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ما �حلياة �إال حلظات.. وهناك حلظة بالعمر كله.. 

وحياة هذ� �لطفل ال تقا�س بال�سنني.. ولكن باللحظات..

حلظة �أن خطا �أول خطوة..

وكتب �أول حرف.. 

وحلظ��ة �أن نط��ق �أول كلمة.. وحلظة �عتم��اده على خدمة 
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ولك��ن تبقى حلظة ��س��تالمه �س��هادة تخرجه م��ن �جلمعية 

هي �للحظة �الأروع له ولنا؛ فهي حلظة �نت�ساره، و�نت�سارنا، 

عل��ى �الإعاق��ة.. وهي حلظ��ة �ل�سع��اع �ملنري �ل��ذي �سي�سيء 

1عمره كله! 99
�شعبان 1438 هـ  ـ  مايو 2017م



299
�شعبان 1438 هـ  ـ  مايو 2017م

99
العدد التاسع و التسعون 

شعبان 1438 هـ  ـ
 مايو 2017م

في هذا العدد

هيئة التحرير

اتفاقية تعاون بين الشركة السعودية 
ب الكرسي« للكهرباء والجمعية لدعم »جّرِ

مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة .. مشروعات 
بحثية وأنشطة تدريبية

10 طرق 
لتدريب الطفل المعوق على الصيام

4

28

62

رئي�س جمل�س الإدارة
�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
�سلط���ان ب�ن �سل��م��ان ب�ن عبد�لعزي�ز

مجلة دورية تصدرها

اأع�شاء جمل�س الإدارة للدورة العا�شرة
معايل الدكتور/ عبدالرحمن عبدالعزيز ال�شويلم

الدكتور / زايد بن علي الزايد
املهند�س / عثمان بن حمد الفار�س
الدكتور / حممد بن عبدالرحمن املهيزع
الأ�شتاذ / حمد بن علي ال�شويعر
املهند�س/ عبداملح�شن بن حممد الزكري
الدكتورة /  ماجدة عبداحلميد بي�شار
املهند�س /علي بن عثمان الزيد
الدكتور/ حم�شن بن علي فار�س احلازمي
الدكتورة/ فوزية بنت حممد اأخ�شر
الدكتور / طالل بن �شليمان احلربي

الأ�شتاذ /حامد بن حممد العامود
الأ�شتاذ /اأ�شامة بن علي ماجد قباين
الدكتور/  �شالح بن حمد التويجري

�ملر��س������الت ب�ا�سم رئي�س �لتحرير 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

 �س ب 8557 �لريا�س 11492

هاتف : 8807000)011( 
� فاك�س : 4504330)011(

Khatwa@dca.org.sa  : لربيد �الإلكرتوين�

�ملدير �لفني:
م. �شعـد الدين بن حممود ال�شـداوي

�لن�سر �الإلكرتوين :
م. حممد بن �شليمان الفهيد

م�سوؤول �لتحرير :
بندر املا�شي

�مل�سرف �لعام:
عو�س بن عبـد اللـه الغامـدي

رئي�����س �لتحرير:
خالد بن �شليمان الفهيد

نائب رئي�س  �لتح��رير:
ح�شــن بن حممـــد فــراج

مدير �لتح��رير:
منت�شـر بن حممد جابـر

�لت�سوير �لفوتوغر�يف :
ر�شيد بن عقل ال�شارخ �لرقم �ملوحد:920006222

�لرقم �ملجاين: 8001241118  
 www.dca.org.sa



3 99
�شعبان 1438 هـ  ـ  مايو 2017م

كانت جهود �جلمعية موجهة يف �ملقام �الأول للعمل على زيادة فر�س 
�ال�ستفادة من خدماتها للمحتاجني عرب تو�سيع نطاق هذه �خلدمات، 
ورفع طاقة ��ستيعاب �ملر�كز، وكفاءة خمرجاتها، وحتديث وتطوير 

جتهيز�تها، وقدر�ت كو�درها ملو�كبة هذ� �لتوجه، و�ل�سعي لبلورة 
��سرت�تيجية �جلمعية �لهادفة للو�سول بخدماتها �إلى مو�قع �لكثافة 

�ل�سكانية يف خمتلف مناطق �ململكة.
 كما قطعت �جلمعية �سوطًا فيما يتعلق مبر�جعة و�إعادة تقييم بر�مج 
�لرعاية و�لتاأهيل بعد جتربة طويلة، وخرب�ت فريدة جتعل من هذ� 

�لرث�ء �لرت�كمي �سبيال تعمل من خالله �للجنة �ملخت�سة لتبني كل ما من 
�ساأنه �لرفع من كفاءة كافة مكونات بر�مج �لرعاية، وتطوير م�سامينها 
مبا يلبي ويتو�فق مع متطلبات �لهيئة �لدولية العتماد مر�فق �لتاأهيل 

)كارف(.
وختامًا، ال يفوتني �أن �أرفع ملقام �سيدي خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك 
�سلمان بن عبد�لعزيز - �أيده �هلل ورعاه - �أ�سمى �آيات �ل�سكر و�لعرفان 
على �إ�سهامه يف تاأ�سي�س �جلمعية عام 1402 ه�، وعلى ما تف�سل به من 

دعم وم�ساندة لها طو�ل عقود، كما �أ�سجل �سكري وتقديري لكل من 
�أ�سهم يف م�ساندة ودعم هذ� �لكيان �ل�سامخ من �ملوؤ�س�سات �حلكومية، 
و�سركات وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س، و�لد�عمني، و�لعاملني لتحقيق 

�الإجناز�ت خلدمة هذ� �لعمل �خلريي �لنافع، و�لذي جعل من �جلمعية 
عالمة فخر و�عتز�ز وطني.

من كلمة �الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد �لعزيز
يف حفل �جتماع �جلمعية �لعمومية
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وقعـــت جمعيـــة الأطفال املعوقـــن وال�شركـــة ال�شعودية 
ب  للكهرباء، اتفاقية تعاون؛ لدعم وتفعيل برنامج »جرِّ
الكر�شـــي« الـــذي طرحته اجلمعيـــة يف اإطـــار اأن�شطتها 
للتوعية باحتياجات الأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقة، واأهمية 
توفـــر الت�شهيـــالت املكانيـــة التـــي تتيح لهـــم ممار�شة 

�شوؤونهم احلياتية بي�شر.
ومثل ال�شركة يف توقيع التفاقية الأ�شتاذ حمود الغبيني 
نائـــب رئي�س ال�شركة لالت�شال وال�شـــوؤون العامة، فيما 
مثـــل اجلمعية اأمينهـــا العام الأ�شتاذ عو�ـــس الغامدي، 

وذلك بح�شور عدد من امل�شوؤولن من الطرفن.
 ويف كلمـــة اأعقبـــت التوقيع اأثنى الغامـــدي على مبادرة 
�شركـــة الكهرباء لتعزيز التعاون مع اجلمعية من خالل 
تفعيل هـــذا الربنامج الرائد لإثـــراء النقا�س املجتمعي 
حول احتياجات املعوقن، وحقهم يف العي�س داخل بيئة 
اآمنـــة ومهياأة لتي�شـــر حياتهم اليومية، م�شـــرًا اإلى اأن 
اتفاقيـــة التعاون مع ال�شركـــة ال�شعوديـــة للكهرباء هي 
امتـــداد للكثـــر من م�شاهمـــات هذه ال�شركـــة الوطنية 
لدعم برامج اجلمعية وخدماتها املجانية املتخ�ش�شة.

واأعرب اأمن عام اجلمعية عن �شكره وتقديره مل�شوؤويل 
�شركـــة الكهربـــاء وكل من�شوبيهـــا للحر�ـــس على دعم 
اجلمعيـــة وم�شانـــدة براجمهـــا التوعويـــة، م�شيفـــًا اأن 
»املوؤ�ش�شـــات اخلدمية والقت�شاديـــة الكربى يف اململكة 
تتحمـــل م�شوؤولياتها الجتماعية وتقوم بدور اإيجابي يف 
تبني خدمـــات اجلمعيات اخلريـــة الإن�شانية، و�شركة 
الكهربـــاء تعترب �شريكًا ا�شرتاتيجيـــًا للجمعية ولق�شية 

الإعاقة بوجه عام«.
ومـــن جانبـــه قال الأ�شتـــاذ حمود الغبينـــي نائب رئي�س 
ال�شركة ال�شعودية للكهرباء لالت�شال وال�شوؤون العامة، 
اإن ال�شركـــة حري�شـــة علـــى تفعيل دورهـــا الجتماعي 
وم�شاندة اجلمعيات التي حتظـــى بثقة املجتمع، وتقوم 
بـــدور بارز يف رعايـــة اأ�شحاب الحتياجـــات اخلا�شة، 
مو�شحـــًا اأن برامـــج التعـــاون مـــع املوؤ�ش�شـــات اخلرية 
حتظـــى بعناية م�شوؤويل ال�شركـــة التي تعترب واحدة من 

كربى املوؤ�ش�شات القت�شادية يف اململكة. 
ـــه الغبيني �شكـــره وتقديره اإلى م�شـــوؤويل اجلمعية  ووجَّ
وجميع العاملن لإتاحة هـــذه الفر�شة لتفعيل ال�شراكة 

املمتـــدة، مبينـــًا اأن جنـــاح وات�شـــاع اأفـــق التعـــاون بن 
ال�شركـــة واجلمعية يج�شد التزامهما بامل�شاركة الفاعلة 

يف التنمية املجتمعية. 
ب الكر�شي« ياأتي يف اإطار  جدير بالذكر اأن برنامج »جرِّ
الأن�شطـــة التوعوية التي تتبناها اجلمعية، والتي تهدف 
اإلـــى التعريـــف بق�شيـــة الإعاقة بوجـــه عـــام، وبكيفية 
التعامـــل مـــع املعوقـــن بوجـــه خا�ـــس، واأهميـــة اإتاحة 

الفر�س لهم خلدمة اأنف�شهم وجمتمعهم.
ويتيـــح الربنامـــج للجمهـــور ممـــن الأ�شحـــاء معاي�شة 
معاناة املعـــوق اليومية مـــن خالل ا�شتخـــدام الكر�شي 
املتحـــرك للمرور ببع�س العقبـــات التي ميكن اأن تواجه 
املعـــوق فعليًا يف الطريق العام اأو حتـــى داخل املنزل اأو 
ب  املرافـــق العامة. ومن جهة اأخـــرى يتيح برنامج »جرِّ
الكر�شـــي« توا�شـــل اجلمعية مـــع جميع فئـــات املجتمع 
وا�شتقطـــاب الأع�شـــاء الذين تعدهـــم اجلمعية قاطرة 
اإجنازات اجلمعيـــة التي تتمثل يف عالج وتاأهيل وتعليم 
اأكـــر من ثالثـــة اآلف طفـــل وطفلة مـــن ذوي الإعاقة 

�شنويًا.

اتفاقية تعاون بين الشركة السعودية للكهرباء والجمعية 
ب الكرسي« لدعم وتفعيل برنامج »جّرِ
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الجمعية تؤدي 
دورًا مميزًا 
في تطوير 

برامج الرعاية

   

رئيس شركة »شل«:

اأكـــد الرئي�ـــس التنفيذي ل�شركة �شـــل للخدمات العاملية 
املحـــدودة، اأندرو كرو، اأهمية الدور الإن�شاين واخلري 
والتاأهيلي الذي تقوم بـــه جمعية الأطفال املعوقن عرب 

مراكزها املنت�شـــرة يف عدد من مناطق اململكة العربية 
ال�شعودية.

وعقـــب زيارته ملركـــز اجلمعية بالريا�ـــس اأعرب رئي�س 

“�شـــل” عـــن تقديره ملا اطلع عليه مـــن برامج رعاية 
متكاملة تقدم جمانًا لالآلف من الأطفال املعوقن، وملا 
تتبناه اجلمعية من خطط طموحة للتو�شع يف اخلدمات 
وتطويرهـــا، موؤكدًا حر�ـــس �شركة “�شـــل” على تعزيز 
التعـــاون مـــع اجلمعيـــة وم�شانـــدة جهودهـــا؛ ا�شتكماًل 

لل�شراكة القائمة بينهما منذ �شنوات.
وقـــال كرو اإن ما �شاهده مـــن اإمكانات يف مقر اجلمعية 
يوؤكـــد حر�ـــس القائمن علـــى اجلمعية علـــى تذليل كل 
ال�شعوبـــات التي تواجه املعوقن واتبـــاع كافة الو�شائل 
احلديثـــة لتطويـــر م�شتوى الرعاية املقدمـــة لهذه الفئة 

الغالية.
والتقـــى الرئي�ـــس التنفيـــذي لل�شركـــة بالأمـــن العـــام 
للجمعية الأ�شتاذ عو�س بن عبداهلل الغامدي الذي قدم 
�شرحًا مف�شاًل عن الأن�شطة التي تقوم بها اجلمعية يف 

فروعها الع�شرة.
وقام الغامدي بتقدمي هدية تذكارية من اإعداد اأطفال 
اجلمعية، قبل اأن يقـــوم ال�شيف بتدوين كلمة يف �شجل 

الزيارات الر�شمية للجمعية.
ورافق الرئي�س التنفيذي يف زيارته، املراقب 
ريا�ـــس  اأحمـــد  الأ�شتـــاذ  لل�شركـــة  املـــايل 

الر�شيد.

   

مـــددت وزارة العمـــل والتنميـــة 
حتديـــث  فـــرتة  الجتماعيـــة 
ال�شمـــان  م�شتفيـــدي  بيانـــات 
والأ�شخا�ـــس ذوي  الجتماعـــي 
الإعاقـــة حتى تاريـــخ الـ30 من 
�شهـــر �شوال املقبـــل لالأ�شخا�س 
بياناتهـــم،  يحدثـــوا  الذيـــن مل 
قبـــل اإيقـــاف ال�شـــرف عنهم، 
نهائيـــة.  ب�شـــورة  واإ�شقاطهـــم 
العمـــل  وزارة  وكيـــل  وقـــال 
والتنميـــة الجتماعيـــة للرعاية 

الجتماعيـــة والأ�شـــرة الدكتـــور نايـــف بـــن حممد 
ال�شبحي، اإن الـــوزارة �شتوقف ال�شرف نهائيًا عن 
امل�شتفيديـــن الذيـــن مل يحدثـــوا بياناتهـــم، و�شيتم 
اإ�شقاطهـــم يف نهاية �شهـــر �شوال املقبـــل، ويف حال 
رجـــوع احلـــالت لل�شمـــان والرعايـــة الجتماعيـــة 
)الأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقة( تعامـــل كحالة جديدة، 

على األ ي�شرف لهـــا باأثر رجعي. 
ال�شبحـــي،  الدكتـــور  وك�شـــف 
ال�شمـــان  م�شتفيـــدي  عـــدد  اأن 
بياناتهم  والرعاية الذين حدثـــوا 
ال�شخ�شيـــة جتـــاوز 80%، م�شرًا 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  اأن  اإلـــى 
ر�شائـــل  اأر�شلـــت  الجتماعيـــة 
ن�شية جلميـــع امل�شتفيدين الذين 
بياناتهـــم، لإبالغهم  مل يحدثـــوا 
باأهمية �شرعـــة حتديث بياناتهم، 
حتا�شيًا لإ�شقاطهـــم من ال�شمان 
الجتماعي والرعاية الجتماعية، الذي كان مقررًا 
يف تاريخ 1/5/1438هـ، ومت منحهم فر�شة جديدة 
حتـــى الأول مـــن �شعبان، ثم متديد فـــرتة الت�شجيل 
مـــرة اأخـــرى حتـــى الــــ30 من �شهـــر �شـــوال املقبل، 
لتكون فـــرتة التمديد للم�شتفيدين �شتـــة اأ�شهر، لتجنب 

اإ�شقاطهم ب�شكل نهائي.

تحديث بيانات المستفيدين من ذوي اإلعاقة
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 »ufm«الله يعطيك خيرها« و«
تطلقان برنامج »حديث قبل الحادث« في رمضان

   

بنك التنمية 
االجتماعية يمول 

ثلث مدارس التعليم 
المبكر األهلية في 

المملكة

يستفيد منها 
30 ألف طالب

اأبرمـــت املبـــادرة الوطنيـــة »اهلل يعطيـــك خرها« التي 
تتبناهـــا اجلمعية؛ اتفاقية تعاون مـــع اإذاعة »ufm«؛ 
لإطـــالق باكـــورة براجمهمـــا الرم�شانيـــة مـــن خـــالل 
برنامج »حديٌث قبل احلادث« املو�شم الثاين، بال�شراكة 

مع الإدارة العامة للمرور، وذلك يف �شهر رم�شان.
ع التفاقية الأمن العام للجمعية »عو�س بن عبداهلل  وقَّ
اإذاعـــة »ufm«، »حممـــد  الغامـــدي«، ومديـــر عـــام 

اخلمي�س«.
اأ�شاد املديـــر التنفيذي ملبـــادرة »اهلل يعطيك خرها«، 
»�شليمـــان املن�شـــور«، بالتعاون املثمر مـــع الإذاعة التي 

ي�شتمع اإليها املالين من خمتلف الفئات العمرية.
وقـــال: اإن هـــذه الربامـــج ت�شهـــم يف اإي�شـــال الر�شالة 
الهادفة للمبادرة من خالل تو�شيح احلقائق، والإ�شاءة 
عن النماذج الإيجابيـــة التطوعية يف املجتمع، وعن كل 
مـــن �شعـــى يف امل�شاهمة الوطنية؛ للحـــد من املخالفات 
واحلـــوادث، وم�شاعـــدة وتوعيـــة وت�شجيـــع املواطنـــن 

واملقيمن ليكونوا قدوة يحتذى بهم.
و�شيقـــدم الربنامـــج »حممـــد اخلمي�س«، عنـــد ال�شاعة 
الثانية والن�شف ظهـــًرا، ملدة �شاعة كاملة، طوال �شهر 
رم�شـــان املبارك، حتـــت �شعار »احلـــادُث ق�شاٌء وقدر، 
وعلينا العمُل بالأ�شباب«، لتثقيف امل�شتمعن، وزرع روح 

التطوع لديهم.
و�شيبحـــر الربنامـــج مـــع ثالثـــن �شخ�شيـــة موؤثرة يف 
املجتمـــِع علـــى كافـــة جوانبـــه »الدينيـــة، وال�شيا�شيـــة، 

والريا�شيـــة، وال�شعريـــة، والإعالميـــة«، ولـــن يتوقـــف 
احل���وار عن���د خطوط حم���ددة؛ حي���ث يالم����س جميع 
اجلوانـــب. و�شيكـــون لـــالإدارة العامـــة للمـــرور ح�شور 
مـــن خـــالل ت�شليط ال�شـــوء علـــى اجلوانـــب الإيجابية 
وال�شلبيـــة لدى ال�شائقن، و�شيتم التطـــرق اإلى الأرقام 

والإح�شاءات التي و�شل اإليها ال�شائق يف ال�شعودية.

و�شي�شتحدث ها�شتاق ثابـــت حتت ا�شم: )»نبالء#اهلل 
_يعطيك_خرهـــا( علـــى اأن يتـــم اختيـــار ثالثة 

نبالء لكل حلقة.
يذكـــر اأن الربنامج من اإعداد »تركي ال�شامل، ويا�شمن 
املحمـــد«، وباإ�شـــراف مبا�شـــر مـــن املديـــر التنفيـــذي 

للمبادرة.

�شاهـــم بنـــك التنميـــة الجتماعيـــة يف متويـــل 290 
م�شروعـــًا لريا�س الأطفـــال ومدار�ـــس التعليم املبكر 
برنامـــج  خـــالل  مـــن  وذلـــك  اململكـــة،  يف  الأهليـــة 
»م�شـــارات« وامل�شمـــم من قبـــل البنك �شعيـــًا منه يف 
اإيجاد فر�س عمل رائدة للمواطنات يف جمال التعليم 
املبكـــر، وامل�شاهمـــة يف تن�شئـــة جيـــل ُمتعلـــم تعليمـــًا 

متطورًا.
وبلغ عدد امل�شاريـــع القائمة لريا�س الأطفال واملمولة 
مـــن البنـــك يف م�شـــار ريا�ـــس الأطفـــال نحـــو 273 
م�شروعـــًا، من اإجمايل 290 م�شروعًا مولها البنك يف 
القطاع التعليمي، وت�شم 4.336 وظيفة ويبلغ ن�شيب 
املوظفـــات ال�شعوديـــات منهـــا 3338 وظيفـــة بن�شبـــة 

توطن تبلغ 77 يف املائة.

يذكر اأن عدد الأطفال امللتحقن بهذه املدار�س يقارب 
30 األف طالب، ممـــا يوؤكد دور املن�شاآت ال�شغرة يف 

دعم قطاع التعليم باململكة.
وتبلغ مدار�ـــس التعليم املبكر املمولـــة من البنك ثلث 
مدار�ـــس التعليـــم املبكـــر يف القطـــاع الأهلـــي وتتوزع 
املدار�ـــس املدعومـــة على جميع مناطـــق اململكة �شعيا 

من البنك لتنمية هذه املناطق.
ويهـــدف برنامـــج م�شـــارات املنفـــذ مـــن قبـــل البنك 
اإلـــى ت�شجيـــع املواطنـــن واملواطنات املوؤهلـــن للعمل 
باأنف�شهـــم يف من�شاآتهم، وامل�شاهمـــة يف توفر فر�س 
عمـــل للمواطنن واملواطنـــات، وتعزيـــز دور املن�شاآت 
ال�شغـــرة يف القت�شـــاد الوطنـــي، وكذلـــك ت�شجيع 

الن�صاط القت�صادي يف املناطق الأقل منوًا.
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جنـــح م�شت�شفى امللك خالـــد ب�شحة جنران ممثاًل 
يف اأق�شـــام املختـــربات وبنـــوك الـــدم يف ت�شخي�س 
مر�س وراثي نادر ي�شيب ال�شفائح الدموية ُيعرف 
با�شم )متالزمة ماي هيلجن(، حيث مت ت�شخي�س 
4 حالت خالل الأ�شبوعن املا�شين بوا�شطة كوادر 
طبية عاليـــة التاأهيل؛ وقد مت اإعداد نتائج احلالت 
ا اإلـــى الأطباء ملتابعة  والتقاريـــر واإر�شالها اإلكرتونيًّ
احلـــالت اكلينيكيًّا وحتديد الإجـــراءات العالجية 

املنا�شبة.
ويف �شياق مت�شل، اأجرت اأق�شام املختربات وبنوك 
الدم بامل�شت�شفى خالل الـ6 اأ�شهر املا�شية من العام 
اجلاري فحو�شات خمربية للمر�شى واملراجعن يف 
اأق�شام الكيمياء الإكلينيكية ودللت الأورام جتاوز 

   

تشخيص 4 حاالت تعاني مرًضا 
ا نادًرا بمختبرات وزارة الصحة  وراثّيً

د�ّص���ن مدير عام اخلط���وط اجلوية العربي���ة ال�صعودية 
املهند�ـــس �شالح بـــن نا�شر اجلا�شر، موؤخـــرًا من�شات 
خدمـــة ذوي الحتياجات اخلا�شة وكبـــار ال�شن مبطار 
امللك عبدالعزيز الدويل بجـــدة، بعد حتديثها وتطوير 
خدماتهـــا، اإلى جانب تاأهيل فريـــق متخ�ش�س لتقدمي 
هذه اخلدمة، وتوريد اأحدث الكرا�شي املتحركة لت�شهيل 
تنقالتهم داخـــل ال�شالت اإلى �شعودهم الطائرات يف 

رحلتي املغادرة والو�شول.
وتفقـــد اجلا�شر املن�شـــة اخلا�شة بخدمـــة الع�شكرين 
اجلنود املرابطـــن على احلد اجلنوبي ومواقع اخلدمة 
يف �شالتـــي الو�شـــول واملغـــادرة للرحـــالت الداخليـــة 
والدوليـــة ومنطقة الرتانزيت املخ�ش�شـــة للم�شافرين 
املوا�شلن، فيما تفقد اأجهـــزة اخلدمة الذاتية، مطلعًا 
على عمليـــة ت�شعيـــد امل�شافريـــن اإلى الطائـــرات وفق 
الآليـــة اجلديدة لتحديـــد مناطق الإجال�ـــس يف بطاقة 

�شعود الطائرة.
و�شـــدد اجلا�شـــر على اأهميـــة ت�شخر كافـــة الإمكانات 
من اأجـــل توفر اأف�شل اخلدمات ل�شيـــوف » ال�شعودية 
» وال�شتعداد لتنفيذ اخلطة الت�شغيلية لإجازة ال�شيف 
التي تت�شمن زيـــادة يف الرحالت وال�شعة املقعدية على 
القطـــاع الداخلي والوجهـــات الدولية التي ت�شهد خالل 

الإجازة طلبًا متزايدًا على ال�شفر.

»الخطوط السعودية« توفر كراسي متحركة لكبار السن 
وذوي االحتياجات الخاصة

700 األـــف عينة خمربية، فيما بلـــغ عدد املتربعن 
بالدم خالل الفرتة نف�شها 2178 متربًعا.
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لفنان الكاريكاتر املعوق .. ح�شام جمعة



العمومية

1099
�شعبان 1438 هـ  ـ  مايو 2017م

رف��ع اأع�ش��اء اجلمعي��ة العمومي��ة للجمعي��ة، اأ�شم��ى اآي��ات ال�شك��ر 

والتقدي��ر، اإل��ى مق��ام خ��ادم احلرم��ن ال�شريف��ن املل��ك �شلم��ان بن 

عبدالعزي��ز؛ ملا يتف�شل به م��ن دعم كرمي وم�شاندة دائمة للجمعية 

وم�شروعاته��ا وبراجمه��ا، معرب��ن ع��ن اعتزازه��م مب��ا حتظ��ى ب��ه 

اجلمعي��ة من ثق��ة وتفاعل م��ن قطاع��ات املجتمع املختلف��ة؛ الأمر 

الذي ي�شهم يف جتاوز الكثري من التحديات.

دور متنامي و تميز وطني
العمومية
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جاء ذلـــك خالل اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميـــة الــ31، 
برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�ـــس الإدارة، والذي ُعقد يوم 
الثالثـــاء 6 �سعبان 1438هــــ املوافق 2 مايو 2017م، يف 

مقر اجلمعية بالريا�س.
و�سهـــد الجتماع منح اجلمعية تقديـــرًا خا�سًا لتميزها 
على �سعيـــد احلوكمة الإدارية مـــن امل�ست�سار القانوين 
لوزارة العمـــل والتنمية الجتماعيـــة، كاإ�سافة لر�سيد 
اجلمعيـــة احلافل من امل�سداقيـــة والثقة لدى اجلهات 

املعنية.
واأكـــد الأمـــري �سلطان بـــن �سلمـــان اأن اجلمعيـــة تفخر 
عـــدة  علـــى  املتنامـــي  ودورهـــا  الوطنـــي  بح�سورهـــا 
م�سارات، يف مقدمتها تطوير منظومة الرعاية املقدمة 
لالأ�سخا�ـــس ذوي الإعاقـــة يف اململكـــة، وتر�سيخ ثقافة 
امل�سوؤولية الجتماعية والعمل اخلريي املوؤ�س�سي، وح�سد 
الت�سدي املجتمعي لأ�سباب الإعاقة وطرق جتنبها عرب 
عـــدد من الربامج التوعويـــة واملجتمعية غري امل�سبوقة، 
مثل: »اهلل يعطيك خريها«، و«جرب الكر�سي«، وجائزة 
اجلمعيـــة، وتوظيـــف املعوقني، وم�سابقـــة حفظ القراآن 

الكرمي لالأطفال املعوقني.
واأ�ســـاف �سمـــوه: »الأرقـــام يف اجلمعيـــة تتحـــدث عن 
نف�سهـــا، ولعل الإ�سادة والتقديـــر اللذين حازت عليهما 
يوؤكـــدان متيزها يف مو�سوع احلوكمـــة ومعاجلة الأمور 
القانونية، والتزامها بالأنظمة ومعايري الرقابة املالية. 
ول نن�ســـى ال�سفافيـــة يف اإظهـــار الأرقـــام ال�ستثمارية 
للجمعيـــة، وهي مـــن الأمور التـــي حر�سنـــا عليها منذ 

ن�ساأتها«.
و�ســـدد الأمـــري �سلطان بـــن �سلمـــان علـــى اأن اجلمعية 
�ساحبـــة املبـــادرة دائمـــًا يف اململكة والعـــامل يف كل ما 
يخدم ق�سية الإعاقة، موؤكـــدًا اأنها من اأكرث اجلمعيات 
يف اململكـــة التـــي حتظى بثقة الدولـــة وبالدعم من اأهل 

اخلري.
ونـــوه رئي�س جمل�ـــس الإدارة بنجاح واإجنـــازات برنامج 
»اهلل يعطيـــك خريهـــا«، م�ســـريًا اإلـــى مباركـــة خـــادم 
احلرمـــني ال�سريفـــني للربنامـــج الـــذي ي�سهـــد تطـــورًا 
م�ستمـــرًا يف حتقيـــق اأهدافه، وقال: »هـــذه ال�سنة �سنة 
وزارة  مقـــام  مـــع  عالقتنـــا  يف  للربنامـــج  ا�ستثنائيـــة 
الداخلية واإدارة املرور، وهي عالقة مميزة، واأ�سكر يف 
هذا ال�سدد �سمو ويل العهد الأمري حممد بن نايف بن 

عبدالعزيز وجميع من�سوبي الوزارة«.
وجاء يف تقرير اأ�سدرتـــه اجلمعية -مبنا�سبة الجتماع 
احلادي والثالثني للجمعية العمومية- اأنه »خالل العام 
املا�سي مت بنجاح مراجعة واإعادة تقييم برامج الرعاية 
والتاأهيـــل بعد جتربة طويلة، وخربات فريدة جتعل من 
هـــذا الرثاء الرتاكمـــي �سبياًل تعمل مـــن خالله اللجنة 

املخت�سة علـــى تبني كل ما من �ساأنـــه الرفع من كفاءة 
كافـــة مكونات برامج الرعايـــة، وتطوير م�سامينها مبا 
ي�سهـــم يف زيادة فاعلية خمرجاتهـــا، ويتواكب ذلك مع 
ما حتقق على �سعيـــد معايري الأداء؛ اإذ مت النتهاء من 
اإجناز تطويـــر اأدلة العمل التخ�س�سيـــة، وهي املعايري 
التي متاثل ما هو معمول به عامليًا يف قطاعات الرعاية 
والتاأهيل، وما يلبي ويتوافق مع متطلبات الهيئة الدولية 

لعتماد مرافق التاأهيل )كارف(«.
واأ�ســـار التقرير اإلى اأنه »امتـــدادًا للم�ساعي فيما يتعلق 
بتاأمـــني روافد دعم مالية للجمعيـــة لها �سمة الدميومة 
والتنامـــي؛ فقـــد كان العـــام املا�ســـي 2016م هو نقطة 
النطالق الفعلية للعمـــل الإجرائي والتنفيذي للمرحلة 
الأولـــى مـــن مكونات م�ســـروع )خري مكـــة(. وقد �سرع 

املقـــاول يف اأعمـــال الإن�ســـاء لربجـــي الأمـــري �سلطـــان 
بـــن عبدالعزيـــز -يرحمـــه اهلل- وامللـــك �سلمـــان بـــن 
عبدالعزيز -اأيده اهلل- بارتفاع )19( طابقًا لكل برج. 
كمـــا متت دعـــوة املقاولني اإلـــى مناف�سة تر�سيـــة اإن�ساء 
مبنـــى عمالء �سركة الت�ســـالت، ومبنى عمالء �سركة 
العزيزيـــة بندة، ومبنى جائزة حتفيـــظ القراآن الكرمي 
لالأطفال املعوقـــني. وت�سرف جلنـــة امل�ساريع على �سري 
الأعمـــال، والدفع نحـــو ا�ستكمال واإجنـــاز كل مراحلها 

وفق الربنامج الزمني املقرر لذلك«.
كما وا�سلت اجلمعية دورها الريادي فيما يتعلق بربامج 
التوعية والتعريف بالإعاقة، وال�سعي اإلى تخفيف اآثارها 
على الفرد واملجتمع عرب رفع درجة الوعي الجتماعي. 
وكان لربامج اجلمعية يف هذا ال�ساأن ح�سورها الفاعل 

المبادرة  صاحبة  سلمان:  بن  سلطان 
في كل ما يخدم قضية اإلعاقة

الفتًا  حضورًا  شهد  الجمعية  اجتماع   
ومناقشات موسعة
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واملوؤثـــر مثـــل: املبادرة الوطنيـــة لل�سياقـــة الآمنة )اهلل 
يعطيك خريها( التـــي تت�سرف برعاية خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه اهلل-؛ 
امتدادًا لأياديه البي�ساء منذ اأن �ساهم -اأيده اهلل- يف 
ب الكر�ســـي، وجائزة  تاأ�سي�ـــس اجلمعيـــة، وبرنامج جرِّ
اجلمعيـــة، وتوظيـــف املعوقـــني، وجائزة حفـــظ القراآن 

الكرمي لالأطفال املعوقني.
كل ذلك مل يكن ليتاأتى لول توفيق اهلل ثم جهود الإخوة 
والأخـــوات اأع�ســـاء جمل�ـــس الإدارة، واللجـــان املنبثقة 
مـــن املجل�س؛ اإذ كان لها دور فاعـــل يف تقدمي امل�سورة، 
واإجـــراء الدرا�سات، واملتابعة عـــن كثب ل�سري العمل يف 
خمتلف اأق�سام اجلمعية وفروعها؛ فانعك�س ذلك ب�سكل 
مبا�ســـر على جممل الإجنـــازات، ونوعيتها خالل العام 
املا�ســـي، وعلى الأمانـــة العامـــة للجمعيـــة ومن�سوبيها 
الذين هم َمـــن يحدث الفرق يف هذه املوؤ�س�سة اخلريية 

املتميزة.

نت م�ســـارات عمل اجلمعية خـــالل العام  هـــذا، وت�سمَّ
املا�ســـى اأربعة حماور هـــي: اإي�سال برامـــج اخلدمات 
وجتويـــد الأداء، وتنمية املوارد املالية، وحتقيق التمويل 
الذاتي، وتر�سيخ الوعي املجتمعي جتاه الإعاقة، اإ�سافة 

اإلى تطبيق ال�سفافية املالية واحلوكمة الإدارية.
وعلـــى م�ســـار اإي�سال اخلدمـــات وجتويـــد الأداء ت�سري 
لغـــة الأرقـــام اإلـــى حتقيق معـــدلت قيا�سيـــة يف اأعداد 
الأطفـــال الذين ا�ستفادوا من برامج الرعاية العالجية 
والتاأهيليـــة والتعليميـــة والرتبويـــة والجتماعيـــة التـــي 
تقدمهـــا مراكـــز اجلمعيـــة، خ�سو�ســـًا بعـــد ا�ستكمال 
التجهيـــزات وفـــرق العمـــل باملراكـــز اجلديـــدة يف كل 
من: الر�س واجلـــوف والباحة، وتطبيـــق اأنظمة متابعة 
وحتفيـــز لأ�سر الأطفال لتجـــاوز ال�سعوبات التي حتول 
دون اللتـــزام مبواعيد العيادات واملدار�س؛ الأمر الذي 
اأ�سهم يف احت�سان الأق�سام التعليمية باملراكز لأكرث من 
1700 طفـــل وطفلـــة لأول مرة يف تاريـــخ اجلمعية، كما 

توا�سل ب�ســـكل اإيجابي برنامج دمـــج الطالب خريجي 
اجلمعية يف مدار�س التعليم العام لي�سل عدد الأطفال 
الذيـــن �سملهم الدمج خالل العام املن�سرم 161 طالبًا 
وطالبة. وحقق برنامج التدخل املبكر رقمًا غري م�سبوق 

ببلوغ عدد امل�ستفيدين منه 180 طفاًل.
ومـــع ا�ستحداث التجهيـــزات التقنية لوحـــدات العالج 
الطبيعـــي والعـــالج الوظيفـــي يف عـــدد مـــن املراكـــز، 
وال�ستعانـــة بو�سائـــل م�ساعـــدة تعد الأولى مـــن نوعها 
داخل اململكة العربية ال�سعودية؛ �سهدت املراكز حتقيق 
نقلـــة نوعية يف اإك�ساب الع�ســـرات من الأطفال مهارات 
حركيـــة وعقلية جديدة، هذا اإلـــى جانب تكثيف اأعداد 

ونوعية جل�سات التاأهيل ب�سكل قيا�سي. 
كمـــا توا�سل اجلمعية م�سعاهـــا للح�سول على اعرتاف 
موؤ�س�ســـة »كارف العاملية للتاأهيـــل«، اإلى جانب حر�سها 
علـــى رفع كفـــاءة وتطوير خـــربات من�سوبيهـــا، وزيادة 
ن�سبـــة التدريب التي حددها نظام العمل مبا ل يقل عن 

12 يف املئة من موظفيها ال�سعوديني. 
وحتر�س اجلمعية -يف ظل ح�ســـول مركزها الرئي�سي 
بالريا�س على ترخي�س الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 
ال�سحيـــة- علـــى اأن يكـــون مركزهـــا للتدريـــب الفني 
حا�سنًة لتاأهيل الكـــوادر املتخ�س�سة يف التخ�س�سات 
التاأهيليـــة، مبا ي�ساعد على توطـــني وظائف التاأهيل يف 
مراكزهـــا، ويرفد هـــذا القطـــاع بهذه اخلـــربات التي 
ل يـــزال الطلب عليهـــا متزايدًا يف ظـــل الندرة يف هذه 

التخ�س�سات.

