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إن اهلل مع الصابرين

اإن امل�ؤم��ن ال��ذي ر�ص��ي باهلل تعال��ى رّبًا، وبالإ�ص��ام دينًا، ومبحمد –�ص��لى اهلل عليه 

و�ص��لم- نبيًا ور�ص���ًل، واأُ�ص��ِرب قلُبه حاوَة الإميان، ل ي�ص��عه اإل اأن يلبَي داعَي اهلل 

للت�ص��حية وبذِل كلِّ �صيٍء ابتغاَء مر�صاِة اهلل، �ص���اء اأكان ذلك نف�َصه اأم ماَله وولَده، 

اأم حياَته ووقَته، طيبًة بذلك نف�ُصه، مطمئنًا به قلُبه.

وميادين الت�ض���حية كثرية، ولع���ل اأبرزها: بذل النف�س، 
وبذل املال، وبذل الوقت والعمر، والت�ض���حيُة بذلك كلِّه 

يف �ضبيل الغاية، واأداء الأمانة.
َ َقْر�ضًا َح�َضنًا  يقول عز وجل: {َمْن َذا الهَِّذي ُيْقِر�ُس اللهَّ
َلْيِه  ُ َيْقِب�ُس َوَيْب�ُضُط َواإِ َعافًا َكِثرَيًة َواللهَّ ���اِعَفُه َلُه اأَ�ضْ َفُي�ضَ

ُتْرَجُعون}.
الرتغيب يف الت�صحية

اإن الفوز بر�ض���وان الل يكون بالبذِل والت�ض���حية، وبلوغ 
الهدف ل يكون اإل بالت�ض���حية، ف�ضاًل عن اأن للت�ضحية 
الث���واَب اجلزي���ل، واأن القعود عنها ترتت���ب عليه اأوخم 

العواقب.
وق���د وعدنا الل -عز وجل- باأن اأيهَّ �ض���يء ن�ض���حي به؛ 
م���اًل كان اأم وقت���ًا، فاإن���ه يعطين���ا عليه اأك���رم العطاء، 

ويجازينا عليه خري املثوبة واجلزاء.
ْزَق مِلَْن َي�َض���اُء ِمْن  ي َيْب�ُض���ُط الرِّ قال تعال���ى: {ُقْل اإِنهَّ َربِّ
ْنَفْقُتْم ِمْن �َض���ْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو  ِعَباِدِه َوَيْق���ِدُر َلُه َوَما اأَ

اِزِقنَي}. َخرْيُ الرهَّ
مناذج م�صرقة يف الت�صحية والفداء

روى ابن اإ�ض���حاَق عن اأبيه اإ�ضحاَق بِن ي�ضار، عن اأ�ضياخ 
من بني �ض���لمة، اأن عمَرو بَن اجلم���وِح كان رجاًل اأعرَج 
�ضديَد العَرج، وكان له بنوَن اأربعٌة مثُل الأُ�ْضد، ي�ضهدون 
مع ر�ض���ول الل -�ض���لى الل عليه و�ضلم- امل�ضاهد، فلما 
كان ي���وُم اأُُح���ٍد اأرادوا َحْب�َض���ه، وقالوا ل���ه: اإن الل -عز 
وج���ل- قد َعَذَرك، فاأتى ر�ض���وَل الل -�ض���لى الل عليه 
و�ض���لم- فق���ال: اإن بِنيهَّ يريدون اأن يحب�ض���وين عن هذا 
الوجه، واخل���روِج معك فيه، ف���والل اإين لأرجو اأن اأطاأ 
بعرجت���ي هذه يف اجلنة، فقال ر�ض���ول الل -�ض���لى الل 
���ا اأنت فق���د عذرك الل ف���ال جهاد  علي���ه و�ض���لم-: »اأمهَّ

صور وميادين التضحية

عليك«، وقال لبني���ه: »ما عليكم األاّ متنعوه، لعل الل اأن 
يرزقه ال�ضهادة«، فخرج معه فقتل يوم اأحد.

ق�صة اأبي طلحة
روى ال�ض���يخان عن اأن�س -ر�ض���ي الل عن���ه- قال: كان 
اأبو طلحة اأكرَث الأن�ض���ار باملدينة م���اًل من نخل، وكان 
َحاُء، وكانت م�ض���تقبلَة امل�ض���جد،  اأحبهَّ اأموال���ه اإليه َبرْيُ
وكان الر�ضول -�ضلى الل عليه و�ضلم- يدخلها وي�ضرب 
م���ن ماٍء فيها طيب، قال اأن�س: فلما نزلت هذه الآية: {

بُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن  ا ُتِ َل���ْن َتَناُلوا اْلِبهَّ َحتهَّى ُتْنِفُق���وا ِمهَّ
َ ِبِه َعِليٌم} جاء اأبو طلحة اإلى ر�ضول الل  نهَّ اللهَّ �َض���ْيٍء َفاإِ
-�ض���لى الل عليه و�ض���لم- فقال: يا ر�ضول الل، اإن الل 
ا  ���ى ُتْنِفُقوا ِمهَّ تعال���ى اأنزل عليك: {َل���ْن َتَناُلوا اْلِبهَّ َحتهَّ

���وَن{، واإن اأحب م���ايل اإيلهَّ بريحاء، واإنها �ض���دقة  بُّ ُتِ
ها وذخرها عند الل تعالى، َف�ض���ْعها  لل تعالى اأرجو ِبرهَّ
يا ر�ض���ول الل حيث اأراك الل، فقال ر�ضول الل -�ضلى 
الل عليه و�ضلم-: »بٍخ! ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، 
وقد �ضمعُت ما قلَت، واإين اأرى اأن جتعلها يف الأقربني«، 
َمها اأبو طلحة  فقال اأبو طلحة: اأَفعُل يا ر�ضول الل، فق�ضهَّ

يف اأقاربه وبني عمه.«
حياة امل�صلم.. والت�صحية

الل،  ملنه���ج  ا�ضت�ض���الم  الل،  اإل  اإل���ه  ل  اأن  •�ض���هادة 
فعليها نحيا ويف �ض���بيلها جناه���د وعليها منوت وعليها 

نلقى الل.
ي�ض���غلنا عن  ما  ب���كل  ت�ض���حية  •ال�ض���لوات اخلم����س 

ال�ضالة من ك�ضب مادي اأو طعام اأو لهو اأو غري ذلك.
وال�ضهوة. وال�ضراب  الطعام  مبتعة  ت�ضحية  •ال�ضيام 

النف�س. اإليه  متيل  الذي  باملال  ت�ضحية  •الزكاة 
وبتحمل  والأه���ل،  الوط���ن  ت�ض���حية مبفارقة  •احل���ج 

م�ضاق ال�ضفر، وبالإنفاق لأداء املنا�ضك.
اأُجب  اأبي �ض���لمة وزوجته يف الهجرة، فقد  •ت�ض���حية 
عل���ى ترك زوجت���ه، وُحرمت زوجته م���ن ولدها، وقبال 

هذه الت�ضحية نحو �ضنة.
الريموك،  معرك���ة  يف  الثالثة  املجاهدي���ن  •ت�ض���حية 
وه���م يف الرمق الأخري، كل منهم ي�ض���حي بحاجته من 

املاء لأخيه، حتى ا�ضُت�ضهدوا جميعا.
•ت�ض���حية ال�ض���اب بنف�ض���ه؛ ف���ال يت���زوج حت���ى يربي 

اإخوته.
•ت�ضحية ال�ضاب بنف�ضه؛ فال ي�ضافر اإلى اخلارج طلبًا 

ل�ضعة الرزق؛ حتى يراعي والديه امل�ضَننْي.
اأ�ضرتها. خدمة  يف  والزوجة  والأم  الأب  •ت�ضحية 
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الأم���ري عب���د املجي���د بن عب���د العزيز اأم���ري منطقة 

املدين���ة املنورة  � يرحمه الل � ي�ض���ع حجر الأ�ض���ا�س 

ملرك���ز املدين���ة املنورة ال�ض���بت 5 رم�ض���ان 1418ه�. 

بح�ضور الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد العزيز . 

من الذاكرة
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.. بالرغم من الأهمية الق�ض���وى التي ت�ض���كلها اأدوات وو�ض���ائل التوا�ض���ل الجتماعي احلديثة يف 
عامل الت�ض���ال يف هذا الع�ض���ر.. اإل اأن هناك من املطبوعات الفريدة يف اأهدافها و�ضيا�ضاتها ما 
يفوق يف اأهميته تلك الأدوات والو�ض���ائل، ومنها جملة “اخلط���وة” هذه التي تدخل املئوية الثانية 

من عمرها ابتداًء من هذا العدد.
.. وترجع اأهمية “اخلطوة” يف اأنها الو�ض���يلة الإعالمية الوحيدة التي تخدم فئة الأطفال املعوقني، لي�س يف اململكة 
فح�ض���ب واإمن���ا يف اأي م���كان م���ن وطنن���ا العربي؛ ملا جت�ض���ده م���ن مهام 
ووظائف وم�ض���وؤوليات تنه�س بها جمعية الأطف���ال املعوقني باململكة منذ 

قامت وحتى الآن.
.. ويف الوق���ت ال���ذي اأهنئ فيه اأ�ض���رة املجلة وكذل���ك اجلمعية على هذا 
“امل�ضوار” الناجح الذي قطعته املجلة.. يف الوقت الذي اأ�ضري فيه اإلى جهود الأمري �ضلطان بن �ضلمان املكثفة وراء 

جناح كل من اجلمعية وهذه املجلة مبا يوفره من دعم مفتوح لهما.
.. والأهم من كل ذلك هو اأهمية التخطيط لهذه املجلة بحيث ت�ض���بح م�ض���درًا توثيقيًا يلجاأ اإليه الباحثون ملعرفة 
كل �ضاأن من �ضوؤون الإعاقة بني اأطفال اململكة.. بحيث ت�ضبح املجلة جزءًا من املكتبات البحثية يف العامل، اإ�ضافة 

اإلى متابعتها لأخبار واأن�ضطة اجلمعية واأطفالها ومن�ضوبيها..
.. وكم اأمتنى اأي�ض���ًا اأن اأراها يف ن�ض���ختها “الإلكرتونية” عابرًة للقارات وجم�ض���دًة لهتم���ام الدولة بالإعاقة بني 

الأطفال وتقدمي الرعاية الكاملة لهم على اأعلى امل�ضتويات.
.. ويعت���ب �ض���دور مائة ع���دد من هذه املجل���ة دلياًل عل���ى جناحها وقدرتها على ال�ض���تمرار يف تقي���ق الأهداف 

املر�ضومة لها بعناية.
.. مع �ضادق متنياتي للجميع ب�ضنة بل �ضنوات حافلة باملزيد من العطاء والإجناز والتميز. 

يدًا بيد   

انطالق نحو الغد

أهمية التخطيط لهذه 
المجلة بحيث تصبح مصدرًا 
توثيقيًا يلجأ إليه الباحثون

بقلم : 
د. ها�صم عبده ها�صم

ع�ضو �ض���رف جمعية الأطفال 
املعوقني
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ي�ؤدي ا�س���تخدام الإنرتنت من قب���ل الأطفال بعيدًا عن 
رقابة الأهل وب�سكٍل غري منظٍم اإلى العديد من املخاطر، 
ففي درا�س����ٍة اأعده����ا مركز بح�ث الرتبي����ة والإمناء يف لبنان 
ح�����ل اأهم املخاطر الت����ي تلحق بالأطفال نتيجة ال�س����تخدام 

ال�سيئ للإنرتنت تبني اأن اأهم هذه املخاطر:
ال�سيرباين للعنف  •التعر�ض 

ه� تعر�ض الطفل لل�س���باب وال�س���تم والإرهاب النف�سي 
من خلل املحادثات على �س���بكة الإنرتنت، ومن خلل 

االكتئاب والعدوانية..
 مخاطر تواجه األطفال في اإلنترنت

ال�س����ر والفيدي�هات التي ُتر�سل للطفل، ما ي�ؤدي اإلى 
اكتئاب الطفل و�سع�ره باأنه منب�ذ ووحيد.

واالبتزاز للم�سايقة  •التعر�ض 
يتمثل ذلك باملحت�يات املحرجة والعدوانية اأو املزعجة 
الت���ي يتعر�ض لها الطفل يف ر�س���ائل الربيد الإلكرتوين 
وغرف الدرد�سة التي ت�سكل اأماكن خطرة على الطفل، 

حيث ل ميكن التعرف على ه�ية جميع امل�ساركني.
الئق غري  حمتوى  اإلى  • التعر�ض 

ب�س���بب انت�س���ار حمت�يات عنيفة واإباحي���ة اأو حمت�يات 
ت�س���جع على تعاطي املخ���درات، اإذ يك�ن ال��س����ل اإلى 
هذه املحت�يات �سهًل ومتاحًا بالن�سبة للطفل، كل ذلك 

ي�سبب انحراف �سل�ك الطفل.
العنف والت�سجيع على  والعرقي  الديني  •التع�سب 
يتعر����ض الطف���ل من خ���لل الإنرتنت اإل���ى العديد من 
امل�س���اهد العنيف���ة والدم�ية، كما اأن هن���اك الكثري من 
األعاب الفيدي� والر�س����م املتحركة التي ت�س���اغ ب�س���كٍل 
عن�سري، بالإ�سافة اإلى ما قد ي�سمعه الطفل يف غرف 

الدرد�سة من كلٍم عن�سري.

اأظهرت درا�س���ة جدي���دة اأجريت يف تايلند �س���ملت 
�س����رًا  يلتقط����ن  الذي���ن  اأولئ���ك  اأن  متط����ع   300
�سخ�سية اأو ما يعرف با�سم »�سيلفي« لأنف�سهم ب�سكل 
كب���ري رمبا يعان����ن من ن�ع م���ن الأمرا����ض العقلية. 
الباحث����ن القائم�ن على الدرا�س���ة وجدوا اأي�س���ًا اأن 
الذين يقومون بالتقاط �ش���ور ال�ش���يلفي وين�ش���رونها 
على و�س���ائل الت�ا�س���ل الجتماعي اإمنا يفعل�ن ذلك 
من اأجل البحث عن القب�ل لدى الآخرين، وهم على 

الأرجح من املغرورين والباحثني عن الهتمام بهم.
يك����ن  رمب���ا  ذل���ك  اأن  البح���ث  وي�س���يف 
علم���ة عل���ى اإ�س���ابتهم باأمرا�ض نف�س���ية 

وا�سطرابات عقلية.

إدمان
»السيلفي« 

نتيجة اضطراب عقلي

دراسة:
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اختبارات لمعالجة 
األضرار العقلية 

الناجمة عن منصات 
التواصل االجتماعي

إنستغرام يؤثر في الصحة النفسية للشباب

طل���ب خ���رباء ال�س���حة العامة من من�س���ات الت�ا�س���ل 
الإجتماعي ت�فري �سل�س���لة من الختب���ارات والإجراءات 
للم�س���اعدة يف معاجلة ال�س���حة العقلية لل�س���باب ب�سبب 
الت�ا�س���ل  بع����ض �س���فحات  ا�س���تخدام  الإدم���ان عل���ى 
الجتماعي.واأ�س���اف اخل���رباء اأنه يف ظ���ل تزايد الأدلة 
ح�ل احتمال وج�د �سرر من ال�ستخدام الزائد ل��سائل 
الت�ا�س���ل الجتماعي، ويف ال�قت الذي ُنح�سن فيه و�سع 
ال�سحة النف�سية داخل املجتمع، من املهم اأن نتحقق من 

اإجراء الفح�ض والت�ازن جلعلها اأكرث اأمانًا.
وقالت منظمة ال�س���حة النف�س���ية اخلريي���ة الربيطانية: 
“اإن الت��س���يات ميكن اأن ت�س���اعد كثريًا من ال�سباب.. 
وزيادة ال�س���لمة داخل من�س���ات الت�ا�س���ل الجتماعي 
خط����ة مهمة، ونحث هذه امل�اقع على ال�س���تغال يف هذا 
الإط���ار، ولك���ن من امله���م اأي�س���ًا العرتاف ب���اأن جمرد 
حماي���ة ال�س���باب م���ن حمت����ى مع���ني ل ميك���ن اأن يك�ن 

احل���ل اجل���ذري”، م�ؤكدة اأن “ال�س���باب يحتاج����ن اإلى 
فه���م خماط���ر كيفية ت�س���رفهم على الإنرتن���ت، وينبغي 

اأن يدر�س�ا كيفية ال�س���تجابة �سلبًا اأو اإيجابًا مع املحت�ى 
ال�سار الذي يت�سرب اإليهم”.

يف  اأج���ري  جدي���د  ا�س���تطلع  اأك���د 
الربيطاني���ني  غالبي���ة  اأن  بريطاني���ا 
يرون اأن م�قع اإن�س���تغرام ه� »الأ�س����اأ 
بني من�سات الت�ا�سل الجتماعي« من 
حيث تاأثريه ال�سيئ على ال�سحة 

النف�سية لل�سباب.
و�س���مل ال�ستطلع اأكرث من 1479 
�سخ�س���ًا ترتاوح اأعماره���م بني 14 
و24 عام���ًا، وكان يه���دف اإلى ر�س���د 
مدى تاأثري و�س���ائل الت�ا�سل الجتماعي �سلبيًا يف 
م�ستخدميها، وقد تعلق الأمر باملن�سات اخلم�ض 
الأكرث �سعبيًة يف البلد، وهي: في�سب�ك وت�يرت 

وي�تي�ب واإن�ستغرام و�سناب ت�سات.
ووجه ال�س���تطلع عرب الإنرتنت �سل�س���لة من الأ�س���ئلة 
للم�س���اركني ح����ل تاأث���ري ه���ذه امل�اق���ع يف �س���حتهم 

ورفاههم، كما ُطلب منهم ت�س���جيل كل من�س���ة يف 14 
خانة تتحدث عن ال�شحة النف�شية والإحباط والوحدة 

وغريها.
وق���د حث���ت امل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة لل�س���حة النف�س���ية 
هذه املن�س���ات عل���ى العمل من اأجل ت�ف���ري مزيد من 
ال�سلمة مل�ستخدميها؛ اإذ تق�ل درا�سة اجلمعية امللكية 
لل�س���حة العامة اإن هذه امل�اق���ع الجتماعية يجب اأن 
تربز اأ�س���رار ال�س���تخدام الزائد ل��س���ائل الت�ا�س���ل 
الجتماع���ي وحت���دد امل�س���تخدمني الذي���ن يعان�ن من 
م�س���اكل ال�س���حة النف�س���ية. كم���ا ح���ذرت اجلمعي���ة 
امللكية يف تقرير �س���ادر عنها من اأن »و�سائل الت�ا�سل 
الجتماع���ي قد تعم���ق اأزمة ال�س���حة النف�س���ية« لدى 
ال�سباب. لكنها اأكدت يف ال�قت ذاته اأن هذه ال��سائل 
ذات منفع���ة، وينبغ���ي لل�س���ركات املالكة له���ا اأن تبذل 

ق�سارى جهدها جلعلها مكانًا اآمنًا.
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اأعلن علماء يف ولية كاليفورنيا الأمريكية اأنهم تو�صلوا 
اإل���ى نتائج جديدة يف فهم مر�ض باركن�ص���ون اأو ال�ص���لل 

الرعا�ض.
واأ�ص���ارت اختب���ارات اأجراها العلماء عل���ى احليوانات، 
وُن�صرت نتائجها يف دورية  Cell العلمية، اإلى اأن هذه 
ال�ص���طرابات التي حتدث يف الدماغ جراء هذا املر�ض 

قد يكون م�صدرها بكترييا يف الأمعاء.
وق���د توؤدي ه���ذه النتائج اإلى اكت�ص���اف و�ص���ائل جديدة 
لعالج هذا املر�ض مثل العقاقري التي ُت�ص���تخدم يف قتل 
بكتريي���ا الأمع���اء. وقال اخلرباء اإن ه���ذه النتائج تفتح 

الشلل الرعاش
 قد يكون مصدره 

بكتيريا في األمعاء

»جماًل جديدًا ومثريًا للدرا�صة«.
وي�ص���بب مر�ض باركن�ص���ون تدهورًا تدريجيًا يف وظائف 
الدماغ؛ مما يجعل املر�صى يعانون من رعا�ض و�صعوبة 

يف احلركة.

وا�صتخدم باحثون فئرانًا ُعدلت وراثيًا؛ لت�صبح م�صابة 
مبر�ض باركن�ص���ون، واأنتجت م�ص���تويات عالية جدًا من 
بروت���ني )األف���ا – �صاينو�ص���لني( املرتب���ط بالتدهور يف 
وظائف الدماغ لدى مر�ص���ى باركن�ص���ون، لكن اأعرا�ض 
املر�ض ظهرت فقط على احليوانات التي لديها بكترييا 

يف املعدة، وظلت الفئران املعقمة يف حالة �صحية جيدة.
وقال الدكتور تيموثي �صام�صون اأحد الباحثني والأ�صتاذ 
مبعه���د كاليفورني���ا للتكنولوجيا: »اإنه اكت�ص���اف مثري، 
والآن اأ�ص���بحنا متاأكدين متامًا م���ن اأن بكترييا الأمعاء 
تنظ���م ب���ل اإنه���ا عام���ل اأ�صا�ص���ي يف اأعرا����ض مر����ض 

باركن�صون.«
ويعتق���د العلم���اء اأن البكتريي���ا تطل���ق م���واد كيميائية 
ت�ش���اعد على تن�ش���يط مفرط لأجز�ء من �ملخ ت�ؤدي �إلى 

هذه الأ�صرار يف الدماغ.
وميكن له���ذه البكترييا اأن حتلل الألي���اف اإلى اأحما�ض 
دهنية ق�ص���رية ال�صل�ص���لة، ويعتق���د اأن اختالًل يف هذه 
امل���واد الكيميائي���ة يجعل اخلالي���ا املناعي���ة يف الدماغ 

ت�صبب هذا ال�صرر.
ورغ���م اأن هن���اك حاجة اإل���ى تاأكيد نتائ���ج البحث من 
خ���الل اختبارها عل���ى الب�ص���ر، ياأمل الباحث���ون يف اأن 
العقاقري التي ت�ص���تخدم يف اجلهاز اله�صمي قد ت�صبح 

و�صائل عالج جديدة للمر�ض.
ومتث���ل الأع���داد الهائل���ة م���ن البكتريي���ا املوج���ودة يف 
الأمعاء التي تقدر بالرتيليونات اأهمية كبرية لل�ص���حة؛ 
ولذل���ك فاإن التخل�ض منها متام���ًا لي�ض خيارًا حمتماًل 

اأمام العلماء.

ق���ال علماء نف����ض اإن الأطفال الر�ص���ع يف دول مثل 
بريطانيا واإيطاليا وكندا وهولندا يبكون يف الأ�صهر 
الأولى اأكرث من الر�صع يف دول اأخرى حول العامل.

واأف���ادت الدرا�ص���ة الت���ي �ص���ملت نحو ت�ص���عة اآلف 
ر�ص���يع يف الأ�ص���هر الثالثة الأولى من حياتهم، باأن 
م�ص���تويات بكاء الأطفال يف هذه الدول ت�صجل اأعلى 
امل�صتويات. وقال ديرت والكر امل�صرف على الدرا�صة 
الت���ي جتريه���ا جامع���ة واري���ك: »يختل���ف الأطفال 
الر�ص���ع بالفعل يف معدلت البكاء خالل الأ�ص���ابيع 

الأولى من حياتهم«.
واأ�صاف: »رمبا نعلم املزيد من درا�صة الثقافات يف 
الدول التي �ص���جلت اأقل معدلت ب���كاء، وهل يتعلق 
الأم���ر بالآب���اء اأم بعوام���ل اأخ���رى متعلق���ة بتجربة 

احلوامل اأو عوامل وراثية«.
ط���ب  دوري���ة  ن�ص���رتها  الت���ي  الدرا�ص���ة  وتو�ص���لت 
الأطفال، اإلى اأن بكاء الطفل يتجاوز ثالث �صاعات 

يوميًا خالل ثالثة اأيام اأ�صبوعيًا على الأقل.
يف  الر�ص���ع  الأطف���ال  كان  الدرا�ص���ة،  وبح�ص���ب 

الدمنارك واأملانيا واليابان الأكرث هدوءًا.
وت�ص���ري النتائج اإلى اأن متو�صط بكاء الأطفال ي�صل 
اإلى نحو �صاعتني يوميًا خالل اأول اأ�صبوعني بعد الولدة.

األطفال الرضع األكثر بكاًء
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بعًا
إص

 31

بيديه ورجليه  
وكفان بكل يد

ُول���د هون���غ هونغ يف يناير املا�ص���ي ب�15 اإ�ص���بعًا بيديه، و16 اإ�ص���بعًا بقدمي���ه، يف مقاطعة 
بينغجيانغ يف اإقليم هونان. ولديه اأي�صًا كّفان بكل يد، ولي�ض لديه اإ�صبعا اإبهام.

�ص���خ�ض الأطب���اء هون���غ هون���غ ب���داء »polydactylism« اأو ك���رثة الأ�ص���ابع، وهي 
حالة خلقية حتدث للب�ص���ر والكالب والقطط؛ اإذ ُي�ص���بح لديهم اأ�ص���ابع اإ�صافية باليدين 
والقدم���ني. وتعترب كرثة الأ�ص���ابع حالة �ص���ائعة جدًا؛ اإذ توؤثر على نح���و واحد من كل األف 
مول���ود حي، وفق���ًا ملنظمة رعاية الأطفال يف ولية اأتالنتا الأمريكية. ويف كثري من الأحيان 
تتم اإزالة الأ�صابع الزائدة جراحيًا؛ لذلك ُيحاول والدا هونغ هونغ جمع ما يكفي من املال 

ليخ�صعا ابنهما لتلك العملية اجلراحية التي �صتغري حياته.
وهذه احلالة الطبية عادة ما تكون متوارثة، وهو احلال بالن�صبة اإلى هونغ هونغ؛ اإذ عانت 
والدته اأي�صًا من كرثة الأ�صابع؛ اإذ ُولدت ب�صتة اأ�صابع بكل يد وقدم، وعندما كانت حاماًل 

بهونغ هونغ، خ�صيت هي وزوجها اأن يرث طفلهما تلك احلالة.
واأخرب والد الر�صيع، زو ت�صنغ لني، �صبكة CNN، اأن هونغ هونغ الآن اأ�صغر �صنًا من اأن 

يخ�صع لهذه العملية، ويف هذه الأثناء يعمل الزوجان على ا�صت�صارة الأطباء.
وق���ال وال���د الطفل اإن العملية اجلراحية قد تكلف ما ي�ص���ل اإلى 200 األف يوان �ص���يني اأو 
ما ُيعادل 30 األف دولر، وتوجه الوالدان اإلى الإنرتنت بحثًا عن امل�ص���اعدة؛ اإذ جمعا حتى 
الآن اأكرث من 40 األف يوان اأو ما ُيعادل اأكرث من �صتة اآلف دولر من خالل التربعات عرب 

الإنرتنت. 
ويف الوق���ت الراه���ن تعتزم العائل���ة التوجه اإلى مدينة �صنت�ص���ن التي يعي�ص���ون فيها؛ حتى 

ي�صتطيع الأب مزاولة عمله.
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يزور الجمعية العديد من الشخصيات العامة 
والبارزة.. ويسعدنا أن يكتبوا انطباعاتهم حول 

الزيارة.. وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

الكابتن ماجد عبدالله:

يوم بالعمر
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بح�ض���وره الطيب ال���ذي يفوح ب�أريج الفخ���ر واالعتزاز 
واالإجن����زات الكروي���ة الوطني���ة، ح���ل الك�ب���ن م�جد 
عب���داهلل �ض���يفً� عل���ى مرك���ز اجلمعية مبك���ة املكرمة. 
ورح���ب اأطف�ل املرك���ز بكل حف�وة ب�لالع���ب الت�ريخي 
للمنتخب الوطني، والذي يع���ود كمدير للمنتخب االأول 
لكرة الق���دم يف موندي�ل رو�ض���ي� 2018م. وا�ض���طحب 
االأطف����ل جنمه���م املحبوب بفرح و�ض���رور يف جولة بني 
اأق�ض�م املركز الطبية والتعليمية، واطلع على اخلدم�ت 
املقدم���ة لهم من االخت�ض��ض���ي�ت واملعلم����ت والطرق 
احلديث���ة يف عالج وت�أهيل وتعليم هذه الفئة الغ�لية من 

االأطف�ل. 
واأعج���ب الك�ب���ن م�جد عب���داهلل بتطور هذا ال�ض���رح 
اخل���ري، مق���درًا مت�بعة �ض���مو رئي�س جمل����س االإدارة 
�ض����حب ال�ض���مو امللكي االأمر �ض���لط�ن بن �ض���لم�ن بن 
عبدالعزيز. وق�ل: »اإن اليوم الذي اأم�ضيته مع االأطف�ل 
يوم ب�لعمر كله«، متمنيً� اأن تكلل جهود اجلميع ب�لتوفيق 

والنج�ح الإ�ضع�د هوؤالء االأطف�ل على الدوام.
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هل مهنتك تؤذي قلبك وتسبب السمنة؟

 إليك 6 مهن تفعل ذلك
وجد علماء من جمعية القلب الأمريكية اأن اأ�ص���حاب بع�ض املهن مييلون اإلى اكت�ص���اب عادات غري �ص���حية مقارنة 
بغريهم. وقام الباحثون بالطالع على �ص���بع عادات �ص���حية خلم�صة اآلف و566 �صخ�صًا فوق �صن ال�45 عامًا، من 
الأ�ص���خا�ض الذين لي�ض لديهم تاريخ مع اأمرا�ض القلب اأو ال�صكتة الدماغية. وت�صمنت هذه العادات: �صغط الدم، 

وال�صكر يف الدم، والكولي�صرتول، وم�صتويات اللياقة البدنية، والنظام الغذائي، والتدخني، والبدانة.
تعّرفوا اأكرث على بع�ض املهن التي توؤثر يف ال�شحة اجل�شدية يف معر�ض ال�شور املن�شور:

جنح���ت اأول عملية زرع كفني، واأ�ص���بح املري�ض 
قادرا على الكتابة والتقاط كوب من ال�شاي.

وكان »كري�ض كين���ج« 57 عاما قد فقد كلتا يديه 
با�صتثناء الإبهام يف حادث قبل اأربع �صنوات.

وبع���د اإج���راء عملي���ة زرع الأط���راف يف املركز 
املتخ�ص�ض الربيطاين يف م�صت�صفى ليدز العام. 
وبعد ت�صعة اأ�ص���هر من اإجراء العملية اجلراحية 
متك���ن »كري����ض كين���ج« من كتابة ر�ص���الة �ص���كر 
ال���ذي  »�ص���يمون كاى«،  جلراح���ه الربوفي�ص���ور 
اأجرى العملية جنب���ا اإلى جنب مع ثمانية اأطباء 
اآخري���ن. واأكد جراح التجميل اأنه �ص���عيد لتقدم 
حالة ال�صيد »كينج« بعد العملية ويتمنى اأن يقوم 
بربط رب���اط احل���ذاء اخلا�ص به وزر قمي�ش���ه 
يف الأ�ص���هر املقبلة. وقال الربوفي�صور »كاى« اإنه 
منده�ض لتلقى ر�ص���الة التهنئ���ة بعيد امليالد من 
ال�ص���يد »كينج«، خا�صة اأنها بخط يده اجلديدة، 
م�صيفًا اأنه �صوف ت�صتمر حالته يف التح�صن ملدة 
عامني اآخرين. وقال اجلراح العاملي الربوف�صور 
�ص���اميون  ا�صت�ص���اري اجلراحة والتجميل اأنه مت 
تنفي���ذ نحو 80 عملية زراع���ة يد يف جميع اأنحاء 
الع���امل، وتقدم للمر�ص���ى فر�ص���ة جيدة مل�ص���ك 

الأ�صياء.

نجاح أول عملية زرع يد

وصاحبها يتمكن من الكتابة

• �شائقو ال�شاحنات	
تبنينّ الأبحاث اأن �صائقي �صاحنات النقل يدخنون اأكرث من الأ�صخا�ض الذين ميتهنون اأعماًل 
اأخرى؛ اإذ اإن اأكرث من ربع �ص���ائقي ال�ص���احنات املدخنني يعانون من م�ص���كالت �ص���حية يف 

القلب.

•  امل�شوؤولون يف املبيعات	
اأو�ص���حت الدرا�ص���ات اأن 28 يف املئة من م�ص���وؤويل املبيعات يتبعون نظامًا غذائيًا �ص���يئًا، 
وع���ادات اأكل غ���ري �ص���حية، بينم���ا يع���اين 69 يف املئ���ة من م�ص���وؤويل املبيعات من ن�ص���بة 

كولي�صرتول عالية.

•  املوظفون يف الدعم الإداري	
غالبية املوظفني يف الدعم الإداري يواجهون م�ص���كالت لياقة بدنية؛ اإذ اإنهم ل ميار�ص���ون ن�صاطات 
بدني���ة كافية. وي�ص���ري الباحث���ون اإلى اأن التحرك ملدة خم�ض دقائق كل �ص���اعة قد ي�ص���اعد يف زيادة 

ن�شاط اجل�شم.

•  العاملون يف املطاعم	
عمال املطاعم يواجهون م�ص���كالت كبرية يف تناول الطعام ال�صحي واملحافظة على تناول 

الغذاء املفيد ، و 79 يف املئة منهم يتناولون وجبات �صيئة وخالية من العنا�صر املغذية.

•  رجال الإطفاء	
بالإ�ص���افة اإل���ى زيادة ال���وزن بني رج���ال الإطفاء، يع���اين 77 يف املئ���ة من رجال 

الإطفاء من الكولي�صرتول العايل و35 يف املئة من �صغط الدم املرتفع.

•  رجال ال�شرطة	
رغم اأن اإدارة ال�ص���رطة ت�ص���ع معايري لياقة بدنية معينة، اإل اأن الدرا�ص���ة اأظهرت اأن 90 

يف املئة من اأفراد ال�صرطة الذين �صاركوا يف الدرا�صة يعانون من ال�صمنة وزيادة الوزن.
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ال���زوج: ات�ص���لت ب���ي وقال���ت: اأ�ص���تطيع الروؤي���ة، قلت 
م�ص���تحيل.. بعد 21 عامًا! ه���ذا مذهل. ماري اآن: كنت 
اأرى الأ�ص���جار واملنازل من النافذة. بالن�ص���بة ملاري اآن 
فرانك���و، فاإن كل م���ا تراه يعترب هدي���ة، لأنه حتى وقت 
قري���ب، مل تكن م���اري ترى على الإط���الق. ففي 1995 
تعر�ص���ت ال�ص���يدة حلادث مروري ما اأدى اإلى اإ�صابات 
ع���دة مبا يف ذل���ك عمودها الفقري، لتتال�ص���ى قدرتها 
عل���ى الروؤي���ة تدريجيًا. ولواح���د وع�ص���رين عامًا كانت 
ماري ل تب�ص���ر الن���ور. لكن ال�ص���يدة �ص���قطت موؤخرًا 
يف منزله���ا واأ�ص���ابت رقبتها، لذا توج���ب اإجراء عملية 
جراحية له���ا، وبعد انتهاء العملية اأفاقت لتكت�ص���ف اأن 
با�ص���تطاعتها الروؤية. الطبيب جون اأف�ص���ار هو من قام 
به بالعملية، وحتى هو مل ي�صتطع تف�صري ما حدث، لكن 

 مسنة تستعيد 
النظر  بعد 21 عامًا 
من فقدان الرؤية

حتر���ض �ش��ركة ال�ش��قر للتاأم��ن التع��اوين 
عل��ى التفاعل مع املجتمع بجميع �ش��رائحه 
وخمتل��ف اهتمامات��ه، م��ن خ��ال الدعمن 
اأن�ش��طة  وتتن��وع  واخل��ري.  الجتماع��ي 
امل�ش��وؤولية الجتماعية ل�”ال�شقر” لت�شمل 
املجتم��ع  اأف��راد  م��ن  حم��ددة  فئ��ات  دع��م 
داخ��ل  الوع��ي  ون�ش��ر  م�ش��اكلهم،  ملواجه��ة 

املجتمع.
مكان��ة  للتاأم��ن  ال�ش��قر  �ش��ركة  وحتت��ل 
مرموق��ة ب��ن �ش��ركات التاأم��ن يف اململكة. 
وللحف��اظ على ه��ذه املكانة املتمي��زة تقوم 

ال�شركة بدور فعال يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية من خال 
الأن�شطة والربامج واملبادرات الجتماعية التي �شاركت فيها. 
م�ش��وؤوليتنا  دائم��ًا  ن�ش��ع  للتاأم��ن  ال�ش��قر  �ش��ركة  يف  واإنن��ا 
الجتماعي��ة وخدم��ة املجتم��ع بكافة فئاته ن�ش��ب اأعيينا يف 

كل ما نقوم به من اأعمال، ونتطلع دائمًا اإلى 
حت�شن م�شاهماتنا يف هذا املجال احليوي.

ولق��د ت�ش��رفنا بتوقي��ع مذك��رة تفاه��م مع 
جمعية الأطفال املعوقن للم�ش��اركة ودعم 
الأطف��ال  واإبداع��ات  )ر�ش��ومات  برنام��ج 
املعوق��ن( لل�ش��نة اخلام�ش��ة عل��ى التوايل، 
وذل��ك يف اإطار امل�ش��اهمة يف خدمة املجتمع 

ودعم الأطفال املعوقن.
جمعي��ة  اإل��ى  بال�ش��كر  اأتق��دم  اأنن��ي  كم��ا 
الأطفال املعوقن وجميع من�ش��وبيها، والتي 
تعد م��ن اأهم املوؤ�ش�ش��ات الإن�ش��انية البارزة 
الت��ي تق��وم بدور �ش��اٍم، وتتبنى اأهدافًا نبيل��ة يف جمال رعاية 
الأطف��ال املعوق��ن وتاأهيله��م، وتوعي��ة املجتم��ع بتداعي��ات 
ق�ش��ية الإعاق��ة، والعم��ل على اإ�ش��راك هذه الفئ��ة يف البناء 

والتنمية.

