز جديدة 
يف خمتل���ف مناط���ق اململك���ة، اإل���ى م�ساعفة تلك 

املبادرات.
وم���ن جانب���ه اأع���رب ال�سي���خ حمم���د اآل �سقر عن 
تقدي���ره لإتاح���ة الفر�س���ة ل���ه للم�ساهم���ة يف هذا 
امل�سروع اخل���ري، م�سرًا اإل���ى اأن اخلدمات التي 
تقدمها جمعية الأطفال املعوقي جمانًا لهذه الفئة 
الغالي���ة ت�ستح���ق دعمها حتى تتمكن م���ن موا�سلة 

ر�سالتها جتاه ق�سية الإعاقة وقايًة وعلجًا.
وعلى جانب اآخر اأع���رب �سمو رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلمعي���ة عن �سكره وتقديره ملبادرة رجل الأعمال 
ال�سي���خ �سع���د بن زومة بالت���ربع عن نف�س���ه واأخيه 
حمف���وظ مببلغ 250 األ���ف ريال ل�سال���ح امليزانية 
الت�سغيلي���ة ال�سنوية ملركز الباح���ة ومل�سروع الوقف 
اخلري للمرك���ز، كما قدم ال�سي���خ �سعد بن زومة 
تربع���ًا م���ن جمعي���ة ال���رب يف بلجر�س���ى بقيمة 50 
األ���ف ري���ال ل�سالح م�سروع الوق���ف اخلري ملركز 

اجلمعية بالباحة.
واأكد �سموه اأن قطاع رجال الأعمال �سريك اأ�سا�سي 
يف الإجنازات التي حققتها اجلمعية على مدى 26 
عام���ًا، واأ�سار �سم���وه بهذه املنا�سبة اإل���ى اأن رعاية 

الدولة ملختل���ف الفئات حث رج���ال الأعمال واأهل 
اخلر عل���ى حتمل م�سوؤولياته���م الجتماعية جتاه 

الق�سايا الإن�سانية باملجتمع.
وم���ن جانب���ه اأ�ساد ال�سي���خ �سعد بن زوم���ة بجهود 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلطان بن �سلمان بن 
عبدالعزي���ز رئي�س جمل����س اإدارة اجلمعية وجميع 
م�س���وؤويل اجلمعي���ة يف رعاي���ة الأطف���ال املعوقي، 
معرب���ًا ع���ن �سك���ره وتقدي���ره لإتاح���ة الفر�سة له 

ولأخيه للم�ساهمة يف هذا امل�سروع اخلري.
اخلري���ة  الأوق���اف  جلن���ة  اأن  بالذك���ر  وجدي���ر 
باجلمعي���ة يراأ�سها معايل وزير ال�سوؤون الإ�سلمية 
والأوق���اف والدع���وة والإر�س���اد ال�سي���خ �سالح بن 
عبدالعزي���ز اآل ال�سي���خ، وت�س���م يف ع�سويتها كًل 
من: الأم���ر الدكتور بندر بن �سلمان بن حممد اآل 
�سعود م�ست�سار خ���ادم احلرمي ال�سريفي، معايل 
ال�سي���خ �سالح بن عبدالرحم���ن احل�سي الرئي�س 
الع���ام ل�سوؤون امل�سج���د احلرام وامل�سج���د النبوي، 
ف�سيلة ال�سيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع امل�ست�سار 
بالدي���وان امللكي، معايل الدكت���ور عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز ال�سويلم ع�س���و جمل�س ال�سورى ونائب 
رئي����س جمل����س اإدارة اجلمعي���ة، مع���ايل الدكت���ور 
�سال���ح ب���ن �سع���ود اآل عل���ي رئي����س هيئ���ة الرقابة 
والتحقيق، ف�سيلة ال�سيخ زياد بن حممد ال�سعدون 
رئي����س حماكم منطق���ة اجلوف، مع���ايل املهند�س 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن احل�سي اأمي منطقة 
املدين���ة املن���ورة، �سع���ادة املحام���ي عبدالرحم���ن 
ب���ن عمر ن�سيف حم���ام قانوين و�سرع���ي، �سعادة 
املهند����س عبداملح�س���ن بن حممد الزك���ري ع�سو 

جمل�س ال�سورى وع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية.

الإعاقة وخدمة هذه الفئة الغالية علينا جميعًا.
م���ن جانبه اأو�س���ح ال�سيخ علي املجدوع���ي اأن اإ�سهام 
جمموع���ة املجدوعي يف دع���م هذا امل�س���روع تاأتي يف 
اإط���ار التزامه���ا مب�سوؤولياته���ا الجتماعي���ة، و�سعيها 
لتلبي���ة حاجة حيوية لأبناء منطقة الباحة، معربًا عن 

تقديره جلهود جمعية الأطفال املعوقي.

بالباح���ة  ويق���ام مرك���ز رعاي���ة الأطف���ال املعوق���ي 
عل���ى م�ساح���ة ع�سرة اآلف م���رت مربع، وتبل���غ طاقته 
ال�ستيعابية اأكرث من 150 طفًل يوميًا، وي�سم اأق�سامًا 
تعليمي���ة وطبية وتاأهيلية اإلى جان���ب �سكن للأطفال، 
واآخر ملوظفات املركز، اإ�ساف���ة اإلى الأق�سام الإدارية 

واخلدمية.
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القرآن الكريم
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المسابقة
القرآن الكريم

مسابقة حفظ القرآن
حفظ القرآن الكريم

لألطفال المعوقين

األطفال المعوقين
ملف

مشاركة 
عشرات الجهات 

من المدارس 
والجمعيات في 

المسابقة

األميرة ابتسام 
م  بنت يزيد ُتكرِّ

13 طفلة من 
حفظة القرآن 

الكريم

مسابقة األمير سلطان بن سلمان
لحفظ القرآن الكريم
لألطفال المعوقين
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كل ع��ام.. حتتف��ل اجلمعي��ة ، بختام فعاليات م�س��ابقة الأمري �س��لطان 

ب��ن �س��لمان بن عبدالعزي��ز حلفظ الق��راآن الكرمي للأطف��ال املعوقني، 

والت��ي اأقيمت هذا العام م�س��اء يوم الأحد 2 جم��ادى الآخرة 1431ه� 

املوافق 16 مايو 2010م، بح�سور معايل وزير العدل الدكتور حممد بن 

عبدالكرمي العي�سي ،مبركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض. 

حظيت بتكريم محلي وعربي شارك فيها 1500 طفاًل وطفلة
حضور غير مسبوق للدورة 14 من مسابقة

األمير سلطان بن سلمان
لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين..

هـــذا و�سلم الأمري �سلطان بن �سلمان راعى امل�سابقة، 
والـــذي يتحمـــل كل تكاليفهـــا، جوائـــز الفائزيـــن يف 
امل�سابقة من البنني، وهم اأطفال ت�سابقوا نحو اخلري، 
وتناف�ســـوا علـــى اخلـــري، نراهم معوقـــني، ولكنهم يف 
احلقيقـــة اأ�سحـــاء القلـــوب والنفو�ـــس؛ لأنهـــم اأبناء 

م�سابقـــة الأمـــري �سلطان بـــن �سلمان حلفـــظ القراآن 
الكـــرمي للأطفـــال املعوقـــني، الذين �ساركـــوا يف خري 
القـــراآن الكـــرمي يف كنـــف هـــذه امل�سابقـــة الرائـــدة 
واملتفـــردة، علـــى مـــدى ثلثة ع�ســـر عامًا هـــي عمر 

امل�سابقة منذ انطلقها عام 1417هـ. 

وكل عـــام يتزايد عـــدد الأطفال املعوقـــني امل�ساركني 
يف امل�سابقـــة؛ حتى بلغ عددهم اأكـــر من 1500 طفل 
وطفلـــة، ويتزايـــد معهـــم تقديـــر املجتمـــع، مبختلف 
الفئـــات واجلهـــات واملوؤ�س�ســـات مـــن داخـــل اململكـــة 
وخارجهـــا؛ وذلك لريـــادة فكرة امل�سابقـــة وجناحها 
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يف حتقيـــق اأهداف متميـــزة على مدى ثـــلث ع�سرة 
ه �ساحب ال�سمو  دورة؛ ولهذا مل يكن م�ستغربًا اأن يوجَّ
امللكي الأمري متعب بـــن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب 
رئي�س احلر�س الوطني لل�سوؤون التنفيذية، باأن حتتفي 
جائـــزة خادم احلرمـــني ال�سريفـــني للقـــراآن الكرمي 
وال�سنـــة النبوية يف دورتها الأخـــرية بتكرمي املتفوقني 
يف م�سابقة الأمري �سلطان بـــن �سلمان حلفظ القراآن 

الكرمي للأطفال املعوقني.
كمـــا اأعـــرب امل�سوؤولون عـــن جائزة ال�سارقـــة للقراآن 
واحلديـــث للأ�ســـرة يف دولـــة الإمـــارات العربية، عن 
تقديرهـــم جلهـــود �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلمعيـــة ومبادرتـــه يف تبنـــي ودعـــم م�سابقة حفظ 
القـــراآن الكـــرمي للأطفال املعوقـــني. وو�سفت مديرة 
جائـــزة ال�سارقة تلك املبادرة باأنها »جهود مباركة يف 
خدمة كتاب اهلل«، واأ�سادت بفكرة امل�سابقة ودور �سمو 
الأمـــري �سلطان بن �سلمان يف جناحها وا�ستمراريتها، 
معربة عن اعتـــزاز اإدارة جائـــزة ال�سارقة بامل�ساركة 
يف امل�سابقـــة يف اإطار خطـــط تو�سيع دائـــرة امل�سابقة 
وال�سعي لإثراء املناف�سة بني الأطفال املعوقني يف دول 
اخلليـــج العربي، وخدمـــة كتاب اهلل مـــن خلل هذه 

ال�سريحة.
يذكـــر اأن توجيهات �سمـــو الأمري �سلطـــان بن �سلمان 

• األمير متعب بن عبداهلل يكرم األطفال 	
المعوقين المتفوقين في مسابقة 

خادم الحرمين الشريفين 
• جائزة الشارقة للقرآن الكريم والحديث 	

تشيد بجهود األمير سلطان بن سلمان 
لخدمة كتاب اهلل

بـــن عبدالعزيـــز ـ راعـــي امل�سابقة ـ بتطويـــر امل�سابقة 
ل�ستيعاب الأطفال املعوقـــني من دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، قد اأعطت للم�سابقـــة عمقًا اإقليميًا؛ لذلك 
حتر�ـــس الكثري من اجلهـــات واملراكز يف دول جمل�س 
التعـــاون اخلليجي علـــى تر�سيح عدد مـــن من�سوبيها 
مـــن الأطفـــال ذوي الحتياجات اخلا�ســـة للم�ساركة 
يف الفعاليـــات؛ ممـــا و�سع مـــن دائـــرة ال�ستفادة من 
امل�سابقـــة، اإ�سافة اإلـــى م�ساهمتهـــا يف تعزيز وتوثيق 

العلقـــات الأخوية بني املراكـــز واجلمعيات اخلريية 
الإقليمية.

كمـــا يذكـــر اأن فعاليـــات امل�سابقة هذا العـــام �سهدت 
اإقبـــاًل غـــري م�سبـــوق مـــن الع�ســـرات مـــن اجلهـــات 
واملدار�ـــس وجمعيـــات املعوقـــني يف كل مناطق اململكة 

وعدد من دول اخلليج.
ويف ذلك يقول ال�سيخ عبدالعزيز ال�سبيهني اأمني عام 
امل�سابقة: اإن هذه امل�سابقة عمل من الأعمال الإن�سانية 
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والرتبوية اجلليلـــة واملاآثر احلميـــدة ل�ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، وهي 
م�سابقـــة جزى اهلل �سموه الكـــرمي عليها خري اجلزاء 
واأوفـــاه؛ ملـــا فيها من اأهـــداف نبيلة وتربيـــة اإ�سلمية 
�سحيحـــة وو�سيلة مهمـــة من و�سائل العـــلج النف�سي 
والرتبـــوي لتلك الفئة مـــن اأبنائنـــا، األ وهم الأطفال 
املعوقـــون، م�سريًا اإلى اأن �سموه الكرمي �سبق اأن �سرح 
ب�ساأن اأهم هدف لهذه امل�سابقة يف عامها الأول قائًل: 
اإن امل�سحـــات الغربية املخ�س�ســـة للأطفال املعوقني 

تتخـــذ من املو�سيقى علجـــًا لتلك الفئـــة، ونحن هنا 
م�سلمـــون موؤمنون بـــاهلل وبكتابه الكرمي الـــذي اأنزله 
اهلل �سفـــاًء ملا يف ال�ســـدور؛ لذلك علينـــا اللجوء اإليه 
واتخاذه �سبيًل وا�سحًا مـــن �سبل العلج وال�ستقرار 
النف�سي لتلك الفئة، وقد ثبت فعًلـ  من خلل التجربة 
ـ التاأثري اجلميـــل والطمئنان النف�سي الذي ت�سرق به 
وجوه تلـــك الفئة وال�سعادة التـــي يعي�سونها مبا يظهر 
عليهـــم من جتاوب وتعامل مع غريهـــم من الأ�سحاء 
وكاأنهـــم ل يعانون اإعاقة مطلقـــًا؛ فاللهم لك احلمد، 

• أمين عام المسابقة: المسابقة وسيلة 	
مهمة للعالج النفسي والتربوي لتلك 

الفئة من أبنائنا 
• تساهم في تنشئة األطفال على المبادئ 	

اإلسالمية الصحيحة

الصورة الجماعية 

التوثيقية للحفل 

الختامي لمسابقة 

األمير سلطان بن سلمان 

لحفظ القرآن الكريم 

لألطفال المعوقين

وجـــزى اهلل واأثاب َمن كان �سببـــًا يف هذا ودعمه من 
نفقته اخلا�سة.

وحـــول روؤيتـــه وتقييمـــه ملـــا تقدمـــه جمعيـــة الأطفال 
املعوقـــني من خدمات وبرامج لرعاية هذه الفئة يقول 
ال�سيخ ال�سبيهـــني: احلمد هلل على ما اأنعم، ول�ست يف 
مقـــام َمن يقّيم اأو ي�سدر حكمـــًا على اخلدمات التي 
تقدمهـــا جمعية رعاية الأطفـــال املعوقني، واإمنا خري 
دليـــل واأو�سحه هـــو انت�سار مراكزهـــا يف معظم مدن 
اململكـــة الرئي�سيـــة ثم تعاونهـــا الإيجابي مـــع املراكز 
املماثلة، ثم املثابرة على تقدمي اأف�سل اخلدمات لتلك 
الفئة رغم التكلفة املالية الباهظة لتلك اخلدمات ثم 
اأخـــريًا احت�سانها مل�سابقة الأمـــري �سلطان بن �سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز حلفـــظ القـــراآن الكـــرمي للأطفـــال 
املعوقـــني وت�سيريهـــا واإدارتهـــا والإ�ســـراف علـــى كل 
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وعقـــب احلفل قالـــت رغد البلخـــي  التي ح�سلت 
علـــى املركز الأول: »اإنني �سعيدة جدًا، فهذه املرة 
الثالثـــة التي اأ�ســـارك فيها يف امل�سابقـــة واأح�سل 
علـــى املركـــز الأول، واأ�سكـــر كل مـــن �ساعـــدين 
ودعمنـــي لتحقيق ذلك، كمـــا اأ�سكر والدي حفظه 
اهلل«. ي�سرا ناه�س ح�ســـرت للريا�س من » بي�سة 
»  لت�ســـارك يف امل�سابقـــة وحتقـــق الفـــوز. وجمانة 
حممد ال�سرحاين تهدي فوزها لأ�سرتها ولكل من 

�ساعدها. 
تقـــول ح�ســـة عبداحلميـــد احلربـــي: »ح�سوري 
اليوم ميثـــل جناحًا لنف�سي اأوًل ثـــم لأ�سرتي التي 
�ساعدتني، وقد حفظت جـــزءًا واحدًا من القراآن 
الكـــرمي وح�سلت على املركز الأول، وهذا ت�سجيع 
كبري لن اأن�ســـاه »ت�سحك«، عندمـــا اآخذ جائزتي 

�ساأتناولها مثل احللوى«. 
كانـــت فاطمـــة �سعيـــد الزهـــراين حتلـــم وهي يف 
طريقهـــا من مكة املكرمة اإلـــى الريا�س اأن حتقق 
الفوز وحت�سل على املركز الأول وُت�سعد اأمها وكل 
اأ�سرتهـــا، وعندمـــا و�سلـــت اإلى الريا�ـــس �سعرت 
بال�سعـــادة والفـــرح وهـــي ت�سمـــع خـــر ح�سولها 
على املركز الأول، تقـــول: »اأمتنى اأن اأحقق جميع 
اأمنياتي واأ�ستطيع ال�ســـري على قدمي واأ�ساعد كل 
الذين وقفوا بجواري و�ساعدوين واأحبوين كثريًا، 
و�ساأعالج الأطفال املر�سى عندما اأكون طبيبة يف 

الكر.
.وقالـــت غ�سون الوقداين: »اإنهـــا �سعيدة بفوزها 
باملركـــز الثـــاين وتفوقهـــا واحلمـــد اهلل، وت�سكـــر 
كل مـــن �ساعدهـــا يف احلفظ، خ�سو�ســـًا معلمتي 

�سمرية وحنان واأمي«. 
قالـــت رئي�ســـة وحـــدة تنميـــة املـــوارد والأن�سطـــة 
الن�سائيـــة يف جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني عاتكـــة 
الغ�سن: »علـــى مدى 14 عامـــًا توا�سلت م�سابقة 
الأمـــري �سلطان بن �سلمان حلفـــظ القراآن الكرمي 
للأطفال املعوقـــني، وجنحت يف ا�ستقطاب املئات 
مـــن امل�ساركني مـــن مناطق اململكـــة ودول اخلليج 
كافـــة، جتاوزوا اإعاقتهم وتناف�سوا يف حفظ كتاب 
اهلل، ليج�ســـدوا قدراتهم التي حتتـــاج منا جميعًا 

الكت�ساف وال�سقل والهتمام«.
واأ�سافت ي�سعدين يف هذا ال�سدد اأن اأ�سيد بالدور 
املميـــز لأمهـــات هـــوؤلء الأطفـــال، واأي�ســـًا لفرق 
التعليم والتدريب والعلج امل�سرفة على تاأهيلهم، 

داعية اهلل العلى القدير اأن يثيبهم خريًا.

فازت 13 طفلة �س��اركت يف الدورة الرابعة ع�س��رة من م�س��ابقة الأمري �س��لطان بن �س��لمان 

حلفظ القراآن الكرمي للأطفال املعوقني �سمن 30 مت�سابقة ، حيث رعت احلفلة اخلتامية 

لتوزيع اجلوائز �ساحبة ال�سمو الأمرية ابت�سام بنت يزيد بن عبداهلل بن عبدالرحمن .

برعاية األميرة ابتسام بنت يزيد
الجمعية تحتفل بالفائزات 

تكِريم 13 طفلة من حفظة القرآن الكريم
في الحفل النسائي للمسابقة 

خطـــوات تنفيذها دون مقابل، وما ذلك اإل من توفيق 
اهلل �سبحانه وت�سخريه ملجموعات من الإخوة العاملني 

لإنفاذ هذا العمل ل�سمو اأهدافه ونبل غاياته.
وعـــن اإمكانيـــة م�ساركة الأطفـــال املعوقـــني يف فروع 
امل�سابقـــات الدوليـــة حلفظ القراآن الكـــرمي، وو�سائل 
تنفيـــذ ذلك وانعكا�ســـه يف ظل اأهمية دمـــج الأطفال 
املعوقـــني مع اأقرانهم الأ�سوياء كاأف�سل و�سائل العلج 
والتاأهيل.. يقول اأمني عام م�سابقة الأمري �سلطان بن 

�سلمان حلفـــظ القراآن الكرمي للأطفـــال املعوقني: ل 
�سك اأن دمج هـــوؤلء الأطفال املعوقني مع غريهم من 
الأ�سويـــاء يعتر من الو�سائـــل املعينةـ  باإذن اهللـ  على 
�سرعـــة التاأهيل بحيث ي�سعرون باأنهـــم اأنا�س قادرون 
علـــى الإ�سهام يف ن�ساطات املجتمـــع بح�سب قدراتهم 
واإمكاناتهـــم، وبالن�سبـــة اإلى اإمكانيـــة م�ساركتهم يف 
امل�سابقـــة الدوليـــة حلفـــظ القـــراآن الكـــرمي وتلوته 
وتف�ســـريه فـــاإن املعوقـــني ج�سديـــًا ميكنهـــم امل�ساركة 

كغريهـــم؛ اإذ ل ينق�سهـــم �ســـيء. اأمـــا بالن�سبـــة اإلى 
املعوقني ج�سديًا وعقليًا معـــًا اأو عقليًا فقط، فاأت�سور 
اأنه ي�سعب م�ساركتهـــم، وذلك ب�سبب �سعوبة معايري 
التحكيـــم بالن�سبـــة اإليهـــم؛ فهـــي تت�ســـدد يف اأحكام 
التجويـــد وخمارج احلـــروف والف�ساحـــة، واملعوقون 
عقليًا ي�سعب عليهم الو�سول اإلى هذا امل�ستوى، �سواء 
عندنـــا يف اململكـــة اأو يف امل�سابقـــات الدولية الأخرى 

التي تقام يف الدول الإ�سلمية.
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رئيسة لجنة  تحكيم القسم النسائي للمسابقة:
الفتيات المشاركات تنافسن في حفظ

أكثر من نصف القرآن الكريم رغم إعاقتهن
اأنهـــا لحظت تقدم امل�ستـــوى التعليمي لـــدى الفتيات 

امل�ساركات يف امل�سابقة عامًا تلو الآخر.
وقالت رئي�سة حتكيم امل�سابقة للفتيات يف حوار خا�س 
مبنا�سبـــة الـــدورة الــــ14 للم�سابقـــة: اإن اأبـــرز فوائد 
امل�سابقـــة ظهور بع�س �سمـــات الإبداع بـــني الفتيات، 
وذلك فيما يتعلق بالقدرة على ح�سن التلوة، وجتويد 

القراآن الكرمي، و�سرعة احلفظ.
كمـــا اأو�سحت الدكتـــور ابت�سام بنت بـــدر العديد من 
الدللت واملميـــزات للم�سابقة للأطفـــال امل�ساركني، 

وذلك من خلل هذا احلوار:
ما راأيكم يف جناح امل�سابقة يف م�ساعدة هوؤلء 
الأطف��ال خ��لل دوراته��ا املا�س��ية؟ وما مدى 

اأهمية ا�ستمرارها؟
= خـــلل الدورات ال�سابقة وجـــدت اأن لهذه امل�سابقة 
دورًا كبـــريًا وجناحـــًا بالغـــًا يف م�ساعـــدة الأطفـــال 
املعوقني؛ مما يدل على مـــدى اأهمية ا�ستمرارها، بل 
وجـــدت اأن بع�ـــس َمـــن مل ُيوفق يف ال�ســـرتاك بعدما 
ا�ســـرتك يف مرات �سابقـــة، لأي �سبـــب، كان ي�ست�سعر 
حزنـــًا علـــى فقـــد ذلـــك؛ ملا وجـــده مـــن اأثـــر عظيم 
للم�سابقـــة، لي�س يف نف�سية طفلـــه فح�سب بل حتى يف 
نف�سيته من خلل فعاليات امل�سابقة ذاتها، وملا لحظ 

من اأثر لها يف طفله.
كي��ف ت��رون ه��ذه امل�س��ابقة م��ن الناحيت��ني 

التعليمية والرتبوية للأطفال املعوقني؟
= للم�سابقـــة اأثـــر يف تقـــدم الطفـــل مـــن الناحيتـــني 
التعليمية والرتبوية، وهذا ما لحظته من خلل تقدم 
امل�ستوى التعليمي لدى الأطفال امل�ساركني يف امل�سابقة 
عامـــًا تلو اآخر، وكذلك ما يذكره القائمون على تعليم 

اأكـــدت الدكتـــورة ابت�ســـام بنت بدر عو�ـــس اجلابري 
الأ�ستاذ امل�سارك يف التف�ســـري وعلوم القراآن بجامعة 
اأم القـــرى، ورئي�سة حتكيـــم م�سابقة الأمـــري �سلطان 

بن �سلمـــان حلفظ القراآن الكـــرمي للأطفال املعوقني 
للفتيـــات، اأن للم�سابقة اأثرًا بالغًا يف الأطفال املعوقني 
مـــن الناحيتـــني التعليميـــة والرتبويـــة، م�ســـرية اإلـــى 
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• مشاركة أكثر من 30 فتاة في الدورة الـ 14	
• للمسابقة أثرًا بالغًا في األطفال 	

المعوقين تعليميًا وتربويًا

الوثيـــق بـــني دول جمل�ـــس التعـــاون اخلليجـــي اأفرادًا 
وجمتمعات.

تذخ��ر اململك��ة بالعديد من م�س��ابقات حفظ 
القراآن الكرمي لفئات عديدة.. فماذا تقولون 

يف رعاية الدولة حلفظة الكتاب الكرمي؟
= مـــن اأعظم �سمات هـــذه الدولة رعايتهـــا ال�سامية 
وعنايتهـــا البالغـــة لكتـــاب اهلل من خـــلل امل�سابقات 
القراآنيــــة وغريها مــــن الأن�سطة الهادفة اإلــــى خدمة كتاب 

اهلل، ون�ساأل اهلل للقائمني عليها الأجر واملثوبة.
ح��ول  تطلع��ات  اأو  مقرتح��ات  لديك��م  ه��ل 
م�س��ابقة الأم��ري �س��لطان ب��ن �س��لمان حلف��ظ 

القراآن الكرمي؟
= اأتطلع اإلى عدة اأمور، منها:

ـ اأن ت�ستمر هذه امل�سابقة.
ـ اأن ي�سمح بزيادة عدد املت�سابقني.

ـ الهتمام بالإعلن عنها واإظهار دورها يف الإعلم.
ـ ا�ستمـــرار العناية بالفعاليـــات امل�ساحبة لها، والتي 

لها دور كبري يف اإثراء امل�سابقة.
ـ الرتقـــاء مب�ستـــوى القائمات على تعليـــم هذه الفئة 
مـــن حيث حفظ القـــراآن وجتويده وتف�ســـريه والتاأدب 

باآدابه.
واأخـــريًا اأ�ســـاأل اهلل التوفيـــق وال�ســـداد للقائمني على 
هذه امل�سابقة، وعلى راأ�سهـــم �سمو الأمري �سلطان بن 
�سلمـــان ـ حفظه اهلل ـ، وكذا كل مـــن اأ�سهم فيها، كما 
اأ�سكـــر اأمني عـــام امل�سابقة ـ حفظـــه اهلل ـ على عظيم 

عنايته بها على مدار ال�سنوات املا�سية.

هذه الفئـــة. واأما بالن�سبة اإلـــى الناحية الرتبوية فقد 
مل�ســـت تقدمًا يف �سفوف الأمهات وكذلك الفتيات من 
خلل الفعاليات امل�ساحبة؛ حيث ت�ستمل على درو�س 
تربويـــة مهمـــة، ومـــن خـــلل امل�سابقة ذاتهـــا؛ ففيها 
تزكيـــة لل�سلوك وتهذيب للنف�س و�سفـــاء لل�سقم؛ فهي 
م�سابقـــة حلفظ كلم اهلل لفئـــة يف اأ�سد احلاجة اإلى 

االرتباط بكتاب اهلل. 
ما دور امل�سابقة يف تن�سيط امل�ساركة والتناف�ض 

والإبداع بني هوؤلء الأطفال؟
= مـــن اآثار امل�سابقة بـــث التناف�س بني الطلبة حلفظ 
كتـــاب اهلل، وظهور بع�س �سمـــات الإبداع لديهم فيما 
يتعلـــق بالقـــدرة على ح�ســـن التلوة وجتويـــد القراآن 

و�سرعة احلفظ.
فئ��ة  ح��ول  خا�س��ة  دللت  لحظت��م  ه��ل 
معينة من الفتيات املعوقات اللتي �س��اركن يف 
ال��دورات املا�س��ية من امل�س��ابقة، وذلك خلل 

جل�سات جلنة التحكيم؟

= نعـــم لحظت دللت خا�سة حـــول هذه الفئة، ومن 
ذلك زيادة مقدار حفظ بع�سهـــن اإلى ن�سف القراآن 
الكـــرمي مع وجـــود الإعاقـــة العقلية خا�ســـة، وكذلك 
ا�ستمتاع الغالبية من الفتيات عند ال�سعود للم�سابقة 
بهذا املوقف، واعتزازهن بامل�ساركة اأمام الأخريات، 
وكـــذا الفـــرح الكبـــري بالفـــوز والنجـــاح بعـــد انتهاء 
امل�سابقة؛ فامل�سابقـــة اأ�سبحت لهن ـ كما راأيت ـ حفًل 
كبـــريًا واأمًل عظيمـــًا ي�سعد تلـــك الأنف�ـــس ال�سافية 
والقلوب الريئة التي حتتاج اإلى وقفة حانية و�سادقة 
وقوية تعينها على تخطي كثري من الأزمات وت�ساعدها 

على الرتقي يف درجات احلياة.
ي�س��ارك يف فعاليات امل�س��ابقة اأطفال من دول 
جمل���ض التعاون اخلليجي.. م��ا راأيكم يف هذا 

التوجه يف اإطار تو�سيع دائرة امل�سابقة؟
= م�ساركة الأطفال من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
تو�سيـــع قّيـــم ورائـــع للم�سابقة بل �ســـك، ويري هذه 
امل�سابق���ة من ع���دة جوانب، كما اأن���ه يعك�س االرتباط 
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اأكد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري نواف بن في�صل بن فهد 
بن عبدالعزيز نائب الرئي�س العام لرعاية ال�صباب، اأن 
جمعية الأطفال املعوقيين تقوم بدور عظيم يف خدمة 
هييذه الفئة من الأطفييال يف جميع مناطييق اململكة منذ 
ربع قرن، م�صييريًا �صموه اإلى اأن الرئا�صة العامة لرعاية 
ال�صباب �صييباقة يف دعم وت�صجيع امل�صروعات والربامج 
التييي تتبناهييا جميييع املوؤ�ص�صييات والهيئات التييي ُتعنى 

باجلوانب الإن�صانية. 
وقييال �صييمو نائييب الرئي�ييس العييام لرعاية ال�صييباب اإن 
اأوجييه م�صيياندة الرئا�صيية لربامييج اجلمعييية عديييدة، 
ومنها فتح املن�صاآت الريا�صية التابعة للرئا�صة للربامج 
والأن�صييطة التييي تنفذهييا اجلمعييية، واإقاميية مبيياراة 
خريية بن جنوم كرة القدم ال�صعودية، وق�صايا اأخرى 
تناولها هذا احلوار مع �صموه الكرمي وخ�س به م�صكورا 

»الخطوة«.

حوار

األمير نواف بن فيصل بن فهد في حوار خاص مع »الخطوة«:

اإلعاقة عبء على المعوق والمجتمع
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•  الدولة هيأت المناخ المناسب الذي يساعد كل 	
القطاعات لالنخراط في تنمية المجتمع

•  للجمعية دور عظيم في خدمة األطفال 	
المعوقين في كل مناطق المملكة

•  األمير فيصل بن فهد تبنى تأسيس االتحاد 	
السعودي لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة دعمًا 

لهذه الفئة
•  األمير سلطان بن فهد حريص على مساندة برامج 	

وأنشطة الجمعية في كل المنشآت الرياضية

 كيف يرى �صموكم اأوجه التعاون بن اجلمعية 
والرئا�صيية العاميية لرعاييية ال�صييباب يف ظييل 
الرعاييية الكرمية التي يحظى بييه املعوق من 

الدولة؟
= نحـــن ـ وهلل احلمد ـ يف بلد اإن�ســـاين تت�سم مكوناته 
بالرتابـــط والتالحـــم، وتتجه خطـــط وا�سرتاتيجيات 
كل قطاعـــات العمل فيه نحو اأهداف وم�سالح وطنية 
م�سرتكة ت�ســـب يف خري و�سالح الإن�ســـان ال�سعودي. 
واإذا كانـــت الدولة ـ رعاهـــا اهلل ـ بقيادة �سيدي خادم 
احلرمـــني ال�سريفني امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيز 
و�سيـــدي �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري �سلطان بن 
عبدالعزيـــز ويل العهـــد نائب رئي�س جمل�ـــس الوزراء 
وزير الدفاع والطريان واملفت�س العام و�سيدي �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين 
لرئي�ـــس جمل�س الوزراء وزير الداخليةـ  حفظهم اهللـ  
قد هيـــاأت املناخ املنا�سب الذي ي�ساعد كل القطاعات 
عل���ى االنخ���راط يف تنمي���ة املجتم���ع من خ���ال دعم 
امل�ساريـــع التنمويـــة الجتماعية، فقـــد اأ�سبحتـ  وهلل 
احلمـــد ـ موؤ�س�سات املجتمع املدين ت�سري يف خط مواٍز 
مع موؤ�س�ســـات املجتمع الر�سمية، وهمـــا ل يت�سادان، 
ولكـــن ي�سبـــان يف النهاية يف امل�سلحـــة العامة؛ ومن 
هنا كانت الرئا�ســـة العامة لرعاية ال�سباب �سباقة يف 
دعم وت�سجيع امل�سروعـــات والربامج التي تتبناها كل 
املوؤ�س�س���ات والهيئات التي تعن���ى باجلوانب االإن�سانية 
يف املجتمـــع ويف مقدمتهـــا جمعية الأطفـــال املعوقني 
التـــي تقوم بدور عظيم يف خدمة الأطفال املعوقني يف 
كل مناطـــق اململكة منذ ربع قرن من خالل ما تقدمه 

من خدم���ات جماني���ة متخ�س�سة عاجي���ًا وتعليميًا 
وتاأهيليـــًا، وهذا التعاون بـــني الرئا�سة واجلمعية اأخذ 
يف التطور يف ظل حر�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلطـــان بن فهد بن عبدالعزيز الرئي�س العام لرعاية 
ال�سبـــاب و�ساحـــب ال�سمـــو امللكي الأمـــري �سلطان بن 
�سلم���ان بن عبدالعزي���ز رئي�س اجلمعي���ة، على توثيق 
اأوجه التعاون بـــني املوؤ�س�سات ال�سبابية والريا�سية يف 
اململك���ة واجلمعية يف خدمة هذه الفئ���ة العزيزة على 
قلوبنا جميع���ًا؛ حتى تعددت اأوج���ه م�ساندة الرئا�سة 
لربامـــج اجلمعيـــة، ومنهـــا فتـــح املن�ســـاآت الريا�سية 
التابعـــة للرئا�ســـة للربامـــج والأن�سطة التـــي تنفذها 
اجلمعيـــة واإقامـــة مبـــاراة خرييـــة بـــني جنـــوم كـــرة 
القدم ال�سعوديـــة وغريهما من اأوجه التعاون الأخرى 

املتعددة.
 توطدت عالقيية اجلمعية بالرئا�صيية العامة 
لرعاية ال�صييباب ميين خالل الربنامييج الرائد 
الييذي اأطلقييه �صيياحب ال�صييمو امللكييي الأمييري 
في�صييل بن فهد بيين عبدالعزيييز ي رحمه اهلل ي 
بزيييادة ريييال علييى تذكييرة دخييول مباريات 
دوري املمتيياز لكرة القييدم ل�صييالح املعوقن.. 

فماذا تقول عن هذه البادرة الطيبة؟
= الأمـــري في�سل بن فهد بـــن عبدالعزيزـ  رحمه اهلل 
ـ كان دائمـــًا �سباقـــًا يف كل عمـــل خـــريي وداعمًا لكل 
اأوجـــه العمـــل الإن�ســـاين يف داخل اململكـــة وخارجها، 
وخ�سو�س���ًا جت���اه ه���ذه الفئ���ة الغالية الت���ي حظيت 
بالكثـــري مـــن اهتمامـــه وعنايتـــه، وكان قريبـــًا منها 
بتفك���ره ودعم���ه؛ فلم يكن تبني���ه برنامج تخ�سي�س 

ن�سبـــة من قيمـــة تذاكـــر املباريات لدعـــم اجلمعيات 
اخلرييـــة، واأي�سًا مبادرته »يرحمـــه اهلل« بتبني فكرة 
تاأ�سي�س الحتـــاد ال�سعودي لريا�سة ذوي الحتياجات 
اخلا�ســـة، وتروؤ�سهـ  رحمـــه اهللـ  لهذا الحتاد ودعمه 
املبا�ســـر لرباجمـــه اإل منـــاذج جلوانب العطـــاء التي 
مل يعلـــن عن الكثـــري منها، والتي كانـــت ترتجم مدى 
اهتمام���ه وعنايته بهذه الفئة، وهذا العطاء جتاه هذه 
الفئ���ة � وهلل احلمد � ظل متوا�سًا بوجود �سمو االأمر 
�سلطـــان بن فهد بن عبدالعزيز الرئي�س العام لرعاية 
ال�سبـــاب الـــذي قاد م�ســـرية الحتاد نحـــو املزيد من 

التطور والتميز يف براجمه ومعطياته.
 الع�صييوية ال�صييرفية باجلمعييية هييي تقدييير 
وعرفان ل�صخ�صيات بارزة �صاهمت بفعالية يف 
م�صاندة اجلمعية يف ت�صديها لق�صية الإعاقة 
علييى مدى اأكيير من خم�س وع�صييرين �صيينة.. 

فماذا تقولون يف ذلك؟
= مو�ســـوع الع�سوية ال�سرفية بـــادرة وفاء جميلة من 
اجلمعية جتاه جمي���ع ال�سخ�سي���ات واملوؤ�س�سات التي 
�ساهمـــت يف دعم م�سرية اجلمعية، وهي مبثابة توثيق 
لعط���اء هذه النخبة املتميزة من اأبن���اء اململكة الذين 
يعـــدون قدوة حتتذى يف عمل اخلـــري والتكفل والوفاء 
بامل�سوؤولي���ة االجتماعي���ة عل���ى م���دى ربع ق���رن، كما 
اأنهـــا يف الوقت ذاته نوع من اأنـــواع التوثيق والتوا�سل 
مـــع �سركائهـــا الذين �ساهمـــوا يف دعـــم م�سروعاتها 
وبراجمها وبناء �سراكات ا�سرتاتيجية لتنفيذ خططها 
وحتقيـــق ر�سالتهـــا العظيمـــة التي حتقق لهـــا الكثري 
بف�س���ل من اهلل �سبحان���ه وتعالى ث���م بالدعم الكبر 

حوار اأجراه: منت�صر جابر
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الذي حتظى به اجلمعية من �سيدي »االأمر االإن�سان« 
�ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري �سلمان بـــن عبدالعزيز 
اأمري منطقة الريا�س الذي يعد الداعم الأول لها منذ 
ن�ساأته���ا حتى يومنا هذا ع���ر م�سرة حافلة باملواقف 
الت���ي ال تن�س���ى، بل م���ن ال�سعوب���ة الوق���وف على كل 
جوانب رعايته الكرمية لربامج اجلمعية واأن�سطتها.. 
ويكفي اأن نذكر هنا تقدمي �سموه منحة مالية لتاأ�سي�س 
مركز الأمري �سلمان لأبحـــاث الإعاقة وقدرها ع�سرة 
ماليني ريال، والذي اأ�سبح ميثل نقلة ح�سارية نوعية 
للرعايـــة ال�سحيـــة يف اململكـــة من خـــالل اإجنازاته 
املتميزة يف جمال البحوث الطبية والعلمية التي تلقي 
ال�سوء على حجم واأهمية االإعاقة اجل�سدية والعقلية 
لدى الأطفال الذين ميثلون امل�ستقبل امل�سرق للوطن.

 ا�صييتقبل �صييموكم يف مييرات عييدة اأطفيياًل من 
من�صييوبي اجلمعييية يف اأكيير ميين منا�صييبة.. 
فكيف تييرون اأهمييية رعاية هييوؤلء الأطفال 

وم�صاندتهم للدمج يف املجتمع؟
= تعترب ق�سية الإعاقة واحدة من الق�سايا الجتماعية 
ذات الأبعـــاد الرتبويـــة والقت�ساديـــة التـــي اأ�سبحت 
حمط اهتمام املجتمعات املختلفة وعنايتها؛ فاالإعاقة 
ال ت�س���كل عبئًا على املعوق فح�سب، بل اإن اآثارها متتد 
اإل���ى قطاع كب���ر من املجتمع؛ ومن هن���ا تكمن اأهمية 
العناية بذوي الحتياجـــات اخلا�سة و�سرورة اإ�سدار 
القوانـــني والت�سريعات التي حتـــدد م�سوؤولية املجتمع 

حيـــال اأفراد 

هذه الفئ���ة، وتنظ���م ا�ستجابته الحتياجاته���م، �سواء 
يف جمـــال الوقايـــة اأو الرعايـــة.. وال�ستجابة الفعالة 
مل�سكلـــة الإعاقة يجـــب اأن تت�ســـف بال�سمولية، بحيث 
ال تهتم ببع�س اجلوان���ب املتعلقة بهذه امل�سكلة وتغفل 
جوان���ب اأخرى؛ فمن حق الطفل املعوق احل�سول على 
كل احلقوق واخلدمات بالت�ساوي مع اأقرانه الأطفال، 
واإزالـــة كل العقبات التي حتـــول دون ذلك، ومن حقه 
اأن يتلق���ى تعليمه وتاأهيله يف اأق���ل البيئات تعقيدًا من 
خـــالل دجمه مع اأقرانه يف املدر�سة واملراكز العادية؛ 
ملـــا لذلـــك من اأثـــر يف زيـــادة التقبـــل الجتماعي له، 
ومتكينه من حماكاة وتقليد �سلوك االأطفال العاديني، 
على نح���و ي�سهم يف دجمهم يف جمتمعهم، اإلى جانب 
تق���دمي امل�ساع���دة والدع���م الأ�س���رة املع���وق الفقرة، 
والعمل على توفر احتياجاته���ا ال�سرورية، وتدريبها 

على التعامل ال�سليم مع ابنها املعوق.
 حقييق اأ�صييحاب الحتياجييات اخلا�صيية ميين 
اأبنيياء اململكيية بطييولت دولييية عديييدة كان 
اأبرزها بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم لذوي 
الإعاقة الذهنية باأملانيا التي حققها منتخب 

الحتياجييات  لييذوي  اململكيية 
فكيييف  اخلا�صيية.. 