واصلت الجمعية دورها الريادي فيما يتعلق 
ببرامج التوعية والتعريف باإلعاقة

أعداد  في  قياسية  معدالت  تحقيق 
األطفال الذين استفادوا من برامج الرعاية
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ولإعطـــاء الأولوية خلدمات الرعايـــة والتاأهيل يف اأداء 
املراكـــز، باعتبارها املحـــور الرئي�ســـي يف ا�سرتاتيجية 
اجلمعيـــة؛ تدر�ـــس الأمانـــة مـــع فريـــق العمـــل واللجنة 
املخت�شة واملركز اال�شت�ش���اري ق�شر الن�شاط يف بع�ض 
مراكزهـــا علـــى خدمة الأطفـــال، وت�سنيفهـــا كمراكز 

خدمة.
يف  الأمـــور  اأوليـــاء  مـــن  الع�ســـرات  لرغبـــات  وتلبيـــًة 
ال�ستفـــادة مـــن اإمكانـــات مراكـــز اجلمعيـــة وخربات 
فـــرق التاأهيل فيهـــا، بديـــاًل خلدمات املراكـــز الأهلية 
ذات التكلفـــة العاليـــة؛ اأقرت جلنـــة الرعاية باجلمعية 
برناجمـــًا للرعايـــة التاأهيلية امل�سائية نـــال تاأييد وزارة 
التنميـــة الجتماعيـــة، ويتيـــح لالأطفال الذيـــن تنطبق 
عليهم ال�شروط احل�ش���ول على جل�شات تاأهيل م�شائية 

مكثفة يف مقابل تكلفة رمزية.
وعلـــى م�ســـار تنمية املـــوارد املاليـــة، وحتقيـــق التمويل 
الذاتي، توا�ســـل اجلمعية بنجاح خطتها ال�سرتاتيجية 
لتوفـــري م�ســـادر متويـــل ثابتـــة عـــرب حماور عـــدة، يف 
مقدمتهـــا: امل�سروعات اخلرييـــة ال�ستثماريـــة، وميثل 
م�سروع »خـــري مكة« حجر الزاوية يف هـــذا امل�سار، اإلى 
جانب م�سروعـــات ا�ستثمارية يف املناطق التي حتت�سن 

مراكز اجلمعية.
 اأمـــا املحـــور الثـــاين يف هـــذا ال�ســـدد فهـــو اتفاقيات 
ال�سراكـــة طويلـــة املـــدى مـــع ال�ســـركات واملوؤ�س�ســـات 
الوطنية، ويف مقدمتها: �سركـــة الت�سالت ال�سعودية، 
و�سركة موبايلـــي، و�سركة بندة، واملجموعـــة ال�سعودية 

لالأبحـــاث والت�سويـــق، و�سركة ال�سناعـــات الأ�سا�سية 
»�سابـــك«، والبنـــوك ال�سعودية كافة، مـــن خالل طرح 
برامـــج متويـــل ودعـــم وتـــربع ذات �سبغـــات خمتلفـــة 
تتـــالءم مع كافة الفئات مثل برامـــج: »اأجر كل �سهر«، 
»دع الباقـــي لهـــم«، »ال�سدقـــة الإلكرتونيـــة«، »ر�سائل 

الهاتـــف«، »مبادرتـــي«، »البتعـــاث الداخلـــي«، »افعل 
خريًا«، »�ساعة خدمة«، »بطاقات اإبداعات الأطفال«.

وتكتمـــل املنظومة بتبني �سل�سلة من الأن�سطة والربامج 
والفعاليات ذات ال�سبغة ال�ستثمارية التجارية حل�سد 
الدعـــم مليزانية ت�سغيل املراكز، يواكبها تعزيز برنامج 
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الع�سوية باجلمعية العمومية كاأحد م�سادر الدخل.
وي�سار اإلى اأن امليزانية التقديرية للجمعية و�سلت خالل 
العام املـــايل 2016-2017م اإلى رقـــم قيا�سي بلغ 191 
مليون ريال تت�سمن نفقات ت�سغيل املراكز وتكلفة اإن�ساء 

امل�سروعات اخلدمية وال�ستثمارية اجلديدة.
وعلى م�ســـار ال�سفافية املالية واحلوكمـــة الإدارية فاإنه 
جـــاٍر العمل علـــى تطويـــر اآليـــات ولوائح ونظـــم العمل 
واإعـــادة هيكلـــة اجلمعيـــة ومراكزهـــا يف  واإجراءاتـــه 
م�سعـــى لرفع كفـــاءة قواها العاملـــة وتعظيم خمرجات 
العمـــل، كمـــا مت التعاقـــد مع اأحـــد بيوت اخلـــربة التي 
قطعـــت �سوطـــًا ملمو�سًا يف اإعداد اأدلـــة العمل. ويف ظل 
توجهات جهة الإ�سراف املمثلة يف وزارة العمل والتنمية 
الجتماعية للنهو�س باجلمعيات اخلريية لت�سبح ذات 
طبيعة تنموية؛ توا�سل اجلمعية بناء قدراتها وا�ستثمار 
عائداتهـــا  م�ساهمـــة  لتعظيـــم  واأ�سولهـــا  اإمكاناتهـــا 
يف نفقـــات ت�سغيـــل مراكزهـــا ون�ســـر مظلـــة خدماتهـــا 
وتطويرهـــا.   ويف هذا الجتاه �سعت اجلمعية لدى جهة 
الإ�ســـراف لتح�سل علـــى ت�سنيف »جمعيـــة نفع عام«، 
ولتكـــون بذلك اأول جمعية تطلب هـــذا الت�سنيف الذي 
�سيعطيها اأحقية التعاقد مع اأي جهة حكومية اأو خا�سة 
لإدارة موؤ�س�ســـة تابعة لها اأو تنفيذ بع�س م�سروعاتها اأو 

براجمها اأو خدماتها التي تدخل �سمن اخت�سا�سها.
وبا�ستكمالهـــا الت�سنيـــف املعيـــاري لوظائفهـــا، واإقرار 
ال�سلـــم الوظيفي و�سلـــم الرواتب وقواعدهـــا التكميلية 
املنظمـــة للعمـــل والعاملـــني؛ ا�ستطاعـــت اجلمعيـــة اأن 
حتقق الر�ســـا الوظيفي والعدالة بني موظفيها يف �سوء 

إجمالي عدد أطفال المخدومين  في مراكز الجمعية
4764 طفاًل و طفلة

مكة
الرياض

المدينةجدة

حائل
الجوف

عسير

الباحة

الرس

جنوب
الرياض 1590

1300482

375
180

131

248

110

122

244

موؤهالتهـــم ووظائفهم وخرباتهم وخدماتهم باجلمعية 
وطبيعـــة اأعمالهـــم وم�سوؤولياتهم. وعلـــى م�سار تر�سيخ 
الوعي املجتمعي جتاه ق�سيـــة الإعاقة، عززت اجلمعية 
دورها الوطني الرائد كقاطرة لربامج التوعية، وح�سد 

امل�سانـــدة املجتمعية �سد ق�سية الإعاقـــة بقدرتها على 
ابتـــكار مبـــادرات حظيـــت بتفاعـــل مميز مـــن قاعدة 
عري�سة مـــن املجتمع، وم�سانـــدة ملمو�سة من اجلهات 
احلكوميـــة املعنيـــة ومن�ســـاآت القطاع اخلا�ـــس املهتمة 
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مقال   

ي�سعدين وجودي بينكم، ول اأكتم �سرًا اأنه مل يدر بخلدي يومًا اأن اأقف مثل هذا املوقف، واأن اأحظى بهذا 

التكرمي مل�ساركتي املحدودة يف خدمة اجلمعية خالل فرتة انت�سابي اإليها طيلة الع�سرين عامًا املا�سية، والتي 

اأوجبتها قيمة العمل اخلريي ومقا�سده النبيلة، وهو اأمر اأراه واجبًا على كل مواطن اأحبَّ هذا الوطن واأهله، 

وخ�سو�سًا يف خدمة َمن كان حظه اأقل يف ممار�سة احلياة املعتادة، والذين �ستكون حياتهم اأ�سعب فيما مل 

توجد مثل هذه اجلمعية لالأخذ بيده وم�ساعدته، وهو عمل ُيحت�سب فيه الأجر عند اهلل تعالى.

وقد اأ�سعدين م�ستوى الحرتافية والتميز الذي تدار به هذه اجلمعية الرائدة، كما يت�سح ذلك من خالل 

التقرير ال�سنوي الذي �سرين الطالع عليه وعلى ما فيه من اأعمال جليلة ُتذكر فُت�سكر.

الف�سل احلقيقي وكل الف�سل -بعد ف�سل اهلل تعالى- للرجال والن�ساء الذين تبنوا فكرة التاأ�سي�س وتابعوها 

و�سهروا على اإجناحها، وعلى اأن تتميز اجلمعية يف اأدائها وخدماتها؛ حتى اأ�سبحت مثاًل ُيحتذى يف العمل 

الإداري  واجلهاز  اهلل،  وفقه  �سلمان  بن  �سلطان  اجلليل  الأمري  هوؤلء  راأ�س  وعلى  العام،  والنفع  اخلريي 

والتعليمي والتدريبي يف اجلمعية وجمال�سها على مر ال�سنني.

�ساحب ال�سمو رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.. الإخوة والأخوات اأع�ساء اجلمعية.. ل ي�سعني يف هذا املقام 

اإل اأن اأذكر لأهل الف�سل ف�سلهم، واأ�سكركم جميعًا على هذا التكرمي.

كلمة األقيت بالإنابة عن املكرمني يف اجتماع اجلمعية العمومية.

بقلم:
معايل الدكتور

 عبدالرحمن اجلعفري

ع�سو اجلمعية العمومية

قيمة العمل الخيري ومقاصده النبيلة

أسعدني مستوى 
االحترافية والتميز الذي 

تدار به هذه الجمعية الرائدة

التفاعـــل  وجت�ســـد  الجتماعيـــة.  امل�سوؤوليـــة  بربامـــج 
املجتمعـــي مع ر�سالة اجلمعية ب�ســـكل غري م�سبوق عرب 
و�سائـــل التوا�ســـل الإلكـــرتوين ومواقـــع اجلمعيـــة على 
ال�سبكة املعلوماتية، والتي �سهدت خالل العام املن�سرم 
طرحـــًا مبتكـــرًا. كمـــا �ساعفـــت مراكـــز اجلمعية من 
ن�ساطها الإعالمي والتوعوي عرب عدد من الإ�سدارات 
والأعمـــال ال�سحفـــي، ويف مقدمـــة مبـــادرات التوعية 
والتثقيـــف تربز مبـــادرة »اهلل يعطيك خريهـــا«، والتي 
اأحدثـــت حـــراكًا ملمو�سًا نتيجـــة توفر مقومـــات عدة، 
يف مقدمتهـــا مباركة القيادة، ممثلـــة يف تد�سني خادم 
احلرمـــني ال�سريفـــني امللـــك �سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز 
-حفظـــه اهلل- لنطالقتهـــا علـــى امل�ستـــوى الوطنـــي. 
وبانق�ســـاء املرحلة الأولى من املبـــادرة ن�ستطيع القول 
جـــت بو�سع الق�سية على مائـــدة متخذ القرار؛  اإنهـــا ُتوِّ
ف�ســـدرت الكثري من الإجـــراءات والقوانني التي تغلظ 
بالقيـــادة،  وال�ستهتـــار  املروريـــة  املخالفـــات  عقوبـــة 
بالتوازي مع تكثيف برامج التوعية وتنوع و�سائلها ب�سكل 
مبتكر؛ الأمـــر الذي �ساهم يف تراجـــع اأرقام احلوادث 
املروريـــة ب�سكل ملمو�ـــس؛ وبالتـــايل انخفا�س معدلت 
الإعاقـــة والإ�سابـــات والوفيـــات -بعـــد توفيـــق اهلل-. 
وجددت املبادرة اآلياتها بال�سعي للو�سول اإلى نطاق مهم 
وحيـــوي ورئي�ســـي يف املجتمع، وهو قطـــاع الأ�سرة. كما 
توا�سلـــت بنجاح برامج: »جرب الكر�ســـي«، و«ملتقيات 
توظيف املعوقـــني«، و«اليوم العاملي لالإعاقة«، و«معر�س 
الأ�سر املنتجة لـــذوي الإعاقة«، ومعار�ـــس الر�سومات. 
وعلـــى ذلك امل�ســـار اأي�سًا ت�سابقت مراكـــز اجلمعية يف 
تنظيـــم الكثـــري من النـــدوات واملحا�ســـرات والأن�سطة 
العلميـــة والثقافيـــة، مب�ساركة نخبة مـــن املتخ�س�سني 
يف جمـــالت عـــدة؛ لإلقـــاء ال�ســـوء على جوانـــب �ستى 
مـــن الق�سية، �سواء ما يتعلق بحقـــوق املعوق، اأو و�سائل 
جتنـــب الإ�سابة بالإعاقـــة، اأو كيفية التعامـــل معها، اأو 
ابتـــكار الأجهزة وبرامـــج الرعاية والوقايـــة والتاأهيل.  
ويف اإطار م�سار الرتقـــاء بربامج الرعاية التي تقدمها 
مراكـــز اجلمعية، مت حتقيق نتائـــج قيا�سية على �سعيد 
الرعايـــة التعليميـــة والرتبويـــة، منها: تطبيـــق برنامج 
الدمـــج ال�سامل لأول مرة مع اأطفـــال اجلمعية، وتتويج 
برنامـــج الدمـــج باجلمعية بجائزة الأمـــرية �سيتة بنت 
عبدالعزيز يف دورتها الثالثـــة، وتفعيل م�سروع الإعاقة 
اجل�سديـــة وال�سحيـــة املعـــد مـــن قبـــل وزارة ال�ســـوؤون 
الجتماعيـــة لدعم طالبات اجلمعية يف املدار�س يف كل 
املراحـــل الدرا�سية، وافتتاح برنامج لغري الناطقات مع 
بداية العام اجلديد، وتطبيـــق برنامج حا�سوبي خا�س 
باأن�سطة �سديدي الإعاقة، واإعداد برنامج للتدريب على 
برنامـــج التخطيـــط التعليمي التكاملي مـــن قبل مركز 

امللك فهد بالريا�س.
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وقـــد ُتوجـــت ا�سرتاتيجيـــة الأوقـــاف باإطـــالق م�سروع 
تاريخـــي ميثل نقلة يف م�سادر مـــوارد اجلمعية املالية، 
وهو م�ســـروع »خري مكة« ال�ستثمـــاري يف مكة املكرمة، 
برعاية كرمية من لدن خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز. 
وامل�ســـروع اخلـــريي ال�ستثمـــاري )خـــري مكـــة( ي�سم 
خم�سة اأبـــراج �سُرف الأول بحمل ا�ســـم �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلطان بـــن عبدالعزيز –يرحمه اهلل–، 
والآخـــر يحمل ا�سم خـــادم احلرمـــني ال�سريفني امللك 
�سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز –يحفظـــه اهلل-، وُتخ�س�س 
لهمـــا امل�ساهمات املاأمولة من اأهل اخلـــري؛ وذلك وفاًء 
وعرفانـــًا ملـــا قدماه من دعـــم وم�سانـــدة للجمعية على 

مدى ثالثني عامًا.
والأبراج الثالثة الأخـــرى خ�س�ست مل�ساهمات عمالء 
�سركـــة بنـــدة وعمـــالء �سركـــة الت�ســـالت ال�سعوديـــة 

وم�ساهمات وقفية خريية �ستطرح م�ستقباًل.
وتقـــام امل�ساريـــع اخلم�ســـة يف حي الن�سيـــم على طريق 
الهدا مبكـــة املكرمة على اإجمايل م�ساحات متماثلة كل 
قطعة منهـــا تبلغ نحو )2500( مـــرت مربع، وتخ�س�س 
مداخيل ذلك امل�ســـروع م�ستقباًل لدعم ميزانية ت�سغيل 

مراكز اجلمعية وم�سروعاتها امل�ستقبلية.
كمـــا مت تخ�سي�ـــس �ستة مبـــاٍن ل�سالح عمـــالء �سركة 
موبايلـــي، وكل مبنى بارتفـــاع اأربعـــة اأدوار، وقد با�سر 
املقاول العمل باملوقع، وكلها تت�سمن هذه امل�سروعات: 

- برج الأمري �سلطان بن عبدالعزيز مبكة املكرمة: 
جاٍر العمل يف اأعمال القاعدة اخلر�سانية الرئي�سية بعد 
اأن مت النتهـــاء مـــن كل الدرا�سات والوثائـــق والكميات 

واملوا�سفات بعد التعديالت الأخرية لرتفاعات الربج؛ 
اإذ و�سل اإجمايل طوابق امل�سروع اإلى 19 طابقًا.

- بـــرج امللـــك �سلمـــان بـــن عبدالعزيز مبكـــة املكرمة: 
العمـــل جاٍر ب�ســـكل مر�ٍس لتنفيذ القاعـــدة اخلر�سانية 
موقـــع  حفـــر  اأعمـــال  مـــن  النتهـــاء  ومت  الرئي�سيـــة. 
املطعم الكـــروي الرئي�سي والعمل علـــى تنفيذ القواعد 
كافـــة  مـــن  النتهـــاء  كمـــا مت  املطلوبـــة.  اخلر�سانيـــة 
بعـــد  واملوا�سفـــات  والكميـــات  والوثائـــق  الدرا�ســـات 
التعديالت الأخرية لرتفاعات الربج؛ اإذ و�سل اإجمايل 

طوابق امل�سروع اإلى 19 طابقًا. 
- مباين عمـــالء موبايلي مبكة املكرمة: مت النتهاء من 
اإعداد كل وثائق امل�سروع، ومت طرحها يف 2016/4/1م 
يف مناف�ســـة عامة علـــى املقاولني والنتهـــاء من عملية 
الرت�سية، وجتهيز العقـــود التنفيذية، اإ�سافة اإلى طرح 
امل�سروع على املكاتب ال�ست�سارية، ومت ت�سليم املوقع اإلى 

املقاول بتاريخ 2016/10/11م.
- برج عمالء بندة مبكة املكرمة: مت ا�ستالم اختبارات 
تقريـــر الرتبـــة، ومت طـــرح اأعمـــال احلفـــر لعـــدد مـــن 
املقاولني، وجاٍر التفاو�س معهـــم بخ�سو�س عرو�سهم 
الفنيـــة واملاليـــة. وجـــاٍر كذلـــك اإنهـــاء كل املخططات 
الهند�سية ووثائق امل�سروع من مكتب خمت�س�س يف مكة 
املكرمة، وجار اأي�سًا متابعة اإنهاء اإجراءات الرتخي�س 

النهائي من الدفاع املدين واأمانة العا�سمة املقد�سة. 
- برج الأ�سهم اخلريية.

- بـــرج عمـــالء  STC مبكة املكرمـــة: مت النتهاء من 
الرفوعـــات امل�ساحيـــة وا�ستخراج رخ�ســـة ا�سرتاطات 
البنـــاء، ومت النتهـــاء من تقريـــر الرتبـــة والتن�سيق مع 

مكتـــب خطيـــب وعلمـــي )تربعـــًا( لو�ســـع املخططات 
الإن�سائيـــة واملعماريـــة والكهروميكانيكيـــة وكل وثائـــق 
امل�ســـروع لتقدميها لأمانة العا�سمة املقد�سة ل�ستخراج 
الرتاخي�س الالزمة، وجاٍر العمل حاليًا على الدرا�سات 

املرورية بح�سب طلب اأمانة مكة املكرمة.
- فرع مركز اجلمعية بجازان: العمل التنفيذي باملوقع 
جـــاٍر ب�سكل مر�ٍس، ومت النتهاء من املرحلة الأولى لكل 
املبـــاين الثالثة. وجـــاٍر العمل حاليًا علـــى بناء »البلك« 

الداخلي واخلارجي للم�سروع. 
- القاعة الكربى للمنا�سبات ومتعدة الأغرا�س 

بجـــازان: مت اعتمـــاد املخططـــات مـــن بلديـــة جـــازان 
الدفـــاع  قبـــل  مـــن  ال�سالمـــة  املخططـــات  واعتمـــاد 
املـــدين، وا�ستخراج رخ�ســـة البنـــاء، والنتهاء من كل 
املخططات، كما مت طـــرح امل�سروع مبناف�سة عامة على 
املقاولني، وجـــاٍر حاليًا اإجـــراء التحليـــل الفني واملايل 

لعطاءات املتقدمني لتنفيذ امل�سروع. 
- القاعـــة اخلارجية ملركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

بحائل: مت الإجناز والفتتاح.
- القاعة اخلارجية لفرع مركز الباحة: مت النتهاء من 
اإعداد كل وثائق امل�سروع، ومت توقيع العقد للتنفيذ، كما 

مت ت�سليم املوقع للمقاول ليبا�سر اأعمال التنفيذ. 
- ت�سميـــم وتاأهيل مركز امللك فهد بالريا�س: مت طرح 
امل�ســـروع على عدد من املكاتـــب الهند�سية، ومت تر�سية 
اأعمال الت�ساميـــم والدرا�سات الهند�سيـــة )معمارية، 
اإن�سائيـــة، ميكانيكيـــة، كهربائيـــة، �سحيـــة(، واإعـــداد 
جـــداول املوا�سفـــات والكميات للم�ســـروع. وجار العمل 

حاليًا على طرح امل�سروع للمقاولني. 

المشروعات الوقفية واالستثمارية

استقرار و توسعة و تطوير
متث��ل الأوق��اف وامل�شروعات ال�شتثمارية اخلريي��ة �شمانة رئي�شية 

–باإذن اهلل- ل�شتمرار خدمات اجلمعية املجانية، وداعمًا ل غنى 
عن��ه خلطط التو�شع والتطوي��ر؛ ومن ثم فقد كث��ف جمل�س الإدارة 

م��ن جه��وده لإث��راء قاع��دة الأوق��اف اخلريي��ة وف��ق ا�شرتاتيجية 

اجلمعي��ة. كم��ا تبنى عددًا م��ن امل�شروع��ات اخلريي��ة ال�شتثمارية 

املبتك��رة التي تتوفر فيها كل �شمانات اجلدوى القت�شادية وجتنب 

املخاطرة.
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- �سيانـــة مركز اجلمعيـــة مبكة املكرمـــة والنتهاء من 
اأعمـــال تاأهيل و�سيانة املركز. وجـــاٍر العمل حاليًا على 
اإعـــادة تاأهيل اأعمـــال العزل احلـــراري واملائي لأ�سطح 

املباين.
- عقـــار اجلمعية يف �سارع خالد بـــن الوليد بالريا�س: 
النتهاء مـــن الدرا�سات والت�ساميـــم املعمارية للعقار، 
ومتـــت التو�سيـــة ال�ستثمارية على اأن تكـــون عمارة من 
�شت���ة اأدوار وقب���و ملواق���ف ال�شي���ارات ويك���ون الن�شاط 

جتاريًا مكتبيًا. 

- القاعـــة اخلارجية لفـــرع مركز اجلمعيـــة بالر�س يف 
الق�سيم: النتهاء مـــن كل املخططات املطلوبة، وطرح 
امل�ســـروع على املقاولني، ومتـــت التو�سية علـــى املقاول 
الأن�سب فنيـــًا وماليًا. كما متت خماطبة املتربع باإن�ساء 
امل�سروع، واإبداء املتربع بتنفيذ القاعة من خالل مقاول 

�سركتهم. 
- العمـــارة ال�ستثماريـــة اخلرييـــة )واحـــة ال�ســـالم( 

باملدينة املنورة: مت ال�ستالم البتدائي للم�سروع.
- م�سجـــد مركز امللـــك �سلمان بـــن عبدالعزيز بحائل: 

النتهاء من كل اأعمال امل�سجد، ومت ال�ستالم.
- فـــرع م�ســـروع مركـــز اجلمعيـــة ب�ســـرق الريا�س: مت 
الطرح على عدة مقاولني وت�سكيل جلنة فتح املظاريف، 
وامل�ســـروع جاهز للرت�سية، ويف انتظـــار ا�ستالم الأر�س 
لإكمـــال الـــالزم.  - مبنى جائـــزة �سلطان بـــن �سلمان 
لتحفيـــظ القـــراآن الكـــرمي يف مكـــة املكرمـــة: مت طرح 
اأعمال الت�ساميم للمكاتب الهند�سية، وجاٍر العمل على 
تقـــدمي املخططـــات لأمانة العا�سمـــة املقد�سة؛ متهيدًا 

ل�ستخراج الرتاخي�س الالزمة .
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توا�سل الأق�سام العالجيـــة والتاأهيلية مبراكز اجلمعية 
حتقيـــق معـــدلت مرتفعة يف احلـــد من الآثـــار ال�سلبية 

لالإعاقة على من�سوبيها من الأطفال املعوقني. 
ومن جهة اأخرى، وحتت اإ�سراف جلنة الرعاية والتاأهيل 

باجلمعية، مت ال�سروع يف تنفيذ برنامج التاأهيل عن ُبعد 
الذي ي�ستهدف توفري الدعـــم اللوج�ستي لأ�سر الأطفال 
ذوي الإعاقة، وذلك يف اإطار م�سعى اجلمعية ل�ستكمال 

مظلة خدماتها.
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. وحظـــي الربنامـــج بتفاعل ودعم كرميـــني من اإحدى 
ال�ســـركات الوطنية مبا اأ�سهم يف توفـــري متويل املرحلة 

الأولى منه. 
كمـــا كثفـــت اللجنـــة الطبية جهودهـــا للح�ســـول على 
اعتماد هيئة »كارف«؛ اإذ مت التن�سيق مع اأمانة اجلمعية 
لتوفـــري التجهيـــزات املكانيـــة املطلوبة، وتولـــت اللجنة 
اإعـــداد درا�سة علمية عن معايـــري اجلودة النوعية التي 
تطبقهـــا مراكز اجلمعيـــة من خالل تقييـــم مو�سوعي 
تتولـــى تنفيـــذه اإحـــدى املوؤ�س�ســـات املتخ�س�سة خالل 
املراحـــل الزمانية للجمعية يف �ســـوء ال�سورة الذهنية 

للمجتمع عنها.
هـــذا، و�سهد العـــام املن�سرم ال�ســـروع يف تطبيق ملف 
العتمـــاد الطبي لربامج اجلمعية التدريبية، والتن�سيق 
للح�سول علـــى الرتاخي�س الطبيـــة الالزمة للجمعية؛ 
اأن�سطـــة  اأي  اأو  امل�سائيـــة  العيـــادات  لتطبيـــق  متهيـــدًا 

ا�ستثمارية يف هذا اخل�سو�س. 
وت�سعـــى اللجنـــة اإلـــى �ســـراكات علميـــة مـــع عـــدد من 
اجلهـــات العلمية واخلدمية والبحثيـــة املحلية والعاملية 
و�ســـوًل اإلى املرحلـــة التي ت�سبح اجلمعيـــة فيها قادرًة 
على توفري برامج تاأهيليـــة بدرجات علمية معرتف بها 



19 99
�شعبان 1438 هـ  ـ  مايو 2017م

ل�سد حاجتها املحلية يف املراكز التابعة لها، ورفد �سوق 
العمل بهذه التخ�س�سات التاأهيلية النادرة. 

وا�ستجابـــًة لرغبـــات الكثري مـــن اأولياء اأمـــور الأطفال 
تاأهيليـــة  رعايـــة  خدمـــات  عـــن  الباحثـــني  املعوقـــني 
متخ�س�سة لأبنائهم، خ�سو�سًا هوؤلء الذين ل تنطبق 
عليه���م �ش���روط القب���ول يف الكثري من مراك���ز التاأهيل 
احلكومية وي�سطرون للجوء اإلى مراكز رعاية اأهلية قد 
ل تتنا�ســـب مع اإمكانات اأ�سرهـــم اأو يحرمون متامًا من 
الرعايـــة؛ الأمر الذي ي�ساعف من معاناتهم؛ ا�ستجابة 
لهـــوؤلء؛ اأقّر جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني فتح 
اأبـــواب مراكز اجلمعيـــة يف الفرتة امل�سائيـــة لحت�سان 
هوؤلء الأطفال، وتقدمي جل�سات رعاية عالجية تاأهيلية 
لهـــم وفقـــًا لت�سخي�ـــس الفريـــق الطبي لـــكل حالة على 

حدة، وذلك مقابل اأجر رمزي. 
كما اأقـــرت جلنـــة الرعاية دليـــاًل للربنامـــج التدريبي 
وتقنـــني الإجـــراءات، واعتمـــدت اجلـــدول الأكادميـــي 
للفعاليـــات الطبيـــة والرتبوية والتعليميـــة خالل العام، 
وذلـــك يف اإطـــار ا�سرتاتيجية اجلمعيـــة لتطوير قدرات 
الكفـــاءات العاملة يف جمـــال الرعايـــة والتاأهيل يف كل 

اأرجاء اململكة العربية ال�سعودية.

كمـــا مت اإقـــرار اإطـــالق برنامج تعاون مـــع جامعة امللك 
�سعـــود لإعداد دليل املناهج الـــذي حظي برعاية كرمية 
مـــن ال�سيخ اإبراهيم ال�سعيـــدان، ووافقت وزارة التعليم 
على اأدلة العمل الرتبوي التي اأجنزها فريق العمل باجلمعية.

واأخـــريًا، بداأت الأمانة العامـــة للجمعية يف التوا�سل مع 
مراكـــز متخ�س�سة لإعـــداد درا�سة لتقييـــم مو�سوعي 
لأداء اجلمعيـــة ومراكزهـــا خـــالل مراحلهـــا الزمنيـــة 
املختلفة، ولل�سورة الذهنية لدى املجتمع عن اجلمعية.
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    يف اإطار م�سار الرتقاء بربامج الرعاية التي تقدمها 
مراكـــز اجلمعية، مت حتقيق نتائـــج قيا�سية على �سعيد 
الرعايـــة التعليميـــة والرتبويـــة، منهـــا تطبيـــق برنامج 
الدمـــج ال�سامل لأول مرة مع اأطفـــال اجلمعية، وتتويج 
برنامج الدمـــج باجلمعية بجائزة الأمـــرية �سيتة بنت 
عبدالعزيز يف دورتها الثالثـــة، وتفعيل م�سروع الإعاقة 
اجل�سديـــة وال�سحيـــة املعـــد مـــن قبـــل وزارة ال�ســـوؤون 
الجتماعية لدعـــم طالبات اجلمعيـــة باملدار�س يف كل 
املراحـــل الدرا�سيـــة، وتفعيل برنامج الدمـــج يف مدينة 

الباحـــة من خالل مركز اجلمعية، ودمج الدفعة الأولى 
للطالب غـــري الناطقني يف املرحلـــة املتو�سطة مبنطقة 
الريا�س، ودمج اأطفال برنامج ف�سل التدخل املبكر يف 
رو�سات وزارة التعليم، وقبول طالب وطالبات اجلمعية 
يف برنامـــج م�ســـروع امللك عبداهلل للتعليـــم ال�سامل يف 
الرو�ســـات واملدار�س، وافتتـــاح برنامج لغري الناطقات 
مـــع بدايـــة العـــام اجلديد، وتدريـــب معلمـــات ومعلمي 
وزارة التعليـــم لتقييـــم الإعاقـــة املزدوجـــة علـــى لغات 
التوا�سل وبل�س ومقيا�س البورجت من قبل مركز املدينة، 

 1713
طفاًل وطفلة
استفادوا من الرعاية 
التعليمية و التربوية 
خالل عام
وارتفاع ن�سبـــة ح�سور الأطفال بعـــد تذليل ال�سعوبات 
التي واجهـــت الأ�سر، وتطبيق برنامـــج حا�سوبي خا�س 
باأن�سطـــة �سديـــدي الإعاقـــة، واإعداد برنامـــج للتدريب 
علـــى برنامـــج التخطيط التعليمـــي التكاملـــي من قبل 
مركـــز امللك فهد بالريا�س، وحتديـــث دليل واإجراءات 
العمل للتاأهيـــل الرتبوي وتعميمه على مراكز اجلمعية، 
واإعـــداد اآلية للتوظيف بالق�سم التعليمي، وعقد اتفاقية 
مع عدد من املدار�س الأهلية لتخفي�س الر�سوم لأطفال 
اجلمعيـــة، وتنفيذ برنامج مل�ساركـــة اأطفال اجلمعية يف 
املحا�ســـرات والندوات ذات العالقـــة لتعزيز الفائدة، 
والتن�سيـــق مـــع اإدارة الرتبية والتعليـــم بالق�سيم لعقد 
اتفاقية لتحديد مدار�س الدمج واإجراء التهيئة الالزمة 

لها.
اأمـــا بالن�سبة اإلى خطط الربامـــج الرتبوية خالل العام 
الدرا�ســـي فاإنه جـــاٍر متابعة العمل علـــى اإعداد وتنفيذ 
مناهج ملرحلتـــي ريا�س الأطفـــال والبتدائية بالتعاون 
مع جامعة امللك �سعود، واإنتاج وت�سنيع و�سائل واأن�سطة 
ل�سديـــدي الإعاقـــة احلركيـــة، واإن�ســـاء موقـــع ج�ســـور 
الإلكـــرتوين الإر�ســـادي، وتنفيذ الربنامـــج احلا�سوبي 
احلقيبـــة  واإعـــداد  التكاملـــي،  التعليمـــي  للتخطيـــط 
التدريبة على مهارات الكتابـــة، وتطبيق برنامج وحدة 
التقنيـــة امل�سانـــدة والتكنولوجيـــا امل�ساعـــدة يف مراكز 
اجلمعيـــة، ومبادرة ربط ال�سبـــورة التفاعلية بالأجهزة 

اللوحية )اآي باد(.
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ال�شع��ودي  الربي��د  موؤ�ش�ش��ة  و�شع��ت 
مقدم��ة  يف  الجتماعي��ة  امل�شوؤولي��ة 
اأولوياتها خلدم��ة املجتمع، واعتمدت 
اأج��ل  م��ن  موؤ�ش�شي��ًا؛  نهج��ًا  ذل��ك  يف 
امل�شاهمة يف جه��ود التنمية الوطنية 
برام��ج  م��ن  جمموع��ة  تبن��ي  ع��رب 
اإ�ش��راف  حت��ت  املجتمعي��ة  اخلدم��ة 
�شعادة رئي�س املوؤ�ش�شة املكلف الدكتور 

اأ�شامة بن حممد �شالح الطف.
وحتر�س موؤ�ش�ش��ة الربيد على رعاية 
التنموي��ة  الفعالي��ات  م��ن  الكث��ري 
والجتماعي��ة وال�شحي��ة والثقافية 
احلكومي��ة  للجه��ات  والقت�شادي��ة 
اخلريي��ة،  واجلمعي��ات  واملوؤ�ش�ش��ات 

اإ�شافة اإلى املهرجانات واملعار�س املحلية.
وترك��ز ع��رب امل�شاركة يف تلك الفعاليات عل��ى ت�شجيع اأبناء 
اململك��ة عل��ى العم��ل وبذل اجله��د م��ن اأجل خدم��ة الوطن 
واإبراز مكانته القت�شادية والجتماعية والثقافية، ومنها 
“اجلنادري��ة” ل�شتعرا���س  مهرج��ان  الفع��ال يف  احل�ش��ور 
م�ش��رية الربي��د ال�شع��ودي من��ذ ن�شاأت��ه و�شوًل اإل��ى دوره يف 
حتقي��ق “روؤية اململك��ة 2030”. كم��ا ت�ش��ارك املوؤ�ش�شة كل 
ع��ام يف “معر�س الريا���س الدويل للكتاب” ال��ذي يعد اأكرب 
ح��دث ثق��ايف يف اململكة خلدمة زواره بنق��ل م�شرتياتهم اإلى 
كل امل��دن يف الداخ��ل واخل��ارج. كما ترع��ى موؤ�ش�شة الربيد 
اإلى  اإ�شافة  “رايل حائ��ل” لتعزي��ز الأن�شط��ة الريا�شي��ة، 
الكث��ري من املهرجانات الأخرى يف �شعي منها اإلى دفع امل�شرية 

التنموية على الأ�شعدة كافة.

وابتك��رت املوؤ�ش�ش��ة “�ش��وق القري��ة” 
كمن�ش��ة اإلكرتوني��ة خا�ش��ة لت�شويق 
اأعمال الأ�شر املنتجة، ووقعت مذكرة 
تفاهم مع جمل�س اجلمعيات التعاونية 
لبي��ع وت�شويق اأكرث م��ن 220 جمعية 
تعاوني��ة منت�شرة يف مناط��ق اململكة؛ 
اأف�ش��ل  جائ��زة  حت�ش��د  جعله��ا  مم��ا 
الجتماعي��ة  للم�شوؤولي��ة  م�ش��روع 
ال��ذي  احلف��ل  يف  وذل��ك  2015م،  يف 
 )Gov.( اأقامت��ه جمل��ة دوت ج��وف
الإقليمي��ة املهتمة مبب��ادرات القطاع 

العام وخدمة املجتمع.
وتدع��م املوؤ�ش�ش��ة ذوي الحتياج��ات 
اخلا�ش��ة برعاي��ة ع��دد م��ن منا�شط 
جمعي��ة الأطف��ال املعوق��ن، اإ�شاف��ة اإل��ى ت�شوي��ق بطاقات 
املعايدة التي ت�شمل ر�شوم الأطفال املعوقن لتعزيز اإيرادات 

اجلمعية.
كما وقعت املوؤ�ش�شة مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي��ة تن�س عل��ى ال�شتفادة من اإمكان��ات الربيد يف 
تق��دمي اخلدمات والأن�شطة الجتماعي��ة مبختلف اأنواعها 
ع��رب القنوات الربيدي��ة، يف اإطار ت�شخ��ري طاقاتها التقنية 
التنمي��ة الجتماعي��ة لأبن��اء  للم�شاع��دة يف  والب�شري��ة؛ 

الوطن.
برام��ج  يف  للتو�ش��ع  ال�شع��ودي  الربي��د  موؤ�ش�ش��ة  وتخط��ط 
واأن�شط��ة امل�شوؤولية الجتماعية املختلفة يف كل املناطق من 
منطلق ا�شرتاتيجي؛ من اأجل م�شاندة املجتمع بال�شكل الذي 

ي�شاعد يف رفاهية اأبناء الوطن.

إعالن تحريري ..   