شركة الصقر للتأمين تواصل دعم رسومات األطفال

حممد ال�شايع 
مدير عام �صركة ال�صقر للتاأمني

لديه نظرية، وهي اأن الإ�ص���ابة التي تعر�صت لها ماري 
قبل 21 عامًا قد تكون ت�صببت يف ال�صغط على ال�صريان 
يف العم���ود الفقري، ما اأدى اإلى تقيي���د تدفق الدم اإلى 
اجل���زء الذي يتحكم بالروؤية يف دماغها، وعندما عالج 

العم���ود الفق���ري فق���د يكون ذل���ك ق���د اأدى اإلى حترر 
ل�ص���ريان. لغ���ز يف نظ���ر الطبي���ب، ولكن���ه عم���ل رباين 
بالن�ص���بة اإلى ماري. واإليكم املزي���د، ماري كانت تعاين 

من عمى الألوان طوال حياتها، لكن لي�ض بعد الآن.

إعالن تحريري ..
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علوم وعلماء   

ت�أثيير  عيين  حديثيية  درا�سيية  ك�سييفت 
التدخني يف الأجنة. وتو�سييل علم�ء اإلى 
اأن خليييط املواد الكيم�وية يف التبغ �سيي�ر 
علييى نحييو خ��ييص بعملية ت�سييكيل خالي� 
الكبييد. وابتكر العلم�ء اأ�سييلوبً� لدرا�سيية 
اأثر تدخني الأمه�ت على اأن�سييجة الكبد، 
وذلك ب��سييتخدام حتليييل خالي� جذعية 

جنينية.
ووجييد فريق العلميي�ء، يف ج�معة اإدنربة، 
التبييغ  يف  الكيم�وييية  املييواد  ت�أثيير  اأن 

يتف�وت بني اأجنة الذكور واأجنة الإن�ث. 
الب�حثييون  ا�سييتخدم  الدرا�سيية  واأثنيي�ء 
خالييي� جذعييية حمفييزة -وهييي خالييي� 
ق�درة على التحول اإلى اأ�سييك�ل اأخرى من 

اخلالي�- يف �سنع اأن�سجة كبد جنينية.
ومت تعري�ص خالي� الكبد ال�سييطن�عية 
للمييواد الكيم�وييية ال�سيي�رة املوجييودة يف 
التبغ، مب� يف ذلك مواد معينة من املعروف 
تكييون  التييي  الأجنيية  يف  منت�سييرة  اأنهيي� 

اأمه�ته� من املدخنني.

التدخين
 يضر بأكباد األجنة

خل�ش���ت درا�ش���ة حديث���ة اإل���ى اأن الأ�ش���خا�ص الذي���ن 
يعان���ون من ال�ش���داع الن�شفي اأك���ر عر�شًة لل�شكتات 

الدماغية، بعد العمليات اجلراحية.
وبح���ث فري���ق الدرا�شة الذي �شارك في���ه باحثون من 

كل من الوليات املتحدة والدمنارك واأملانيا، �شجالت 
نح���و 125 األف مري����ص خ�شعوا لعملي���ات جراحية 
وم�شت�شفي���ن  الع���ام  ما�شات�شو�شت����ص  م�شت�شف���ى  يف 

جامعين اآخرين، ما بن عامي 2007 و2014.

مرضى الصداع النصفي  أكثر عرضًة للسكتات الدماغية
وم���ن بن هذا العدد عانى 771 �شخ�شاً اأو ما يوازي 
0.6 يف املئة، من �شكتة دماغية خالل 30 يوماً بعد 

اإجراء العملية اجلراحية.
وكان اأك���ر من 8 يف املئ���ة )10179( ممن خ�شعوا 
لعملي���ات جراحي���ة له���م تاري���خ مر�ش���ي م���ع ال�شداع 
الن�شف���ي، مقارن���ة مع 11.5 يف املئ���ة )89( من بن 

دماغية. ب�شكتة  اأ�شيبوا  الذين   771
وتو�ش���ل الباحث���ون اإل���ى اأن خط���ر الإ�شاب���ة ب�شكت���ة 
دماغي���ة ه���و 2.4 م���ن ب���ن كل األف �شخ����ص يخ�شع 
لعملي���ة جراحي���ة، بينم���ا ارتفع ذلك الرق���م اإلى 4.3 
م���ن ب���ن كل األ���ف �شخ����ص مم���ن يخ�شع���ون لعملي���ة 

جراحية ولهم تاريخ مر�شي مع ال�شداع الن�شفي.
ووفق���اً ملنظمة ال�شح���ة العاملية، فقد ت���ويف نحو 6.7 
ملي���ون �شخ�ص حول الع���امل بال�شكت���ة الدماغية عام 
2012، ويع���اين الناج���ون غالباً م���ن اإعاقة طويلة 
امل���دى. وحت���دث ال�شكت���ة الدماغي���ة حينم���ا ينقط���ع 
تدفق الدم اإلى منطقة ما يف املخ، ب�شبب جتلط يعوق 
م�ش���اره اأو ب�شب���ب نق����ص ال���دم يف الأوعي���ة الدموي���ة، 
وحينه���ا حت���رم خالي���ا امل���خ م���ن الأك�شج���ن ومن ثم 
متوت. ويعد مر�ص ال�شداع الن�شفي اأكر �شيوعاً بن 
الن�ش���اء، وي�شعر املري�ص به ب�شداع حاد، يرتبط غالباً 
با�شطراب���ات يف الروؤي���ة واحل�شا�شي���ة اإزاء الأ�ش���وات 
والروائح وال�شوء، اإلى جانب ال�شعور بالغثيان. وتعد 
ه���ذه الدرا�ش���ة ه���ي الأولى الت���ي تبح���ث يف اإذا ما كان 
ال�شداع الن�شفي يزيد من خماطر الإ�شابة بال�شكتة 

الدماغية بعد اخل�شوع لعمليات جراحية.
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قطعت �سركة توكيالت اجلزيرة لل�سي�رات، الوكيل الوحيد املعتمد 
ل�سي�رات فورد ولينكون يف اململكة العربية ال�سعودية، �سوطً� كبرًا 
يف تعزيز ري�دته� جت�ه املجتمع ال�سييعودي، عرب امل�سيي�ركة بعدد من 

املب�درات ذات القيمة امل�س�فة ملختلف �سرائح املجتمع.
وي�أتييي ذلييك يف الوقييت الييذي تت�سيي�بق فيييه الكثيير من ال�سييرك�ت 
اخل��سيية لت�سييجيل ب�سييمته� الجتم�عية، عرب امل�سيي�ركة ب�لربامج 
التييي تخدم املواطن ب�سييكل عيي�م. اإل اأن �سييركة توكيالت اجلزيرة 
لل�سييي�رات ت�سييعى دائمييً� اإلييى تقييدمي مفهييوم خمتلف فيميي� يتعلق 
ب�مل�سييوؤولية الجتم�عييية، وهييو الأميير الييذي انعك�ص علييى نوعية 
الربامييج التييي تبنتهيي�، والتييي ك�ن له� الأثيير الإيج�بييي يف توعية 

املجتمع وتنميته.
ويف هذا الإط�ر، ق�ل الأ�ست�ذ حممد بن عبداهلل بن فهد الكريدي�ص 
ن�ئييب الرئي�ييص التنفيذي ل�سييركة توكيييالت اجلزيرة لل�سييي�رات: 
“دعمييت ال�سييركة عييددًا ميين مبيي�درات امل�سييوؤولية الجتم�عية؛ 
فهن�لك –مثاًل- تع�ون مع م�س�ريع جمعية الأطف�ل املعوقني، ومنه� 
دعم رع�ية “حملة يعطيك خره�” املتخ�س�سيية ب�لقي�دة الآمنة، 
والتي اأطلقته� اجلمعية ب�لتع�ون مع الإدارة الع�مة للمرور وجه�ت 

حكومية وخ��سة اأخرى”.
ويف �سي�ق مت�سل، ق�مت ال�سركة بتقدمي الكثر من برامج التدريب 
لت�أهيل ال�سب�ب ال�سعوديني اإلى �سوق العمل، وذلك من خالل توقيع 
ال�سييركة للكثر من الربامج امل�سييركة مع املوؤ�س�سيية الع�مة للتعليم 
الفنييي والتدريييب التقنييي، وكذلييك مييع �سييندوق املوارد الب�سييرية 
)هييدف(، ودعمهيي� ب�أحييدث الأجهييزة والتقني�ت لتدريييب الكوادر 
الوطنييية، واإت�حيية الفر�سيية لهييم للعمييل لييدى �سييركة توكيييالت 

اجلزيرة بعد انته�ء تلك الربامج.
كم� دعمييت “توكيالت اجلزيرة” طالب كلية الهند�سيية يف ج�معة 
امللك �سييعود والذين �سيي�ركوا يف م�سيي�بقة “�سييل اإيكو م�راثون” عرب 
م�سييروعهم لت�سيينيع �سييي�رة �سييديقة للبيئة والتي تعمل ب�لط�قة 

الكهرب�ئية.
واأ�سيي�ف الكريدي�ص: “اإن دعمن� �سييمل اأي�سييً� العن�سيير الن�س�ئي يف 
اململكة؛ اإذ نعمل على اإي�سيي�ل ر�سيي�ئل توعوية بطريقة مبتكرة من 
خالل عدد من الأن�سييطة. مثل ت�سييكيل اأكرب �سييع�ر ل�سرط�ن الثدي 
عييرب اإط�رات ال�سييي�رات، حيث اعتمدت هذه الفكييرة املبتكرة على 
التوا�سييل مع ال�سييرائح امل�سييتهدفة من املجتمع وبطريقة ع�سييرية 
ق�درة على ت�سليط ال�سوء اأكرث على موا�سيع مت�ص احلي�ة ال�سحية 

لالأفراد. 
كميي� اأ�سيي�فت هذه الفكييرة الإجن�ز ال�سيي�بع واخلم�سييني للمملكة يف 

�سجالت غيني�ص لالأرق�م القي��سية”.
ومل يقت�سر دور توكيالت اجلزيرة على دعم الأن�سطة الجتم�عية 
بل تعداه� اإلى م�س�ركة ال�سب�ب يف اأن�سطتهم الرفيهية والري��سية 
مثل تقدمي �سييي�رة “فورد ف�ن اأكونولين” للف�ئز يف م�سروع عربة 
الطع�م املتنقلة مبهرج�ن عربة الرفيهي، ب�لإ�س�فة اإلى امل�س�ركة 
الأر�سييي،  القييدم، والتن�ييص  كييرة  الري��سييية مثييل:  الأن�سييطة  يف 

والفرو�سية، وري��سة ال�سي�رات، وغره� من الري��س�ت.
وتعييد �سييركة توكيييالت اجلزيييرة اأول �سييركة متخ�س�سيية يف بيييع 
ال�سييي�رات تن�سييئ فريق اجلزيرة فورد لل�سييب�ق�ت، والذي جت�وزت 
اإجن�زاته حدود اململكة، حيث ت�أ�سيي�ص الفريق ب�سكل ر�سمي يف ع�م 
2011، وتخ�سيي�ص يف الأ�س��ص مب�سيي�رك�ت الدرفت التي تق�م حمليً� 
واإقليميً� ودوليً�، وحقق جن�ح�ت خ�رجية عديدة بقي�دة عدد من 

ال�سب�ب ال�سعوديني الطموحني.
ال�سييعوديني  ال�سييب�ب  بدعييم  لتنفييرد  الفريييق  اأهييداف  وتو�سييعت 
املوهوبييني يف قي�دة ال�سييي�رات، حيث �سيي�هم فريييق اجلزيرة فورد 
ل�سييب�ق�ت ال�سييي�رات يف اإت�حة الفر�سيية لكت�س�ف و�سييقل مه�رات 
ال�سييب�ب ال�سييعوديني يف بيئة اآمنة وجمهزة لهذه الن�س�ط�ت بعيدًا 
عيين الطرقيي�ت الع�مة واملخ�طر التي قد ت�سيي�حب هذه الري��سيية 

حني مت�ر�ص يف ال�سوارع الع�مة.

من خالل رؤيتها الشاملة للمسؤولية االجتماعية
“توكيالت الجزيرة” تسجل بصمتها المتميزة في دعم المجتمع السعودي وتنميته

إعالن تحريري      

60-61 = CINS=22= .indd   61 10/19/17   8:00 AM



حوار   

56100
حمرم 1439 هـ  ـ  اكتوبر 2017م

هناك مغاالة
في األسعار!

د. محمد الثبيتي صاحب أول مصنع 

سعودي لمستلزمات المعوقين:
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• ما ال�صبب الذي وراء اإن�صاء امل�صنع.. وترك 	
العم��ل باجلامعة.. هل هو دافع اقت�ص��ادي 

اأم هناك اأ�صباب اأخرى؟
= �إن �ملعان���اة �لتي ع�س���تها يف �إيجاد كر�س���ي متحرك 
منا�س���ب لل�س���يدة �لو�ل���دة -رحمه���ا �هلل- خالل فرتة 
مر�س���ها، م���ن حي���ث �ل�س���يانة وخدمة ما بع���د �لبيع، 
كانت ور�ء �لتفكري يف �إن�ساء م�سنع للكر��سي �ملتحركة 
وم�س���تلزمات ذوي �الحتياج���ات �خلا�س���ة.. فق���د كنا 
ن�س���رتي كر�س���ي كل ثالث���ة �أ�س���هر تقريبًا م���ن �ملتاجر 
�لطبي���ة �لت���ي يف �س���ارع �ل�س���باب بالريا����ض، وكله���ا 
م�ستوردة و�أ�سعارها مرتفعة، وكنا نعاين من عدم جودة 
�لكر��سي ونق�ض خدمات �ل�سيانة. و�نطالقًا من ذلك 
�س���عيت الإن�ساء هذ� �مل�سنع �لذي �كت�سفت �أنه لي�ض �أول 
م�سنع مل�س���تلزمات �أ�س���حاب �الحتياجات �خلا�سة يف 
�ل�س���عودية بل يف �خلليج كل���ه.. وحتى �أتفرغ للم�س���نع 
تركت عملي �جلامعي حيث �كت�سفت �أن �مل�سنع يحتاج 
�إلى �الهتمام �ل�سديد و�ملتابعة �لدقيقة للمحافظة على 

م�ستوى �ملنتج.
• واإلى مدى متكن امل�ص��نع م��ن الإنتاج بجودة 	

عالي��ة بكفاءة امل�ص��تورد، وما الأن��واع التي 
ينتجها؟

 = �مل�س���نع ينت���ج 13 نوع���ًا خمتلف���ًا م���ن م�س���تلزمات 
�أ�سحاب �الحتياجات �خلا�سة، �سو�ء �لكبار �أو �ل�سغار، 
وكذلك �لكهربائية �أو �لعادية، وبكل �ملقا�س���ات، و�أي�سًا 

بح�س���ب �حتياجات �لعميل �إذ� �أر�د مقا�س���ات حمددة. 
وكل ذلك بكفاءة �مل�س���تورد بل �أف�س���ل منه؛ فباالإ�سافة 
�إلى �أن �مل�س���نع يعم���ل وفق �أحدث �ملعاي���ري �لدولية يف 
�لت�س���ميم و�الأمان و�جلودة، فاإن���ه يقدم خدمة ما بعد 

�لبيع وهو ما ال يتوفر مع �مل�ستورد.
• هل منتجات امل�ص��نع اأرخ�ص من امل�ص��توردة، 	

ومل��اذا براأي��ك الأ�ص��باب الت��ي وراء ارتف��اع 
تكلف��ة م�ص��تلزمات املعوقني الت��ي توجد يف 

ال�صوق؟ 
= بالطب���ع �أرخ�ض من �مل�س���تورد.. و�الأهم من �ل�س���عر 
خدمات �ل�س���يانة بعد �لبيع.. وب�س���ر�حة �ال�س���تغالل 
من �لتجار و�أ�سحاب �لوكاالت هو �ل�سبب ال �أكرث، حيث 
يرفعون �الأ�س���عار ب�س���كل مبالغ فيه، وقد �كت�سفنا ذلك 

بعد �لت�س���نيع �ملحلي.. وهناك م�س���تلزمات للمعوقني، 
�سو�ء من �لكر��س���ي �ملتحركة �أو �مل�س���اندة؛ فاأ�سعارها 
مرتفع���ة جدً� م���ن دون د�ٍع؛ �إذ �إن مو��س���فاتها عادية، 
ورغم ذلك تباع باآالف �لرياالت. ولكن ��ستغالل حاجة 
�لنا�ض و�حتياجاتهم يف �أ�س���ياء �سرورية مثل �لكر��سي 
�ملتحركة �أو �الأدو�ت �مل�س���اندة لذويهم يجعلهم يرفعون 

�الأ�سعار. ولالأ�سف �ملو�سوع يندرج حتت »�ل�سمري«!
•  يكون ال�ص��بب وراء ارتفاع اأ�ص��عار الأجهزة 	

امل�ص��توردة ارتفاع قيمة م�ص��تلزمات الإنتاج 
م��ن م��واد خ��ام وغري ذل��ك والت��ي ل تتوفر 

حمليًا؟
= غ���ري �س���حيح؛ الأن 90 يف �ملئ���ة م���ن �مل���و�د �خل���ام 
وم�س���تلزمات �الإنت���اج متوفرة حمليًا و�س���عرها �أرخ�ض 

متحرك  كر�سي  لإيجاد  واجهها  التي  اليومية  املعاناة  اأن  الثبيتي  حممد  الدكتور  اأكد 
�سعودي  م�سنع  اأول  اإن�ساء  يف  التفكري  وراء  مر�سها  يف  اهلل،  يرحمها  لوالدتها  منا�سب 
وخليجي ل�سناعة الكرا�سي املتحركة وم�ستلزمات املعوقني، م�سريًا اإلى اأن التجار واأ�سحاب 

الوكالت لبيع هذه املنتجات يبالغون يف اأ�سعارها ب�سورة غري منطقية.
التطورات  يواكب  امل�سنع  اأن  اإلى  »اخلطوة«  مع  حوار  يف  الثبيتي،  الدكتور  واأ�سار 
التكنولوجية لتلبية احتياجات امل�ستخدمني، مو�سحاً اأنه يواجه �سعوبات يف توفري الأيدي 
العاملة من الكفاءات الوطنية؛ ولذلك يحاول تهيئة بيئة عمل منا�سبة لل�سباب ال�سعوديني 
تاريخ  من  لال�ستفادة  يخطط  واأنه  العمل،  راأ�س  على  وهم  والتاأهيل  التدريب  وتوفري 

موؤ�س�سة التدريب التقني واملهني يف تاأهيل ال�سباب.
واأ�ساف الدكتور الثبيتي �ساحب م�سنع اخلامتة الطبي، اأن الرعاية التي تقدمها جمعية 
الأطفال املعوقني هي امتداد للرعاية التي توفرها الدولة لهذه الفئة الغالية من الأبناء. 

حوار : منت�صر جابر

المعاناة في إيجاد كرسي متحرك وراء 
التفكير في إنشاء مصنع لمستلزمات 

ذوي اإلعاقة

األجهزة المستوردة مرتفعة األسعار 
والوكاالت ال توفر صيانة وخدمات ما 

بعد البيع
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بكثري من �مل�س���تورد وبنف�ض �جلودة.. ونحن يف �مل�سنع 
ال نع���اين من نق�ض �خلامات �الأولية يف �لت�س���نيع فهي 
موج���ودة حملي���ًا وبج���ودة عالي���ة، ولكن كم���ا قلت هي 

مغاالة من دون مربر من �لتجار.
• م��ا قول��ك يف الراأي ال��ذي يق��ول اإن خدمة 	

ما بع��د البيع وال�ص��يانة للم�ص��تورد اأف�ص��ل 
للعميل من امل�صنع حمليًا؟

= غري �س���حيح باملرة؛ الأن خدمات �الأجهزة �مل�ستوردة 
ت���كاد تكون منعدم���ة بعد �لبيع، ب���ل �إن معظم �ملحالت 
و�لوكاالت �لتي تبيع �لكر��سي وكل م�ستلزمات �ملعوقني 
تنته���ي عالقتهم بالعميل مبجرد �خل���روج من �لوكالة. 
وال توجد �سيانة متامًا لالأجهزة �مل�ستوردة، وقد عانيت 
�سخ�سيًا مع �لكر��سي �ملتحركة �لتي كنت �أ�سرتيها من 
�سارع �ل�سباب لل�سيدة �لو�لدة –يرحمها �هلل-؛ فكنت 
�أ�س���رتي �لكر�سي �مل�س���تورد و�إذ� تعطل ال �أجد من يقوم 
ب�سيانته وال تقدم �لوكالة �لتي ��سرتيت منها خدمة ما 

بعد �لبيع؛ ولذلك كنت �أ�سطر �إلى �سر�ء كر�سي جديد، 
بينما بعد �إن�ساء �مل�سنع �أ�سبحنا نقدم خدمة �ل�سيانة 
لالأجهزة �مل�س���توردة و�لكثري من �لوكاالت تر�س���ل �إلينا 

كر��سي و�أجهزة لنقوم ب�سيانتها يف �مل�سنع.
• مطابق��ة 	 امل�ص��نع  منتج��ات  تعت��ر  ه��ل 

للموا�ص��فات الدولي��ة؛ اإذ اإن هن��اك معايري 
حمددة يف هذا املجال؟

= �إن �مل�س���نع حا�س���ل عل���ى �س���هادة �الإنت���اج �لطب���ي 
�الأوروبية وكذلك حا�سل على �سهادة �الآيزو يف �الإنتاج، 
ولقد حر�سنا منذ بد�ية عمل �مل�سنع على تطبيق �أعلى 
معاي���ري �جلودة. ومنذ بدء �الإنتاج قبل عامني مل ترجع 
�إلى �مل�س���نع �س���وى قطعتني ب�س���بب �ال�س���تخد�م ولي�ض 
عيبًا يف �لت�سنيع؛ الأننا نلتزم باالإجر�ء�ت �لالزمة �لتي 
ت�س���من �جلودة خالل مر�حل �الإنتاج �ملختلفة، �س���و�ء 

قبل �الإنتاج �أو �أثناءه، وكذلك بعد �الإنتاج. 
• ه��ل يواك��ب امل�ص��نع التط��ور التكنولوج��ي 	

امل�ص��اعدة  والو�ص��ائل  الكرا�ص��ي  اإنت��اج  يف 
وامل�صاندة؟

= نحن حري�سون على مو�كبة �لتطور �لتكنولوجي؛ الأن 
هذه �الأجهزة تطورت يف �الآونة �الأخرية ب�سورة كبرية. 
ويف �إط���ار تلبي���ة �حتياج���ات �لعم���الء نتاب���ع بدقة كل 
حتديث يف �الأجهزة و�مل�ستلزمات �لتي نقوم بت�سنيعها، 
خ�سو�س���ًا �أن �لتكنولوجيا �أ�سبحت عامة، ولي�ست �سرً� 
من �الأ�سر�ر، ونحاول متابعة ذلك با�ستمر�ر؛ الأنه فعاًل 

هذ� �ملجال يف تطور م�ستمر.
• ه��ل تواجه م�ص��كلة يف الكف��اءات الوطنية 	

املدربة، خ�صو�ص��ًا يف ظل التو�ص��ع يف اأق�صام 
الكثري من الكليات لتدري�ص هذه املجالت؟

= لالأ�سف، نو�جه �سعوبات يف �إيجاد �لكفاء�ت �لوطنية 
�ملوؤهلة و�ملدربة، خ�سو�سًا �أن �لكفاء�ت �ملتوفرة تف�سل 

�لعمل يف �جلهات �حلكومية. 
ورغم ذلك فاإننا نخطط للتو��سل مع موؤ�س�سة �لتدريب 
�لتقن���ي �ملهن���ي؛ فهي من �ملوؤ�س�س���ات �لتي تق���وم بدور 
ب���ارز يف تاأهي���ل �ل�س���باب �ل�س���عوديني للعم���ل، و�إيجاد 
فر�س���ة عمل لهم؛ �إذ �إن هناك �لكثري من فر�ض �لعمل 
يف �ل�س���وق �ل�س���عودي يف حاجة �إلى �لكفاء�ت �لوطنية، 
ونح���ن م���ن ناحيتن���ا نح���اول تاأهي���ل وتدريب �ل�س���اب 
�ل�س���عودي وهو عل���ى ر�أ�ض �لعمل، ولي�ض بال�س���رورة �أن 
يكون موؤه���اًل يف �لبد�ية، ولكن �مله���م �أن تكون �لرغبة 

متوفرة للتعلم و�ال�ستمر�ر.
• بالن�ص��بة للمعوقني.. األي�ص��ت هناك فر�صة 	

عم��ل له��م، خ�صو�ص��ًا اأن منتج��ات امل�ص��نع 
موجهة اإلى املعوقني؟

= بالطب���ع توجد فر�ض عمل ولي�س���ت فر�س���ة و�حدة، 
ونحن ن�سعى �إلى توظيف �ملعوقني، و�إن �ساء �هلل نتعاون 
مع جمعية �الأطفال �ملعوقني يف هذ� �ملجال، خ�سو�س���ًا 
�أنها تتبنى برناجمًا ر�ئدً� لتوظيف �ملعوقني. وبالن�س���بة 
�إلى م�س���نع �خلامتة �لطبي ال ي�س���عى من ور�ء توظيف 
�ملعوق���ني �إل���ى �أي���ة مز�ي���ا �أو غريه���ا، ولك���ن مل�س���اندة 
ه���ذه �لفئة �لتي ت�س���تحق منا جميعًا كل �مل�س���اندة على 
�مل�س���تويني �الإن�س���اين و�لوطني. ونحن يف �مل�س���نع على 
��س���تعد�د لتدريب وتاأهيل كل من يريد �لعمل، حتى ولو 
كان من دون خرية �س���ابقة �أو غري موؤهل؛ �إذ �إن �مل�سنع 
يوف���ر فر����ض �لتدري���ب و�لتاأهيل، و�ملوظ���ف على ر�أ�ض 

�لعمل �أي�سًا.
• ه��ل يقوم امل�ص��نع ب�ص��د احتياجات ال�ص��وق 	

ر منتجاته اإلى اخلارج؟ املحلي فقط اأم ي�صدِّ

على استعداد لتوظيف المعوقين 
وتأهيلهم وتدريبهم على العمل

خدمات الجمعية المتميزة لألطفال 
امتداد لخدمات الدولة في رعاية 

المعوقين
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= بالطب���ع نحن نلبي �حتياجات �ل�س���وق �ملحلي �أواًل ثم 
نقوم بالت�سدير خارج �ململكة وخالل �لعامني �ملا�سيني 
متكن���ا -بف�س���ل �هلل تعالى- م���ن �لت�س���دير �إلى بالد 
عديدة عربية و�آ�س���يوية ، وهناك �إقب���ال على منتجاتنا 
باخل���ارج. وهذ� وح���ده يدعونا �إلى �لفخ���ر و�العتز�ز؛ 
�إذ �إن �ملنتجات حتمل ��س���م �ململكة �لعربية �ل�س���عودية 
يت���م  �لت���ي كان  كمنت���ج وم�س���نع له���ذه �مل�س���تلزمات 

��ستري�دها من بع�ض هذه �لدول �لتي كنا ن�ستوردها منها. 
• ت�ص��هد اململكة حراكًا كبريًا على امل�ص��تويني 	

وحرك��ة  والجتماع��ي  القت�ص��ادي 
التج��ارة وتنمي��ة م��وارد جدي��دة يف اإط��ار 
ا�ص��راتيجية لتنوي��ع م�ص��ادر الدخ��ل م��ن 
خ��ال روؤية 2030.. فهل ميكن اأن نعتر اأن 

امل�صنع يعك�ص هذه املتغريات؟
= ب�س���فة عام���ة؛ ف���اإن �أي عمل ي�س���اهم يف �قت�س���اد 
�لدول���ة، ويف حرك���ة �لتنمي���ة �ل�س���املة �لتي ت�س���هدها 
�ململكة بقيادة خادم �حلرمني �ل�س���ريفني �مللك �سلمان 
بن عبد�لعزيز، وويل عهده �الأمني �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�الأم���ري حممد بن �س���لمان ب���ن عبد�لعزي���ز -حفظهما 
�هلل-؛ فهذ� �سرف عظيم وعمل وطني، وناأمل �أن نكون 
على نف�ض �مل�س���توى، و�حلقيقة �أن طموحاتنا يف م�سنع 
�خلامتة �لطب���ي هي حماولة ملو�كبة �ل���روؤى �لتطور�ت 

�القت�سادية �لتي ت�سهدها �ململكة.
• اأب��رز 	 م��ن  املعوق��ني  الأطف��ال  جمعي��ة  اإن 

املوؤ�ص�ص��ات التي تق��دم خدمات متخ�ص�ص��ة 
ملن�صوبيها من هذه الفئة.. فكيف ترون هذا 
ال��دور يف اإط��ار دور امل�ص��نع كاأول موؤ�ص�ص��ة 

�صعودية وخليجية يف هذا املجال؟
= �جلمعي���ة من �ملوؤ�س�س���ات �لر�ئ���دة يف جمالها، وهي 
تعك�ض �لرعاية �ل�س���املة �لتي توفرها �لدولة الأ�سحاب 
�الحتياج���ات �خلا�س���ة؛ �إذ �إن �جلمعية تعترب ب�س���ورة 
�أو باأخرى �متد�دً� ملا تقدم���ه �لدولة لهذه �لفئة �لغالية 
من �الأبناء، �س���و�ء كانو� من �لكبار �أو �ل�سغار. وال �سك 
�أن �ساحب �ل�س���مو �مللكي �الأمري �سلطان بن �سلمان بن 
عبد�لعزيز رئي�ض جمل�ض �إد�رة �جلمعية كان -بف�س���ل 
�هلل تعال���ى- ور�ء جن���اح كل �الإجن���از�ت �لتي حققتها 
�جلمعي���ة على مدى �أكرث من 30 عامًا، خ�سو�س���ًا �أنها 
ت�س���م نخبة من �لكفاء�ت �لوطنية من �أع�س���اء جمل�ض 
�الإد�رة، وكذل���ك �الأ�س���تاذ عو����ض �لغام���دي �أمني عام 
�جلمعية؛ �إذ �إن �جلمعية ال تقدم فقط خدمات متميزة 
لالأطف���ال �ملعوقني بل تت�س���دى لق�س���ية �الإعاقة وقايًة 

وعالجًا، وهو دور مهم للحد من ق�سية �الإعاقة

   

�ل�سعودية  �لهيئة  كانت  �ل�87،  �لوطني  باليوم  �لكبرية  �حتفاليتها  �ململكة  فيه  عا�ست  �لذي  �لوقت  يف 
للتخ�س�سات �ل�سحية تعي�ض حلظات ��ستثنائية يف تاريخها �ملمتد على مدى 25 عامًا؛ فحني كانت حتتفل 
ب�»يوم �لوطن« تز�من ذلك مع �إز�حة �ل�ستار عن مرحلة جديدة من تاريخها �حلافل بالنجاح، حيث �أطلقت 
جمتمع  نحو  و�لكفاءة  �جلودة  على  يقوم  عمل  تفا�سيل  بدء  لتعلن  �الإلكرتونية؛  وبو�بتها  �جلديدة  هويتها 

�سحي ي�سم كو�در موؤهلة ومدربة حتمي �سحة �ملجتمع وتعمل على �الرتقاء بالقطاع �ل�سحي ب�سكل كامل.
وكان الفتًا �أن �لهيئة �ل�سعودية للتخ�س�سات �ل�سحية تعمل خالل �أعو�مها �الأخرية على مو��سلة جناحاتها 
�أطلقت ��سرت�تيجيتها لرفع كفاءة �لقطاع �ل�سحي، وو�سعت ن�سب عينيها  نحو �ملجتمع �ل�سحي، حينما 
بتذليل  وتقوم  و�لتدريبية،  �ملهنية  �حتياجاته  معه  وتت�سارك  كبريً�  �هتمامًا  لتمنحه  �ل�سحي؛  �ملمار�ض 
�أمامه ور�سم م�ستقبل ز�هر يقوم على معايري عالية من �جلودة و�لكفاءة �لتي تر�ها �لهيئة من  �لعقبات 

�أولويات �لعمل يف �لقطاع �ل�سحي، و�أن يحظى بها �ملمار�ض �ل�سحي لينعك�ض �أد�وؤه على �ملجتمع ب�سكل كامل.
�أبعادها م�ستقبل م�سرق؛ حيث ر�سمت  �لتخ�س�سات �ل�سحية، بهوية جديدة يف  وتتو��سل جناحات هيئة 
يف  �ملحرتفة  �لكفاء�ت  بتاأهيل  �لوطن  جتاه  م�سوؤوليتها  يعك�ض  مبا  ومبادئها  �أهد�فها  �جلديد  ب�سعارها 
من  �أزرق  خط  ويحتويها  �خلريطة،  �سكل  يف  »�لهيئة«  مهمة  �إلى  �ل�سعار  ويرمز  �ل�سحية،  �لتخ�س�سات 
�لرعاية �ل�سحية �ملحرتفة ينتهي يف قلبها برمز لنب�ض �ل�سحة، ويكمل �سكل �خلريطة عالمة �ل�سح باللون 

�الأخ�سر �لطبي لرتمز �إلى دورنا �حليوي يف توفري ثقة �ملجتمع مبعايرينا وكفاءة �ملمار�سني.
وت�سارع »�لهيئة« �خلطى الإحد�ث نقلة نوعية تغري �ملفاهيم وتكون �أكرث قربًا من �ملمار�ض �ل�سحي، وتعمل 
مع �لكو�در �لطبية مبا يحقق تطلعاتهم ويلبي �حتياجاتهم وي�ساعدهم على �أد�ء مهنتهم �لعظيمة؛ فالهيئة 
كانت -وال تز�ل- يدً� تعني وت�ساعد لتحقيق هدف ��سرت�تيجي كبري، وهو حماية �لقطاع �ل�سحي وجتويد 
�لعمل فيه ورفع ماأمونيته؛ بحيث ال يعمل يف هذ� �لقطاع �إال �ملوؤهل و�ملدرب ب�سكل عاٍل؛ ليلم�ض �ملجتمع مدى 
ما  �لر�سيدة على كل  �لقيادة  �متد�د الهتمام ودعم وحر�ض  و�أنه  به،  و�لعناية  �لقطاع  �حلر�ض على هذ� 
يقدم من خدمات يف وطننا �لغايل، وخ�سو�سًا فيما يتعلق بالقطاع �ل�سحي. وتعي�ض »�لهيئة« هذه �الأيام، 
مرحلة تاريخية توثق جناحات ربع قرن من �لعمل وتثبت �خلطى نحو منهج جديد يتو�كب مع »روؤية �ململكة 
2030« وبرنامج »�لتحول �لوطني 2020«؛ لتكون �ململكة ر�ئدة، ويف م�ساف �لدول �لعاملية يف كل ما تقدمه 
من خدمات، ولت�سبح �خلدمة �ل�سحية تناف�ض دول �لعامل �ملتقدم يف خدمة �ملري�ض و�لعناية به على �أيدي 

ممار�سني �سحيني ذوي كفاءة عالية يحملون همَّ �الرتقاء مبهنتهم و�لعمل على تطوير �أدو�تهم.

بقلم:

عبداهلل الزهيان

�ملتحدث �لر�سمي –
مدير �إد�رة �الإعالم و�الت�سال

هويتنا.. انطالق نحو الغد

   تتواصل نجاحات هيئة 
التخصصات الصحية، بهوية جديدة 

في أبعادها مستقبل مشرق

مقال
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نظم مركز امللك فهد لرعاية الأطفال املعوقني بالريا�ض رحلة ترفيهية ملن�سوبيه 
للت�سوق،  اإطار فعاليات مهرجان الريا�ض  باأحد املولت، وذلك يف  من الأطفال 
مع  واملربيات،  الخت�سا�سيات  اإ�سراف  حتت  ممتعًا  وقتًا  الأطفال  ق�سى  حيث 
الخت�سا�سيات  �سجعت  وقد  املالهي،  يف  املختلفة  والألعاب  العرائ�ض  مناذج 

الأطفال على ممار�سة الكثري من الألعاب الرتفيهية.
لالأطفال  والرتفيه  والتاأهيل  للتعليم  متكاماًل  برناجمًا  تقدم  اأن اجلمعية  يذكر 
ت�ساهم  خمتلفة  واأن�سطة  رحالت  بتنظيم  خالله  من  وتقوم  العام،  مدار  على 
اإدراكهم  وتنمية  مهارات جديدة،  تعلم  اإلى  اإ�سافة  باملجتمع،  الأطفال  دمج  يف 
اإ�سراف  حتت  وذل��ك  واألوانها،  واأ�سكالها  اأحجامها  على  والتعرف  بالأ�سياء، 

وتوجيه الخت�سا�سيات ومب�ساركة الأمهات.
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حذر اخلرباء من مر�ص »القلق الرقمي« الذي ي�صيب الأ�صخا�ص الذين يهدرون الوقت يف ت�صفح مواقع على الإنرتنت 

دون حتقيق اأية فائدة، موؤكدين اأنه قد ي�صاعد البتعاد عن و�صائل الت�صال والتكنولوجيا لفرتات وجيزة يف ال�صفاء 

من هذا املر�ص، واكت�صاب عادات جديدة. 