الدولة  رعاييية  تييرون 
الرئا�صيية  ودور 

لرعاييية  العاميية 
يف  ال�صباب 

الإجنازات التي حققها هوؤلء الأبطال؟
= مـــا حتقق لريا�ســـة ذوي الحتياجات اخلا�سة من 
اإجن���ازات، عل���ى كل امل�ستوي���ات االإقليمي���ة والقارية 
والدوليـــة، يعود الف�ســـل فيه هلل عز وجـــل ثم للدعم 
واالهتم���ام الكبر الذي توليه الدولة رعاها اهلل لهذه 
الفئ���ة الغالي���ة، وما �س���دور موافقة خ���ادم احلرمني 
ال�سريفـــني امللك عبـــداهلل بن عبدالعزيـــز – حفظه 
اهلل – موؤخرًا على اإن�ساء خم�سة اأندية ريا�سية لذوي 
الحتياجات اخلا�سة يف كل من: املدينة املنورة وحائل 
واالأح�ساء والطائف واأبها، مع تخ�سي�س اإعانة �سنوية 
لكل ناد مقدارهـــا خم�سمائة األف ريال حتت اإ�سراف 
الرئا�سة اإال دليل �سادق عل���ى هذا االهتمام والعناية 
بهذه الفئة الغالية وعلى تهيئة كل ال�سبل التي متكنهم 
مـــن الندمـــاج يف جمتمعهـــم والتفاعل مـــع معطيات 
النه�ســـة احل�سارية للمملكـــة يف كل املجالت، ومنها 
املجـــال الريا�ســـي الذي حتقـــق لهم فيـــه العديد من 
املعطيات والإجنـــازات الوطنية امل�سرفـــة، والرئا�سة 
ممثلة يف الحتاد ال�سعودي لريا�سة ذوي الحتياجات 
اخلا�ســـة الذي يرتاأ�سه �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري 
�سلطان بن فهـــد بن عبدالعزيـــز، ا�ستطاعت اأن 
ترتجم تطلعات القي���ادة واأهدافها اإلى واقع 
متطور من اخلطط والربامج التي اأ�سهمت 
يف االرتق���اء باملعطي���ات الريا�سية لهذه 
اإل���ى  مبنجزاته���ا  والو�س���ول  الفئ���ة 
ينتظرهـــا  زال  ومـــا  العامليـــة.. 
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الكثري باإذن اهلل يف كل الألعاب. 
 مييا طموحييات واآمال �صييموكم للريا�صييين من 
ذوي الحتياجات اخلا�صة يف املرحلة املقبلة 
بعييد اأن ا�صييتطاعوا يف مييرات عييدة رفييع علم 

اململكة يف بطولت دولية؟
والثقـــة  لهـــا،  الطموحـــات ل حـــدود  اأن  �ســـك  = ل 
بريا�سيينـــا كبـــرية، خ�سو�ســـًا اأنهـــم ا�ستطاعوا اأن 
يوؤكـــدوا ح�سورهم امل�ســـرف يف العديد مـــن املحافل 
الريا�سيـــة وحتقيـــق اإجنازات عامليـــة يف ظل اجلهود 
التي يبذلها جمل�ـــس اإدارة الحتاد ال�سعودي لريا�سة 
ذوي الحتياجـــات اخلا�ســـة، برئا�ســـة �سمـــو الأمـــري 
�سلطان بـــن فهد بن عبدالعزيز، والتـــي كان لها بالغ 
الأثر يف حتقيق ريا�سة ذوي الحتياجات اخلا�سة يف 
اململكة جملة م���ن االإجنازات الريا�سية امل�سرفة على 
ال�سعيدين املحلـــي واخلارجي، وكان اأبرزها ح�سول 
اململك���ة عل���ى بطول���ة كاأ�س الع���امل املا�سي���ة باأملانيا، 
ونتطلع باإذن اهلل اإلى اأن يوا�سل منتخبنا لكرة القدم 
ل���ذوي االحتياجات اخلا�سة ح�س���وره امل�سرف خال 
م�ساركتـــه القادمـــة يف نهائـــي كاأ�ـــس العـــامل بجنوب 
اإفريقيـــا 2010م للمحافظ���ة على لقب ه���ذه البطولة 

العاملية. 
 تبنييى �صيياحب ال�صييمو امللكييي الأمري �صييلطان 
بيين �صييلمان بيين عبدالعزيييز رئي�ييس جمل�ييس 
اإدارة اجلمعية مبادرة باإطالق ا�صييم �صيياحب 
القييدرات اخلا�صيية علييى املعوقيين بييدًل ميين 
اأ�صييحاب الحتياجات اخلا�صيية.. فما راأيكم 
يف ذلك؟ وهل ترون هذا منا�صييبًا، خ�صو�صًا يف 

املجال الريا�صي؟
= م���ن نع���م اهلل تعالى على الب�س���ر اأن منح كل واحد 
منهم قدرات خا�سة به، �سواء كان �سليمًا اأو من ذوي 
االإعاقة، واختيار �سمو االأمر �سلطان بن �سلمان لهذه 
الت�سمية نابع من قربه ومعاي�سته لهذه الفئة واطاعه 
على م���ا يتمتعون به من قدرات، رغ���م ما يعانون من 
اإعاقـــات ج�سدية وذهنية خمتلفـــة، وحني ينظر املرء 
للواقع يج���د اأن هناك مناذج م�سرف���ة من هذه الفئة 
ذات قدرات عالية؛ فمنهـــم من ميار�س مهنة الطب، 
ومنهم من ميار�س العمل الإعالمي، ومنهم ريا�سيون 
متمي���زون، ومنهم من ي�سارك حتى يف العمل االأمني، 
وهـــم مبدعـــون يف كل جمال يعملون فيـــه.. ومن هذا 
املنطل���ق جاءت مب���ادرة �سموه اأكرث قرب���ًا من قدرات 

وطموح���ات هذه الفئة العزيزة علينا جميعًا، واإن كان 
يدخ���ل يف هذه ال�سف���ة غرهم م���ن االأ�سوياء الذين 

يتمتعون بقدرات خا�سة اأي�سًا. 
 كلمة اأخرية تودون اإ�صييافتها مبنا�صييبة مرور 
اأكيير من �صييتة وع�صييرين عامييًا على تاأ�صييي�س 
اجلمعييية؛ وذلييك بو�صييفها »جمعييية وطيين«؛ 
لت�صييديها لق�صييية الإعاقة وقايًة وعالجًا يف 

خمتلف مناطق اململكة؟
= اإذا كان يل من كلمة فهي كلمة �سكر وعرفان ل�سمو 
�سيـــدي »رمز العطـــاء« �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري 
�سلمان بـــن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س �ساحب 
االأيادي البي�ساء على االأعمال االإن�سانية واخلرية يف 
اململكة، والأب الروحـــي للموؤ�س�سات اخلريية، والذي 
مثل منوذجًا ملا توليه الدولة من اهتمام وتقدير لدور 
موؤ�س�س���ات العمل اخل���ري يف اململكة، عل���ى ما يوليه 
�سموه من دع���م وم�ساندة لرام���ج واأن�سطة اجلمعية 

عل���ى م���دى اأكرث من 26 عام���ًا؛ حتى اأ�سبح���ت واقعًا 
م�سرفًا ملا يقدم للمعوقني من برامج تاأهيلية وتعليمية 
وريا�سي���ة اأ�سهمت يف متك���ني هذه الفئ���ة الغالية من 
الندماج يف املجتمع وامل�ساركة يف امل�سرية التنموية يف 
بالدنا الغاليـــة. كما ي�سرين اأن اأثمن اجلهود املباركة 
التـــي يبذلها �ساحـــب ال�سمـــو امللكي الأمـــري �سلطان 
بن �سلمان بـــن عبدالعزيز وجميـــع معاونيه يف �سبيل 
الرتقاء مب�ستـــوى اخلدمات التـــي تقدمها اجلمعية؛ 
حت���ى اأ�سبحت موؤ�س�س���ة خرية وطني���ة تتبنى ق�سية 
الإعاقـــة ب�سموليـــة ومنهجية علميـــة انعك�ست ثمارها 
على املجتمع باأ�سره، وجعلت من ق�سية االإعاقة اإحدى 
اأولويات املجتمع القت�سادية والجتماعية، واأ�سهمت 
ب�سكل فاعل يف بناء راأي واع بق�سية الإعاقة، وقدمت 
خرباتهـــا يف املجـــالت كافة ذات العالقـــة، كالتوعية 
والتاأهي���ل والع���اج والتعلي���م والتدري���ب والعمل على 

تطوير اخلدمات املقدمة للمعوقني داخل اململكة.
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في اجتماع الجمعية العمومية 24
األمير سلطان بن سلمان يكشف أولويات المرحلة:

الوفاء بمسؤوليات
» جمعية وطن «
في مواجهة قضية اإلعاقة

امللك��ي  ال�س��مو  �س��احب  ك�س��ف 

الأم��ر �س��لطان ب��ن �س��لمان ب��ن 

جمل���س  رئي���س  العزي��ز  عب��د 

اإدارة اجلمعي��ة ع��ن الأولوي��ات 

الأربع التي ي�س��عى جمل�س اإدارة 

اجلمعية لتحقيقها خالل الدورة 

احلالية للمجل�س والتي ت�سمل : 

اإيل  اجلمعي��ة  خدم��ات  اإي�س��ال 

املناط��ق الت��ي تاأك��دت حاجته��ا 

اإليها، والعمل عل��ي اإحداث نقلة 

نوعية يف اإ�سرتاتيجية اجلمعية 

، وتكثي��ف جه��ود تنمي��ة املوارد 

يت��وازي  املالي��ة للجمعي��ة  مب��ا 

وت�س��اعد  التو�س��ع  خط��ط  م��ع 

وكذل��ك   ، الت�س��غيل  ميزاني��ة 

اجلمعي��ة  مب�س��وؤوليات  الوف��اء 

مواجه��ة   يف  وط��ن  كجمعي��ة 

ق�سية الإعاقة  . 
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واأو�ســـح �سموه يف اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية 
24 والذي عقد يوم الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ. 
املوافـــق 6 يونيـــو 2010م. وذلـــك مبقـــر اجلمعية يف 
الريا�ـــض ، انه خالل العام املن�ســـرم  حتققت جملة 
مـــن الجنـــازات واي�ســـًا ظهـــرت بع�ـــض ال�سعوبات 

خل�سها فيما يلي :
فيمـــا يتعلـــق مبحـــور التو�ســـع يف اخلدمـــة وتطويـــر 

اإ�سرتاتيجية اجلمعية : 
ـ احتفلت اجلمعية، حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمـــري حممد بن �سعود بـــن عبدالعزيز اأمري منطقة 
الباحة، بو�سع حجر الأ�سا�ض ملركزها العا�سر »مركز 
رعاية الأطفال املعوقني بالباحة« الذي حظي مببادرة 
دعـــم متميزة من ال�سيخ علي بـــن اإبراهيم املجدوعي 
واأبنائـــه الذين حتملـــوا كافـــة تكاليف الإن�ســـاء التي 

ت�سل اإلى 12 مليون ريال.
ـ قطعت اجلمعية �سوطًا ملمو�سًا يف الأعمال الإن�سائية 
ملركزها يف جنوب الريا�ض، والذي يعد اأويل خطواتها 
يف م�سروعـــات املراكز الفرعية. ومت اإ�سناد الإ�سراف 
علـــى تنفيذ امل�ســـروع اإلى �سركة �سعـــود كون�سلت التي 

بادرت بذلك تربعًا.
ـ مت اإجنـــاز الت�سميمـــات املعمارية، وبـــداأت الأعمال 
الإن�سائيـــة يف مركـــز اجلمعية بالر�ـــض »مركز الأمري 

خالد بـــن �سلطان لرعاية الأطفـــال املعوقني«، والذي 
حتمل تكلفته ال�سيخ خالد بن عمر البلطان.

ـ عانـــى م�ســـروع مركز اجلمعية يف ع�ســـري الكثري من 
ال�سعوبـــات، لكن مت ـ بحمد اهلل ـ جتاوزها من خالل 
�ســـراء قطعة اأر�ـــض منا�سبة لإقامة املركـــز، ومن ثم 
اإجنـــاز مراحل ت�سوية الأر�ض، والت�سميمات البديلة، 

واأ�سندت اأعمال تنفيذ املركز اإلى املقاول.
ـ انطلقـــت اجلمعيـــة، بالتعاون مع اأحـــد بيوت اخلربة 
املتخ�س�سة، يف تفعيل اإ�سرتاتيجية تطوير الأداء مبا 
يتنا�سب مع ر�سيد خرباتها ودورها الوطني واأهدافها 

بعيدة املدى.
ـ مبتابعة من جلنة الرعاية اأجنزت اجلمعية برناجمًا 
لتقييم الأداء يف املراكز وتطبيق خطة طموحة لتطوير 

خدمات الرعاية والتاأهيل.
ـ �سهـــدت اأعداد الأطفال امل�سمولـــني بخدمات مراكز 
اجلمعيـــة ت�ساعـــدًا متواليًا، وخالل العـــام املن�سرم 
ا�ستقبلـــت املراكز 3307 اأطفـــال تلقوا خدمات تقييم 
وا�ست�ســـارات اإلـــى جانـــب برامـــج الرعايـــة والعالج 

والتعليم.
ـ حققـــت مراكز اجلمعيـــة نقلًة ملمو�ســـًة على �سعيد 
تطبيق برنامج العالج بالبدلة الف�سائية، وت�ساعفت 
اأعـــداد الأطفـــال امل�ستفيديـــن مـــن هـــذا الربنامج، 

يحرص مجلس 

اإلدارة على تطوير 

سبل الرعاية الدائمة 

لألطفال المعوقين 

كما تابعـــت املراكز بنجاح تطبيـــق برنامج الدمج يف 
مدار�ض التعليم العام بعد ا�ستكمال برامج التاأهيل.

ـ حـــازت اجلمعية تقديرًا خا�ســـًا على م�ستوى الوطن 
العربـــي بح�سولهـــا علـــى املركـــز الثـــاين يف جائـــزة 
التطويـــر والتقـــدم الطبـــي العربـــي ـ فـــرع التميز يف 

العناية باملر�سي.
وفيمـــا يتعلق مبحور تنمية املـــوارد املالية، وحيث يعد 
تاأمـــني ميزانية ت�سغيل مراكز اجلمعية التحدي الأول 
الذي يواجهه جمل�ض الإدارة؛ فقد �سعينا اإلى م�ساعفة 

جهود توفري م�سادر دخل ثابتة، ومن ذلك:
ـ ا�ستثمـــار وقف »واحـــة طيبة« يف املدينـــة املنورة من 

خالل عقد اإيجار طويل املدة.
ـ تطويـــر برنامج »دع الباقـــي لهم«، بالتعاون مع فروع 
العزيزية بندة وجمموعة �سافول، وتوقيع اتفاقية ملدة 
ثالث �سنوات؛ لتعظيم الفائدة من الربنامج، وتوجيه 

اإيراداته لإقامة م�سروع وقف خريي.
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• توسيع دائرة 	
الخدمات .. نقلة 

نوعية في األداء ..
• تنمية الموارد 	

المالية .. بما يتوازى 
مع تصاعد ميزانية 

التشغيل
• مظلة الجمعية 	

شملت 10 مراكز 
..وأكثر من 3300 

طفال ..وتجاوزنا 
العديد من 
الصعوبات 

ـ تطوير برنامج »اأجر كل �سهر«، بالتعاون مع عدد من 
ال�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية.

ـ اأقـــر جمل�ـــض اإدارة اجلمعية، مبباركـــة جلنة اأوقاف 
اجلمعيـــة، تبنـــي اإن�ســـاء وقف »�سلطـــان اخلري« مبكة 
املكرمة، كمـــا اأقر املجل�ض تبني م�ســـروع وقف »واحة 
تكافـــل« الذي �سيطـــرح عما قريـــب، وي�سم جمموعة 
مـــن قطـــع الأرا�ســـي املتجـــاورة التـــي خ�س�ض جزء 
منها لإقامة م�سروع جتـــاري ا�ستثماري، بالتعاون مع 
جمموعـــة �سافول، اإلى جانب اجلـــزء الذي ُخ�س�ض 
لوقـــف ال�سيـــخ �سالح حمـــزة �سرييف الداعـــم ملركز 
مكة املكرمـــة. وتدر�ض جلنة ال�ستثمـــار ال�سبل املثلى 

لال�ستفادة من بقية م�ساحة الأر�ض.
ـ توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مـــع �سركتـــي »الت�ســـالت 
 sms ال�سعودية«، و»موبايلي«؛ لطرح برنامج ر�سائل

الإلكرتونية حل�سد الدعم للجمعية.
ـ التو�ســـع يف تنظيم الأن�سطـــة اخلريية التي ت�ستهدف 
الو�سول اإلـــى فئات خمتلفة مـــن املجتمع وا�ستقطاب 

الدعم.
ـ بنـــاء �ســـراكات اإ�سرتاتيجيـــة مـــع عدد مـــن من�ساآت 
القطـــاع اخلا�ـــض، مثل: اأرامكـــو ال�سعوديـــة، �سابك، 
البنـــك ال�سعـــودي الربيطـــاين، اإلـــى جانـــب تعزيـــز 
ال�سراكات القائمة منذ �سنوات مع املجموعة ال�سعودية 

لالأبحاث والت�سويق، والبنك العربي الوطني.
ـ تن�سيـــط برنامـــج الع�سويـــة باجلمعيـــة العموميـــة، 
وموا�سلـــة برنامـــج الع�سويـــة ال�سرفية الـــذي حظي 

باإ�سادة ملمو�سة من �سركاء اجلمعية.
ـ تبني اإن�ســـاء وقف خريي يف مدينة الباحة ُيخ�س�ض 
دخلـــه لدعم نفقات ت�سغيل مركـــز اجلمعية بالباحة، 

وقـــد حظيـــت الفكـــرة بدعـــم كرمي مـــن �سمـــو اأمري 
الريا�ـــض، و�سمـــو اأمـــري الباحـــة، وعـــدد مـــن رجال 

الأعمال.
وفيمـــا يتعلـــق مبحـــور وفـــاء اجلمعيـــة مب�سوؤولياتهـــا 
الوطنيـــة؛ وا�سلـــت اجلمعيـــة ر�سالتهـــا يف الت�ســـدي 
لالإعاقـــة كق�سية وطنية اقت�ساديـــة واجتماعية، ويف 

هذا ال�سدد مت ما يلي:
ـ تعزيـــز م�ساركـــة القطـــاع اخلا�ـــض يف امل�سروعـــات 

اخلريية اخلا�سة باملعوقني.
ـ خلـــق روح تناف�سيـــة بني املناطـــق؛ لحت�سان مراكز 

رعاية للمعوقني.
ـ ا�ستقطاب اآلف املتطوعني الذين اأ�سهموا يف �سياغة 

وعي عام بق�سية الإعاقة.
ـ مناق�ســـة احتياجات املعوقني، والبحـــث عن تلبيتها، 

وفقًا لآلية علمية، بعيدًا عن الإثارة.
ـ دفع ملف الإعاقة اإلـــى قمة اأولويات اأ�سحاب القرار 

يف الكثري من اأجهزة الدولة.
ـ اإ�ضراك ولة الأمر يف كل منا�ضبة لها ارتباط بق�ضية 

الإعاقة؛ ليعي�سوا هموم هذه الفئة.
ـ كثفـــت اجلمعيـــة برامج التوعيـــة والتثقيف اخلا�سة 
بق�سيـــة الإعاقـــة، ومـــن ذلك تنظيـــم نـــدوة مو�سعة 
عـــن حقـــوق املعوقـــني حتـــت رعايـــة �ساحـــب ال�سمو 
امللكي الأمـــري عبدالعزيز بن ماجد بـــن عبدالعزيز، 
اأمـــري منطقة املدينة املنورة، ونـــدوة اأخرى عن زواج 
املعوقـــني، اإلـــى جانـــب اإقامـــة الكثـــري مـــن الأن�سطة 

الثقافية والإ�سدارات الإعالمية.
ـ اختريت خدماتها لع�سوية املجل�ض التن�سيقي الأعلى 
للجمعيات اخلريية الذي ي�سعـــي لإعداد اإ�سرتاتيجية 
متكاملـــة لتطويـــر اأداء اجلمعيـــات اخلرييـــة وتو�سيع 

دائرة خدماتها.
ـ تعزيز برنامج اجلمعية لتوظيف املعوقني واملعوقات، 
وتعميـــم التجربـــة يف كل مراكز اجلمعيـــة، بدعم من 

البنك ال�سعودي الربيطاين »�ساب«.
ـ وا�سلـــت اجلمعية براجمها التدريبية للمتخ�س�سني 
والدار�ســـني والعاملني يف جمـــالت الرعاية والتاأهيل 
�سعوديـــة  وجامعـــات  اأكادمييـــات  مـــع  بالتعـــاون 

وعاملية.
املوؤمتـــرات  مـــن  الكثـــري  يف  اجلمعيـــة  �ساركـــت  ـ 
واملهرجانـــات الثقافية والأن�سطـــة الجتماعية بهدف 
توطيـــد العالقة مع فئـــات املجتمع املختلفـــة، وح�سد 

الدعم املجتمعي للق�سية.
ـ امل�ساركـــة يف تفعيل تو�سيات املوؤمتـــر الدويل الثالث 

لالإعاقة والتاأهيل.
ـ وا�سلـــت اجلمعيـــة تنظيـــم م�سابقة الأمـــري �سلطان 
بن �سلمان حلفظ القـــراآن الكرمي لالأطفال املعوقني، 
وحظيـــت هـــذه امل�سابقـــة الرائـــدة مب�سانـــدة كرمية 
مـــن جهـــاز احلر�ـــض الوطنـــي، حيث مت تكـــرمي عدد 
من الفائزيـــن بها يف الدورة الأخـــرية مل�سابقة خادم 

احلرمني ال�سريفني حلفظ القراآن الكرمي.
ـ مت اإعـــادة ت�سكيـــل جلنة جائزة اجلمعيـــة يف دورتها 
اجلديـــدة بهـــدف تر�سيـــخ ر�سالتها يف ح�ســـد الدعم 
للجمعيـــة ولق�سية الإعاقة، واإبـــراز النماذج املتميزة 

من املعوقني كقدوة حتتذى.
واأ�ساف �سمو رئي�ض املجل�ض يف ختام كلمته : ي�سرفني، 
بالأ�سالـــة عن نف�سي، وبالإنابة عنكم، وعن اأولياء 
اأمور الأطفال امل�سمولني بخدمات اجلمعية، اأن 
اأرفع اأ�سمـــى اآيات ال�سكر والعرفان اإلى مقام 
خـــادم احلرمني ال�سريفـــني امللك عبداهلل 
العهـــد  ويل  و�سمـــو  عبدالعزيـــز،  بـــن 
الأمـــني، و�سمـــو النائـــب الثـــاين؛ ملا 
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يتف�سلـــون به ـ حفظهم اهلل ـ من دعم ورعاية كرميني 
لربامـــج واأن�سطة اجلمعية، وخال�ض التقدير حلكومة 
اململكـــة والـــوزارات والهيئـــات واملوؤ�س�ســـات وو�سائل 
دت  الإعـــالم ومن�ســـاآت القطـــاع اخلا�ـــض التـــي ج�سَّ
التزامهـــا املثايل مب�سوؤولياتها الجتماعية، من خالل 
م�ساندتها للجمعية، ووافـــر المتنان لأهل اخلري من 
رجـــال الأعمـــال �سركائنـــا يف الكثري ممـــا حتقق من 

اإجنازات.
ويف اخلتام اأ�ساد �سموه بجهود وعطاء ال�سادة اأع�ساء 
جمل�ض الإدارة، وجلان اجلمعية، والعاملني يف الأمانة 
العامـــة واملراكـــز، على كل مـــا يقدمونـــه، داعيًا اهلل 

العلي القدير اأن يثيب اجلميع خريًا.
الأمانة العامة

متثـــل الأمانـــة العامـــة للجمعيـــة اجلهـــاز التنفيـــذي 
ل�سرتاتيجيـــات وخطـــط جمل�ـــض الإدارة، ويف اإطـــار 
م�سعـــى املجل�ض لتحقيـــق نقلـــة يف الأداء تتنا�سب مع 
ر�سيد خـــربات اجلمعية والدور املاأمـــول منها، �سهد 

العام املن�سرم جملة من اخلطوات امللمو�سة منها:
ـ العمل على جتاوز العقبـــات التي واجهت م�سروعات 
املراكـــز اجلديدة، والبـــدء يف الأعمـــال الإن�سائية يف 
مراكـــز الباحـــة والر�ـــض وع�ســـري وجنـــوب الريا�ض، 
والإعداد ل�ستكمال منظومة املراكز الفرعية الأخرى 

بالريا�ض وجدة.
ـ البـــدء يف تطبيـــق خطـــة تطويـــر برامـــج الرعايـــة 
والتاأهيل، بالتن�سيق مـــع جلنة الرعاية وفرق التاأهيل 
الطبيـــة والرتبوية، والعمل على احت�ســـان املزيد من 
الأطفال املتطلعني اإلى خدمات اجلمعية؛ الأمر الذي 
اأ�سهـــم يف الو�ســـول باأعداد الأطفـــال املرتددين على 

املراكز اإلى اأكرث من 3300 طفل وطفلة.
ـ التو�سع يف تطبيـــق برنامج دمج الأطفال املعوقني يف 
مدار�ـــض التعليم العام والتعليـــم اخلا�ض، حيث و�سل 
عـــدد الأطفال الذيـــن �سملهم الربنامـــج خالل العام 
املن�سرم اإلى 161 طفاًل وطفلة يف املراحل الدرا�سية 

املختلفة.
ـ ا�ستمراريـــة برامج التطويـــر والتدريب؛ لرفع كفاءة 
العاملـــني، خ�سو�سًا يف املجال التاأهيلي، والتي ت�سمل 
اإعداد وتنفيذ برنامج البتعاث ملاج�ستري النطق، اإلى 
جانـــب تنفيـــذ 36 برناجمًا تدريبيًا داخليـــًا وخارجيًا 
ا�ستفـــاد منها 471 من من�سوبـــي اجلمعية وخارجها. 
كمـــا �ساركـــت اجلمعيـــة يف 25 دورة تدريبية نظمتها 
جهـــات خارجيـــة، واحت�سنـــت مراكـــز اجلمعيـــة 34 
طالبة من من�سوبات اأق�سام الرتبية اخلا�سة والعالج 
الطبيعـــي واخلدمة الجتماعية بجامعـــة امللك �سعود 

للتدريب العملي داخل املراكز.

ـ تنفيـــذ توجيهات جمل�ـــض الإدارة فيما يتعلق بتكثيف 
جهـــود تنمية موارد اجلمعية املاليـــة ملواجهة ت�ساعد 
ميزانيـــة الت�سغيـــل، ويف مقدمـــة ذلـــك امل�سروعـــات 
الوقفية ملراكز اجلمعية بالتن�سيق مع جلنة ال�ستثمار 
وجلنـــة امل�ساريـــع وجلنـــة اأوقاف اجلمعيـــة واجلهات 
ذات العالقـــة، ويف هـــذا الإطار مت الحتفـــال بتوقيع 
عقـــد ا�ستثمـــار وقف واحـــة طيبـــة باملدينـــة املنورة، 
وتوقيع اتفاقية اأوقاف الريا�ض بالتعاون مع جمموعة 
الأمـــري  وقـــف  ا�ستثمـــار  متابعـــة  كمـــا مت  �سافـــول، 
عبداملجيـــد بن عبدالعزيز، ووقـــف واحة مكة، ووقف 
ال�سيـــخ عبدالرحمـــن الرتكـــي، ووقف ال�سيـــخ �سالح 
حمـــزة �سرييف، وخطـــوات تنفيذ م�سروعـــات اأوقاف 

واحة اجلوف، واأوقاف واحة حائل، ووقف الباحة.
ـ تفعيـــل اتفاقيـــات التعـــاون مـــع عدد مـــن ال�سركات 
واملوؤ�س�ســـات، منها: ال�سركـــة ال�سعودية لالت�سالت، 
جمموعة �سافـــول، موبايلي، بنـــك الريا�ض، �سابك، 
البنـــك العربـــي الوطنـــي، البنـــك الأهلـــي، ال�سركـــة 

العربية للعود، بنك �ساب، واأرامكو.
ـ وا�سلت اجلمعية برناجمها الرائد لتوظيف املعوقني 
واملعوقات، وجنحت يف توقيع اتفاقية مع بنك »�ساب« 
لرعاية ملتقيات التوظيف يف كل مراكز اجلمعية على 
مـــدى ثالث �سنوات، وي�سل عدد امللتقيات �سنويًا اإلى 

ثالثني ملتقى.
ـ الإعـــداد جلائـــزة اجلمعيـــة يف دورتهـــا ال�سابعـــة، 
وتطويـــر برناجمهـــا وفقـــًا لروؤيـــة جلنـــة اجلائزة يف 

ت�سكيلها اجلديد.
ـ الإ�ضراف على تنظيـــم ن�ضاط الأم�ضيات الرم�ضانية 
التي اأقامتها مراكز اجلمعية برعاية اأ�سحاب ال�سمو 

اأمـــراء املناطـــق يف كل مـــن املدينـــة املنـــورة وجـــدة 
واجلوف.

ـ تنظيـــم حفـــل الـــدورة الثانية من برنامـــج الع�سوية 
ال�سرفيـــة حتت رعايـــة �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري 
�سلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض، حيث مت 
منـــح الع�سوية ال�سرفية لـ62 مـــن الأفراد وال�سركات 
دعـــم  يف  املتميـــزة  املبـــادرات  اأ�سحـــاب  والهيئـــات 

اجلمعية.
ـ الإ�سراف على تنفيذ الكثري من الفعاليات والأن�سطة 
القريـــة  اأهمهـــا:  ومراكزهـــا،  باجلمعيـــة  الن�سويـــة 
ن حياتهم«، ملتقى الع�سوات،  الرتاثية، مهرجان »لـــوِّ
اليوم العاملـــي لالإعاقة، الأ�ســـواق اخلريية، مهرجان 

»براءة الألوان«.
ـ وا�سلـــت اجلمعيـــة تاأدية دورها الوطنـــي يف ت�سخري 
اإمكاناتها وخرباتها مل�ساندة م�سرية العمل اخلريي يف 
اململكـــة، وبخا�سة ما يتعلق منهـــا بخدمات املعوقني، 
ويف هذا ال�ســـدد �ساركت اجلمعية بفاعلية يف الكثري 
مـــن امللتقيـــات واملوؤمتـــرات واللجـــان الرئي�سية التي 
ت�ستهـــدف تكامـــل اجلهـــود والتن�سيـــق بـــني اجلهات 

املعنية.
ـ �سهد اأداء اجلمعية على ال�سعيد الإعالمي والتوعوي 
متيـــزًا وح�ســـورًا ملحوظـــًا، خـــالل العـــام املن�سرم 
باإ�سراف اللجنة الإعالمية، وبتعاون مثمر من و�سائل 

الإعالم.
ـ خطـــت اجلمعيـــة خطـــوة موفقة علـــى �سعيد توطني 
الوظائـــف املتخ�س�ســـة يف جمال الرعايـــة والتاأهيل 
حيـــث بلغـــت ن�سبـــة ال�سعـــودة يف خمتلـــف قطاعـــات 

وجمالت العمل باجلمعية ما ي�سل اإلى %63.
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الطفـــل  اأمـــر  ويل  ـ  املطـــري«  مـــزن  »عبـــاد  يقـــول 
»عبدالرحمن« ـ الذي رافق جنله يف رحلة اأداء �شعائر 
العمـــرة: »ل ي�شعنـــي التعبـــر عـــن الفوائـــد الكثرة 
لهذه الرحلة من الناحيتـــن اجل�شدية والنف�شية على 
»عبدالرحمن«؛ فمنذ اختياره لأداء العمرة وقد تهيئ 
نف�شيـــًا لذلك، واأ�شبح �شعيدًا وم�شرورًا اإلى اأبعد حد، 
حيـــث كان يب�شر كل من يلتقي به بالرحلة، وظل اأيامًا 
قبـــل ال�شفر اإلـــى مكة مهتمًا باإعـــداد كل �شيء، بداية 
من الإحرام وحتى كر�شيه املتحرك، و�شعر كل من يف 
املنزل باأنه اأ�شبح ن�شطًا ب�شورة غر عادية، حيث مل 
يعـــد ي�شكو مثاًل من كرثة جلو�شـــه على الكر�شي؛ لأنه 
كان م�شغوًل بتح�شر كل ما يلزمه يف الرحلة اإلى مكة 

املكرمة.
وي�شيـــف والـــد »عبدالرحمن«: ويـــوم ال�شفر اإلى مكة 
كاد يطـــر من �شدة الفـــرح وال�شعـــادة، وقد ل يدري 
الكثـــر مدى اأهمية �شعـــادة و�شرور طفل معوق، حيث 
اإنـــه يف العادة يعـــاين م�شاكل يومية كثـــرة؛ وبالتايل 

اختلطت الدموع ب�ش��حكات ع�ش��رين طفاًل معاقًا وهم يدخلون لأول 

مرة �شاحة احلرم املكي ال�شريف، يراقبون عيون اجلميع من حولهم، 

وهي حتت�ش��نهم يف ده�شة واإعجاب وت�شجيع تت�شاءل عن �شر هوؤلء 

الأطفال الذين يرتدون مالب�س الإحرام يف طريقهم لأداء منا�ش��ك 

العمرة على مقاعدهم املتحركة !! 

الق�شة من بدايتها انطلقت من داخل اأروقة مركز امللك فهد لرعاية 

الأطف��ال املعوق��ني بالريا���س والتابع جلمعي��ة الأطف��ال املعوقني، 

حي��ث مت التن�ش��يق م��ع جمموع��ة الطيار لل�ش��فر وال�ش��ياحة لتبني 

رحل��ة اأداء العمرة لع��دد 20 طفاًل من اأطفال املرك��ز برفقة اأولياء 

اأموره��م والأخ�ش��ائيني م��ن اجلمعي��ة وذل��ك يف اإطار برام��ج الدمج 

املجتمعي التي تتبناها اجلمعية.

ولن الرحلة فريدة من نوعها بالن�ش��بة له��وؤلء الأطفال، حيث اأن 

معظمه��م كان اإلى وقت قريب وقبل اللتحاق باجلمعية منعزل عن 

املجتم��ع، لذي  جاءت الرحل��ة حافلة بفي�س من امل�ش��اعر والنتائج 

..و�شاحبتها دللت كثرية يرويها لنا والياء اأمور الأطفال املعوقني 

الذين رافقوا اأبنائهم فيما اأطلقوا عليه رحلة العمر.

نظمتها الجمعية
بالتعاون مع مجموعة الطيار للسفر والسياحة

20 طفاًل معوقًا
يؤدون شعائر العمرة 

على مقاعدهم 
المتحركة
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عندمـــا تعلو الب�شمة وجهه ي�شعـــر بال�شعادة والر�شا؛ 
فذلـــك ي�شاعـــده على حتمـــل معاناته وتقبـــل و�شعه، 
موؤكـــدًا اأن الربامـــج التاأهيلية التـــي تطبقها اجلمعية 
علـــى من�شوبيهـــا من الأطفـــال املعوقن، �شـــواًء كانت 
هـــذه الربامج رحالت اأو زيـــارات ذات طابع ثقايف اأو 
ترفيهـــي اأو ديني مثل رحلة اأداء �شعائر العمرة، فاإنها 
تكـــون مفيـــدة لتاأهيل الأطفال لدجمهـــم يف املجتمع؛ 
لأنها تعترب مكملـــة للربامج التعليمية والعالجية التي 

يتلقاها الطفل على مدار العام.
واأمـــا الطفـــل »حممـــد عبدالرحمـــن الهـــاليل« فقد 
رافقته والدته التي تقول: هناك الكثر من اخلدمات 
تقدمهـــا اجلمعيـــة يف خمتلـــف  التـــي  املتخ�ش�شـــة 
مراكزها، وهذه الرحلة هي اأبرز الأ�شاليب والو�شائل 
التـــي ت�شتخدمها اجلمعيـــة يف عالج وتعليـــم وتاأهيل 
الأطفال املعوقـــن، م�شيفة اأن ابنها »حممد« يتح�شن 
كل يـــوم اأثناء وجوده باجلمعية مـــن خالل اتباع هذه 
الأ�شاليـــب والو�شائـــل العلميـــة احلديثة. وحـــول اأداء 

�شعرة العمـــرة تقول: ل ي�شعني �شـــوى تقدمي �شكرنا 
وتقديرنـــا اإلى �شاحـــب ال�شمو امللكـــي الأمر �شلطان 
بـــن �شلمـــان رئي�س جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة على هذه 
الرعايـــة الكرمية التي يحظى بهـــا كل طفل معوق يف 
اململكة، ولي�س فقط يف اجلمعية؛ فمنذ و�شولنا مطار 
جدة وحفـــاوة ال�شتقبال من م�شوؤويل مركز اجلمعية 
مبكـــة املكرمة ل تو�شف، حيـــث كان اجلميع حري�شًا 
علـــى ت�شهيـــل كل �شيء لالأطفـــال ولأوليـــاء اأمورهم، 
واأخ�ـــس بال�شكر والتقديـــر جمموعة الطيـــار لل�شفر 
وال�شياحة؛ لتكفلهم بكل نفقات �شفر واإقامة الأطفال 
واأولياء اأمورهم لأداء العمـــرة، وهذا لي�س مب�شتغرب 

على �شركة وطنية كبرة مثل جمموعة الطيار.
وي�شتكمـــل الأ�شتاذ »نا�شر بنيـــدر الع�شيلي« ـ ويل اأمر 
الطفل »عبدالعزيز« ـ حديثـــه قائاًل: مت ا�شتقبالنا يف 
مطـــار امللـــك عبدالعزيز بجدة من قبـــل فريق العمل 
مبركز مكة املكرمـــة، حيث قاموا بتوزيع الهدايا على 
الأطفال، وقـــد ت�شمنت كتيبات عـــن العمرة، اإ�شافة 

اإلى مـــاء زمزم، ومت توجيهنا اإلـــى مكة املكرمة حيث 
اأدينا جميعًا �شعرة العمرة و�شط فرح و�شعادة وبهجة 
اأطفالنـــا التي ل تو�شف وهم يف رحاب البيت العتيق، 
م�شيفـــًا اأن كل طفـــل كان يف هـــذه الرحلة تغر كثرًا 
عما كان قبـــل الرحلة؛ فقد لحظـــت القبول والر�شا 
على وجوه الأطفال اأثناء وجودهم داخل احلرم املكي 
ال�شريـــف، واأي�شـــًا اأثنـــاء عودتهم، واأعتقـــد اأن ذلك 
كان ف�شـــاًل مـــن اهلل تعالى وخر العمـــرة التي قاموا 

باأدائها.
رحلة العمرة

من جانبه اآخر يـــرى الأ�شتاذ »زهيان را�شد احلربي« 
ـ ويل اأمـــر الطفـــل »را�شـــد« ـ اأن قيام الأطفـــال باأداء 
العمـــرة قـــد اأ�شهـــم علـــى تعزيـــز ثقتهـــم باأنف�شهم، 
وتعريفهـــم باأ�شول دينهم وتقوية اإميانهم، م�شيفًا اأن 
كل ويل اأمر طفل كان يف هذه الرحلة ي�شعر بالمتنان 
للجمعيـــة ورعايتهـــا الكرمية ملن�شوبيها مـــن الأطفال 
املعوقـــن، كمـــا اأن مبـــادرة جمموعة الطيـــار لل�شفر 
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وال�شياحة لفتة كرمية مـــن �شركة وطنية تعك�س مدى 
توا�شـــل كل قطاعـــات املجتمع من اأفـــراد وموؤ�ش�شات 
مع ق�شية الإعاقـــة، واحلر�س على دعم اجلهود التي 
تبـــذل مـــن اأجل هـــوؤلء الأطفـــال، وهم فئـــة يف اأ�شد 

احلاجة اإلى امل�شاندة على خمتلف امل�شتويات.
ويـــرى الأ�شتـــاذ »من�شور احلـــاذور«ـ  ويل اأمر الطفل 
»فهد« ـ اأنه يف مكة املكرمة بداية من الدكتورة جنالء 
فخـــر الدين مديرة املركز والأ�شتاذة �شالف حجازي 
م�شاعدة املركز ومديرة الق�شم التعليمي وكل فرد من 
فريـــق العمل باملركز، اأ�شهم يف �شعـــادة الأطفال وقد 
�شعـــروا باأنهـــم �شخ�شيات مهمة، وقـــد منحهم ذلك 

ثقة باأنف�شهم، خ�شو�شًا اأن اجلميع كان حري�شًا على 
راحة الأطفال حتى مت ت�شكينهم بالفندق.

وي�شتكمـــل »اأبـــو فهـــد« قائـــاًل: اإن حفـــاوة ا�شتقبـــال 
م�شـــوؤويل العالقـــات العامة برئا�شة �شـــوؤون احلرمن 
عند مدخل احلرم املكي، بعناية ف�شيلة ال�شيخ �شالح 
بـــن عبدالرحمـــن احل�شـــن الرئي�ـــس العـــام ل�شوؤون 
امل�شجد احلرام وامل�شجد النبـــوي ال�شريف، واهتمام 
ف�شيلته م�شكورًا بت�شهيل ا�شتقبال الأطفال والرتحيب 
بهم؛ نظرًا اإلى ظروف عوقهم، كان له الأثر البالغ يف 
اأداء الأطفال واملرافقن �شعائر العمرة بكل اطمئنان 

وامتنان.

بقية الرحلة
جديـــر بالذكر اأن الرحلة مل تقت�شر على اأداء �شعائر 
العمـــرة بـــل �شملت زيـــارات اأخرى، وعـــن ذلك تقول 
الدكتـــورة جنالء فخر الدين مديـــرة مركز اجلمعية 
مبكة املكرمـــة: اإن املركز اأعد برناجمـــًا متكاماًل بداأ 
با�شتقبالهم يف املطار ثم ت�شليمهم يف فندق فل�شطن 
مبكـــة، وبعد ذلـــك ذهابهم ومرافقيهـــم لأداء �شعائر 
العمـــرة برعايـــة �شاملـــة وب�شحبـــة م�شـــوؤويل املركز 
وجمموعة الطيار لل�شفر وال�شياحة، والعناية اخلا�شة 
من م�شـــوؤويل رئا�شة �شوؤون احلرمـــن، حيث �شاحب 
الأطفال عدد من املطوفن اأثناء اأداء �شعائر العمرة.
وت�شيـــف مديـــرة املركـــز قائلـــة: ت�شمـــن الربنامـــج 
رحلـــة اإلـــى متحف مكة لالآثـــار والرتاث حيـــث قاموا 
بجول���ة يف خمتلف اأركان املتح���ف ومت التقاط ال�صور 
التذكاريـــة لهم و�شط حفاوة م�شوؤويل املتحف، وكانت 
زيـــارة املتحف م�شـــدر �شعادة كبـــرة لالأطفال، وهو 
مـــن الأماكن التـــي نحر�س علـــى تنظيـــم الكثر من 
الرحـــالت اإليهـــا، وذلـــك يف اإطار الربامـــج الثقافية 

والرتفيهية التي يطبقها املركز على مدار العام.
يذكر اأن و�شائل الإعالم ال�شعودية كانت حري�شة على 
تغطية هذه الرحلة، حيث �شاحب التلفزيون، واإذاعة 
الريا�س، واإذاعة العا�شمة املقد�شة، اإ�شافة اإلى قناة 
اقراأ الف�شائية، الأطفـــال منذ و�شولهم جدة ثم مكة 
املكرمـــة حتى مت توديعهم وهم يف طريق عودتهم اإلى 
العا�شمة الريا�س، وقد كان لهذا احل�شور الإعالمي 
اأثـــر بالغ يف نفو�س الأطفال، كما كان م�شدرًا م�شافًا 

لبهجتهم و�شعادتهم.
ويف ذلـــك تقـــول والـــدة الطفـــل »فهد حممـــد هادي 
ال�شهـــري« التـــي رافقتـــه يف اأداء �شعائر العمـــرة: اإن 
الهتمام الوا�شع بالأطفال خالل الرحلة من الريا�س 
اإلـــى مكة ثم العودة اإلى الريا�ـــس كان حمفزًا لزيادة 
ثقـــة الأطفـــال باأنف�شهـــم بالإ�شافـــة اإلـــى ال�شعـــادة 
وال�شرور والفرحة التي ارت�شمت على وجوههم جميعًا 
مـــن دون ا�شتثناء، وذلك مهم جـــدًا معنويًا لالأطفال 
واأولياء اأمورهم اأي�شًا؛ لأن الطفل عندما يكون �شعيدًا 
ي�شعـــد اأي�شـــًا اأهلـــه، وي�شبح م�شدر فخـــر واعتزاز؛ 
لذلـــك فاإنني اأتقدم بال�شكـــر والتقدير لكل من اأ�شهم 
يف اإعـــداد وتنظيـــم هذه الرحلـــة الدينيـــة العظيمة، 
واأخ�ـــس بال�شكر جمعية الأطفـــال املعوقن وجمموعة 

الطيار لل�شفر وال�شياحة.
وتنا�شـــد والدة »فهد« كل ال�شركات الوطنية بالإ�شراع 
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• األطفال يروون تفاصيل الرحلة التي 	
يقومون بها للمرة األولى.. ويعبرون عن 

مشاعرهم عند رؤية الحرم المكي
• أولياء األمور: أطفالنا كانوا في قمة 	

سعادتهم وهم يؤدون العمرة

يف التوا�شـــل مـــع اجلمعيـــة والتعـــاون معها مـــن اأجل 
خدمة هوؤلء الأطفال؛ فهـــم لي�شوا م�شوؤولية اأهاليهم 
فقط بـــل م�شوؤولية كل فـــرد وكل موؤ�ش�شة يف املجتمع، 
وتلك �شمة جمتمعنا ال�شعودي امل�شلم، فكلنا ـ واحلمد 
اهللـ  ُجبلنـــا على فعل اخلـــر وعلى عمل اخلر، وولة 
اأمورنـــاـ  حفظهم اهللـ  قدوة حتتذى يف رعاية كل فرد 

على هذه الأر�س الطيبة الكرمية.
أجمل رحلة في حياتي

ويف تلقائيـــة وبـــراءة يعـــرب الطفـــل »م�شـــاري تركـــي 
املطـــري«: ذهبنـــا اإلى رحـــالت كثرة مـــع اجلمعية 
داخل الريا�ـــس، مثل اجلنادرية، ولكـــن هذه الرحلة 
هي اأجمل رحلة يف حياتي، واحلمد هلل اأديت العمرة، 
و�شكـــرت اهلل �شبحانه وتعالى علـــى كل النعم واخلر 

وعلـــى اأهلي وعلى بلدي، ودعـــوت لكل من �شاعدنا يف 
هذه الرحلة باخلر وال�شعادة.

ومن جهة اأخ���رى يقول »م�صبب حمم���د املالط« والد 
الطفـــل »عبـــداهلل«: ل اأعتقـــد اأنني راأيـــت »عبد اهلل« 
م�شرورًا مثلما راأيته عندما كان يوؤدي �شعائر العمرة، 
وهـــذا ف�شل مـــن اهلل تعالـــى ثم للجمعيـــة وجمموعة 
الطيـــار التي تكفلت بهذه الرحلة �شفرًا واإقامة، وهذا 
لي�س مب�شتغرب علـــى �شركة كبرة مثلها، مو�شحًا اأن 
الرحلـــة كانت مي�شرة بف�شل اهلل تعالى، ثم بالتنظيم 
اجليد مـــن الأمانة العامة بالريا�س ثـــم فريق العمل 
يف مركز اجلمعية مبكة املكرمـــة، حيث مت ا�شتقبالنا 
مبطار امللك عبدالعزيز بجدة ومنه ذهبنا اإلى املدينة 
املقد�شـــة يف الأتوبي�شات املجهـــزة لالأطفال املعوقن 

ومنها اإلى الفندق حيث مت ت�شكيننا وبعد ذلك ذهبنا 
لأداء العمرة.