مؤسسة البريد السعودي..
والمسؤولية االجتماعية

الأ�شتاذ عبدالرحمن بن �شالح ال�شبعان
مدير عام الت�سويق
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يف اإطـــار الروؤيـــة اجلديـــدة التـــي انطلقت خـــالل عام 
2016م، والتي تت�سمن اإعادة هيكلة ومراجعة اتفاقيات 
والفعاليـــات  الإعالمـــي  احل�ســـد  وتكثيـــف  التعـــاون، 
امل�ساحبـــة، و�سياغة اأهداف حمدثـــة للمرحلة املقبلة 
ا�ستكمـــاًل لالإجنازات التي متت منـــذ انطالق مبادرة 
“اهلل يعطيـــك خريهـــا”؛ فقـــد حتققـــت الكثـــري من 
الإجنازات، ومـــن اأبرزها اأن املبادرة و�سعارها اأ�سبحا 
عالمة معروفة بال�سالمة وال�سياقة الآمنة، كما متكنت 
املبادرة مـــن ا�ستقطاب جتمع تطوعـــي مهم ومنظومة 
متكاملـــة لفـــرق تطوعيـــة تغطـــي فعالياتهـــا يف �سائـــر 
املناطق، وا�ستطاعت املبادرة اأن توجد حراكًا جمتمعيًا 
وا�سعـــًا، وتقـــود حمـــالت التوعيـــة يف اململكـــة ويف كل 
القطاعـــات واملوؤ�س�سات. كما جنحت املبادرة يف اإدراج 

التوعيـــة بال�سياقـــة الآمنـــة وال�سالمة املروريـــة كاأحد 
اأهـــم برامج امل�سوؤولية الجتماعيـــة وخدمة املجتمع يف 

القطاعات احلكومية واخلا�سة والأهلية. 
وجـــرى كذلـــك الإعالن عـــن برنامـــج توعـــوي ن�سائي 
موجـــه اإلى الأ�سرة وركاب ال�سيـــارة اأثناء التنقل با�سم 
“�سالمة اأ�سرتي”، وتكليف فريق عمل ن�سائي لإدارته، 
وت�سكيل جلنة من اجلهات املعنية برئا�سة ع�سو �سرف 
اجلمعيـــة �ساحبـــة ال�سمو امللكـــي الأمـــرية هيفاء بنت 

في�سل بن فهد بن عبدالعزيز اآل �سعود. 
كم���ا مت اإط���اق التعاون مع وزارة التعلي���م وبدء ن�شاط 
التدريب امل�سرتك يف مناطق اململكة، واإطالق ها�ستاق 

)#اأنا_م�سارك( الذى لقى اإقباًل وا�سع النطاق.
وقد توجت هـــذه الإجنازات باحل�ســـول على اجلائزة 

الذهبيـــة لأف�ســـل برنامج توعـــوي يف دول اخلليج لعام 
2016م، واحل�سول علـــى جائزة رواد الت�سويق لأف�سل 
حملـــة ت�سويقيـــة بو�سائـــل التوا�ســـل الجتماعـــي عرب 

ها�ستاق )اأنا م�سارك(.
اأهم الربامج 

ويف نقلـــة نوعيـــة للمبـــادرة مت اإطالق برنامـــج اإذاعي 
تفاعلـــي علـــى الهواء با�ســـم “حديث قبـــل احلادث”، 
وي�سمـــل 30 حلقـــة موجهـــة اإلـــى ال�سبـــاب عرب حمطة 

ريا�سية، وي�ستهدف ال�سائق والركاب.
كما يجري الإعـــداد لتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع 
كل من: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني، وزارة 
ال�سحـــة، والهيئـــة العامة للهـــالل الأحمـــر ال�سعودي، 
وزارة العمـــل والتنمية الجتماعيـــة، ووزارة النقل، مع 

أطلقت برنامج »سالمة أسرتي«

الله يعطيك خيرها
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ا�ستمرار التوا�سل والتعاون مع ال�سركاء، ويف مقدمتهم: 
�سركة اأرامكو ال�سعودية، و�سركـــة الكهرباء ال�سعودية، 
و�سركـــة توكيالت اجلزيرة لل�سيارات، و�سركة الوعالن 

لل�سيارات، و�سركة املجدوعي لل�سيارات. 
ويف جمال احل�سور الريا�سي مت توقيع مذكرات لتعزيز 
احل�سور الريا�ســـي واإقامة منا�سبات ريا�سية بالتعاون 

مع ناديي الأهلي وال�سباب.
وبالن�سبـــة اإلى التفاقيـــات مع ال�ســـركات واملوؤ�س�سات، 
فاإن املبـــادرة توا�ســـل العمل على تعزيـــز ال�سراكة مع: 
�سركـــة متـــر، �سركـــة الإلكرتونيـــات املتقدمـــة، �سركة 
�سركـــة  موبيـــل،  اإك�ســـون  �سركـــة  الراجحـــي،  تكافـــل 
العربيـــة  التعديـــن  �سركـــة  هـــال،  الهو�ســـان، مطابـــع 
ال�سعودية )معادن(، �سركـــة ال�سرق الأو�سط للكابالت 
املتخ�س�ســـة )م�ســـك(، �سركة فـــاروق وماأمـــون متر، 
والبنك الأول. ويف تطور جديد اأطلقت املبادرة برنامج 
“�سالمة اأ�سرتي”، وهو برنامج توعوي وتثقيفي لالأ�سر 
والركاب ب�ســـورة عامة عن التوعية بال�سالمة املرورية 
والركوب الآمـــن والتنقل باملركبة. ويهـــدف اإلى العمل 
على تر�سيخ ثقافة التطوع، وجـــذب العنا�سر الن�سائية 
الن�سطـــة لدعـــم برنامج “�سالمة اأ�سرتـــي”، والرتكيز 
علـــى حمـــور التدريب لتاأهيـــل فرق التوعيـــة الن�سائية، 
وتعزيز وتوثيق العالقات مع اجلهات الفاعلة )جامعات 
البنات، الكليات، املدار�س، �سيدات الأعمال، امللتقيات 
الن�سائيـــة، جمل�ـــس ال�ســـورى واملوؤ�س�ســـات القت�سادية 
والتعليميـــة ذات العالقـــة( لن�ســـر ر�سالـــة الربنامـــج 
بالتوعيـــة والتثقيـــف، و�سناعة اأحداث لإبـــراز برنامج 
“�سالمة اأ�سرتي”، وتكثيف ح�سور القطاع الن�سائي يف 
الربامج احلواريـــة، والندوات والأن�سطة ذات العالقة، 
وعمل من�سة اإعالمية وا�سعة النت�سار لدعم الربنامج. 
الفعاليـــات  مـــن  الكثـــري  عـــام 2016م  و�سهـــد  هـــذا، 
والأن�سطة؛ اإذ مت تنفيذ الكثري من الفعاليات والأن�سطة 
التوعويـــة يف خمتلف مناطق اململكة، وقد �ساركت فيها 
مراك���ز اجلمعي���ة بالتعاون مع كل من: نق���اط التفتي�ض 
بالطـــرق ال�سريعة، ومدار�س التعليـــم العام، واملعار�س 
واملوؤمترات، وبرنامج اإفطار �سائم، و�سفارة ال�سودان، 
ومباريات كرة القدم، والفنـــادق. وبلغ عدد املتطوعني 
باإجمـــايل  متطوعـــًا،   840 الفعاليـــات  يف  امل�ساركـــني 

�ساعات تطوعية بلغ 58620 �ساعة.
كما مت تطوير املوقع الإلكرتوين للمبادرة؛ لي�سبح بوابة 
اإلكرتونية تفاعلية مع جمهور املبادرة، مع تطبيق خا�س 
بالأجهزة الذكيـــة، واإطالق م�سروع “مكارم الأخالق” 

التطوعي الإلكرتوين لإدارة العملية التطوعية كاملًة.
)#اأنـــا_ حملـــة  و�ســـول  مـــن  املبـــادرة  ومتكنـــت 
م�ســـارك( مبواقـــع التوا�ســـل الجتماعـــي، اإلـــى اأرقام 
غـــري م�سبوقـــة؛ اإذ بلغـــت اأكـــرث مـــن 27 مليـــون ظهور 
)#القيادة_الآمنة_وقاية_من_ للها�ستـــاق 
احلـــوادث(، واأكرث مـــن 14 مليون م�ساهـــدة للتغريدة 
الرئي�سيـــة، كمـــا غـــرد اأكـــرث مـــن 120 األـــف �سخ�ـــس 

بامل�ساركة واللتزام بربط احلزام وال�سياقة الآمنة.

   

   

ل ميكن اأن نتخيل مدى ما يعانيه املعوق يف جمتمع يعاين اإعاقة قوية جتاه ثقافته يف التعامل مع املعوق، بدءًا 
من الفرد العادي، وانتهاًء بجهات القطاعني العام واخلا�س. وحتى ل نكون جمحفني بحق جمتمعنا فاإن 
نق�س الثقافة جتاه حقوق املعوق جتدها يف كل الدول العربية، بال ا�ستثناء؛ كونها من دول العامل الثالث 
التي تقل فيها حقوق الإن�سان، �سواء كان �سليمًا اأو معوقًا؛ لرداءة خدمات البنية التحتية التي ت�سعب حياة 

ال�سليم، فما بالك باملعوق؟ 
ول تزال ترّن يف اأذين كلمات مهند اأبو دية الذي فقد ب�سره بعد حادث مروع وهو يدر�س يف ال�سنة الأولى 
من كلية الهند�سة بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. ولأننا ل منلك ثقافة جتاه املعوق؛ فقد مت ف�سل مهند 
من اجلامعة. هكذا بب�ساطة، تتكالب موؤ�س�سة تعليمية كربى وذات �سيت مع الزمن �سد اإن�سان اأ�سبح فيما 
بعد رمزًا للتحدي والنجاح ُيحتذى به، تتكالب �سده ول ذنب له �سوى اأنه اأ�سبح بال ب�سر وتنا�ست جامعتنا 

اأنها تغذي الب�سرية ولي�س الب�سر. 
كانت ق�سة موجعة وموؤثرة ق�سة مهند وكفاحه ل�ستعاده حقه الذي �سلبته منه اجلامعة التي اأفنى عمره 
من اأجل الن�سمام اإليها. كم هو موؤمل اأن تقول لك جامعتك: مل يعد لك مكان؛ لأنك فقدت ب�سرك. كان 
رد مهند اأكرث اأملًا ووجعًا: اأرجوكم.. امنحوين فر�سة كاأين مل اأفقد الب�سر، ول تتعاطفوا معي اأبدًا، و�ساأقوم 
ب  بتدبر اأمري. هذا غري التجريح املهني الذي لقيه اأثناء رحلة كفاحه التي ت�ستحق اأن يتم و�سع برواز مذهَّ
لها، وتدري�سها لالأجيال القادمة كنموذج لتحقيق الأحالم ال�سعبة التي تثبت اأنه ل توجد اإعاقة �سوى يف 

الإرادة.
زوجي،  اإنه  نعم  لها  قالت  فعندما  زوجك؟  هذا  زوجته:  ت�ساأل  وهي  ال�سيدات  اإحدى  باأذنيه  مهند  �سمع 
اأجابتها: كان اهلل يف عونك؛ كون زوجة مهند تدفع مهند وهو على كر�سي متحرك بعد فرتة من احلادث 
املروع. وقعت كلمة املراأة يف قلب مهند كما يقع ال�سهم امل�سموم يف قلب الفار�س ال�سهم، وما هي اإل �سنوات 
ويحقق مهند اأحالمًا ومنجزات مل ي�ستطع غريه من الأ�سوياء واملعوقني حتقيقها؛ لتاأتي امراأة اأخرى ت�ساأل 
زوجة مهند: هذا زوجك؟ فاأجابتها: نعم اإنه زوجي، ردت قائلة: »يا بختك«. اإنها الإعاقة التي تكون �سارة 
البدء لالنطالقة، ول يعيق الإن�سان �سوى فكره. وقد منح كل اإن�سان نف�س القدرات ونف�س الأدوات الكافية 
لتحقيق كل حلم يف الدنيا، ولكن اأفكارنا وعقولنا قد تعيقنا عن فهم ر�سالة رب العاملني الرحيمة التي تدفع 

بكل اإن�سان نحو النطالق والفرح.

بقلم:

�شيغة ال�شمري

كاتبة �سحفية

اإلعاقة.. رسالة انطالق

امنحوني فرصة كأني 
لم أفقد البصر، وال 
تتعاطفوا معي أبدًا
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مقال
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دورة الإ�شعافات الأولية:
 املقدمة من �سركة مدارات ال�سحة، وقد ا�ستفاد منها 

)15( موظفًا وموظفة.
دورة الإنعا�س الرئوي:

 من مركـــز رفاق ال�سحـــة للتدريب ال�سحـــي بح�سور 
)26( فردًا.

دورة التحر�س اجلن�شي:
 لالأطفال املقدمة من الخت�سا�سيات بجامعة الأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن، وح�سرها )10( اأفراد.
 دورة التحر�س اجلن�شي:

 لالأمهات املقدمة من الخت�سا�سيات بجامعة الأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن بح�سور )17( فردًا.
دورة احلا�شب الآيل:

 لالأطفـــال املقدمة مـــن �سركـــة مايكرو�سوفت بح�سور 
)10( اأفراد.

دورة ال�شلوكيات غري املرغوبة:
 وح�سرها )58( فردًا.

 دورة الإ�شعافات الأولية للأمهات :
املقدمة من جامعة الأمرية نورة بح�سور )21( فردًا.
حما�شرة علج م�شاكل الأ�شنان و�شحة الفم:

 بح�سور )60( فردًا.
دورة �شحة الفم والأ�شنان:

لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالجمعية 

تعليم وتدريب
اإميان��ًا من اجلمعية باأهمية التدري��ب والتطوير يف مواكبة متغريات 

العملي��ة التاأهيلية واللح��اق باأحدث الطرق والو�شائ��ل امل�شتخدمة 

التدري��ب  وح��دة  اأن�ش��اأت  فق��د  والعامل��ي؛  املحل��ي  امل�شتوي��ن  عل��ى 

والتطوي��ر؛ لتق��دمي برام��ج تدريبي��ة وتعليمية متنوع��ة وحديثة 

تتواك��ب مع الحتياج��ات وامل�شتج��دات املحلي��ة والعاملية يف جمال 

التاأهي��ل، والت��ي ُتعنى برفع كف��اءة الكوادر الب�شري��ة ومتكينهم من 

حتقيق اأهداف اجلمعية، وتوطن وتعميم املعارف واملهارات. 

الداخلي��ة  الربام��ج  م��ن  منظوم��ة  اإجن��از  مت  الإط��ار  ه��ذا  ويف 

واخلارجية؛ اإذ مت تنظيم عدد من الدورات الداخلية، منها: 

 بح�ســـور )66( م�ســـاركًا، ودورة الإنعا�ـــس الرئوي من 
دار النور بح�سور )4( اأفـــراد، ودورة Craf بح�سور 

)172( فردًا. 
اأما بالن�شبة اإلى الربامج اخلارجية فمنها:

املنزلي��ة  ال�شت�ش��ارات  وم�ش��روع  اللع��ب  دورة 
النظرية والبحث:
 بح�سور ) 9 (اأفراد.

 دورة التدخل املبكر:
خـــالل الأن�سطـــة اليوميـــة والروتينيـــة لالأطفـــال ذوي 

الإعاقة بح�سور 9 اأفراد.
كم��ا مت تنظي��م ع��دد م��ن املحا�ش��رات ح��ول 

التعليم امل�شتمر، منها:
 حما�شرة حول التوحد:

 بح�سور )67( م�ستفيدًا، والوجوه املتعددة.
 دورة احلزن:

 مب�ساركة  )43 (م�ستفيدًا.
البيئة احلديثة للتعليم:

)60( م�ستفيدًا.
ه�شا�شة العظام.. املر�س ال�شامت:

)79 (م�ستفيدًا.
العلج بتحميل الوزن:

)64 (م�ستفيدًا.
الإقناع واإدارة الراأي العام :

54 م�ستفيدا.
 واإدارة الإجهاد )64 م�ستفيدًا(.

اأما بالن�شبة اإلى التدريب امليداين:
فقد مت لعـــدد) 263 (من طلبة �سنة المتياز ومن�سوبي 

التخ�س�سات املختلفة باجلامعات ال�سعودية،
 وا�ستقبـــال) 138(زائرة مـــن من�سوبات اجلامعات يف 
زيـــارات تدريبيـــة .وكذلك تنظيم حما�ســـرات توعوية 
وتثقيفية متنوعة ا�ستفادت منها )188( من الأمهات.
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وعلى م�ستوى الإعـــالم فقد متحورت مرتكزات الق�سم 
حول جمالت: الن�سر ال�سحفي واملطبوعات، والإعالم 
الإلكرتوين، والندوات وامللتقيات الثقافية والإعالمية، 
والإنتـــاج الفنـــي، واحلمـــالت الإعالنيـــة، والعالقـــات 

العامة والتوا�سل املجتمعي، والت�سوير الفوتوغرايف.
اأما علـــى �سعيد الن�سر ال�سحفـــي واملطبوعات فقد مت 
اإ�ســـدار ع�سرة اأعداد من جملة “اخلطوة”، و23 كتيبًا 
تعريفيـــًا وتوعويـــًا، ون�سرتـــني �سحفيتـــني يف منا�سبتي 
�سهـــر رم�سان واليوم العاملي لالإعاقـــة، وملف اإعالمي 
توثيقي عـــن املواد املن�سورة ي�سم اأخبـــارًا وت�سريحات 
وتقاريـــر وحوارات ومقالت يف اأكـــرث من 800 �سفحة، 
وكذلـــك اإ�سدار ن�سرة مطبوعة عن اإجنازات اجلمعية، 
وكتـــاب “اجلمعية يف 30 عامًا”، وملف اإعالمي خا�س 
عن الدورة احلاديـــة والع�سرين جلائزة الأمري �سلطان 
بـــن �سلمان حلفـــظ القراآن الكرمي لالأطفـــال املعوقني، 

واإ�سدار التقرير ال�سنوي لعام 2015م.
وبالن�سبة اإلى الإعالم الإلكرتوين فقد حققت اجلمعية 
نقلة نوعيـــة ملمو�سة على �سعيد الإعـــالم الإلكرتوين، 
واإحداث تطوير نوعي يف ا�ستثمار الإعالم الإلكرتوين، 

اإعالمـــًا واإعالنـــًا، وم�ساعفة اأعـــداد املتابعني لقنوات 
اجلمعية، واإ�ســـدار ن�سرة اإعالمية اإلكرتونية، والتعاون 
مـــع عـــدة مواقـــع اإلكرتونيـــة لبـــث اإعالنـــات جمانية، 
وا�ستثمـــار و�سائـــل التوا�ســـل الجتماعـــي؛ الأمر الذي 
تعك�سه لغـــة الأرقام خـــالل العام املن�ســـرم؛ اإذ حظي 
موقـــع اجلمعية على �سبكة الإنرتنـــت مب�ساهدات بلغت 
)7،898،000(، وبلـــغ عـــدد املتابعـــني خـــالل العـــام 
اإلـــى  )30،300(، فيمـــا و�ســـل عـــدد زوار ال�سفحـــة 
)292،600(، واأجريـــت )4498( حمادثة. كما د�سنت 
اجلمعية موقعًا على “اإن�ستجرام”، مب�ساركة نخبة من 
العلماء واملثقفـــني، حظى باإقبال ومتابعـــة مت�ساعدة، 
وبلـــغ عدد التفاعالت مع املن�ســـور اأكرث من ثالثني األف 
تفاعـــل، فيما بلغ عدد مرات الو�سول اإليه اإلى اأكرث من 

)314( األف مرة.
وعلى م�ستوى النـــدوات وامللتقيات الثقافية والإعالمية 
فقـــد جنحـــت اجلمعيـــة يف تنظيـــم اأكرث مـــن 16 ندوة 
وملتقـــى وور�ســـة عمـــل علـــى مـــدار العـــام؛ اإذ نظمت 
نـــدوة وور�سة عمـــل عن دور املـــراأة يف العالقات العامة 
والإعـــالم باملوؤ�س�ســـات اخلرييـــة، ونـــدوة وور�ـــس عمل 

وندوة عن  الدماغي”،  ال�سلل  “امل�ستجـــدات يف عالج 
دور الأم يف دمـــج الطفـــل املعـــوق، وملتقـــى امل�سوؤوليـــة 
الجتماعيـــة لـــدى البنـــوك، وملتقى العالقـــات العامة 
لـــذوي  املنتجـــة  لالأ�ســـر  الأول  واملهرجـــان  الن�سائـــي، 
الإعاقة، وتنظيم معر�ـــس “�سياء”، وملتقى امل�سوؤولية 
الجتماعيـــة الرابـــع، ونـــدوة الطـــب والكتابـــة، وندوة 
ا�ستخـــدام التقنيات احلديثة، وور�سة عمل )الكارف(، 
ومعر�س “�سلمان يف عيوننـــا”، وملتقى مدارك الثاين 
مع اأ�ســـواء الدخيل، واأم�سية مـــدارك ال�سعرية، وندوة 

الإعالم التطوعي، وور�سة عمل و�سائل التوا�سل. 
كمـــا نفـــذت اجلمعيـــة حملـــة اإعالنيـــة �سملـــت و�سائل 
التوا�ســـل الجتماعـــي، وال�سحف وحمطـــات تلفزيون 
ال�ســـرق الأو�ســـط وروتانـــا واإعالنات الطـــرق، ومراكز 
اإعالميـــة يف الأ�ســـواق، اإ�سافة اإلـــى الر�سائل الن�سية، 
وحظيت كلها بتفاعـــل ملمو�س متثل يف ت�ساعف اأعداد 

امل�سرتكني يف برنامج الر�سائل.
وبالن�سبة اإلى الإنتاج الفني فقد مت اإنتاج فيلم ت�سجيلي 
عن اإجنازات اجلمعية خالل عام 2015م، واإنتاج فيلم 
ت�سجيلي عن خدمات اجلمعية، وفيلم ت�سجيلي مبنا�سبة 

ميث��ل حم��ور التوعي��ة وح�ش��د امل�شان��دة املجتمعية لق�شي��ة الإعاقة 

م�ش��ارًا رئي�شيًا يف ا�شرتاتيجي��ة اجلمعية. وتق��دم اجلمعية منظومة 

م��ن املبادرات عل��ى �شعيد الوط��ن تعززه��ا م�شاندة اإعلمي��ة متعددة 

النواف��ذ، وم��ن ذلك ما ه��و على �شعي��د املطبوعات والن�ش��ر، والإعلم 

الإلكرتوين، والإنتاج الفني، والندوات الثقافية والإعلمية.

ويف هذا الإطار �شهد عام 2016م منظومة متكاملة، وفق خطة �شاملة 

ت�شته��دف تنمي��ة وزي��ادة الوع��ي بق�شي��ة الإعاقة، ي�ش��اف اإلى ذلك 

التعريف ب��دور اجلمعية وخدماتها يف الت�ش��دي لق�شية الإعاقة من 

كل جوانبها.

اإلعالم.. وحشد التواصل االجتماعي

تنوع في األداء..
وثراء في الرسالة
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فوز �سمو الأمري �سلطان بـــن �سلمان بجائزة الريادة يف 
العمل اخلريي، واإنتاج فيلم توثيقي عن اجلائزة.

التلفزيونيـــة  “بدايـــة”  قنـــاة  مـــع  التن�سيـــق  مت  كمـــا 
لتخ�سي�ـــس عدة حلقـــات عن اجلمعيـــة. وعلى م�ستوى 
العالقـــات العامـــة والتوا�ســـل املجتمعـــي فقـــد متكنت 
اجلمعية من تنظيم نحو )12( فعالية واأن�سطة خمتلفة 
علـــى مدار العام، ومنها تنفيذ: برنامج جرب الكر�سي، 
وتوقيع اتفاقية اإقامة وعطاء مع فندق الفي�سلية، وحفل 
تكـــرمي املتطوعـــني باجلمعية، وتوقيع اتفاقيـــة ا�ستثمار 
اأر�ـــس اجلمعية بالر�س، واتفاقيـــة رعاية كتاب بطاقات 
التهـــاين مـــع بنـــك الريا�ـــس، واتفاقيـــة رعايـــة كتـــاب 
بطاقات التهاين مع �سركة الكهرباء، وم�ساركة اجلمعية 
لنـــدوة حقـــوق ذوي الإعاقـــة،  يف معر�ـــس م�ساحـــب 
وم�ساركـــة اجلمعية باملعر�س امل�ساحـــب للموؤمتر الأول 
لـــذوي الإعاقـــة، وم�ساركـــة اجلمعية يف لقـــاء موؤ�س�سي 
مركز امللـــك �سلمـــان، وتنظيم حملة حم�ـــس الفوليك، 
وتوقيـــع اتفاقيـــة اإيـــزي تاك�سي، وم�ساركـــة اجلمعية يف 

معر�س الكتاب.
ويف جمـــال الت�سوير الفوتوغـــرايف فقد مت ت�سوير اأكرث 
مـــن 100 األف �ســـورة �سملـــت كل منا�سبـــات وفعاليات 

وم�ساركات اجلمعية. 
من جهـــة اأخرى �سهـــدت الأن�سطة والربامـــج يف مركز 
الريا�ـــس حتقيـــق املركز متيـــزًا بتنظيـــم )22( فاعلية 
ون�ساطـــًا، وهي: امل�ساركـــة يف مهرجـــان الأمري �سلطان 
للجـــواد العربي، وتنفيذ جـــرب الكر�سي )اجلنادرية(، 
وتنظيم املهرجان الأول لالأ�ســـر املنتجة لذوي الإعاقة، 
وتنظيـــم عدد مـــن ملتقيـــات التوظيف، وتكـــرمي الأ�سر 
املنتجـــة. وكذلـــك امل�ساركـــة يف مهرجان “حـــركات”، 
وت�سويـــر فيلـــم “موبايلي”، وتنظيـــم معر�س “�سلمان 
يف عيوننا”، وبرنامج اإفطار �سائم خالل �سهر رم�سان 
الكـــرمي، وحملـــة “اجلـــاي اأف�ســـل” �سحـــور الأطفال، 
وا�ست�سافـــة تغطية مباراة ال�سوبـــر، وامل�ساركة مبعر�س 
ال�سعرية”،  “مدارك  اأم�سية  وتنظيم  “حكايا م�سك”، 
وم�ساركـــة اأطفـــال اجلمعيـــة يف حفـــل �سركـــة الوطنية 
للدواجن، وتنظيم حفل اليوم الوطني، وتنظيم منا�سبة 
بـــدء العام الدرا�ســـي، واإقامة احتفاليـــة مبنا�سبة اليوم 
العاملـــي لالإعاقـــة، وتنظيـــم م�ســـرية الدراجـــة النارية 
مبنا�سبـــة اليوم العاملي لالإعاقـــة، وحفل تكرمي بطاقات 
التهاين، وتنظيم حفل مبنا�سبة اليوم الوطني، وتنظيم 
برنامـــج جـــرب الكر�ســـي يف )برنامـــج زد ر�سيدك(، 
وا�ستقبـــال الع�ســـرات من زيـــارات امل�سوؤولـــني و�سيوف 
اململكة وممثلي اجلهات ر�سمية والتجارية والإعالمية.

و�سعيـــًا اإلـــى جتـــاوز التحدي الـــذي تواجهـــه اجلمعية، 
واملتمثـــل يف توفـــري م�ســـادر متويـــل ت�سهـــم يف �سمان 
ا�ستمراريـــة اخلدمـــات املجانية التي تقدمهـــا املراكز، 
والتـــي و�سلت تكلفتهـــا اإلى اأرقـــام قيا�سيـــة يف الأعوام 
الأخـــرية، ويف اإطار توجيهـــات جمل�ـــس الإدارة؛ عملت 
الأمانة العامـــة للجمعية -من خالل اإدارة تنمية املوارد 
املاليـــة- علـــى تفعيل برامـــج �سراكات طويلـــة املدى مع 
املن�ســـاآت الوطنية، خ�سو�سًا تلك التي ت�ستهدف قاعدة 

عري�ســـة من اجلماهـــري، وت�ستند اإلـــى قيم التكافل 
والرتاحم التي ت�سود املجتمع، مثل برامج: الر�سائل 
الن�سيـــة، بواقـــي الهلـــل، ال�سدقـــة الإلكرتونيـــة، 
نقاطي، قطاف، تدلـــل، واو اخلري وغريها، وهي 

الربامج التي تتميز ب�سهولة التعاطي.
وخـــالل عام 2016م حتققت اجلمعية عددًا من 
الأهـــداف، منهـــا: رفـــع م�ستوى دخـــل برنامج 
املئـــة،  يف   27  )sms( الن�سيـــة  الر�سائـــل 
وتد�سني التعاون مع البنك ال�سعودي الهولندي 
من خالل برنامج “تدلل”، وتوا�سل وتعزيز 
برنامـــج “دع الباقي لهم” مـــع �سركة بندة 
للتجزئـــة، وم�ساعفة ريـــع برنامج )قنوات 
اخلـــري( مـــن بنـــك الريا�ـــس، وتوا�ســـل 
برنامـــج “ال�سدقـــة الإلكرتونية” مع بنك 

الراجحـــي، وجتديـــد اتفاقيـــة �سركـــة اأ�ســـواق التميمي 
لتطبيق برنامج “ثواب” للتـــربع ببواقي الهلل، وتوقيع 
اتفاقية تعاون مع ال�سركـــة ال�سعودية للمتاجر املتنقلة 
)كارفور( لتطبيق برامـــج: “بواقي الهلل” و”�ساعة 
خدمـــة”، وتوقيـــع اتفاقيـــة برنامـــج “ت�سهيـــل” مع 
موؤ�س�ســـة طريـــق اخلـــري التجارية لتطبيـــق برنامج 
دليـــل اخل�سومات التجارية، وتفعيـــل ال�سراكة مع 
بنـــك ال�ستثمـــار لتطبيـــق برنامـــج “وااو اخلي” 
للتـــربع الإلكـــرتوين، وح�ســـد اأكـــرث مـــن 70 جهة 

لربنامج ر�سومات واإبداعات الأطفال. 
ب الكر�سي �ســـدًى وا�سعًا من خالل  وحقـــق برنامج جرِّ
الفعاليـــات اخلارجيـــة مب�ســـاركات مميـــزة تعك�س دور 
الربنامج واأهميته يف بذل اجلهد والتغلب على الإعاقة. 
كمـــا مت جتديد هويـــة برامـــج الدعم مثـــل: “مبادرتي 
)الق�ســـم الطبـــي والتعليمـــي(”، و”اأجـــر كل �سهـــر”، 
و”اإقامة عطاء”، وذلك وفق اخلطط التطويرية باإعادة 
�سياغـــة الربامج من النواحي املاليـــة والفنية وطرحها 
�سمـــن منتجات اجلمعيـــة لينعك�س اأثرهـــا اإيجابيًا على 
م�ستوى اخلدمـــات املجانية املقدمـــة لالأطفال املعوقني 
لت�سهيـــل عمليـــة امل�ساركة مـــن قبل اجلهـــات والأفراد، 
اإ�سافة اإلى توا�سل “برنامج �سابك لالبتعاث الداخلي” 
لعامـــه اخلام�س على التـــوايل، والذي قدمت من خالله 
ال�سركة دعمها املميز لنفقـــات رعاية متكاملة لع�سرين 

طفاًل �سنويًا.
وكذلـــك توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مـــع �سركـــة ال�سرعـــة 
الإلكرتونيـــة التجارية )اإيزي تاك�سي( لتمكني م�سرتكي 
ال�سركـــة من التربع ل�سالـــح اجلمعية من خالل تطبيق 
ال�سركـــة “اإيزي”، وتوقيـــع اتفاقية تعـــاون مع �سركات 
معو�ـــس للمجوهـــرات، وتوقيع اتفاقيـــة رعاية لربنامج 
ر�سومـــات الأطفال مـــع ال�سركـــة ال�سعوديـــة للكهرباء، 
وتوقيـــع اتفاقيـــة برنامـــج “اإقامة وعطاء” مـــع كل من 
فنـــدق الفي�سلية، و�سركـــة دور لل�سيافـــة، واتفاقية مع 
�سركـــة جافا تـــامي بخ�سو�ـــس ت�سويق منتج يعـــود ريعه 
ل�سالـــح اجلمعيـــة، وتد�ســـني مبـــادرة النـــادي الأهلـــي 
بتخ�سي�ـــس مبلغ ريال من كل تذكرة من تذاكر النادي 

ل�سالح اجلمعية، وتوا�سل برنامج “نقاطي”.



العمومية

2899
�شعبان 1438 هـ  ـ  مايو 2017م

- عقـــد املركز اأكرث مـــن )30( اجتماعًا مـــع م�سوؤولني 
ومتخ�س�سني من القطاعـــني احلكومي واخلا�س ومن 
اجلمعيـــات واملوؤ�س�ســـات الأهليـــة املحليـــة والإقليميـــة 

والدولية.
- قـــام املركـــز باإعـــداد تقرير الظـــل املـــوازي للتقرير 
واملوؤ�س�ســـات  اجلمعيـــات  مـــع  بامل�ساركـــة  احلكومـــي، 
اخلريية ذات العالقة بخدمات الإعاقة، والذي يت�سمن 
ما تقوم بـــه موؤ�س�سات القطاع املـــدين جتاه الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة. واعتمد التقريـــر من �سمو رئي�س جمل�س 
الأمنـــاء ورئي�س املجل�س التن�سيقـــي للجمعيات اخلريية 
املعنية بخدمات الأ�سخا�ـــس ذوي الإعاقة، واأر�سل اإلى 
رئي�س اللجنة الدولية لتفاقيـــة حقوق الأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة يف جنيف. 
- �ســـارك املركـــز يف )16( ور�سة عمـــل يف مو�سوعات 
خمتلف���ة تتعل���ق بن�ش���اط املرك���ز، منه���ا )13( ور�ســـة 

حملية، وثالث ور�س دولية. 
- قامـــت اإدارة التدريـــب باملركـــز �سمـــن برناجمهـــا 
الأكادميي لعام 2016م، بتقدمي )28( ن�ساطًا تدريبيًا، 
ونفـــذ هـــذه الأن�سطـــة )21( مدربـــًا وحما�ســـرًا مـــن 
خمتلف اجلن�سيـــات، وح�سرها )1402( م�سارك، من 
اجلمعيـــات واملراكـــز، واملدار�س، والقطاعـــات العامة 
واخلا�سة واملهتمني من خمتلف مناطق اململكة العربية 

ال�سعودية.
- �ســـارك املركـــز يف �ستـــة معار�ـــس، بالإ�سافـــة اإلـــى 

ن�ساطات املعر�س املتنقل “علم ينفع النا�س”.

- قـــام املركـــز بتوقيـــع خم�س مذكـــرات تعـــاون مع كل 
مـــن: وزارة العمل والتنميـــة الجتماعية، ومدينة امللك 
عبدالعزيـــز للعلوم والتقنيـــة واملوؤ�س�سة العامة للتدريب 
لالأبحـــاث  ال�سعوديـــة  واملجموعـــة  واملهنـــي،  التقنـــي 

والت�سويق، وكليات ال�سرق العربي.
الوقف اخلريي

يقع م�سروع الوقف اخلـــريي للمركز يف حي ال�سفارات 
مبدينـــة الريا�ـــس، وهـــو م�ســـروع وقفـــي غـــري ربحي. 
ويحتوي علـــى )110( �سقق فندقية فئـــة خم�سة جنوم 

بالإ�سافة اإلى الأعمال اخلارجية.
وو�سلـــت ن�سبـــة الإجنـــاز يف امل�ســـروع حتـــى نهاية عام 
2016م اإلى )70%( تقريبًا، و�سيتم افتتاحه يف �سبتمرب 

2017م مب�سيئة اهلل.
اأمـــا بالن�سبة اإلى اإدارة الأبحاث فقد تبنى املركز عددًا 
مـــن الن�ساطات البحثية التي تهـــدف اإلى حتقيق �سعار 
املركـــز )علـــم ينفع النا�ـــس(. وتعتمـــد منهجية املركز 
على ا�ستقطاب ال�سراكات املحلية والإقليمية والعاملية؛ 
للعمـــل تكامليـــًا وتفاعليـــًا لبلـــورة اأهداف واإقـــرار اآلية 
للعمـــل يكون لها مـــردود واأثر اإيجابـــي. وفيما يلي نبذة 
خمت�سرة عن متابعة تنفيذ امل�ساريع والربامج البحثية 

للمركز.
وقـــد حدد املركـــز اأربعة جمـــالت اهتمـــام �سيكون لها 

تاأثري اإيجابي كبري يف حياة املعوقني، وهي:
الإعاقة. عن  موثوقة  بيانات  قاعدة  • اإن�ساء 

التعلم. ل�سعوبات  ت�سخي�سية  اأ�ساليب  • تطوير 

املتقدم. البحث  • دعم 
بعناية. منتقاة  خا�سة  مبادرات  • اإطالق 

كمـــا مت و�ســـع اأولويـــات البحـــوث ملركز امللـــك �سلمان 
لأبحاث الإعاقة، وترتكز على اجلوانب التالية:

لالإعاقة. والت�سنيف  الت�سخي�س  • اأ�ساليب 
املبكر. • التدخل 

• ال�سمول.
لالإعاقة. والقت�سادي  الجتماعي  • التاأثري 

م�شروعات املركز
حتت عنـــوان تطويـــر اأ�ساليـــب ت�سخي�سيـــة ل�سعوبات 
التعلـــم ينفذ املركـــز عددًا من امل�ساريـــع، منها: تطوير 
اختبـــار الت�سخي�ـــس مـــع جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز، 
وم�سروع الإطـــار املرجعي لتطبيق مناهج التعليم العام 
على التالميـــذ ذوي الإعاقة مع مكتـــب الرتبية العربي 
لـــدول اخلليج، واإعـــداد احلقائب التدريبيـــة والتدريب 
امليداين للمعلمني، بالتعاون مع وزارة التعليم - جامعة 
امللك �سعـــود، واأثر التدري�س ال�ستجابـــي على الأمهات 
واأطفالهـــن مـــن ذوي ا�سطـــراب التوحـــد مـــع جامعة 
امللك �سعـــود ومركز اأبحـــاث التوحـــد مب�ست�سفى امللك 
في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث، وبرنامج التاأهيل 
اجلامعـــي لطلبـــة �سعوبـــات التعلـــم، وتطويـــر اختبار 

الذاكرة العاملة مع مركز تقومي الطفل - الكويت. 
للأبح��اث  عبدالعزي��ز  ب��ن  “�شلط��ان  برنام��ج 

املتقدمة”
وميثل دعم برنامـــج “�سلطان بن عبدالعزيز لالأبحاث 

�شه��د مرك��ز املل��ك �شلم��ان لأبح��اث الإعاق��ة ع��ام 2016م ث��راًء يف 

الفعالي��ات والن�شاط��ات والربام��ج البحثي��ة، وذل��ك يف اإط��ار التعاون 

املثمر مع الكثري من اجلهات املعنية بخدمات الأ�شخا�س ذوي الإعاقة 

يف الداخل واخلارج، ومن ذلك: 

مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

مشروعات بحثية 
وأنشطة تدريبية
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املتقدمة” ركيزة اأ�سا�سية ملركـــز امللك �سلمان لأبحاث 
ـــاأن ا�ستخدام الأبحـــاث العلمية  الإعاقـــة الـــذي يدركـ 
املتطـــورة والتقنية احلديثة هو اأف�ســـل الطرق الواعدة 

لتحديد ال�سبل الالزمة للوقاية من الإعاقة. 
 ومن امل�سروعات البحثية التي يتم تنفيذها يف هذا 
الإطار التو�سيف الوراثـــي لل�سمم والنمو يف ال�سعودية 
التخ�س�ســـي ومركـــز  امللـــك في�ســـل  مـــع م�ست�سفـــى 
الأبحـــاث، وبرنامـــج العوامـــل الوراثية للعمـــى و�سعف 
الإب�ســـار يف اململكـــة العربيـــة ال�سعودية مـــع م�ست�سفى 
امللك في�ســـل التخ�س�سي ومركز الأبحاث، والربنامج 
البحثي ال�سامل ومتعدد املوؤ�س�سات للدرا�سات اجلزيئية 
لال�سطرابـــات القنويـــة الوراثيـــة مـــع م�ست�سفى امللك 
في�ســـل التخ�س�سي ومركـــز الأبحـــاث، والإعاقة عند 

كبار ال�سن مع مدينة امللك فهد الطبية بالريا�س.
ومـــن م�سروعات املبـــادرات اخلا�ســـة برنامج ال�سحة 
و�شغوط احلياة مع م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي 
ومركز الأبحـــاث ووزارة ال�سحة وجامعة امللك �سعود، 
وبرنامـــج الفح�س املبكر حلديثي الولدة مع م�ست�سفى 
امللـــك في�سل التخ�س�ســـي ومركز الأبحـــاث، والقرية 

العائلية مع البنك الإ�سالمي للتنمية.
اأهداف امل�شاريع: 

ال�سعودية:  والنمـــو يف  لل�سمم  الوراثـــي  • التو�سيـــف 
ت�سنيـــف الأ�ســـر ال�سعوديـــة التـــي تعاين مـــن ال�سمم 
اخللقـــي بال�ســـكل املتنحـــي، وحتديـــد الأ�ســـكال الأكرث 
�سيوعـــًا من ال�سمـــم الوراثي وتوزيعهـــا باململكة، ورفع 

كفاءة التدخل املبكر للوقاية من ال�سمم الوراثي.