وين�ص��ح اخلرباء مدمني التعلق بو�ص��ائل الت�ص��ال احلديثة بالتخلي عن هواتفهم الذكية اأثناء فرتات ال�ص��تجمام 

والتن��زه، ويف ح��ال ال�ص��رورة يحر�ص��ون على عدم الرتدد عل��ى الأماكن التي توج��د فيها خدمة الإنرتنت الال�ص��لكي؛ 

وبالتايل وقف التطبيقات واخلدمات املوجودة على هواتفهم، وهذا يعني عدم متابعة مواقع التوا�صل الجتماعي اأو 

مطالعة الربيد الإلكرتوين.

2 من كل 7 
أشخاص في 

العالم يعانون منه

مرض 
القلق 
الرقمي
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�إدمان  �أن  �إلى  ديلويت  �شركة  �أجرتها  در��شة  وتو�شلت 
عام  يف  م�شبوقة  غري  م�شتويات  بلغ  �لذكية  �لهو�تف 
»في�شبوك«  موقع  م�شتخدمي  ع��دد  و�شل  �إذ  2016؛ 
�لن�شطني �إلى 1,86 مليار م�شتخدم؛ �أي نحو �ثنني من 

بني كل �شبعة �أ�شخا�ص يف �لعامل. 
ووفقًا ملركز »بيو« للأبحاث, ي�شتخدم 24 يف �ملئة من 
ي�شتخدم  حني  يف  »تويرت«,  موقع  �لإنرتنت  م�شتخدمي 

29 يف �ملئة منهم موقع »لينكد �إن«.
و�لأهم من ذلك, تقول �شركة »في�شبوك« �إن م�شتخدمي 
يف  �ملتو�شط  يف  ي��وم��ي��ًا  دقيقة   50 يق�شون  موقعها 
ت�شفحه, وهو �أمر قد يعيقك عن �لعمل �إن كنت ب�شدد 

تنفيذ مهام عديدة يف �لوقت ذ�ته.
جامعة  يف  �لنف�ص  علم  �أ�شتاذ  هوفمان  �شتيفان  ويقول 
»�إن  �لإن�شانية:  �مل�شاعر  در����ش��ة  يف  و�خلبري  بو�شنت 
عن  �لبتعاد  عند  �لقلق  من  حالة  تنتابهم  قد  �لبع�ص 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي, وي�شعرون برغبة ملحة يف 
�لعودة �إليها.. وميكن �أن ُنطلق على هذ� �لنوع من �لقلق 
�لت�شال  بو�شائل  �ملتعلق  وهو  �لرقمي«,  »�لقلق  ��شم 

عمومًا«.
�ملدى  �شلبية على  م�شاعر  »وجود  �أن  وي�شيف هوفمان 
�لتو��شل  لو�شائل  �ل�شخ�شي  �ل�شتخد�م  جتاه  �لبعيد 
قد  بها  �لتعلق  عن  �لتوقف  يف  و�لف�شل  �لجتماعي, 
يعزز�ن م�شاعر �لكتئاب. لكن حتى لو عزمنا على عدم 
�خلو�ص يف نقا�شات على موقع في�شبوك �أثناء �لعمل �أو 
�لطعام,  �ملحمولة على مائدة  بهو�تفنا  �لن�شغال  عدم 
عن  �لتخلي  حماولة  عند  بالقلق  منا  كثريون  �شي�شعر 
هذه �لعاد�ت. كما �أن �لأ�شخا�ص �لذين ي�شعرون بخيبة 
تلك  ع��ن  �ل�شتغناء  على  قدرتهم  ع��دم  ب�شبب  �أم��ل 

�لو�شائل ميكن �أن تنتابهم م�شاعر �حلزن و�لأ�شى«.
�لقلق«,  ع�شر  ه��و  �لع�شر  »ه���ذ�  ه��وف��م��ان:  وي��ق��ول 
فقد�ن  ف��ك��رة  تخيفهم  �ل��ن��ا���ص  »بع�ص  �أن  وي�شيف 
�أي  يغفلو�  لئل  �لذكي؛  �لهاتف  عرب  بالعامل  �لت�شال 

الخبراء يحذرون من تزايد أعداد 
المرضى مع تنامي أعداد مستخدمي 

مواقع التواصل االجتماعي

خطر و�شيك �أو ملتابعة �لأخبار �ل�شيا�شية«.
الأ�صباب التي تتوافق مع معتقداتك

يوّد كثري من �لنا�ص لو يق�شون وقتًا �أقل على �لإنرتنت, 
تظهر  �لذكية  �لهو�تف  عن  يبتعدو�  �أن  مبجرد  ولكن 

عليهم علمات �لقلق.
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للعلوم,  �ملجرية  �لأك��ادمي��ي��ة  م��ن  باحثون  و�كت�شف 
�أرباع  �أن ثلثة  بود�ب�شت,  لور�ند يف  �أوتفو�ص  وجامعة 
لفرتة  �لذكية  هو�تفهم  عن  �أُب��ع��دو�  �لذين  �لبالغني 
�ل��در����ش��ة,  تلك  �إج����ر�ء  �ل��وق��ت, خ��لل  م��ن  ق�شرية 
با�شم  �لنف�ص  علم  يف  تعرف  �أعر��ص  عليهم  ظهرت 
على  تظهر  �أعر��ص  وهي  �لنفعالت«,  توجيه  »�إع��ادة 
�ملرء عندما تتجاذبه �نفعالت ودو�فع خمتلطة, و�لتي 

متثلت يف كرثة �حلركة, �أو حك �لر�أ�ص.
�إ�شاعة  »متعة  كتاب  موؤلفة  ك��روك  كري�شتينا  تقول 
»�لقلق  ملقاومة  �لفعالة  �لطرق  �إح��دى  »�إن  �لفر�ص«: 
�لرقمي« تكمن يف حتديد �لأ�شباب �لتي دفعتك لتغيري 
و�إذ�  �لجتماعي.  �لتو��شل  لو�شائل  ��شتخد�مك  منط 
فقد  �ل�شخ�شية,  معتقد�تك  مع  يتو�فق  �شببًا  وجدت 
�لتو��شل  و�شائل  عن  �إب��ع��ادك  يف  �ل�شبب  ه��ذ�  ُي�شهم 
�شبيل  -على  نف�شك  تذّكر  �أن  وميكنك  �لجتماعي. 
و�شائل  على  �أق��ل  وق��ت��ًا  �أم�شيت  كلما  ب��اأن��ك  �مل��ث��ال- 
مع  �شتق�شيه  �لذي  �لوقت  ز�د  �لجتماعي,  �لتو��شل 

�أفر�د عائلتك �أو �أ�شدقائك«.
وت�شيف كروك �أن »�لتعرف على �لفو�ئد �لتي �شتجنيها 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  ع��ن  �لتخلي  ور�ء  م��ن 
قد  �لتي  و�لهو�ج�ص  �مل��خ��اوف  من  �حل��د  يف  �شي�شهم 
مل  و�إن  �لو�شائل..  تلك  عن  �لبتعاد  ب�شبب  تخاجلك 

جتد مربرً� مقنعًا؛ فلن 

ارتفاع المترددين على موقع 
»فيسبوك« إلى 1,86 مليار فرد عام 

2016
تكون لديك �لإر�دة �لتي ت�شاعدك على �لبتعاد«.

�لنا�ص  متنع  عديدة  �أ�شباب  »هناك  قائلة:  وتو��شل 
�لتو��شل �لجتماعي؛ فالبع�ص  من �لبتعاد عن مو�قع 
�حل��ف��لت  حل�����ش��ور  �ل���دع���و�ت  تفوتهم  �أن  يخ�شون 
و�ملنا�شبات, �أو فر�ص �لرثثرة مع �لأ�شدقاء و�ملعارف, 
و�لبع�ص تخيفهم فكرة �لتخلي عن �ل�شورة �لتي ق�شو� 
�لتو��شل  مو�قع  على  لأنف�شهم  ر�شمها  يف  طويًل  وقتًا 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  ي��ف��ارق��ون  ل  و�آخ����رون  �لج��ت��م��اع��ي. 
�إثبات وجودهم  �أن عليهم  �لجتماعي؛ لأنهم يعتقدون 
�إن  لكن  عملهم.  يف  �لنجاح  لتحقيق  �ملو�قع  تلك  على 
�إلى  دفعتك  �لتي  �لأ�شباب  وو�شوح  ب�شر�حة  ح��ددت 
�أي  و�إل���ى  �لجتماعي,  �لتو��شل  م��و�ق��ع  يف  �مل�شاركة 
رمبا  �لإنرتنت,  على  �لبقاء  من  بالفعل  ت�شتفيد  مدى 

�شت�شتطيع �تخاذ �لقر�ر �ل�شائب«.
�لتنفيذي  �لرئي�ص  دوغان  كري�ص  ��شتخدم  جهته  ومن 
ريدوود  مدينة  يف  للربجميات,  »بيرتويرك�ص«  ل�شركة 
�ل��ف��رت�ت  خ��لل  في�شبوك  م��وق��ع  كاليفورنيا,  ب��ولي��ة 
�لفا�شلة بني مهام �لعمل �ملختلفة بهدف �لتخفيف من 

�شغط �لعمل.
ويقول دوغان �إنه مل يعد ي�شتخدم في�شبوك لهذ� 
�أح�شل  �أن  �أري��د  »كنت  وي�شيف:  �لغر�ص, 
�شغط  فرت�ت  بعد  �لر�حة  من  ق�شط  على 
�أن »�ل�شتقطاب  �لآن  �لعمل«. ولكنه يرى 
�ل�شيا�شي �لظاهر يف �لتعليقات �لكثرية 
ي�شتت  ف��ي�����ش��ب��وك  م���وق���ع  ع��ل��ى 
�ن���ت���ب���اه���ه, 
يثري  و

غ�شبه«.
وي�شيف �أنه على �لرغم من �أنه ل يز�ل يهتم بامل�شاركة 
يف بع�ص �لنقا�شات, �إل �أنه ل ينكر �أن متابعة حمتويات 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ل ت�شاعده على �ل�شرتخاء؛ 
ولهذ� مل يجد �شعوبة يف �لبتعاد عنها, ول يعاين عند 

�لتوقف عن متابعتها.
وقد �أجرت �ل�شركة �لتي يعمل لديها دوغان ��شتطلعًا 
�لعاملني  �أن  �إل���ى  وتو�شلت  �مل��ا���ش��ي,  �ل�شهر  ل��ل��ر�أي 
بال�شركة يق�شون �شاعتني يف �ملتو�شط يوميًا يف متابعة 
تقريبًا  �لعاملني  رب��ع  ويق�شي  �ل�شيا�شية,  �لتعليقات 

ثلث �شاعات �أو �أكرث يوميًا يف متابعة �لتعليقات.
تبتعد اأم ل تبتعد؟

تقول كروك: »�إن �لتوقف عن ��شتخد�م مو�قع �لتو��شل 
�شديدة  برغبة  ت�شعر  يجعلك  قد  متامًا  �لجتماعي 
�مل��و�ق��ع.  ه��ذه  على  تفوتك  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر���ص  معرفة  يف 
لتقليل  �لوقت  من  ق�شرية  لفرت�ت  عنها  �لبتعاد  لكن 
ا�ستخدامها،  يف  الإف���راط  عن  الناجت  والقلق  التوتر 
يف  و�لتحكم  جديدة  عاد�ت  �كت�شاب  يف  ي�شاعدك  قد 

دو�فعك«.
�لت�شال  و���ش��ائ��ل  ع��ن  �لب��ت��ع��اد  �أن  »ث��ب��ت  وت�شيف: 
�لتكنولوجية لفرت�ت ق�شرية يقلل من �لقلق؛ لأنك �إن 
و�شعت لنف�شك حدودً� و��شحة؛ فل مكان للختيار�ت 

�لفردية«.
هاتفك  �ت�شال  متنع  تطبيقات  ��شتخد�م  يفيد  وق��د 
بالإنرتنت, �أو حذف بع�ص �لتطبيقات من هاتفك, يف 
�لجتماعي,  �لتو��شل  لو�شائل  ��شتخد�مك  يف  �لتحكم 
ال��ن��اجت من  القلق  م��ن  ذل��ك  �سيحد  ذات��ه  ال��وق��ت  ويف 

�لبتعاد عنها.
�لذكي  هاتفها  ع��ن  �لبتعاد  على  ك��روك  وت��و�ظ��ب 
ي�شعب  �إذ  م�شاء؛  �لثامنة  �ل�شاعة  بعد  ليلة  كل 

�لتخلي عن �لهاتف �لذكي دومًا يف �مل�شاء.
�لتو��شل  مو�قع  م�شتخدمي  هوفمان  وين�شح 
�أقل  �لجتماعي �لذين يرغبون يف ق�شاء وقت 
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ارتفاع المترددين على موقع 
»فيسبوك« إلى 1,86 مليار 

فرد عام 2016

�لتي  �لأ�شباب  عن  �لبحث  يبدوؤو�  ب��اأن  �لإنرتنت  على 
تدفعهم �إلى ��شتخد�م �لإنرتنت, و�لتعرف على �ملو�قع 
�لتي يفرطون يف زيارتها, ومطالعتها؛ لكي يت�شنى لهم 

مقاومة دو�فعهم.
قد  �ل�شفحات  هذه  عن  �لبتعاد  �أن  هوفمان  وي�شيف 
تربط  �لجتماعي  �لتو��شل  من�شات  لأن  �شعبًا؛  يكون 
مع  ولكن  بالوحدة,  �ل�شعور  على  وتق�شي  معًا,  �لنا�ص 
على  ي�شكلونها  �لتي  �لعلقات  �أن  �لنا�ص  ي�شعر  �لوقت 

�لإنرتنت لي�شت حقيقية.
جتعل  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  �إن  هوفمان  يقول 
�إلى  بالنتماء  ي�شعرون  �لأوقات  �أغلب  يف  م�شتخدميها 
هذ� �لعامل, من دون �أن يحتاجو� �إلى خماطبة بع�شهم 

�لبع�ص وجهًا لوجه.
يتبنون  �أنا�ص  بني  للربط  و�شيلة  بب�شاطة  »�إنها  ويتابع: 
و�إدر�ك  و�آر�ئهم,  �أفكارهم  �شحة  لتاأكيد  �لآر�ء  نف�ص 

�أهميتها«.
حتاول  �أن  �لأف�شل  من  �لأم��ث��ل,  �ل��ت��و�زن  حتقق  ولكي 
عن  �إليهم  و�لتحدث  �لأ�شخا�ص  م��ن  �مل��زي��د  مقابلة 
مانع  ل  ذ�ته  �لوقت  ويف  بينكم,  �مل�شرتكة  �ملو�شوعات 

من �ل�شرت�ك يف �ملحادثات عرب �لإنرتنت.
فبدًل  �إخفاقاتك,  عن  تتجاوز  �أن  �أي�شًا  �ملفيد  وم��ن 
مقاومة  على  قدرتك  عدم  ب�شبب  نف�شك  تلوم  �أن  من 
�أن هذه  �إغر�ء�ت مو�قع �لتو��شل �لجتماعي, ل تنكر 
م�شممة  �لجتماعي  �لتو��شل  ومن�شات  �لتطبيقات 
وكلما  ت�شفحها,  يدمنون  �مل�شتخدمني  جتعل  لكي 
جلذبهم  �لطرق  ب�شتى  ت�شعى  عنها  �لبتعاد  يحاولون 

�إليها.
وعلى �شبيل �ملثال, ير�شل موقعا في�شبوك وتويرت ر�شائل 
�لذين مل  للم�شتخدمني  �لإلكرتوين  تذكري عرب �لربيد 

ل يدخلو� �إلى هذين �ملوقعني منذ فرتة من �لوقت. �أن��ه  �أدرك��ت  �إذ�  �إر�دت���ك  ق��وة  �شتزد�د  �لنهاية,  ويف 
يز�ل من �ملمكن �لتخل�ص من هذه �لعاد�ت, رغم �أنها 

تر�شخت ومن �ل�شعب �لفكاك منها.
�لبد�ية,  يف  �شتخفق  �أن��ك  �ملوؤكد  »م��ن  ك��روك:  وتقول 
ولكنني �أرى �أنك لو �أيقنت �أنك �شت�شتطيع �لبتعاد عن 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعي, �شتنجح يف �لنهاية«.
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أمل يتجدد ..

يشهد احتفاالت موسعة في كل مراكز الجمعية مع بداية عام دراسي جديد
مع 

بدء ال�سنة الدرا�سية 

اجلديدة ت�ستقبل مراكز اجلمعية 

بحفاوة الأطفال اجلدد املقبولني هذا العام، 

حيث يرحب الأطفال القدامى بذويهم الذين 

ينتظمون لأول مرة للبدء يف تلقي براجمهم 

التعليمية والعالجية والتاأهيلية عرب 

منظومة من الأن�سطة املتخ�س�سة 

على مدار العام.
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�لأ�س���بوع �لأول يف كل مر�ك���ز �جلمعية ذو �أهمية كبرية 
حيث يت�سمن �لكثري من �لأن�سطة و�لفعاليات �لرتفيهية 
بهدف تهيئ���ة بيئة منا�س���بة للأطفال ت�س���اعدهم على 
�لتكيف نف�س���يًا للإقبال على بر�مج �جلمعية و�لندماج 
يف �لعملية �لتعليمية و�لعلجية، حيث تنظم كل �ملر�كز 
يف �أول ي���وم در��س���ي حفل ��س���تقبال للأطف���ال �جلدد 
بح�س���ور كل من�س���وبي �ملركز م���ن �لأطف���ال و�ملعلمات 
و�مل�س���رفات و�أمه���ات �لأطفال. ويت�س���من ه���ذ� �حلفل 
�لعدي���د من �لفقر�ت �لرتفيهية و�لتثقيفية، بالإ�س���افة 
�إل���ى توزي���ع �لهد�يا و�لوجبات �ملجاني���ة وغري ذلك من 

�لفعاليات.
كم���ا ي�س���تمل �حلف���ل عل���ى �أركان للتعري���ف بخدم���ات 

�جلمعي���ة و�أن�س���طتها �ملختلف���ة، ويتم توزي���ع �لكتيبات 
و�ملطوي���ات �لتوعوي���ة، بالإ�س���افة �إل���ى �أركان للتلوي���ن 

و�لر�سم.
فق���د �حتفل���ت �جلمعي���ة ممثل���ة يف مرك���ز �ملل���ك فهد 
 2018  ،2017 �لدر��س���ي  �لع���ام  ببد�ي���ة  بالريا����ض 
حيث ��س���تهل �لي���وم �لأول بالرتحي���ب بالأطفال �جلدد 
�ملن�سمني حديثًا للف�س���ول �لتعليمية، بعد ذلك �أقيمت 
م�س���ابقات تعليمية ملعرفة �لولون و�أ�س���ماء �حليو�نات، 
و�خ���رى ترفيهي���ة �س���ارك �لأطف���ال يف ت�س���ويب ك���رة 
�ل�سلة، �لى جانب ريا�سة �لبولينغ، و�ختتم �حلفل باأد�ء 

�أنا�سيد وطنية.
و�أو�سحت رئي�سة �لق�س���م �لتعليمي �لأ�ستاذ مها دردير 
ب���ان عدد �لطلب �مل�س���جلني هذ� �لعام بل���غ 54 طالبًا 
وطالب���ة، موكدة على �كتمال كافة �لتجهيز�ت من �جل 
��س���تقبال �لأطف���ال يف �لعام �لدر��س���ي، وقالت: »كافة 

�لأق�سام ��ستعدت ب�سكل كامل ل�ستقبال �أبناء �جلمعية 
لبد�ية �لعام �لدر��سي، �لذي نتطلع من خلله مو��سلة 
�لتميز �لذي حتقق طو�ل �لثلثة عقود �ملا�سية، و�لذي 
�أ�س���هم يف تخطي هذه �لفئ���ة �لغالية عل���ى قلوبنا كافة 

�لعو�ئق وم�ساركة �إخو�نهم يف �لتفوق �لتعليمي«.
و�أ�س���افت: »نظ���ام �لدمج �لدر��س���ي �ل���ذي مت تطبيقه 
من���ذ ع���دة �س���نو�ت �ثب���ت جن���اح �خلط���ة �لتعليمي���ة 
جلمعي���ة �لأطف���ال �ملعوق���ني، ونح���ن نو��س���ل �لن يف 
�لق�س���م �لتعليم���ي �جله���د لتحقي���ق كل �ملتطلب���ات من 
�جل �لو�س���ول �لى �لهدف �ملن�سود وهو �لرتقاء بالفكر 

�لتعليمي لطلبة �جلمعية«.           
يذكر �أن بر�مج �لرعاية �لت���ي تقدمها مر�كز �جلمعية 
حقق���ت نتائج قيا�س���ية على �س���عيد �لرعاي���ة �لتعليمية 
و�لرتبوية، ومن �أبرزها تطبيق برنامج �لدمج �ل�س���امل 
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لأول مرة م���ع �أطفال �جلمعية، وتتوي���ج برنامج �لدمج 
باجلمعي���ة بجائزة �لأمرية �س���يتة بن���ت عبد�لعزيز يف 
دورته���ا �لثالث���ة، وتفعي���ل م�س���روع �لإعاقة �جل�س���دية 
و�ل�س���حية �ملعد م���ن قب���ل وز�رة �لتنمي���ة �لجتماعية 
لدع���م طالب���ات �جلمعي���ة باملد�ر����ض يف كل �ملر�ح���ل 
�لدر��سية، وتفعيل برنامج �لدمج يف مدينة �لباحة من 
خ���لل مركز �جلمعي���ة، ودمج �لدفع���ة �لأولى للطلب 
غري �لناطقني يف �ملرحلة �ملتو�س���طة مبنطقة �لريا�ض، 
ودمج �أطفال برنامج ف�س���ل �لتدخل �ملبكر يف رو�سات 
وز�رة �لتعلي���م، وقب���ول ط���لب وطالب���ات �جلمعية يف 
برنام���ج م�س���روع �ملل���ك عب���د�هلل للتعليم �ل�س���امل يف 
�لرو�س���ات و�ملد�ر�ض، و�فتت���اح برنامج لغري �لناطقات 
مع بد�ي���ة �لع���ام �جلدي���د، وتدريب معلم���ات ومعلمي 
وز�رة �لتعلي���م لتقيي���م �لإعاق���ة �ملزدوج���ة عل���ى لغات 
�لتو��سل وبل�ض ومقيا�ض �لبورجت من قبل مركز �ملدينة، 
و�رتفاع ن�س���بة ح�س���ور �لأطفال بعد تذليل �ل�سعوبات 
�لتي و�جهت �لأ�س���ر، وتطبيق برنامج حا�س���وبي خا�ض 
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باأن�س���طة �س���ديدي �لإعاق���ة، و�إعد�د برنام���ج للتدريب 
عل���ى برنام���ج �لتخطيط �لتعليم���ي �لتكامل���ي من قبل 
مرك���ز �مللك فهد بالريا�ض، وحتدي���ث دليل و�إجر�ء�ت 
�لعمل للتاأهي���ل �لرتبوي وتعميمه على مر�كز �جلمعية، 
و�إعد�د �آلية للتوظيف بالق�س���م �لتعليمي، وعقد �تفاقية 
مع عدد من �ملد�ر�ض �لأهلية لتخفي�ض �لر�سوم لأطفال 
�جلمعي���ة، وتنفيذ برنامج مل�س���اركة �أطفال �جلمعية يف 
�ملحا�س���ر�ت و�لندو�ت ذ�ت �لعلق���ة لتعزيز �لفائدة، 
و�لتن�س���يق م���ع �إد�رة �لتعليم بالق�س���يم لعق���د �تفاقية 

لتحديد مد�ر�ض �لدمج و�إجر�ء �لتهيئة �للزمة لها.
�أما بالن�س���بة �إلى خطط �لرب�م���ج �لرتبوية خلل �لعام 
�لدر��س���ي فاإنه ج���اٍر متابعة �لعمل عل���ى �إعد�د وتنفيذ 
مناهج ملرحلت���ي ريا�ض �لأطف���ال و�لبتد�ئية بالتعاون 
مع جامعة �مللك �سعود، و�إنتاج وت�سنيع و�سائل و�أن�سطة 
ل�س���ديدي �لإعاق���ة �حلركي���ة، و�إن�س���اء موق���ع ج�س���ور 
�لإلك���رتوين �لإر�س���ادي، وتنفيذ �لربنامج �حلا�س���وبي 
�حلقيب���ة  و�إع���د�د  �لتكامل���ي،  �لتعليم���ي  للتخطي���ط 

�لتدريبي���ة على مهار�ت �لكتابة، وتطبيق برنامج وحدة 
�لتقني���ة �مل�س���اندة و�لتكنولوجي���ا �مل�س���اعدة يف مر�كز 
�جلمعي���ة، ومبادرة ربط �ل�س���بورة �لتفاعلية بالأجهزة 

�للوحية )�آي باد(.
كم���ا يذك���ر �أن �إجم���ايل ع���دد �لأطف���ال �ملخدومني يف 
مر�كز �جلمعية بلغ �لعام �ملا�س���ي نحو )1713( طفًل 
وطفلة، وبلغ عدد �أطفال �لتعليم �خلارجي )556(، �أما 
عدد �أطفال �مل�س���اكن )271( وعدد �لأطفال �لذين مت 
دجمهم )161(. وبالن�س���بة �إلى �لأطفال �لذين تعلمو� 
�لكلم ب�س���كل جيد فقد بلغ عددهم )114( و�لأطفال 
�لذي���ن تعلمو� �لكتاب���ة ) 124( و�لأطفال �لذين تعلمو� 
�لكتابة با�س���تخد�م �لكمبيوتر)77(. بينما و�س���ل عدد 
�لأطف���ال �لذي���ن مت دجمه���م مبد�ر�ض عادي���ة )117( 
و�لأطفال �لذين مت دجمهم يف مد�ر�ض �لرتبية �لفكرية 
)55(. �أم���ا �لأطف���ال �ملميزون نظرً� �إل���ى كونهم كانو� 
على ن�س���بة كبرية من �لإعاقة وحت�س���نت حالتهم ب�سكل 

كبري فقد بلغ عددهم )38( طفًل وطفلة.
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يف �إطار �تفاقية �لتعاون �مل�سرتك مع معهد “تعلم 
للحي���اة”؛ ز�ر وف���د من خ���رب�ء ومدرب���ي �ملعهد، 
برئا�س���ة مدير �ملعه���د حممد �لقحط���اين، مركز 
جمعي���ة �لأطف���ال �ملعوقني بع�س���ري، و�طل���ع �لوفد 
على قاعة �لأمري في�سل بن خالد ومر�فق �ملركز، 
وبر�م���ج �لرعاية �لعلجية و�لتعليمي���ة و�لتاأهيلية 
�لتي يقدمها.  وعقد �لوفد وم�سوؤولو �ملركز �جتماعًا 
لبحث �لبنود �لرئي�س���ية للتفاقية �لتي تهدف �إلى 
تنمية �مل���و�رد �ملالية للجمعية، و�لتي �س���يقدم من 
خللها �ملعهد دعمًا ماليًا للمركز، بالإ�س���افة �إلى 
�إقام���ة دور�ت تدريبية و�أن�س���طة لأطف���ال �ملركز . 
ي�س���ار �إلى �أن �ملرك���ز و�ملعهد �س���ينظمان فعاليات 
م�سرتكة تت�سمن فعالية برنامج “جرب �لكر�سي” 
�ل���ذي يع���د �أح���د �أه���م بر�م���ج �جلمعي���ة للتوعية 
�ملجتمعي���ة بالإعاقة ومعاناة �ملعوقني ب�س���كل عام، 
كما تت�س���من �لفعاليات تكرمي ع���دد من �لأطفال 
�ملعوق���ني باملرك���ز.  و�أع���رب مدي���ر مرك���ز رعاية 

الن اتفاقية التعاون مركز عسير ومعهد “تعلم للحياة” يفّعِ

�لأطف���ال �ملعوقني بع�س���ري عب���د�هلل �ملح�س���ني عن 
�س���كره ملن�س���وبي �ملعه���د ملبادرتهم مب�س���اندة جهود 
�جلمعية وحر�س���هم على بناء �س���ر�كة معها، منوهًا 

باجله���ود �ملباركة �لت���ي يبذلونه���ا و�هتمامهم غري 
�ملح���دود باجلانب���ني �لإن�س���اين و�خل���ريي، �س���ائًل 

�ملولى �أن يجعل ذلك يف مو�زين ح�سناتهم.

تر�أ�ض �لدكتور حم�س���ن بن علي فار�ض �حلازمي، ع�سو 
جمل����ض �لإد�رة، رئي�ض جلنة �لرعاية باجلمعية موؤخرً� 
�جتماع���ًا لفري���ق �لعم���ل �ملكل���ف مبتابعة م�س���تجد�ت 

ح�سول �جلمعية على �عتماد هيئة » كارف » �لعاملية.
و��س���تعر�ض �لأع�س���اء تقري���ر �لأم���ني �لع���ام للجمعية 
ح���ول تنفيذ تو�س���ية جلن���ة �لرعاية بخ�س���و�ض توفري 
�لعتم���اد�ت �ملالي���ة �للزم���ة لتنفي���ذ �مل�س���روع، ور�أي 
جمل�ض �لإد�رة حيال ذلك، و�لتوجيه مب�ساعفة �جلهود 

لإجناز �مل�س���روع يف �أقرب وقت ممكن �نطلقًا من دور 
�جلمعية �لوطني و��سرت�تيجيتها يف تطوير خدماتها  

و�أو�س���ح �لدكت���ور حم�س���ن �حلازم���ي » �أنه بن���اء عليه 
مت �لتف���اق على �لب���دء باللو�ئ���ح و�لقو�ن���ني و�لأنظمة 
�خلا�س���ة بالعم���ل، وج���اري تنقيحه���ا لعتماده���ا من 
جمل����ض �لإد�رة يف �أقرب وقت. على �أن يتم �لتعاقد مع 
�س���خ�ض متخ�س����ض يف جمال �جل���ودة متفرغ لإجناز 
�لعتم���اد، م�س���ريً� �لى �أنه جاري �لتن�س���يق م���ع وز�رة 

البدء في تنفيذ » كارف » و« التأهيل المسائي« وحلقة نقاش لتعزيز الجودة   
�ل�س���حة للح�س���ول على �عتماد طبي وتاأهيلي وحتديد 

�ملتطلبات �خلا�سة بهذ� �لعتماد.
وحول برنامج �لتاأهيل �مل�سائي �أو�سح �لدكتور �حلازمي 
�ن���ه مت ��س���تعر��ض م���ا مت من خط���و�ت بهذ� �ل�س���دد، 
م�س���ريً� �لى �أن �للجنة قد �نتهت من در��س���ة �ملو�س���وع 
ومت �لرف���ع ب���ه ملجل�ض �لإد�رة ومت �عتم���اد تنفيذه، عليه 
فقد مت تكليف �لأمني �لعام وم�س���اعده ل�س���وؤون �لتاأهيل 
بتقدمي ت�سور تف�س���يلي لتنفيذ �لربنامج �مل�سائي، كما 
مت �لتف���اق على �لرتكيز عل���ى توفري كفاء�ت �س���عودية 
و��ستخر�ج �لرت�خي�ض �ملطلوبة للبدء يف عمل �لعياد�ت. 
وذك���ر رئي����ض جلنة �لرعاي���ة، �أن �لجتماع �أق���ّر تنظيم 
حلقة نقا����ض، وذلك يف �إط���ار م�س���اعي تطبيق �جلودة 
�لنوعية وتطوير خدمات �جلمعية وهويتها، و�ستت�س���من 
�حللقة مناق�س���ة عدة حماور ت�س���مل �جل���ودة �لنوعية، 

هوية �جلمعية 
وتقييم مو�س���وعي للجمعية، �ل�سورة �لذهنية للمجتمع 
ع���ن �جلمعي���ة، خ���رب�ت �أ�س���ر �لأطف���ال �ملعوق���ني م���ع 
�جلمعي���ة، �لدرو����ض �مل�س���تفادة من تطوي���ر �خلدمات. 
و�س���ائل �لتو��س���ل �لجتماعي وتطوره���ا يف خدمة ذوي 

�لقدر�ت �خلا�سة. 
هذ� وقد �س���ارك يف �لجتماع كل من �لدكتور/ ز�يد بن 
�س���الح �لز�يد ع�س���و جمل�ض �لإد�رة و�لأ�س���تاذ/ عو�ض 
ب���ن عبد�هلل �لغامدي، �لأمني �لعام، و�لدكتور/ ه�س���ام 

�حليدري، م�ساعد �لأمني �لعام ل�سئون �لتاأهيل
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�ل�ساملة  للمتاجر  �ل�سعودية  و�ل�سركة  �جلمعية  وقعت 
“كارفور” �تفاقية ت�سويق لعبة �أطفال ل�سالح �جلمعية، 
“كارفور” للإ�سهام يف  �إلى دعوة عملء  و�لتي تهدف 
م�ساندة ر�سالة �جلمعية وبر�جمها �خلريية يف خطوة تعد �إ�سافة 

لل�سر�كة �خلريية �لتي جتمع بني �جلمعية و”كارفور”. 
�لأ�ستاذ  �ملعوقني  �لأطفال  جلمعية  �لعام  �لأمني  و�أو�سح   
عو�ض �لغامدي �أن “هذه �لتفاقية تاأتي يف �إطار م�سعى 
�جلمعية حل�سد م�ساندة �ملن�ساآت �لتجارية �لتي حتظى 
بقطاع عري�ض من �لعملء بحيث ميكن �إي�سال ر�سالة 
من  تتبناه  ملا  �لدعم  جذب  و�أي�سًا  �لتوعوية،  �جلمعية 
عرب  �ملجتمع  فئات  من  �لفئة  لهذه  متكاملة  خدمات 
ورغبة  يتو�فق  �لذي  �لأمر  وهو  �ملختلفة،  �لو�سائل 
و�أن�سطتها  �جلمعية  بدعم  �مل�ساهمة  يف  “كارفور” 

بالو�شائل املتاحة لديها وفق �شروط هذه االتفاقية”.
�ملعوقني  �لأطفال  جلمعية  �لعام  �لأمني  �لتفاقية  ووقع 
جانب  ومن  �لغامدي،  عبد�هلل  بن  عو�ض  �لأ�ستاذ 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل�ساملة  للمتاجر  �ل�سعودية  �ل�سركة 

اتفاقية مع كارفور 
لتسويق لعبة أطفال 

لصالح الجمعية

�لت�سويق  �إد�رة  مدير  وبح�سور  بريو،  ليفي  فريدريك 
بتفاعل  �لغامدي  و�أ�ساد  م�سري.  �سكيب  بال�سركة 
“كارفور” مع �أن�سطة �جلمعية وبحر�ض �لقائمني على 
�أن  م�سيفًا  للدعم،  جديدة  �آليات  �إيجاد  على  �ل�سركة 
م�ساندة  يف  ملمو�ض  ح�سور  �ساحبة  كارفور  “�سركة 
ق�سية �لإعاقة ودعم �جلمعيات �خلريية منذ �سنو�ت؛ 
�لوفاء  �لقائمني عليها على  �لذي يج�سد حر�ض  �لأمر 
بدور �ل�سر�كة يف جمال �مل�سوؤولية �لجتماعية وخدمة 

�ملجتمع”. ومن جانبه �أو�سح �لرئي�ض �لتنفيذي لل�سركة 
�ل�سعودية للمتاجر �ل�ساملة “كارفور” �ل�سيد فريدريك 
للخدمة  �ل�سركة  �سيا�سة  منطلق  “من  �أنه  بريو،  ليفي 
مع  �لتفاقية  هذه  توقيع  ي�سرفنا  فاإنه  �ملجتمعية؛ 
�هلل-  -باإذن  �ستكون  و�لتي  �ملعوقني،  �لأطفال  جمعية 
�سر�كة م�ستمرة ودعمًا لفئة عزيزة على قلوبنا جميعًا، 
�أحد  لت�سويق  �لتفاقية  بتوقيع هذه  �ليوم  �سعدنا  ولقد 

منتجاتنا �لتي �سيعود ريعها للجمعية. 

• ليفي بريو �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة »كارفور« و �لأمني �لعام يد�سنان �لتفاقية	

اختتام النادي الصيفي بمركز الباحة بدعم من »بنك الرياض«
�أقام مركز �جلمعي���ة مبنطقة �لباحة، �حلفل �خلتامي 
للنادي �ل�سيفي برعاية كرمية من بنك �لريا�ض لل�سنة 
�لر�بعة على �لتو�يل، وح�س���ر �حلف���ل مدير فرع وز�رة 
�لعمل و�لتنمي���ة �لجتماعية مبنطق���ة �لباحة �إبر�هيم 
�لزلف���ان، ومدير بنك �لريا�ض بالباحة نا�س���ر �س���امل 
�لغامدي، وعدد م���ن �لد�عمني للجمعية و�أولياء �لأمور 

وجمع كبري من �أطفال �جلمعية.
 وقام �س���يوف �حلفل بجولة على جميع �أق�س���ام �ملركز 
للتعريف مبا يقدمه من خدمات جمانية طبية وتعليمية 
له���ذه �لفئة �لغالية على قلوبنا جميعا، بعد ذلك �نطلق 
�حلف���ل �خلطابي بكلم���ه ملدير مركز جمعي���ة �لأطفال 
�ملعوقني بالباحة نعيم بن عل���ي �لكلي، �أعرب فيها عن 
جزي���ل �ل�س���كر و�لمتنان لل�س���ادة بن���ك �لريا�ض على 
دعمه���م ورعايتهم للنادي �ل�س���يفي مبرك���ز �جلمعية 

بالباحة.
تلي ذلك كلمة ملدير بنك �لريا�ض �أعرب فيها عن �سكر 
رئي����ض جمل����ض �لد�رة ببنك �لريا����ض ملركز �جلمعية 
بالباحة ملا يقدم���ه من خدمات لهذه �لفئة �لغالية على 

�ملجتمع بجميع �سر�ئحه،.
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�إن حف���لت �ل�س���حور �خل���ريي �لت���ي نظمته���ا مر�ك���ز 
�جلمعي���ة على مد�ر �ل�س���هر �لك���رمي ت�س���تهدف توثيق 
�لعلقات بني �ل�سخ�س���يات �لعامة من كبار �مل�سوؤولني 
و�أع�س���اء �جلمعي���ة �لعمومية، و�أولي���اء �لأمور، وكذلك 
ب���ني �جلمعي���ة و�س���يد�ت �ملجتم���ع وع�س���و�ت �جلمعية 
�لعمومية و�أمهات �لأطف���ال �ملعوقني، حيث �أقام مركز 
�مللك فهد لرعاي���ة �لأطفال �ملعوقني بالريا�ض، برعاية 
�س���احبة �ل�س���مو �مللكي �لأمرية �بت�س���ام بنت �سعود بن 

عبد�لعزيز، �ل�س���حور �خل���ريي �لذي تقيم���ه �جلمعية 
�سنويًا، بح�سور لفيف من �س���يد�ت �ملجتمع، وعدد من 
�ملهتمات بالعمل �خلريي وم�س���وؤولت �جلمعية و�أمهات 
�لأطف���ال �ملعوق���ني، وذل���ك يف فن���دق نوفوتي���ل �لعنود 

بالريا�ض.
�سكر وتقدير

و�أعرب���ت �لدكت���ورة ماجدة عبد�حلميد بي�س���ار ع�س���و 
جمل����ض �إد�رة �جلمعية عن �س���كرها وتقديرها ملبادرة 

�س���مو �لأمرية �بت�سام بنت �سعود بن عبد�لعزيز برعاية 
هذه �ملنا�سبة، وحر�س���ها على م�ساندة بر�مج �جلمعية 
ودعم ن�ساطاتها �خلريية خلل �سهر رم�سان �ملبارك، 
منوه���ة بتفاع���ل �س���يد�ت �لأعم���ال و�ملهتم���ات بالعمل 
�خل���ريي بهذه �ملنا�س���بة يف �إطار ما حتظ���ى به بر�مج 
�جلمعية من ثقة وم�سد�قية لدى قطاع عري�ض من �ملجتمع.