وي�صيف »م�صبب حممد املالط« قائاًل: اأخ�ص بال�صكر 
م�شـــوؤويل العالقات العامة برئا�شـــة �شوؤون احلرمن، 
وبالرعايـــة الكرمية التي حظينا بهـــا من لدن ف�شيلة 
ال�شيخ �شالح بن عبدالرحمن احل�شن الرئي�س العام 
ل�شـــوؤون امل�شجد احلـــرام وامل�شجد النبـــوي ال�شريف 
واهتمام ف�شيلته م�شكـــورًا بت�شهيل ا�شتقبال الأطفال 
والرتحيـــب بهم نظـــرًا لظروف عوقهـــم، مما �شاعد 
يف اأداء العمـــرة بكل ي�شر و�شهولـــة لالأطفال املعوقن 

واملرافقن.
كالم أخير

ويف اخلتام اأعـــرب كل املرافقن مع الأطفال »في�شل 
ذيب بجاد القحطاين« و»حممد عبدالرحمن الهاليل« 
و»حممد خليل العنزي« و»فاطمة عبده جمعان« و»فهد 
حممد هـــادي ال�شهري« و»ب�شرى حممـــد الدها�شي«، 
عـــن �شكرهـــم وتقديرهم لكل من �شـــارك و�شاهم يف 
اإتاحـــة الفر�شة لأبنائهم، واإخوانهـــم، واأقاربهم، من 
الأطفال املعوقن، لأداء العمرة يف جو روحاين جميل؛ 
ممـــا اأدى اإلى ابتهاج الأطفـــال وهم يف رحاب املدينة 
املقد�شـــة، حيث �شعروا باأنهم اأقـــرب اإلى اهلل تعالى، 
واأنهـــم يف نعمة وخر كبرين؛ لذلك فاإن كلمة ال�شكر 
ل تكفي للتعبر والمتنان لكل من اجلمعية وجمموعة 
الطيـــار لل�شفر وال�شياحة الذيـــن اأ�شرفوا على تنظيم 

هذه الرحلة العظيمة لالأطفال.
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ت�سلم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
بن عبد العزيز رئي�س جمل����س اإدارة اجلمعية موؤخرا 
من الدكتور حممد اأمني ق�سقري -الرئي�س التنفيذي 
لقطاع���ي التجزئ���ة والبال�ستي���ك مبجموع���ة �سافول 
والرئي����س التنفيذي ل�سركة العزيزي���ة بنده املتحدة- 
�سيك باأكرث من 5 مليون ريال �سعودي ح�ساد برنامج 
» دع الباق���ي لهم » عن الفرتة م���ن  عام 2007 م اإلى 

نهاية 2009 م  .
 وخالل احلف���ل الذي اأقيم مبق���ر اجلمعية بالريا�س 

اأعرب �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
عن �سكره وتقديره بالإنابة عن جمل�س اإدارة اجلمعية 
والآلف م���ن امل�ستفيدي���ن م���ن خدماته���ا اخلريي���ة 
املجانية ل�سركة العزيزية بنده املتحدة على مبادرتها 
املتمي���زة بتبني برنامج » دع الباق���ي لهم » وجهودها 
امللمو�س���ة لإجناح حمل���ة التعري���ف بالربنامج وح�سد 
التفاعل معه ، وو�سف �سموه جمموعة �سافول و�سركة 
العزيزي���ة بن���ده املتح���دة باأنهما »منوذج���ني مثاليني 
للموؤ�س�س���ات الوطن���ي الفاعل���ة يف جم���ال امل�سئولي���ة 

الجتماعية وخدمة املجتمع » 
واأك���د �سموه علي اأهمية موا�سلة ال�سراكة القائمة بني 
اجلمعية وال�سركة واأعتربها مربحة للطرفني و�سورة 
من �سور تكامل اجلهود بني القطاع اخلا�س والقطاع اخلريي.

ه���ذا وق���د قام �سم���و رئي����س جمل����س اإدارة اجلمعية  
بتك���رمي ع���دد م���ن موظف���ي �سنادي���ق املحا�سب���ة يف 
اأ�سواق بنده وهايرب بنده كنوع من التقدير والت�سجيع 
جلهودهم املبذولة يف دع���م احلملة من خالل تذكري 
العم���الء بالت���ربع و�س���رح اأه���داف احلمل���ة كونه���م 

بالتعاون بين الجمعية ومجموعة صافوال و العزيزية بنده
أكثر من 5 مليون ريال عوائد برنامج

» دع الباقي لهم « 
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الدعام���ة الأ�سا�سية لإجناح احلمل���ة  واأي�سًا لت�سجيع 
جمي���ع املوظف���ني للعم���ل على احلمل���ة للو�س���ول اإيل 

النتائج املرجوة . 
م���ن جهت���ه �س���رح الدكتور حمم���د اأم���ني ق�سقري – 
الرئي����س التنفي���ذي لقطاع���ي التجزئ���ة والبال�ستيك 
مبجموعة �سافول والرئي�س التنفيذي ل�سركة العزيزية 
بن���ده املتح���دة » اأن جتدي���د التفاقي���ة م���ع جمعي���ة 
الأطف���ال املعوقني مل���دة ثالث �سن���وات ياأت���ي امتداد 
لنجاح احلملة ، فدع���م الأطفال املعوقني ياأتي �سمن 
الأه���داف الإ�سرتاجتية خلط���ة امل�سئولية الجتماعية 
بال�سرك���ة حتت �سعار » واجب علين���ا » التي ت�ستوجب 
دع���م قط���اع ذوى الحتياجات اخلا�س���ة كونهم جزء 
فعال م���ن املجتمع وحتقيق ملب���داأ التكافل الجتماعي 
ما بني طبقات املجتمع وتوفري احتياجاتهم من خالل 
جمعي���ة الأطفال املعوقني املنت�س���رة يف مدن اململكة ، 

فحملة » دع الباقي لهم » تعد من اأقوى احلمالت 
لأنه���ا ت�ستن���د عل���ى دعم العم���الء من خ���الل التربع 
باله���اللت املتبقية  من العمليات ال�سرائية ، واأ�ساف 
ق�سق���رى »  اأن الآلي���ة اجلديدة للحمل���ة متت باإطالق 

نظام التربع الفوري يف الأ�سواق 

اجلدي���دة ف���ور افتتاحه���ا بالإ�سافة اإل���ى جميع فروع 
بندة وهايرب بن���دة احلالية والبال���غ عددها اأكرث من 
116 ف���رع و�سي�سل عدده���ا اإلى 250 فرع بحلول عام 

2015 م باإذن اهلل ، 
 وقد األق���ى الدكتور- حممد اأمني ق�سق���ري كلمة بهذه 
املنا�سب���ة و�س���ح فيه���ا حر�س �سرك���ة العزيزي���ة بندة 
املتحدة على القيام بواجبها الجتماعي اإميانًا بدورها 

الفعال جتاه املجتمع والوطن كونها جزء ل يتجزاأ منه.
فيم���ا اأ�س���ار املهند����س اأحم���د عم���ر من�س���ي – نائب 
ب�سرك���ة  امل�سان���دة  واخلدم���ات  للت�سوي���ق  الرئي����س 
العزيزية بندة املتح���دة اأنه �سيكون هناك العديد من 
احلمالت الإعالني���ة عرب القنوات الإعالمية واأ�سواق 
بن���ده وهاي���رب بنده ه���ذا بالإ�سافة اإل���ى اإمتام جميع 
الربام���ج التدريبي���ة اخلا�سة مبحا�سب���ي ال�سناديق 

لتعريف العمالء باحلملة.     
ه���ذا وقد اأعرب الأمني العام للجمعية الأ�ستاذ عو�س 
عب���د اهلل الغامدي عن اعتزازه بنجاح املرحلة الأويل 
م���ن الربنام���ج الرائ���د » دع الباق���ي له���م » ، م�سريًا 
اإل���ى اأن ذلك يعود اإلى ع���دة عوامل يف مقدمتها وعي 
القائمني عل���ي �سركة العزيزية بن���ده وحر�سهم علي 

جناح الربنامج، واأي�سا حما�س وم�ساندة العاملني يف 
اأ�سواق ال�سركة ، وتوَج ذلك بتفاعل وا�ستجابة عمالء ال�سركة 

الذين ميثلون كافة اأطياف املجتمع مواطنني ومقيمني.
واأكد الغام���دي علي اأن اجلمعية وبتوجيه من �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري �سلطان ب���ن �سلمان ب���ن عبد 
العزي���ز رئي�س جمل�س الإدارة �ستعم���ل علي توفري كل 
و�سائ���ل الدعم املمكنة للربنام���ج يف مرحلته احلالية 
، وذلك لإي�س���ال ر�سالته اإيل اأكرب قاعدة ممكنة من 
املجتمع، والدعوة للم�ساركة فيه عطفًا علي انه يعترب 
�سدقة جارية حيث �ستوجه اإيراداته لعم م�سروع وقف 

خريي يف اأطهر البقاع مبكة املكرمة .
واجلدي���ر بالذكر اأن اجلمعي���ة و�سركة العزيزية بنده 
وقعا موؤخرًا اتفاقية تعاون ملدة ثالث �سنوات تت�سمن 
طرح برنامج« دع الباقي لهم »يف كافة اأ�سواق ال�سركة 
وتبن���ي حملة تعريفية بالربنامج وحث عمالء ال�سركة 
عل���ي م�سان���دة ر�سالت���ه اخلريي���ة حي���ث �ستخ�س�س 
اإي���رادات الربنامج للم�ساهمة يف م�سروع وقف خريي 
تقيم���ه اجلمعية مبكة املكرم���ة ، وتوجه عوائده لدعم 
نفق���ات ت�سغيل مراكز اجلمعية وما تقدمه من برامج 

رعاية جمانية لنحو3300 طفاًل �سنويًا .
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ن �س��احب ال�س��مو امللكي الأمري �سلطان بن �س��لمان بن عبدالعزيز رئي�س  ثمَّ
جمل���س اإدارة اجلمعي��ة، مب��ادرة �س��ركة مايكرو�س��وفت العربي��ة باململكة 
العربية ال�سعودية، مب�ساندة ر�سالة اجلمعية واأهدافها اخلريية من خالل 
تخ�سي�س ن�سبة ل�س��الح اجلمعية من قيمة مبيعات برنامج »مايكرو�سوفت 

اأوف�س 2007« عند �سرائه حمماًل علي الأجهزة اجلديدة. 

تخصيص نسبة من مبيعات البرنامج الجديد لصالح األطفال
الجمعية و»مايكروسوفت العربية« تطلقان 

حملة »ادعمهم«

واأعرب �سمو رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية عن تقديره 
البال���غ ملب���ادرة امل�سوؤول���ني يف �سرك���ة مايكرو�سوف���ت 
العربية، م�سريًا اإلى اأن ذلك يعد متيزًا جديدًا ل�سركة 
رائ���دة حلق���ت يف العامل اأجم���ع بنجاحاته���ا املتوالية 

واملتفردة.

وق���ال �سم���وه: اأود اأن اأعرب عن تقدي���ري ال�سخ�سي 
وكاف���ة من�سوب���ي اجلمعية لهذا التوج���ه املتميز الذي 
يعك�س الت���زام ال�سرك���ة مب�سوؤولياتها جت���اه املجتمع، 
وحر�سه���ا عل���ى اأداء دوره���ا يف التنمي���ة الجتماعية 
والعمل اخلريي جنب���ًا اإلى جنب مع اأدائها املتفوق يف 

جمال احلا�سبات والربجميات على م�ستوى العامل.
ويف موؤمت���ر �سحف���ي ُعق���د ي���وم ال�سب���ت 10 جمادى 
الأولى 1431ه� املوافق 24 اإبريل 2010م ل�سمو الأمري 
�سلطان بن �سلمان والأ�ستاذ �سمري نعمان رئي�س �سركة 
مايكرو�سوفت ال�سعودية، اأعلن �سموه انطالقة �سراكة 
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م�ستقبلي���ة ب���ني اجلمعي���ة وال�سرك���ة حتق���ق الفائدة 
للطرف���ني، واإطالق حملة مايكرو�سوفت لدعم جمعية 
الأطف���ال املعوق���ني حتت ا�س���م »ادعمه���م«، يف بادرة 
مته���د الطريق نحو �سراكة نوعية بني جمعية الأطفال 
املعوقني و�سرك���ة مايكرو�سوفت؛ دعم���ًا منها لر�سالة 
اجلمعي���ة وروؤيته���ا ال�سمولية حل���ل الق�سايا املرتبطة 
بالإعاق���ة، حيث ت�ستهدف احلملة تقدمي 25 ريال عن 
كل ن�سخة مباعة من اأحد برامج �سركة مايكرو�سوفت 

املخ�س�سة لهذه احلملة.
من جهة اأخرى اأ�ساد الأمري �سلطان بن �سلمان بجهود 
الدكت���ور عبدالرحم���ن العرين���ي رئي�س جلن���ة تقنية 
املعلوم���ات بجمعية الأطفال املعوق���ني يف التوا�سل مع 
ال�سرك���ة وا�ستقطاب مبادرة التع���اون، م�سريًا اإلى اأن 
اجلمعية، يف اإطار خططها لتطوير اأدائها الإداري مبا 
يتواكب مع برامج التو�سع يف اخلدمة وتعدد مراكزها، 
تتبن���ى، بالتعاون م���ع اإحدى ال�س���ركات املتخ�س�سة، 
برناجمًا متكاماًل لإع���ادة الهيكلة وتقييم الأداء وفقًا 
لأرقى املعايري العاملية املطبقة يف املراكز واملوؤ�س�سات 

امل�سابهة يف العامل.
م���ن جانبه اعترب الأ�ستاذ �سم���ري نعمان رئي�س �سركة 
مايكرو�سوف���ت العربي���ة يف كلمة األقاه���ا خالل حفل 
اإط���الق حمل���ة »ادعمه���م«، اأن ال�سركة توؤم���ن اإميانًا 
عميق���ًا باأهمية بن���اء املجتمعات وف���ق قاعدة معرفية 
لتحقي���ق التغي���ري ودع���م اإيج���اد مب���ادرات تنه����س 
باإمكان���ات املجتمع���ات وقدرتها عل���ى موا�سلة تفعيل 
اأدوات التنمي���ة امل�ستدامة، وه���و املفهوم الذي ننطلق 
من خالل���ه يف �سركة مايكرو�سوف���ت لتحقيق اأهداف 
»حمل���ة ادعمهم« التي ت�سته���دف توجيه متح�سالتها 
املالي���ة لدع���م برامج بح���وث ودرا�س���ات رعاية ذوي 
الحتياج���ات اخلا�س���ة م���ن الأطفال، ودع���م برامج 
التاأهيل، ودعم م�ساريع تطوير واإن�ساء مرافق جديدة، 
ودع���م جه���ود اجلمعي���ة يف متابع���ة اأح���دث م�سارات 
التعلي���م والتاأهي���ل العاملي���ة واإدخال مناه���ج تعليمية 
جديدة، اإلى جان���ب دعم براجمها للتوعية املجتمعية 

ورفع الثقافة ال�سحية املرتبطة بق�سايا الإعاقة.
وع���ربرَّ نعم���ان ع���ن ت�سجي���ل �سرك���ة مايكرو�سوف���ت 
فخره���ا باإجنازات �سم���و الأمري �سلطان ب���ن �سلمان 
ب���ن عبدالعزيز ال�سامية يف جمعية الأطفال املعوقني؛ 
اإح���دى ك���ربى املوؤ�س�س���ات اخلريي���ة املتخ�س�سة يف 
رعاي���ة الأطف���ال م���ن ذوي الحتياج���ات اخلا�سة يف 
ال�سرق الأو�سط، والتي حتت�سن اأول مركز مت تاأ�سي�سه 
لأبح���اث الإعاقة يف املنطقة، وكونها الأولى يف تطبيق 
برنام���ج دمج الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�سة 
يف مدار����س التعليم الع���ام، وا�سفًا ه���ذه الإجنازات 

بالي���د الرحيمة الت���ي مت�سح على راأ����س كل طفل من 
ذوي الحتياج���ات اخلا�سة، وتاأخ���ذ بيد كل قادر من 
موؤ�س�س���ات واأف���راد املجتم���ع املحل���ي؛ للم�ساهم���ة يف 
الت�س���دي لهذه الق�سي���ة املهمة، مثمن���ًا جهود �سموه 
وفريق عمل اجلمعي���ة يف تطوير اآليات عمل احت�سان 
الأطف���ال املعوق���ني وف���ق مناه���ج علمي���ة �ساعدت يف 
حتقي���ق م�سارات عالجية وتعليمي���ة وتاأهيلية وبرامج 
م�سان���دة اأ�سري���ة رائدة، حمقق���ني مواق���ف اإيجابية 
للتعام���ل م���ع م�سكل���ة الإعاقة، ع���رب برام���ج تثقيفية 
وتوعي���ة نوعي���ة رفعت من وع���ي املجتم���ع مب�سبباتها 

وطرق الوقاية منها، مبا حد من انت�سارها.
واأكد نعم���ان اأن مايكرو�سوفت تعيد �سياغة براجمها 
العاملي���ة ب���اأدوات حملية تت���الءم واحتياجات املجتمع 
املحل���ي، وبروح تلتق���ي وروؤي���ة �سموه نح���و امل�ستقبل، 
م�ست�سه���دًا بكيف نقل �سموه م�س���روع جمعية الأطفال 
املعوق���ني م���ن اخل�سو�سي���ة املحلي���ة اإل���ى املنهجي���ة 
العاملية، موؤك���دًا اأن �سراكة مايكرو�سوفت مع »جمعية 
وطن« تلتق���ي يف دائ���رة الإجناز ال���ذي يتبنى اأحدث 
معايري التطوير العاملي���ة بروؤية حملية حترتم وتتفهم 
و�سك���ر  واحتياجات���ه.  املحل���ي  املجتم���ع  خ�سو�سي���ة 
نعم���ان، �سم���و الأمري �سلطان ب���ن �سلم���ان؛ لت�سريفه 
مايكرو�سوفت باأن تكون اأحد �سركاء اجلمعية »جمعية 
وط���ن« يف روؤيته���ا ور�سالتها النبيلة يف جم���ال رعاية 

ذوي الحتياجات اخلا�سة.
وجت�س���د مايكرو�سوفت م���ن خالل حمل���ة »ادعمهم« 
مب���ادئ براجمه���ا خلدم���ة املجتم���ع، حي���ث تنطل���ق 
مايكرو�سوف���ت يف ت�سميم براجمها م���ن ر�سالتها يف 
متكني الأفراد واملوؤ�س�سات والهيئات من الو�سول اإلى 
اإمكاناته���م الكامل���ة، بحيث جاء ع���ام 2010 لي�سهد 
اإطالق �سل�سلة متنوعة من املبادرات التنموية الرائدة 
الت���ي ت�ستهدف بها مايكرو�سوفت �سرائح متعددة من 
املجتم���ع املحلي، كمب���ادرات تاأهيل امل���راأة ال�سعودية 
يف املج���ال التقني، ورفع وعي اأف���راد املجتمع باأهمية 
التقنية، وذلك بالتعاون مع هيئات حكومية وجمعيات 

اأهلية وهيئات اأكادميية معروفة.
تنته���ج  العربي���ة  اأن مايكرو�سوف���ت  بالذك���ر  جدي���ر 
روؤي���ة تطويرية طموح���ة تنطلق من مفه���وم م�ساركة 
القط���اع اخلا�س جله���ود القط���اع الع���ام وموؤ�س�سات 
املجتمع املدين يف جم���ال رفع تناف�سية اأفراد املجتمع 
وتطوي���ر خمرجات التعلي���م مبا يتنا�س���ب ومتطلبات 
ومعايري �س���وق العمل ذات التناف�سي���ة العالية وتتبنى 
م�س���ارات تفاعلية مع خمتل���ف �سرائح املجتمع، حيث 
اأطلق���ت مايكرو�سوف���ت، �سمن براجمه���ا للم�سوؤولية 
الجتماعي���ة، برام���ج امل�سابق���ات الإبداعي���ة التقنية 

ال�سيفية التي ت�سج���ع على البتكار والإبداع بالتعاون 
م���ع واح���ة الأم���ري �سلم���ان للعل���وم بالريا����س ونادي 
التقنية التابع لربنامج حممد بن فهد لتنمية ال�سباب 
بالدمام، اإلى جانب اإطالق منح برامج مايكرو�سوفت 
جلمعيات ذوي الحتياجات اخلا�سة، وبرامج تدريب 
منه���ج مايكرو�سوفت لأ�سا�سيات احلا�سب الآيل الذي 
اأطل���ق علي���ه ا�سم »طم���وح بال ح���دود«، فيم���ا تعترب 
م�سابقة مايكرو�سوفت »كاأ�س التخيل« امل�سابقة الأكرث 
انت�س���ارًا عامليًا وامل�سمم���ة لالإبداع والبت���كار، لتتيح 
للط���الب يف اململك���ة املناف�سة لتلبي���ة �سغفهم وحبهم 

، ل�ستخ���دام  لتقني���ة ا
يف  وذل���ك 
ق  �سي���ا

حتقي���ق 

ه���داف  الأ
التنموية الألفية لالأمم املتحدة حيث 

ي�سه���د عام 2010 عق���د امل�سابق���ة مب�ساركة اأكرث من 
2000 طالب وطالب���ة من اجلامعات ال�سعودية الذين 
يلق���ون اهتمام���ًا متوا�ساًل م���ن قب���ل مايكرو�سوفت، 
خ�سو�سًا خالل مبادرة ال�سركة ملنح الأدوات التقنية 
لتطوير الربجميات للط���الب »بريق الأحالم«، والتي 
يت���م من خاللها منح الطالب منتجات مايكرو�سوفت 
م���ن الربام���ج والأدوات التقني���ة لتطوي���ر وت�سمي���م 
الربجمي���ات ذات امل�ست���وى املهن���ي املتخ�س�س، وهو 
برنام���ج م�سابه ملب���ادرة »بريق الأعم���ال« التي تتميز 
باأنها ت�سته���دف دعم مفهوم التح���ول نحو القت�ساد 
املع���ريف ودع���م مبتدئ���ي الأعم���ال الذي���ن متنحه���م 
املب���ادرة العدي���د م���ن الربام���ج واملنتج���ات التقني���ة 

لتطوير اأعمالهم مب�ستوى مهني عاٍل.
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متثل م�سرية جمعية الأطفال املعوقني جتربة موؤ�س�سة خريية وطنية يف الريا�ض ومكة املكرمة واملدينة املنورة 
وج���دة واجلوف وحائل وع�سري والر�ض والباحة، تبّنت ق�سي���ة الإعاقة ب�سمولية ومنهجية علمية، جنى ثمارها 
املجتم���ع باأ�س���ره؛ فقد جعلت اجلمعية من ق�سي���ة الإعاقة اإحدى اأولويات املجتم���ع القت�سادية والجتماعية، 
واأ�سهم���ت ب�س���كل فاعل يف بن���اء راأي واع بق�سية الإعاقة، وقدم���ت خرباتها يف املجالت كاف���ة ذات العالقة، 
والتدري���ب  والتعلي���م  والع���الج  والتاأهي���ل  كالتوعي���ة 
وامل�ساهمة يف ا�ستحداث تخ�س�سات علمية باجلامعات 
لتوف���ري الك���وادر الب�سري���ة املتخ�س�س���ة، والعمل على 
تطوير اخلدمات املقدم���ة للمعوقني داخل اململكة عرب 

امل�ساركة يف �سياغة العديد من الأنظمة واللوائح.
وكان يل ال�س���رف اأن اأتبنى اإقامة مركز �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خالد بن �سلط���ان بن عبدالعزيز لرعاية 
الأطف���ال املعوقني بالر�ض، وال���ذي �سيفتتح يف القريب 
العاجل، كواجب اجتماعي على اأع�ساء �سرف اجلمعية 
يف تبن���ي العديد من امل�سروع���ات اخلريية خلدمة هذا 

املجتمع.
وه���ذا امل�سروع يعد واحدًا من اأهم حمطات واإجنازات 
وم�ساري���ع وبرامج اجلمعية، وه���و مكمل جلهود الآلف 
من اأبن���اء الوطن الذين �سارك���وا بجهودهم التطوعية 
وخرباته���م يف اإن�ساء اجلمعي���ة وجناحاتها، اإلى جانب 

املئات من املتخ�س�سني الذين عملوا مبراكزها واأ�سهموا يف م�سريتها. 
وُيع���د اإ�سدار جمعية الأطفال املعوقني »جمعية وطن«  دلياًل للموؤ�س�سات اخلريية وللجمعيات العاملة يف قطاع 

رعاية املعوقني مبا يت�سمنه من ا�سرتاتيجيات وخطط وبرامج واآليات عمل متميزة.
ولعلن���ا هنا نثمن جه���ود القائمني على هذه اجلمعية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان بن �سلمان 
بن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية والإخوة اأع�ساء �سرف اجلمعية واأع�ساء املجل�ض وكافة القائمني 

على اجلمعية ومراكزها.

تجمع دولي لبحث مسيرة جمعية وطن

خالد بن عمر البلطان
ع�سو �سرف اجلمعية
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حتظي الأن�شطة التدريبية والتطويرية باجلمعية باهتمام خا�ص 

من الأمانة العامة؛ باعتبارها امتدادًا لدور اجلمعية يف الت�ش��دي 

لق�شية الإعاقة، �شواء على م�شتوى الأفراد اأو املوؤ�ش�شات، و�شرورة 

ملحة ل�شقل مهارات العاملني يف جمالت الرعاية والعالج التعليم

تستهدف موظفيها ومنسوبي 
المؤسسات التعليمية والطبية

67 ندوة ومحاضرة ودورة متخصصة 
سنويًا في مراكز الجمعية

وحتر�ض اجلمعية، من خالل وحدة التطوير والتدريب 
به���ا، عل���ى تنظي���م الكث���ري م���ن الربام���ج والأن�سطة 
التدريبية كقاعدة لتطوير الأداء ورفع كفاءة العاملني 
م���ن من�سوبيه���ا ومن�سوبي اجله���ات واملوؤ�س�سات ذات 
العالقة، وذلك يف اإطار توجه الأمانة العامة للجمعية 
للعناي���ة مبختلف جمالت التدري���ب، �سواء من ناحية 
تنظيم الندوات واملحا�سرات العلمية اأو بامل�ساركة يف 

الكثري من الفعاليات يف خمتلف جمالت الإعاقة.
ويف ه���ذا الإط���ار، وم���ع ر�سيد اخل���ربات الرتاكمية، 
اأ�سبحت مراكز اجلمعية مبثاب���ة اأكادمييات لتدريب 
وتطوي���ر مه���ارات العامل���ني يف تل���ك املراك���ز ب�سفة 
خا�س���ة والباحث���ني والدار�س���ني واملهتم���ني بق�سي���ة 

الإعاقة ب�سفة عامة.
وقد تّوجت اجلمعية جناحها يف هذا امل�سمار باعتماد 
الهيئ���ة ال�سعودي���ة للتخ�س�سات ال�سحي���ة، اجلمعية 
كجهة موؤهل���ة لعقد ندوات، حما�س���رات، ور�ض عمل 

ب�ساعات معتمدة من الهيئة.
كم���ا اعتمد معهد الإدارة العام���ة اجلمعية كجهة لها 
حق التدريب ملوظفيها يف دورات املعهد، وكذلك عقد 
دورات تدريبي���ة داخ���ل اجلمعية م���ع اإمكانية اقرتاح 

نوعية الربامج.
وكانت اأب���رز اأن�سط���ة اجلمعية التدريبي���ة والتعليمية 
وتطوي���ر املهارات خ���الل العام اجل���اري تنظيم ندوة 
وور�سة عمل حول اأمرا����ض اجلهاز الع�سلي الع�سبي 
ل���دى الأطفال وطرق التقيي���م والتاأهيل ،بالتعاون مع 
م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث،و 
مب�سارك���ة خ���رباء وا�ست�ساريني عاملي���ني و�سعوديني ، 
وذلك خالل الفرتة م���ن 3- 4 جمادى الأول 1431ه� 

املواف���ق 17-18 ابريل 2010م مبقر مركز امللك فهد 
بن عبد العزيز بالريا�ض.

كما قام���ت اجلمعي���ة يف العام املا�س���ي تنفيذ )96( 
برناجمًا تدريبي���ًا داخليًا وخارجيًا ا�ستفاد منها اأكرث 

من )1786( �سخ�سًا.
واحت�سن���ت اجلمعي���ة تدريب اأكرث م���ن )50( طالبة 
من طالبات اأق�سام العالج الطبيعي والرتبية اخلا�سة 
والدرا�سات الجتماعية بجامعة امللك �سعود. وا�ستقبل 
مركز امللك فهد بالريا�ض )149( طالبة من طالبات 
الأق�س���ام املتخ�س�س���ة يف جامع���ة املل���ك �سع���ود يف 
زي���ارات ميدانية لالطالع على م���ا يقدمه املركز من 
برامج تعليمية وتاأهيلية واجتماعية وتطبيق درا�سات 

علمية.
كم���ا مت تطبي���ق )21( برناجم���ًا للتثقي���ف والدع���م 
الأ�س���ري ا�ستفادت منه )171( م���ن اأمهات الأطفال 
املعوقني، وت�سمن���ت تلك الربامج حما�سرات توعوية 
واإر�سادي���ة عن كيفي���ة التعامل مع الطف���ل، والتحفيز 
اللغ���وي، وطرق التدري���ب وقواعد ال�سالم���ة، واأهمية 
التدخل املبكر، والأجهزة امل�ساعدة وتعديل ال�سلوك.

م���ن جه���ة اأخ���رى ت�سمنت برام���ج تدري���ب من�سوبي 
اجلمعي���ة )7( برامج متخ�س�س���ة عالجية وتاأهيلية 
وممر�س���ة  اخت�سا�سي���ة   )428( منه���ا  ا�ستف���اد 
وم�ساع���دة، اإل���ى جانب التن�سي���ق ل���دورات تدريبية، 
بالتع���اون م���ع موؤ�س�س���ات ومراك���ز تدري���ب خارجية، 

ا�ستفاد منها )63( موظفًا وموظفة.
ونّظ���م مرك���ز امللك فه���د بالريا����ض اأربع���ة ملتقيات 
ن�سائية للتوظيف للمعوقات، �سارك فيها )14( �سركة 
وموؤ�س�س���ة، وبلغ عدد احلا�س���رات نحو )75( معوقة، 
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ومت خاللها اإتاحة ع�سرات الفر�ض للتوظيف والتعاقد 
الفعلي.

وح���ول الأن�سط���ة التدريبية ملراك���ز اجلمعية يقول يف 
البداية الأ�ستاذ عو����ض الغامدي اأمني عام اجلمعية: 
تفعي���اًل لتوجيه���ات �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اجلمعية مت الهتمام بالربامج التدريبية والتطويرية 
من خ���الل وح���دات التدريب والتطوي���ر يف كل مركز 
لعدة اأهداف، اأهمها تدريب وتطوير مهارات من�سوبي 
اجلمعي���ة يف خمتل���ف املجالت العالجي���ة والتعليمية 
والتاأهيلي���ة واأي�ش���ًا الإدارية، كم���ا اأن تفعيل الن�شاط 
الثق���ايف التوعوي ملراكز اجلمعي���ة ي�سهم يف ت�سديها 
ال�سام���ل لق�سية الإعاقة، و�سعيه���ا لبناء راأي عام واع 

بهذه الق�سية. 
وي�سي���ف اأم���ني عام اجلمعي���ة: خالل الع���ام املا�سي 
فق���ط جنحت اجلمعية، عرب كل مراكزها، يف تنظيم 
ما يزيد على 96 ن���دوة وحما�سرة ودورة متخ�س�سة 
يف املجالت التعليمية والعالجية والتاأهيلية مب�ساركة 
الأكادميي���ة  باملوؤ�س�س���ات  نخب���ة م���ن املتخ�س�س���ني 
والطبية. كما عقدت الكثري من الدورات املتخ�س�سة 
لتاأهيل وتدريب موظف���ات اجلمعية، وذلك من خالل 
التع���اون مع اأك���رث من ثماين جه���ات اأكادميية وطبية 
وتاأهيلي���ة ذات عالق���ة لتدري���ب موظف���ات اجلمعي���ة 

وتنمية مهاراتهن الوظيفية.
واأ�سار الغام���دي اإلى اأن الأمان���ة العامة حتر�ض على 
م�سارك���ة الكث���ري من موظفات وموظف���ي اجلمعية يف 
املحا�س���رات والن���دوات واملوؤمت���رات املتخ�س�سة يف 
خمتل���ف جمالت الإعاق���ة بهدف تطوي���ر اأداء العمل 

يف خمتل���ف اأق�سام ووحدات املراكز من خالل تطوير 
وتنمية املهارات.

خرباء دوليون
�سه���د ه���ذا الع���ام ن�ساط���ًا متمي���زًا لوح���دة التطوير 
والتدريب، ويف ذل���ك تقول �سعاد عبدالرحمن مديرة 
ق�س���م التدري���ب والتطوي���ر: اإن اجلمعي���ة جنحت يف 
ا�ست�سافة خرباء دوليني يف خمتلف جمالت الإعاقة، 
وكان م���ن اأب���رز اأن�سط���ة الق�سم تنظيم ن���دوة وور�سة 
عمل ح���ول اأمرا�ض اجله���از الع�سل���ي الع�سبي لدى 
الأطف���ال وطرق التقيي���م والتاأهي���ل مب�ساركة خرباء 
وا�ست�ساري���ني دولي���ني يف جم���الت اأمرا����ض اجلهاز 
الع�سل���ي الع�سب���ي، وذل���ك خ���الل الف���رتة من 4-3 
جمادى الأولى 1431ه� املوافق 17-18 اإبريل 2010م 
املا�س���ي يف مق���ر مركز امللك فهد ب���ن عبدالعزيز يف 
الريا����ض، حي���ث مت مبوافق���ة �ساحب ال�سم���و امللكي 
الأم���ري �سلط���ان بن �سلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز رئي�ض 
جمل����ض اإدارة اجلمعية، تبني جلنة الرعاية والتاأهيل 
باجلمعي���ة برئا�سة الأ�ستاذ الدكت���ور حم�سن بن علي 
فار����ض احلازمي اأ�ستاذ الكيمي���اء احليوية التطبيقية 

والوراثة الب�سرية بكلية الطب وع�سو جمل�ض ال�سورى 
وع�س���و جمل�ض اإدارة اجلمعية، برنامج الخت�سا�سي 
الزائر الذي مت اعتماده كاأحد برامج اجلمعية بهدف 
ا�ستخ���دام اأحدث الطرق العاملية يف القيا�ض والتقييم 
حل���الت الإعاقة عند الأطف���ال، وال�ستفادة منها يف 

و�سع خطط عالجية ناجحة لالأطفال املعوقني.
وت�سيف مدي���رة الق�سم اأن ندوة وور�سة عمل اأمرا�ض 
اجلهاز الع�سلي الع�سبي لدى الأطفال وطرق التقييم 
والتاأهي���ل كانت بداي���ة انطالق ه���ذا الربنامج الذي 
ي�سته���دف اإط���الع املتخ�س�سني، �سواء م���ن من�سوبي 
اجلمعي���ة اأو اجله���ات الطبية الأخ���رى باململكة، على 
اأح���دث الأ�سالي���ب والو�سائ���ل امل�ستج���دة يف جمالت 
ع���الج وتاأهيل الأطفال املعوق���ني، مو�سحة اأن الندوة 
ي�س���ارك فيه���ا الدكت���ور الإيط���ايل يوج���ني مريكوري 
اأ�ست���اذ م�ساع���د بق�س���م اأع�س���اب اأطف���ال باجلامعة 
الكاثوليكي���ة يف روم���ا وا�ست�ساري زائ���ر بكلية اإمربيل 
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هامر�سم����ض يف لن���دن وع�س���و يف جمعي���ة اأمرا����ض 
اجله���از الع�سل���ي الع�سبي الأوروبي���ة، واخت�سا�سية 
الع���الج الطبيعي “اإلينا �ستاي�س���ي اخلبرية يف تقييم 
الع�س���الت  باأمرا����ض  امل�ساب���ني  الأطف���ال  وتاأهي���ل 
واجله���از الع�سبي باجلامعة الكاثوليكية يف العيادات 
اخلارجية، بق�سم اأمرا�ض اأع�ساب الأطفال واملن�سقة 
للمقايي����ض الإيطالي���ة والأوروبي���ة لأمرا�ض ع�سالت 

الأطفال والأع�ساب.
كم���ا ي�س���ارك م���ن ال�سعودي���ة الدكت���ور زاي���د الزايد 
ا�ست�س���اري ورئي����ض ق�س���م اأمرا����ض عظ���ام الأطفال 
مب�ست�سف���ى املل���ك في�س���ل التخ�س�س���ي، والدكت���ور 
حمم���د املهي���زع ا�ست�س���اري اأمرا����ض الأع�س���اب يف 
والدكت���ور  التخ�س�س���ي،  في�س���ل  املل���ك  م�ست�سف���ى 
عبدالعزي���ز ال�سم���ان ا�ست�س���اري اأمرا����ض اأع�ساب 
الأطف���ال مبدينة امللك فهد الطبي���ة، والدكتور �سامي 
احلي���در ا�ست�س���اري الأمرا�ض ال�سدري���ة مب�ست�سفى 
املل���ك في�سل التخ�س�سي، والدكت���ور طارق اجلا�سر 
كب���ري اخت�سا�سي اأمرا�ض التنف����ض مب�ست�سفى امللك 

في�سل التخ�س�سي. 
 وم���ن الأن�سطة الب���ارزة للجمعية يف جم���ال التدريب 
والتطوير كانت ا�ست�سافة »اأجنيال بيل�ساكي« اخلبرية 
عل���وم  جمموع���ة  يف  التعليمي���ة  وامل�سوؤول���ة  الدولي���ة 
الإجال����ض والهيئ���ة يف كن���دا، حيث األق���ت حما�سرة 
متخ�س�س���ة ح���ول »الإجال����ض الطب���ي واحلركة« يف 
مق���ر اجلمعي���ة بالريا����ض، مب�ساركة فري���ق التاأهيل 
واخت�سا�س���ي العالج الوظيفي والطبيعي واملخت�سني 

يف هذا املجال يف اجلمعية. 
يف  واخل���رباء  املخت�س���ني  اجلمعي���ة  دع���ت  كم���ا 
واملل���ك  التخ�س�س���ي،  في�س���ل  املل���ك  م�ست�سفي���ات 
خال���د اجلامع���ي، وق���وى الأم���ن، ومدين���ة امللك فهد 
الطبية، ومدين���ة الأمري �سلطان للخدمات الإن�سانية، 
وم�ست�سف���ى احلر����ض الوطن���ي، والأكادميي���ة العربية 

للرتبية اخلا�سة، للم�ساركة يف ور�سة العمل. 
�شعوبات البلع 

نظم���ت اجلمعي���ة ور�سة عمل ح���ول »�سعوب���ات البلع 
اخل���رباء  بح�س���ور  والرن���ني«،  ال�س���وت  وم�س���اكل 
واملتخ�س�س���ني وممثلي الكثري من املوؤ�س�سات الطبية 
الريا����ض،  اجلمعي���ة يف  وذل���ك مبق���ر  والتعليمي���ة، 
وا�ستمرت خم�سة اأيام. وبداأت ور�سة العمل مبحا�سرة 
للدكت���ور يا�س���ر الناطور اأ�ست���اذ م�ساع���د بكلية علوم 
التاأهي���ل � ق�س���م علوم ال�سم���ع والنط���ق وا�سطراباته 
باجلامع���ة الأردني���ة، وذل���ك مب�سارك���ة اخت�سا�سي 

عالج النطق واللغة باجلمعية. 
ال�شلل الدماغي

ا�ست�ساف���ت اجلمعي���ة يف مركز امللك فه���د بالريا�ض 
ور�س���ة عمل بعن���وان »تاأهيل اأطفال ال�سل���ل الدماغي 

املبني عل���ى الأداء احلرك���ي الطبيع���ي«. وا�ستهدفت 
الور�س���ة الت���ي نظمته���ا اجلمعي���ة ال�سعودي���ة للعالج 
الطبيع���ي »�سبت���ا« ا�ستقط���اب اخت�سا�سي���ي العالج 
الطبيع���ي والع���الج الوظيف���ي املعني���ني بالعم���ل م���ع 
الأطف���ال املعوق���ني. وخ���الل الور�س���ة األق���ت حن���ان 
الدمياطي الخت�سا�سية الأولى يف م�ست�سفى القوات 
امل�سلحة بالطائف، حما�س���رة مب�ساركة نحو ع�سرين 
م���ن الخت�سا�سي���ات يف ع���دد م���ن مراك���ز الرعاية 
الور�س���ة  فعالي���ات  وح�س���ر  اململك���ة.  وم�ست�سفي���ات 
من�سوبات مركز امللك فه���د لرعاية الأطفال املعوقني 
يف الريا����ض وع���دد م���ن املهتم���ات بربام���ج التاأهيل 
والعالج. وتاأت���ي ا�ست�سافة جمعي���ة الأطفال املعوقني 
له���ذه الور�س���ة يف اإط���ار حر�سه���ا عل���ى امل�ساركة يف 
تطوير قدرات العاملني يف جمال تاأهيل املعوقني ونقل 
خرباتهم، وبناء ج�سور من التعاون بني املهتمني بهذا 

املجال. 
تنمية املهارات

م���ن اأهم الربام���ج التدريبية الت���ي �سهدتها اجلمعية 
برنام���ج تدريب���ي ح���ول »مه���ارات بناء ف���رق العمل« 
وا�سته���دف  العام���ة.  الإدارة  معه���د  م���ع  بالتع���اون 
الربنام���ج تنمي���ة ق���درات املتدرب���ني م���ن من�سوب���ي 
اجلمعي���ة على بناء ف���رق العمل وقيادته���ا وامل�ساركة 
فيها بفاعلية وتطوير اأداء من�سوبي اجلمعية يف العمل 
والط���الع على اأحدث الربام���ج والأ�ساليب والو�سائل 
امل�ستجدة الت���ي ت�سهم يف تنمي���ة قدراتهم الوظيفية؛ 

مما ي�ساع���د يف رفع كفاءة العم���ل يف خمتلف اأق�سام 
ووحدات اجلمعية. 

يف اإط���ار دورها التعليمي والتوع���وي نظمت اجلمعية 
العي���ون  لط���ب  ال�سعودي���ة  اجلمعي���ة  م���ع  بالتع���اون 
ن���دوة متخ�س�س���ة حت���ت عن���وان« اأمرا����ض العي���ون 
ال�سائع���ة لدى الأطفال والوقاي���ة منها”، مبقر مركز 
 املل���ك فه���د لرعاي���ة الأطف���ال املعوق���ني بالريا����ض.
وا�ستهدفت الندوة التي كانت خم�س�سة للن�ساء فقط 
التوعية حول احلول واأمرا�ض عيون الأطفال، واأطفال 
متالزم���ة داون و�سالمة اأعينهم، واملاء الأبي�ض واملاء 
ل���دى الطف���ل،  النظ���ر النك�ساري���ة  الأزرق وعي���وب 
واأمرا����ض ال�سبكي���ة وعالجه���ا لدى الأطف���ال، حيث 
مت ا�ست�ساف���ة الدكت���ورة اآمال احلمي���دان ا�ست�سارية 
ط���ب العي���ون مب�ست�سفى املل���ك في�س���ل التخ�س�سي 
ومركز الأبحاث ورئي�س���ة التوعية ال�سحية باجلمعية 
ال�سعودي���ة لط���ب العي���ون ومن�سقة اللق���اء، وا�ستملت 
الندوة على حما�سرتني: الأولى حول اأهم ما يعرت�ض 
عي���ون الأطفال من م�سكالت ب�سري���ة واأ�سبابها، وما 
يج���ب مراعات���ه يف ح���الت احل���ول اأو عي���وب النظر 
النك�ساري���ة واأمرا�ض �سبكية العني، واألقتها الدكتورة 
ح�س���ة الع���ودان ا�ست�سارية ط���ب العي���ون مب�ست�سفى 
املل���ك عبدالعزيز اجلامعي. كما األقت الدكتورة هيلة 
املحيميد بكلية الطب يف جامعة امللك �سعود املحا�سرة 
الثاني���ة، وكانت عن “عي���ون اأطف���ال املتالزمة داون 
وم�سكالته���ا” حيث ا�ستعر�ست البحث الذي اأجرته 
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موؤخ���رًا عل���ى اأطفال ال���داون وما تن�سح ب���ه ل�سالمة 
عيونهم.