الإب�سار  و�سعف  للعمـــى  الوراثية  العوامل  • برنامـــج 
درا�ســـة  ي�ستهـــدف  ال�سعوديـــة:  العربيـــة  اململكـــة  يف 
الختـــاللت الوراثية امل�سببة للعمـــى و�سعف الإب�سار، 
وو�سع الأ�ساليب الت�سخي�سية والوقائية لهذه الأمرا�س.
املوؤ�س�ســـات  ومتعـــدد  ال�سامـــل  البحثـــي  • الربنامـــج 
للدرا�ســـات اجلزيئيـــة لال�سطرابات القنويـــة الوراثية 

)مقرتح(.
)مقرتح(. ال�سن  كبار  عند  • الإعاقة 

يهدف  )معتمد(:  احلياة  و�شغوط  ال�شحة  • برنامج 
امل�ش���ح الوطني لل�شحة و�شغ���وط احلياة لتقييم العبء 
الذي ُت�سكلـــه ا�سطرابات ال�سحـــة النف�سية يف اململكة 

العربية ال�سعودية
• برنامـــج الفح�س املبكر حلديثي الولدة )معتمد(: 
يهـــدف الربنامـــج اإلـــى الكت�ســـاف املبكـــر لالأطفـــال 
امل�سابـــني ببع�س الأمرا�ـــس الوراثيـــة واأمرا�س الغدد 
ال�سمـــاء امل�سببـــة لالإعاقـــات الذهنيـــة واجل�سمانية، 

والتي ميكن عالجها قبل بدء الأعرا�س.
اأثر النتائج:

الإعاقات  • اأ�سهـــم الربنامـــج يف احلـــد من حـــدوث 
وتقليل تاأثريها.

املركزة. العناية  بوحدات  الإقامة  معدلت  • خف�س 
اخلدمـــات  ميزانيـــات  مـــن  كبـــرية  مبالـــغ  • توفـــري 

ال�سحية والتاأهيل )ما يقارب 500 مليون ريال(.
للمعلومـــات  مهمـــًا  م�ســـدرًا  الربنامـــج  يعـــد   •

والإح�ساءات.
• برنامج الو�سول ال�سامل: يهدف امل�سروع اإلى اإيجاد 

بيئة مالئمة خالية مـــن العوائق وفق معايري ت�سميمية 
للمبـــاين والطـــرق وو�سائـــل املوا�سالت؛ وذلـــك لدمج 

ذوي الحتياجات اخلا�سة باملجتمع.
• متكـــني اجلميع مـــن ممار�سة حقوقهم يف العتماد 
علـــى اأنف�سهـــم للو�ســـول اإلـــى اأماكـــن العمـــل واملرافق 

العامة بكل ي�سر و�سهولة واأمان.
مبادرات 2016م:

• م�ســـروع التدريـــب والتعليـــم عن ُبعـــد لأ�سر اأطفال 
ا�سطـــراب طيـــف التوحـــد: ي�ستهـــدف توفـــري املـــادة 
التدريبيـــة لالأ�ســـر باللغـــة العربيـــة باأ�سلـــوب مب�سط، 
وو�ســـع نظام الت�ســـال والتوا�سل با�ستخـــدام ال�سبكة 

العنكبوتية “الإنرتنت”.
العربية  باململكة  التعلـــم  ل�سعوبات  الوطني  • امل�ســـح 
ال�سعوديـــة، ويهـــدف اإلـــى تطويـــر اختبـــارات تربويـــة 
لفـــرز  )اإلكرتونيـــة(  ومنائيـــة  ومعرفيـــة  ونف�سيـــة 
وت�سخي�ـــس الأطفـــال ذوي �سعوبـــات التعلـــم مـــن �سن 

)6–14( �سنة.
• اإن�ســـاء مكتبـــة اإلكرتونية خا�ســـة بالإعاقة باللغتني 
الإجنليزيـــة والعربيـــة، وتهـــدف املبـــادرة اإلـــى توفـــري 
املراجع العلميـــة املتخ�س�سة باأبحاث بالإعاقة وكذلك 
البحوث والدرا�ســـات، واإتاحتهـــا للباحثني واملخت�سني 

وطلبة الدرا�سات العليا.
العمـــل علـــى ترجمـــة الإ�ســـدارات والبحـــوث املتميزة 
وذوي  بالإعاقـــة  ال�سلـــة  ذات  العلميـــة  والدرا�ســـات 
الإعاقـــة، والتـــي تهـــم �سريحـــة وا�سعـــة مـــن الباحثني 

واملخت�سني يف اللغة العربية.
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كرم �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري �سلط���ان بن �سلمان 
ب���ن عبدالعزي���ز يف ختام فعالي���ات اجتم���اع اجلمعية 
العمومي���ة )ال����� 31( نخب����ة م����ن امل�ساندين للجمعي����ة وهم: 
اأع�س����اء اجلمعي����ة العمومي����ة الذي����ن م�سى عل����ى ع�سويتهم 

ع�سرون عامًا و�سملت:
معايل الدكتور عبد العزيز بن اإبراهيم املانع، معايل الدكتور 

مطل����ب عب����د اهلل النفي�س����ة، املهند�����س تركي حمم����د �سالح 
با�سراحي����ل، اللواء دروي�����س ابراهيم فقيها، مع����ايل الدكتور 
عبد الرحمن اأحمد اجلعفري، املهند�س عبد العزيز عبد اهلل 
ال�سق����ري، الأ�ستاذ عبد الواحد عل����ي احلطاب، الأ�ستاذ علي 
اأحمد ال�سدي، معايل املهند�س عمر عبد اهلل قا�سي، الأ�ستاذ 

عمرو حممد خا�سقجي، الدكتورة هناء �سعيد حلبي.

كم����ا مت تك����رمي الأ�ستاذ عب����د الفت����اح بن حمم����ود النحا�س، 
لدعم����ه ملرك����ز املدينة املن����ورة.  من جهة اأخرى ك����رّم الأمري 
�سلطان بن �سلمان عددًا من من�سوبي اجلمعية الذين ح�سلوا 
على �سهادات درا�سية وهم: املهند�س عادل �ساحي ال�ساحي، 
الأ�ست����اذة داني����ا يو�سف النابل�س����ي، الأ�ستاذة اأم����ل بنت عبد 

العزيز العمار، والأ�ستاذة ناهد بنت ها�سم ال�سيد.

الجمعية تكرم نخبة
مضى 20 عامًا على عضويتهم

وتسلم شهادات تقدير لمنسوبيها المتفوقين
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التحقت طفلة مبركز الريا�ض لتلقي 
الربامج العالجية والتعليمية

بعد تخرجها من اجلمعية مت 
دجمها مبدار�ض التعليم العام

ح�صلت على درجة البكالوريو�ض  
يف التاريخ من جامعة اأم القرى

منذ عام 2008 تعمل م�صوؤولة 
وحدة الأع�صاء مبركز مكة املكرمة

ا�ستقبل جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني واأع�ساء ال�سرف واأع�ساء وع�سوات 
بخاري  اأم��اين  ال�سابة  كلمات  ال�31  الجتماع  يف  امل�ساركون  العمومية  اجلمعية 
وال�سعادة  والعتزاز  الفخر  م�ساعر  بخليط من  بالريا�س،  خريجة مركز اجلمعية 
مراكز  على  يوميًا  يرتدد  طفل  »كل  بل�سان  تتحدث  وهي  والدموع،  بل  والت�سجيع، 
الأمهات  من  والآلف  اجلمعية،  هذه  برعاية  يومًا  حظوا  وخريجة  خريج  وكل  الع�سرة،  اجلمعية 
والآباء«.. لتقول للأع�ساء واحل�سور: »اإن اجلهود التي ُتبذل يف هذا ال�سرح مل ت�سنع فقط واقعًا 
جديدًا م�سرفًا يل ولهوؤلء، بل قدمت للعامل �سورة من اإن�سانية وح�سارة ال�سعب ال�سعودي العريق«.

اليوم  وباتت  بالريا�س،  �سجلت مركز اجلمعية  2 يف  الرقم  التي حملت  اأماين  كلمة  اأث��ارت  لقد 
األقتها موؤخرًا يف اجتماع  م�سوؤولة وحدة الأع�ساء يف مركز الأطفال املعوقني مبكة املكرمة، والتي 

اجلمعية العمومية للجمعية، اإعجاب وتقدير اأع�ساء اجلمعية العمومية وال�سخ�سيات العامة.
واأعربت اأماين عن �سكرها وتقديرها ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س جمل�س الإدارة واأع�ساء املجل�س وكل من�سوبي اجلمعية؛ للعناية بالأطفال املعوقني قائلة: »اإن 
الأمانة العامة للجمعية �سرفتني بالدعوة للم�ساركة يف اجتماع اجلمعية العمومية لأمثل الآلف من 
خريجي وخريجات هذه املوؤ�س�سة اخلريية الرائدة«، مو�سحًة: »اإن هذه الدعوة الكرمية اأتاحت يل 
الفر�سة للعودة اإلى املكان الذي احت�سنني طفلة معاقة حتمل رقم 2 يف �سجلت امللتحقني مبركز 
اجلمعية يف الريا�س، ولكن مع الفارق؛ فاليوم اأنا اأماين بخاري احلا�سلة على بكالوريو�س التاريخ 
واأعمل م�سوؤولة  القرى،  اأم  الإ�سلمية بجامعة  ال�سريعة والدرا�سات  الإن�سانية من كلية  واحل�سارة 
التحاقها  اأنها حتاول منذ  اإلى  اأماين  واأ�سارت  املكرمة«.   الأع�ساء يف مركز اجلمعية مبكة  وحدة 
الأطفال  واإ�سرار يف م�ساعدة  بكل عزمية  ت�ساهم  اأن  اليوم،  اإلى  بالعمل يف اجلمعية عام ٢٠٠٨م 
املعوقني من من�سوبي املركز، وم�ساندتهم من اأجل جتاوز الآثار ال�سلبية للإعاقة، وحتفيزهم على 

ا�ستكمال مراحلهم التعليمية، وحتقيق طموحاتهم مثل كل اأبناء املجتمع.

في اجتماع الجمعية العمومية

الطفلة رقم 2 في الجمعية

باتت مسؤولة فيها

أماني بخاري.. تصنع حالة من 
البهجة والفخر
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الكف����اءات  م����ن  من�سوبيه����ا  م����ن  ع����ددًا  اجلمعي����ة  كرم����ت 
واخل����رات الذي����ن تقاعدوا هذا العام، وذل����ك خلل اجتماع 
اجلمعي����ة العمومية ال����ذي ُعقد موؤخرًا مبقره����ا يف الريا�س، 
برئا�س����ة �ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري �سلط����ان بن �سلمان بن 
عبدالعزي����ز، وبح�س����ور اأع�س����اء جمل�����س الإدارة، ولفيف من 
ال�سخ�سي����ات العامة، واأع�س����اء اجلمعية العمومي����ة، واأولياء 

اأمور الأطفال املعوقني. 
وقال الأ�ستاذ عو�س بن عبداهلل الغامدي اأمني عام اجلمعية: 
»اإن ري����ادة اجلمعية تتج�سد يف منظومة من املبادئ والقواعد 
اخلدمية والإدارية والأخلقية التي �ساهمت يف تاأهيلها لهذه 
املكانة املرموقة بني اجلمعيات ذات العلقة. ويف هذا الإطار 
حتر�����س اجلمعي����ة كل ع����ام على تك����رمي عدد م����ن من�سوبيها 
الذي����ن تقاعدوا؛ وذلك تقديرًا وعرفانًا بجهودهم وخراتهم 
الت����ي بذلوها يف تق����دمي خدمات اجلمعي����ة املتخ�س�سة لهذه 
الفئة الغالي����ة من الأبناء يف خمتلف جمالت العلج والتعليم 

والتاأهيل«.
واأع����رب الغام����دي ع����ن �سك����ره وتقدي����ره للعاملني م����ن اأبناء 
اجلمعية الذين تقاعدوا هذا العام، مبينًا اأن مبادرة اجلمعية 
بتكرميه����م تعك�����س العلق����ة الإن�سانية بني اجلمعي����ة واأبنائها 
العاملني، �سواء من الكفاءات الوطنية اأو من املقيمني، الذين 
قدم����وا الكثري م����ن خراتهم املتميزة؛ من اأج����ل توفري اأف�سل 
م�ستوى من خدمات اجلمعية ملن�سوبيها من الأطفال املعوقني.
واأو�س����ح الغام����دي اأن التكرمي ه����ذا العام �سمل ع����ددًا كبريًا 
م����ن العاملني م����ن خمتلف مراك����ز اجلمعي����ة املنت�سرة يف كل 
مناط����ق اململكة تقريبًا، وه����م: حممد علي �سعي����د، �سعود بن 
فرج ال�سمران، �سعد بن حمم����د الع�سيوي، الدكتور �سالح بن 
نا�سر احلم����ادي، الدكتور حممد ب����ن عبدالرحمن ال�سعدي، 
يحي����ى عبداهلل العلول، مزنة من�س����ور الراجحي، �سيدة حمد 
باحل����ارث، جمانة مملوك ال�سمري. وكذلك الخت�سا�سيات: 
اأنتيليا اأنتونيو، كوروزون جوليان، ليونيدا �سيجو، م�سمر خان.

تقديرًا لدورهم في 
تقديم خدماتها 

المتخصصة
الجمعية العمومية 
تكرم أبناء الجمعية 

المتقاعدين
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ب���دت م�ساعر الفخ���ر، والعتزازعل���ى حميا �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري 
�سلط���ان بن �سلمان بن عبد العزيز، رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية واأع�سائها 
عندم���ا فوجئوا با�ستقب���ال حا�سد من خريجات اجلمعي���ة واأولياء اأمورهن ، 

واأن�ستوا جميعهم اإلى ق�س�س التحدي لهوؤلء الفتيات التي بداأت من اأروقة 
اجلمعي���ة لت�سل اإلى حمطة تكرمي خا�سة من معايل وزير التعليم تتويجًا ملا 

حققنه من تفوق علمي رغم اإعاقتهن.

بسمة وصيتة و فلوة .. من الجمعية إلى الجامعة

مديرة التطوير التعليمي 
والتربوي بالجمعية 

سحر الحشاني تروي 

مسيرة
اإلنجاز

يف املرحل��ة االبتدائي��ة ب���داأ التعلم بلغ���ة )بل�س(، وهو 
برنامج توا�سل وتعليم لغ���ري الناطقني،بح�سور للفت مما 

�ساعدهن على التخرج من اجلمعية بتفوق. 

 التحق���ت  ب�صم��ة البت��ال  و   �صيته الدام��ر  و  فلوه 
جوه��ر  مبرك���ز الريا����س لإ�سابتهن بال�سل���ل الدماغي 

الذي اأثر على قدراتهن على احلركة وامل�سي والكلم.

بع���د ح�سولهن على املرحلة البتدائي���ة التحقن ب�املرحلة 
املتو�صطة وتخرجن بتقدي���ر ممتاز، ممااأهلهن لللتحاق 

ب�املرحلة الثانوية لي�سلن الى ال�سنة املوؤهلة للجامعية.

التحقن باملدر�سة البتدائية يف برنامج الدمج ب�مدار�س 
ممت���از  بتقدي���ر  اجتيازه���ن،  بع���د  الع��ام  التعلي��م 

الختبارات اللزمة لذلًك.

والطبيع���ي  الوظيف���ي  الع���لج  برام���ج  الفتي���ات  تلق���ت 
وع���لج عيوب النط���ق وعلل الكلم،والتحق���ن ب�املرحلة 
التمهيدية بالق�سم التعليمي وتعلمن احلروف والأرقام.

خريجات  
»غير 

ناطقات« 
أبهرن 
رئيس 

وأعضاء 
الجمعية

6 5 4 3 2 1
توالت جناحات 

برنامج الدمج على 
مدي نحو 15عامًا 

حيث ا�ستفاد منه 
املئات من الأطفال 
�سواء من امل�سابني 
بال�سلل الدماغي اأو 

الإعاقات الأخرى 

�سمل الرنامج 
دمج الطالبات غري 
الناطقات واختيار 

مدر�ستني لأول مرة 
يف منطقة الريا�س 
وندب معلمات من 
من�سوبات اجلمعية 

لتنفيذ الرنامج

تفاعلت الوزارة 
ومت ت�سكيل فريق 

عمل م�سرتك 
بداأ �سياغة 

ا�سرتاتيجية الدمج 
انطلق الرنامج 

باإ�سراف املعلمتني 
اأمل العمار وناهد 

ال�سيد .

عر�س الأمر على 
الأمري �سلطان 

بن �سلمان فوجه 
بالكتابة اإلى معايل 

وزير الرتبية 
والتعليم لتطبيق 

برنامج الدمج 
لأبناء هذه الفئة يف 

بع�س املدار�س .

تولد الأمل لدى 
فريق التاأهيل 

ل�ستفادة اأطفال 
اجلمعية الذين 

يعانون من نف�س 
الإعاقة وتاأهيلهم 

لتجاوز الإعاقتهم.

بداأنا بالطلع 
على جتارب عاملية 

لتاأهيل اأ�سخا�س 
يعانون من ال�سلل 
الدماغي وتاأثريه 

على القدرات 
احلركية والكلمية 

وو�سولهم ملراحل 
تعليم متقدمة.
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ع��زز املرك��ز الرئي���س للجمعي��ة موقع��ه كاأك��رب حا�ضن��ة لربام��ج 

الرعاي��ة املتخ�ض�ض��ة للأطف��ال املعوق��ن يف اململكة بو�ض��ول اأعداد 

الأطف��ال امل�ضمول��ن بخدمات��ه العلجي��ة والتعليمية خ��لل العام 

املن�ض��رم وح��ده، اإل��ى 1590 طف��ًل وطفل��ة، منه��م نح��و 900 طفل 

تلق��وا برام��ج رعاية تاأهيلية طبي��ة. هذا اإلى جان��ب اأكرث من 300 

طفل م��ن اأ�ضحاب الظ��روف اخلا�ضة ا�ضتفادوا م��ن برامج اخلدمات 

الجتماعية.

الت�أهيل���ي  اجل�ن���ب  عل���ى  املرك���ز  دور  يقت�ص���ر  ومل 
اخلدم���ي، بل ب����ت مرجعي���ة تدريبية لتنمي���ة امله�رات 
الب�صري���ة الوطني���ة الراغب���ة يف التخ�ص����ص يف قط����ع 
الت�أهي���ل، واحت�صن خ���ال الع�م الف�ئ���ت 940 متدربً� 
من اجل�مع����ت ومراك���ز الرع�ية ومن�صوب���ي الوزارات 

املختلفة.
كم� ت�صدر املرك���ز �صفوف برامج التوعية الوطنية من 
خال منظوم���ة من املب����درات والفع�لي����ت والأن�صطة 
الت���ي بلغ عدده� خال الع�م املن�صرم نحو 100 فع�لية 
ك���ربى حظيت برع�ي�ت �ص�مي���ة و�صراك�ت من كربي�ت 
املوؤ�ص�ص����ت الوطني���ة وبتف�ع���ل جم�ه���ري يعك�ص ثقة 

املجتمع ب�أداء اجلمعية ور�ص�لته�. 
و�صه���د الع����م الف�ئ���ت تد�ص���ن �ص���راك�ت ا�صرتاتيجية 
العلمي���ة  املن�ص����آت  م���ن  املرك���ز وع���دد  ب���ن  جدي���دة 
والإعامية والتج�ري���ة؛ الأمر الذي ميثل ظهرًا يدعم 

قدرة املركز على ال�صتمرار والتطوير.
ويتج�صد مت����زج اأدوار الأم�نة الع�م���ة للجمعية ومركز 
الري��ص يف ت�صخر خربات الق���درات الب�صرية الع�ملة 
يف املرك���ز مل�ص�ندة جهود بقية مراكز اجلمعية، وتقدمي 

الدعم اللوج�صتي، فنيً� واإداريً� وم�ليً� واإعاميً�. 

وعلى �صعي���د الت�أهيل، جنح املرك���ز يف تطبيق برن�مج 
الدم���ج ال�ص�م���ل لأول م���رة، وتفعي���ل م�ص���روع الإع�قة 
اجل�صدي���ة وال�صحي���ة املع���د م���ن قب���ل ال���وزارة لدعم 
املراح���ل  املدار����ص يف كل  داخ���ل  ط�لب����ت اجلمعي���ة 
الدرا�صية، ودمج الدفعة الأولى للطاب غر الن�طقن 
يف املرحل���ة املتو�صط���ة، وكذل���ك دم���ج اأطف����ل برن�مج 
ف�ص���ل التدخل املبك���ر يف رو�ص����ت وزارة التعليم، اإلى 
ج�ن���ب عق���د اتف�قي���ة مع ع���دد م���ن املدار����ص الأهلية 

لتخفي�ص الر�صوم لأطف�ل اجلمعية.
تنوع يف الأن�ضطة 

�صهد املركز هذا الع����م تنوعً� يف الأن�صطة والفع�لي�ت؛ 
اإذ �ص����رك يف مهرج�ن الأمر �صلط����ن للجواد العربي، 
ب الكر�صي مبهرج����ن اجلن�درية،  وتنفي���ذ برن�مج جرِّ
وتنظيم املهرج����ن الأول لاأ�صر املنتجة لذوي الإع�قة، 
وتنظيم ع���دد من ملتقي����ت التوظيف، وتك���رمي الأ�صر 
املنتج���ة، وامل�ص�رك���ة يف مهرج�ن »ح���رك�ت«، وت�صوير 
فيل���م »موب�يلي«، وتنظيم معر����ص »�صلم�ن يف عيونن�«، 
وتنفي���ذ برن�م���ج اإفط����ر �ص�ئم خ���ال �صه���ر رم�ص�ن 
الك���رمي، وتنظي���م حمل���ة »اجل����ي اأف�ص���ل«، و�صح���ور 
الأطف����ل، وا�صت�ص�فة تغطية مب�راة ال�صوبر، وامل�ص�ركة 

مبعر����ص »حك�ي���� م�ص���ك«، وتنظي���م اأم�صي���ة »مدارك 
ال�صعري���ة«، وم�ص�رك���ة اأطف�ل اجلمعي���ة يف حفل �صركة 
الوطني���ة للدواج���ن، وتنظي���م حف���ل الي���وم الوطن���ي، 
ومن��صب���ة ب���دء الع����م الدرا�ص���ي، واإق�م���ة احتف�لي���ة 
مبن��صب���ة الي���وم الع�مل���ي لاإع�ق���ة، وتنظي���م م�ص���رة 
الدراج���ة الن�ري���ة مبن��صب���ة الي���وم الع�مل���ي لاإع�قة، 
وتنظيم حفل تكرمي بط�ق����ت الته�ين، وحفل مبن��صبة 
ب الكر�صي يف )برن�مج زد  اليوم الوطني، وبرن�مج جرِّ
ر�صيدك(، وا�صتقب�ل الع�ص���رات من زي�رات امل�صوؤولن 
و�صي���وف اململكة وممثلي اجله����ت الر�صمية والتج�رية 

والإعامية.
م���ن جهة اأخرى، وعل���ى م�صتوى الرع�ي���ة الجتم�عية، 
مت �ص���رف 312 جه����زًا م�ص�ع���دًا لأ�صح����ب الظروف 
اخل��ص���ة، وتنظي���م 16 حم��ص���رة وجل�ص���ة اإر�ص�دي���ة، 
وتدري���ب ثم����ين اخت�ص��صي����ت وط�لب����ت يف اأق�ص����م 
اخلدمة الجتم�عي���ة، وت�أمن برن�مج الإ�صك�ن املج�ين 
خلم����ص اأ�صر من خ����رج منطقة الري�����ص، وتنظيم 11 
ن�ص�ط���ً� ترفيهي���ً� لاأطف����ل. ويف اإط����ر التف�قي���ة بن 
اجلمعي���ة و«نظ����رات امله����« مت ت�أم���ن نظ����رات طبية 

لع�صرة اأطف�ل من الأ�صر اأ�صح�ب الظروف اخل��صة.

مركز الملك فهد بالرياض ..
 أكبر حاضنة للرعاية المتخصصة

إستقبل 1313 طفاًل
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بالت��وازي م��ع تفوق��ه عل��ى �ضعيد حج��م ونوعي��ة برام��ج الرعاية 

املتخ�ض�ض��ة، برز دور املركز ب�ضكل لفت فيم��ا يتعلق بربامج تدريب 

القدرات الب�ضرية الدار�ض��ة والعاملة يف قطاع الرعاية؛ اإذ احت�ضن 

املرك��ز اأك��رث م��ن 1300 مت��درب ومتدرب��ة خ��لل الع��ام املن�ضرم يف 

ن��دوات وحما�ض��رات وور���س عم��ل متخ�ض�ض��ة يف جم��الت الع��لج 

والتعلي��م واخلدم��ة الجتماعية والرتبية اخلا�ض��ة. وحقق املركز 

اإجن��ازًا قيا�ضي��ًا يف اأعداد الأطف��ال امل�ضمولن بالرعاي��ة العلجية 

التاأهيلي��ة لي�ضل لأول مرة يف تاريخه اإل��ى 538 طفًل وطفلة، فيما 

احت�ضن الق�ضم التعليمي اأكرث من 300 طالب وطالبة.

و�صه���د املرك���ز اأع���دادًا غ���ر م�صبوق���ة م���ن احل����لت 
اجلديدة خال الع�م املن�ص���رم؛ اإذ و�صل عددهم اإلى 

117 طفًا ان�صموا حديثً� اإلى املركز.
وبنف�ص الوت���رة حقق املركز تفوق���ً� يف اأعداد الأطف�ل 
الذين حت�صنت ح�لتهم ب�صكل ملحوظ خال الع�م؛ اإذ 

و�صل عددهم اإلى 66 طفًا.
مزيج من الأن�ضطة 

جن���ح املركز يف تبن���ي الكثر من الأن�صط���ة والفع�لي�ت 
الت�صويقي���ة اله�دفة اإل���ى ح�صد الدعم امل����دي والعيني 
مل�ص�ندة نفق�ت الت�صغيل، ومن ذلك ت�أمن اأجهزة طبية 
حديثة لأق�ص����م العاج والت�أهيل الطبيع���ي والوظيفي، 
وتنظيم برن�مج “جدة غر مع �صلم�ن اخلر”، وتنظيم 
73 حم��ص���رة علمية وثق�في���ة وتوعوية مب�ص�ركة املئ�ت 

م���ن القط�ع����ت املختلف���ة، وتنظيم م�ص�بق���ة “اململكة 
ب�ألوانه���م 2”، ون�ش���اط “نح���ن الوط���ن”، ومهرج����ن 
“حدي���ث الأر�ص”، و�إقامة ن�شاط علمي مبنا�شبة يوم 

العاج الطبيعي.
كم���� �ص����رك من�صوب���و ومن�صوب����ت املرك���ز يف 21 دورة 
تدريبية خ�رجية متخ�ص�ص���ة، واحت�صن املركز خم�ص 
ور�ص عم���ل مب�ص�ركة نخبة من املتخ�ص�صن، وا�صتقبل 
71 متدرب���ً� ومتدرب���ة ط���وال الع����م ميثل���ون ج�مع����ت 
وكلي����ت متنوعة، كم� مت ت�صويق بط�ق�ت اإبداع الأطف�ل 
ب���ن عدد م���ن ال�صرك�ت والبن���وك، وتنظي���م احتف�لية 
�صخم���ة مبن��صب���ة الي���وم الع�مل���ي لاإع�ق���ة، وجتدي���د 
اتف�قي����ت تع����ون م���ع �صركة اإيكي���� للع����م الث�لث على 
الت���وايل بتف�عل مميز من عماء ال�صركة، والعمل على 

ا�صتقط�ب اأع�ص�ء جدد للجمعية العمومية. 
 46 املرك���ز  ا�صتقب���ل  التوا�ص���ل،  اأن�صط���ة  جم����ل  ويف 
زي����رة ل�صخ�صي����ت ع�م���ة وممثلي جه����ت دبلوم��صية 
وموؤ�ص�ص�ت و�صرك�ت وجنوم ري��صين، كم� جرى توقيع 
اتف�قي���ة دعم مع الن�دي الأهل���ي ال�صعودي لتخ�صي�ص 
جزء م���ن ريع املب�ري�ت ل�ص�لح اجلمعي���ة. وبرز الأداء 
الإعامي للمرك���ز ب�لتع�ون مع و�ص�ئل الإعام املكتوبة 
والإلكرتوني���ة؛ اإذ اأ�ص���در املرك���ز 270 خ���ربًا وتقري���رًا 
ب�لفع�لي����ت  امل�ص�رك���ة  يف  املرك���ز  وتف���وق  �صحفي���ً�، 
اجلم�هري���ة، ومن ذلك احتف�ل ن����دي الحت�د مبرور 
90 ع�مً� على ت�أ�صي�صه، كم� ا�صتقطب املركز 15 ع�صوًا 
جدي���دًا ان�صم���وا اإلى اجلمعي���ة العمومية خ���ال الع�م 

امل��صي.

538  طفاًل ألول مرة منذ افنناحه
مركز الملك عبد الله بجدة ..

أكاديمية تدريب و نبوغ في المهارات
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ب��رز اأداء مرك��ز الأم��ر �ضلط��ان ب��ن عبدالعزي��ز يف املدين��ة املنورة 

عد خ��لل ع��ام 2016م؛ الأمر الذي حظ��ي بتقدير  عل��ى كاف��ة ال�ضُّ

خا���س من �ضمو رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية لدى زيارته التفقدية، 

واطلعه على النتائج التي حتققت، �ضواء على �ضعيد تطوير برامج 

الرعاي��ة اأو زي��ادة اأع��داد الأطف��ال امل�ضمول��ن باخلدم��ة اأو توفر 

اأح��دث منظومة م��ن التجهيزات للع��لج والتاأهي��ل اأو برامج تنمية 

املوارد اأو برامج الدمج واكت�ضاب املهارات.

وت�ص�عدت ب�صكل ملح���وظ اأعداد الأطف�ل امل�صتفيدين 
م���ن برامج املركز؛ لت�صل اإل���ى 482 طفًا، منهم 267 
طف���ًا تلق���وا رع�ي���ة عاجي���ة ت�أهيلي���ة، و215 طف���ًا 
انت�صبوا اإلى الق�صم التعليمي، وهي اأرق�م جت�صد تف�عل 
الأ�ص���ر م���ع جه���ود تطوير اخلدم���ة وحج���م ال�صتف�دة 
املحقق���ة لأطف�لهم؛ الأم���ر الذي ك�صف عن���ه ا�صتبي�ن 
نظم���ه املركز لر�ص���د اآراء عين���ة ع�صوائية م���ن اأولي�ء 
الأمور يف مب�درة مميزة لقت ترحيبً� وا�صعً�، وعك�صت 

مدى الر�ص� عن الأداء. 
وير�صد التقرير الت�يل مامح ذلك الإجن�ز الذي تعدد 
من خال اإن�ص�ء معمل للعاج الوظيفي، وت�أمن اأجهزة 
حديث���ة للعاج الطبيع���ي والعاج الوظيف���ي تربعً� من 
موؤ�ص�ص���ة ب�جري، وتنظيم ندوة )اإ�ص����ءات يف التع�مل 
مع ذوي الإع�قة(، وهي الندوة الرابعة للمركز بح�صور 
نخب���ة م���ن املتخ�ص�صن، وتنظيم برن�م���ج تدريب عن 
كيفية التع�مل م���ع ذوي الإع�قة بن اجلودة والتطبيق، 
واإق�مة برن�مج تدريبي وور�ص عمل عن ال�صلل الدم�غي 

مب�ص�رك���ة كب�ر املخت�صن ب�جلمعي���ة، وحتقيق الهدف 
الع����م ب��صتقط�ب اأع�ص�ء ج���دد لع�صوية اجلمعية ملدة 

ثاث �صنوات متت�لية.
ويف اإط����ر التع�ون مع ج�مع���ة طيبة مت تدريب عدد من 
ط�لب�ت ق�صم اللغة والتخ�طب ب�ملركز، وتوقيع اتف�قية 
دع���م مع موؤ�ص�ص���ة �ص�مل بن حمف���وظ اخلرية لتطبيق 
م�صروع اجلودة، وتفعيل برن�مج الت�أمن الطبي لأطف�ل 
املرك���ز بدعم من �صركة اأ�صمنت ينبع للع�م الث�ين على 
التوايل لعدد 300 طفل. كم� ا�صتقطب املركز 15 ع�صوًا 
جديدًا ان�صم���وا للجمعية العمومية، ك�إ�ص�فة مميزة مل� 

يحظى به من ثقة من اأهل املدينة املنورة.
فعاليات وبرامج

�صهد املركز الكثر من الأن�صطة والفع�لي�ت خال �صهر 
رم�ص����ن يف �ص�ح�ت امل�صجد النب���وي، واإق�مة احتف�لية 
مبن��صبة اليوم الع�مل���ي لاإع�قة ب�مل�ص�ركة مع عدد من 
مراكز املعوقن، وكذلك تنفي���ذ عدة ملتقي�ت لربن�مج 
توظي���ف املعوق���ن، وا�صتكم����ل احتي�ج����ت املركز من 

الك���وادر املتخ�ص�ص���ة، وتعزيز برن�مج دم���ج الأطف�ل 
املعوقن ب�لتع�ون مع مدار����ص التعليم الع�م واخل��ص، 
وح�صول طاب املركز عل���ى مراكز متقدمة يف ج�ئزة 
الأم���ر �صلط����ن ب���ن �صلم����ن حلف���ظ الق���راآن الكرمي 
لاأطف�ل املعوق���ن، وتنظيم لق�ءات لاأمه�ت مبن��صبة 
الي���وم الع�مل���ي لاإع�ق���ة، وتبن���ى املركز لفك���رة اإق�مة 
حديق���ة خ��صة ب�ملعوق���ن؛ الأمر ال���ذي حظي مبوافقة 

اأم�نة منطقة املدينة املنورة. 
وكذل���ك توفر وجب����ت اإفط�ر لأطف����ل املركز من قبل 
اأوق�ف ج���ربت ب�ملدينة املنورة، واإجن����ز م�صروع مبني 
واح���ة ال�صام اخل���ري ال�صتثم�ري وت�أج���ره، وتفعيل 
اتف�قي���ة �صركة مي����ه طيبة للع����م الث�ين عل���ي التوايل 
كم�ص���در لدعم املركز، وت�أم���ن مق�عد وط�ولت طبية 
لاأطف�ل �صديدي الإع�قة يف الق�صم التعليمي، وجتديد 
اأر�صي����ت الق�ص���م الطبي، وجتهيز ق�ع���ة املح��صرات، 
وتوقيع اتف�قية ل�صتثم�ره، وجدولة املركز �صمن املع�مل 

املهمة لزوار املدينة املنورة من �صيوف اململكة.