ويف كلم���ة �ألقتها �لدكتورة ماجدة خلل حفل �ل�س���حور 
قالت: »خلل �لعام �ملا�س���ي ��ستطاعت مر�كز جمعية 

�ضهدت اأن�ضطة مراكز اجلمعية خالل ال�ضهر الف�ضيل الكثري من االحتفاالت 
والفعاليات، وذلك يف اإطار براجمها التوعوية للم�ضاركة املجتمعية يف الت�ضدي 

لق�ضية االإعاقة وح�ضد الدعمني املعنوي واملادي خلدماتها التي تقدمها ملن�ضوبيها 
من االأطفال املعوقني، يف مراكزها الع�رشة املنت�رشة يف عدة مناطق مبختلف اأنحاء 

اململكة.

عشرات الفعاليات في مراكز ثمار
الجمعية بالشهر الكريم 

38-49 = OUR DCA .indd   44 10/19/17   7:56 AM



100 ي لمجلة الخطوة
د المئو

العد

ة الخطوة

جل
ي لم

ئو
لم

د ا
عد

ال

ي لمجلة الخطوة
د المئو

العد

45 حمرم 1439 هـ  ـ  اكتوبر 2017م
100

�لأطف���ال �ملعوق���ني، وعدده���ا ع�س���رة مر�كز منت�س���رة 
يف �ململك���ة، �أن حتت�س���ن نحو 4500 طف���ل وطفلة تلقو� 
بر�م���ج رعاي���ة علجية تعليمي���ة وتاأهيلي���ة و�جتماعية 
ونف�س���ية متخ�س�س���ة جماني���ة«، م�س���رية �إل���ى �حتفال 
�جلمعية موؤخرً� بنهاية �لعام �لدر��س���ي باكتمال تاأهيل 
نح���و 200 طف���ل وطفلة ودجمه���م يف مد�ر����ض �لتعليم 
�لعام ليبدوؤو� م�س���ريتهم يف �حلياة �أ�س���وًة بالآلف من 

خريجي �جلمعية. 
القطاع الن�سائي

و�أ�س���ارت �إلى �أهمية �لقطاع �لن�س���ائي يف تر�سيخ ثقافة 
�لعمل �خل���ريي، و�لتوعية �ملجتمعية، وخ�سو�س���ًا على 
�سعيد جتاوز �سلبيات ق�سية �لإعاقة، كما �أ�سادت بدور 
موؤ�س�س���ة �لعنود يف �إقامة هذه �ملنا�س���بة، وكذلك تعاون 

�لكثري من �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات.
وت�س���من �حلف���ل معر�س���ًا يعك����ض خدم���ات �جلمعي���ة 
�لإعاق���ة،  بق�س���ية  و�لتعريفي���ة  �لتوعوي���ة  وبر�جمه���ا 
وعر�س���ًا لفيلم حول �إجناز�ت �جلمعي���ة لعام 2016م، 
وعر�س���ًا للأزي���اء، ويف خت���ام �حلف���ل مت تنظيم مز�د 
عل���ى بع�ض �لأعمال �لت�س���كيلية للأطف���ال �ملعوقني من 
من�س���وبي �جلمعية، وتكرمي عدد م���ن �لرعاة و�لأطفال 

�مل�ساركني و�ملتطوعني.
الآراء واخلربات

م���ن جهة �أخري �أقام مركز �جلمعية يف منطقة ع�س���ري 
�س���حورً� خريي���ًا يف فندق مرييكور، و�لذي �س���هد �إقباًل 
كبريً�، وكان فر�س���ة لتبادل �لآر�ء و�خلرب�ت بني �أولياء 
�لأم���ور، بالإ�س���افة �إلى �إتاحة �لفر�س���ة لدمج �لأطفال 

�ملعوقني مع ذويهم و�أقر�نهم. 
و�مت���د�دً� لذلك؛ �س���هدت �لكثري من مر�ك���ز �جلمعية 

حفلت �س���حور خريي حتت رعاية كبار �ل�سخ�س���يات 
يف �ملناط���ق و�مل���دن �لت���ي ت�س���م مر�ك���ز �جلمعي���ة. 
و�س���هدت �لفعالي���ات معار�ض عن خدم���ات �جلمعية، 
وبر�جمه���ا �لتوعوي���ة و�لتعريفي���ة بق�س���ية �لإعاق���ة، 
وعر�س���ًا لفيلم حول �إجن���از�ت �جلمعية لعام 2016م، 
وعر�سًا للأزياء. ونّظمت يف بع�ض �لفعاليات، مز�د�ت 
عل���ى بع����ض �لأعم���ال �لت�س���كيلية للأطف���ال �ملعوق���ني 
م���ن من�س���وبي �جلمعي���ة، ومت تكرمي عدد م���ن �لرعاة 

و�لأطفال �مل�ساركني و�ملتطوعني.
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�أع���رب �مل�س���وؤولون يف �جلمعي���ة عن و�ف���ر �لتقدير 
و�لعرف���ان للمب���ادرة �لكرمية �لتي تتبناها موؤ�س�س���ة 
�أبناء �س���الح بابك���ر للعام �ل�س���اد�ض عل���ى �لتو�يل، 
و�لت���ي تتمث���ل يف تق���دمي دعم عين���ي لأ�س���ر �أطفال 

�جلمعية من �أ�سحاب �لظروف �خلا�سة.
و�س���رحت �لأ�س���تاذة منهل �ل�سما�سي مدير �خلدمة 
�لجتماعي���ة باجلمعي���ة، باأن موؤ�س�س���ة �أبناء �س���الح 
بابك���ر تاأتي يف مقدمة �ل�س���ركات و�ملوؤ�س�س���ات �لتي 
تتفاعل مع �أن�سطة �خلدمة �لجتماعية �لتي تتبناها 
�جلمعية بالريا�ض، حيث عكفت �ملوؤ�س�س���ة منذ �ست 
�س���نو�ت على تق���دمي �أكرث من 250 �س���لة غذ�ئية كل 
عام لأ�س���ر �لأطفال من �أ�سحاب �لظروف �خلا�سة 
من من�سوبي مركز �لريا�ض ومركز جنوب �لريا�ض. 

و�أو�س���حت مديرة �خلدمة �لجتماعية �أن �ل�س���لل 
حتتوي على: رز، �س���كر، طحني، زيت، �ساي، حليب، 
متر، مكرونة ومعلبات غذ�ئية متنوعة، م�س���رية �إلى 
�أنه قبيل �س���هر رم�س���ان تلقى �لق�س���م تربعًا كرميًا 
بلغ 250 �س���لة غذ�ئية مت توزيعها على �أكرث من 299 

�أ�سرة.
ووجهت �لأ�س���تاذة منه���ل حتية تقدي���ر و�متنان �إلى 
�مل�س���وؤولني يف موؤ�س�سة �أبناء �س���الح بابكر وللأ�ستاذ 
�لجتماعي���ة  �مل�س���وؤولية  مدي���ر  �جلعي���دي  ع���ادل 
باملوؤ�س�س���ة عل���ى تعاونه���م �مل�س���تمر ودعمهم لأ�س���ر 
�أطف���ال �جلمعية، معربة عن �س���كرها للزميلت يف 
ق�س���م �خلدمة �لجتماعية؛ مل���ا بذلن من جهد فائق 

يف هذ� �لربنامج.
   

مؤسسة أبناء 
صالح بابكر 

تتبنى برنامج 
ألسر أطفال 

الجمعية 

“جسفت” تستضيف معرض أطفال عسير   

�س����من فعالي����ات مهرج����ان �لقري����ة �لعربية 
بع�سري ��ست�سافت “ج�سفت ع�سري” معر�ض 
�لأطفال �ملعوقني مب�س����اركة 12 طفًل وطفلة 
بلوحات ت�س����كيلية حتت �إ�سر�ف �لفنانة مها 

�لزهر�ين.
وتاأتي �ل�ست�س����افة من “ج�س����فت ع�س����ري” 
لت�س����جيع �ملو�ه����ب م����ن �لأطف����ال، وتفعيًل 
لل�سر�كة مع جمعية �لأطفال �ملعوقني بع�سري 

مبا يخدم هذه �لفئة �لغالية على قلوبنا. وقد 
ح�س����ر �فتتاح �ملعر�ض �أمني جمل�ض �س����باب 
ع�س����ري، وروؤ�س����اء ووفود �لكويت و�ل�س����ود�ن 
وم�س����ر و�ليمن و�لأردن و�س����وريا وجمع من 
�ملهتم����ني و�لفنان����ني �لذين �أب����دو� �إعجابهم 
باأعم����ال �لأطف����ال �لفني����ة �لتي عك�س����ت ما 
يتمي����ز به �أطفال �جلمعية م����ن مو�هب فنية 

متميزة.

�حت�س���ن مركز �مللك �س���لمان لرعاية �لأطفال �ملعوقني 
مبنطقة حائل حف���ل برنامج تزويد �جلمعيات �خلريية 
بكر��س���ي ذوي �لإعاق���ة لعام 2017م، وذل���ك بالتعاون 
مع م�س���رف �لر�جحي ون���ادي �مل�س���وؤولية �لجتماعية 
بجامعة �مللك �س���عود، حيث بلغ عدد �لكر��س���ي �لتي مت 

ت�سليمها 40 كر�سيًا.
و�س���ارك يف �لحتف���ال عدد م���ن �أطفال �ملرك���ز ونخبة 
من �أ�س���حاب �لف�س���يلة ورجال �لأعم���ال و�لإعلميني 
باملنطق���ة، كم���ا مت خ���لل �حلف���ل �لتعري���ف بخدمات 
�ملركز �لت���ي يوفرها للأطفال �ملعوق���ني باملنطقة، كما 
قام عدد من �حل�سور بتنفيذ برنامج »جتربة �لكر�سي« 
�مل�س���اركني  �لأطف���ال  م���ع  �لتذكاري���ة  �ل�س���ور  و�أخ���ذ 

بالحتفالية.
و�أو�سح مدير �ملركز عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لعجلن 
�أن برنام���ج تزوي���د �جلمعي���ات بكر��س���ي ذوي �لإعاقة 
من م�س���رف �لر�جحي وجامعة �مللك �سعود يعترب من 
�لرب�مج �خلريي���ة �لتي تعود بالنفع عل���ى ذوي �لإعاقة 
م���ن �أطفال �ملرك���ز، مبينًا �أنه مت �إقام���ة برنامج جرب 
�لكر�س���ي �سمن �لحتفالية، و�لذي يعد من �أبرز بر�مج 
�ملرك���ز �لتوعوية و�لتعريفي���ة بق�س���ية �لإعاقة، بهدف 
ح�سد �لدعم �ملجتمعي لهذه �لق�سية، و�حلد من �آثارها 

مركز حائل يحتفي 
ببرنامج توفير 

كراسي ذوي اإلعاقة

�ل�س���لبية على �ملعوقني وكل �أف���ر�د �ملجتمع، معربًا عن 
�س���كره وتقديره لكل �ل�سخ�س���يات �لذين حر�سو� على 
�مل�س���اركة يف ه���ذه �لفعالي���ة، و�مل�س���اهمة يف �لتوعي���ة 
باملعاناة �لتي يعي�س���ها �ملعوق يف حيات���ه �ليومية خلل 

حتركه بالكر�سي، وما يو�جهه من عقبات يف �لطرقات 
و�ملمر�ت غري �ملهي���اأة للمعوقني، م�س���يدً� بالدور �لذي 
يقوم به م�س���رف �لر�جحي وجامعة �مللك �سعود لدعم 

ذوي �لإعاقة.
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قام وفد من جامعة طيبة، برئا�سة مدير �إد�رة �لتعاون 
�ملحلي و�لدويل باجلامعة �لأ�س���تاذ عبد�لعزيز بن علي 
�ل�س���ناري، و�لدكتور �ملحامي حممد �لقطري م�ست�سار 
�إد�رة �لتع���اون �ملحل���ي و�ل���دويل، بزي���ارة ملركز �لأمري 
�س���لطان ب���ن عبد�لعزي���ز لرعاي���ة �لأطف���ال �ملعوق���ني 
باملدين���ة �ملن���ورة، وكان يف ��س���تقبالهم مدي���ر �ملرك���ز 
�لأ�س���تاذ هيثم بن م�س���لم عثمان ومدي���ر تنمية �ملو�رد 
�ملالية �لأ�س���تاذ �س���امي عبد�لعزيز زلل���ي �للذ�ن رحبا 
به���م وقدم���ا لهم نب���ذة عن �جلمعي���ة وم���ا تقدمه من 

بر�مج خلدمة �لأطفال �ملعوقني. 
وياأت���ي هذ� �للقاء يف �إطار �لإعد�د لزيارة معايل مدير 
جامع���ة طيب���ة ملركز �لأم���ري �س���لطان ب���ن عبد�لعزيز 
باملدين���ة �ملن���ورة لرعاي���ة �لأطف���ال �ملعوق���ني؛ متهيدً� 
لتوقي���ع �تفاقية �لتع���اون بني جمعي���ة �لأطفال �ملعوقني 

وجامعة طيبة.
هذ�، وت�سمنت جولة �لوفد �لق�سمني �لطبي و�لتعليمي، 
و��ستمعو� �إلى �سرح مف�سل من �لأ�ستاذة نوف �ملحيميد 
م�س���رفة �لق�س���م �لتعليم���ي، ث���م توج���ه �جلمي���ع �إل���ى 
�لق�س���م �لطبي حيث قدم �لدكتور حمم���د فر�ج �ملدير 
�لطبي �س���رحًا و�فيًا عن �لق�س���م �لطب���ي ودور وحد�ته 
�ملتخ�س�س���ة يف تقدمي �خلدم���ات �لتاأهيلية �لعلجية 

للع�سر�ت من �لأطفال يوميًا.

تعزيز تعاون جامعة طيبة ومركز المدينة المنورة باتفاقية شراكة

ويف خت���ام �لزيارة �أعرب وفد �جلامعة عن �عتز�زه مبا 
�طل���ع عليه م���ن �أد�ء ر�ق ومنظومة عمل متكاملة. ومن 
جانب���ه �أعرب مدير �ملرك���ز عن �س���كره وتقديره للوفد 

�لز�ئ���ر و�ختياره���م للمركز لإقامة هذه �ل�س���ر�كة بني 
�جلمعي���ة وجامع���ة طيبة لدعم م�س���اعي رعاية وتاأهيل 

�لأطفال �ملعوقني..

وقع���ت �جلمعي���ة و�ل�س���ركة �ل�س���عودية لل�س���تقد�م 
»�سما�س���كو«، موؤخ���رً�، �تفاقي���ة تعاون لدع���م �أوقاف 
�جلمعي���ة �خلريية �لت���ي تتبناه���ا يف خمتلف مناطق 

�ململك���ة؛ �إذ ب���ادرت �ل�س���ركة �إلى �لت���ربع بقيمة 100 
ريال عن كل عملية بال�س���ركة، و�إ�س���د�ر �سهادة وقف 

با�سم �لعميل ل�سالح �جلمعية.

 »سماسكو« تساند أوقاف الجمعية االستثمارية   
 ومثل �ل�سركة يف توقيع �لتفاقية �لأ�ستاذ �سعد بن نهار 
�لبد�ح �لرئي�ض �لتنفيذي لل�س���ركة، فيما مثل �جلمعية 
�لأم���ني �لعام �لأ�س���تاذ عو����ض بن عب���د�هلل �لغامدي، 
وذلك بح�سور عدد من �مل�سوؤولني من �لطرفني.  و�أ�ساد 
�لغامدي مببادرة �ل�س���عودية لل�س���تقد�م »�سما�س���كو« 
لدعم �أوقاف �جلمعية، و�مل�ساهمة يف م�ساندتها لتوفري 
خدمات متخ�س�س���ة وجماني���ة للأطف���ال �ملعوقني يف 
خمتلف مر�كزها �ملنت�س���رة يف مناط���ق �ململكة، معربًا 
عن �س���كره وتقديره مل�سوؤويل �ل�س���ركة، وحر�سهم على 
م�ساندة �لأعمال �خلريية و�لتفاعل �لإيجابي مع ق�سية 
�لإعاق���ة. و�أو�س���ح �لغام���دي �أن �جلمعي���ة حتظى بثقة 
�ل�س���ركات �لقت�س���ادية و�لتجارية؛ ملا تقوم به من دور 
بارز يف ع���لج وتعليم وتاأهيل �لأطفال �ملعوقني، وذلك 
يف �إطار حر�ض �ملوؤ�س�س���ات �لقت�س���ادية �لوطنية على 
حتم���ل م�س���وؤولياتها �لجتماعي���ة، مبينًا �أن �س���ر�كات 
�جلمعي���ة كان���ت ور�ء �لكث���ري م���ن �لإجن���از�ت �لت���ي 
حققتها على مدى �أكرث م���ن ثلثني عامًا. ومن جانبه 
قال �لأ�س���تاذ �س���عد بن نهار �لبد�ح �لرئي�ض �لتنفيذي 
لل�سركة �ل�سعودية لل�ستقد�م »�سما�سكو«: »�إن �ل�سركة 
تويل �لأعمال �لإن�س���انية و�لجتماعي���ة �هتمامًا كبريً�؛ 

�نطلقًا من �للتز�م مببادئ �لدين �حلنيف.
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�س���عد  �لرحم���ن  عب���د  �ل�س���عودي  �لرحال���ة  ب���ادر 
�جلري�س���ي برفع علم جمعية �لأطفال �ملعوقني على 
�أعل���ى قمة جبل �إفر�س���ت، وه���ي �لقم���ة �لأعلى يف 
�لعامل، وذل���ك تقديرً� لدور �جلمعية يف �لت�س���دي 
لق�س���ية �لإعاق���ة. و�أك���د �جلري�س���ي �أنه ق���ام بعدة 
رحلت لت�س���لق �جلبال �لأعلى يف �لعامل قبل �سعود 
جب���ل �إفر�س���ت حيث ت�س���لق قم���ة جب���ل كلمنجارو 
�أعجوب���ة �أفريقيا ور�بع �أعل���ى قمة يف �لعامل، وجبل 
�ل�س���ودة يف جنوب �ل�س���عودية باأبها، وجبل �س���انت 
كاترين يف م�سر، و�س���م�ض يف عمان.. و�أخريً� قمة 
جبل �إفر�س���ت. و�أ�س���ار عبد �لرحمن �جلري�سي �أنه 
عقب تربعه بالكلى ل�س���قيقه، بد�أ ممار�سة ريا�سة 
�مل�س���ي مل�س���افات طويلة وت�س���لق �جلب���ال، وحر�ض 
على �مل�س���اركة يف ت�س���جيع �ف���ر�د �ملجتم���ع للتربع 
بالأع�س���اء، ولدع���م �جلمعيات �خلريية. م�س���يفًا 
ب�سرورة �حلث على �لتربع لإنقاذ �أرو�ح �لعديد من 

الرحالة » الجريسي« يرفع علم الجمعية على قمة إفرست
�ملر�سى، باإذن �هلل، ومل�ساندة �جلمعيات �لتي توفر 
خدمات طبية وتعليمية جمانية للمعوقني وغريهم.

يذكر �أن �لرحالة �ل�سعودي عبد �لرحمن �جلري�سي 

رفع علم �ململكة �لعربية �ل�س���عودية، و�أعلم مركز 
�مللك �س���لمان لأمر�����ض �لكلى، وجمعي���ة �لأطفال 
�ملعوقني، وجمعية كفيف، وجلنة �لتنمية بالدرعية.

دراسة إلطالق تعاون بين مستشفى المواساة ومركز المدينة    
��س���تقبل مركز �لأمري �س���لطان بن عبد�لعزيز لرعاية �لأطفال �ملعوقني باملدينة �ملنورة وفدً� من م�ست�سفى �ملو��ساة 
�لطبي، برئا�س���ة �لدكتور حم�س���ن عبد�لرحمن جنينة، مع عدد من �ل�ست�س���اريني و�لخت�سا�س���يني و�مل�س���وؤولني. 
وكان يف ��س���تقبالهم لدى و�س���ولهم مقر �جلمعية مدير �ملركز �لأ�ستاذ هيثم بن م�سلم عثمان ومدير تنمية �ملو�رد 

�ملالية �لأ�س���تاذ �س���امي عبد�لعزيز زلل���ي �للذ�ن رحبا 
به���م وقدما لهم نبذة ع���ن �جلمعية، وم���ا تقوم به من 
اء خلدمة ورعاي���ة وتاأهيل �لأطفال �ملعوقني، ثم  دور بنَّ
قام �لوفد بجولة يف مر�فق �ملركز ت�س���منت �لق�س���مني 
�لتعليمي و�لطبي، و��س���تمعو� خللها �إلى �سرح مف�سل 
من �لأ�س���تاذة نوف �ملحيميد م�سرفة �لق�سم �لتعليمي، 
ث���م توجه �جلميع �إلى �لق�س���م �لطبي حي���ث قدم مدير 
�لق�سم �لدكتور حممد فر�ج �سرحًا مف�سًل عن بر�مج 
�لرعاية �لطبية �لتاأهيلية �لتي تقدمها وحد�ت �لق�سم، 
�س���و�ء يف �لعلج �لطبيع���ي �أو �لعلج �لوظيفي �أو علج 

عيوب �لنطق، و�لرعاية �لنف�سية. 
ويف ختام �لزيارة �سجل �لدكتور جنينة �سكره و�إعجابه 
و�لوف���د �ملر�ف���ق مب���ا �س���اهدوه م���ن متي���ز يف خدمات 

�ملركز، �سو�ء على �سعيد �لكم �أو �لكيف. 
وم���ن جانب���ه، عرب مدي���ر �ملركز ع���ن �متنان���ه لتفاعل 
�مل�ست�س���فى مع ر�س���الة �جلمعية و�حلر�ض على �لتعرف 
ع���ن ق���رب عل���ى طبيع���ة �لرب�م���ج �خلدمي���ة �ملقدمة، 
م�س���ريً� �إل���ى �أن �لزي���ارة كان���ت فر�س���ة لط���رح فكرة 
�إقامة �س���ر�كة بني �جلمعية وم�ست�سفى �ملو��ساة؛ لدعم 

م�ساعي �جلمعية يف رعاية وتاأهيل �لأطفال �ملعوقني. 
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امتدادًا للتعاون املتميز بني اجلمعية ونادي امل�س�ؤولية االجتماعية بجامعة امللك 
�سع�د يف جمال الت�عية بق�سية االإعاقة على خمتلف االأ�سعدة؛ جرى على مدار �سهر 

رم�سان تنظيم الكثري من الفعاليات واالأن�سطة مب�ساركة عدد من املع�قني من 
من�س�بي اجلمعية وغريهم من اجلهات املختلفة، باالإ�سافة اإلى م�ساركة م�س�ؤويل 

اجلمعية والنادي ونخبة من ال�سباب املتط�عني.

» في ضيافتهم « بالتعاون مع جامعة الملك سعود

حفاوة متبادلة

الذي  �ضيافتهم”  “يف  برنامج  الفعاليات  اأبرز  ومن 
امللك  بجامعة  االجتماعية  امل�ض�ؤولية  نادي  ينفذه 
ا�ضت�ضافت  حيث  اجلمعية؛  مع  بال�ضراكة  �ضع�د، 
ذوي  من  عددا  النادي  مع  بالتن�ضيق  الداخلية  وزارة 
يف  االإفطار  مائدة  على  وذويهم  اخلا�ضة  االحتياجات 

نادي �ضباط قوى الأمن الداخلي.
ورحب املتحدث االأمني ل�زارة الداخلية الل�اء من�ض�ر 
اإطار  اللقاء يتم يف  اأن هذا  الرتكي بال�ضي�ف، م�ؤكدا 
بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  ت�جيهات 

والعمل  كافة  املجتمع  فئات  مع  بالتوا�ضل  عبدالعزيز، 
على ت�ضهيل وتط�ير كل ما يحقق م�ضاحلهم، وحر�ضه 
تعرت�ض  قد  التي  العقبات  تذليل  – حفظه اهلل- على 
ذوي االحتياجات اخلا�ضة يف جميع اخلدمات االأمنية، 
يف  وم�ضاندتهم  اإجراءاتها،  باإجناز  قيامهم  وت�ضهيل 
كل ما يتطلبه ذلك، حيث مت يف �ضوء ذلك تخ�ضي�ض 
االأمنية، وتط�ير  امل�اقع  االإجراءات يف  مكاتب الإجناز 
االحتياجات  ذوي  لتمكني  خمتلفة  وتقنيات  اإجراءات 
اخلدمات  اإجراءات  من  الكثري  تنفيذ  من  اخلا�ضة 

التقنيات  لتط�ير  م�ضتمر  العمل  اأن  م�ؤكدا  االأمنية، 
االحتياجات  ذوي  متكني  يف  �ضت�ضهم  التي  امل�ضاندة 
اخلدمات  اإجراءات  من  الكثري  اإجناز  من  اخلا�ضة 

االأمنية باالعتماد على اأنف�ضهم.
امل�ضوؤولية  نادي  مببادرة  الرتكي  من�ضور  اللواء  ونوه 
اأطلق الربنامج  االجتماعية بجامعة امللك �ضع�د الذي 
مع  والتعاون  بالتن�ضيق  �ضيافتهم«  »يف  االجتماعي 
متكني  اإلى  يهدف  الذي  املع�قني،  االأطفال  جمعية 
الأطفال املعوقني من اللتقاء مع امل�ضوؤولني على وجبة 
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واإدخال  نف�ضيا،  دعمهم  بهدف  وال�ضح�ر  االإفطار 
للقائمني  ال�ضعادة والبهجة يف نفو�ضهم، مقدما �ضكره 

على الربنامج.
يف �ضيافة العمل

االجتماعية  للرعاية  العمل  وزارة  وكيل  كما�ضّرف 
واالأ�ضرة املهند�س احلجاب اأحمد احلازمي، نيابًة عن 
وزير العمل والتنمية االجتماعية، حفل االإفطار وذلك 

مبقر اجلمعية يف الريا�ض.
وكان يف ا�ضتقباله اأمني عام اجلمعية عو�ض الغامدي، 
�ضع�د  امللك  بجامعة  االجتماعية  امل�ض�ؤولية  ورئي�س 
مهام  عن  ب�ضرح  الربنامج  وبداأ  املعط�س،  اإبراهيم 
الت��ضعية  وخططها  وفروعها  واإجنازاتها،  اجلمعية 

واخلدمات التي تقدمها.
بعد ذلك تناول اجلميع اإفطار �ضائم، وجتّ�ل ال�كيل يف 
االأجنحة امل�ضاركة، والتي �ضملت برنامج “اهلل يعطيك 
والق�ضم  التعليمي  الق�ضم  اإجنازات  وركن  خريها”، 
وركن جائزة  االأوقاف،  وركن  املراكز  وركن  التاأهيلي، 
للأطفال  القراآن  حلفظ  �ضلمان  بن  �ضلطان  االأمري 
املع�قني، كما ا�ضتمع اإلى �ضرح واٍف عن كل ما تقدمه 

اجلمعية من اإجنازات، وعن خططها امل�ضتقبلية.
وجرى ت�زيع هدايا على االأطفال من ذوي االعاقة من 
قبل الوكيل، وت�ضلم درعًا من جامعة امللك �ضعود على 
ح�ض�ره ودعمه، كما �ضلم للجمعية درعًا على �ضراكتها 
مع اجلامعة يف برنامج “يف �ضيافتهم”، والذي يهدف 
اإلى جمع اأطفال اجلمعية بعدد من امل�ض�ؤولني يف ال�ضهر 

الف�ضيل وق�ضاء وقت مميز معهم.
يف �ضيافة احلبيب

بن  �ضلطان  االأمري  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  وبح�ض�ر 
اأبناء  احلبيب  طارق  الربوفي�ضور  ا�ضتقبل  عبداهلل، 

�ضيافتهم”،  “يف  برنامج  اإطار  يف  وذلك  اجلمعية، 
تقدمها  التي  اخلدمات  على  ال�ضي�ف  اطلع  حيث 
وكذلك  املع�قني،  االأطفال  من  ملن�ض�بيها  اجلمعية 
دورها يف الت�ضدي لق�ضية االإعاقة يف املجتمع ب�ضراكة 
�ضع�د  امللك  جامعة  اأبرزها  ومن  امل�ؤ�ض�ضات،  كربى 

ممثلة يف نادي امل�ض�ؤولية االجتماعية.
�ضركة  اإفطار  بحفل  اجلمعية  �ضاركت  اأخرى  من جهة 
املجتمعي،  الت�ا�ضل  اإطار  يف  وذلك  للت�ضاالت،  زين 
للجمعية  املميزين  ال�ضركاء  من  “زين”  تعترب  حيث 

بدعمها خدمات اجلمعية والكثري من براجمها.
.. وبح�ضور الإعالميني

نادي  ا�ضت�ضاف  �ضيافتهم”  “يف  لربنامج  وتفعيًل 
االإعلميني  من  جمم�عة  االجتماعية  امل�ض�ؤولية 
ذوي  من  عدٍد  مع  وجمعهم  ال�ضع�ديات  واالإعلميات 
االإعاقة من اأطفال اجلمعية، وذلك على مائدة االإفطار 
ويهدف  الفي�ضلية.  بفندق  رم�ضان  فواني�ض  خيمة  يف 
الربنامج اإلى اإدخال البهجة وال�ضرور على نفو�ض ذوي 

االإعاقة وق�ضاء وقت مميز وجميل معهم.
املع�قني  االأطفال  بجمعية  التعريف  اإلى  يهدف  كما 
واإجنازاتها وبراجمها ب��ضفها من اأهم اجلمعيات التي 

تقدم خدمات تاأهيلية وطبية وغريها لذوي الإعاقة.
وال�ضحفيات  ال�ضحفيني  من  عدد  الربنامج  وح�ضر 
احلركية  االإعاقة  ذوي  من  عدد  وكذلك  ال�ضع�ديني 
قامت  الربنامج  هام�س  وعلى  اجلهات.  خمتلف  من 
تك�ن  لكي  تر�ضيحها  مت  التي  احلربي  نهى  االإعلمية 
من  لعدٍد  كتابها  بت�قيع  االجتماعية  امل�ض�ؤولية  �ضفرية 
“عدين  ا�ضم  حمل  والذي  واالإعلميني  االإعاقة  ذوي 
الق�ض�س  من  عددًا  و�ضم  اأخرى”،  مرة  يل  تكتب  اأن 
امللهمة لذوي االإعاقة الذين جتاوزوا اإعاقتهم وح�ل�ها 

اإلى اإبداعات واإجنازات �ضطرتها يف كتاب نال النجاح 
جمعية  على  ريعه  وعاد  مميزة  اأفعال  ردود  ولقي 

االأطفال املع�قني.
ُيذكر اأن االإعلمية نهى احلربي لها باع ط�يل يف اإدارة 
تتميز  اأن  وا�ضتطاعت  االجتماعية  امل�ض�ؤولية  برامج 
اأكرث من ٢٠  تنفيذ  �ضاهمت يف  يف هذا اجلانب حيث 
برناجمًا ا�ضتفاد منها عدد كبري من ذوي الإعاقة، كما 
الق�ض�ض  من  كبري  عدد  واإ�ضافة  كتابها  تطوير  تنوي 

امللهمة لذوي االإعاقة.
٥٠٠ األف وجبة

مع جامعة  -بال�ضراكة  اأخرى رعت اجلمعية  من جهة 
م�ضروع  “�ضبق”-  من  اإعلمية  ورعاية  �ضع�د،  امللك 
وجبة  األف   ٥٠٠ ت�زيع  ا�ضتهدف  الذي  �ضائم  اإفطار 
اإفطار �ضائم، يف عدد من الطرق الرئي�ضة يف الريا�ض، 
اإلى  ويهدف  العالية.  الكثافة  ذات  االإ�ضارات  وعند 
التي ترتفع  ال�ضيارات  التقليل من ح�ادث  االإ�ضهام يف 
من  عدد  توزيع  مت  كما  الإفطار.  موعد  قبيل  ن�ضبتها 

الوجبات يف بع�ض احلارات املحتاجة.
وتاأتي رعاية جمعية االأطفال املع�قني امتدادًا لريادتها 
اإذ  املجتمع؛  خدمة  اإلى  تهدف  التي  ال�ضراكات  يف 
ا�ضتطاعت يف �ضهر رم�ضان اأن تك�ن اال�ضم االأبرز من 
بني اجلمعيات؛ لحرتافيتها يف العمل، واجلهد املبذول 
ال�ضهر الف�ضيل بعدد من  اأجل مواكبة  يف رم�ضان من 

الربامج التي ت�ضهم يف اإبراز جه�د اجلمعية.
وجاءت رعاية اجلمعية مل�ضروع اإفطار �ضائم يف �ضنته 
الرابعة لت�ؤكد متانة العلقة بينها وبني اجلامعة، 
التي  الناجحة  الربامج  من  عددًا  اأثمرت  والتي 
واأهميتها وخدمتها  اأنظار اجلميع بجودتها  لفتت 

للمجتمع.
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دعت اجلمعية �رشكات وم�ؤ�ص�صات املقاوالت املتخ�ص�صة لتقدمي عطاءاتها لتنفيذ 
الذي تتبناه اجلمعية  االأعمال االإن�صائية مل�رشوع “عمالء بندة اال�صتثماري اخلريي” 

�صمن م�رشوعها العمالق “خري مكة”، والذي يجري حالياً اإن�صاء املرحلة االأولى منه 
طريق الطائف، مبكة املكرمة. مبخطط الن�صيم – 

اخلريي على م�صاحة 2466 مرتًا مربعاً، وه� عبارة عن  ويقام “م�رشوع عمالء بندة” 
برج اإداري مكتبي جتاري بارتفاع 14 طابقاً، ومت ت�صميمه وفقاً الأرقى املعايري 
االإن�صائية حيث يت�صمن كل الت�صهيالت والتقنيات املطل�بة يف املباين الذكية، 

اإلى جانب اخلدمات امل�صاندة.