اإ�شابات الدماغ
م���ن الن���دوات املتخ�س�س���ة الت���ي نظمته���ا اجلمعية 
اأي�س���ًا »تدخ���ل فريق عم���ل اإ�ساب���ات الدم���اغ«، وقد 
حا�س���ر فيها جمموعة من املتخ�س�سني واخلرباء يف 
اإ�سابات الدماغ مبدينة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز 
للخدمات الإن�سانية، مب�ساركة موظفي اجلمعية. كما 
دعت اجلمعي���ة املخت�سني واخل���رباء يف م�ست�سفيات 
املل���ك في�سل التخ�س�سي ومدين���ة امللك فهد الطبية 

وم�ست�سفى احلر�ض الوطني، للم�ساركة يف الندوة.
طالبات الطب مبركز مكة 

عل���ى جانب اآخر تق���وم مراكز اجلمعية ب���دور متميز 
يف جم���ال التدري���ب والتطوير، حي���ث ا�ستقبل مركز 
اجلمعي���ة يف مك���ة املكرمة 15 طالبة م���ن كلية الطب 
بجامع���ة اأم الق���رى م���ن امل�ست���وى اخلام����ض �سم���ن 
الربنامج التدريبي لط���الب وطالبات الطب الب�سري 
بجامع���ة اأم القرى، به���دف التعرف عل���ى اخلدمات 
الطبي���ة والتعليمية والتاأهيلي���ة املقدمة داخل املركز، 
والطالع عل���ى الربامج التدريبية واخلطط ال�سحية 
املقدمة لالأطفال املعوقني، والبالغ عددهم 600 طفل 
وطفلة على مدار العام، حيث ي�سعى املركز من خالل 
ه���ذه الزيارات لتدريب الطالب���ات على طرق التعامل 
ال�سحيح مع الأطفال املعوقني، والتعرف على اأ�سباب 
الإعاقات وطرق جتنبه���ا والرعاية الطبية والتاأهيلية 
املنا�سبة له���م، وعر�ض مناذج حلالت اإعاقة خمتلفة 

وكيفية التعامل الطبي ال�سحيح معها.
ويف ت�سري���ح �سحفي ملديرة املرك���ز الدكتورة جنالء 
فخر الدين قالت: ع���ادة تبداأ الزيارة بجولة تعريفية 
وتدريبي���ة على اأق�سام املركز، وت�سم���ل الق�سم الطبي 
وي�سم: العيادات ال�ست�سارية، وحدة العالج الطبيعي، 
وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم، وحدة العالج 
الوظيف���ي، اإل���ى جان���ب وح���دة اخلدم���ة الجتماعية 

والوح���دة النف�سية، وامل�سبح الطبي، وامللفات الطبية. 
ث���م زارت الطالبات �سكن الأطفال الذي يعمل بنظام 
الإقامة النهارية فقط، بحيث يح�سر الأطفال �سباحًا 
برفق���ة الأمهات لكي يتلقى الأطفال واأمهاتهم تدريبًا 
مكثفًا من الخت�سا�سيات، ويتم تخ�سي�ض ممر�سة 
واحدة لكل طفل، ويعمل �سكن الأطفال بنظام متميز؛ 
لك���ي يتمكن من ا�ستيعاب الع���دد الكبري من الأطفال 
املعوقني، حيث يدخل الطفل ملدة �ستة اأ�سابيع ويخرج 
بعدها اإلى املنزل وتعط���ى الأم نظامًا تدريبيًا لكيفية 
التعام���ل مع طفلها؛ لكي تتاب���ع برناجمه العالجي يف 

املنزل.
واأ�ساف���ت الدكت���ورة جن���الء: كم���ا ت���زور الطالبات 
الق�سم التعليمي الذي ي�سم املراحل التعليمية التالية: 
الطفولة املبك���رة، ومرحلة التمهيدي ومرحلة التعليم 
البتدائي، اإ�سافة اإل���ى الأن�سطة امل�ساندة يف )ف�سل 
القراآن، ور�سة الر�سوم والفنون، ومعمل احلا�سب الآيل 
املجه���ز باأح���دث النظم اخلا�سة ب���ذوي الحتياجات 
اخلا�سة( حيث تعرفن عل���ى املناهج واملواد الرتبوية 
املقدمة لالأطفال، وما ت�ستمل عليه من خطط وبرامج 
درا�سي���ة متنوعة، كما قامت الطالب���ات بتوزيع بع�ض 
الهداي���ا التذكاري���ة عل���ى اأطفال املركز؛ مم���ا اأدخل 

الفرح وال�سرور على قلوب الأطفال.
احلدود ال�شرعية لذوي الإعاقات 

�سه���د مرك���ز الأمري �سلط���ان بن عبدالعزي���ز لرعاية 
الأطفال املعوق���ني باملدينة املنورة ندوة علمية بعنوان 
»احل���دود ال�سرعية لذوي الإعاقات.. وقايًة وتنفيذًا«، 
ويف ذل���ك ق���ال مدير املركز طالل كماخ���ي: »تناولت 
ه���ذه الن���دوة عدة حم���اور، منه���ا: املح���ور ال�سرعي 
والقان���وين م���ن فق���ه وعقيدة وتف�س���ري، اإ�ساف���ة اإلى 
حماول���ة ا�ستق���راء الإج���راءات القانوني���ة حيال هذه 
الق�سية من جهات الخت�سا�ض واملحور الجتماعي، 
ومناق�س���ة الأبع���اد الجتماعية، مع الرتكي���ز على اأن 
النحراف واجلرمية لي�س���ا اأ�ساًل يف ذوي الإعاقات. 

• مشاركة كبرى المستشفيات والمراكز 	
العالجية في الندوات وورش العمل 

• استفادة 1686 موظفًا وموظفة بالجمعية 	
من األنشطة التدريبية والتطويرية 

• 29 جهة علمية وتعليمية تنظم دورات 	
تدريبية لموظفيها بالجمعية

واأ�ساف: كما ت�سمنت الندوة حماور اأ�سرية واإعالمية 
وتربوي���ة ونف�سية و�ساح���ب فعالياتها برام���ج ثقافية 
ولق���اءات مب�سارك���ة نخب���ة م���ن املخت�س���ني، و�سمت 
اللجنة العلمية الأ�ستاذ الدكتور علي الزهراين اأ�ستاذ 
الرتبي���ة الإ�سالمي���ة باجلامعة الإ�سالمي���ة، والدكتور 
جمال القا�سم اأ�ستاذ علم النف�ض امل�ساعد، والدكتورة 
لينا بنت عمر �سديق اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة بجامعة 
املل���ك عبدالعزي���ز، والدكتورة ح�س���ة بنت حممد اآل 
م�ساع���د اأ�ست���اذ الرتبي���ة اخلا�سة امل�ساع���د بجامعة 
طيب���ة، والدكت���ور ترك���ي ال�سك���ران اأ�ست���اذ الدع���وة 

امل�ساعد باجلامعة الإ�سالمية.
ندوة علمية لزواج املعوقني

حتت رعاية �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري عبدالعزيز 
بن ماجد بن عبدالعزيز اأمري منطقة املدينة املنورة، 
وبح�س���ور الأ�ست���اذ اإبراهي���م ب���ن مزي���د اخلط���اف 
وكي���ل الإمارة املكلف، نظم مرك���ز الأمري �سلطان بن 
عبدالعزيز لرعاية الأطف���ال املعوقني باملدينة املنورة 

ندوة »زواج املعوقني.. الواقع واملاأمول«.
وت�سمنت الندوة عدة حما�سرات واأوراق عمل تناولت 
حماور �سرعية واجتماعي���ة واإعالمية وطبية ونف�سية 
وجت���ارب واقعي���ة، عن ق�سي���ة زواج املعوق���ني قدمها 
نخبة من املتخ�س�س���ني واملتخ�س�سات، كما �سدرت 
عن الندوة عدة تو�سيات، اأهمها دعوة اجلهات املعنية 
اإل���ى تنظيم موؤمتر وطني يتناول ق�سية زواج املعوقني 
ويبحث اآلية دعمها وتوف���ري ت�سهيالت مادية ومكانية 
ومعنوي���ة ل���زواج املعوق���ني وتفعي���ل النظ���ام الوطني 
واملجل�ض الأعلى للمعوقني وت�سكيل جلان خا�سة بزواج 
املعوقني يف خمتلف مناط����ق اململكة، ومنح هذه الق�سية ما 

ت�ستحقه من اهتمام اإعالمي ودعوي.
ه���ذا وت�سمن���ت فعاليات الن���دوة حما�س���رة للدكتور 
حممد فخ���ري الأيوبي ا�ست�ساري الأمرا�ض التنا�سلية 
حول املحور الطبي يف زواج املعوقني، ثم األقى الدكتور 
تركي بن عب���داهلل ال�سكران اأ�ست���اذ الدعوة امل�ساعد 
بكلي���ة الدع���وة واأ�سول الدي���ن باجلامع���ة الإ�سالمية 

حما�سرة حول املحور ال�سرعي يف زواج املعوقني.
كم���ا األقت الدكت���ورة فوزية حمم���د اأخ�سر حما�سرة 
بعن���وان »كيف يوؤث���ر الطفل املعوق يف حي���اة الأ�سرة؟ 

وكيف توؤثر هي فيه؟«.
وقدم���ت الأ�ستاذة عبري بنت عبداهلل زيني ورقة عمل 
عن اأعرا�ض التوحد وكيفية التعامل معه وحقوق املعوق 
يف ال���زواج، كما قّدم الدكتور اأحمد بن حفيظ حافظ 
ورقة عمل عن املحور النف�سي، وتوا�سلت املحا�سرات 
بورق���ة عمل عن املحور الجتماع���ي يف زواج املعوقني 
قدمه���ا الأ�ستاذ الدكتور علي ب���ن اإبراهيم الزهراين 
ثم األقى الأ�ستاذ خالد بن �سليمان اليحيا ال�سوء على 

جتربة زواج املعوقات مبنطقة حائل.
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اأ�شاد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�ص 

جمل�ص اإدارة اجلمعية، بدور القطاعات ال�ش��حية احلكومية يف م�شاندة 

خدم��ات اجلمعي��ة العالجي��ة والتاأهيلي��ة وبراجمه��ا لتطوي��ر خ��ربات 

العاملني يف هذا املجال، وخ�ص م�شت�ش��فى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز 

الأبح��اث بال�ش��كر والتقدير على التع��اون املثمر على م��دى اأكرث من 12 

عامًا مت خاللها اإجراء اأكرث من �شتة اآلف جراحة لأطفال اجلمعية.

نظمته الجمعية بالتعاون مع 
مستشفى الملك فيصل التخصصي

تجمع دولي لبحث أمراض الجهاز 
العضلي العصبي لدى األطفال

ج���اء ذلك يف الكلم���ة التي األقاه���ا بالإنابة عن �سموه 
معايل الدكتور عبدالرحمن ب���ن عبدالعزيز ال�سويلم 
افتت���اح  اإدارة اجلمعي���ة، يف  رئي����ض جمل����ض  نائ���ب 
الن���دوة العاملية لأمرا����ض اجلهاز الع�سل���ي الع�سبي 
ل���دى الأطفال، والت���ي نظمتها اجلمعي���ة بالتعاون مع 
م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث، 
ومب�سارك���ة خ���رباء وا�ست�ساريني دولي���ني يف جمالت 
اأمرا����ض اجله���از الع�سلي الع�سبي، وذل���ك يف اإطار 

برامج الأن�سطة العلمية والتدريبية للجمعية.
واأقيم���ت الن���دوة خ���الل الف���رتة م���ن 3- 4 جم���ادى 
الأولى 1431ه املوافق���ة 17-18 اإبريل 2010م، مبقر 
مرك���ز امللك فهد ب���ن عبدالعزي���ز بالريا�ض. ورحب 
الدكت���ور عبدالرحمن ال�سويل���م، بالإنابة عن جمل�ض 
اإدارة اجلمعي���ة، ب�سي���وف الن���دوة العلمي���ة العاملية، 
مقدرًا ح�س���ور وم�ساركة اخلب���ري »يوجني مريكوري« 
الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم اأع�س���اب الأطفال باجلامعة 
الكاثوليكي���ة يف روم���ا، وال�ست�س���اري الزائ���ر بكلي���ة 
اإمربي���ل هامر�سم�ض يف لن���دن وع�سو جمعية اأمرا�ض 
اجله���از الع�سل���ي الع�سبي الأوروبي���ة، واخت�سا�سية 
الع���الج الطبيعي »األينا �ستاي�س���ي« اخلبرية يف تقييم 
الع�س���الت  باأمرا����ض  امل�ساب���ني  الأطف���ال  وتاأهي���ل 
واجله���از الع�سبي باجلامعة الكاثوليكية يف العيادات 
اخلارجية، بق�سم اأمرا�ض اأع�ساب الأطفال واملن�سقة 
للمقايي����ض الإيطالي���ة والأوروبي���ة لأمرا�ض ع�سالت 
الأطفال والأع�ساب، وم�ساركة عدد من ال�ست�ساريني 

من داخل اململكة.
ومن جانبه قال الدكتور عثمان بن اأحمد نائب امل�سرف 
الع���ام التنفيذي مل�ست�سفى املل���ك في�سل التخ�س�سي 
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ومرك���ز الأبحاث يف كلمت���ه بالرعاي���ة الدكتور قا�سم 
ب���ن عثمان الق�سبي: اإن التع���اون بني م�ست�سفى امللك 
في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث وجمعية الأطفال 
املعوق���ني، بداأ منذ تاأ�سي�ض اجلمعية ول يزال م�ستمرًا 
يف خمتل���ف جمالت الرعاي���ة املتخ�س�س���ة ملن�سوبي 
اجلمعي���ة من الأطفال املعوقني، م�سيدًا باجلهود التي 
يبذلها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
ب���ن عبدالعزيز يف العناية بق�سي���ة الإعاقة واملعوقني 

باأ�سلوب متطور وح�ساري.
هذا وكانت فعاليات افتتاح الندوة وور�سة العمل التي 
ا�ستمرت على مدى يومني، قد بداأت باآيات من الذكر 
احلكي���م، كم���ا مت تك���رمي املتحدثني ومقدم���ي اأوراق 
العم���ل بالندوة وال�سركة الراعي���ة، وهم: الربوفي�سور 

اأع�س���اب  اأمرا����ض  ا�ست�س���اري  مريك���وري،  يوج���ني 
اأطف���ال باجلامعة الكاثوليكية - روم���ا، وال�سيدة لينا 
�ستاي�سي مازون، كبرية اخت�سا�سيي العالج الطبيعي 
باجلامع���ة الكاثوليكي���ة - روم���ا، والدكت���ور حم�س���ن 
احلازمي ع�س���و جمل�ض الإدارة ورئي�ض جلنة الرعاية 
بجمعي���ة الأطفال املعوقني ورئي�ض اللجنة ال�ست�سارية 
للندوة، والدكتور زايد الزايد ا�ست�ساري ورئي�ض ق�سم 
عالج الأطفال مب�ست�سفى املل���ك في�سل التخ�س�سي 
ومركز الأبحاث، والدكت���ور حممد املهيزع ا�ست�ساري 
اأمرا����ض اأع�ساب الأطفال يف م�ست�سفى امللك في�سل 
التخ�س�س���ي ومركز الأبح���اث، والدكتور عبدالعزيز 
ال�سمان ا�ست�س���اري اأمرا�ض الأع�ساب مبدينة امللك 
فه���د الطبي���ة، والدكت���ور �سام���ي احلي���در ا�ست�ساري 

اأمرا����ض اجلهاز التنف�س���ي يف م�ست�سفى امللك في�سل 
التخ�س�سي ومركز الأبح���اث، وطارق اجلا�سر كبري 
اخت�سا�سيي اأمرا�ض التنف�ض مب�ست�سفى امللك في�سل 
التخ�س�سي ومرك���ز الأبحاث، ومها الدرع اأخ�سائية 
تخاط���ب، م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز 
الأبحاث، والدكتور ب�سري الب�سري م�ساعد الأمني العام 
لل�سوؤون الطبية بجمعية الأطفال املعوقني، والدكتورة 
مروة عبدالرزاق مدي���رة الق�سم الطبي مبركز امللك 
فه���د ورئي�س���ة اللجن���ة التنظيمي���ة للن���دوة بجمعي���ة 
الأطف���ال املعوق���ني، و�سركة وده���اء الطبي���ة الراعي 

الر�سمي، و�سركة التموين العربية راعي التغذية.
م���ن جانبه ق���ال اأمني ع���ام اجلمعية الأ�ست���اذ عو�ض 
عب���داهلل الغام���دي: اإن جمعي���ة الأطف���ال املعوق���ني 
حتر�ض من خالل وحدات واأق�سام التطوير والتدريب 
مبختل���ف مراكزها عل���ى تنظيم الكث���ري من الربامج 
والأن�سط���ة التدريبي���ة والتوعوي���ة، ويف ه���ذا الإط���ار 
تاأت���ي ن���دوة وور�س���ة عمل اأمرا����ض اجله���از الع�سلي 
الع�سب���ي لدى الأطف���ال وط���رق التقيي���م والتاأهيل، 
كحدث طبي وعلم���ي دويل، با�ست�سافتها ال�ست�ساري 
العامل���ي الدكتور»يوج���ني مريك���وري« ال���ذي يحا�سر 
للم���رة الأول���ى يف ال�س���رق الأو�س���ط، م�س���ريًا اإلى اأن 
الأمان���ة العام���ة للجمعية تويل عناي���ة خا�سة لتنظيم 
الندوات واملحا�س���رات العلمية اأو امل�ساركة يف الكثري 
م���ن الفعاليات يف خمتل���ف جم���الت الإعاقة بهدف 
الط���الع عل����ى اأح����دث امل�ستج����دات العلمي����ة والطبية يف 
خمتلف جمالت العالج والتاأهيل للمعوقني، وال�ستفادة من 
اخلربات املحلية والدولية يف رفع كفاءة واأداء املتخ�س�سني 

يف هذا املجال، �سواء الذين داخل اجلمعية اأو خارجها.

الأطباء املتحدثون خالل الندوة
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حوار اأجراه: منت�شر جابر
ق�س���م  رئي����ض  مريك���وري«  »يوجيني���و  اخلب���ري  وكان 
اأع�س���اب الأطفال باجلامع���ة الكاثوليكي���ة يف روما، 
وال�ست�ساري الزائر بكلية اإمرييال همر �سميث بلندن 
والع�س���و يف جمعية اأمرا�ض اجلهاز الع�سلي الع�سبي 
الأوروبي���ة، اأحد اأبرز ال�سيوف الدوليني امل�ساركني يف 
الن���دوة؛ ولهذا حر�س���ت »اخلطوة« عل���ى اإجراء هذا 
احلوار م���ع الدكتور»يوجينيو مريك���وري« الذي تناول 
الكث���ري من املح���اور الطبي���ة والعلمية ح���ول اأمرا�ض 

اجلهاز الع�سلي الع�سبي لدى الأطفال..
يف البداي���ة يعرفن���ا الدكت���ور يوجيني���و مريك���وري 
على جمال عمل���ه، ويقول: اأنا ا�ست�س���اري اأع�ساب 
اأطف���ال، ويل اهتم���ام خا����ض باأمرا����ض اجلهاز 
الع�سلي الع�سبي واأع�ساب املواليد، وقد تلقيت 
تدريب���ي يف كل م���ن اإيطاليا واململك���ة املتحدة، 
واأعم���ل حاليًا رئي�سًا لق�س���م اأع�ساب الأطفال 

يف روما.

مَل اخرتت تخ�ش���ص اأمرا�ص اجلهاز الع�ش��بي 
للعمل فيه؟ 

= اأت���ى هذا الختيار بعد اأن عمل���ت يف لندن يف اأحد 
املراك���ز ذات المتي���از يف جم���ال اأمرا����ض اجله���از 
الع�سبي الع�سلي، وكان العمل يف لندن حمفزًا جدًا؛ 
مم���ا جعلن���ي اأدرك اأن العم���ل يف ه���ذا املج���ال يتيح 
يل العم���ل كطبي���ب، واأقدم امل�ساع���دة لالأطفال ذوي 
الإعاق���ات، ويف الوقت ذاته اأعمل يف جمال الأبحاث؛ 
وبالتايل الدمج بطريقة ممتازة بني املعمل والعيادة.

ما مدى معرفتك باململكة العربية ال�ش��عودية 
وبالتقدم الطبي فيها؟

= لق���د حظيت مبقابلة بع�ض الأطب���اء الذين يعملون 
باململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، واأنظر بتقدي���ر �سديد 
ملهارته���م وتدريبهم، وبالتاأكيد اأن العمل معهم اأ�سهم 
يف ح�س���ويل عل���ى بع����ض املعلوم���ات ع���ن التقدم يف 

جمال الطب يف بالدكم.
ما اأهم اأ�ش��باب اأمرا�ص اجلهاز الع�ش��بي الع�شلي 

نظم��ت اجلمعي��ة الن��دوة العلمي��ة الدولي��ة »اأمرا���ص اجله��از الع�ش��لي 

الع�ش��بي لدى الأطفال«، بالتعاون مع م�شت�ش��فى امللك في�شل التخ�ش�شي 

ومرك��ز الأبح��اث، ومب�ش��اركة خ��رباء وا�شت�ش��اريني دولي��ني يف جمالت 

اأمرا�ص اجلهاز الع�ش��لي الع�ش��بي، وذلك خالل الفرتة م��ن 3- 4 جمادى 

الأول��ى 1431ه املوافق��ة 17-18 اإبري��ل 2010م، مبقر مرك��ز امللك فهد 

بن عبدالعزيز بالريا�ص، يف اإطار برامج الأن�ش��طة العلمية والتدريبية 

للجمعية.

الخبير اإليطالي يوجينيو ميركوري في 
حوار خاص مع »الخطوة«:

أمراض الجهاز العصبي العضلي 
لدى األطفال.. أسبابها وراثية
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• األطباء بالمملكة أصحاب مهارات كبيرة 	
لتدريبهم المستمر

• التشخيص المبكر يسهم في الحد من 	
اآلثار السلبية لألمراض

• أعمل طبيبًا لألطفال وفي مجال األبحاث.. وهي 	
طريقة ممتازة للدمج بين المعمل والعيادة

لدى الأطفال؟ وهل هنالك طرق للوقاية منها؟ 
= اأغل���ب اأمرا����ض اجله���از الع�سب���ي الع�سل���ي لدى 
الأطف���ال وراثي���ة؛ لذلك ف���اإن زي���ادة وحت�سني الوعي 
واملعرف���ة بالأ�سباب اجلينية لكل م���ن هذه الأمرا�ض 

ميكن اأن ي�سهم يف النمط الوراثي وخماطره.
م��ا اجلديد يف ع��الج اأمرا�ص اجلهاز الع�ش��بي 

الع�شلي؟ 
= هنال���ك الكثري من الطرق الواعدة يف هذا املجال، 
وعلى الرغم م���ن اأنه ل يوجد عالج بعُد اإل اأن الكثري 
من هذه الطرق تخ�سع للتجارب حاليًا اأو يف امل�ستقبل 
القريب عل���ى الأطفال. وعلى �سبي���ل املثال يتم حاليًا 
جترب���ة اأ�سل���وب حدي���ث عل���ى الأطف���ال ذوي احلثل 

الع�سلي نوع دو�سني، ويبدو اأنه ناجح وفعال.
ه��ل الكت�ش��اف املبك��ر والت�ش��خي�ص الدقي��ق 
لالأطفال املعوقني ي�شاعدان يف احلد من الآثار 

ال�شلبية لالإعاقة؟ ومَب تن�شحون يف ذلك؟ 
= التعري���ف الأن�س���ب للعالق���ة ب���ني النم���ط اجليني 
والنم���ط الظاهري ل���كل مر�ض على ح���دة �سي�ساعد 
يف من���ع التعقيدات التالي���ة لتلك الأمرا����ض، كما اأن 
الت�سخي�ض املبكر ي�سه���م يف املتابعة الأف�سل، واحلد 
من الآثار ال�سلبية لالأمرا�ض املختلفة مثل التيب�ض يف 

املفا�سل وم�ساكل القلب والتنف�ض.

عل��ى اأح��دث ط��رق الرعاي��ة والع��الج له��ذا 
املر�ص؟

= اإن ال�ستريوي���دات اأثبت���ت فعاليتها يف اإبطاء امل�سار 
الطبيعي لهذا املر�ض، لكنها لي�ست »عالجًا«، والطرق 

الأخرى مثل اخلاليا اجلذعية تبدو واعدة.
كيف ميكن بناء ج�شور من التعاون بني جمعية 
الأطفال املعوقني واملراكز والهيئات العاملية؟

= من ال�سروري اأن تتعلم جميع املراكز التي تعمل يف 
اأمرا�ض اجلهاز الع�سلي الع�سبي لدى الأطفال اأهمية 
وكيفي���ة تب���ادل اخل���ربات بع�سها مع بع����ض، وكذلك 
م�ستوي���ات الرعاية الت���ي اأو�ست بها اللج���ان العاملية 
يف ه���ذا املج���ال. اإن اتباع نف����ض م�ستوي���ات الرعاية 
وتبن���ي اأدوات تقييم مقننة وموحدة �سي�سهم يف زيادة 
وحت�سني فر����ض التعاون واإمكانية اإج���راء جتارب على 
نط���اق اأو�سع، خ�سو�سًا بالن�سبة للح���الت النادرة مثل 

اأمرا�ض اجلهاز الع�سبي الع�سلي لدى الأطفال.

هل توج��د فروق بني ن�ش��ب اإ�ش��ابة الأطفال 
يف الدول الأوروبية باأمرا�ص اجلهاز الع�ش��لي 
الع�ش��بي والأطف��ال يف ال��دول العربية؟ وما 

ال�شبب؟ 
= ل اأ�ستطي���ع الإجابة عن ه���ذا ال�سوؤال؛ فاأنا ل اأعلم 

ن�سبة الإ�سابة يف العامل العربي.
يعت��رب مر�ص دو�ش��ني من اأه��م اأمرا�ص اجلهاز 
الع�ش��لي الع�ش��بي، فه��ل من املمك��ن اأن تطلعنا 

الخبير اإليطالي يبشر 

بعالجات جديدة في 

حوره مع  »الخطوة«
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وطال���ب امللتقي املوؤ�س�س���ات العاملة يف جم���ال رعاية 
املعوق���ني باملزي���د من النفت���اح على و�سائ���ل الإعالم 
وبن���اء �سراكات دائمة معها ، وتاأهيل العاملني يف تلك 
املوؤ�س�س���ات اإعالميا والتعرف عل���ى جمالت الإعالم 
اللك���رتوين  بالإع���الم  الهتم���ام  وتكثي���ف  املتاح���ة 
والدرام���ا باعتبارهم���ا املفتاح للو�س���ول اإلى القاعدة 

العري�سة من املجتمع  مبا يخدم اأهداف املوؤ�س�سات .
واأك���د امللتق���ى عل���ي اأهمي���ة اإع���داد دلي���ل اإر�س���ادي  
لالإعالمي���ني يت�سمن امل�سطلح���ات اخلا�سة بق�سية 
الإعاق���ة واأنواعها ، مبا ي�سه���م يف تفعيل دور الإعالم 
يف تر�سيخ ثقاف���ة ايجابية لدى املجتم���ع عن الق�سية 

وكيفية التعامل معها ومع املعوقني .

وط���رح امللتق���ي ع���دة و�سائ���ل لتفعي���ل دور الإع���الم 
التوع���وي �سواء يف الوقاية من الإعاقة ، اأو يف حتجيم 
اأثاره���ا ال�سلبية ، وكذلك يف اإب���راز النماذج املتميزة 

من املعوقني .
ويف كلمته يف اجلل�سة الفتتاحية اأعرب معايل الدكتور 
حممد عب���ده مياين ، وزي���ر الإع���الم الأ�سبق ،ع�سو 

اأو�ش��ى ملتق��ي الإعالم والإعاقة الذي نظم��ه مركز اجلمعية مبكة املكرمة حت��ت رعاية معايل الدكتور 

حممد عبده مياين وزير الإعالم الأ�شبق - اأو�شى و�شائل الإعالم باملزيد من الهتمام باملهنية والتخ�ش�ص 

يف طرح ق�ش��ايا املعوقني ، و �ش��قل مهارات الإعالميني العاملني يف هذا املجال ، وجت�ش��ري الفجوة القائمة 

حاليًا مابني الإعالم وق�شايا املعوقني ، ونقل الق�شية من الهم اخلا�ص اإيل الهم  العام 

نظمه مركز الجمعية بمكة المكرمة
ملتقى »اإلعالم واإلعاقة » يوجه 
اتهامًا بالقصور لوسائل اإلعالم

معالي الدكتور محمد 

عبده يماني يفتتح 

المعرض اإلعالمي 

المصاحب للندوة
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�س���رف اجلمعية ع���ن اعت���زازه وفخره ب���اأداء جمعية 
الأطف���ال املعوق���ني، وتبنيها لالإعاق���ة كق�سية وطنية 

ت�ستلزم تكاتف اجلهود للحد من اأثارها ال�سلبية.
واأكد معالي���ه اأن هناك ق�سورًا يف تعاطي الإعالم مع 
ق�سي���ة الإعاقة ، مطالب���ًا و�سائل الإعالم باأن مينحوا 
املعوقني م�ساحة اأكرب من الهتمام واحلقوق ، واأي�سا 
الهتم���ام باجلانب التوعوي وتعري���ف النا�ض بر�سالة 
جمعية الأطفال املعوقني وح�سد الدعم لها باعتبارها 
جمعي���ة تق���دم خدمات �سامل���ة جمانية ل���الآلف من 

الأطفال املعوقني . 
ودع���ا معالي���ه اأولي���اء اأم���ور الأطف���ال املعوق���ني اإلى 
اليجابية يف ال�ستف���ادة من برامج الرعاية والتاأهيل 
املتوفرة ، وبخا�سة يف مراكز جمعية الأطفال املعوقني 

، م�س���ريا اإلى اأهمي���ة الك�سف املبكر ع���ن الإعاقة 

املعوقني على اأن اجلمعية وبتوجيه من �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري �سلط���ان بن �سلم���ان بن عب���د العزيز 
رئي����ض جمل����ض الإدارة حر�ست ومن���ذ تاأ�سي�سها على 
ال�ستن���ارة باآراء النخ���ب من املتخ�س�س���ني يف كافة 
املج���الت ذات العالق���ة لإث���راء م�سريته���ا ، وتقيي���م 
اأدائه���ا ، وتطوير براجمه���ا وخدماته���ا ، م�سريًا اإلى 
اأن اجلمعية حتظ���ي بظهري ا�سرتاتيجي من الأع�ساء 
املتطوع���ني يف اللجان العاملة فيه���ا زاد عددهم على 
700 ع�س���وًا اأ�سهم���وا عل���ى م���دي �سن���وات يف اإعداد 
وتنفيذ ا�سرتاتيجيات اجلمعي���ة العالجية والتعليمية 
والتاأهيلي���ة واملالي���ة والإعالمي���ة ، واأي�س���ا يف جمال 

الأوقاف اخلريية وامل�ساريع وال�ستثمار .
ومتي���ز  جن���اح  يج�س���د  ذل���ك  اأن  ال�سال���ح   وراأي 
الأداء الإعالم���ي للجمعي���ة، كموؤ�س�س���ة خريية رائدة 
ا�ستطاع���ت اأن ت�س���ل بر�سالتها اإلى قاع���دة عري�سة 
م���ن املجتم���ع، واأن حتظي بثقة وتفاع���ل اجلميع بدءًا 
مبوؤ�س�سات الدولة و�سوًل اإيل 

اأهل اخلري .

• د. يماني: على اإلعالم منح المعوقين 	
مساحة أكبر من  االهتمام والحقوق 

• الصالح:اإلعالم وراء ما حققته الجمعية 	
• د. النجار: مؤسسة مركزية إلنتاج إعالم 	

اإلعاقة 

واملواجهة ال�سريعة يف حتجيم اأثارها .
واأو�س���ح الدكت���ور مي���اين اأن الإع���الم مطال���ب بعدة 
اأدوار، ب���دءًا بال���دور التوع���وى حول اأ�سب���اب الإعاقة 

وط���رق جتنبها ، مرورًا بدعوة كافة الفئات 
مل�ساندة موؤ�س�سات العمل اخلريي العاملة 
يف جم���ال رعاي���ة املعوقني ، و�س���وًل اإلى 
خل���ق ثقاف���ة جمتمعي���ة حت���رتم حقوق 

املعوقني كاأع�ساء فاعلني يف املجتمع .
من جانبه اأكد الأ�ستاذ بندر بن عثمان 
ال�سالح ع�سو جمل�ض الإدارة ورئي�ض 

جلن���ة تنمية املوارد بجمعي���ة الأطفال 
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• د. المقوشي :إعالمنا متلقي يفتقد إلى 	
المبادرة .

• سالم: على اإلعالم تغيير النظرة السلبية 	
عن المعوقين.

• د. حمزة : اإلعالم الجديد يتيح فراغًا 	
شاسعًا لإلعاقة .

• فراج :الجمعية وراء استحداث “ إعالم 	
اإلعاقة “

وناق�ض امللتقي على مدى يومني العديد من املحاور غري 
امل�سبوقة يف ح�سور عدد من خرباء الإعالم والعاملني 
يف جمال رعاية املعوقني وطالب كلية الإعالم بجامعة 
اأم القرى ، حيث قدم الدكتور ح�سني جنار ورقة عمل 
حول » الإع���الم كاأحد املتغ���ريات يف واقع املعوقني .. 
البناء واليجابي���ات » تناول فيها متطلبات املعاق من 
الإع���الم ، وكيف يرى املعاق و�سائ���ل الإعالم مطالبًا 
باإن�ساء موؤ�س�سة مركزية للتخطيط والإنتاج الإعالمي 

اخلا�ض بق�سية الإعاقة .
م���ن جانبه اأع���رتف الأ�ستاذ حممد ب���ن اأحمد �سالم 

مدير عام قن���اة اأقراأ بتق�سري الإع���الم ال�سعودي يف 
تناول ق�سي���ة الإعاقة خا�سة فيما يتعل���ق بالدور التو 
ع���وى مو�سي���ًا الإع���الم باإب���راز اليجابي���ات والعمل 
على تغيري النظرة ال�سلبي���ة والنمطية للمعاق ، وحث 
املجتمع على التفاعل اليجابي مع املعوقني مبا ي�سهم 

يف دجمهم .
ووج���ه الدكتور عب���د العزيز بن عل���ى املقو�سى اأ�ستاذ 
الإع���الم وم�ساع���د مدي���ر ع���ام موؤ�س�س���ة �سلطان بن 
عب���د العزيز اآل �سعود اخلريية – وجه انتقادًا �سديدًا 
لالإع���الم م�سريًا اإلى اأنه يفتق���د اإيل املتخ�س�سني يف 

تن���اول ق�سي���ة الإعاقة ، اإلى جانب ان���ه اإعالم متلقي 
ولي����ض �سان���ع ، وو�سف���ه باأن���ه لي����ض لدي���ه اأولوي���ات 
اجتماعي���ة ، وينتظ���ر املبادرة م���ن املوؤ�س�سات املعنية 

بخدمة املعوقني .
كما اأنتقد املقو�سي بع�ض املوؤ�س�سات العاملة يف جمال 
الإعاقة م�سريًا اإلى اإنها غري م�ستوعبة لأهمية الإعالم 
يف اإي�س���ال ر�سالته���ا ، اأو غري متفاعل���ة مع الإعالم ، 
واإنها تركز على اجلان���ب الدعائي اأكرث من تركيزها 

على اجلانب الثقايف والتوعوى .
وطالب املقو�س���ي موؤ�س�سات املعوقني بتدريب اإداراتها 
عل���ى التعامل م���ع الإعالم وتنظيم حم���الت اإعالمية 
اإعالني���ة م�سرتكة واملزي���د من النفتاح عل���ى و�سائل 
الإع���الم .وح���ول و�سائ���ل توظي���ف الإع���الم اجلديد 
خلدم���ة ق�سي���ة الإعاقة اأو�س���ح الدكت���ور حمزة بيت 
امل���ال اأ�ستاذ الإعالم اأن �سمات الإع���الم اأو الت�سال 
اجلدي���د ه���ي التفاعلي���ة وقابلي���ة النتق���ال وغي���اب 
التزامني���ه وال�سيوع ، الأمر ال���ذي يتيح فراغًا �سا�سعًا 
لإع���الم الإعاقة يج���ب ا�ستثماره من خ���الل التعرف 
عل���ى الطريقة الت���ي يتم بها العمل داخ���ل املوؤ�س�سات 
الإعالمي���ة اللكرتوني���ة ، وم���ن ث���م اأ�سالي���ب تطوير 

حمتوى الر�سالة الإعالمية واآليات توزيعها .
وطال���ب الدكتور حمزة و�سائ���ل الإعالم بالتعرف عن 
ق���رب على احتياج���ات املعوق���ني واإب���راز ق�ساياهم، 
وت�سلي���ط ال�س���وء عل���ى حقوقه���م ومتيزه���م، واأي�سًا 

اإ�سراكهم يف العمل الإعالمي.
كم���ا قدمت الأ�ستاذة مها ال�س���راج الكاتبة ال�سحفي 

�سارة العتيبيح�سن فراجد. عبد العزيز املقو�سي
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واملذيعة ورقة عمل عن الإعالم والإعاقة وو�سائل بناء 
عالق���ة ايجابية، فيما تناولت الأ�ستاذة �سارة العتيبي 
رئي�سة حتري���ر جملة مدام فيج���ارو الفرن�سية ق�سية 

الهتم���ام باملعاجل���ة ال�سحافي���ة يف دع���م املعوق���ني 
خا�سة يف ال�سحافة اللكرتونية ،

وط���رح الدكتور حممد هندية اأ�ستاذ الإعالم بجامعة 
اأم الق���رى ورقة عمل عن كيفية ال�ستخدام الإعالمي 
الأمثل لق�سايا املعوق���ني – الت�سال التقليدي ومدى 

فاعليته يف خدمة ق�سايا الإعاقة .
واأختت���م امللتق���ي بورقة عمل عن » اإع���الم الإعاقة – 
جمعي���ة الأطف���ال املعوقني منوذج���ًا قدمه���ا الأ�ستاذ 
ح�س���ن فراج مدير الإعالم والن�س���ر بجمعية الأطفال 
املعوقني األقى فيه���ا ال�سوء على جتربة اجلمعية التي 
امتدت على مدي اأكرث م���ن خم�سة وع�سرين عامًا يف 
تبن���ي اإ�سرتاتيجي���ة اإعالمية غري م�سبوق���ة ت�ستهدف 
بن���اء راأي ع���ام واع بق�سي���ة الإعاق���ة وح�س���د الدعم 

املجتمعي لر�سالة واأهداف اجلمعية .
واأو�س���ح فراج اأن اجلمعية اأ�سهم���ت يف ا�ستحداث ما 
ميك���ن ت�سميت���ه باإع���الم الإعاقة ، وذل���ك من خالل 
منظوم���ة من الربامج الإعالمية ا�ستثمرت فيها كافة 
فنون العمل ال�سحفي والتليفزيوين اإلى جانب �سناعة 
اأح���داث لتنمية الوعي الع���ام ، وح�سد  جنوم املجتمع 
م���ن علماء الدين ورج���ال الفكر والثقاف���ة والريا�سة 

والفن مل�ساندة ر�سالتها التوعوية واخلريية .
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في إطار جهودها للتصدي لقضية 
اإلعاقة

الجمعية نظمت 
الندوة العلمية »حقوق 
المعوقين.. بين الواقع 

والمأمول« 
حدثت نقلة نوعية يف توفري منظومة من اخلدمات والرعاية لفئات املعوقني يف مملكة الإن�شانية، وعلى الرغم 

م��ن ذل��ك ل تزال هناك حاجة اإلى املزيد من اجلهود على �ش��عيد تر�ش��يخ ثقافة جمتمعي��ة متفاعلة مع حقوق 

هذه الفئة الغالية؛ فمهما حتقق من عالج وتدريب وتعليم وتاأهيل لن ن�شتطيع ا�شتثماره على الوجه الأمثل دون 

تفاعل املجتمع، ووعيه بقدرات املعوقني وحقوقهم واإتاحة الفر�شة لهم للم�شاركة يف م�شرية احلياة والبناء.

يف هذا الإطار نظم مركز الأمري �ش��لطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني باملدينة املنورة  ندوة علمية 

بعنوان »حقوق املعوقني.. بني الواقع واملاأمول«.

شارك في الندوة 

نخبة من الخبراء 

والمتخصصين في 

مختلف مجاالت 
اإلعاقة
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• شملت محاور الندوة جوانب شرعية وقانونية 	
ونفسية ومحاور إعالمية وطبية وتقنية

• الندوة أبرزت الدور الرائد للمملكة ورعايتها الشاملة 	
للمعوقين في كل المجاالت

نياب���ة عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن 
ماج���د بن عبدالعزي���ز اأمري منطقة املدين���ة املنورة، 
رع���ى وكيل اإم���ارة منطق���ة املدين���ة املن���ورة الأ�ستاذ 

�سليمان بن حممد اجلري�ض، موؤخرًا الندوة.
 ويف كلم���ة األقاه���ا مدي���ر عام املركز ط���الل بن علي 
كماخي يف افتتاح الندوة نقل للح�سور حتيات �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
رئي����ض جمل����ض اإدارة اجلمعية، وتقدي���ره للم�ساركني 
من حما�سري���ن وح�سور يف هذه الندوة التي تنظمها 
اجلمعي���ة يف اإطار جهودها للت�س���دي لق�سية الإعاقة 
والتعري���ف بكيفي���ة التعام���ل م���ع املعوق���ني، وحف���ظ 

حقوقهم. 
وقال كماخي: لعلكم تتفقون معي على اأنه على الرغم 
مما حتق���ق من نقل���ة نوعي���ة يف توف���ري منظومة من 
اخلدمات والرعاية لفئات املعوقني يف بالدنا، اإل اأننا 
ما زلن���ا يف حاجة اإلى مزيد م���ن اجلهود على �سعيد 
تر�سي���خ ثقافة جمتمعية متفاعلة مع حقوق هذه الفئة 

الغالية.
ورفع مدير عام مرك���ز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز 
لرعاية الأطفال املعوقني اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 
اإيل مق���ام �ساحب ال�سم���و امللكي الأم���ري عبدالعزيز 
بن ماجد ب���ن عبدالعزيز اأمري منطقة املدينة املنورة 
لتف�سله برعاية الن���دوة، م�سريًا اإلى اأن ذلك ياأتي يف 

اإط���ار ما يولي���ه �سموه من دع���م وم�سان���دة متميزين 
للمركز ومل�سروعات جمعية الأطفال املعوقني. 