إحتضن 482  طفاًل 

مركز المدينة المنورة .. 
تقدير مزدوج
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بزي��ادة ت�ض��ل ن�ضبته��ا اإلى نح��و 40 يف املئ��ة حقق الق�ض��م التعليمي 

مبرك��ز امللك �ضلم��ان يف حائل اإجن��ازًا يف اأعداد الأطف��ال امل�ضمولن 

بربام��ج الرعاي��ة التعليمية والرتبوية؛ اإذ و�ض��ل عددهم لأول مرة 

من��ذ افتتاح املركز قبل ع�ض��ر �ضنوات اإلى 130 طالبًا وطالبة. وعلى 

�ضعي��د الرعاي��ة العلجية والتاأهيلي��ة احت�ضن املرك��ز 180 طفًل، 

منهم 22 طفًل ان�ضموا حديثًا.

كم���� قدم املركز خدم�ت رع�ي���ة اجتم�عية ل�52 طفًا، 
منه���م ع�ص���رة اأطف�ل ا�صتف����دوا من �صن���دوق اخلدمة 
الجتم�عي���ة. وب�لن�صب���ة اإل���ى الأن�صط���ة والربامج فلم 
يقت�ص���ر اأداء املركز عل���ى ال�صعيد اخلدم���ي، بل عزز 
دوره يف خدم���ة جمتمع منطقة ح�ئل م���ن خال اإت�حة 
الفر�صة لط���اب وط�لب�ت ج�معة ح�ئ���ل لتلقي برامج 
تدريبي���ة عملية يف الع���اج الطبيعي، وع���اج الأ�صن�ن 

وعاج عيوب النطق. 
وحظ���ي املركز بتف�عل مميز م���ن املواطنن لان�صم�م 
لع�صوي���ة اجلمعي���ة العمومي���ة؛ اإذ بل���غ ع���دد الأع�ص�ء 
اجل���دد الذين ان�صموا الع����م امل��صي 30 ع�صوًا. ونظم 
املرك���ز ملتقي���ن لتوظي���ف الأ�صخ�����ص ذوي الإع�ق���ة 
بتف�ع���ل ممي���ز م���ن موؤ�ص�ص����ت القط����ع اخل�����ص، مت 
خالهم� اإت�حة فر����ص التوظيف ل�32 �صخ�صً�. و�صمن 
برن�مج الزي�رات الداخلي���ة واخل�رجية ا�صتقبل املركز 
ونظم اأكرث م���ن 90 زي�رة لوفود واأم�كن متثل قط�ع�ت 

عدة ط���وال الع�م. وق����م بتنظي���م برن�مج “جرب 
الكر�ص���ي” يف 12 من��صب���ة خمتلفة، ووثق عاقة 

ال�صراك���ة م���ع ج�مع���ة ح�ئ���ل من خ���ال تفعيل 
برن�مج “اأج���ر كل �صهر” الذي ميثل م�صدرًا 

رئي�صً� لدع���م نفق�ت ت�صغي���ل املركز. واأق�م 
املرك���ز ع�صر حم��ص���رات تدريبية توعوية 

من�صوب���و  و�ص����رك  الأطف����ل.  لأمه����ت 
ومن�صوب����ت املرك���ز يف ث���اث ن���دوات 

علمية.
واأخ���رًا، ع���زز املرك���ز ح�صوره يف 

والفع�لي�ت  الري��صي���ة  الأن�صط���ة 
الجتم�عي���ة مث���ل: رايل ح�ئل، 

واليوم الوطني، واليوم الع�ملي 
اأطف����ل  وتواج���د  لاإع�ق���ة، 

املركز يف 28 فع�لية حيوية طوال الع�م يف 
اإط�ر برن�مج الدمج.

مركز الملك سلمان بحائل ..

40٪ زيادة في برامج الرعاية
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بنف���س الوت��رة م��ن متي��ز الأداء، يوا�ض��ل مركز مك��ة املكرمة دوره 

الإن�ضاين اخلدمي منذ افتتاحه عام 1419ه�، وخلل العام املن�ضرم 

وح��ده احت�ض��ن املرك��ز 375 طف��ًل وطفل��ة، تلقى 287 طف��ًل منهم 

برام��ج رعاي��ة علجية وتاأهيلي��ة. وا�ضتقب��ل الق�ض��م التعليمي 88 

طالبًا وطالبة، منهم 22 طالبًا وطالبة ان�ضموا حديثًا مع بدء العام 

الدرا�ض��ي، وتف��وق املركز جم��ددًا يف موا�ضلة تطبي��ق برنامج الدمج 

الذي �ضمل 13 طالبًا وطالبة. 

ولأول مرة منذ افتت�ح املركز ي�صل عدد الأطف�ل الذين 
مت تقيي���م ح�لتهم خال الع�م اإل���ى 72 طفًا؛ وهو م� 
يعك����ص حجم الإقب�ل عل���ى خدم�ت املرك���ز، وت�ص�عد 
الأع���داد املتطلع���ة اإلى براجمه. كم� متك���ن املركز من 
تطبيق برن�مج الدمج بنج�ح على 13 ط�لبً� وط�لبة بعد 

اكتم�ل برامج الت�أهيل.
ر مركز مكة  وعل���ى �صعيد الأن�صط���ة والفع�لي�ت ت�ص���دَّ
املكرم���ة �صب����ق املراك���ز يف ا�صتقط����ب الأع�ص����ء؛ اإذ 
جن���ح الع����م املن�ص���رم يف ح�ص���د ع�صوي���ة 61 ع�ص���وًا 
جديدًا. كم� �ص�رك يف احتف�لية منطقة جدة الت�ريخية 
ب�لتع�ون م���ع جمعية الثق�فة والفن���ون، واإعداد لوح�ت 
مب�ص�رك���ة الأطف����ل وتق���دمي عرو�ص تراثي���ة ت�ريخية، 
وامل�ص�رك���ة كذل���ك يف م�راث���ون “هي���� من�ص���ي معً� 4” 
ال���ذي نظمه مركز الع���ون بج���دة، ومب�ص�ركة جمموعة 
من املراكز املخت�ص���ة، وكذلك تنظيم حفل “خر مكة 
3” اخلري ال�صتثم����ري برع�ية �ص�حبة ال�صمو امللكي 
الأم���رة ح�صة بنت �صلم����ن بن عبدالعزي���ز، وتنظيم 
معر�ص “�صعودية” ال�صنوي املوج���ه اإلى الأ�صر املنتجة 

و�ص�ب�ت الأعم�ل، برع�ية �ص�حبة ال�صمو امللكي الأمرة 
ن�يف���ة بنت �صعود بن عبدالعزي���ز، وم�ص�ركة اجل�ليتن 
الرتكي���ة والإندوني�صية �صيوف �صرف، وتنظيم ال�صحور 
الرم�ص����ين مب�ص�رك���ة ع�ص���وات اجلمعي���ة و�صي���دات 
الأعم����ل بهدف التعري���ف ب�أن�صطة اجلمعي���ة، وتنظيم 
زي����رة �صمو رئي�ص جمل����ص اإدارة اجلمعية مل�صروع خر 
مك���ة ال�صتثم�ري اخل���ري، وتوقيع اتف�قي���ة مع �صركة 
اأرامك���و بدعم للمرك���ز بتوفر اأجهزة طبي���ة وتعليمية، 
وت�صمي���م منتج خ��ص ب�جلمعي���ة مت ت�صويقه من خال 
نق���اط بيع مدرو�شة، و�أي�شًا تنظي���م حفل �ملعايدة بعيد 
الأ�صح���ى املب�رك من ق�صم العاق����ت الع�مة ملن�صوبي 
اجلمعي���ة، والحتف�ل ب�ليوم الوطن���ي للمملكة بح�صور 
اإدارة الن����دي الأهل���ي ال�صع���ودي و�صخ�صي�ت اإعامية 
وبرع�ي���ة �صرك���ة فقي���ه للدواج���ن، وتنظي���م الحتف�ل 

ب�ليوم الع�ملي للمعلم.
كم� �ص�رك املركز يف الحتف����ل ب�ليوم الع�ملي للطفولة 
ب�لتع����ون م���ع م�صت�صفى حراء الع�م يف �ص���وق ال�صي�فة 
التج�ري مبكة املكرمة، وق����م كذلك بتنظيم الحتف�ل 

ب�لي���وم الع�مل���ي لاإع�ق���ة، والحتف����ل ب�لي���وم الع�ملي 
لاإع�ق���ة مبدين���ة املل���ك عب���داهلل القت�ص�دي���ة حتت 
�صع�ر “تع�لوا نعي����ص يومن�”، وتنظيم احلفل اخلت�مي 
ملعر����ص “م�ص�بقة اململكة ب�ألوانهم” الث�ين، وامل�ص�ركة 
مبجموعة من لوح�ت اأطف�ل املركز، وفوز لوحة الط�لبة 

اإرادة احل�رثي ب�ملركز الأول على املراكز يف امل�ص�بقة.
كم� ق����م بت�أمن كرا�ص���ي متحركة ب�صع����ر اجلمعية يف 
�ص�ح�ت احل���رم املكي للزوار واملعتمري���ن طوال الع�م، 
وتنظي���م زي�رات لوفود متثل 21 جه���ة جت�رية وتعليمية 
وحكومي���ة ملق���ر املركز لاط���اع على اخلدم����ت التي 
يقدمه����، وتنظي���م �ص���ت رح���ات تعليمي���ة ترفيهي���ة 
لاأطف�ل من�صوب���ي املركز اإلى احل���رم املكي واملكتب�ت 
ن���دوة   26 وتنظي���م  واملت�ج���ر،  الري��صي���ة  والأندي���ة 
وحم��ص���رة تعليمي���ة وتدريبي���ة مب�ص�رك���ة من�صوب����ت 
املرك���ز واأمه�ت الأطف�ل، وق���دم املركز برامج تدريبية 
ملن�صوب����ت اجل�مع���ة يف تخ�ص�ص�ت خمتلف���ة، واأخرًا 
متي���ز املركز بح�ص���ور لف���ت يف ك�فة و�ص�ئ���ل الإعام 

طوال الع�م.

قدم خدماته لـ 375  طفاًل 

مركز مكة المكرمة :
تفوق في برامج العضوية و الدمج ..
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يوؤك��د مركز جنوب الريا�س، عامًا بعد اآخ��ر، اأنه اإحدى اأهم واأجنح 

مب��ادرات اجلمعي��ة عل��ى �ضعي��د التو�ض��ع الأفق��ي، واإن�ض��اء مراك��ز 

بالأحي��اء الأك��رث كثاف��ًة �ضكاني��ًة؛ فخ��لل الع��ام املن�ض��رم وح��ده 

احت�ض��ن املركز 244 طف��ًل تلقوا برامج رعاية علجي��ة وتاأهيلية، 

فيم��ا و�ض��ل ع��دد الأطف��ال امل�ضتفيدي��ن م��ن الربام��ج التعليمي��ة 

والرتبوية اإلى 116 طالبًا وطالبة، وهو رقم قيا�ضي جديد للمركز. 

وبالت��وازي م��ع ذلك متكن املركز م��ن تطبيق برنام��ج الدمج على 20 

طالب��ًا وطالبة اأكملوا تاأهيلهم باملركز خلل العام املا�ضي، وا�ضتقبل 

22 طالبًا جديدًا.

و�صه���د املرك���ز الكث���ر م���ن الأن�صط���ة والربامج خال 
ه���ذا الع�م؛ حيث ق�م ب�إب���رام اتف�قية تع�ون مع جممع 
اآف�ق لط���ب الأ�صن�ن لتقدمي خدم����ت عاجية جم�نية 
لأطف����ل املركز، وتنظيم عدد من املح��صرات الثق�فية 
واإنت����ج  ب�حث����ت اجتم�عي����ت،  والتوعوي���ة مب�ص�رك���ة 
فيلم ت�صجيل���ي يوثق جن�ح�ت اأطف����ل املركز، وتطبيق 
الربن�م���ج الإر�ص����دي لأمه����ت الأطف����ل امل�صتجدين، 
وتفعي���ل برن�مج “تثقي���ف الأم والطف���ل” ب�لتع�ون مع 
وزارة العمل والتنمية الجتم�عية، وامل�ص�ركة مبهرج�ن 
الثق����يف،  فه���د  املل���ك  مرك���ز  الطف���ل” يف  “م�ص���رح 
وا�صتقط����ب 22 متطوع���ة اأ�صهم���ن بجه���ود مميزة يف 
الأق�ص����م التعليمية وال�صكرت�رية واخلدمة الجتم�عية، 

وتنظي���م ال�صحور اخلري “اأم�صية خر 2” على �صرف 
الأم���رة جواهر بن���ت خ�لد ب���ن ترك���ي، وامل�ص�ركة يف 
معر�ص “اململكة ب�ألوانهم”، وتكرمي الأمه�ت املث�لي�ت 
واملعلم�ت املث�لي�ت واملوظف����ت الاتي اأكملن 20 ع�مً� 
م���ن العمل يف اجلمعية، وا�صتقب����ل وفود متثل 38 جهة 

حكومية وتعليمية.
م���ن جهة اأخ���رى اأت�ح املرك���ز فر�ص التدري���ب العملي 
ل����52 ط�لبة من اأق�ص����م اخلدم���ة الجتم�عية والرتبية 
اخل��ص���ة بج�معة امللك �صعود، وق�م بتنظيم اأن�صطة يف 
من��صب�ت: اليوم الوطني، واليوم الع�ملي لاإع�قة، ويوم 
ال�صحة، وي���وم الغذاء الع�مل���ي، وامل�ص�ركة يف عدد من 
الربام���ج والأن�صط���ة اخل�رجية مث���ل: برن�مج “تاحم 

وتراح���م”، وبرن�م���ج “تعدي���ل امل�ص����ر”، واملهرج����ن 
الثق����يف، وتنظي���م حفل تخري���ج الط���اب والط�لب�ت 
عل���ى �ص���رف �صمو الأم���رة نوف بن���ت فهد ب���ن ن��صر 
ب���ن عبدالعزي���ز، وتنظيم حمل���ة �صمن مب����درة “اهلل 
يعطي���ك خره����”، وتدري���ب اأمه����ت الأطف����ل الذين 
�صمله���م برن�م���ج الدمج. كم� ف����زت م�ص�رك���ة الق�صم 
التعليم���ي ب�ملركز يف املهرج�ن الثق����يف الث�ين بج�ئزة 
اأف�ص���ل ركن، وف�زت ط�لبة من املرك���ز بج�ئزة الدورة 
ال����20 م���ن م�ص�بقة الأم���ر �صلط�ن ب���ن �صلم�ن حلفظ 
القراآن الكرمي، ومت اإنت�ج فيلم ت�صجيلي يوثق اإجن�زات 
الأطف����ل ع�م 2016م، واأخرًا ق����م املركز بتوزيع اأكرث 

من 1400 هدية طوال الع�م على اأطف�ل املركز.

رعى 244  طفاًل 

مركز جنوب الرياض :
تميز على كافة المستويات
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حق��ق مركز اجل��وف نقل��ة ملمو�ضة يف اأع��داد الأطف��ال املخدومن، 

�ض��واء يف الأق�ض��ام العلجي��ة اأو الأق�ض��ام التعليمي��ة؛ اإذ ا�ضتقب��ل 

الق�ضم الطبي وحده 87 طفًل وطفلة خلل العام، فيما و�ضلت ن�ضبة 

الزي��ادة يف اأعداد الأطفال املنت�ضب��ن اإلى الق�ضم التعليمي اإلى 300 

يف املئ��ة؛ لي�ض��ل عددهم اإلى 44 طفًل، بع��د اكتمال جتهيزات املبني 

اجلدي��د، وا�ضتكمال فريق العمل. كما جنح املركز يف مواجهة الكثر 

م��ن ال�ضعوب��ات الت��ي كان��ت تواجه الت��زام الأ�ض��ر مبواعي��د برامج 

الرعاي��ة والتاأهيل؛ الأم��ر الذي انعك�س اإيجابيًا عل��ى ارتفاع ن�ضبة 

احل�ض��ور، واأ�ضه��م يف تفعيل برنامج الدمج لي�ضم��ل ت�ضعة من الطلب 

والطالبات.

ه����ذا، وتنوعت اأن�صط����ة وبرامج املرك����ز على مدار 
الع�م؛ حيث متكن من ا�صتقط�ب 12 ع�صوًا جديدًا 
للجمعية العمومية، وجدد ع�صوية 11 ع�صوة، وق�م 
بتنظي����م فع�لي�ت لي�����ٍل رم�ص�نية حل�ص����د الدعم، 
وامل�ص�ركة يف معر�ص الكت�ب، وتنظيم حم��صرات 
تثقيفي����ة توعوية لاأمه�����ت والدار�ص�ت، وامل�ص�ركة 
يف بطولة األع�ب القوى لذوي الحتي�ج�ت اخل��صة، 
وامل�ص�ركة يف مهرج�ن “اململكة ب�ألوانهم”، وتفعيل 
مب�درة “اهلل يعطي����ك خره�” ب�لتع�ون مع وزارة 

التعليم، وتنظيم الكثر من الأن�صطة يف من��صب�ت 
وطنية واجتم�عية مثل: اليوم الوطني، يوم ال�صحة 
�لنف�شية، و�ليوم �لعامل����ي للإعاقة، وتنظيم ن�شاط 
مواكب ملهرج�ن اجلن�درية، وا�صتقب�ل وفود زائرة 
متثل 20 جهة حكومية وتعليمي����ة، واإت�حة الفر�صة 
لط�لب�����ت ق�ص����م العاج الطبيع����ي بج�معة اجلوف 

لتلقي برامج تدريبية.

300%
نمو في طالب القسم التعليمي

مركز الجوف :
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�ضاع��ف مرك��ز ع�ضر من اأع��داد الأطف��ال املخدومن، حمقق��ًا رقمًا 

قيا�ضي��ًا ه��و الأك��رب من��ذ افتتاح��ه؛ اإذ و�ضل ع��دد الأطف��ال الذين 

ا�ضتقبله��م الق�ض��م الطب��ي 248 طف��ًل وطفل��ة، تلقوا برام��ج رعاية 

علجي��ة وتاأهيلي��ة متنوع��ة؛ الأم��ر ال��ذي يعك���س تنام��ي الثق��ة 

ب��اأداء املركز، وو�ضول ر�ضالته اإلى قط��اع عري�س من اأهايل املنطقة، 

فيم��ا و�ضل عدد الأطف��ال املنت�ضبن اإلى الق�ض��م التعليمي 94 طالبًا 

وطالب��ة، بعد اأن جنح املركز يف تطبيق برنامج الدمج على 11 طالبًا 

وطالبة خلل العام الدرا�ضي.

وك�ن����ت اأبرز الأن�صطة والربام����ج التي نظمه� املركز 
عل����ى م����دار الع�����م ا�صتقط�����ب 13 ع�ص����وًا جدي����دًا 
ان�صموا للجمعي����ة العمومية؛ لي�صل ع����دد الأع�ص�ء 

من اأبن�ء املنطقة اإلى 71 ع�صوًا. 
كم� ب����رز ح�ص����ور املركز ب�ص����كل لف����ت يف الأن�صطة 
الجتم�عي����ة والثق�في����ة يف املنطقة، مث����ل: مهرج�ن 
اأبه�����، واليوم الوطني، والي����وم الع�ملي لاإع�قة. كم� 
نظ����م املرك����ز ملتقي�����ت لتوظي����ف املعوق����ن حظيت 
بتف�ع����ل مميز م����ن ال�ص����رك�ت واملوؤ�ص�ص�����ت، واأت�ح 
كذل����ك 20 فر�صة توظيف، وا�صتقب����ل �صيوفً� ووفودًا 
متث����ل 13 جه����ة حكومية وجت�رية، ونظ����م 15 فع�لية 

ون�ص�ط����ً� توعوي����ً� وثق�في����ً� وري��صي����ً� مب�ص�رك����ة 
الأطف�ل. 

ب  وكث����ف املرك����ز م����ن تنظي����م فع�لي����ة “جرِّ
الكر�ص����ي”؛ لت�صل اإلى 11 فع�لية مب�ص�ركة 

وكت�����ب،  اأعم�����ل  ورج�����ل  م�صوؤول����ن 
وا�صتقطب املركز ع����ددًا من املتطوع�ت 
اأ�صهم����ن بجه����ود ملمو�ص����ة يف اأن�صط����ة 

املركز، ومتيز املرك����ز بح�صور اإعامي 
ملمو�����ص يف ال�صح����ف الورقي����ة والإلكرتونية. هذا، 
ويتي����ح املرك����ز فر�����ص التدري����ب لط�لب�����ت الأق�ص�م 

املتخ�ص�صة من ج�معة اأبه�.

248  طفاًل تلقوا الرعاية خالل عام
مركز عسير .. حضور الفت
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تزايد عدد الأطفال الذين تلقوا خدمات علجية تاأهيلية يف مركز 

اجلمعية بالر�س بن�ضبة ت�ضل اإلى 100 يف املئة؛ اإذ بلغ عددهم خلل 

الع��ام املن�ض��رم 66 طف��ًل، فيما احت�ض��ن الق�ضم التعليم��ي 56 طالبًا 

وطالبة، منهم 14 ان�ضموا اإلى املركز حديثًا مع بدء العام الدرا�ضي. 

و�ضم��ل برنامج الدم��ج ثلثة طلب اأكملوا تاأهيله��م، واأكرث ما تفوق 

ب��ه املركز هو حجم التفاعل م��ن اأبناء منطقة الق�ضي��م الذين لبوا 

دعوة الن�ضمام لع�ضوية اجلمعية ب�ضكل متناٍم.

وتنوع����ت الأن�صط����ة والربامج الت����ي نظمه� املركز؛ 
حي����ث ا�صتقب����ل وف����ودًا متث����ل 31 جه����ة حكومي����ة 
 37 ا�صتقط�����ب  يف  وجن����ح  وتعليمي����ة،  وجت�ري����ة 
ع�صوًا جدي����دًا لان�صم�م اإل����ى اجلمعية العمومية 
خ����ال الع�����م الف�ئ����ت؛ وه����و م����� ميث����ل اإجن�����زًا 
للمرك����ز يعك�����ص الثقة الت����ي حظي به����� يف منطقة 
الق�صي����م بوجه ع�م. وق�م املركز بتنظيم عدد من 
املح��ص����رات والن����دوات الثق�في����ة مب�ص�ركة نخبة 
من املتخ�ص�ص����ن يف جم�لت طبي����ة واجتم�عية، 
وتنظي����م اأن�صط����ة وفع�لي�����ت يف من��صب�����ت: اليوم 
الوطني، والي����وم الع�ملي لاإع�ق����ة، ويوم ال�صحة، 
ويوم الدف�ع امل����دين، والتع�ون مع م�صت�صفى الر�ص 

الع�����م خلدم����ة اأطف�����ل املرك����ز. كم����� نظ����م عددًا 
م����ن الرح����ات الرتفيهي����ة والثق�في����ة لاأطف�����ل، 
وحف����ل تخريج الطاب والط�لب�����ت، وامل�ص�ركة يف 
مهرج�����ن “ابت�ص�م����ة” اخل����ري، وتنظي����م حملة 

م�ص�ندة ملب�درة “اهلل يعطيك خره�”.
كم����� ق�م املرك����ز ب�لتن�صي����ق مع جمموع����ة �ص�كورا 
التطوعي����ة لإق�م����ة ع����دد م����ن الأن�صط����ة التعليمية 
لاأطف�����ل، وتنظيم مهرج�ن م�صغ����ر على ه�م�ص 
اجلن�دري����ة، وتنظيم دورة ع����ن الإ�صع�ف�ت الأولية 
مب�ص�ركة م�صت�صفى الر�ص، وم�ص�ركة اأطف�ل املركز 
يف من�ف�ص�����ت ج�ئ����زة الأم����ر �صلط�ن ب����ن �صلم�ن 

حلفظ القراآن الكرمي.

  100%
زيادة في أعداد األطفال

مركز الرس..
تفوق في إستقطاب األعضاء 
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�ضه��د العام املن�ضرم اإجنازًا ممي��زًا ملركز الباحة متثل يف جتاوز عدد 

الأطف��ال امل�ضمول��ن برباجم��ه العلجي��ة والتعليمي��ة 110 طف��ل 

وطفل��ة لأول مرة منذ افتتاحه عام 1435ه���، منهم 73 طفًل تلقوا 

رعاي��ة علجي��ة تاأهيلي��ة متكامل��ة، و37 طالب��ًا وطالب��ة التحقوا 

بالق�ضم التعليمي. وكان عدد الطلب اجلدد منهم 21 طالبًا وطالبة 

ان�ضم��وا مع بدء العام الدرا�ضي احلايل، فيم��ا يوا�ضل املركز تطبيق 

برنامج الدمج بتفاعل ملمو�س من املدار�س العامة.

ومن حي����ث الأن�صط����ة والربامج فقد �صه����د املركز 
تنوع����ً� يف الفع�لي�ت على مدار الع�م؛ اإذ بداأ تفعيل 
برن�مج الع�صوي����ة للجمعية العمومي����ة ب��صتقط�ب 
ثاث����ة اأع�ص�ء ج����دد، وتنظي����م ملتقي����ن لتوظيف 
املعوقن اأت�ح� ع�صرات الفر�ص للتوظيف ب�لتع�ون 
مع ال�ص����رك�ت واملوؤ�ص�ص�ت، وكذل����ك تنظيم ملتقى 
“اأن� اأ�صتطيع” الن�ص�ئي اخلري مب�ص�ركة ع�صوات 
اجلمعية العمومية ب�ملنطق����ة، وتنظيم مهرج�ن�ت 
احتف�لي����ة يف من��صب�����ت: الي����وم الوطن����ي، واليوم 
الع�ملي لاإع�ق����ة، ويوم الدف�ع امل����دين، وا�صتقب�ل 
اأكرث من 20 وف����دًا ميثلون جه�ت حكومية وجت�رية 

وتعليمي����ة، وتنظيم عدد من املح��صرات والندوات 
الثق�في����ة التوعوي����ة بح�ص����ور الأمه�����ت واملهتم�ت 
ب�صوؤون الإع�قة، واإق�مة الن�دي ال�صيفي بدعم من 

بنك الري��ص للع�م الث�ين على التوايل.
كم����� كثف املركز م����ن ح�ص����وره يف الفع�لي�ت التي 
حتظ����ى بح�ص����ور جم�ه����ري للتعري����ف بر�ص�لته، 
وحظ����ي بتف�ع����ل ملمو�ص من عدد م����ن املتطوع�ت 
�ص�رك����ن يف تنظي����م الأن�صط����ة عل����ى م����دار الع�م، 
اخل��ص����ة  الرتبي����ة  اإدارة  م����ع  التن�صي����ق  ووا�ص����ل 
ال�شتيع����اب �الأطفال �لذين ال تنطبق عليهم �شروط 

اجلمعية.

110طفاًل خالل العام
مركز الباحة ..

أرقام قياسية و تفاعل غير مسبوق
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دموع الفرح.. وابتسامات المستقبل
في احتفاالت المراكز بتخريج عشرات األطفال

 احتفل��ت مراك��ز اجلمعي��ة يف خمتلف مناطق اململكة بتخري��ج دفعاتها من الطالب الذين ا�س��تكملوا براجمهم العالجية 

والتعليمية والتاأهيلية؛ متهيدًا لدجمهم بالكثري من مدار�س التعليم العام واملعاهد الفكرية.

وحت��ت رعاي��ة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية فهدة بنت فهد بن خالد اآل �سع��ود، احتفل مركز امللك فهد لرعاية الأطفال 

املعوقني بالريا�س، �سباح اخلمي�س 15 �سعبان 1438ه� بتخريج الدفعة ال�24 من طالبه وطالباته.

و�سهد اليوم اخلتامي اإقامة حفل حا�سد �ساركت فيه الع�سرات من الأمهات ومعلمات الق�سم التعليمي وال�سيوف من ع�سوات 

اجلمعية والإعالميات. وبداأ احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم ثم األقت الأ�ستاذة ناهد الروي�سد املعلمة باملركز كلمة 

ترحيبي��ة، اأعقبه��ا عر���س مرئي عن اإجن��ازات اجلمعية لعام 2016م، ثم قدم الأطفال ا�ستعرا�س��ًا فنيًا بعنوان “ن�س��يد 

اأمي”، واأعقب ذلك م�سرية اخلريجني الذين بلغ عددهم 37 طالبًا وطالبة.
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وم���ن جهتها اأعربت �س���مو الأمرية فهدة عن �س���عادتها 
بنه���ج التطوير والتحديث امل�س���تمرين اللذين تتبناهما 
مراك���ز اجلمعي���ة، ومب���ا تقوم ب���ه م���ن دور وطني على 
�سعي���د الت�س���دي لق�سية الإعاق���ة ب�سكل متن���اٍم رغم 
اأعب���اء وم�سوؤولي���ات التو�س���ع املتوا�س���ل يف اخلدم���ات 
املجاني���ة، موؤك���دة اأن ذلك م���ا كان ل���ه اأن يتحقق دون 
تفاع���ل اأهل اخل���ري وم�ساندة الدول���ة والقطاع اخلا�ص 

وال�سركات واملوؤ�س�سات الوطنية.
واأثن���ت �سموها على الدور الكبري ال���ذي يقوم به رئي�ص 
جمل����ص اإدارة جمعية الأطف���ال املعوقني �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري �سلط���ان ب���ن �سلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز 

 برعاية األميرة فهدة بنت فهد 
آل سعود احتفل مركز الملك فهد 

بالرياض بتخريج الدفعة الـ24

التعليم وامل�سارك���ة الواعية الفاعلة من املراأة ال�سعودية 
يف املجتم���ع، وانعك�ص ذل���ك على عملية دم���ج الأطفال 
يف املجتم���ع، وهو من اأهم الربام���ج التي ت�سطلع بها 
جمعية الأطفال املعوقني، ون�سكرهم على ذلك”. 
وا�ستمع���ت الأمرية فهدة خ���ال ت�سريفها حفل 
ختام الع���ام الدرا�سي اإلى �س���رح مف�سل عن 
الدور الذي تقوم ب���ه اجلمعية منذ ا�ستقبال 
الت���ي  والأق�س���ام  تخرج���ه،  وحت���ى  الطف���ل 
ي�سمها املرك���ز واملنا�سط الت���ي تعود بالنفع 
عل���ى الأطفال، اإ�سافة اإلى الأجهزة املتطورة 
التي تتوفر يف الوحدات العاجية والتعليمية.

وح���ول ان�سمامها اإلى ع�سوي���ة جمعية الأطفال 
املعوق���ني قالت الأمرية فه���دة: “كما قل���ت �سابقًا 
ف���اإن الع�سوية �سرف كبري يل، وباإذن اهلل اأكون ع�سوة 
فعالة يف اجلمعية ولق�سية الإعاقة حتديدًا، واأنا �سررت 
باملنجزات التي تتحقق داخل اجلمعية، ومنها –مثًا- 
البدل���ة الف�سائي���ة الت���ي مل اأ�سمع عنها م���ن قبل، وهي 
اخلا�س���ة بتاأهي���ل الأطفال، وحتقق نتائ���ج مميزة على 

�سعيد اكت�ساب مهارات عديدة”.

والعاملون يف اجلمعية، مثمنًة جهودهم املتميزة “حتى 
بات���وا اأمنوذجًا للعمل اخلريي، ومل���ا حتقق من م�ستوي 

راٍق يف الرعاية لهذه الفئة الغالية”.
وقالت: “ما يحدث داخل اجلمعية يعزز العمل اخلريي 
الراق���ي والفاعل يف املجتمع، وما �ساهدته اليوم �سورة 
من �س���ور الرعاية املتطورة املقدمة لفئة ذوي الإعاقة، 
ويعط���ي دللة كبرية على الهتمام م���ن قبل حكومتنا 

–اأيدها اهلل- بالأعمال اخلريية، وح�سوري اليوم 
�سرف كبري يل، وامل�ساهمة يف ر�سم الب�سمة اإلى 

جانب الأخ���وات على �سفاه الأطف���ال الغالني 
على قلوبنا”.

واأ�سافت: “منذ الوهلة الأولى اأح�س�ست باأن 
اجلمعي���ة وم���ا تتبناه من برام���ج ون�ساطات 
كاأنه���ا بي���ت عائلة واح���دة، وه���ذا اأ�سعدين 

كث���ريًا. والأم���ر الآخ���ر ال���ذي اأعجبن���ي ه���و 
التفاعل الإيجابي من اأمهات الأطفال و�سعيهم 

احلثي���ث لتفادي �سلبيات الإعاق���ة وتقليل اآثارها. 
وهذا يوؤكد اأن ال���دور الن�سائي يف هذا ال�سدد ي�سهد 

تط���ورًا ملمو�سًا، بعد اأن تنام���ى الوعي، وارتفع م�ستوى 



جمعيتنا   

7099
�شعبان 1438 هـ  ـ  مايو 2017م

تخريج دفعة يف جنوب الويا�س
وبرعاية �ساحب���ة ال�سمو امللكي الأم���رية م�ساوي بنت 
م�ساعد ب���ن عبدالعزيز احتفل مرك���ز رعاية الأطفال 
املعوقني يف جن���وب الريا�ص بتخريج الدفعة اخلام�سة 
م���ن ط���اب وطالب���ات املرك���ز الذي���ن اأنه���وا برنامج 

التاأهيل لانتقال اإلى مدار�ص التعليم العام.
واأقي���م احلف���ل يف قاع���ة املنا�سب���ات امللحق���ة باملركز 
بح�س���ور ع�سوت���ي جمل����ص اإدارة اجلمعي���ة واملعلمات 
والخت�سا�سيات والطاق���م الطبي واأمهات اخلريجني 

واخلريجات.
ن احلفل الكثري م���ن الفقرات بدءًا بتاوة اآيات  وت�سمَّ
من الق���راآن الك���رمي ثم قدم���ت لوح���ات ا�ستعرا�سية 
عن ح���ب الوطن وق���وة الإرادة والعزمي���ة ور�سالة لكل 
الأمه���ات، ث���م األق���ت الدكت���ورة ماجدة بي�س���ار ع�سو 
جمل����ص اإدارة اجلمعي���ة كلمة ترحيبي���ة ب�سمو الأمرية 
م�ساوي بنت م�ساعد اأعربت فيها عن ال�سكر والمتنان 
ل�سموه���ا لرعايتها احلفل واهتمامه���ا وعنايتها باأبناء 

اجلمعية.
بعد ذل���ك األقت الدكتورة فوزي���ة اأخ�سر ع�سو جمل�ص 
الإدارة ورئي�س���ة جلنة الأ�سرة العام���ة باجلمعية كلمة 
رحبت بها ب�سم���و الأمرية واحل�سور وهن���اأت الأمهات 
واإدارة املرك���ز بتخ���رج الدفعة اخلام�س���ة، واأثنت على 

جه���ود اإدارة املرك���ز والأ�ستاذة نوف رئي�س���ة الأن�سطة 
وكل الطاقم باملركز.