بدء األعمال اإلنشائية لـ» مشروع عمالء بنده «
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وميثل م�سروع “عمالء بندة اال�ستثماري اخلريي” 
من�ذجًا لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية التي تتبناها 
ال�سركات ال�سع�دية لالإ�سهام يف التنمية املجتمعية 

حيث اتفقت جمعية االأطفال املع�قني و�سركة العزيزية 
بندة املتحدة على اإن�ساء م�سروع خريي ا�ستثماري 

يخ�س�ص اإيراداته لدعم نفقات ت�سغيل مراكز 
اجلمعية وما تقدمه من خدمات جمانية لالآالف من 

االأطفال املع�قني.
اأرا�سي  ت�ؤمن اجلمعية قطعة من  اأن  االتفاق على  ومت 
بندة  العزيزة  اأ�س�اق  وتتبنى  مكة”،  “خري  م�سروع 
“دع الباقي لهم”، ويت�سمن دع�ة  من جهتها برنامج 
اخلريي  امل�سروع  اإن�ساء  يف  للم�ساهمة  مت�س�قيها 
هلالت  من  تبقى  مبا  تربعهم  خالل  من  اال�ستثماري 
اأن  اأو رياالت من قيمة م�سرتياتهم يف االأ�س�اق، وعلى 
اال�ستثماري  بندة  امل�سروع )م�سروع عمالء  يطلق على 

اخلريي(.
هذا، وقد و�سلت اإيرادات املرحلة االأولى من الربنامج 
للم�سروع،  املت�قعة  التكلفة  من  املئة  يف   50 نح�  اإلى 
والتي قد ت�سل اإلى 75 ملي�ن ريال، ويت�ا�سل التفاعل 
بندة  العزيزية  اأ�س�اق  فروع  عرب  الربنامج  مع  املميز 

لل��س�ل -مب�سيئة اهلل- اإلى الرقم امل�ستهدف.
من جهته، و�سف �ساحب ال�سم� امللكي االأمري �سلطان 
اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص  بن عبدالعزيز  �سلمان  بن 
“دع  برنامج  مع  التفاعل  ت�ا�سل  املع�قني  االأطفال 
“تت�يج  باأنه  �سن�ات  عدة  مدى  على  لهم”  الباقي 
على  لقدراتهما  وتاأكيد  واجلمعية،  ال�سركة  مل�سداقية 

بناء تعاون فاعل خلدمة املجتمع وتلبية احتياجاته”. 
بندة  �سركة  اإدارة  جمل�ص  بحر�ص  �سم�ه  واأ�ساد 
وتط�ير  الربنامج  ا�ستمرارية  على  فيها  والعاملني 
اآلياته واإجناح اأهدافه، خ�س��سًا على �سعيد التعريف 

بر�سالة اجلمعية وبدورها االإن�ساين.
الذي  امل�سروع  اأن  �سلمان  بن  �سلطان  االأمري  واأو�سح 
حظي برعاية كرمية ودعم �سخي من خادم احلرمني 
نقلة  ميثل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
ن�عية يف اأداء م�ؤ�س�سات العمل اخلريي يف اململكة ب�جه 

ت�فري  يف  تتمثل  امل�سروع  اأهداف  اأن  املع�قني  االأطفال 
اجلمعية  مراكز  ت�سغيل  لنفقات  دائم  دعم  م�سدر 
وخدماتها املجانية، وح�سد امل�ساندة املجتمعية لر�سالة 
اجلمعية ولدورها االإن�ساين، م�سريًا اإلى اأن امل�سروع يعد 
واإحدى  لبناء �سراكة دائمة بني اجلمعية  خط�ة مهمة 

امل�ؤ�س�سات التجارية ال�طنية.
وعن م�ا�سفات امل�سروع قال الغامدي: “ه� عبارة عن 
برج اإداري جتاري ي�سم اأي�سًا مطاعم ومركزًا ترفيهيًا 
فيه  للتاأجري  املتاحة  امل�ساحة  وتبلغ  �سيارات،  وم�اقف 
وثقافية  اإدارية  وظائف  وي�ؤدي  مربع،  مرت  األف   18
االإدارية  املكاتب  جانب  اإلى  فيه  تت�فر  اإذ  وترفيهية؛ 
قاعات اجتماعات ومعار�ص جتارية، ومناطق للعرو�ص 

الثقافية، اإ�سافة اإلى منطقة املطاعم والرتفيه”.
اجلمعية،  يف  امل�ساريع  جلنة  اأن  العام  االأمني  وذكر 
اأقروا  امل�ارد،  وتنمية  اال�ستثمار  جلنتي  مع  وبالتعاون 
منها:  منطلقات  عدة  على  عطفًا  امل�سروع  تنفيذ 
امل�ا�سفات  ذات  املكتبية  املباين  على  الطلب  زيادة 
العمراين  والنم�  املكرمة،  مكة  يف  التكن�ل�جية 
جانب  اإلى  املقد�سة،  العا�سمة  يف  املتزايد  والتجاري 

درا�سات اجلدوى االقت�سادية االإيجابية للم�سروع.
واأ�سار الغامدي اإلى اأن اأهم مق�مات امل�سروع هي اجلمع 
االقت�سادي،  والهدف  الراقي  املعماري  الت�سميم  بني 
وت�فري بيئة عمل مريحة مل�ستخدمي ال�حدات املكتبية، 
وعلى اأن يك�ن عالمة معمارية مميزة يف مكة املكرمة؛ 
مما ي�سهّل عملية الت�س�يق. وتت�فر فيه تقنيات العمارة 
عام،  ب�سكل  املكرمة  مكة  مدينة  يخدم  وه�  الذكية، 

وال�سركات وامل�ؤ�س�سات وقطاع االأعمال ب�سكل خا�ص.

عام، واجلمعية ب�جه خا�ص، على �سعيد تنمية م�اردها 
ا�ستمرارية  ي�سمن  وثابت  دائم  دخل  م�سدر  وت�فري 
خدماتها املجاين لالآالف من االأطفال املع�قني، م�سريًا 
لت�سل  اجلمعية  مراكز  ت�سغيل  ميزانية  ارتفاع  اأن  اإلى 
التحدي  حجم  ي�ؤكد  العام  هذا  ريال  ملي�ن   120 اإلى 
على  تعتمد  اأنها  خ�س��سًا  اجلمعية،  ت�اجهه  الذي 

تربعات اأهل اخلري كم�سدر رئي�ص الإيراداتها.
�ستة  والثانية  االأولى  مرحلتيه  يف  امل�سروع  وي�سم 
�سلمان  امللك  ا�سم  باإطالق  اأحدها  ي�سرف  اأبراج 
بن  �سلطان  االأمري  با�سم  واالآخر  عبدالعزيز،  بن 
لعمالء  برج  جانب  اإلى  اهلل-،  –يرحمه  عبدالعزيز 
�سركة  لعمالء  وبرج  ال�سع�دية،  االت�ساالت  �سركة 
م�بايلي،  �سركة  عمالء  با�سم  اخلام�ص  والربج  بندة، 
وال�ساد�ص وقف خريي ل�سالح جائزة االأمري �سلطان بن 

�سلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املع�قني.
التي  االأر�ص  اأن  �سلمان  بن  �سلطان  االأمري  �سم�  وذكر 
اجلمعية  من  للجمعية  وهبت  امل�سروع  عليها  �سيقام 
احلرمني  خادم  من  كرمي  بت�جيه  االإ�سالمية  اخلريية 
– ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان 

حفظه اهلل- رئي�سًا للجمعية اخلريية االإ�سالمية.
انطالق  عن  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سم�  وك�سف  هذا، 
جت�يد  �سعيد  على  طم�حة  خطط  تنفيذ  يف  اجلمعية 
الكفاءات  وتط�ير  بت�فري  واالهتمام  الرعاية،  برامج 
تلبية  يف  ي�سهم  مبا  العمل  بيئة  وحت�سني  الب�سرية، 
تبنته  الذي  االأفقي  للت��سع  املتزايدة  االحتياجات 

اجلمعية الإي�سال خدماتها اإلى املناطق التي حتتاج اإليها.
من جهته اأو�سح ع��ص الغامدي االأمني العام جلمعية 
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يف اإطار الربامج التوعوية والتثقفية التي تنظمها اجلمعية يف كل مراكزها على 
وامللك  بجدة،  املعوقني  الأطفال  لرعاية  عبداهلل  امللك  مركزي  نظم  العام  مدار 
فهد بالريا�ش ندوة ودورة للتوعية بظاهرة التحر�ش اجلن�سي بالأطفال املعوقني، 
حيث نظم مركز جدة ندوة حتت عنوان »درهم وقاية ل�سالمة الأطفال ذوي الإعاقة« 
للتوعية بالتحر�ش اجلن�سي بالأطفال املعوقني واأنواعه وعالماته وطرق الوقاية منه 
ودور الأ�رسة والعاملني يف مراكز التاأهيل والدوائر املعنية بهذا ال�ساأن. ونظم 

مركز امللك فهد دورة لالأمهات للتوعية بالظاهرة، وكيفية جتنبها.

ا�ضت�ض���افت ن���دوة مرك���ز املل���ك عبد اهلل بج���دة نخبة 
م���ن املتخ�ض�ض���ن يف اجلوانب االجتماعية والنف�ض���ية 
والقانوني���ة واالأمني���ة، بح�ض���ور مدي���ر مرك���ز التنمية 
االجتماعي���ة بج���دة االأ�ض���تاذ اأحم���د يحي���ى �ض���فحي 
وم�ض���وؤولة العاق���ات العام���ة واالإع���ام بهيئ���ة حقوق 

االإن�ضان وعدد من ممثلي كلية التمري�ض بجامعة امللك 
عبدالعزيز، اإ�ض���افة اإلى م�ض���وؤويل مراك���ز رعاية ذوي 

االإعاقة واملهتمن بهذه الق�ضية.
وافتتح الدكتور زهري ميمني مدير مركز امللك عبداهلل 
لرعاي���ة االأطفال املعوقن بجدة الن���دوة، موؤكدًا اأهمية 

حمورها، وقال: »تاأتي اأهمية هذه الندوة من اأن اأبناءنا 
ذوي االإعاقة ميثلون فئة مهمة من املجتمع و�ض���امتهم 
خال حياتهم اليومية متثل اأهمية كبرية لنا ولذويهم«.
واأ�ضاف ميمني: »قال تعالى: »املال والبنون زينة احلياة 
الدني���ا«؛ لذلك يجب علينا احلفاظ عليهم وتي�ض���ري كل 

كيف نتصدى للتحرش باألطفال المعوقين؟ 
بمشاركة المتخصصين ومنسوبات جامعة االميرة نورة
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الخبراء يبحثون على مائدة النقاش 
اإلساءة الجسدية لألطفال المعوقين 

للتعرف على ابعادها ومخاطرها

أهمية تقوية الروابط االسرية بين الطفل 
ووالديه للتعود على اإلفصاح لما يتعرض له

ال�ض���بل ل�ض���مان ذلك«، ثم قام االأ�ض���تاذ اأحمد �ضفحي 
مدير مرك���ز التنمية االجتماعية بجدة باإلقاء كلمة عن 
اأهمي���ة طرح مث���ل هذه الق�ض���ايا للنقا�ض املتخ�ض����ض 
من خمتلف اجلوانب، كما اأ�ض���اد ب���دور املركز يف تبني 
تنظيمه���ا، داعي���ًا اإلى اإقامة ندوات وملتقيات م�ض���ابهة 
لتوعية املجتمع بخطورة هذه الق�ض���ية؛ نظرًا اإلى �ضدة 

ح�ضا�ضيتها.
التحر�ش اجلن�سي وال�سلوكيات 

ثم توالت الفعالي���ات العلمية للندوة التي نظمها املركز 
يوم 19 �ضعبان 1438ه� املوافق 15 مايو 2017م ؛ حيث 
األق���ت الدكتورة نوفاء العا�ض���مي )اأ�ض���تاذ م�ض���اعد يف 
ق�ضم ال�ض���حة النف�ض���ية بكلية التمري�ض بجامعة امللك 
عبدالعزيز( حما�ض���رة عن مو�ضوع التحر�ض اجلن�ضي 
وال�ضلوكيات التي تندرج حتت مظلة التحر�ض اجلن�ضي، 
وو�ض���فته باأنه اإحدى ال�ض���ور الب�ض���عة الإيذاء االأطفال، 
والتي انت�ض���رت موؤخرًا الأ�ض���باب ع���دة، اأهمها يعود اإلى 
اأ�ض���باب ذاتي���ة للمتحر����ض واأن حماية الطف���ل حق من 
حقوق���ه، لي����ض على اأ�ض���رته فح�ض���ب، واإمنا مدر�ض���ته 
وجمتمعه اأي�ض���ًا. كما عر�ض���ت اأرقام التوا�ضل لاإباغ 

عن العنف �ضد االأطفال، ومنها اخلط ال�ضاخن )1919(.
م���ن جانبها قدمت االأ�ض���تاذة �ض���مرية خال���د الغامدي 
)اخت�ضا�ض���ية نف�ض���ية اإكلينيكية مب�ضت�ض���فى ال�ض���حة 
النف�ض���ية( طرحًا بعنوان »ماذا اأفع���ل كي اأحمي طفلي 
م���ن التحر����ض اجلن�ض���ي؟ وط���رق التعامل مع �ض���حايا 
التحر�ض اجلن�ض���ي من الناحية النف�ض���ية«. وبينت اأهم 
العامات التي تدل على حدوث اإ�ضاءة اإلى الطفل، واأنه 
لي����ض هنالك اخت���اف بن الطف���ل ذي االإعاقة عندما 
يتعر����ض اإلى االإ�ض���اءة اجلن�ض���ية عن الطف���ل العادي، 
واآليات التدخل للوقاية من التعر�ض لاإ�ض���اءة اجلن�ضية 

ن نحذر. وممَّ

وتن���اول الدكت���ورة ن���واف احلارثي )ا�ضت�ض���ارية الطب 
النف�ضي ومديرة م�ضت�ض���فى ال�ضحة النف�ضية( اجلانب 
�لنف�ض���ي م���ن �لن���دوة، بتقدمي حما�ض���رة ع���ن �أمناط 
ال�ضخ�ض���يات املرتبط���ة باجلن���اة وال�ض���حة النف�ض���ية 
وعاقتها بن�ض���بة انت�ضار اال�ضطرابات النف�ضية، وكيف 
تت�ض���كل ال�ضخ�ض���ية، وكيف ميكن اأن حتكم على الفرد 

باأنه م�ضتقر نف�ضيًا وعاطفيًا. 
فيم���ا طرح امل�ضت�ض���ار املحام���ي الدكت���ور عمر اخلويل 
الق�ض���ية من الناحي���ة القانونية مبو�ض���وع »االإجراءات 
القانونية املتبعة مل�ضاعدة ال�ض���حايا«، واأو�ضح االأنظمة 

ذات العاق���ة، وهل القوانن كفيلة بحل هذه امل�ض���كلة، 
وعر�ض مناذج من اأحكام ق�ضائية ذات �ضلة بالتحر�ض 

باالأطفال.
الدور الأمني

وختم العميد متقاعد طال ال�ض���يدالين املحا�ض���رات 
بط���رح الق�ض���ية م���ن الناحي���ة االأمني���ة بعن���وان »دور 
اجله���ات الر�ض���مية واالأمني���ة جت���اه �ض���حايا التحر�ض 
اجلن�ض���ي« وتطرق اإلى االإجراءات التي تقوم بالتحقيق 
يف ق�ض���ايا التحر�ض اجلن�ض���ي ب�ض���كل عام، وا�ضتعر�ض 
بع����ض الق�ض���ايا التي وقع���ت، مطالب���ًا بال�ض���رية عند 
معاجلة هذه االأمور، ومو�ضحًا االأمور املطلوب اتخاذها 
�ض جن�ض���يًا  م���ن قب���ل اجلهات املخت�ض���ة حي���ال املتحرِّ
واأي�ض���ًا ال�ض���حية، ثم ُفتح باب النقا�ض يف ور�ض���ة عمل 
وع�ض���ف ذهن���ي للح�ض���ول عل���ى بع����ض االقرتاح���ات 
والتو�ض���يات، والت���ي اأثمرت الدعوة اإل���ى تنظيم املزيد 
م���ن مثل هذه �لن���دو�ت �ملتخ�ض�ض���ة للأطفال لتقدمي 
الفكرة بطرق منا�ض���بة لفكر وفه���م الطفل، كما اأكدت 
اأن اإقام���ة مثل ه���ذه الندوات ينبع م���ن رعاية اجلمعية 
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الأبنائنا وبناتنا املعوقن.
دورة تدريبية وتثقيفية

ونظ���م ق�ض���م العاق���ات العامة واالأن�ض���طة الن�ض���ائية 
مبرك���ز امللك فه���د بالريا�ض، دورة تدريبي���ة وتثقيفية 
�ض���د التحر����ض اجلن�ض���ي لاأطف���ال ذوي االحتياجات 
اخلا�ض���ة. و�ض���ارك يف الدورة من جامعة االأمرية نورة 
االخت�ضا�ض���يتان: مها عائ�ض القحطاين و�ض���ارة علي 
هزازي، واملتدربتان: فاتن حمد املريدي وتهاين فار�ض 

ال�ضبيعي. 
وا�ض���تملت الدورة التي �ضهدت ح�ض���ورًا وتفاعًا جيدًا 
من االأمهات واالأطفال على تعريف الطفل على مناطق 
ج�ض���مه واأ�ض���مائها؛ لكي يتعلم الطف���ل كيفية احلفاظ 
على نف�ض���ه، اإ�ض���افة اإلى تعلم االإف�ض���اح عما يتعر�ض 
له واإ�ض���عاره باالأمان، اإلى جان���ب كيفية تقوية الروابط 

االأ�ضرية بن الطفل ووالديه.
وبين���ت االخت�ضا�ض���ية مه���ا القحط���اين اأن »التحر�ض 
اجلن�ض���ي لي����ض جم���رد االعتداء عل���ى الطف���ل فقط؛ 
فالتحر����ض له دراجات خمتلفة، منه���ا النظر واللم�ض، 
وي�ض���ل يف النهاية اإلى درجة االغت�ضاب«، واأو�ضحت: 
»التحر����ض اجلن�ض���ي ه���و كل اإثارة حت���دث للطفل من 
�ض���خ�ض بال���غ لكي ي�ض���بع رغبات���ه اجلن�ض���ية؛ وهو ما 

ليس هنالك اختالف بين الطفل المعوق 
والعادي عندما يتعرضا لإلساءة .. وآليات 

التدخل الوقائية واحدة

 زيارة الطفل للطبيب النفسي من اهم 
اإليجابيات التي تجعله يندمج في الحياة 

مع االخرين

بوالدته مثًا. وهن���اك تخويف اآخر لاأطفال، وهو عن 
طريق ال�ض���رب م�ضتغًا �ضعف �ضخ�ض���يته مع والديه. 
واملع�ض���لة اأن هوؤالء االأ�ض���خا�ض دائمًا م���ا يكونون على 
عاقة بالعائلة. املرحلة الثانية من التحر�ض اجلن�ض���ي 
ه���ي التفاعل اجلن�ض���ي واالإدم���ان، وياأتي ذلك ب�ض���بب 
التحر����ض امل�ض���تمر، وهو م���ا يجعل الطفل حت���ت تاأثري 
االإدم���ان اجلن�ض���ي، وهذا م���ا يجعله يق���وم بعمل نف�ض 

التحر�ض مع اأطفال اآخرين«.
واأو�ض���حت االخت�ضا�ض���ية مه���ا القحط���اين اأن »اآخ���ر 
مراحل التحر�ض اجلن�ضي هي ال�ضرية؛ فبع�ض االأطفال 
جت���د نف�ض���يته حمبطة بعد ارتكابه ه���ذا االأمر؛ وهو ما 
يجعله يبعد ع���ن والديه، ويتكتم على مث���ل هذه االأمور 

ال�ضلبية يف حياته خ�ضية العقاب من اأهله«.
�سبط النف�ش

وعن الدالئل اجل�ض���دية وال�ض���لوكية الت���ي تثبت تعر�ض 
الطفل للتحر�ض اجلن�ض���ي قالت االخت�ضا�ض���ية �ض���ارة 
هزازي: »هناك دالئل كثرية، منها م�ضكات يف النوم، 
والت���ي تاأتي عن طري���ق كوابي�ض مزعجة اأثن���اء النوم، 
اإ�ض���افة اإلى اخلوف، وهذا ينعك�ض �ضلبًا على حت�ضيله 
الدرا�ضي، وهذه احلالة م�ض���تمرة معه طوال اليوم، وال 
يعرف االأهل كيفية التخل�ض من مثل هذه احلاالت لدى 
اأطفالهم، اإ�ضافة اإلى كرثة حالة البكاء لديه من خال 
ا�ضرتجاع املواقف التي حدثت له مع التحر�ض، ثم تاأتي 
املرحلة الثانية، وهي مرحلة عدم الثقة بنف�ضه؛ وهو ما 
يجع���ل الطفل ال يث���ق باأحد، حتى ول���و كان من عائلته، 
بحي���ث يك���ون تفكريه من�ض���بًا عل���ى تعر�ض���ه لتحر�ض 

جن�ضي اآخر من اأنا�ض اآخرين«.

يجعل الطفل غري قادر على الدفاع عن نف�ضه، وهذا ما 
ينعك�ض �ضلبًا من الناحية النف�ضية على الطفل«.

الفعل املحرم

واأ�ض���افت: »التق���رب اإلى الطفل ياأت���ي بطرق خمتلفة، 
منه���ا الو�ض���ول اإلي���ه عن طريق االأ�ض���ياء املحبب���ة اإليه 
م���ن األع���اب اأو م���ا �ض���ابه، والتحر����ض ياأت���ي دائمًا عن 
طري���ق الق�ض���د، وال�ض���خ�ض ال���ذي يقوم به���ذا العمل 
بالتاأكيد لديه اإملام بالو�ضع العائلي للطفل قبل ارتكابه 
ه���ذا الفعل املح���رم، على اأن تكون املرحل���ة الثانية هي 
االإره���اب والتخوي���ف، واإذا قوبل برف����ض الطفل يقوم 
بتهديده عن طريق اإباغ العائلة، م�ض���تغًا تعلق الطفل 
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واأكدت �ضارة هزازي اأن »�ضلوكيات الطفل تتغري ب�ضكل 
كبري يف هذه املرحلة«، موؤكدة اأن »م�ض الطفل الأ�ضبعه 
ياأت���ي يف مقدم���ة تلك ال�ض���لوكيات، اإلى جانب �ض���عوبة 
امل�ض���ي بعد حادثة االعتداء اجلن�ض���ي، واأ�ضافت: »بعد 
تعر����ض الطفل لاعتداء اجلن�ض���ي جتد لديه �ض���عوبة 
يف امل�ض���ي، وهذا م���ا يجعل الطف���ل يتعر����ض الأمرا�ض 
تنا�ضلية؛ وهو ما يجعلنا ناأخذ يف احل�ضبان اأي اأعرا�ض 

قد تبدو على الطفل، ويتم العمل على معاجلتها بجدية«.
الطبيب النف�سي

وح���ول احللول الت���ي يجب القي���ام بها بع���د التاأكد من 
وجود حتر�ض جن�ض���ي للطفل، قالت االخت�ضا�ضية مها 
القحط���اين: »يف البداي���ة يج���ب عل���ى االأم اأن تتمالك 
نف�ضها، وت�ض���بط اأع�ض���ابها؛ لكي ال تنعك�ض �ضلبًا على 
الطف���ل. ومن املهم عدم ترك الطف���ل يف معزل وحده، 
بل يجب دجمه مع العائلة، مع التاأكيد على عدم �ضوؤاله 
ع���ن احلادثة التي تعر����ض لها. كم���ا اأن عر�ض الطفل 
عل���ى طبيب نف�ض���ي م���ن اأه���م االإيجابي���ات التي جتعل 
الطفل يندمج مع االآخرين ون�ضيان تلك الواقعة ال�ضلبية 
يف حياته. اأما ال�ضخ�ض االآخر الذي اعتدى على الطفل 
فيج���ب اأن يكون هناك موقف لاأم اأو االأب معه، بحيث 
لو مت تركه �ض���يقوم بنف�ض ال�ضيناريو مع اأطفال اآخرين، 
وهن���ا يجب االجت���اه اإلى الط���رق الر�ض���مية التي تكفل 

للجميع احلق«.
و�ض���ددت االخت�ضا�ضية �ض���ارة هزازي على اأهمية دور 
االأ�ضرة يف مثل هذه االأحداث، موؤكدة اأن »تثقيف الطفل 
ه���و االأ�ض���ا�ض يف هذا االأم���ر، والطفل يب���داأ تثقيفه من 
عمر �ض���نتن؛ كونه بداأ يدرك ال�ضحيح واخلطاأ، بحيث 
يتم التاأكيد عليه اأن االأ�ض���ياء املخفية يف ج�ض���مه يجب 
اأال يطلع عليها �ض���وى الوالدين، وهنا الطفل ي�ض���توعب 
ه���ذا االأمر، وجتده يرف�ض اأي م�ض���اعدة من االآخرين؛ 
فمث���ًا بع�ض االأطف���ال يف االأماكن العام���ة تقوم بع�ض 
الن�ضاء بتقبيل االأطفال، وهنا يت�ضح تثقيف الطفل من 
قبل العائلة؛ فالطفل الذي ي�ضمح ل�ضخ�ض غري معروف 
بتقبيل���ه �ض���يكون اأكرث عر�ض���ًة للتحر�ض، اأم���ا االأطفال 
االآخ���رون الذين ميانعون فهم بالتاأكيد ينقلون التثقيف 
الذي قامت به العائلة، اإ�ض���افة اإلى عدم ال�ض���ماح الأي 
�ضخ�ض مبام�ضة االأماكن احل�ضا�ضة يف ج�ضد الطفل«.

   

   

يتمثل ح�ض���ور الفرد باحلياة يف العديد من ال�ض���ور واملواقف واملحطات الرئي�ض���ية على مدى عمره، والتي 
ت�ض���كل تاريخه.. وتظل االأعمال االإن�ض���انية العامات امل�ض���يئة يف م�ض���رية الفرد التي يعتز ويفخر بها طوال 

حياته. 
وقد كان يل ال�ضرف اأن اأتاح �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبدالعزيز، الفر�ضة الأن 
اأقوم بدور يف ق�ضية االإعاقة التي جعل منها -بف�ضل اهلل تعالى- ق�ضية املجتمع باأ�ضره؛ حيث �ضاركت من 
خال ع�ضويتي يف جمل�ض اإدارة اجلمعية الأكرث من دورة، يف العديد من املهام وامل�ضوؤوليات، كان من اأبرزها 
�ضتها اجلمعية بناًء على فكرة  ب الكر�ضي”، وهو من الربامج الرائدة التي اأ�ضَّ االإ�ضراف على برنامج “جرِّ
ل�ضمو االأمري �ضلطان بن �ضلمان، وقد تبناها �ضخ�ضيًا؛ الإدراكه الأهميتها يف ح�ضد الدعم املجتمعي املعنوي 

واملادي لق�ضية االإعاقة واملعوقن.
 وبرنامج “جرب الكر�ضي” من الربامج احليوية التي تعمل عليها اجلمعية، وتهدف من خاله اإلى اإبراز 
معاناة املعوقن خال ا�ضتخدامهم للكرا�ضي املتحركة يف حياتهم اليومية، حيث مت ت�ضميم م�ضمار خا�ض 
لهذه املهمة اأوجدت فيه بع�ض املعوقات التي تعوق م�ضتخدم الكر�ضي؛ ليتمكن جمربوه من معاي�ضة معاناة 
املعوقن يف تنقاتهم، وليعملوا -من خال م�ضوؤولياتهم ومواقعهم الوظيفية- على تذليل هذه العقبات يف 

احلياة العامة؛ مما �ضيكون له كبري االأثر يف م�ضاعدة م�ضتخدمي الكرا�ضي املتحركة.
وقد تفاعلت كل موؤ�ض�ضات الدولة، تقريبًا، وكذلك قطاع االأعمال اخلا�ض، وكل اأفراد املجتمع مع الربنامج، 
ومت تنظيم ع�ضرات الفعاليات التي �ضارك فيها نخبة من اأبناء الوطن من ال�ضخ�ضيات الر�ضمية والعامة 
وغريهم من املعروفن وامل�ضهورين يف جماالت الفن والريا�ضة، وقد كان، وال يزال �ضداه، يدوي يف نفو�ض 
كل َمن �ضاركوا يف فعالياته منذ انطاقه قبل �ضنوات يف خمتلف مناطق اململكة.. واأعتقد اأن هذا الربنامج 
كان موؤثرًا يف اإ�ضدار الكثري من القوانن والقرارات التي تلبي احتياجات املعوقن، وكان اأبرزها تبني خادم 
احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن عبدالعزيز-حفظه اهلل- لربنامج الو�ضول ال�ضامل، وكان حينذاك- 
باإعان الكثري من  واإمارات املناطق  الوزارات  العديد من  الريا�ض، وقد اقتدت  اأمريًا ملنطقة  اأعزه اهلل- 

املدن اأنها �ضديقة للمعوقن.
ورغم اأن برنامج “جرب الكر�ضي” اإحدى امل�ضوؤوليات التي ت�ضرفت بها يف جمعية االأطفال املعوقن، ولكنه 
يظل هو العمل االإن�ضاين االأعز واالأقرب اإلى قلبي؛ ملا ترك من اآثار اإيجابية جتاه ق�ضية االإعاقة يف املجتمع.

بقلم:

بندر بن عثمان ال�سالح

ع�ضو �ضرف جمعية 
االأظفال املعوقن 

ب الكرسي” إلى إصدار األنظمة من “جرِّ

تم تنظيم عشرات 
الفعاليات التي شارك 

فيها نخبة من أبناء الوطن 

مقال
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�أ�صحاب  �مل�صاهري  من  كبري  ح�صد  �للقاء  يف  و�صارك 
�الجتماعي،  �لتو��صل  �صفحات  على  �ملميز  �حل�صور 
وخطيب  �إم��ام  �لكلباين  ع��ادل  �ل�صيخ  ف�صيلة  منهم: 
م�صجد �ملحي�صن بالريا�ض، و�ل�صاعر�ن في�صل �ليامي، 
و�لفنان  �لبكر،  عبد�لعزيز  و�ملذيع  نحيت،  بن  وزي��اد 
�حلبيب،  حبيب  و�ل��ف��ن��ان  �خل��ط��ي��ب،  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
وجنوم  و�لفنانني  و�ل�صعر�ء  �الإعالميني  من  و�لكثري 
لدعم  متطوعني  �صاركو�  �لذين  ميديا(  )�ل�صو�صيال 

�الأطفال �ملعوقني.
�الأط��ف��ال  ع��ام جمعية  �أم��ني  رح��ب  ب��د�ي��ة �حلفل  ويف 
�ملعوقني �الأ�صتاذ عو�ض بن عبد�هلل �لغامدي باحل�صور، 
معربًا عن �صكره وتقديره حلر�ض كل �ل�صخ�صيات �لتي 
موؤكدً�  �أوق��اف �جلمعية،  دعم  على  �صاركت يف �حلفل 
�لغايل،  وطننا  �أب��ن��اء  على  مب�صتغرب  لي�ض  ذل��ك  �أن 
�ملعروفة  و�ل�صخ�صيات  �الأفا�صل  �لعلماء  وخ�صو�صًا 

و�ملوؤثرة يف �ملجتمع.
حققت  �ملعوقني  �الأطفال  جمعية  »�إن  �لغامدي:  وق��ال 
�خلري-  �أهل  وم�صاندة  �لدولة  بدعم  ثم  �هلل  -بف�صل 
ع�صر�ت �الإجناز�ت يف جمال رعاية �الأطفال �ملعوقني، 
�أكرث من ثالثني  �إلى  �لتي متتد  وذلك خالل م�صريتها 
�لت�صدي  يف  �جلمعية  »��صرت�تيجية  �أن  موؤكدً�  عامًا«، 
لق�صية �الإعاقة تتعامل معها باعتبارها ق�صية �ملجتمع 

من قول اهلل عز وجل: »وما عند اهلل خري  انطالقاً 
الذي  الكرمي  بالر�سول  وا�سرت�سادًا  واأب��ق��ى«، 
له من الأجر  ك��ان  ه��دى  دعا اإلى  »َم��ن  ق��ال: 
الأطفال  جمعية  مقر  �سهد  اأجور من تبعه«؛  مثل 
املعوقني بالريا�ض، موؤخرًا، لقاًء مو�سعاً لنخبة من 
ال�سخ�سيات العامة بهدف اإطالق »مبادرة م�ساهري 
الوقف  مل�رشوعات  لدعم  املخ�س�سة  اخلري«  يف 
اجلمعية،  ت�سيدها  التي  ال�ستثماري  اخل��ريي 

ويف مقدمتها م�رشوع »خري مكة«.

حشد من نجوم
مواقع التواصل االجتماعي 

لدعم مشروعات الجمعية

مشاهير في الخير
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باأ�صره قبل �أن تكون جمرد م�صكلة الأ�صخا�ض �أو الأ�صر؛ 
ولذلك فاإنها تعول كثريً� على م�صاندة قطاعات �لدولة 

و�ل�صخ�صيات �لعامة، وكل �أفر�د �ملجتمع«.
من جهته �أعرب �لدكتور فهد بن عبد�لعزيز �ل�صنيدي 
عن  �خلري«،  يف  »م�صاهري  مبادرة  على  �لعام  �مل�صرف 
�صكره وتقديره لكل َمن �صارك وح�صر مل�صاندة �أوقاف 
ل�صالح  ريعها  يوجه  و�لتي  �ملعوقني،  �الأطفال  جمعية 
�الأبناء،  من  �لغالية  �لفئة  هذه  وتاأهيل  وتعليم  عالج 
مبينًا �أن جمعية �الأطفال �ملعوقني وم�صريتها �لتي متتد 
�إلى �أكرث من ثالثني عامًا وتبنيها ��صرت�تيجية متكاملة 
مبادرة  من  �مل�صاندة  ت�صتحق  خريية  �أوق��اف  الإن�صاء 
»م�صاهري يف �خلري« يف ن�صختها �لثانية �لتي تهدف �إلى 
دعم �الأوقاف �لر�صمية يف �ململكة وت�صويقها من خالل 

م�صاهري �ملتطوعني يوميًا يف رم�صان.
و�أكد �لدكتور �ل�صنيدي �الأ�صتاذ �مل�صارك بكلية �لرتبية 
�ملجد،  ق��ن��اة  يف  و�الإع��الم��ي  �صعود  �مل��ل��ك  جامعة  يف 
�خلريية  �الأوقاف  �أهمية  �الإعالمية،  �ملهار�ت  ومدرب 
�حل�����ص��ارة  نه�صة  يف  �ل��ب��ارز  ودوره����ا  �مل��ج��ت��م��ع،  يف 
ودور  و�مل��د�ر���ض،  �مل�صت�صفيات  وت�صييد  �الإ�صالمية، 
»م�صاهري  مبادرة  �أن  م�صيفًا  �الجتماعية،  �لرعاية 
1437ه� حري�صة  �نطالقها يف عام  يف �خلري« منذ 
على �ختيار �الأوقاف �لتي ت�صتحق �لدعم وفقًا ملعايري 
�لوقف  يكون  �أن  يف  �مل��ب��ادرة،  يف  للرت�صيح  �ملفا�صلة 
�جلهة  تقدم  �أو  �خلريية،  �جلهة  با�صم  وقفي  ب�صك 
�لتز�مًا من جمل�ض �الإد�رة باإثباته كوقف يف حال عدم 
بالوقف  خا�ض  بنكي  ح�صاب  هناك  يكون  و�أن  �إثباته، 

ّرحًا لها  وبا�صم �جلهة �خلريية، و�أن تكون �جلهة ُم�صَ
من وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية �أو وز�رة �ل�صوؤون 
�الإ�صالمية، و�أن يكون للوقف ملف ت�صويقي يحتوي على 
��صم  �لتكلفة،  �مل�صاحة،  �لوقف )�ملوقع،  معلومات عن 

�لوقف، ن�صبة �الإجناز وم�صارفه(.
�لر�جحي  �صالح  ب��ن  ب��در  �الأ���ص��ت��اذ  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�لر�جحي:  �صالح  بن  بدر  و�لدة  �أوقاف  على  �مل�صرف 
�ملوؤ�ص�صات  �أب���رز  م��ن  �ملعوقني  �الأط��ف��ال  جمعية  »�إن 
يف  وفاعل  �إيجابي  ب��دور  وتقوم  �ململكة،  يف  �خلريية 
من  من�صوبيها  ورع��اي��ة  �الإع��اق��ة،  لق�صية  �لت�صدي 
�الأطفال �ملعوقني«، م�صريً� �إلى �أنها من �أولى �جلمعيات 
خدماتها  لدعم  خريية  �أوق��اف  �إن�صاء  �إلى  �صعت  �لتي 

�ملجانية �ملقدمة لالأطفال �ملعوقني.
تختار  �خلري«  يف  »م�صاهري  مبادرة  �أن  بالذكر  جدير 
�ملبارك  رم�صان  �صهر  مد�ر  على  خرييًا  وقفًا  ثالثني 
عن  �الإع��الن  خالل  من  مل�صاندته  يوم  كل  وقف  بو�قع 

�لوقف على �ملوقع �الإلكرتوين للمبادرة، وعرب �صفحات 
و�صناب  وفي�صبوك،  )ت��وي��رت،  �الجتماعي  �لتو��صل 
وغريها(  و�إن�صتجر�م،  �أب،  وو�ت�ض  ويوتيوب،  �صات، 

لل�صخ�صيات �مل�صهورة و�ملعروفة يف �ملجتمع. 
�لتي  �جلمعيات  تختار  جلنة  للمبادرة  �أن  يذكر  كما 
يف  وت�صم  �أوق��اف��ه��ا،  م�صاندة  �إل���ى  �ل��دع��وة  ت�صتحق 
جلنة  ع�صو  �لتويجري  �صالح  �الأ���ص��ات��ذة:  ع�صويتها 
مدير  �لع�صيبي  و�صالح  �لق�صيم،  بغرفة  �الأوق���اف 
�جلاليات  وتوعية  �لدعوة  مكتب  يف  �لعامة  �لعالقات 
�لوطنية  �للجنة  ع�صو  �لعقّيل  وعبد�لرحمن  بالربوة، 
�لر�جحي  حممد  الأوقاف  �لتنفيذي  �لرئي�ض  لالأوقاف 
ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لدوي�ض  و�صلطان  �خلريية، 
��صتثمار �مل�صتقبل �لوقفية، و�ملهند�ض ريا�ض �لفريجي 
موؤ�ص�ض �صركة ريا�ض �الإعالم �مل�صت�صار �الإعالمي لعدد 
�أبامني �لرئي�ض  �أمين  من �جلهات �خلريية، و�الأ�صتاذ 

�لتنفيذي الأوقاف و�لدة بدر بن �صالح �لر�جحي.
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اأكد الدكتور اأحمد بن �ضالح ال�ضيف اأن فوزه بع�ضوية جلنة خرباء الأمم املتحدة املعنية 
بحقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة هو تتويج ملا حظي به من رعاية فائقة من الوطن على 
اأنه ح�ضل على درجة  النحو الذي يدعوه اإلى الفتخار بالنتماء اإليه حكومًة و�ضعباً، مبيناً 
املاج�ضتري يف القانون من اأمريكا، ثم الدكتوراة من بريطانيا، وقد اأوله خادم احلرمني 
ال�رشيفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز ثقة غالية بالتعيني اأولً ع�ضوًا يف جمل�ص هيئة 
حقوق الإن�ضان وتكليفه بتمثيل الهيئة يف هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء لدرا�ضة اأحوال 

ذوي الإعاقة يف اململكة.