واأو�س���ح طالل كماخي: اإن بن���اء راأي عام واع بحقوق 
املعوقني وطرق التعامل معهم ميثل اأولوية يف اأهداف 
جمعي���ة الأطفال املعوق���ني وبراجمها؛ م���ن هنا تبنى 
املرك���ز تنظيم ه���ذه الندوة الت���ي تع���د الثالثة �سمن 

براجمه الثقافية والتوعوية.
واأ�س���ار مدير املركز اإلى اأن اجلمعي���ة تتطلع اإلى ن�سر 
م���ا ت�سمنته الندوة من بح���وث واأوراق عمل يف كتاب 
ي���رثي املكتب���ة العربي���ة املتخ�س�س���ة، واأن يتم تفعيل 

تو�سياتهم على اأكرث من �سعيد.
من جانبه قال رئي�ض اللجن���ة العلمية للندوة الدكتور 
تركي ب���ن عبداهلل ال�سكران: ا�ستهدف���ت هذه الندوة 
بيان �سبق الإ�سالم ومتيزه يف رعاية املعوقني، وتوعية 
املعوق���ني مبا لهم من حق���وق وما عليهم من واجبات. 
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وبي���ان حق���وق املعوق���ني املختلف���ة، وال�سب���ل الكفيل���ة 
بتحقيقه���ا، واإي�ساح الدور الرائ���د للمملكة ورعايتها 
ال�سامل���ة للمعوق���ني يف كل املج���الت، كما اأنه���ا تاأتي 
كاإ�سافة جلهود جمعية الأطفال املعوقني يف الت�سدي 
لق�سية الإعاقة وتثقيف املجتمع مبا لهذه الفئة الغالية 

من حقوق وما عليهم من واجبات.
واأ�س���اف رئي����ض اللجن���ة العلمي���ة للن���دوة : تتلخ�ض 
ر�سال���ة الن���دوة يف اأن »ذوي الإعاق���ات ج���زء مه���م 
من جمتمعن���ا ال�سع���ودي امل�سلم، لهم حق���وق كفلتها 

ال�سريع���ة الإ�سالمي���ة الغ���راء، و�سمنته���ا الأنظم���ة 
والقوانني، وتطرح الن���دوة �سوؤالني مفادهما: ما تلك 
احلق���وق؟ وما �سبل حتقيقها؟ م�س���ريًا اإلى اأن حماور 
الن���دوة �سمل���ت: املح���ور ال�سرعي، املح���ور الرتبوي، 
املحور الجتماعي، املحور النف�سي، املحور الإعالمي، 

املحور الطبي والتقني، املحور القانوين.
هذا وكانت الفعاليات العلمية للندوة قد بداأت �سباحًا 
مبحا�س���رة للدكت���ور ترك���ي ب���ن عب���داهلل ال�سكران، 
بعن���وان »اإ�س���اءات م���ن احلق���وق ال�سرعي���ة ل���ذوي 

رسالة الندوة:

ذوي اإلعاقات جزء 

مهم من مجتمعنا 

السعودي المسلم 

لهم حقوق كفلتها 

الشريعة اإلسالمية

• الجمعية تتطلع إلى نشر ما تضمنته الندوة من 	
بحوث وأوراق عمل في كتاب يثري المكتبة العربية 

المتخصصة
• ترسيخ ثقافة مجتمعية متفاعلة مع حقوق هذه 	

الفئة الغالية
• الندوة حظيت باهتمام ملموس من الكثير من 	

العاملين في مجال رعاية المعوقين وأولياء األمور 
والدارسين

الإعاق���ات«، فيما األقى الأ�ستاذ ف���واز حممد الدخيل 
حما�سرة بعنوان »اآلي���ة تطبيق حقوق ذوي الإعاقات 
ال�سرعي���ة. وع���ن املح���ور النف�س���ي حلق���وق املعوقني 
اأقيمت اجلل�سة الثانية التي ت�سمنت حما�سرة بعنوان 
»فنيات الإر�ساد والعالج النف�سي احلديث للتعامل مع 
املعاقني« للدكتور �سعد بن عبداهلل امل�سوح، فيما األقى 
الدكت���ور جم���ال القا�سم حما�سرة بعن���وان »احلقوق 

النف�سية لذوي الحتياجات اخلا�سة«.
وتوا�سل���ت الفعالي���ات مبحا�س���رة ل�ساحب���ة ال�سم���و 
الأم���رية �سمرية بنت عبداهلل الفرح���ان بعنوان »اأنت 
م�سوؤول عن حقوقي.. اأنا معكم واأنتم معي«. كما قدم 
الدكتور عي�سى ال�سامخ حما�سرة عن »حقوق املعوقني 

التي كفلتها اأنظمة اململكة واملواثيق الدولية«.
ث���م توا�سل���ت املحا�س���رات يف الف���رتة الثاني���ة م���ن 
اليوم ذات���ه؛ اإذ اأقيمت حما�سرت���ان: الأولى لكل من 
الدكتور �سالح بن نا�سر احلمادي، واملهند�ض حممد 
ب���ن �سعيد القحط���اين بعنوان »ال�سحاف���ة ال�سعودية 
ودورها يف التوعية بحقوق املعوقني.. �سحيفة الوطن 
اأمنوذجًا«. فيما ق���دم الإعالميان جمري القحطاين 
ويحي���ى ح�سن الزهراين حما�س���رة بعنوان »الإعالم 
املرئي ال�سع���ودي واأثره يف التوعي���ة بحقوق املعوقني« 

عرب القناة الإخبارية.
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• توجيه برقية شكر لصاحب السمو الملكي األمير 	
عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة 
المنورة على تفضله برعاية هذه الندوة ، وبرقية شكر 

إلى صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان 
بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية على تبني 

الجمعية لهذه الندوة ولجهودها في التوعية بقضية 
اإلعاقة وكيفية التعامل مع المعوقين.

• مناشدة الجهات المعنية لتفعيل المجلس األعلى 	
لإلعاقة.

• إنشاء لجان أصدقاء للمعوقين في كل من مناطق 	
المملكة تتولى تقديم الرأي والمشورة والمساعدة 

الممكنة للمعوق وأسرته.
• تشكيل فريق اتصال لمتابعة العمل على تنفيذ 	

توصيات الندوة ووضع آلية عملية لتبصير أفراد 
المجتمع بحقوق المعاق واحتياجاته وكيفية تلبيتها.

• مراعاة متطلبات واحتياجات المعوقين في المنشآت 	
والمرافق العامة.

• توجيه جهات االختصاص بسرعة إنفاذ بنود اتفاقية 	
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

• الدعوة للتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات 	
الخاصة والعامة العاملة في مجال رعاية المعوقين 

لتقديم الخدمات والحقوق لهم.
• تدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة في التخصصات العلمية 	

المختلفة وعدم قصرها على المجاالت الحرفية 
والمهنية.

• العمل على طبع ونشر كافة أوراق العمل للندوة 	
وتوزيعها على الجهات المعنية وبعض الشرائح 

المستهدفة.
• إنشاء معاهد ومراكز متخصصة لرعاية كافة أنواع 	

 اإلعاقة في مختلف مناطق  
 المملكة.

• مضاعفة االهتمام بتوفير فرص توظيف المعوقين 	
ودعم برامج الزواج للمعوقين من الجنسين.

توصيات الندوة 

وه���ذا ا�ستاأنفت فعاليات الندوة التي حظيت باهتمام 
ملمو����ض م���ن الكث���ري م���ن العاملني يف جم���ال رعاية 
واملعوق���ني  والدار�س���ني  الأم���ور،  واأولي���اء  املعوق���ني، 
اأنف�سه���م، جل�ساته���ا يف اليوم التايل بث���الث جل�سات 
ب���داأت ال�ساع���ة التا�سع���ة �سباحًا مبحا�س���رة بعنوان 
»احلق���وق الرتبوي���ة للطفل املع���وق« قدمه���ا الدكتور 
علي بن اإبراهي���م الزهراين، واأخرى بعنوان »اأ�سرتي 
والثالث���ة  املو�س���ى،  نا�س���ر  للدكت���ور  �س���ر جناح���ي« 
بعن���وان »الوثائق اخلا�سة على حق���وق التالميذ ذوي 
الحتياج���ات الرتبوي���ة اخلا�سة.. وقف���ة ت�سخي�سية 
وروؤي���ة م�ستقبلي���ة«، وتق���دم الدكت���ورة فوزي���ة حممد 

اأخ�سر حما�سرة عن »حقوق املراأة املعاقة«. 
كما خ�س�ست جل�سة للمح���ور الجتماعي، وت�سمنت 
حما�سرة للدكت���ور عبداهلل ب���ن عبدالعزيز اليو�سف 
بعنوان »واق���ع املعوقني يف اململكة العربي���ة ال�سعودية 

وجهود وزارة ال�سوؤون الجتماعية نحوهم«.
واختتم���ت اجلل�سات مبحا�سرتني: الأولى عن »حقوق 
الرعاي���ة التقني���ة ل���ذوي الإعاق���ات اأولوي���ة.. الواقع 
وا�ستحقاق���ات املاأم���ول« للدكت���ور حمم���د ب���ن حمود 
الطريق���ي، والثانية ع���ن »التفاقي���ة الدولية حلقوق 
ال�سحي���ة  اجلوان���ب  الإعاق���ة..  ذوي  الأ�سخا����ض 

والتاأهيلية« للدكتور طلعت بن حمزة الوزنة.
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المدينة المنورة
جدة

مركز الرياض
مكة المكرمة

الجوف ملفالمدينة المنورة

اطفال مركز 
مكة المكرمة 

يزورون الحرم 
الشريف

مركز  حائل يوقع 
اتفاقية 

)أجر كل شهر( 
مع جامعة حائل

تفاعل غير 
مسبوق مع 

برنامج توظيف 
المعوقين

جمعيتنا
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اإلهتمام بمشاعر 

وقدرات األطفال من 

أهم األشياء التي 

تساعد المعوق على 

بناء مستقبله

قـــام �ساحب ال�سمو امللكي الأمـــر �سلطان بن �سلمان 
بن عبد العزيز رئي�س جمل�س الإدارة بزيارة اإلى مقر 
مركز امللك عبـــد هلل بن عبد العزيز لرعاية الأطفال 
املعوقـــن يف جـــدة، ملتابعـــة �ســـر العمـــل والربامـــج 
املتجددة التي تبناها املركز �سواء على �سعيد الرعاية 
والتاأهيل اأو ح�سد امل�ساندة املجتمعية لق�سية الإعاقة. 
واأو�ســـح الدكتور عثمان عبده ها�سم مدير املركز، اأن 
الأمـــر �سلطان بن �سلمان قـــام بجولة تفقدية �سملت 

جميـــع وحدات واأق�ســـام املركز العالجيـــة والتعليمية 
والتاأهيلية وور�ـــس اجلبائر، واأثناء اجلولة ا�ستمع من 
امل�سوؤولـــن اإلى تقاريـــر عـــن الأداء يف الن�سف الأول 
من العام الدرا�ســـي، والتقى اأمهات الأطفال وا�ستمع 
اإلـــى اآرائهم واحتياجات اأبنائهـــم ، كما التقط �سورا 

تذكارية مع اأطفال املركز. 
واختتـــم مديـــر املركـــز ت�سريحـــه قائـــال: »اإن هـــذه 
الزيـــارة تاأتـــي يف اإطـــار حر�ـــس الأمر �سلطـــان بن 

�سلمان على متابعة الأداء يف مراكز اجلمعية و تذليل 
ال�سعـــاب التي تواجهها و دعـــم الربامج املميزة التي 

تطبق خلدمة هذه الفئة الغالية«. 
مـــن جهة اأخرى، اأ�ساد عبـــد اهلل بن حممد اآل ال�سيخ 
امل�ست�سار اخلا�س رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفال 
املعوقـــن ورئي�ـــس الهيئـــة العامـــة لل�سياحـــة وال�سفر 
بحجم اجلهـــود املبذولة يف املركز ومبا تلقاه اأن�سطته 

من تفاعل وم�ساندة من فئات املجتمع املختلفة. 

األمير سلطان بن سلمان يتفقد
مركز الملك عبد اهلل بجدة
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أطفال مركز مكة المكرمة يزورون 
الحرم الشريف

زار اأطفـــال مركز اجلمعيـــة مبكة املكرمة موؤخرًا احلرم املكي ال�سريف مبرافقة معلمات الق�سم التعليمي 
والأخ�سائيـــات واملمر�ســـات واأمهات الأطفال، وتهدف الزيـــارة اإلى تعريف الأطفـــال بال�سعائر الدينية 

والتعليمات الربانية، واإ�سراكهم مع اأقرانهم من الأطفال الأ�سحاء يف مثل هذه املنا�سبات.
والدعـــاء  ال�سريـــف  احلـــرم  لداخـــل  والتوجـــه  احلـــرم  ب�ساحـــة  النـــزول  الزيـــارة  ت�سمنـــت  وقـــد 
اإلـــى  والتوجـــه  العتيـــق  بالبيـــت  الطـــواف  ثـــم  امل�سرفـــة،  الكعبـــة  وروؤيـــة  احلـــرم  دخـــول  عنـــد 
ال�ســـالم. اإبراهيـــم عليـــه  �سيدنـــا  ال�ســـالة عنـــد مقـــام  ثـــم  اليمـــاين  الأ�ســـود واحلجـــر   احلجـــر 
وقد اأدى اأطفال اجلمعية �سعرة الطواف مبرافقة معلماتهم الالتي قمن بتوجيههن بال�سلوك ال�سحيح 

يف مثل هذه الأماكن املقد�سة.
ومـــن جانبها اأكدت مديرة مركز اجلمعية مبكة املكرمـــة الدكتورة جنال فخر الدين ر�سا باأن ح�سور 
الأطفـــال ملثل هذه الأماكن يعمل على تعزيز قدراتهم والتاأكيد على اجلوانب الدينية لديهم، كما اأننا 

ن�سعى دائمَاً على اإ�سراك اأطفالنا باملجتمع مبختلف الأماكن و املواقع حتى نعمل على بناء الطفل و�سقل 
�سخ�سيته، وك�سر جميع احلواجز التي ميكن اأنتكون فيما بينه وبن جمتمعه.

واأ�سافت ..” ناأمل دائمًا التعرف على اأطفالنا عن قرب من خالل الربامج املعدة، والإدراك اجليد باأن الطفل 
املعوق يحتاج ممن حوله الإدراك اجليد له ولطبيعته ولحتياجاته”.
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مركز الملك عبد 
اهلل لرعاية األطفال 

المعوقين بجدة 
يكرم المشاركين 

في معرض 
»إنتاجنا بين 

يديكم
كرمـــت �ساحبة ال�سمو الأمـــرة لطيفة بنت ثنيان بن 
حممـــد اآل �سعود رئي�سة اللجنة الن�سائية مبركز امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز لرعاية الأطفال املعوقن بجدة 
الرعـــاة وامل�ساركن يف املعر�ـــس املتنقل » اإنتاجنا بن 
يديكم » وذلك يف احلفل الذي نظمه املركز م�ساء يوم 
 الثالثاء 18 �سفـــر 1431هـ املوافق 2 فرباير2010م.
واأعربـــت الأمـــرة لطيفـــة بنـــت ثنيـــان عـــن �سكرها 
وتقديرهـــا للموؤ�س�ســـات وال�ســـركات الوطنيـــة التـــي 
حر�ســـت على امل�ساركـــة يف املعر�س بهـــدف م�ساندة 
برامـــج واأن�سطـــة املركـــز الإن�سانية ، م�ســـرة اإلى اأن 
هـــذه املوؤ�س�سات الوطنيـــة كانت لهـــا اإ�سهامات مميزة 

ومبادرات اإن�سانية،ودور فعال يف اإجناح هذا املعر�س.
هـــذا وبـــداأ حفـــل التكـــرمي بتـــالوة اآيات مـــن الذكر 
احلكيـــم ثـــم كلمـــة �ساحبـــة ال�سمـــو الأمـــرة لطيفة 
بنـــت ثنيان التـــي حثت فيهـــا املجتمع علـــى التوا�سل 
مـــع خدمات اجلمعيـــة املجانيـــة لالأطفـــال املعوقن، 
ودعـــم براجمهـــا التاأهيليـــة التـــي ت�ساعـــد يف دمـــج 
الأطفال املعوقن . كما ت�سمن احلفل تكرمي الفنانن 
واملتطوعـــات  واملتطوعـــن  الت�سكيليـــن  والفنانـــات 
معنويـــا  اأو  ماديـــا  املعر�ـــس  بدعـــم  قـــام  مـــن  وكل 
 بالإ�سافـــة اإلـــى عر�ـــس مرئـــي لجنـــازات املعر�س.
كما األقى كلمـــة املعوقن عبد اهلل �سامل وهو من ذوي 
الحتياجات اخلا�سة ، بعـــد ذلك مت ت�سليم املكرمن 

الدروع التذكارية و�سهادات ال�سكر والتقدير.
يذكـــر اأن املوؤ�س�ســـات واجلهات املكرمة هـــي : مركز 
�سلطان مـــول ، ومركز جدة مـــول ، ومركز ال�سريف 
مـــول ، ومركز حـــراء ، كما مت تكـــرمي الراعي املا�سي 
للمعر�س �سركـــة املهيدب ،والراعـــي الذهبي مطبعة 
دار الفنـــون للطباعـــة والن�ســـر ومركـــز« كـــن �سعيد« 
لال�ست�ســـارات و موؤ�س�ســـة حتفـــة البحـــارة لالأفراح ، 
والراعـــي الف�سي جمموعة جنوم جـــدة للمهرجانات 
، والراعـــي الربونـــزي مطاعـــم اأبو زيـــد و قناة جدة 
الف�سائيـــة و موؤ�س�ســـة اأ�ســـداء و فرقة جنـــوم احلياة 
الإن�ساديـــة ، والراعي الداعـــم �سركة التموين العربي 

لالأطعمة و �سركة با�سمح التجارية، و الغرفة التجارية 
ال�سناعيـــة بجدة ، وكذلك الرعـــاة امل�ساركون وهم: 
هـــوت اند كري�سبي و تويز ار ا�ـــس ، و�سركة جمموعة 
عبـــد املح�سن احلكـــر لل�سياحـــة والتنميـــة ، و فندق 
ال�سياديـــة  ومطاعـــم   ، كـــودو  ومطاعـــم  املاريـــوت 
وفرقـــة �سباب امل�ســـرح ، وفرقـــة احمد �ســـو ، وفريق 
نـــادي ار�ســـم ابت�سامة اخلري ، وفريـــق نادي اخلط 
العربـــي ، وجمموعة نادي متطوعي جـــدة ، وا�ستديو 

�ساويـــة للت�سويـــر ، فرقـــة نـــداء و حـــداء وجالـــري 
الفنـــون ،و م�ست�سفى ال�سعودي الأملاين الراعي الطبي 
لهـــذه الفعاليـــة و موؤ�س�ســـة عربيات الدوليـــة الراعي 
اللكـــروين. و الراعي الإعالمـــي للفعالية » موؤ�س�سة 
عـــكاظ لل�سحافـــة والن�ســـر« ، و ام بي �ســـي اف ام ) 
mbc- fm ( الراعي الإعالين ،واملهند�س كرمي 
ال�سبـــل ، والفنـــان الت�سكيلـــي احمد ح�ســـن ، وجميع 

الفنانن والفنانات الت�سكيلين.
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زار الأ�ستـــاذ  نبيـــل باع�سن مدير عام �ســـوؤون �سركة 
ارامكو باملنطقة الغربية وعـــدد من من�سوبي ال�سركة 
مركز امللك عبـــد اهلل بن عبد العزيز بجدة لالإطالع 
علـــى اخلدمات الـــذي يقدمها هـــذا ال�سرح اخلري 
لالأطفال املعوقن وللوقوف على الدور الإن�ساين الهام 
الذي تقوم به اجلمعية يف املجالت املختلفة كالناحية 

الطبية والتعليمية والتاأهيلية . 
وكان يف ا�ستقبـــال الوفد مدير املركز الدكتور عثمان 
عبـــده ها�ســـم وعدد من املن�سوبن   ثـــم  قاموا بجولة 
�سملت ق�سم ل�ست وحدك املخت�س مب�ساندة ا�سر ذوي 
الحتياجـــات اخلا�سة وطـــرح الق�سايـــا التي تهمهم 
باملجتمع ،  وكذلك الق�سم التعليمي املكون من الق�سم 

التمهيـــدي والبتدائـــي بعدهـــا زاروا الق�ســـم الطبي 
واملكـــون مـــن العيـــادات ال�ست�سارية ووحـــدة العالج 
الطبيعـــي ووحدة العـــالج الوظيفي ووحـــدة اجلبائر 
وعالج �سعوبـــات النطق وعيـــادة الأ�سنـــان وم�ساكن 

الأطفال التي تعمل بنظام الرعاية النهارية .
ولقد ا�ستمع الوفد ل�ســـرح مف�سل للتعريف باجلمعية 
واخلدمـــات املجانية التي يقدمها املركز ملن�سوبيه من 
الأطفـــال املعوقن مـــن ذوي الإعاقة املركبة وما يقوم 
بـــه مـــن جهود يف جمـــال تفعيـــل العمـــل التطوعي يف 

جمال خدمة ذوي الحتياجات اخلا�سة.
واأعـــرب الأ�ستـــاذ  نبيـــل باع�سن واأع�ســـاء الوفد عن 
مدى تقديرهـــم واإعجابهم باخلدمـــات التي يقدمها 

هـــذا ال�سرح اخلـــري لالأطفال املعوقـــن ، واأ�سادوا 
بالـــدور الإن�ساين املهم الذي تقوم به جمعية الأطفال 
املعوقـــن يف الت�سدي لق�سيـــة الإعاقة وقاية وعالجا 
مـــن خـــالل مراكزهـــا املنت�ســـرة يف خمتلـــف مناطق 
اململكة وقبل مغادرتهم للمركز قاموا بتقدمي عدد من 
الهدايا لالأطفال ويف املقابـــل قام املركز بتقدمي درع 
تذكاري لالأ�ستاذ  نبيل باع�سن وكذلك هدايا تذكارية 

ملن�سوبي ال�سركة .
وتاأتـــي هـــذه الزيـــارة �سمن اإطـــار التعـــاون وت�سافر 
اجلهود التطوعية وتبادل اخلربات بن اجلمعية وبن 
اجلهات العلمية والتقنية لتحقيق اأهداف اجلمعية يف 

�ستى املجالت.

..ووفد من شركة ارامكو 
السعودية يزور المركز 

حرص وفد شركة 

أرامكو على التواصل 

مع أطفال المركز 

وقاموا بتوزيع العديد 

من الهدايا عليهم
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�سهـــدت مراكـــز اجلمعيـــة يف الآونة الأخـــرة العديد 
مـــن ملتقيـــات توظيف املعوقن .. حيـــث اأحت�سد اأكرث 
مـــن 120 معاقـــًا ونحـــو 40 �سركـــة وموؤ�س�ســـة ميثلون 
العديد من من�سئات القطاع اخلا�س ال�سعودي مبركز 
امللك فهـــد بن عبد العزيز لرعايـــة الأطفال املعوقن 
بالريا�ـــس وذلـــك ا�ستجابـــة لدعـــوة اجلمعيـــة والتي 
طرحت اأويل فعاليات برنامج �ساب لتوظيف املعوقن 
وت�سمن اللقاء ا�ستقبال ال�سباب املعوقن الراغبن يف 
احل�ســـول علي فر�سة عمل بالقطـــاع اخلا�س ، حيث 
تقـــدم الع�سرات منهم اإيل ممثلـــي ال�سركات للتعرف 

علي طبيعة الوظائف املتوفرة و�شروط القبول. 
ويف ت�سريـــح لالأ�ستاذ عو�س عبـــداهلل الغامدي اأمن 
عام  اجلمعية “ اأعلن اأن اجلمعية تطبق اآلية للتعاقد 
بـــن املتقدمـــن للوظائف وبن ال�ســـركات مبا ي�سمن 
حقوق الطرفن ، وي�سهم يف حتقيق اأهداف الربنامج 
الذي يعد خطـــوة م�سرية لدمج املعوقن يف املجتمع 
، واإتاحـــة الفر�سة لهم لالعتمـــاد علي اأنف�سهم وبناء 
حيـــاة م�ستقلة ، م�سرًا اإيل اأن الربنامج �سيتم تنفيذه 
يف املــــدن واملناطق التي حتت�ســــن مراكز للجمعية يف كل 
من مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة وحائل واجلوف.

ملجل�ـــس  وتقديـــره  �سكـــره  عـــن  الغامـــدي  واأعـــرب   
اإدارة بنـــك “ �ســـاب “ علـــي تبنيـــه برنامـــج توظيف 
املعوقـــن وتقـــدمي الدعـــم لـــه ، م�ســـرًا اإيل اأن ذلك 
يعك�ـــس احـــدي �ســـور امل�سئوليـــة الجتماعيـــة التـــي 

تتميـــز بهـــا موؤ�س�ساتنـــا و�سركاتنـــا ودورهـــا امللمو�س 
يف تلبيـــة احتياجـــات املجتمـــع جنبـــًا اإيل جنـــب مـــع 
 دورهـــا يف احلياة القت�ساديـــة والتنمية ب�سكل عام . 
واأختتـــم الغامـــدي ت�سريحـــه قائـــاًل..” اأن جمعيـــة 
الأطفال املعوقـــن يف اإطار ت�سديهـــا لق�سية الإعاقة 
تتبنـــى  ووطنيـــة  واقت�ساديـــة  اجتماعيـــة  كق�سيـــة 
اإ�سراتيجيـــة �ساملـــة تتكامل حماورهـــا بهدف تهيئة 
اأف�ســـل الظروف لتجاوز �سلبيـــات الإعاقة ، ومن هنا 
كانـــت فكرة م�ساعـــدة املعوقن الذيـــن اأكملوا برامج 
تاأهيلهـــم وتعليمهم وعالجهم لالندمـــاج يف املجتمع 
وخدمـــة اأنف�سهـــم وبلدهم كعنا�سر فاعلـــة يف الإنتاج 
والتنميـــة ، موؤكـــدًا اأن ق�سيـــة التوظيـــف متثل حمورًا 

مهمًا يف هذا ال�سدد”.
وممـــا يذكـــر اأن جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــن جنحت 
مـــن خالل طرحها للربنامـــج يف �سيغته الأويل والتي 
توا�سلـــت ملدة عامن يف اإتاحـــة فر�س التوظيف لنحو 
300معوقـــًا ومعوقة يف عدد من املوؤ�س�سات وال�سركات 
حيث �ساركت ما يزيد عن 140 جهة وموؤ�س�سة خا�سة 
يف ملتقيات التوظيف ، التي جاءت لتواكب قرار وزارة 
العمل باحت�ساب توظيف املعلق مبا يعادل اأربع وظائف 

يف ن�سبة ال�سعودة لدي موؤ�س�سات القطاع اخلا�س.
من جهـــة اأخرى عقد مبركز امللـــك عبد اهلل بن عبد 
العزيـــز لرعايـــة الأطفـــال املعوقن ، امللتقـــى الثالث 
للتوظيـــف »برنـامج �ساب لتوظيف املعوقيـن« يف قاعة 

امللـــك عبـــد اهلل يف املركـــز، وذلـــك يف ح�ســـور نائب 
املدير الإقليمي للخدمات املالية ال�سخ�سية يف البنك 

الربيطاين »�ساب« اإيهاب يو�سف لنجاوي. 
وقد ح�سر امللتقى عدد كبر من م�سوؤويل ال�سركات و 
طالبي عمل من ذوي الإعاقات املختلفة حيث اأجريت 
لهم املقابالت ال�سخ�سية ووقع خاللها عدد من عقود 

العمل التي مبوجبها العمل يف املن�ساآت اخلا�سة . 
كما عقد  مركز الأمر �سلمان بن عبد العزيز لرعاية 
الأطفـــال املعوقـــن مبنطقـــة حائـــل موؤخـــرا امللتقـــى 
الأول لتوظيـــف املعوقن باملنطقـــة برعاية من البنك 

ال�سعودي الربيطاين ) �ساب ( 
وقد ح�سر امللتقى عـــدد من اأ�سحاب املن�ساآت طالبي 
التوظيـــف مب�ساركة 63 طالب عمـــل من املعوقن ومت 

اختيار العديد منهم للعمل . 
وفـــى مركز مكة املكرمة فقد  اأحت�سد نحو 120 معاقًا 
و 16 �سركـــة وموؤ�س�ســـة وم�سنع لي�ساركـــوا يف ملتقى 
توظيف املعوقن الذي اأقامه املركز ، برعاية الدكتور 
عبدالعزيـــز بن علـــي اخل�سري وكيل اإمـــارة منطقة 

مكة املكرمة.
وتوا�سلـــت فعاليـــات امللتقـــى على مدى ثالثـــة اأيام ، 
حيـــث ت�سمنت معر�سا للجهـــات امل�ساركة والراعية ، 
ومواقع لل�سركات واملوؤ�س�سات التي تتيح فر�س توظيف 
للمعوقن والتي مت عربها عقـــد لقاءات للتعرف على 

طبيعة تلك الفر�س واإمكانات املتقدمن.

تفاعل غير مسبوق مع برنامج 
ساب لتوظيف المعوقين

140 شركة وطنية وظفت 
أكثر من 300 معوق 

ومعوقة
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 15 طالبة بطب أم القرى يتدربن في 
مركز مكة المكرمة

اأ�ستقبـــل مركـــز اجلمعية مبكـــة املكرمة 15 طالبة مـــن كلية الطب بجامعـــة اأم القـــرى امل�ستوى اخلام�س 
�سمـــن الربنامـــج التدريبي لطـــالب وطالبات الطـــب الب�سري بجامعـــة اأم القرى ، بهـــدف التعرف على 
اخلدمـــات الطبيـــة والتعليميـــة والتاأهيليـــة املقدمـــة داخـــل املركـــز، والإطالع علـــى الربامـــج التدريبية 
واخلطـــط ال�سحيـــة املقدمـــة لالأطفـــال املعوقـــن والبالغ عددهـــم 600 طفل وطفـــل على مـــدار العام، 
حيـــث ي�سعـــى املركـــز مـــن خالل هـــذه الزيـــارات لتدريـــب الطالبات علـــى طـــرق التعامـــل ال�سحيح مع 
الأطفـــال املعوقـــن، والتعـــرف علـــى اأ�سبـــاب الإعاقـــات وطـــرق جتنبهـــا والرعايـــة الطبيـــة والتاأهيليـــة 
 املنا�سبـــة لهـــم، وعر�ـــس منـــاذج حلـــالت اإعاقـــة خمتلفـــة وكيفيـــة التعامـــل الطبـــي ال�سحيـــح معهـــا.
ويف ت�سريـــح �سحفـــي ملديـــرة املركـــز الدكتـــورة جنالء فخر الديـــن قالت.” لقـــد بداأت الزيـــارة بجولة 
تعريفيـــة وتدريبيـــة علـــى اأق�ســـام املركز حيـــث �سملـــت الق�سم الطبـــي وي�ســـم) العيـــادات ال�ست�سارية، 
وحـــدة العـــالج الطبيعـــي، وحـــدة عـــالج عيـــوب النطـــق وعلل الـــكالم ، وحـــدة العـــالج الوظيفـــي( اإلى 
جانـــب ) وحـــدة اخلدمـــة الجتماعيـــة والوحـــدة النف�سيـــة ، وامل�سبح الطبـــي، وامللفات الطبيـــة( ثم زار 
الطالبـــات �سكـــن الأطفال والـــذي يعمل بنظـــام الإقامة النهارية فقـــط، بحيث يح�سر الأطفـــال �سباحًا 
برفقـــة والدتهـــم لكـــي يتلقـــى الأطفـــال ووالدتهـــم تدريـــب مكثف مـــن الأخ�سائيـــات ويتـــم تخ�سي�س 
ممر�ســـة واحـــدة لـــكل طفـــل، ويعمل �سكـــن الأطفـــال بنظـــام متميز لكـــي يتمكن مـــن ا�ستيعـــاب العدد 
الكبـــر مـــن الأطفـــال املعوقـــن، حيث يدخـــل الطفل ملـــدة وقدرها �ستـــة اأ�سابيـــع ويخرج الطفـــل بعدها 
 اإلـــى املنـــزل وتعطـــي الوالـــدة نظام تدريبـــي للطفل لكي تتابـــع الوالـــدة الربنامج العالجـــي يف املنزل”.
واأ�سافـــت الدكتـــورة جنـــالء.. “ كمـــا زار الطالبات الق�ســـم التعليمي وي�ســـم املراحل التعليميـــة التالية 
)الطفولـــة املبكرة ، ومرحلة التمهيـــدي ومرحلة التعليم البتدائي( اإ�سافة اإلـــى الأن�سطة امل�ساندة والتي 
متكن يف )ف�سل القراآن ، ور�سة الر�سوم والفنون ، ومعمل احلا�سب الآيل املجهز باأحدث النظم اخلا�سة 
بذوي الحتياجات اخلا�سة( حيث تعرفن على املناهج واملواد الربوية املقدمة لالأطفال، وما ت�سمل عليه 
مـــن خطط وبرامج درا�سية متنوعـــة كما قامت الطالبات بتوزيع بع�س الهدايـــا التذكارية لأطفال املركز 

مما اأدخل الفرح وال�سرور لقلوب الأطفال”.

�سارك اأطفـــال مركز امللك فهد بـــن عبد العزيز 
لرعايـــة الأطفـــال املعوقن بالريا�ـــس يف م�سروع 
»لـــــّون ر�سيـفك« حتـــت اأ�سراف منظمـــة الفنون 
اخلا�سة العاملية ومركز العون لذوي الحتياجات 
اخلا�ســـة والذي اأقيـــم على ر�سيـــف مركز امللك 
عبـــد العزيز التاريخي بالريا�ـــس، وتقدم الفنان 
الكوميـــدي املخ�ســـرم را�سد ال�سمـــراين، وجنم 
الكـــرة ال�سعوديـــة ولعـــب نـــادي الن�ســـر حممد 
ال�سهالوي اأكرث من 250 طفل، متطوعه، مدر�سة، 
م�سرفـــه، فنانه ت�سكيليـــة، م�ســـورة فوتوغرافية 
ميثلـــون اأكادميية الربية اخلا�سة، مركز الأوائل 
للتاأهيل، مركز تدريب الفئات اخلا�سة )الرعاية 
النهارية(، اجلمعية اخلرية املتالزمة )داون(، 
ومركـــز العباقرة لـــذوي الحتياجـــات اخلا�سة، 
اإ�سافـــة اإلـــى طالب وطالبـــات مدار�ـــس اململكة، 
ومدار�ـــس التعليم املتطور الذيـــن قاموا باأنف�سهم 

ب�سناعة الطبا�سر لأ�سقائهم ذوي الحتياجات اخلا�سة.
وال�سهـــالوي جـــوا  ال�سمـــراين  الثنائـــي  واأدخـــل 
مـــن الفـــرح وال�ســـرور لالأطفـــال وخا�ســـة ذوي 
الحتياجات اخلا�ســـة والتقطوا عدة �سور معهم 

اإ�سافة اإلى توقيعهم على مذكراتهم اخلا�سة.

أطفال مركز 
الرياض يلونون 
رصيف المركز 

التاريخي
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مركز األمير سلمان 
يوقع اتفاقية )أجر 

كل شهر( مع 
جامعة حائل

وقـــع مركـــز الأمر �سلمان بـــن عبد العزيـــز بحائل و 
جامعة حائل اتفاقية لتنفيذ برنامج ) اأجر كل �سهر( 
والـــذي مبوجبه �ستتيـــح جامعة حائـــل لأع�ساء هيئة 
التدري�ـــس ومن�سوبيها وطالبهـــا ا�ستقطاع �سهري من 
رواتبهـــم، لالإ�سهـــام يف دعم اأن�سطـــة وبرامج املركز 

ملدة عام كامل. 
واأو�سح الدكتور اأحمد بن حممد ال�سيف مدير جامعة 
حائـــل، اأن اجلامعة تتطلع لتقدمي ولعب دور اأكرب من 
توقيـــع اتفاقيـــة الربنامج، مع املركز مـــن خالل منح 
جمعية الأطفال املعوقن وخا�سة مركز الأمر �سلمان 
لالأطفـــال املعوقن يف حائل اأجـــزاء كبرة من اأوقات 
من�سوبـــي اجلامعة خلدمـــة وتقدمي امل�ساعـــدة لإدارة 

مشاركة متميزة للجمعية في 
مؤتمر » نقدر«  بالكويت

�ش��اركت اجلمعي��ة يف موؤمتر “ نق��در” الذي عق��د يف دولة الكوي��ت بتاريخ 8-5 
ابريل 2010م.املا�ش��ي ، حيث عر�ش��ت الأ�ش��تاذة تهاين العامودي  ، اأخ�ش��ائية 
نف�ش��ية مبرك��ز مكة املكرمة ، جترب��ة العيادة النف�ش��ية يف اجلمعية ودورها يف 
اإجناح عملية الدمج من خالل برامج التاأهيل النف�ش��ي للطفل واملجتمع الأ�شري 
واملدر�ش��ي يف 3 مراح��ل )م��ا قبل الدمج- اأثن��اء الدمج-ما بع��د الدمج( وكذلك 
عر�ض روؤيتها امل�ش��تقبلية لعملية الدمج ، وقد ت�ش��منت  تو�شياتها: الدمج يبداأ 
م��ن البيئة العائلية للطفل مب�ش��اركته يف جميع الأن�ش��طة ولذلك الرتكيز على 
الأ�ش��رة.وتكامل ال��وزارات م��ن اأج��ل تطوي��ر اخلدم��ات املقدمة اإل��ى الأطفال 
املعوق��ن، بالإ�ش��افة اإل��ى اأهمية تطوي��ر عملية القيا���ض النف�ش��ي واختبارات 

الذكاء لتتنا�شب مع البيئة التي يعي�ض بها الطفل.
كما �شاركت الأ�شتاذة اأمل العمار م�شوؤولة الدمج مبركز امللك فهد بن عبد العزيز 
بالريا�ض ، بورقة عمل اأو�شحت خاللها اجلوانب العملية لإجناح عملية الدمج 
م��ن حيث الزي��ارات للمدار�ض املر�ش��حة للدمج من قبل فري��ق متكامل من مركز 
اجلمعي��ة بالريا�ض، وكذلك الآلي��ة العملية للدمج واملبنية على 3 خطوات )ما 
قبل الدمج- اأثناء الدمج-ما بعد الدمج( كل ذلك من خالل �ش��رح مب�ش��ط لدور 

اجلمعية ومراكزها املختلفة يف ن�شر الوعي املجتمعي بالإعاقة واملعوقن.

املركز والأطفال املعوقن املوجودين باملركز. 
واأكد الدكتور ال�سيف، اأن اأ�س�س التفاقية بن اجلامعة 
واملركز تتمثل يف تخ�سي�س جزء من الراتب ال�سهري 

يتربع به من�سوبو اجلامعة وطالبها ملدة عام. 
واأ�ساف:«نتطلـــع يف اجلامعة للمزيـــد، خا�سة بعد ما 
�ساهدنـــا املركز واجلهـــد الكبر الـــذي يبذله الأمر 
�سلطـــان بن �سلمـــان رئي�س جمعية الأطفـــال املعوقن 
والزمـــالء يف اجلمعية وهـــو ما يجعـــل الإن�سان �سواء 
كان م�سئـــول اأو مواطنـــا يخجـــل اإذا مل يتفاعل وعدم 

امل�ساهمة«. 
واأكـــد الدكتـــور ال�سيـــف اأن هـــذه املبـــادرات الرائدة 
التـــي اأطلقهـــا مركز الأمـــر �سلمان بن عبـــد العزيز 
لال�ستفادة من توظيف املهـــارات والتقنيات احلديثة 
وت�سخرهـــا من اأجل الرفـــع يف الربية اخلا�سة، يعد 
تفعياًل لتوجيه نائب خادم احلرمن ال�سريفن الأمر 
�سلطـــان بـــن عبـــد العزيـــز والقا�ســـي بت�سكيل جلنة 
م�سركـــة لدرا�سة احتياجـــات املعوقن ممن جتاوزت 
اأعمارهـــم 15عامـــًا، ودرا�سة حجـــم ونوعية خدمات 
الرعايـــة والتاأهيـــل املقدمـــة لهذه الفئـــة الغالية على 
املجتمع. وذكـــر اأن اجلامعة �سوف تعمل على التعاون 
يف جمـــال الربيـــة اخلا�سة بن الطـــالب والطالبات 
يف هـــذا املجال، وخ�سو�ســـا بعـــد اأن مت افتتاح ق�سم 
الربيـــة اخلا�سة يف جامعة حائل لهـــذا العام والذي 
يحتوي على اأكرث من 100 طالب وطالبة �سوف يخدم 

هذا املجتمع وهذه الفئة من اأبنائنا. 
ي�ســـار اإلى اأن اجلامعة فتحت هذا العام ق�سم الربية 
اخلا�ســـة لأول مـــرة الذي طبقـــت فيه اأحـــدث طرق 
واأ�ساليب التعليم احلديث لذوي الحتياجات اخلا�سة 

ويقوم على اأ�سا�س البتكار والإبداع والتنوع.
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رعت �ساحبـــة ال�سمو الأمرة منرة بنت عبد العزيز 
بـــن م�ساعد بن جلوي » حفـــل افتتاح مهرجان القرية 
الراثيـــة ال�سابع الذي نّظمُتـــه اجلمعية خالل الفرة 
مـــن 28  فرباير وحتى 4مار�ـــس 2010م. وذلك مبقر 

مركز امللك فهد بن عبد العزيز بالريا�س.
وكان احلفـــل قـــد بداأ باآيـــات من الذكـــر احلكيم من 

تالوة احد اأطفال اجلمعية. 

عقـــب ذلـــك �سهـــد احلفـــل الـــذي ح�ســـره لفيف من 
�ساحبات ال�سمو الأمرات و�سيدات املجتمع وع�سوات 
اجلمعيـــة العموميـــة، عر�ـــس فيلـــم حـــول اجلمعيـــة 

وخدماتها املتخ�س�سة يف خمتلف مراكزها . 
وفـــى ختام احلفـــل قامت الأمـــرة منـــرة بنت عبد 
العزيـــز بـــن م�ساعـــد بـــن جلـــوي بجولـــة يف املعر�س 
امل�ساحـــب للمنا�سبـــة  واملقـــام بالقاعـــة الرئي�سيـــة 

للـــراث  الوطنـــي  املهرجـــان  �ساركـــت اجلمعيـــة يف 
والثقافـــة باجلنادريـــة 25 مـــن خـــالل جنـــاح خا�س 
حظـــي باإقبـــال متميز مـــن �سيـــوف وزوار املهرجان. 
حيث عك�س اجلناح هذا العام حجم التو�سع والتطوير 
الذي �سهدته خدمـــات اجلمعية يف ال�سنوات الأخرة 

وم�سروعاتها املنت�سرة يف خمتلف مناطق اململكة.
و�سم جناح اجلمعية و�سائـــل تعريفية وتوعوية عديد 
ا�ستهدفـــت اإلقـــاء ال�ســـوء علـــى ن�ساطـــات اجلمعية 
وبراجمها على �سعيد رعاية وتاأهيل الأطفال املعّوقن 

والت�سدي لق�سية الإعاقة وقاية وعالجًا.
وعر�ـــس داخل اجلناح اأفالم توثيقيـــة وت�سجيلية عن 
مراكز اجلمعية ومـــا ت�سمه من وحدات متخ�س�سة، 
وكذلـــك برامج العـــالج والتعليم املتاحـــة للمئات من 

الأطفال الذين يعانون من الإعاقة اجل�سدية والعقلية معًا.
كمـــا مت داخـــل اجلناح عر�ـــس لنماذج مـــن الأجهزة 
التقومييـــة والأجهـــزة امل�ساعـــدة التي يتـــم ت�سنيعها 
داخل مراكز اجلمعيـــة، وت�ستخدم يف تاأهيل الأطفال 
واإتاحـــة الفر�ســـة لهم للتغلـــب على الإعاقـــة وت�سير 

اأمورهم احلياتية.
ومـــن جهـــة اأخـــرى اأتيح لزائـــري اجلنـــاح احل�سول 
علـــى مناذج مـــن الإ�ســـدارات التوعوية التـــي تبنتها 
اجلمعية،والتـــي ت�ستهدف التعريـــف باأ�سباب الإعاقة 
وطـــرق تالفيها، واأي�سًا بكيفيـــة التعامل مع املعّوقن، 

اأنف�سهـــم  لإفـــادة  قدراتهـــم  تنميـــة  ميكـــن  وكيـــف 
وجمتمعهم، وي�سم اجلناح اأي�سًا �سورًا تعك�س اأن�سطة 
الأطفـــال داخـــل مراكز اجلمعية ومـــا يحظون به من 

عناية فائقة.
ويذكر اأّن جمعية تتبنى العديد من الأن�سطة الثقافية 
والرفيهيـــة والجتماعيـــة، وت�ســـارك يف الكثـــر من 
املهرجانات والربامج التي حتظى بح�سور جماهري 
مميز وذلك يف اإطار اإ�سراتيجيتها للو�سول اإلى اأكرب 
قطاع ممكن من املجتمـــع بر�سالة التوعية عن ق�سية 

الإعاقة وح�سد الدعم جلهود اجلمعية.

جناحها في المهرجان 
تضمن العديد من 

األنشطة
مشاركة متميزة 

للجمعية في 
مهرجان الجنادرية 25

مهرجان القرية التراثية يحقق نجاحا كبيرا
باملركز اطلعـــت خاللها علـــى اأركان واأجنحة القرية 
الراثيـــة ، كما قامـــت �سموها بزيـــارة جناح �ساحب 
ال�سمـــو امللكي الأمر �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود  

حفظه اهلل.
جديـــر بالذكر اأن مهرجـــان القريـــة الراثية منوذج 
م�سغـــر مـــن مهرجـــان اجلنادرية حيث يتـــم عر�س 
العديد من العـــادات والتقاليد وال�سناعات احلرفية 
التقليدية وذلك من خالل خيام ذات ديكورات خا�سة 
تعك�س املالمح البيئيـــة ملناطق اململكة وتراثها املحلى 
الأ�سيـــل املميـــز لـــكل منطقـــة ، بالإ�سافـــة اإلى ذلك  
يت�سمـــن املهرجـــان  الكثر من الأن�سطـــة والفعاليات 
الثقافية والفنية، حيـــث يقام معر�س متكامل ي�ستمل 

على اأجنحة واأركان للعديد من املعرو�سات .
كمـــا �ساحب املهرجان اأن�سطة ثقافية وندوات �سعرية 
وحما�ســـرات توعويـــة يف جمـــالت خمتلفـــة. و�سمل 
املهرجـــان العديـــد مـــن الأركان للمالب�ـــس والذهـــب 
والهدايـــا  والتحـــف  والإك�س�ســـوارات  واملجوهـــرات 
والنتيـــكات واأدوات العطور والتجميـــل بالإ�سافة اإلى 

امل�سابقات الرفيهية.