وم���ن جهته���ا اأعرب���ت �ساحبة ال�سم���و امللك���ي الأمرية 
م�س���اوي بنت م�ساع���د ب���ن عبدالعزيز ع���ن تقديرها 
و�سكره���ا للقائم���ات على مرك���ز الأطف���ال املعوقني يف 
جن���وب الريا����ص، واأعربت عن �سعادته���ا بامل�ساركة يف 
احلف���ل، وو�سفت���ه باأن���ه »اأتاح له���ا اللتق���اء مبجموعة 
رائع���ة م���ن بنات واأبن���اء واأمهات كرميات مل���ا يقمن به 
م���ن عمل جليل، مب�سرة اإياه���ن بالأجر العظيم -باإذن 
اهلل-، واأثن���ت �سموها على كل َمن �ساهم وعمل يف هذا 
املرك���ز الذي ي���وؤدي خدمة عظيم���ة لفئة غالي���ة علينا 
جميعًا، والتي يتعني على كل فرد يف جمتمعنا الهتمام 
بها، �سواء بالت���ربع اأو العمل. واأكدت اأن الهتمام مبثل 
هذا املركز دليل على رقي املجتمع وارتفاع ن�سبة الوعي 
لديه، و«هذا م���ن اأهم ما اأو�سى به ديننا احلنيف، كما 
اأنه مم���ا ُعرف عن جمتمعن���ا ال�سع���ودي امل�سلم -وهلل 

احلمد- �سمن قيم التاآلف والرتاحم«.
واختتم���ت �سموه���ا كلمته���ا بال�سك���ر والدع���اء للجميع 
بالتوفيق الدائ���م وللوطن الغايل ب���دوام التقدم ودوام 
الأم���ن والأمان. ويف م�سرية التخرج وقف اجلميع حتية 

للخريجني واخلريجات.
وبا�س���م اإدارة مرك���ز جنوب الريا�ص قدم���ت الأ�ستاذة 
نوف ال�سامل مديرة الق�س���م التعليمي ورئي�سة الأن�سطة 
درع���ًا تذكاري���ًا ل�سم���و راعية احلف���ل ولوح���ة فنية من 
ت�سميم الطاب ثم كرمت �سموها الأمهات املتميزات.
كما نظم مرك���ز جمعية الأطفال املعوقني مبكة املكرمة 
حفل نهاي���ة العام الدرا�سي 1438ه�����، مبنا�سبة تخرج 
18 طف���ًا وطفل���ة ملدار����ص التعلي���م الع���ام والرتبي���ة 
الفكري���ة، وذلك مبقر مركز اجلمعي���ة يف مكة املكرمة 
– حي العوايل، مب�ساركة الأطفال من من�سوبي املركز 
ومعلم���ات الق�سم التعليمي واأمه���ات الأطفال وع�سوات 
اجلمعية. واأكمل الأطفال املتخرجون )11 بنتًا وثمانية 
اأولد( تعليمهم مبركز اجلمعية ثم مت دجمهم مبدار�ص 

التعليم العام بف�سل اهلل.
وب���داأ احلف���ل بتاوة اآيات م���ن القراآن الك���رمي للطفلة 
ريف���ان الزه���راين، وبع���د ذلك األق���ت مدي���رة الق�سم 
التعليمي �سلوى �سربيني كلمة ترحيبية باحل�سور الذين 
�سارك���وا الأطفال واأولي���اء اأمورهم فرح���ة التخرج من 
املرك���ز واندماجه���م باملجتم���ع التعليمي، كم���ا �سكرت 
الكادر التعليمي خلدمتهم املتنوعة والتي �ساعدت على 

رفع م�ستواهم التعليمي والتاأهيلي .
بعده���ا ق���دم اأطف���ال املرك���ز م�سه���دًا متثيلي���ًا بعنوان 
)امله���ن(، وبعدها مت بث عر�ص حي ع���ن )اأ�سماء اهلل 
احل�سن���ى( ثم فقرة تراثية )لل���رتاث املكي( ثم عر�ص 
فيل���م م�سور ع���ن )يوميات طفل���ة داخ���ل اجلمعية(، 
تا ذلك تكرمي املعلم���ات املتطوعات بالق�سم التعليمي 
واحلا�سن���ات املتقاع���دات واملعلم���ات املتميزات الذين 
اأ�سهم���ن يف اإب���راز مواهب الأطف���ال. ويف نهاية احلفل 
مت عم���ل م�س���رية التخرج وتوزي���ع ال�سه���ادات والهدايا 

والتقاط ال�صور التذكارية .
وع���ربت الأ�ست���اذة �س���اف حمم���د �سعي���د حج���ازي 

األميرة مضاوي بنت مساعد ترعى 
تخريج الدفعة الخامسة من مركز جنوب 

الرياض



71 99
�شعبان 1438 هـ  ـ  مايو 2017م

مديرة مركز اجلمعي���ة مبكة املكرمة عن فرحتها بهذه 
املنا�سبة، �سائلة اهلل -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح، 
واأن يوا�سلوا تعليمهم بجد ومثابرة، حيث اإنهم ل يزال 
اأمامهم م�س���وار طويل يحتاجون فيه اإلى بذل ق�س���ارى 
اجله���د والجته���اد؛ حت���ى يكون���وا اأع�س���اء فاعلني يف 

جمتمعاتهم. 
واأ�س���ارت اإلى اأن مث���ل هذه املنا�سب���ات لاأطفال مهمة 
جدًا، وبالأخ�ص لاأطف���ال ذوي الحتياجات اخلا�سة؛ 
لرفع معنوياتهم وتعزيز قدراتهم التعليمية والإبداعية 

طوال العام.
كم���ا اأك���دت اأهمي���ة عملية الدم���ج ل���ذوي الحتياجات 
اخلا�س���ة؛ ف�«دمج الأطف���ال املعوق���ني يف التعليم العام 
ل���ه اأبعاد كث���رية توؤثر اإيجاب���ًا يف م�ستواه���م وقدراتهم 
ونف�سياته���م، وجتعله���م اأك���ر تاأهي���ًا، كم���ا ت�سعرهم 
بامل�س���اواة مع اأقرانهم الآخرين من الأطفال الأ�سحاء. 
و�سيا�س���ة الدم���ج ه���ي الطريق���ة املثل���ى للتعام���ل م���ع 
احلاجات التعليمي���ة اخلا�سة لكل الطاب يف املدار�ص 
العادية، والأطفال لهم احلق يف التعليم معًا دون متييز 
فيم���ا بينه���م بغ����ص النظر ع���ن اأي���ة اإعاق���ة اأو �سعوبة 
تعليمي���ة يعان���ون منها؛ حيث تعت���رب املدار����ص العادية 
البيئ���ة الطبيعي���ة التي ميك���ن لاأطف���ال املعوقني وغري 

املعوقني اأن ينموا فيها معًا على حد �سواء«.
الدفعة اخلام�سة يف ع�سري

واأقام مركز اجلمعية بع�س���ري احتفاًل مبنا�سبة تخريج 
الدفع���ة اخلام�سة لعدد م���ن اأطفال املرك���ز، وقد اأقيم 
حفل خطابي بهذه املنا�سبة األقت خاله مديرة الق�سم 
التعليمي نورة القحطاين كلمة حتدثت فيها عن م�سرية 
اخلريج���ني خال ف���رتة تلقيه���م التعلي���م والإجنازات 
التي حققوها عل���ى امل�ستوى التعليمي، م�سيدة باجلهود 
املبذولة والتجاوب من قب���ل اأمهات الأطفال من خال 
دعمه���ن املتوا�س���ل لأبنائهن. كما تخل���ل احلفل الكثري 
من الفقرات الإن�سادية وامل�سابقات الرتفيهية. وت�سمن 
اأركان���ًا توعوي���ة وتعليمي���ة كرك���ن الت�سوي���ر الذي كان 
�سم���ن م�ساركة فريق ق���ادة التطوعي يف احلفل، وركن 
احلكاي���ة، ورك���ن امل�سرح. كم���ا قدم مرك���ز )توليف( 
بطاق���ات ع�سوي���ة خمف�س���ة لأطف���ال املرك���ز تت�سمن 

خ�سومات خا�سة لدى الكثري من املحال التجارية.
ويف خت���ام احلفل ت�سل���م اأطفال املرك���ز �سهاداتهم مع 
هدايا تذكارية بهذه املنا�سبة، ومت توديع ثمانية اأطفال 

من املركز مت اإدماجهم يف مدار�ص التعليم العام.
احتفالت.. وهدايا

كما اأقام مركز املل���ك �سلمان لرعاية الأطفال املعوقني 
   

   
مركز بالمدينة المنورة يكّرم الفريق الطبي

ك���رّم مدير مرك���ز الأمري �سلطان ب���ن عبدالعزيز 
لرعاية الأطف���ال املعوقني باملدينة املنورة الأ�ستاذ 
هيث���م م�سل���م، مدي���ر واأع�س���اء الفري���ق الطب���ي 
التاأهيل���ي باملرك���ز؛ تقدي���رًا ملا حققوه م���ن نتائج 
قيا�سي���ة خال العام املن�س���رم، �سواء على �سعيد 
تزايد اأع���داد الأطفال املخدوم���ني باملركز ب�سكل 
غ���ري م�سبوق اأو على �سعي���د اكت�ساب الكثري منهم 
مه���ارات وقدرات حركية وذهني���ة اأهلتهم لتجاوز 

ظروف الإعاقة.
و�سل���ّم مدي���ر املركز جمي���ع من�سوب���ي ومن�سوبات 
الفري���ق الطبي �سهادات تقدي���ر وعرفان يف حفل 

اأقي���م الأ�سب���وع املا�س���ي باملركز مبنا�سب���ة انتهاء 
العام الدرا�سي.

واأع���رب هيثم ع���ن امتنانه للجه���د الفائق ولروح 
التع���اون التي متيز به���ا الفريق التاأهيل���ي، والتي 
حظيت بتقدير واإ�سادة اأولياء الأمور طوال العام؛ 
الأمر ال���ذي انعك�ص على حج���م الإجناز الذي مت 
ر�سده من خ���ال التقرير ال�سنوي للجمعية، وتوّج 
باإ�سادة �سمو رئي�ص جمل�ص الإدارة �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان خال زيارة �سموه 
الأخرية للمركز، واطاعه على جوانب من خطط 

الأداء وما حتقق من نتائج.

مبنطقة حائل احلف���ل ال�سنوي لتخري���ج اأطفال املركز 
للع���ام الدرا�س���ي، وا�ستم���ل احلف���ل عل���ى الكث���ري من 
الفقرات اخلا�سة بحفل التخرج وعر�ص اأفام وتقارير 
م�س���ورة لربامج واأن�سط���ة وخدمات املرك���ز التعليمية 
والتاأهيلي���ة والعاجي���ة خال الع���ام الدرا�سي. كما مت 

تكرمي اجلهات املتعاونة مع املركز.
كما احتف���ل مركز اجل���وف باختتام اأن�سطت���ه وتخريج 
ع���دد  الدرا�س���ي احل���ايل، بح�س���ور  للع���ام  الأطف���ال 
م���ن الرتبوي���ات ومن�سوب���ات املركز وطاب���ه وطالباته 

واأهاليهم.
وج���رى ا�ستعرا����ص م�س���رية التخرج وتك���رمي الأطفال 

اخلريجني والأمهات واملعلمات املثاليات.
 وقدم مدير مركز اجلوف الأ�ستاذ عبداهلل اأنور الفراج 

�سكره للداعمني والعاملني باملركز طوال هذه ال�سنة.
جدير بالذكر اأن جمعية الأطفال املعوقني حتتفل �سنويًا 
بجمي���ع خريجيه���ا يف كل مراكزها املنت�س���رة مبختلف 
مناط���ق اململك���ة، وذلك يف ختام الع���ام الدرا�سي، وهو 
احتف���ال يعد مبثاب���ة تتوي���ج لاإجنازات الت���ي حققتها 
اجلمعي���ة عل���ى م���دى �سن���وات بتطبي���ق اأعل���ى معايري 
اجل���ودة يف جم���الت عاج وتعلي���م وتاأهي���ل من�سوبيها 
من الأطف���ال املعوقني، عرب مراكز اجلمعية التي تقدم 
ملن�سوبيها م���ن الأطفال املعوقني اخلدم���ات العاجية، 
والتعليمية، والتاأهيلية املتخ�س�سة واملجانية من خال 
ع���دد كبري من اخل���رباء واملخت�س���ني واملخت�سات من 
الكف���اءات العلمية يف خمتلف جمالت الإعاقة يف اإطار 

منظومة من الربامج والأن�سطة امل�ساعدة.
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يف م�سهد اإن�ساين جميل ا�ستقبلت نزيات دار الرعاية 
الجتماعي���ة يف اأبها وامل�س���وؤولت فيها عددًا من اأطفال 
مركز اجلمعية بع�س���ري واأمهاتهم، ورحبت املقيمات يف 
الدار بهذه الزيارة التي �سادتها اأجواء مفعمة بالعاطفة 
وامل�ساعر الرائعة بني اجلميع، وقدم الأطفال واأمهاتهم 
ات الدار �سملت باقات من الريحان، وهدايا  هدايا مل�سنَّ

اأخرى متنوعة.
م���ع  متنوع���ة  اأحادي���ث  واأمهاته���م  الأطف���ال  وتب���ادل 
املقيم���ات، وا�ستمعوا اإل���ى بع�ص الق�س�ص واحلكايات 
اجلميل���ة لهن. وبع���د ذلك جتول الأطف���ال وذووهم يف 
ال���دار وتعرف���وا عل���ى املراف���ق واخلدمات الت���ي تقدم 
للنزي���ات الائ���ي يحظ���ني برعاية متكامل���ة واهتمام 

بالغ.
وقال���ت م�سرفة الق�س���م الن�سائي بال���دار دولة عاي�ص: 
»ن�سك���ر اأطفال جمعية املعوق���ني واأمهاتهم ومن�سوباتها 
عل���ى ه���ذه اللفت���ة الإن�ساني���ة احلاني���ة الت���ي انعك�ست 
اليوم عل���ى ما �ساهدناه من ابت�سام���ات م�سنات الدار، 
واإح�سا�سه���ن اجلمي���ل ال���ذي ع���ربن عن���ه م���ن خال 

احت�سان الأطفال واحلديث معهم«. 
ومن جهة اأخرى و�سمن الأن�سطة الرتفيهية والتثقيفية 
الت���ي يتبناها املرك���ز، قام ع���دد من الأطف���ال بزيارة 
ملجموعة �سركات خمابز »زين«؛ لاطاع على خطوات 

الت�سنيع واأنواعه.
و�س���ارك يف الرحلة طاب وطالب���ات الدفعة اخلام�سة 
م���ن خريج���ي املركز الذي���ن ي�ستع���دون لانتق���ال اإلى 
مدار����ص التعليم الع���ام بعد اكتم���ال برنام���ج التاأهيل 

أطفال مركز عسير يزورون نزيالت دار الرعاية االجتماعية   

أطفال مركز مكة يحتفلون باليوم العالمي لكتاب الطفل   
نظم مرك���ز اجلمعية مبكة املكرم���ة احتفالية مبنا�سبة 
الي���وم العامل���ي لكتاب الطف���ل، مب�سارك���ة 12 طفلة من 
»رو�س���ة اإبداع الطفول���ة«، وبح�سور الأطف���ال املعوقني 
واأمهاته���م ومن�سوبات املركز. وته���دف الحتفالية اإلى 
ت�سلي���ط ال�س���وء على اأهمي���ة القراءة للطف���ل، وتو�سيع 
مداركه، وزي���ادة خربات���ه التعليمي���ة واملعرفية، وجعل 

الثقافة والعلوم متاحة اأمام اجلميع.
ومت تق�سي���م الأطفال اإلى عدة جمموع���ات، وقامت كل 
جمموع���ة بعم���ل ن�ص���اط تعليم���ي ترفيه���ي م�صتقل مثل 
التع���رف على فوائد الق���راءة ثم ق���راءة ق�سة هادفة، 
قب���ل اأن يت���م عر�ص م�سرحية ثقافي���ة للطفل، تا ذلك 

م�ساركة الأطفال يف ن�سيد بعنوان »اإذا كنت �سعيدًا«.
وكذل���ك اأق���ام املرك���ز حف���ًا مبنا�سب���ة »ي���وم ال�سحة 
العامل���ي« به���دف تعمي���ق الوعي الع���ام باأهمي���ة الغذاء 
يف الع���امل، وت�سجي���ع النا����ص يف خمتلف اأنح���اء العامل 
عل���ى مكافحة اإهم���ال الأطعمة، كما ه���دف احلفل اإلى 
الت�سجيع والهتم���ام بالإنتاج الزراعي ومعرفة الأغذية 
املفيدة. م���ن جهة اأخرى ا�ستقبل مرك���ز مكة وفدًا من 
جامعة لوريت �سم 16 طالبة من الكلية التقنية العاملية 
للبن���ات مبك���ة املكرمة وعددًا م���ن امل�سرفات؛ لاطاع 
على خدم���ات املرك���ز التعليمية والعاجي���ة والتاأهيلية 

ملن�سوبيه من الأطفال املعوقني. 

وقام���ت الطالب���ات بتق���دمي ن�ص���اط ترفيه���ي لأطف���ال 
ن اأركانًا للر�س���م والتلوين واللعب بالرمل،  املرك���ز ت�سمَّ
وم�صابقات ثقافية ثم جرى التقاط ال�صور التذكارية. 

كم���ا ا�ستقب���ل مرك���ز مك���ة طالب���ات املرحل���ة الثانوية 
للمدر�س���ة ال�57 حيث اطلعن على خدمات املركز ودوره 
يف رعاية الأطفال املعوقني. وبّينت مديرة مركز جمعية 
الأطف���ال املعوق���ني يف مك���ة املكرمة الأ�ست���اذة �ساف 
حمم���د حجازي، اأن هذه الأن�صطة تعمل على النخراط 
وال�ستف���ادة  التعليمي���ة  البيئ���ة  للطف���ل يف  ال�سحي���ح 
الق�س���وى م���ن املعطيات املتاح���ة له، والت���ي تكون على 

اأيدي اأف�سل العنا�سر التعليمية املوجودة باملركز.

والرعاي���ة العاجي���ة والرتبوي���ة. وجت���ول الأطف���ال يف 
اأق�س���ام املخاب���ز، كم���ا �سارك���وا يف جتهي���ز ع���دد م���ن 

احللويات واملعجنات.

وقدم من�سوبو خمابز زين الهدايا التذكارية لاأطفال، 
واعدي���ن بتق���دمي الدع���م له���م وللمرك���ز م���ن خ���ال 

الأن�سطة والفعاليات التي ينظمونها. 

   

مخابز »زين« تستضيفهم
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مركز جنوب الرياض يكرم المتفوقين في جائزة القرآن الكريم

كرم مركز اجلمعية بجنوب الريا�س 
اأطفال��ه الفائزون باملراك��ز الثالثة 
الأولى يف الدورة احلادية والع�سرين 
جلائ��زة الأم��ري �س��لطان ب��ن �س��لمان 
حلف��ظ الق��راآن لالأطف��ال املعوق��ني، 
والتي اأقي��م حفلها اخلتام��ي موؤخرًا 
يف مركز امللك �س��لمان بن عبدالعزيز 

يف حائل.
وقام مدير املرك��ز بالإنابة نايف بن 
م�س��لط التمي��اط بتك��رمي الفائزين 
وه��م عبدالعزيز املط��رودي واحمد 

حنتول، والطفلة رغد العلواين.

   

مذكرة تفاهم مع معهد »تعلم للحياة«   
وقع مركز رعاية الأطفال املعوقني مبنطقة ع�سري 
مذك���رة تفاه���م وتع���اون م���ع معهد تعل���م للحياة 
ا�ستقط���اع  تت�سم���ن   »LEARN4LIFE«
ن�سبة من قيمة الدورات املتنوعة يف املعهد لدعم 
برام���ج الرعاي���ة املجاني���ة التي يقدمه���ا املركز، 
بالإ�ساف���ة اإل���ى اإقامة دورات خمف�س���ة ملن�سوبي 
املرك���ز واأولي���اء اأم���ور الأطف���ال، كم���ا ت�سمنت 

املذكرة بع�ص البنود اللوج�ستية بني الطرفني.
ومث���ل اجلمعي���ة يف توقيع التفاقي���ة مدير مركز 
عب���داهلل  بع�س���ري  املعوق���ني  الأطف���ال  جمعي���ة 
املح�سن���ي، ومن جان���ب املعهد الأ�ست���اذ �سلطان 
���ه املح�سني �سك���ره للقحطاين  القحط���اين. ووجَّ
وللمعه���د عل���ى ا�ستجابتهم له���ذا العمل اخلريي 
والإن�ساين غ���ري امل�ستغرب منه���م، والذي يعك�ص 
مدى اهتمامه���م بامل�سوؤولي���ة الجتماعية، وقال: 
»�سعينا الدائم لعقد مثل هذه التفاقيات يعد من 
اأهم اأهدافنا؛ اإذ من خالها ن�ستطيع توفري دخل 

مايل للمركز ميكنه -بحول اهلل- من ال�ستمرار 
يف خدمات���ه املجانية املقدم���ة لاأطفال املعوقني 
من عاج وتعلي���م وتاأهيل«. ودعا املح�سني رجال 
واخلا�س���ة يف  واحلكومي���ة  واجله���ات  الأعم���ال 
املنطق���ة اإلى م�ساندة املرك���ز والوقوف معه.  من 
جانب���ه، اأع���رب القحط���اين عن �سعادت���ه بتوقيع 
ه���ذه املذكرة قائًا: »ل�سن���ا يف املعهد مبعزل عن 
املجتمع، ون���درك متام���ًا قيمة واأهمي���ة الأعمال 
الإن�ساني���ة، وتفعي���ل الكث���ري م���ن املب���ادرات مع 
اجلهات اخلريية، وه���ذه املذكرة �ستكون متهيدًا 
لتفاقية اأك���رب تت�سمن الكثري م���ن البنود املهمة 
واملفيدة للطرفني، ول نزال ن�سع عليها اللم�سات 
الأخرية؛ ليت���م توقيعها يف القريب العاجل بحول 
اهلل«. واأ�س���ار اإل���ى اأن »العم���ل اجلمي���ل واملنظم 
الذي يقدمه املركز لفئة الأطفال املعوقني الذين 
نقدره���م ونك���ّن له���م كل معزة واح���رتام يوجب 

علينا الوقوف معهم وم�ساندتهم«.

اأق���ام الق�سم التعليمي مبركز رعاي���ة الأطفال املعوقني 
باجل���وف ن�ساط���ًا ترفيهي���ًا تعليميًا ع���ن »احليوانات«، 
�سم���ن املنهج الدرا�سي لهذا العام، والذي ت�سرف عليه 

الأ�ستاذة رامية اخلالدي والأ�ستاذة عبري اخلليف.
وت�صم���ن الن�ص���اط عرو�ص���ًا واأنا�صي���د ع���ن احليوانات 
�سغاره���ا وكبارها، وكيفية تربيته���ا يف املزارع، اإ�سافة 
اإلى تعري���ف الأطفال بخ�سائ����ص احليوانات، واأهمية 

الوقاية من الأمرا�ص التي ت�سيبها.
وقامت امل�صرف���ات على الن�صاط بتوزي���ع بع�ض الأركان 
داخل القاعة، واإقامة بع�ص الأن�سطة الرتفيهية لأطفال 

املركز مب�ساركة اأطفال العيادات اخلارجية.

برنامج تعليمي 
ترفيهي عن 

تربية الحيوانات 
بمركز الجوف
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احت�س���ن مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز لرعاية 
الأطفال املعوقني باملدينة املنورة، ندوة توعوية بعنوان 
»جترب���ة اأم«، �سم���ن الأن�سطة الثقافي���ة الجتماعية 
الت���ي يتبناه���ا املركز، وي�ستهدف منه���ا تنمية الوعي 
بكيفي���ة التعامل م���ع ق�سية الإعاق���ة وحتجيم اآثارها 

ال�سلبية.
وت�سمن���ت الن���دوة حما�س���رة األقته���ا وال���دة الطفلة 
تال -اإح���دى من�سوبات املركز الائ���ي يتلقني برامج 
رعاية تاأهيلي���ة وتعليمية– اأو�سحت فيها اأن تال ابنة 
ال�سن���وات الأربع التحقت باملرك���ز موؤخرًا وهي تعاين 
م���ن مر�ص نادر جدًا ي�سمى »متازمة جوبرن«، وهي 
يف حاج���ة اإل���ى رعاية تخ�س�سية ممي���زة اإلى جانب 

الرعاي���ة الأ�سري���ة الدقيق���ة؛ مم���ا دعاه���ا كاأم اإلى 
التف���رغ الت���ام لبنتها؛ لكي تعرب به���ا املراحل الأولية 
له���ذا املر����ص، وتفرغ���ت لدرا�س���ة احلال���ة ومتابعة 
عاجه���ا يف كل م���كان اإلى اأن حط���ت رحالها مبركز 

جمعية الأطفال املعوقني يف املدينة املنورة. 
و�سع���ت وال���دة تال اإل���ى نق���ل كل تفا�سي���ل جتربتها 
الإن�ساني���ة والعملي���ة الرية اإلى احل�س���ور، �سواء من 
الأمهات اأو الخت�سا�سيات اأو املتدربات واملتطوعات؛ 
لتعظيم ال�ستف���ادة وتعزيز اخلربات وتب���ادل الآراء 

بكل و�سوح و�سفافية.
وب���نّي مدي���ر مرك���ز الأمري �سلط���ان ب���ن عبدالعزيز 
الأ�ست���اذ هيثم م�سل���م عثم���ان اأن اإدارة املركز تعمل 

دائم���ًا عل���ى تب���ادل التج���ارب واملعلومات ب���ني اأ�سر 
اأطفال املركز من خال تلك الندوات املثمرة، قائًا: 
»ا�ستحدث���ت اإدارة املركز موقعًا على برامج التوا�سل 
الجتماع���ي ارتبط به ما يق���ارب 250 ويل اأمر طفل 
وطفل���ة، واأ�سب���ح املوقع منت���دى تثقيفي���ًا تعر�ص فيه 
جت���ارب اأولياء الأمور؛ مما �ساعد الكثري على تخطي 
ال�سعوبات التي يواجهها الآباء والأمهات يف املراحل 

الأولية لإعاقة اأبنائهم«.
واأ�سار هيثم عثمان اإلى اأن »لقاء جتربة اأم لهذا العام 
كان برعاي���ة الأ�ستاذة دولة �سحاتة مديرة نادي ذوي 
الحتياج���ات اخلا�س���ة يف املدين���ة املن���ورة، واملهتمة 

بق�سايا الإعاقة وخدمة املعوقني«.

الطفلة تاال ومتالزمة جوبرن..  محور ندوة »تجربة أم«   

   

ضمن أنشطة مركز األمير سلطان بالمدينة المنورة



تغطية   

5499
�شعبان 1438 هـ  ـ  مايو 2017م

املراجع��ة  واملحا�سبي��ة  القانوني��ة  اجله��ات  اإ�س��ادة  اجلمعي��ة  نال��ت 

لأنظمته��ا و مليزانياته��ا العمومي��ة؛ وذل��ك لتطبيقه��ا اأعل��ى معاي��ر 

احلوكم��ة وال�سفافية يف كل اأعمالها وا�ستثماراتها اخلرية؛ اإذ حظي 

الأداء امل��ايل للجمعي��ة خ��ال مناق�سة اجتم��اع جمعيته��ا العمومية 

ال���31 ال��ذي ُعق��د موؤخ��رًا مبق��ر مركزه��ا يف الريا���ض، عل��ى تقدير 

املحا�سبني القانونيني للعام املايل 2016م. 

األمير سلطان: تقدير يمثل إضافة لرصيدها من المصداقية والثقة

الجمعية تنال أعلى معايير الحوكمة
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واأعرب �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية عن اعتزاز 
جميع من�سوبي اجلمعية واأع�سائها بهذا »التقدير الذي 
ميثل اإ�سافة لر�سيد هذه املوؤ�س�سة اخلريية الرائدة من 
عطفًا  املجتمع؛  يف  ت�ستحقها  ومكانة  وثقة  م�سداقية 
مهنية  اأداء  ومعايري  عمل  با�سرتاتيجية  التزامها  على 
للتقييم  تطبقها على مدى ثالثة عقود، وتخ�سع دومًا 

والتطوير من كربيات املوؤ�س�سات املعنية«.
واأ�ساد الأمري �سلطان بن �سلمان، اأمام اجتماع اجلمعية 
العمومية، بجهود الأ�ستاذ اأ�سامة قباين امل�سرف املايل 
واللجنة املالية؛ ل�سياغة وتطبيق ال�سرتاتيجية املالية 
للجمعية مبهنية و�سفافية �ساهمت يف حتقيق منجزات كثرية.
قباين  ماجد  علي  بن  اأ�سامة  الأ�ستاذ  قال  جهته  من 
ع�سو جمل�س الإدارة وامل�سرف املايل للجمعية، يف اإطار 
اجلمعية:  مليزانية  اخلتامي  احل�ساب  لتقرير  تقدميه 
»اإن اجلمعية ح�صلت على نقاط مرتفعة ومميزة على 
اأدائها املايل«،  م�ستوى معايري احلوكمة وال�سفافية يف 
م�ستمر،  تناٍم  يف  اجلمعية  »ميزانية  اأن  اإل��ى  م�سريًا 
مبا  وامل�سروعات  اخلدمات  يف  التو�سع  حجم  وتعك�س 
يواكب حجم الثقة واملكانة التي حتظى بها يف املجتمع«.
اجلهات  من  املتوالية  »الإ���س��ادة  اأن  اإل��ى  قباين  واأ�سار 
الرقابية واملحا�سبية باأداء اجلمعية املايل وال�ستثماري 

 حصول الجمعية على مستوى »رائد« 
في الشفافية القانونية 

أسامة قباني: الجمعية ملتزمة 
بمعايير مالية وإدارية مهنية تطبقها 

على مدى 3 عقود

متثل �سهادة تكرمي ملن�سوبيها، وتاأكيدًا على ا�ستحقاقها 
من  �سركائها  ثقة  وكذلك  اململكة،  يف  الأمر  ولة  لثقة 

الداعمني«.
العريني  عبداملجيد  الأ���س��ت��اذ  ق��ال  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
القانونية  واملراجعة  للمحا�سبة  الروي�س  مكتب  ممثل 
العمل والتنمية الجتماعية ملراجعة  املعتمد من وزارة 
القوائم املالية واحل�ساب اخلتامي للجمعية للعام املايل 
لتطبيقها  الإ�سادة  ت�ستحق  اجلمعية  »اإن  2016م: 
على  وحر�سها  اأعمالها،  اأداء  يف  والو�سوح  ال�سفافية 
واملالية  املحا�سبية  واملعايري  ال�سيا�سات  اأف�سل  تطبيق 
وتعاونها التام مع املراجع اخلارجي«، م�سيفًا اأن »ح�سن 
يعك�س  اجلمعية  يف  والتمويلية  ال�ستثمارية  اخلطط 

اإ�سارات اإيجابية اإلى ا�ستمرار اأن�سطتها املباركة«.

املحامي  ال�سلطان  حممد  الأ�ستاذ  ق��ال  جانبه  وم��ن 
للمحاماة  ال�سلطان  �سالح  بن  حممد  جمموعة  عن 
ا�ستحقت  اجلمعية  »اإن  القانونية:  وال���س��ت�����س��ارات 
احل�سول على �سهادة اأداة قيا�س اجلمعيات اخلريية، 
القانوين  الأداء  يف  ال��ب��ارزة  اجلمعيات  م��ن  وك��ان��ت 
�ستى  يف  اجلمعية  اأداء  تقي�س  وال�����س��ه��ادة  املتميز. 
اأعمالها  يف  اجلمعية  متيزت  وقد  القانونية،  املجالت 
واأدائها عرب هذه ال�سهادة«، م�سيفًا اأن »اجلمعية ذات 
م�ستوى رائد؛ بناًء على تطبيق اأداة اللتزام القانوين«.

التقييم القانوين 
يذكر اأن جمموعة حممد بن �سالح ال�سلطان القانونية 
من  للجمعية  القانوين  اللتزام  م�ستوى  بتقييم  قامت 
حول  املجموعة  اإع��داد  من  مقيا�س  اأداة  تطبيق  خالل 
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الأعمال الإدارية والأداء املايل للجمعية، بدعم موؤ�س�سة 
اإطار  ال�سبيعي اخلريية، يف  اإبراهيم  وعبداهلل  حممد 

م�ساهمة املوؤ�س�سة يف تطوير ودعم العمل اخلريي.
قامت  قد  القانونية  ال�سلطان  جمموعة  وكانت  ه��ذا، 
اأوًل بزيارة اجلمعية مبرافقة الأ�ستاذ �سعد بن حممد 
الع�سيوي مدير العالقات احلكومية للجمعية؛ باعتباره 
على  القانوين  اللتزام  قيا�س  اأداة  تطبيق  يف  مقّيمًا 
املقّيم  قبل  نة من  املدوَّ الإجابات  وبناًء على  اجلمعية، 
اأداة قيا�س اللتزام يف تطبيقها اخلتامي، انتهى  على 
نور  الأ���س��ت��اذ  للمجموعة  القانوين  امل�ست�سار  تقرير 
م�ستوى  على  اجلمعية  ح�سول  اإلى  ال�سرقاوي  �سربي 
الن�صج العام )رائد( مبجموع نقاط )1260( نقطة 
من اإجمايل نقاط )1500( نقطة، مرتفعًا بذلك يف 
جمموع النقاط عن التطبيق الأويل للأداة الذي حقق 
م�صتوى ن�صج )رائد( مبجموع نقاط )1210( نقطة 

من اإجمايل نقاط )1500(.
الن�صج اخلا�صة بكل حمور  يتعلق مب�صتويات  اأما فيما 
اجلمعية  ح�سلت  فقد  الت�سعة،  الأداة  حم���اور  م��ن 
بالن�سبة اإلى املحور الأول حول اأن�سطة اجلمعية اخلريية 
على م�صتوى الن�صج )رائد( بعدد نقاط )50( نقطة 
من عدد النقاط الكلي )50( نقطة. ويف املحور الثاين 
على  اجلمعية  ح�سلت  فقد  العمومية  اجلمعية  ع��ن 
م�صتوى الن�صج )رائد( بعدد نقاط )220 نقطة( من 

)250 نقطة(.
اأما املحور الثالث اخلا�س مبجل�س الإدارة فقد ح�سل 
على م�صتوى الن�صج )رائد( بعدد نقاط )220 نقطة( 
من عدد النقاط الكلي )250 نقطة(. وبالن�سبة اإلى 
املحور الرابع فاإن جلان اجلمعية ح�سلت على م�ستوى 
عدد  من  نقطة(   50( نقاط  بعدد  )رائ���د(  الن�صج 
اخلام�س  امل��ح��ور  ويف  نقطة(.   50( الكلي  النقاط 
على  اجلمعية  ح�سلت  التنفيذية  ب����الإدارة  اخل��ا���س 
نقاط )40 نقطة( من  بعدد  الن�صج حمكم،  م�صتوى 
بالتنظيم  ال�ساد�س اخلا�س  )50 نقطة(. ويف املحور 
م�ستوى  على  فقد ح�سلت اجلمعية  الداخلي  القانوين 
النقاط  الن�صج حمكم بعدد )220 نقطة( من عدد 

الكلي )300 نقطة(.
بال�سجالت  اخل��ا���س  ال�سابع  امل��ح��ور  اإل���ى  وبالن�سبة 
على  فقد ح�سلت  للجمعية،  واملالية  الإدارية  والوثائق 
الن�صج )رائد(، بعدد )90 نقطة( من عدد  م�صتوى 

النقاط الكلي )100 نقطة(.

التفوق في االلتزام بالسجالت 
والوثائق اإلدارية والمالية

بلغ  فقد  املالية  الإدارة  جمال  يف  الثامن  املحور  وعن 
ح�صلت  التي  النقاط  بعدد  )رائ��د(  الن�صج  م�صتوى 
عليها اجلمعية )220 نقطة( من عدد النقاط الكلي 

)250 نقطة(.
واأخريًا املحور التا�سع اخلا�س بحوكمة اجلمعية، وفيه 
 150( بعدد  )حمكم(  الن�صج  م�صتوى  على  ح�صلت 

نقطة( من عدد النقاط الكلي )200 نقطة(.
ال�سلطان  ت��ق��ري��ر جم��م��وع��ة  اأ���س��ار  اأخ����رى  م��ن ج��ه��ة 
بن  �سعد  الأ�ستاذ  اجلمعية  ممثل  اأن  اإل��ى  القانونية 
للجمعية،  احلكومية  العالقات  مدير  الع�سيوي  حممد 
اأثناء  بها  تكليفه  جرى  التي  الأدائية  املهام  باأداء  قام 
حول  التاأهيلية  الور�صة  دورة  حل�صور  وفقًا  الربنامج، 
ودورة  اللتزام،  قيا�س  اأداة  تطبيق  يف  املهمة  طبيعة 

حوكمة اجلمعيات الأهلية عن لئحة حوكمة اجلمعية.
من  خا�س  بتقدير  م��رارًا  حظيت  اجلمعية  اأن  ويذكر 
مليزانياتها  املاليني  واملحا�سبني  القانونيني  املراجعني 
العمومية، فقد �سبق اأن اأكد املحا�سب القانوين الأ�ستاذ 
اأعلى  تطبق  اجلمعية  اأن  ال�سبيل  حممد  بن  اإبراهيم 

تعد  واأنها  املايل،  اأدائها  املحا�سبية يف  املهنية  املعايري 
امل�سداقية،  ذات  اخلريية  للجمعيات  مميزًا  منوذجًا 
اإلى  ال�سبيهة  اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  داعيًا 

العمل بنف�س الروح ونف�س الكفاءة.
وقال يف كلمته اأمام اجتماع اأع�ساء اجلمعية العمومية 
من  اأك��ر  منذ  اجلمعيات  مع  يعمل  اإن��ه  2011م، 
الأطفال  »جمعية  واإن  املناطق،  خمتلف  ويف  �سنة   30
املعوقني تتميز بتكامل اللوائح وتطبيقها مبهنية عالية. 
والدليل على هذا التكامل هو موافقة الأنظمة باجلمعية 
وحيثيات؛ اإذ  �صروط  من  ال���وزارة  تطلبه  ما  كل  على 
حتظى اجلمعية بتطبيق كل ال�صروط املو�صوعة، وهذا 
يدعو اإلى ال�سكر والتقدير جلميع العاملني والعامالت 
مقدمتهم  ويف  الإدارة،  جمل�س  واأع�����س��اء  باجلمعية 
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز«، مو�سحًا اأنه 
ول  متابع  رجل  لأنه  ب�سموه؛  الإن�سان  يفتخر  ك�سخ�س 
يتهاون وم�ستمع جيد للجميع �سواء من داخل اجلمعية 
من��وذج��ًا  تعترب  اجلمعية  ول��ذل��ك  خ��ارج��ه��ا؛  م��ن  اأو 
للجمعيات، واأمتنى اأن تعمل اجلمعيات بنف�س الكفاءة«.

الأ�ستاذ عبداملجيد العريني ممثل مكتب الروي�س للمحا�سبة واملراجعة القانونية 
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الشيخ عبدالرحمن الهذلول: 

اْرَحُموا.. َيْرَحْمكم الله
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• الك��رمي 	 ال�شه��ر  نفح��ات  رح��اب  يف  نح��ن   
العام��رة بالإمي��ان وبرحمة العل��ي القدير 
عل��ى العامل��ن.. م��اذا يق��ول ف�شيلتك��م لكل 

�شاحب حاجة يف هذه الأيام الكرمية؟
ب���ذوي  العناي���ة  يف  متف���رد  الإ�س���ام  اأن  �س���ك  ل   =
الحتياج���ات اخلا�س���ة، ول اأعتق���د اأن هن���اك ديانة اأو 
فل�سفة �سملت هذه الفئة الغالية من الأبناء والإخوة بكل 
ه���ذه العناية والرحمة مثلما فع���ل الإ�سام؛ فقد اأ�س�س 
الدين احلنيف مبادئ اإن�سانية غري م�سبوقة يف التعامل 
مع كل ذي حاجة، وجت�سد ذلك يف قول الر�سول الكرمي 
ْحَمُن  اِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم-: »الرَّ -�سَ
َماِء« �سنن اأبي  اْرَحُم���وا اأَْهَل اْلأَْر�ِس َيْرَحْمُكْم َمْن يِف ال�سَّ

داود/ �سحيح.
ولذل���ك ف���اإن الدي���ن الإ�سام���ي كف���ل ذوي الإعاق���ة 
بالرعاي���ة ال�سامل���ة مذكرًا العاملني مبكان���ة هذه الفئة، 
ى َول  َعَف���اِء َول َعَلى امْلَْر�سَ ق���ال تعالى: }َلْي�َس َعَلى ال�سُّ
ُحوا  َعَل���ى الَِّذيَن ل َيِج���ُدوَن َما ُينِفُق���وَن َح���َرٌج اإَِذا َن�سَ
ُ َغُفوٌر  ِ َوَر�ُسوِل���ِه َم���ا َعَل���ى امْلُْح�ِسِننَي ِمْن �َسِبي���ٍل َواهللَّ هلِلَّ
َرِحي���ٌم{، ويقول �سبحانه وتعالى: }َلْي����سَ َعَلى الأَْعَمى 

َحَرٌج َول َعَلى الأَْعَرِج َحَرٌج َول َعَلى امْلَِري�ِس َحَرٌج{.
مه، �سواء كان  اإن الدي���ن الإ�سامي ف�سل الإن�س���ان وكرَّ
من اأ�سح���اب الحتياجات اخلا�سة اأو من غريهم، ومل 
يف���رق بني النا����س اإل بالتقوى، وقال �سبحان���ه: }َوَلَقْد 
ْمَنا َبِن���ي اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْل���َ�ِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم  َكرَّ
���ْن َخَلْقَن���ا  ْلَناُه���ْم َعَل���ى َكِث���رٍي ِمَّ َب���اِت َوَف�سَّ يِّ ِم���ْن الطَّ
 ِ ي���ًا{، وق���ال جلَّ وع���ا: }اإِنَّ اأَْكَرَمُك���ْم ِعْنَد اهللَّ َتْف�سِ

َ َعِليٌم َخِبرٌي{. اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ
•  ل �شك اأن اململكة يف مقدمة الدول يف جمال 	

العناي��ة باجلمعي��ات اخلريي��ة واملوؤ�ش�ش��ات 
الإن�شاني��ة، �ش��واء يف الداخ��ل اأو اخلارج.. 