حوار : منت�صر جابر

عضو مجلس الشورى
د.أحمد السيف:

استثمرت إعاقتي لصالح وطني
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واأ�س���اف ع�سو جمل�س ال�س���ورى الدكتور اأحمد ال�سيف 
اأن���ه مثَّل وراأ�س وفد اململك���ة يف موؤمتر الدول الأطراف 
يف اتفاقي���ة حقوق الأ�س���خا�س ذوي الإعاق���ة يف الأمم 
املتح���دة لأربع �س���نوات، واأخريًا حظي بثق���ٍة غالية من 
خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

-يحفظه اهلل- بالتعيني ع�سوًا يف جمل�س ال�سورى.
وتلك م�س���رية متميزة لأ�س���حاب القدرات اخلا�سة يف 
اململك���ة يرويها الدكتور اأحمد ال�س���يف بنف�س���ه يف هذا 

احلوار اخلا�س مع »اخلطوة«..
• بدايًة نب��ارك لكم هذا الإجن��از الدويل .. 	

ملَن ُتهدي هذا الفوز، وكيف ترى اأهميته؟ 
= اهلل يب���ارك فيكم، هذا الفوز لطامل���ا كان جزءًا من 
حلمي »الكبري« واأراه اليوم يتحقق –وهلل احلمد من قبل 
ومن بعد-، والذي ياأتي امتدادًا طبيعيًا ملا اأعي�س���ه من 
كن اأن يحددها طموح. وح�سبي اأّن هذا الفوز  حالٍة ل يمُ
ياأتي يف �س���ياق ما نذرت نف�س���ي له واتخذته تخ�س�سًا 
وم�سروع حياة األ وهو )حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
والتمييز( درا�س���ًة فكريًة وقانونيًة، وم�ساركًة يف اإعداد 
الت�س���ريعات واآلياتها التنفيذية التي تع���زز اأداء حقوق 
الأ�س���خا�س ذوي الإعاقة، ودفاعًا ون�ساطًا بالدعوة اإلى 
تعزي���ز تل���ك احلقوق، واأن اأ�س���ارك من خ���ال البحث 
والن�ض���اط ع���ر هذا امل�ض���مار يف النقل���ة النوعية التي 
تعي�س���ها الإعاق���ة يف العامل من النه���ج الطبي الرعائي 
اإلى التنمية يف الإن�س���ان وال�سعي لتوكيد حقوقه. اأهدي 
هذا الفوز اإلى الوطن الذي لطاملا احت�س���نني ومنحني 

واأترابي من ذوي وذوات الإعاقة.
•  م��ا دور ه��ذه اللجنة، وهل ميكن اأن تو�ص��ح 	

مدى اأهميتها للأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على 
امل�صتوى الدويل؟

= ه���ذه اللجن���ة تعد اآلي���ة ر�س���د دولية ملتابع���ة تنفيذ 
بن���ود اتفاقي���ة حق���وق الأِ�س���خا�س ذوي الإعاقة للدول 
امل�س���ادقة عليها، �ساأنها �ساأن اتفاقيات حقوق الإن�سان 
يف الأم���م املتح���دة. اأم���ا اأهميته���ا لاأ�س���خا�س ذوي 
الإعاق���ة عمومًا، فكما ه���و معلوم اأن ال���دول الأطراف 
يف التفاقية مطالبون بتقدمي تقرير اأويل يك�س���ف مدى 
التزامه���م بالعمل على تنفيذ بن���ود التفاقية، ومن ثم 

اللتزام بتقدمي تقرير دوري كل اأربع �سنوات،.
• ه��ل بالإم��كان اأن تعطين��ا ملم��ح التناف�ص 	

كان  اأن��ه  خ�صو�ص��ًا  اللجن��ة،  مقع��د  عل��ى 
بالنتخاب، وقد فزمت ب�112 �ص��وتًا.. وهل 

كان الفوز �صعبًا؟
= بادئ ذي بدء، مل يكن هذا الفوز ليتحقق لول توفيق 
اهلل تعالى وف�سله اأوًل ثم البيئة واملح�سن الذي وجدته 
يف وطن���ي وم���ا تقدمه احلكومة م�س���كورًة لاأ�س���خا�س 
ذوي الإعاقة من تهيئة �سبل النجاح ورعايته، واجلهود 
الت���ي بمُذلت لتحقي���ق هذا الفوز؛ اإذ ا�س���تغرقت احلملة 

المملكة في مجال حقوق اإلنسان ورعاية 
المعوقين تتمتع بثقل دولي

النتخابية اأكرث من عامني، وقام فيها املر�س���ح برعاية 
وتنظي���م وزارة اخلارجي���ة من خال الوفد ال�س���عودي 
الدائ���م يف نيوي���ورك م�س���كورًا، وعل���ى راأ�س���هم معايل 
ال�س���فري عبداهلل املعلمي وم�س���وؤولو مل���ف النتخابات، 
بالتع���اون والدعم املبا�س���ر م���ن هيئة حقوق الإن�س���ان، 
وعلى راأ�س���هم م�س���كورًا مع���ايل رئي�س الهيئ���ة الدكتور 
بندر العيب���ان ومعايل نائبه، اإ�س���افة اإلى اجلهود التي 
بذلتها م�سكورًة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 

الإ�سامي لدعم املر�سح.
ومب���ا اأن الت�س���ويت للمر�س���حني يف مث���ل ه���ذه اللجنة 
الدولي���ة يك���ون على م�س���توى الدول، وحي���ث اإن اململكة 
-كما هو معروف- لها ثقٌل �سيا�سي واقت�سادي و�سمعة 
عاملي���ة موؤث���رة؛ فق���د انعك�س ه���ذا اإيجابًا عل���ى نتيجة 

النتخاب.
• كيف ت��رى التنمي��ة، يف اأي دولة، كجزء ل 	

يتجزاأ من تنمية م�ص��تقبل الأ�صخا�ص ذوي 
الإعاقة؟

= التنمية امل�س���تدامة -مبفهومها ال�س���امل- هي تلبية 
احتياجات الأجي���ال احلالية دون امل�س���اومة على قدرة 
الأجيال املقبلة على احلياة، ومن عنا�س���رها الرئي�س���ة 
التوزيع املنا�س���ب والعادل للم���وارد واحلقوق والرثوات 
بني الأفراد على مر الزمن، وامل�س���اواة املتبادلة اأي�س���ًا 
ب���ني الأجي���ال املختلف���ة وب���ني اأف���راد اجلي���ل الواحد. 
والأ�س���خا�س ذوو الإعاق���ة -بتع���دد اأجياله���م وبكونهم 
تنوع���ًا ب�س���ريًا- ياأت���ون يف ال�س���ياق الطبيع���ي ملنظومة 
احلي���اة؛ لذل���ك فهم ج���زء رئي�س م���ن منظوم���ة هذه 
التنمي���ة؛ وبالت���ايل ي�س���تحقون م���ا يحف���ظ كرامته���م 
وعي�سهم با�س���تقالية كالآخرين بح�سولهم على كامل 
حقوقهم يف ال�س���حة والتعليم والوظيفة وامل�س���اركة يف 
احلياة ال�سيا�سية والعامة وتي�سري و�سولهم اإلى املرافق 
العام���ة واملعلومة وغريها؛ لتكون التنمية بتطوير �س���بل 
الو�س���ول اإل���ى حقوقهم من خال ابت���كار اأدوات قائمة 
على امل�س���اواة مع مراعاة حاجاتهم التي تو�س���لهم اإلى 
احلقوق الأ�سا�سية كجزء من العدالة التوزيعية للجميع. 
اأما ال�س���بيل لذلك فا يكن اأن يكون اإل بجعل ق�س���ايا 

الإعاقة جزءًا رئي�سًا يف ال�سرتاتيجيات التنموية الوطنية. 
• اخل��راء 	 م��ن  ال�ص��يف  اأحم��د  الدكت��ور 

القانونيني يف جمال الإعاقة، وع�صو جمل�ص 
ال�صورى وهيئة حقوق الإن�صان ال�صعودية.. 
كيف ترون حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة 
يف اململكة، ومدى عناي��ة الدولة بحقوقهم 

وخدماتهم؟

= ل �س���ك اأن ق�س���ايا الإعاق���ة يف اململك���ة جت���د دعمًا 
�سخيًا ومتوا�س���ًا من لدن احلكومة عرب تاريخ اململكة 
يف الرعاي���ة الطبي���ة والجتماعي���ة والتاأهي���ل والتعليم 
وغريه���ا، اإل اأن اململكة -�س���اأنها �س���اأن معظ���م الدولة 
العربي���ة- ما زالت تتن���اول الإعاقة من خال الأمنوذج 
الطبي، ل النهج الجتماعي الذي يعزز مفاهيم حقوق 
الإن�سان والتنمية؛ لذلك فاإنه يتعنّي علينا اإعادة النظر 
يف التعامل مع حقوق الإعاقة وفق ما تقت�سيه متطلبات 
النه���ج احلقوقي يف التعامل مع ق�س���ايا الإعاقة، والتي 
م���ن اأهمها اإ�س���دار ت�س���ريع قائ���م على مبداأ امل�س���اواة 
وع���دم التميي���ز عل���ى اأ�س���ا�س الإعاق���ة، ومب���داأ تكافوؤ 
الفر����س للجمي���ع يف الوظيف���ة وامل�س���اركة يف احلي���اة 
العام���ة، وت�س���مني كل اللوائ���ح والت�س���ريعات املتعددة 
يف الدول���ة مبتطلبات الإعاق���ة مع �س���رورة اإيجاد اآلية 
تنفيذي���ة )هيئ���ة م�س���تقلة ذات �س���لطة تنفيذية( تكون 
مظل���ة حقوقي���ة تتاب���ع تنفيذ حق���وق الأ�س���خا�س ذوي 

الإعاقة لدى اجلهات ذات العاقة.
وال���ذي اأعلم���ه واأ�س���ارك في���ه اأن ثم���ة جه���ودًا واإرادة 

�سيا�سية قوية لاإ�ساح يف هذا ال�ساأن.
• الدكت��ور ال�ص��يف م��ن ذوي الإعاق��ة.. فما 	

�ص��ببها، وكي��ف واجهتم ه��ذه الإعاقة، وما 
دور الأ�ص��رة.. وه��ل كان��ت حمف��زًا للتفوق 

والنجاح؟
= ترجع اإعاقتي اإلى حادث مروري منذ قرابة ع�سرين 
عام���ًا –وهلل احلمد من قبلمُ ومن بع���د–؛ اإذ ل اأختلف 
كثريًا عن �سباب مثلي واجهوا حوادث م�سابهة وحتولت 
حالته���م فج���اأة اإل���ى فق���د بع����س حوا�س���هم احليوية؛ 
فم���ررت مبراح���ل قب���ول الو�س���ع؛ اإيانًا بق�س���اء اهلل 
وقدره، ثم التكيف مع احلالة اجلديدة، وحينها هداين 
اهلل اإلى ال�س���عي يف كيفّية اأن اأ�ستثمر اإعاقتي ل�ساحلي 
و�س���الح جمتمعي، واأن اأكون ع�س���وًا اإيجابيًا؛ فاجتهت 
نحو تكثيف القراءة بالفكر والفل�سفة والقراءة املوجهة 
ملزي���د من البن���اء لتخ�س�س���ي قب���ل احل���ادث األ وهو 
القان���ون، ف�«ما اأ�س���ابك مل يكن ليخطئ���ك«، فَقَدرمُ اهلل 
دائمًا ياأتي يف �س���ياق اخلريية لاإن�س���ان وهو ما اأمتثله، 
اإذ تبدلت اإعاقتي من كونها حمنة اإلى منحة وف�سل من 
اهلل اأتقّلب يف نعمائ���ه؛ فاأيقنت اأن ما حققته يف حياتي 
مل يكن لول اإعاقتي؛ فاأنا اأدين لها -بعد اهلل- بالف�سل؛ 
اإذ اأتاح���ت يل فر�س���ة التاأمل، واأن اأك���ون دائمًا يف حلم 
يدفعن���ي نحو مزيد من الأمل والعطاء الذي ي�س���ل اإلى 
حد املتعة بالإجناز الذي حّول حياتي اإلى �س���عادة، وهلل 

احلمد. 
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ل �سك اأن اأ�سرتي من الوالدين والإخوة والأخوات كانت 
املح�س���ن الرئي�س لرعاي���ة هذا النجاح؛ فقد �س���اركت 
بو�سع بذرته وتناولته بال�سقيا ودفعت به نحو الكتمال، 
واأخ�س بالذكر زوجتي التي �سّحت بكل �سيء يف �سبيل 
رعاي���ة هذا النج���اح وتهيئة اأ�س���بابه و�س���بله احلياتية؛ 
فقد كانت �س���طرًا مني، فكيف اأن�س���ى اأيامًا ق�س���يناها 
يف اجلامع���ة يف اأمري���كا واأوروب���ا ويف كل تنقات���ي يف 
املوؤمترات العاملية وهي تدفع بي وبكر�س���ّي حتت زخات 
املطر وفوق كثبان اجلليد حمفزة وم�سجعة، فما ي�سعني 

هنا اإل اأن اأقول اإن هذا النجاح هو جناحها.
• هل م��ن و�ص��فة لنج��اح وتفوق الأ�ص��خا�ص 	

ذوي الإعاقة تذكرها هنا؟
= عموم���ًا الإن�س���ان خل���ق لاإجن���از وحتقي���ق النجاح 
بغ����س النظر ع���ن هيئته، فكما قيل اإن »الإن�س���ان وهب 
ب���ذور العظم���ة«، ففي الب���دء يجب على ال�س���خ�س ذي 
الإعاقة اأن ير�س���م �سورة �س���حيحة عن ذاته باأنه قادر 
على التف���وق والإبداع، واأن يعطي نف�س���ه الثقة الزائدة 
لكي ي�س���بح اأكرث عطاًء وفاعليًة؛ لأنه �سيعمل وفق هذه 
الثق���ة، وكما قيل »اإن الإن�س���ان هو ما يفك���ر به«. واأظن 
اأن ه���ذا متحقق يف و�س���ع الأ�س���خا�س ذوي الإعاقات؛ 
اإذ تتمثلهم دائمًا ردة فعل ورغبة م�س���تعرة تدفعهم اإلى 
اإثب���ات ذواته���م، واأنهم قادرون عل���ى العطاء كغريهم، 

وكما قيل اإن »الإبداع وليد البتاء«. .
• كي��ف ميك��ن تهيئ��ة بيئ��ة منا�ص��بة لتف��وق 	

الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة؟ 
= ال�س���خ�س ذو الإعاقة هو َمن ي�سع اأول حجر يف بناء 
بيئ���ة تفوقه وتهيئة �س���بل جناح���ه؛ فمت���ى كان اإيجابيًا 
و�س���لك طريق النجاح متعلقًا بحبال ال�س���رب والتفاين 
لتحقي���ق حلم���ه، حينها ياأت���ي دور الأ�س���رة وَمن يحيط 
به بالتعام���ل الراقي الذي ل ي�س���عره باأنه ذلك العاجز 
ثّبط متى  املحت���اج، واأن���ه من طبقة وع���امل اآخ���ر، واأل يمُ
م���ا اأعلن عزم���ه على الإجناز، بل ي�س���جع ب�س���ورة اأنه 
القادر على ذلك، ثم ياأتي دور املجتمع باإزالة احلواجز 
املادي���ة والنف�س���ية واملواقف ال�س���لبية التي حت���ول بينه 
وبني و�س���وله اإلى اأهدافه من خال تي�سري الو�سول اإلى 
حقوقه الأ�سا�س���ية كالتعليم وامل�ساركة يف احلياة العامة 

جندهم متفوقني ومبدعني وم�س���اركني يف بناء الوطن؛ 
لذل���ك يطي���ب لنا يف ه���ذا املق���ام اأن نتق���دم بخال�س 
ال�س���كر والعرفان اإلى موؤ�س�س���ي ه���ذه اجلمعية ورئي�س 
واأع�س���اء جمل�س اإدارتها وجميع روادها والعاملني فيها 
على ما يبذلونه ويتفانون فيه لتوا�س���ل اجلمعية تقدمي 

خدماتها املجانية املتميزة.
• الدكتور ال�ص��يف.. تبنى الأمري �ص��لطان بن 	

�ص��لمان موؤخرًا مبادرة اإطلق ا�ص��م اأ�صحاب 
الق��درات اخلا�ص��ة ب��دًل م��ن الحتياجات 

اخلا�صة.. فماذا تقول يف ذلك؟
= �س���حيح اأين التقي���ت ب�س���موه منذ ف���رتة، وهو يتمتع 
ب�سخ�س���ية اآ�س���رٍة؛ اإذ اإّنه من القائ���ل الذين يجمعون 
ب���ل التوا�س���ع و�س���ّمو الِهّم���ة، ي�س���افمُ اإليهما  م���ا بنَي نمُ
ثقافة مو�س���وعّية وح�ّس وطنّي كب���ري ل يكاد يغادره؛ ما 
يجعل���ك تتيقن باأن���ك اإزاء رمز »وطنّي« �س���اأنه اأن يمُفلح 
يف كّل م���ا ي���وكل اإلي���ه من مه���ام.. وكان لقائ���ي به من 
اللق���اءات الأثرية الت���ي اأخذتني اإلى اآف���اٍق بعيدٍة حيثمُ 
يكون )الإجناز( والتحري�س على موا�س���لته هو ال�ّسمة 
الغالب���ة ل���كل َم���ن يجل�س اإل���ى �س���ّموه.. ول ت�س���األ عن 
���ني به من« اهتماٍم«، والذي يعك�س مدى  حجِم ما خ�سّ
قناعة �س���موه باأن ذوي الإعاقة بالفعل اأ�سحاب قدرات 
خا�س���ة؛ اإذ اأيقن���تمُ من���ذ ذلك احل���ني اأّن ذوي الإعاقة 
باململك���ة يف خرٍي واإلى خرٍي عميٍم. والأمري �س���لطان بن 
�س���لمان م�س���كوٌن بهمومهم، ويعي جيدًا حاجاتهم على 
نحٍو م���ن الفهم )احلقوقي( ملتطلب���ات ذوي الإعاقة.. 
وعندم���ا التقيت ب�س���موه كنت عائ���دًا للتّو م���ن اأمريكا 
اأحمل املاج�ستري يف القانون؛ فغمرين حينها بثناٍء كبرٍي 
اأخج���ل من كتابت���ه؛ ذلك اأنه اأ�س���بغ علّي اأو�س���افًا كان 
اأقله���ا رهانه علّي باأين �س���اأكون عامة م�س���يئة وفارقة 
يف اململك���ة.. ومل���ا عل���م اأين يف طريق���ي اإل���ى بريطانيا 
للح�س���ول على درجة الدكتوراة �س���ّد على يدي حينها، 
وقال: »نحن بانتظارك؛ لأن اململكة العربية ال�س���عودية 
يف حاج���ٍة اإلي���ك«.. وها هو الواقعمُ يمُ�س���ّدق �س���مّوه؛ اإذ 
بف�سل من اهلل تعالى ثم بالثقة التي اأولين اإياها خادم 
احلرمني ال�س���ريفني؛ مت تعييني اأوًل ع�س���وًا يف جمل�س 
هيئة حقوق الإن�سان، ومت تكليفي اأثناءها بتمثيل الهيئة 
يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء؛ لدرا�سة اأحوال ذوي 

الإعاقة يف اململكة. 
• هل ترى اأّن اأفراد املجتمع يف حاجة اإلى زيادة 	

الوعي بحقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة؟

قرار تعييني عضوًا في مجلس الشورى 
هو امتداد لعناية خادم الحرمين 

الشريفين بقضية اإلعاقة والمعوقين
ومنا�س���طها، والتي ل يكن اأن ت���زول اإل باإذكاء الوعي 
املجتمع���ي بالإعاق���ة وفق النه���ج الجتماعي ال�س���الف 

ذكره.
• تتبن��ى جمعي��ة الأطفال املعوق��ني احلملة 	

الوطني��ة »اهلل يعطيك خريها« فكيف ترى 
اأهمية هذه احلملة؟ 

= حملة »اهلل يعطيك خريها« تعد اآلية فاعلة لبث الوعي 
املجتمعي بال�سياقة الآمنة واحلد من حوادث ال�سيارات 
التي تنتج الإعاقات اأكرث مما تنتجه الظواهر الأخرى، 
وه���ي من الأهمية مب���كان وقد اآتت اأكله���ا ول تزال؛ اإذ 
الوعي الوقائي يعمل على الإ�س���اح والتغيري اأكرث مما 
ل تفعل���ه العقوبات؛ لذل���ك من الأج���دى اأن تعمم هذه 
احلملة لتكون مو�س���وعًا اأ�سا�س���ًا يف املناهج الدرا�سية، 
واأن تتع���دد من�س���ات اإطاقه���ا لت�س���مل خطب اجلمعة 

وكلع النوافذ الإعامية. 
وم���ن جان���ب اآخر، من امل�ستح�س���ن اأن يتن���اول اجلانب 
التوعوي ل�حملة »اهلل يعطيك خريها« الدعوة اإلى مزيد 
من العم���ل على حت�س���ني الط���رق و�س���يانتها الدائمة، 

واإبعاد احليوانات ال�سائبة عن الطرق ال�سريعة.
• تعت��ر جمعي��ة الأطف��ال املعوق��ني واحدة 	

م��ن اأب��رز اجلمعي��ات بتاريخه��ا يف خدم��ة 
الأطف��ال ذوي الإعاق��ة علجي��ًا وتعليميًا 
وتاأهيلي��ًا على مد نحو ثلثني عامًا.. فماذا 

تقول عن ذلك؟
= ل �سك اأن جمعية الأطفال املعوقني رائدة يف جمالها 
عل���ى م�س���توى املنطقة، وتع���د مفخرًة للوط���ن بامتداد 
تاريخه���ا مبا تقدمه من خدمات جليلة يف عاج وتعليم 
وتاأهيل الأطف���ال ذوي الإعاقة على مدى ثاثني عامًا، 
وثمة �س���واهد كثرية من نتاج اجلمعية من الأ�س���خا�س 
ذوي وذوات الإعاق���ة رعته���م اجلمعية �س���غارًا، واليوم 
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= الوع���ي املجتمعي بحق���وق الأ�س���خا�س ذوي الإعاقة 
يع���د ركي���زة اأ�سا�س���ية يف حت�س���ني م�س���توى اأداء حقوق 
الأ�س���خا�س ذوي الإعاق���ة، �س���واء على م�س���توى اأفراد 
املجتمع اأو على م�س���توى املوظف���ني املنفذين حلقوقهم. 
وكما �س���بقت الإ�س���ارة اإليه؛ فاإن الوعي ي�س���نع التغيري 
اأكرث مما ي�سنعه غريه؛ اإذ املجتمع والقدرات املبا�سرة 
لأداء حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ل يزالون يف حاجة 
ما�س���ة اإل���ى التثقي���ف بالأمن���وذج احلقوق���ي والتنموي 
لق�س���ايا الإعاق���ة وتغيري النمطية التقليدية املر�س���ومة 
عن الأ�سخا�س ذوي الإعاقة باأنهم عاجزون وعالة على 

الدولة يحتاجون اإلى الرعاية الدائمة.
• ه��ل ت��رى اأّن موؤ�ص�ص��ات وجمعي��ات ومراكز 	

العم��ل اخل��ريي يف جم��ال الإعاق��ة تق��دم 
خدمات متميزة للأ�صخا�ص ذوي الإعاقة؟

= موؤ�س�س���ات وجمعي���ات ومراك���ز العم���ل اخل���ريي يف 
�س���كر  جم���ال الإعاق���ة يف اململكة تقدم خدمات جليلة تمُ
عليه���ا، وق���د راأينا اجلمعي���ات املتنوع���ة لاإعاقة وهي 
تقدم خدمات متميزة يف جمع �س���مل الأ�س���خا�س ذوي 
الإعاق���ة من خ���ال برامج التزويج والنقل وامل�س���اعدة 
يف الإ�س���كان وبرامج التمك���ني للعمل، وغريها كثري، اإل 
اأن املاأم���ول ه���و العمل عل���ى التنويع فيم���ا يخدم حقوق 
الأ�س���خا�س ذوي الإعاقة كاأن تكون ثمة برامج تتبناها 
اجلمعي���ات ورجال الأعمال يف دعم الو�س���ول ال�س���امل 
اإلى البيئة املحيطة يف املرافق العامة واخلا�سة، والعمل 
كذلك على اجلانبني التوعوي والتثقيفي يف ق�سايا الإعاقة. 

• كي��ف ترى ثقة خ��ادم احلرمني ال�ص��ريفني 	
-يحفظ��ه اهلل- بتعيينك ع�ص��وًا يف جمل�ص 

ال�صورى، وكيف تقراأ هذ التعيني؟
= ه���ذه الثقة الغالية التي اأولين اإياها خادم احلرمني 
ال�س���ريفني املل���ك �س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز -يحفظ���ه 
اهلل- متثل و�س���ام �س���رف، لي�س يل فح�س���ب واإمنا لكل 
الأ�س���خا�س ذوي الإعاقة يف اململكة، وهي دللة قاطعة 
على رعاية الدولة –حر�س���ها اهلل– للكفاءات الوطنية 
بتع���دد م�س���اربها، باإتاح���ة الفر�س���ة للجمي���ع للتمثيل 
الربمل���اين وغريه، وهي حتمل يف طياتها اأي�س���ًا ر�س���الة 
وا�س���حة للع���امل اأجم���ع ب���اأن اململك���ة حترتم الإن�س���ان 
وترعى قدرات اأبنائها دون تفريق؛ لذلك اأ�س���األ املولى 
-�س���بحانه وتعال���ى- اأن اأكون عند م�س���توى هذه الثقة، 
واأن اأعم���ل ب���كل ما اأمُوتي���ت لتقدمي كل ما من �س���اأنه اأن 

يثل اإ�سافة يف جمل�س ال�سورى.
وكوين ع�س���وًا يف جمل�س ال�سورى واأنا من ذوي الإعاقة 
احلركي���ة يحمل اأي�س���ًا ر�س���الة اإل���ى اأتراب���ي من ذوي 
الإعاقات باأن���ه عليك جتاوز اإعاقت���ك والدفع باإرادتك 
اإلى العمل والإجناز وال�سعي اإلى التفوق دون النظر اإلى 
العوائ���ق فقط وت���رك مكامن القوة لدي���ك؛ اإذ ل يوجد 

اإن�سان �سعيف بل يوجد اإن�سان يجهل مواطن قوته.

   

   

املنجز احل�ساري ل يتحقق من فراغ، ولكنه نتاج فكر وعمل وجهود �سادقة تبذل من اأجل اأهداف وطنية 
نبيلة، وقيم اإن�سانية.. وما حققته جمعية الأطفال املعوقني ومركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة يف املجتمع 
يف جمال ق�سية الإعاقة واملعوقني ل يقا�س مبقدار اخلدمات التي يقدمانها ولكن مبقدار التاأثري احل�ساري 

والإن�ساين الوا�سع الذي اأحدثاه على خريطة اململكة ويف كل املناطق.
واحلقيقة اأن هاتني املوؤ�س�ستني اأر�ستا قواعد غري م�سبوقة يف التعامل مع ق�سية الإعاقة، ويف جمالت حقوق 
اإرث طويل من حتا�سي القرتاب والتما�س مع هذه الق�سية التي كانت تعترب من الق�سايا  املعوقني؛ فبعد 
ال�سائكة اإن�سانيًا، ومبعثًا للخجل لاأ�سر التي ت�سم معوقًا �سار التعاطي معها الآن ب�سورة يومية، ومن الأمور 
العادية التي تتناولها ال�سحافة وو�سائل الإعام.. وهذا ل �سك من اأهم املنجزات التي حققتها اجلمعية 
اإليها من الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز،  واملركز. واأتذكر من الأحاديث الكثرية التي ا�ستمعت 
اأنه كان، ول يزال، من اهتماماته ال�سخ�سية اأن تكون ق�سية الإعاقة م�سكلة املجتمع باأ�سره، ولي�ست جمرد 
لاأفراد  اجتماعية  اأو  عاجية  خدمات  توفري  ال�سهل  من  اإنه  حيث  الإعاقة؛  من  يعانون  لأفراد  م�سكلة 
امل�ستويات  الق�سية على كافة  ا�سرتاتيجية متكاملة ملواجهة  اإلى و�سع  ت�سعى  اأن  ولكن  بالإعاقة،  امل�سابني 
التزايد  ب�سبب  واقت�ساديًا  اإن�سانيًا  الوطن  يتحملها  التي  الفادحة  اخل�سائر  من  احلد  بهدف  والأ�سعدة، 
امل�ستمر لن�سب الإعاقة يف املجتمع.. فهذه من املهام ال�سعبة التي ت�سدى لها �سموه برعاية كرية من خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز- حفظه اهلل-؛ فكان للجمعية واملركز هذا ال�سجل احلافل 
بالإجنازات. ويعد العلم من اأبرز املنجزات احل�سارية للجمعية واملركز؛ فعلى مدى ثاثة عقود متكنا من 
تنظيم الكثري من املوؤمترات والندوات وور�س العمل والتدريب، ا�ستفاد منها ع�سرات املئات من الباحثني 
اأربع  والدار�سني املتخ�س�سني. وكان املوؤمتر الدويل لاإعاقة والتاأهيل الذي عقدت اجلمعية واملركز منه 
دورات، وي�ستعدان لتنظيم الدورة اخلام�سة، من اأهم املحاور ال�سرتاتيجية التي اعتمدتها اجلمعية لتحدي 
واجهة  مبثابة  تكون  الدولية  املوؤمترات  هذه  اأن  اإلى  بالإ�سافة  واأكاديية،  علمية  اأ�س�س  على  بناًء  الإعاقة 
التي  املتخ�س�سة  اخلدمات  واإبراز  الق�سية،  هذه  مع  التعامل  يف  للمملكة  البارز  الدور  تعك�س  ح�سارية 
تقدمها للمعوقني على امل�ستوى الدويل حيث �سارك يف هذه املوؤمترات ع�سرات من كبار اخلرباء والباحثني 
ق�سية  م�ستجدات  حول  النقا�س  اأثروا  والذين  الإعاقة،  جمالت  يف  الدولية  املوؤ�س�سات  اأهم  من�سوبي  من 
الإعاقة من خمتلف جوانبها، �سواًء على امل�ستوى العاجي اأو التعليمي اأو التاأهيلي؛ مما كان له الأثر الكبري 

يف حت�سني اأو�ساع املعوقني يف اململكة، وكذلك يف العامل.

بقلم:

د. عبدالعزيز بن علي املقو�صي

لدى  ال�سعودي  الثقايف  امللحق 
اململكة املتحدة

مؤتمرات الجمعية والمركز.. تاريخ من العلم النافع للعالم

يعد العلم من أبرز 
المنجزات الحضارية 

للجمعية والمركز

مقال
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6 سفراء 
لـ ذوي القدرات الخاصة
تد�صن اجلمعية قريبا برنامج »�صفراء لذوي القدرات اخلا�صة« حيث اختارت نخبة من 
ال�صخ�صيات ال�صهرية، وامل�ؤثرة يف املجتمع، لها اإ�صهامات كبرية يف اأعمال اخلري 
)تط�عاً( ليك�ن�ا �صفراء لذوي القدرات اخلا�صة، وهم: الداعية ال�صيخ عائ�ض القرين، 
وع�ص� �رشف اجلمعية الأ�صتاذ عبد اهلل اآل ال�صيخ، والالعب الدويل ال�صابق مدرب نادي 
ال�صباب �صامي اجلابر، واملمثل فايز املالكي، والإعالمي اأحمد الفهيد، والإعالمية منى اأب� �صليمان.

• الأ�شتاذ عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ	

• الإعالمي اأحمد الفهيد	

• الكابنت �شامي اجلابر	 • ال�شيخ عاي�ض القرين	

• الفنان فايز املالكي	 • الإعالمية منى اأبو �شليمان 	
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وقال �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن 
عبدالعزيز رئي�ض جمل����ض اإدارة اجلمعية، يف اخلطاب 
ال���ذي بعث���ه لل�ش���فراء املختاري���ن »ح�ش���وركم املتميز 
ك�شخ�ش���ية عام���ة له���ا حظوته���ا وتاأثريه���ا املجتمعي، 
وحبك���م لعم���ل اخل���ري، وراء اختياركم لتكونوا �ش���من 
نخبة من ال�شخ�شيات البارزة، »�شفراء لذوي القدرات 
اخلا�شة« يف اإطار املبادرة الإن�شانية التفاعلية للجمعية 
لت�ش���اركونا يف ر�شم البت�شامة على حميا ذوي القدرات 
اخلا�شة واأ�ش���رهم«، واأ�شاف: »نثق اأنكم من خرية من 

ت�شند اإليهم«.
ومن جانبه اأعرب الأ�شتاذ عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ 
ع�ش���و �شرف اجلمعية وم�شت�شار �ش���احب ال�شمو امللكي 
الأمري �ش���لطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ض 
اإدارة اجلمعية، عن �شكره وتقديره ل�شمو رئي�ض املجل�ض 

لختياره �شفريًا لذوي القدرات اخلا�شة.
وقال اآل ال�شيخ بهذه املنا�شبة: “اإن هذا الختيار �شرف 
يدع���و للفخر والعتزاز؛ حيث اإنه يعك����ض الثقة الغالية 
التي حظيت بها من اجلمعية”، م�شيفًا اأن “هذه املهمة 
الإن�شانية تتويج مل�شرية طويلة مع اجلمعية امتدت لأكرث 
من خم�شة وع�شرين عامًا ت�شرفت خاللها بتويل العديد 
م���ن امل�ش���وؤوليات وامله���ام بتوجيه���ات من �ش���مو الأمري 

�شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز”.
واأك���د اأن الإجنازات التي حققتها اجلمعية بف�ش���ل من 
اهلل تعال���ى ثم بدعم الدولة وبتكاتف نخبة من اخلرباء 
واملخت�ش���ن ورجال الأعمال من اأبناء الوطن، وبقيادة 
الأمري �ش���لطان بن �ش���لمان، كان لها عظي���م الأثر على 
حي���اة ع�ش���رات املئ���ات م���ن الأطف���ال املعوق���ن الذين 
ا�ش���تفادوا م���ن خدم���ات اجلمعية يف خمتل���ف مناطق 

اململكة.
اجلدير بالذكر اأن اآل ال�شيخ كان اأول اأمن عام مل�شابقة 
الأمري �ش���لطان بن �ش���لمان حلفظ القراآن الكرمي عند 
تاأ�شي�ش���ها من���ذ نحو ع�ش���رين عام���ًا، وع�ش���وًا مبجل�ض 
اإدارة اجلمعي���ة للعدي���د من ال���دورات، بالإ�ش���افة اإلى 
توّلي���ه م�ش���وؤولية اإدارة العالق���ات العام���ة والإع���الم، 
ورئا�شة اللجنة الإعالمية، وع�شويته يف عدد من جلان 

اجلمعية.
وياأتي هذا �ش���من مبادرات جمعي���ة الأطفال املعوقن، 
والتي اأ�ش�ش���ت موؤخرًا مب���ادرة تفاعلية اإن�ش���انية بتبني 
برنامج )�ش���فراء ذوي القدرات اخلا�ش���ة( الذي ي�شم 
�شخ�ش���يات عامة بارزة حتظى بثق���ة وتقدير املجتمع، 
والذين يتم اختيارهم ك�شفراء للجمعية، بهدف متثيلها 
ب�ش���ورة م�ش���رفة تعك�ض روؤيته���ا؛ وذلك لرفع م�ش���توى 

الوعي مبهمات اجلمعية وتدعيم اأن�شطتها.
وكتب �ش���امي اجلابر على ح�شابه يف تويرت متفاعاًل مع 
خرب اختياره »ت�ش���رفت باختياري �ش���من ال�شخ�شيات 
النخبوي���ة البارزة ك�ش���فري ل���ذوي القدرات اخلا�ش���ة، 
�ش���كرًا لالأم���ري �ش���لطان ب���ن �ش���لمان رائ���د الأعم���ال 
اخلريية«، وكتب يف تغريدة ثانية »التواجد �ش���من هذه 

املجموعة املتميزة ت�ش���ريف وفخر، كن���ا وما زلنا رهن 
الإ�شارة جلميع الأعمال اخلريية يف وطننا الغايل«. 

ثالث تغريدات
وم���ن جهت���ه كت���ب الإعالم���ي اأحم���د الفهي���د ث���الث 
تغري���دات، قال يف اأولها »ت�ش���رفت بثقة �ش���مو اخُللق، 
والإن�ش���انية الأم���ري �ش���لطان ب���ن �ش���لمان واختياره يل 
�ش���فريًا ل���ذوي القدرات اخلا�ش���ة.. اإنها مهمة ت�ش���رح 
ال�ش���در، وترف���ع القدر، ومت���الأ القلب ن���ورًا«، وقال يف 
الثانية »�ش���عدت جدا باأن اأكون �شمن فريق ي�شم اأربعة 
م���ن املبادرين اإلى »اخلري« قوًل وعم���اًل، وحبًا واأماًل«، 
وامت���دح يف الثالث���ة اأداء جمعي���ة الأطف���ال املعوق���ن، 
وكتب مغردًا »فخور بالعمل مع اجلمعية التي �ش���اعدت 

اأطفاًل واأ�ش���عدتهم عرب �شل�ش���لة من اخلدمات الطبية، 
والربامج التعليمية، والرعاية املتكاملة«.   