الباحةالمدينةجمعيتنا الرس

الخطوة 56
جمادي الآخر 1431 هـ ـ يونيو 2010 م 94

من أبرز برامج الجمعية لخدمة المعوقين وأسرهم

لست وحدك..
يسعى للمعوق قبل أن يسعى إليه

حق��ق الربنام��ج منذ انطالقه يف ع��ام 2004م الكثري من الإجنازات والأعم��ال املتميزة، وعقد اأول 

لقاء لربنامج »ل�شت وحدك« التوعوي عام 2004م ثم لقاء التوظيف للمعوقن، وهو اللقاء الأول 

عل��ى م�ش��توى اململك��ة العربية ال�ش��عودية واخلليج العربي، وذل��ك بالتعاون مع الغرف��ة التجارية 

ال�شناعية يف جدة.

وحتت رعاية �ش��احبة ال�ش��مو امللكي الأمرية علي��اء بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ش��عود نظمت 

اجلمعي��ة يف مرك��ز املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز يف ج��دة، بالتعاون م��ع الدائرة القت�ش��ادية 

الجتماعية باإمارة منطقة مكة املكرمة، برنامج »دليل النفع اخلريي لالإعاقة«؛ احتفاًل مبنا�شبة 

اليوم العاملي لالإعاقة، وكان من اأبرز م�شاركات اجلمعية يف احتفالتها باليوم العاملي لالإعاقة.
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وحتر�ـــس اجلمعيـــة علـــى اإيجـــاد اأ�ساليـــب متجددة 
للتوا�ســـل مـــع املجتمع بـــكل فئاته ب�سفـــة عامة، ومع 
املعوقـــن خا�ســـة، وذلـــك بهـــدف التوعيـــة بق�سيـــة 
الإعاقـــة، وم�سانـــدة املعوقـــن يف احتياجاتهـــم علـــى 
خمتلـــف امل�ستويـــات. والربامـــج اإحدى اأبـــرز و�سائل 
اجلمعية لتقدمي خدماتها، و»برنامج ل�ست وحدك« يف 
مركز امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيز لرعاية الأطفال 
املعوقن يف جدة، واحد من الربامج الذكية التي تعول 

عليها اجلمعية كثرًا يف دعم املعوقن يف جدة.
وبرنامـــج »ل�ســـت وحدك« مبنزلـــة ملتقـــى اجتماعي 
للمعوقـــن واأ�سرهم؛ فاإ�سافة اإلـــى اأنه برنامج توعوي 
اإر�سادي فاإنـــه يحاول اإيجاد احللـــول واإزالة العقبات 
التـــي تواجه املعوقن من م�سكالت يف م�سرة حياتهم 
اليوميـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع اخلـــرباء واجلهـــات 

املخت�سة يف جمال تقدمي اخلدمات للمعوقن. 
كمـــا اأن برنامـــج »ل�ســـت وحـــدك« ي�ساهـــم يف تفعيل 
برامج اأخرى مثل برنامج التطوع باجلمعية؛ اإذ مينح 
الفر�سة لكل فئـــات املجتمع، مبختلف تخ�س�ساتهم، 
مل�ساركـــة اجلمعيـــة يف تقـــدمي خدماتهـــا وم�سانـــدة 

تطويرها والرتقاء بها، مع العمل على تكثيف وتوحيد 
جهود املهتمن بق�سايا املجتمـــع للنهو�س باخلدمات 
املوجهـــة للمعوقن، وي�ساف اإلى كل ذلك من اأهداف 
العمـــل على ن�سر الوعي يف املجتمع للحد من م�سببات 
الإعاقـــة، وت�سجيـــع واإثـــراء العمل التطوعـــي وحتويل 
م�ســـاره من عمل خري اإلـــى التزام اإن�ســـاين وطني، 
وال�ستمـــرار يف درا�ســـة وتخطيـــط وتنفيـــذ برامـــج 

م�ستقبلية تخدم املعوقن واأ�سرهم.
عضوية البرنامج

اإذا كان برنامـــج »ل�ست وحدك« حري�سًا على ع�سوية 
املعوقن واأ�سرهم يف الأ�سا�س؛ باعتبارهم امل�ستفيدين 

املعوقن واأ�سرهم، باأن ين�سم املتطوعون وامل�ستفيدون 
من املعوقن واأ�سرهم اإلى ع�سوية الربنامج.

أهداف البرنامج
يهـــدف برنامـــج »ل�ســـت وحـــدك« اإلى تقـــدمي الدعم 
الجتماعـــي والنف�ســـي للمعوقـــن واأ�سرهـــم، وتوفر 
املعلومـــات والبيانات التي تخدمهم، وتعريف املجتمع 
بحقوقهـــم الأ�سا�سية، وتعريـــف الأ�سر بتلك احلقوق؛ 

لتح�سن �سبل وو�سائل املطالبة بها.
كمـــا يعتـــرب الربنامـــج حلقـــة و�ســـل تربـــط املعوقن 
واأ�سرهم باملخت�ســـن واملهتمـــن بق�ساياهم، ويعمل 
كذلـــك على توفـــر وتهيئـــة البيئـــة املنا�سبـــة لتبادل 
خـــربات املعوقـــن واأ�سرهم بع�سهم ببع�ـــس، وتعزيز 
التعاون مـــع كل املوؤ�س�سات احلكوميـــة والأهلية ب�ستى 
جمالتهـــا خلدمـــة الحتياجات اخلا�ســـة للمعوقن، 
والإ�ســـراف على اخلدمات املقدمـــة للمعوقن بهدف 
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وامل�ستهدفن 
خدمات  من 
 ، مـــج نا لرب ا
ي�ســـم  فاإنـــه 
يف  اأي�ســـًا 

خدماتـــه، وهـــم ع�سويتـــه غـــر امل�ستفيديـــن مـــن 
املتطوعـــون؛ لتقدمي اخلدمـــات للمعوقن من الأفراد 
واجلهات ذات العالقة، �سواء من الناحيتن التعليمية 
والتوعويـــة مثـــل اخلـــرباء يف جمـــال تعليـــم وتاأهيـــل 
املعوقـــن، اأو املتطوعـــن يف املجـــالت الطبيـــة مثـــل 
الأطبـــاء وال�ست�سارين املخت�ســـن باأمرا�س الإعاقة 
والباحثـــن واملهتمـــن بق�سايـــا الإعاقـــة، اإ�سافة اإلى 

املوؤ�س�سات وال�سركات اخلا�سة يف املجتمع.
أعمال ولقاءات

حقـــق الربنامـــج منذ انطالقـــه عـــام 2004م الكثر 
مـــن الإجنازات والأعمـــال املتميزة، وعقـــد اأول لقاء 
لربنامج »ل�ست وحدك« التوعوي عام 2004م ثم لقاء 

التوظيـــف للمعوقن، وهـــو اللقـــاء الأول على م�ستوى 
اململكـــة العربية ال�سعوديـــة واخلليـــج العربي، وذلك 
بالتعاون مع الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة، وذلك 
يـــوم الأربعـــاء 22 �سعبـــان 1425هـ املوافـــق 6 اأكتوبر 
2004م، برعايـــة الدائـــرة القت�ساديـــة الجتماعية 
باإمارة منطقة مكة املكرمـــة، وا�ستهدف اللقاء دعوة 
املعوقن واأ�سرهم املوؤهلن للعمل والراغبن يف تقدمي 
طلـــب �سغل وظائـــف؛ للتعـــرف على مراكـــز ومعاهد 
التدريـــب املتاحـــة، وفر�س الوظائف التـــي �ستمنحها 
ال�ســـركات من خالل م�ساركتهـــا يف اللقاء، خ�سو�سًا 
بعد �ســـدور قرار معـــايل وزير العمـــل الدكتور غازي 
الق�سيبـــي اخلا�ـــس باحت�ساب العامـــل ال�سعودي من 

املعوقن بالثلث يف ن�سب ال�سعودة.
ونظـــم برنامـــج »ل�ست وحدك« لقـــاًء مهمـــًا اأي�سًا يف 
البدايـــة، وحتديـــدًا يـــوم الأربعاء 20 �سفـــر 1426هـ 
املوافـــق 30 مار�ـــس 2005 وهـــو اللقاء الطبـــي الأول 
حتت �سعـــار »امل�ساندة واجب وطني واإن�ساين« برعاية 

الدائـــرة القت�ساديـــة الجتماعيـــة باإمـــارة منطقـــة 
مكة املكرمـــة، وبالتعاون مع املديريـــة العامة لل�سوؤون 
ال�سحية بوزارة ال�سحة يف منطقة مكة املكرمة، كما 
�ســـارك يف الرعاية: اأبو اجلدايل »�سيزر« ـ �سعودي�ست 
ـ، واملنا�سبـــة الكـــربى، ولوكروا�سون �ســـوب، وجريدة 

احلياة.
وا�ستهـــدف اللقـــاء اإتاحـــة الفر�ســـة للتوا�ســـل بـــن 
ال�ست�ساريـــن  والأطبـــاء  اخلـــرباء  مـــن  املتطوعـــن 
وبـــن املعوقـــن واأ�سرهـــم لتقـــدمي الدعـــم والتوجيه 
والردود علـــى اأي ا�ستف�ســـارات ذات عالقة بالإعاقة 
وم�سكالتهـــا، ويف هـــذا الإطار �ساركـــت جهات طبية 
حكوميـــة وخا�سة عدة يف اللقـــاء حيث مت ت�سكيل وفد 
تطوعي مكون من الأطباء واملخت�سن وال�ست�سارين 
يف جمال اأمرا�س الإعاقة ب�سكل عام لكل من�ساأة طبية 
م�ساركة يف اللقاء. كما �ساركت املوؤ�س�سات وال�سركات 
املوردة لالأدوية والأجهزة الطبية والتاأهيلية للمعوقن 
»كرا�سي طبية واأجهزة تعوي�سية – اأطراف �سناعية 

برنامج »لست وحدك« 

واحد من البرامج الرائدة 

في خدمة المعوقين 

إجتماعيًا بمنطقة مكة 

المكرمة
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• البرنامج يحاول 	
إيجاد الحلول وإزالة 

العقبات التي تواجه 
المعوقين وأسرهم 
في مسيرة حياتهم 

اليومية
• تعاون متميز 	

بين قسم »لست 
وحدك« والجهات 

الحكومية والخاصة 
ذات العالقة 

• تطوع مجموعة 	
كبيرة من 

الكفاءات والخبراء 
المتخصصين 

للمشاركة في 
تقديم الخدمات 

للمعوقين 

– اأجهزة خا�سة  ال�سمع  – �سماعات طبية ل�سعاف 
باملكفوفن«.

اللقاء التعليمي األول
نظـــم برنامج »ل�ست وحـــدك« اللقـــاء التعليمي الأول 
للمعوقن واأ�سرهم حتت �سعـــار »التعليم حق مكت�سب 
1426/8/17هــــ  الأربعـــاء  يـــوم  وذلـــك  للجميـــع«، 
القت�ساديـــة  الدائـــرة  برعايـــة  2005/9/21م،   -
الجتماعية باإمـــارة منطقة مكة املكرمـــة، وبالتعاون 
مـــع جامعة امللك عبدالعزيز، وكان الراعي الإعالمي 

للقاء جريدة احلياة.
وا�ستهـــدف اللقـــاء اجلامعـــات والكليـــات احلكومية 
الحتياجـــات  وموؤ�س�ســـات ذوي  ومراكـــز  واخلا�ســـة 
اخلا�ســـة ملختلـــف الإعاقـــات »حركيـــة - �سمعيـــة – 
ب�سريـــة عقليـــة - نف�سية - توحـــد - متالزمة داون«، 

ومدار�س »الدمج« بقطاعيها »احلكومي واخلا�س«.
ومت ت�سكيل وفـــد تطوعي مكون من معلمن خمت�سن 
وا�ست�سارين يف جمال الربية اخلا�سة ب�سكل عام من 
قبل كل من�ســـاأة تعليمية اأو تربويـــة م�ساركة يف اللقاء 
للرد على ا�ستف�سارات اأ�سر الأطفال والبالغن منهم. 
كمـــا �سارك يف اللقـــاء املوؤ�س�سات وال�ســـركات املوردة 
لـــالأدوات التعليميـــة والأجهـــزة التاأهيليـــة للمعوقن 
واملوؤ�س�ســـات وال�ســـركات املعنيـــة بتدريـــب وتوظيـــف 

املعوقن.
و�ساهم اللقـــاء يف توعية القطاعـــات التعليمية بواقع 
�سعوبات املعوقن واأ�سرهم و�سرورة العمل على توفر 
خدمـــات خا�سة لهـــم مثل تهيئـــة البيئـــة العمرانية، 
والدمـــج الجتماعـــي، والتعليم والتدريـــب والتاأهيل، 
والتوظيـــف، اإ�سافة اإلى ح�ســـول الربنامج على عدد 
كبر من العرو�س واملنح الدرا�سية واحل�سوم املختلفة 

اخلا�سة للطالب البالغن ولأ�سر الأطفال املعوقن. 
لقاء التوظيف الثاني 

بعـــد النجاح الكبر الذي حققـــه لقاء التوظيف الأول 
للربنامـــج، وبناًء على توجيهات �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س 
الإدارة، مت تنظيـــم اللقاء الثـــاين للتاأهيل والتوظيف 

2006م، مب�ساركـــة اجلهـــات احلكوميـــة واخلا�ســـة 
الداعمة للعمل واملعنية بالتوظيف والتاأهيل من خالل 
التعاون املتوا�سل مع الدائرة القت�سادية الجتماعية 
باإمارة مكة املكرمة و�سنـــدوق تنمية املوارد الب�سرية 

واجلمعية العربية لإدارة املوارد الب�سرية بجدة. 
اتفاقية تعاون مع هيئة الإغاثة الإ�سالمية العاملية

مـــن اأبرز جناحـــات الربنامج اإبـــرام اتفاقية التعاون 
بـــن اجلمعية وبن هيئـــة الإغاثـــة الإ�سالمية العاملية 
مبدينـــة جـــدة، وذلـــك يـــوم الأحـــد 1427/4/16هـ 
املوافـــق 14 /2006/5م، وت�سمن التفاق اأن تخف�س 
مراكـــز الإعاقة اخلا�سة يف مدينـــة جدة امل�ساركة يف 
التفاقيـــة 50% من ر�سومها وتتكفل الهيئة بدفع %50 
مـــن الر�ســـوم، ويقوم ق�ســـم »ل�ست وحـــدك« بدرا�سة 
احلـــالت املتقدمة لطلب الكفالة التعليمية وا�ستكمال 

كل الأوراق الالزمة. 
ويف عـــام 1426 هــــ �سارك ع�سرة مراكـــز من مراكز 
الإعاقـــة اخلا�ســـة يف مدينة جـــدة يف اتفاقية الهيئة 

حتى بلغ عدد املراكز 20 مركزًا حتى عام 1430هـ. 
وا�سرطت التفاقية م�ساركة مراكز الإعاقة اخلا�سة 
فيها بتوقيع عقد اتفاقية التعاون بن املراكز اخلا�سة 
وبـــن جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــن »ل�ســـت وحـــدك«، 
وح�سول املراكز على ترخي�س ر�سمي، وتقدمي ن�سرة 

تعريفية عن خدمات املركز. 
وبلـــغ اإجمايل ما مت تقدميه من دعم مادي من الهيئة 
منذ عـــام 1427هـ حتـــى عام 1429هــــ »899.900« 
رياًل، للكفالة التعليمية لطالب وطالبات ذوي الإعاقة، 

ويف عام 1430هـ بلغ قيمة الدعم »1.101.750«. 

اليوم العالمي لإلعاقة
حتـــت رعايـــة �ساحبـــة ال�سمو امللكـــي الأمـــرة علياء 
بنـــت عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز اآل �سعـــود - حفظها 
اهلل - نظمـــت اجلمعيـــة يف مركز امللـــك عبداهلل بن 
عبدالعزيز يف جدة، بالتعاون مع الدائرة القت�سادية 
الجتماعيـــة باإمـــارة منطقـــة مكة املكرمـــة، برنامج 
»دليـــل النفع اخلـــري لالإعاقـــة«؛ احتفـــاًل مبنا�سبة 
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اليـــوم العاملـــي لالإعاقـــة، وكان مـــن اأبـــرز م�ساركات 
اجلمعية يف احتفالتها باليوم العاملي لالإعاقة.

ويف عام 2007م، نظم ق�سم »ل�ست وحدك«، بالتعاون 
مع ق�سم برامج خدمة املجتمع احتفاًل باليوم العاملي 
لالإعاقـــة، برعاية �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمر خالد 
الفي�ســـل اأمر منطقـــة مكة املكرمة. كمـــا مت تنظيم 
حملة التطعيـــم بلقاح الربيفنار، وذلـــك بالتعاون مع 

�سركة وايث الطبية
علـــى ثالث مراحل، حيث كانـــت اجلرعة الأولى على 
مدى ثالثة اأيام 9-10-11 يونيو 2007م، ومت تطعيم 

»142« طفـــاًل، واجلرعـــة الثانيـــة خـــالل اأيـــام 10-
11-12 �سبتمـــرب 2007م، ومت تطعيـــم »127« طفاًل، 
واجلرعـــة الثالثة ا�ستمرت ثالثة اأيام اأي�سًا 20-19-

21 نوفمرب 2007م، ومت تطعيم »112« طفاًل.
وا�ستمـــرت انطالقة »ل�ست وحـــدك« يف عام 2008م، 
حيـــث ُنظم برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد 
الفي�ســـل اأمـــر منطقة مكـــة املكرمـــة، وبالتعاون مع 
ق�ســـم برامج خدمـــة املجتمـــع، احتفال كبـــر باليوم 
العاملي لالإعاقـــة يوم الثنـــن 1430/1/1 هـ املوافق 
بـــن  عبـــداهلل  امللـــك  مركـــز  يف  2008/12/29م، 

• لست وحدك برنامج 	
إنس��اني وإجتماعي 

بالدرجة األولى
• حق��ق البرنامج منذ 	

انطالقه عام 2004م 
الكثير من اإلنجازات 
المتميزة،  واألعم��ال 
لق��اء  أول  وعق��د 

»لس��ت  لبرنام��ج 
وح��دك« التوعوي 
ث��م  2004م  ع��ام 
التوظي��ف  لق��اء 
للمعوقي��ن، وه��و 
اللق��اء األول عل��ى 
المملكة  مس��توى 

والخليج العربي
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ال�سعوديـــن وموؤ�س�سات التدريـــب والتاأهيل وال�سباب 
وال�سابـــات مـــن ذوي الإعاقـــة الباحثـــون عـــن فر�س 
العمـــل املختلفة، وقد اأقيم منهـــا ملتقيان، هما الأول 

والثاين، وهي كالآتي: 
لقاء التوظيف الأول

مت تنظيـــم لقـــاء التوظيـــف الأول للمعوقن الذكور يف 
مركـــز امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيز يف جـــدة، وقد 
افتتحـــه الأمن العام للغرفـــة التجارية ال�سناعية يف 
جدة امل�ست�ســـار م�سطفى اأحمد �سربي يوم اخلمي�س 
قاعـــة  يف  2010/1/28م  املوافـــق  1431/2/13هــــ 
امللـــك عبداهلل بن عبدالعزيـــز اآل �سعـــود. اأما اللقاء 
الثاين للتوظيف فقد كان للمعوقات، وعقد يوم الأحد 
1431/3/14هـ املوافق 2010/2/28م يف قاعة امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود.

عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقن يف جدة.
وت�سمن الحتفال اإقامة حما�سرات توعوية لعدد من 
اخلرباء واملتخ�س�سن، وح�سر احلفل اأ�سر الأطفال 
والبالغـــون من ذوي الإعاقـــة، ومراكـــز الإعاقة التي 
تعنـــى بتاأهيل وتعليم خمتلف فئات الإعاقة بقطاعيها 

احلكومي واخلا�س.
اليوم العالمي لإلعاقة عام 2009م

نيابـــة عن معايل وزيـــر ال�ســـوؤون الجتماعية الدكتور 
يو�ســـف بـــن اأحمد العثيمـــن، افتتح الأ�ستـــاذ بدر بن 
جابر ال�سحاقي فعاليات اليوم العاملي لالإعاقة 2009م 
الـــذي نظمه ق�ســـم »ل�ست وحـــدك« حتـــت �سعار»معًا 
ن�سنـــع الفرق«، وذلك برعاية �سركة النهدي الطبية، 
وقـــد اأقيمت الفعاليات على مدى يومن )الثالثاء 28 
من ذي احلجة املوافق 15 من دي�سمرب واخلمي�س 30 

من ذي احلجة املوافق 17 دي�سمرب(.
واأقيم حفل الفتتاح الر�سمي للمهرجان يف قاعة امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز يف مقر اجلمعية، وبدئ بتالوة 
اآيات مـــن القراآن الكرمي لطفل مـــن اأطفال اجلمعية 
ثـــم كلمة مدير مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف 
جدة الدكتور عثمان عبده ها�سم، كما ت�سمن احلفل 
الكثـــر من الفقـــرات، منها عر�س فيلـــم وثائقي عن 
اجلمعية، كمـــا مت تنظيم م�ســـرة لل�سباب املتزوجن 

من ذوي الإعاقة على اأنغام فرقة اأبي �سراج ال�سعبية، 
ومت تكـــرمي الراعي الرئي�سي للمهرجـــان والكثر من 
ال�سركات واملوؤ�س�سات الداعمة للجمعية، هذا اإ�سافة 
اإلى الكثر من الفعاليات والأن�سطة الرفيهية املوجهة 

اإلى الأطفال والبالغن.
اأمـــا يف عـــام 2010م فيهـــدف مركز امللـــك عبداهلل 
بـــن عبدالعزيـــز لرعاية الأطفـــال املعوقـــن يف جدة 
اإلـــى تنظيم عدد من ملتقيـــات التوظيف التي �ستقام 
يف املركـــز خـــالل هذا العام والتي ي�ســـل عددها اإلى 
»9« ملتقيـــات، »6« منها للرجـــال و»3« للن�ساء، وذلك 
برعايـــة برنامـــج )�ســـاب( لتوظيف املعوقـــن، حيث 
�سيتـــم دعـــوة ذوي الإعاقـــة واأ�سرهـــم؛ للتعرف على 
الوظائـــف املتاحـــة التـــي توفرها ال�ســـركات واملعاهد 
وموؤ�س�ســـات التدريب املختلفة امل�ساركـــة يف اللقاءات 
بناًء على قـــرار وزارة العمل، وهو احت�ساب اأربعة من 
املوظفـــن يف ن�سبة ال�سعودة يف حالـــة توظيف معوق، 
ومـــن اأهم الفئات امل�ستهدفـــة حل�سور هذا اللقاءات: 
املوؤ�س�ســـات احلكومية واخلا�سة التـــي ترغب توظيف 
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اأكد الدكتور ح��امت العم��ري مدير برنامج 
الت�ش��غيل الذاتي مب�شت�ش��فى النور يف مكة 
املكرم��ة، اأن ال��دور الب��ارز ال��ذي تق��وم به 
اجلمعية خلدمة الأطفال املعوقن يتج�شد 
يف ه��ذا العدد الكبري من خريجي اجلمعية 
الذي��ن متكن��وا بف�ش��ل م��ن اهلل تعال��ى ثم 
بف�ش��ل اجلمعية من ا�ش��تكمال درا�ش��اتهم؛ 
حتى ح�ش��لوا على �شهادات درا�شية عالية، 
م�ش��ريًا اإل��ى اأن ذل��ك يحفز فئ��ات كثرية يف 

املجتمع على م�شاندة هذا الدور.
الذات��ي  الت�ش��غيل  برنام��ج  مدي��ر  وق��ال 
مب�شت�ش��فى الن��ور يف مكة املكرم��ة يف حوار 
خا�ض مع »اخلطوة«: اإن ما يقدمه اأ�شدقاء 
تاأم��ن  يف  ي�ش��هم  الأطب��اء  م��ن  اجلمعي��ة 
الرعاي��ة الطبي��ة الالزم��ة ل��كل منت�ش��ب 
تخ�ش�ش��ه  بح�ش��ب  كاًل  اجلمعي��ة،  اإل��ى 
الطبي؛ لدع��م برامج اجلمعي��ة العالجية 
كم��ا  الغالي��ة.  الفئ��ة  له��ذه  والتاأهيلي��ة 
ط��رح الدكتور العمري الكثري من الق�ش��ايا 
الطبي��ة املهم��ة ح��ول الإعاق��ة، وذلك من 

خالل هذا احلوار.

حوار

مدير برنامج التشغيل الذاتي بمستشفى النور بمكة المكرمة:

واجب على كل فئات المجتمع 
مساندة الجمعية 

في رعاية األطفال المعوقين

ما راأيك يف اخلدمات التي تقدمها اجلمعية يف 
عالج وتاأهيل من�ش��وبيها من ه��وؤلء الأطفال 
ب�ش��فة عامة؟ ومركز مكة املكرمة على وجه 

اخل�شو�ض؟

حقيقـــة ل اأخفي الـــدور اجلليل واملهم الـــذي تقوم به 
اجلمعية يف عالج وتاأهيل فئة غالية جدًا على قلوبنا؛ 
ليكونـــوا لبنـــات يف املجتمـــع تقـــدم ما يقدمـــه الفرد 
ال�سليم منا، وهذا بارز وظاهر للعيان، ونراهم اليوم 

وقـــد ح�سلوا على ال�سهادات العليا وي�سهمون مع بقية 
اأفـــراد املجتمـــع يف بناء هـــذا الوطن الغـــايل، وذلك 
بف�سل اهلل تعالى ثم بف�سل ما تبذله جمعية الأطفال 
املعوقـــن من جهـــود عظيمة يف هذا املجـــال، ومركز 

اأجرت احلوار : مها عز الدين 
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مكـــة املكرمة يدرك اجلميع جهـــده، والذي يت�ساعف 
لـــه الأجر؛ كـــون مكة املكرمـــة قبلة امل�سلمـــن وماأوى 
اأفئدتهـــم، وقـــد خ�سهـــا اهلل تعالى مبزايـــا عظيمة؛ 
فالأجر فيهـــا ي�ساعف والعمل الـــذي يقدمه من�سوبو 
اجلمعيـــة خلدمة هـــوؤلء الأطفال من ثقـــل امل�سوؤولية 
وم�ساعفـــة العمـــل قابـــل مل�ساعفة الأجر مـــن ف�سل 
املولى تعالى يف عاله، وقـــد مل�ست ذلك، وما �ساهدته 
كان جديـــرًا بالإ�سادة وي�ستحق التقدير من اجلميع.. 
ن�ســـاأل اهلل اأن يبـــارك يف جهودهـــم، واأن يدمي عليهم 

توفيقه.
يق��وم اأ�ش��دقاء اجلمعية م��ن الأطب��اء بدور 
مه��م يف تق��دمي اخلدم��ات العالجي��ة ملرك��ز 
اجلمعية مبكة املكرمة.. فهل ميكننا الطالع 

من خاللكم على مالمح هذا الدور واأهميته؟
ل �ســـك اأن وجود �سخ�سيـــات داعمة ماديـــًا ومعنويًا 
لأي م�ســـروع ت�ســـكل العمـــود الفقري لهـــذا امل�سروع، 
واأ�سدقاء اجلمعيـــة ي�سكلون بدعمهم املادي واملعنوي 
الرافـــد الكبـــر لتحقيـــق اأهـــداف اجلمعيـــة واإجناز 
طموحاتهـــا، باإذن اهلل، وما يقدمـــه حتديدًا اأ�سدقاء 
اجلمعية من الأطباء ي�سهم يف تاأمن الرعاية الطبية 
الالزمـــة لـــكل منت�ســـب اإلـــى اجلمعيـــة، كاًل بح�سب 
تخ�س�ســـه الطبـــي، واحلاجـــة اإليه مـــن خالل عالج 
اأ�سباب الإعاقة وامل�ساعفات املرتبة عليها، وهو دور 
ل ميكن ال�ستغناء عنه؛ ل�ستكمال الربنامج التاأهيلي 

لهذه الفئة الغالية.
هل ترى اأن ن�شبة اإعاقات الأطفال باململكة مرتفعة 

مقارنة بالن�شب العربية والدولية؟ وملاذا؟
اململكة مثلها مثل بقية الدولة يف ن�سب الإعاقة، ونحن 
جزء من هذا العـــامل اإل اأنه بف�سل التوعية والتثقيف 
ال�سحـــي امل�ستمر انخف�ست هـــذه الن�سبة موؤخرًا عن 
ذي قبـــل، ونطمح اإلـــى زوال م�سببـــات الإعاقة؛ حتى 

نعي�س يف جمتمع �سليم معافى باإذن اهلل.
ما اأب��رز اإعاقات النمو ل��دى الأطفال؟ وكيف 

ميكن احلد منها؟
اإعاقات النمـــو لدى الأطفال عديـــدة، منها م�سببات 
وراثية مثـــل الت�سوهات اخللقيـــة والأمرا�س الوراثية 
املتعددة التـــي تظهر نتيجة خلل جينـــي حمدد ينتقل 
مـــن اأحد الأبوين اأو مـــن كليهما اإلى الأبنـــاء، اإ�سافة 
اإلى تعر�س الأم احلامـــل للتهابات فرو�سية حمددة 
اأو تناولها لأدويـــة حمددة قد تنتقل اإلى اجلنن اأثناء 
احلمل اأو بالر�ساعة بعد الولدة، وتوؤثر ب�سكل مبا�سر 
يف �سحـــة اجلنن والر�سيع اأو وجود بع�س املمار�سات 
اخلاطئة مثل التدخن، ويف بع�س املجتمعات الغربية 
تعاطي املخـــدرات اأو �سرب الكحـــول؛ ما يرتب عليه 
عـــدم اكتمال منو اأع�ساء اجل�ســـم اأو نتيجة نق�س يف 
و�ســـول الأوك�سيجـــن بن�سبة كافية اإلـــى الدماغ اأثناء 

• أصدقاء الجمعية من األطباء يساهمون في تأمين 	
الرعاية الطبية الالزمة لكل منتسبي الجمعية

• التوعية والتثقيف الصحي ساعدا على انخفاض نسب 	
اإلعاقة في المملكة 

• إعاقات النمو لدى األطفال كثيرة، منها: األمراض 	
الوراثية وتعرض األم الحامل اللتهابات فيروسية أو 

تناولها ألدوية دون استشارة الطبيب
• مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة له دور بارز بإجراء 	

الدراسات العلمية التي تسهم في السيطرة على 
أسباب اإلعاقة

بع�ـــس الولدات املتع�سرة؛ ما يوؤدي اإلى ظهور الإعاقة 
الذهنية واحلركية لالأطفال بعد الولدة، وغرها من 

امل�سببات.
وميكـــن احلـــد منها مبا يلـــي: زيادة الوعـــي والثقافة 
ال�سحية لدى اأفـــراد املجتمع والتعـــرف على اأ�سباب 
الإعاقـــة واإجراء الفحو�س الالزمـــة قبل الزواج لكال 
الوالديـــن واإجـــراء الفحو�ـــس املخربيـــة؛ للتاأكد من 
عدم وجود اأي مر�س فرو�سي م�سبب للتهابات التي 
ميكـــن اأن تنتقل اإلـــى الأجنة اأثنـــاء احلمل، ومعاجلة 
اأي منهـــا، اإن وجد، عنـــد اكت�سافه فـــورًا، واملحافظة 
علـــى املمار�سات ال�سحية والتغذية ال�سليمة لالأمهات 
احلوامـــل، وعـــدم الـــردد يف زيـــارة الطبيـــب عنـــد 
مالحظـــة اأي تغر يف منـــط منو الطفـــل اأو حركته اأو 

اإدراكه الذهني.
يتبن��ى مركز الأمري �ش��لمان لأبحاث الإعاقة 
م�ش��روعات وبرام��ج بحثي��ة ح��ول الفح���ض 
املبك��ر حلديثي الولدة.. فكيف ترون اأهمية 
الفح���ض املبكر حلديثي ال��ولدة، ودور مركز 

الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة يف ذلك؟
ياأتي الفح�س املبكر من الأهمية مبكان يف ا�ستك�ساف 
الأمرا�ـــس الع�سبيـــة والتطـــور الروحـــي واحلركـــي 
للطفـــل؛ حتـــى ميكـــن تـــدارك الأ�سباب قبـــل حدوث 
الإعاقـــات وعالجهـــا، وهنا متكن اأهميـــة الوقاية؛ اإذ 
ميكـــن يف كثر مـــن الإ�سابـــات تداركهـــا، وياأتي دور 
مركـــز الأمر �سلمان لأبحـــاث الإعاقة لركيز اجلهد 
يف البحـــث عـــن اأ�سبـــاب الإعاقة واإجـــراء الدرا�سات 
العلميـــة التي ت�سهم يف حتديد م�سببات الإعاقة؛ ومن 

ثم توجه اإلى ال�سيطرة على م�سبباتها باإذن اهلل.
الأخط��اء الطبي��ة وعالقته��ا بالإعاقة.. ما 

اأبرز الأخطاء وكيف ميكن جتنبها؟
مـــن اأبـــرز الأخطاء الطبيـــة يف هذا ال�ســـدد: نق�س 

الأك�سجة الدماغية ب�سبب تع�سر بع�س الولدات، و�سلل 
ال�سفـــرة الع�سدية ب�سبب اأخطـــاء فنية حتدث اأثناء 
الـــولدات الطبيعية، وو�ســـف بع�س الأدويـــة ال�سارة 
على اجلنـــن لالأمهـــات احلوامل اأو اأثنـــاء الر�ساعة 
وعـــدم عالج بع�س اللتهابـــات املهبلية لدى احلوامل 
ب�سكل جيد، وكلها تندرج حتت بع�س الأخطاء الطبية 

التي ت�سهم يف حدوث الإعاقة لدى الأطفال.
ما دور الأم قبل احلمل واأثناءه وبعد الولدة 
تن�ش��حها  ومَب  الإعاق��ة؟  اأطفاله��ا  لتجن��ب 

لتجنب الإعاقة باإذن اهلل؟
نن�سحها قبل احلمل بفحو�س ما قبل الزواج والك�سف 
عـــن الأمرا�س الوراثية. واأثناء احلمـــل بالبتعاد عن 
التدخن وا�ستخـــدام الأدويـــة دون ا�ست�سارة الطبيب 
قـــدر الإمكان وممار�سة الريا�ســـة واحلياة ال�سحية. 
اأما بعـــد الـــولدة فنن�سحها مبراجعـــة الطبيب عند 
مالحظـــة اأي تغر قد يطراأ على حـــركات و�سلوكيات 
الطفـــل ومتابعـــة تطعيمـــات الطفل التي تقيـــه، باإذن 

اهلل، الكثر من الأمرا�س الإعاقية. 
كي��ف ت��رون دور اأف��راد املجتم��ع يف احلد من 

م�شببات الإعاقة لدى الأطفال؟ 
 ل بـــد اأوًل مـــن التثقيـــف ال�سحـــي الـــذي ياأتـــي من 
الأهميـــة مبكان يف احلد مـــن م�سببات الإعاقة، باإذن 
اهلل، والبتعـــاد عـــن زواج الأقـــارب قـــدر الإمـــكان، 

واإجراء الفحو�س املخربية قبل الزواج.
كلمة اأخرية تود اإ�شافتها..؟

اأ�سجل اإعجابي وتقديري جلميع القائمن على جمعية 
الأطفال املعوقن، وعلى راأ�سهم �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمـــر املحبوب �سلطـــان بن �سلمان وجميـــع اأع�ساء 
اجلمعية على جهودهم املباركة، واأ�ساأل اهلل اأن ي�سدد 
خطاهم، ويثيبهم الأجر، واأن يجعل اأعمالهم خال�سة 

لوجهه الكرمي، واأن يدمي عليهم توفيقه.
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هشاشة العظام.. 
عند األطفال

تحدث بسبب عوامل وراثية 
وغذائية أو حاالت مرضية

من املعروف اأن الن�سيج العظمي 
بروتيني��ة  م��ادة  م��ن  يتك��ون 
ت�سمى »الكوالجني« وهي املادة 
هيئت��ه  للعظ��م  حتف��ظ  الت��ي 
وت��دمي مرونت��ه، كم��ا يحتوي 
هذا الن�س��يج عل��ى الكال�س��يوم 
يك�س��بان  اللذي��ن  والفو�س��فات 

العظم القوة وال�سالبة. 
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بناء العظم 
يف ت�ضريح���ات �ضحفي���ة اأو�ض���ح الدكت���ور عبداملعني 
عيد الأغ���ا ا�ضت�ضاري طب الأطف���ال والغدد ال�ضماء 
وال�ضك���ري � كلي���ة الط���ب بج���دة � جامع���ة امللك عبد 
العزيز، اأن العظم مير، على مدى حياة الفرد، بعملية 
ت�ضمى »اإعادة الت�ضكيل«، حيث تتحلل العظام القدمية 
وت�ضتب���دل بعظام اأخ���رى جديدة وقوي���ة. واأ�ضاف اأن 
الهتم���ام بالغذاء اجليد املت���وازن منذ الطفولة حتى 
�ضن الثالثني تقريبًا، من حيث تناول املواد الربوتينية 
وكذل���ك �ض���رب احللي���ب الغن���ي مب���ادة الكال�ضي���وم 
والتعر����س لل�ضم�س، من اأهم العوامل الأ�ضا�ضية لبناء 

وتقوية العظام. 
ولقد ثبت علمي���ًا اأن الن�ضيج العظمي يكون يف اأق�ضى 
ح���الت البن���اء من���ذ الطفول���ة حت���ى بلوغ امل���رء �ضن 
الثالثني، فاإذا بل���غ املرء �ضن الثالثني فاإنه ي�ضل اإلى 

احلد الذي تكون عنده العظام اأكرث قوة و�ضالبة. 
وبع���د �ضن الأربعني تبداأ �ضالبة العظم يف النخفا�س 
تدريجيًا عل���ى مدى �ضنوات حتى ت�ضبح العظام اأكرث 
رق���ة وه�ضا�ض���ة وذلك مع زي���ادة عمر الإن�ض���ان. وقد 
ارتبطت ه�ضا�ضة العظام بتقدم الأعمار وكرب ال�ضن.

هشاشة عظام األطفال 
وا�ضت���درك الدكتور عبداملعني الأغ���ا اأن هذا املر�س، 
Oste o  وه���و وه���ن العظ���ام اأو ه�ضا�ضة العظ���ام
porosis مل يقت�ض���ر، يف الع�ضر احلا�ضر، على 
كب���ار ال�ضن فقط، بل جت���اوز ذلك اإل���ى �ضغار ال�ضن 

»الأطفال«، وعلل ذلك بالأ�ضباب التالية: 
� عوام���ل وراثية: ثبت اأن بع�س الأمرا�س الوراثية مثل 
Osteogen o  مر�س اأو�ضتيوجن�ضي�س اإمبريفكتا
sis Imperfecta ي�ضيب العظام بالوهن منذ 
تكوي���ن العظام داخ���ل الرحم، وي�ضتمر ه���ذا املر�س 
اإل���ى ما بعد ال���ولدة. ويف احلالت احل���ادة قد يوؤدي 
اإلى وفاة الطف���ل يف ال�ضنوات الأولى من عمره ب�ضبب 
ك�ضور حادة يف اجلمجمة، وين�ضاأ املر�س ب�ضبب نق�س 
وراث���ي يف مادة الكولج���ني امل�ضوؤولة ع���ن قوة العظم 

وحمايته من الك�ضور. 
� قلة اأو عدم تن���اول احلليب بالكميات املطلوبة خالل 
فرتة بناء العظ���م؛ فاحلليب غني بامل���واد الربوتينية 

وكذلك بعنا�ضر الكال�ضيوم والفو�ضفات. 
� قل���ة، اأو عدم، التعر����س لأ�ضعة ال�ضم����س ال�ضرورية 

لتكوين فيتامني »دي« داخل ج�ضم الإن�ضان. 
� قلة احلركة وقلة ممار�ضة الريا�ضة من العوامل التي 

ت�ضاعد على ه�ضا�ضة العظام. 
� نق����س ال���وزن احل���اد اأو �ضع���ف البني���ة؛ فكلما كان 
ال�ضخ�س نحيفًا اإلى حد غري عادي يكون العظم اأكرث 

عر�ضة لالإ�ضابة بوهن العظام. 
� الع���الج الطوي���ل مبركب���ات الكورتي���زون؛ فهن���اك 
اأمرا�س كثرية يف ع�ضرنا احلا�ضر حتتاج اإلى العالج 
طوي���ل الأم���د مبركب���ات الكورتي���زون مث���ل: اأزم���ات 
الرب���و ال�ضعب���ي احل���اد املتك���ررة، الته���اب املفا�ض���ل 

الروماتيزمية، الذئبة احلمراء، مر�س الزلل البويل 
التهاب���ات   ،Nephrotic Syndrome
Inflammatory Bowel Di o  الأمع���اء

ease، وكذلك اأمرا�س املناعة الذاتية. وتعترب هذه 
الأمرا�س م���ن اأكرب العوامل التي ت���وؤدي اإلى ه�ضا�ضة 

العظام عند الأطفال واملراهقني. 
� اأدوية ال�ضرع باأنواعها املختلفة لفرتات طويلة. 

� بع����ض اأمرا�ض الغدد ال�شماء، مثل: الن�شاط الزائد 
للغدة الدرقي���ة، والن�شاط الزائد للغدة اجلار درقية، 
والن�ش���اط الزائد للغدة الكظرية، و»متالزمة كو�شنغ« 

 .Cushing›s syndrome
� اأمرا�س الكبد. 

الأطف���ال  اأ�ضب���اب غ���ري معروف���ة ت�ضي���ب عظ���ام   �
 Idiopathic واملراهقني باله�ضا�ضة مث���ل مر�س

 .Juvenile Osteoporosis
طرق الوقاية من مرض 
هشاشة العظام عند 

األطفال 
يوؤك���د الدكت���ور الأغ���ا اأن اأ�ض����س الوقاية م���ن مر�س 
ه�ضا�ض���ة العظ���م عند الأطف���ال تتمثل يف ط���رق بناء 
عظ���ام قوية و�ضليم���ة وحمايته���ا من التل���ف وفقدان 
�ضالبتها خ���الل فرتة بناء العظم الق�ضوى التي تبداأ 

منذ الولدة حتى �ضن الثالثني تقريبًا. 
وميكن لأي طفل اأو مراهق اأن يتخذ التدابري الالزمة 
لبناء عظامه بقدر عال، وذلك عن طريق الحتياطات 

ال�ضحية التالية: 

� التغذي���ة ال�ضحي���ة املتوازن���ة، والرتكيز عل���ى املواد 
الربوتيني���ة و�ضرب احلليب مبق���دار كوبني على الأقل 

يوميًا »500 ملليرت من احلليب«. 
� جتن���ب تناول امل�ضروب���ات الغازية؛ فلق���د ثبت علميًا 
اأن م���ادة الكافي���ني املوج���ودة يف امل�ضروب���ات الغازية 
مث���ل م�ضروب���ات الكول تع���وق امت�ضا����س الفو�ضفات 

ال�ضروري لبناء العظم. 
� التعر�س لأ�ضعة ال�ضم�س، غري احلارقة يوميًا ملدة 15 
� 20 دقيقة، ويج���ب التنبيه على عدم التعر�س لأ�ضعة 
ال�ضم����س يف ف���رتات الظهرية وعندما تك���ون ال�ضم�س 
عمودية، وذل���ك تالفيًا حلدوث احل���روق اجللدية اأو 

�ضربات ال�ضم�س. 
� الريا�ض���ة اليومي���ة، �ض���واء اأكانت م�ضي���ًا اأو جريًا اأو 

�ضباحًة. 
� تناول الكال�ضيوم، وكذلك جرعة وقائية من فيتامني 
»دي« مبع���دل 400 وحدة دولية يوميًا، وذلك اإذا تعذر 
�ض���رب احلليب اأو التعر����س لل�ضم�س، ويج���ب التنبيه 
اإل���ى اأن الأغذية التالية تعترب م�ضدرًا جيدًا لفيتامني 
»دي«، وه���ي: الكبد، زيت ال�ضمك، احلليب وم�ضتقاته 

املعززة بالفيتامني. 
واأخ���ريًا يجب التنبيه اإلى اأن مر����س ه�ضا�ضة العظام 
 Rickets خمتل���ف متامًا ع���ن مر�س لني العظ���ام
ف���الأول مر�س ي�ضي���ب كتلة العظ���م وكثافته، والآخر 
يح���دث ب�ضبب قلة تر�ضبات الكال�ضي���وم اأو الفو�ضفات 
يف العظ���م، وكالهما خمتل���ف يف الأعرا�س املر�ضية 

وطرق العالج.
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فقدان 
الشهية عند 

األطفال.. 
المشكلة 

والحل!