فماذا تقولون عن ذلك؟ 
= اإن اململكة اأوفت بوعودها جتاه اأبنائها املعوقني مثلهم 
مث���ل كل فئات املجتمع، ومنذ توحيد هذه الباد -بكرم 
من عن���د اهلل ثم بع���زم املوؤ�س�س املل���ك عبدالعزيز بن 
عبدالرحم���ن يرحم���ه اهلل- وكل اأ�سحاب الحتياجات 
اخلا�سة �سمن اأولويات احلكومات الر�سيدة حتى الآن. 
واحلديث عن رعاية واهتمام خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان ب���ن عبدالعزيز –يحفظه اهلل- باملعوقني 
والأيتام وكل اأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة يطول. وقد 
�سهدت الريا�س حني كان –اأعزه اهلل- اأمريًا للمنطقة 
طف���رة يف خدمات اجلمعيات اخلريية والإن�سانية، وقد 
د ذل���ك يف الكثري من املوؤ�س�س���ات البارزة يف هذا  جت�سَّ
املجال مث���ل جمعية الأطفال املعوق���ني برئا�سة �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، 
وجمعي���ة اإن�س���ان وجمعي���ات حتفي���ظ الق���راآن الكرمي 
وغريه���ا من اجلمعيات ذات العاقة. ي�ساف اإلى ذلك 
عناية خادم احلرمني بالأعمال اخلريية خارج اململكة، 
والت���ي �سمل���ت الكثري من ال���دول العربي���ة والإ�سامية 

وغريها.

• ل��دى 	 امل�شوؤولي��ة الجتماعي��ة  اإن ثقاف��ة   
املوؤ�ش�ش��ات القت�شادي��ة يف الغ��رب �شائدة، 
وينظر اإليه��ا باعتبارها جزءًا ل يتجزاأ من 
منتجات املوؤ�ش�ش��ات، ولي�س جمرد ا�شتقطاع 
م��ن اأرباحها، فكيف ترى اأهمية انت�شار هذه 
الثقاف��ة، خ�شو�ش��ًا اأن القط��اع اخلا���س يف 

اململكة يحظى برعاية الدولة؟
= م���ن املوؤك���د اأن ثقاف���ة امل�سوؤولي���ة الجتماعي���ة ذات 
التجاري���ة  املوؤ�س�س���ات  دور  لتفعي���ل  كب���رية  اأهمي���ة 
والقت�سادي���ة يف املجتمع.. ورغ���م انت�سارها يف الغرب 
ف���اإن الر�سول الك���رمي، وتطبيق���ًا للمب���ادئ الإ�سامية 
واأخ���اق الإ�سام، �س���ّن �سنة مبارك���ة يف تقدمي العون 
امل�ستمر للمحتاجني وامل�ساكني واأبناء ال�سبيل من خال 
اإقامة الأوقاف اخلريية، وهي اأك� من ثقافة امل�سوؤولية 
الجتماعية اأو غري ذلك من املفاهيم امل�ستجدة، ولي�س 
خافي���ًا عل���ى اأح���د اأن اجلمعيات واملوؤ�س�س���ات اخلريية 
والإن�ساني���ة يف اململكة منت�سرة ب�سكل كبري، وتلعب دورًا 
مهم���ًا يف احلي���اة الجتماعية، لي�س فق���ط ملا توليه من 
اهتم���ام ودعم للفئات ذات الدخ���ل املحدود، ولكن مبا 
تقدمه من برامج توعوية ت�سهم يف الرتقاء بوعي وعقل 

املواطن. 

�لقر�آن  حتفيظ  جمعية  رئي�س  عبد�لرحمن بن عبد�هلل �لهذلول نائب  ف�شيلة �ل�شيخ  �أكد 
�لكرمي مبنطقة �لريا�س )مكنون( �أن �لدين �لإ�شالمي كفل ذوي �لإعاقة بالرعاية �ل�شاملة 
يف �إطار تف�شيل �لإ�شالم لالإن�شان وتكرميه، �شو�ء كان من �أ�شحاب �لحتياجات �خلا�شة �أو 

من غريهم، ومل يفرق بني �لنا�س �إل بالتقوى.
و�أ�شار �إلى �أن �أ�شحاب �لحتياجات �خلا�شة من �ل�شعفاء و�مل�شاكني و�ليتامى ي�شتحقون 
كل �لرعاية يف هذ� �ل�شهر �لف�شيل وعلى مد�ر �لعام، و�أن �ملتاأمل يف �لقر�آن �لكرمي يجد 

�أمامه �أمثلة عدة لالهتمام و�لرعاية لهوؤلء �لأبناء و�لإخوة.
وقال �ل�شيخ عبد�لرحمن �لهذلول يف حو�ر مع جملة »�خلطوة« مبنا�شبة حلول �ل�شهر �لكرمي، 
�إن �ململكة �أوفت بوعودها جتاه �أبنائها �ملعوقني مثلهم مثل جميع فئات �ملجتمع، و«منذ 
توحيد هذه �لبالد -بكرم من عند �هلل ثم بعزم �ملوؤ�ش�س �مللك عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن 

يرحمه �هلل- وكل �أ�شحاب �لحتياجات �خلا�شة �شمن �أولويات �حلكومات �لر�شيدة«.

حوار : وليد املطريي

اإلسالم متفرد في العناية بذوي 
االحتياجات الخاصة.. وال أعتقد أن هناك 

ديانة أو فلسفة شملت هذه الفئة الغالية 
بالرعاية مثل الدين اإلسالمي
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ويف هذا الإطار ك�سفت التقارير املعتمدة عن اجلمعيات 
اخلريية باململك���ة ازدياد اأعدادها وتو�س���ع ن�ساطاتها، 
وكذل���ك ازدياد اأع���داد املن�سمني اإليه���ا وامل�ستغلني بها 
ب�س���كل مّط���رد. كم���ا اأنها حقق���ت الكثري م���ن ال�امج 
والأن�سط���ة الجتماعي���ة، وقدم���ت الكثري م���ن خدمات 
الرعاي���ة والتنمية للمواطنني. والن�سب���ة املحدودة التي 
�سكلته���ا اجلمعي���ات اخلا�س���ة تلم���ح اإل���ى ب���روز ودور 
امل�شاهم���ة الأهلي���ة يف الن�ش���اط اخل���ري. وم���ع تزايد 
اأع���داد اجلمعيات اخلريية وات�ساع اأن�سطتها للكثري من 
املجالت؛ فقد حقق���ت عددًا من الإجنازات يف جوانب 
متع���ددة، اأبرزها يف رعاية الطفول���ة؛ حيث حظي هذا 
املج���ال باهتمام ملمو����س، ووفرت اجلمعي���ات املهتمة 
مبجال رعاية الطفول���ة اخلدمات اخلا�سة لهذه الفئة، 
خ�سو�سًا الأطف���ال الأيتام وذوي الحتياجات اخلا�سة 

من خال برامج متعددة لهذه الفئة.
• يف ظ��ل النت�ش��ار الوا�ش��ع ملواق��ع التوا�ش��ل 	

الجتماعي.. فهل ميكن اأن يكون لها اأثر يف 
الرتوي��ج للخدمات الت��ي تقدمها اجلمعيات 
اخلريي��ة وم�شاندته��ا يف احتياجاته��ا م��ن 

دعم معنوي ومادي، وماذا تقرتح يف ذلك؟ 

= اإن التطورات التكنولوجية والتقنية لو�سائل التوا�سل 
والت�س���ال ذات اأهمي���ة كب���رية للعم���ل اخل���ريي؛ فهي 
اأدوات وو�سائ���ل لتحقيق غايات �سامية وخرية للمجتمع 
والنا����س، واإن احلر����س على ا�ستخدامه���ا فيما ير�سي 
اهلل يع���زز م���ن اأهميتها وم���ن دورها. واأعتق���د اأن هذه 
التقني���ات احلديثة �سروري���ة بالن�سبة اإل���ى اجلمعيات 
اخلريية؛ للتعري���ف بخدماتها من جهة، وللتوعية بدور 
العم���ل اخل���ريي، �س���واء كان معنويًا اأو مادي���ًا من جهة 
اأخ���رى. وق���د كان���ت اجلمعي���ات، ول ت���زال، ت�ستخدم 
الإع���ام كو�سيلة لزي���ادة الوعي يف املجتم���ع بالق�سايا 
الإن�ساني���ة. وهذه الو�سائل ل �س���ك اأنها نوع من التطور 
يف الأدوات والو�سائ���ل التي يج���ب اأن ت�سارع اجلمعيات 
اإل���ى ال�ستف���ادة منها يف ظل انت�ساره���ا الوا�سع بني كل 

فئات املجتمع وخمتلف الأعمار.
• العالج��ي 	 ال��دور  ف�شيلتك��م  ي��رى  كي��ف 

الأطف��ال  جلمعي��ة  والتاأهيل��ي  والتعليم��ي 
مظل��ة  امت��داد  عل��ى  وحر�شه��ا  املعوق��ن، 
خدماتها املجاني��ة لت�شمل خمتلف املناطق، 
بهدف ا�شتفادة كل طفل معوق من خدماتها 

املتخ�ش�شة يف اأي مكان باململكة؟

= جمعي���ة الأطف���ال املعوق���ني �ساحب���ة دور رائ���د يف 
الت�س���دي لق�سي���ة الإعاق���ة يف اململك���ة من���ذ اأكرث من 
ثاث���ني عام���ًا. واحلقيقة اأن ه���ذه املوؤ�س�س���ة -برئا�سة 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأمري �سلط���ان ب���ن �سلمان- 
اأحدث���ت نقل���ًة نوعي���ًة يف نظ���رة املجتم���ع اإل���ى الإعاقة 
واملعوق���ني؛ باأن جعلته���ا ق�سية املجتمع باأ�س���ره، ولي�س 
فق���ط م�سكلة للمع���وق واأ�سرت���ه اأو عائلته. كم���ا اأر�ست 
مفاهي���م جدي���دة ح���ول تاأث���ريات ق�سي���ة الإعاقة من 
النواحي القت�سادي���ة والتعليمية والجتماعية؛ ولذلك 
اعتم���دت اجلمعي���ة عل���ى املنه���ج العلمي القائ���م على 
التخطي���ط ال�سرتاتيج���ي، بتحديد الأه���داف، وو�سع 
اخلط���ط وال�ام���ج والو�سائ���ل املحققة له���ا، ويف هذا 
الإطار تظل اجلمعي���ة دومًا �ساحبة مبادرات يف جمال 
العم���ل اخل���ريي، وخدم���ة ق�سي���ة الإعاق���ة، وال�امج 
�ست ملنظور  التعليمي���ة والتاأهيلية، وم���ن ذلك اأنه���ا اأ�سَّ
جدي���د يف جم���ال الإدارة احلديث���ة ملوؤ�س�س���ات العم���ل 
اخلريي، وا�ستيع���اب التقنية، واإقامة �س���راكات طويلة 
املدى مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�س، واجلهات اخلريية 
والعلمي���ة وال�سحي���ة، وموؤ�س�س���ات الدول���ة. كما تبنت 
منظومة م���ن ال�امج الإبداعية عل���ى �سعيد التوعية، 
وي�ساف اإلى ذلك اإقامة مظلة من املراكز املتخ�س�سة 
يف خمتلف مناطق اململكة؛ لتقدم جمتمعًة منظومة من 
الرعاي���ة املتكاملة وال�ساملة اأ�سهم���ت يف تاأهيل الآلف 

من الأطفال املعوقني، وجتاوزهم لظروف اإعاقاتهم. 
• من��ذ 	 املعوق��ن  الأطف��ال  جمعي��ة  تتبن��ى 

21 عام��ًا جائزة الأم��ري �شلطان ب��ن �شلمان 
حلفظ القراآن الك��رمي لالأطفال املعوقن.. 
وف�شيلتك��م م��ن اأب��رز العلم��اء امل�شاركن يف 
العناي��ة به��ذه امل�شابق��ة الفري��دة.. كي��ف 

ميكن تطويرها يف امل�شتقبل؟
= كان تبن���ي �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان بن 
�سلم���ان لفكرة ه���ذه اجلائزة نوعًا م���ن تاأ�سي�س مفهوم 
جديد يف التعامل مع ق�سية الإعاقة؛ فاإن جائزة الأمري 
�سلط���ان بن �سلم���ان حلفظ الق���راآن الك���رمي لاأطفال 
املعوق���ن لي�شت جمرد برنامج اأو ن�شاط ديني للأطفال 
امل�سارك���ني، ولكنها اأكرث بكثري م���ن ذلك؛ اإذ اإن اآثارها 
الإيجابي���ة يف نفو����س كل الأطفال الذي���ن ي�ساركون يف 
فعالياته���ا على مدى ثاثة اأيام، تفوق اأي عاج تعليمي 
وتاأهيلي ونف�سي؛ ملا ترتكه من تاأثريات عميقة يف نفو�س 
الأطف���ال امل�سارك���ني وذاكرتهم، خ�سو�س���ًا اأن معظم 
ه���وؤلء الأطف���ال يعانون من اإعاقات ي�س���ل بع�سها اإلى 
حد ال�سعوبة يف التنف�س والنطق واحلركة. ورغم ذلك 
يقاوم���ون اإعاقاته���م، وتنطلق اأ�سواته���م باآيات القراآن 

الكرمي. 
وم���ن جهة اأخ���رى تعد اجلائ���زة امتدادًا ل���دور اململكة 
يف رعاي���ة حفظة القراآن الك���رمي يف الداخل واخلارج، 
املعوق���ني  الأطف���ال  جمعي���ة  اأه���داف  اأب���رز  وجت�س���د 
ور�سالته���ا بتن�سئ���ة ه���ذه الفئ���ة الغالي���ة م���ن الأطفال 
ن�س���اأة اإ�سامية �سحيحة، وعل���ى مبادئ واأخاق الدين 
احلنيف؛ حيث ت�ستنري اجلائزة بالقراآن الكرمي اأ�سلوبًا 

 الجمعية تعمل على تطوير خدماتها وفقًا 
للمعايير الدوالرسول الكريم كان سباقًا 

في وضع أسس المسؤولية االجتماعية 
بسنة إنشاء األوقاف الخيرية المباركةفي 

قطاعات الرعاية والتأهيل
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عاجي���ًا وتعليميًا وتربويًا زاخ���رًا بكل القيم والف�سائل 
الت���ي تهدف اإليها الرتبية القومي���ة وال�سليمة يف اإعداد 
املواط���ن ال�سالح املتفاعل مع بيئته وحميطه وجمتمعه 

واأمته. 
ويف تطور ملمو����س للجائزة كان مل�ساركة عدد كبري من 
الأطف���ال املعوق���ني من دول جمل�س التع���اون اخلليجي، 
تط���ور ملمو�س بتوجيهات راع���ي امل�سابقة، حيث يتكفل 
من ماله اخلا�س بكاف���ة تكاليف اجلائزة، مبا يف ذلك 
قيم���ة اجلوائ���ز، ونفقات اإقام���ة وانتق���الت امل�ساركني 
واملرافق���ني م���ن داخ���ل اململكة وم���ن خارجه���ا، وجاء 
ذل���ك تاأكيدًا لأهمي���ة م�سارك���ة الأطف���ال املعوقني من 
دول جمل����س التعاون اخلليجي. وقد اأعطى هذا التوجه 
للجائزة عمقًا اإقليمي���ًا؛ اإذ حتر�س الكثري من اجلهات 
واملراك���ز يف دول جمل�س التعاون اخلليجي على تر�سيح 
عدد م���ن من�سوبيه���ا م���ن الأطف���ال ذوي الحتياجات 
اخلا�س���ة للم�سارك���ة يف فعالي���ات امل�سابق���ة؛ ما و�سع 
دائرة ال�ستفادة من اجلائ���زة، اإ�سافة اإلى م�ساهمتها 
يف تعزي���ز العاق���ات الأخوية بني املراك���ز واجلمعيات 

اخلريية الإقليمية.
•  تواج��ه الكث��ري م��ن اجلمعيات الت��ي تقدم 	

خدم��ات جماني��ة لأ�شح��اب الحتياج��ات 
اخلا�شة وكذل��ك لتحفيظ الق��راآن الكرمي 
تراجع��ًا يف موارده��ا املالي��ة م��ن التربعات 
والهب��ات.. فهل ترى اأهمي��ة اأن تبحث هذه 
اجلمعيات ع��ن بدائل �شرعية للتمويل مثل 

الأوقاف اخلريية؟
= اإن التط���ور النوع���ي يف و�سائ���ل التوعي���ة والتعري���ف 
بخدم���ات اجلمعي���ات اخلريي���ة ي�ستوج���ب بال�سرورة 
تطوي���ر اأدواته���ا يف تنمي���ة موارده���ا لدع���م خدماتها 
املجاني���ة، ومن ذلك تبني اإن�ساء م�ساريع وقفية ل�سمان 

ا�ستم���رار تقدميها لهذه اخلدم���ات. وهناك الكثري من 
اجلمعيات التي تبنت هذا الجتاه املحمود. وكما ذكرنا 
�سابق���ًا فاإن الأوق���اف اخلريي���ة �سنة مبارك���ة اأ�سهمت 
اإ�سهام���ات ب���ارزة يف التاري���خ الإ�سام���ي ويف اإن�س���اء 
املئ���ات من املوؤ�س�س���ات اخلريية والتعليمي���ة والعاجية 
وغ���ري ذلك من املجالت، والقتداء بها واجب اإ�سامي 

للم�ساركة يف حركة التنمية التي ت�سهدها بادنا.
• املعوق��ن 	 الأطف��ال  جمعي��ة  تبن��ت   

ا�شرتاتيجية لإحي��اء �شنة الوقف اخلريي 
امليزاني��ة  م��ن  ن�شب��ة  لتاأم��ن  املبارك��ة 
الت�شغيلي��ة ملراكزه��ا به��دف ال�شتم��رار يف 
تق��دمي خدماته��ا املجاني��ة دون اأن تتاأث��ر 
بتذب��ذب التربعات يف كثري م��ن الأوقات.. 

فماذا تقولون يف هذا التوجه؟
= ه���ذه اجلمعية رائ���دة بالفعل يف العم���ل اخلريي يف 
اململك���ة، وت�ستب���ق يف اأعماله���ا وخريه���ا، وجتته���د يف 
اإيج���اد و�سائل واأ�ساليب ل�سراكة املجتمع، �سواء الأفراد 
اأو املوؤ�س�س���ات فيما تق���وم به من دور خلدم���ة الأطفال 
املعوقني وق�سية الإعاق���ة ب�سفة عامة. وتبني اجلمعية 
لإن�س���اء اأوقاف خريية هو خط���وة طيبة وتفكري اإبداعي 
ل�سم���ان ا�ستمراري���ة خدماتها لهذه الفئ���ة الغالية من 
الأبن���اء، خ�سو�س���ًا اأن مراك���ز اجلمعي���ة املنت�س���رة يف 
خمتلف مناطق اململكة تقدم اأف�سل م�ستوى متخ�س�س 
وجم���اين يف جم���الت تعليم وع���اج وتاأهي���ل الأطفال 
املعوقني. واإنني اأدعو اجلمي���ع اإلى امل�ساهمة يف اأوقاف 
اجلمعي���ة، وم���ن ��زها الوق���ف اخل���ريي ال�ستثماري 
»خ���ري مكة« ال���ذي تف�سل خ���ادم احلرم���ني ال�سريفني 
املل���ك �سلمان بن عبدالعزيز-حفظه اهلل- بتد�سينه يف 
رم�س���ان املا�سي؛ حيث اإن امل�ساهمة يف اإن�ساء الأوقاف 
اخلريية من اأف�سل اأعمال ال�؛ قال تعالى: )لن تنالوا 

ال� حتى تنفقوا ما حتبون(، . 
•  ه��ل ي��رى ف�شيلتك��م اأن رج��ال الأعمال يف 	

اململك��ة يقوم��ون بدوره��م جت��اه اأ�شح��اب 
الحتياج��ات اخلا�شة، وه��ل لديكم ت�شور 
لتطوي��ر هذا ال��دور بحي��ث ل يقت�شر على 

التربعات يف املوا�شم؟
= اأبناء هذا البل���د الكرمي، �سواء من املي�سورين اأو من 
رجال الأعمال، ُجبلوا على عمل اخلري تطبيقًا لل�سريعة 
الإ�سامية.. واجلميع حقيقة ل ياألون جهدًا يف التعاون 
م���ع اجلمعيات اخلريي���ة بالت�ع له���ا وم�ساندتها، وكل 
اجلمعي���ات تعتمد ب�سكل كبري عل���ى الت�عات والهبات 
والزك���وات، ولك���ن يف ظ���ل بع����س التحدي���ات وزي���ادة 
م�سوؤولي���ات اجلمعي���ات ق���د تتاأثر خدماته���ا من نق�س 
الت�ع���ات؛ لذلك ه���ي يف حاجة اإلى تطوي���ر اأ�ساليبها 
واأدواته���ا ملواجه���ة اأي م�س���كات م���ن ه���ذا التن���وع يف 

امل�ستقبل.
•  كلم��ة اأخ��رية ت��ود اإ�شافته��ا لأبنائ��ك م��ن 	

الأطف��ال  وجلمعي��ة  املعوق��ن،  الأطف��ال 
رم�ش��ان  �شه��ر  رح��اب  يف  ونح��ن  املعوق��ن 

الكرمي؟
= ل �س���ك اأن اأ�سح���اب الحتياج���ات اخلا�س���ة م���ن 
ال�سعف���اء وامل�ساكني واليتامى له���م منزلة كرمية عند 
اهلل -�سبحانه وتعالى-، واملتاأمل يف القراآن الكرمي يجد 
اأمام���ه اأمثلة من الهتمام والرعاي���ة بهم، ومن الأمثلة 
البارزة عتاب اهلل تعالى لنبيه -�سلى اهلل عليه و�سلم- 
يف ق�سة ال�سحابي اجلليل عبداهلل بن اأم مكتوم؛ ذلك 
الأعم���ى الذي ح�س���ر اإلى ر�س���ول اهلل -�سلى اهلل عليه 
و�سلم-؛ ليجل�س معه -كما تعّود-؛ فاأعر�س عنه ر�سول 
اهلل -�سل���ى اهلل علي���ه و�سلم-؛ لعدم فراغ���ه وان�سغاله 
بدع���وة كفار مكة و�سادتها وحماولة جذبهم اإلى توحيد 
اهلل، واأدار وجه���ه عنه، والتفت اإليه���م. وبالطبع مل يَر 
ابن اأم مكتوم ما فعله الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم-
؛ لأن���ه اأعم���ى؛ فجاء عت���اب اهلل لنبيه )عب����س وتولى، 
اأن ج���اءه الأعمى(... اإلى اآخ���ر الآيات الكرمية؛ وبهذا 
اأو�س���ح اهلل تعال���ى لنبي���ه ولأمت���ه اأن املوؤم���ن ال�سرير 
الكفي���ف ه���و اأطي���ب عن���د اهلل م���ن ه���وؤلء ال�سناديد 
الكفرة؛ فكان -�سلى اهلل عليه و�سلم- كلما راآه ه�سَّ له 
ورح���ب، وقال: »اأهًا مَبن عاتبني في���ه ربي...«. ورغم 
فق���ر ابن اأم مكتوم وثراء ه���وؤلء القوم اإل اأنه عند اهلل 
اأثق���ل ميزانًا واأح�سن حاًل واأف�س���ل مقامًا، ورمبا يكون 
ابن اأم مكتوم ن�ا�سًا لهوؤلء ال�سعفاء وكذلك الأغنياء. 
واإن الإ�س���ام اأعطى للمعوق���ني حقوقهم؛ فحر�س على 
���ى الر�س���ول -�سلى  دم���ج املع���وق يف جمتمع���ه، وقد ولَّ
اهلل علي���ه و�سل���م- اب���ن اأم مكتوم عل���ى املدينة عندما 
خ���رج لإحدى غزواته. كما يتج���ه الإ�سام اإلى املجتمع 
واملحيط الذي يعي�س فيه املعوق فيعلمهم ويربيهم على 
ال�سل���وك ال���ذي يجب عليه���م اأن ي�سلك���وه يف معاملتهم 

لإخوانهم واأهليهم من ذوي العاهات.
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10 طرق 
لتدريب الطفل المعوق على الصيام

يف �صه��ر رم�ص��ان الكرمي ت�صع��ى كل اأم لتعليم اأبنائه��ا فري�صة ال�صيام 

وف�صائ��ل ال�صه��ر الكرمي، وتك��ون البداية دائمًا يف �ص��ن مبكرة. ولكن 

بع���ض الأمه��ات يج��دن �صعوبة يف تدري��ب اأبنائهن عل��ى ال�صيام، كما 

يواجه��ن اأ�صئل��ة كث��رة ل ي�صتطعن الإجاب��ة عنه��ا؛ لأن اأبناءهن من 

ذوي الإعاقة.

وق��د و�ص��ع اخل��راء عدة ط��رق لتعلي��م الأطف��ال ال�صي��ام، موؤكدين 

�صرورة ا�صت�صارة الطبيب املخت�ض عند تدريب الأطفال املعوقني على 

ال�صيام يف جتربتهم الأولى ، ومن تلك الطرق: 
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ا�ضرتي لطفلك فانو�س رم�ضان قبل دخول . 1
ال�ضهر الكرمي، وحتدثي معه كثريًا عن 

ال�ضهر الف�ضيل.
اجعلي طفلك ي�ضاحبك اأثناء �ضراء م�ضتلزمات . 2

رم�ضان، وتكلمي معه حول هذه الأطعمة التي 
ي�ضتهر بها ال�ضهر الف�ضيل.

دربي الطفل على ال�ضيام كل يوم عددًا من . 3
ال�ضاعات؛ ففي الأيام الأولى اجعليه ي�ضوم 

حتى الظهر، ويف الأيام التالية حتى الع�ضر، 
وهكذا حتى ينتهي به الأمر ب�ضيام اليوم كله.

هناك بع�س الأطفال ل ي�ضتطيعون ال�ضوم عن . 4
املاء، فيمكن اأن جتعليه ي�ضوم عن املاء فقط 

يومًا، وي�ضوم عن الطعام يومًا اآخر.
قدمي له مكافاأة عن كل مدة �ضيامه باأي �ضكل . 5

من التحفيز، �ضواء ماديًا اأو معنويًا.
اجعليه ي�ضارك يف اإعداد الطعام، واإذا اأراد اأن . 6

ياأكل ل متنعيه من الأكل كليًا؛ حتى ل يرتبط 
ال�ضيام يف ذهنه باأنه حرمان من �ضيء ما .

ل ي�ضتطيع الطفل املعوق ذهنيًا �ضيام ال�ضهر . 7
كاماًل؛ لذلك خ�ض�ضي له يومًا اأو اثنني يف 

الأ�ضبوع لل�ضيام، وقويل له: »عليك اأن ت�ضوم 
حتى اأذان املغرب، و�ضتاأخذ هدية«. وميكن اأن 

ي�ضوم ب�ضكل متقطع.
احر�ضي على اأن يقابل زمالءه من املدر�ضة يف . 8

»عزومة« على الإفطار؛ لكي يعرف اأنه �ضهر 
التوا�ضل و�ضلة الأرحام.

من العادات املهمة يف رم�ضان اأن يذهب الطفل . 9
اإلى اجلامع، وذلك يف حالة الأطفال ذوي 

الذكاء اأعلى من 50 يف املئة، واأن يتعلم اآداب 
امل�ضجد والإن�ضات اإلى الإمام .

يف الع�ضر الأواخر على الأم اأن تخرب طفلها . 10
باأنه بعد رم�ضان ياأتي العيد، واأن ت�ضرتي له 

مالب�س واألعابًا جديدة؛ حتى يرتبط يف ذهنه 
اأن املنا�ضبات الدينية رمز للبهجة والفرح.

   

مقال   

كِر وُح ُم�ضِرقٌة.. ِبتالوِة الآياِت والذِّ رم�ضاُن فيك الرُّ
فيِك امَلالئُك حَتَتفْي َفَرحًا.. جربيُل َينزُل ليَلَة الَقْدِر

الفرح���ة تغمرن���ا؛ لأن رم�ضان اأتانا ونحن نتقلب يف نعم اهلل؛ اأمن واإميان، و�ضحة وعافية، ومّل �ضمل وذكرى 
ح�ضن���ة، ووق���ت للتوبة ولالإنابة والعودة، يف حني اأن هناك راح���اًل كان ينتظر، ومري�ضًا هّده املر�س، ومقعدًا 

كان يوؤّمل، ونفو�ضًا ترتقب الفرج وت�ضتاق اإلى الأمن!
بحلول���ه ت�ضتاأن����س النفو����س، وبنزوله تطمئن القلوب، ل���ه يف اخليال ذكرى، ويف النف����س �ضجى، ويف ال�ضدر 

�ضوق، ويف الأعمال حنني.
لنطرق باب الريان بال�ضيام وقراءة القراآن و�ضلة الأرحام وكافة الأعمال، ومنها:

للرب«.  ومر�ضاة  للفم  مطهرة  وهو»  وحني،  وقت  كل  يف  • ال�ضواك: 
املوؤذن«. يقول  كما  فقولوا  النداء  �ضمعتم  »اإذا  اأذان:  كل  يف  املوؤذن  • متابعة 

• ال�ضنن الرواتب: واأجرها عظيم »بني له بيت يف اجلنة«، اأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان، وبعد املغرب 
ركعتان، وبعد الع�ضاء ركعتان، وركعتان قبل الفجر.

الدرداء. واأبي  هريرة  اأبي  حديث  يف  كما  مف�ضاًل   )360( تعدل  وهي  ال�ضحى:  • �ضنة 
لَّ���ى اْلَغَداَة يِف َجَماَعٍة ُثمَّ  • اجللو����س بع���د �ضالة الفج���ر حتى تطلع ال�ضم�س ثم ي�ضلي ركعتني، “َمْن �ضَ

ٍة َوُعْمَرٍة”. لَّى َرْكَعَتنْيِ َكاَنْت َلُه َكاأَْجِر َحجَّ ْم�ُس ُثمَّ �ضَ َ َحتَّى َتْطُلَع ال�ضَّ َقَعَد َيْذُكُر اهللَّ
• املحافظة على الأذكار: ال�ضباحية وامل�ضائية وعند النوم، وكذا اأذكار الدخول واخلروج والركوب، وكذا 

الدعوات امل�ضتجابة اليومية دعوة عند الفطر وعند ال�ضحر. 
له  كتب  الأولى  التكبرية  يدرك  يومًا  اأربعني  هلل  �ضلى  “َمن  الإمام:  مع  الإحرام  تكبرية  على  • املحافظة 

براءتان من النار ومن النفاق”.
• التيام���ن يف الأ�ضي���اء الفا�ضل���ة: “كان يعجب���ه التيام���ن يف طه���وره ويف تنعل���ه ويف ترجل���ه” يف رواية 

كله”. �ضانه  “و�ضواكه” “ويف 
ما  واأجود  النا�س،  اأجود  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  النبي  وكان  �ضدقة”،  من  ماٌل  نق�س  “ما  • ال�ضدقة: 

يكون يف رم�ضان، �ضواء كان باإطعام الطعام اأو بذل املال يف وجوه اخلري.
واآله  عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  اأن  م�ضلم  �ضحيح  ففي  واحد؛  يوم  الفر�س يف  اجتماع  اأوقات  • اغتنام 
و�ضل���م- “ق���ال يوم���ًا: َمن اأ�ضب���ح منكم اليوم �ضائم���ًا؟ قال اأب���و بكر ال�ضدي���ق: اأنا، قال: فَم���ن اتبع منكم 
جن���ازة؟ ق���ال اأبو بكر: اأنا، قال: َمن اأطعم منكم اليوم م�ضكينًا؟ قال اأبو بكر: اأنا، قال: فَمن عاد منكم اليوم 
مري�ض���ًا، ق���ال اأبو بكر: اأنا، قال ر�ض���ول اهلل -�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم-: “م���ا اجتمعن يف رجل يف يوم اإل 

دخل اجلنة”؛ ولهذا امتدح اهلل املوؤمنني؛ فقال تعالى: )اأولئك ي�ضارعون يف اخلريات وهم لها �ضابقون(. 
تقبل اهلل منا ومنكم �ضالح الأعمال..

بقلم:

وليد املطري

م�ضاعد اأم���ني عام جائزة القراآن 
الكرمي وجلنة الأوقاف

لنطرق باب الريان

لنطرق باب الريان بالصيام 
وقراءة القرآن وصلة 

األرحام وكافة األعمال
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أخطار صحية على
األطفال المعوقين في رمضان

اأك��دت الإح�صاءات والدرا�صات التي اأُجريت على املعوقني 

اأنَّ �ِص��رَّ جناحهم وانخراطه��م يف احلياة وحتقيق اإجنازات 

رت  متميزة يف املجالت املختلفة يعود اإلى اأُ�َصِرهم التي وفَّ

لهم وتدفع  لهم الظ��روف النف�صية والجتماعية التي توؤهِّ

بهم اإلى املزيد من الت�صجيع والعمل والعطاء.

الأطف��ال  ذوي  نفو���ض  يف  طي��ب  اأث��ر  امل�صارك��ة  وله��ذه 

املعوق��ني؛ فهم ي�صعرون -من خالل م�صاركتهم يف املنا�صبات 

الجتماعي��ة والديني��ة- اأنه��م ل يختلفون ع��ن اأقرانهم 

الآخري��ن؛ فه��م ي�صوم��ون وي�صلون، وق��د يوؤدون 

منا�صك احلج والعمرة اأي�صًا. 

يرتكبها أولياء األمور
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اأهمية م�ضاركتهم يف هذه املنا�ضبات الدينية  ولكن ما 
والجتماعية، وما الفائدة التي تعود عليهم من ذلك، 

وهل كل حالت الإعاقة ت�ضتطيع ال�ضيام؟
اأولياء  يرتكبها  التي  الأخ��ط��ار  من  اأن  اخل��رباء  ي��رى 
اأمور الأطفال املعوقني، منع اأبنائهم من ال�ضوم بحجة 
الأطباء  دام  ما  اأن��ه  ويوؤكدون  �ضحتهم،  على  اخل��وف 
امل�ضرفون على عالج الأطفال املعوقني �ضمحوا ب�ضيام 
كله  اليوم  �ضيام  القدرة على  لديه  اأن  وقرروا  الطفل، 
اأو حتى جزء منه؛ فاإنه ل بدَّ من ت�ضجيعه على ذلك؛ 
منذ  ال�ضيام  على  الأطفال  تعويد  الأهمية  من  اإنه  اإذ 
خالل  من  وذل��ك  لل�ضيام،  نف�ضيًا  لتهيئتهم  ال�ضغر؛ 
التدريج يف ال�ضيام، مع التغا�ضي عن اأخطاء الأطفال 
يف ال�ضيام يف اأول مرحلة؛ فمثاًل لو �ضرب ل يتم تعنيفه 
ف�ضيئًا،  �ضيئًا  ال�ضيام  اإكمال  على  حثه  واإمن��ا  ب�ضدة، 

وهكذا.
والت�ضجيع امل�ضتمر حافز قوي للكبار ف�ضاًل عن الطفل، 
اأمام  ال�ضائم  الطفل  مدح  خ��الل:  من  ذلك  ويتحقق 
الآخرين، اأو الإخبار باأنه ا�ضتطاع اأن ي�ضوم هذا اليوم، 
اأو تكرميه عند الإفطار باجللو�س مع ال�ضائمني الكبار 
واإظهار الهتمام به، اأو اإعداد الأطعمة التي يحبها لأنه 

�ضائم.
 واإذا كان يف البيت اأكرث من طفل فلتحيي الأم بينهم 
وتعدهم  ال�ضالح  والعمل  ال�ضوم  على  التناف�س  روح 
ما  لتنفذ  ثم  كاماًل،  رم�ضان  �ضيام  اأمتَّ  مَلن  بالهدايا 

وعدتهم به بعد ذلك.
النهار  ال�ضائمني يف  الأطفال  اإ�ضغال  ال�ضروري   ومن 
اأمل  ين�ضوا  وحتى  جهة،  من  بالنفع  عليهم  يعود  مبا 
اجلوع والعط�س ومير عليهم الوقت دون اإح�ضا�س منهم 
باجلهد والتعب؛ فتارًة يتم اإ�ضغالهم بلعب ل يجهدهم، 
التي  الب�ضيطة  الأعمال  ببع�س  بتكليفهم  اأخرى  وتارًة 

يحبونها اأو باأخذهم اإلى ال�ضوق مثاًل.