وقال املمثل فايز املالكي »هذا اأكرب و�ش���ام و�شهادة يل 
من �ش���لطان بن �شلمان، �شكرًا لك �ش���يدي و�شكرًا لكل 
العاملن بهذا ال�ش���رح العظيم الذي يخدم فئة عزيزة 
وغالي���ة على قلوبن���ا«، فيما كتب���ت الإعالمي���ة منىاأبو 
�شليمان على ح�ش���ابها يف »تويرت«: »ت�شرفت باختيا ري 
�ش���فريًا لذوي القدرات اخلا�شة، �شكرًا لالأمري �شلطان 

بن �شلمان رائد الأعمال اخلريية«.   
  جدي���ر بالذك���ر اأن برنام���ج �ش���فراء ذوي الق���درات 
اخلا�ش���ة هو برنامج م�شاند لدعم ر�شالة اجلمعية من 
خالل تفعيل العمل امل�شرتك مع ال�شخ�شيات ال�شعودية 
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فعاليات الربنامج.
• على اأن تقوم اللجن���ة التنفيذية للربنامج مبراجعة 	

طلبات الرت�ش���يح املقدم���ة اإليها والتاأك���د من توفر 
ال�سروط الأ�سا�سية التالية:

•  اأن ل يكون ال�شخ�ض املر�شح من من�شوبي اجلمعية 	
اأو من اأع�شاء جمل�ض اإدارتها.

•  اأن ل يقل عمر املر�ش���ح عن 25 عامًا ول يزيد على 	
60 عامًا.

•  اأن ل يكون املر�ش���ح من �شفراء اجلمعية ال�شابقن 	
ممن حملوا لقب ال�شفري لفرتتن متتاليتن.

•  اأن يكون لدى ال�شخ�شية املر�شحة الرغبة يف دعم 	
ر�شالة ومبادرات واأن�شطة اجلمعية.

وبناء على ذلك تقوم اللجنة التنفيذية للربنامج بتقييم 
مدى توفر املتطلبات الرئي�شية يف الأ�شخا�ض املر�شحن 
مم���ن تنطبق عليهم ال�س���روط الأ�سا�س���ية با�س���تخدام 
النم���وذج املعتم���د لذل���ك، ويف ح���ال توف���ر املتطلب���ات 
الرئي�شية يف املر�شح، تتولى اللجنة التنفيذية للربنامج 
م�ش���وؤولية اإعداد ملف تر�ش���يحي متكامل عن املر�ش���ح 
يت�شمن ال�ش���رية الذاتية للمر�شح والأ�شباب التي دعت 
اإلى تر�شيحه لنيل لقب ال�شفري، ويتم الرفع اإلى جمل�ض 
اإدارة اجلمعي���ة لعتم���اد املر�ش���حن ب�ش���ورة نهائية، 
ويعتم���د رئي�ض جمل����ض الإدارة اأو َمن ينيبه املر�ش���حن 
لنيل لقب ال�شفري، ثم تتولى اللجنة التنفيذية للربنامج 
م�ش���وؤولية اإعداد �ش���هادات اعتماد ال�ش���فراء والرتتيب 
لت�ش���ليمها من قبل رئي�ض جمل����ض اإدارة اجلمعية اأو َمن 
ينيب���ه، وذلك بالتن�ش���يق م���ع الأمانة العام���ة للجمعية، 
ويجب اأن تبن �شهادات العتماد املدة الزمنية للخدمة 
على اأن ل تتجاوز هذه املدة احلدود الزمنية املو�ش���حة 
الالئحة، ويقوم امل�ش���رف العام على الربنامج بت�ش���ليم 

العامة التي حتظى بح�شور جمتمعي بارز. ويهدف اإلى 
ح�ش���د الدعم املادي واملعنوي ال���الزم لتمكن اجلمعية 
من تقدمي خدماتها واإي�ش���ال ر�ش���التها، والإ�ش���هام يف 
تنمي���ة الوعي الع���ام بق�ش���ية الإعاقة وكيفي���ة التعامل 

معها. 
مهام �سفراء اجلمعية: 

وح���دد الربنام���ج مه���ام �ش���فراء اجلمعي���ة يف متثي���ل 
اجلمعية من خالل ت�ش���ليط الأ�ش���واء على ر�شالتها يف 
املحافل واملنا�ش���بات املختلفة، وامل�ش���اركة يف املبادرات 
الرامي���ة اإلى جمع التربع���ات املالية لأن�ش���طة واأبحاث 
اجلمعي���ة، وامل�ش���اركة يف مبادرات اجلمعي���ة املختلفة، 
والقيام بالزيارات الر�شمية مل�شاريع ومراكز اجلمعية، 
وامل�شاركة يف اإعداد املواد الت�شويقية لربامج ومبادرات 

اجلمعية. 
ه���ذا ويطبق الربنامج يف املرحلة الأولى منه يف مناطق 
الريا�ض ومك���ة املكرمة واملدينة املنورة، وقد مت حتديد 
املعايري التالية لل�شخ�ش���يات امل�ش���اركة وه���ي اأن تتميز 
باحل�شور املميز والقبول املجتمعي يف املجالت العلمية 
اأو الأدبية اأو الرتفيهية اأو الريا�شية اأو املجالت الأخرى 
ذات الرتباط بحياة العامة، واأن يكون من الأ�س���خا�ص 
امل�شهود لهم بال�ش���تقامة والقبول بن الكثري من فئات 
املجتم���ع، واأن تك���ون ال�ش���فات ال�شخ�ش���ية القيادي���ة 
مالئمة حلمل لقب �ش���فري ذوي القدرات اخلا�شة، واأن 
يكون لدي���ه الرغبة ال�شخ�ش���ية والط���الع الكايف على 

ر�شالة ومبادرات واأن�شطة اجلمعية. 
اآلية تنفيذ الربنامج 

و�ش���عت لئح���ة تنفيذي���ة للربنام���ج ودلي���ل اإج���راءات 
الربنام���ج وت�ش���ور �ش���هادة العتم���اد و�ش���ياغة دلي���ل 
ال�شفراء. كما مت حتديد قواعد عامة من خاللها ت�شعى 
اجلمعي���ة اعتماده���ا لربنام���ج �ش���فراء ذوي القدرات 

اخلا�شة اإلى م�شاندة جهودها املتعلقة بتحقيق ر�شالتها 
والو�شول اإلى اأهدافها ال�شرتاتيجية التالية:

• توفري اخلدمة ال�ش���املة للطفل املعّوق، �شواء كانت 	
عالجية اأو تعليمية اأو تاأهيلية.

•  تثقيف وتوعي���ة املجتمع مب�ش���ببات الإعاقة وطرق 	
الوقاية منها.

•  امل�ش���اهمة يف بن����اء قاعدة علمي����ة لربامج رع�اية 	
املعوقي�ن م�ن خالل دع�م البح�وث والدرا�ش����ات يف 

ه�ذا املجال.
 اأما بالن�ش���بة اإلى الرت�ش���يح والختي���ار والعتماد فاأنه 
يحق لأي من اأع�ش���اء جمل�ض اإدارة اجلمعية اأو اأمانتها 

العامة اأو اأع�شاء اللجنة التنفيذية 
اجلمعي���ة  من�ش���وبي  م���ن  اأي  اأو 
ال�شخ�ش���يات  م���ن  اأي  تر�ش���يح 
العام���ة ملنحها لقب ال�ش���فري على 
اأن تتوف���ر يف ال�ش���خ�ض املر�ش���ح 

املتطلبات الرئي�شية التالية:
•  اأن يكون املر�شح من اأ�شحاب 	

ال�ش���عبية البارزة يف املجالت 
العلمية اأو الأدبية اأو الإعالمية 
الريا�ش���ية  اأو  الرتفيهي���ة  اأو 
ذات  الأخ���رى  املج���الت  اأو 

الرتباط بحياة العامة.
•  اأن يكون املر�ش���ح من امل�شهود 	

لهم بال�ش���تقامة والقبول بن 
الكثري من فئات املجتمع.

•  اأن يتمتع املر�ش���ح بال�ش���فات 	
املالئمة  والقيادية  ال�شخ�شية 
حلم���ل لق���ب �ش���فري اجلمعية 
وامل�ش���اركة بفاعلي���ة يف تنفيذ 
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ال�ش���فري املعتمد ن�شخة عن دليل ال�ش���فراء، وذلك بعد 
ت�شلمه �شهادة العتماد مبا�شرة.
م�سوؤوليات وحقوق ال�سفراء

ل يعترب ال�شفراء من املوظفن الر�شمين للجمعية، ول 
يتم تعيينه���م يف اأي من وظائفها املعتمدة ول يح�ش���ل 
ال�ش���فراء عل���ى اأي مقابل م���ايل نظري القي���ام باملهام 
املرتبط���ة باللقب، وعلى ال�ش���فراء اللتزام ببنود دليل 
ال�ش���فراء امل�شلم لهم، وعلى ال�ش���فراء املعتمدين عدم 
تنفي���ذ اأية فعاليات �ش���من اإط���ار الربنام���ج اأو اأعمال 
اجلمعية دون احل�ش���ول على موافقة اللجنة التنفيذية 
والرتتي���ب امل�ش���بق لذل���ك، ويق���وم ال�ش���فراء -وفق���ًا 
لقدراته���م واإمكاناته���م- بامل�ش���اركة الفاعل���ة يف دعم 
الفعاليات التي تنظمه���ا اجلمعية اأو اأي من فروعها اأو 
تلك التي تقوم بتنظيمها اللجن���ة التنفيذية للربنامج، 
وعلى ال�شفراء العمل على احرتام طبيعة اللقب املمنوح 
لهم وعدم الدخول اأو امل�شاركة ب�شورة مبا�شرة اأو غري 
مبا�شرة يف اأية اأعمال من �شاأنها اأن توؤثر �شلبًا يف �شورة 
و�ش���معة اجلمعية اأو الربنامج، وعلى ال�ش���فراء الرجوع 
اإل���ى امل�ش���رف العام عل���ى الربنامج اأو اأي من اأع�ش���اء 
اللجن���ة التنفيذية يف حال واجهتهم اأي اأمور ت�ش���تدعي 
ذلك، وعلى ال�ش���فراء عدم امل�ش���اركة يف اأي���ة فعاليات 
تتعل���ق بجم���ع التربع���ات ل�ش���الح اجلمعي���ة املالية اأو 
العينية من دون احل�ش���ول على املوافقة امل�شبقة لذلك 
والرتتي���ب مع اللجنة التنفيذية للربنامج قبل ال�ش���روع 
يف مثل هذه الفعاليات، ويتولى ال�شفراء م�شوؤولية توفري 
التغطية والتاأمن ال�ش���حي املنا�شبن لهم اأثناء توليهم 
م�شوؤولية منا�ش���بهم، ول تتحمل اجلمعية اأية م�شوؤولية 
ناجتة عن احلوادث اأو العوار�ض ال�شحية التي قد تقع 
اأثناء م�ش���اركة ال�ش���فراء يف الفعاليات، وتتولى اللجنة 

التنفيذية للربنامج توفري كافة الرتتيبات اللوج�ش���تية 
الالزمة مل�شاركة ال�شفراء يف فعاليات الربنامج مبا يف 

ذلك الآتي:
•  تذاك���ر اإركاب طريان بدرجة رج���ال الأعمال اإلى 	

ومن مواقع الفعاليات.
• توف���ري ال�ش���كن يف اأح���د الفنادق من فئ���ة اخلم�ض 	

جنوم اأو املكان املنا�شب.
•  توفري التنقالت اخلا�شة بتنفيذ الفعاليات.	
•  توفري املعي�شة املالئمة )الطعام وما يف حكمه(.	

�سحب لقب ال�سفري
• ويح���ق للجمعية �ش���حب لقب ال�ش���فري يف احلالت 	

التالية:
• ال�ش���فري 	 تقي���د  ع���دم   

الواردة �ش���من دليل  بالتعليم���ات 
ال�شفراء.
•  قي���ام ال�ش���فري ب���اأي اأعمال 	

منافية لالأدب اأو الأخالق العامة.
•  قي���ام ال�ش���فري مبخالفة اأي 	

م���ن التعليم���ات الأخ���رى املتعلقة 
مب�ش���اركته يف الفعاليات اخلا�شة 

بالربنامج. 
•  قي���ام ال�ش���فري ب���اأي اأعمال 	

اأخرى من �شاأنها الإ�شرار ب�شمعة 
اأو م�شلحة اجلمعية.

•  ع���دم م�ش���اركة ال�ش���فري يف 	
فعالي���ات اجلمعية ب�ش���ورة فاعلة 

مع وجود القدرة على ذلك.
وعن���د ح���دوث م���ا يوجب �ش���حب 
اللجن���ة  تق���وم  ال�ش���فري،  لق���ب 
التنفيذي���ة بطلب ذلك من جمل�ض 

اإدارة اجلمعي���ة، يتولى جمل�ض اإدارة اجلمعية درا�ش���ة 
الطلبات، ويت���م اتخاذ القرار ب�ش���حب اللقب باعتماد 
رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية اأو من ينيبه، وبعد �شدور 
قرار �ش���حب اللقب، تتولى اللجنة التنفيذية م�ش���وؤولية 
اإبالغ ال�ش���فري املعني ر�ش���ميًا ب�ش���حب اللقب منه، كما 
تقوم مبخاطبة كافة اجله���ات املعنية بالفعاليات ذات 

العالقة للتنويه بذلك. 
اخلطة ال�سنوية للربنامج

تتولى اللجنة التنفيذية للربنامج بالتن�ش���يق مع الأمانة 
العام���ة للجمعية م�ش���وؤولية اإع���داد اخلط���ة التنفيذية 
ال�ش���نوية للربنام���ج عل���ى اأن تت�ش���من ه���ذه اخلط���ة 

النواحي التالية -على �شبيل املثال ل احل�شر-:
•  الفعالي���ات الت���ي �ش���يتم ت�ش���ميمها وتنفيذه���ا اأو 	

امل�شاركة فيها �شمن اإطار عمل الربنامج.
•  اجل���دول الزمن���ي اخلا����ض بالفعالي���ات املرتبطة 	

بالربنامج.
•  امليزاني���ة التقديري���ة ال�ش���نوية اخلا�ش���ة بتنفي���ذ 	

الربنامج.
•  املتطلب���ات امل�ش���اندة لتنفي���ذ فعالي���ات الربنامج 	

وكيفية توفريها.
وتقوم اللجنة التنفيذية للربنامج بالتن�شيق مع الأمانة 
العام���ة للجمعية برفع اخلط���ة ملراجعته���ا واعتمادها 
م���ن قب���ل جمل����ض اإدارة اجلمعي���ة، وتتول���ى اللجن���ة 
التنفيذي���ة م�ش���وؤولية تنفيذ اخلط���ة املعتمدة للربنامج 
وفق���ًا لالإجراءات املعتمدة لذل���ك، مبا يف ذلك ترتيب 
م�شاركة ال�ش���فراء يف الفعاليات املختلفة، ويتم ترتيب 
م�ش���اركة �ش���فراء اجلمعية يف الفعالي���ات التي مل 
ترد �ش���من اخلط���ة، وذل���ك بعد احل�ش���ول على 
العتم���اد لذلك من قبل الأم���ن العام للجمعية اأو 

َمن ينيبه.
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حر�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س 
بالريا�س  اجلمعية  مركز  اأطفال  م�ساركة  على  املعوقني،  الأطفال  جمعية  اإدارة 
احتفالتهم باليوم الوطني ال�سابع والثمانني، ومنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد، 
فعاليات  عرب  م�ساعرهم  عن  للتعبري  وذويهم  الأطفال  من  املئات  احت�سد  حيث 

متعددة حظيت باإعجاب احل�سور.

األطفال يحتفلون 
بيوم الوطن

87
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األمير سلطان بن سلمان :
الجمعية من صور العطاء اإلنساني 

والحضاري الذي تتميز به المملكة

وقدم �سمو الأمري �سلطان للأطفال هدايا رمزية بهذه 
املنا�سبة، فيما احتفى الأطفال من جهتهم بتكرمي 

�سموه من منظمة ال�سياحة العاملية يف املوؤمتر الدويل 
الذي عقد بجمهورية ال�سني ال�سعبية موؤخرًا؛ تقديرًا 
لدور �سموه يف دعم وتنمية احلركة ال�سياحية، وتغيري 
وتطوير نظرة املجتمع اإلى ال�سياحة والرتاث، وقدموا 

ل�سموه هدية تذكارية بهذه املنا�سبة.
وعق���ب تفقد �س���موه لعدد م���ن وحدات واأق�س���ام مركز 
الريا����ض واطلع���ه عل���ى ا�س���تعدادات وخط���ط العام 
الدرا�س���ي اجلدي���د، اأع���رب ع���ن اعتزازه مب���ا حتققه 
اجلمعية من اإجنازات يف كل م�ساراتها، �سواء التاأهيلية 
اأو التوعوي���ة اأو العلمي���ة، موؤك���دًا اأن »ه���ذه املوؤ�س�س���ة 
اخلريية الرائدة ت�س���م ب���ني جنب���ات مراكزها واحدة 

من اأرقى �س���ور العطاء الإن�ساين والتنموي واحل�ساري 
الذي تتميز به اململكة العربية ال�سعودية«.

وبعث �سموه بتحية تقدير وامتنان اإلى �سركاء اجلمعية 
وداعميه���ا، ويف مقدمتهم خادم احلرمني ال�س���ريفني؛ 
لثقتهم املتوا�س���لة، ومل�س���اندتهم التي تثمر �سنويًا �سخ 
املئ���ات م���ن متج���اوزي حت���دي الإعاق���ة؛ ليكون���وا قوة 

اإنتاجية تنفع نف�سها ووطنها. 
واأثن���ى �س���مو الأمري �س���لطان عل���ى تف���وق اجلمعية يف 
ا�ستقطاب نخبة من املتخ�س�سني الذين ميثلون اأ�سوًل 
ا�س���رتاتيجية وقاط���رة لإجن���اح خط���ط تطوي���ر الأداء 
وتو�س���يع برامج اخلدمة، م�س���ريًا اإلى اأن العام اجلاري 
�سي�سهد -مب�سيئة اهلل- املزيد من امل�سروعات اخلدمية 

وال�ستثمارية للجمعية. 

والتق���ى �س���موه -خ���لل جولت���ه- الأطف���ال وذويه���م، 
وا�ستمع اإلى �سرح م�سريف الأق�سام التعليمية والعلجية 
عن بع����ض احلالت وعن الربام���ج والأجهزة اجلديدة 
التي مت ال�ستعانة بها مع بداية العام الدرا�سي احلايل.
عق���ب ذل���ك رع���ى �س���موه، بح�س���ور مع���ايل الدكت���ور 
عبدالرحم���ن ب���ن عبدالعزي���ز ال�س���ويلم نائ���ب رئي�ض 
جمل�ض الإدارة، مرا�سم توقيع مذكرة تعاون مع جمعية 
الك�س���افة العربية ال�سعودية؛ مل�ساندة الربنامج الوطني 
لل�س���ياقة الآمن���ة »اهلل يعطيك خريها«؛ من اأجل ن�س���ر 
ثقاف���ة ال�س���لمة املرورية بني اأفراد املجتمع، والتو�س���ع 
يف املبادرات التطوعية للفرق الك�س���فية والك�سافني مبا 

يخدم تطلعات واأهداف ال�سلمة املرورية يف اململكة.
ودع���ا �س���موه يف ختام جولت���ه املوؤ�س�س���ات الوطنية اإلى 
تعزيز �س���راكاتها مع اجلمعية، م�سريًا اإلى اأن ال�سنوات 
الثلثني املا�س���ية ج�س���دت عل���ى اأر�ض الواق���ع مناذج 
مثالي���ة م���ن برام���ج امل�س���وؤولية الجتماعي���ة والتنمية 
امل�س���تدامة جمعت ب���ني اجلمعية والكثري من املن�س���اآت 

املالية والتجارية وال�سناعية.
ومن جانبه رفع عو����ض بن عبداهلل الغامدي اأمني عام 
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اجلمعية، اأ�س���مى اآيات الته���اين والتربيكات اإلى مقام 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
-يحفظه اهلل-، واإلى �س���مو ويل العهد �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري حمم���د ب���ن �س���لمان ب���ن عبدالعزيز، 
وحكومة و�سعب اململكة، مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني، 
م�س���يفًا اأن اأطف���ال اجلمعية اعتادوا م�س���اركة الوطن 
اأفراحه ومنا�س���باته؛ تعبريًا عن م�س���اعرهم كاأع�ساء 
فاعل���ني يف املجتمع، كما حتر����ض اجلمعية على اإتاحة 

مركز الملك عبد الله بجدة يحتفي 
بمشاركة قطاعات تعليمية وتدريبية

هذه الفر�سة لهم للندماج باملجتمع. 
واأع���رب الغام���دي ع���ن �س���كره وتقديره لل�سخ�س���يات 
العام���ة على ت�س���ريفهم بح�س���ور احتف���الت اجلمعية 
بالي���وم الوطني، م�س���ريًا اإلى اأن ذلك لي�ض مب�س���تغرب 
على ال�سخ�سيات البارزة من اأبناء هذا الوطن مل�ساندة 

اجلمعية ور�سالتها الإن�سانية.
وقال م�س���اعد اأم���ني عام اجلمعي���ة للعلق���ات العامة 
والإع���لم وتنمي���ة امل���وارد املالي���ة خال���د بن �س���ليمان 
الفهيد: »هذا اليوم املجيد هو يوم يفتخر به كل مواطن 
ومواطنة، من حيث التلحم والرتابط واملودة والإخاء، 

وميثل هذا اليوم نقطة فا�سلة يف تاريخنا املعا�سر«.
واأ�ساف: »تبادر اجلمعية كل عام بالحتفال باملنا�سبات 
الوطني���ة مب�س���اركة الأطف���ال املعوق���ني من من�س���وبي 
اجلمعية يف خمتلف مراكزها املنت�سرة مبناطق اململكة 
به���دف تعزي���ز روح الولء والنتماء لديهم، بالإ�س���افة 
اإل���ى دجمه���م باملجتم���ع واإب���راز قدراته���م وطاقاتهم 

وتنميتها«.
واأردف: »تعت���رب مثل هذه امل�س���اركات امتدادًا للربامج 
العلمية املتخ�س�س���ة التي تطبقها اجلمعية يف جمالت 
الع���لج والتعلي���م والتاأهيل عل���ى مدار الع���ام«، وتابع: 
»�س���ارك اأطفال اجلمعية هذا الع���ام يف هذا الحتفال 

بر�سم عدد من اللوحات اخلا�سة لهذه املنا�سبة«.
يذكر اأن مراكز اجلمعية احتفلت باليوم الوطني ال�87، 
بح�س���ور كبار امل�س���وؤولني، وع���دد من اأع�س���اء جمل�ض 

اإدارة اجلمعي���ة والإعلمي���ني، ومب�س���اركة اأولياء اأمور 
الأطف���ال. ويف ه���ذا الإطار �س���هدت املراكز الكثري من 
الأن�س���طة الوطنية والثقافية والرتفيهية، خ�سو�سًا اأن 
الحتف���ال باليوم الوطني ه���ذا العام يتزام���ن مع بدء 
العام الدرا�س���ي اجلديد، وحتر����ض اجلمعية يف الأيام 

الأولى للدرا�سة على تنظيم عدد من الفعاليات. 
دعم م�سرية مركز جدة 

و�س���من احتفالت مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
لرعاية الأطفال املعوقني بجدة مبنا�سبة اليوم الوطني 
للمملكة، وجت�سيدًا لدور القطاعات احلكومية التعليمية 
يف دعم م�س���رية املركز اخلريية؛ نظم���ت اإدارة املركز 
احتفاًل مب�ساركة الكلية التقنية، ت�سمن اإقامة برنامج 
ترفيهي للأطفال وعر�ض م�سرحي وم�سابقات واألعاب.
وعل���ى هام�ض احلفل مت توقي���ع اتفاقية تعاون مع مركز 
نداء الأمل؛ لدعم التكامل والتن�س���يق بني املراكز التي 
تق���دم اخلدم���ات للأطف���ال املعوقني. ووق���ع التفاقية 
مدي���ر مركز ج���دة الدكتور زهري ميمن���ي، ومثل مركز 

نداء الأمل مديره العام الأ�ستاذ اإح�سان طيب .
ويف نهاي���ة احلف���ل مت تك���رمي اجله���ات امل�س���اركة يف 
احلفل، وعلى راأ�س���ها حر�ض احلدود، ممثًل يف �سعادة 
العمي���د ناجي اجلهني مدير البح���ث والإنقاذ؛ للجهود 
الكب���رية التي يبذلها حر�ض احلدود، والتي كان اآخرها 
تد�سني معايل الفريق عواد البلوي مدير حر�ض احلدود 
للمنزل���ق املائي اخلا�ض باملعوق���ني مبنطقة اأبحر؛ لكي 
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يتي�س���ر لذوي الإعاقة ال�سباحة �سمن حدود اآمنة حتت 
اإ�س���راف منق���ذي حر�ض احل���دود الذي���ن مت تكليفهم 
باملتابع���ة والإ�س���راف عل���ى املنطق���ة املخ�س�س���ة لهم 
لل�س���باحة يف خط���وة ممي���زة اأ�س���اد بها �س���يوف حفل 
التد�سني، وعلى راأ�سهم الأمني العام للمنظمة البحرية 

الدولي���ة ال�س���يد كيتاك كيم. وح�س���ر حفل التد�س���ني 
معايل وزير النقل الأ�س���تاذ �س���ليمان احلمدان ومعايل 
الدكتور نبيل العامودي رئي�ض املوؤ�س�سة العامة للموانئ، 
و�سعادة الدكتور رميح الرميح رئي�ض هيئة النقل العام. 
كما قدم الدكتور زهري ميمني �سكره وتقديره مل�سوؤويل 

فعاليات متعددة في احتفال أطفال 
مركز الجوف باليوم الوطني 
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الكلي���ة التقني���ة عل���ى جهوده���م وم�س���اركتهم الفاعلة 
لأطفال املركز يف هذه املنا�سبة الوطنية العظيمة.

وعل���ى هام����ض احتف���الت مرك���ز املل���ك عب���داهلل بن 
عبدالعزي���ز لرعاي���ة الأطف���ال املعوقني بج���دة باليوم 
جمل����ض  م�س���وؤويل  م���ن  جمموع���ة  قدم���ت  الوطن���ي، 
م�ست�س���اري فن���ادق ماري���وت العاملية، ومثلها الأ�س���تاذ 
اإ�س���لم فرغلي مدير فن���ادق ماري���وت باملدينة املنورة 
وجدة، �س���يكًا ميثل ريع حملة )حق���ق حلم طفل( التي 

بداأت العام املا�س���ي لدعم اأطفال املركز، مو�س���حًا اأن 
العائد املادي خلل الأعوام املقبلة �س���يكون -مب�س���يئة 
اهلل- اأك���رب؛ لدخول عدد من الفن���ادق لهذه التفاقية، 
ومن �سمنها جمموعة فنادق: ريتز كارلتون، وماريوت، 
وماريوت ك���ورت يارد، ومريديان الوف���ت، وفوربوينت، 

وري�سيدين�ض اإن ماريوت، و�سرياتون. 
واأع���رب الدكت���ور زه���ري ميمني ع���ن �س���كره وتقديره 
ل�س���ركة فنادق ماري���وت على دعمها، متمنيًا ا�س���تمرار 

ه���ذه ال�س���ركة يف تق���دمي كل م���ا يخدم م�س���لحة هذا 
ال�سرح اخلريي.

اأن�سطة وبرامج مكة 
ونظ���م مرك���ز اجلمعي���ة يف مك���ة املكرم���ة مهرجان���ًا 
احتفالي���ًا لأطف���ال الق�س���م التعليم���ي مبنا�س���بة اليوم 
الوطني، ت�س���من األعابًا وم�سابقات وتلوينًا ور�سم لوحة 
فنية للجزيرة العربية بتلوين اأطفالنا املعوقني. و�سارك 
اأطف���ال املركز بجناح خا����ض يف احتفال اليوم الوطني 
ال���ذي اأقيم �س���من فعاليات هيئ���ة ال�س���ياحة والرتاث 
الوطن���ي الت���ي د�س���نها املدير الع���ام الدكتور في�س���ل 
ال�س���ريف مبنا�س���بة الي���وم الوطني يف �س���وق احلجاز، 
بح�سور عدد من كبار ال�سخ�سيات، ومنهم الأ�ساتذة: 
عبا����ض قطان رئي����ض جمل����ض اإدارة املوؤ�س�س���ة الأهلية 
ملطويف حجاج الدول العربية، وحممد ح�س���ن معاجيني 
نائ���ب املوؤ�س�س���ة، وموفق خوج ع�س���و جمل����ض الإدارة، 
وُزه���ري الطي���ب مدي���ر اإدارة ال�س���تثمار بال�س���ياحة، 
و�س���الح ال�س���ريف عمدة احلارة املكية، وعادل حافظ 
�ساحب احلارة املكية، وبح�سور الإعلميني والأطفال. 
وعر�ض جناح اجلمعية ن�سرات تعريفية مبركز اجلمعية 
وبخدماتها وكيفية احل�س���ول على الع�سوية للم�ساهمة 
يف تعلي���م وع���لج الأطفال. كما كانت هناك م�س���اركة 
للأطف���ال املعوقني مبك���ة املكرمة بح�س���ور حفل اليوم 
الوطن���ي الذي اأقي���م مبلعب اجلوهرة �س���من فعاليات 

الهيئة العامة للريا�سة والهيئة العامة للرتفيه.
ب الكر�س���ي« التوعوي،  تل ذل���ك تطبيق برنام���ج »جرِّ
مب�ساركة ال�س���يوف الذين اأتيحت لهم فر�سة معاي�سة 
ظ���روف ومعان���اة املع���وق اليومية من خ���لل مرورهم 
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أطفال مركز مكة يشاركون بجناح 
خاص في احتفال هيئة السياحة 

ببع����ض العقب���ات الت���ي ق���د يتعر����ض له���ا املع���وق وهو 
ي�س���تخدم الكر�س���ي املتح���رك؛ وبالت���ايل التع���رف عن 
قرب على حجم تلك ال�س���عاب التي يواجهها املعوق يف 
حياته اليومية، واكت�س���اف احتياجاته من الت�س���هيلت 
���ر ل���ه حياته  املكاني���ة والت�س���اميم املعماري���ة التي تي�سِّ
اليومية بالكر�س���ي املتحرك، �س���واء يف املنزل اأو العمل 
اأو املرافق العامة مثل امل�س���اجد وامل�ست�سفيات والأ�سواق 

وغري ذلك.
كم���ا اأدخل���ت الأهازي���ج والأنا�س���يد الوطني���ة الفرح���ة 
والبهجة وال�س���رور على نفو�ض احل�س���ور والأطفال، ثم 
توجه اجلميع اإلى ال�ساحة اخلارجية للأطفال وم�ساركة 
الأطفال اللعب بكرة القدم والتقاط ال�صور التذكارية.

واأكدت مديرة اجلمعية �سلف حممد �سعيد احلجازي 
اأن اجلمعي���ة تهت���م بامل�س���اركة يف خمتل���ف املنا�س���بات 
الوطني���ة والثقافي���ة الت���ي تعك�ض م���ا حققت���ه مملكتنا 

العظيمة من اإجنازات واأعمال م�سرفة.
طيبة الطيبة

م���ن جه���ة اأخ���رى، نظم���ت مراك���ز اجلمعي���ة الأخرى 
يف خمتل���ف مناط���ق اململك���ة احتفالت مو�س���عة باليوم 
الوطن���ي؛ حيث احتفل اأطفال مركز الأمري �س���لطان بن 
عبدالعزيز لرعاي���ة الأطفال املعوقني يف املدينة املنورة 
بذكرى اليوم الوطني بح�س���ور ع���دد من اأطفال املركز 

واأ�سرهم. 
وت�س���من الحتف���ال الكث���ري م���ن الفعالي���ات الرتفيهية 
وال�س���عبية، وعرب الأطفال عن �سعادتهم باملنا�سبة عرب 
لوحات ت�س���كيلية، كما رددوا الأغاين الوطنية مب�ساركة 
ال�س���يوف. وقامت معلمات الق�س���م التعليمي يف املركز 
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اليوم الوطني   
بتذكري الأطفال واأمهاتهم باأهمية النتماء اإلى الوطن 
م���ع تق���دمي نبذة عن مل���وك اململكة وال���دور الذي قام 
به املل���ك عبدالعزيز -رحم���ه اهلل- يف توحيد البلد، 

ونبذة عن اململكة بني اليوم والأم�ض.
وم���ن جهت���ه رفع مدي���ر املركز الأ�س���تاذ هيثم م�س���لم 
عثم���ان، نيابة ع���ن اأطفال ومن�س���وبي املركز، اأ�س���مى 
الته���اين اإل���ى مقام خ���ادم احلرمني ال�س���ريفني امللك 
�س���لمان ب���ن عبدالعزيز واإل���ى حكومة و�س���عب اململكة 
باليوم الوطني ال�سابع والثمانني، �سائًل املولى القدير 
اأن ي���دمي على وطننا اأمنه وا�س���تقراره، مقدمًا �س���كره 
للأ�س���تاذة �س���عدو بغدادي اإحدى �س���يدات الأعمال يف 
املدينة املنورة التي اأ�س���همت يف هذا احلفل، بالإ�سافة 
اإل���ى اأمه���ات اأطف���ال املرك���ز اللتي �س���اهمن يف هذه 

الحتفالية اجلميلة.
فعاليات متعددة يف اجلوف 

اأق���ام مركز رعاية الأطف���ال املعوقني باجلوف احتفاًل 
بالي���وم الوطن���ي ال����87 مب�س���اركة ع�س���وات اجلمعية 
العمومية وط���لب وطالبات املركز واأ�س���رهم، واأبدى 
اجلميع تفاعًل اإيجابيًا مع فقرات احلفل التي �سملت: 
ال�س���لم امللكي ثم م�سرية بالأعلم، وعقب ذلك جرى 
عر�ض م�س���رية الإجنازات التي حتققت على يد امللك 
املوؤ�س�ض ومظاهر التنمية ال�ساملة يف خمتلف املجالت 
حتى الوقت احلا�سر، و�سارك الأطفال بعمل جمموعة 
من الأعمال الفنية التي تتحدث عن توحيد اململكة ثم 

مت توزيع الهدايا املخ�س�سة للأطفال بهذه املنا�سبة.
ومن جانبه، اأكد مدير مركز اجلوف الأ�ستاذ عبداهلل 
الف���راج اأهمي���ة مثل هذه الحتفالي���ات التي تنمي روح 
النتم���اء ل���دى اجلميع كب���ارًا و�س���غارًا له���ذا الوطن 
الغ���ايل، وق���ال: »اإن هذه املنا�س���بة تتمثل يف م�س���اعر 
الفخر والبهجة الت���ي تواكب النجاح والتفوق، والتي ل 

ي�ساهيها يف اعتقادي م�ساعر اأخرى«.
واأ�س���اف: »العي�ض يف وطن قدره الريادة، ي�ستحق منا 
البحث دومًا عن التميز، وهذا لن يكون دون البدء من 
حي���ث انتهى الآخرون، والهتمام باجل���ودة والبتكار، 
والإمي���ان باإيجابي���ة التفكري و�س���دق العم���ل، والوطن 
يحتاج من اجلميع اإلى الت�سحية والإخل�ض، ويف مثل 
ه���ذا اليوم ي�س���تدرك اجلمي���ع امللحم���ة العظيمة التي 

فعاليات ترفيهية وشعبية في مركز 
المدينة بمشاركة األطفال 

العرضة في احتفاالت أطفال 
مركز الباحة

قدمها املوؤ�س����ض امللك عبدالعزي���ز يف بناء هذا الوطن 
الغايل«.