هل يعتبر

فقدان الشهية 

لدى األطفال أحد 

أنواع التمرد ضد 

سيطرة األهل؟
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أسباب فقدان الشهية
تتع���دد اأ�شباب فقدان ال�شهية ل���دى الأطفال، ومنها: 
ال�شع���ور بال���ذات وال�شلبي���ة، وع���دم �شع���ور الطف���ل 
بال�شع���ادة، وع���دم متت���ع الطف���ل بق�ش���ط كاف م���ن 
الريا�شة والهواء النقي، وطريقة معاملة الأم لطفلها، 
وحمبة الطفل اأو كرهه لأ�شناف الطعام التي تقدمها 
له الأم، وربط الطع���ام بحادثة غري �شعيدة، واإ�شرار 
الأم على اأن ي���اأكل الطفل كمية من الطعام اأكرث مما 
ي�شتطي���ع، وت�شدي���د الوالدي���ن عل���ى الطف���ل اأن يتبع 
اآداب املائ���دة كما ميار�شونها ه���م، وتناول احللويات 
والأ�شي���اء املوجودة باملق�شف املدر�شي اأو لدى الباعة 
اجلائلني، مثل بطاط����س ال�شيب�شي وامل�شا�شة.. اإلخ، 
هذه الأطعمة حتتوي على مواد �شناعية تف�شد اله�شم 
وتوؤدي اإلى ال�شعور بالمتالء مع اأن هذه الأطعمة لي�س 
بها اأي فوائد غذائية، كما اأنه قد يكون الطفل م�شابًا 
بالأنيميا وتكون هي ال�شبب الرئي�شي لفقدان ال�شهية، 
وم���ن الأ�شباب كذلك عدم تن���اول وجبة الإفطار »ولو 

وجبة خفيفة باملنزل«. 

عالج فقدان ال�شهية
ين�ش���ح اخلرباء لعالج فقدان ال�شهي���ة لدى الأطفال 
بعدم اإرغام الطفل على اأكل الطعام؛ فهو اأهم اأ�شباب 

فقدانه ال�شهية للطع���ام، وعلى الوالدين اأن يدركا اأن 
اأطف���اًل خمتلفني قد يكون لديه���م قدرة خمتلفة على 
الأكل، بع�شه���م ياأكل كثريًا، وبع�شهم ياأكل قلياًل؛ لذا 
يجب المتناع عن اإجبار الطفل على اأكل اأنواع معينة 
اأو كمي���ات حمددة من الطعام، كم���ا يجب اأن تراعي 
الأم مي���ول الطفل فيما يقدم له من اأ�شناف الطعام، 
وما يحب منها وما يكره، ويجب اأن ي�شمح للطفل كلما 
كان ذل���ك ممكن���ًا اأن ي�شاع���د نف�ش���ه يف عملية تناول 
الطعام، ويجب كذلك اأن تقدم اأنواع الأطعمة املختلفة 
للطف���ل يف �شن مبكرة، ويف�شل اإل يعطى للطفل �شيًء 
ياأكله بني وجبات الطعام املختلفة. كما يجب اأن يكون 
الطع���ام الذي يق���دم للطفل جذابًا م���ن حيث ال�شكل 
وامل���ذاق، ويف�شل األ يتناول الطف���ل طعامه وحيدًا بل 
يتناول���ه م���ع الآخرين. وي�ش���اف اإلى ذل���ك اأن هناك 
بع����س الأدوي���ة املتواف���رة الآن بال�شيدلي���ات لع���الج 
فقدان ال�شهية عند الأطفال، ولكن ل بد من ا�شت�شارة 

الطبيب املتخ�ش�س قبل ا�شتخدام هذه الأدوية. 

فقدان ال�ش��هية عند الأطفال 
م�ش��كلة �ش��ائعة بني الأطفال، 
خ�شو�ش��ًا بني العام��ني الثاين 
واخلام�س من العمر، وت�شاهم 
الأم دون اأن ت��دري م�ش��اهمة 
كب��رة يف اإيج��اد واإبقاء هذه 
امل�ش��كلة، وذلك باإظه��ار قلقها 
و�ش��كواها الدائمة غالبًا اأمام 
طفله��ا م��ن اأن اأكل��ه غر كاف، 
ويف كث��ر م��ن احل��الت يكون 
الطفل مو�ش��ع ال�شكوى موفور 
ال�ش��حة، وقد يكون اأكرث وزنًا 
مما ينبغي ل�ش��نه. وقد ي�شبح 
البيت بجميع من فيه م�شغوًل 
و�ش��هيته،  الطف��ل  بطع��ام 
اإقناع��ه  اجلمي��ع  ويح��اول 
ب��اأن ي��اأكل زي��ادة عم��ا يفعل، 
بالرتغي��ب  ذل��ك  ويحاول��ون 
والتهدي��د  وبال�ش��دة  حين��ًا 
حينًا اآخر، ويف اأغلب الأحيان 
اأي  اجله��د  ه��ذا  يعط��ي  ل 
نتيجة، بل رمبا اأعطى نتيجة 
�ش��هية  م��ن  فيقل��ل  عك�ش��ية؛ 

الطفل للطعام. 
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ما هي أمراض 
التمثيل 

الغذائي؟

يحت��وي الطعام ال��ذي ناأكله عل��ى الكربوهي��درات والربوتني والده��ون، ومتر كل هذه 
الأطعمة ب�شل�ش��لة م��ن التفاعالت الكيميائية له�ش��مها ولإنتاج الطاق��ة الالزمة للنمو 
واحلياة الطبيعية، وهذه التفاعالت الكيميائية له�ش��م الطعام ُت�ش��مى عملية التمثيل 
الغذائي »وت�ش��مى اأي�ش��ًا العملية ال�ش��تقالبية«، وكل تفاعل كيميائ��ي يتحكم فيه نوع 
خا���س م��ن املواد الكيميائية ت�ش��مى خم��رة اأو اأن��زمي، واأمرا�س التمثي��ل الغذائي »اأو 
الأمرا�س ال�شتقالبية« حتدث عند وجود نق�س اأو فقدان كامل لإحدى هذه اخلمائر، 
ويف الع��ادة ت��وؤدي اإلى تراكم اإحدى املواد الكيميائية م�ش��حوبًا بنق�س مادة كيميائية 
اأخرى؛ فاأعرا�س املر�س تظهر نتيجة لهذا الختالل؛ لذلك فاإن املادة املرتاكمة تتكون 
كاأنها مادة �ش��امة نتيجة لرتاكمها، واملادة الناق�ش��ة جتعل اجل�ش��م غر قادر على اأداء 
الوظيف��ة الت��ي تتطلب هذه املادة. وعدم ع��الج هذه الأمرا�س قد ي��وؤدي اإلى اأعرا�س 
خمتلفة ترتاوح بني ال�ش��عور بالتعب ب�ش��كل غام�س اإلى التدهور الكبر يف ال�شحة؛ مما 
ق��د ي�ش��تدعي دخول امل�شت�ش��فى اأو العناية املركزة. ومع مرور الوق��ت ومن دون تقدمي 

الرعاية الطبية الالزمة قد يحدث تلف يف املخ اأو اإلى الوفاة ل قدر اهلل. 
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نسبة انتشارها
ل �ش���ك اأن اأمرا�س التمثيل الغذائ���ي كثرية ومتنوعة 
وه���ي متفرقة ن���ادرة احلدوث ولكنه���ا جمتمعة متثل 
عبئ���ًا �شحي���ًا ل ي�شته���ان ب���ه، ويقدر باأن طف���اًل يولد 
م�شاب���ًا باأحد اأمرا�س التمثي���ل الغذائي لكل 50000 
حال���ة ولدة لطفل ح���ي، وه���ذا تقريبًا م�ش���اٍو لن�شبة 
انت�ش���ار مر�س ال�شكر لالأطف���ال. كما يتوقع اأن 20 يف 
املئة من املواليد الذي���ن تظهر عليهم عالمات ت�شمم 
يف ال���دم مع عدم وج���ود اأ�شب���اب جرثومي���ة، لديهم 

مر�س من اأمرا�س التمثيل الغذائي. 
األعراض

اإن الأعرا����س الت���ي ت�شاح���ب امل�ش���اب مبر����س من 
اأمرا����س التمثي���ل الغذائ���ي متفاوت���ة ب�ش���كل كب���ري 
ي�شع���ب ذكره يف ه���ذه العجالة، ولكن ق���د يكون اأهم 
عار����س هو تقلب حالة املري�س م���ن حالة �شليمة اإلى 
اأخ���رى �شيئة، والتاأرجح فيم���ا بينها، اأو فقدان اإحدى 
الق���درات اأو املهارات الت���ي كان يتقنها الطفل؛ فمثاًل 
قد يك���ون فقدانه للجلو����س اأو الإم�ش���اك بالأ�شياء اأو 
فقدان الب�شر وتدهور القدرات العقلية، املفتاح املهم 
لت�شخي����س احلالة؛ مما ي�شاعد الطبي���ب اإلى اإجراء 

الفحو�س الالزمة للتاأكد من الت�شخي�س.
ومن الأعرا�س الأخرى امل�شاحبة:

� اخلمول والغيبوبة. 
� ارتخاء يف الع�شالت. 

� نوب���ات م���ن الت�شنج وال�ش���رع، خ�شو�ش���ًا تلك التي 
ي�شعب عالجها باأدوية ال�شرع. 

� انقط���اع النف�س اأو �شعوبة يف التنف�س اأو تنف�س �شريع 
وعميق. 

� ح���دوث ت�شمم يف الدم، خ�شو�ش���ًا التي تكون ناجتة 
من جرثومة الآي كويل. 

� ظهور رائحة غريبة من اجل�شم. 
� حدوث يرقان »ا�شفرار يف لون اجللد«. 

� تغري يف مالمح الوجه. 
� ت�شخم يف الكبد اأو الطحال اأو كليهما. 

� وجود �شخ�س اآخ���ر م�شاب بنف�س املر�س اأو حدوث 
عالقة ن�شب بني الأبوين. 

الأ�شباب
اإن اأمرا����س التمثي���ل الغذائ���ي اأمرا����س وراثية، ويف 
الع���ادة تنتقل مبا ي�شمى بالوراثة املتنحية من الأبوين 
اإل���ى اأطفالهما؛ فه���ي ت�شي���ب الذكور والإن���اث على 
ال�ش���واء. كم���ا اأن الأبوي���ن يكون���ان تلقائي���ًا حامل���ني 
»ناقل���ني« للمر����س؛ نتيجة حلملهم���ا لطفرة يف اأحد 
اجلينات »املورثات«؛ لذلك ل ينتقل املر�س من اأحد 
الأبوين فقط بل ق���د ينتقل من كليهما يف اآن واحد. 
كما اأن هناك ن�شبة احتمال لتكرار املر�س، وهي 25 

يف املئة يف كل مرة حتمل فيها الزوجة، بينما احتمال 

عدم تكرار الإ�شابة يبلغ 75 يف املئة. كما يجب التنبه 
اإل���ى اأن بع�س الأطف���ال ال�شليم���ني �شيكونون حاملني 
للمر����س كاأبويهم، وعليهم اأن يح���رزوا عند الزواج؛ 
لكي���ال تتك���رر نف����س امل�شكل���ة يف ذريته���م. اإن الكثري 
م���ن الأمه���ات ل تعرف اأنه���ا حاملة للمر����س اإل بعد 
اأن ي�ش���اب اأح���د اأطفالها باأحد ه���ذه الأمرا�س، وقد 
يكون ذلك يف اأول الأمر �شدمة وقد ل ي�شدقون بهذا 

الأمر. 
التشخيص

يتم ت�شخي�س ال�شتب���اه بهذه الأمرا�س يف خمتربات 
متخ�ش�شة، وذلك ع���ن طريق حتليل عينة من البول 
وال���دم، كما ميك���ن الت�شخي�س عن طري���ق عينة من 
اجلل���د اأو الع�ش���الت اأو الكب���د اأو خالي���ا امل�شيم���ة اأو 

ال�شائل الأمينو�شي للجنني خالل احلمل. 
ومع تطور الطب اأمك���ن حاليًا الك�شف عن الكثري من 
ه���ذه الأمرا����س عن طري���ق برنامج فح����س حديثي 
ال���ولدة لأمرا����س التمثيل الغذائي ع���ن طريق جهاز 
 ،»Tandem MS« قيا�س الطيف الكتلة املتوايل
وبوا�شط���ة ورق الفل���ر. كم���ا ميك���ن الت�شخي�س عن 
طري���ق فح����س اجلين���ات لبع����س ه���ذه الأمرا����س، 
ولك���ن ذل���ك متوافر فق���ط يف عدد قليل م���ن املراكز 
الطبية العاملي���ة، ويف العادة ل تقوم اإل بالفح�س عن 
الطفرات الأكرث انت�شارًا كما هو احلال يف مر�شي »اإم 

كاد« و»اإل ت�شاد«. 
العالج

اإن الك�ش���ف املبكر وتطور طرق ع���الج هذه الأمرا�س 
مكن���ا الكثري من امل�شابني بهذه الأمرا�س من العي�س 
حي���اة طبيعية اأو قريبة من الطبيع���ي، وما دام الأهل 
حري�شني عل���ى اتباع الإر�شادات الطبي���ة، خ�شو�شًا 
الت���ي تتعل���ق بالغ���ذاء اخلا�شة ف���اإن م�شتقب���ل هوؤلء 

الأطفال يب�شر باخلري.
اإن معظ���م الذين ُعوجلوا ب�ش���كل �شحيح من الأطفال 
اأو البالغ���ني اأمكنه���م ب���اإذن اهلل اأن يتمتع���وا ب�شح���ة 
ج�شمية وعقلية �شليمة، مع العلم باأن بع�س امل�شابني 
ق���د يحتاج���ون اإل���ى تغذي���ة خا�ش���ة، وق���د ت�شتوجب 
و�ش���ع اأنب���وب تغذية عن طري���ق املعدة ب�ش���كل دائم، 

احلالت كم���ا اأن هن���اك  بع����س 

امل�شاب���ة باأمرا����س التمثيل الغذائ���ي مل ت�شتجب اإلى 
العالج، حتى ولو قدم لها العالج املبكر. 

اإن التغذية اخلا�شة للم�شابني باأي مر�س من اأمرا�س 
التمثي���ل الغذائي تعتمد على احلد من تناول الأطعمة 
الت���ي ل ي�شتطيع اجل�شم ه�شمها ب�شكل طبيعي. ولكي 
تنج���ح الأ�شرة يف تطبي���ق هذه احلمية ف���اإن ذلك يف 
العادة ي�شمل الدق���ة يف اختيار الأطعمة التي يتناولها 
ال�شخ����س وحتدي���د الكميات التي ميك���ن اأن يتناولها 
ع���ن طري���ق وزنه���ا وحتدي���د حمتوياته���ا الغذائي���ة 
ب�ش���كل دقيق. وقد يتطلب الأم���ر يف كثري من الأحيان 
تن���اول م���واد غذائية مع���دة ال�شنع »كاأن���واع خمتلفة 
م���ن الطحني واملعجن���ات واخلبز واحللي���ب والزيوت 
وبدائ���ل البي�س«، وقد تكون باهظة الثمن ومرهقة يف 
حت�شريه���ا، خ�شو�شًا اأن العملي���ة تتكرر ب�شكل يومي 

لعدة �شنوات اإن مل تكن طوال العمر.
اإن عملي���ة تناول هذه الأطعمة اأو اإعطاء اأدوية خا�شة 
قد ت�شاعد على خف�س ن�شبة املواد ال�شامة يف اجل�شم 
ورفع م�شتوى املواد الناق�شة لكي ينمو اجل�شم ب�شكل 
�شح���ي ومن دون حدوث نك�شات ق���د توؤدي اإلى اإعاقة 

عقلية اأو �شعف يف البنية. 
كما ميكن عالج بع�س هذه الأمرا�س عن طريق اإعطاء 
اأدوية حمف���زة للخمائر، وهي يف العادة جمموعة من 
الفيتامينات. كما اأن هناك بع�س الأدوية التي ت�شاعد 
عل���ى تخفي�س ن�شب���ة امل���واد ال�شمي���ة يف اجل�شم عن 

طريق طردها عرب الكلى كدواء الكارنتني.
وعند تراك���م ال�شموم ب�شكل كبري فق���د يلجاأ الطبيب 
اإلى ا�شتعمال الغ�شل الربوتوين اأو غ�شل الدم؛ كاإجراء 
موؤق���ت، خ�شو�ش���ًا حلديث���ي ال���ولدة. ويف ال�شنوات 
الع�شر املا�شية متكنت بع����س ال�شركات الدوائية من 
اإنت���اج اأنواع من اخلمائر الت���ي تكون ناق�شة يف بع�س 
اأمرا����س التمثي���ل الغذائ���ي، ولقد ا�شتخدم���ت لعدة 
اأمرا����س، وما زال هناك بع����س العقبات يف ا�شتعمال 
هذه اخلمائر، خ�شو�شًا التكلفة الباهظة واعتمادها 
على الوريد يف اأخذها وعدم و�شولها اإلى خاليا املخ، 
والتي قد تتاأثر بنق�س اخلمرية. كما اأن بع�س املراكز 
الطبي���ة قامت باإج���راء زراعة للكب���د اأو نخاع العظم 
كعالج له���ذه الأمرا�س، وهناك الكث���ري من النجاح، 

ولكن ما زال امل�شوار طوياًل. 
اإن كل مر�س من اأمرا�س التمثيل الغذائي يحتاج اإلى 
رعاية خا�ش���ة ودقيقة وخمتلفة، كما اأن���ه يحتاج اإلى 
مراقبة ومتابع���ة �شحية من قبل الطبيب املخت�س. 
اإن اإح���دى م�ش���اكل ه���ذه الأمرا����س اأنه���ا حتتاج 
اإل���ى اأطب���اء متخ�ش�ش���ني واخت�شا�شي���ي تغذية 
متمكنني، وهذا ق���د ل يتوافر يف كثري من املراكز 
الطبية نتيجة قلة عدد املخت�شني بهذه الأمرا�س 

على امل�شتوى العاملي. 
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قريبًا.. �صي�صبح مبقدور َمن ُبرتت �أطر�فهم �أو َمن 
يجدون �صعوبة يف �لوقوف على �أرجلهم �أن يتحركو� 
م�صتخدم���ن »جهاز نقل ميكن �رت���د�وؤه«، وهو جهاز 

يعطي تاأثريً� ي�صاهي تاأثري �مل�صي.
وقد �أماط���ت �صركة �إك�صموف���ري �لقاب�صة �للثام عن 
و�صيلة نقل تق���وم على �أ�صا�س مفه���وم حرية �ليدين 
و�لت���و�زن و�الت���ز�ن �لذ�تي، وهو جه���از يطلق عليه 
��صم »�ملركب���ة �خلفيفة ذ�ت �لعج���ات �الأربع � ذي 
ت�صاريوت«، يت���م �لتحكم فيه بحركات دقيقة الأ�صفل 
�جل���ذع و�لورك���ن، �أما �أجه���زة �ال�صت�صع���ار �ملركبة 
د�خ���ل �لهيكل �ل�صبيه بالغط���اء يف تلك �ملركبة فهي 
�لتي تتولى تف�ص���ري �لتغري�ت �لطفيفة �ل�صادرة عن 
ج�صم من يرتدي �جلهاز لتوقع �حلركات �ملق�صودة 
من تلك �لتغري�ت وتنفيذ �الإجر�ء�ت يف هذ� �ل�صدد 
يف �صوء ما تقدم، وهذ� يعني �أن م�صتخدمي �جلهاز 
�صيك���ون يف مقدوره���م �لتحك���م يف �جت���اه �حلركة 
و�صرعته���ا و�القرت�ب م���ن �لهدف �ملق�ص���ود دومنا 

حتريك �أ�صبع قيد �أمنلة. 
وهذ� �جلهاز ب�صكل���ه �لر�أ�صي يتيح مَلن يرتديه 

�إد�رة ح���و�ر بلغة �لعن مع �الآخرين �إذ� كانو� 
وقوفًا، وه���و يعمل بالبطارية وميكنه �ل�صري 
م�صاف���ة تبلغ نحو 12 ميًا يف �ل�صاعة، وقد 

ك�ص���ف عن���ه �لنق���اب يف معار�س �أقيم���ت يف �ملقر 
�لرئي�صي لل�صركة يف مكليان يف فريجينيا. 

و�صرح ديفيد باي�صوك �لرئي�س �لتنفيذي لل�صركة باأن 
�جلهاز مت ت�صميمه خ�صي�صًا مل�صاعدة �مل�صابن يف 
�جلي����س �الأمريك���ي، و�أ�صاف: ميثل �جله���از م�صارً� 
مث���ريً� ل�صركتنا؛ فف���ي حن �أن فريقن���ا كان تركيزه 
يف �الأ�ص���ل من�صب���ًا عل���ى ت�صميم منتج���ات مزودة 
بوح���د�ت ��صت�صع���ار تر�قب �لعام���ات �حليوية فاإن 
وحد�ت �ال�صت�صعار �لتي لدى ت�صاريوت مت ت�صميمها 
لتجع���ل �حلي���اة �أكرث ر�ح���ة.. وناأمل ب�صف���ة خا�صة 
�أن يوفر �جله���از �ل�صعور بالفخ���ر و�العتز�ز و�لقوة 
وزي���ادة �لق���درة على �حلرك���ة لدى َم���ن �أ�صيبو� يف 

للكرسي المتحرك 

أهمية قصوي 

للمعاقين

لذلك عمدت �لعديد من �ملوؤ�ص�صات 

رلى تطويره مما يعمل على زيادة 

�لكفاءة وتي�صري �صبل �حلركة 

و�لتنقات .

ميادين �لقتال. 
ويق���ول م�صممو �جلهاز: �إن �لت�صميم �ملدمج للجهاز 
ي�صم���ح له بالتح���رك يف �لفر�غات �لتي تك���ون �أ�صغر 
بكثري من �أن تتحرك فيها �لكر��صي �ملزودة بعجات. 
وه���م يعكف���ون �أي�ص���ًا عل���ى ت�صمي���م ن�صخ���ة ت�صم���ح 
مل�صتخدميه���ا بالتح���رك م���ن �أعلى �إلى �أ�صف���ل �أو من 

�لو�صع �لر�أ�صي �أو �لعمودي �إلى عك�صه. 
ويح���دو �ل�صرك���ة �الأم���ل يف �أن تتمكن نهاي���ة �ملطاف 
م���ن �لدخ���ول يف �صر�كة م���ع �إحدى �ص���ركات ت�صنيع 

�ل�صيار�ت لطرح جهاز يتم توجيهه بح�صب �الأد�ء.

يستشعر التغيرات في الجسم ويترجمها إلى حركات
جهاز بديل للكرسي المتحرك 

يمكن مبتوري األقدام من »الوقوف 
والمشي«
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التقليل من 
خطورة رضوض 
الرأس البسيطة

ق���د تبدو �صرب���ة عل���ى �لر�أ����س يف �لب���دء ب�صيطة يف 
�صكله���ا؛ ف���ا ينج���م عنه���ا �أمل ف���وري �أو �أي �أعر��س 
�أخ���رى، �إال �أنها من �ملمك���ن �أن تت�صبب الحقًا يف �أذى 

دماغي مهدد للحياة، بح�صب �خلرب�ء.
�لع���اج �لفوري بع���د �أي �صربة من ه���ذ� �لنوع يكون 
�أ�صا�صي���ًا؛ الأنه غالبًا ما يكون �خللل �لناجم عن �صبب 
�لورم �حلا�صل غري قاب���ل لل�صفاء يف �أوقات متاأخرة؛ 

فم���ن �ملمكن �أن يبدو �أي �سخ����ض تعر�ض لل�سقوط �أو 
حلادث �صي���ارة مبظهر طبيعي متام���ًا عقب �حلادث 
مبا�ص���رة، �إال �أن و�صع���ه ق���د يرت�جع ب�صرع���ة وب�صكل 

فجائي.
وم���ن �ملمكن �أن يبدو �ملري�س طبيعيًا �إلى �أق�صى حد، 
دون �أن ي���درك �أن هن���اك نزيف���ًا د�خ���ل �لدماغ، ومع 
�رتفاع �ل�صغ���ط تظهر �الأعر�����س �لكا�صيكية الأذية 
�لدم���اغ �لر�صي���ة، ويف هذه �الإ�صابات جن���د �أن �لدم 
يحتجز بن �جلمجمة و�لطبقة �ل�صلبة من �جللد بن 

�لعظم و�لدماغ، و�لتي يطلق عليها �ملادة �جلافية.
وم���ع تدفق جريان �لدم م���ن �ل�صريان �ملتمزق يتجمع 
�ل�صائ���ل، ويخ���رتق �ملادة �جلافي���ة، وغالب���ًا ال ي�صعر 
�ملر�ص���ى بح���دوث ك�ص���ر يف �جلمجمة �ل���ذي يقع يف 

نظ���م كر�ص���ي بح���ث �الإعاق���ة �ل�صمعي���ة وزر�ع���ة 
�ل�صماع���ات »ر�صد« وق�صم �الأنف و�الأذن و�حلنجرة 
بكلي���ة �لطب يف جامعة �ملل���ك �صعود، موؤخرً�، ندوة 
بعن���و�ن »�جلين���ات و�صع���ف �ل�صم���ع« يف م�صت�صفى 

�مللك عبد�لعزيز �جلامعي.
ذكر ذلك ��صت�صاري �الأنف و�الأذن و�حلنجرة بكلية 
�لطب بجامع���ة �مللك �صعود ورئي�س �للجنة �ملنظمة 
للن���دوة و�مل�ص���رف عل���ى كر�ص���ي »ر�ص���د« �لدكتور 
عبد�لرحمن بن عبد�هلل حج���ر �لذي دعا �الأطباء 
و�الخت�صا�صي���ن �إلى �مل�صارك���ة يف �لندوة حيث �إن 
هذ� �ملجال �أخ�صب بيئة لدر��صة و�كت�صاف جينات 

�صع���ف �ل�صمع؛ نظ���رً� �إل���ى �نت�ص���ار زو�ج �الأقارب 
وكرب ع���دد �أف���ر�د �لعائلة و�لزو�ج �ملبك���ر، كما �أن 
در��صة �جلين���ات تعد من �لثور�ت �لعلمية �حلديثة 
�لت���ي ته���م �لكثري م���ن �ملخت�صن؛ ملا له���ا من دور 
بارز وكبري يف �الكت�صاف �ملبكر للكثري من �حلاالت 
وتقدمي �أف�صل رعاية �صحية لها، �إ�صافة �إلى �حلد 

من �الإ�صابة بالكثري من هذه �الأمر��س. 
وذك���ر �لدكت���ور حج���ر �أن �لن���دوة كان���ت فر�ص���ة 
للمخت�ص���ن لزي���ادة خرب�تهم بح�ص���ور نخبة من 
�الأطباء �لعاملي���ن، وهم: �لربوفي�صور باترك بيندر 
م���ن �لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكي���ة و�لربوفي�ص���ور 

مفغي����د كنعان »�لوالي����ات �ملتحدة �الأمريكي����ة«، �إ�صافة 
�إلى متحدثن من �مل�صت�صفيات و�ملر�كز �لطبية باململكة 

�لعربية �ل�صعودية �لذين لهم دور بارز يف هذ� �ملجال.

»الجينات وضعف السمع«
بمستشفى الملك عبدالعزيز

التدبير اإلسعافي:
� ال حترك راأ�س امل�ض��اب وثبته بو�ضع 

قطع قما�ضية حتته. 
اأ�ض��ند  اإذا كان امل�ض��اب عل��ى ظه��ره   �
رقبت��ه بقطع��ة قما���س دون حتريكه 

وال ت�ضع �ضيئًا حتت راأ�ضه.
رضوض الكتف 

والعضد:
� ا�ضنع و�ض��احًا حلمل وزن الذراع على 

الرقبة. 

� ثب��ت املرف��ق والكتف برب��ط الذراع 
اإلى اجل�ضم.

العالمات الحيوية 
األساسية:

� النب���س: طف��ل 100-120/د � بال��غ 
70-80 /د.

� التنف���س: طفل 30 حرك��ة/د � بالغ 
16-20 حركة/د.

� ل��ون اجللد زهري اأكرث ما يالحظ يف 
ال�ضفتني والعينني.

مث���ل ه���ذه �حل���االت ع���ادة ف���وق �الأذن عل���ى �لعظم 
�ل�صدغي.

وهناك �صريان ي�صري فوق �جلمجمة ميكن �أن يتعر�س 
للتم���زق ويبد�أ بالنزيف فوق �صط���ح �لدماغ، وهو �أمر 
ينجم ع���ن تعر�س �لدم���اغ لزي���ادة يف �ل�صغط؛ مما 
ي���وؤدي �إلى تورمه، حيث ال تتو�ج���د م�صاحة كافية له؛ 
ليتح���رك د�خل جتوي���ف �جلمجم���ة، وم���ع ��صتمر�ر 
�ل�صغ���ط يقل �جلري���ان �لدم���وي �إلى �لدم���اغ؛ لتبد�أ 
�الأعر�����س يف �لظه���ور ل���دى �ملري�س، وه���ذه �حلالة 
تع���رف بن �خت�صا�صيي �لع�صبي���ة ب�»�لتناذر«؛ نظرً� 

�إلى �لتدهور �ل�صريع �لذي يتعر�س له �ملري�س.
ولي�س بال�صرورة �أن تك���ون �ل�صربة �صديدة كي تظهر 
�الأعر�����س �لت���ي يرت�وح زم���ن ظهورها ب���ن �لدقائق 
�خلم����س �الأول���ى م���ن �حلادث حت���ى ث���اث �صاعات 
بع���ده، وهي عبارة عن: غثي���ان، �صد�ع �صديد، عينن 
بر�قت���ن، مع تبدل يف حج���م حدقت���ي �لعينن، ونوم 

مفاجئ.
و�حل���ل �لوحي���د يف هذه �حلال���ة مر�جع���ة �مل�صت�صفى 
�الأذى  ي�صب���ح  ال  حت���ى  �الأول���ى؛  �ل�صاع���ات  خ���ال 
�لدماغ���ي د�ئمًا، وغالبًا ما يك���ون �حلل جر�حيًا عرب 

فتح �جلمجمة و�إيقاف �لنزيف.
�خلطوة �لتالية بعد ذلك تكون مبر�قبة ن�ساط �لدماغ 
و�لبحث ع���ن �أي �أذى د�ئم، ويبقى �ملري�س عادة ملدة 
�صه���ر يف غرفة �لعناية �ملركزة �لع�صبية، ومن بعدها 
يبد�أ برنامج �إعادة تاأهيل بالعاج �لطبيعي؛ ال�صتعادة 

�لوظائف �لدماغية �ملتاأثرة.

دليل اإلسعافات األولية 
لرضوض الرقبة
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ح�سل الطالب ال�سع���ودي عادل �سعيد العوامي، 
Acce s »على جائ���زة الفكرة الأكرث اإ�سراقا 
sibility Award«، منا�سف���ة مع خمرتع 
م���ن املك�سيك خالل موؤمتر عقده املركز الوطني 
لالإب���داع التكنولوج���ي يف العا�سم���ة الأمريكي���ة 
وا�سنط���ن موؤخرًا، حمققًا بذلك جناحًا تاريخيًا 
للمملك���ة وال�سرق الأو�سط بف���وزه بهذه اجلائزة 

العاملي���ة. وفاز العوام���ي بهذه اجلائ���زة العاملية 
املهمة لتطويره برنامج »ATST« الإلكرتوين 
الذي »ي�ساع���د ال�سم على عي�ش حي���اة اأف�سل، 
من خ���الل ترجم���ة الن�سو�ش العربي���ة اإلى لغة 
الإ�سارة املوحدة؛ للتمتع باإمكانات اأف�سل للتعلم 

والتوا�سل«.
وق���ال العوام���ي ال���ذي يدر����ش يف ق�س���م تقني���ة 

العربي���ة  اجلامع���ة  يف  واحلا�س���وب  املعلوم���ات 
املفتوح���ة: اإن برنام���ج املرتج���م الإ�ساري يدمج 
امللف���ات الإ�سارية يف قامو�ش واح���د، وي�ساعف 
م���ن قاع���دة البيان���ات املوجودة، ع���ن طريق ما 
اأطل����ق عليه مطور الربنامج، الرتجمة الذكية. وميكن 
للربنامج ترجمة كلمة واح����دة اأو جملة اأو عدة جمل، 

وذلك من خالل واجهة م�ستخدم ب�سيطة ومي�سرة .

ح���ذر بع�ش خرباء ال�سحة من اأن تعّود الأطفال على 
ا�ستخ���دام اأجه���زة الكومبيوت���ر والإدم���ان عليه���ا يف 
الدرا�س���ة واللعب رمبا يعر�سهم اإلى خماطر اإ�سابات 

قد تنتهي اإلى اإعاقتهم ب�سكل دائم.
ويقول هوؤلء اخلرباء اإن اآلف الأطفال يعانون بالفعل 
حاليًا من م�ساكل ومتاعب �سحية ذات عالقة مبا�سرة 

با�ستخ���دام اأجه���زة الكمبيوت���ر، من 

سعودي يفوز بمسابقة عالمية 
في ترجمة النصوص إلى لغة 

إشارات

أطفال معوقون 
بسبب  الكمبيوتر

ل�ساع���ات طويلة يف البيت، �س���واء للعب اأو الدرا�سة؛ 
وهو ما يجعلهم عر�س���ة للتقل�سات والتوترات التي 

ت�سيب الع�سالت وحتى العظام.
ويعتق���د الدكتور لي���ون �ستاركر الذي يج���ري حاليًا 
بحث���ًا حول الظاه���رة يف اأ�سرتالي���ا، اأن امل�ستقبل ل 
يب�سر باخل���ر بالن�سب���ة اإلى الأطف���ال يف بريطانيا 
ورمب���ا غرها من الدول اإذا مل تعال���ج امل�سكلة على 

وجه ال�سرعة العظام والع�سالت.
وي�س���ر يف هذا ال�سي���اق اإلى اأن املو�س���وع قد يتطور 
لي�سب���ح م�سكل���ة عاملية ت�سي���ب اأك���رث الأطفال يف 
اأنحاء العامل بفعل الإدمان على ا�ستخدام الكمبيوتر 

واجللو�ش اأمامه بطرق غر �سحية.
وي�سيف اأن اجليل احلايل هو اأول جيل من الأطفال 
الذي���ن ي�ستخدم���ون الكمبيوت���ر وه���م يف مرحل���ة 
تطوي���ر ومن���و ع�سالته���م وعظامه���م، واإذا 
مل جن���د الط���رق الكفيل���ة با�ستخ���دام 
الكمبيوت���ر على نح���و �سحيح بعيد 
عن امل�س���اكل، ف�سرنى اأطفاًل 
لهذا  معوق���ن  كثري���ن 

ال�سبب. 

اأبرزها اإ�سابات الرقبة والظهر والأطراف. 
وي�سرون يف هذا ال�سدد اإلى اأن هذه الإ�سابات تظهر 
يف العادة عند البالغن ب�سبب ا�ستخدام تلك الأجهزة 
لف���رتات طويل���ة، مرتافقة مع اجللو����ش بطريقة غر 
�سحيح���ة اأمامه���ا، اإل اأن درا�سات مهم���ة حول تاأثر 
وانعكا�ش هذه امل�ساكل على الأطفال مل جتر اإل اأخرًا 
يف بريطاني���ا، خ�سو�سًا تلك املتعلق���ة باإ�سابات توتر 
الأطراف الرتددي، والت���ي تعرف اخت�سارًا ب�»اآر اأ�ش 

اآي«.
ويق���ول الأطب���اء يف بريطانيا: اإن ه���ذه الإ�سابات يف 
ارتف���اع م�ستم���ر ب�سب���ب ازدي���اد ا�ستخ���دام الأطفال 
لأجهزة الكمبيوتر 
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الكمبيوتر سبب 

رئيسي لتغير مالمح 

المسكن

يالئم طبيعة اأج�سادهم، كما اأن فاأرة 

الكمبيوتر وحجم ال�سا�سة واحلروف 

والأ�سكال واملج�سمات املرئية لها كلها تاأثر 

ملحوظ يف

تعديل وتكييف األثاث

يع���ود ج���زء من هذه امل�سكلة اإل���ى اأن املدار�ش ت�ستخدم نف�ش �سالت الكمبيوت���ر جلميع التالميذ؛ وهو ما 
يعن���ي اأنهم ي�ستخدمون نف����ش الكرا�سي واملكاتب دون تعديلها على نحو يالئ���م طبيعة اأج�سادهم، كما اأن 
ف���اأرة الكمبيوتر وحجم ال�سا�سة واحلروف والأ�س���كال واملج�سمات املرئية لها كلها تاأثر ملحوظ يف كيفية 

تاأقلم ج�سم امل�ستخدم واأطرافه للجهاز. 
وب���داأت هذه التحذيرات تاأخذ �سداه���ا عند بع�ش املدار�ش الربيطانية الت���ي �سرعت يف تعديل الكرا�سي 
واملكاتب واملعدات بحيث تكون مالئمة لكل م�ستخدم من تالميذ املدار�ش البتدائية، كاًل على حدة، وهم 

الذين ترتاوح اأعمارهم بن اخلام�سة واحلادية ع�سرة.
وي���رى بع�ش اخلرباء القانونين اأنه يف حال عدم اتخ���اذ املوؤ�س�سات التعليمية اإجراءات ملواجهة ومعاجلة 
امل�سكل���ة، فاإنها قد جت���د نف�سها اأمام م�سل�سل م���ن الق�سايا القانونية املرفوعة �سده���ا من اآباء التالميذ 

امل�سابن يف امل�ستقبل.
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ر لما  كل ُمَيسَّ
ُخلق له

قـــال ر�ســـول اهللـ  �سلـــى اهلل عليـــه و�سلمـ  ملـــا قال له 
ال�سحابة: »اأفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: 
اعملـــوا؛ فكل مي�سر ملـــا خلق له، ثم قـــراأ قوله تعالى: 
ُرُه  �ْسَنى، َف�َسُنَي�سِّ َق ِباْلُ دَّ َقى، َو�سَ ا َمْن اأَْعَطـــى َواتَّ َفاأَمَّ
�ْسَنى،  َب ِباْلُ ا َمْن َبِخـــَل َوا�ْسَتْغَنى، َوَكذَّ مَّ ِلْلُي�ْسَرى، َواأَ

ُرُه ِلْلُع�ْسَرى )الليل: 10-5(«.  َف�َسُنَي�سِّ
اإن اهلل تعالـــى جعل كاًل مي�ســـرًا ملا خلق له؛ فاإذا خلق 
اهلل العبـــد لل�سعـــادة ي�ســـره لعمل اأهـــل ال�سعادة حتى 
ميـــوت على ذلـــك العمـــل ويكتـــب �سعيـــدًا، واإذا خلق 
اهلل العبـــد لل�سقـــاوة خذله وي�سر له اأ�سبـــاب ال�سقاوة 
حتـــى ميوت عليها، وذلـــك عدل مـــن اهلل، ولي�س فيه 
ظلم لأحـــد؛ فلي�س هو ظاملًا لهذا حيـــث خذله، ولي�س 
هـــو تاركًا ل�ســـيء من حق الإن�سان، بـــل اهلل تعالى هو 
املالك لالإن�سان، وهو الـــذي يت�سرف يف النا�س كيف 
ي�ساء، فمن �ساء هداه ومن �ساء اأ�سله، وهدايته لهذا 
تكون بف�سله، واإ�سالله لهذا عدل منه؛ فعلى كل حال 
»كل مي�ســـر ملا خلق له« تعني: اأنـــه تتي�سر له اأو تتوافر 
له الأ�سباب التي تـــوؤدي به اإلى ذلك ال�سيء؛ فاإن كان 
من اأهل ال�سقاوة �سلط اهلل عليه ـ لكمة ـ من ي�سله، 
ومن ي�سده عن القراآن، وي�سده عن الق، ومن كان 
من اأهل ال�سعادة ومن اأهل الإميان، وعلم اهلل اأنه من 
اأهـــل اخلري، ي�سر اهلل له مـــن يهديه، ومن يدعوه اإلى 

التوبة الن�سوح. 
عن ال�سيخ عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين

القضاء والقدر
ركن من أركان اإليمان

اإن الت�سديق بالق�ساء والقدر ركن من اأركان الإميان، ول يتم اإل باأربعة اأمور:
ُ اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت  الأول: الإميـــان بـــاأن اهلل تعالى عامل بكل �سغرية وكبرية، جملًة وتف�سياًل؛ قال تعالـــى: »َجَعَل اهللَّ
َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِس  َ َيْعَلُم َما يِف ال�سَّ َراَم َواْلَهْدَي َواْلَقالِئَد َذِلَك ِلَتْعَلُموا اأَنَّ اهللَّ ْهَر اْلَ ا�ِس َوال�سَّ َراَم ِقَيامًا ِللنَّ اْلَ
َماَواِت َوَما  ُ َيْعَلُم َما يِف ال�سَّ َ ِبِديِنُكْم َواهللَّ ُتَعلُِّموَن اهللَّ َ ِبـــُكلِّ �َســـْيٍء َعِليٌم«ـ  »املائدة: 97«، وقال تعالى: »ُقْل اأَ َواأَنَّ اهللَّ
َماَواِت َوَما يِف  َ َيْعَلُم َما يِف ال�سَّ ُ ِبـــُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم« ـ »الجرات: 16«، وقال تعالى: »اأمََلْ َتـــَر اأَنَّ اهللَّ يِف اْلأَْر�ـــسِ َواهللَّ
ْكَثَ اإِلَّ ُهَو  لَّ ُهَو �َساِد�ُسُهْم َول اأَْدَنى ِمـــْن َذِلَك َول اأَ َوى َثالَثٍة اإِلَّ ُهـــَو َراِبُعُهْم َول َخْم�َسٍة اإِ اْلأَْر�ـــسِ َمـــا َيُكوُن ِمْن َنْ
َ ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم« ـ »املجادلة: 7«، وقال تعالى: »َيْعَلُم  ا َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة اإِنَّ اهللَّ ُئُهْم ِبَ َمَعُهْم اأَْيَن َما َكاُنوا ُثمَّ ُيَنبِّ

ُدور« ـ »التغابن: 4«. ُ َعِليٌم ِبَذاِت ال�سُّ وَن َوَما ُتْعِلُنوَن َواهللَّ َماَواِت َواْلأَْر�ِس َوَيْعَلُم َما ُت�ِسرُّ َما يِف ال�سَّ
يَبٍة يِف  اَب ِمْن ُم�سِ الثـــاين: الإميان بـــاأن اهلل تعالى كتب يف اللوح املحفوظ مقادير كل �سيء؛ قال تعالى: »َما اأَ�سَ
ِ َي�ِســـرٌي« ـ »الديد: 22«، وقال تعالى:  نَّ َذِلَك َعَلى اهللَّ اأََها اإِ لَّ يِف ِكَتاٍب ِمـــْن َقْبِل اأَْن َنرْبَ ْنُف�ِسُكـــْم اإِ اْلأَْر�ـــسِ َول يِف اأَ
ُبِر«ـ  »القمر: 52«، ولديث عبداهلل بن عمرو بن العا�سـ  ر�سي اهلل عنهماـ  قال: �سمعت  »َوُكلُّ �َسْيٍء َفَعُلوُه يِف الزُّ
ر�ســـول اهللـ  �سلـــى اهلل عليه و�سلمـ  يقول: »كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل اأن يخلق ال�سموات والأر�س بخم�سني 

األف �سنة« رواه م�سلم »2653«.
الثالث: اأنه ل يكون �سيء يف ال�سموات ول يف الأر�س اإل باإرادة اهلل وم�سيئته الدائرة بني الرحمة والكمة يهدي 

ا ُكلَّ �َسْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر« ـ »القمر: 49«. من ي�ساء برحمته وي�سل من ي�ساء بحكمته؛ قال تعالى: »اإِنَّ
اُر« ـ »الرعد: 16«،  ُ َخاِلُق ُكلِّ �َسْيٍء َوُهـــَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ الرابـــع: اأن اهلل تعالـــى خالق كل �سيء؛ قال تعالى: »ُقِل اهللَّ
ُ َخَلَقُكْم َوَما  ُ َخاِلـــُق ُكلِّ �َسْيٍء َوُهـــَو َعَلى ُكلِّ �َســـْيٍء َوِكيٌل«ـ  »الزمـــر: 62«، وقال تعالـــى: »َواهللَّ وقـــال تعالـــى: »اهللَّ
َتْعَمُلـــوَن«ـ  »ال�سافـــات: 96«ـ  »انظر: �سرح ملعة العتقاد ل�سيخنـــا العالمة ابن عثيمني/51 معارج القبول لل�سيخ 
الكمـــي/328 ال�سلفية �سفـــاء العليل يف م�سائل الق�ساء والقدر والتعليل لبـــن القيم والق�ساء والقدر يف �سوء 

الكتاب وال�سنة للدكتور عبدالرحمن املحمود«.
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وإذا مرضت فهو يشفين

لى اهلل َعليه و�َسلْمـ  اإذا ا�ستكى امل�سلم اأو دخل على مري�س، قراءة �سورة الفاحتة؛ فهي  مـــن و�سايـــا الر�سولـ  �سَ
مـــن اأهم واأنفع ما يقراأ علـــى املري�س؛ وذلك ملا ت�سمنته هذه ال�سورة العظيمة من اإخال�س العبودية هلل والثناء 
عليـــهـ  عـــز وجلـ  وتفوي�س الأمر كله اإليه وال�ستعانة به، والتوكل عليه، و�سوؤاله جمامع النعم كلها، وملا ورد فيها 

من الن�سو�س مثل ق�سة اللديغ الواردة يف �سحيح البخاري.
: �سع يدك على الذي ياأمل من ج�سدك، وقل: ب�سم اهلل ثالثًا، وقل �سبع  قـــال ر�ســـول اهللـ  �سلى اهلل عليه و�سلـــمـ 

مرات: اأعوذ بعزة اهلل وقدرته من �سر ما اأجد واأحاذر »رواه م�سلم«.
عـــن عائ�ســـة ـ ر�سي اهلل عنها ـ اأن ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلـــم ـ كان اإذا ا�ستكى يقراأ على نف�سه املعوذات 
»قـــل هـــو اهلل اأحد، قل اأعوذ برب الفلق، قل اأعوذ بـــرب النا�س«، وينفث. »قيل للزهري اأحد رواة هذا الديث: 

كيف ينفث؟ فقال: كان ينفث على يديه ثم مي�سح بهما وجهه »رواه البخاري وم�سلم«.
واإذا دخـــل علـــى املري�س يقول: »ل باأ�س طهـــور اإن �ساء اهلل« ـ رواه البخاري، ومي�سح بيـــده اليمنى على املري�س 
ويقـــول: »اللهـــم رب النا�س اأذهب الباأ�س، ا�سف اأنـــت ال�سايف ل �سفاء اإل �سفاوؤك، �سفـــاء ل يغادر �سقمًا« ـ رواه 

البخاري.
وعن عثمان ـ ر�سي اهلل عنه ـ قال: مر�ست فكان ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ يعودنى؛ فعادين يومًا فقال: 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، اأُعيذك باهلل الأحد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفو اأحد، من �سر ما جتد؛ فلما 

ا�ستقل ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ قائمًا قال: يا عثمان تعوذ بها؛ فما تعوذمت بثلها.
وكان اإذا ا�ستَكى الإن�ساُن اأو كانت به ُقرحة اأو ُجرٍح، و�سع �سبابته على الأر�س، ثم رفعها وقال: »ِب�ْسِم اهلِل ُتْرَبُة 

َنا« )البخاري وم�سلم(. َنا ُي�ْسَفى �َسِقيُمنا، باإِْذِن َربِّ َنا، ِبريِقِه َبْع�سِ اأَْر�سِ
ِة  َ ِمْن َج�َســـِدَك، وُقْل: �سبع مرات: اأُعوُذ ِبِعزَّ ْع َيَدَك َعَلى الَّذي َتاأَملَّ و�ســـكا لـــه بع�س �سحابته وجعًا؛ فقال له: »�سَ

اهلِل وُقْدَرِتِه ِمْن �َسرِّ َما اأَِجُد واأَُحاِذُر« )م�سلم(.
ايف، َل �ِسَفاَء  ا�ِس اأَْذِهِب الَبا�َس، وا�ْسِف اأَْنَت ال�سَّ ُذ بع�س اأهِله مي�سُح بيِده الُيْمنى ويقول: »اللَُّهمَّ َربَّ النَّ وكان ُيعوِّ

اإلَّ �ِسَفاوؤَُك، �ِسَفاًء ل ُيغاِدُر �َسَقمًا« )البخاري وم�سلم(.