65

ل الطفل ون�ضيانه احلالة   وهذا الأ�ضلوب له اأثر يف حتمُّ
التي مير بها؛ وبالتايل ل يرى م�ضقة عظيمة حتول بينه 

وبني ال�ضيام.
الإي��ح��اء  ا���ض��ت��خ��دام  ك��ذل��ك  امل��ه��م��ة  الن�ضائح  وم���ن 
ميتلك  اأن  ي�ضتطيع  وباأنه  الطفل،  تربية  يف  الإيجابي 
اإرادة قوية من خالل �ضربه على ال�ضيام، واأنه �ضيثبت 
ي�ضتطيع  عندما  عالية  همته  اأن  ول��الآخ��ري��ن  لنف�ضه 
اجلوع  اأمل  من  ال�ضتفادة  مع  كالكبار،  �ضيامه  اإكمال 
الذي ي�ضعر به الأطفال لتذكريهم بالفقراء وامل�ضاكني 
ما  ي��ج��دون  ول  ي�ضومون  ال��ذي��ن  امل�ضلمني  واأط��ف��ال 
ويبيتون يطويهم اجلوع والربد وحثهم  يفطرون عليه، 

على ال�ضدقة لأمثالهم وعلى �ضكر نعم اهلل عليهم.

واحل��ن��ان  ال��زائ��دة  ال�ضفقة  ع��دم  هنا  الأه��م��ي��ة  وم��ن 
املفرط مبنع االأبناء من ال�صيام؛ حتى ال نحرمهم من 
فوائد تربوية عديدة، منها فقدان الطفل الثقة بنف�ضه 
اإذا تكرر هذا الأمر كثريًا. كما اأن هذا الأمر قد يقتل 

يف الطفل روح املبادرة واملغامرة. 
الأطفال مبا ل  الآب��اء  يكلف  اإل  الوقت ذاته يجب  ويف 
يوؤدي  قد  اإذ  ال�ضيام؛  ومنها  العبادات،  من  يطيقون 
ي�ضبب  وقد  تربوية،  واأخ��رى  �ضحية  خماطر  اإلى  هذا 
وعدم  واخليانة  كالكذب  وعك�ضية  �ضلبية  اأخالقًا  ذلك 
الأمانة وهكذا؛ اإذ يحاول اإظهار غري احلقيقة لوالديه؛ 

خوفًا منهم، وفرارًا من اإلزامهم.
اأن تدريب املعوق ذهنيًا  اأخرى يرى اخلرباء  من جهة 
على ال�ضيام ل يختلف عن تدريب الطفل العادي، على 
لي�س فري�ضة على املعوق ذهنيًا،  اأن ال�ضيام  اأن نفهم 
ولكن من املهم تدريبه على �ضلوكيات وقيم اخلري، واأن 
وما هو  ما هو رم�ضان  ب�ضكل مب�ضط  ت�ضرحي لطفلك 
طريقة  اختالف  تراعي  واأن  منه،  واحلكمة  ال�ضيام 
اأن  جيدًا  تعي  واأن  املعوق،  ذكاء  ن�ضبة  بح�ضب  ال�ضرح 
ما  اإلى  نظرًا  �ضهر رم�ضان كثريًا؛  املعوق ذهنيًا يحب 

يالحظه حوله من تغيري واحتفالت.
وعلى الأمهات معرفة اأن الطفل املعوق ذهنيًا لن ي�ضعر 
حماولة  هي  ولكن  العادي،  كالطفل  ال�ضيام  باأهمية 
عاداتنا  فيه  تتغري  مهم  �ضهر  رم�ضان  باأن  ن�ضعره  لأن 
حتى  العائلة؛  جتمع  �ضهر  هو  رم�ضان  واأن  الغذائية، 
�ضهور  بقية  عن  خمتلف  �ضهر  باأنه  ذهنه  يف  يرتبط 

ال�ضنة.
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ت�صه��د اجلمعي��ة نقلة نوعي��ة يف برامج ح�صد الدعم املعنوي واملادي لق�صية الإعاق��ة ب�صفة عامة، وخدماتها على وجه 

اخل�ص��و�ص، وذل��ك من خ��ال حزمة من برام��ج تنمية امل��وارد -بالتعاون مع نخبة من ال�ص��ركاء املميزين- ت�ص��تهدف من 

خالها ا�صتنها�ص همم اأهل اخلري؛ للم�صاهمة يف دعم ر�صالتها وخدماتها املتخ�ص�صة املجانية املقدمة لاأطفال املعوقني. 

وحتر�ص اجلمعية على تفعيل عدد من الربامج والأن�ص��طة لتوفري م�ص��ادر دخل دائمة وثابتة ت�ص��هم يف دعم امليزانيات 

الت�صغيلية للمراكز التي تبلغ �صنويًا نحو 120 مليون ريال، ومتثل حتديًا للجمعية للمحافظة على ثقة املجتمع مب�صتوى 

اخلدمات التي توفرها، وبدورها البارز يف الت�صدي لق�صية الإعاقة.

برنامج يساهم في تفعيل المسؤولية 
االجتماعية لقطاع الفنادق

املتميزة  الربامج  من  واحد  وعطاء«  »اإقامة  وبرنامج 
ال�شراكات  الكثري من  الإيجابي مع  التوا�شل  يف تعزيز 
الكربى،  ال�شكنية  والوحدات  الفنادق  قطاع  يف  املهمة 
وهو عبارة عن �شراكة بني اجلمعية وهذا القطاع؛ حيث 
تقوم من خالله هذه املن�شاآت -بعد اأخذ اإذن النزيل يف 
الفنادق اأو الوحدات ال�شكنية الكربى، يف حال رغبته- 
باإ�شافة خم�شة ريالت على فاتورته كتربع منه ل�شالح 

جمعية الأطفال املعوقني.

مبعلومات  امل�شاركة  اجلهات  بتزويد  اجلمعية  وتقوم 
جميع  اإلى  �شكر  خطابات  وتوجيه  الربنامج،  حول 
امل�شاركني ودعوتهم اإلى ح�شور الأن�شطة واملهرجانات 
مَلن  زيارات  ترتيب  اإلى  اإ�شافة  اجلمعية،  تقيمها  التي 
على جهود اجلمعية  الطالع  امل�شاركني يف  يرغب من 

وم�شروعاتها.
الذي  املبلغ  ح�شم  يف  امل�شاركة  اجلهات  دور  ويتمثل 
با�شم  �شيك  وجتهيز  اجلمعية  ل�شالح  النزيل  يحدده 

اجلمعية ُي�شلم ب�شفة �شهرية اأو يتم اإيداعه يف ح�شاب 
يف  امل�شاركني  باأ�شماء  اجلمعية  تزويد  مع  اجلمعية 

الربنامج من مديري الفنادق وموظفي ال�شتقبال.
اأهداف الربنامج

الأهداف  من  الكثري  حتقيق  اإلى  الربنامج  ي�شعى 
وجمعية  الإيواء  قطاع  بني  ال�شراكة  تفعيل  خالل  من 
امل�شوؤولية  لتفعيل  معًا  والعمل  املعوقني  الأطفال 
هذا  اأن  خ�شو�شًا  املعوق،  الطفل  خلدمة  الجتماعية 
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ميزانية  من  تكاليف  اأو  اأعباء  اأي  يتحمل  لن  القطاع 
توجيه  على  دورها  يرتكز  التي  الإيواء  قطاع  من�شاآت 
فواتري  قيمة  لى  ُي�شاف  رمزي  مببلغ  للتربع  النزلء 
اإقامتهم؛ مما يرتك انطباعًا اإيجابيًا لدى النزيل عن 
دور املن�شاأة الإن�شاين يف م�شاندة ق�شية الإعاقة ودعم 

الأطفال املعوقني.
مميزات الربنامج

ا�شتفادة  وعطاء«  »اإقامة  برنامج  مميزات  اأبرز  ومن 
هذه  عرب  اإعالميًا  والإيواء  الفنادق  قطاع  من�شاآت 
الجتماعية  بامل�شوؤولية  اهتمامها  واإبراز  ال�شراكة 
�شعار  ا�شتخدام  اإمكانية  اإلى  اإ�شافة  املعوقني،  خلدمة 
اجلمعية على مطبوعات املن�شاأة �شمن نطاق الربنامج، 

وتكرمي املن�شاأة من قبل جمل�س اإدارة اجلمعية. 
اأن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان  جدير بالذكر 
بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س الإدارة كان قد 
تعاون  اتفاقية  اإطار  يف  وعطاء«  »اإقامة  برنامج  د�شن 
لل�شياحة  عبداملح�شن احلكري  بني اجلمعية وجمموعة 

والتنمية.
وثمن �شموه مبادرة جمموعة احلكري وفكرة الربنامج؛ 
حل�شد  كو�شيلة  اخلريي  الهدف  تتجاوز  باعتبارها 
اآفاق  اإلى  اجلمعية  تقدمها  التي  للخدمات  الدعم 
اأرحب تتمثل يف التعريف بر�شالة اجلمعية لدى النخبة 
مع  التفاعل  وا�شتقطاب  املجموعة  فنادق  عمالء  من 

اأهداف اجلمعية اخلريية.
اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  التد�شني  حفل  ح�شر  قد  وكان 
احلكري  عبداملح�شن  بن  ماجد  والأ�شتاذ  اجلمعية 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة، وعدد من اأع�شاء 

جمل�س اإدارة اجلمعية.
كما وقعت اجلمعية و�شركة دور ال�شيافة اتفاقية تعاون 
اأمني  »اإقامة وعطاء«؛ حيث وقع العقد  لتفعيل برنامج 
الغامدي،  عبداهلل  بن  عو�س  الأ�شتاذ  اجلمعية  عام 
ومثل �شركة »دور ال�شيافة« الرئي�س التنفيذي الدكتور 
بدر بن حمود البدر. وبنينّ اأمني عام اجلمعية اأن هذه 
التفاقية تاأتي �شمن برنامج »اإقامة وعطاء« الذي يعدُّ 
قناة للتعاون مع املن�شاآت الفندقية، وتتيح لها التفاقية 
الوفاء بامل�شوؤولية الجتماعية وتعزيز م�شاندتها خلدمة 
اجلمعية  على  القائمني  حر�س  اإلى  م�شريًا  املجتمع، 
على بناء �شراكات طويلة املدى مع املوؤ�ش�شات الوطنية، 
اجلمعية  ر�شالة  اإلى  الداعمني  ا�شتقطاب  يتيح  مبا 
الأطفال  من  لالآلف  جمانية  خدمات  من  تقدمه  وما 
جناح؛  من  الربنامج  حققه  ما  ظل  وفى  املعوقني. 
وقعت اجلمعية وفندق الفي�شلية اتفاقية تعاون لتنفيذ 
برنامج »اإقامة وعطاء«، ووقع التفاقية م�شاعد الأمني 
املالية  املوارد  وتنمية  والإعالم  العامة  للعالقات  العام 
الفهيد،  �شليمان  بن  خالد  املعوقني  الأطفال  جلمعية 
�شعيد  التنفيذي  املدير  الفي�شلية م�شاعد  فندق  ومثـل 

عبداهلل الع�شريي 

   

مقال   

اأ�شبح  ال�شبكات  تلك  فبوجود  الجتماعي؛  التوا�شل  �شبكات  قامو�س  يف  توجد  ل  كلمات  والقيود  احلدود 
اجلميع قادرًا على امل�شاركة باملحتوى الذي يريده، ويعرب عن ذاته كيفما ي�شاء. بل الأجمل من هذا كله اأن 
املجتمع وجد من�شة كبرية ت�شعد عليها كل الفئات بال ا�شتثناء؛ فامل�شهد اأ�شبح اأجمل بكثري بوجود جميع 

عنا�شر املجتمع. 
الفر�س  من  الكثري  وخلقت  جمتمعنا  مالمح  ت  غريرَّ تطبيقاتها-  -مبختلف  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات 

لظهور واإبراز املواهب والتعبري عن حياتنا بالطريقة التي نختارها.
البارز  ال�شوء  �شلبية، لكن  اإفرازات كثرية  لها  التوا�شل الجتماعي  �شبكات  واملمار�شة يف  الو�شول  �شهولة 
خ�شبة  اأر�شًا  فيها  وجدت  والتطوعية  اخلريية  اجلمعيات  اأن  هو  واملمار�شات  امل�شاركات  هذه  يف  وامل�شع 
التواجد يف  اأو اخت�شار  التقليدية  العامة  العالقات  بيانات  بعيدًا عن  نف�شها وفعالياتها وجهودها  لت�شويق 
املجتمع “اإعالميًا” على �شكل �شفحات مكتوبة يف اإحدى زوايا ال�شحف املهملة؛ اإذ اأ�شبحت كل جمعية اأو 
موؤ�ش�شة م�شتقلة بن�شرها والرتويج لفعالياتها دون احلاجة اإلى بيانات ال�شحف الطويلة اململة اأو التقليل من 

حجم الظهور وتغيري املحتوى ب�شبب �شيا�شات �شحفية. 
وتتجاوز كل  الأوقات  كل  تخت�شر  توا�شل  و�شيلة  الداخلي، حتديدًا، وجد  بل حتى جمهور هذه اجلمعيات 
احلدود، ويتفاعل معها اأكرث من اأي وقت م�شى؛ فذوو احلاجات اخلا�شة وجدوا منربًا لعر�س مواهبهم بكل 

اإبداع يف �شبكات التوا�شل الجتماعي، واأ�شبح لهم جمهور متابع عري�س.
الكردي  راكان  املبدع  الر�شام  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  جنوم  من  اأ�شبحت  التي  النماذج  اأبرز  اأحد 
ن لوحة حياتك”،  الذي �شارك يف الكثري من املعار�س مثل: معر�س “ب�شمتي”، ومعر�س “بالتحدي ... تلونّ
والكثري من املعار�س العربية.  راكان ينرث اإبداعه ب�شكل م�شتمر يف �شبكات التوا�شل الجتماعي؛ حتى اأ�شبح 

جنم �شباك يف معار�س الفنون. 
مبارك  وال�شاب  احلاذور،  فهد  وال�شاب  ال�شرب،  عبدالرحمن  مرام  ال�شابة  الر�شامة  الأخرى  الأمثلة  ومن 
التوا�شل  �شبكات  يف  لها  عنوانًا  الكوميديا  اختارت  اأخرى  جمموعة  وهناك  تطول.  والقائمة  الدو�شري.. 
الجتماعي، واأخرى اختارت الإعالم، وغريها من املواهب التي فر�شت نف�شها، واندجمت يف املجتمع ب�شكل 
اأ�شهل واأ�شرع بكثري. من املفارقات اأنه يف عامل الواقع هناك فئات تواجه �شعوبة يف الندماج مع املجتمع، 
وقد تعاين ب�شبب تعقيدات وتفا�شيل كثريه متنعها من التوا�شل مع املجتمع ب�شكل �شل�س. ويف املقابل هذه 
الفئات جتد يف العامل الفرتا�شي مالذًا ملواهبها املدفونة التي مل جتد فر�شه للظهور ول التعبري يف الواقع. 
الإدمان  و�شببت حالة من  بع�س احلالت،  اجتماعية يف  �شببت عزلة  لأنها  كثريًا  ال�شبكات  تالم هذه  قد 
اأن �شبكات التوا�شل �شاهمت يف تذويب احلدود بني  يف التوا�شل مع عامل افرتا�شي مبهم. لكن بالتاأكيد 
اإحدى  واأ�شبحوا  الإبداع،  ي�شارك  والكل  الكل،  مع  يتفاعل  فالكل  اخلا�شة؛  الحتياجات  وذوي  املجتمع 
الأدوات املهمة لإثراء املحتوى يف هذه ال�شبكات، وجنوم �شباك يتهافت عليهم املتابعون، وبطبيعة احلال 

يبحث عن ح�شاباتهم املعلنون.

بقلم:

ماجد اجلريوي

شبكات التواصل االجتماعي قلبت المعادلة!

قد تالم هذه الشبكات 
كثيرًا ألنها سببت عزلة 

اجتماعية في بعض الحاالت
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رحلة   
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مأرز اإليمان
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�أي  جنبات  يف  �لأطفال  يق�ضيها  �لتي  �لقليلة  و�ل�ضاعات  �لو�حد..  �ليوم  رحلة 
تاأثري�تها،  تبقى  حيث  رحلة..  جمرد  من  بكثري  �أكرث  هي  �إليه..  يذهبون  مكان 
رمبا، �لعمر كله.. ولذلك تهتم مر�كز �جلمعية بتطبيق برنامج �لرحالت لأهميته 
�لأطفال  لدى  يكون  ل  كثري من �حلالت  ففي  و�لرتفيهية؛  و�لتعليمية  �لتاأهيلية 
باأن  �إح�ضا�ضهم  ب�ضبب  �لعزلة  �إلى  مياًل  �أكرث  ويكونون  و�لتعلم،  للعالج  قابلية 
�إعاقتهم ل جتعلهم يجرون �أو يلعبون مثل �أقر�نهم.. ولكن �لرحالت حتفز �ملعوق 
على �لندماج مع ذويه وتقبل �لعالج و�لتعلم .. وموؤخرً� ز�ر �أطفال مركز �لأمري 
جو�ر  �إلى  �ملقام  �لإمي��ان  ماأرز  معر�ض  �ملنورة  باملدينة  عبد�لعزيز  بن  �ضلطان 
م�ضجد قباء، و�لذي ي�ضم وثائق تاريخية وتر�ثية وخر�ئط و�ضورً� مهمة؛ حيث 
ه �ملعر�ض من هذه �لآثار، ومن جم�ضمات  ��ضتمع �لأطفال �إلى �ضرح حول ما �ضمَّ
للم�ضجد �لنبوي �ل�ضريف، و�لتي تبني تطوره وما جرى عليه من تو�ضعات، وقد 

��ضتمتع �لأطفال بالرحلة وباملعلومات �جلديدة.

ت�ضوير: يو�ضف �ضفر
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يزور الجمعية العديد من الشخصيات العامة 
والبارزة.. ويسعدنا أن يكتبوا انطباعاتهم حول 

الزيارة.. وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

السعادة معهم
7899
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ق�شى الأ�شتاذ عبداهلل بن فهد العجالن ع�شو 
جمل�ـــس اإدارة الغرفـــة التجاريـــة وال�شناعية 
بالريا�س، يومًا حافاًل مع اأطفال مركز امللك 
فهـــد بالريا�س؛ اإذ قام بزيـــارة للمركز اطلع 
خاللها على اخلدمات املتخ�ش�شة واملجانية 

التي يوفرها ملن�شوبيه من الأطفال املعوقني.
وقال عبـــداهلل العجالن اإن زيارتـــه لالأطفال 
واأ�شعـــده،  اأ�شـــره،  وتبـــادل احلديـــث معهـــم 
خ�شو�شـــًا ما �شاهـــده من خدمـــات واأن�شطة 
وتخ�ش�شـــات دقيقـــة واأجهزة نـــادرة وعناية 
فائقـــة بهـــذه الفئـــة من الأبنـــاء، معربـــًا عن 
�شكره وتقديـــره لإتاحة الفر�شة لـــه لاللتقاء 
بالأطفـــال، ولـــكل امل�شوؤولـــني باجلمعيـــة على 

جهودهم املباركة.
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ا�شت�شافت �شفحة اجلمعية على موقع “ �شناب �شات” 
الفن���ان يو�ش���ف اجل���راح ال���ذي ق���ال : “ اأخاطب روح 
ال�شب���اب الفتيان والفتيات عن اأهمية العمل التطوعي؛ 
اإذ اإن التط���وع ال يقت�ش���ر على فعالي���ة معينة وتنتهي.. 
وهناك �شباب كثريون يقوم���ون بذلك؛ ففي جدة مثاًل 
ذهب �شباب باأكيا����س واأدوات ب�شيطة وقاموا بتنظيف 
البحر.. ال�شاط���ئ والكورني�س.. وهذا مثل، ونتمنى اأن 

يكون دائمًا، ومن داخلنا ويف روحنا.”
واأ�ش���اف قائ���اًل: “ ما اأق�ش���ده اأن نعم���ل اأ�شياء نزرع 
به���ا ابت�شام���ة لالآخري���ن يف اأي م���كان.. يف البي���ت، 
يف املدر�ش���ة، يف العم���ل؛ فدائم���ًا ال�شباب مته���م باأنه 
اأنه عنده  ولكن احلقيقة  �شيء”.  وما عنده  “فا�شي، 

�ش���يء و�شيء كثري.. ويج���ب اأالاَّ نحكم على النا�س 
اإال بعد اأن نعرف هدفهم. املهم اأن يكون التوا�شل 
�شريعًا مع ال�شباب، ونعرف ماذا يهمهم ونتكلم 
معهم؛ فه���ذا اأف�شل لهم وللمجتم���ع.. واأ�شرب 

مثاًل لذل���ك باجلمعي���ات اخلريية، وجمعي���ة االأطفال 
املعوق���ن، واأي جمعي���ة خريي���ة اأخرى. ونح���ن بطبعنا 
يف داخلن���ا اإن�شاني���ة عالية جدًا، واأدعوك���م اإلى معرفة 
م���ا تقدمه هذه اجلمعيات، وال نكتف���ي بالزيارة فقط، 
بل ال بداَّ اأن نع���رف ال�شيء الذي يهمهم؛ حتى ن�شتطيع 
تو�شي���ل الر�شالة اإل���ى املجتمع؛ فمث���اًل اإذا ذهبت اإلى 
البي���ت، وقلت: “اأريد اأن اأفع���ل �شيئًا للجمعية من اأجل 

هذه الر�شالة”؛ فبالتاأكيد �شي�شدقونك.”

إعاقنت
على » سناب شات الجمعية «

روح الشباب.. والفنان يوسف الجراح

نهاية  ويف 
ر�شالته قال : “ اأعرف، 

من و�شدق���وين، اأن يف كل م���كان يوج���د موهوب���ون 
ال�شب���اب.. وهناك الكث���ري منهم يت�شاءل ع���ن اأ�شباب 
ومتثيله���م  كتاباته���م  عل���ى  منه���م  احل�ش���ول  ع���دم 
بطريق���ة �شحيحة؛ لذل���ك اأمتنى من اإخ���واين الكتاب 
واالإعالمين، كاًل يف جماله، اأن يجل�س كل واحد منهم 

وي�شتمع اإلى ال�شباب ويح�س بهم.”

أشعل مواقع التواصل االجتماعي

طفل بوسني بال ذراعين..  بطل أوروبي في السباحة

ا�شتعلت 
مواقع التوا�شل 

االجتماعي على »تويرت« و«في�شبوك« 
بخرب اإ�شماعيل زولفيت�ش )6 �شنوات( الطفل 

البو�شني الذي ُولد بال ذراعني، والنجاحات التي 
حققها يف البطوالت الوطنية واالأوروبية يف ريا�شة 

ال�شباحة؛ حتى بات ُيعرف با�شم »فرا�شة بال اأجنحة«. وقد 
اأثبت قدرة االإن�شان على تذليل العقبات.

ويف مدينة زينيكا بالبو�شنة  قال زولفيت�ش اإنه »كان يخاف من 
املاء، اإال اأنه متكن من قتل اخلوف، وتعلم ال�شباحة حمققًا عددًا 

من امليداليات الذهبية يف بطوالت خمتلفة«.
واأ�شاف اأن اآخر ميدالية ذهبية ح�شل عليها، كانت يف البطولة 

االإقليمية التا�شعة لل�شباحني املعوقني التي ا�شت�شافتها 
كرواتيا، واأ�شار اإلى اأن “املثابرة، واالإرادة، والعزم 
هي الطريق الوحيد لتحقيق النجاح”، و اأنه تعلُّم 

ال�شباحة قبل عام؛ لي�شبح بعد فرتة وجيزة 
بطاًل قوميًا، وبات ُيعرف بلقب

)فرا�شة بال اأجنحة(”.



81 99
�شعبان 1438 هـ  ـ  مايو 2017م

الهاتف الذكي.. 
وراء حوادث المرور

اأظهرت درا�شة علمية اأن ال�ش���رعة واالن�شغال بالهاتف 
اجلوال وقطع االإ�ش���ارات اأخطر اأ�ش���باب حوادث املرور 
باململك���ة، والتي تت�ش���در املعدالت العاملي���ة على نطاق 

الوفيات واالإ�شابات.
واأو�شح���ت الدرا�ش���ة الت���ي ن�ش���رت يف املجل���ة الدولية 
لل�شح���ة العامة والعلوم الطبي���ة، اأن ال�شرعة يف قيادة 
ال�شيارات اأكرث اأ�شباب ح���وادث املرور، يليها االن�شغال 

بالهواتف، ثم قطع اإ�شارة املرور.
الزه���راين  ب���ن ح�ش���ن  عل���ي  الدرا�ش���ة  مع���د  وذك���ر 
اال�شت�ش���اري النف�شي يف كلية الط���ب بجامعة الطائف، 
اأن���ه اأجراه���ا على عينة م���ن طلبة كلية العل���وم الطبية 
باجلامع���ة يبل���غ متو�شط اأعماره���م 21 عام���ًا؛ ملعرفة 

اآرائهم وتوجهاتهم جتاه اأنظمة املرور ولوائحه.
وذك���رت الدرا�ش���ة اأن اأكرث من ن�ش���ف العينة تعر�شوا 

حلوادث م���رور، واأن 83 يف املئة منهم كانت اإ�شاباتهم 
ترتاوح بن املتو�شطة واخلفيفة.

وب���ننّ الباح���ث اأن 4 يف املئة  م���ن عين���ة الدرا�شة يرون 
يف االلت���زام برب���ط حزام االأم���ان موؤ�شرًا عل���ى الرقي 
والتح�ش���ر، بينم���ا يرى 85 يف املئ���ة  من اأف���راد العينة 
اأهمي���ة ربط حزام االأم���ان، ولكنه���م يتجاهلونه ك�شاًل 
اأو لع���دم املب���االة. كما بين���ت الدرا�ش���ة اأن 75 يف املئة  

م���ن اأفراد العينة كانت معلوماته���م متو�شطة عن اأنظمة 
امل���رور. وخل����س الزه���راين يف درا�شت���ه اإل���ى اأن ل���دى 
ال�شباب معرفة متو�شطة باأنظمة املرور ولوائحه، ولكنهم 
ه  يتكا�شلون يف تنفيذها لع���دم ال�شرامة يف املراقبة. ونباَّ
اإلى اأن التحول اإلى ا�شتخدام التقنية يف ر�شد املخالفات 
ه���و احلل للحد م���ن ال�شرعة وقطع االإ�ش���ارة وا�شتخدام 

الهاتف اجلوال الذي زاد يف الفرتة االأخرية.
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إن اهلل مع الصابرين

�أثن��ى �هلل تبارك وتعالى عل��ى نبّيه �لكرمي بقوله )و�إنََّك لَعَلى ُخُلٍق عِظيم( و�أر�َش��د 

�شبحانه وتعالى ُ عباَده يف هذه �الآية �إلى �القتد�ِء بَنِبّيه �شلَّى �هلل عليه و�شلم حيث 

�إنه كاَن �أح�شَن ِعباِد �هلل ُخُلًقا ثم عّلَمنا ر�شوُل �هلل �شلَّى �هلل عليه و�شلم ُح�ْشَن �خُللق 

َنا عليه. وَحثَّ

حيحة عنه املّت�سلِة الأ�سانيد  فِمن اأحاديثه الّثابتِة ال�سّ
ما رواه ابُن حّبان يف �سحيحه اأنه �سلَّى اهلل عليه و�سلم 
قال ل�ُسَلْيم بِن جابر ر�سي اهلل عنه: » واإن امُروؤٌ �َسَتَمَك 
مب���ا ل َيعَلُم ِفيَك فال َت�ْسِتْمُه مب���ا َتعَلُم فيه« اأر�َسَدنا اإلى 
ا����س اأن ُنقاِب���َل الإ�س���اَءة  اأّن الأف�س���َل يف معام���الِت النَّ
بالإح�س���اِن فاإّنه واإْن كان جائًزا اأن َيقَت�ّس امل�سلُم مّمن 
ظَلَم���ُه بامِلثل لكّنه اأر�َسد يف هذا احلديث اإلى اأّن الكماَل 

هو الّتَجاُوز.
ديَد َمن  ا�َس ولكنَّ �ل�شَّ ديُد َمن َغَلَب �لنَّ »لي�َس �ل�شَّ

غَلَب َنف�َشه«.
حيح اأن ر�سوَل اهلل �سلَّى  روى ابُن ِحّب���ان بالإ�سناِد ال�سّ
ا�َس  ديُد َم���ن َغَلَب النَّ اهلل علي���ه و�سلم ق���ال ” لي�َس ال�سَّ
ُف َمن يَتحلَّى  ديَد َمن غَلَب َنف�َسه ” وَهذا َو�سْ ولكنَّ ال�سَّ
َل َمن قَطَعه وُيعطَي َمن َحَرَمه وَيعُفَو  بثالثِة اأُمور اأن َي�سِ
ن ظلَم���ه وَقد جاء ذلك يف حدي���ٍث رواه البيهقي يف  عمَّ
���ف يف بيان مكارم الأخالق  كت���اب الآداب الذي هو موؤلَّ
ُل َمن  اأّن ر�س���وَل اهلل �سلَّى اهلل عليه و�سل���م قال: ” َت�سِ

َقَطَعك وُتعِطي َمن َحَرَمك وَتعُفو َعّمن ظَلَمك “.
” قَطَعك  َمن  َل  َت�سِ ” اأن 

َل َم���ن قَطَعك ”  ق���ال �سلَّ���ى اهلل عليه و�سل���م ” اأن َت�سِ
ل���ة الكاملُة  َل���ة وال�سِّ ِح���َم لها َح���ّق ال�سِّ فمعن���اه اأن الرَّ
ل الّرُجل رحَمه الذي يقَطعه اأي يزوُر  للرحم هي اأن َي�سِ
َمن ل ي���زوره ِمن اأرحاِمه كما ي���ُزور الذين يزوروَنه، ل 
ُله ول  ُله بل ي�سِ ُلني فاأن���ا ل اأ�سِ يق���ول هذا رِحمي ل َي�سِ
َلة ثّم  يقابُل قطيَعَت���ه بالقطيعة بل ُيقاِبل الَقطيَعة بال�سِّ
�سل���ُة الّرحم اإّما مبج���ّرد الّزيارة واإّم���ا بالإح�ساِن اإليه 
ِحُم  زق واإن كاَن ذلك الرَّ مّم���ا َرزقه اهلل تعالى ِمن ال���رِّ
ا على هذا  رورة فبطريِق الوجوِب ،�ساَر فر�سً بحالِة �سَ
ال���ذي عنَده ما يزيُد على حاجِت���ه اأن ُيح�ِسَن اإلى رِحمه 

مكارم األخالق وحسن المعاملة

رورة فاإن مل يفعل فاإّنه قاِطُع َرِحم  ال���ذي هو بحاَلة ال�سّ
ِح���م عذاُبه �َسدي���ٌد عنَد اهلل حّت���ى ورد فيه  وقاط���ُع الرَّ
حدي���ٌث رواه البخاري وغريه يف ال�سحي���ح: ” ل يدُخل 
���َة قاِطع ” َيعني قاِط���ع رِحم، معنى احلديِث اأّنه ل  اجلنَّ
َيدُخ���ل يف الأّوِلني لأّن املوؤمنني ل َيدُخل���وَن اجلّنة كلَّهم 
���َة قبل الآَخِرين  َدْفَع���ًة واِح���دة بل منُهم َمن َيدخل اجلنَّ

بخم�ِسمائة عاٍم، يوُم القيامِة يوٌم َطويل.
)يف يْوٍم كاَن ِمقد�ُره خْم�ِشْيَ �أَْلَف �َشَنة(.

قال تعالى: ))يف يْوٍم كاَن ِمقداُره خْم�ِسنْيَ اأَْلَف �َسَنة(( 
هذا الي���وُم الّطويل يجَعُله اهلل تعال���ى على الأتقياء مَن 
املوؤمن���ني اأَخّف ِم���ن �س���الِة فِرْي�سة وذل���َك لأّن املوؤمَن 
الكام���َل يف ذل���ك اليوم مملوٌء �ُسروًرا ف���ال َيِجُد احَلَزُن 
ًع���ا يف قلبه، امَت���الأ القلُب �ُس���روًرا، حرُّ  واخَل���وُف َمو�سِ
ال�ّسم�س ذلَك اليوم الذي اأ�سعاٌف م�ساَعَفة على حّرها 
يف الّدني���ا هو ل يقا�ِسي منه �سيًئا بل يجَعُله اهلل يف ِظلِِّه 

اأي ِظ���لِّ الَعْر�س وَم���ن اأكرَمُهم اهلل تعال���ى مَن املوؤمنني 
ذل���ك اليوم يكون���وَن يف ِظلِّ العر�س ل يِج���ُدون َم�سَّ َحرِّ 
ى بنَي الِعباِد فُيبَعث َمن ُبِعَث  ال�سم�ِس باملّرة اإلى اأن ُيق�سَ

ار. اإلى اجلّنة وُيبَعث َمن ُبِعَث اإلى النَّ
» وُتعِطَي َمن َحَرَمك «.

قال �سلَّ���ى اهلل عليه و�سلم: ” وُتعِطَي َمن َحَرَمك ” اأنه 
ى الإعطاَء مّما رزَقه اهلل تعالى  ينبغ���ي للموؤمن اأن َيَتَوخَّ
م���َن املاِل احلالل ملن ل ُيعطْيه فهذا هو الكَمال، اأّما اأن 
���ى لَعطاِئه َمن ُيعطْيه فال ُيْعِطي َمن ل ُيعِطيه هذا  يَتوخَّ
خ���الف الكمال، واملكافاأُة فيها ث���واب، اإذا اأ�سَدى اإليَك 
�سخ����سٌ َمعروًفا اإذا كاَفاأَته مبع���روٍف مثِله اأو بَنوٍع اآَخَر 
ِمَن الإح�َسان ،هذا ِمن جمَلة احل�سَنات التي اأُِمرنا بها، 
حت���ى اإّنه اإذا مل يكن عنَد املُ�سلم َمقِدَرٌة على اأْن ُيكافئه 
باملثل يكاِفئُه بالدَع���اِء لُه باأن يقوَل َجزاَك اهلُل َخرًيا اأو 

َجزاُه اهلل َخرًيا.
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من الذاكرة
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اجتم���اع اجلمعي���ة العمومية لي����س جمرد ح�سور �سنوي لأع�س���اء اجلمعية، ولي�س اإج���راًء روتينيًا 
ل�ستيفاء الأنظمة واللوائح.. رمبا يكون كذلك، يف جمعيات كثرية، ولكن الأمر يف جمعية الأطفال 

املعوقني يختلف، مثل اختالف اجلمعية عن جمعيات كثرية!!
فف���ي اجلمعية يع���د اجتماع اجلمعي���ة العمومية مبثابة حف���ل لو�سع حجر اأ�سا����س لإجناز جديد، 
وور�س���ة عمل لال�ستفادة م���ن �سابقة الأعمال واخل���رات املرتاكمة.. وقبل كل ذل���ك فاإن اجتماع 
العمومي���ة يك���ون منا�سبة ملواجه���ة حتدٍّ ت�سع���ى اجلمعية للت�س���دي له مبنهجية علمي���ة وبدرا�س���ات املتخ�س�سني 
واخلراء يف كل املجالت، �سواء ذات العالقة باخلدمة التي تقدمها اجلمعية اأو بال�ستثمار يف م�سروعات الأوقاف 
اأو يف تطوي���ر الأداء الإداري ورف���ع كفاءة العم���ل والعاملني يف كل اإدارات 

واأق�سام اجلمعية.
ويف الكلم���ة التوجيهي���ة ل�ساحب ال�سمو امللكي الأم���ري �سلطان بن �سلمان 
ب���ن عبدالعزيز خالل حفل اجتم���اع اجلمعية العمومية ال����31 اأكد �سموه 
اأن “جه���ود اجلمعي���ة موجهة يف املقام الأول اإلى العمل على زيادة فر����س ال�ستفادة من خدماتها للمحتاجني عر 
تو�سي���ع نطاق ه���ذه اخلدمات، ورفع طاق���ة ا�ستيعاب املراكز، وكف���اءة خمرجاتها، وحتدي���ث وتطوير جتهيزاتها، 
وقدرات كوادرها ملواكبة هذا التوجه، وال�سعي اإلى بلورة ا�سرتاتيجية اجلمعية الهادفة اإلى الو�سول بخدماتها اإلى 
مواق���ع الكثافة ال�سكانية يف خمتلف مناط���ق اململكة، �سمن خطتها الطموحة لالأع���وام املقبلة، وت�سخري الطاقات 

والقدرات لتذليل اأي �سعوبات ميكن اأن تعرت�س م�سريتنا نحو هذا الهدف”.
كم���ا اأن اجلمعي���ة تواجه العام املقبل حتديًا مهمًا يتحتم اإجنازه على اأف�سل م���ا يكون، وهو حتدٍّ ت�ستحقه اجلمعية 
ع���ن ج���دارة بتاريخها الطويل وخدماتها املتط���ورة، وذلك فيما يتعلق باملعايري التي متاثل م���ا هو معمول به عامليًا 

يف قطاعات الرعاية والتاأهيل، ومبا يلبي ويتوافق مع متطلبات الهيئة الدولية لعتماد مرافق التاأهيل )كارف(.
ولكن يبقى التحدي الأكر با�ستمرار العمل اجلاد والدوؤوب على تاأمني روافد دعم مالية للجمعية من خالل تعزيز 
ميزانيته���ا ع���ر حزمة من م�سروعاته���ا ال�ستثمارية، واأبرزها م�س���روع “خري مكة”، ي�س���اف اإلى ذلك براجمها 
امل�ستج���دة لتنمي���ة مواردها املالية.. واإن الآم���ال والتطلعات والطموحات معقودة عل���ى كل من�سوبي اجلمعية لبذل 
مزي���د م���ن اجلهود من اأجل احلفاظ على الثقة الغالية التي حظيت به���ا على مدى ثالثني عامًا، وكانت، ول تزال، 

تذى يف الن�شباط باأداء العمل، وال�شفافية يف اإدارة الأعمال، والدقة يف حتقيق الإجنازات. قدوًة حتحُ

يدًا بيد   

الجمعية.. وصناعة الخير!

اجتماع الجمعية العمومية 
بمثابة حفل لوضع حجر 

أساس إلنجاز جديد

بقلم : 
خالد بن �شليمان �لفهيد

م�ساعد اأمني ع���ام اجلمعية للعالقات 
العامة والإعالم وتنمية املوارد املالية