وطن لي�س كمثله وطن
حتت �س���عار »وطن لي�ض كمثله وط���ن، ملك لي�ض كمثله 
مل���ك«، احتفل مرك���ز رعاية الأطفال املعوقني بع�س���ري 
مبنا�س���بة ذكرى الي���وم الوطني ال�87 وت�س���من احلفل 
الكثري م���ن الفق���رات الثقافية والرتفيهي���ة والتعليمية 

عرب العرو�ض املرئية.
 كما ت�س���من احلفل عر�ض فيل���م تعريفي بذكرى اليوم 
الوطني وم�س���رحية بعنوان »كلنا فداء الوطن« وفوا�سل 
اإن�س���ادية وم�سابقات ترفيهية وم�ساركات فردية قدمها 

الأطفال املعوقون.
ه���ذا، وق���د �س���احب احلف���ل اأركان اإبداعي���ة كرك���ن 
فن���ون ب���لدي الذي ق���دم توزيع���ات وبطاق���ات حملت 
عبارات عن الوطن ور�س���ومات وطنية تزينت بها اأوجه 
الأطفال ولوحة الب�س���مة، وكذلك الت�س���اميم وطباعة 

الرتانزفري، بالإ�س���افة اإلى ركن احللوي���ات والوجبات 
ال�س���ريعة للأطف���ال، وع���رب الأطف���ال ع���ن فرحته���م 

بامل�ساركة يف هذه املنا�سبة.
وم���ن جانبه رفع مدير مركز اجلمعية بع�س���ري عبداهلل 
املح�س���ني، بالإناب���ة ع���ن اأطف���ال املركز، اأ�س���مى اآيات 
احلرم���ني  خ���ادم  مق���ام  اإل���ى  والتربي���كات  الته���اين 
ال�س���ريفني امللك �س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز وويل عهده 
الأم���ري حممد بن �س���لمان واأمري منطقة ع�س���ري الأمري 
في�سل بن خالد ونائبه الأمري من�سور بن مقرن، بهذه 
املنا�س���بة، �س���ائًل املولى -ع���ز وجل- اأن ي���دمي الأمن 
وال�ستقرار على هذه البلد املباركة، متمنيًا املزيد من 

التقدم والزدهار. 
هذا، وقام���ت اجلمعية بتوزيع عدد كبري من البطاقات 
الت���ي حتم���ل �س���عار الفعالي���ة يف �س���وارع مدين���ة اأبه���ا 
والأماك���ن العام���ة واملجمعات التجاري���ة خلل احتفال 

املواطنني باليوم الوطني.
اأطفال الباحة والعر�سة 

ومب�ساركة العر�سة ورق�سات الفنون ال�سعبية واخليول 
العربي���ة احتفل اأبن���اء مركز جمعي���ة الأطفال املعوقني 

مبنطقة الباحة باليوم الوطني ال�87.
و�س���هد احلف���ل ح�س���ور جمي���ع اأطف���ال املرك���ز الذين 
�ساركوا يف برامج اليوم الوطني التي تنوعت بني ركوب 
اخليل والر�س���وم قبل اأن تختتم بتوزيع الهدايا املقدمة 

بهذه املنا�سبة الوطنية.
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تحت شعار »وطن ليس كمثله وطن « 
أطفال عسير يحتفلون بيوم الوطن

واأعرب مدير املركز الأ�س���تاذ نعيم ب���ن علي الكلي عن 
اعتزاز وافتخار اأبن���اء مملكتنا احلبيبة بجميع فئاتهم 
باإجن���ازات الوطن الغ���ايل منذ تاأ�سي�س���ه على يد امللك 
عبدالعزي���ز بن عبدالرحم���ن -رحم���ه اهلل- اإلى عهد 
خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

-اأط���ال اهلل يف عم���ره-، عه���د اخلري والنم���اء والقوة 
واحلزم واملنهج الوا�سح لإعلء كلمة التوحيد والو�سول 

بالوطن اإلى �سماء الإن�سانية والرحمة والعلياء.
كم���ا تق���دم الكلي بال�س���كر اجلزيل اإلى الكلي���ة التقنية 
للبنات مبنطق���ة الباحة، ولرابطة ملك اخليل العربي 

يف املنطق���ة، ولفرقة �س���وت اجلنوب للفنون ال�س���عبية؛ 
مل�س���اركتهم الفاعل���ة يف الحتفال بالي���وم الوطني 
املق���ام يف مركز جمعية الأطف���ال املعوقني مبنطقة 

الباحة.
»دام عزك يا وطن« يف جنوب الريا�س 

واحتفل مركز جنوب الريا�ض حتت �سعار »دام عزك يا 
وطن« مب�ساركة اأطفال املركز وذويهم، وطالبات جامعة 
الإمام وذل���ك من خلل تقدمي عرو����ض وطنية واركان 

تراثية وفنية.
وا�س���تمل احلفل على اأن�سطة تعريفية وفقرات م�سرحية 
ال���ى جان���ب عر����ض فيل���م وثائق���ي ع���ن تاري���خ اململكة 
وامللحم���ة التاريخية للمل���ك املوؤ�س����ض عبدالعزيز حمن 

لتوحيد الوطن، 
م���ن جانبه، اأك���د مدير مرك���ز جنوب الريا����ض املكلف  
نايف بن م�ص���لط التمياط » اأن الحتفال باليوم الوطني 
ه���و جزء م���ن ا�س���تذكار املا�س���ي املجي���د وا�ست�س���راق 

للم�ستقبل الزاهر.
ويف الر����ض احتفل اأطفال املركز الر����ض باليوم الوطني 
بالعديد من الإبداعات الفنية التي �سارك فيها الأطفال 
وذويه���م ومن�س���وبي املركز. وب���دء الحتفال با�س���تقبال 
الأطفال عند بوابة املركز و�س���ط الأنا�سيد الوطنية قبل 
اأن يعزف ال�سلم امللكي، ليقوم عدد من الأطفال برتديد 
الأنا�س���يد اجلميلة التي نالت على ا�ستح�سان احل�سور، 
وتخلل احلفل م�ساركات عديدة باأركان خمتلفة من قبل 
معلمات الق�س���م التعليمي احتوت على اإبراز جوانب من 

ثقافة وتراث اململكة من خلل الأزياء. 
من جهته، اأ�س���اد مدير املركز الأ�س���تاذ �سليمان النيف 
بالفعالي���ات امل�س���احبة للحتف���ال بالي���وم الوطني يف 
املركز، م�س���ددًا على ان احلفل ت�س���رف بتواجد اأمهات 
اأطف���ال املرك���ز الذي���ن �س���اهموا يف ه���ذا الحتفالي���ة 

اجلميلة.
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قادم يا وطني..
 بقلب��ي الأبي���ض وروح��ي الطيب��ة.. اأزرع اأ�ض��واء الأم��ل يف جنبات��ك املزه��رة 

وربوعك الوا�ضعة.. واحمل �ضالمًا اإليك من جمعية تعلمت فيها قيمة احلياة.
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في هذا العدد

هيئة التحرير

4 محاور رئيسة للمؤتمر الدولي الخامس 
لإلعاقة والتأهيل

مشاهير في الخير  .. حشد من نجوم
مواقع التواصل لدعم الجمعية

2 من كل 7 أشخاص في العالم يعانون من 
مرض القلق الرقمي
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املرا�ض������الت ب�ا�ضم رئي�ض التحرير 
اململكة العربية ال�ضعودية

 �ض ب 8557 الريا�ض 11492
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� فاك�ض : 4504330)011(
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املدير الفني:
م. �سعـد الدين بن حممود ال�سـداوي

الن�ضر الإلكرتوين :
م. حممد بن �سليمان الفهيد
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نائب رئي�ض  التح��رير:
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مدير التح��رير:
منت�سـر بن حممد جابـر

الت�ضوير الفوتوغرايف :
ر�سيد بن عقل ال�سارخ

رئي�ض جمل�ض الإدارة
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 
�ضلط���ان ب�ن �ضل��م��ان ب�ن عبدالعزي�ز

مجلة دورية تصدرها

اأع�ساء جمل�ض الإدارة للدورة العا�سرة
معايل الدكتور/ عبدالرحمن عبدالعزيز ال�سويلم

الدكتور / زايد بن علي الزايد
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الأ�ستاذ / حمد بن علي ال�سويعر
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الدكتور/ حم�سن بن علي فار�ض احلازمي
الدكتورة/ فوزية بنت حممد اأخ�سر
الدكتور / طالل بن �سليمان احلربي

الأ�ستاذ /حامد بن حممد العامود
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احتفل اأطفال اجلمعية باليوم الوطني ال�)87(، بح�ضور كبار 
امل�ضوؤولني باجلمعية، وعدد من اأع�ضاء جمل�ض الإدارة والإعالميني. 

ومب�ضاركة اأولياء اأمور الأطفال.
وقد �ضهدت املراكز العديد من الأن�ضطة الوطنية والثقافية 

والرتفيهية، خا�ضة واأن الحتفال باليوم الوطني هذا العام يتزامن مع 
بدء العام الدرا�ضي اجلديد، حيث حتر�ض اجلمعية يف الأيام الأولى 

للدرا�ضة على تنظيم عدد من الفعاليات. 
ويف هذا الإطار حر�ض �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان بن �ضلمان 
بن عبد العزيز رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية على م�ضاركة الأطفال 

احتفالتهم باليوم الوطني ال�ضابع والثمانني ومنا�ضبة بدء العام 
الدرا�ضي اجلديد، حيث احت�ضد املئات من الأطفال وذويهم للتعبري عن 

م�ضاعرهم عرب فعاليات متعددة حظيت باإعجاب احل�ضور.
واإذا كان الحتفال باليوم الوطني قيمة كبرية يف قلوب كل اأبناء 

بالدنا الغالية، فاإنه ذو اأهمية خا�ضة لالأطفال املعوقني حيث ت�ضهد 
احتفالت اجلمعية بهذه املنا�ضبة الوطنية العزيزة العديد من 

الفعاليات التي ت�ضتهدف تعزيز احل�ض الوطني لدى الأطفال وتعميق 
النتماء والولء لوطنهم الغايل بالإ�ضافة اإلى دجمهم باملجتمع 

وتفاعلهم مع ذويهم واقرانهم يف اأن�ضطة ت�ضاهم يف تاأهيلهم وتنمية 
مواهبهم وزيادة ثقتهم باأنف�ضهم كل ذلك يتم وفق برنامج تاأهيلي لكل 

من�ضوبي اجلمعية من الأطفال املعوقني.

الخطوة األولى
شخصيات معنا

رير
تق

ي
مر

ن ع
م م

يو
وار

ح

مشاركة أطفال الجمعية 
في احتفاالت اليوم الوطني

السابع والثمانين

24

64

30

55

1-11 = TARWESA + NEWS =1=.indd   3 10/19/17   9:38 AM



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

4100
حمرم 1439 هـ  ـ  اكتوبر 2017م

“عكاظ” توقع اتفاقية تعاون لدعم مشاريع الجمعية    
بحضور األميرين سلطان بن سلمان وعبدالعزيز بن سلمان   

بح�ســـور �ســـاحب ال�ســـمو امللكـــي الأمـــر �ســـلطان بن 
�ســـلمان بن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ـــض اإدارة اجلمعية ، 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر عبدالعزيز بن �سلمان بن 
عبدالعزيز وزير الدولة ل�ســـوؤون الطاقة وع�ســـو �سرف 
اجلمعيـــة، مت موؤخـــرًا توقيع اتفاقية تعـــاون بني جمعية 
الأطفال املعوقني وموؤ�س�ســـة عكاظ لل�ســـحافة والن�سر 

تت�ســـمن توفر الدعم الإعالمـــي جلهود اجلمعية على 
�سعيدي التوعية وال�ستثمار اخلري. 

ومثل موؤ�س�ســـة عـــكاظ يف توقيع التفاقيـــة نائب املدير 
العام الأ�ســـتاذ عبدالعزيز ال�سحلي، فيما مثل اجلمعية 

اأمينها العام الأ�ستاذ عو�ض الغامدي. 
وت�سمنت التفاقية التي وقعت مبركز اجلمعية يف جدة 

بح�سور عدد من اأع�ساء �سرف اجلمعية وامل�سوؤولني يف 
عـــكاظ، تبنى موؤ�س�ســـة عكاظ حملة اإعالميـــة اإعالنية 
مل�ساندة ر�سالة اجلمعية وبراجمها التوعوية، اإلى جانب 

ح�سد الدعم مل�سروعها اخلري ال�ستثماري “خر مكة”.
ويف ت�ســـريح �ســـحفي ل�سمو الأمر �ســـلطان بن �سلمان 
اأعـــرب عـــن اعتزازه بتوا�ســـل ال�ســـراكة بـــني اجلمعية 
وموؤ�س�ســـة عكاظ، م�ســـرًا اإلـــى اأن ذلك يج�ســـد تكامل 
قدراتهما وخرباتهما وتو�سيع م�ساحة الثقة وامل�سداقية 
التـــي يحظيان بها؛ لرت�ســـيخ ثقافة الت�ســـّدي لق�ســـية 
الإعاقـــة، ومواجهـــة اأ�ســـبابها، والتقليـــل مـــن اآثارهـــا 
ال�ســـلبية، اإلـــى جانب امل�ســـاهمة يف بنـــاء راأي عام واٍع 
لكيفية التعامل مع املُعوق ومنحه ما ي�ســـتحق من فر�ٍض 

حلياة كرمية.
وو�ســـف �ســـموه املبـــادرة اجلديـــدة لـ”عـــكاظ” باأنها 
�ســـورة م�سرقة من �ســـور الوعي وامل�ســـوؤولية الإن�سانية 
والجتماعية التي تتمّيز بها و�سائل الإعالم ال�سعودية، 
موؤكـــدًا حر�ض الطرفني على تبّنـــي الكثر من الربامج 
الثقافية والتوعوية وتقدمي امل�ســـاندة لأن�سطة وفعاليات 

عديدة طرحتها اجلمعية، ول �سيما م�سروع “خر مكة”. 
واأّكد �سمو الأمر �سلطان اأن الر�سالة التوعوية للجمعية 
متّثل حمورًا رئي�ســـًا يف ا�ســـرتاتيجيتها منذ تاأ�سي�ســـها، 
وهي ت�ســـعى يف �سبيل ذلك اإلى ا�ســـتثمار كافة الإمكانات 

املتاحة للو�سول اإلى قاعدة جماهرية عري�سة. 
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السفير السوداني يزور مركز الرياض
 ويعرب عن فخره بتوفر هذه اإلمكانات في المملكة

�سعادة  اململكة  يف  ال�سودان  جمهورية  �سفر  اأ�ساد 
الكبر  بالعمل  ال�سنو�سي  بدوي  عبدالبا�سط  الأ�ستاذ 
لكي  املعوقني  الأطفال  جمعية  م�سري  به  يقوم  الذي 
زيارته  خالل  وقال  املميزة،  ال�سورة  بهذه  تظهر 
ال�سرح  هذا  يف  »�ساهدت  بالريا�ض:  اجلمعية  ملركز 
بتواجد  بالفخر  ا�سعر  واأنا  القلب،  يبهج  ما  ال�سامخ 
هذه الإمكانات املتوفرة يف اجلمعية ويف وطننا الثاين 

اململكة العربية ال�سعودية، »
ايد  يف  �سك  بال  املعوقون  الأطفال   « ال�سفر  واأ�ساف 
اأمينة بف�سل رعاية رئي�ض جمل�ض الإدارة �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، واليوم 
الن�ساطات  وراأيت  فهد  امللك  مركز  اأرجاء  يف  جتولت 

املقدمة من قبل نخبة من املتخ�س�سني لفئة غالية على 
قلوبنا جميعًا وهم الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة، 
ونحن ن�سكرهم على اأداء هذه الر�سالة النبيلة التي لها 

عند اهلل الأجر العظيم«.
العديد  بزيارة  قمت  واأن  »�سبق   : �سعادته  وا�ستطرد 
البلدان  بع�ض  يف  الإعاقة  بذوي  اخلا�سة  املراكز  من 
الأطفال  جمعية  يف  وجدته  ما  وحقيقة  الأوروبية، 
ونحن  البلدان،  تلك  يف  يقدم  ما  ي�ساهي  املعوقني 
�سعداء بهذه الزيارة التي �ساهدنا من خاللها التقدم 
الكبر يف الق�سمني الطبي والتعليمي، ولعل الأرقام التي 
اطلعنا عليها توؤكد باأن العمل يقوم وفق اأ�س�ض و�سوابط 
اليوم  ال�سنو�سي قد قام �سباح  ال�سفر  علمية«.  وكان 

الثالثاء 20 حمرم 1439هـ املوافق 10 اأكتوبر 2017م. 
املعوقني   الأطفال  لرعاية  فهد  امللك  ملركز  بزيارة 
بالريا�ض حيث كان يف ا�ستقباله الأمني العام للجمعية 
الأ�ستاذ عو�ض بن عبداهلل الغامدي، ورافقه يف جوله 
من  املعوقني  لالأطفال  يقدم  ما  على  خاللها   اطلّع 
احدى  وتابع  والطبي،  التعليمي  الق�سمني  يف  رعاية 
احل�س�ض الدرا�سية ، قبل اأن ينتقل الى الق�سم الطبي 
الذي �ساهد من خالله بع�ض اجلل�سات العالجية التي 
تقدم لأطفال املركز والإمكانات الطبية الهائلة التي مت 

توفرها من اأجل رفع امل�ستوى الطبي.
ويف نهاية الزيارة قام �سعادة ال�سفر بتدوين كلمة يف 

�سجل الزيارات الر�سمية للجمعية.
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رعى �ســــاحب ال�ســــمو امللكــــي الأمر �ســــلطان بن �ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز رئي�ــــض جمل�ــــض اإدارة اجلمعية ، بح�ســــور معايل 
الدكتــــور عبدالرحمــــن بن عبدالعزيــــز ال�ســــويلم نائب رئي�ض 
جمل�ــــض الإدارة، مرا�ســــم توقيــــع مذكــــرة تعــــاون مــــع جمعية 
الك�ســــافة العربيــــة ال�ســــعودية؛ مل�ســــاندة الربنامــــج الوطنــــي 
لل�ســــياقة الآمنــــة »اهلل يعطيــــك خرها«؛ من اأجل ن�ســــر ثقافة 
ال�ســــالمة املرورية بــــني اأفراد املجتمع، والتو�ســــع يف املبادرات 
التطوعيــــة للفــــرق الك�ســــفية والك�ســــافني مبا يخــــدم تطلعات 
واأهــــداف ال�ســــالمة املرورية يف اململكة. ودعا �ســــموه يف ختام 
جولته املوؤ�س�ســــات الوطنية اإلى تعزيز �سراكاتها مع اجلمعية، 
م�ســــرًا اإلى اأن ال�ســــنوات الثالثني املا�سية ج�سدت على اأر�ض 
الواقع مناذج مثالية من برامج امل�سوؤولية الجتماعية والتنمية 
امل�ســــتدامة جمعت بني اجلمعيــــة والكثر من املن�ســــاآت املالية 

والتجارية وال�سناعية.

توقيع مذكرة تعاون مع الكشافة لمساندة »الله يعطيك خيرها«

كرّم �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمر �ســـلطان بن �سلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ـــض اإدارة جمعيـــة الأطفال 
املعوقـــني، موؤخـــرًا، الأ�ســـتاذ عبدالعزيـــز بـــن حممـــد 
العريفي رئي�ض جمل�ض اإدارة قناة “بداية” الف�ســـائية؛ 
تقديـــرًا ملبـــادرة القناة مب�ســـاندة ر�ســـالة اجلمعية من 
خالل دعم م�ســـروع “خر مكة” ال�ســـتثماري اخلري 

الذي تقيمه اجلمعية مبكة املكرمة.
وبح�ســـور عـــدد مـــن اأع�ســـاء جمل�ـــض اإدارة اجلمعية 

�ســـلم �ســـمو الأمـــر �ســـلطان رئي�ض قنـــاة بدايـــة وثيقة 
تكرمي، بالإنابة عن امل�ســـتفيدين من خدمات اجلمعية 
ومراكزها، م�سيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به و�سائل 
الإعـــالم الوطنيـــة يف تر�ســـيخ ثقافـــة العمـــل اخلري، 

وح�سد الدعم لر�سالة اجلمعية وم�سروعاتها.
واأكد �ســـموه اأن اجلمعيـــة تعتز ب�ســـراكاتها مع كربيات 
املوؤ�س�سات الإعالمية ال�سعودية على مدى ثالثني عامًا، 
م�ســـرًا اإلى اأن ذلك اأ�ســـهم يف اإجناح برامج اجلمعية 

الإعاقـــة  التوعيـــة، والتعريـــف بق�ســـية  علـــى �ســـعيد 
والت�سدي لأ�سبابها. 

وقـــال: “اإن جنـــاح التجربـــة الأولـــى من التعـــاون بني 
اجلمعيـــة وقنـــاة بدايـــة على �ســـعيد ا�ســـتقطاب دعم 
مميز مل�ســـروع “خر مكة” ال�ســـتثماري اخلري، اأمر 
يوؤكد م�ســـداقية القناة واجلمعيـــة، وقدرتهما على نيل 
ثقة املجتمع بكافـــة فئاته”، معربًا عن تطلعه اإلى تعدد 

برامج التعاون م�ستقباًل.

األمير سلطان بن سلمان يكرم قناة “بداية” الفضائية   
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اللجنة التنفيذية للجمعية تقّرُ لوائح الحوكمة والشفافية المالية

اأقـــرت اللجنـــة التنفيذية للجمعيـــة عددًا مـــن اللوائح 
املنظمـــة لتعزيز نهج احلوكمة وال�ســـفافية املالية الذي 
تطبقه اجلمعية، والذي حظي بتقدير واإ�سادة اجلهات 

الإ�سرافية.
وناق�ســـت اللجنة التي عقدت اجتماعها موؤخرًا برئا�سة 
معـــايل الدكتـــور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�ســـويلم 

نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة، اأهم التحديات التي تواجه 
تنفيذ م�ســـروعات اجلمعيـــة اخلدمية وال�ســـتثمارية، 
جدير بالذكر اأن اللجنة التنفيذية التي يرتاأ�سها معايل 
الدكتـــور عبدالرحمـــن بـــن عبدالعزيز ال�ســـويلم نائب 
رئي�ض جمل�ض الإدارة ت�ســـم يف ع�سويتها املهند�ض علي 
بـــن عثمــــان الزيد ع�ســـو جمل�ـــض الإدارة رئي�ض جلنة 

امل�ســـاريع، واملهند�ض عبداملح�ســـن بـــن حممد الزكري 
ع�ســـو جمل�ض الإدارة رئي�ض جلنة ال�ستثمار، والأ�ستاذ 
اأ�سامة بن علي ماجد قباين ع�سو جمل�ض الإدارة رئي�ض 
اللجنة املالية )امل�ســـرف املايل(، والأ�ستاذ عو�ض 
بن عبـــداهلل الغامدي اأمني عام اجلمعية الع�ســـو 

املقرر.

بن  الدكتور ح�سام  الأمر  امللكي  ال�سمو  اأ�ساد �ساحب 
بالدور  الباحة  منطقة  اأمر  عبدالعزيز،  بن  �سعود 
رعايتهم  خالل  من  املعوقني  الأطفال  جلمعية  الكبر 
والهتمام بهم، مثمنًا اخلدمات املتميزة التي يقدمها 
املركز  من�سوبي  وجهود  الباحة،  يف  اجلمعية  مركز 
لتوفر اأف�سل عناية عالجية وتعليمية وتاأهيلية لأطفال 

املنطقة من ذوى الإعاقة.
وقال �سموه اأن اجلمعية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�ض جمل�ض 
اإدارة اجلمعية حققت اإجنازات مميزة يف جمال رعاية 
فئات  لكل  الدولة  لرعاية  امتدادًا  وذلك  املعوقني، 
املجتمع موؤكدًا باأن الإعاقة اأ�سبحت حمفزًا لأ�سحابها 
م�ساركاتهم  من  الكثر  عرب  متميزون  دائمًا  وهم 
الفئة  هذه  ودعم  الإهتمام  ب�سرورة  مطالبًا  الفاعلة 

أمير الباحة يشيد 
بدور الجمعية في 

رعاية األطفال 
المعوقين

�سموه  ا�ستقبال  الغالية علينا جميعًا. جاء ذلك خالل 
يف  اجلمعية  مركز  مدير  الإمارة  بديوان  مكتبه  يف 
الباحة نعيم بن على الكلي وعدد من اأطفال اجلمعية.

واأعرب نعيم الكلي عن �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو 
الدكتور ح�سام بن �سعود بن عبدالعزيز  الأمر  امللكي 
اأمر منطقة الباحة، ملا يوليه �سموه من م�ساندة كرمية 

ملركز اجلمعية ومن�سوبيه من الأطفال املعوقني، مقدما 
خالل  واأن�سطته  املركز  اأعمال  عن  مف�سالً   �سرحًا 
للخدمات  تطوير  من  به  يقوم  وما  املا�سية  الفرتة 
التي  والتاأهيلية  والتعليمية  العالجية  املركز  وبرامج 
لالأطفال  متخ�س�ض  م�ستوى  وباأف�سل  جمانا  يوفرها 

املعوقني باملنطقة.
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قام �ساحب ال�سمو امللكي الأمر من�سور بن مقرن بن 
ملركز  بزيارة  ع�سر،  منطقة  اأمر  نائب  عبدالعزيز 
�سر  على  خاللها  اطلع  موؤخرًا،  ع�سر  يف  اجلمعية 

العملية التعليمية باملركز.
فروق  مراعاة  اأهمية  الزيارة  خالل  �سموه  واأكد 
وتقدمي  املركز  وطالبات  طالب  بني  فيما  الإمكانيات 
العمل  على  حاثًا  بهم،  الالئقة  التعليمية  اخلدمات 

بال�سكل املاأمول الذي يحقق اجلودة املطلوبة.
بن  مقرن  بن  من�سور  الأمر  ا�ستقبال  يف  وكان 
عبدالعزيز لدى و�سوله، مدير املركز عبداهلل املح�سني 
املح�سني  قدم  حيث  اجلمعية،  من�سوبي  من  وعدد 
التي  املركز  على  �سموه  جولة  خالل  مف�ساًل  �سرحًا 
والف�سول  التعليمية،  والو�سائل  امل�سادر  غرفة  �سملت 

أطفال مركز عسير 
يستقبلون األمير 

منصور بن مقرن 

   

»تهامة« تبادر بدعم برنامج رسومات وإبداعات األطفال

وقعـــت اجلمعية و�ســـركة تهامـــة لالإعـــالن والعالقات 
العامة والت�ســـويق موؤخرًا، اتفاقية تعاون لدعم برنامج 
اجلمعية  تتبناه  الأطفال” الذي  واإبداعات  “ر�سومات 
يف اإطـــار تاأهيـــل ورعايـــة اأبنائهـــا املوهوبـــني يف جمال 

الفنون الت�سكيلية، وذلك مبقر اجلمعية يف الريا�ض.
 ومثل ال�ســـركة يف توقيع التفاقية املهند�ض عبدالكرمي 
بن اإبراهيم املعيوف الع�سو املنتدب، فيما مثل اجلمعية 
م�ســـاعد اأمني عام اجلمعية للعالقات العامة والإعالم 
وتنمية املوارد املالية الأ�ستاذ خالد بن �سليمان الفهيد، 

وذلك بح�سور عدد من امل�سوؤولني من الطرفني.
لالإعـــالن  تهامـــة  �ســـركة  مببـــادرة  الفهيـــد  واأ�ســـاد   
والعالقات العامة والت�ســـويق مل�ســـاندة برامج اجلمعية 
التي ت�ساهم يف تاأهيل من�سوبيها من الأطفال املعوقني، 
م�ســـرًا اإلى اأن �ســـركة تهامـــة من املوؤ�س�ســـات الوطنية 

الرائدة يف جمال امل�ساهمات الجتماعية واخلرية.
واأعرب م�ســـاعد اأمني عام اجلمعية عن �سكره وتقديره 
مل�ســـوؤويل �ســـركة تهامـــة لالإعـــالن والعالقـــات العامة 
والت�ســـويق على هـــذا الدعم املتميز الذي يج�ســـد مدى 
حر�ـــض ال�ســـركات الوطنيـــة على حتمـــل م�ســـوؤولياتها 
الجتماعيـــة والقيـــام بـــدور اإيجابي يف تبنـــي خدمات 

الكرمي  والقراآن  الآيل  باحلا�سب  اخلا�سة  التعليمية 
الدرا�سية  الف�سول  اإلى  بالإ�سافة  الفنية،  والرتبية 

العامة.

اأعمال  على  ع�سر  منطقة  اأمر  نائب  �سمو  واطلع 
وخدمات العيادة الطبية، التي تظم اأحدث التجهيزات 

وتقدم خدماتها لطلبة املركز .

اجلمعيات اخلرية الإن�سانية.
ومن جانبه قال الع�ســـو املنتـــدب املهند�ض عبدالكرمي 
بن اإبراهيـــم املعيوف: “اإن الدور الجتماعي لل�ســـركة 

يحظى باأولوية لدى م�سوؤويل تهامة لالإعالن والعالقات 
العامة والت�سويق، خ�سو�سًا اأن جمعية الأطفال املعوقني 

واحدة من اأبرز املوؤ�س�سات اخلرية يف اململكة .
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البنك الفرنسي يوقع اتفاقية مع الجمعية للتبرع َعبر »جنّي«   
وقع البنك ال�سعودي الفرن�سي اتفاقية تعاون مع جمعية 
البنك  لعمالء  خاللها  من  ميكن  املعوقني  الأطفال 
لالإ�سهام  وذلك  »جنى«؛  برنامج  عرب  للجمعية  التربع 
امل�سوؤولية  خدمات  يف  البنك  برامج  مظلة  مد  يف 

الجتماعية، وتعد هذه اخلطوة تتويجًا ل�سراكة خرية 
بني املوؤ�س�ستني.

مبادرة  عامني،  اإلى  متتد  التي  التفاقية  وت�سمنت 
تتيح  التي  »جنى«  برنامج  نقاط  با�ستبدال  البنك 

في�سل  ووقعها  اجلمعية.  لدعم  بها  التربع  للعمالء 
للبنك  التوزيع  وقنوات  الفروع  �سبكة  رئي�ض  الدو�سري 
ال�سعودي الفرن�سي، ومّثل جمعية الأطفال املعوقني يف 
التوقيع املهند�ض عثمان الفار�ض ع�سو جمل�ض الإدارة 

رئي�ض جلنة تنمية املوارد املالية.
وقد اأف�سح في�سل الدو�سري باأن دعم البنك ال�سعودي 
و�سعيه  امتدادًا لهتمامه  ياأتي  لهذه احلملة  الفرن�سي 
امل�ساهمات  الفئات وحر�سه على  لتاأييد جميع  الدائم 

الجتماعية.
من جانبه نقل املهند�ض عثمان الفار�ض �سكر وامتنان 
الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ض 
اإدارة  جمل�ض  واأع�ساء  رئي�ض  اإلى  اجلمعية،  اإدارة 
خدمات  من  امل�ستفيدين  عن  بالإنابة  مقدرًا  البنك، 

اجلمعية ومراكزها مبادرة البنك.
الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  لعمالء  ميكن  اأنه  يذكر 
طريق  عن  »جنى«  املكافاآت  برنامج  يف  الت�سجيل 
ويتم  بل�ض«،  »فرن�سي  بالإنرتنت  امل�سرفية  اخلدمة 

ك�سب النقاط عرب كل العمليات امل�سرفية اليومية.

افتتح �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمر عبـــداهلل بن بندر 
نائـــب اأمـــر منطقـــة مكـــة املكرمـــة، موؤخـــرًا، معر�ض 
»اإطالق القدرات«، الذي نظمه مركز امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني بجدة.
وجتـــول على اأق�ســـام ووحـــدات املركز، وتعرف �ســـموه 
خاللهـــا علـــى برامـــج الرعايـــة الطبيـــة، والتاأهيليـــة، 
والتعليميـــة، وور�ـــض اجلبائـــر، والنطـــق، والتخاطـــب، 

والتدريب، والتعليم امل�ستمر التي يقدمها املركز.
ومـــن ثـــم توجه �ســـموه اإلى قاعـــة امللك �ســـلمان، حيث 
تف�ســـل بافتتـــاح املعر�ـــض الذي يت�ســـمن 117 �ســـورة 
مت ر�ســـمها من قبـــل الأطفـــال ذوي الإعاقة يف خمتلف 
املراحـــل ال�ســـنية مـــن 6 - 18 عامـــا بدعـــم كرمي من 
موؤ�س�ســـة امللك خالـــد اخلرية، كما قدم �ســـموه هدايا 

لالأطفال املعوقني.
وقـــدم اأمني عـــام اجلمعيـــة عو�ـــض الغامدي، ال�ســـكر 
والتقديـــر ل�ســـمو نائـــب اأمـــر منطقـــة مكـــة املكرمـــة 
على تف�ســـله برعاية هذه املنا�ســـبة، قائاًل: »ي�ســـعدين 
وي�ســـرفني با�ســـم كافـــة من�ســـوبي اجلمعيـــة اأن اأتوجه 
ل�ســـموك الكرمي بوافر التقدير والعرفان ل�ســـتجابتك 
الكرميـــة لدعوة املركز برعاية هـــذا الحتفال يف اإطار 
مـــا توليه الدولة من اهتمام ودعم للعمل اخلري بوجه 
عام ولأن�ســـطة اجلمعية وبرامج رعايـــة املعوقني بوجه 

خا�ض«.

   
نائب أمير مكة يفتتح معرض »إطالق القدرات« في مركز جدة
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وقعـــت اجلمعية » مع �ســـركة بروج للتامـــني التعاوين » 
اتفاقيـــة تعـــاون تت�ســـمن تولى ال�ســـركة رعايـــة ودعم 
برنامـــج )حقيبة تقييم ا�ســـطرابات النطـــق واللغة( 
والتـــي يتـــم تطبيقهـــا على املئـــات من حـــالت اأطفال 
اجلمعية يف مراكزها الـ 10 املنت�سرة يف انحاء اململكة.

 ووقـــع التفاقيـــة امني عـــام جمعية الأطفـــال املعوقني 
الأ�ســـتاذ عو�ض بن عبداهلل الغامدي فيما مثل �ســـركة 
بروج مدير املوار الب�ســـرية وال�ســـوؤون الإدارية الأ�ستاذ 

عبدالعزيز بن عبداهلل بن خمي�ض. 
واأو�سح امني عام اجلمعية الأ�ستاذ عو�ض بن عبداهلل 

اتفاقية تعاون مع بروج للتأمين لرعاية »حقيبة تقييم اضطرابات النطق واللغة«
الغامدي »ان هذه التفاقية تاأتي �ســـمن توجه اجلمعية 
لبنـــاء �ســـراكات طويلة املدى مـــع املوؤ�س�ســـات الوطنية 
حل�ســـد امل�ساندة ملا تقدمه مراكز اجلمعية من خدمات 
جمانية ، م�ســـيفا     »  وي�ســـعدين بالأ�ســـالة عن نف�سي 
وبالإنابة عن كافة من�ســـوبي اجلمعية وامل�ستفيدين من 
خدماتهـــا اأن اأعرب لالإخوان يف �ســـركة بروج التعاونية 

عن خال�ض ال�سكر والمتنان لهذه املبادرة«.
واأ�ســـاف: »العالقة بني اجلمعية و�ســـركة بروج للتامني 
بالتاأكيـــد �ســـتكون م�ســـتمرة لأعـــوام مقبلة خا�ســـة مع 
التفاعل الكبر الذي وجدناه من قبل الخوان يف �سركة 
بروج للم�ســـاهمة يف دعم هـــذه الفئة الغالية على قلوب 

اجلميع«.
من جانبه، و�سف الأ�ســـتاذ عبدالعزيز بن عبداهلل بن 
خمي�ض التفاقية باملهمة يف م�ســـرة ال�ســـركة، مطالبًا 
اجلميـــع ال�ســـهام يف رعايـــة ودعـــم جمعيـــة الأطفال 
املعوقـــني، مبينًا عن �ســـعادته مبا �ســـاهده من خدمات 
مقدمـــة يف مركز امللك فهد لرعايـــة الأطفال املعوقني، 
وقـــال: »زيارتي اليوم منحتني ال�ســـورة كاملة حول ما 
تقدمه جمعية الأطفال املعوقني لهذه الفئة الغالية على 
قلوبنا، وانا بهذه املنا�ســـبة ا�ســـكر كافـــة القائمني على 
امل�ســـروع اخلري الـــذي امتنى من املولـــى عز وجل ان 

يجعله يف موازين ح�سناتهم«.

4 محاور رئيسة 
للمؤتمر الدولي 
الخامس لإلعاقة 

والتأهيل
دعا �ســـاحب ال�سمو امللكي الأمر �ســـلطان بن �سلمان، 
رئي�ـــض جمل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة، رئي�ض جمل�ـــض اأمناء 
مركز امللك �ســـلمان لأبحاث الإعاقـــة اإلى تعزيز جهود 
التوعيـــة بحقوق الأ�ســـخا�ض ذوي الإعاقة م�ســـرًا اإلى 
» اإننـــا يف بلـــد احلرمـــني ال�ســـريفني، والإ�ســـالم اأولى 
باأن نكـــون واعني لق�ســـية الإعاقة وم�ســـبباتها وحقوق 
املعوقني«؛ م�ســـيدًا باجلهود الكبرة التي تبذلها الدولة 

لدعم ق�سية الإعاقة واملعوقني.
وقال �ســـموه خـــالل لقاء الإعـــالن عن تنظيـــم املوؤمتر 
الدويل اخلام�ض لالإعاقة والتاأهيل » اإن املوؤمتر �سيقام 
حتـــت رعاية خادم احلرمني ال�ســـريفني امللك �ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز -يحفظه اهلل- يف العا�ســـمة الريا�ض، 
منت�ســـف �ســـهر رجـــب املقبـــل، حتـــت �ســـعار اأبحـــاث 

الإعاقة- روؤية واآفاق للنجاح.
ويج�ســـد  املوؤمتر يف دورته اخلام�سة منوذجًا من تكامل 
اجلهـــات املعنية بق�ســـية الإعاقة حيـــث يتولى تنظيمه 
مركز امللك �ســـلمان لأبحاث الإعاقـــة وجمعية الأطفال 
املعوقني بالتعاون مع موؤ�س�ســـة �ســـلطان بن عبد العزيز 
اآل �ســـعود اخلريـــة ووزارة ال�ســـحة ومدينة امللك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية 
واأكـــد �ســـموه » اأن الواقـــع احلـــايل لالإعاقـــة والتاأهيل 
يفر�ـــض علـــى املوؤمتر العديـــد من املحـــاور والتحديات 
التي ت�ســـّب مبا�ســـرة يف خدمـــة املعاق ورفع امل�ســـتوى 
العلمـــي والعملي للعاملني بهذه اخلدمات، م�ســـرًا اإلى 
اأن املوؤمتـــر �ســـركز علـــى اأربعـــة حماور رئي�ســـة وهي: 
الأبحـــاث الطبيـــة، واأبحـــاث التوحد ومتالزمـــة داون، 

وبرامج التاأهيل، و�سعوبات التعلم.
ورفع �ســـموه اأ�ســـمى اآيات ال�ســـكر والتقديـــر والعرفان 
خلـــادم احلرمـــني ال�ســـريفني -اأيـــده اهلل- على دعمه 
ورعايته للن�ســـخة اخلام�ســـة مـــن املوؤمتـــر، منوهًا مبا 
يحظى بـــه املوؤمتر الدويل اخلام�ـــض لالإعاقة والتاأهيل 
كغـــره مـــن املوؤمتـــرات الأربعـــة ال�ســـابقة بالهتمـــام 
والدعـــم من خادم احلرمني ال�ســـريفني ب�ســـكل خا�ض 

وق�سايا الإعاقة يف اململكة ب�سكل عام.
واأعلـــن الأمر �ســـلطان عـــن فعاليـــات الـــدورة الثانية 
جلائزة امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة التي �سيتم ت�سليم 
جوائزهـــا للفائزيـــن والفائـــزات خـــالل حفـــل افتتاح 
امللتقـــى، بدعـــم مـــن مدينة امللـــك عبدالعزيـــز للعلوم 

والتقنية.
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