الحياة دار ابتالء

قـــال تعالى: »الذي خلق املوت واليـــاة ليبلوكم اأيكم 
اأح�ســـن عماًل وهو العزيز الغفـــور« )امللك: 2(؛ فهذه 
اليـــاة دار ابتالء؛ حيـــث يبتلي اهلل عبـــاده باإر�سال 
الر�سل واإنزال الكتـــب؛ فمن �سدق بالر�سل وعمل با 
يف الكتـــب كان مـــن اأهل اجلنـــة ومن اأهـــل ال�سعادة، 
وَمن كذب كان من اأهل ال�سقاء واأهل النار. وقد �سئل 
النبـــي ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ عمـــا يعمله النا�س اأهو 
اأمر قـــد ق�سي وفرغ منه اأم اأمـــر م�ستاأنف؛ فقال: بل 
اأمر قد ق�سي وفرغ منه؛ فقالوا: ففيَم العمل يا ر�سول 
اهلل؟ فقـــال: »اعملوا فكل مي�سر ملا خلق له«. وقد قال 
اهلل تعالى: »اإنَّ �سعيكم ل�سّتى، فاأّما من اأعطى واّتقى، 
ق باُل�سنـــى، ف�سني�ّسره للي�سرى، واأما من بخل  و�سدَّ
وا�ستغنـــى، وكـــّذب بال�سنـــى، ف�سني�ّســـره للُع�سرى« 
)الليـــل: 4-10(؛ فعلى كل اأحـــد اأن يعمل ويبحث عن 
مواطـــن الهدايـــة، ويدعو اهلل اأن يرزقـــه الثبات على 
الديـــن، واأن يعلـــم اأن اهلل تعالى قد خلـــق اخللق وهو 
يعلـــم اأرزاقهم واآجالهم ومـــا هم عاملون، ونحن نرى 
اأكث النا�ـــس ي�ست�سكلون اأمر ال�سعـــادة وال�سقاوة، ول 
ي�ست�سكلون اأمر الرزق ونحوه، وهي من باب واحد من 
جهـــة خفائها عن اخللق، واأن علم اهلل قد �سبق فيها. 
والواجـــب اأن نثـــق بحكمة اهلل وعدلـــه، واأنه ل يعذب 
اأحد بغري ذنب ا�ستحقه، واأنه يعفو عن كثري. وقاعدة 
ذلـــك الت�سليم لأمر اهلل، ما بلغته عقولنا وما ق�سرت 
عن فهمه، واأن العجز والق�سور واخللل فينا ولي�س يف 
حكمـــة اهلل تعالى، بل هو �سبحانه »ل ُي�ساأل عّما يفعل 

وهم ُي�سَئلون« )الأنبياء: 23(، واهلل اأعلم.
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ه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان  وجَّ
بن عبدالعزيز رئي����س جمل�س اإدارة اجلمعية، حتية 
تقدي���ر لبط���ل الراليات ال�سعودي يزي���د الراجحي؛ 
ملبادرت���ه مب�ساندة ر�سال���ة اجلمعية من خالل حمله 
ل�سعاره���ا والتعري���ف بر�سالتها خ���الل م�ساركته يف 

فعاليات رايل حائل.
وو�سف �سموه تلك املبادرة باأنها �سورة اإيجابية من 
تفاعل �سب���اب الوطن وريا�سييه مع العمل اخلريي، 
وق�سي���ة الإعاقة واجلمعية، عل���ى وجه اخل�سو�س، 
م�سريًا اإلى اأن جمعي���ة الأطفال املعوقني ا�ستطاعت 
حتقي���ق الكث���ري م���ن اأهدافه���ا عل���ى م���دى خم�سة 
وع�سري���ن عامًا بف�سل من اهلل ثم بتفاعل وم�ساندة 

كل فئات املجتمع.
واأك���د �سم���وه اأهمي���ة دور جنوم املجتمع م���ن علماء 
وريا�سي���ني ومثقفني يف �سياغة راأي ع���ام ومتعاون 
م���ع ر�سالة اجلمعي���ة وجهودها يف مواجه���ة اأ�سباب 

الإعاقة ودعم العمل اخلريي بكل �سوره.
وكان رئي�س الحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات 
الناري���ة املهند�س م�سعل ال�سدي���ري وبطل الراليات 
ال�سعودي يزيد الراجحي قد قاما بزيارة ملقر مركز 
الأم���ري �سلمان لرعاي���ة الأطف���ال املعوقني يف حائل 

بطل الراليات يزيد الراجحي يدعم مركز حائل

�سعادت���ه بحمل �سيارت���ه وزيه �سعار جمعي���ة الأطفال 
املعوقني خ���الل م�ساركته يف ال�سب���اق القادم، م�سريًا 
اإل���ى اأن ذلك يعد م�ساهم���ة ب�سيطة يف م�ساندة جهود 
موؤ�س�س���ة وطني���ة خريي���ة بحج���م جمعي���ة الأطف���ال 

املعوقني، وهو واجب اإن�ساين وديني ووطني. 
واأك���د يزيد الراجحي اأن زيارة الأطفال املعوقني اأهم 
من الفوز ب�سب���اق رايل حائل. واأ�س���اف: على الرغم 
م���ن �سيق الوق���ت اإل اأين كن���ت حري�سًا عل���ى زيارة 
مركز الأمري �سلمان لرعاية الأطفال املعوقني مبنطقة 
حائ���ل، وقد �ساهدت ما يقدمه امل�سوؤولون يف اجلمعية 
م���ن خدم���ات لرعاية وتاأهي���ل الأطفال عل���ى م�ستوى 

مراكز اجلمعية على م�ستوى اململكة«.
ويف نهاي���ة الزي���ارة ق���دم املهند����س 
م�سع���ل ال�سديري والكابنت يزيد 
مببل���غ  تربع���ًا  الراجح���ي 
خم�س���ني األف ري���ال عن كل 
منهم���ا ل�سال���ح مركز الأمري 
�سلمان بحائل؛ دعمًا ملا يقدمه 

املركز من خدمات جمانية.

التابع جلمعية الأطف���ال املعوقني؛ لالطالع عن قرب 
عل���ى برامج الرعاي���ة التي تقدمه���ا اجلمعية، وبحث 

اآليات التعاون مع اأن�سطتها وم�ساندة فعالياتها.
وعق���د الراجحي الذي يحمل لقب بطل رايل حائل يف 
دورته الأخ���رية موؤمترًا 
يف  �سحفي���ًا 
املركز  مقر 
فيه  اأعلن 
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اأقامت اجلمعية حفاًل تكرمييًا موؤخرًا للنجم نواف التمياط العب املنتخب ال�ض��عودي ونادي الهالل �ض��ابقًا وع�ض��و اجلمعية 
وذلك مبنا�سبة اعتزاله.

واأقي��م احلف��ل مبرك��ز امللك فهد بن عبدالعزيز لرعاية االأطفال املعوقني بالريا�ض، بح�ض��ور  االأ�ض��تاذ بندر ال�ض��الح ع�ض��و 
جمل�ض االإدارة وامل�ضوؤولني باجلمعية وممثلي و�ضائل االإعالم واالأطفال املعوقني وذويهم.

من أبرز أصدقاء األطفال المعوقين
الجمعية تكرم الالعب الدولي النجم نواف 

التمياط بمناسبة اعتزاله

وت�سم���ن احلفل ت�سليم هدي���ة تذكارية للنجم نواف، 
فيم���ا ا�ستقبله الأطفال بقم�س���ان املنتخب ال�سعودي 
واأندي���ة اململك���ة يف مظاهرة حب؛ عرفان���ًا مبا قدمه 
الالع���ب م���ن م�ساندة لربام���ج اجلمعي���ة على مدى 
�سن���وات، ولتفاعله ال�سادق واملميز مع اأن�سطة العمل 
اخل���ريي والإن�س���اين؛ الأمر ال���ذي كان وراء اختياره 
�سف���ريًا للنوايا احل�سن���ة، وطوّق الأطف���ال عنق النجم 
بالزه���ور، وحر�ص���وا على التق���اط ال�ص���ور التذكارية 

معه.
ويف ت�سري���ح لأم���ني ع���ام اجلمعية عو����س عبداهلل 
الغام���دي قال: يف اعتق���ادي اأن تك���رمي الالعب بعد 
العت���زال هو تتويج مل�سريت���ه وجنوميته، بل قد يكون 

اأغل���ى »ه���دف« ي�سجله يف حياته؛ لأن���ه وظف فيه كل 
اإمكانات���ه وخربات���ه ور�سيد �سن���وات عطائه و�ساركه 
فيه كل َمن كان له عالقة باللعب، بل والريا�سة بوجه 
ع���ام، ويظل ذلك التك���رمي يف ذاكرة النجم وع�ساقه 
وحل���م كل من ميار����س الريا�س���ة، ومَل ل؟! فهو يعني 
اأنه ا�ستاأثر باحلب والإعج���اب والتقدير، وكان قدوة 

حتتذى يف جماله خلقًا ولعبًا واإبداعًا.
واأ�صاف الغامدي: هك���ذا كان النجم نواف التمياط 
لع���ب املنتخ���ب ال�سعودي ونادي اله���الل؛ فقد جنح 
التمي���اط لي����س فق���ط يف التاأل���ق داخ���ل امل�صتطي���ل 
الأخ�سر، بل خارجه اأي�سًا؛ بتفاعله املميز مع ق�سايا 
املجتمع، وحر�سه عل���ى ا�ستثمار ح�سوره يف م�ساندة 

الكثري من الأعمال اخلريية؛ الأمر الذي اأهله ليكون 
�سفريًا للنوايا احل�سنة.

واختت���م الغام���دي كلمت���ه قائ���اًل: نح���ن يف جمعي���ة 
الأطفال املعوقني نعد النجم نواف التمياط منذ نحو 
ع�س���ر �سنوات �سري���كًا فاعاًل واأح���د �سفراء اجلمعية 
وق�سي���ة الإعاق���ة؛ حي���ث مل يت���واَن عن تلبي���ة دعوة 
للم�سارك���ة يف الربام���ج والأن�سط���ة التوعوية، وحمل 
دوم���ًا ر�سال���ة اجلمعية اإلى حمبي���ه وم�سجعيه يف كل 
مكان، واأ�ستطي���ع اأن اأجزم باأننا اأمام منوذج متميز، 
لي����س فق���ط للنجم الريا�س���ي بل لل�سب���اب ال�سعودي 
الواع���ي املنتم���ي احلري����س عل���ى اأداء دوره جت���اه 

جمتمعه.
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منح االحتاد االإجنليزي ملعلمي ال�ض��باحة رخ�ضته الدولية للمتحدث الر�ضمي 
الدويل الأ�ض��ر منطقة ال�ض��رق االأو�ض��ط و�ض��مال اإفريقيا واالأوملبي��اد اخلا�ض 
ح�ض��ن بن عبدالرحمن احلم��دان، عقب اعتم��اده مدربًا دولي��ًا لتعليم اأولياء 
اأم��ور املعوق��ني وتعلي��م اأوالده��م ال�ض��باحة، وذل��ك بعد ح�ض��وله عل��ى دورة 
تدريبية يف اإعداد مدربي ال�ض��باحة التي عقدت موؤخرًا يف دبي حتت اإ�ضراف 

االحتاد الدويل ملعلمي ال�ضباحة.
وع��ر امل��درب العامل��ي يف ال�ض��باحة ح�ض��ن احلم��دان ع��ن �ض��عادته واعتزازه 
مب��ا حظ��ي ب��ه م��ن تقدي��ر م��ن االحتادي��ن الريطاين 
وال��دويل، واعت��ر ذل��ك اإجن��ازًا م�ض��رفًا ي�ض��جل 
يف  املخت�ض��ني  الوطني��ني  املدرب��ني  با�ض��م 
تدريب ذوي االحتياجات اخلا�ض��ة، مثمنًا 
الدع��م واالهتم��ام اللذي��ن يحظ��ى بهما 
ال�ض��باب  لرعاي��ة  الع��ام  الرئي���ض  م��ن 
رئي�ض االحتاد ال�ض��عودي لريا�ض��ة ذوي 
االحتياجات اخلا�ض��ة االأمري �ض��لطان بن 
فهد بن عبدالعزي��ز ومتابعة االأمري نواف 

بن في�ضل بن فهد بن عبدالعزيز. 
واأو�ض��ح احلم��دان اأن��ه �ض��يبداأ قريب��ًا اإع��داد 
يف  تدريبي��ة  دورات  لعق��د  امل�ض��تقبلية  اخلط��ط 
ال�ض��عودية ودول ال�ض��رق االأو�ض��ط واإفريقيا لالأ�ض��ر لتعليم 
اأولي��اء اأم��ور املعوق��ني واأوالده��م فن��ون ال�ض��باحة احلديث��ة؛ انطالق��ًا م��ن 

م�ضوؤولياته كمتحدث ر�ضمي الأ�ضر منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا.
يذكر اأن ال�ض��باح البطل من اأبناء اجلمعية واأح��د خريجيها البارزين، وكانت 
اجلمعية قد منحته العام املا�ضى جائزة التميز للمعوقني؛ تقديرًا للبطوالت 

الدولية التي ح�ضل عليها با�ضم اململكة.

حتدى الطفل اإ�سماعيل اإبراهيم مر�سه املزمن، و�سق 
طريقه باإرادة قوية؛ لي�سب���ح اأول طفل عربي يقتحم 

مونديال ذوي الحتياجات 2011.
اإ�سماعي���ل طفل ال�سن���وات ال�ت�س���ع، وامل�ساب مبر�س 
»متالزمة داون«، اكت�سف���ت عائلته موهبته الريا�سية 

واملهارية يف �سن مبك���رة، واأحلقته بعدد من املدار�س 
املتخ�س�سة على الرغم من ال�سعوبات التي واجهتهم 
قبل اأن يحط رحاله يف اإحدى املدار�س الأمريكية التي 
اأظه���رت مواهب���ه الفكري���ة والريا�سية بع���د اأن اأجاد 
التحدث باللغت���ني »الإجنليزية والفرن�سي���ة«، اإ�سافة 

إسماعيل إبراهيم قصة موهبة قهرت »متالزمة داون«
ى مرضه المزمن ويقتحم المونديال طفل من جدة يتحدَّ

اإلى العربي���ة، وعقب اجتيازه الختبارات الأولية التي 
اأهلت���ه اإل���ى نهائي���ات موندي���ال ذوي الحتياجات يف 

ن�سخته املقبلة كاأ�سغر طفل عربي.
يق���ول اإبراهيم والد الطف���ل اإ�سماعيل يف ت�سريحات 
�سحفي���ة: »اكت�سفت اأن ابني م�ساب مبر�س متالزمة 
داون »املنغ���ويل« وه���و ذو �ست���ة اأ�سه���ر ح���ني ذهب���ت 
به والدت���ه اإلى امل�ست�سف���ى لإعطائه جرع���ة التطعيم 
املق���ررة ل���ه ففوجئ���ت به���ا تت�سل ب���ي لتخ���ربين اأن 

الطبيبة اأفادتها باإ�سابته باملر�س«.
املواق���ع  يف  البح���ث  ووالدت���ه  »ب���داأت  واأ�س���اف: 
الإلكرتوني���ة ع���ن مر����س »متالزم���ة داون« وكيفي���ة 
التعامل مع���ه، وبداأنا و�سع برنام���ج تدريبي وتعليمي 
لإ�سماعيل واإح�سار بع����س الأدوية من خارج اململكة، 
وبعد ذلك بحثن���ا جاهدين عند مدر�س���ة يتلقى فيها 
التعلي���م ووجدن���ا مدر�سة واحدة لكنه���ا مل تكن تقدم 
ل���ه ال�سيء الذي نريده؛ فالتح���ق باملدر�سة الأمريكية 
التي تعلم فيها ال�سيء الكثري.. بقيت هناك م�سكلة يف 
املدار�س املوجودة الآن، وهي عدم وجود مدار�س فيها 
دم���ج لالأطفال املعوق���ني وذوي الحتياجات اخلا�سة 
بالأ�سوي���اء، وه���ذا ت�سب���ب يف اإح�سا�سه���م بالنق����س 

و�سعور الأ�سوياء بالتنفري«.
وي�سيف: »هياأنا بيئة خ�سبة لإ�سماعيل كي يتاأقلم مع 
احلي���اة، فرغم �سعف الإمكانات يف البدايات اإل اأننا 
كن���ا حري�سني على تهيئة الو�س���ع باأكمله ليكون اجلو 
مالئم���ًا له وي�ساعده ذلك يف التق���دم املعريف؛ فهياأنا 
له غرفة األعاب والتحق بربنامج ريا�سي يف مدر�سته؛ 
ك���ي يتهي���اأ للم�سارك���ة يف اأوملبي���اد 2011 اإ�سافة اإلى 
برام���ج تقوية؛ كي يلح���ق مبا فات���ه يف ال�سنوات التي 

ق�ساها دون تعليم«.
وع���ن ال�ستع���دادات للمونديال يق���ول اإبراهيم: ابني 
يعت���رب اأول طفل عربي وم�سلم م���ن ذوي الحتياجات 
اخلا�سة ي�سارك يف الأوملبي���اد، ونحن الآن يف انتظار 
تبني اأحد الأندية ملوهبته يف اجلري وحماولة تدريبه، 
اإ�ساف���ة اإل���ى احل�س����س الريا�سية الت���ي يتلقاها يف 

املدر�سة واملنزل.
وك�س���ف والد العداء اإ�سماعي���ل اأن جنله �سيحل قريبًا 
�سيف���ًا على برنام���ج الإعالمية العاملي���ة اأوبرا كطفل 

حتدى ال�سعوبات وو�سل اإلى املونديال.

والد البطل يحصل على رخصة 
اإلنجليز الدولية للسباحة
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احتف���ل اأطف���ال مرك���ز املل���ك فه���د ب���ن عبدالعزيز 
بالريا�س مع لعبي الفريق ال�سبابي مبنا�سبة فوزهم 
بكاأ�س الأمري في�سل بن فهد، وذلك من خالل الزيارة 
الت���ي قام بها وف���د اجلمعية اإلى الن���ادي وح�سورهم 
تدريب���ات الفريق ال�سبابي، حيث تفاعل الالعبون مع 
الأطفال بالتقاط ال�صور التذكارية، كما قامت اإدارة 
النادي بتق���دمي الهداي���ا لالأطفال الذي���ن جتولوا يف 

مرافق النادي. 
وق���دم اأطف���ال اجلمعية هدي���ة لرئي�س جمل����س اإدارة 
ن���ادي ال�سباب وع�سو �سرف اجلمعي���ة الأ�ستاذ خالد 
البلط���ان عب���ارة ع���ن لوح���ة ر�سمته���ا الطفل���ة مرمي 
اله���زازي »9 �سن���وات« وه���ي من اأطف���ال مركز امللك 

فهد.
من جانبه قدم امل�سرف الع���ام على املركز الإعالمي 
بنادي ال�سباب الأ�ستاذ �سامي اليو�سف �سكره وتقديره 
مل�سوؤويل اجلمعية على هذه الزيارة، م�سريًا اإلى اأن من 
الواج���ب على اجلميع الوقوف م���ع هذه الفئة الغالية، 
والحتف���ال معه���ا يف مث���ل ه���ذه املنا�سب���ات، وذل���ك 
يف اإط���ار امل�سوؤولي���ة الإن�ساني���ة والوطني���ة واحلر�س 

والتوا�سل مع اأبناء وطننا الغايل. 
واأ�س���اف: اإن هذه الزيارة متثل �سورة رائعة من �سور 
الت���واد والرحمة الت���ي يتميز بها املجتم���ع ال�سعودي، 
وه���ي جت�سي���د لتفاع���ل جن���وم الريا�سة م���ع املجتمع 

واأبنائه.

أطفال 
مركز 

الرياض 

يحتفلون 
مع 

الشباب



ابحث عن
كلمة السر

طرائف وتسالي

هل تعلم
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جميع  يف  وا�شطبها  اأدن���اه  امل��وج��ودة  الكلمات  ع��ن  اب��ح��ث 
االجتاهات امل�شتقيمة واملائلة قطرياً لتح�شل بعد ذلك علي 
الرعاية  )ن��وع  وهي  ال�رس(  )كلمة  ت�شكل  متبقية  ح��روف  عدة 

املتكاملة التي تقدمها اجلمعية للأطفال املعوقني(.
الفائزين � يف � م�شابقة � حفظ � القراآن � الكرمي 
� هم � اأطفال � ت�شابقوا � وتناف�شوا � نحو � اخلري 
� نراهم � معوقني � لكنهم � موؤمنني � كل � طفل 

� هو � زهرة .

• 50 يف املائة من احلرابي )جمع 	
العامل  يف  امل��وج��ودة  ح��رب��اة( 

تتمركز يف مدغ�شقر. 
• يف 	 ك���ان  1894م  ال���ع���ام  يف 

الواليات املتحدة االأمريكية 4 
�شيارات فقط. 

• ال�شكل 	 مربعة  ورق  قطعة  اأي 
ال ميكن اأن تطوى على نف�شها 
اأكرث من 8 مرات ، مهما كانت 

م�شاحتها كبرية. 
• �شخ�ص 	  2500 م���ن  اأك�����رث 

�شنوياً  حتفهم  يلقون  اأع�����رس 
يتعر�شون  ح����وادث  ب�شبب 
اأو  اآالت  ا�شتخدام  اأثناء  لها يف 
اأ�شا�شاً ملن  االأجهزة امل�شممة 

ي�شتخدمون اأيديهم اليمنى. 
• حققته 	 الذي  القيا�شي  الرقم 

دجاجة يف اال�شتمرار يف الطريان 
حتى االآن هو 13 ثانية فقط. 

• ال��ك��ر���ش��ي ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال��ذي 	
من  ه��و  االإع���دام  يف  ُي�شتخدم 

اخرتاع طبيب اأ�شنان. 



الكلمات المتقاطعة
سودوكو

الحلول
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االأفقي:
1 � امل�شاعدات املالية اأو 
العينية للجهات اخلريية.

���ش��لم   � خ��ا���ش��ت��ي   �  2
واإطمئنان.

3 � اأبو الب�رس � ي�شع حدود.
4 � مت�شابهه � اإبداع.

واأمد  اأ�شاعد   � والدتي   �5
يد العون. 

6 � راقد � فر�ص.
م��ر���ص   � ���ش��ق��ي��ق   �  7

�شدري.
نهز   � للخالق  ت�����رسع    �8

)معكو�شة(
9 � )�شعال( مبعرثة � رداء  

)معكو�شة(.
ل���زوي  االإع����ان����ات   �  10

االإحتياجات.

الراأ�شي:
1 � جمع كلمة ) االإعاقة( .

2 � ي�شاعد ويعني � مر�ص 
�شدري.

عن  اإم��ت��ن��ع   � م�شاعد   �  3
الطعام وال�رساب.

4 � دار حول نف�شه اأو �شئ 
� كح )معكو�شة(.

5 � يريد � للإ�شتثناء.
� زيارة  اأف�شح عن �رسه   �6
البيت احلرام يف غري وقت 

احلج.
7 � مر�ص ي�شيب العني � 

والد الوالد.
8 � رجع � �شد ) ندخل (.

9 � اأداة ن�شب � ي�شحذ القلم.
اجلهاز  ي�شيب  مر�ص   �  10

التنف�شي م�شحوباً بالر�شح.

�رسح اللعبة
يحتوي كل مربع من املربعات الت�شعة على على االأرقام 
وكذلك  مرتني  الرقم  ا�شتعمال  عدم  �رسيطة   9�1 من 
فيها  تظهر  اأن  يجب  التي  والعمودية  االأفقية  االأ�شطر 
االأرقام من 1�9 وتقوم اللعبة على ترتيب االأرقام �شمن 

جدول بقواعد معينة.
بحيث يتم و�شع اأرقام من 1�9 يف جميع اخلانات املكونة 
للجدول والذي يحتوي على 81 خانة )9�رسب9( والذي 
بدوره يق�شم على 9 مناطق )3�رسب3( حتتوي كل منها 

على 9 مربعات.

كلمة ال�رس هي : جمانية
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متى تأتون؟

اأبعث اإليكم حتي��ة تقدير واعتزاز مبجلتكم الغراء، وعلى جهودكم املتميزة 
يف جمال ذوي االحتياجات اخلا�صة، واأن ما تفعلونه يعك�س حقيقة الرعاية 
الكرمية من الدولة للمعوقني. واأود اأن اأوؤكد اأن الطائف يف حاجة ما�صة اإلى 
خدم��ات اجلمعي��ة التي و�ص��لت اإلى معظ��م مناطق اململك��ة اإال اأن الطائف ال 
تزال يف انتظار اأن تنعم بهذه اخلدمات املجانية؛ اإذ اإن ن�صب اإ�صابة االأطفال 
باالإعاق��ة فيها لي�ص��ت بالقليلة؛ لذل��ك فاإنهم يف حاجة ما�ص��ة اإلى الرعاية 
املتخ�ص�ص��ة من اجلمعية التي اأ�صبحت منوذجًا ُيحتذى يف العناية باالأطفال 

من اأ�صحاب االحتياجات اخلا�صة.. نحن منتظرون.. فمتى اأنتم تاأتون؟
عبدالعزيز الزهراين � الطائف

الخطوة:
ال �ص��كر عل��ى واج��ب، وكل االأطفال املعوق��ني يف خمتلف مناط��ق اململكة لهم 
حقوق على اجلمعية، ولكن اجلمعية تتبنى ا�ص��راتيجية حمددة يف اإن�ص��اء 
املراكز، ووفق هذه اال�ص��راتيجية �صت�صل � باإذن اهلل � خدماتها اإلى الطائف 

وغريها من املناطق املحتاجة اإلى خدماتها. 

األمهات أواًل
ال �س���ك اأن اجلهد ال���ذي تبذلونه يف اجلمعية ي�ستحق 
ال�سك���ر والتقدي���ر، وعلى وج���ه اخل�سو����ص �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
رئي�ص جمل����ص االإدارة. واأرى اأن جمل���ة »اخلطوة« يف 
حاج���ة اإلى العناي���ة باأولي���اء اأمور االأطف���ال املعوقني 
ب�سورة اأكرث من ذلك، وخ�سو�سًا االأمهات الالتي يتحملن 

العبء االأكرب بعد اأن ي�ستوعنب �سدمة اإعاقة اأبنائهن.
نواف الدو�سري � الريا�ص

الخطوة:
حتر�ص »اخلطوة« عل���ى ا�ستطالع اآراء اأولياء االأمور، 
واالأمهات اأواًل؛ لدورهن الكبري يف التعامل مع اأطفالهن 

املعوقني، ولكن هذا ال مينع من االهتمام اأكرث بذلك.

أين بقية أفراد 
المجتمع؟

اأرى اأن جمعي���ة االأطفال املعوقني تركز 
على رجال االأعمال للتربع لها وم�ساندة 
خدماتها املجانية، عل���ى الرغم من اأن 
جمتمعن���ا ال�سعودي � واحلمد هلل � زاخر 
باملي�سورين من دون فئة رجال االأعمال، 
اإ�ساف���ة اإل���ى غريه���م م���ن بقي���ة فئات 
املجتمع؛ لهذا اأقرتح اأن تتوجه اجلمعية 
اإلى جميع اأفراد املجتمع؛ حتى ت�ستطيع 
اأن تك�س���ب تعاط���ف عدد كب���ري منهم؛ 
وبالت���ايل تزداد التربع���ات املخ�س�سة 

خلدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا. 
�سعود العنزي � مكة املكرمة

الخطوة:
بداي���ًة ن�سكر ونقدر ل���ك حما�سك جتاه 
اجلمعية، ورغبت���ك يف امل�ساعدة بطرح 
ه���ذه االأف���كار، واحلقيق���ة اأّن اجلمعية 
تتوجه اإل���ى رجال االأعمال وغريهم من 
اأهل اخلري يف هذا البلد الكرمي، املي�سر 
منهم وغ���ري املي�س���ر؛ فاجلمعية ترحب 
بكل َمن ي�سعى اإلى دعمها، �سواء بجهده 
اأو ماله اأو وقته، مهما كان ذلك قلياًل اأو 
كثريًا، وجميع الفئات حمل تقدير، حتى 

ولو كان حجم التربع ريااًل واحدًا.

كل مشكلة ولها 
حل.. حتى الساللم

ما زالت الكثري من امل�سالح احلكومية واملدار�ص غري 
مهي���اأة من ناحي���ة االأبنية والت�سهي���الت الداخلية من 
مم���رات وطرق���ات للمعوقني؛ لذلك كث���ريًا ما تواجه 
املع���وق على كر�سيه املتحرك م�سكل���ة �سعود ال�سالمل 
يف مداخ���ل االأبنية احلكومية؛ فمتى نتخل�ص من هذه 

امل�سكلة؟
عبداهلل الفهد � املدينة املنورة

الخطوة:
ال ن�ستطي���ع نف���ي ه���ذا احل���ق للمعوق���ني، واأي�س���ًا ال 
ن�ستطيع تعمي���م نق�ص تهيئ���ة كل امل�سالح احلكومية 
واملدار����ص للمعوق���ني؛ اإذ اإن كل القطاعات تعمل وفق 
اخت�سا�سه���ا واإمكاناته���ا على اإيجاد حل���ول لت�سهيل 
وتي�س���ري حرك���ة املعوق���ني واإزال���ة العقب���ات اأمامهم، 
حتى ال�س���المل، وذلك يف خمتل���ف االأماكن، وال �سك 
اأن ال�سن���وات القليلة املا�سي���ة �سهدت تطورًا كبريًا يف 

هذا اجلانب. 
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� �سعي���د الدو�س���ري � الريا�ص: تخ�س�ص 
كل موؤ�س�سة خريية يف خدمة فئة حمددة 
م���ن املعوقني ي�ساعد عل���ى تقدمي خدمة 

متميزة لكل الفئات.
� ن���واف القحطاين � ع�س���ري: اجلمعية ال 
ترف����ص طفاًل يف حاجة اإلى خدماتها ما 
دامت تنطب���ق عليه �ش���روط القبول ويف 

املقدور ا�ستيعابه.
� عبدالعزيز احلارث – االأح�ساء: نرحب 
بك �سديقًا ملجلة »اخلطوة«، ويف انتظار 

م�ساركاتك.
� خال���د عي���د – مك���ة املكرم���ة: ناأم���ل 
توا�سل���ك م���ع مرك���ز اجلمعي���ة يف مكة 
خدمات���ك  م���ن  لال�ستف���ادة  املكرم���ة؛ 

التطوعية.
� ع���ادل الفهيد � الطائف: اجلمعية تقدم 
خدماتها الأمه���ات االأطفال املعوقني من 
خ���الل برامج لتاأهيله���ن بكيفية التعامل 

مع اأطفالهن باملنزل.
� حممد �ساحي � الريا�ص: مدار�ص كثرية 
ت���زور مراك���ز اجلمعي���ة به���دف تعريف 

الطالب بخدماتها وبق�سية االإعاقة.

خطوة.. إلى 
»الخطوة«

ي�س���رين اأن اأرا�سلكم، وذلك بعد اأن اطلعت على موقع 
اجلمعي���ة على �سبك���ة االإنرتنت، وم���ن خالله تعرفت 
عل���ى اخلدمات الت���ي تقدمها اجلمعي���ة؛ مما جعلني 
اأ�سع���ر بالفخ���ر واالعت���زاز اأن تك���ون ه���ذه املوؤ�س�س���ة 
اخلريي���ة الكب���رية م���ن اململكة؛ فلق���د �ساف���رت اإلى 
كثري من دول الع���امل، ومل اأجد مراكز للمعوقني بهذا 
امل�ست���وى؛ لذل���ك اأمتن���ى التعرف اأكرث عل���ى خدمات 
اجلمعي���ة واال�ستف���ادة م���ن خرباتها يف ه���ذا املجال 
االإن�س���اين، كما اآم���ل اأن اأكون قد اقرتب���ت خطوة اإلى 
»اخلطوة«؛ ولذل���ك اأرجو منك���م اأن تر�سلوا يل بع�ص 
االأعداد االأخرية م���ن جملة »اخلطوة«، واأن تخربوين 
بكيفية احل�سول عليها بانتظام.. و�سكرًا، ودمتم لنا، 

ولفئة املعوقني.
علي عبدالقادر � جدة

الخطوة:
�سنحاول اأن نر�سل اإلي���ك بع�ص االأعداد املتوافرة من 
جمل���ة »اخلط���وة«، و�سنوافيك بكيفي���ة اال�سرتاك يف 

املجلة.

هذا ال يكفي
الأن اخلدمات الت���ي تقدمها اجلمعي���ة لالأطفال  كب���رية؛  تكلف���ة  ذات  جمان���ًا  ه���ذه اخلدم���ات باهظ���ة التكالي���ف، والأنني املعوق���ني 

متخ�س����ص يف جمال تاأهيل املعوقني، واأعلم 
جي���دًا مدى ارتف���اع تكاليفه���ا يف ظل عدم 
توافر املتخ�س�سني يف هذا املجال بكرثة؛ 
فاإنن���ي اأرى اأنه يجب على اجلمعية العمل 
عل���ى اإيجاد م�س���ادر دخ���ل اأخرى غري 
التربعات؛ الأنها ال تكفي يف ظل ارتفاع 

عالج وتاأهيل االأطفال املعوقني؟
اأم طفلة معوقة – جدة

الخطوة:
تتبن���ى اجلمعي���ة ا�سرتاتيجية اإن�س���اء اأوقاف 

خريي���ة لكل مراكزه���ا املنت�س���رة يف خمتلف 

مناط���ق اململكة به���دف امل�ساهم���ة بن�سبة يف 

امليزانيات الت�سغيلية للمراكز يف ظل تذبذب 

اإيرادات اجلمعية من التربعات.

االأمانة العامة
هاتف: 8807000 / 01 - فاك�ص: 4543521 / 01

�ص.ب 8557 الريا�ص 11492
info@dca.org.sa

الهاتف املجاين : 8001241118 
www.dca.org.sa

مراكز اجلمعية
مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�س

هاتف: 8807000 / 01 - فاك�ص: 4543521 / 01
�ص.ب 8557 الريا�ص 11492
riyad@dca.org.sa

مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة
هاتف: 6224080 / 02 - فاك�ص: 6224070 / 02

�ص.ب 13213 جدة 21493
jeddah@dca.org.sa

مركز االأمري �صلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة
هاتف: 8424599 / 04 - فاك�ص: 8424699 / 04

�ص.ب 7187 املدينة املنورة
maddinah@dca.org.sa

مركز االأمري �صلمان بن عبدالعزيز بحائل
هاتف: 5669555 / 06 - فاك�ص: 5343917 / 06

�ص.ب 6762 حائل
hail@dca.org.sa

مركز االأمري خالد بن �صلطان بن عبدالعزيز بالر�س
هاتف: 3974849/ 06 
فاك�ص: 3970289/ 06 
مركز مكة املكرمة 

هاتف: 5270090 / 02 - فاك�ص: 5270091 / 02
�ص.ب 13456 مكة املكرمة

makkah@dca.org.sa
مركز اجلوف

هاتف: 6251357 / 04 - فاك�ص: 6251468 / 04
�ص.ب 1199 �سكاكا اجلوف
jof@dca.org.sa
مكتب منطقة ع�صري

هاتف: 2317040 / 07 - فاك�ص: 2317041 / 07
�ص.ب 4213 اأبها 61491
asir@dca.org.sa
مكتب منطقة الباحة 

هاتف/فاك�ص: 7252056 / 07
�ص.ب 2455 الباحة 

للتواصل

ردود 
سريعة:
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يظ���ن كث���ر من النا����س اأن املعاق حقيقة هو من فقد االأهلي���ة على احلياة الطبيعية م���ن  ذوي االحتياجات اخلا�صة، وهذه 
الطائف���ة مم���ا اأ�صيب بعاهة ذهني���ة اأو فكرية اأو نف�صية ماأج���ورون يف االإ�صالم لهم منزلتهم من االحتف���اء واالعتناء، لكن 
املعاق حقيقة هو من عّطل عقله وجّمد حوا�صه واأمات م�صاعره فعا�س ثورا يف م�صاللهم قلوبخ اإن�صان، وحتول اإلى بهيمة يف 
 ٌ ْم اأَْعينُ وَن ِبَها َوَلهنُ لنُوٌب الَّ َيْفَقهنُ ْم قنُ �صخ اإلى دابة يف هيئة ب�صر، ولهذا قال اهلل تعالى عن هذا ال�صنف: )َلهنُ �صورة ابن اآدم، ومنُ
منُ الَغاِفلنُوَن(، فمن مل يفكر بعقله التفكر  ْوَلِئَك هنُ لُّ اأنُ ���ْم اأ�صَ ْنَعاِم َبْل هنُ ْوَلِئَك َكاالأَ وَن ِبَها اأنُ ْم اآَذاٌن الَّ َي�ْصَمعنُ وَن ِبَه���ا َوَلهنُ ���رنُ ْب�صِ الَّ ينُ
ال�سحي���ح، ومل يعتق���د بقلبه االعتق���اد ال�سليم، ومن مل ينهج النه���ج القومي وي�سلك ال�سراط امل�ستقي���م فهو معاق حقيقة، 
اأم���ا م���ن اأ�صيب بعاهة يف ج�صم���ه فقد تكون ه���ذه العاهة �صببا 
لعظمته وجناحه وتفوقه، وقد طالع���تنُ حياة امل�صاهر والنجوم 
يف الع���امل واإذا طائفة منه���م اأ�صيبوا بعاهات يف اأبدانهم، فابن 
عبا�س عامل االأمة عمي يف اآخر عمره، وقتادة اأعمى، وعطاء بن 
اأب���ي رباح عامل الدني���ا اأ�صل اأحنف اأع���رج، والزخم�صري مبتور 
الرج���ل وروزفل���ت مقع���د، وبتهوف���ن اأ�صم، وغره���م كثر من 
العمي والعرج واخلر�س والبكم واملقعدين ومع هذا مالأوا الدنيا 
جناحا وجم���دا واأثرا طيب���ا، وعندنا األوف موؤلف���ة من ال�صباب 
القوي املت���ي الثخي ال�صمي البدين اإلى درج���ة اأن اأحدهم قد 
ي�ص���ارع الثور ويطرح البغ���ل ويقلب احلمار عل���ى ظهره، ولكنه 
لق  فا�ص���ل يف احلي���اة فال عل���م وال فه���م وال اإميان را�ص���خ وال خنُ
قومي وال م�ساركة يف احلي���اة وال نفع ُيرجىمنه، كما قال ح�سان 
ب���ن ثابت يف بع����س النا�س: ال باأ�َس ِبالَقوِم ِم���ن طوٍل ومن ِعَظٍم 
�صمنُ الِبغاِل َواأَحالمنُ الَع�صافِر وقد ذم اهلل املنافقي رغم قوة  جنُ
اأج�سامه���م وف�ساحتهم، لكن خلب���ث �سريتهم وقبيح �سريرتهم 
ولنُوا َت�ْصَمْع  ���ْم َواإِن َيقنُ هنُ َك اأَْج�َصامنُ ْعِجبنُ ْم تنُ قال عنه���م: )َواإَِذا َراأَْيَتهنُ
َدٌة(، نحن نحت���اج اإلى عقول ذكية  �َسنَّ ُه���ْم ُخ�ُس���ٌب مُّ ِلَقْوِلِه���ْم َكاأَنَّ
واأفكار �سوية واأخ���اق را�سدة وهمم عالية، اأما اجلثث الهامدة 
واالأج�ص���ام البالي���ة التي ال روح فيها وال نور وال م�صاعر، فهي الع���بء الثقيل، والعذاب الوبيل على النا�س وعلى احلياة، وقد 
وجدنا من ذوي االحتياجات اخلا�صة من �صار ق�صة يف النجاح، ومثال �صرودا يف االإبداع، فمنهم من ح�صل رغم �صلله على 
درجة الدكتوراه، ومنهم من اأّلف الكتب وهو مقعد، ومنهم من  اأ�صهم يف م�صروع نافع مفيد وهو فاقد لبع�س اأع�صائه، وقد 
خ�ص�ص���ت قناة »اقراأ« برناجما عن ذوي االحتياجات اخلا�صة داخلن���ا فيه االأمر االإن�صان �صلطان بن �صلمان ف�صمعنا من 
ق�س�س النجاح ومن فتح باب االأمل ومن املب�سرات لهذه الطائفة من النا�س ما اأثلج ال�سدور و�سارت املحنة منحة والبلية 
���ِت االأَج�ساُم ِبالِعَلِل وقال اأبو مت���ام: َقد ُينِعُم الَلُ  حَّ ا �سَ عطي���ة وتذكرن���ا قول اأب���ي الطيب: َلَعلَّ َعتَبَك َمم���وٌد َعواِقُبُه َفُربَّ
َم���ت َوَيبَتلي اهلَلنُ َبع�َس الَقوِم ِبالِنَعِم هنيئا للم�صاب���ي يف اأج�صامهم املعافي يف عقولهم واإميانهم، وطوبى  ِبالَبل���وى َواإِن َعظنُ
مل���ن �صن���ع من الليمون �صرابا حلوا، و�صالٌم على من حّول اخل�صائر اإلى اأرباح فلم تعطله اآفة، ومل تقعده عاهة عن املوا�صلة 
اَن  وَن اأَيَّ رنُ والعم���ل واالإنت���اج واالإبداع، وتبا ملن عّطل مواهب اهلل عليه فعا�س �صفرا ومات �صفرا )اأَْمَواٌت َغْرنُ اأَْحَياٍء َوَما َي�ْصعنُ
���وَن(، اأيها االإخوة الف�صالء واالأخوات الفا�ص���الت من ذوي االحتياجات اخلا�صة لي�س عندكم اإعاقة،املعاق حقيقة هو  ْبَعثنُ ينُ
الفا�س���ل واملحبط والك�سان الذي عا�س ب���ا ر�سالة وال هدف يف احلياة واإمنا �سار لفظا زائدا وجملة غري مفيدة يف كتاب 

احلياة.

من هو المعاق حقيقة؟

د. عائ�ض القرين

يدًا بيد






